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Η ΚΟΡΙΙ TOT ΑΟΧΑΓΟΤ
(Μυθιστόρημα Αλεξάνδρου Πούσχιν).

Ό  J o y ta c  τώ ν  σοιιιατοψ ικίό χι,ιν.

Ό  πατήρ μου Αλέξανδρος Πέτραβ'.τζ Γρι- 
νέο υπηρέτησα; /.ατά τήν νεότητά του εις τόν 
στρατόν ΰπό τόν αόμητκ Μούνιτ;*, άπεστρά- 
τευσε τω 1 7 . . . .  μέ τόν βαθμόν ταγματάρ
χου. Έ/.τοτε δέ /.ατώ/.ει δικρ/.ώς έν τώ κτή- 
ματί του, κειμένψ έν τώ κυβερνείω Σιμβίρσκ. 
Έ/.εΐ ένυμφεύθη τήν Αύδοτίαν. κόρην πτωχού 
ευπατρίδου τών περιχώρων. Έ/. τών έννέα τέ
κνων των μόνος έπέζησα εγώ. τά δέ λοιπά ά- 
πέθανον έν τρυφερά ηλικία. Πολύ μικρός ά/.ό- 
μη κατετάχθην μέ βαθμόν λοχίου έν τώ συν- 
τάγματι Σεμενόφσκη, ένεκα δέ τής πρός ημάς 
εϋνοίας τοϋ ταγματάρχου τής σωματοφυλα
κής πρίγκηπος Β... στενοΰ συγγενούς ημών,, έ- 
θεωρούμην ώς έν άδεια διάσελών μέχρι περα- 
τώσεως τών σπουδών μου. *11 άγωγή ημών τό
τε ήν πολ/ώ διάφορος τής σημερινής. ΙΙενταέ- 
τη γενόμενον μέ παρέδωκαν εΐ; τόν κυναγωγάν 
Σαβέλιιτς, όπως μέ έπιμελήται. διότι οΰτος 
ένεκα τής νηφαλιότητας του έκρίθη ώς άξιος 
παιδαγωγός. Διά τών φροντίδων δ’ αύτού, έν 
ηλικία δώδεκα ετών είξευρον άνάγνωσιν καί 
γραφήν καί ήδυνάμην μετ’ άκριβείας νά όρισω 
τίνα τά προσόντα κυνηγετικού κυνός. Κατ’ ε
κείνον τόν χρόνον πρός τελειοποίησιν τών σπου
δών μου ό πατήρ μου μετεκκλέσατο έπί μισθώ 
Γάλλον τινά, τόν κ. Βωπρέ, όστις ήλθεν έκ Μό
σχας φέρων μεθ’ εαυτού καί τήν άναγ/.αίαν έ- 
τησιαν προμήθειαν οίνου καί προβηγκιανού έ- 
λαίου. I I ελευσίς του δυσηρέστηοε σφόδρα τόν
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Σαβέλιιτς. «Μού φαίνεται, ύπετονθόρυζε, πώς 
τό παιδί είνε καλά συγυρισμένο καί είχεν ολην 
τήν πεοιποίησιν. Τί άνάγκη ήτο νά πάνε τού 
ανέμου τόσα χρήματα δι' ένα ι ιο υ σ σ ιί ώ; νά 
μή ήσαν άρκετοί ύπηρέται τό σπίτι !»

Ό  Βωπρέ έν τγ πατρίδι του ήτο κόΰρεύς, 
είτα έχρημάτισε στρατιώτης έν Πρωσσια, καί 
κατόπιν ήλθεν εις 'Ρωσσίαν διά νά γείνη ού- 
τ σ ι τ ϊ . Ι .  χωρίς νά είξεύοη καλά καλά τί θά εΐπη 
αύτό. Τίτο μέν πολύ καλός νέος, άλλ’ εις ά- 
κρον άβουλος καί άπερίσκεπτος. Είχε δέ καί 
μεγάλην άδυναμ.ίαν πρό; τό ώραϊον φύλυν.Άλ
λά καί τής βαρέλας έχθοό; δεν ήτο, καθά ό 
ίδιος έλεγεν,ο έστι μεθερμηνευόμενον ήγάπα νά 
τραβά ολίγον. Άλλ' έπειδή έν τγί οικία μας 
μόνον κατά τό φαγητόν παρετίθετο οίνος, εις 
μικρά μάλιστα ποτήρια, καί έν τή ώρα εκείνη 
έλησμόνει πάντοτε ό υπηρέτη; νά κεράάη τόν 
ο ύ το ιτ τ . Ι, ό καλός μου Βωπρέ συνειθισε ταχέως 
τό ρωσσικόν οινόπνευμα. Κα τήντήσε μάλιστα 
νά προτιμά αύτό ώ; μά.λλ.ον εύστόμαχον, άπό 
τούς οίνους τής πατρίδας του. Συνεοέθηαεν διά 
φιλίας στενωτάτης, καίτοι δέ ύποχρεούτο δ'.ά 
τού συμβολαίου νά μέ διδάξν) γαλλικά, γερμα
νικά καί πάσας τάς έπιστήμας, εύρεν όμως προ- 
τιμότεραν νά διδαχθγ, άπό εμέ πώς κουτσά- 
στραβά νά φλυαρώ ρωσσιστί. Ό  καθείς μας έ- 
καμνε τήν δουλειάν του- ή φιλία μας ήτο στα- 
θερωτάτη, καλλίτερον διδάσκαλον ήτο άδύνα- 
τον νά επιθυμήσω. Άλλ' ή κακή μοίρα μάς έ- 
χώρισε μετ’ ού πολύ, αιτία δέ τούτου έγένετο 
τό επόμενον συμβεβηκός.

Ή  πλύντρια Πολ.άσκα, εύλογιοκομμένη χον
δροκόρη, καί ή μονόφθαλμος βουκόλος Άκούλ- 
κα, σύστασιν άπό κοινού ποιησάμεναι, προσέ- 
πεσαν μίαν ημέραν εις τούς πόδας τής μητρός 
μου, καί μετά κλαυθμών καί όδυρμών έξέθηκαν 
τά παράπονά των κατά τού μουσσιέ, ό όποιος 
τά; έξεμυάλισε.

ΊΙ μήτηρ μου δεν έχωράτευεν ώς πρός αύτό 
τό κεφάλαιον παρεπονήθη καί αύτή εϊ; τόν 
πατέρα μου, ό’στις μή αγαπών τάς άναβολάς 
καί τά; βραδύτητας διέταξε παραχρήμα νά 
παρουσιασθή ενώπιον του αύτός ό κακοήθης 
Γάλλος. Τώ άπεκρίθησαν εϋσεβάστω; ότι ό 
¡ιουοοι'ε κατ’ εκείνην τήν ώραν μοί πκ-έόιδε
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μάθημα" ό πατήρ μου έδραμεν εις τό δωμάτιόν 
μ.ου, όπου ό Βωπρέ έκοιμάτο έπί τή; κλίνης 
του τόν ϋπνον τοΰ δικαίου. Έγώ άφ' έτέοου ή- 
σχολούμην είς εργον σπουδαιότατου. Mol είχον 
φέρει έκ Μόσχας γεωγραφικόν πίνακα, κρεμα- 
σθέντα είς τόν τοίχον, άλλ’ είς οΰδέν χρησιμεύ- 
σαντα. Αυτόν τόν πίνακα διά τό πλάτος καί 
την στερεότητα τοΰ χάρτου είχα βάλει είς τό 
’μ.άτι άπό πολλοΰ. Άπεφάσισα δέ νά κάμω μέ 
αυτόν ένα άετόν, καί εν ώ έκοιμάτο ό Βωπρέ, 
ήρχισα τό εργον" ό πατήρ μου είσήλθεν ίσα ί
σα είς την στιγμήν καθ' ήν προσεκόλλων μίαν 
ούοάν ε’ις τό Εϋελπι ακρωτήριου. Ίδών τάς γε
ωγραφικά; εργασίας μου, μου έτράβηξε δυνατά 
τό ώτίον, ώρμησε πρός τήν κλίνην τοΰ Βωπρέ 
καί έξεγείρας αυτόν τοΰ ΰπνου άποτόμως "Αρχι
σε νά έλέγχγ καί νά όνειδίζγ αυτόν πικρώς. 
Τεθορυβημένος ό Βωπρέ έπειράθη άλλα ματαίως 
νά έγερθή. διότι ό ταλαίπωρος ήτο άναίσθητος 
έκ τής μέθης. Ό  πατήρ μου τόν έσήκωσεν άπό 
τό περιλαίμιου, τόν έρριψεν έκτος τοΰ δωματίου 
καί τόν έδίωςεν αυθημερόν, έπιχαίροντος καί 
άγαλλομένου τοΰ Σαβέλιιτς. Καί ούτως έπερα- 
τώθη ή έκπαίδευσίς μου.

Έζων λοιπόν ώς χεδορύσ.Ο  καί διεσκέδαζον 
εξαφνίζων τάς περιστερά; ή παίζων έν τή αυ
λή τόν αύγατιστήν μετά των συνηλικιωτών 
μου. ΟΟτω διήγον μέχρι; ότου συνεπλήρωσα 
τό δέκατου έκτον έτος τή; ηλικίας μου" μι
κρόν όμως μ.ετά ταΰτα μεγάλη μεταβολή εγέ— 
νετο έν τώ βίω μου.

Φθινοπωρινήν τινα ημέραν.ή μήτηρ μου πα- 
ρεσκεύαζεν έν τή αιθούση αυτής μελίπηκτα, 
έγώ δέ λείχων τά. χείλη, έθεώρουν τόν άνα- 
βρασμ.όν τοΰ ρευστού. Ό πατήρ μ.ου καθήμενος 
παρά τό παράθυρου είχεν άνοιξη τήν 'Ε π ε τη 
ρ ίδα  rf/c Α ύ Λ ή ΐ, ήν έλάμ.βανε κατ' έτος. Τά 
βιβλίου έκεϊνο μεγίστην έξήσκει επ' αύτοΰ ε
πήρειαν" τό άνεγινωσκε μετά πολλήε προσο
χής καί ή άνάγνωσις αύτοΰ είχε τοΰτο τό ίδι- 
άζον, ότι τόν παρώργιζεν ύπερμ-έτρως. Ή  μ.ή- 
τηρ μου ήτις ήξευρε κατά βάθος τά; συνή
θεια; καί Ιδιοτροπία; του, προσεπάθει νάπο- 
κρύπτη τό άτυχες βιβλίου καί κατώρθου ενί
οτε τοΰτο, ώστε ολόκληροι μήνες παρήρχοντο 
χωρίς νά προσπέσγ ή Έ π ε τ η ρ ις  είς τούς ό- 
φθαλμού; τού πατρός μου. Άφ' ετέρου ομ.ως 
οσάκις επιπτεν είς χεϊρά; του δέν τήν άφινεν 
έπί ώρα; ολοκλήρους. Άνεγινωσκε λοιπόν ό πα
τήρ μ.ου τήν 'Ε π ε τη ρ ίδ α  τήι; Αδ.Ιηη, υψών συ- 
χνάκις τούς ώμους καί ύποτονθορύζων : «Στρα
τηγός. . . ήτο λοχίας είς τό τάγμα μου. Ιπ 
πότης πάντων τών ρωσσικ.ών ταγμάτων ! . . . 
Πόσος καιρός είναι οπού καί ημείς . . . »  Έπί 
τέλει ό πατήρ μου έσφενδόνησε τήν 'Ε π ε τη ρ ίδ α
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μακράν αύτοΰ είς τό ανάκλιντρο» καί έβυθίσθη 
είς βαθεία; σκέψεις, δυσάρεστα ποομηνυούσας 
πάντοτε" «Αύδοτία Βασιλιέβνα1, είπεν άποτό
μως πρός τήν μητέρα μου, πόσων χρόνων είναι 
ό Πετρούτσα; ;2.

—  Τά έχει τά χρονάκια του... 'μπήκε 'ς τά 
δεκαεπτά, άπεκρίθη ή μήτηρ μου. Ο Πετρού- 
τσας έγεννήθη τόν ίδιο χρόνον, ποΰή θειά Να- 
στασία Γερασιμ.όβνα έχασε τό 'μάτι της καί 
ποΰ. . .

—  Καλά, καλά , ύπολαβών είπεν ό πατήρ 
μ.ου" είναι καιρός νά έμβγ είς τόν στρατόν, εί
ναι πλέον καιρός νά παύσγ άπό τοΰ νά τρέχγ 
κατόπιν άπό τά; υπηρέτριας καί νά σκαλών-/1 
είς τούς περιστερεώνας».

Ή  σκέψις προσεχούς άποχωρισμ,οΰ έπροξένη- 
σεν είς τήν μητέρα μ.ου τοιαύτην έντύπωσιν, 
ώστε έκ τών χειρών της έπεσε τό κοχλιάριον 
είς τήν χύτραν καί άφθονα δάκρυα έρρευσαν έκ 
τών οφθαλμών της. Έγώ δέ δύσκολου είναι νά 
έκφράσω πόσην χαράν ήσθάνθην. Τήν ιδέαν τής 
στρατιωτικής ύπηρεσία; συνέδεον μετά τής ε
λευθερία; καί τών έν Πετρουπόλει ηδονών. Ε- 
φανταζόμ.ην έμαυτόν αξιωματικόν τής σωματο
φυλακής, όπερ έγώ έθεώρουν ώς τήν κορωνίδα 
τής άνθρωπίνη; ευδαιμονίας.

Ό  πατήρ μου ου μόνον έπέμενεν άνενδότω; 
είς τά; ιδέας του, άλλα καί είς την εκτέλεσιν 
αύτών προέβαινε ταχέως. 11 ήμερα τής άνα- 
χωρήσεώς μου ώρίσθη ευθύς. Τήν προτεραίαν δέ 
ταύτης μοί άνήγγειλεν, οτι ήθελε νά γράψγ, ε
πιστολήν πρός τόν μέλλοντα διοικητήν μου καί 
μοί έζήτησε χάρτην καί γραφίδα.

«Μή λησμονήσγς, Άνδρέα Ιΐέτοοβιτς, εί
πεν ή μήτηρ μ.ου, νά γράψγ,ς χαιρετίσματα εκ 
μέρους μου είς τόν πρίγκηπα Β... καί νά τοΰ 
εϊπγς, οτι ελπίζω πώς θά ήνε ευνοϊκός προς 
τόν Πετρούτσαν μου.

—  Τί άνοησίαι είναι αύταί ! άνεφώνησεν ό 
πατήρ μου συνοφρυούμενος" διατί θέλεις νά γρά
ψω πρός τόν πρίγκηπα Β...;

—  Μά δέν μάς είπες, πώς έκρινες καλόν νά 
γράψγ; πρός τόν διοικητήν τοΰ Ιίετρουτσα ;

—  Αι,καί τί μέ τοΰτο ;
—  Άλλ'ό διοικητής τοΰ Πετρούτσα είναι ό 

πρίγκηψ Β... είξεύρεις πολύ καλά,οτι είναι κα
ταγραμμένος είς τό σύνταγμα Σεμενόφσκη.

—  Καταγραμμένος ; Καί τί με μελλει έμέ 
άν ήνε καταγραμμένος ή όχι ; ο Πετρούτσα; 
δέν θά ύπάγγ είς τήν 1 Ιετρούπολιν. Γι θά υπά- 
γγ νά μ.άθγ έκεί ; πώς νά έξοδεύγ χρήματα καί 
νά κάμνγ τρέλλαις; Όχι ! πρέπει νά υπηρέτη
ση είς τόν στρατόν, νά μυρισθή μπαρουτη, να
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2 .  'Γποκοριοχ'.χόν τού  Π·.ότρ, Π έτρο ;

γείνγ σωστό; στρατιώτης καί όχι χ αραμ.οφά- 
γης τής σωματοφυλακή;" πρέπει νά λυώσουν α
πάνω του τά λουριά τοΰ σάκκου του. Ποΰ είναι 
ό διορισμός του ; δός μ.ού τον».

Ή μήτηρ μ.ου υπήγε καί έφερε τόν διορισμόν, 
τόν όποιον έφύλαττεν έν πυξίδι μετά τοΰ υπο
καμίσου, οπερ έφόρουν κατά τήν βάπτισίν μου 
καί μέ τρέμουσαν χεϊρα τόν έδωκεν. Ό  πατήρ 
μου τόν άνέγνωσε μ.ετά προσοχής, τόν έθεσεν 
ένώπιόν του έπί τής τραπέζης καί ήρχισε νά 
γράφγ τήν έπιστολήν.

Μέ κατέλαβε» ακατάσχετος περιεργία. «Ποΰ 
με στέλλουν λοιπόν, διενοούμην, άφ’ ού δέν θά 
με στείλωσιν είς τήν Πετρούπολιν» ; Έβλεπον 
δ' άτενώς τήν γραφίδα τοΰ πατρός μ.ου χαράτ- 
τουσαν βραδέως τάς λέξεις έπί τοΰ χάρτου. 
Περάνας τέλος τήν επιστολήν ένέκλεισεν αυτήν 
μετά τοΰ διορισμού έν τώ ίδίω φακέλλω, άπέ- 
θηκε τάς διόπτρας του, μ.έ έκάλεσε καί μοί 
είπεν :

« Ή  επιστολή αύτή στέλλεται πρός τόν Άν- 
δρέαν Κάρλοβιτς Ρ. τόν παλαιόν συστρατιώ
την καί φίλον μου.Πηγαίνεις είς Όρεμ.βοΰργον· 
διά νά ύπηρετήσγς υπό τά; διαταγάς του».

Άπέπτησαν λοιπόν πάσαι αί λαμπραί ελ
πίδες μου. 'Αντί τοΰ έν Πετρουπόλει φαιδρού 
καί άνειμένου βίου μ.έ άνέμένεν ή πλήξις έν 
χώρα άποκέντρω καί άγρία. Ή στρατιωτική 
υπηρεσία, είς ήν μετά πόθου άπέβλεπον μοί έ- 
φαίνετο νυν χαλεπωτάτη. Άλλ’ ώφειλον νά ύ- 
ποκύψω. Τή πρωία τής έπαύριον οδοιπορική 
χ ιδ ίτχ α  έστάθη πρό τής θύρας τής ήμετέρας 
οικίας. Έν αύτή δ' έτέθη είς οδοιπορικός σάκ- 
κος, Sv κιβώτιου περιέχον σαμ.οβάριον καί δε
μένα χειρόμακτρα μέ παξιμάδια καί πλακούν
τια, τελευταία λείψανα τών φιλόστοργων πεοι- 
ποιήσεων τοΰ πατρικού μου οίκου. Οι γονείς 
μέ ηΰχήθησαν καί ό πατήρ μου μοί είπεν :
• Τγίαινε, ΙΙέτρε, νά υπηρέτης πιστά εκείνον, 
είς τόν όποιον έδωκες ορκον νά υπακούγς 
τούς άρχηγούς σου, νά μή ζητής άπό αυτούς 
χάριτας" νά μή έπιζητή; μέ υπερβολήν τήν 
υπηρεσίαν, άλλά μήτε νά τήν άποφεύγγς, καί 
έχε πάντοτε είς τόν νοΰν σου τήν παροιμίαν 
οπου λέγει : Πρόσεχε τό φόρεμά σου όσω είναι 
καινούργιου καί τήν τιμήν σου οσω είναι καθα
ρά. · II μήτηρ μου ένδακρυς μοί παρήγγειλε 
να προφυλάττω τήν υγείαν μ.ου, καί είς τόν 
Σαβέλιιτς νά προσέχγ τό παιδάκι της ’σάν 
τά ’μάτια του. Moi έδωκαν νά φορέσω κοντόν 
τουλούπ έκ δέρματος λαγωοΰ καί έπ' αύτοΰ 
μεγάλη» μηλωτήν έξ αλωπεκής. Έκάθησα έν 
τή xiH/rxa μετά τοΰ Σαβέλιιτς καί άνεχώρη- 
σα είς τόν πρός δν όρον. κλαίων πικρώς.
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Άφικόμην τήν νύκτα είς Σιμβίρσκ, όπου ε- 
δει νά παραμείνω έπί είκοσι τέσσαρας ώρας, ό
πως άγοράσγ διάφορα πράγματα 6 Σαβέλιιτς. 
Κατελύσαμεν είς £ν ξενοδοχείου, καί έγώ μέν 
έμεινα έν αύτώ, ό δέ Σαβέλιιτς άπό πρωίας 
ήρχισε νά τρέχγ είς τά έμπορικά. Βαρυνθείς 
νά επισκοπώ άπό τοΰ παραθύρου τόν κάτωθι 
ρυπαρόν δρομίσκον, άπεφάσισα νά πεοιέλθω τά 
δωμάτια τοΰ ξενοδοχείου. Εΐσελθών δέ είς τήν 
αίθουσαν τοΰ σφαιριστηρίου, είδον ενα υψηλόν 
κύριον,ώσε'ι τεσσαρακοντούτη, μέ μακρούς μαύ
ρους μύστακας, φοροΰντα κοιτωνίτην έκράτει 
ούτος σ τέχ α χ  είς τήν χεϊοα καί ειχεν είς τό 
στόμα τήν πίπαν του. “Επαιζε μ.ετά τοΰ έπί 
τοΰ σφαιριστηρίου υπηρέτου, όστις άν έκέρδαι- 
νεν έπινε ποτήριον ρακής, άν ό'μως έχανεν ήτο 
υποχρεωμένος νά περνά μέ τά τέσσαρα υπό τό 
σφαιριστήριο·/. Έστάθην καί τούς παρετήρουν 
παίζοντας. Έφ’ όσον τά παιγνίδια παρετείνον- 
το αΐ ΰπό τό σφαιριστηρίου δίοδοι καθίσταντο 
συχνότεραι, μέχρις ό’του τέλος ό υπηρέτης έ- 
μεινεν ΰπό τό σφαιριστηρίου.

Ο κύριος έςετόξευσεν εκφραστικωτάτους τι- 
νάς λόγους έν είδει έπιταφίου καί μοί προέ- 
τεινε νά παίξωμεν μίαν π α ρ τίδ α . Τώ άπεκρί- 
θην, ότι δέν ήξευρα νά παίζω, τοΰτο δέ τώ έ- 
οάνη άναμφιβόλως παραδοξότατον. Μέ παρε- 
τήρησε τρόπον τινά μετ’ οίκτου. Έν τούτοι; 
συνεδέσαμεν ομιλίαν καί έμαθον, οτι ονομάζε
ται Ίβάν Ίβάνοβιτζ Ζουρίνης, ότι ήτο επί- 
λαρχος τών Οΰσσάρων ***, οτι εΰρίσκετο τότε 
έν Σιμβίρσκ πρό; στρατολογίαν νεοσυλλέκτων 
καί οτι κατέλυσεν έν τώ αύτώ καί έγώ ξενο
δοχείο}. Ό  Ζουρίνης μέ προσεκάλεσε νά γενμα- 
τίσω μετ’αύτοΰ, στρατιωτικώς, άπό ό τι 'βοε- 
θή, ώς λέγουν.

Έδέχθην ευχαρίστως καί έκαθήσαμεν είς 
τήν τράπεζαν. Ό  Ζουρίνης έπινε πολύ καί μέ 
προέτρεπε νά πίνω, λέγω» μοι, ό’τι πρέπει νά 
ουνειθίσω είς τήν υπηρεσίαν. Μοί διηγείτο 
στρατιωτικά άνέκδοτα άστειότατα καί έγώ έ- 
κράτουν τά πλευρά μ.ου άπό τόν πολύν γέλω
τα" ότε έσηκώθημεν άπό τήν τράπεζαν είχο- 
μεν γίνει στενότατοι φίλοι. Τότε μοί έπρό- 
τεινε νά μέ μάθγ μ π ι.Ι .Ι ιά ρ δ ο γ ' «είναι άπαραί- 
τητον, είπεν, είς στρατιώτας ώς ημάς. "Ας 
ύποθέσωμεν παραδείγματος χάριν πώς μάς έ
στειλαν είς καμμίαν κωμόπολιν. Έ , τί θέλεις 
νά κάμωμεν ; Καθ’ ημέραν δέν ήμπορεΐ κανείς 
πάλιν νά δέρνγ τούς Εβραίους. "Οτι καί άν 
κάμγ θά καταντήσγ είς τό καφενείου διά νά 
παιςγ ιιπ ι. Ι . ί ιά ρ δ α · καί διά νά παίξγ, πρέπει 
νά ήξεύργ νά παίζγ.»

Οι λόγοι ουτοι μέ κατέπεισαν καί μετά 
πολλοΰ ζήλου έπεδόθην είς τό μάθημα" ό Ζου- 
(Χ*»ης μέ ένεθάρρυνε μεγαλοφώνως" έξεπλ-ήττε- 
το τά μέγιστα διά τάς ταχεία; προόδους.μου



καί ρετά τινχ ¡/.αθήρατα ¡/.οί προέτεινε νά 
παίξωρεν ρέ χρήρατα, έστω καί ρέ έν 7'*/’^  
(δύο καπήκια) ¡/.όνον, δχι διά τά κέρδος, άλλά 
διά νά ¡/.·δ παίζωρεν εις τον άέρα, τό όποιον 
κατά τήν γνώρ.ην του -/¡το κάκιστη συνήθεια. 
Συγκατετέθην, καί ό Ζουρίνης διέταξε νά φέ- 
ρωσι .πόντς ' ειτα ρ.έ συνεβούλευσε νά τό δοκι- 
ι/.άσω, επαναλαρ-βάνων πάντοτε, ότι πρέπει νά 
συνειΟίσω' εις τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν. 
«Διότι, προσέΟηκεν, υπηρεσία χωρίς πόντς, τί 
υπηρεσία είναι ;» Ήκολούθησα τήν συρβουλήν 
του. Έξηκολουθήσαρεν δέ τό παιγνίοιον καί 
ό'σω περισσότερον έπινον, τόσω ζωηρότερος έ- 
γινόρην. Έσφενδόνων τάς σφαίρας εκτός του 
σφαιριστηρίου, ώργιζόρην, υβριζον τόν παρα- 
στεκορενον υπηρέτην, ό όποιος ήρίθρ.ει τούς 
π όν τους .

Κύριος οιδε πώς ηΰξησα τήν καταβολήν, έν 
όλίγοις λόγοις έκαρ.να, ό τι έρπορεϊ νά κάρρ 
παιδίον λαβόν απόλυτον ελευθερίαν ρ.ετά ρέ- 
γαν περιορισρ.όν.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ή ώρα παρήλθε χω
ρίς νά τό εννοήσω. Έπί τέλους ό Ζουρίνης έ- 
κύτταξε τό ώρολόγιόν του, άπέθεσε τήν στέ
κα»· καί ρ.οί είπεν, ότι έχασα έκατόν ρούβλια1. 
Άκούσας τοΰτο έταράχθην σφόδρα τά χρήρα- 
τα εύοίσκοντο εις χεΐρας τού Σαβέλιιτς. Έ - 
ψέλλισα λέξεις τινάς ζητών συγγνώρην, διότι 
δεν έδυνάρ.ην νά πληρώσω άρέσως, άλλ’ ό Ζου
ρίνης ρ.οί είπε : «Σέ παρακαλώ, ρή στενοχώ
ρησα·., ήρ.πορώ νά περιρένω, τώρα όρως άς ΰ- 
πάγωρεν εις τής Άρινούκας.»

Τί τά θέλετε ; έτελείωσα τήν ήρέραν ρου 
ρ.έ τάς αύτάς άνοησίας, ώς τήν είχον άρχίσει. 
Έδειπνήσαρεν έν τή οικία τής Άρινούκας έ· 
κείνης.Ό Ζουρίνης δέν έπαυε νά ρ.έ κερν«, έπα- 
ναλαρβάνων άείποτε, ότι πρέπει νά συνειθίσω 
εις τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν. Ότε έσηκώ- 
Οην άπό τήν τράπεζαν, ρετά δυσκολίας κα- 
τώρθουν νά σταθώ όρθιος. Ιίερί τό ρεσονύκτιον 
ό Ζουρίνης ρ.έ ώδήγησεν εις τό ξενοδοχεΐον.

Ό  Σαβέλιιτς έσπευσεν εις προϋπάντησίν ρας 
εις τό έξώθυρον. “Εβαλε κραυγήν, ότε παρετή- 
ρησε τά άναρφισβήτητα ¡/.αρτύρια του ζήλου 
ρ,ου πρός τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν.

«Τί έπαθες ; ρ.οί είπε διά φωνής κλαυθρη- 
ρας. Πού σ’ έγέρισαν 'σαν άσκί; Θεέ ρ.ου ! τέ
τοια συρφορά ποτέ δέν ρ.άς συνέβη.

—· Σ/ασρ.ός, παλγ,οκουκουβάγια ! τώ άπήν- 
τησα τραυλίζων' είραι βέβαιος πώς είσαι ρε- 
Ουσρένος. Πήγαινε νά κοιρ.ηθής. . , άλλά προ- 
τήτερα βάλε ρε νά πλαγιάσω».
• Ότε ¿ξύπνησα τήν επαύριον είχον σφοδρόν 
πονοκέφαλον. Διετήρουν ουγκεχυρένην τινά ά- 
νάρ.νησιν τών συρβάντων τής προτεραίας. Τούς
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συλλογισρ.ούς ρ.ου διέκοψεν ό Σαβέλιιτς, όστις 
ε’ισήλθεν εις τό δωρ.άτιόν ¡/.ου, φέρων κύπελλον 
τείου. «Πολύ γρήγορα άρχισες νά τό ρήχνεις 
έξω, Πιότρ Άνδρέϊτς1, ροί είπε σείων τήν κε
φαλήν. Αί ! τίνος έρ.οιασες ; Μου φαίνεται, οτι 
ούτε ό πατέρας σου, ούτε ό παππούς σου ήσαν 
ρέθυσοι. Δέν λέγω τήν ρητέρα σου, ή οποία 
άφ’ ότου έγεννήθη δέν ήθέλησε ποτέ νά βάλη 
εις τό στόρ.α της άλλο ποτόν, έξω ράνον, άπό 
χ6άς~. ΙΙοϊος πταίει ; Εκείνος βέβαια ό κατα- 
ραρένος ό ¡ιουσ ιέ . Εύρορφκ ώς τόσο πράγρατα 
σέ έραθε αυτό τό σκυλογέννηρα καί άξιζε ά- 
λήθεια τόν κόπον νά σού καθίσουν 'ς τό κεφάλι 
σου έναν ά .Ιού ττρο  έκεϊ, ’σάν νά ρ.ην είχε τό α
φεντικό ’δικούς του ανθρώπους, όσους ήθελε!»

Καταληφθείς υπό αισχύνης, είπον, στραφείς 
πρός αύτόν «Πήγαινε άπ'έδώ, Σαβέλιιτς, δεν 
θέλω τσάι». Άλλ’ήτο δύσκολον νά σταρατήσω 
τόν Σαβέλιιτς, άφ’ οΰ έπήρε πλέον τόν κατή
φορον. «Βλέπεις, βλέπεις, βλέπεις, ΓΙιάτρ Ά ν- 
δρέϊτς, τί είναι νά κάρνης τρελλά καρώρατα. 
Έχεις πονοκέφαλον καί δέν θέλεις νά πάοης 
τίποτε. 'Όποιος ρεθά τίποτε δέν άξίζει. Νά 
πιγ,ς ’λίγη άρρη άγγουριών ρέ ρέλι, ή καλλί
τερα ρισό ποτήρι ρακί διά νά ξερεθύσης, Ε τί 
λές ;»

Κατ’ εκείνην τήν στιγρήν είσήλθε παϊς τις, 
κορίζων έν γράρρα τού Ζουρίνη πρός ρε. Ά -  
ποσφραγίσας δ' αυτά άνέγνωσα τά έξής' -

«’Αγαπητέ Πιότρ Άνδρέϊτς, κάρε ¡/.ου τήν 
χάριν νά ρ.ού στείλης διά τού υπηρέτου ρ,ου 
τά έκατόν ρούβλια, τά όποια έχασες χθες. Έ 
χω φοβερά·/ ανάγκην χρηράτων. Όλως πρόθυ- 
ρος, Ίβάν Ζουρίνης.»

"Αλλος τρόπος δέν υπήρχε. Προσεποιήθην 
' τόν άδιάφορον καί στραφείς πρός τόν Σαβέ- 
I λιιτς, τόν διέταξα νά δώση εις τόν παϊδα έ

κατόν ρούβλια. ι
«Πώς ; διατί ; ρέ ήρώτησεν έκπληκτος.
—  Τού τά χρεωστώ, άπεκρίθην, ρεθ’ όσης 

ήδυνάρ.ην άπαθείας.
—  Τού τά χρεωστεΐς ! ύπολαβύν είπε. Και 

πότε σύ έλαβες καιρόν νά κάρης αύτά τό δά- 
νειον ; Αδύνατον πράγρα ! Κάρε ό τι θέλεις, 
αύθέντα, άλλ’ αύτά έγό> δέν τά πληρώνω !»

Έσκέφθην τότε, ότι άν κατά τήν κρίσιρον 
ί εκείνην περίστασιν δέν έξηνάγκαζον τόν πεί- 
I σρονα γέροντα νά ρέ ύπακούση θά ρ.οί ήτο 

δύσκολον εις τό έξής νά διαφύγω τήν κηδερο- 
νίαν του. Ίδών δ’ αύτόν άγερώχοις τώ είπον : 

«Είραι αΰθέντης σου, καί είσαι υπηρέτης 
ου. Τά χρήρατα είναι ίδικά ρου, τά έχασα, 
ιότι ήθέλησα νά τά χάσω. Σε συρβουλεύω νά 

ρ.ή έναντιούσαι καί να ύπακυύης, όταν σε οια- 
τάττωσι·.
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Οί λόγοι ρου τόσω βαθεΐαν αΐσθησιν ένε- 
ποίησαν τώ Σαβέλιιτς,ώστε έκτύπησε τάς χεΐ- 
ρας καί διέρεινε βωβός καί άκίνητος.

«Τί στέκεσαι αυτού 'σάν κούτσουρο ;» άνέ- 
κραξα. όργίλως. Ό  Σαβέλιιτς ήρχισε νά θρηνή.

«Ώ  πατέρα ρου Πιότρ Άνδρέϊτς, έψέλλισε 
διά τρερούσης φωνής, ρή ρέ κάρης νάποθά- 
νω άπό λύπην. Φώς ρου, άκουσέ ρ.ε τόν γέ
ροντα. Γράψε εις αύτόν τόν ληστήν πώς ¿χω
ράτευες, πώς δέν ειχαρε ποτέ ρας τόσα χοή— 
ρατα. Έκατόν ρούβλια ! Θεέ πολυεύσπλαγ- 
χνε ! είπέ του πώς οί γονείς σου σού έχουν αύ- 
στηρώς απαγορεύσει νά ρή παίζγ,ς ποτέ άλλο, 
εκτός άπό βώλους.

—  Θά σιωπήσγς τώ είπον, διακόπτων αύτόν 
άποτόρως' δός τά χρήρατα, ή σέ διώχνω άπ’ 
εδώ ρέ ταϊς κλωτσαϊς».

Ό  Σαβέλιιτς ρέ έκύτταξε, καί εις τό πρό- 
σωπόν του άπετυπούτο βαθυτάτη λύπη· ύπήγε 
δέ νά φέρνι τά χρήρατα. Τόν ελυπήθην τόν 
δυστυχή γέροντα' άλλ’ ήθελον νά χειραφετη
θώ,καί νάποδείξω, ότι δέν ήρην πλέον παιδί. 
Ό  Ζουρίνης έλαβε τά έκατόν ρούβλια του. Ό  
Σαβέλιιτς έσπευσε νά έτοιρ.άσγ, τά τής άνα- 
χωρήσεως έκ τού κατηραρένου εκείνου ξενοδο- | 
χείου. Έπανελθών δέ ροί άνήγγειλεν, οτι οι 
ϊπποι ήσαν εζευγρένοι.

Άνεχώρησα έκ Σιρβίρσκ ρέ άνήσυχον συνεί- 
δησιν καί ένδορύχως δυσηρεστηρένος ρέ τόν έ- 
αυτόν ρου' ούτε άπεχαιρέτισα τόν διδάσκαλόν 
ρου, τόν όποιον ΰπέθετον, ότι ούδέποτε πλέον 
ερ.ελλον νά έπανίδω.

[*Ε)!ΐ«ι **π.
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Πολύ πριν άγ·κυροβολήσωρεν έν τώ όρρω 
τών Καλαρών τό άτρόπλοιον είχεν ήδη άλοιθή j 
έξ' εφόδου ύπό τών λερ.βούχων,ο'ίτινες ώς σχοι- ' 
νοβάται καί πειραταί συγχρόνως κατορθώνουσι 
ρέ κίνδυνον καταποντισρού νά προσδέσωσιν 
εις τά πλευρά αύτού τάς λέρβους, καί διά τών 
κάλων άναρριχώρενοι καί ΰψούρ.ενοι ό ρέν έπί 
τής ράχεως τού δέ, είσπηδώσιν έντάς τού σκά- I 
φους ρετ’ άπαραρίλλου τέχνης καί γοργότη- 
τος. Πεοιερχόρενοι δέ τότε άπό τής πρώρας | 
ρέχρι τής πρύρνης, κάθιδροι έκ τού άγώνος καί ! 
ερυθροί τήν ρορφήν, προσκαλούσι τούς βουλο- 
ρένους νά έξέλθωσι καί εις τό πρώτον κατα- 
νευ-ικόν σηρεΐον «ύτών άναρπάζουσι τάς άπο- 1
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σκευάς των έν ριπή όφθαλρ.ού, καί ρίπτουσιν 
αύτάς άναρίξ έν τή προσδεδερένη λέρ,βω. ού- 
δόλως προσέχοντες εις τάς παρατηρήσεις τών 
ιδιοκτητών, οτι πιθανόν νά συντριβώσιν οΰτω 
κρηρ.νιζόρενα τά κιβώτιά των ή καί νά πέ- 
σωσιν εις τήν θάλασσαν.

Εύτυχώς δέν ρετεΐχον τής οχλοβοής ταύ- 
της, διότι έσκόπουν ¡/.όνον ώς επισκέπτης νά 
έςέλθω εις Καλάρας έπωφελούρενος τής τοιώ- 
ρου σταθρεύσεως τού άτροπλοίου. Άνέρεινα 
λοιπόν έως νά παρέλθή ή ρεγάλη σύγχυσις τής 
άποβιβάσεως καί τότε κατήλθον έν λέρ.βω ήτις 
ρ’ έφερε πρός τήν κιγκλιδωτήν προκυραίαν.

Αί Καλάραι άπέχουσι τής θαλάσσης ρόλις 
4— 5 στάδια. Παρά τήν άκτήν ύπάρχουσιν ο
λίγα οίκήρατα, κατά τό πλεΐστον καφεπωλεΐα 
ή ραγειρεϊα, εξέχει δέ κατά τόν όγκον ρεταξύ 
αύτών τό δηρόσιο / ζυγιστήριον τών σύκων, ά- 
τινα, ώς γνωστόν, είνε τό κυριούτατον προϊόν 
τής Μεσσηνίας έξαγόρενα κατά ρυριάδας ό- 
λας στατήοων.

Ή  ρεταξύ τού επινείου καί τής κυρίας πό- 
λεως συγκοινωνία έκτελεΐται δι’ άρ.αξών, ών 
αί πλεΐσται είνε πενιχραί καί γεγηρακυΐαι έπί 
τοσούτον, ώστε ένώ κυλινδούνται έπί τής ό- 
δού, οί έν αύταϊς έπιβάται άκούουσι τρίζον- 
τα ρέχρι συντριβής τά ξύλα καί τά σίδηοα, 
άναγκάζονται δέ νά συγκρατώνται στεοεώς 
επί τών αχυρίνων προσκέφαλων, ϊνα ρή σφεν- 
δονισθώσιν εις τόν άλευρώδη κονιορτόν τής ο
δού, νά τηοώσι δ’ έτι συνεσφιγρένας τάς σια- 
γώνας καί ύπορονητικώς σιγηλά τά χείλη άν 
δεν θελωσι νά κατακόψωσι διά δηγρ,άτων τήν 
γλώσσαν αύτών κατά τούς αλλεπαλλήλους τής 
άράξης κλονισρούς.

Ή  όδάς αϋτη ούδέν έχει τό άξιοθέατον ε
κτός κοινών τινων κήπων καί άγρών. 'Εκ
πλήττεται τις ρόνον πρός στιγρήν έπί τή θέα 
σιδηροδρορικής γραρρής παραλλήλως τή’ όδώ 
έστρωρένης. Σιδηρόδρορος εν Καλάραι ς Πό
τε καί πώς έγεινεν αύτό χωρίς νά έχ·ρ κανείς 
είδησιν ; Άλλ' ή εύάρεστος έκπληξις παύει ευ
θύς ώς έρωτήσή τινά, όστις θά τώ άπαντήσγ 
οτι ή γραρρή έστρώθη ρόνον ’¿να διευκολύνή, 
τήν ρεταφοράν υλικού πρός κατασκευήν τής 
προκυραίας. . .

* *

Αί Καλάραι άνεπιφυλάκτως δύναταί τις νά 
εϊπγ ότι είνε ¡/.ία άπό τάς καλλίστας πόλεις 
τής Ελλάδος. Καί ή χλοερά καί γραφική θέ- 
σις έν ή κεΐται, καί ό ποταρός Νέδων, ό νυν Δα
φνών, ρέων παρ’αύτή, καί αύτό τό σχέδιον τών 
όδών εις τήν χάραξιν τών όποιων εϊργάσθησαν 
πρώτοι οί Γάλλοι,καί ή αρχιτεκτονική έτι τών 
οικιών κορψή καί φιλόκαλος, πάντα ταύτα συν- 
τείνουσι πρός ώραϊσρόν τής ρεσσηνιακής τ:ρω- 
τευούσης.



Ι Σ Τ Ι Α594

Ή  διά τής αγοράς διάβασις είνε μοναδική 
ώ; πρός τήν θέαν, ήν παοέχουσι τά εγχώρια με
τα ξω τά  ΰφάσματα άτελευτήτως ποικιλόχρωμα, 
ποικιλόσχημα καί πολυειδή, ύπά τήν πνοήν του 
ανέμου κυματίζοντα άνά τάς θύρας καί τά  πα
ράθυρα των καταστημάτων ώς τόσαι φαντα- 
στικαί σημαίαι ανυπάρκτων εθνικοτήτων.Μετά 
δυσαρέσκειας όμως ενιαχού βλέπει τις παρα- 
πλεύρως των εύθυμων τής μετάξης χρωμάτων 
ολόκληρα ύελόφρακτα ερμάρια περιέχοντα συλ- 
λογάς άγχεμ-άχων οπλών,άπύ χάμας μέχρι σου- 
χ»α καί άπό γ α ν τζα ρ ίο υ  μέχρι Λάζου.

Όποια άντίθεσις !
Ή  βιομηχανία, ή πρόοδος, ή εργασία, ή πα

ραγωγή, ή ζωή— καί παρ’ αυτή ή έπισθοδρό- 
μησις, ή επιβουλή, τό έγκλημα ! . .

Ώ  ! είθε, είθε νά μή είνε μακράν ό χρόνος, 
καθ’ δν καί έκεΐ όπου άποστίλβουσι νυν λεπί
δες μαχαιρών, θ’ άναρτηθώσι διαφανή μαντύ- 
λια καί ζώναι σηρικαί.

Ή  πόλις των Καλαμ.ών είνε ελαφρώς ανω
φερής πρός τήν ήρειπωμένην άκρόπολιν. Ί ν ’ άν- 
έλθνι δέ τις προς αυτήν διέρχεται διά στενών 
τινων όδών, κατ’άνάγκην δε παρελαύνει καί πρά 
των κιγκλιδωτών παραθύρων τών φυλακών, έφ’ 
ών διακρίνει έπιμόνως προσάεκολλημένας μορ- 
φάς άνίπτους καί άκτενίστους άπομυζώσας έ- 
κεϊθεν άέρα ελεύθερον.

Μολονότι ή ώρα ήν δεκάτη καί ό ήλιος έ- 
θέρμ.αινεν ανηλεώς τό  άλεξήλιόν μ.ου, άκατά
σχετος περιεργία μέ εϊλκυε πρός τήν άκρόπο- 
λιν. Άψηφίσας λοιπόν τόν ήλιον καί διαβάς διά 
τών τριών θολωτών πυλών άνευ τινός συντρό
φου ή οδηγού, αλλά τυχαίως πάντοτε βαδίζων 
εΰρέθην τέλος επί τής κορυφής αυτής. Ή  επί 
τής άκροπόλεως άνάβασις αξίζει αληθώς τον 
κόπον. Θαυμασία είνε ή άπ’ αύτής θέα τής πό- 
λεως,τού ποταμού Δαφνώνος μετά τής μακράς 
γεφύρας του, καί τού μεσσηνιακού πεδίου μετά 
τών πέριξ ποικιλόσχημων λόφων καί βουνών. 
Έξικνεΐται δ’έκεΐθεν ελεύθερον το βλέμμα πρός 
ολην τήν θάλασσαν, ήτις περιλαμβάνεται εν
τός τής εύρείας αγκάλης τού Μεσσηνιακού κόλ
που. Ά λ λ ’έπί τόπου ούδέν έχω νά ϊδω έπί τών 
φραγκικών τειχών τής άκροπόλεως' είνε δέ καί 
τόσον ήρειπωμένα ώστε ολόκληρος ή περιοχή 
αυτών ομοιάζει μάλλον άγρόν χέρσον ή φρούριον.

Μόνος ό πύργος τηρεί έτι τινάς τών τοίχων, 
αί δέ θόλοι του δέν είνε έξ ολοκλήρου κατε- 
στραμμέναι. Καί έχει τινά επισημότητα τό έ- 
οείπιον τούτο,διότι υπό τήν στέγην αυτού είδε 
τό  φώς ό Γουλιέλμος ΒιλλαρδουΙνος Β'. καί ά- 
•πέκτησεν έκεΐ τό πρώτον τούς περίφημους διά 
τό μέγεθος όδόντας του. Είσελθών άπό τίνος ο
πής τού τοίχου εντός τού πύργου, δν ένόμιζον 
έρημον, μετ’έκπλήξεως βλέπω τούς άπειρους κα
τοίκους αύτού κατά σμήνη ήθροισμένους άνά

I τάς γωνίας καί προσκεκολλημένους έπί τών λί
θων στερεώς καί άδιασπάστως. Έ ν τώ  ύπερη- 
φάνω πύργω τού Βιλλαρδουίνου υπάρχει νύν ο
λόκληρος μεγαλόπολις. . . κοχλιών.

Παραδόξω; άπό τίνος ύγρά; καί σκιερής γω
νίας τής Οόλου προβάλλουσι θαλεροί καί άκ- 

άζοντες βλαστοί πολυτριχίου,άπό τών όποιων 
ύναμαι άνέτως νά δρέψω τινάς είς άνάμνησιν 

τής μονήρους ταύτης εκδρομής μου.
* «

Κατελθών άπό τής άκροπόλεως εΰρέθην καί 
πάλ.ιν μετ’ ολίγον έν τή πλατεία τών Καλα- 
μών, δπου καφεπωλεΐα ύπάρχουσι πολλά καί 
ήλιακόν ώρολόγιΟν έν τώ  μέσω έκ λευκού μαρ
μάρου πεποιημένον. Παρέμεινα δ' έξωθεν ένός 
καφεπωλείου ΐνα κενώσω ποτήριον ψυχρότατης 
καί εύώδους λεμονάδας, συναντήσω δέ μετ’ ο
λίγον έκεΐ καί τήν άμαξαν, ήτις θά μ’ έπανέ- 
φερεν εις τήν παραλίαν.

Πλησίον μου έκάθητο κύριός τις καλώς έν- 
δεδυαένος, τεσσαρακοντούτης ϊσως τήν ηλικί
αν, έμβριθής τήν μορφήν, φέρων δασύν καί έπι- 
μήκη μαύρον πώγωνα καί δίοπτρα έπίχρυσα 

όινός. Ό  κύριος οΰτος άνεγίνωσκεν έ- 
φημερίδα, έστρεψε δ’ έν τψ μέσω τής άναγνώ- 
σεως'δίς ή τρις τό βλέμμα πρός έμέ καί τέλος 
εύμενώς μειδιών μέ ήρώτησεν άν θά μείνω έπί 
πολύ έν Καλάμας. Τώ  άπήντησα φυσικά οτι θά 
μείνω μόνον ήμίσειαν ώραν άκόμη. Ό  κύριος έ- 
δίπλωσε τό τε τήν έφημερίδα του έπλησίασε τό 
κάθισμά του καί έπιθυμών φαίνεται νά μέ δια- 
σκεδάσνι κατά τό μικρόν διάστημα τής έν Κα- 
λάμαις διαμονής μου, ήρξατο ζωηρώς δμιλών 
περί τών πολιτικών πραγμάτων. Καί πρώτον 
περί τών δημοτικών έκλογών, αΐτινες μετ’ ό- 
λίγας ημέρας θά έγίνοντο, περί τών υψηλών 
καθηκόντων τών δημοτικών άρχόντων καί τής 
άξίας τής ψήφου τού λαού' έπειτα περί καθο
λικής ψηφοφορίας καί τού ένιαίου τής ψήφου' 
πεοί τής κυβερνητική? άδεξιότητος έν τή έ- 
ξωτερική πολιτική' περί Βίσμαρκ καί Αύστρίας 
καί χιλίων άλλων πραγμάτων. Έν πάσι δ’ έ- 
πεδείκνυεν άκριβή μελέτην τών πραγμάτων— έκ 
τών έφημερίδων— καί εύχέρειαν περί τό  λαλεΐν 
ούχί τήν τυχούσαν καί γλώσσαν σφόδοα έπιμε- 
μελημένην. Παρέσυρε δέ ό χείμαρρος τής εύ- 
γλωττίας του ώς ξηρά φύλλα τάς μονοσυλλά
βους καί δισυλλάβους άπαντήσεις, άς έξ άβρό- 
τητος έπρόφερον ένίοτε τά χείλη μου.

Ύπέθετον άλλως τε οτι ό κύριος ούτοςθά είνε 
ίσως βουλευτής τής έπαρχίας ή πολιτευόμενος 
τις τών έν αύτή, καί έδικαίουν τά  θέματα περί 
τά όποια έστρέφετο ή ομιλία του ώςώροδείκτης.

Εύτυχώς έξαντλήσας φαίνεται τά θέμα ή άλ- 
γήσας τόν λάρυγγα έκ τής συνεχούς ομιλίας έ- 
ζήτησε ποτήριον ύδατος, είτα δέ μειλιχιώτε- 
ρον κα ί ο ΐκειότερον ΰπέλαβε :
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—  Κρίμα 'πού δέν θά μείνετε έδώ' θά σάς 
είχα πιθανώς πελάτην μου.

—  Βεβαιότατα! άπήντησα καί έσκέφθην οτι 
ό κύριος θά κάμνγ, βέβαια τόν δικηγόρον ή τόν 
ιατρόν.

—  Αληθινά, βλέπω ένα κουμπί σας 'ξηλω
μένο' κοντεύει νά πέση άπό τό σακκάκι σας καί 
Οά τό χάσετε εις τό ταξεΐδι. Ά ν  θέλετε μιά 
στιγμή. . .

Δέν άπήντησα τίποτε, άλλά βεβαίως ή φυ
σιογνωμία μου θά μ.ετεμορφώθη εις θαυμαστι
κόν, όταν εΐδον τόν κύριον δπλίζοντα τόν μέ
σον δάκτυλον διά μεγάλης σφαιροειδούς δα
κτυλήθρας, προσδένοντα κόμβον εις τήν άκραν 
μελανής κλωστής καί προφέροντα τάς λέξεις :

—  Είμαι φραγκορράπτης !
Τή αύτή στιγμή ό Αμαξηλάτης μέ προσε- 

κάλει νά φύγω διά νά μή μ.ε άφήση τό άτμό- 
πλοιον ώς έλεγε. Μή δυνάμενος ν’άναμένω έπί 
πλέον άπεχαιρέτισα εύχαριστών τον μόνον άν
θρωπον δν έγνώρισα έν Καλάμαις, τόν εΰγλωτ- 
τον καί φιλόφρονα φραγκορράπτην.

Είς έκ τών ολίγων κινδύνων,ούς διέτρεξα έν 
τή ζωή μου, είνε άναμ,φιβόλως καί ό έν τή ά- 
μάςη κατά τήν πρός τήν παραλίαν κάθοδον. 
Ό  Αμαξηλάτης δέν ήρκέσθη είς τόσους έπιβά- 
τας,ό’σους θά ήδύναντο νά φέρωσιν ή άμαξα καί 
οί 'ίπποι του καί αύτός — έξ ίσου σκελετώδεις 
καί οί τέσσαοες— ήθελεν ό Ασυνείδητος οκτώ. 
'Αγνοώ ύπό τήν προστασίαν τίνος άγίου έφθά- 
σαμεν μετά τρία όλα τέταρτα τής ώρας, σω- 
θέντες έκ πιθανωτάτου ναυαγίου έν τή  ξηρι?, 
Ακέραιοι εύτυχώς καί μόνον μεμωλωπισμένοι τό 
σώμα έκ τής πρός άλλήλους συνθλίψεως.

* *

Είς τούς εύαρίθμους έπιβάτας τού άτμο- 
πλοίου προσετέθη καί εύμήκηςτις κύριος έκ Με
θώνης Απερχόμενος , γερμανός τήν πατρίδα, 
ξανθός καί ισχνός ώς είς τών επτά σταχύων, 
οϋς είδε καθ’ ύπνους ό Φαραώ. "Ηκουσα δ’αύ- 
τόν εύχαοίστως άποτείνοντα ελληνιστί τόν λό
γον πρός τόν θαλαμηπόλον τού άτμ.οπλοίου, 
δν παρεκάλει νά τώ  δώση άν έχή έν δωμ,άτιον 
μεσημβρινόν. Είς τήν παράδοξον ταύτην αΐτη- 
σιν έκεΐνος έπέδειξε πρός τόν ξένον τρεις δια
φόρους κενούς θαλαμίσκους, ΐνα εκλέξ·/] όντινα 
θέλει.Καί ό Γερμανός συμ.βουλευθείς μικράν πυ
ξίδα, ήν άπό τού τραχήλου είχεν άνηρτημένην, 
διηυθύνθη πρός έκεΐνο τό δωμάτιον, οπερ έδεε— 
κνυεν ό μεσημβρινός πόλος τής μαγνητικής βε
λόνης.

Ή  πράξίς,υου α ίτη  ήτο τόσφ πρωτότυπος, 
ώστε άνυπομόνως προσεδόκων τήν ώραν, καθ’ήν 
θά δυνηθώ νά συνάψω ρ.ετ’ αύτού συνδιάλεξιν. 
Ά λ λ ' ό άνθρωπος άγνοών βεβαίως τήν Ανυπο
μονησίαν μου, έπιθυμών δέ ίσως καί νά άνα-

παυθή έν τώ  μεσημβρινά του Οαλαμίσκω, μό
λις μετά δύο ώρας ηύδόκησε ν’ άνέλθη έπί τού 
καταστρώματος κρατών έν τή χειρί βιβλίον ·-  
σταχωμένον. Ήδυνάμην τέλος νά τώ ομιλήσω 
άρχόμενος άπό τίνος κοινοτοπίας:

—  Είς ποιον μέρος θ’ άποβιβασθήτε ;
—  Είς Κέρκυραν, άπήντησε συσφίγγων τούς 

όδόντας καί άνυψών τάς οφρύς,οπως πράττουσι 
συνήθως οί ξένοι όταν προφέρωσιν έλληνικάς λέ
ξεις.

—  Καί ταξειδεύετε μόνος ;
—  "Ω ! όχι, όταν ταξειδεύω είς έλληνικάς 

θαλάσσας έχω πάντοτε μαζί μου μίαν άχώρι- 
στον σύντροφον.

Καί όμως έγώ δέν είδον νά ίχν) καμμίαν σύν
τροφον. . . Ίσως θά είνε ιδιότροπος τις Γερμα- 
νίς έσκέφθην κεκλεισμένη είς κανέν άλλο μεοημ- 
Cpirbr δωμάτιον. Καί χωρίς νά θέλω ήρχισα 
νά συλλογίζωμαι άν είνε νέα ή γραία. . .

Ά λ λ ' ό Γερμ.ανός μου ώς νά έμάντευσε μέρος 
τών διαλογισμών μου προσέθηκε μ.ειδιών :

—  ”Ω ! Καί τήν γνωρίζετε πολύ καλά σείς.
—  Τήν γνωρίζω τήν σύντροφόν σας, τήν κυ- 

ρίαν 5; · ·
—  Ώ  ! ναι, ναι . . . τήν κυρίαν Ελληνικήν 

Γραμματικήν ! Καί μ.οί έδειξε τό βιβλίον, όπεο 
έκράτει άνά χεΐρας.

—  Καί μελετάτε ελληνικά καί είς τήν ξη- 
ράν καί είς τήν θάλασσαν;

—  "Ω ! Είς τήν θάλασσαν μελετώ μέ περισ- 
σοτέραν έπιμέλειαν.

—  Καί διατί τάχα ; ήρώτησα άπορών έπί 
τή  νέα ταύτν) πρωτοτυπία.

—  Αί, μά όταν ταξειδεύω , έχω πάντοτε 
ύπ’ δψιν ότι πιθανόν νά ναυαγήσωμεν είς καμ- 
μιάν άγρίαν παραλίαν ελληνικήν, καί άν ναυ
αγήσωμεν θά είνε βεβαίως χρησιμώτατον νά 
όμιλώ καλώς τήν ελληνικήν γλώσσαν διά νά 
συνεννοούμαι.

Δέν εύρον κατάλληλον άπάντησιν είς τήν 
σκέψιν ταύτην καί μ,όνον κατένευσα τήν κεφα
λήν καί έτεινα τήν χεϊρα. ΐνα ί'δω τό  πολύτι
μον βιβλίον τού ξένου. Ά λ λ ’ έκεΐνος άπέσυρε 
βιαίως αύτό :

—  ”Ω ! όχι,όχι, έχω κάτι σημείωση μέ τόν 
όνυχα είς τό περιθώριον. Σταθήτε νά σάς δώσω 
Sv άλλο άντίτυπον.

Καί πριν ή προφθάσω νά τώ  εΐπω ότι δέν 
είνε άνάγκη, κατήλθε ταχέως καί επανήλθε φέ
ρων έτερον άντίτυπον τής γραμματικής τού κ. 
Αύγούστου Βόλτζ.

—  Καί έχετε δύο άντίτυπα ;
—  Ώ  ! βεβαίως έχω δύο άντίτυπα !
—  Δύο άντίτυπα όμοια ;
—  Ώ  ! ναι, όμοια ! έν είς τό θυλάκιόν μου 

καί έν είς τό κιβώτιόν μου.
■—  Καί διατί αύτό ;
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—  ‘Αν άπολέσω τό έν, θά έχω πάλιν âv, 
καί αν άπολέσω τά δύο,δεν θά έχω οΰδέν.’Ωστε 
πρέπει νά άπολέσω καί τά δύο αντίτυπα, οπερ 
δύσκολου,διά νά μείνω χωρίς ελληνικήν γραμ
ματικήν. Έκαταλάβετε τόρα ;

—  Έκατάλαβα...καί βλέπω οτι έχετε πολύ 
δίκαιον.

Οταν κατήλθον τήν εσπέραν ί'να κατακλιθώ 
ειδον τόν Γερμανόν μου μεταφέροντα τόν σάκ- 
κον του καί τάς λ.οιπάς άποσκευάς του είς έτε
ρον θαλαμίσκον. Τόν ήρώτησα διατί άλλάσσει 
κλίνην.

—  "Ω ! διότι τό δωματίου τό όποιον είχα 
δεν εινε πλέον μεσημβρινόν, καί εγώ δεν δύνα
μαι νά κοιμηθώ είς δωμάτιον μή μεσημβρινόν.

*  *

Ή  στενή καί τοξοειδής πόλις τής Ζακύνθου 
άπό τοΰ λιμένος ομοιάζει λευκόν περιλαίμιου...

’Ενώ παρετήρουν άπό τής πρύμνης τοΰ ά- 
τυ.οπλοίου τά υψηλά κωδωνοστάσια, τάς με
γάλα; οικίας καί τήν λιθόστρωτου Σ τρ ά τα  

/ t a p i r a , ήκουσα όπισθέν μου τόν Γερμανόν μο- 
νολογοΰντα :

—  Πτώσεως δοτικής, κλίσεως τής τρίτης, 
γένους αρσενικού’ άφείς, άφέντος, άφέντι. Αί ! 
άλλά δέν δύναμαι νά εννοήσω τήν σημασίαν 
αυτής τής δοτικής,τήν όποιαν μ.οί λέγουσιν ό
λοι οί λεμβούχοι.

Ένύησα περί τίνος έπρόκειτο καί γελών έπί 
τή τεχνολογική απορία τοΰ ξένου,εξήγησα πρός 
αύτόν ότι δέν εινε δοτική άλλά κλητική ση- 
μαίνουσα τόν κύριον ή ζακυνθινή λ.έξις : Ά -  

φ έ τ τ η  !

Άνασύρας δ’ εκείνος μικρόν σημειωμ-ατάριον 
άπό τοΰ θυλακίου άνέγραψε τήν παρατήρησίν 
μ.ου.

Έπί τή εύκαιρία ταύτη τόν ήρώτησα άν 
ήθελε νά έξέλθωμεν όμοΰ είς Ζάκυνθον, όπου 
ήδυνάμεθα νά διαμείνωμεν έπί ολοκλήρους ώ
ρα; μέχρι τοΰ μεσονυκτίου. Άπεδέξατο δέ ευ
χαρίστως καί δΓ ένθουσιωδών επιφωνημάτων 
τήν πρότασιν.

Δύναμαι νά είπω οτι περιήλθον όλην σχε
δόν τήν πόλιν μετά τοΰ συντρόφου μου Γερ- 
μ.ανοΰ.

Πανταχοΰ ευθυμία, ζωή, κίνησις. Αί χρω- 
μάτισταί όψεις τών οικιών φαίνονται άπο- 
πνέουσαι άνέκφραστύν τινα χαράν καί θυμη
δίαν, ενώ έπί τών πλείστων παραθύρων αυ
τών διακρίνει τό βλέμμα τοΰ διαβάτου χαρί- 
εντα συμπλέγματα γαστρών καί νεανίόων, έν 
οί; συμμίγνυνται μετά θαυμασίας αρμονία; 
πλεξίδες κασταναί καί φύλλα πράσινα, καί 
ταυτίζονται χείλη καί παρειαί μ.ετά γαρυφά- 
λ.ων καί ρόδων.

Ύπάρχουσιν όμως καί παράθυρά έν ο»ί μ*3

τρών τις πλειότερας κόρας ή. γάστρας, ήκιστα 
μακαρίζει τόν κηπουρόν πατέρα.

Τί δέ νά είπγ τις περί τών έξοχων τής Ζα
κύνθου ; Δέν έχουσι μόνον πλουσίαν βλάστη- 
σιν, άλλά καί καλλιτεχνικήν τήν μορφήν. Οί 
κήποι δέν περιφράττονται διά τών χονδροει
δών εκείνων έκ χώματος τοιχωμάτων τών Λιά 
θύμου έστεμμένων, άτινα βλέπομεν έν τή 'Ατ
τική, άλλά κάλαμοι πρός άλλήλους δεδεμένοι 
άποτελοΰσι κομψού; κιγκλιδωτου; φράκτας.Οί 
αγροτικοί οίκίσκοι δέν είνε αχρωμάτιστοι, τα
πεινοί ώ; σταΰλοι καί δυσειδείς ώ; αχυρώ
νες, άλλά χαριέσταται οίκοδομαί έν τώ μέσω 
τεχνικώτατα διηρημένων καί φιλοπόνως καλ- 
λιεργουμένων κήπων, ών πολλοί έχουσιν έτι,α
πίστευτου αληθώς, έκ λευκού γλυπτού μ,αρμά- 
ρου πεποιημένας τάς πρός τήν οδόν θύρας.

Ό  οδοιπόρο; ό διερχόμένος διά τής ώραία; 
νήσου τοΰ Ίονίου, ήτις τώ αποστέλλει ώς ευ
ώδεις χαιρετισμούς καί μέχρι τής θαλάσσης 
έτι τά ¡ιπ ου γα ρ ιχ ία  καί τά τ ζα χ τζα μ ϊν ία  της, 
φεύγων αποκομίζει εν τή καρδία αύτοΰ άνά- 
μνησιν τής Ζακύνθου τρυφεράν, περιπαθή,γλυ- 
κυτάτην ώς τά άσματα τών ποιητών της, τά 
άνθη τών κήπων της καί τά βλέμματα τών γυ
ναικών της !

* *

Ό  άπό Ζακύνθου μέχρι Μεσολογγίου πλοΰς 
είνε μονότονος' έπί ώρας δέν βλέπω άλλ’ ή θά
λασσαν καί βουνά—  τά βουνά τής 'Ρούμελης. 
Καί τέλος έκεϊ είς βάθος λιμ.νοθαλάσσης έπι- 
πλέοντα, μόλις έπί τής επιφάνειας τών ΰδάτων 
διακρίνω τούς οίκους τοΰ Μεσολογγίου, καί ά- 
νυπομ.ονών παρασκευάζομαι πρός νέαν καί ο
ριστικήν άποβίβασιν έν τή ξηρά μετά πενθήμε
ρον ταξείδιον.

Γ κ ο ρ γ ιο ς  Δ ρ ο ε ι .ν η χ .
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Έ υ  τώ  Π α ν επ ισ τή μ ια .

Μετά τήν άποφοίτησίν του έκ τοΰ Λυκείου, 
τώ 182/, ό Γλάύστων έδιδάνθη έπί διετίαν 
ύπό ίδίου διδασκάλου, τοΰ διόάκτορος Τοΰρ- 
νερ, βραδύτερου έπισκόπου Καλκούτας. Ό  α
ναγνώστης δέν έλησμόνησε βεβαίως οτι ό το
σάκις ύπουργεύσας τών Οικονομικών τής 'Αγ
γλίας δέν έμαθε τά μαθηματικά έν Έτον. Διά 
τοΰ διδάκτορας Τοΰρνερ άνεπλήρωσε πάσας αύ
τοΰ τάς ελλείψεις καί είσήλθεν είς τό Πανεπι
στήμιου τής Όςωνίας άριστα κατηρτισμένος, 
δ ιό τ ι  ε ίχ έν  έκμάθει τ ή ν  άλγεβραν  ̂τ ά ;  κ ω νικ ά ;
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τομάς, τόν διαφορικόν καί ολοκληρωτικόν υπο
λογισμόν, τήν στατικήν καί τά; τρεις πρώτα; 
τορ.άς τοΰ Νεύτωνος. Ελάχιστοι νέοι, έχοντες 
ώς ούτος κλίσιν πρό; τά γράμματα, καί ισχυ
ρόν πάθος πρός τό γράφειν καί άγορεύειν, θά 
έπεδίδοντο είς τόσον ξηρά; σπουδάς, πρός μό
νον τόν σκοπόν τής συμπληρώσεως τής αγω
γής αύτών.

Μετά τοΰ Γλάδστωνος άφικομένου είς τό 
Πανεπιστήμιου τής Όξωνίας συναφίκετο καί ή 
φήμη περί τής έξοχου αύτοΰ αξίας, πάντες δέ 
οί σύγχρονοι ,αυτοΰ άπό κοινοΰ όμολογοΰσιν ότι 
έθεωρεΐτο ύπό πάντων ώς νεανίας εΰρύ έχων μέλ
λον. 'Βκ τής διευθύνσεω; τοΰ «Eton-Miscella- 
ny» είχε δείξει ήδη ο'ίαν δύναμιν έκέκτητο πρός 
συγκέντρωσιν περί εαυτόν τών άξίαν έχόντων 
νέων καί συγκράτησιν αύτών ύπό τό γόητρόν 
του. Έν Clirist-Churts, άπό τής πρώτης ημέ
ρας άνεγνωρίσθη ώς αρχηγός ομίλου οΰτινο; αί 
πράξεις καί οί λόγοι παρηκολουθοΰντο μ.ετ’ εν
διαφέροντος ύφ’ όλων τών φοιτητών τοΰ Πανε
πιστημίου. Ή  γονιμότης ώ; πρός τά έπιχει- 
ρήματα καί ή έμμονη αύτοΰ είς τό πειθειν καί 
περί πραγμάτων αναξίων έτι συζητήσεως έξη- 
λέγχθησαν άμέσω; ώς τά διακριτικά γνωρίσμα- 
τα τοΰ χαρακτήρας αύτοΰ. Τό πάθος τοΰτο τοΰ 
συλλογισμού είχεν άντλήσει άλλως τε έξ αύ
τοΰ τοΰ πατρός του. Ό  κ. Τζών Γλάδστων 
ήθελε τά τέκνα αύτοΰ νά έξασκήσωσι τήν κρί- 
σιν αύτών διά τής λογικής άποδείξεως τών 
γνωμών αύτών, όσον ασήμαντοι καί άν ήσαν 
συμφοιτητής δέ τις τοΰ Γλάδστωνος, διελθών 
τάς διακοπάς τοΰ 1829 έν τή οικογένεια τοΰ 
μέλλοντος πρωθυπουργού άφηγεΐται αστειότα
τα; λεπτομερείας περί τών έζεων τής οικογέ
νειας εκείνης, έν ή τά παιδία συνεζήτουν μετά 
τών γονέων αύτών περί παντοίων πραγμάτων. 
Οϋτω συνεζήτουν άν ή πέστροφ α  τοΰ γεύματος 
έπρεπε νά όπτηθή ή νά βρασθή, άν παράθυρου 
τι έπρεπε νά κλεισθή ή ν’ άνοιγή, άν έμελλε νά 
είνε αιθρία ή νά βρέξή τήν επαύριον. Ή  συζή- 
τησις περί πάντων τούτων έγίνετο μετά φαι- 
δρότητος, άλλ’ ήτο περιεργοτάτη είς πάντα 
ξένον,ένεκα τή; μερίμνης ήν κατέβαλεν έκαστος 
ούδέν νά έκστομίσγ άπερισκέπτως καί άν έτι 
περί προγνώσεως τής βροχής προέκειτο. ‘Ημέ
ραν τινά ό Θωμάς Γλάδστων έπληξε διά χει- 
ρομάκτρου σφήκα τινα ύπέρ τήν τράπεζαν πε- 
ριιπταμένην, ό δέ πατήρ του ήρώτησεν αύτόν 
άν ένόμ,ιζεν οτι είχε τά δικαίωμα νά θανατώ- 
σνι τό έντομον. Τό πράγμα συνεζητήθη μεθ' 
όσης σοβαρότητος θά συνεζητείτο ή εις θάνα
τον καταδίκη άνθρωπίνης ύπάρξεως. *Ότε τέ
λος άνεγνωρίσθη ύπό πάντων ότι ή σφήξ ήτο 
ά ξ ια  θανάτου ώ ;  ύπϊισδύσασα είς τό έστιατό- 
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ριον και απειλούσα νά νύξν] τούς δαιτυμ.όνας, 
τό έντομον είχεν έκφύγει έκ τοΰ χειρομάκτρου 
καί ϊπτατο εν τώ  δωματίφ περιβομ.βοΰν, ώς εί
»  , V \ ' γε^υχ.τΥ,ριί,ε του; συν/ίΤΥίΤας.

Έ ν άλλγ, τινί περιστάσει ό Γλάδστων καί ή 
άδελφή αύτοΰ Μαρία συνεζήτουν περί τής θέ- 
σεως είς ήν έμελλε ν’ άναρτηθή είκών τις. Γέ
ρων θεράπων Σκώτος, έλθών μετά κλίμακος 
άνέμενεν έν ύπομονή τό τέλος τής συζητήσεως. 
Τής δεσποινίδος Μαρίας μή θελησάσης νά υ
ποχώρηση, ό Ούίλιαμ έσίγησεν εύγενώς, χωρίς 
έν τούτοι; νά πεισθή. Ό  θεράπων άνήρτησε 
τότε τήν εικόνα είς τό ύπό τής νεάνιδος ύπο- 
δειχθέν μέρος, άλλά μετά τοΰτο ένέπηξεν ή- 
λ,ον καί έν τώ  άλλψ τοίχω. Έρωτηθείς διατί 
έπραττεν οΰτω, «διά νά κρεμάσω τήν εικόνα 
όταν θά πάτε μέ τήν γνώμην τοΰ Κυρίου Ού
ίλιαμ», είπεν είς τήν νεαράν αύτοΰ κυρίαν.

Πρέπει νά είπωμ.εν ότι ή οικογένεια έν γένει 
συνετάσσετο τή γνώμη τοΰ Ούίλιαμ, διότι ού
τος έκέκτητο θαυμασίως τήν τέχνην τοΰ μά- 
χεσθαι διά τοΰ λόγου, καί ό πατήρ αύτοΰ έν 
καιρώ εύθέτω ένεθάρρυνεν αύτόν όμιλοΰντα διά 
τοιούτων παρεκελεύσεων : « 'Ακούσατε ! ’Α 
κούσατε ! Πολύ καλά, πολύ ωραία, Ούίλιαμ!»

Ό  κ. Τζών Γλάδστων συνίστη προσέτι είς 
τά τέκνα αύτοΰ νά έκτελώσιν άχρι τέλους 
ό,τι ήρχισαν όσον άσήμαντον καί άν ήτο τό 
πράγμα. Ή  επιμονή μεθ’ ή; ό Ούίλιαμ Γλάδ
στων προσηλώθη είς τήν άρχήν ταύτην, έγέ- 
νετο σωστικωτάτη αύτώ ηθική πειθαρχία,άλλ’ 
ούδέν ήττον καθίστατο συχνάκις οχληρά τοΐς 
εταίροι; αύτοΰ. Ό  μνησθείς ήδη συμφοιτητής 
τοΰ Γλάδστωνος άφηγεΐται καί τό έξής έπει- 
σόδιον, συμβάν κατά τήν διαμονήν αύτοΰ έν 
τή οικογένεια τοΰ φίλου του : «Είς Φάσκ διε- 
σκεδάζομεν τοξεύοντες, τά δέ μ.ή έπιτυγχά- 
νοντα τοΰ σκοπού βέλη έπιπτον εντός πυκνού 
χόρτου, όπου έξηφανίζοντο. Οί πλεϊστοι έξ ή- 
μών ήθελον νά συλλέξωμεν, πρός στιγμήν, μ.ό- 
νον τά ευκόλως εύρισκόμενα' άλλ’ ό Ούίλιαμ 
δέν ένόει οΰτω τά πράγμα. Έπέμενε νά συλ
λέξωμεν πάντα τά βέλη πριν άρχίσωμεν έκ 
νέου τό τόξευμ,α, έφ’ ώ μάς ήνάγκασε νά έ- 
ρευνήσωμεν έν τώ χόρτω έως ού έπληρώσαμεν 
αύθις πάσας τάς φαρέτρας. ‘Ημέραν τινά το- 
σοΰτον έδαπανήσαμεν χρόνον είς άνεύρεσιν βέ
λους τινός —  τοΰ μ,όνου έλλείποντος —  ώστε 
τή; νυκτός έπελθούσης ήναγκάσθημεν νά κα- 
ταπαύσωμεν τήν έρευναν.,Τήν πρωίαν τής 6- 
παύριον, έν ω ένεδυόμην, είδον άπό τοΰ παρΛ- 
θύρουμου τον Ούίλιαμ διατρέχοντα τόν άγρόν, 
όπου εΐχομ.εν τοξεύσει, καί έρευνώντα διά ρά
βδου τόν χόρτου. Τ έλ ο ς , μ ε τά  δύο ώ ρας, καθ ’
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·?,ν ακριβώς στιγμήν ό κώδων άγγελλε τό πρό
γευμα, έπανήλθεν έν θριάμβω κρατών έν τή 
χειρί τό πολύτιμον έγχος. Είπον εί; αυτόν ότι 
άπώλεσε πολύν καιρόν. «Πιθανόν, μοί άπήν- 
τησεν. "Ημην βέβαιο; ότι θά εϋρισκα τό βέλο; 
άν μετεχειριζόμην ριίαν μέθοδον άλλα λ το ή 
μακροτέρα καί ήθέλησα κατ’ άρχάς νά δοκι
μάσω άλλα;' όταν έπί τέλους μετεχειρίσθην 
τήν καλήν επέτυχα.»

—  Πολύ καλά έκαμες, Ούίλιαμ ! είπε·/ ό 
πατήρ έπιδοκιμάζων αείποτε τήν μετά λογι
κή; ενέργειαν τοϋ υίού του.

Τό αύτό συνέβαινε καί εν Όζωνία. Ό Γλάδ
στων άπήρχετο εις περίπατον, εν ώ είχεν ά- 
πόφασιν νά διανύσγ, 4 μιλλίων δρόμον, γινομέ
νων 8 μετά της επανόδου. Καί όμβρος άν έ- 
ζερρήγνυτο ραγδαιότατος —  τούθ'οπερ, έν πα- 
ρόδφ, ούδαμώς ήτο ευάρεστου, άπηγορευμένου 
όντος τότε τοΐς φοιτηταϊς νά φέρωσιν άλεξι- 
βρόχια —  ουδέποτε έπέστρεφεν άν μ ή ώφι- 
κνεΐτο εις τόν δεικνύοντα τό τέταρτον μίλλιον 
στύλον.

*

9  ·

Ή επιμονή αυτή έφαρμοζομένη επί σπουδαι- 
οτέρων αντικειμένων προσωνυμεΐται χαρτε/ύα, 
καί αϋτη ύπέρ πάσας τάς άρετάς τοϋ Γλάδ- 
στωνος συνεκράτησεν άείποτε τού; εταίρου; 
αυτού εί; υποταγήν κατά τό μάλλον καί ήτ- 
τον μεγάλην πρό; αύτόν.Εκείνοι, οϋς δεν κα- 
τώοθου νά πείση ύπεχώοουν όπως άποφυγωσι 
τάς φιλονεικίας. "Αλλως τε ή έρριζωμένη έν 
αύτω πεποίθησις οτι ήτο πάντοτε έν τή αλή
θεια, έξησφάλιζεν αύτω μεγάλην υπεροχήν έπί 
νέων μή έμβαθυνόντων ούδόλως εί; τάς γνώ- 
μας αυτών καί άπροπαρασκευάστων εί; τό νά 
ύπερασπίσωσιν αύτάς κατά σφοδρότατων έπι- 
θέσεοιν. «Ό  Γλάδστων φαίνεται σκεπτόμενος 
άντί όλων ήμών, ελεγεν ό Φρειδερίκο; 'Ρόγ- 
κερς" τό μόνον προκύπτον έκ τούτου δυσάρε- 
στον είνε ότι όσάκι; άναφυή έν αυτώ νέα τι; 
ιδέα, θέλει καί οί άλλοι νά ϊδωσι πάσα; τάς 
καλλονά; αύτής, τόσον καλώς, όσον καί αύτό; 
ούτο; άφ’ ού έμελέτησεν αύτάς». Μετά πολύν 
χ οόνον,γενομένου τοϋ Γλάδστωνος πρωθυπουρ
γού, άλλο; τις των συμμαθητών του ελεγεν : 
« ’Ανάγκη νά γινώσκη τι; κατά βάθος τόν 
Γλάδστωνα όπως κατανόηση οϊαν σημασίαν έ- 
χει δι’αΰτόν ή έγκατάλειψις ένό; μόνου άρθρου 
νομοσχεδίου τινός,όπερ έχει παρασκευάσει. Θε
ωρεί τό πάν διακινδυνεϋον. Δεν παραδέχεται ή 
μισεία; αλήθειας,ώς ούδ’ έκτιμα τήν άξίαν τοϋ 
κατά τό ήμισυ μόνον καλού. Καταθλίβει δ’ 
αύτόν ούχί ότι ήττήθη ΰπό τών αντιπάλων 
αύτοϋ, άλλΛ ότι δέν ήδυνήθη νά πείσν) τούς 
κατά σύστημα φίλους αύτοϋ καί άφιεμένους 
νά όδηγώνται ύ«’ αύτοϋ». Άλλ’ έτέρωθεν πα-
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! ρεδέχετο προθύμω; πάν αναμφισβήτητου επι
χείρημα όπόθεν καί άν προήρχετο. Ό  διδά- 
κτωρ Ούόρτσουορθ, βραδύτερον έπίσκοπος τοϋ 
'Αγίου Άνδρέου, ιδιαίτερος προγυμναστή; αύ
τοϋ γενόμενος κατά τό δεύτερον ετο; τής εις 
τό Πανεπιστήμιον φοιτήσεώ; του, έδικαίωνεν 
αύτόν πληρέστατα ώ; πρός τούτο. «Έπελαμ- 
βάνετο άπρίξ, λέγει, ώς παλαιστή; τής Ινορ- 
νουάλης, πάσης θεωρίας άντικειμένης εις τόν 
τρόπον τού διανοεϊσΟαι αύτοϋ" άλλ’ άν ύπέκυ- 
πτε, δέν έδυσφόρει νά όμολογήσν] τήν ήττάν 
του" ή άξια αύτοϋ ήτο ότι ύπετάσσετο όλο- 
σχερώς καί προθύμως εις παν επιχείρημα ύπο- 
τάξαν τό λογικόν αύτοϋ».

*

* V
Πρό πεντήκοντα έτών σφοδρόταται συνή- 

πτοντο συζητήσει; έν Όξωνία περί πολιτική; 
καί θρησκείας. Συνήπτοντο δέ αύται έν τώ πο
λιτικιό συλλόγω ή «Ένωσις», τά μέγιστα κι- 
νούσαι τό ένδιαφέρον τών φοιτητών.

Ό  Γλάδστων έξελέγη μέλος τής «Ένώσεως» 
τά δεύτερον έτος τής φοιτήσεως αύτοϋ, διότι 
οί νεήλυδες εις τό Πανεπιστήμιου δέν ήσαν εκ
λέξιμοι" άπήγγειλε δέ τόν πρώτον αύτοϋ λό
γον τόν Φεβρουάριον τοϋ 1830. Ούχ ήττον 
παρέστη ώς δόκιμος, εις τήν κατά Νοέμβριον 
τού 1829 γενομένην συζήτησιν περί τοϋ άν ό 
Σχέλλεϋ ήτο άνώτερος τού Βύρωνος. Πρεσβεία 
έστάλη ύπά τής «Ένώσεως» τοϋ Κάμβριτζ πρός 
ύποστήριςιν τοϋ πρώτου τών δύο τούτων ποιη
τών. Ό  Ερρίκος Manning, ό μέλλων καρδι
νάλιος, ήγόρευσεν ύπέρ τοϋ Βύρωνος, είπών ότι 
άν ό Σχέλλεϋ ήτο άνώτερος τοϋ Βύρωνος έπρε- 
πεν έν γένει ν’ άναγινώσκηται περισσότερον 
αύτοϋ, τούθ’ όπερίδέν συνέβαινεν.

Έν τούτοι; ή Ένωσις» τής Όξωνίας όπως 
φανή άβρόφρων πρός τούς συναδέλφους αύτής 
τού Κάμβριτζ υιοθέτησε τήν πρότασιν αύτών 
διά μεγάλης πλειονοψηφίας. Ή  συμπάθεια ήν 
ένέπνεεν ό χαρακτήρ καί αί δυστυχία·. τοϋΣχέλ- 
λεϋ έβάρυναν πολύ εις τήν αυτόχρημα άδικον 
έκείνην άπόφασιν. Αιτία τής τοιαύτης ψη
φοφορίας ητο προσέτι ή ύπερβολική καί νοσώ
δης έπίδρασι; τοϋ βυρωνισμού έπί φοιτητών 
τινων τής Όξωνίας. Οί θαυμασταί τών ωχρών 
ίων καί τών χλωρωτικών γυναικών ώ; πρότυ- 
τυπον αύτών ειχον άπό τού 1820 μέχρι τοϋ 
1830, νεανίαν μέγα φοροϋντα καταπίπτον πε
ριλαίμιου, βυθίζοντα τά βλέμματά του εις τό 
κενόν, καλλιεργούντα τήν βήχα τοϋ φθισικοϋ 
καί έπαγγελλόμενον τήν άπογοήτευσιν άπό 
πάντων τών πραγμά των του τούτον.
II μυώδης σχολή άπεστρέφετο τόν νεανία» 
τούτον, μισητόν όντα άμα καί τοΐς φιλοσοφι
κοί; άναμορφωταΐς. Δέν ήτο καιρός νά προσ- 
ποιώνται οί νέοι τόν άπογοητευμένον, όπότε

τοσαύτα φλογερά ζητήματα ύπεζέκαιον τό δη
μόσιον ένδιαφέρον δεόμενα τοϋ ζήλου παντός ά- 
τόμου.

*
•  9

Πάντες οί άκούσαντες τού; πρώτους λόγους 
τοϋ Γλάδστωνος έταζαν αύτόν παραχρήμα εί; 
έξοχου θέσιν. Προελογίζετο διά γοργού τοϋ λό
γου καλπασμού καί τήν πορείαν έκείνην έτήρει 
άχρι τέλους άνατρέπων τάς άντιρρήσεις δεζιώς, 
ουδέποτε θορυβούμενος, άπαντών εις τούς δια- 
κόπτοντας, όσον άσήμαντοι καί άν ήσαν. Ό  
Γλάδστων διετήρησεν έν τή φωνή τόνον τινά 
προσιδιάζοντα εί; τούς έκ τών βορείων έπαρ- 
χιών τής Αγγλίας, όστι; ένέχ̂ ει τι τό τραχύ 
έν τή συνδιαλέξει, άλλ’ έξ άποστάσεως παρέ
χει εις τήν προφοράν μελωδίαν τινά. Παρέοα- 
λον τινές τήν φωνήν αύτοϋ πρός εκκλησιαστι
κόν κύμβαλου, ούχί εύηχον έκ τοϋ σύνεγγυς, 
άλλ’άντηχοϋν θαυμασίωςοιά τοϋ διαστήματος.

*
♦ *

Ό  Γλάδστων έξελέγη γραμματεύς τής «Έ - 
νώσεω;» τώ 1830 καί πρόεδρο; τώ 1831. Μι
κρόν μετά ταύτα προσέβαλε τό νομοσχέδιου τής 
Μεταρρυθμίσεως καί ήγόρευσε μετά τηλικαύ- 
της δυνάμεως, μετά τηλικαύτης ύπερβριθούσης 
πεποιθήσεως, ώστε ό λόρδο; Λίγκολν, παρά
φορος έζ ένθουσιασμού, έγραψε·/ εις τόν πατέρα 
αύτοϋ, «οτι άνθρωπος έγεννήθη έν τώ Ισραήλ». 
Ό  διδάκτωρ Κάρολος Οΰόρδσουορθ λέγει, ότι 
ό λόγο; ούτο; ήτο ό κάλλιστο; πάντων τών 
άπαγγελθέντων τότε καί έν τή Βουλή τών λόρ
δων, έν ή αί συζητήσεις περί τοϋ θέματος τού
του διήρκεσαν πέντε ήμέρας καί έν τή τών Κοι
νοτήτων, έν ή ύπερέβησαν καί ταύτα;. "Ενεκα 
τοϋ περιωνύυ.ου τούτου λόγου ό Γλάδστων προσ- 
εκλήθη νά διέλθγι τάς διακοπάς έν τή κατοι
κία τοϋ Κλοϋμβερ, τό δέ τελικόν άποτέλεσμα 
ύπήρξεν, ότι μετά τρία έτη τό ΝβΛνοΓΟ, οπεο 
ήτο χωρίον ύπαγόμενον είς τήν δικαιοδοσίαν 
τού δουκό; τού Νιουκάστελ λόρδου Λίγκολν, 
έζέλεγζεν αύτόν ώς άντιπρόσωπόν του.

*

* 9

Ό Γλάδστων καίτοι αύστηρός καί έγ'κρατέ- 
στατο; τήν δίαιταν ήγάπα τήν φαίδραν συνα
ναστροφήν καί ήρέσκετο τά μέγιστα είς τάς έν
τιμους διασκεδάσεις" κατά τόν χρόνον τής είς 
τό Πανεπιστήμιου τής Όξωνία; φοιτήσεώς του 
ό πατήρ αύτοϋ τώ παρεΐχεν ικανήν χρημάτων 
ποσότητα διά τάς προχείρους αύτοϋ δαπάνας, 
ό δέ Γλάδστων έχορήγει είς τούς συμφοιτητά; 
αύτοϋ γεύματα καί εσπερίδας πρός οινοποσίαν, 
εν αίς δέν έπινον σχεδόν διόλου καί μεθ’ άς ό 
Γλάδστων ειχεν ίκανώς έλευθέραν τήν κεφαλήν 
όπως έργάζηται ρωμαλέως έπί ώρας τινάς. 
Λέγομεν διότι ό Γλάδστων δέν συν-
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είθιζε νά διασκεδάζγ, μετά τών βιβλίων του. 
Έπελαμβάνετο τού έργου του καί μόνον μετά 
τό πέρας του άπέλειπεν αύτό, καίτοι κανών 
αύτοϋ ύπήρχεν έκτοτε νά μή συντέμνη τάς ε
πτά τοϋ ΰπνου του ώρας. Οί καταστρέφοντες 
τήν ύγίειαν αύτών δ·Γ ύπερβολικής εργασία; 
διέρχονται τήν νύκτα, έχοντες φάρμακα έπί τής 
τραπέζης των καί διάβροχα πανία περί τήν 
κεφαλήν των. Ό  Γλάδστων είργάζετο κανονι- 
κώς, ούδέποτε δέ τό όνομά του έσημειώθη έν 
τώ καταλόγω τών άσθενών τού Πανεπιστημίου, 
ούδ’ έμεινέ ποτε κλινήρης όπως έπανορθώσν) 
νύκτα άγρυπνίας.

• »
Δέν εφοίτα μετά πολλοϋ ζήλου είς τήν πρωι

νήν λειτουργίαν. Κατά τήν εποχήν έκείνην τώ 
θοησκευτικά καθήκοντα παρημελοϋντο έν Όξω- 
νία πλεϊον ή σήμερον, ημέραν δέ τινα ό Γλάδ
στων ώς μή παραστάς έν πολλαΐς λειτουργίαις 
κατεδικάσθη ύπό τοϋ έπόπτου τού Πανεπιστη
μίου νά γράψνι εκατόν γραμμάς. Ό  επόπτης 
δέν θά επέβαλλε πάντως τήν τιμωρίαν ταύτην 
τώ Γλάδσ τωνι άν εΐζευρεν ότι ούτο; έμελλε νά 
ύποστ-7, αύτήν έν όλη αύτής τή αύστηρότητι. 
ΤΗτο συνήθεια παραδεδεγμένη τότε ν’ άγορά- 
ζωνται αί γραμμαί παρά τοϋ έπιστάτου άντί 
ήΐλίσείας κοοώνας αί έκατόν, ές ού συνεπήγετο 
ότι ό πλημμελήσας πράγματι κατεδικάζετο είς 
πρόστιμου 2 σελλινίων καί 6 πεννών. Αί γραμ
μαί έν γένει έγράφοντο ύπό τών ύπηρετών, οΐ- 
τινες— αισχρόν είπεΐν— έτέλουν τό έργον άντί 
ένό; σελλινίου, έξασφαλίζοντες οϋτω είς τόν ε
πιστάτην κέρδος 150 τοΐς 100. Ό  έπιστάτης 
τοϋ Γλάδστωνος,γνούς τό άτύχημά του,παρου- 
σίασεν είς αύτόν έτοιμον καθ’ όλα τήν ϊγ γ ρ α -  
<ρ<5- του πυο-ίρ- ώς δικαιωματικώς έξ αύτοϋ ά- 
πορρεούσης τής προμήθειας αύτής, μεγίστη δ’ 
ύπήρξεν ή έκπληξίς του δτε ό φοιτητής άπήν- 
τησεν εί; αύτόν : «Θά τά; γράψω μόνος μου 
τάς έκατόν γραμμάς»,καί τάς έγραψε πράγματι 
διά τής ώοαιοτέρας αύτοϋ γραφής.

*
* *

Τώ 1831 ύπέστη ό Γλάδστων τάς διδακτο- 
ρικάς αύτοϋ έξετάσεις. Ή  δοκιμασία αΰτη έμ- 
πνέει άληθή πανικόν τοΐς φοιτηταϊς, διότι τό 
στάδιον αύτών έξήρτηται έκ τής έπιτυχίας έν 
ταΐς έξετάσεσι ταύταις. Ό  Γλάδστων επέτυ
χε·/ ύπερεξακοντίσας καί αύτάς τών καθηγητών 
αύτοϋ τάς προσδοκίας. Έν τώ αύτώ τών έξε- 
τάσεων τμήματι έτυχε διπλού «έξόχως άρι
στα», έν τε ταΐς κλασικαΐς δηλαδή σπουδαΐ; 
καί έν ταΐς Οετικαΐς έπιστήμαις.

Ό τι ό θρίαμβος ον ήρατο ό Γλάδστων εν τώ 
Πανεπιστημίφ συνετέλεσε τά μάλιστα είς τήν 
προαγωγήν αύτοϋ έν τώ πολιτικφ σταδίω είνε 
έκτός πάσης αμφιβολίας. Ό  κόσμος ανήκει είς
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τους διαποέποντας έπί εϋσταθεία θελήσεως καί 
φιλοπονία. Το στάδιον του Γλάδστωνος είνε α
ξιοσημείωτου, καθόσον ούτος έπραγμάτωσεν έν 
αύτώ τά; φιλοδοξοτάτας τών όνειροπολήσεών 
του, δικαιο'ισας άμα τάς ένθουσιωδεστάτα; τών 
φίλων αύτού προρρήσεις.Έν Όςωνια, όπως καί 
έν "Βτον, οί έταστικώς παρακολουθούντες την 
προοδευτικήν αύτοΰ πορείαν έπεβεβαίουν οτι 
πάντως θά έπετύγχανε'καί Οντως επέτυχε θαυ- 
μ.ασίως. ΙΙροσθετέον ότι πανταχού οθεν διήλθε 
άνεξιτήλως ένεχαράχθη ή άνάμ,νησις τού ζωο
ποιού αύτού παραδείγματος. Ούδείς τών αν
θρώπων έγένετο πλεΐον αύτοΰ 6 tenax propositi 
τοΰ λατίνου ποιητού' ούδείς ποικιλώτερον όιε- 
τράνωσεν οτι τό ποθούμενον δυνατόν νά έπιτευ- 
γβ γ  διά τής καρτερίας. Α. Κ.

A l ΑΓΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

Ό  γτιραιός Κόττας (Heinrich Colla), ό ιδρυ
τής τής έν Tharandt της Σαξωνία; περιωνύμου 
δατολογικής Άκαδημεία.ς καί μέγας διδάσκα
λος τής δασολογίας, ό καί σκαπανεύς τις έπι- 
στήμης τών δασών άποκληθείς, είπεν : «Ά ν οί
• άνθρωποι έγκαταλίπωσι τήν γενέτειραν καί
• μετά τινας αιώνας έπανακάμ,ψωσιν οίκαδε. θά
• εΰρωσι τάς εστίας αυτών κεκαλυμμένας ΰπό
• δασών». Οί λόγοι ούτοι, όντες επιτυχέστατη 
εκφρασις διορατικού φυσιοδίφου, ούδέν έτερον 
μαρτυροΰσιν ή τό διηνεκές της δημιουργικής 
της φύσεως δυνάμεως, καθ’ής όμως κακή μ,οίρα 
άεννάως άντιτάσσεται ό καταστρεπτικός τοΰ 
άνθρώπου έγωϊσμ.ός. Ή  μελέτη τής πορείας, ήν 
ή φύσις έν τώ δημιουογικώ αΰτής έργω ακολου
θεί, κινεί μεγάλως τό ένδιαψέρον. Καί όντως 
άπείρως έκπλήττει ή μελέτη τών υπερφυσικών 
μέσων, δι' ών ή φύσις έπιδιώκει την άναδάσω- 
σιν της γηίνου έπιφανείας, μηδέ τών γυμνών 
βράχων έζαιρουμένων. Μολονότι διά μόνου τοΰ 
οξυγόνου καί τού ανθρακικού οξέος της ατμό
σφαιρας δύναται, όταν συνυπάρχη ποσότης τις 
υγρασίας καί ή άπαιτουμένη θερμοκρασία, νά 
έπέλθη ή τελεία σάθρωσις τών πετρωμάτων, 
ούχ ήττον ό σχηματισμός γεωργικού έδάφους 
μόνον τγ, συνεπιδράσει τοΰ φυτικού βασιλείου 
κατορθοΰται-' διότι αί διά τής άλληλεπιδρά- 
σεως τών φυτών καί τού έδάφους προκαλούμε- 
ναι φυσικαί καί χημικαί ένέργειαι έπιταχύ- 
νουσι λίαν τής σαθρώσεως τό έογον,τά δέ φυτά 
ού μόνον την πρός την σάθρωσιν ταύτην άναγ- 
καιούσαν υγρασίαν καί θερμότητα παρέχουσιν, 
άλλά καί έπί κεκλιμένων έδαφών μόνα ταύτα 
καθιστώσι δυνατόν τόν σχηματισμόν καί την 
διατήρησιν στρώματός τίνος έπιπολαίου χρη
σιμοποιήσιμου γής.Ό λευκός καί στιλπνός βρά
χος, οστις τούτου ένεκα ολίγον μόνον θερμαίνε

ται καί έλαχίστας ρωγμάς έπί τής έπιφανείας 
του φέρει, δεν βραδύνει νά καλυφθή ΰπό μι- 
κροσκοπικών τινων λειχήνων, δι’ ών ή έπιφά- 
νειά του καθισταμένη αμαυροτέρα καί τραχυ- 
τέρα θερμαίνεται εύκολώτερον διά δέ τής ύ- 
γροσκοπικότητος τών λειχήνων τούτων διατη
ρείται σχεδόν πάντοτε ύγρός,καί διά τής άπο- 
συνθέσεως τών άποθνησκόντων φυτικών μερών 
ύφίσταται πραγματικήν σάθρωσιν,καί τοιαύτην 
ώστε έντός ολίγου έπί τοΰ διερρωγότος καί εύ- 
Ορύπτου κατάστάντός βράχου εμφανίζονται τά 
άπαιτητικώτερα βρύα, τούτοις επονται έτερα 
φυτά, χόρτα καί θάμνοι, μέχρις ού έπί τέλους 
τό έδαφος προπαρασκευασθή ούτως ώστε νά 
καθίσταται δυνατή ή βλάστησις τών δένδρων, 
τών άκαμάτων τούτων σκαπανέων τής γεωρ
γίας, δι’ών τό έδαφος προπαρασκευάζεται κα
ταλλήλως πρός υποδοχήν τοΰ ανθρώπου. Ή  
ύσις παράγει καί σπείρει τά σπέρμ,ατα μετά 
αψιλείας εκτάκτου,χορηγούσα αύτοϊς καί ποι- 

κιλώτατα όργανα διασποράς, οίον μ.εμ.βρανώδη 
πτερύγια, άκάνθας, άγκύλας κ.τ.ξ., δι' ών τά 
σπέρματα μεταφέρονται πανταχού, όπου αί το- 
πικαί καί κλιμ-ατικαί περιστάσεις έπιτρέπουσι 
τήν βλάστησίν των, άνευ κωλυμάτων, καί λαμ.- 
βάνουσιν ούτω τά φυτά τήν μεγίστην δυνατήν 
έπέκτκσιν εις πάντας τούς σταθμ.ούς, έν οίς αί 
συνθήκαι τής βλαστήσεως καί τής ζωής συνυ- 
πάρχουσιν. Έ τι δέ ή φύσις δέν υπολογίζει έ
τη, ώς πράττει ό βραχύβιος καί εις βραχυ
χρόνια αποτελέσματα περιωρισμένος άνθρωπος, 
άλλ’ ό,τι δέν κατορθοϊ έντός μιάς δεκαετίας, 
τό συμπληροϊ έντός πέντε ή δέκα δεκαετιών. 
Καί όντως ή έποχή τής ώριμότητος τών σπερ
μάτων καί τό σύνολον τών άτμοσφαιρικών φαι
νομένων τών συντελούντων εις τήν βλάστησίν 
κατά τήν άνέλιξιν μακρών χρονικών διαστη- 

άτων ποικίλλουσι τόσον, ώστε πάντοτε σχε- 
όν παρουσιάζονται εύνοϊκαί περιστάσεις διά 

τοΰτο ή έκεϊνο τό φυτόν.
"Οπως ό αναγνώστης σχηματίση μικράν τι- 

να ιδέαν τής δαψιλείας έν τή παραγωγή τών 
σπερμάτων,άρκεΐ νά είπωμεν ότι ό μικρός κώ
νος τής κλήθρας (σκλήθρα) εμπεριέχει περί τά 
έκατόν τούλάχιστον ανεπτυγμένα σπέρματα' 
δηλαδή έν δένδρον κλήθρας δύναται νά παρά- 
ξη κατά μέσον όρον περί τό §ν εκατομμύριου 
σπέρματα, ών, εις τάς πλείστας περιπτώσεις, 
ούδέ καν δν βλαστάνει. Μετά τής αύτής δα- 
ψιλείας ώριμ,άζουσι καί διασπείρουσι τά οικεία 
σπέρματα τά πλεϊστα τών δένδρων καί θά
μνων.

Τό ρεύμα τοΰ άνέμ.ου4 άναλόγως τής έντά- 
σεώς του, συμπαρασύρει τά ώριμάζοντα σπέρ
ματα τής πεύκης. τής πτελέας καί τών λοι
πών δένδρων καί μεταφέρει αύτά εις μεμακρυ- 
σμένας αποστάσεις' εντεύθεν δ' έξηγεϊται ή
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έμφάνισις δένδρων τινών είς μέρη όπου ούδ’ 
ίχνος τοιούτων άπαντά κατά τήν περίχωρον. 
Τά ελαφρά ταΰτα σπέρματα μεταφερόμενα ε
κεί καί πίπτοντα έπί έδάφους υγρού ή κεκα- 
λυμμένου ΰπό βρύων, βλαστάνουσιν εύκόλως,

βλαστανόντων δένδρων, άλλ' ή άξίνη, τά βο
σκήματα,καί ιδίως ή πάντα θάμνον καταστρέ- 
φουσα ξυλοφάγος αΐξ κωλύουσι τήν άνάπτυξιν 
τών βλαστημάτων τούτων. Ό  δέ άπληστος 
καί εγωιστής άνθρωπος, τό ατομικόν του συμ-

ό'πως ώσεπιτοπλεϊστον συμβαίνει είς πάντα τά φέρον τού κοινού προτάσσων, ματαιοϊ και έκ- 
σπέρματα, τά άπαιτούντα μόνον υγρασίαν καί μηδενίζει τήν δραστηριότητα ταύτην τής φύ-
ούδεμίαν κάλυψιν.ουυεμιαν καΛυψιν. σεως.

Τά βαμβακώδη σπέρματα τής λεύκης καί I Έπί υψηλών καί αποτόμων βράχων, έπί έ- 
τή; ιτέας ώριμ,άζουσι μέν ταχέως, άλλ'ή βλα- ρειπίων κτιρίων έγκατ αλελειαμένων καί ύπό 
στητική αυτών δύναμις μόλις έβδομ.άδας τι- ¡ τού πανδαμάτορος χρόνου κατεστραμμένων καίμόλις ε'οόομ.
νάς 
ώρ
ποσυροντα 
σ·
καλύψεως καί δεόμενον μόνΟν υγρασίας δέν 
βραδύνει τάχιστα νά βλαστήση καί νά σχημα
τίση νεόφυτα έπί τού υγρού έδάφους.

Οί δρυποειδεϊς καρποί οί εχοντες σπέρμα 
σκληρόν ώς λίθον καί οΐτινες φυτευόμενοι ύπό 
τής χειρός τού άνθρώπου δυσκόλως βλαστά- 
νουσΐ, τρώγονται οί μέν έπί τών δένδρων ύπό 
τών πτηνών, οί δέ άποπίπτοντες ύπ’ άλλων 
ζώων. Έν τώ στομάχω τών πτηνών καί τών 
λοιπών ζώων τό σκληρόν τού σπέρμ.ατος περι- 
κάλυμμα προπάρασκευαζόμενον ύπό τού γα
στρικού χυμού κάλλιον ή διά τής χειρός τού 
άνθρώπου καί πίπτον μ.ετά τής κόπρου είς τήν 
γήν βλαστάνει ευχερέστατα καί αναπτύσσεται 
λίαν ταχέως. Ή  όα (σουρβ^ά), ή κράταιγος 
(μαυραγκαθιά) και πλεΤστοι άλλοι θάμνοι οί 
προηγούμενοι συνήθως τών δασών ή έντός αυ
τών άπαντώντες, ουδέποτε φυτεύονται τεχνη- 
τώ; καί δμ.ως πανταχού βλαστάνουσιν.

Ή  κοινή άρκευθος (junipcrus communis) ή 
κοινώς κέδρο κάλουμένη, ό σκαπανεύς οΰτος 
τού μή περιέχοντος οργανικόν χούν έδάφους. 
πολλαπλασιάζεται κατά τόν άνωτέοοι τρόπον 
διά τίνος είδους κίχλης (turdus pilaris).

Τά σκληρόν περικάλυμμα φέροντα σπέρματα 
τού γαύρου, τής μελιάς κ.τ.ξ. πίπτουσιν ά- 
φθονώτατα έπί τού έδάφους,άλλά σπανίως εύ- 
ρίσκουσι τάς περιστάσεις εύνοϊκάς όπως βλα- 
στήσωσιν. Άλλ’ όταν τό σπέρμα τύχη νά πέ-

σεων, νά βλαστάνωσι καί αύξάνωσιν. Έάν 
άνθρωπος άπεπειράτο νά σπείρη έκεϊ τό σπές- 
μα, μάτην θά έκοπίαζε, καί τάχιστα θά κα- 
τεβάλλετο ΰπό τού κόπου καί θά άπηλπίζετο 
περί τής επιτυχίας τής απόπειρας του. Άλλ’ 
ή τά σπέρματα καί τά έτη μή ύπολογίζουσα 
φύσις κατορθοϊ τά πάντα. Πανταχού δέ καί 
έπί τών πετρωδών έρημων, είς τά μέρη όπου ή 
όρμή τών ανέμων δέν έξικνεΐται, καί όπου έν
τός τών ρωγμών τών βράχων έναπετέθη ύπό 
τού ανέμου ¿λίγη ποσότης γής βλαστάνουσι 
θάμνοι, οΐτινες, άν τύχη νά διαφύγωσι τήν ά- 
ξίνην τού άκορέστου άνθρώπου καί τούς άνη- 
λεεϊς ¿όόντας τής παμφάγου αϊγός, αύξάνουσι 
καί μεγεθύνονται.

Είνε λοιπόν δυνατή ή άναδάσωσις τών ό- 
ρέων τής 'Ελλάδος ; Άπαντώμεν : Ναι, είνε 
όυνατή, διότι καί ΰπό τόν ελληνικόν ουρανόν 
ου μόνον τά άνωτέρω λαμβάνουσι χώραν,άλλά 
καί ή βλάστησις είνε τόσον δραστήρια, ώστε 
εντός βραχυτάτου χρόνου δύναται νά παρα- 
γάγη θαυμάσια. Άλλ' όπως έπέλθγ, τοιούτον 
αποτέλεσμα άπαιτεϊται ά) άπαγόρευσις τής 
καταστροφής τών προστατευτικών θάμνων καί 
β ) έξορία τών αιγών. Τούτων κατορθωθέντων 
τά κατ ετος άπό τών θάμ,νων άποπίπτοντα 
φύλλα βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον αποσυντιθέ
μενα σχημ.ατί,ουσι τόν άπαιτούμενον όργανι- 
κον χούν, δι' ού καί μόνου προπαρασκευάζεται

ση μ.εταξύ φύλλων, βρύων, ή ρωγμών τού έδά- τό έδαφος πρός υποδοχήν καί εκθρεψιν σπεο-
μ.άτων δένδρων δυναμένων νά άποτελέσωσι δά
ση τοιαϋτα οία ήσαν κατά τούς άρχαιοτέρόυς 
χρόνους τά καλύπτοντα τό έδαφος τής Ελλά
δος, ήτις, περιβαλλομένη τότε ύπ' εξαίσιων 
φυσικών καλλονών καί έχουσα κλϊμα εύκραέ- 
στατου, έκέκτητο τήν δύναμιν νά γενν  ̂ τούς

φους, τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα -ραγματο- 
ποιούσι την βλάστησίν τού ούτω προστατευο- 
μενου σπέρματος καί μετά πολλών έτών παρέ- 
λευσιν, (διότι τά σπέρματα τού δένδρου τού
του διατηρούσιν έπί έτη τήν βλαστητικήν αΰ- 
τών ικανότητα). Τό σπέρμα ουδέποτε σπείρε- 
ται έν τώ δάσει καί όμως πάντα ταύτα τά 
είδη τών δένδρων πανταχού φύονται.

'Εξετάζω·/ τις μετ’ ερευνητικού όυ.ματος νυ-. χ «Λ 1 *μνα δασών καί θάμνων, αλλ ύπό χόρτων καί

άθανατους γίγαντας προγονούς τών σημερινών
νάνων διότι κατά τόν Νέστοαα τών νεωτέρων 
φυσιολόγων Αλέξανδρον Ο'ύμβόλδον :

,. , Formen der Gewächse bestimmen die
βρύων καί οργανικού χοό; καλυπτόμενα ύψώ- , (iestaltung und Physiognomie der Landschaft 
ματα καί λόφους, συχνότατα ανευρίσκει ίχνη j und diese hinwieder hat Einfluss auf die mo-



ralische Stimmung der Voelker. Διό δέν πρέ
πει νά έκπλνιττώμεθα, αν ή Ελλάς νυν συλη- 
θείσα καί άπογυμνωθεϊσα -του φυσικού αύτής 
κόσμου καί αυχμηρά καταστάσα δέν γεννά 
πλέον τά  μεγαλοφυή εκείνα πνεύματα τά  έκ- 
πλήζαντα τον σύμπαντα κόσμον. Ευτυχώ; ή 
σπουδαιότης τών δασών ήρξατο κάπως εννο
ούμενη υπό τής υγιούς τού έθνους μερίδος, ώς- 
τε υπάρχει ελπίς, ότι εντός βραχέος χρόνου 
θά έχωμεν καί νομοθέτημα περί δασών, ά- 
ξιον λαού διεκδικούντος δικαιώματα έκπολιτι- 
στού τής ’Ανατολές.

Ν. Χ λωροο
ΙπιΟε̂ ρησί·.; τ·«ν ί««τ~> ·

Ο ΒΕΣΟΤΒΪΟΣ Κ Α Ι II ΙΣΧ ΙΑ

Κατά τάς ήφαιστειοιδεις χώοας. ών ό Βε- 
σούβιο; είνε λ κυρία εστία, βλέπομεν παρά
δειγμα άξιοσημείωτον ηρεμίας απατηλής, ήν 
συνεχώς έπιδείκνυνται επί αιώνας ολοκλήρους 
τά  ηφαίστεια. Αγνοείτα ι επί πόσους ό Βεσού- 
βιος αιώνας προ τής Χριστού γεννήσεως διετέ- 
λεσεν έν ηρεμία, άλλ’ είνε βέβαιον ότι τό ή- 
φαίστειον τούτο δεν έδωκε ποσώς σημεία ένερ- 
γείας άπό τής εις την νότιον 'Ιταλίαν έγκα- 
ταστάσεως τής πρώτης ελληνικής αποικίας. 
Καί ό μεν Στράβων άνεγνώοιζεν οτι ήτο όρος 
ήφαίστειον, άλλ' ό ΙΙλίνιο; δεν συμπεριελάμ- 
βανε τούτο έν τώ  καταλόγω τών ενεργών η
φαιστείων. Κατά τήν εποχήν δ’ εκείνην ό Βε- 
σούβιος ολως διάφορος έφαίνετο ή νυν. Α ν τ ί 
δύο κορυφών, άς ήδη βλέπομεν, υπήρχε μία 
μόνον, πεπιεσμένη κατά τό  άκρον. ένθα έδη- 
λοϋτο ή θέσις άρχαίου κρατήρος. Αί εύφοροι 
τού όρους κλιτύες έκαλύπτοντο υπό καλώς κε- 
καλλιεργημένων άγρών,καί αί άκμάζουσαι πό
λεις IΙομπηία, ‘ Ηράκλειον καί Σταβίαι άνυ- 
ψούντο κατά τάς ύπωρείας έφησυχάζουσαι. Ή  
ιδέα δέ κινδύνου τινός τόσον ολίγον παρου- 
σιάζετο εις τών ανθρώπων τό πνεύμα έν εκείνη 
τή έποχή, ώστε αϊ χιλιάδες τών δούλων, τών 
κακούργων καί τών πειρατών, οϊτινες κατά 
στίφη υπό τήν τού Σπαρτάκου σημαίαν έφέ- 
ροντο, αυτόν τον κρατήρα τού όρους ώς κατα- 
φύγιον έξελέξαντο.

Καίτοι δ' έν ηρεμία ό Βεσούβιο; διετέλει, ή 
γειτνιάζουσα χώρα οϋδαμώς εφησύχαζε·/. Ή  
νήσος ΙΙιθηκοϋσα (ή σημ. Ισχ ία ) υπό κλονι
σμών φοβερών καί συνεχών διεσείετο. Λέγεται 
μάλιστα ότι ή Προχύτη ή σημ. ΡΓΟείάβ) έ·/ 
μεγίστη τινί δονήσει άπεσπάσθη τής Πιθηκού- 
σης, καίτοι ό ΙΙλίνιο; έκ τού προ μίω τήν λέ- 
ξιν παράγων, φρονεί, ότι ή νήσος αύτη έσχη- 
ματίσθη έκ τής προχευμένης λάβας κατά τινα 
τής Ίσχίας έκρηξιν. Είνε έν τούτοι; πολύ πι- 
θανώτερον οτι ή νήσος έσχηματίσθη έκ τών ύ-

ποθαλασσίων έκρήξεων, ών άλλως νέον έχομεν 
παράδειγμα έν τώ κατά τό 1866 σχηματισμώ 
τών παρά τήν Θήραν ηφαιστειωδών νήσων.

Αί τής Πιθηκούσης έκοήξεις τοσούτον ήσαν 
ίσχυραί, ώστε πολλαί άποικίαι έλληνικαί, πει- 
ραθεΐσαι νά έγκαταστώσιν επί τής νήσου, έ- 
βιάσθησαν νά έγκαταλίπωσιν αυτήν. Κατά τό 
έτος 380 π. X. οί ΰπό τον τύραννον τών Συ
ρακουσών Ίέρωνα άποικοι,οϊτινες καί οχύρωμα 
έπί τής Πιθηκούσης είχον κατασκευάσγ,, έδιώ- 
χθησαν ΰπό τίνος έκρήξεως. Αλλά τά μόνα 
τού κινδύνου αίτια δεν ήσαν αί έκρήξεις. ’Α
τμοί δηλητηριώδεις, οΐους συνεχώς τά ηφαί
στεια άναπέμπουσι μετά τάς έκρήςεις, φαίνε
ται ότι άπό καιρού εί; καιρόν άνά τάς εύρεία; 
τής Πιθηκούσης έκτάσεις άνεδίδοντο, ακατοί
κητο·/ καθιστάσαι τήν νήσον.

Ή  όνομαστή λίμνη Averne ήτο πλησιεστέ- 
ρα έτι τώ Βεσουβίω. Λέγεται δ' ότι τό όνομα 
ταύτης είνε παραφθορά τής λέφεως άομνος,ση- 
μαινούσης τόπον άνευ όρνέων, έπειδή αί τών 
ύδάτων τής λίμνης πνιγηοαί αναθυμιάσεις δι- 
έφθειρον πάντα τά άνωθεν αυτής διερχόμενα 
πτηνά. Αί δηλητηριώδεις όμως Ιδιότητες αί 
ΰπό τών αρχαίων τγ, λίμνη, ταύτγ άποδιδόμε- 
ναι είνε λίαν αμφίβολοι. Ή  λίμνη σήμερον εί
νε γειτνίασις ύγιεινή καί ευάρεστος ΰπό πτη
νών συχναζομένη διαφόρων, άτινα άκινδύνως 
τή έπιφανεία τών ύδάτων προσίπτανται. 'Α- 
ναμφιβόλως ή Averne καλύπτει τόν κρατήρα 
έσβεσμέναυ ηφαιστείου. Πιθανόν δ’ οτι τό ό
νομα « atri janua Ditis» ελαβε, διότι πολύν 
χρόνον μετά. τήν τού ηφαιστείου άπόσβεσιν έ- 
ξήνεγκεν ατμούς, τοσούτον τοΐς ζώοις έπιβλα- 
βεΐς, όσον καί τά ΰπό τής έν Κουίτω λίμνης 
Quilotoa έν έτει 1797 έκπεμπόμενα πνιγηρά 
αέρια, τά ποίμνια όλα δηλητηριάσαντα, ή το
σούτον καταστρεπτικούς, όσον αί κατά τό 
1730 πάντα τά ζώα τής νήσου Λαγκερότου, 
αιάς τών Καναρίων, άποπνίξασαι δηλητηριώ
δεις αναθυμιάσεις.

Έ ν ώ δέ χρόνω ή Ισχία έν πλήρει διετέλει 
ένεργεία,ού μόνον ό Βεσούβιος έφησύχαζεν,άλλά 
καί αυτή ή ΑΓτνη έφαίνετο κατά σμικρόν 
σβεννυμένη, διό καί ό Σενέκας έν τοΤς σχεδόν 
έσβεσμένοις ήφαιστείοις κατατάσσει αυτήν. 
Βραδύτερου άλλος τις συγγραφεύς διετείνετο 
ότι τό όοος κατεκάθητο, καί οτι ώς έκ τούτου 
οί ναυτικοί δεν ήδύναντο νά βλέπωσιν αυτό εκ 
σύντομο,τέρας ή κατά τούς αρχαίους χρόνους 
άποστάσεως. Έ/ τοϊς τελευταίοι; έν τούτοι; 
χ -.όνοι: έσχομεν έκρήξεις τής Αίτνης έριοθυμέ
να; καί ύπερβαλλούσας μάλιστα τάς ΰπό τώ·/ 
αρχαίων συγγραφέων μνημονευόμενα;.

Δέν θά πειοαθώ ν’ αποδείξω ένταύθα οτι ό 
Βεσούβιος καί ή Αίτνη είνε τού αυτού ηφαι
στειώδους συστήματος, καίτοι πλείστους έχει
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τις λόγους πρός ύποστήριξιν τοιαύτης ύποθέ- 
σεως, καί έτι πλέον οτι πάσαι αί ΰποχθόνιοι 
ένέργειαι αί κατά καιρούς τά εαυτών έπενεγ- 
κούσαι άποτελέσματα έφ’ άπάσης τής άπό τών 
Καναρίων μέχρι τών Άζορών έκτεινομένης χώ
ρας διά τής Μεσογείου καί μέχρι τής Συρίας 
αύτής άνήκουσιν εις τό αυτό μέγα κέντρον έ- 
σωτερικής δυνάμεως. Άλλ’ όμως είνε βέβαιον 
ότι ό Βεσούβιος καί ή ’Ισχία κοινήν εχουσι 
τήν άρχήν.

Είδομεν ότι, καθ’ ον- χρόνον ό Βεσούβιος έ- 
κοιμάτο, ή Ισχία ΰπό πολυαρίθμων κατετα- 
ράσσετο δονήσεων. 'Αλλά δέ·/ άπεϊχεν ό χρόνος 
καθ’όν ό Βεσούβιος ώφειλε ν’ άναλάβη τά φυ
σικά αΰτού καθήκοντα καί τήν ηγεμονίαν τού 
ήφαιστιώδους τής νεαπολίτιδος χώρας συστή
ματος, μετά τοσούτον μείζονος ένεργείας. όσον 
πλείονα χρόνον είχε·/ έφησυχάση.

Έν έτει 63 μ. X. ισχυρός έγένετο περί τόν 
Βεσούβιον σεισμός, οστις έν μέρει τάς γείτονας 
καταστρέψας πόλεις πολυάριθμα έποίησε θύ
ματα. Άπό τής έποχής δέ ταύτης συνέβαινον 
κατά διαλείμματα έπί έκκαίδεκα έτη κλονισμοί 
τούέδάφους έπί μάλλον καί μάλλον βίαιοι, έως 
οΰ καταφανές έγένετο ότι εις τό κύριον κέντρον 
τό εσωτερικόν πύρ έπανήοχετο. Άλλ' ή έπί το
σούτον χρόνον τήν έξοδον τών έκρηκτικών υ
λών κωλύσασα έμφραξις δέν κατενικήθη ευκό
λως’ κατά μήνα δ’ Αύγουστον μόλις τού ετου; 
79 ό ύπερκείμενος όγκος έρρίφθη έκτος τού κρα
τήρας μετά πολλούς καί βιαίους αγώνας. Ό  
κρατήρ έξηρεύγετο βράχους, τέφρας, λάβαν καί 
σκωρίας εί; άπάστασιν πολλών λευγών κύκλω 
τού Βεσουβίου.

Κατά τήν ίσχυράν ταύτην εκρηξιν ό Βεσού
βιος έξήμεσε μικρούς λίθους, άμμον, τέφραν καί 
άρχαίας λάβας συντρίμματα, νέα όμως λάβα 
ούδαμώς έρρευσεν έξω τού κρατήρος. Φαίνεται 
δ' οτι καί κατά τάς έπακολουθησάσας £ξ έκ- 
ρήξεις εις διάστημα δέκα αιώνων έκροή λάβας 
δέν έγένετο. Έν έτει 1036 μόνον έξέπεμψεν 
ό Βεσούβιος τοιαύτην ύλην. Τριακαίδεκα έτη 
βραδύτερον νέα έγένετο έκρηξις, διελθόντων κα
τόπιν έτών ένενήκοντα άνευ διαταράξεω; καί 
μετά ταύτα μακρού είσέτι διαλείμματος 168 
έτών. Άναφέρεται δ’ άτι κατά τό 1198 ό κρα
τήρ τής λίμνης Solfatare διετέλεσεν έν έκρήξει 
καί οτι ή Ίσχια έπί περίοδον 1100 έτών τού- 
λάχιστόν ήρεμούσα ήρςατο πάλιν ένεργούσα ώς 
πρότερον. Έπί έτος καί πλέον σεισμοί τήν νή
σον ταύτην άνάστατον έποίουν, εως οΰ ή πα- 
θούσα χώρα διά τής πρός τά ΝΑ τής Ίσχίας 
έκρήξεως νέου κρατήρος, άνεκουφίσθη. Ό  σχη- 
ματισθείς τότε έκ λάβας ποταμός έρρίφθη κατ’ 
εύθεΐαν εις τήν θάλασσαν εί; άπόστασιν 3200 
μέτρων περίπου. Λύο δέ μήνας διήρκεσεν ή τρο
μερά έκρηξις αύτη, μέγα; αριθμός οικημάτων

κατεστράφη, καίτοι δ' οί κάτοικοι δέν ύπεχρε- 
ώθησαν νά καταλίπωσιν ώς οί άρχαϊοι Έλλη
νες τήν νήσον, έβιάσθησαν έν τούτοι; έν μέρει 
νά μετοικήσωσι.

Μετά δέ τήν κατά τό 1036 έκρηξιν τού Βε- 
σόυβίου τρεις αιώνες καί τέταρτον παρήλθον, 
καθ’ οϋς μία μόνον έγένετο άσήμαντος έκρηξις
(1500). Παρετηρήθη δέ λέγει ό Sir Charles
I,yell ότι κατά τά μακρόν τούτο τή; ηρεμίας 
διάστημα ή Αίτνη ήτο λίαν ένεργός, πρός έπι- 
βεβαίωσιν τής ύποθέσεως ότι τό μέγα τή; Σι- 
κελίας ήφαίστειον δυνατόν νά χρησιμεύση ενί
οτε ώ; οχετός πρός έκροήν τών ρευστών καί τής 
λάβας.

Άλλ’ ή ασυνήθης τής Αίτνης ένεργητικότη; 
δέν ήτο τό μόνον φαινόμενον, οπερ έδήλου ότι 
ή ηρεμία τού Βεσουβίου δέν έπρεπε νά θεωοή- 
ται ώς κατάστασις ησυχίας ολοκλήρου τού η
φαιστειώδους συστήματος. Κατά τό 1 538 νέον 
άνυψώθη έξαίφνης όρος κατά τό Φλεγραϊον πε- 
δίον . . . Αί μέχρις ημών δέ διασωθεΐσαι περί 
τού σχηματισμού τού νέου τούτου όρους διη
γήσεις δέν είνε άνευ ένδιαφέροντος. Ό Fal- 
coni, γράφων κατά τό 1538, άναφέρει οτι σει
σμοί πολλοί συνέβησαν κατά τά δύο πρό τής 
έκρήξεως έτη, καί ότι τή προτεραία τής έκ
ρήξεως καί τή πρό ταύτης ημέρα είκοσι καί 
πλέον τιναγμοί έγένοντο αισθητοί. “Ηρξατο δ’ 
ή έκρηςις αύτη τή 17/29 Σεπτεμβρίου, Κυρια
κή. περί τήν πρώτη·/ τής πρωίας ώραν. Φλόγες 
μεταζύ τών θερμών λουτρών καί τής TripergO- 
ln έφάνησαν έν βραχεί δέ τοσούτον έπετάθη τό 
πύρ, ώστε έσχίσθη ή γή κατά τούτο τό μέρος 
καί ποσότητες τέφρας καί κισσήρεως ανάμικτοι 
ϋδατι έφ' άπάσης τής χώρας έξεσφενδονήθησαν. 
Την έπομένην πρωίαν οί κάτοικοι τών Pouzzo- 
les φεύγοντες τόν θάνατον περίφοβοι κατέλιπον 
τάς εαυτών κατοικίας, κεκαλυμμένας ήδη ΰπό 
τής μελαίνης έκείνη; καί πηλώδους βροχής, 
ήτις έξηκολούθει όλην πίπτουσα τήν ημέραν. 
Καί οί μέν τά εαυτών τέκνα εις τάς άγκάλας 
φέροντες, άλλοι ΰέ μετά τών ύπαρχόντων εί; 
Νεάπολιν διεσώζοντο. Ή  θάλασσα είχεν άπο- 
συρθή τής άκτής, εΰρεΐαν ξηρά; εκτασιν κατα- 
λείπουσα’ καί ή παραλία δ' έφαίνετο σχεδόν ώς 
ξηρά ένεκα τής μεγίστης ποσότητας τέφρας καί 
κισσήρεως τής ΰπό τού ηφαιστείου έκεϊ έκρι- 
φθείσης.

Πάσα αύτη ή χώρα διετέλεσεν έν ηρεμία έ
πειτα έπί αιώνα σχεδόν. Πέντε δ’ είσέτι πα
ρήλθον περίπου αιώνες άνευ μεγάλης καί αΰτού 
τού Βεσουβίου έκρήξεως' τό ήφαίστειον έφαί
νετο οτι σβέννυται. Ό  ολίγον δέ πρό τής έκ
ρήξεως τού 1631 έπισκεφθεί; τόν Βεσούβιον 
Uracini περ έγραψε τό έσωτερικόν τού κρατήρος 
διά. φράσεων συμφωνουσών πρός περτγραφή-,πρυ- 
γενεστέραν τού 79. Ό  κρατήρ ειχε πέντε μιλ-



«04

λίων περιφέρειαν καί χιλίων περίπου βημβίτων 
βάθος' τά πλάγια αύτού έκαλύπτοντο ύπό θά
μνων και εί; τούς πρόποδας έξετείνετο πεδιάς, 
ένή τά ποίμνια ένέμ,οντο.Κάπροι έφώλευον εν τώ 
ύλώδει μέοει, κατά τινα δέ θέσιν τής πεδιάδος 
υπό -τέφρας κεκαλυμμένης. -τρία μικρά εύρίσκον- 
το έλη, ών το ¡κέν είχε 0ερμόν καί πικρόν τό 
ΰδωρ, το δέ έτερον καί τοΰ θαλασσίου μάλλον 
αλμυρόν, και τό τρίτον, θερμόν μέν, άλλ'άχυ- 
μ,ον. Κατά τό ετο; όμως 1(531 τό όρος έξετί- 
ναξε μακράν τό έκ βράχων καί τέφρα- επικά
λυμμα τούτο, τά δάση καί νομάς ύποβκστά- 
ζον. Έπτά ρεύαατα λάβας τοΰ κρατήρας έφέρ- 
ρευσαν, τά πάντα έν τή πορεία καταθάπτοντα 
καί πυρπολούντα. Ή  έπί τής θέσεως τού 'Η
ρακλείου έκτισμενη Ρεσίνα ύπό κύματος λάβα; 
κατεκάη πάσα. Δυνατοί δ' όμβροι, αποτέλεσμα 
τής συμπυκνώσεως των κατά τήν έκοηζιν έκ- 
φυγόντων υδατωδών ατμών, τοσαύτας έπήνεγ- 
κον καταστροφής, όσας καί τά τής λάβας κύ
ματα, καθόσον έπί του κωνοειδούς όρους κατα- 
πίπτοντες παοέσυρον σωρούς τέφρας καί ηφαι
στειογενούς κονιορτοΰ, ποταμούς έκ πηλού ί- 
κανώς παχέο,— έξ ου καί τό όνομ.α «λαβα υ
δατώδης » — σχηματίζόντε;.

Πέντε καί τριάκοντα ετών διάστημα παρήλ- 
θε πρό τής έπιγενομ.ένης έκρήξεως. 'Από δε τού 
1660 εχομεν σειράν εκρήξεων συνεχών διότι 
τό όρος δέν διετέλεσε σχεδόν έν ηρεμία άπο τού 
χρόνου τούτου έπί δέκα συνεχή έτη, άφ ου και 
δύο μάλιστα συνέβαινον ενίοτε εκρήξεις έν δια- 
στήματι μηνών τινων. Άλλ' άπό τού σχημ.α- 
τισμού τού Νέου ορούς (Monte Nuovo’ ουδεμία 
έγένετο ηφαιστειώδης διατάραζις κατά τήν τής 
Νεαπόλεως χώραν, έκτος τού Βεσουβίου. Καί 
ήδόνατο μέν τις νά ΰποθέση ότι καί κατά τού; 
σύο τελευταίους αιώνας συνεχής σειρά τών τού 
Βεσουβίου εκρήξεων ήν ικανή ϊν’ ανακούφιση 
την χώραν, ή; τό ηφαίστειου τούτο είνε ό κυ
ρ ιώτερος άγώγός. ’Λλλ' ό μέγας τής ’Ισχία; 
σεισμός δεικνύει ήμΐν ότι τά πράγματα εύρι- 
σκονται έν τή αύτή σήμερον, έν ή καί έπί τών 
αρχαίων χρόνων καταστάσει.

I A stro n o m ie  P o p u la ir e ]  J l  Λ  Β ι ε ι ι ι ε .

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Έν ξενοδοχείο» τής όδού Έρμου.
Ο κ. II* κατέρχεται ϊνα αναχώρηση, ό δε 

υπηρέτης φέρει τόν σακκον του μέχρι τής Ούρα; 
καί πεσιμένε-, τό σύνηθες φΓλοδώρήμ.α. Ό  II*, 
οστις είνε έχΟρός τών φιλοδωρημάτων, δίδει 
εις τόν υπηρέτην âv δεκάλεπτον.

Ό  ύ χ ίρ έ τη κ . —  Μέ συγ-χωρεϊτε. κύριε' μου 
φαίνεται πώς έκάμετε λάθος.

Ό  Π " . —  Λάθος ; "Οχι. δέν έκαμα λάθος. 
Έγό» δέν δίδω ποτέ όλιγώτερα !

#
* *

Ή  κυρία πρός τόν υπηρέτην :
—  Γιάννη, ύπήγες εις τό  Σολωνεΐον πού σ' 

έστειλα νά ίδής άν είνε 'κεΐ ό αφέντης σου νά 
τόν φωνάξης ;

—  Μάλιστα, κυρία.έπήγα,άλλα δέν τόν ηύ- 
ρα. Μά έγώ τό ηξευρα καί προτήτερα πώς δέ 
θά τόν εύρω έκεΐ, γ ια τί περνώντας απ' τή  Λέ
σχη τόν είδα μιά στιγμή πού πρόβαλε 'ς τό 
παράθυρο !

*
* #

Έρωτά τις προχθές τόν Άγαθόπουλον :
—- Έπήγες εις τήν πρώτην παράστασιν τών 

«Μνηστήρων τής Πηνελόπης» ;
—  Οχι, γιατί έγό» έχω άρχήν νά μη πη

γαίνω 'σε παράστασιν πού δέν τήν έχω ξα- 
ναϊδει.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Οταν άνήρ καί γυνή έρίζωσιν άδιακόπως 
δυοϊν Οάτερον συμβαίνει' ή λατρεύονται, ή δέν 
δυνανται νά ύποφέρωσιν άλλ ήλους.

Ό  όμιλών χωρίς νά σκέπτεται ομοιάζει τόν 
πυροβολούντα χωρίς νά σκοπεύη.

Ή  γυνή, ή έχουσα καλά ήθη, είνε αρκετά 
πλούσιοι; προικισμένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ή «Έφημερίς τή; Μόσχας» γράφει ότι τή 
10/22 Αύγουστου εις τόν έν Μόσχα κήπον τόν 
καλούμενου « άναχωρητήριον» έγένετο άγών γυ
ναικών έν δρομ.ω «έπί έπαθλο»»,ου συμμετέσχεν 
Άγγλίς ώκύπους. ή κυρία Όμπρε-Φορδ.Είς τό 
πρωτοφανές τούτο θέαμα έπέρρευσε τοσούτος 
λαός, ώστε μετά κόπου ήδύνατό τις νά λάβη 
εισιτηρίων. Έξέφρασαν επιθυμίαν νά διαγωνι- 
σθώσι πέντε γυναίκες, έξ ών δύο κατέλιπον τόν 
κύκλον,δραμ,οϋσαι ή μέν ένα, ή δέ δώδεκα κύ
κλους' άλλ’αϊ ϋπολειφθεϊσαι τρεις έπί ολόκλη
ρον ήμίσειαν ώραν ένεκαρτέρησαν συντρέχ ουσαι, 
καί διέδραμεν έκαστη (5-7 βέρστια. Πρώτη ή 
Μωροζόβα άπεπεράτωσε τόν δρόμον καί έλαβε 
τό πρώτον [ίραβεϊον, χρυσούν ώρολόγιον' δεύ
τερα ή Λομπόβα διανύσασα,. ούτως είπεϊν, τό 
στάδίον έλαβε χρυσούν ψέλλιον, κατόπιν άφί- 
αετο καί ή Άγγλίς τρίτη εις τόν πρός ό·/ όρον. 
Οΰτω εις τόν άγώνα τή; πεζοδρομίας έθριάμ- 
βευσάν αί 'Ρωσσίδες.
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