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ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΚΛΟΥ.1

Τή 9η σεπτεμβρίου 1880 περί την τετάρτην ώραν 
της πρωίας, δτε σκότος έτι έπεχάλυπτε την πόλιν 
τών Παρισίων, πλήθος άπειρον συνωστίζετο έν τή 
πλατεία της Ροχέτης (μικρού βράχου) προ της απαί
σιας πύλης της φυλακής, έν η φυλάττονται οί είς 
θάνατον κατάδικοι. Ή πρωία εκείνη ήν ή δρισθεϊσα 
προς εκτέλεσιν τής θανατικής ποινής τού έπί φθορά 
καί φόνω μικράς κόρης καταδικασθέντος Μενεκλού, 
νέου μόλις τδ εικοστόν τής ηλικίας αύτού άγοντος 
έτος. Ούδέ τδ δριμύ ψύχος, ούδ’ ή καταπίπτουσα 
χιών, έκώλυσε τήν συρροήν. Όποιον άρά γε αίσθημα 
ώθει τδν λαόν είς τδ μέρος εκείνο, καί συνεκράτει 
αύτόν ύπό τήν χιόνα καί τό ψύχος ; ήν αίσθημα οί
κτου ύπέρ τού καταδίκου, ή οργής καί άγανακτήσεως 
κατ’ αυτού, τού τοσούτον άπανθρ<όπως κατακρεουρ- 
γήσαντος κοράσιον επταετές, αφού κτηνωδώς έκόρε- 
σεν επ’ αύτού τήν λύσσαν τών παθών του ; ήν έκδή- 
λωσις έκδικήσεως τής κοινωνίας, ή έ'κφρασις ελέους 
καί λύπης ύπέρ τού θύματος ; Ούδέν τούτων τά 
επιστημονικά ζητήματα, άμεσον σχέσιν πρός τήν 
τύχην τής κοινωνίας καί τά καθήκοντα τών ανθρώ
πων έχοντα, μόνην τήν περιέργειαν κινούσιν, ή δε 
σκέψις μένει προ αύτών ψυχρά καί άδιάφορος !. . .

Συνανεμίγην τώ πλήθει, έτεινον προσεκτικόν τδ 
ους εις τάς συνομιλίας τών πολλών, συναγειρομένων 
υπο το αμαυρόν ήόη φώς τών φανών, άνέμενον έκ 
στόματός αύτών έκφραζομένην θεωρίαν τινά περί κα
κουργημάτων, ή τής εύθύνης ήν οί κακούργοι φέρουσι 
τών πράςεων αύτών, καί τού δικαιώματος τής κοι
νωνίας επ’ αύτών ούδέν ! τό σπουδαιότερον ζήτημα 
το απασχολούν τδ άπειρον έκείνο πλήθος ήν, άν δ 
κατάδικος ύποστήσεται μετά θάρρους τδν θάνατον, 

η ου ·, αν αντιστήσεται τώ όημίω · άν αυτός με- 
ταχειρισθή βίαια μέσα πρός καθυποταγήν τού θύμα
τός του, καί τά παρόμοια !

Μετ ού μικράς δυσχερείας διέσχισα τδ πλήθος, 
και προυχώρησα μέχρι τού πυλώνος ένθα ύψούτο φρι
χτόν το ικρίωμα τής λαιμητόμου, ής ή βαρεία κοπίς

1 ·Εχ τοΰ ημερολογίου τής έν Παριοίοις διαμο
νής μου.

άπαισίως έστιλβεν ύπό τήν ζοφεράν τού φανού ακτί
να ! έκεί που άνέμενε φορείον έτοιμον πρός παραλαβήν 
τού πτώματος, παρ’ αύτώ δ’ άμαξα, έν ή δύο κύριοι 
μετά ζωηρότητας άντήλλασσον τούς εξής λόγους : 
«πώς ·, ύποθέτεις δτι καί έν τή περιπτώσει ταύτη 
θέλομεν άποτύχει ένεκα ανόητων διατυπώσεων ; καί 
ού παραδοθήσεται ήμίν τούλάχιστόν ή κεφαλή, άμα 
τή αποχωρίσει τού σώματος ; δποίος βανδαλισμός 
κατά τής έπιστήμης !. . . » Οί κύριοι ούτοι, ώς έκα
στος έννοεί, ήσαν έπιστήμονες απεσταλμένοι τής ια
τρικής Σχολής πρός παραλαβήν τού λειψάνου τού 
Μενεκλού.

Έν τούτοις περί τήν πέμπτην καί ήμίσειαν ώραν, 
δύσηχος τών στροφέων γογγυσμός ανήγγειλε τδ ά
νοιγμα τής πύλης* τόν θόρυβον τού τέως λάλου πλή
θους, διεδέχθη ύπόκωφος στοναχή, αύτήν δέ νεκρική 
σιωπή ! απάντων τά βλέμματα έν άκαρεί έστράφη- 
σαν πρός τήν πύλην, απάντων τά στόματα έμειναν 
κεχηνοτα καί άναυδα ! Έν τώ μέσω δέ φρουράς, 
σχετικώς ολιγάριθμου, προύχώρει δ κατάδικος πρός 
τήν φρικτήν άναβάθραν, ήν άνήλθε βραδεί μέν, άλλά 
στερρώ τώ βήματι* ήν ωχρός, μάλλον πελιδνός 
τήν όψιν τδ δέ βλέμμα τελματώδες, καί ούδεμίαν 
έμφαίνον ψυχικήν πάθησιν έστράφη πρός τδ πλήθος, 
ούδέ τδν οίκτον προκαλούν, ούδέ τήν συγκίνησιν δει- 
κνύον ! ήν ώς νευρόσπαστον ύπ’ αοράτου θώμιγγος 
κινούαενον, ή ώς δ ύπό μαγνητικήν έπήρειαν διατε- 
λών, ού δ μαγνητίζων έτύγχανεν δ παρ’ αύτώ δή
μιο; ! Μόλις δ’ έσχεν δ θεατής τδν δέοντα χρόνον 
πρός τάς στιγμιαίας ταύτας παρατηρήσεις, καί διά 
κινήσεών τινων οίονεί γυμναστικής προμεμελετημέ- 
νη; δημίου καί καταδίκου, αύτός μέν εύρέθη δριζον- 
τείως κείμενος, τροχαλισμδς δέ σύγχρονος σχεδόν 
ταίς κινήσεσι ταύταις, ανήγγειλε τήν φρικτήν τού 
φρικτού πελέκεως κατάβασιν, καί ή κεφαλή έκυλίσθη 
αίματόφυρτος έντός καλάθου, τδ δέ σώμα έκσφενδο- 
νίζον χείμαρρον αίματος, έμεινε σπαράσσον έπί τής 
σκνίδο; τού ικριώματος !

Ενταύθα έληξε τής Θέμιδος τδ έργον, καί ή κοι
νωνία ένόμιζεν έαυτήν ίκανοποιηθείσαν. ’Ήδη ένα- 
πόκειται τή έπιστήμη, δπως επωφελούμενη τού 
αποτρόπαιου τούτου δράματος, διαφώτιση ήμάς 
έπί ζητημάτων, ών ή λύσις ήν καί έσται έπί πολύ, 
εί μή άδύνατος, άλλά πάντως δυσχερής καί δυσέ- 

φικτος.
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Ύπάρχουσι παρ’ άπασι τοΐς έ'θνεσι, καί αύτοϊς έτι 
τοΐς μάλλον πεπολιτισμένοις, έθιμά τινα ούδόλως 
άπέχοντα τών προλήψεων τής έσχατης άμαθείας* καί 
δμως ταύτα θεωρούνται τοσούτον σεβαστά, ώστε οί 
δυνάμενοι, ού μόνον ούδέν προς κατάργησιν αύτών 
ένεργούσιν, άλλ’ άνακηρύττουσιν άνίερον, καί περί τά 
αρχαία άσεβούντα, τόν προτείνοντα τό τοιούτον. 
Ούδόλως προαγομεθα εις άπαρίθμ,ησιν τών παρ’ ήμΐν 
τοιούτων εθίμων, λειψάνων εποχής βαρβαροτέρας τής 
παρούσης, δπως μή ύποστώμεν τήν δικαίαν μ.ομφήν, 
δτι περί γνωστά ασχολούμεθα. Τοιούτον τι έθιμον, 
μόνην δικαιολόγησιν έχον, τήν ύπό άσυνέτου Γραφειο
κρατίας έπιβαλλομένην έκπλήρωσιν σειράς δλης δια
φόρων διατυπώσεων, ώς έπί τό πλεΐστον παραλό
γων καί ανωφελών, παρεμπόδισεν έπί πέντε δλας 
ώρας τήν παράδοσιν τού πτώματος τού Μενεκλού 
εις τούς άπεσταλμένους τής ’Ιατρικής Σχολής. Μά- 
την δ πρύτανις αύτής καί δ τής ανατομίας καθηγη
τής κ. Sappey κατέβαλον πάσαν προσπάθειαν, καί 
πάσαν τήν έπιρροήν αύτών έπί τών αρμοδίων ! μάτην 
δ ακάματος συνεργάτης τού κ. Sappey, κ. DaSSy έ- 
κοπίασε τρέχων άπό τής αστυνομίας εις τό νεκροτα- 
φεΐον, καί τάνάπαλιν ! αί τή; Γραφειοκρατείας α
ξιώσεις έπί τής κατά γράμμα έκπληρώσεως τών 
διατυπώσεων, στηριζομένων μόνον έπί τού «τά αρ
χαία κρατείτω», τού εχϋρού πάσης προόάον τούτον 
Λογίου, ώφειλον άπαραμειώτως ίκανοποιηθήναι* ά
νευ δέ τής έπεμβάσεως τής Δημαρχίας, ίσως ή πα- 
ράδοσις παρετείνετο έπί ίκανάς έτι ώρας !

Όπωςδήποτε, πέντε δλας ώρας, ώς εφθημεν εί- 
πόντες, μετά τήν καρατόμησιν, ήτοι περί τάς 1 0 1/ν 
δ κ. DaSSy μετέφερεν οίονεί έν θριάμβω, κεφαλήν 
τε καί σώμα τού Μενεκλού, ύποδεχθέντα πανηγυρι- 
κώς, ούτως εϊπείν, εις τά πρόθυρα τής Σχολής ύφ* δ- 
μίλου δλου σοφών.

Πρό πάσης άλλης έρεύνης, δ κ. Sappey μετά τού 
κ. DaSSy προέβησαν, εί καί παρακαίρως, εις τό με- 
ταόούναι τώ έγκεφάλω τεχνητήν τινα ζωήν διά με- 
ταγγίσεως έν αύτώ αίματος ζώντος ζώου, καί παρα- 
τηρήσαι, εί τι έξ αύτής φαινόμενον παρουσιάζεται 
έπί τών τού προσοίπου μυών. Έφ’ ώ καί θέντες έπί 
τραπέζης τήν κεφαλήν, έσυραν πρός τά έξω τάς κα
ρωτίδας, αίτινες είχον συσταλή κατά δύο εκατοστό
μετρα ύπό τήν έπιφάνειαν τής τομής, καί τήν μέν 
άριστεράν καλώς περιέδεσαν, εις δέ τήν δεξιάν προς- 
ήρμοσαν κρουνίσκον κατά θέλησιν άνοιγοκλειόμενον, 
καί συγκοινωνούντα δι’ ελαστικού σωλήνος μετά τής 
άριστεράς καρωτίδος ζώντος κυνός, έκει παρά τή 
κεφαλή καλώς κρατουμένου. Πρός αποφυγήν δέ πάσης 
ροής αίματος έκ τών παρακειμένων μικρών αγγείων, 
άνεφίκτων πρός έπίδεσιν, έπέθεντο έφ’ δλης τής έπι- 
φανείας τής τραχηλικής πληγής, τεμάχια άγαρικού 
καλώς προσηρμοσμένα.

Τούτων ούτως διατεθέντων, ήνέωζαν τόν κρουνί
σκον, καί τό αίμα τού κυνός ήρξατο διοχετεύεσθαι 
άκωλύτως διά τών δεξιών καρωτίδων καθ’ δλας τάς 
διακλαδώσεις τής κεφαλής. Τό πρώτον φαινόμενον 
τού πειράματος ήν ή έρύθρωσις τού προσώπου, καί

ιδίως τών χειλέων, ή δέ φυσιογνωμία έν τώ συνόλω 
αύτής έ'λαβε τοιαύτην άλλοίωσιν, ώστε έλεγέ τις, δτι 
ή ζωή έπανήλθεν έν τή κεφαλή έκείνφ, καί ή γλώσσα 
ροδόχρους ήδη, έμελλε νά λαλήτ/)! Τινές μάλιστα 
τών παρεστώτων έ'λεγον άστειευόμενοι «ίδωμεν εί 
ή λαλιά έσται ανθρώπινη, ή ύλακή κυνός.»!. . .

Σύντονος προσοχή έπέστη παρά τού κ. DaSSy ιδίως, 
έπί τών μυών τού προσώπου, μή τις συστολή αύτών, 
ή άλλη τις κίνησις, έπέλθη ύπό τήν επιρροήν τής τε
χνητής αύτής κυκλοφορίας, άλλ’ είτε διότι τό πεί
ραμα έγένετο ίκανάς ώρας μετά τήν καρατόμησιν, 
είτε δι’ άλλον λόγον, ούδέν σημεϊον συστολής έφάνη, 
ούδ’ άλλοίωσις τής φυσιογνωμίας, παρ’ εκείνην τής 
χροιάς. Περιδέσαντες τότε τήν δεξιάν καρωτίδα, ά- 
φήρεσαν τόν κρουνίσκον, καί διεχώρισαν ούτω τήν 
κεφαλήν τού Μενεκλού πλήρη κυνικού αίματος ζωη
ρού άπό τού κυνός δστις, είρήσθω έν παρενθέσει, ούδέν 
έκ τού πειράματος τούτου έπαθε, καί καθυπέβαλον 
αύτήν ύπό ρεύμα ηλεκτρικόν, έπί διαφόρων σημείων 
τού προσώπου διευθυνόμενον άλλά καί πάλιν ούδέν 
σημεϊον κινήσεως έδηλώθη. Τότε ό κ. Sappey οδη
γούμενος έκ τής ιδέας ήν πάντοτε έπρέσβευεν, δτι 
δ ηλεκτρισμός ούδόλως ενεργεί έπί τών μυών διά τού 
δέρματος, άλλ’ άμέσως έπ* αύτών, άπεγύμνωσε πρώ
τον τούς μύς, μετωπιαϊον καί πυραμιδοειδή (οίτινες 
φαίνονται ούτωσεί στενώς συνεχιζόμενοι, ώστε ούτε ή 
ανατομική σμίλη, ούτε τό μικροσκόπιον αύτό, ήδυ- 
νήθησάν ποτέ νά δρίσωσι τά διαχωρίζοντα αύτούς 
δρια) καί άπέδειξεν, δτι ή διαστολή αύτών κατορ- 
θούται διά τού Γαλβανικού ρεύματος, συστέλλοντος 
τάς ίνας έκάστου ιδία. Ή αύτή έντελής διαστολή 
έγένετο καί έπί τού περιφερούς βλεφαρικού μυός, δν 
πρώτος δ Duchenne (de Boulogne) παρετήρησεν (ώς 
καί τόν τών χειλέων) διαιρούμενον εις τέσσαρα μέρη 

άλλήλων, έν οίς προσθετέον καί πέαπτον 
τού Hovner, άπερ έξαρτώνται μέν άπό τού προσω
πικού νεύρου, άλλ’ ένεργούσι καί παραλύονται ιδία 
έκαστον.

Αί αύταί παρατηρήσεις έγένοντο καί έπί τών άλ
λων μυών, οίτινες δμως ήρξαντο μένειν άναίσθητοι 
μετά επτάωρον διάστημα άπό τής καρατομήσεως. 
’’Αξιόν δέ σημειώσεως έστίν, δτι έξ όλων τών μυών, 
ού μόνον τού προσώπου, άλλά καί τού σώματος, οί 
μάλλον άντέχοντες εις τού θανάτου τήν έπήρειαν, 
ήτοι οί βραδύτερον θνήσκοντες, καί έπί πολύ έτι συ
στελλόμενοι ύπό τήν ένέργειαν τού ηλεκτρισμού, είσίν 
οί τού οφθαλμού, καί ιδίως δ τών βλεφάρων περι
φερής μύς. Πώς τούτο; μή διότι ή τής ζωής άρχή 
έστί μάλλον συγκεντρωμένη έν τώ όφθαλμώ, τή εστία 
ταύτη τού έγκεφαλικού κόσμου, έν ή έντυπώσεις καί 
στοχασμοί συναντώμενοι άποτελούσι τήν ζωήν ; ή- 
θέλομεν θαρραλέως έκφράσει τοιαύτην γνώμην, εί μή 
είχέ τι τό ποιητικόν μάλλον, ή τό κυρίως έπιστη- 
μονικόν.

Μετά τάς παρατηρήσεις ταύτας, δ έγκέφαλος τού 
Μενεκλού έστάλη εις τήν άνθρωπολογικήν εταιρίαν 
πρός ακριβή αύτού έρευναν. Ιδού δέ τί έπ* αύτού πα- 
ρετηρήθη. Κατ’ έπιφάνειαν μέν φαίνεται τό όργανον

», ώς καί αί δύο κροτα-
:ι περιελίξεις (πρώτη καί δεύτερα,) δ δ’ ινιακός

καλώς έσχηματισμένον, άλλά τό βάρος αύτού εύρέθη 
κατά 32 γραμμάρια ύπερτερούν τού κατά μέσον δρον 
βάρους τών έν φυσιολογική καταστάσει έγκεφάλων. 
Σημειωτέον δέ, δτι τό πλεονάζον αύτό βάρος τού έγκε- 
φάλου, παρατηρεϊται συνήθως παρά τοΐς δολοφόνοις. 
Άμφότεροι οί μετωπιαίοι λοβοί παρουσιάζουσι μαλά- 
κυνσιν ίκανώς προκεχωρημένην, ώς καί αί δύο κροτα- 
φικαι περιελίξεις (πρώτη καί δεύτερα,) δ δ’ ινιακός 
λοβός κατ’ άμφότερκ τά μέρη, φέρει τήν αύτήν, άλλ’ 
εις ήττονα βαθμόν άλλοίωσιν. Καθόλου είπεϊν, δ έγ
κέφαλος ήν τοσούτον πλαδαρός ώστε λίαν δυσχερής 
άπέδαινεν ή άπόμαζις αύτού. Οί υμένες άραχνοειδής 
τε καί προσπεφυκώς, ήσαν παχεϊς καί άντέχοντες ώς 
οί τών τετραπόδων. Ή πρώτη πτυχή τής ίνιο-κρο- 
ταφικής διόδου ήν βαθυτάτη κελύφω (culotte) παρεμ
φερής—τούτο δέ παρετηρήθη μόνον κατά τήν δεξιάν 
χώραν, τής άριστεράς διατελούσης έν κανονική κα- 
ταστάσει· τήν άλλοίωσιν ταύτην άπήντησεν δ Βροκά 
παρά τοΐς πλείστοις τών κακούργων, ιδίως τών αύ- 
τοκτόνων.

Ό Μενεκλού έπασχε κώφωσιν, έφ’ ω καί τά α
κουστικά όργανα αύτού καθυπεβλήθησαν εις λεπτομε
ρή έρευναν τού ειδικού ώτολόγου Gelle1.

Έν τοΐς πνεύμοσιν αύτού εύρέθησαν φύματα δευτε
ροβάθμια, κκτά δέ τόν δεξιόν λοβόν υπήρχε καί 
σπήλαιον ού μικρόν. Τό μυώδες, ώς καί τό στεαρεώ- 
δες σύστημα ήσαν καλώς άνεπτυγμένα.

Έκ τούτων συνάγεται, δτι δ διοργανισμός τού έν 
λόγω κακούργου, καί ιδίως τού έγκεφάλου αύτού ήν 
πολύ μακράν τής φυσιολογικής καί ύγιούς καταστά- 
σεως· τό τοιούτον δέ παρατηρεϊται καί παρά τοΐς 
πλείστοις τών δμοίων αύτώ, έξ ου γεννάται τό ρ,έγχ 
ζήτημα τής εύθύνης τών πράξεων τών δυστυχών αύ
τών ανθρώπων, ζήτημα εις ού τήν λύσιν, ούδ* αί φυ- 
σιολογικαί, ούδ’ αί ψυχολογικαί παρατηρήσεις καί 
μελέται έπήρκεσαν !

Πράγματι, έστί λίαν δυσχερές, εί μή καί άδύνα- 
τον, τό δρίσαι πρό τού θανάτου καί τής νεκροψίας, 
τό σημεϊον τής παθήσεως καθ’ δ ή τού άτόμου έλευ- 
θέρα βούλησις παύει, καί αί πράξεις αύτού έκτελούν- 
ται κατ’ άνάγκην, ήτοι ύπό τό κράτος τής έγκεφα- 
λικής βλάβης, παραλυούσης, ή καί τέλεον έξαφανι- 
ζούσης τήν ορθήν τών πραττομ,ένων κρίσιν, ής άνευ 
αίρεται πάσα εύθύνη οίαςδήποτε πράξεως, καλής, ή 
κακής. Είπομεν πρό της νεκροψίας, άλλά καί μετ’ 
αύτήν, δυναμεθα τάχα κατηγορηματικώς άποφαν- 
θήναι περί τής ψυχολογικής καταστάσεως τού άτό
μου, δδηγούμενοι άπό τήν φαινομένην τού έγκεφάλου 
άνατομικήν, ή φυσικήν σύστασιν ; ποσάκις ούδεμία 
άλλοίωσις δρατή, ούδεμία βλάβη έπαισθητή φαίνε
ται ύπάρχουσα έν τώ έγκεφάλω φρενοβλαβών, ών δ 
βίος ήν σειρά δλη άκριτων καί παραλόγων πράξεων ! 
τούτο δέ, ούχί δτι ή βλάβη δέν ύπάρχει, άλλά διότι 
τά πρός έρευναν μέσα ήμών είσίν άνεπαρκή, ώς πεί
θει ήμάς δ έκ τών προτέρων συλλογισμός, δτι τού έγ

1 Τάς παρατηρήσεις τού κ. Gelle δέν ηύτυχήσαμεν νά 
μάθωμεν.

κεφάλου όντος μόνου οργάνου, δι* ού αί διανοητικαί 
δυνάμεις ήμών ένεργούσιν, δταν αύται διεκδηλώντας 
έλαττωματικώς, βεβαίως καί κατ’ άνάγκην τό ύλι- 
κόν αύτό όργανον δέον είναι τό πάσχον, καί ούχί αί 
καθ’ έαυτάς άναΛΛοίωτοί δυνάμεις, είτε αύθύπαρκτοι, 
είτε άποτέλεσμα τού οργανισμού ούσαι. . . Πού άρα 
βασιζόμενοι δυνάμεθα ήττον άλαθήτως καθορίσαι, 
πώς καί πότε ή βούλησις τυγχάνει έλευθέρα, καί συν- 
επαγομένη μετ’ αύτής τήν εύθύνην τών πράξεων, ή 
κατά τόν δρον τού ποινικού δικαίου, τό καταλογι- 
στικόν (impiltabilite) αύτής ;

Ζήτημα δυσχερές, περί ού πολλοί νόες είδικώς ά- 
σχοληθέντες έναυάγησαν, καταληφθέντες ύπό τού 
σκότου τών πολύπλοκων καί δυσεξιτήτων σχέσεων 
τής έν ήμΐν ένεργού δυνάμεως τής βουλήσεως, πρός 
τά δι* ών ένεργεϊ μέσα, ήτοι τά όργανα Τό τού Πιν
δάρου Γνώμαν κενεάν σκότω κν.Ιίνόει, 
στατα έφαρμόζεται έν ταϊς ποινικαΐς νομοθεσίαις άρ- 
χαίων τε καί νεωτέρων έθνών έπί τού ζητήμ.ατος 
τούτου.

Περί τά τέλη τού παρελθόντος, καί τάς άρχάς τού 
παρόντος αίώνος, έφάνησαν δύο Σχολαί τ’ άντίθετα 
έπί τού θέματος τούτου πρεσβεύουσαΓ τής μέν προ- 
εξήρχεν δ πρόμαχος τών θεοκρατικών ιδεών, Ιωσήφ 
de Maistre, τής δέ δ γνωστός κρανιοσκόπος Gall. Ό 
ποώτος οίονεί τήν πράξιν μόνην, καί ούχί τόν πρά- 
ξαντα λαμβάνων ύπ’ όψει, έθεώρει ένοχον πάντα κα- 
κούργον, καί έκήρυττεν αύτόν καταδικαστέον άδια- 
κοίτως, άδιάφορον άν δ δρών είχεν, ή ού, συνείδη- 
σιν τής πράξεως αύτού ! Ό δέ Gall τάνάπαλιν, ά- 
πήλλαττε πάσης ένοχής τόν κακούργον, θεωρών έν 
αύτώ άνθρωπον πάσχοντα, καί χρήζοντα μάλλον θε
ραπείας ιατρικής, ή τιμωρίας δικαστικής. Ούτως έ- 
νώπιον μέν τού πρώτου, πάντες ένοχοι καί καταδι
καστέοι, ένώπιον δέ τού δευτέρου, ούδείς ένοχος, άλ
λά πάντες άσθενεϊς καί νοσηλεύσιμοι κτλ.

Υ. Γ. θεωρούμεν περιττήν τοΐς άναγνώσταις τού 
Κόσμου τήν λεπτομερή άνάλυσιν έκατέρας τών Σχο
λών τούτων ικανόν είπεϊν, δτι ή άλήθεια, ύπο- 
λανθάνει άμφοτέραις, ή δ’ έπιστημονική έςακρίβω- 
σις αύτής άποβαίνει, ώς έφθημεν είπόντες, εί μή ά- 
δύνατος, άλλά πάντως δυσχερέστατη, καί έκ τών 
ούκ έφ’ ήμΐν. Τό καθ’ ήμάς, θεωρούμεν παν κακούρ
γημα, δυστύχημα κοινωνικόν πάσαν δέ καταδίκην 
καί μάλιστα θανατικήν, ώς έργον προφυλάξεως μάλ
λον ύπέρ τής συντηρήσεως τής κοινωνίας, ή νόμου, 
άπορρέοντος έπακριβώς έκ τής άπολύτου όικαιοσύ- 
νης· οί αρμόδιοι κρινέτωσαν.

Έν Πέρα, τφ 19 ’Οκτωβρίου 1882.

Ξ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ.
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ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ *.

Έν Εύρώπη τη έσπερέ, όθεν δ ή προς άλλαις και 
αύτη της ψυχής ή νόσος καί παρ’ ύμϊν ήδη ώς μή 
ώφειλε έν προθυμία δυσζήλω είσκομίζεται, έκεϊ προ
βάλλει τό κακόν είμη δλως δικαιολογήσιμον, όμως 
καλώς αίτιολογητόν, άλλως τε καί αύτοφυές έν ταϊς 
χώρΛις έκείναις ύπαρχον. Έπειδή ώς έν παντί καί 
πάντοτε ούδέν καλόν άμικτον κακού, ούτω καί ό πο
λιτισμός βαίνων παρ’ έκιίνοις γοργώ τω ποδί συμ
φύρει κατά τόν δρόμον αύτού καί συγκλώθει πρός τώ 
πολλ.ώ καλώ καί άγαθώ καί πρός τώ άληθεϊ καί τού 
κακού τι μέρος καί τού ψευδούς δέ ώσαύτως καί τών 
τοιούτων ούκ* ολίγον καί ταύτα κατά μοιραίαν τινά 
ώς φαίνεται τών άνθρωπείων πραγμάτων φοράν ήτοι 
κατά νόμον τινά φυσικόν ότι δσω άπλετώτερόν που 
τό φώς τόσω καί ή σκιά βαθύτερα. Έν ’Αγγλία π.χ. 
έν Γερμανία, έν Γαλλία, έν ταϊς πόλεσι μάλιστα τών 
χωρών τούτων, ό πολιτισμός καί τά αύτώ παρομαρ- 
τούντα—καλάτε όσα καί τάναντία — άπό πολλού 
ήδη χρόνου εύρηνται παρά μικρόν είπεϊν έπί άκοας 
άκμης* ό δέ πληθυσμός τών κατοίκων έπυκνιηθη καί 
όσημέραι πυκνούται ούτως ώστε τό έδαφος κινδυνεύει 
ν’ άποβή αύτοϊς ανεπαρκές εις τάς πολλάς καί μυρίας 
καί αείποτε αύξούσας τού βίου αύτών άνάγκας (ούτως 
εν τισι της Γερμανίας μάλιστα, ένθα δη καί τής αύτο- 
κτονίας τό κακόν πλέον ή άλλαχού που έκορυφώθη)· 
ή δέ βιομηχανία καί τό έμπόριον καί τά εργοστάσια 
καί έν γένει τό σύστημα τών μεγάλων συνεταιρι
σμών, συγκεντρώσαντα ταύτα τό χρήμα έν χερσίν 
ολίγων, περιέσφιγζαν τάς άλλας τών κατοίκων τά
ζεις καί μή ότι ύποδούλους έαυτοϊς έποίησαν καί έν- 
τείνεται ούτως τοϊς δυστήνοις τούτοις άγων δεινός 
καί ύπέρτονος, άνευ παύλας καί άνευ ανακωχής, ό 
τής άνάγκης δηλονότι άγων, ή περί ύπάρξεως άδυ- 
σώπητος πάλη· καί εις έπίμετρον τής όλης ταλαι
πωρίας, έν τοιαύτη εκείνοι κονίστρα διαγωνιζόμενοι 
έχουσι πλησιαίτατα καί πρό οφθαλμών Ταντάλων 
δίκην τόν όλβον καί τήν ευμάρειαν άλλων, τήν εύ- 
ζωίαν καί τήν άπόλαυσιν, τήν εύημερίαν καί ε’ίτι άλ
λο ο πολιτισμός αγαθόν καί τερπνόν έν άφθονία πα
ρέχει εις τούς εύνουστέρας λαχόντας μοίρας συμπο- 
λίτας αύτών. Συνελόντι δ’ είπεϊν ο έν πάσι διαγω
νισμός καί άνταγωνισμος, καί ή άένναος τών ύπαρ- 
χοντων μετατροπή καί βελτίωσις ύψοϊ καί καταρρί
πτει έν βραχεί καί άποτόμως· καί ύψοϊ μέν ολίγους, 
πλείους δέ κατερείπεΓ τό δέ παλίντροπον τής τύ
χης καί ό έκ τούτου κίνδυνος έπίκειται ώς ζίφος δα- 
μόκλειον ού μόνον τώ ραθύμω καί άνικάνω, άλλά καί 
τοϊς φερεπονωτάτοις ούχ ήκιστα καί ικανωτάτοις 
ώσαύτως πολλάκις. Ούαί δέ τφ όκνώ, τώ κατά τήν 
γενικήν ταύτην σταδιοδρομίαν ύστερούντι, ή τώ κατά 
φύσιν ή γενετήν ήδικημένω ! Τόν τοιούτον προκατα
λαμβάνει τό άτμήλατον τής Προόδου άρμα καί άνα-

1 *Εε τεύχος Ζ'. 

τρέπει καί ύπερπίπτον συντρίβει ύπό τούς τροχούς. 
Έν τη δίνη δηλονότι τού άγώνος τό άθλον άναρπά- 
ζεται ύπό τού κρείσσονος, τού προτρέχοντας τών άλ
λων, τού εύρίσκοντος, τού συγκεντρούντος, τού βελ- 
τιούντος τά ύπάρχοντα, τού εύστοχώτερον μαχομέ- 
νου· οί δέ μαχομενοί είσι πολλοί καί ή άμιλλα με
γάλη καί άένναος, ούχί ή τυχούσα, ούδέ παροδική.

Έν τοιαύτη πραγμάτων πλοκή καί φορά τείρεται, 
ώς είκός, καί τής ψυχής ή ισχύς καί έζαντλεϊταί που, 
όταν μάλιστα μοίρα κακή τύχη μή ούσα καί φύσει 
σθεναρά εις ικανόν, ή συμπέση πρός τούτω καί τό 
έλλιπές ή σφαλερόν τής άγωγής, ή όταν πρός αύ
τοϊς ή καί τούτων άνευ προςεπισυμβή καί τό μέγα 
άληθώς δυστύχημα καί αμάρτημα, τό πάντων μά
λιστα καί διασεϊον καί άποθαρρύνον καί έζαχρειούν 
ϊσως ποτέ τήν ψυχήν, τό δή τής δυσαρμονίας με- 
ταζυ αξιώσεων χαί μέσων, οίον έάν τις άζιών π. χ. 
δέκα τινά κέκτηται εις ταύτα πέντε μόνον τήν δύ- 
ναμιν. Έν τοιαύτη, λέγομεν, περιπλοκή πραγμά
των έάν ποτέ καί συμφορά τις τού βίου δεινωθή, 
ή τις άλλη έκ τού άπροσδοκήτου ένσκήψη, ό νούς 
τού τοιούτου άτυχούς πλήσσεται ώς έμβρόντη- 
τος, πτώς τις καί πάρετος γινόμενος· άχλύς τότε 
σκεπάζει πυκνή τούς οφθαλμούς τού πνεύματος· ή 
είκών τού Ζήν προβάλλει άπαισία καί ειδεχθής, 
καί άπαισίαν ώσαύτως καί άπειλητικήν καί έχθράν 
προτείνουσιν ό'ψιν καί πάντα τά περιστοιχούντα* ή 
φωνή τής συνειδήσεως καί τού καθήκοντος, ή φωνή 
τής έλπίδος καί τής ύπομονής καί τής έγκαρτερή- 
σεως καταπνίγονται αύταί ύπό τού άγριου τής ά- 
πογνώσεως μυκηθμού· καί έν τώ μέσω τού έρέβους 
τούτου ύπολάμπει πένθιμος έν τώ πνεύματι τού ά- 
πέλπιδος μία μόνη άπατηλή φλόξ, ψευδής μέν καθ’ 
έαυτήν καί ώς οπτική τις άπάτη κατά φαντασιο- 
πληξίαν προκύπτουσα, ώς άπαλλαγής δέ καί σωτη
ρίας σήμαντρον ύπ’ εκείνου ύπολαμβανομένη—ή αύ- 
τόχεί-ρος ε'Λ^,ηδένισιςή αύτοκτονία ! Καί ότι μέν 
εις τήν συμπύκνωσιν τού τοιούτου ψυχικού σκότους 
ούχ ήκιστα καί τό κλίμα συμβάλλεται καί τού έτους 
ή ώρα καί πάντα τά περιβάλλοντα, τό καθ’ ήμάς 
ούδ’ εις σμικρόν άμφιβάλλομεν άλλ’ ότι άρχή πρώτη 
καί αφορμή κυριωτάτη ύπόκειται έν τούτω ή τών η
θικών καί θρησκευτικών δεσμών χαλάρωσις, τούτο έν 
διϊσχυρισμώ διατεινόμεθα* καί έπίσης διϊσχυριζόμεθα 
ότι τήν τοιαύτην χαλάρωσιν μάλιστα πάντων ή ά
τακτος έπισώρευσις γνώσεων άσκόπως καί άβασανί
στως ή άτελώς συλλεγομένων συνεπάγεται—ή ήμι- 
^ιάθεια^ ή καχη ποΛυμάθεια, ετζιποΛαιότηο καί ή 
ές αύτής περί τήν έζαγωγήν συμπερασμά
των ψευδών καί άναστρόφων, ή ή μυσαρά.

Β. Δ. Αογςιις, ιατρός.

(Έπεται τό τέλος).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ1.

Tpojjcxi τών μετεωρετών 
έν τώ δεχστήματε.

Πρός ερμηνείαν τών περιοδικών έμφανίσεων τών 
διαττόντων άνάγκη νά παραόεχθώμεν, ότι οί τού 
αύτού σμήνους μετεωρϊται άπαρτίζουσι δακτυλίους 
κινουμένους περί τον ήλιον κατά τούς νόμους τού 
Kepler, καί τέμνΟντας τήν γηίνην τροχιάν καθ’ ώ- 
ρισμένα τινά σημεία. Καί κατ’ άρχάς μέν παρεδέχθη- 
σαν ότι αί τρρχιαί αύταί είσι πλανητικής μορφής, 
τούτέστι ολίγον έκκεντρικαί έλλείψεις· άλλ’ άκρι- 
βέστεραι παρατηόήσεις κατέδειξαν τήν ύπόθεσιν ταύ- 
την σφαλεράν, ιδίως διότι ώς έρρέθη ή ταχύτης μεθ’ 
ής πίπτουσι οί μετεωρϊται έπί τής γής ώς έκ τού 
μεγέθους αύτής δέν έζηγεϊται διά τής πλανητικής 
ύποθέσεως.

Ένεκα τούτου δέον νά παραδεχθώμεν ότι αί τρο- 
χιαί τών μετεωριτών, ούς κομίζουσιν ήμϊν τά περιο
δικά σμήνη, είσί λίαν έπιμήκεις ελλείψεις, τέμνου- 
σα^ τήν τροχιάν τής γής πλησίον τού περιηλίου αύ
τών καί κατεχόμεναι κατά πάσαν τήν έ'κτασιν αύτών 
ύπό μετεωριτών διαφόρου πυκνότητος. Άλλ’ αί λίαν 
έκκεντρικαί ελλείψεις κατά τό περιήλιον αύτών το- 
σούτον συμπίπτουσι μετά παραβολών τής αύτής 
εστίας καί τού αύτού περιηλίου, ώστε περί αύτό 
άνευ αισθητού λάθους δυνάμεθα νά άντικαταστήσωμεν 
τήν παραβολήν άντί τής έλλείψεως, καί νά ύπολογί- 
σωμεν πρός πρώτην προσέ^γισιν παραβολικήν τροχι
άν διά τούς μετεωρίτας.

Πάσα δέ παραβολή ορίζεται διά τής εστίας, ενός 
σημείου τής καμπύλης καί τής διευθύνσεως τής έ- 
φαπτομένης κατά τό σημεϊον τούτο* άλλά τά τρία 
ταύτα στοιχεία δυνατόν νά όρ.σθώσι διά τάς τροχιάς 
τών περιοδικών διαττόντων διότι ό ήλιος σχημα
τίζει τήν εστίαν, καί σημεϊον τής καμπύλης γνωστόν 
έστι τό όι’ οϋ διέρχεται ή γή κατά τήν έμφάνισιν 
τού σμήνους, ή δέ διεύθυνσις τής κατά τό σημεϊον 
τούτο έφαπτομένης τής τροχιάς εύρίσκεται ύποτεθέν- 
τος γνωστού τού άκτινοβόλου’ διότι ή έκ τούτου ά- 
γομένη εύθεϊα πρός τήν ύπό τής γής κατεχομένην θέ- 
σιν παριστά τήν διεύθυνσιν, καθ’ ήν οί μετεωρϊται 
φαίνονται πίπτοντες προς τήν γην, δηλ. τήν σχε- 
τικήν αύτών διεύθυνσιν, έζ ής ορίζεται ή έν τώ δια- 
στήματι ά.πό.ίντος διεύθυνσις, καθ’ ήν εύρίσκουσι 
τήν γήν.

Έστω Π ό ήλιος καί αοδγδ ή τροχιά τής γής 
(σχ. 7.) α ή θέσις τών θερινών τροπών καί β ή τής 
φθινοπωρινής ισημερίας, ο δέ καί γ αί θέσεις άς κα
τέχει ή γή κατά τήν έμφάνησιν τού σμήνους τού ’Ιου
λίου καί Νοεμβρίου. Τό διά τού γ διερχόμενον μέγα 
βέλος νε παριστά τήν διεύθυνσιν τής έφαπτομένης, 
ήν νοούμεν κατά τό σημεϊον γ τής παραβολικής 
τροχιάς ώστε τό όιά τού ήλίου καί τού βέλους 
νε διερχόμενον έπίπεδον έστί τό επίπεδον τής τρο-

1 Τέλος. *1δε τεύχος ΣΤ'^ 

χιάς τού νοεμβριανού σμήνους, ούτινος τμήμα μόνον 
φαίνεται έν τώ σχήματι.

Όμοίως τό διά τού ο διερχόμενον βέλος παριστά 
τήν διεύθυνσιν καθ’ ήν οί μετεωρϊται τού ’Ιουλίου δι
έρχονται διά τού σημείου ο τής τροχιάς τής γής.

Τά στοιχεία τής παραβολικής τροχιάς τών Περ- 
σειδών κατά τον Σκιαπαρέλλην είσιν

Μήκος τού περιηλίου 343° 38'
Μήκος τού άνιόντος συνδέσμου 1 38° 1 (V
Έγκλισις τής τροχιάς 64° 3’
Περιήλιος άπόστασις 0,964

Φορά οπισθοβατική.
Άλλ’ ένώ τό φαινόμενου τού ’Ιουλίου επανέρχεται 

κατ’ έτος μετά τής αύτής έντάσειοε, Ιζ ού συυ,πε- 
ραίνομεν ότι οί Περσεϊδαί είσιν ίσοπύκνως διεσπαρμέ
νοι έπί τής τροχιάς αύτών, τό σμήνος τού Νοεμβρίου 
έχει ώρισμένον με'γιστον κατά 33, 25 έτη έπανερχό- 
μενον, όπερ δηλοΐ ότι θέσις τις τού ελλειπτικού δα
κτυλίου κατέχεται ύπο πολύ πεπυκνωμένων μετεωρι-

(Σχήμα 7).

τών, παρά πάντα τά λοιπά αύτού μέρη· καί επειδή 
τό πυκνόν τούτο μέρας έπανέρχεται κατά 33, 25 έτη, 
έπεται ότι ό χρόνος ούτος εκφράζει καί τον χρόνον 
τής περιφοράς τού δακτυλίου περί τον ήλιον. Άλλ* 
όταν μετά τών άνωτέρω στοιχείων τής κινήσεως γνω- 
ρίζομεν καί τόν χρόνον τής περιφοράς, ώς συμβαίνει 
διά τό Νοεμβριανόν σμήνος, ύπολογίζομεν άντί τής 
παραβολικής τήν πραγματικήν έλλειπτικήν τροχιάν 
τόν ύπολογισμόν τούτον διεζήγαγεν ό Σκιαπαρέλλης 
καί εύρε τά εξής στοιχεία τής έλλ.ειπτικής τροχιάς 
τών Αεοντιδέων.
Διάβασις διά τού περιηλίου 1866 οκτωβρίοο 29.1 

» διά τού κατιόντος συνδέσμου 1866 9βρίου 1.5
Μήκος τού περιηλίου 56° 25’
Μήκος τού άνιόντος συνδέσμου 231° 28' 
Έγκλισις τής τροχιάς 17° 44'
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1 9. 69 αποστάσεις

Άπόστασις τού περιηλίου 
Έκκεντρικότης 
Ήμίμεγας άζων 
Περιοδικός χρόνος 

Φορά 
Κατά ταύτα ή άπόστι 

βριανού σμήνους ίσούται 
τής γης, ώστε ύπερτερει .............
τού πλανήτου Ούρανού άπό τού ήλίου. Κατά τά δι
δόμενα ταύτα, (Σχ. 8), εχαράχθη ή έπί τού επιπέδου 
της εκλειπτικής προβολή τής τροχιάς τών Λεοντι- 
δέων, καί τό πρός νότον τής εκλειπτικής τμήυια αύ
τής έσημειώθη διά ______
στιγμών ώστε κατά 
μ.έν τόν κατιόντα 
σύνδεσμον κ λίαν 
πλησίον τού περιη
λίου αύτού τέμνει τό 
σμήνος τήν γηίνην 
τροχιάν, κατά δέ τον 
ανιόντα σύνδεσμον α, 
εύρίσκεται πλησιέςα- 
τα είς τό άφήλιον αύ
τού καί είς τήν τρο
χιάν τού Ούρανού, 
μεταξύ δέ τών άκρων 
τούτων διέρχεται τό 
σμήνος πολύ πρός 
βορράν καί πρός νό
τον τών τροχιών τού 
Κρόνου καί τού Διός 
"Οθεν βλέπομεν δτι 
αί τροχιαί τών με
τεωριτών έν τώ ήαε- 
τέοω ήλιχκώ συστή· 
ματι όμοιάζουσιπρός 
τάς τροχιάς τών κο
μητών, ούσαι ή πα- 
ραβολαί ή λίαν εκ
κεντρικά! ελλείψεις, ωυ τά έπίπεδχ σχηματίζουσι 
μετά τής εκλειπτικής γωνίας μεγάλας, καί ούχί ολί
γων μοιρών ώς τά έπίπεδχ τών πλανητικών, τροχιών. 
Πρός τούτοις παρατηρούυ.εν οτι οί μετεωρϊται φέρον
ται καί όπισθοβατικώς ώς καί οί κομήται, ένώ οί 
πλανήται όρθοβατούσι πάντοτε περί τό ήλιον.

Άλλά φανερωτέρχ καθίσταται ή μεταξύ μετεω
ριτών καί κομητών συγγένεια διά τής ταυτότητος 
τών στοιχείων τής κινήσεως* ό δέ Σκιαπαρέλλης ά- 
πέδειξεν δτι τά στοιχεία τής κινήσεως τών Περσειδών 
σχεδόν ταυτίζονται πρός τά τού III κομήτου τού 
1862. Ένεκα δέ τής καταπληκτικής ταύτης δμοιό- 
τητος ο Σκιαπαρέλλης νομίζει δτι ό κομήτης ούτος 
αποτελεί σνατατυχον τών Περσειδών. Έπειδή δέ ό 
χρόνος τής περιφοράς τού κομήτου τούτου ανέρχεται 
είς 123 ετη πιθανόν ό αύτός αριθμός νά παριστα καί 
τόν χρόνον τής περιφοράς τών Περσειδών, δστις, ώς 
έρρέθη, αμέσως δέν εύρίσκεται ώς έκ τής έλλείψεως 
περιοδικώς επανερχόμενου μεγίστου. Όμοίως ό Op- ।

ΚΡΟΝβί

(Σχήμα 8).

O^PAKiQr

polzer ύπολογίσας εύρεν δτι τά στοιχεία τών Αεον- 
τιδέωνταυτίζονται πρός τά τούκομήτου 1 τού 1866, 
έχοντος χρόνον περιφοράς έτη 33,17.

Τό μέρος τού κρίκου τών Αεοντιδέων τό ύπό 
πυκνότερων μετεωριτών κατεχόμενον, καί λίαν λαμ
πρόν κατά τήν περίοδον τών 33 έως 34 έτών ά- 
ναφαινόμενον, έχει τόσον μήκος ώστε ή διάβασις αύ
τού διά τού τςεριηλίου διαρκεϊ 2, έως 3 έτη, ού ένεκα 
έπανέρχονται έπί 2—3 έτη αί πυκναί πτώσεις τών 
διαττόντων τού Νοεμβρίου. Άλλά τού χρόνου προϊ
όντος, τά σώματα άτινα πρός τό παρόν είσι πεπυκνω- 
μένα είς τι μέρος τού δακτυλίου μάλλον τών λοιπών 

μερών, θέλουσι βαθ
μηδόν δ ί α νεμηθή ίσο- 

I πύκνως δι’όλοκλήρου 
τού δακτυλίου, διότι 
οί έσωτερικοί μετεω
ρϊται ώς πλησιές-εροι 
είς τόν ήλιον, όντες 
ταχύτεροι τών έζω- 
τερικών θέλουσι βαθ
μηδόν προηγείσθαι 
αύτών, μέχρις ού τέ
λος έπέλθει τελεία 
σότης τής πυκνό- 
τητος καθ’ άπαντα 
τά μέρη τού δακτυ
λίου, ώς παρατηρεϊ- 
ται παρά τοϊς Περ— 
τείδαις.

Πρός έκτακτον έ- 
παλήθευσιν τής θεω
ρίας τού Σκιαπα- 
ιέλλη συνέβη πάν- 
ττ) άπροσδοκήτως ή 
λαμπρά τών διατ- 
τόντων έμφάνισις 
τής 15 Νοεμβρίου 
1872 παρατηρηθει- 

. Ό Galle είς μίαν 
έμέτρησεν 3,0ϋ0· ό Heis είς 53 λεπτά 

σχ πχνταχόθεν έκ τής Εύρώπη. 
ώραν 
2.200.

Πάντες οί παρατηρηταί συνεφώνησαν δτι τό γ τής 
Ανδρομέδας ήν τό άκτινοβόλον σηαεϊον τών μετεώ

ρων τούτων ώστε ο BrullDS ύπολογίσχς τά παρα
βολικά στοιχεία τής κινήσεως αύτών εύρεν αύτά ταύ- 
τιζόμενα πρός τά του κομήτου τού Biela. ’Αμέσως 
δέ μετά τήν έμφάνισιν τού σμήνους τής 1 5 Νοεμ
βρίου 1872 συνέλαβεν ό KlinkerfuCS τήν ιδέαν δτι 
επί τής τροχιάς αύτού δυνατόν ν’ άνακαλυφθή κομή
της διερχόμενος τότε άπό μέρη τού ούρανού αντικεί
μενα εκ διαμέτρου πρός τό άκτινοβόλον γ τής ’Αν
δρομέδας, τούτέστι διερχομενος πλησίον τού Ο τού 
Κενταύρου είς τό νότιον ημισφαίριου τού ούρανού. 
Τήν δέ 18 Νοεμβρίου έτηλεγράφησε είς τό Μαδράς 
καί αμέσως κατά τήν νύκτα τής 2 0 πρός τήν 2 1 
Νοεμβρίου ό έκεϊ αστρονόμος PogSOQ παρετήρησε κο
μήτην τινά είς τό ύποδειχθέν τού ούρχνόύ μέρος· τόν

κομήτην τούτον έκλαμβάνουσι πολλοί ώς τόν άνευ- 
ρεθέντα κομήτην τού Biela.

(Σημείωσ.—Ό τηλεσκοπικός μέν άλλχ λίαν παράδοξος 
ούτος κομήτης παρετηρήΟη κατά τά 1772 καί 1805. 
Κατά δέ τήν έμφάνισιν αύτού τόν Φεβρουάριον τού 1824 
άνεγνώρισε ό Biela τήν περιοδικότητα αύτού (ϊτη 6 7) 
Κατά δέ τήν έπχνοδον αύτού κατά Δεκέμβριον τού 1845 
παρετήρησεν ό Maury ές Οόα'ίγκτώνος τόν κομήτην δι- 
χα^θέντα. καί ότι κατά τήν δίοδον διά τού περιηλίου (30 
Φεβρουαρίου 1846) άπεΓ/ον τά δ jo τμήματα άπ* άλλτ|λων 
κατά 41900 μίλια, Γ/οντα άμφότερα ούρχν.

Άμψότεροι οί ήμικομήται έπανήλΟον κατά τόν υπολο
γισμόν είς τό περιήλιον τόν Φεβρουάριον τού 1852, άπει- 
χον όμως τότε άπ’ άλλήλων 352,000 μιλιών. Κατά τά 
1859 ή 6έσις τού ήλίου παρεκώλυσε τήν πχρατήρησιν αύ
τών. 'Ορατή τέλος επάνοδος περιεμένετο κατά τόν χει
μώνα 1865 —1866, άλλά παται αί πρός παοατήρησιν 
προσπάθεια’, τών διασημοτέρων αστρονόμων άπέβησαν μά- 
ταιαι· ό κομήτης τού Biela ειχεν έςαφανιοθή.

Έκ τής άνακαλύψεως ταύτης τού Σκιαπαρέλλη 
πολλοί συνήγαγον τό άτοπον συμπέρασμκ δτι τό νε
φελώδες περικάλυμμα, καί αί ούραί τών κομητών 
είσι σμ.ήνη μετεωριτών μχκρόθεν παρατηρούμενα, δτι 
δηλ. πας κομήτη; είναι άθροισμα αερολίθων άλλά 
κατά τής γνώμης ταύτης καταφέρεται αύτός ό Σκια
παρέλλης.Τά σμήνη τών μετεώρων καί οί πυρήνες τών 
κομητών φέρονται πολλαχού έν τώ ούρανώ επί κοι
νών τροχιών, ένώ αί ούραί διευθύνονται καθέτως έπί 
τών τροχιών τούτων έκτος δέ τούτου παν σμήνος 
μακρόθεν παρατηρούμενον ήθελεν άποβή ορατόν ήμϊν 
διά φωτός ές άντανακλάσεως, ένώ τό φώς πάντων 
τών μέχρι τούδε φασματικώς έξετασθέντων κου.ητών 
άπεδείχθη ώς ίδιον, οίον παρατηρεϊται έπί τώνπεπυρα- 
κτωμένων ή ήλεκτρικώς άκτινοβολούντων σωμάτων.

Ό Laplace παραδέχεται δτι κατ’ άρχάς ό ήλιος 
καί πάντα τά νύν περί αύτόν στρεφόμενα σώματα 
άπήρτιζον μοναδικήν νεφελότητα πέραν τών τροχιών 
τών μάλλον μεμακρυσμένων πλανητών διήκουσαν, 
δτι δέ κατ’ ολίγον ένεκα τή; έπελθούση; βαθμηδόν 
ψύξεως συνεχώς αύξκνουσαι ποσότητες τής νεφελώ
δους μάζης συνεκεντρώθησαν περί τό κέντρον αύτής 
ώστε έσχηαατίσθη πυρήν, ούτινος ή μάζα διηνεκώς 

V ζ 1ηυςανε.
Καί ή μέν γωνιώόης ταχύτης πάντων τών κατ’ 

άρχάς περί τόν κοινόν άςονα στρεφου.ένων μερών τής 
νεφελότητος· ήν ίση. άλλ’ ούχί καί ή απόλυτος τα
χύτης ούσα μείζων διά τά μάλλον μεμακρυσμένα, καί 
έλάσσων διά τά πλησιέστερα είς τόν άξονα μέρη* 
ώστε ένώ μέρος τής έκ τού άςονος μεμακρυσμένης 
μάζη; τής νεφελότητος πυκνούμενον έπιπτε έπί τού 
ήδη σχημκτισθέντος κεντρικού σώματος, έφερε μεθ’ 
εαυτού τήν μείζονα απόλυτον περιφερικήν ταχύτητα, 
καί καθίστα βαθμηδόν τήν ταχύτητα τού κεντρικού 
πυρήνος μείζονα τής λοιπής νεφελότητος. Έπειδή δέ 
ή αμοιβαία τριβή τών διαφόρων μερών τής νεφελό
τητος έπέφερε βάθμηδόν έπιτάχυνσιν τών βραδύτερου 
στρεφομένων μερών, καί έπιβράδυνσιν τών μάλλον 
ταχέως στρεφομένων έπήλθε μετά τινα χρόνον αύςη- 
σις τής αρχικής γωνιώδους ταχύτητος συμπάσης τής 
νεφελώδους μάζης.

Άλλ’ ένεκα τής βαθμηδόν μετά τής πυκνότητος 
αύξησάσης γωνιώδους ταχύτητος, έπήλθεν στιγμή 
καθ’ ήν ή κεντρόφυξ δύναμις τών μερών άτινα έσχη- 
μάτιζον τόν ισημερινόν τής στρεφομένης νεφελότητος, 
έγένετο με/ζων τής κεντρομόλου δι’ ής είλκοντο πρός 
τόν κεντρικόν πυρήνα, ώστε ταύτα έπί τέλους έχω- 
ρίσθησαν άπό τής λοιπής μάζης καί έσχημάτισαν δια
κεκριμένου δακτύλιον, έξακολουθούντα υά στρέφηται 
περί τόν κοινού άςονα κατά τήν αύτήν φοράν καί 
μετά τής αύτής ταχύτητος, άς είχε κατά τήν στιγμήν 
του χωρισμού.

Ούτω δέ έχωρίσθησαν διαδοχικώς άπό τού κεν
τρικού σώματος πολλοί δακτύλιοι* καί ένώ τό κεν
τρικόν σώμα πυκνωθέν μετεβλήθη είς ήλιον, οί πυ- 
κνωθέντες δακ,τύλιοι έμόρφωσαν τούς πλανήτας.

Έκ τής ύποθέσεως δέ ταύτης τού Laplace περί 
τ^ς άναπτύΐεως τού πλανητικού συστήματος ερμη
νεύονται πολλαί κοιναί τών πλανητών ιδιότητες καί 
ιδίως ότι πζντες στρέφονται όρθοβατικώς περί τον 
ήλιον, τούτέστιν έκ ουσμών πρός άναιολάς. "Ωστε 
σώμα μορφωθέν έν τώ ήμετέρω συστήματι καί μά
λιστα μετ’ αύτού, άδύνχτον νά έχ/) κίνησιν όπισθο- 
βατικήν* έπειδή δέ πολλοί κομήται ώς καί μετεω
ρϊται οπισθοβατούσι, επεται ότι ούτοι δέν άνήκουσιν 
άνέκαθεν είς τό ήμέτερον πλανητικόν σύστημα, άλλ’ 
ότι έξωθεν ύπεισήλθον είς αυτό.

Περί δέ τής μορφώσεως μετεωρικών νεφών, μετά 
τού ηλιακού συστήματος άναμιχθέντων καί 7Λ- 
πτόντων έπί τής γής ύπό σχήμα διαττόντων, δ 
Σκιαπαρέλλης άποφαίνεται ούτως.«Πάσαπεπυρακτω- 
μένη άερία μάζα μεγάλων διαστάσεων καί σφαιρικής 
περίπου μορφής σχηματίζει, ένώ βαθμηδόν ψύχεται 
καί πυκνούται, ώς άπέδειξεν δ Liplace, άστέρα ά- 
πλανή, δστις δυνατόν καί νά περικτκλούται ύπό πλα
νητικού τίνος συστήματος, οίος δ ήμέτερος ήλιος. 
Άλλ’ έτέρα τις μάζα μύκροτέρων διαστάσεων καί 
σχήματος άκανονίστως διακλαδιζομένου, ψύχεται 
ταχύτερον κατά τά έζέχοντα καί τού κέντρου μάλ
λον μεμακρυσμένα μέρη αύτής ώστε μορφούνται πύ.εϊ- 
στοι άναρίθμητοι μεμονωμένοι πυρήνες συμπυκνώσεως* 
ή δέ πύκνωσις ή συμβαίνει έπί τής έπιφανείας, ένώ 
τό κεντρικόν σώμα όιατελεϊ είσέτι άέριον, καί τότε 
τό τοιούτο σύστημα ύπό τού ήλίου έλκυσθέν γεννά 
κομήτην ύπό ρεύματος μετεώρων συνοδεύομενον, ή 
έπέρχεται δμοιομόρφως διά πάσης τής μάζης καί 
παράγεται κοσμικόν νέφος, πχρέχον σμήνος δικτ- 
τόντων άνευ κομήτου.

Έάν δέ τό -τοιούτο έξ άναριθμήτων μικρών σωμά
των συγκείμενον κοσμικόν νέφος σαγηνευθή ύπό τής 
ηλιακής έλξεως, μεταβάλλεται είς ρεύμα παραβολι
κόν μικρού πάχους σχετικώς πρός τό μήκος αύτού, 
δεου.ενον αιώνων ή καί χιλιάδιυν έτών ινα διέλθτ) 
τμηματηδόν διά τού περιηλίου. Έκ τών άναριθμήτων 
δέ μετεωρικών ρευμάτων, άτινα κατ’ αύτόν τόν τρό
πον είσδύουσιν είς τό ήυ.έτερον ηλιακόν σύστημα, ά- 
ποβαίνουτιν ήμϊν ορατά έκεϊνχ μόνον άτινα συγ
κρούονται καθ’ οδόν μετά τής γής».
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, ' J £,ki τρογιζς κινούμενα

σμζνχ παρελθόντα όιά τού περιηλίου έπιστρε'φουσι 
πζ ,ιν εις το αχανές τοϋ κόσμου. ’Ενίοτε όμως &>. 
νχτον μέρος τι μετεωρικού ρεύματος ίιατρέχοντος 
παραο ολικήν τροχιάν ένεκα τής ενοχλητικής ένεο- 
γείας πλανήτου μεγάλης μάζης νά έκτροχιασθή έκ- 
τζκτως ε'.; τργγ/Λ ελλειπτικήν, ώς κατά τόν Αε

ί - , συ^ η εις το~ νοεμβριανόν σμήνος βιά τοϋ 
πλανήτου Ουρανού, ούτινος ή τροχιά διέρχεται λίαν 
πλησίον του αφηλίου καί τοϋ ανιόντος συνδέσμου 
των Λεοντιοέων. ‘

Α. Σπαθαρης.

εν ερειπιοιςλ 
διήγημα Λζ.

CASA DEL D I A V Ο L Ο.

0 -α,υλ ςζήλθεν εις ζήτησιν όνου και εύρε στέμμα 
βασιλεως ; . Ή μετριότης μου έπορεύετο κατά μή- 
κος νης όχθης, προς έπίσκεψιν τοϋ νεαροΰ γειοοήθους 
ελεφαντος τών giardini public! (δημοσίων κήπων), 
πλην καθ’οόόν συνήντησα τη φίλη Φαντασία, ής τώ 
β/ίματι οόευω καί ^ά τούτο, άφείς τό Movpor fcor 
εις την τύχην αυτού, έπανήγαγον οϊκαίε παλαιόν 
ερωτικόν μύθον.
. ’Οπΐ.σθεϊ τ7 να'^·κθμου εσχάτως τοίχος έπεσεν, 
εν μικρά οόφ (calle), άπεκάλυψε αύλήν, παεα^ό- 
ζ , α^ρ.ω εισαν καί βαθεως βεβυθισμένην. Χλόη 
φυλλομανης άκωλύτως εκεί φύεται. Χρυσόξανθος ία- 
ηχος περιβάλλει συμπάσας τάς γωνίας, εύωδιάζων 
Ζόυπαθως,^ ώς όνειρον έξ οπίου. Ή Ένετία πάσχει 
πτωχ,,.αν ζνθ^ων, πόθος λοιπόν μέ κατέλαβε νά κό- 
ψ .ον ,ασμον έν τοιαυτη πολει. Άνερριχήθην είς μέ- 
γαν 7ωζθ; ερείπιων και βαθμηδόν είοπυσα ποός τά 
? τω) ε?ίΧ ε'ύον φρέαρ βρυώδες, περί βαλλόμενο ν ύπό 
κα »α πράσινου αόιάντου· ένθα υπήρχαν ακέφαλα χ- 
γζλμκτα καί τεθραυσμένζι βάσεις, καλλίστη ύπόθεσις 
τοι; ^ωγραφουσι τά της ποιήσεως.

1 <.ό .ούς πο^ας μ,ου έτρυξε θραύσμα κεχρωματι- 
^μ , υζλου, καθ ήν ώραν εταπείνουν τήν ϊασ’ίον 
(ζμφΟνς^αι; ταις χερσίν. Ένετικήν ύαλον ούδείς άφί- 

c κα.ά ής £ζνε κατά πολύ ομ.οία πρός τάς λίθους 
του σπηλαίου τού Άλαδίν. "Οτε έστρεψα τό θραύσμα 
' Ρθ-5 το/ ήλιον, ελαμψζν όντως βαθυπόρφυρα φώτα.

-»ω, ή.ο .μ.ήμ.α τίνος τών ιδιότροπων έκείνων πο- 
-ϊΐ^.ων, άπερ και σήμερον έτι παράγει τό Μουοάνον, 

μ·ονον κατά τήν δψ·,ν καί ού κατά τό ποιόν. Ίσως 
ήτο φιάλη, ωραιότερα χρυσού καί αργύρου, έξ ης θέ- 
.νΐ νά τωζ .Ύο^τωλ· ο β(ΐΰι.1εϋς , ό ρωμαντι-

■ Αρά γε ποια γελώντα καί τρυφεοά χείλη ή- 
φαντο^ τού έν τη χειρί μου τμήματός ;. ‘ .

Οςεια φωνή διε'κοψε τά έν έγρηγο'ρσει όνειρά μου· 
«Belle beslie, belle!!»

στρά-ου^^*"'5 ^6'j0;ZP* iK τ7Ι? γερμανικής Δ. Γ. Μο-

Έτο ήλιοκαής τις χαρτοπώλης, δν ειχον ΐίεϊ νεω- 
στι ev τφ εργαστηρίω γάλλου ζωγράφου, μεταξύ καλ- 
λιστων εικόνων. Ήλθε καί αύτός άναρριχώμενος είς 
τα ερείπια «ίνα συντόμευση τόν δρόμον», ώςμοι είπε’ 
ταχέως προςαγορεύσας.

, ~ ,E^V’ ,ίΤί’ θε'λης έίώ νά ζωγρα-
οsv εςελεξες καλώς τήν θέσιν.

— Καί διατί ;
. — ΙΙροςπάθησον νάπε'λθης, πριν ή νυκτώση· έίώ 

εινε ο οικος τού Διαβόλου (Casa del Diavaloj.
— Ώ, οεν βαρύνεσαι! 7
Ό καριιϊοπώλης, κινήσας τήν ύπομέλαιναν χαρα- 

κτηρισ.ικήν κεφαλήν του, έτονθόρυσεν
Π/'·7τα~αζτ'1 ε'"ν£ ζεΧω(ίμενη άπό τού 1868 

.... καί ο υπηρε'της περιέρχεται ώς πρότερον.
Καταπακτή . . υπηρέτης. . . περίεργοι λόγοι!
77 Μ)“'ον’ εζ’/ΐγιίθνΐτι!, είπον πρός τόν σπεύ^οντα. 

Αλλα φοοος φάσματος έφαίνετο ίιώκων αύτόν. Δέν 
ήκουσε τής φωνής μου, ίιήλθε πέραν τής αύλής, ίιά 
τίνος σχισμής τού τοίχου καί μετ’ ολίγον άντήχησεν 
εν τη μικρά οόώ ή φωνή Belle beslie, belle !

Καί μόνος έμεινα θρήνων, ώς 'Ιερεμίας έν Ίερου- 
σαλήμ! ‘

Άλλ’ενώ μάτην έκάλουν τόν πωλητήν τών ο
στρακόδερμων, ' πχσα. ιστορία τού ύπηρέτου καί 
τής ολέθριας ειρκτής ήτο έτοιμη καί έντετυπωμένη 
εν τή κεφαλή μου, ένθα ίσχυρώς έθορύβησε. . .Πρός 
τούτο συνεβάλετο καί ό ξανθόχρυσος ϊασμος, βιεγεί- 
ρων με ύιά τής οσμής αύτού. . . . Χάρις είς τήν 
φαντασίαν, ής ή^η έμνημόνευσα, εύρον τήν όίόν έζ 
τή/ [jujiarrixii ya>f>a} ένθα θροούσιν όλοσηρικά σύρ- 
μ.ατα, ένθα ωραίοι και θερμόαιμοι άντρες φορούσι τά 
φορέματα τοϋ Καρπατσίου καί Τιεπόλου.

Λοιπόν ύπήρχέ ποτέ....
Άλλ’ όχι, έντιμε άναγνώστα, 5έν θέλω νάστειευθώ 

τόσον τρομερά ! Όχι. Αί περί φασμάτων καί έρωτος 
διηγήσεις σέν πίπτουσιν έκ τών λοχμών τού έαρος, 
ως βροχή χρυσού κζί ανθεων άκτέας καί ίάσμου. Ό- 
μολογώ εύσυνειίήτως ότι πρό πολλών ετών, ότε 
πρωτεύουσα τής ’Ιταλίας ήτο ή Φλωρεντία, ενετός 
τις γηραλέος ποιητής, Δαλλογγάρο καλούμενος, μοί 
έζέθηκε τά κατά τινα ύπηρέτην καί εύγενή τινα 
κυρίαν τής πόλεως τών διωρύγων. Φαίνεται λοιπόν 
σαφώς δτι καί δ καρι<ϊοπώλης τόν αύτόν ύπηρέτην 
ένοει καί τήν αύτήν εύγενή κυρίαν.

Ο/νως καί άν έχη, έπιτραπήτω μοι νά έξιστορήσω 
ένταύθα τό μικρογραρικον μου (μάλλον ίέ τού Δαλ
λογγάρο) $ ιήγημα.

Ιπήρχέποτε (συγγνώμην όλιγώτερον πρωτότυ- 
πος αρχή $έν αρμόζει είς τήν ύπόθεσιν) δούξ τις 
τού Σοέλλου, κύριος Άλταμόντε, διατριβών εύαρέ- 
σ.ως εν Ενετία, λήγοντος τού ίεκάτου καί έκτου 
αιωνος, ων άμα, τό ίή λεγόμενον, όεξια χειρ τού 
τότε αύτόθι Ισπανού πρεσβευτού. Ό ^ούξ ήτο νέος, 
πολυτελής, ευνοών τά χαλαρά τής πόλεως τών διω
ρύγων ήθη πολλώ μάλλον, ή τά τής δεισιδαίμονος 
καί τήν έθιμοτυπίαν φιλούσης πατρίδας αύτού. Τής 
Ένετίας αί πυρραί κζί χρυσού διψώσαι σειρήνες έδέ 

σμευον αύτόν μάλλον άρρήκτως, ή ή ιδία αύτού αγα
πητή καί σιωπηλή σύζυγος, ονειρώδης καί πάγκαλος 
Άνδαλουσιανή, μελαντάτην έχουσα κόμην καί δμ- 
ματα χροιάς ήριανθίδος, τής ώτοειδούς. Πολλζκις 
αύτή μόνη έμενε, πλήν δέν παρεπονεϊτό ποτέ, ή τού
λάχιστον δέν έφανερούτο .... Ενίοτε μόνον ήκούετο 
ποθούσζ τής Γρενάδης τάς σεληναίας νύκτας, τούς 
πορτοκαλεώνας αύτής, τούς κήπους τών ροιών, άλλ’ 
ούδείς προςειχεν είς τούτον αύτής τόν πόθον.

Έν τοϊς πολλοίς καί περιττοϊς τού Σοέλλου ύπη- 
ρέταις ήτο βεβαίως καί ό λευχείμων ιδιαίτερος οίκέ- 
της, δςτις, οσάκις ήκολούθει είς τήν έκκλησίαν τή 
ωραία καί μελαγχρόω αύτού κυρία, πάντοτε ύπ’ έμμα- 
νούς έκυριεύετο έρωτος. Τό πράγμα καθ’ εαυτό ούοέν 
έσήααινε. Προνόμιον δμως καί τρόπον τινα καθήκον 
καί ύποχρέωσις παντός οίκέτου ήτο ή λατρεία τής 
δεσποίνης αύτού. Τούτο άπήτει ή εύπρέπεια καί εύ- 
σχημοσύνη. Ό μέν έστέναζεν, έπαιζε pardodlror, 
προςέφερεν αγιασμόν ή δ’ έγέλα μεθ’ ύπομονής. . .

Ούτω χρόνος παρήλθεν ικανός. Οί ’Ιταλοί τού
τον τον βαθμόν τού έρωτικού θερμομέτρου καλούσιν 
il grado latente (λανθζνοντα βαθμόν), τουτέστι κε- 
κρυμμένον, μυστικόν, άλλά καί μή άνταποδιδόμενον.

Καί δμ.ως ή πασίγνωστος ιστορία τού Μαζέππα, 
εί καί όψιαιτέρα τού ήμετέρου διηγηματίου, άπέδει- 
ξεν δτι καί ύπηρέτης δύναται σπουδάζων νά έρασθή. 
Ό Φραντς τού Γκαϊτε, δ Χερουβείμ τού Beaumar
chais δέν είνε τή άληθεί^ μύθοι.

ΤΙ δύστηνος ήμελημένη δούκισσα ήτο πάντοτε, ώς 
είπομεν, μόνη. Έζήπτε τήν φαντασίαν αύτής ή άνά- 
γνωσις τών περί 'Αλλάμβρας παραδόσεων. ’Αδιακό- 
πως άνεγίνωσκε τά τής γλυκείας Αινδεράχας καί τά 
τού Γαζούλ, τού ώραίου Άβενσεράγου. . . .

Τήν έν σκιά διατελούσαν καί ζώσαν δούκισσαν δ 
ξανθός μουσικός καί ερωτύλος νέος βαθμηδόν ήρξατο 
ώς έκ θαύματος φωτίζων.... φαινόμενος δμως αύτή 
ώς έξ άκτίνων συνυφασμένος, ώς ενσαρκον έαρ, ώς 
εύτυχία !. . .

Άλλα σχολαϊος καί σκιατραφής νεανίας πώς έγνώ- 
ριζε τόν κόσμον καί τίνας ειχεν άρχάς ; Τό ιδεώδες 
καί τήν αιδώ πανταχού ήκουεν έμπαιζόμενα* τό εύώ- 
δες άνθος τού ένθουσιασμού έμαραίνετο έν τή καρδία 
αύτού καί ούτω τολμηρόν δρκον καθ’ εαυτόν ώμοσε. 
Τά ένεδρεύοντα όμματα αύτού έβλεπον τήν δέσποι
ναν ούχί πλέον ποθούντα, άλλ’ άπειλούντα, ώς βλέμ
μα κλέπτου έπί πολύτιμον μαργαρίτην, έντεθειμένον 
έν ίερώ τοπω, μεταξύ χρυσού καί μετάξης.

Λήγοντος τού μετοπώρου, δ δούξ άπήλθεν είς Ρώ
μην. Μετ’ αύτού καί δ οίκέτης. Πώς ήδύνατο νά μή 
ύπακούση είς έπιταγήν τού κυρίου αύτού ;

Εϊπερ ποτέ καί άλλοτε μόνη έμεινεν ή δέσποινα έν 
τώ σκιερώ καί μεγάλω μεγάρω.

Τό θαλάσσιον φάσμα (1’orco) τή νυκτί έκείνη έθή- 
ρευεν έν ταΐς διώρυξι. Φοβερά τρικυμία έπέσκηψεν είς 
Ένετίαν, πάντα τά στοιχεία άνεστατώθησαν. Έκ 
βαθέων έρρόχθει ή θάλασσα, ώς εί έβρυχάτο δ Λε
βιάθαν. "Ανωθεν βρονταί καί κεραυνοί. Βοήθει, άγιε 
Μάρκε !

Προ μεγάλης εστίας, έν ή έκαιεν άκάματον πύο, 
καί ήν ύπεστήριζον πορφύρινοι κένταυροι, ήτο έξη- 
πλωμένη ή δούκισσα, φορούσα νυκτερινόν ένδυμα, 
λευκού τής ’Ανατολής δλοσηρικού. Αί θεράπαιναι πρό 
πολλού είχον άναπαυθή, βαθύτερον ύπνώττουσαι έν 
τρικυμιωδει νυκτί. Τί κρατεί άυπνον τήν έρημίτιν · 
’Ασυνήθης τις διέγερσις, ήν μάτην θέλει νά καταβά- 
λη. ’Ανελογίζετο πάν ούτινος έστερείτο............ Δέν
είχε γλυκύ τι τέκνον, ού νά έκμυζζ τήν πνοήν. Μο
νότονα, απαρηγόρητα παρήρχοντο τά νεανικά αύτής 
έτη, κενά πάντα τά περί αύτήν, άναίσθητα τάγάλ- 
ματα, λευκόν βλέμμα είς αύτήν προςηλούντα. Έπό- 
θει λοιπόν πλήρωσίν τινα, ή καν μεταβολήν καί ζωο- 
γόνησιν, τούλάχιστον νά μή είνε τόσον έγκαταλε- 
λειμμένη !. . .

Άλλ’ άκούσατε ! Βαρύς κρότος δέν έδόνησε τήν 
σιδηράν τού μεγάρου πύλην ;. . .

’Απάτη. νΠτο κρότος τής καταιγίδας !
41 δούκισσα άφήκε μηχανικώς άπό τών πυρεσσόν- 

των ραδινών δακτύλων της μαργαροφόρον κομβολό- 
γιον. Πλήν φεύ ! Τό σειρήτιον έκόπη καί έκυλίσθησαν 
είς τόν τάπητα οί μικροί άνατολικοί μαργαρίται. . . 
Άλλ’ άδιάφορος έβλεπεν αύτούς ή Μέντσια Σοέλλου. 
Τό όμμα αύτής αίφνης προςηλώθη είς δέσμην μετο- 
πωρινών άνθέων, ήν είχε δώσει αύτή δ Λιονέλλος, δ 
οίκέτης, δτε άνεχώρει. Αγνοούσα τί έποίει, προςήγα- 
γεν είς τά χείλη τά άνθη, κλείουσα τά όμματα καί 
κατεφίλησεν αύτά, έως ού αί άβραί καί εύωδεις κά
λυκες έπεσον έκ τών μίσχων, κατά γής, είς τούς μαρ
γαρίτας.

— Μήπως τόν άγαπώ ; είπεν ή Μέντσια, στένου- 
σα, φοβουμέ/η άμα καί χαίρουσα.

— Καθ’ ύπερβολήν ! άπεκρίνατο παλλομένη ή 
φλέγουσα αύτής καρδία.

Έν τώ μεταξύ βροντή μετά βροντήν ήκούετο, ρό
χθος κυμάτων, άνεμου δρμή.

Άλλ’ ούχ ήττον έψόφει καί ή μεγάλη σιδηρά θύρα.
Ό θυρωρός άκων έτριψε τούς καθύπνους οφθαλμούς 

αύτού, προςέβλεψε διά τού θυριδίου καί είδε κάθυγρόν 
τινα μοναχόν, βήχοντά πως ύπό τό εαυτού κάλυμ
μα καί είπόντα δτι έπέμφθη ύπό τού Πατριάρχου, ίνα 
δω τή κυρία δουκίσση ήγιασμένον ερυθρόν κηρίον, άν- 
τισατανικόν.

Ό θυρωρός ήνοιξεν, άλλ’ δ άνεμος έσβεσε τόν φα
νόν αύτού.

— Λάβε τήν χείρά μου, πάτερ, έως ού διέλθωμεν. 
Έχει καλώς. Τώρα στέγνωσαν τό ένδυμά σου είς τήν 
εστίαν, έως ού φέρω στάμνον μέ ένδυναμωτικόν ποτόν.

Καί δ θυρωρός άφήκε μόνον τόν εύσεβή άνδρα, ίνα 
εύθύς κομίση ποτά.

Άλλά τις δύναται νά χαρακτηρίση τήν έκπληξιν 
τού διψαλέου θυρωρού, δςτις, έπανελθών είς τό θυ- 
ρωρείον, μετά κυπέλλων καί φιαλών, άντι τού μονα
χού, ούδέν άλλο εύρεν ή κατακειμένην τήν μέλαι- 
ναν χλαιναν !. .

— Ό διάβολος τόν ’πήρε διά τής καπνοδόχης ! , 
είπεν δ δουκικός ύπηρέτης, ,συγκρούων τούς όδόντας, 
σταυροκοπούμενος καί φεύγων μετά τών φιαλών είς

17.
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τό δωμάτιον αύτοϋ, ΐνα ταχέως σωθή άπό τοΰ ά- 
προόπτου τρόμου.

Άλλ’ άνω, έν τή ήμιφωτίστφ αιθούση, αίφνης 
ΐσταται πρό της δουκίσσης ό οίκέτης Λιονέλλος, ώς 
άπό τοΰ εδάφους άναδύς.

’Εκείνη ένόμισεν ότι έβλεπεν ό'νειρον. Μήπως αύ
τή δέν είχε προςκαλέσει αύτό έκ τοΰ κόσμου τών ο
νείρων ; Βεβαίως· ή δούκισσα ήδη ήσθάνετο τοϋτο.

— Καλώς ήλθες, Λιονέλλε, έτονθο'ρυσεν ήμίυπνος 
καί έτεινεν αύτφ άμφοτέρας τάς χειρας.

Άλλ’ άπεχώρησεν όπίσω, συμπνίγουσα τήν φωνήν 
αύτής, δτε τούς δακτύλους καί βραχίονάς της κατέ
φλεξαν τά φιλήματα εκείνου, καίοντα δίκην άνθρά- 
κων. Τότε πρώτον κατενο’ησε τίς ήτο ό τεταραγμέ- 
νος καί ήλλοιωμένος παρείςακτος. ’Εν τή λεπτή γυ
ναικεία αύτής προαισθήσει, κατέλαβε τήν αιτίαν, 
δι’ ήν ό Λιονέλλος ήλθεν έκεϊ, ούχί ώς δούλος ύποτε- 
ταγμένος, ούχί ώς παρήγορος προστάτης, προκινδυ- 
νεύσας έν νυκτί τρικυμιώδει . . . Έκ τών όμμάτων 
αύτοϋ άστραπαί ήκοντίζοντο, ώς εί αύτός μέν ήτο 
δεσπότης, δούλη δέ ή Μέντσια.

Αύτη ούδεπώποτε είχε καταντήσει είς όμοίαν κα- 
τάστασιν άλλ’ ήτο Τσπανίς καί ήδύνατο νά παλαί- 
ση άπεγνωσμένως κατά τοΰ θράσους καί τής μανίας 
τοΰ άνδρός εκείνου. Εύρεν οξείς πειστικούς λόγους, ΐνα 
διεγείρτ) τόν ορθόν λόγον αύτού, δπως τό κρεϊσσον 
νοήσγ. Άλλ’ δμως πάν πνεύμα άγαθόν είχε καταλίπει 
τόν Αιονέλλον.

Ή εύγενής οργή, ή άγαθότης καί πραότης τής γυ- 
ναικός άπεκρούουντο ύπό τοΰ διαβολικού θράσους τοΰ 
Λιονέλλου. Ώς δαίμων, έχων μόνον τούς χρυσούς 
βοστρύχους, ούχί δέ καί τήν γλυκεϊαν καί άγίαν τών 
άγγέλων μορφήν,ένέπαιζε καί κατεγέλα τής άγερώχου, 
άοπλου καί άμέμπτου δουκίσσης.

Τότε έρρευσαν τά δάκρυα αύτής θαλερά καί ά
φθονα έπί τοϊς εκλιποΰσιν όνείροις, έπί τή καταπτώ- 
σει εκείνου, δν τέως ήγάπα καί έγονυπέττσεν έπί τοΰ 
εδράνου αύτής, πρός τήν άλαβά.στρινον γλυκεϊαν Θεο
τόκον. Άλλ’ ο Λιονέλλος πανισχύρως άπέσπασεν αύ
τήν εκεϊθεν, έ'συρεν, άπήγαγεν έκ τοΰ δωματίου, κα- 
τελθών τάς κλίμακας, είς σκοτεινόν κρυερόν χώρον, 
φωτιζομ.ενον ύπό μ.ονων τών άστραπών !

— Είσαι είς τήν έξουσίαν μου, συλλογίσου !, έψι- 
θύρισεν εις τό ούς τής τρεμούσης γυναικός, τρίζων 
τούς δύοντας.

Είτα έδειξεν έπί τοΰ έδάφους έπιρρακτήν θύραν, ήν 
μετ’ ισχύος άνείλκυσεν.

Η Μεντσια εγίνωσκεν ότι ύπό τήν κρύπτην έκείνην 
έχαινεν ό πολυβενθής Άδρίας.

— Άποφάσισον, προςέταξεν ό άνηλεής· είπε'· 
amor ο muerte ! 1

1 Έρωτα ή θάνατον, ίσπανιστι. Σ. Μ.

Εκείνη έβη πρός το χείλος τής καταπακτής, συνέ
στησε τώ Θεώ τήν ψυχήν αύτής καί είπε θαρραλέως, 

— Muerte !
— Καλώς, είπεν εκείνοςστένων καί όπισθοδοου,ών. 
Η γυνή είχε τας χειρας επί τοΰ στήθους· άστρα-

πηβόλοι φωτειναί ζώναι έκινοΰντο ύπέρ τό χιονόλευ- 
κον, βασιλικόν αύτής σώμα............καί περιέμενε νά
ρίψ·/) έκεϊνος τό θύμα αύτοϋ. Άλλ’ όμως, άντί τούτου 
ήσθετο φίλημα, ενδόμυχόν, ίκετικόν έπί τοΰ έαυτής 
μετώπου καί ό Λιονέλλος έγένετο άφαντος.*

Τότε έψιθυρίσθη άνά πάσαν τήν Ένετίαν
— Οί Σοέλλο διήλθον νύκτα θλιβεράν και άγωνι- 

ώδη. Άπόντος τοΰ κυρίου, ήλθεν ό Βεελζεβούλ καί 
τόν μέν μοναχόν έλαβεν ώς θύμά του, ή δέ δούκισσα 
εξύπνησε μ,ετά χιονολεύκου τολύπης έν τή θαυμ.αστή 
καί μελαίνν) αύτής κόμν) καί ό σύζυγός της άπώλεσεν, 
άγνωστον πώς, τά ίχνη τού άγαπητού αύτώ οίκέτου.

Έν τώ λαμπρώ καί μεγαλοπρεπεϊ μεγάρω ούδεις 
πλέον κατωκησεν· οί άνθρωποι κατέλιπον αύτό καί 
άπό τότε έκλήθη Casa del diavolo.

, Έπιτραπήτω μοι καί ό έπίλογος.
Έν Βαλλαδολίδ τής 'Ισπανίας εΰρηται ή είκών 

τής δουκίσσης Σοέλλο, Senora de Altamonte, ύπό 
τοΰ Δόν Άλόντζο de Castro y Cetenglics. Ό μισο
γύνης ούτος καί εξαίσιος καλλιτέχνης, πλήν τής δου
κίσσης, ούδεμίαν άλλην γυναίκα διαιώνισε διά τοΰ 
χρωστήρος αύτού. Ό χαρακτήρ τής Μεντσίας έπέ- 
πνευσεν αύτώ τηλικοΰτον σέβας καί ύπόληψιν, ώςτε 
ένίκησε τάς εαυτού προλήψεις καί παρεκάλεσε τήν 
ώραίαν σιωπηλήν γυναίκα νά ζωγραφήση αύτήν.

Παρέστησε δ’ αύτήν έν ένδύματι διηνθισμένω, 
χρώματος αμαράντου. Άνω τού εύωνύμ,ου κροτάφου 
βοστρυχούται λευκωπός βόστρυχος, μέσον τής μελαί- 
νης κόμης. Έν τοϊς μελαγχολικοίς όμμασι παρατη- 
ρεΐται οτι εκ κ,αρδίας θρηνεί πάν δ τι είχε φίλτατον.

Διήγημα Β'.

ΤΑ ΛΥΧΝΙΑΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

Έίώ, tv μΖσω τϊ*ς ναμίξιιζ «ως r.pf’fxa 
’-Ex τίς χαρ^Ζας στάζχται της 'Ενετϊας αΤρα. 

Srtachwitz.
Ή σελήνη λάμπει έν έαρος νυκτί. Ή πλατεία είνε 

ύπέρπλεως φιλοθεαμόνων. Πύραυλοι καίονται ένθα κά- 
κεϊσε. Ό άγιος Γεώργιος άνταυγάζει κατά διαλείμ.- 
ματα ύπερύθρους φλόγας, έν τώ άργυρώδει φέγγει. 
Έπί τού στιλπνού ύδατος μυρίαι γ0Γδο7αι άκολου- 
θοΰσι τή, κολυμβώση όρχήστοκ.... Πάντα είνε ήδι- 
στα καί άμα ονειρώδη, ώς μέθη έξ οίνου τής πόλεως 
Asti, καί διεγείροντα καί άποκοιμ.ίζοντα, ώς τό γλυ
κύ μέλος ’‘Εχατασις τοΰ Άρδίτη.

Άλλ’ όμως ούδεις προςέχει είς τά δύο μ.ονήρη φω
τεινά σημεία, τά έπί τής νοτίου πλευράς τοΰ Αγίου 
Μάρκου. Καίουσι τεθολωμένα, ώς κλαίοντες οφθαλ
μοί, φαίνονται δέ πάντοτε εγγύς τοΰ σβεσθήναι, ώς 
φασματώδεις δάδες έν τώ σπηλαίω τοΰ πατρός Θα
νάτου.

Καί δμως άνευ τούτων τών δύο λυχνιδίων άδύνα- 
τον νά φαντασθή τις τήν μεστήν μωσαϊκών καί χρω
μάτων Βασιλικήν τοΰ ναού. Φέγγουσιν ήδη έν θυέλ- 

λαις καί καταιγίσιν, άπό τριακοσίων καί έπέκεινα ε
τών. Έπέζησαν τής δημοκρατίας καί τής αύστρια- 
κής εξουσίας καί σήμερον εμφανίζονται τοϊς υίοϊς τής 
νέας ’Ιταλίας, ώς Μάνες Θαχε.Ι τών ίσχυροτάτων 
άμα και ώμ-οτάτων χρόνων τής ενετικής δικαιοσύνης.

Πάν παιδίον τής πόλεως τών διωρύγων γινώσκει 
τίς ήτο ό Φ»ορναρέττος (παϊς άρτοποιείου). Είνε ο 
πάσιν άγαπητός μάρτυς τής άθώας καί ευαίσθητου 
ηλικίας, ήτις κλαίει περιπαθώς έν τοϊς θεάτροις τών 
νευροσπάστων, δπου τό δημώδες δράμα II fornarettO, 
όντως συγκινητικώς παρίσταται, δημηγορούν κατά 
τής θανατικής ποινής τελεσφορώτερον τών έν κοινο- 
βουλίοις μακροσκελών λόγων.

Καί ήμϊν τοϊς άλλοδαποϊς ό οδηγός δεικνύει τήν 
έν τώ τών όογών μεγάρω ειρκτήν τοΰ povero tOSCttO 
(τοΰ δυστήνου παιδο'ς), δωμάτιον γνοφώδες, δλον 
περιβαλλόμενον ύπό χονδρού ξύλου, «δθεν ούδέ 
κραυγή είς τά έξω άκούεται». Άλλ’ ήμεϊς, οί γεννά- 
δαι περιηγηταί,άναλογιζόμεθα πλεϊστα άλλα θύματα 
τών ειρκτών έκείνων, τών μολυβδοσκεπών δωματίων, 
τών φρεάτων, ήτοι τόν Σίλβιον Πέλκιον, τόν Καζα- 
νόβαν, τόν Ιάκωβον Φόσκαριν καί λοιπούς. Ή φαν
τασία ήυ.ών τούτους μόνον άναπαριστή καί δέν μένει 
καιρός νά έρωτήσωμεν περί τού Φορναρέττου.

Καί δμως πάς τις περί αύτού περίεργος ζητεί νά 
μάθρ, δταν έν ταϊς ποινικαϊς πράξεσι τής Ένετίας 
άναγινώσκν) δτι, άπό τοΰ 1507 μέχρι τής πτώσεως 
τής τοΰ Αγίου Μάρκου δημοκρατίας, ούόεμία ποι
νική δίκη ήδύνατο νά είςαχθή καί νά μή φωνήστί ο 
Commendador, ενθυμήθητε τον δυστυχή Φορνα- 
ρέττον !

Τή 1 2 μαίου τοΰ μνημονευθέντος ένιαυτόΰ, ό εύει- 
δής νεανίας Πέτρος Τάσκας άπό πρωίας έκόμ,ιζε προς- 
φάτους γωνιοειδεΐς άρτους έκ τοΰ άρτοπωλείου τοΰ 
πατρός αύτοϋ είς τά μέγαρα τών κυριωτέρων άγορα- 
στών. Καθ’ οδόν ευρεν ώραϊον τετορευ^ένον ές 
άργύρου κολεόν χαίρων έκρυψεν αύτόν καί τήν οδόν 
αύτού βαίνων, έψαλλε τό άσμάτιον Fior di Farina.

Έν ταϊς πρωιναϊς αύτού περιοδείαις συνήθως ού
δέν έκτακτον άπήντα, έχαιρεν δμως σφόδρα, διατρέ- 
χων τάς έρήμους οδούς. Μόνον έκ τίνος θυριδίου, ού 
προέκειτο παραπέτασμα, τακτικώς έπιπτε δεσμ-ίς άν 
θέων καί έλάαβανεν αύτήν ό Πέτρος. Ούτως εύρισκε 
μ.είζονα εύτυχίαν, ή ό /δόγης ίν τφ ύσγινοχρόφ δω- 
ματίφ. Πρός τούτο λοιπόν τό εύώδες τέρμα ήγγιζε 
καί τή ημέρα έκείνη ό άκακος καί εύρωστος παϊς, δτε, 
άλλαχόσε βλέπων, προςε'κοψε κατά σκοτεινού τίνος 
όγκου.

— Ώ, κύριε, είπεν εύθύς ό Πέτρος, καλλίτερον νά 
ξεμεθγς είς τήν κλίνην σου, παρά είς τούς σκληρούς 
λίθους.

Έν τώ λυκόφωτι διέκρινε τήν λαμπράν στολήν 
τού έκτάδην κειμένου, δν ύπέλαβε μ.εθύοντα·

— θάρρος, θάρρος, κύριε· θά σέ βοηθήσω νά ση- 
κωθής !

Άλλ’ ώ τού τρόμου, ώ τής έκπλήξεως ! Μόλις ή- 
ψατο ό παϊς τοΰ άβοηθήτου, καί ή χειρ αύτοϋ έβάφη 
είς αίμα. Τότε ένόησε τήν απάθειαν τού κατακειμέ- 

νου ιππότου, σαφώς ίδών δτι είχε βληθή τήν καρ
δίαν, είς ήν μάχαιρα άχρι λαβής ήτο έμπεπηγμένη.

Άμηχανών ί'στατο ό άτυχής παϊς παρά τόν πλού
σια φορούντα νεκρόν. Βεβαίως ήτο εύγενής. Ό Πέ
τρος έλυπήθη πολύ,.... ούχ ήττον δμως ήσθάνετο 
δτι καί οί άρτοι έψύχοντο βαθμηδόν έν τώ κανίστρω.

Ό νέος ήτο καθ’ αύτό άρτοποιός. Τό έπάγγε.δρια 
(ό Ιταλός ούδέποτε λέγει // τέχνη μ.ου'), ύπέρ πάν 
άλλο ήσκει....

Άλλ’ ώ τής δυστυχίας τού άγαθοϋ παιδός ! Μετ’ 
ού πολύ άφίκοντο αύτο'σε κλητήρες. Ό Πέτρος άνευ 
περαιτέρω σκέψεως καί άναβολής, έσπευσε νά φύγ·/), 
έχων τό κάνιστρον αύτού. Πλήν μάτην ού πόρρω τοϋ 
μεγάρου Τιέπο^ο, καί κατ’ άλλους τού μεγάρου Μα- 
Μηιέρο, συνέλαβον αύτόν.

Οί αίματωθέντες πόδες καί χεϊρες έμαρτύρουν κατ’ 
αύτοϋ. . . .καί ό όλεθρος έπήλθε πλήρης I Διότι ο 
άπαίσιος κολεός, δν ό τεταραγμένος νέος είχε λησμο
νήσει, εύρέθη έν τώ θύλακι αύτοϋ. Είς τών κλητή
ρων είχεν έκσπάσει τήν μάχαιραν έκ τοΰ νεκρού καί 
τό φονικόν δπλον έντελώς ήρμοζεν είς τήν θήκην ε
κείνην.

Μάτην ό άκακος καί πασιφίλητος παϊς έπίστου 
τήν εαυτού άθωότητα. . . Καθ’ ήν ώραν άνέτελλεν ο 
ήλιος, ό ήδύς έαρινός ήλιος, έρριψαν αύτόν είς ζο
φώδη ειρκτήν.... "Υστατον βλέμμα έρριψεν έπί τής 
θαλάσσης, φλέγόμενης καί φρισσούσης !

Μυρίοι λευκοκύανοι σάπφειροι έφαίνοντο κινούμενοι 
έπ’ αύτής. Ώ ! χαϊρε ές άεί, πάγκαλος καί κακό
τροπος Ένετία !. . .

Παραλείπομεν τάς σπαραξικάρδιους τής μ.ακράς δί
κης λεπτομέρειας, άλλως τε καί διότι διεκόπη, άσθε§ 
νήσαντος τού Πέτρου Τάσκα έν τή ύγρή φυλακή. 
Παραλείπομεν τήν άπόγνωσιν τοΰ πατρός, τούς θρή
νους τής φίλης τοΰ νέου, ήτις άπςθανεν έκ λύπης. . .

Ό γηραιός Μάρκος Τάσκας έζησε καί είδε τό φίλ- 
τον καί μ,ονογενές τέκνον άπαγχονισθέν, μετά 
πολλάς βασάνους. . .Έδέησε βεβαίως νά έκδικήσωσι 
τόν θάνατον εύγενοΰς ! Μήπως ό φονευθείς ήτο γον- 
όο.ίιερος ·, Μήπως ήτο βαφεύς, ή στιλβωτής ύαλων ; 
Ούχί ! ΤΗτο έκ τών έγγεγραμμένων έν τή Χρυσΐ) 
βιΰ.Ιω !

Μικοόν μετά τήν άπαγχόνισιν τοΰ άθώου θύματος 
έπί τής πλατείας, ήλθεν ό άληθής φονεύς καί φανε
ρωθείς ώμολόγησε τήν εαυτού ένοχήν !. . .

Τότε ή γερουσία, πρός μνήμην τής έσπευσμένης 
θανατώσεως τού άθώου, ώρισεν άκοίμητον λυχνίδιον. 
Τό λυχνίδιον έφώτισε θλιβερώς τό θέατρον άπειρα- 
ρίθμων τραγωδιών, αΐτινες εύρον βιαίαν καταστροφήν 
μεταξύ τών δύο όρειχαλκίνων στηλών. Τό λυχνίδιον 
είςέτι καίει !

Τάλαν Φορναρέττε Τί κερδαίνεις έκ τής δόξης 
ταύτης, έκ τής δημοτικότητος σου ;

Εύτυχεϊς οί μή έχοντες ιστορίαν !

Μυστηριωδεστερα καί πως ρωμαντικωτέρα είνε η 
ιστορία τοϋ δευε'ρου λυχνιδίου, διότι έρως έν αυτή



132 Ο ΚΟΣΜΟΣ. Ο ΚΟΣΜΟΣ. 133

ύπάρχει........... έρως άπηγορευμένος, πυρετώδης καί
άφιλοκερδής.

Έκ τών ένετίδων γυναικών δέν είνε μ.όναι ή Δε- 
σδαιμόνακαί Βιζγκα Καπέλλο,άμ.φότεραι θυσιασθείσαι 
χάριν τών αγαπητών συζύγων. "Ομοιαι αύταίς καί 
κατά την τύχην άδελφαί είνε καί πολλαί άλλαι, έν 
αίς καί ή συμπαθής θυγάτηρ πατρικίου τίνος, ή Μα
ρίττα Βιβαρίνη. Ταύτης τά μακροβλέφαρα καί γλαυκά 
όμματα έδήλουν βαθ3ίαν πρός έρωτα κλίσιν.

Τό ραδινόν τούτο κρίνον ήτο, ώς ή τραγικής μνή
μης θυγάτηρ τού Βραβαντίνου, μονογενές τέκνον χη
ρεύοντας πατρός. ΤΙ Μαρίττα δέν ηγάπα ηρώα· ώς ή 
Βιάγκα, ήρα νεαρού γείτονος, ού ή θιξικάρδιος φωνή 
ήντήχει άνω, είς τό μικρόν καί εξέχον αύτής δωμά
των. ΤΙ άπράγμων κόρη, φε'ρουσα πολλούς μαργα
ρίτας καί τρίχαπτα, έκάθητο πρό τού κομωτηρίου καί 
εβλεπεν είς κάτοπτρον έκ Μουράνου, έχον άλαβάστρι- 
νον πλαίσιον. Ώς νύμφη έφαίνετο* τό ποικιλόχρουν 
παράθυρον ήτο άνεωγμένον καί ό άδων νε'ος ερριπτε 
βλέμμα ίέρακος....

— Magari!, ελεγε καθ’ εαυτόν, τουτέστιν ’Άς εύ- 
δοκήσγι ό θεός. . .

Έβλεπαν άλλήλους καί τό εσπέρας, έν τω φωτί 
τής σελήνης καί τών λαμπάδων, έπί τής μεγάλης δι 
ώρυγος, ένθα πάντες περιεφέροντο έπί γονδυ.Ιών καί 
ήκροώντο τού άσματος τού Βενεδίκτου...........Πάντες
ήκολούθουν τη ύπό λαμπτήρων φωτιζόμενη λέμβω, 
έν η ό κεκαλλωπισμένος νέος μετά τεσσάρων ή καί εξ 
φίλων έμελπε μέχρι μέσης νυκτός, ώς καί σήμερον έτι 
συνήθως γίνεται έν Ένετία.

Καί τίς ήτο ό Βενέδικτος ; Μηδέν γενεολογικώς* 
δέν ήτο εύπατρίδης. Άλλ’ ότι κυριώτατον έχει ό άν
θρωπος, τούτο άνεδείκνυε καί τόν damo (έρωμε'νον) 
τής Μαρίττας, είπερ τινα καί άλλον πολυτελή εύπα- 
τρίδην καί έν άξιώματι άνδρα. Ό Βενέδικτος δήλα 
δή ήτο πάγκαλος, έχων τό νικηφόρον έκείνο κάλλος, 
όπερ διεγείρει σφοδρόν πόθον εύτυχίας, ονείρων καί α
δυνάτων πραγμάτων.

Έξ έπαγγέλματος ανήκε τώ συστήαατι τών ζω
γράφων, όπερ κατ’ έκείνο τού χρόνου περιελάμβανε 
πάντα τά είδη· τούς μικρογράφους, τούς ύφκσματο- 
γράφους, τούς χρυσωτάς, τούς βυρσοδέψας, τούς παι- 
γνιοχαρτοπο.ούς, τούς προςωπιδοποιούς καί τούς ζω
γράφους. Τώ 1682 πρώτοι άπεσπάσθησαν τού συ
στήματος οί προςωπογράφοι καί οί ιστορικοί ζωγρά
φοι, ίδρύσαντες ιδίαν ακαδημίαν.

Ό Βενέδικτος ήκιστα έμερίμνα περί ών έπρατταν 
οί ανώτεροι. ΤΙρκείτο είς τά ολίγα ήμερήσια κέρδη, 
ών, ώς έφαίνετο, αδρανής. Ό βίος ήτο δι’αύτόν πλού
σιος καί εύμαρέστερος, οσάκις άνέτως είργάζετο, μή 
έχων ανάγκην νά κόπια καί τάς εσπέρας πάσας αδων 
καί κωμάζων.

Ή 'Ενετία έξ δτου ύπάρχει, εορτάζει τήν έαρινήν 
τών ρόδων εορτήν τή 25 ’Απριλίου, ήμερα τού αγίου 
Μζρκου. Οί φίλοι άλλήλοις προςφέρουσιν ήμιανε- 
ωγμένας κάλυκας· πας τις ζητεί ότι άρέσκει τή καρ- 
δία αυτού και κοσμεί αύτό διά τής πατροπαραδότου 
boccola (κάλυκος άνθους). Έν τή πλατεία τού Αγίου 

Μάρκου, έπί τών ύψηλών γεφυρών καί κυματοπληγών 
βάθρων τών μεγάρων βλέπεις κάνιστρα μ.εστά. . . Ή 
Ένετία ού μόνον κολυμβα έν τώ ύδατι, άλλά καί έν 
θαλάσση εύωδίας, ώς ποτέ ή νήσος Κυθήρη, ή Πά
φος, ή Κύπρος έν ρόδων οσμαίς.

Σεμνόν καί δειλόν έρυθρόν ρόδον έκράτει έτοιμον 
ό Βενέδικτος, άναμένων ύπό τόν πυλώνα τής Βασιλι
κής τήν Vivarini. Βεβαίως δέν έτόλμα νά πράξη ότι 
είχε κατά νούν. Αύτος ήτο άσημος υιός ανθρώπου, 
έκείνη μάγισσα, θεά ! Άλλως τε ή Μαρίττα έκράτει, 
έξερχομένη τής λειτουργίας, μικρόν ρόδον έν τή χει- 
ρί. . . Ωχρός έκ ζηλοτυπίας, ό Βενέδικτος ύπειςήλ- 
θεν ό δυστυχής είς τήν σκιάν κωδωνοστασίου. Άλλά 
θαρρούσα και μετ’ ασφαλείας καί σταθερότητος έξο
χου κυρίας, ή θυγάτηρ τού γερουσιαστού προςήνεγ- 
κεν αύτω τό ήμίκλειστον ερωτικόν άνθύλλιον, θλί- 
ψασα αύτού τήν χεϊρα. . .

Τότε ό Βενέδικτος, τή αιχμή τού μαχαιριού του, 
έσχισε τό έσωκάρδιον καί έν μέθη μακαριότητας έπη
ξε τό ρόδον έπί τής καρδίας αύτού.

Ούτως άμφότεροι παρεδόθησαν είς άλλήλους.
Άρχομένου Μαίου μηνός, συνήθως οί Ιταλοί πλού

σιοι άπέρχονται είς τούς άγροτικούς αύτών οίκους, 
τήν πόλιν καταλίποντες. Καί οί Βιβαρίνοι άπήλθον 
είς Τρεβίζον. Ό Βενέδικτος, οσάκις ήδύνατο, κατέ- 
λιπε τό έργοστάσιον καί κρυφά έσπευδε πρός τήν μά 
γισσαν, ήτις άνταπέδιδεν αύτω ίσον έρωτα.

Τούτο ήρκεσε καί πάντα τότε συνέβησαν παρ’ αύ- 
τοίς, ώς ποτέ παρά τώ Ρωμαίω καί τή ’Ιουλία. Ό 
Βενέδικτος άνήρχετο σχοινίνην κλίμακα καί πρό τού 
δωματίου τής νύμφης έψαλε τήν έπί poca? άη- 
δόνα.

Περί τόν αύτόν χρόνον έγένετο έν Ένετία μ.ία τών 
κατά τής κυβερνήσεως συνωμοσιών έκείνων? άς αύτη 
έτιμώρει μεθ* ύπερβαλλούσης αύστηρότητος. Πολλοί 
ώς συνωμόται κατηγορούμενοι ήσαν έκ τών εταίρων 
τού τών ζωγράφων συστήματος. Αί ύπόνοιαι τού 
συμβουλίου τών Δέκα άνεξηγήτως πως έπεσον καί 
επί τόν άπερισκέπτως έρώντα Βενέόικτον.

Άλλ’ αύτος, φύσει φαιδρός καί θαρραλέος, κατε- 
φρόνησε τής σοβαράς ταύτης τροπής τής τύχης, έγέ- 
λασε κατά πρόςωπον τών δικαστών, παρετήρει, κατά 
τήν άκρόασιν, τάς ζωγραφίας τών τοίχων τού άνα- 
κριτηρίου, έψεγε τάς εικόνας τής οροφής καί έπεμαρ- 
τύρετο τό γεγονός ότι, τή εσπέρα τής συνωμοσίας, 
δέν ήτο έν Ένετία.

— Καλώς, άρκεί, είπεν ό άρχιδικαστής. Είπέ λοι
πόν ήμίν τόν τόπον καί οίκον, έν ώ διενυκτέρευσας, 
ότε έγένετο τό έν Ένετία μέγιστον έγκλημα. Είπε* 
θά γράψωμεν τήν ομολογίαν σου έν τοίς πρακτικοίς 
καί πιθανόν μετ’ ολίγον νά σ’ έλευθερώσωμεν.

Άλλ’ ό Βενέδικτος έσιώπα καί έφαίνετο βαθέως 
λυπούμενος.

— Άποκρίθητι λοιπόν, άναίσθητε !
— Έν όνόματι τής τιμής, έν όνόματι τού αίμα

τος τού Σωτήρος. μή άπαιτείτε, εύγενείς κύριοι, μή 
άπαιτείτε τό άδύνατον !

— Αοιπόν δέξαι τήν τύχην σου καί εύχου ύπέρ 
τής σωτηρίας σου !

Καί ό Benetto άπέθανε διά τού βρόχου, ώς ό 
Φορκαρεττος........... ? συμπαραλαβών είς τόν πρόωρον,
φρικώδη τάφον τό μυστήριον τής Μαρίττας. ΤΙ ε- 
λευθερωθείσα όμως ψυχή αυτού ανεπτη Πθΐΐ amplcsSO 
di Dio (είς τάς άγκάλας τού Πλάστου), κατά τήν 
λαμπράν φράσιν τών Ένετικών επιτύμβιων.

-Κ
Μάτην έπί εβδομάδας άνέμενε τήν έπιστροφήν 

αύτού ή άπελπις Μαρίττα. Τήν δεινήν άλήθειαν έ- 
πληροφορήθη λίαν άργά, δτε δέν ήδύνατο νά βοη- 
θήση πλέον. Πάντα ώμολόγησε τώ έαυτής πατρί καί 
ίδρυσε τώ εύγενεί καί ίπποτικώ *Εταίρ(ύ τό ακοίμητον 
λυχνίδιον παοά τό λυχνίδιον τού Piell’O TaSCa.

Guenther von Freiberg.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Συνοδική άποφάσει κατηρτίσθησαν καί άνεκηρύ- 

χθησαν άρτίως δύο νέαι άρχιεπισκοπαί τού Οικουμε
νικού θρόνου. ΤΙ μέν τούτων έκλήθη 'Λρχίε^κοπη 
Νευροκοπίου, κζταρτισθείσα έκ τμημάτων τινών τής 
μητροπόλεως Δράμας, ή δέ Αρχιεπισκοπή Λσκάτηο^ 
καταρτισθείσα έκ τινων χωρίων έντεύθεν τού Πηνειού, 
έκ τμήματος ύπαγομένου τέως τή έπισκοπή Στα- 
γών καί έκ τού χωρίου Σμολιανή ύποκειμένου τέως 
τή έπισκοπή Γαρδικίων. Γενομένης δέ συνοδικής ψη
φοφορίας τή παρελθούση τετάρτη άνεδείχθησαν άρχιε- 
πίσκοπος μέν Νευροκοπίου ό τέως μέγας άρχιμζνδρί- 
της κ. Τωαννίκιος, άρχιεπίσκοπος δέ Δισκάτης ό τέως 
πρωτοσύγκελλος τής μητροπόλεως Νικομήδειας κ. 
’Ιγνάτιος.

— Αύτοκρατορικώ διατάγματι άπενεμήθησαν τό 
παοάσημον Μετζιπι,ε S' τάξεως τοίς σεβασμιωτάτοις 
μητροπολίταις Νικομήδειας, Άμασείας καί 'Ρζσκο- 
πρεσρένης, καί τό τής γ' τάξεως τοίς σεβασμ. μητρο
πολίταις Νεοκαισαρείας καί Μιτυλίνης.

— Έπί τή άρτίως γενομένη άπονομή τού παρα
σήμου "Οσμαηε β' τάξεως τώ άρχιάτρω τών Ανα
κτόρων καί γερουσιαστή κ. Σ. Μαυρογένει έφένδη 
συνεχάρησαν τή Α. Εξ. ή τε Α. Θ. Π. ό Οικουμενι
κός πατριάρχης καί πολλοί τών μεγιστάνων καί προ
κρίτων.

— ΤΙ έξέγερσις τής κοινής γνώμης κατά τής γε
νομένης έν Τεροσολύμη^ έκλογής ού μόνον παρατεί- 
νεται, άλλά καί έπιτείνεται. Καθ* άς έχομεν πληρο
φορίας, ό πατριαρχικός τής Αλεξάνδρειάς θρόνος ερι
στικώς άπεφάσισεν ούδεμίαν νά συνάψη σχέσιν μετά 
τού θρόνου τών 'Ιεροσολύμων άν μή άποχωρήση τού
του τό έκλεγέν πρόσωπον. Γενική έπικρατεί άπορία 
πώς ή χορεία τών σεβασμίων μητροπολιτών, επισκό
πων καί άρχιμανδριτών τής Σιωνίτιδος Άόελφότητσς 
ήτις δέν στερείται νοημοσύνης καί ζήλου, καλώς γι- 
νώσκουσα τό έκλεγέν πρόσωπον, ού μόνον συγκατέ- 
λεξεν αύτό μετά τών ύποψηφίων, άλλά καί άνεβίβασε 

διά τής ψήφου αύτής είς τήν άνωτάτην πεοιωπήν. 
ΤΙ τήν προσεχή δευτέραν άφικνουμένη ένταύθα έκ τής 
αγίας πόλεως έπιτροπή θά μείνη άναμφιβόλως άνα- 
πολόγητος ένώπιον τού δικαστηρίου τής κοινής γνώ
μης, βλέπουσα ό* ότι ούδέ είς ύπάρχει συνήγορος τής 
νέας έκλογής, τάχιστα πεισθήσεται περί τού άδυνά- 
του τής έπί τού θρόνου όιατηρήσεως τού έκλεχθέντος.

— Δημοσιεύοντες τόν παρά πόδας Θρήνον όφείλο- 
μ.εν, μετά τών εύχαριστιών ήμών πρός τόν ποιητήν 
αύτού, όηλώσαι ότι αί έλεγειακαί αυται στροφαί έ- 
γράφησαν καί έδόθησαν ήμίν μικρόν μετά τήν τελευ
τήν τού αειμνήστου Η. Τανταλίδου,—όν έθρήνησαν 
έμμέτρως καί άλλοι τών φίλων-—, ύπό τού τότε μέν 
πατριαρχικού διακόνου, νύν δέ μητροπολίτου, τού 
πανιερ. αγίου Δράμας κ. Γερμανού. Έκ τών εμμέ
τρων τούτων θρήνων, τών εύρισκομένων είς χείρας ή
μών, έκλέγομεν σήμερον πρός δημοσίευσιν τον ύπό 
τού λογίου ιεράρχου ποιηθέντα, όν συνάμα παρατιθέ
μεθα ώς καλόν καί άξιόζηλον ύπόδειγμα συνδυασμού 
τού έπισκοπικού μανδύου μετά τής τανυσιπτέρου 
πο.ήσεως.

ΣΤΟΖΈΖΣΙΣ.

θρήνος
έπί τον xdtcfov του μουσοτραφούς

ΠΑΙΟΥ ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ,
κειμένου έν τή κατά Χχλκην Τ. Μονή τής Άγ. Τρικόος.

« άρεζων εγω γυμνός 
εγνώρισα εκείνον, 
ητο ώς αγγεΛος σεμνός, 
ήμερος ^ε ώς ό αμνός, 
αγνός όε ώς το κρίνον^·

(I. ΚΧΡΑΣΟΥΤΖΑΣ).

1.
Βράδυ φερων ϋπο .Ιΰπης καί κ.Ιονοϋμενον το βήμα 
Έπεσκέφθηνχθες τοντάφον,δςτις εις^Ιευκαςσινδόνασ 
Kai eiQ σάβανα εγκ.Ιείων απηνούς θανάτου θύμα 

Κρύπτει εκ τής δι^τεώς μου χαιρεκάκως κατά μάνας.2
Ξηρούς ίφερε στεφάνους, τους οποίους χείρες φίΛων 
Έναπέθεσαν τιμώντες τηναυτού προσφιλή μνήμην, 
Ψυχών στ όνοι ήσαν ταύτα, έπιτύμβιον στωμΰΛον, 

’Εξυμνούν εν άφεΛεία τήν αυτού ευκ.Ιεά φήμην. —
3.

Χαμαί κύψας κατησπάσθην μετά συντριβής καρδίας 
Τόν χούν δστις τόν άερα πρό μηνός αρωματίζει, 
Τόν ψυχρόν εκείνον τάφον, όν τής συγγενούς 

(χορείας
ξΗ άρίδακρυς αγάπη άνθεσι καθωραΐζει.

νΕτεινον τό ους ν9 ακούσω στήθος πάΛΛον κατοδίνως 
Και ν9 άκροασθώ έγγΰθεν τής ψυχής αυτού τούς 

(πόνους. . .
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15

"Εφυγες, χαί ή φαιδρότης τής ζωής ήμών σχοΛάζει, 
Ένεχά σου τήν ήμέραν θανατούμεθα, ώ φί.Ιε ! 
Με.Ιανείμων τών οίχείων τ, χορεία σχυθρωπάζει 

Καί αί ΘΛίψεις τήν χαρδίαν χατατήχουσιν όργίάαι!
16

Τοΰάοιποΰδένψά.Ι.Ιεκπ.Ιέονδιάτώνχρυσώνέπώνσου, 
"Ο,τι εύγενές ς’ τάς πτύχας περιχάείει ή χαρδία. 
Οίμοι, έπαυσε νά ρέη ή πηγή τών ρεμβασμών σου 

Πρός ούς άνταναχΤωμένη ή ψυχή σου έμειδία.
1 7

Τής θρηνούσης Προποντίδας χΛαυθμηοίζουσιν αί αύ- 
[ραι, 

Με.Ιαγγο.άχαί αί πίτεις ς’ τάς έρήμους παραΛίας 
Τιθυρίζουσι τής νήσου, διεγείρονται δέ μαΰραι

Τριχυμίαι έν τώ βάθει τής άπέ.ίπιδος χαρδίας !—
18

Αέήαι τάς σπονδάς τών θρήνων, τάς Λιτάς μου έ- 
[.Ιεγείας, 

Τά ωχρά μου ταΰτα άνθη, τά οποία σοι προσφέρει 
Χειρ εύγνώμονός σου φίάου—μαθητοΰ σου — έχ 

[χαρδίας
Κ’ ένδαχρ’ ύπέρ τής ψυχής σου πρός τόν π.Ιάστην 

[τ’ ομμα αίρει.
19

Μυστιχής ήμέρας δρθρος άνωθεν σου άνατέ.Ι.Ιει,! 
Τό τής ά.Ιηθείας φέγγος έχει βάέπεις σε.Ιαγίζον, 
"Ενθα ύμνωδίας θείας άντηχοΰσι φαιδρά μέ.Ιη, 

Ένθ’ άπ.Ιοϋται ζωής νέας χροσοπόρφυρος όρίζων.
30

Τήν έπτάχορδον χινύραν θέ.Ιεις χρούσει μετ' όΛίγοτ 
"Ενθους διά .Ιεπτα.Ιέων χαά.Ιιτεχνιχών δαχτύ.Ιων, 
Καί τό άσμά σου άιγύπνουν είς δοζο.Ιογίαν .Ιήγον

Θέ.Ιει φέρεσθαι ς’τάνώτα τών πτερύγων τών άύ.ίων. 
31.

Αναπαύου έν τοίς χόάποις τής άτέρμονος γαάήνης, 
Έν τω μέσω άπεράντου χαριέσσης γοητείας, 
Καταπαύων σου τήν δί(·αν έχ τής άειζώου χρήνης, 

Έν τοίς ρείθροκ τής χαθόάου ύπερφυσιχής σοφίας.
33.

Χαίρε τής Έδέμ ποΛίτα, εις τήν άνωθεν πατρίδα, 
"Ην ώς νυμφιχήν παστάδα έπεπόθεκ ουρανίαν, 
Πρόχειρον τήν .Ιύσιν έχεις, τοΰ αινίγματος την 

[χ^είδα, 
Έντρυφάς, ώς έν χατόπτρω ς’ τοΰ Θεοΰ τήν πα

ρουσίαν.

Έν Χάλκη, τή 25 Αύγουστου 1876.

Γερμανός Mixahaiaiis.

Υ.Γ. Άφιεροΰται τω τέθλψ.υ.ένω’τοΰ αοιδίμου άνε- 
ψιω κ. ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΤΑΝΤΑΑΙΔΗ. Γ. Μ.

Π.Ιήν έχει. . . χαί τά είς πέριή παρ’έ.ίπίδ’ αντηχεί 
( θρήνος

Και τ) χΛαυθμηρώδης αύρα χύνει έ.Ιεγεία, στόνους !
5.

Αι ύιβιτενεΐς έχ είναι χορυφαί τών χυπαρίσσων 
Αι προς τάς εύρεΐς εντάσεις τ’ουρανοΰ μεταρσιοϋσαι 
Τήν (τυχήν—είς τούς αιθέρας τών παντέρπνων 

(παραδείσων— 
Έψαθύριζον τό ά.Ιγος τής χαρδίας θρηνωδοΰσαι!

G.
Ώς μετάρσιον ποιοΰσι την ώυχήν της γής τά χάά,.Ιη, 

Λέν ύνοί τήν φαντασίαν ή (ωχρά τοΰ τάφου χάίνη· 
Μόν’ ή πένθιμος ιτέα εις τούς τάφους ωχρά θά.Ι.Ιει, 

Και ύιβοΰντ' έχ της χοι.ίάδος τοΰ χάαυθιιώνος γόοι 
(θρήνοι.

V.
Αός ροι—ποιητά! —ό.ίίγην της ψυχής σου Λαμπηδόνα, 

πυρ ό.Ιίγον έχ της τόσης ύψηάής σου φαντασίας, 
"Ινα σέ σχιαγραφήσω ς’ τόν άνήΛιον πυ.Ιωνα,

Λάνεισόν μοι τάς έμπνεύσεις της μεγάΛης σου χαρδίας, 
8.

Π.Ιήν ,σύ φευ! δένάποπνέεις Λάμψιν ,χάριν /γοητείαν, 
Τά με.Ιισταγη σου χεί-Ιη ώς τό πριν δέν μεΛωδώσι! 
Μένεις άναυδος εις ταύτην τήν φριχώδη μοναζίαν, 

Ένω πέριζ σου τά πάντα φαίνονται νά μειδιωσιν!. .
9.

"Εφυγεν άπό τοΰ χόσμου χαι τής υ.ίης χουφοτέρα, 
Ώς μετέωρον ώραϊον ή πτερόεσσα ψυχή σου, 
Περιϊπταμένη ένθους ς’ τάς αϋάάς τοΰ παραδείσου 

Ώς τό πριν ένθουσιώσα, ί.Ιαρά, θυμηδεστέρα.
ΙΟ.

Άπό τήν σιγήν τοΰ τάφου έ'δυσ’ ένωρίς χ’ έχρύβη 
Ή περιχα-Ι.Ιής μορφή σου, το άέτιόν σου βΛέμμα, 
Έμαράνθη μ στι.1πνόθρι( ανθηρά σου χρυσή ήβη, 

Τοΰ.Ιοιποΰ δέν σέ χα.ί.ίύνει τής ποιήσεως τό στέμμα.
a a.

Άπεσπάσθης έχ τής ζά.ίης τοΰ πο.Ιυταράχου βίου, 
Έζεδύθης τής γήινου ευπάθειάς τό σαρχίον 
"Ηδη συμπαρών χαι χαίρων είς τούς γάμους τοΰ 

[’Αρνιού, 
Μέ.Ιπεις τοΰ Θεοΰ τήν δόζαν δι’ ωδών έναρμονίων.

13.
Ποΰ τά εύστροφα έχεινα παίγνια τής φαντασίας, 

Ποΰ τά εύγάωττα έχεινα προϊόντα τής (Τής Μούσης, 
Τά ινδάλματα τής μάγου ζωηράς σου ευφυΐας, 

Τής είς τάς ωραίας χώρας τοΰ χαΛοΰ πτερυγιζούσης ;
13.

Έσχεδάσθησαν μοιραίως, ώς πομφόΛυζ ,παραχαίρως, 
Ώς άστήρ ταχύς, διάττων, ώς βίαια αστραπή τις, 
Έπτη δέ ώς φ.Ιόζ χαμίνου ό τής αρετής σου έρως, 

Ό αχώριστος έχεϊνος τής ψυχής σου συνοδίτης.
14.

Τό έντρύφημα τών φί.Ιων, ύπό τόν σποδώδη τάφον, 
’Τπο γήν όστά χαί χόνις σηπεδών, συ χεϊσαι ήδη, 
Συ τιμών έπιχηδείων, σύ ό γθές μέχρι χροτάφου 

Έν χισσώ στεφανωμένος ,ύψιπέτα’Τ'α.νζ'ΏΑ^'τμ !

ΓΑΜΟΣ ΑΡΤΙΦΑΝΗΣ.

Πολύς έν τώ γαλλίζω τύπω γίνεται λο’γος περί 
πρωτοφανούς τρο’που καθιεροίσεως τοΰ γάμου, ον άρ- 
τίως έφήρριοσεν ό γνωστός Γάλλος Γεωγράφος κ. Ε- 
lysee Reclus κατά τήν σύζευξιν τών δύο αύτοΰ θυ
γατέρων. Ί$οΰ πως έγε'νετο ό περίεργος ουτος γά
μος. Έκάστη τών δύο θυγατέρων έξελέξατο τόν μέλ
λοντα σύμβιον αύτής καί προηγήΟη, μετά τήν άμοι- 
βαίαν εκλογήν, αμοιβαία συναίνεσις πρός γάμον, ήν 
έπεόοκίμασεν ό πατήρ. Εσπέραν δέ τινα μετά τόν 
δεΐπνον τής οικογένειας, είς δν παρήσαν καί οί μνηςή- 
ρες, ό ζ. Ε. L. Reclus λαβών τήν χεΐρα τών θυγατέ
ρων αύτοΰ καί τάς τών μνηςήρων είπε. «Συνσέω ύμάς 
είς γάμου κοινωνίαν άγετε, έστέ σύζυγοι»! καί άπ’ 
έκείνης τής ώρας έκηρύχθησαν ώς τετελεσμένοι οί γά- 
μοι τών θυγατέρων τοΰ συγγραφέως τής Γενιν.ής Γε
ωγραφίας. Διά τοΰ παραδείγματος τούτου ό κ. Reclus 
ήθέλησε ν’ απόδειξη δτι πρεσβεύει καί δτι ή κοινω
νία οφείλει νά παραδεχθν; τήν πατρικήν έξουσίαν, καί 
ταύτην μο'νην, ώς άρμοδίαν καί έπαρκή πρός καθιέ- 
ρωσιν τοΰ γάμου, άποκλειομ,ένου είς μ.ο'νον τοΰ ίερέως 
άλλά καί αύτής τής δημοτικής αρχής. Καί τήν μέν 
θρησκευτικήν έποψιν τοΰ ζητήματος αί γαλλικαί έ- 
φημερίδες άντιπαρέρχονται, καθόσον άπό πολλοΰ ό 
πολιτικός γάμος ήρξατο έν πολλαΐς χώοαις τής Εύ- 
ρώπης θεωρούμενος τό κύριον μ.έρος τοΰ μυστηρίου 
τούτου. Άλλ’ ύπό τήν κοινωνικήν έποψιν, ή ύγιής 
μ,ερίς τοΰ τύπου κατεςενίσταται ψέγουσα καί κατα- 
κρίνουσα τόν άγαν έλευθερόφρονα πατέρα καί άποδει- 
κνύουσα τά μέγιστα ηθικά καί κοινωνικά άτοπα άτι
να κατ’ ανάγκην συνεπάγεται ή αποδοχή τοΰ άπλοΰ 
τούτου καί παραδόξου συνοικεσίου. Έφημερίς τις πα
ρατηρεί δτι οί έλευθεροφρονες συνήθως δέν πιστεύ
ουν είς Θεόν, άλλ’ ό κ Elysee δέν πιστεύει ούτε είς 
τόν δήμαρχον. Έτερος δέ δημοσιογράφος ύπό τόν τί
τλον ο Απόστο.ίος τής έ.ίευθέρας ένώσεως σατυ- 
ρίζει εύφυώς έν τώ Figaro τόν νέον γάμον, λέγων δτι 
τοΰ λοιποΰ δύναται έκαστος νά λάβη έκ τής χειοός 
γυναϊκά τινα καί νά εύλογηθή ύπό τοΰ κ. ReclllS ή 
άλλου οίουόήτινος, είτα δέ νά έγκαταλίπη ταύτην 
καί νά λάβγ έτέραν διά τοΰ αύτοΰ τρόπου καί ουτω 
εφεςής. Διά τομ τρόπου τούτου, έπάγεται όάρθρογρά- 
φος καταργουμένου τοΰ νόμου, αίρεται πάσα παρανο
μία, πάσα κατάχρησις καί άνηθικότης, διότι ή άνη- 
θικότης λαμβάνει χαρακτήρα έπίσημον, έπέχει τό
πον νόμου !

Έν τούτοις, ό. κ ReclilS,—δστις σημειωτέου έν 
παρόδω, είχε λάβει ένεργόν μέρος είς τά τής διοι- 
κήσεως τοΰ ΙΙαρισινοΰ Δήμου,—έδημοσίευσε έπιστο- 
λήν, εν ή διατείνεται δτι καλώς έπραξεν, δτι τό πα
ράδειγμα τοΰτο εύρήσει μιμητάς (τούτο έννοεϊτε ο’ί- 
κοθεν) «καθότι οί νεόνυμφοι, λέγει, είσίν έν τή άλη- 
θεία ζητήσαντες τήν καθιέρωσιν τής πράξεως αύτών 
ουχί παρά τών άρθρων τοΰ ποινικού ή τοΰ αστικού 
κωδικός, άλλά παρά τής συνειδήσεως αύτών.» !!

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.

— Τι ηλικίαν ί/ετε ; ήρώτησί τις τήν κυρίαν **
— Τριάκοντα και Ινδς έτών.
— Πώς ; πέρυσι αοί εί’πετε δτι ήσθε 32 έτών.
— Βέβαια- άλλ’ άπό πε'ρυσι έως έφέτος μοι άψηρέθη έι>- 

ετος τής ζωής μου.

Φοιτητής τοΰ Χρηματιστηρίου καί έκδοτης διαφόρων 
μετοχικών ομολογιών πολλάκις όποτιμηδειοών προς όφελος 
αύτοΰ, άνερχόμενος τήν κλίμακα τοΰ Χανιού τής Δημ,αρ- 
χίας παρετήρησε δεκαετή παΐδα πειρώμενον νά κλέψη τδ 
ρινόμακτρόν του.

— νΑΟλιε, φωνάζει όργίλως, δέν έντρέπεσαι νά κλέπτης 
εις αύτήν τήν ηλικίαν ;

Π Ρ A Κ Τ IΚ A1 Ο Δ II ΓIAI.

Καθάρισμα αργυρών σχευών.
Τά αργυρά σκεύη βραζόμενα έντος τοΰ επομένου μίγμα

τος άποκτώσι τήν στιλπνότητα τών καινουργών :
Τρυγικδν κάλιον j
Κοινόν μαγειρικόν άλας \ ές έκάστου 30 γράμμα
Στυπτηρία |
Ύδωρ 1500 γράμμα.

Οίκοδέσποινα.·

------ —Κ8--------------

ΠΑΡΕΡΓΑ.

ΛΥΣΕΙΣ

Τών έν τφ φ" Τε >/ει προβλημάτων.
Άρ. 28. αίνιγμα.—Πέργαμος.
Άρ. 29. ετερόν.—Ταρσός.
Άρ. 30. ετερόν.—Περίανδρος.
Άρ. 31. ετερόν.—Κρόνος ή κ». Ζευς.
Άρ. 32. ΕΤΕΡΟΝ.—Χιχηφόρος.
Άρ. 33. ετερόν, γαλλιστί—τό στοιχείον C.
Άρ. 34. λογογριφος (Charade)—Vendome.
Ap. 35. ΠΡΟΒΛΙΙΜΑ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΩΝ.
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ΛΤΤΑ1.—Θεοδώρί Κ. Βολανάκη (άρ. 30, 32, 34.)— 
Μαρία Σ. Θεοδωρίδου (28, 30, 31, 32. 33, 34 ) —Καλ
λιόπη Καλλίφρονος (28. 29, 30, 31,,32.)—’Ασπασία 
Γαϊτανάκη (28, 30, 32, 33.)—’Αριστείδης Γαϊτανάκης 
(29, 30, 32, 34.)—Ν. Θ. Σ. (28, 29, 30, 31, 32.)— 
Έπαμ. I. Σαραντίδης (28, 29, 30. 31, 32.)—Κ. Σπα- 
θχρης(28. 29. 30, 31, 32, 33.)—Σ. Γ. Στασινόπουλος 
(28, 29. 30. 31, 32 )-Κοσμάς Σ. Κεσιμίδης (28, 29, 
32.) Μ. Μ. Βασιλειάδης (28, 30, 31, 32.)—Θ. Μ. Πα- 
ρασκευόπουλος (28, 29, 30, 31, 32.)—Ν- Κ. Μ. (28, 
30, 3.1,32.)—Κ. Πολυζέττης (άρ. 32)—Κ.Ψωμιάδης (29) 
—I. Λαγόπουλος (30.)—Κήπος Δημαρχίας. έμμέτρως 
(28. 29, 30, 31, 32.)—Β. Δ. Φρυδάς (28, 30, 31)—X 
Σ. Ζαμαύρας (28, 29, 30, 32.)-Ν. Π. Πεσίδης (29, 31, 
32.)—Χρ. Παραπαντόπουλος (28, 20, 30, 31. 32.)-Άθ. 
Κούσκουρας (30, 31.)—Β. Ν. Άδαμίδης (28, 30 32). 
—Δημ. Κ. Παρασκευάς (32.) — Χρήστος Χαρβάτης (30) 
—Brasserie Viennoise (2*, 29, 30, 31. 32, 33.)— 
Ανώνυμος (28— 35) Δ. Α.Ίσμυριδης (28, 29,30, 31,32).

Έν Γαλαζίφ ή Κυρία Μ. Χανούτσου (χρ. 28, 29, 30, 
31.)—Αύτόθι ή Κυρία ’Ελένη Βολάνη (άρ. 32.) δια τοΰ 
εξής δίστιχου.

*0 στρατός θέλει την νίκην καί ό βασιλεύς τον φόρον,· 
Ό χαλόγηρος τά δύο, νά τον λέγουν Νίκηφόρον. 
Έν Φιλιππουπόλει Ε. I. Σαχίνης (χρ. 25, 27 τοΰ Ε'. 

τεύχους.)—Έν Καλλιουπόλει Ν. Τριανταφυλλίδη: (χρ. 
25. τοΰ Ε'. Τ.).— Έν Πανόρμω, ’Ανώνυμος (28, 29, 30, 
31, 32).

Αί άποσταλεΐσαι ήμΐν λύσεις τοΰ προβλήματος τών παι - 
γνιοχάρτων δεν εΐνε ακριβώς επιτυχείς κατά τοΰτο δτι δέν 
τοποθετούνται έν τή αύτή καθέτω σειρ^ο τά ομοειδή χαρ 
τία, ώς έν τή άνω παρατιθεμένη λύσει.

Το έν τφ προηγουμένψ (Ζ'.) Τεύχει δημοσιευθέν αί
νιγμα διά τής υπογραφής ’Ανώνυμος συνετάχθη ΰπο 
τοΰ αξιότιμου λιμενάρχου κ. Κ. Κρυεζή.

----------—---------

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ·

ΑΡ. 45—ΑΙΝΙΓΜΑ.
Έκ τής γής άν μ’ άποσπάσης, 
Είμαι άσχημόν τι χο'ρτον δυσωδίαν άποπνέον. 
Άν μέ δρέψης, θά θαυμάσης
Άνθος κάλλιστον, ευώδες, ύπερέχον τών άνθέων 

 Κ. Κ.

ΑΡ. 4G. — ΕΤΕΡΟΝ.

Εκεί ποΰ είμαι στέκομαι· 
Και όμως εις πορείαν 
Νυχθημερόν ταχεΐαν 
Εδρίσκομαι* καί δέχομαι 
Μίαν σου άπορίαν 
Νά λύσω — μόνον μίαν.

ΑΡ. 55.— ΓΡΙΦΟΣ.

ΑΡ 4 7. —ΕΤΕΡΟΝ.
Τον θρόνον μου εις ούρανόν ώς βασιλεύς στηρίζω, 
Όπόταν έχω κεφαλήν, κάκείθεν σέ φωτίζω.
Άλλ’ άν αύτήν άφέλωσιν αί χείρες τών άγριων, 
’Σ τάς πόλεις θά έξορισθώ έκών τών Ίωνίων.

Μ. Τ.

ΑΡ. 4S. —ΕΤΕΡΟΝ.
Τον μέγαν πριν έδόςασα ρήτορα Δημοσθένη, 
Καί τ* όνομά μου γεραρόν εΐσέτι διαμένει.
’Άν τήν μεγάλην κάραν μου έκκόψη τις έκείνην, 
Θ’ άναγκασθή έκών ή μή, νά έμβη εις τήν κλίνην.

 Μ. Τ.

ΑΡ. 49. - ΕΤΕΡΟΝ.
Πόλις ειμί τρισύλλαβος μέ πέντε δέ στοιχεία, 
”Αν χάσω μίαν συλλαβήν τί θά μοί μείνη ; μία.

Μ. Τ. .

ΑΡ. 50 —ΕΤΕΡΟΝ.
Μέ το πρώτον έπολέμουν, μέ το δεύτερον πληρώνω, 
Μέ τό ολον έγγύς ήμην τών άρχαίων ηγεμόνων, 
Έν ταύτφ ειμί καί γείτων τοΰ πλανήτου σου λαμπρός 
Καί μέ βλέπει όταν οθάση ό οικείος μου καιρός.
Μέ τά άκρα τέσσαρά μου πρός τά υψηλά προβαίνεις, 
Φθάνεις δέ έκεϊ άσθμαίνων καί καθιδρωμένος μένεις.

ΈνΒατουμίφ, ΜΑΡΙΓΏ ΠΟΥΠΟΤ.

ΑΡ. 51.—ΛΕΞΙΓΡΙΦΟΣ ΕΛΛ1ΙΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟΣ.
Seve—terre—eau—presse — vie —isse — 

in out - these—o—iiieiie—tisse —pan— as 
- au

AP 53 —ΛΟΓΟΓΡΙΦΟΣ.
(Charade)·

La nature produit chaque jour mon premier. 
C’est ά force de temps que se fait mon dernier 
De mon premier desire, en touts points, mon entier.

AP. 53.—ΕΤΕΡΟΣ.
Mon premier de Ceres fut jadis fort connu
Mon sesond appartient au systeme metrique.
Le po£te, souvent dans un poeme epique
Vous fera mon entier par un vers soutenu.

AP. 54. — ΠΑ1ΓΝΙΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ.
Δύο ποιμένες έπανήρχοντο έκ τής άγορας, ό εις δέ λέγει 

τφ έτέρφ «άνμοι δώσης εν άπό τά πρόβατά σου, θά έχω- 
μεν ’ίσον άριθμόν προβάτων».— «*Οχι, άπεκρίθη ό άλλος, 
καλλίτερον νά μοί δώσης συ εν άπό τά ΐδικά σου, διότι τό
τε έγώ θά έχω δίς τόσα ή οσα σύ».—Πόσα πρόβατα εϊχεν 
έκαστος τών ποιμένων ;

Θ. Γ.


