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Κατά την τελευταίαν δεκαπενταετίαν ή πρωτεύουσα τής 
γερμανικής Αυτοκρατορίας ¿φιλοξένησε πλείστους όσους δια
πρεπείς ξένους καί ηγεμόνας, άλλ’ είς ουδένα παρεσν.εύασε 
τόσον λαμπράν καί θερμήν 
υποδοχήν, όσον είς τόν μέ- 
γαν Γαλάτην, τόν κόμητα 
Λεσσέψ. Ό  άνήρ ουτος δέν 
συνέδεσε τό όνομά του πρός 
τά διπλωματικά έγχειρήματα 
τών σημερινών χρόνων, δεν 
ηλθεν ως απεσταλμένος με
γάλου έθνους, άλλ’ ήλθεν ώς 
απλούς ίδιώτης. Καί όμως 
ή τε αυτοκρατορική τής Γερ
μανίας οικογένεια, ο Βίσμαρκ 
καί μετ αυτού πάντες οί έν 
τή πρωτευούση διατρίβοντες 
επίσημοί άνδρες, ή αριστο
κρατική κοινωνία, οί άντι- 
πρόςωποι τής έπιστήμης, ό 
τύπος καί άπας ό λαός προς- 
ήλθον άθρόοι ίνα τιμήσωσι 
τόέξοχον τής Γαλλίας τέκνον.
'Η  κατά το τελευτάϊον χρο
νικόν διάστημα έπελθούσα' 
ψυχρότης είς τάς μεταξύ Γαλ
λίας καί Γερμανίας σχέσεις 
ϊσως συνετέλεσεν είς τό ν’ 
άχοδώσωσιν έν Βερολίνω με- 
γαλειτέραν του δέοντος ση
μασίαν είς τήν έπίσκεψίν του, 
άλλ’ ούδείς θ ’ άρνηθή, ότι 
έν τή Ιστορία τής κοινωνικής

Κ Α Κ ί Ο .  Τ Ο Μ Ο Ι  /■ ·.

άναπιύξεως καί τού πολιτισμού- ό Λεσσέψ δέν δυ’ναται να 
θεωρηθή μόνον ώς Γάλλος, άλλα καί ώς εύγενές όλης τής 
άνθρωπότητος τέκνον, ώς μεγαλοφυής άνήρ, δςτις δ ι ακαμά

του δραστηριότητος καίύπερ- 
όχου συνέσεως έσχεδίασε καί 
διεξήγαγεν έπιτυχώς απραγ
ματοποίητα έγχειρήματα καί 
όςτις παρ’ όλας αυτού τάς 
έπιτυχίας έτήρησε χαρακτήρα 
καί μεγαλείου ανώτερον πά- 
σης χυδαίας προσβολής.

Πασίγνωστα καί αξιοθαύ
μαστα εΐνε τά  έργα τού δαι- 
μονίου άνδρός, άτινα εφερεν 
αύτό.ς είζ πέρας, μόνος άντι- 
παλαίσας κατ’ ανυπερβλήτων 
δυςχερειών, άς δέν εΐχον δυ- 
νηθή νά κατανικήσωσιν έπί 
πολλούς αιώνας αύτοκράτορες 
καί βασιλείς, ών μετά θαυ
μασμού αναφέρει τά ονόματα 
ή ιστορία. 'Ραμψής, ό μέγας 
Αιγύπτιος καταχτητής καί 
μετεπειτα οί Πτολεμάΐοι καί 
οί Αύτοκράτορες τής'Ρώ μης 
απεδειλίασαν πρό του σχεδίου 
τής τομής τού Σουέζ, όπερ 
έπραγμάτωσεν ό έξοχος τής 
Γαλλίας πολίτης 'Η  σουέ- 
ζική διώρυξ εΐνε από δεκα- 
οκταετίας παραδεδομένη είς 
τήν παγκόσμιον συγκοινωνίαν, 
πάντες δε οί φόβοι, ούς πρό 
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των έγκαινίων έξέφρασαν περί του μέλλοντος του, άπεδείχ- 
θησαν τέλεον άβάσιμοι καί «πας ο κόσμος ττν σήμερον 
απολαμβάνει τά  έξ αύτοϋ αγαθά καί τάς ώφελείας. Τό 
έτερον μέγα έργον, ή τομή του Παναμά, δέν άπεπερατώθη 
είςέτι, άλλ’ 6 κόμης έλπίζει έντός τριετίας νά έπιτύχη του 
σκοπού του καί νά ίδή τό ονομά του άνεξιτήλοις γράμμασι 
γεγραμμένον έν τάΐς δέλτοις τής Ιστορίας του νέου κόσμου. 
Καί πράγματι θριάμβους μόνον καί νίκας ήρε πανταχου 6 
Λεσσέψ, εΐνε δε άξιος φθόνου διότι τους πάντας ώφέλησεν 
ή μεγαλοφυϊα του, ούδένα δ ’ έκ των θνητών έβλαψε.

Έγεννήθη τη 7/19. Νοεμβρίου 18υ5 έν Βερσαλλίαις 
καί έσχε πατέρα τον βαρώνον Ίωάννην Βαπτιστήν Βαρθε- 
λεμΰ Λεσσέψ, έταιρον καί σύντροφον του μεγάλου περιηγη- 
τοΰ Λαπεϋροόζ. Κατ’ άρχάς έπεδόθη εϊς τό διπλωματικόν 
στάδιον καί διωρίσθη άλλεπαλλήλως πρόξενος έν Καΐρω, 
''Ροττερδάμη, Μαλάγα καί Βαρκελώνη. Άφ’ οδ δε τω 1848 
υπηρέτησεν ώς πρεσβευτής της Γαλλίας έν τή  αυλή της 
Μαδρίτης καί τω 1849 άπήλθεν είς 'Ρώμην ώς έκτακτος

απεσταλμένος, παρητήδη τής υπηρεσίας καί άπήλθ·εν είς Αΐ- 
' γυπτον τω 1854, προςκληθείς υπό του τότε Χεδίβου Σαΐδ 

χασά, καί ένταΰθα συνέλαβε τήν Ιδέαν του ηρακλείου εκεί
νου Ιργου, είς ό αφιέρωσε τά  έξης δεκαπέντε τοΰ βίου του 
έτη. Τή 13/25. ’Απριλίου 1859 ήρξαντο αί διορυκτίκαί έρ- 
γασίαι καί από τής 4. μέχρι τής 8. Νοεμβρίου του 1809 
διήρκεσαν αί έορταί των έγχαινίων τής διώρυγος. ‘Ο Λεσ- 
σ'εψ εΤχε διεξαγάγει έργον, προς έκτέλεσιν του οποίου μάτην 
εΐχον άγωνισθή ολόκληροι αιώνες προ αυτου, ήδύνατο £πο- 
μένως τώρα ν’ άναπαυδή, άλλ’ αυτός δεν έφησυχάζει έπί 
των δαφνών του. Έσχεδίασε νέα γιγάντια έργα — τήν 
στρώσιν σιδηροδρομικής γραμμής διασχιζούσης είς τό μέσον 
την κεντρικήν Άσίαν, τήν μετοχέτευσιν τών ύδάτων τής Μ®' 
σογείου θαλάσσης είς τήν Σαχάραν, — εως ου «πεφάσισε 
νά έπιχειρήση τήν τομήν καί του ίσθμοΰ Παναμά καί νά 
συνένωση ουτω τά  ΰδατα τοΰ Είρηνικοΰ καί τοΰ Ατλαντικού 
ωκεανού.

ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ! ΟΔΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΚΑΙ-ΤΑΣ ΙΝΔΙΑΣ.

Ή  Μικρά Ασία υπήρξεν έκπαλαι ή μεγάλη λεωφόρος, 
δι’ ής οί λαοί τής ’Ανατολής προήλασαν εις τό ελληνικόν 
αρχιπέλαγος καί είς τήν Ευρώπην.· Κ«δ·ώς όμως οί είς ’Αμε
ρικήν μεταναστευοντες Ευρωπαίοι μετ’ αγάπης άτενίζουσι 
πρός τήν μητέρα των, οδτως οΐ τε Πελασγοί καί οί "Ελληνες 
ΙστρεφΟν πάλιν τά  βλέμματά των προς τάς χώρας, όπόθεν 
εΐχον έλδ·ει, πρός τάς ευφόρους πεδιάδας τοΰ Τίγρητος καί 
τοΰ Εΰφράτου καί πέραν τούτων πρός τάς όχΒ·«ς του Ίνδοΰ 
καί τοΰ Γάγγου. Τό μυστηριώδες θελγητρον, δπερ ελκύει 
τον κάτοικον τοΰ βορρά πρός νότον, έσυρε καί τούς κατοί
κους τών ανατολικών ακτών τής Μεσογείου θαλάσσης πρός 
άνατολάς. 'Ο  Ιδιόρρυθμος σχηματισμός τής έν ή κατώκουν 
γης, ή Ιλλειψις πλωτών ποταμών καί ή έγγύτης τής θα
λάσσης υπέδειξαν είς τε τούς Φοίνικας καί τούς "Ελληνας, 
δτι τό μέλλον των έπρεπε νά στηρίξωσιν έπί τοΰ ύγροΰ στοι
χείου. Οί βαθέως τήν χώραν διατέμνοντες. κόλποι, ό σχη
ματισμός αυτών καί ή κανονική μεταβολή τών ατμοσφαιρι
κών ρευμάτων ηύνόουν καί ΰχεβοήδΌυν τάς ναυτοπλοϊκάς 
επιχειρήσεις είς ’Αραβίαν καί ’Ινδικήν.

'Η  τελευταία αυτη χώρα έκπαλαι υπήρξεν έ κύριος 
σκοπός τών προηγμένων λαών, οΐτινες δ·εωροΰνται φορείς τοΰ 
ήμετέρου πολιτισμού. Καί αυτοί άχόμη οί αρχαίοι Αίγύπτιοι 
πολλάκις έξήλθΌν τής άπομονώσεώς των καί ο Διόδωρος 
μετά θετικότητος άφηγειται, δτι ό βασιλεύς ‘Ραμψής δ μέ- 
γας (1388—1322 π- X.) προη'λασε νικηφόρος μέχρι τοΰ πο
ταμού Γάγγου. Ουτος έπίσης πρώτος έπειράθη νά διόρυξη 
τόν ισθμόν τοΰ Σουέζ,·η έκτέλεσις όμως τοΰ μεγαλεπηβόλου 
του σχεδίου ήτο πεπρωμένον νά γίνη είς πολύ νεωτέρους 
χρόνους. Επτακόσια έτη μετά τόν 'Ραμψήν τούτον <5 βα
σιλεύς Νεκώ έπεχείρησε μεγάλην έκστρατείαν πρός νότον 
καδ’ ήν πιθανώς τά  αιγυπτιακά σκάφη περιέπλευσαν τήν 
αφρικανικήν ήπειρον. Εΐπομεν αιγυπτιακά έννοοΰντες τούς 
Φοίνικας, ύπηρετοΰντας τότε τούς Φαραώ τής Αίγυπτου, 
διότι οί θαλασσοπόροι ουτοι ή σαν κατά τους χρόνους ¿κεί
νους οί σπουδαιότατοι κάί δραστηριώτατοι μεσΐται τής συγ
κοινωνίας των λαών από τοΰ ίνδικοΰ μέχρι τοΰ ατλαντικού 
Ώκεανοΰ. Τά έμπορεΐα αυτών εΐχον έν τφ  Περσικοί κόλπω 
καί έν τή  νοτιοανατολική άκρα τοΰ Εύξείνου πόντου, έκεί

ακριβώς δπου την σήμερον καταλήγει ή υπό τών 'Ρώσσων 
στρω8·είσα μεγάλη εμπορική ο'δο'ς τοΰ μέλλοντος, — έν Ε»α- 
τούμ. Έντεΰδτν διεπορθμεύθησαν έπί τής αντίπεραν όχθης 
παρά τάς έκβολάς τοΰ Βορυσθένους, τοΰ σημερινού Δνείπε
ρου, καί διά ξηρας έφδ-ασαν είς τάς άκτάς τής Βαλτικής 
θαλάσσης, όπόθεν μετέφερον είς τούς νοτίους λαούς το χο- 
λύτιμον ήλεκτρον. Τήν αυτήν ακριβώς διεόδ·υνσιν ακολου
θεί καί τό σημερινόν τ ί ς  ’Ρωσσίας έμπόριον έξ Όδησσοΰ 
είς 'Ρίγαν αφ’ ενός, καί άφ’ Ιτέρου έκ τοΰ λιμένος.τοΰ Βα- 
τούμ μέχρι τοΰ Περσικού κόλπου. Οί Φοίνικες μάλιστα εΐ- 
χον υποδείξει καί τήν οδόν, δ ι’ ής οί Ευρωπαίοι κατόπιν 
άνεκάλυψαν καί έγνώρισαν τήν ’Αμερικήν αναμφίβολον εΤνε, 
δτι εΐχον οίκίσει τάς Καναρίους νήσους καί πιθανόν ότι εΐχον 
γνωρίσει τάς Φερόας καί τήν Ισλανδίαν, τούς- σταθμούς δη
λαδή έκείνους, άφ’ ών μετά πάροδον διςχιλίων έτών ο νΕριχ 
'Ραουδα «πεβιβάσθη είς Γροιλανδίαν, όπως καί ο Κολόμβος 
πεντακόσια έτη μετά ταΰτα διά τών Καναρίων νήσων άνε- 
κάλυψε τήν οδόν πρός τήν κεντρικήν ’Αμερικήν.

Παρ’ όλον τών πλούτον τών αργυρωρυχείων τής Ισπα
νίας, τών μεταλλείων τής μεγάλης Βρετανίας καί τοΰ ήλέκ- 
τρου τών ακτών τής Βαλτικής θαλάσσης, παρ’ όλους τούς 
δελεαστικούς μύθους δ ι’ ών ή φαντασία τών λαών έκαλλώ- 
πιζε καί έξεθείαζε τό δυτικόν άκρον τοΰ τότε γνωστού κό
σμου, τ  ’Ινδική πάντοτε διετέλεσεν η χώρα τών πόθων, τών 
θαυμάτων καί τών απειραρίθμων μύθων. 'Η  ’Ερυθρά θά
λασσα καί ή διά Παλρ.ύρας (έν Συρία) άγουσα λεωφόρος 
ήσαν οί δρόμοι, δι’ ών άχό αίώνων οί Φοίνικες συνεκοινώνουν 
έμπορικώς πρός την ’Ινδικήν καί τήν ’Αραβίαν, έως οδ ό βα
σιλεύς Σολομών έν Γασιών Γαβέρ χαρά τήν Έρυθράν θά
λασσαν έναυπήγησεν ίδιον στόλον καί από κοινοΰ μετά τοΰ 
βασιλέως τής Φοινίκης Χιράμ έπεχείρησε τούς γνωστούς έκ 
τής Παλαιάς Διαθήκης πλοΰς πρός τήν Σωφιρά τ  Σουφίρ, 
τήν δυτικήν παραλίαν τής ’Ινδικής. — „Καί οί πα ίδες  Δα- 
λιυμώτ καί οί παίδες Χ ιρά μ  ϊφ ΐρον χρνϋίον τψ  Σαλιομώ> 
έχ  2ονφΙ$, και ξύλα πεύκινα, καί λί&ον τίμιον.*)

Εν γένει πάσαι αί άχρι τοΰδε γενόμεναι συγκριτικά!

*) Παραλειπ. Β’. Κεφ. IX.
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ίστορικαί έρευναι αχοδεικνύουσιν, ότι τό έμπόριον ττν κατά 
τούς ύστερον χρόνους διεύθυνσίν του προδιεχάραξε προ τής 
ακριβέστερου ήμίν γνωστής ιστορικής περιόδου. Οδτω καί 
παρά τοΤς «ρχαιοτάτοις κατοίκοις τής ’Ιταλίας, τόις Έτρου- 
ρίοις, αναφέρεται οδός τις  ιερά, άγουσα διά τών Αλπεων 
πρός τήν Βόρειον καί τήν Βαλτικήν θάλασσαν καί μεσολα
βούσα είς τό πρός τούς γειτονεύοντας λαούς έμπόριον. Τοι- 
αύτη τις  έπίσης όδός. ώς ανωτέρω εΐπομεν, συνέδεε τάς βο
ρείους άκτάς τής Μαύρης θαλάσσης πρός τήν Βαλτικήν διά 
μέσου τών άλλοτε σκυθικών, νΰν δέ ρωσσικων πεδιάδων. 
Έ τ ι  σπουδαιότεραι ήσαν αί διά τών στεπών λεωφόροι, δ ι’ 
ών οί παρά τόν Τάναϊν οίκοΰντες συνεκοινώνουν πρός τούς 
λαούς τής μέσης καί τής ανατολικής Ασίας. Αλλά τήν 
μεγίστην των σπουδαιότητα απέκτησαν αί Ιμχορικαί αδται 
όδοί. ότε οί έπί ολοκλήρους αίώνας διεξαγόμενοι αγώνες με
ταξύ τών αντιζήλων Ελλήνων καί Φοινίκων έπερατώθησαν 
πρός όφελος τών πρώτων. Ο ί "Ελληνες απώθησαν τούς Φοί
νικας έκ τών θαλασσών καί τών παραλίων των, ανέπτυξαν 
τήν δύναμιν των διά  κατακτήσεων καί αποικιών, απέκτησαν 
ευρύ έδαφος πρός έξαγωγήν καί κατανάλωσιν τών προϊόντων 
τής βιομηχανικής καί έμπορικής των δραστηριότητος καί 
ότε οί Φοίνικες συμμαχήσαντες πρός τούς Πέρσας Ιπετέθη- 
σαν τό τελευταϊον κατ’ αυ’τών, οί "Ελληνες ένίκησαν αυτούς 
κατά κράτος καί έξεμηδένισαν τό παλαιόν των γόητρον. 
’Αλέξανδρος ό μέγας τέλος κατέκτησε την Τΰρον, κατηδά- 
φισεν αυτήν καί παρά τάς έκβολάς τοΰ Νείλου, δπου από 
μακροΰ ήδη ήκμαζον έλληνικά έμχορεΐα, Ικτισε τήν ’Αλεξάν
δρειαν, ήτις, γενομένη κέντρον τοΰ ίνδοευρωπαϊκοΰ έμπορίου, 
κατέστη έν βραχεί ή πλουσιωτάτη καί ακμαιότατη πόλις 
τής Αφρικής καί ή πρωτεύουσα τοΰ πολιτισμού κατά τήν 
αρχαιότητα. Διά τών έκστρατεΐών του ό Αλέξανδρος έξου- ί 
δένωσε τήν δύναμιν τών βασιλέων τής Περσίας καί μετά 1 
τοΰ νικηφόρου στρατού του προήλασε μέχρι τοΰ Πενταχοτά- 
μου τής ’Ινδικής.

Τοΰ Αλεξάνδρου αί στρατειαι ¿πέφερον τελείαν ανατρο
πήν είς, τό έμπόριον καί τήν συγκοινωνίαν, εις τήν πολιτικήν 
καί πλουτολογικήν άνάπτυξιν τής Ε λλάδος καί τής Μικρας 
Ασίας- Έ ν ω αύτη παρ’ όλας τάς μετέπειτα ταραχάς καί 
τούς πολέμους έτήρησε τήν προτέραν της ακμήν καί μάλιστα 
κατέστη πλουσιωτέρα, παρ’ όσον ήσαν έν καιρω της δόξης 
των αί ασιατίκαί τών Ελλήνων αποικίαι, αί έμπορικαί έν 
αυτή τη Έ λλάδι πόλεις ήρχισαν νά χαρακμάζωσι καί νά 
έκχίπτωσι τής προτέρας αυτών περιωπής καί δόξης. Μόνη 
ή Κόρινθος, όπου κατέπλεον τά  έκ 'Ρόδου προερχόμενα 
σκάφη, καί ή έπί τοΰ Βοσπόρου αποικία των Μεγαρέων, 
τό Βυζάντιον, ήδυνήθησαν νά τηρήσωσι τήν θέσιν των έπί 
μακρόν χρόνου διάστημα ώς κέντρα καί ορμητήρια τοΰ ση- 
μαντικωτέρου ευρωπαϊκού έμπορίου, Αλλ’ όπως δήποτε τό 
κέντρον τοΰ βάρους όλης τής έμπορικής συγκοινωνίας είχε 
μετατοπισθή είς Ασίαν. Έ νταΰθα δέ, είς τάς απέραντους 
πεδιάδας μετά τών ποικιλόμορφων τοΰ έδάφους σχηματι
σμών όπου χαρήγοντο άφθονα προϊόντα όλων τών κλιμάτων, 
έπί Αλεξάνδρου καί τών διαδόχων του άνεπτύχθησαν εις 
μέγαν βαθμόν αί έμπορικαί επιχειρήσεις. Καί ναί μεν αί 
πανάρχαιαι τοΰ πολιτισμού έστίαι παρά. τόν Ευφράτην καί 
τόν Τίγρητα χροέκειντο ήδη μόνον αφανή καί κατακεχω- 
σμέν« ερείπια, είς άπειρον δ ’ έκτασιν έκάλυπτεν ή άμμος 
ττς έρημου τό παχύ καί γόνιμον έδαφος τών παρά τόν ΓΓεν- 
ταπόταμον ινδικών χωρών, ναί μεν καί ό χρυσοφόρος Πακτω
λός είχε στειρεύσει καί οί θησαυροί τοΰ παροιμιώδους γενο-

μένου Κροίσου εΐχον καταντήσει παλαιός καί απίστευτος μΰ- 
θος, έκ τοΰ καταστραφέντος όμως κράτους τών Άχαιμενιδών 
άνεβλάστησεν |π \ τών Ιρειπίων νέα ζωή καί κατά μήκος τών 
εμπορικών λεωφόρων έγεννήθησαν πόλεις, αίτινες κατά τόν 
αριθμόν καί τόν πλοΰτον τών κατοίκων των ήσαν ισότιμοι 
πρός τάς ίσχυρας πρωτεύουσας τών βασιλέων τής ’Ασσυρίας 
καί τής Βαβυλωνίας, κατά πολύ δέ ύπερτέρουν διά τοΰ πλού
του καί τής βιομηχανίας των καί αυτών τών πρό μικροΰ 
τόσον περίφημων έμχορικών πόλεων τής 'Ελλάδος. Ή  ανα
τροπή δέ αυτη έγένετο τόσον ταχέως, διότι η έκ τών έλλη- 
νικών πόλεων καί χωρών μετανάστευσις διευθύνθη ευθύς έξ 
αρχής πρός άνατολάς, αντί νά τραπή πρός βορράν καί δυ- 
σμάς. Οδτω δέ ό γεγηρακώς τής Ασίας πολιτισμός άνεζωο- 
γονήθη ύπ’ αυτών έκείνων τών λαών, οΐτινες έξ αυτής εΐχον 
δανεισθή τά  στοιχεία του πολιτισμού των καί τάς θεμελιώ
δεις βάσεις τών έπιστημών, τών τεχνών καί τής βιομηχα
νίας των.

Καί τίς δύναται ν’ άρνηθή ή νά διαφιλονεικήση, ότι 
όλη αυτη ή βαρυσήμαντος άναστάτωσις τοΰ παραγωγικού 
καί πλουτολογικοΰ συστη’ματος έπήλθε κυρίως ώς εκ της 
μετατοπίσεως τών πρός τήν κεντρικήν Ασίαν καί την ’Ινδι
κήν άγουσών οδών'. Έ ν  ω τύ πρότερον ή έμπορική τών 
χωρών τούτων κίνησις διεσπάτο καί κατετέμνετο είς διαφό
ρους κατά ξηράν καί θάλασσαν οδούς, ένεκα δέ τής αμοι
βαίας αντιζηλίας τών ναυτιλλομένων έθνών, άτινα ώς 
άσπονδοι έχθροί έχολέμουν κατ’ άλλήλων μέχρι θανάτου, 
πολλαχώς καί ποικιλοτρόπως έκωλύετο είς τήν άνάπτυξιν 
της, ήδη παραπλεύρως τής θαλασσίας όδου, τής ’Ερυθράς 
θαλάσσης, εύρέθη διά μιας ή  προςφορωτάτη καί φυσικωτάτΤ) 
κατά ξηράν οδός διά Συρίας καί Μεσοποταμίας μέχρι του 
Περσικού κόλπου καί τών εμπορικών πόλεων τής κεντρικής 
Ασίας, αυτη δε ή οδός ήτον «κωλύτως ανοικτή ένώπιον 
λαοΰ, οςτις διά τοΰ ανεπτυγμένου πολιτισμού του, τοΰ έπι- 
χειρηματικοΰ του πνεύματος, τών τεχνικών καί βιομηχανικών 
γνώσεων του, τών οικονομικών μέσων, τής αφθονίας τών 
πόρων καί δ ιά  τών άποικιστικών του αρετών υπερεξειχε πάν
των τών άλλων συγχρόνων έθνοτήτων. Αί ελληνικά! αποι- 
κίαι έπί Αλεξάνδρου ήδη έξικνοΰντο άπό τής λιβυκής έρημου 
μέχρι τών πηγών τοΰ ’Ινδού καί έξησφάλιζον είς ένα καί 
μόνον λαόν τάς «πείρους καί γονιμωτάτας ταύτας έκτάσεις 
τής γης. Καί δ «γχίνους ουτος καί υπό τοΰ θεού ηύλογη- 
μενος λαός έκραξε πάν ό,τι ήδύνατο, όπως απόδειξη καρπο
φόρους τούς έν τη χώρα ταύτη καί τή φύσει κεκρυμμένους 
θησαυρούς· οί πολυπληθείς μετανάσται έδωκαν ώθησιν είς 
την βιομηχανίαν καί τήν παραγωγικήν τοΰ έδάφους δύναμιν, 
οδτω δ ’ έκτος τοΰ διαμετακομιστικοΰ έμπορίου άνεπτύχθη 
καί σπουδαία επιτόπιος έμπορική κίνησις. Ή  όλονέν αυξουσα 
ευπορία τών πυκνών καί δραστήριων κατοίκων διηυκόλυνε 
τόν σχηματισμόν καί την αύξησιν μεγάλων πόλεων έγγύς 
τής μεγάλης όδοΰ, δ ι’ ής διήρχετο τό παγκόσμιον έμπόριον. 
'Η  'Ρόδος, ήτις ένεκα τής θέσεώς της αμφοτέρωθεν έκυ- 
ριάρχει τών άκτων τής παρακείμενης ηπείρου, τ  Αντιόχεια, 
ή πρωτεύουσα τών Σελευκιδών, ή Παλμόρα, ή άργότερον πε
ρίφημος πρωτεύουσα τής αύτοκρατείρας Ζηνοβίας, ή Αλεξάν
δρεια, ή λαμπρά των Πτολεμαίων πρωτεύουσα, ϊ  έπί τοΰ 
Τίγρητος Σελεύκεια καί άλλαι πόλεις μεγάλαι καί περιφα
νείς καί απειράριθμοι άλλαι έστίαι τής ελληνικής φιλοπονίας 
προςείλκυον είς Ιαυτάς πανταχόθεν τό έμπόριον καί τήν συγ
κοινωνίαν καί συνεκέντρουν αυτό είς τήν διευθυνσιν ταυτην.

Πάντα ταΰτα όμως συνετέλεσαν είς τό νά διαψευσθώ-
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σιν άρδην 'αί .έλπίδες, ί*ς ο.ί έν-Έ λλάδι εΐχον συλλάβει έκ 
των κατακτήσεοιν -’Αλεξάνδρου τον μεγάλου. Προ πάντων 
δε αί ’Αδήνβι,-τέλεο'ν - εΐχον άπωλέσει την παλαιάν αυτών 
σημαντικότητα-ως πρώτη έμπορική πόλις τον Αιγαίου -πέ
λαγους, -έξαο&ενησδεΤσαι καί προηγουμ-ένως ήδη διά των 
ατελεύτητων εσωτερικών σπαραγμών καί των άτυχων επι
χειρήσεων είς τό έξωτερικόν. Καί ή Κύρινδος είχε μείνει 
μόνον είς την παλαιάν «ύτής δε'σιν, δεν ¿προόδευε δε πολυ 
καί αυτό Βυζάντιον, καίτοι διά της έπικαίρου του τοποθε
σίας, του μοναδικού λιμένος του ήδύνατο να σνγκοινωνή 
προς άπάσάς' τάς χώρας εύχερέστερον, παρ’ όλαι αί λοιπαί 
έλληνικαί πόλεις καί άποικίαι. Ή  ρ.εγάλη έμπορική οδός 
προς τήν ’Ινδικήν καί τήν Κίναν δια τού αραβικού καί περ
σικού κόλπον έκειτο έκτος τής σφαίρας του καί διά τούτο 
δέν ήδυναττο νά παρακολουδήση κατά πόδας τήν ταχεΐαν 
άνάπτυξιν: τής ’Αλεξάνδρειάς. Άντί τούτον όμως έμενον 
αυτω άνοικταί προς τήν κεντρικήν Ασίαν δυο άλλαι οδοί. 
Καί ή μεν ήγεν έκ τού ποταμού Δών καί έκ βορρά περί 
τήν Κασπίαν θάλασσαν είς τον ’Ώξον καί τήν έλευδέραν 
Ταρταρίαν, όπου εκειντο αί άποδηκαι των κινέζικων, ινδι
κών καί .ελληνικών έμπορευμάτων, ή δε Ιτέρα εφερεν έκ τής 
έν τή νοτιοανατολική άκρα τού Εύξείνου πόντον κειμένης 
Κολχίδος πρός τον Φάσιν, είτα διά ξηράς προς τήν Κα- 
σπίαν δάλασσαν καί τήν λίμνην τής ’Αράλης καί εντεύθεν 
διά τής Βακτριανής ■ πρός τό σημερινόν Χεράτ καί τάς παρά 
τον ’Ινδόν, χώρας. Άμφότεραι αυται αί οδοί ή σαν έν χρήσει 
από άμνημονεύτοιυ χρόνων, τούτο δε άποδεικνύει ο πλους 
των ’Αργοναυτών πρός εδρεσιν του έν Κολχίδι χρυσού δέρα
τος καί ή έκ ■ παλάιοτάτων χρόνων έπί τής ταυρικής Χερ- 
σωνος, τής-σημερινής Κριμαίας, καί των άλλων ακτών τής 
Μαύρης, δαλά-σσης έγκατάστασις έλλήνων άποίκων καί μετα
ναστών.

' 'Οπόσην σπουδαιότητα εΐχον αί έκ Κολχίδος προς τάς 
’Ινδίας άγουσαι έμ.πορικαί οδοί μαρτυρούσιν αί πολυάνθρω
ποι καί. πυκνόταται έλληνικαί αποικίαι των βορείων ακτών 
τής Μικράς Άσίας. Άλλ’ ή διά του περσικού κόλπου καί 
τής Έρυδράς.δαλάσσης άγουσα έκέκτητο τόσα φυσικά πλεο- 
νεκτήμ.ατα, ώςτε πάσα ή έμπορική κίνησις έτράπη πρός τού
την καί Τοσούτο μάλλον, καδ’ όσον. αί έγγός εύφοροι καί 
υπό ποταμών διαρρεόμεναι χώραι ήσαν ιδιαζόντως προςφυεΐς 
είς τήν πρόοδον τής γεωπονίας, τήν αυξησιν των πόλεων 
καί είς τήν άνάπτυξιν τής βιομηχανίας. Τό έμ,πόριον έπρεπε 
να τραπή τήν οδόν ταύτην, έπειδή ό πυκνός, ό καδ·’ ολους 
τους παραγωγικούς κλάδους τής πλαυτολογίας Ινεργός, πλού
σιος καί πολλάς. έχων άνάγκας πληδυσμός των χωρών τού
των διετήρει άκμαίαν τήν έπιτόπιον έμΛορικήν κίνήσιν καί 
τήν πρός τάς γειτνιαζούσας χώρας συγκοινωνίαν ανέπτυξε μέ- 
χρις απίστευτου δι’ ήμάς τήν σήμερον βαδμού. Έ π ί τών 
διαδόχων - του ’Αλεξάνδρου, τών Πτολεμαίων καί τών Σελευ- 
κιδών, ή έπί τών οδών ¿κείνων κίνησις ήτο τοιαότη, ώςτε 
πρός αυτήν δυναται-τήν σήμερον νά συγκριδή μόνον ή διά 
τής διώρυγος του Σουέζ. Αί «νάγκαι λοιπόν «πήτησαν νά 
κατασκ-ευασδ-ώσιν ευ’ρότεροι λιμένες, νά στρω.δ·ώσι λαμπραί 
οδοί καί νά σκαφή διώρυξ, ήτις έξ Άλεξανδρείας συνέδεε 
τόν Νείλον .πρός τήν Έρυδράν θάλασσαν καί από Πτολε
μαίου το ύ . Φιλαδέλφου μέχρι Μάρκου Αυ’ρηλίοο ¿ζωογονεί 
τό αφρικανικόν, αραβικόν καί τό Ινδικόν έμπόριον." ’Απέναντι 
τών ύπό τής· φόσεως καί τής τέχνης δημιουργηδεισών τού
των' όδών ώφειλε φυ.σικώς ή από Κολχίδος εις’Ινδίας άγουσα 
να όπισδ-οδρομήση, άν καί τολμηροί έμποροι έξηκολού&ουν

πάντοτε νά περιφρονωσι τά  κωλόμ.ατα καί μετά πολλών κιν- 
'δύνων να διαβαίνωσι τά  οροπέδια, τάς άγόνους έρημους καί 
τάς χιονοσκεπείς άλύσσεις των Καυκασίων δρέων.

Ή  τοιουτοτρόπως δε συντελεσδεΐσα συγκέντρωσις τού 
παγκοσμίου έμπορίου ού σμικρόν· συνεβάλετο καί είς τήν πα
ρακμήν τής καρχηδονικής δυνάμεως, άφ’ ου δέ κάί αυττ 
ή νικηφόρος 'Ρώμη κατέκτησε τήν Αίγυπτον καί τήν Μικράν 
Άσίαν, ή ’Αλεξάνδρεια πάλιν εμεινεν ή πρώτη έμπορική πό
λις του κόσμου, ό κεντρικός δεσμός τριών ηπείρων καί η 
κυρίωτέρα έμπορική άποδήκη τής φιλήδονου 'Ρώμης καί 
όλων τών μεγάλων πόλεων της δόσεώς. 'Η  συγκοινωνία δέ, 
ήτις εΐχεν άναπτυχΟ·ή έν ’Αλεξάνδρειά, 'Ρόδω καί έ/ τοΐς 
λσιποις λιμέσι τής ’Ανατολής, εΐχεν έπί τοσούτον μεγαλειτέ- 
ρας βάσεις, καδ-’ όσον τό Βυζάντιον καί αυτή ή'Ρώμ.η μ,έγα 
μέρος σιτηρών προςεπορίζοντο έξ Αίγυπτου καί Μικρϊς Άσίας. 
Πρός έτι μεγαλειτέραν δ ’ έμψυχωσιν τών συναλλαγών συν- 
ετέλεσεν ή κατάλυσις των διαφόρων μικρών ηγεμονιών καί 
ό παραγκωνισμός τών πολλών καί ποικίλων γλωσσών διά 
τής έλληνικής καί τής λατινικής.

Πανταχοϋ της ’Ανατολής διεδόδη ή ελληνική γλώσσα, 
καίτοι οί 'Ρωμαίοι ου’δαμώς παρεκώλυον τήν χρήσιν καί τών 
άλλων ιδιωμάτων. Ουτω δ ’ εύκολώτερον έπέτυχε το πείραμα 
τής άνυψώσεως του Βυζαντίου είς πρωτεύουσαν τής ανατο
λικής Αυτοκρατορίας, Οί Αυτο/ράτορες διά τής μεγάλο- 
πρεπείας καί πολυτελείας των ύπεστήριζον τήν βιομηχανίαν 
ή πόλις έκοσμήδη διά λαμπρών οίκοδομών καί μνημείων 
καί έν βραχεί προςέλαβεν ή εκτασις αυτής εόρείας διαστά
σεις ως έκ· τής συρροής κατοίκων έξ όλων τών έπαρχιων. 
Τό πρός την κεντρικήν Άσίαν, Κίναν καί ’Ινδικήν, Ιμπόριον 
σπουδαίως εΐχεν ¿ναζωπυρηδή από τής εποχής τών Άρσα- 
κιδών, οϊτινες εΐχον ιδρύσει έν Περσία ισχυρόν βασίλειον. 
Αί παροδικαί έπιδρομαί τούν Σινών, οϊτινες από καιρού είς 
καιρόν ύπέτασσον πάσαν τήν άπέραντον χώραν μέχρι της 
Κασπίας δαλάσσης, όπεβοήδουν τήν σύναψιν νέων σχέσεων 
μεταξύ Σινικής καί τών παρά τόν ’’’Ωξον χωρών. Έ ν ω δέ 
ή μετανάστασις τών λαών κατέστρεφε τό δυτικόν ρωμαϊκόν 
κράτος, ή ’Ανατολή ένισχύετο καί έκραταιούτο έν τή δυνά
μει της. Τό Βυζάντιον είχε καταλάβει τήν δέσιν της ‘Ρώ
μης. Ή  πόλις τού Κωνσταντίνου κατέστη πρωτεύουσα τού 
Χριστιανισμού καί τού κόσμου σόμπαντος, ή πρώτιστη έδρα 
τών επιστημών, τών τεχνών καί τής βιομηχανίας, έν ω έν 
τή Δύσει έκυριάρχουν οί βάρβαροι, καί αί άρχαΐαι έστίαι τού 
πολιτισμ.ού έγένοντο παρανάλωμα τής δηώσεως καί τής λεη
λασίας. Ύπό αγροίκων καί βαναυσων χειρών τά αριστοτεχ
νήματα των έλλήνων καί ρωμαίων αρχιτεκτόνων, γλυπτών 
καί ζωγράφων κατεχώσδησαν υπό τά  ερείπια τών καταστρα- 
φεισών πόλεων, έκ βάΟ·ρων άνετράπη πάσα ή κοινωνική καί 
πολιτική τάξις, τό δέ έμ.πόριον καί ή βιομηχανία τέλεον έξ· 
εμηδενίσδη καί άπενέκρώδη. Ούδαμόδεν πλέον έζητούντο 
τά  προϊόντα τής ’Ανατολής, έπειδή. πανταχοϋ εν τή Δύσει 
έπεκράτει πενία καί βαρβαρότης. ’Αξίοσημείωτον εΐνε λίαν, 
καί συγχρόνως ευεξήγητον, 5τι ή παρακμή τής ανωτέρω 
μνημονευδείσης μεταξύ Νείλου καί Έρυδράς δαλάσσης διώ
ρυγας συμπίπτει ακριβούς είς τήν περίοδον τής άρχής τής 
μεταναστασεως τών λαών, ήτοι έπί τού Μάρκου Αύρηλίου. 
Αί μετέπειτα περιπλοκαί έν τώ  κρατεί, οί αδιάκοποι πόλεμοι 
καί αί έπιδρομαί τών Πάρδων έπήνεγκον επίσης τήν πα
ρακμήντής .’Αλεξανδρείας καί προ πάντων τών από ταύτης 
■μέχρι του περσικού κόλπου έν ·τώ μεταξύ κειμένων πόλεων.

[ίπίται ονν'/ίΐΊ.)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.
ΑΙ ΕΝ ΛΑΡΝΆΚΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ 

ύπό Χ Ρ. ΙΙΑΠΑΑΟΠΟϊΛΟΪ.
(Δικαβτοίί ίν  Κΰπρω.)

Πρό τινων έτών |ν  Λάρνακι έπί τίνος υψώματος καλού
μενου Β αμ βούλα ένηργήδησαν άνασκαφαί οπό της ’Αγγλι
κής Κυβερνήσεως, έπιστατούντος του κ. Σίγκλαιρ, λοχαγού 
του Β. Μ. Έ κ  των γενομένων τούτων ανασκαφών άνευρέ- 
δησαν, καδ·ά παρ’ άχάντων πιστεύεται, τά  έρείπια το“ φρου
ρίου, ή τής άκροχολεως τού αρχαίου Κιτίου, Ιπιβλεπούσης 
τον άρχαΐον κλειστόν λιμένα τον υπό τού Στράβωνος μνη- 
μανευόμενον. "Απαντα τά  χώματα τά  έπί των τειχών καί 
πέριξ-τής άκροπόλεως μετεφέρδησαν αλλαχού καί έσχημα- 
τίσδη ούτως ωραία πλατεία, έμπροσδεν τής οποίας είσέτι 
κεΐνται τά  Ιρείπια τειχών τινων.

Τά σωζόμενα είσέτι έρείπια τών άνασκαφών τούτων 
έπεσχέφδ-ην καί αυδις έσχάτως έν ώρα σχολής, έν ή δια- 
τέλουν έν Λάρνακι καί έδεώρησα καλόν ίν» άποσπάσω τινά 
έκ τής ανεκδότου έκείνης μελέτης μου περί τών άνασκαφών 
έκείνων καί δημοσιεύσω αυτά προς διαφώτισιν του δημοσίου.

Είς γωνίαν τινά έξωτερικώς επί του δυτικού τείχους 
εΐδον λάρνακα πλήρη χωμάτων καί ευρομεν έντός αυτής 
άγνύδας τινας έξ έγχωρίου όπτ-ής πλινδου. Εις τήν νοτιο
ανατολικήν γωνίαν έτέρου μέρους μετά τήν άφαίρεσιν τών 
χωμάτων ευρομεν δυο δωμάτια παράλληλα άνευ οροφής, πα- 
ραπλεύρως δε αυτών έπί τού μεσημβρινού τείχους έκαδαρί- 
σαμεν την ύπάρχουσαν διπλήν σύριγγα καί κατήλδομεν είς 
αυτήν διά κλίμακος έχοόσης βα&μίδας τινάς έκ λ ίδω ν έν
τός τής σύριγγος ταότης είδομεν έτέρας οικοδομάς· ή σύριγς 
αυτη είχε διεόδ-υνσιν άπό ανατολών προς δυσμάς κάί έκεΐσε 
εύρέδησαν πολλά νομίσματα διαφόρου έποχής ως καί έν μο- - 
λυβδόβοολλον βυζαντινόν μετά τετραστίχου έπιγραφής δυσ
ανάγνωστου· τινά τούτων έρχόμεδα έξηγήσαι: Νόμισμα τού 
Γαίου (Καλιγόλα), καίσαρος, μέ Άδηνάν ένοπλον ίσταμένην. 
Μολυβδινον σύμβολον, φέρον άφ’ ενός μεν μέρους μονογραμ- 
ματικώς τήν λέξιν Κίτιον, άφ’ ετέρου δέ τήν Άφροδίτην. 
Νόμισμα χαλκουν του Σεπτιμίου Σεουήρου, μέ ΣΕΒ. ΑΔ-ΡΙ- 
ΑΝΟ καί Τύχην ίσταμένην. Νόμισμα φέρον ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ' 
ΚΥΠΡΙΩΝ καλώς κατιωμένον. Νόμισμα του ’Ιουλίου καί
σαρος μετά ρωμαϊκής έπιγραφής καί τύπου αρότρου. Νόμι
σμα φέρον τόν αετόν καί έπί τής άνω γωνίας τον βλαστόν 
έλαίας· έτερον νόμισμα άργυρούν φέρον τήν σφίγγα καί κρί
νον. δύο έτερα νομίσματα φέροντα κεφαλήν Άδηνάς μετά 
περικεφαλαίας καί αστέρα.

Είς έτέραν γωνίαν ετέρου τείχους εύρέδησαν διάφορα 
κεκεραμευμένα άγγεΤα,. ών καί τινα τεδραυσμένα, εις σαρκο
φάγος έξ οπτής γης όλοκλήρως κατεσκευασμένος καί δία-' 
κεκοσμημένος Ιργοις προστύποις καί άνδριάσι τών τεδνεώτων 
κατοΐκεκλιμένοις' δυστυχώς ουτος έδραύσδ-η αβελτηρία τών 
εργατών. Δυο άναδηματικαί έπιγραφαί έπί τεμαχίων οπτού

πλίνθου έρυδρού φοινικικοΐς γράμμασι, καί έτερα έπιγραφη 
έπί μαρμάρου πτολεμαϊκήςέποχής είς τιμήν τής Βασιλίσσης 
Βερενίκης, συζύγου καί αδελφής τού Ευεργέτου. Ή  εΰρεσις 
φοινικικών επιγραφών έν τη δέσει ταύτη δηλοΐ ότι τα  επι
τύμβια ταύτα μετεκομίσ&ησαν άπό τήν Νεκρούπολιν πρό? 
χρήσιν τών οχυρώσεων, καί τούτο, ώς εικάζεται, έγένετο 
μετά παρέλευσιν πολλών ετών καί τήν παντελή έκλειψιν τον 
φοινικικού στοιχείου έκ τής χώρας.

Ή  άνεγερσις τής άκροπόλεως φαίνεται νά μή ήναι.έχ 
τών αρχαιότατων · πέριξ τής δέσεως ταότης έξεχώσδησαν και 
τά  δεμέλια ναού τίνος Ισως χριστιανικού καί, νομίζω, ότι η 
είκασία μου αυτη εχει υπόστασίν τινα, διότι εύρέδησαν και 
ίερά τινα εκκλησιαστικά σκεύη, οΐον λυχνίαι, θυμιατήρια 
καί αστερίσκοι, αναγόμενα είς τήν χριστιανικήν παλαιο
γραφίαν.

Έ κ  τών αναθηματικών φοινικικών τούτων έπιγραφών με- 
9-ερμηνεύσαντες μίαν,. άναγράφομεν αυτήν συμπληροΰντες το 
κατά δυναμιν. ή έπιγραφή αυτη έν πολλοΐς άπετρίβη.Ιχουσα 
17 σειράς, ύψ. 0,148, 0,11.
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πρώτοι ημείς δημοσιεύοντες ελληνιστί ύποβάλλομεν αυτήν 
ύπό τήν σοφήν κρίσιν τών αρχαιολόγων.

0 1 Δ Υ Ο  Φ Ι Λ Ο  I.
(συνέχεια). . /

— ν0χι, δεν μου τά  είπαν αυτά, άπεκρίδην. Έ δώ  είς 
τήν εξοχήν δέν έχω κανένα διδάσκαλον. Είς τήν Μόσχαν 
όμως έχω ένα σωρό.

Καί μένετε πολόν καιρόν είς τήν έξοχήν;

— Δύο μήνας, όχι περισσότερον. Ή  μάμμη λέγει ότ 
είς τήν εξοχήν γίνομαι κακομα&ημένο παιδί. Έ χ ω  όμως 
έδώ μίαν γκουβερνάνταν.

— Μιά γαλλίδα κερατσα;
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— Ναί, γαλλίδα.
'Ο  Πουνΐνος έξυσε τό ους του.
— ,,Έτση, μια μαμζέλλα;
— Ναί . . . μαμζέλλ Φρικε ονομάζεται αυτή . . . .
Αίφνιδίως μοί έφάνη ότι ήτον αίσχος δ ι’ εμέ, δωδε

καετή ήδη παΐδα, νά μή έχω διδάσκαλον, άλλα μίαν γκου
βερνάνταν . . . .  ’ςάν νά ήμην κορίτσι!

— Έ γώ  όμως δεν τήν υπακούω, προςέδηκα περιφρο- 
νητικώς- όλως διόλου!

'Ο  Πουνΐνος έσειε τήν κεφαλήν.
— Ώ  οί πλούσιοι, ώ οί πλούσιοι! Πώς άφίνουνε, πώς 

αφίνουνε . . . .  τών πατέρων μας τά  ήδ·η! Πώς γυρεύουνε
ν’ αποκτήσουνε . . . .  ξένα έδιμα καί ήδη!

— Τί πράγμα εϊν’ αυτό; ’Μιλεΐτε με στίχους; ήρώτησα.
— Αύτο τό κάμνω οσάκις μου έλδ·η όρεξις. Μου είνε 

έμφυτος αύττ ή ίδιότης . . . .
Τήν αυτήν όμως στιγμήν ήκούσαμεν όπισδέν μας έν

τω κήκω όξύν καί ίσχυρόν συριγμόν.
Έ ν ριπή οφδαλμού ό νέος φίλος μου άνεπήδησεν άπό 

τής θ-έσεώς του.
— Είνε ό σύντροφός μου· με γυρεύει τώρα . . . τ ί άρά 

γε εχει νά μοί εϊπη; αντίο, παλληκάρι μου . . . . δά  συγ-' 
χωρήσετε βέβαια τόν τρο'πον μου καί θ-ά μ’ έχετε ύπό τήν 
εύνοιάν σας . . . .

Καί ταχέως έξαφηνίσδη έντός τών πυκνών 8-άμνων. 
’Εγώ ό'μως έμεινα έπί τινα χρόνον ακόμη καδήμενος έπί 
του δρανίου. ’Ησδανόμην κάποιαν αβεβαιότητα καί έν άλλο
ακόμη, αρκετά εύάρεστον, α ίσδημ α ...............  Ουδέποτε έπί
ζωής μου είχον ίδεΐ άλλον, τοιούτον άνδρωπον, ουδέποτε 
•μέχρι τουδε είχον συνδιαλεχδή τοιουτοτρόπως . . . .

Έ π ί τινας στιγμάς παρεδόδην είς τους ρεμβασμούς μου 
. . . .  κατόπιν όμως ένεδ·υμήθ·ην τό μάδημα τής μυδολο- 
γίας καί ταχέως Ισπευσα είς τήν οικίαν.

» *¥

Έ δώ  έμαδον ότι ή μάμμη είχε συμφωνήσει πρός τόν 
Βαβουρϊνον. Έ ν τω ύπό τών υπηρετών οίκουμένω οίκοδο- 
μήματι, ού μακράν του σταυλου, είχεν όρισδ-ή δι’ αυτόν δω- 
μάτιον, τό όποιον αύδ-ωρεί μετά του φίλου του κατέλαβε.

Τήν έπομένην πρωίαν, άφ’ ο3 έπια τό τέϊόν μου, μετέ- 
βην εις τό οικοδόμημα τούτο χωρίς νά ζητήσω προηγουμέ
νως τήν άδειαν παρά τής δεσποινίδος Φρικε. "Ημην ανυ
πόμονος να ομιλήσω πάλιν μέ τόν χ&εσινόν παράξενου άν- 
δρωπον. Χωρίς να κρούσω τήν δύραν — τό έδ-ιμον αυτό 
μας ττον άγνωστον απέναντι τών κατωτέρων, — είςήλδον 
κ«τ ευδεΐαν είς το δωμάτιον. Δέν εύρον όμως έν αΰτώ 
¿κείνον, όν έζήτουν ό Πουνΐνος δέν ήτο παρών, άλλ’ ό προ- 
στατης του, ο φιλανδρωπος Βαβουρΐνος. "Ιστατο μέ διατε- 
ταμένα τα  σκέλη καί άνευ επενδύτου πρό του παραδυρου, 
καί ετριβεν έρρωμένως διά χειρομάκτρου τήν κεφαλήν του 
καί τόν λαιμόν.

— Τί δέλετε; ήρώτησε συνοφρυουμενος χωρίς όμως νά 
διακόψη τήν έργασίαν του. — Δέν είνε ό Πουνΐνος έδώ; 
ήρώτησα καί έγώ με τόν ίδιον τρόπον.

— Ο κύριος Νίκανδρος Πουνΐνος απουσιάζει τήν στιγ
μήν ταυτην, άπήντησεν όλίγον βραδέως ό Βαβουρΐνος. Άλλ’ 
επιτρέψατε μοι την παρατήρησιν, μικρέ μου, ότι δέν είνε 
πρέιίον νά είςέρχεσδε είς ξένον δωμάτιον χωρίς καμμίαν 
άδειαν.

Έ γώ  ¿«προς! . . . τ ί αναίδεια!, . . άπό τόν δυμόν μου 
έγινα κατακόκκινος. ·

— Φαίνεται ότι δέν ξευρετε ποιος είμαι! είπον — όχι 
πλέον άφελώς, αλλά μέ υπεροψίαν — είμαι ό εγγονος τής 
κυρίας.

— Αυτό μοί είνε άδιάφορον, άπήντησεν ό Βαβουρΐνος 
έξακολουδών άκόμη νά τρίβεται. — Καί έγγονος τής κυρίας 
αν ησδε, πάλιν δέν έχετε κάνέν δικαίωμα νά είςέρχεσδ-ε 
άνευ άδειας είς ξένον δωμάτιον.

— Πώς αυτό ξένον δωμάτιον! Τ ί νομίζετε;! Έ γω  
παντού έδώ είμαι οίκοκύρης!

— Μέ συγχωρεΐτε- Ιδώ ϊγώ  είμαι ό οίκοκύρης. Κατά 
την συμφωνίαν μοί έδόδη καί τό δωμάτιον τούτο . . . ώς 
μέρος του μισδου μου . . . .

— Μή μου κάμνετε τό δάσκαλο! τόν διέκοψα· ξεΰρω 
καλλίτερα άπό σάς, ότι . . . .

— Έ χετε  ανάγκην διδασκαλίας, προςέδ-ηκε καί αυτός, 
επειδή είσδ·ε άκόμη πολό μικρός . . . .  Γνωρίζω τά  καδή- 
κοντά μου, έπίσης όμως γνωρίζω καί ποια είνε τά  δικαιώ
ματα μου, καί άν έξακολουδήσητε νά όμιλήτε τοιουτοτρό
πως, δ ’ άναγκασδώ νά σάς διατάξω ν’ άπομακρυνδητε 
άπό έδώ . . .

Δέν ήξεύρ,ω πού ήδελε καταντήσει ή φιλονεικία μας, άν 
τήν αυτήν στιγμήν δεν είςήρχετο είς τό δωμάτιον ο Που
νΐνος μέ κλονούμενα καί πηδηκτά βήματα. Πιδανόν νά πα- 
ρετήρησεν είς την έκφρασιν τών κροςώπων μας, ότι συνέβη 
τ ι μεταξύ μας δυςάρεστον, διότι άμέσως έσπευσε να μέ χαι- 
ρετίση μέ τάς πλέον φιλοφρονεστέρας έκδηλώσεις τής χαράς.

— ’Α τό παλληκαράκι, τό καλληκαράκι μου! άνεφώνησε 
κινών είς τόν άέρα κατά διαφόρους διευδΰνσεις τους βρα
χίονας του καί έκβάλλων τόν άπροςδιόριστον καί άηχον 
εκείνον γέλωτά του. Πόση ή καλοσύνη σου, νά μοί κάμης 
έπέσκεψιν, πόση ή καλοσύνη σου!

— Τ ’ εΐν’ τούτα! έσκέφδην κατ’ ίδιαν· αυτός αρχίζει 
άπό τώρα νά μοί όμιλή καί είς τόν ένικόν!

— Πάμε τό λοιπόν, έλα νά πάμε είς τόν κήπον! Βρήκα 
έκεΐ κάτι . . κάτι . . . Πού νά καδήσωμε έδώ ’ςαυτήν τήν 
ζέστη 1 Πάμε, πάμε!

— Ήκολούδ-ησα τόν Ιϊουνΐνον· είς τόν κατώφλιον τής 
δύρας όμως τό Ιδεώρησα άναγκάΐον νά στραφώ καί νά ρίψω 
πρός τόν Βαβουρϊνον έν προκλητικόν βλέμμα: Έσυ μόνον 
νά τό ξέρης, ότι έγώ δέν σέ φοβούμαι!

Καί αυτός μοί άνταπέδωκε τά  ίσα καί έτι περισσότερα, 
διότι έπτυσεν είς τό ρινόμακτρόν του — ίσως διά νά μέ · 
πείση με τόν ψηλαφητώτατον τρόπον, ότι καδ’ ολοκληρίαν 
μέ περιεφρόνει.

— Τί τετράποδο είνε αυτός ό φίλος σας! είπον πρός 
τόν Πουνΐνον άμα ώς έκλείσδη όπισδεν ημών ή δύρα.

Πλήρης φρίκης έστρεψευ ουτος τό σπανόν πρόςωπόν του 
πρός έμέ.

— Περί τίνος έκφράζεσδε κατ’ αυτόν τον τρόπον; ήρώ- 
τησεν άνοίγων πλατέως τούς όφδαλμούς.

— Νά δά καί σείς, φυσικά περί αυ’του . . . .  πώς τόν 
λέγουν δά; . . . περί αυτού . . . τού Βαβουρίνου.

— Περί τού Παντολέοντος Βαβουρίνου;
— Ναί βέβαια, περί αυτού . . . τού μπασιμποζούκου!
— Πω . . . ω . . . ώς! έτραόλισεν ό φίλος μου έκστα- 

τικός. Πώς μπορείτε καί όμιλεΐτε έτση, παλληκάρι μου, 
παλληκάρι μου! 'Ο  Βαβουρΐνος είνε πολύ άξιο.σέβαστος άν- 
δ-ρωπος καί έμφορεΐται άπό τάς αύστηροτάτας άρχάς . . .
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εΐνε ολως διόλου έκτακτος άνδρωπος! 'Η  άλήδεια εινε δτι 
δέν επιτρέπει νά τον προςβάλουν, διότι γνωρίζει τήν αξίαν 
τον. Αυτόν, αγαπητέ μου, πρέπει, τις νά τδν μεταχειρίζεται 
εΰγενως, διότι εΤνε — τώρα ο Πουνΐνος εκυψεν εις τό οδς 
μου — δημοκράτης!

Ήτένισα τον συνοδόν μου μέ έκστατικους' όφδαλμοός. 
Αυτό δεν τό έπερίμενα, ’Από τό ’Εγχειρίδιον του Καϋδανώφ 
καί από άλλα Ιστορικά συγγράμματα έγνώριζον, δτι κατά 
τήν αρχαιότητα υπήρξαν έν Έ λλάδι καί ’Ιταλία δημοκρά* 
ται, τους οποίους δεν ήδυνάμην. άλλως νά φαντασθ·ώ παρά 
φέροντας χερικεφαλαίας, στρ.ογγύλας ασπίδας κρατούντας είς 
τάς χεΐρας καί έχοντας τούς πόδας μεγάλους καί γυμνούς. 
"Οτι δμ.ως καί είς τήν έποχήν.μας, καί μάλιστα έν 'Ρωσσία, 
έν τη  νομαρχία X  . . . ήδύναντο νά ύπάρχωσι δημοκράται 
. .  . αυτό ήτο άνώτερον των διανοητικών μου δυνάμεων καί 
με έφερεν είς άμ,ηχανίαν.

— Μάλιστα, αγαπητέ μου, μάλιστα, δ Παντολέων Βα- 
βουρΐνος εΐνε δημοκράτης, έπανέλαβεν ο Πουνΐνος. Τώρα 
ξεΰρετε πλέον πώς νά εκφράζεστε είς τό μ,έλλον περί ένός 
τοιουτου άνθ·ρώπου . . . .  τώρα δμως ας υπάγωμεν είς τόν 
κήπον. Μαντεύσατε τ ί εύρηκα έκεΐ!. Εύρηκα έν αυγό κούκ- 
κου μέσα είς τήν φωλεάν ένός έρυδροϋ δρυοκολάπτου!' Δέν 
εΐνε περίεργον-αυτό;

Τόν ήκολοόθησα- είς; τόν κήπον, αλλά κατ’. Ιδίαν έπα- 
νελάμβανον άδιακόπως: — Δημοκράτης, Δη . . . .  μο . . .  . 
κρά . . . της!

— Αϊ τώρα, προςέδηκα. άποφασιστικως κατ’ ίδιαν’ 
τώρα καταλαμβάνω τουλάχιστον διατί ή σιαγών του εινε 
τόσον κυανή!

" * *
*

Αί σχέσεις μου προς τά  δύο ταυτα υποκείμενα — τόν 
Πουνΐνον καί Βαβουρΐνον — . προςέλαβον από τής ημέρας 
ταυτης ωρισμένο.ν. τινά χαρακτήρα. 'Ο  ΒαβουρΤνος έκίνησεν 
έν Ιμοί αίσθημα. μίσους,. είς ό μετ’ ολίγον άνεμίχδη καί 
εΐδός τι σεβασμού, ή μάλλον αορίστου τινός φόβου! Καί 
δέν έπαυσα μάλιστα ν.ά τόν .φοβούμαι, δταν μετ’ ολίγον 
έξηλείφδη ό πρόηγουμ.ένως τόσον απότομος, ¿κείνος τρόπος 
του! Οίκοθ·εν έννοεΐται δτι τόν Πουνΐνον δέν ¿φοβούμην 
καδόλου, ουτε καν. τόν εσεβομην μάλιστα! Τόν έδεώρουν 
— διά νά είπω τήν αλήθειαν — ώς άπλουν γελωτοποιόν! 
Τόν ήγάπων δμ.ως έξ ,ολης καρδίας. _’Επί ώρας ολοκλήρους 
νά τόν άκολουδώ, να..μένω μόνος μαζή του καί ν’ άκουω 
τάς διηγήσεις του". . ..αυτό ήτο δ ι’ εμέ αληθής άπόλαυσις.

Αί στεναί. αυται σχέσεις μου πρός ένα „κοινόν“ άνδρω- 
πον δέν ευηρέστουν τήν μάμμην μου. 'Οσάκις δμως τό έπε- 
τύγχανον έτρεχον- μέ προδυμίαν προς τόν περίεργον καί αγα
πητόν φίλον μου. Συχνόταται δέ κατήντησαν αί συνεντεύξεις 
μας μετά τήν άπομάκρυνσιν τής δεσποινίδες Φρικέ, τήν. 
οποίαν ή μάμμη άπέπερ.ψεν είς Μόσχαν — καί τοΰτο πρός 
τιμωρίαν της,, διότι έτόλμησεν εις τινα έπισκεφθ'έντα ημάς 
αξιωματικόν νά παραπονεδή δ 1“  τήν επικρατούσαν είς τόν 
οΐκόν μας ανίαν.. 'Ω ς πρός τόν Πουνΐνον δέ, αυτός ουδόλως 
ήνωχλεΐτο έκ των μακρών, μακρών ¿κείνων συνδιαλέξεων 
μεδ’ ένός δωδεκαετούς μειράκιου, άλλά μάλλον ¿πεζήτει ό 
ίδιος τήν συναναστροφήν μου. ΙΙοσάκις ήκροώμην αυτόν 
διηγ.ούμενον υπό τήν άρωμα άποπνέουσαν σκιάν, επί τής 
ξηράς καί λείας χλόης, υπό τό φύλλωμα τών λευκών ή 
παρά τήν δχδην τή ς , μικράς λίμνης επί τής ύγράς ολίγον 
άμμου της, όπόδεν δαυμασίως άνελισσόμεναι καί γογγροειδεΐς

προεξέβαλλον ρίζαι, δμοιαι πρός μεγάλας μελαίνας φλέβας, 
πρός δφεις . . . οίονεί φυγώδας ύποχδονίου τινός βασιλείου!

Λεπτομερώς μοί διηγείτο ό Πουνΐνος τήν βιογραφίαν 
του, δλα του τά  ευτυχή καί άτυχή συμβάντα, πρός ά έγώ 
πάντοτε εΐχον τόσον δερμόν καί ειλικρινές ενδιαφέρον! 'Ο 
πατήρ του ήτο ίερευς — λαμπρός άνδρωπος, άλλ’ είς τήν 
μέδην σκληρός μ-έχρις άναισδησίας.

Καί αυτός ό Πουνΐνος είχε σπουδάσει είς τό φροντιστή- 
ριον. ’Επειδή δμως ¿φοβείτο τάς ¿ξετάσεις καί δέν είχε 
κλίσιν πρός τήν ίερωσΰνην, είχε γίνει πάλιν .λαϊκός, συνεχεία 
του οποίου υπέστη μυρίας δσας ταλαιπωρίας καί τέλος κα- 
τηντησε νά περιφέρεται ως τυχοδιώκτης.

— Καί άν δέν, ουτω συνείδιζεν ό Πουνΐνος νά τελειόνη 
τήν διήγησίν του- καί άν δέν μ’ επερνεν από τόν δρόμο έ 
ευεργέτης μου, δά ήμην τώρα κατεστραμμένος άπό τήν 
άδλιότητα, τήν αταξίαν καί τά  κακά ’ιδιώματα!

‘Ο φίλος μΟυ.ήγάπα τάς πομπώδεις έκφράσεις καί είχε 
μεγάλην κλίσιν — αν όχι πρός τό ψευδός, πάντως δμως 
πρός τάς ύπερβολάς καί τά  μυδευματα. Τά πάντα έκίνουν 
τήν έκπληξίν του καί περί όλων έξεφράζετο μετά δαυ- 
μασμοΰ . . . . . .

Καί έγώ — τόν άπεμιμοόμην καί παρεσυρόμην είς ύπερ
βολάς καί έκστάσείς: — Τί σου- συνέβη επί τέλους; Φαί
νεσαι τώρα ’ςάν δαιμονισμένος . . . .  κάμε τό σταυρό σου! 
μοί έλεγεν έπανειλημμένως ή γραία τροφός μου.

Αί διηγήσεις του ΙΙουνίνου έκίνουν είς μέγαν βαδμόν 
τό ένδιαφέρον μου, έτι δέ περισσότερον τά  άπό κοινού τής 
άναγνώσεως μαδήματα μας. Μοί εΐνε άδύνατον νά περι- 
γράψω τό αίσθημα, δπερ μέ κατελάμβανεν, δταν, επωφελού
μενος τήν κατάλληλον στιγμήν, ένεφανίζετο προ έμού αίφνης 
ώς μυδώδης τις άναχωρητής, ή ώς άγαδόν τι πνεύμα, μέ 
έν ογκώδες βιβλίον υπό μάλης, νεύων μοι κρυφίως διά τοϋ 
μακροϋ καί κυρτου δακτύλου του καί μυστηριωδώς περιστρέ- 
φων τους όφδαλμοός, μέ τήν κεφαλήν, μέ τάς όφρυς, τους 
ώρ.ους — μέ ολον του τό σώμα όποδεικνύων μοι τόν μο
νήρη μυχόν του κήπου, δπου οϋδείς ήδύνατο νά μάς άκο- 
λουδήση, οόδείς ήδυνατο νά μάς ταράξη! . . . .  Τέλος το 
κατωρδόνομεν νά εξέλδωμεν απαρατήρητοι έκ τής οίκίας . .· 
φδάνομεν άνενοχλήτως είς μίαν των κρυφίων ημών δέσεων 
. . . καδήμεδα τώρα πλησίον «λλήλων . . . καί ήδη ανοί
γεται βραδέως τό βιβλίον, έκπέμ.πον όξεΐαν καί δ ι’ εμέ τότε 
άνεκλαλήτως ευάρεστον οσμήν ευρώτος καί σαπρίας! Μέ 
πόσην συγκίνησιν, μέ ποιον ρίγος άφώνου προςδοκίας ατε
νίζω· τό πρόςωκον, τά  χείλη του Πουνίνου . . . . τά  χείλη, 
άφ’ ών μετ’ ολίγον..θ·ά έξέλδωσι τόσον γλυκεΐαι λέξεις! 
Τέλος αρχίζει νά άναγινώσκη . . .

' 0  Πουνΐνος άπήγγελλε πρό πάντων στίχους . . . πομ
πώδεις καί ηχηρούς στίχους. Καί ένεφύσα είς αϋτους όλην 
τήν ψυχήν του! Δέν-άπήγγελλεν, άλλ’ έμυκάτο μεγαλο- 
πρεπώς, διακεκομμένως, βροντοφώνως ως τις μεδυσμένος, 
ως έκστατικός, ώς ΓΙυδία! . . . Καί συν τούτοις είχε καί τάς 
έξης συνηδείας' πρώτον άνεγίνωσκε τόν στίχον έλαφρά, μέ 
χαμηλήν φωνήν, ώςάν νά έψιδύριζέ τ ι κατ’ ίδίαν . . . Αυτί 
τό έλεγεν άπαγγέλλειν ,,έν σχεδόν*'. Κατόπιν δμως άναπη- 
δών καί καδ’ δλα τά  μέλη τρέμων, έβρυχάτο τόν ίδιον στί
χον καδώς ήτο γεγραμμένος . . .

Τοιουτοτρόπως διήλδομεν δχι μόνον τόν Λομονοσώιρ, 
τον Σουμαροκώφ καί τόν Καντεμίρην — οσω παλαιότερα 
τά  ποιήματα, τόσω μάλλον ήρεσκον είς τόν Πουνΐνον, — 
άλλ’ άκόμη καί τήν ,'Ρωσσιάδα“ του Χερασκώφ. Καί να

Π Ρ Ο Κ Ο Μ Μ Ε Ν Η  Κ Ο Ρ Η
Είκων ύπό Auberlen.



122 ΚΛΕΙΩ.

εΐπω την αλήθειαν, αυτό τό έπος, αυτή ή ,,'Ρωσσιας“ μ’ 
ένεθουσία πάντων των άλλων περισσότερον! Έ ν  αυτή άνα- 
φέρεταί μεταξύ άλλων καί μία γενναία Ταταρίς, εΐδος γιγαν- 
τώδους άμαζόνος. Τώρα δέν ένθ-υμούμαι πλέον ούτε το 
όνομά της, τότε όμως ρίγος με κατελάμβανεν οσάκις το 
ήκουον μόνον!

— Ναί βέβαια, συνείθιζε νά λέγη ό ΠουνΤνος σείων μέ 
σοβαρότητα τήν κεφαλήν, κανείς δέν ήμπορέΐ νά παραβλητή 
πρός αυτόν τον Χερασκώφ. Καί αυτός ένίοτε τυραννεΐ τον 
στίχον καί τον σφίγγει άπ’ ¿δω κι’ από ’κει . . . αλλά . . . 
μόλις νομίζεις ότι τον συνέλαβες καί διά μιας σου ’ξεφεύγει 
καί ήχεΐ καί βροντά ως σάλπιγξ τής δευ τέρας παρουσίας! 
Δένφέρει’ςτάχαμέναΙν τόσονειϊηχον ονομα.. .Χερρρρασκώφ!!!

Τούς στίχους τού Λερ.ονοσώφ ευρίσκει ό Πουνΐνος πολύ 
απλούς καί χαλαρούς, έλάχιστα δε πάντων έξετίμα τούς τού 
Δερσαβίν, διότι αυτός, έλεγε, εΐνε μάλλον αύλικός παρά 
ποιητής.

Εΐς τήν οίκίαν μας ουδεμία προςοχή έδίδετο είς τήν 
φιλολογίαν καί την ποίησιν· τα  ποιήματα καί μάλιστα τά 
(όωσσικά έθεωρούντο έντελώς άνοστα καί άπρεπης ένασχόλη- 
σις τού πνεύματος. Ή  μάμμη μου τά  άπεκάλει πάντοτε 
„στίχους!“ καί κατά τήν γνώμην της πας ,στιχουργός“ ήτο 
ή μεθύστακας πρώτης τάςεως, ή πρώτης ποιότητος τρελλός

Μέ τοιαύτας θεωρίας άνατραφείς ώφειλον κατ’ ανάγκην 
ή μετ’ αηδίας ν’ άποστραφω τον, Πουνΐνον — όντα άλλως 
τε ακάθαρτον καί ακατάστατου, όπερ καί ήδύνατο νά προς· 
βάλη τάς έξεις μόυ, — ή ήμερος, καί παρασυρόμενος υπό 
τού ενθουσιασμού νά μιμηθώ τό παράδειγμά του καί νά 
γίνω παρανάλωμα τού ποιητικού του πυρετού . . . Τούτο 
δε καί έγένετο. Ή ρχισα καί Ιγώ έπίσης ν’ απαγγέλλω στί
χους, ή μάλλον, καθώς έξεφράζετο ή μάμμη μου, νά ,,ώρόω· 
μαι“ Ικφωνών αυτούς . . . .  Πρός τοΰτοις επεχείρησα μά
λιστα καί ο ίδιος νά κατασκευάσω τ ι, δηλαδή νά κάμω 
τήν περιγραφήν μιας „λατέρνας", όπου ήσαν καί οί εξής 
δυο στίχοι:

Καί νά σου 5 λβτέρνατζηί αρχίζει- 
Στό δρόμο δυνατά νά «ουδουνίζτ|.

Είς την περιγραφήν ταότην ό Πουνίνος αξίαν έπαίνου 
έθεώρησε την ευφωνίαν, άλλά κατεδίκασε .τήν όποθ-εσιν ώς 
λίαν χυδαίαν καί άναξίαν πάσης λυρικής έμπνεύσεως.

Φευ! όλα αυτά τά  δοκίμια, δλην αυτήν τήν έξαψιν καί 
τόν ένθουσιασμόν, τά  κρυφιά μας αναγνώσματα, τόν δι- 
πλούν ημών βίον, ττν ποίησίν μας .·. . μάς τά  κατέστρεψαν 
όλα διά μιας! 'Ως κεραυνός έπληξεν αίφνης τάς κεφαλάς 
ημών ή συμφορά.

* ·*

Ή  μάμμη ήθελε πανταχού νά βλέπη τάξιν καί καθα
ριότητα . . . απαράλλακτα όπως καί οί τής έποχής έ κείνης 
στρατηγοί μας. Καί 6 κήπος μας έπίσης έπρεπε νά διατη- 
ρήται μέ τάξιν καί καθαριότητα. Πρός τόν σκοπόν τούτον 
άπο καιρού είς καιρόν όλοι οί μή υποβαλλόμενοι είς άλλας 
καταναγκαστικάς έργασίας χωρικοί καί οί άκτημονες ή ανέ
στιοι δουλοπάροικοι συνηθροίζοντο'ένταύθ-α καί ήναγκάζοντο 
νά καθαρίζωσι τάς παρόδους, νά περικόψωσι καί ποηλογή- 
σωσι τάς πρασιάς, νά σκάψωσι τό χώμα υπό τά  άνθοστεφη 
δενδρύλλια κτλ. Μίαν φοράν λοιπόν ή μάμμη μου — ήν 
ώφειλον να συνοδεύσω — μετέβη είς τόν κήπον, καθ’ ον 
χρόνον συνήθροιζον τους έξ ύπογυίου κηπουρούς τούτους.

Μεταξύ των δένδρων, επί των χλοερών πρασιών, πανταχού 
έφαίνοντο λευκοί, έροθροΤ καί κυανοί χιτώνες· πανταχόθεν 
ήκουετο ό τριγμός τών όρυσσόντων πτυαρίων, το ύπόκωφον 
κύλισμα τών βώλων τού χώματος έπί τών κεκλιμένων κό
σκινων. Διαβαίνουσα πλησίον τών έργατών ή μάμμη μου 
παρετήρησεν αμέσως, ότι εΐς έξ αυτών, έφαίνετο όλιγώτερον 
τών άλλων πρόθυμος καί μετ’ αποστροφής σχεδόν κατεβί- 
βασε τόν πΐλόν του διά νά τήν χαιρετήση. Ητο νεος είς- 
έτι τήν ηλικίαν μέ ισχνόν πρυςωπον, με κοίλους και αμαυ
ρούς οφθαλμούς. Ό  υπενδύτης του, κατεσχισμένος καί 
πλήρης έμβαλωμάτων, μόλις συνεκρατέϊτο περί τούς λιποσάρ- 
κους ώμους του.

— Ποιος εΐν’ αυτός; ήρώτησεν ή μάμμη τόν υπηρέτην 
Φίλιππον, άκολουθ-ούντα αυτήν ακροποδητί.

— Διά ποιον είπατε; — πώς — τί — επιθυμείτε — ; 
ήρχισεν ό Φίλιππος τραυλίζων.

— Χαμένε άνθρωπε! Δι’ έκέϊνον έκεί ομιλώ, πού με 
βλέπει έτση ’ςάν λύκος. Τώρα μένει έκεί χωρίς νά έργάζεται.

— Αυτός; Λ , αυτός εΐνε ό ’Ιερεμίας, τό παιδάκι τού 
μακαρίτη Θανάση.

Αυτός ο Θανάσης ήτο πρό δέκα-έτών είς τήν υπηρεσίαν 
τής μάμμης καί άπήλαυε τήν ιδιαιτέραν της εύνοιαν. Αίφνης 
όμως έφείλκυσε τήν δυςμένειάν της καί ύπεβιβάσθη είς τήν 
τάξιν τών δούλων τού κτηνοτροφείου. Μετ ολίγον ομως η 
κατάστασίς του έγινε χειρότερα καί τής τών δούλων τού
των καί έπί τέλους έξέπεσεν είς μίαν άπομεμακρυσμένην 
έλεεινήν καλύβην, όπου λαμβάνων τόν μήνα μόνον τεσσαρά
κοντα λίτρας αλεύρου άχέθανεν έξ αποπληξίας — έγκαταλι- 
πών τήν οίκογένειάν του είς πλήρη'ένδειαν.

— Άχά! έψιθόρισεν ή μάμμη. Κατά τό Μαστρογιάννη 
καί τά  κοπέλλία του. Καί αυτόν έκεί πρέπει νά ξεκουμπί- 
σωμε. Δεν χρειάζομαι έγώ ανθρώπους, οί όποιοι με βλέπουν 
υπόπτως,

Ή  μάμμη άπεσυρθη πάλιν είζ τήν οίκίαν διά νά ,,ξε- 
κουμπίση“ τόν Ιερεμίαν. Τρεις ώρας άργότερον ώδηγήθη 
οότος „έτοιμος διά τό ταξείδί του“ κάτωθεν ενός παραθύ
ρου τού γραφείου της.' Ό  ατυχής νέος είχε καταδικασθτ 
υπ’ αυτής είς απαγωγήν είς Σιβηρίαν. "Οπισθεν τής κιγ- 
κλίδος τής αυλής, ολίγα βήματα άπωτέρω τού έξορίστου, 
ίστατο μία αγροτική άμαξα, φέρουσα τά  πενιχρά τού Ίερε- 
μίου έφόδια. Είς τοιαύτην έποχήν έζώμεν τότε!

Ό  ’Ιερεμίας ίστατο κεκυφώς, ασκεπής καί γυμνόπους. 
Τά υποδήματά του είχε κρεμάσει όπισθεν τής ράχεώς του. 
Τό πρός τήν οίκίαν έστραμμένον πρόςωπόν του δεν έξέφρα- 
ζεν ούτε άπελπισίαν ουτε &-λίψιν, ούτε κ ίν  απορίαν τινά 
μάλιστα!, τά άχροα χείλη του μόνον συνεστέλλοντο υπό ηλι
θίου τινός μειδιάματος, έν ω οί ξηροί καί βαθουλοί όφθαλ- 
μοί του έβλεπον άσκαρδαρ.υκτεί πρός τό έδαφος.

’Ανήγγειλαν είς τήν μάμμην μου τήν έλευσίν του. Ήγέρθη 
λοιπόν αυτή άπό τού ανακλίντρου καί έλαφρώς θ·ορυβούσα 
διά τού μεταξωτού-ένδύματός της έπλησίασεν είς τό παρά- 
θ-υρον καί έπέθηκεν έπί τής.ρινός της τήν χρυσίν διόπτραν, 
διά νά επισκόπηση τόν νέον έξόριστον. ’Εκτός αυτής εόρί- 
σκοντο κατ’ έκείνην τήν ώραν έν τώ δωματίω τέσσαρα 
πρόςωπα· ό έπιστάτης, ό Βαβουρΐνος, ό έν υπηρεσία Κοζά
κος καί -έγώ.

'Η  μάμμη περιειργάζετο τόν άτυχή νέον άπό κεφαλής 
μέχρι ποδών . . . .

(ϊπίται συνέχει«·)
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Μετά τής θεάς τής ώραιότητος καί τού έρωτος έγεν- 
νήθη συγχρόνως καί τό ρόδον. Χρώμα εΐχε τότε τό καθα
ρόν καί διαυγές χρώμα τής αγνείας:καί άθωότητος. "Οτε 
ομως ημέραν τινά ή Αφροδίτη διά τίνος τών κέντρων έκέν- 
τησε τήν τρυφεράν έπιδερμίδα τής χειρός της καί σταγόνες 
τινές τού αίματός της έβρεξαν τό άνθος, άπώλεσε τό ρό
δον το λευκόν του χρώμα καί έγινεν έρυ&ρόν καί τοιούτον 
βλαστάνει μέχρι τής σήμερον. Ταύτα περίπου αφηγούνται 
ήμϊν αί παραδόσεις τών αθανάτων προγόνων μας καί οί ευ
φυείς καί νοήμονες έκεϊνοι άνθρωποι, οίτινες πρόκεινται υπο
γραμμός καί παράδειγμα παντός έθνους άγαπωντος' τήν 
ώραίαν φυσιν καί τήν τέχνην, άπό τών παλαιοτάτων χρόνων 
έκαλλιέργουν μετά πολλής έπιμελείας τό άνθος τούτο. Οί 
αρχαίοι κάτοικοι-της Σινικής, οί Πέρσαι καί οί Βαβυλώνιοι 
περιεποιουντο ¿πίσης μετά πολλής αγάπης τά  ρόδα, οί δέ 
ροδώνες τής Μακεδονίας άπήλαυον τοσαότης φήμης, όσης 
καί οί τής Ροδου, οίτινες εΐχον δώσει τό όνομα τούτο καί 
εις τήν νήσον. "Οπως δέ οί κρόταφοι αυτού τού Διός μετά 
την κατά τών Τιτάνων νίκην έστέφθησαν διά ρόδων, ουτω 
καί είς τούς μετέπειτα χρόνους σεέφανοι εκ ρόδων άπετέ- 
λουν τό κυριώτερον κόσμημα τών είδώλων, τών ίερέων καί 
τών θυμάτων. Άργότερον μάλιστα ήρχισαν νά στολίζωνται 
δια ρόδων καί κατ’- «λλάς εορτασίμους ημέρας, περιεκό- 
σμουν δ ι’ αυτών τάς κεφαλάς τών νικητών, τών νυμφίων, 
οί πενθούντες έστόλιζον δ ι’ αυτών_ τούς τάφους τών άπο- 
θανόντων φίλων ή συγγενών των, οί ναύται τά  πλοΐά των, 
όταν μετά μακρόν καί έπίμοχθον πλοϋν ευτυχώς προςωρμί- 
ζοντο είς τόν λιμένα τής πατρίδος των.

Παρά τοίς 'Ρωμαίοις ή άγάπη πρός τό ρόδον, καθ’ ους 
χρόνους εΤχον έκθηλυνθή καί υποταγή είς τό σκήπτρον τ ών ' 
διεφδ-αρμένων αυτών αυτοκρατόρων, εΐχε καταντήσει άληθής 
μανία. Διαρκουντων τών πολυτελών- συμποσίων έστόλιζον 
δϊά τών άνθέων τούτων όχι μόνον τάς κεφαλάς τών συν
δαιτυμόνων καί τά  κύπελλα, όθεν έπινον τά  ποτά, άλλ’ 
έκάλυπτον δι’" αυτών καί τό δάπεδον μέχρις ύψους σπιθα
μής καί είς τό τέλος τού συμποσίου έρριπτον άπό τής ορο
φής έπί τών κεφαλών τών ξένων τόσον πλήθος ρόδων, ώςτε, 

.καθ’ ά.διηγούνται ήμΤν αξιόπιστοι Ιστορικοί, πολλοί αυτών 
πραγματικώς άπέθνησκον έξ ασφυξίας υπό τό παχύ καί πυ
κνόν έπ’ αυτούς έκ ρόδων έφάπλωμα. Τά προςκεφάλαια 
καί αί στρωμναί κατεσκευάζοντο Ικ ρόδων, ό δέ ευπατρίδης 
καί εΰγενής 'Ρωμαίος τής έποχής έκείνης έλουετο μόνον άφ’ 
ου πρώτον περιέχεε τό σώμά του δι' ΰδατος έκ ρόδων. 
Άλλ’. ή μανία πρός τάς ευώδεις ύλας καί τ’ αρώματα κατ’ 
έκείνην τήν έποχήν εΐχεν έπιταθή τοσούτον, ώςτε ό αότο-- 
κράτωρ Νέρων κατά τήν κηδείαν τής συζύγου του Ποππαίας 
Σαβίνης έδαπάνησε πλειότερα, παρ’ όσα ρόδα ήδύνατο νά 
προμηθεύση έπί έν έτος ολόκληρος ή Αραβία. Διαρκούντος 
τού χειμώνος, ότε έν ’Ιταλία δέν ήτο δυνατόν νά βλαστή- 
σωσι καί ν’ άνθήσωσι τά  ¡5όδα, έφερον ταύτα είς τήν 'Ρώ
μην διά πλοίων έκ τής Νέας Καρχηδόνος καί τής ’Αλεξάν
δρειάς. Έ κτοτε τό άνθος τούτο ήρχισε νά είςάγεται διά 
τών 'Ρωμαίων εΐς δλας έκείνας τάς χώρας, δσας εΐχον ουτοι 
υποδουλώσει, καί εΐς τούς μετέπειτα χρόνους οί Γάλλοι μάλ
λον παντός άλλου έθνους Ιπεδόθησαν μ.ετ’ έπιμελείας εΐς 
τήν καλλιέργειαν αυτού, ουτοι δέ κατά τούς τελευταίους

αιώνας διέδωκαν αυτό άνά σύμπαντα τόν σήμερον πεπολι- 
τισμένον κόσμ.ον.

Εάν παρατηρήσωμεν τό ρόδον εΐς τήν φυσικήν του κα- 
ταστασιν, ευρίσκομεν οτι η κάλυξ αυτού αποτελεί σαρκώδη 
καί κοιλωτον σωλήνα, έξ ου έκπέμπονται άκτινοεχδώς πέντε 
φυλλόμορφα κράσπεδα. Κάτω είς τό βάθος τής σωληνοει- 
δους καλυκος κεΐνται οί μονόσπερμοι, σκληροί καί τριχωτοί 
καρποί, ων οι βαδινοί μίσχοι προεκβάλλόυσιν έκ τού στενού 
στομίου του σωλήνος. Κύκλω περί τό στόμιον τούτο !ξ- 
απλουνται τα  πέντε φύλλα καί. οί πολυπληθείς στήμονες. 
Καθ ον δε τροπον οδτοι εΐνε διανενεμημένοι καί καθ’ ό 
εΐδος εχουσι τα  πέταλα και οί στήμονες διαιρούνται καί τά  
ρόδα είς διάφορα γένη, τά  όποια ώς έκ τού πλήθους σήμε
ρον αδύνατον εΐνε νά διακριθώσιν ακριβώς απ’ άλλήλων...

Είς τούς ήμετέρους προγόνους ήσαν γνωστά τέσσαρα 
εΐδη ρόδων, τά.όποια καί τήν σήμερον ακόμη δυνάμεθα νά 
διακρίνωμεν εΐς τους λειμώνας καί τούς κήπους μας, ήτοι 
τό άγριόρροδον, ό χυνόσβατος (Κ. ρίηιρίηεΐ^βί'οΐί^ τό ζακ- 
χαρώδες (Κ. καί τέλος τό έκατόνφυλλον, τού
οποίου αναφέρει καί απαριθμεί ό Πλίνιος δέκα περίπου διά
φορα εΐδη.

Τήν σήμερον διακρίνομεν ..τά άνθή ταύτα εΐς θερινά 
καί φθινοπωρινά ρόδα. Τά πρώτα, ώς έπί τύ πολύ, άνθούσι 
μόνον μίαν φοράν περί τά  τέλη του μηνός Μαίου καί η' άν- 
θησις καί ευωδία των διαρκεΐ καθ’ ολον τόν Ιούνιον, τά 
διά τεχνητής όμως γονιμοποιήσεις έξ αυτών παραγόμενα 
νόθα εΐδη άνανεώνουσι τήν ευανθή των περιβολήν πολλάκις, 
μέχρι τών μέσων τού φθινοπώρου, καί διά τόν λόγον τούτον 
έπονομάζονται καί φθινοπωρινά ρόδα.

Δια να λαβη δέ ο έπιεικης καί φίλος ημών αναγνώστης 
μικράν τινα μόνον ιδέαν περί τής σημερινής καλλιέργειας 
τών ρόδω·/, χάριν τής οποίας έγράφησαν ολόκληρα καί 
ογκώδη συγγράμματα, εΐνε ανάγκη ν’ άναφέρωμεν τά  εΐδη, 
άτινα τό πρότερον Ικόσμουν τούς κήπους μας καί έξ ών δι’ 
ενοφθαλμισμού καί διασταυρώσεως τών γενών παρήχθησαν 
μετέπειτα νέοι καί λαμπροί τόποι. "Αλλοτε- σύνηθ-ες ήτο τό 
γένος τών αγρίων ροδών, βλαστάνον έν τοΤς νεκροταφείοις 
καί έν τινι πόλει της Γερμανίας υπάρχει ακόμη περίφημός 
τις ροδή, φυτευθεϊσα εΐς τόν νάρθηκα τής έκεί έκκλησίας 
προ 800 έτών. Τήν σήμερον τό βόδον τούτο φυτεύεται είς 
τούς κήπους, ώς έπί τό πολύ, διά νά χρησιμεύση ώς κορμός, 
έφ’ ου δύνανται μετ’ επιτυχίας νά έμβολιασθώσι πάντα τά 
άλλα εΰγενέστερα εΐδη.

Είς όλίγά σχετικώς εΐδη καλλιεργείται τό λεγόμενον 
ρόδον ΑχεΙιΪΓθ, άγριόρροδον καί τούτο, άπαντών είς όλας 
τάς χώρας της Ευρώπης άνά μέσον τών δασών καί τών 
,άλσεων καί έχον ώς έπί τό πλεΐστον λευκά φύλλα. Ταύτα 
άνήκουσιν είς τήν τάξιν έκείνων, τά  όποια μεταχειρίζονται 
πρός-στολισμόν τάφων καί μνημείων. Εΐς τά  νότια τής Ευ
ρώπης μέρη αυξάνει έν ήμιαγρία καταστάσει εΐδός τ ι ρό
δων. τά  όποΐα ευκόλως διακρίνομεν έκ τών αραιών καί κυ
κλοτερών πετάλων καί έξ ών κατάγεται τό λαμπρόν καί 
δίχρωμον τουρκικόν ρόδον μετά κλώνων χρώματος σοκολά
τας· καί φύλλων έξωθεν μεν κίτρινων, έσωθ-εν δέ πορφυρών 
τό χρώμα, καί τό περσικόν λεγόμενον ρόδον μετά τών λαμ
πρών καί μεγαλοπρεπών αυτού άνθέων.

16*



k A E lö .

Τα λεγόμενα ζακχαρώδη ρόδα εΐνε διαδεδομένα είς 
πολλάς χώρα? τής μέσης Ευρώπης και φέρουσιν άνθη ωραία 
καί μεγάλα, έρυθρά ή πορφυρόχροα καί έκπέμποντα μεθυ
στικήν ευωδίαν. Έ κ  των πολλών παραλλαγών, όσαι δι’ έν· 
οφθαλμισμού παρήχθησαν έξ αότών, μετά λευκών ή σαρ- 
κοχρόων, κιτρινωπών ή πορφυροβαφών, ίοχρόων, ύποκυάνων 
καί ποικιλοχρόών άνθέων, ουκ ολίγαι εΤνε πανταχοί γνωσταί 
καί διαδεδομένο«. Άλλα το γνωστότατον των θερινών ρό
δων και συγχρόνως ¡τ° άγ«κητότατον ανθ·ος εΐνε τό υπο

ν^ωτέρους χρόνους πολυ παραμελοΰνται τά  θερινά ¡5όδα. Και 
δίν άρνοίμαι μέν ότι και τά  φθινοπωρινά άναδίδουσιν άνθη 
τέλεια κατά την μορφήν καί απαράμιλλα κατά τό χρώμα, 
διαρκοΰντα μέχρι μέσων του χειμώνος, άλλ’ ως προς τό 
κάλλος του σχηματισμοί), την δροσερότητα και αβρότητα 
του χρώματος ουδόλως δυνανται νά συγκριθώσι τά  έπανει- 
λημμένως έξανθουντα εΐδη προς τά  θερινά!

Τό πολλάκις έξανθοίν καί έξ ’Ανατολής καταγόμενου, 
γνωστόν δέ διά τής ίσχυράς ευωδίας του ρόδον τής Δαμα-

Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΟΓ ΠΑΡΙΔΟΣ.

των ποιητών άδιακόπως έξυμνουμενον έκατόνφυλλον, το 
όποιον έκπαλαι ένεκα του κάλλους καί τής ευωδίας του νό- 
μίζεται ώς τό σόμβολον τής άγνότητος, του έρωτος και τής 
φιλίας. Πατρίς του εΐνε πάντως ή Περσία, άλλ’ ουδαμου 
εύρέθη ακόμη έν άγρία καταστάσει, όπερ άποδεικνΰει ότι 
και οί αρχαίοι τό έκαλλιέργουν καί τό περιεποιουντο μετα 
μεγάλης έπιμελείας. Έ κ  τών άνθέων του παρεσκεόαζον τό 
ευώδες (5οδέλ«ιον καί τό ροδόνερον οσον έξετιμάτο πάντοτε 
τό έκάτόνφυλλον ρόδον, άλλο τόσον περιζήτητοι ήσαν και 
αί έξ αυτοί παραλλαγαί μετά τών ποικίλων καί απειραρίθ
μων χρωμάτων καί άποχρώσεών των.

„Δυςτυχώς όμως, λέγει γάλλος τις βοτανικός, κατά τούς

σκου μετα καμπύλων κέντρων θεωρείται γενικώς ώς 6 πρό
γονος τών σημερινών φθινοπωρινών ρόδων. Κατά τους αρ
χαίους χρόνους μετεφυτεόθη είς την κάτω ’Ιταλίαν καί έν- 
τευθεν διεδό&η καθ’ όλην την ιταλικήν χερσόνησον. Βρα- 
δΰτερον επί τών Σταυροφοριών είςήχθη έκ Δαμασκού άπ’ 
ευθείας είς -Ευρώπην καί έχρησιμοποιήθη προς έξευγένισιν 
καί τιθάσσευσιν τών ένταυθ·α προϋπαρχόντων αγρίων καί 
ήμιαγρίων είδών.

'Έτερον εΐδος από πολλοί καί έν Ευρώπη καλλιεργουμε- 
νον, καταγόμενον όμως έκ Κίνας καί από «μνημονεύτων χρό
νων μεταφυτευθέν είς τήν ’Ινδικήν, εΐνε τό λεγόμενον Ινδικόν 
ρόδον. Τούτο διακρίνεται διά τών ασθενών αυτου κλωνί-
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σκων, διά τών παχέων καί αραιών κέντρων, τών ωοειδών καί 
λείων πετάλων του. Α μα είςαχθίν είς Ευρώπην κατέστη 
πανταχοί προςφιλές καί έκαλλιεργήθη μετ' έπιμελείας, καί- 
τοι δεν ηυξανεν έν ύπαίθ·ρω, παρά μόνον έν δοχείοις έντός 
θερμοκηπίων. Ά λλ’ όπωςδήποτε διά πολλών έμβολιασμών 
κατώρθωσαν έξ αυτου νά παραγάγωσιν άλλα δευτερογενή 
είδη, βλαστάνοντα έλευθέρως, διακρινόμενα δ'ε καί τα ίτα  διά 
του κάλλους καί τής ευωδίας των. Έ κ  τών πολλών τούτων 
είδών άναφέρομεν ενταύθα ολίγα τινά χάριν τών-φίλων ημών 
αναγνωστών: ]) το ρόδον τών Βουρβώνων, άνακαλυφθέν τό 
πρώτον , έν έτει 1817 έπί τής νήσου Βουρβώνος καί έχον 
άδελφά τά  λεγόμενα La Keine, Souvenir de Malmaison, 
Manteau de Jeanne d’Arc, Pompon de Varennes κτλί πάντα 
φέροντα εύμορφα, μεγάλα καί λεία πέταλα καί χρώματα 
διαυγή. 2) τό ευώδες ρόδον (R. odorata) προςφιλές διά τήν 
λεπτήν ευωδίαν του καί τό ανοικτόν του χρώμα καί θεω
ρούμενου έπ’ έσχατων ώς τό κάλλιστον είδος τών ρόδων 
ιίπό τό όνομα Clara Sylvain, όταν έχη λευκά πέταλα, ή

Triomphe de Luxembourg, όταν Ιχη υπέρυθρα ή σαρκόχροα.
3) τό αειθαλές ή βεγγαλικού ρόδον (R. ind. semperflorens), 
έξανθοίν καθ’· έκαστον σχεδόν μήνα.

Περαίνοντες τάς σημειώσεις ταύτας προςθέτομεν καί τάς 
εξής απαιτήσεις άς έχει γάλλος τις βοτανικός παρ’ ενός 
καλού ρόδου: ,,Ό  σχηματισμός του άνθους πρέπει νά ήνε 
τέλειος· πρέπει νά ήνε πλήρες μέχρι του κέντρου καί νά 
έχη στερεά καί σφριγώντα πέταλα. Ή  θέσις τούτων πρέπει 
νά ήνε όσον ένεστι κανονική καί σύμμετρος, πρέπει νά έχωσι 
σχήμα κυκλοτερές, νά ήνε πλατέα καί ό όνυξ, δ ι’ ου έγκά- 
θηνται είς τον κορμόν νά ήνε βραχύς· τό χρώμα πρέπει νά 
ήνε διαυγές, ζωηρόν καί σταθερόν, ό δε κουλός του άν
θους πρέπει ευθυτενώς νά προεξέχη του φυλλώματος. Αλλά 
τό κυριώτερον προςόν Ικάστου ρόδου, άνευ του οποίου καί 
το ευγενέστερον ούδεμΐαν έχει αξίαν, εΐνε ή εύκολος καί ή πλού
σια άνάπτυξις των άνθέων, τό πυκνόν καί δροσερόν φύλλωμα 

. καί αρκετή δόσις διαρκείας καί στερεότητος, όπως έξανθώσι 
καί αυξάνονται καί είς τό ύπαιθρον.“

1. ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ ΛΕΣΣΕΨ. Έ κ  παρισινής φωτο
γραφίας (σελ. 113). Οί ήμέτεροι άναγνωσται έπαρκώς γνω- 
ρίξουσι τον μέγαν άνδρα καί τά  έργα του, ών σύντομος 
μνεία έγένετο καί έν ταίς βιογραφικαίς αυτοί σηρ.ειώσεσιν, 
δι’ ών συνοδευομεν τήν Ιν αρχή του μετά χε~ρ«ς τεύχους 
εικόνα του. Ό  Λεσσ'εψ εΐνε ήδη ηλικίας 82 έτών, ρ,ικρού 
αναστήματος, άλλ’ έχει έυρωστον καί ύγι'ες σώμα, πλήρες 
ζωής όπως καί ο αεικίνητος καί μεγαλοπράγμων αυτου νους. 
Πάντες οί συντυγχάνοντες πρός αυτόν καταγοητευόμενοι έκ 
τών εύγενων τρόπων του καί τής άλλως είς πάντα Γάλλον 
ευπατρίδην ίδιαζοΰσης φιλόφρονος συμπεριφοράς, θ-αυμάζουσι 
τήν εΰκαμψίαν καί τό αείποτε νεανικόν ήθος του γεροντι
κού σώματος.

2. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΑΪΛΙΣ ΣΙΝΑΪΑ (σελ. 117). Ή  
ιστορία τής α’νιδρόσεως τής βασιλικής ταύτης Ιπαυλεως εΐνε 
αρκούντως περίεργος, έχει δε ώς έξης. Πρό διακοσίων πε
ρίπου ετών ό έλλην ήγεμών τής Μολδοβλαχίας Καντακου- 
ζηνός εΐχεν αποδημήσει είς προςκύνησιν τών αγίων τόπων 
καί Ινταοθα έταξεν εις τόν Κύριον, έάν έπαναφέρη αυτόν 
ύγιώς Ιχοντα είς τήν πατρίδα, νά κτίση έν 'Ρωμανία μονα
στηριού καθ’ όλα όμοιον πρός τήν Παλαιστίνη μονήν του 
Σινα. Ό  Καντακουζηνός έτήρησε τήν ύπόσχεσίν του καί 
έν ταίς νοτιοανατολικαΐς ύπωρείαις των Καρπαθίων ορέων, 
είκοσι περίπου χιλιόμετρα μακράν τής όχυράς αυστριακής 
πόλεως Κρονστάδης καί είς υψος 3000 ποδών όπερ την έπι- 
φάνειαν τής θαλάσσης έν μέσω πυκνών καί αγρίων δασών 
άνήγειρε τήν μονήν Σινάϊα.

Ό  νυν βασιλεύων τής 'Ρωμανίας Κάρολος έξέλεξε τό 
μέρος τούτο ώς θερινήν του διατριβήν. Οί μοναχοί παρε-

χώρησαν είς τό βασιλικόν ζεύγος τό ήμισυ τ ο ί κτιρίου της
μονής, όπου τοοτο πρό δεκατεσσάρων ετών ένεκα&ιδρό&η 
χωρίς νά έπιχειρήση κατ’ α’ρχάς μεταβολήν τινα ή καλλω
πισμόν είς τά  άπλά καί απέριττα μοναχικά οικήματα. Κα
τόπιν όμως συνέλαβε τό σχέδιον νά κτίση είς τό μέρος 
τούτο ιδιαιτέραν καί μεγαλοπρεπή έπαυλιν, ής τήν εικόνα 
παραθέτομεν σήμερον. Δεν καρήλ&ε πολός καιρός καί' τό 
μέρος τούτο ήρχισαν πανταχόθεν της 'Ρωμανίας νά έπισκέ- 
πτωνται οί πλούσιοι καί όσοι τό θέρος δέν εΐνε ήναγκασμέ- 
νοι νά μένωσιν έν Βουκουρεστίω. Ίδιωτικαί καί πολυτελείς 
έπαύλεις έκτίσθησαν, μεγάλα ξενοδοχεία άνηγέρθησαν, λου
τρά, πίδακες, κήποι, πλατεΐαι καί όδ&ί έστρώθησαν, ό δέ 
πληθ-υσμός τό θέρος ανέρχεται είς 8000, ών οί πλειστοι άνή- · 
κοντές είς τάς ευπορωτέρας τάξεις τής ρωμανικής κοινωνίας.

3. ΠΡΟΚΟΜΜΕΝΗ ΚΟΡΗ (σελ. 121). Είς τό  είδος 
τούτο τής ζωγραφικής έπέδοσαν μετά πολλής έπιτυχίας οί 
νεώτεροι καί ή προκειμένη είκών αναγόμενη είς αυτό, θεω
ρείται ώς Ιν τών καλλίστων έργων του ΑυδβΓίβη. Παρι
στάνει δέ κόρην, ευ'ρισκομένην έπί του όδοί μόλις τής έφη- 
βικής ηλικίας καί μετά πολλοί ζήλου έργαζομένην έπί του 
^ΡΥ°Χε Ρ̂0Ε> 'ΠΚ· Αλλά συγχρόνως φαίνεται βεβυθισμένη καί 
είς σκέψεις καί τίς οΐδε που περιπλαναται τήν ώραν ταύτην 
ό νους της, μόλις άρχίσας ήδη δειλώς νά πτερυγίζη καί να 
ποδ·ή τάς ταραχάς του κόσμου.

4. Η  ΚΡΙΣΙΣ Τ Ο Ϊ ΠΑΡΙΔΟΣ (σελ. 124). Ή  χαριεστάτη 
αυτη είκών οόδεμιάς, νομίζομεν, δεϊται έπεξηγήσεως. Ό  
καλλιτέχνης μετά πολλής' έπιτυχίας έξέλεξε τά  πρόςωπα, 
όπως παρωδήση τήν άρχαίαν παράδοσιν τής Ιλληνικής μυ
θολογίας.
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Πρός έξέτασιν' τής ήλικίας των ώών τ4 γαλλικόν περιοδικόν „L a  
Nature'* παρέχει τοΤς άναγνώσταις TOU τήν έξης συμβουλήν, ήν καί ηαςΤ; 
συνιστώμεΥ είς τον« ήμετέρους. Διαλύομεν δύο ούγγίας μαγειρικού ¿λατος 
έντός δοχείου, κατά τό ήμισυ πλήρους υδατος. Το νωπόν ωόν β ρ ίζετα ι εις 
τήν διάλυσιν ταύτην καί κατέρχεται άμέσως εις τόν πυδμένα toff δοχείου, 
τό τεχδέν όμως τήν προηγουμένων ημέραν δεν καταπίπτει μέχοι του πυδ- 
μένος, τ4 έχον ηλικίαν τριών ήμερον αίωρεΐται έν τώ μέσω, έν ω το έτι 
άρχαιότερον μένει επί της Ιπιφανείας καί προεξέχει μάλιστα αύτής.

Ό  βίος του Φερδινάνδου Λεσσέψ δεν ητο βέβαια φυσικόν νά διαρ- 
ρεύση ώς 4 του τυχόντος γαιοκτήμονες άνευ ένδιαφερόντων έπειςοδίων, τό 
δε περιεργότερον μεταξύ των πλείστων τοιούτων εΤνε τ4 έξης, όπερ άνε- 
κάλυψε καί διεκωδώνισεν ό βερολινάίος τύπος κατά την τελευταίαν του 
μεγαλοφυούς Γαλάτου διατριβήν έν τη πρωτευούση τής γερμανικής Αυτο
κρατορίας. Ό  Λεσσέψ καί ύπ4 σωματικήν έποψιν εινε έν τών εκτάκτων 
εκείνων φαινομένων, εις τά όποια ή φύσις έχάρισεν όσην δύναται νά χα· 
ρίση ρώμην καί εύεξίαν διά νά παρατείνωσι τον επί γης δραστηριώτατον βίον 
των μέχρις εκατόν καί πλέον ετών. Τώρα, όγδοήκοντα καί δύο ετών 
γέρων, διατηρέί 4 δαιμόνιος άνήρ όλην τήν δροσερότητα τής νεανικής τών 
εγγο'νων του ηλικίας, περί αύτοϋ 8ε τουλάχιστον άληδεύει ή άραβική έκείνη 
ρήσις, καδ’ ήν οί ήρωες εινε πάντοτε προωρισμένοι δΐς κατά σειράν ν’ 
άπολαύσωσι τοϋ έπιγείου βίου. Χηρεύσας ώς πατήρ άγέλης όλης τέκνων 
ένυμφεύδη πρ4 δεκαετίας μόλις, ήτοι ήλικίας 63 έτών, δεκαοκταέτιδα νεά- 
νιδα, εξ ής έγέννησεν άλλην ήμίσειαν δωδεκάδα παίδων. Τ4 άπίστευτον 
όσον καί γόνιμον τοϋτο συνοικέσιον συνωμολογήδη κατά τ4ν άκόλουδον 
ρωμαντικώτατον τρόπον. Ό  Αεσσέψ εσύχναζε τακτικώς κατά τάς περιο
δικός έν Παρισίοις διατριβάς του παρά τινι παλαιόδεν γνωστή αύτψ οικο
γένεια, έπροτίμα δέ νά συνδιαλέγεται μετά τών εύγενών του οικου εκείνου 
δυγατέρων, πρύς άς δεν άπέκαμνε νά διήγήται τάς περιοδείας του καί τά 
ποικίλα κατ’ αύτάς επειςόδιά του. Μνημονεύσας ημέραν τινά καί των 
άνά τήν Παλαιστίνην όδοιποριών του άνέφερεν, ότι ένεκα τής χηρείας του 
ήτον έκτεδειμένος εις πολλούς άπό μέρους τών ’Αράβων κινδύνους, οί όποιοι 
συχνότατα τδν παρηνόχλουν δ ι’ ύπόπτων ερωτήσεων, διότι οί καλοί εκέϊνοι 
άνδρωποι δέν κατώρδωσαν ποτέ ούδέ νά φανταοδώσι καν, ότι δύναται 
νά ζήση 4 άνδρωπος άνευ συζύγου. 'Η  ωραιότατη έκ του γυναικείου του 
ακροατηρίου έτόλμησε καί ήρώτησε τόν Λεσσέψ, διατί τότε δεν νυμφεύεται 
λοιπον; — „Διότι είμαι γέρων ήδη“, ύπέλαβεν 4 Λεσσέψ, καί μετ’ όλίγον 
προςέδηκε, „καί διότι μόνον νέαν γυνάίκα δύναμαι ν’ αγαπήσω, καί διότι 
καμμία βέβαια νέα δέν δέλει νά με πάρη!“ — ,,Τ ίς οίδε“ ; άπήντησε 
τότε ή  σεμνή κέρη καί εμεινε συλλογισμένη. Ό  Λεσσέψ ήρχισε νά διη- 
γήται άλλα πράγματα καί μεταξύ λόγων ώμίλησε καί περί τών ώραίων 
τής Τεριχοΰς ρόδων, τά όποια εχουσι μάλιστα τήν περίεργον ιδιότητα ν’ 
άνδίζουν άφοΟ μαρανδοΰν καί ξηρανδοϋν, άμα τά βάλη τις εις τό νερόν.

Μ ετ’ όλίγας ημέρας, δταν πάλιν έπεσκέφδη κατά τήν συνήδειάν του 
4 Λεσσέψ τήν οικογένειαν, ή  ώραία κόρη τόν έπλησίασε καί προςφέρουσα 
εντός ποτηριού ρόδον δροσερώτατον είπε πρύς τόν Λεσσέψ: „’Ο,τι δαϋμα 
εκαμε τό νερόν εις αυτό τό ρόδον, τό ϊδιΟν ’μπορεί νά κάμη καί 5 ερως 
είς τήν γεροντικήν ήλικίαν.“ Ό  Λεσσέψ δέν έχρειάσδη πολλήν ώραν διά 
νά έννοήση τόν ύπαινιγμόν καί μετ’ άγάπης άτενίζων πρύς τήν κόρην 
είπεν : ,?Αν έχης τό δάρρος, κόρη μου, νά ένώσης τήν τύχην 2ου μέ τήν 
ίδικήν μου, ιδού, έχεις τήν χεΐρά μου!“  — Ό  γάμος οδτος ύπηρξεν εύ- 
τυχέστατος καί ή μετά δεκαετή σήμερον σομβίωσιν ακμαιότατη γυνή, ήτις 
συνώδευσε τόν έπιχειρηματικώτατον σύζυγον καδ’ όλα τά μακρά καί επί
πονα ταξείδιά του, όταν άρχίση 4 Λεσσέψ καμμίαν διήγησιν, κρέμαται αυτή 
άπό τών γειλέων του καταγοητευμένη.

Τό κυριώτερον ζήτημα, όπερ έπασχολέϊ τάς άνωτέρας τάξεις τής 
υψηλής εν Πετρουπόλει αριστοκρατίας, εινε ή φωνή τοϋ διαδόχου το~ αύ- 
τοκρατορικοϋ δρόνου. Ό  εύγενής νεανίας άνεκάλυψε πρό πολλου χρόνου, 
άτι είνε κάτοχος λαμπρας-φωνής, αλλά συμμορφούμενος πρός τάς συμβου- 
λάς των ιατρών καί παιδαγωγών του άπέσχεν επί τινα χρόνον τ ι ς  μουσι-

κής, έως ου 4 όργάνισμος του άναπτυχδη τελείως καί ένισχυδή το σώμα 
του. Πρό τίνος έπανελήφδησαν αί μουσικαί άσκήσεις καί κατ’ αύτάς άπε- 
δείχδη, ότι 4 μέλλων αϋτοκράτωρ πασών τών 'Ρωσσιών δύναται διά του 
φωνητικού του ¿ργάνου νά κινήση τδν φδόνον τών αρίστων άοιδών τής 
εποχής μας. Άπεδείχδη δέ προςέτι, ότι τρέφει ούχί μικρόν κλίσιν πρύς 
τήν μουσικήν, προτιμά δέ ιδιαζόντως τό λυρικόν είδος.

Πρό τίνος έγένετο Ιν Παρισίοις ή δημοπρασία τών βασιλικών κοσμη
μάτων καί τών άδαμάντων, οΐτινες ήκτινοβόλουν άλλοτε επί του αύτοκρα- 
τορικοϋ καί βασιλικού στέμματος τών γάλλων ήγεμόνων καί ήγεμονίδων. 
'ίπ ϊ( ι  τούς 250 εντόπιοι καί ξένοι άγορασταί παρουσιάσδησαν, δέλοντες ν’ 
άποκτήσωσι τά λαμπρά ταΰτα κειμήλια τής γαλλικής αύλής. Κατά την 
πρώτην ημέραν έπωλήδησαν τοιαυτα αξίας 505,700 φράγκων, έκ τούτων 
δέ τά πλευστά ήγύρασαν γάλλοι χρυσοχόοι έκ Λυών, οίτινες λέγεται ενήρ- 
γησαν τήν άγοράν ταύτην κατ’ έντολήν του εξορίστου κόμητος τών Παρι- 
σίων, όςτις, ώς γνωστόν, είνε μνηστήρ του γαλλικού δρόνου. Τήν δεύτερον 
ημέραν είςεπράχδησαν 450,000 φράγκων καί κατά τάς εφεξής ημέρας τής 
δημοπρασίας έπωλήδησαν διαδοχικώς τά άδαμαντοκόλλητα καί τά  μ  άλλοι 
βαρύτιμα βασιλικά στέμματα. Ό  χρυσοχόος καί άδαμαντοπώλης της αυ
λής τοϋ Λονδίνου έφδααεν είς Παρισίους έπί τώ σκοπώ τοϋ ν’ αγοράς 
τά μεγαλοπρεπέστερα καί λαμπρότερα τών κοσμημάτων διά τήν προςεχή 
έορτήν τής πεντηκονταετηρίδος τής εις τόν δρόνον άναβάσεως τής βασι- 
λίσσης Βικτωρίας. .

'Ο  διοργανωτής τοϋ γερμανικού στρατοϋ καί μέγας τών ήμερών μας 
στρατηλάτης κόμης Μόλτκε ήρχισεν, ώς είνε γνωστόν, τό στρατιωτικόν του 
στάδιον έν Δανιμαρκία. Έ κε~ όμως 4 είςέτι νεαρός αξιωματικός δέν ειχει 
έκτιμηδή κατ’ άρχάς καί διά τοϋτο έγκαταλείψας τήν δέσιν του είςήλδει 
είς τήν έν τω πρωσσικψ στρατώ υπηρεσίαν, όπου παρείχε« είς τήν στρο- 
τηγικήν του μεγαλοφυΐαν πρόςφορον στάδιον ένεργείας. — 'Ο  πρίγκηψ Ευ
γένιος έζ/τησε νά είςαχδή είς τόν γαλλικόν στρατόν ύπό Λουδοβίκον τόν Ιό', 
άλλ’ 4 μονάρχης ουτος τόν περιεφρόνησε καί τόν ήνάγκασε να καταφυγ) 
εις Αύστρίαν, άργότερον όμως πικρώς μετενόησε διά τήν πράξίν του τού
την. Παρόμοιόν τ ι συνέβη καί είς τόν αύστριακόν στρατάρχην Αάουδοι. 
Νέος έτι ών παρουσιάσδη ενώπιον Φρειδερίκου τοϋ Β '.  όςτις όμως τόι 
άπέπεμψε λέγων: ,,τό πρόσωπον αύτοϋ τοϋ άνδρώπου δέν μοί άρέσκει'1. 
Βραδύτερον όμως είς τάς μάχας παρά τήν Χόχκιρχ, Κούνερςθορφ, Γλάτς 
καί Σβάϊδνιτς πικρώς μετενόησε, διότι είχεν άποπέμψει άπό τής ύπηρεσώί 
του τοιοϋτον άνδρα. Έ κ  τοιοότων συμπτώσεων έξαρτώνται πολλάκις συμ
βάντα καί πράγματα, τά όποΤα μεγάλην έχουσι σημασίαν έν τή παγκοσμω 
ιστορία. Τ ίς  οίδε τίνα ίψιν δά  είχε σήμερον 4 κόσμος έάν, 4 μέν Μόλικ 
έμενεν έν Δανιμαρκία, δ Ευγένιος δέ έν Γαλλίφ καί 4 Λάουδον έν Πρωσοίη.

Ή  δρόσος του Μαΐου έχει κατά τήν δημώδη πίστιν ιαματικήν δύ· 
ναμιν. Κατά τόν Μεσαιώνα αί κυρίαι έχρησιμοποίουν αυτήν πρός καλλω
πισμόν των καί τήν ένόμιζον ώς φάρμακον κατά της ύπερμέτρου εύσορ- 
κίας. Οί δέ Άλχημισταΐ έδόξαζον ότι ή πάχνη αύτη, συλλεγομένη πρό 
τής άνατολής τοϋ ήλίου, ήτον έπιτηδεία είς παρασκευήν διαφόρων άπω 
κρύφων φαρμάκων. Έ ν  Γαλλία καί πρό πάντων έν τοΐς πέριξ τοϋ Ποο- 
τοϋ μέχρι τής σήμερον επικρατεί παρά τώ λαώ τό εδιμον, αι ύπό τών 
βελών τοϋ έρωτος τετραυματισμέναι νεάνιδες νά βρέχωνται διά τοιαύηι 
πρωινής δρόσου, όπως έπισύρωσιν έφ’ εαυτάς τήν άγάπην καί τήν άφο- 
σίωσιν τοϋ ερωμένου. Ό π ω ς  τό έαρ άναζωογονεΤ καί διαδερμαίνει τήν 
¿ποναρκωδεϋσαν φυ'σιν, ουτω καί ή  δρόσος του Μαίου νε'αν έπιχέει δό» 
μιν είς ττν άνδρωπίνην καρδίαν.

Ό  άγγλος κόμης Έ σσέξ είχεν είπεΐ ποτε έν έξάψει οργής πρός τινι 
μοναχόν: ,,νΗξιζε νά διατάξω νά σέ ρίψουν είς τόν Τάμεσιν!“  —  ,,Μπο- 
ρέϊτε νά τό κάμετε, άπήντησεν ουτος άπαδώς· ή  άπόστάσις μέχρι τοϋ ού· 
ρανοϋ είνε ή αυτή καί διά ξηρας καί διά δαλάσσης.“
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Ο διάσημος καί προςφιλης γάλλος συγγραφεύς καί διηγηματογραφος 
Άλφόνσος Δωδέ έπεχείρησε πρό τίνος νά έκδέσϊ] εν τώ Χ ρ ό ν ψ  τών Πα- 
ρισίων τάς ιδέας του περί τής τέχνης του γερμανου μουσουργοϋ 'Ριχάρδου 
Βάγνερ, τοϋ οποίου ή  Κ λ α ά ι  τήν εικόνα εδημοσίευσεν έν τώ  15" τεύχει 
τοϋ πρώτου αύτής έτους. Πρός τόν 'Ριχάρδον Βάγνερ ώς ποιητήν καί 
συγγραφέα φαίνεται τρέφων 4 Δωδέ φυσικήν άντιπάδειαν, λέγει δέ ότι οί 
στίχοι τών μελοδραμάτων του εκ πρώτης όψεως φαίνονται, ότι έγράφησαν 
χάριν άνδρώπων συνειδισμένων είς τήν ανίαν καί δελόντων δι’ αυτών ν’ 
οποκοιμισδώσι. Άλλά περί τοϋ αυτοΰ άνδρός ώς μελοποιοϋ 4 ευφυής γα- 
λάτης λέγει περίπου τά έξης: ,,Κάδηταί τις είς τήν δέσιν του έν τ $  δεά- 
τρω περικυκλούμενος υπό γερμανικής δμίχλης καί αίφνης έγείρεται έν τή 
όρχήστρφ καταπληκτικόν καί έπιβάλλον κϋμα. Τό κϋμα τοϋτο άναδύει έκ 
τοϋ βάδους, μάς παρασύρει άνευ άντιστάσεώς τίνος έκ μέρους ημών. Ποίας 
λέξεις πρέπει άρά γε ή φωνή αύτη ν’ άνταποδώση; — Ουδέποτε κατε- 
νόησα καί ήσδάνδην τόσον έναργώς, ότι ή  μουσική είνε άναρδρός τις γλώσσα. 
Αί μόναι λέξεις, τάς όποιας δά ήδύνατό τις νά ύποδέση ότι δέλει νά έκ- 

- φράση καί νά ειπή τό αόρατον τοϋτο καί δι’ απείρων μουσικών όργάνων 
' οχηματιζόμενον στόμα, είνε: δάλασσα — δάκρυα — πένδος — πόλεμος 

— καί πρό πάντων πόλεμος! Άνά μέσον τοϋ δορυ'βου τούτου τών πολε. 
μικών τυμπάνων ήκουσα έγώ, 4 λατΐνος, τό βαρύ βάδισμα τών πολεμικών 
ίρδών καί ειδον τόν φοβερόν Σάξωνα έγειρόμενον όπως πολεμήση ύπέρ 
τού αύτοκράτορος καί τής μοναρχίας.. Ε ίς  όλα τά μελοδρα'ματα τοϋ Βάγ
νερ βλέπει τις τόν πόλεμον παριστανόμενον, είς τούς ήχους δέ τοϋ ,,Λόενγ- 
χριν“ άνεγνώρισα τούς γερμανικούς παιάνας, ούς είχον άκούσει είς τό δά
σος τοϋ Σαμπροσαί, 0τε ίστάμεδα έχδρικώς απέναντι άλλήλων. Ό  δου'ριος 
τών γερμανών ύμνος ήκου'ετο μακρόδιν δορυβώδης καί τό εσπέρας' — 
ήεο Μάιος μήν — αί άηδόνες είχον σιγήσει έκ τοϋ δορύβου! —  άνοησία 
άλλά μεδοδος. Καί α ί καλλίτεραι κεφαλαί τής Γαλλίας, φαίνεται, 8έν είνε 
πλέον ασφαλεΤς άπό τής άνοησίας ταύτης.“

Έ κ  τών διαφόρων μετεωρολογικών στοιχείων τά  νέφη καί τήν δια
νομήν αύτών ύπεράνω τής έπιφανείας τής γης δέν έξη'τασαν άκόμη μετά 
τής δεούσης ακρίβειας, εν φ  πολλαί καί διάφοροι έγιναν μελέται περί τής 
δερμοκρασίας, τής βαρύτητος τοϋ άέρος καί τών άνεμων. Πρό τίνος όμως 
γάλλος τις έπιστήμων, 4 T eisserenc de  B o rt, έπεδόδη είς τήν μελέτην 
τοϋ σχηματισμοϋ τών νεφών καί έχάραξε χάρτας μετά γραμμών, όπου τά 
νέφη είνε ίσα, Ισονεφή, κατά τό πρότυπον τών ύπαρχόντων χαρτών ίνδα 
ή ίση βαρύτης τοϋ άτμοσφαιρικοϋ άέρος δεικνύεται διά γραμμών. Έ π ί  
τή βάσει τών πινάκων τούτων 4 συγγραφεύς χατέληξεν είς τά έξης συμ
περάσματα. Κ αδ’ όλας τάς ώρας τοϋ ένιαυτοϋ τά σύννεφα δεικνυουσι 
τήν τάσιν τοϋ νά διανέμωνται είς ζώνας παραλλήλους πρός τόν ισημερινόν. 
’Εντεϋδεν δ’ εξάγεται, ότι παρατηρητής τις, ίστάμενος έξω τής γήινης 
σφαίρας, δά εβλεπε τά  νέφη αύτής έν είδει ταινιών έχτυλισσομένων πα· 
ραλλήλως πρός τόν ισημερινόν, ώς τοϋτο πραγματικώς βλέπομεν καί ήμεΤς 
είς άλλους πλανήτας. Πρός τούτοις δέ άπεδείχδη, ότι εγγύς του ισημερι
νού εύρίσκονται τά μάλλον συμπεσευκνωμένα νέφη, έν ω  πλαγίως αύτοϋ 
άπό τής 15° μέχρι τής 35° βορείου καί νοτίου πλάτους έκτείνονται δύο 
ζώναι μετά αραιών νεφυδρίων καί ώς έπί τό πολύ αίδρίου καί άνεφέλου 
οόρανοϋ. Έ π ε ιτα  άπό τής 45° μέχρι τη ς 60" πρός βορράν τε καί νότον 
εκτείνονται α ϊδ ις νεφελώδεις ζώναι, έν ω πρός τούς πόλους τά νέφη μι
κρόν κατά μικρόν άραιουνται καί εξαφανίζονται. Τά περισσότερα νέφη 
εύρίσκονται είς χώρας εχου'σας ταπεινήν κατά μέσον όρον ατμοσφαιρικήν 
πίεσιν, κειμένας έπομένως εγγύς τοϋ ισημερινού καί τής 60° μοίρας πλά
τους. Τ ά  φαινόμενα ταϋτα εξηγούνται άπλούστατα διά τής έγγυτέρας πα- 
ρατηρήσεως τών άτμοσφαιρικών κινήσεων. Πλησίον τοϋ ισημερινού, έν τή 
λεγομ. διακεκαυμένη ζώνη, ένεκα τής σημαντικής έπενεργείας τών ηλια
κών άκτίνων έπικρατεΤ ρεϋμα άέρος άνιόν, όπερ επιφέρει τήν άραίωσιν 
τής άτμοσφαίρας καί προκαλε? τήν πτώσιν τής άτμοσφαιρικής πιεσεως. 
Ό  άνερχόμενος άήρ συμπαραφέρει μεδ’ έαυτοϋ καί άτμούς ύδατος, συμ- 
πυκνουμένους είς τά υψηλότερα καί ψυχρότερα τοϋ άέρος στρώματα καί 
σχηματίζοντας ουτω τάς νεφέλας. Είς τάς χώρας λοιπόν ταύτας, ώς άπέ-

δειξαν καί αί έρευναι τοϋ γάλλου μετεωρολέγου, εύρίσκομεν μικράν σχετι- 
κώς τήν άτμοσφαιρικήν πίεσιν καί πυκνά τά νεφελώματα. Έ κ  τοϋ ύψους 
δέ τούτου ό άήρ, πάρα πολύ συμπυκνωδείς ένταϋδα, φέρεται πρός τούς 
πόλους, άλλά φδας έγγύς τών τροπικών, μεταξύ τ τ ς  15® καί 35®, κατα
πίπτει πάλιν πρός τά κάτω, δ ι’ 0 καί άνυψοϋται ενταϋδα ή  άτμοσφαιρική 
πίεσις ού μικρόν. Άλλ’ 4 κατερχόμενος άήρ φδάνει είς δερμότερα ατμο
σφαιρικά στρώματα, τά όποια δύνανται τό εν αύτώ ύπαρχον ύδωρ ν’ άπορ- 
ροφήσωσιν έν καταστάσει άτμοϋ· ούτω δ’ έλαττοϋνται συγχρόνως καί 
άραιουνται τά νέφη. Έ ν  συνόλω λοιπόν εξάγεται, ότι ή  διανομή τών νε
φών συνδέεται πρός την πορείαν τών άνεμων καί καθορίζεται ύπό της 
έκαοταχοϋ ατμοσφαιρικές πιέσεως.

Ή  επιφάνεια τοϋ ήλίου, ήτις άπό πολλου χρόνου έφαίνετο όλως διό
λου άπηλλαγμένη τών κηλίδων, δεικνύει άπό τίνος πάλιν μεγάλος μεταβο- 
λάς. Καί όχι μόνον παρουσιάζονται πάλιν αί σκοτεινοί κηλίδες πολυπλη- 
δέστεραι καί ευρεΤαι τήν έκτασιν, άλλ’ άναφαίνονται πολυάριδμα καί τά 
φωτεινότερα μέρη, τά  επονομαζόμενα δάδες τοϋ ήλίου. Έ κ  τών έπί τοϋ 
παρόντος ίρατών κηλίδων πολύ τό ενδιαφέρον εχει μία διπλή, ής οί δύο 
πυρήνες περικυκλοϋνται άπό κοινοϋ ύπό φαιού περιβόλου, δεικνύοντος-κα- 
δαρώς άκτινοειδή ύφήν.

'Η  ιατρική έφημερίς τής Βιέννης πραγματεύεται εν  πρωτάκουστον 
καί λυπηρόν φαινόμενον κατά τούς σημερινούς ημών χρόνους, καδ’ οίς 
ήρχισαν καί αύτοί άκόμη οί παΐδες ν’ αύτοχειριάζωνται. Μεταξύ δέ άλλων 
άφηγεΐται καί τά εξής: Ό  δωδεκαετής τήν ήλικίαν Σαλβΐνος Βόττης έν 
ΙΙιατσέντσα ένεκα τής άμελείας του περί τά μαδήματα ήπειλήδη ύπό τού 
διδασκάλου, ότι δά κατηγγέλλετο είς τόν πατέρα του. 'Ο  πάϊς ήλδεν είς 
τόν πατρικόν οΤκον, άφήκε τά βιβλία του καί άπεμακρύνδη. Περί τήν 
1. ώραν μ, μ . εΤς τών ύπαλλήλων τοϋ σιδηροδρομικοϋ σταδμοϋ τόν παρε- 
τήρησε παίζοντα μετά λιδαρίων μεταξύ τών τροχιών καί τόν έξεδίωξεν 
έκέΓδεν, έπειδή Ιπλησίαζεν ή  έκ Τουρίνου όμαξοστοιχία. 'Ο  μικρός ύπή- 
κουσε κατά τό φαινόμενον, άλλ’ £μα ώς έπεφάνη μακρόδεν ή άτμόμαξα 
ώρμησεν έπί τών τροχιών καί έξαπλωδείς έπ' αύτών άνέμενε τόν δάνατον. 
Ό  ατυχής παΤς έδιχοτομήδη είς δυ'ο Προηγουμένως δέ, καδ’ ήν ώραν 
έπορεύετο πρός τόν σταδμόν, έχαριεντίζετο καί συνεζήτει μετά τίνος δμή- 
λικος περί τής διανομής φωλεας τίνος, ήν είχον άμφότεροι ανακαλύψει- 
,,Σπανία άπάδεια καί δύναμις δελήσεως παρά δωδεκαετεΐ μειρακίφ“ , 
ήδελέ τις είπεΤ ένταϋδα καί ημείς όμολογοϋμεν ότι ένταϋδα δέν ελλείπει 
ή δύναμις, άφ’ ου ή δεηκή δέλησις έκδηλοϋται τοιουτοτρόπως έν τοσοϋ- 
τον τρυφερά ηλικία. Δέν ύπάρχει βεβαίως αμφιβολία, ότι κατά τινας πε
ριπτώσεις πρέπει νά παραδεχδώμεν ώς causae occasionales κληρονομικήν 
προδιάδεσιν καί έξέγερσίν τινα τοϋ εγκεφάλου προκαλουμένην έκ στρεβλής 
άνατροφής, η’δικών προςβολών, διανοητικών ταλαιπωρήσεων κτλ. Κυρίως 
δέ πρέπει νά ληφδώσιν ύπ’ όψιν οί ίδιόρρυδμοι κατά τήν νεαράν ήλικίαν 
εγκεφαλικοί έρεδισμοί, τούτου δέ γενομένου δέν δ’ άπορή τις τό παράπαν, 
έάν πα~ς τις έννεαετής άπηγχονίσδη έπί τή άπωλείφ ένός πτηνοϋ, έτερος 
ιπεσεν εις τήν δάλασσαν καί έπνίγη, διότι ό πατήρ του ήρνεΤτο νά τήί 
άγοραση μικρόν τι άδυρμα καί άλλος ηύτοκτόνησεν εξ έρωτος άτυχους καί 
περιφρονηδέντος. Άλλ’ ή αιτία όλων τούτων τών άνεξηγήτων φαινομένων 
έγκειται μάλλον άλλαχοΰ, παρά είς παδήσεις καί άοδενείας τών νεύρων. 
Έ ά ν  λάβη τις ύπ’ όψιν τό άσήμαντον τών άφορμών, τήν τάσιν πρός τό 
αύτόκτονεΤν πρωτοτύπως καί άφ’ ετέρου τήν παραδόξως ταχεΐάν έπανά- 
ληψιν μιας τίνος νέας αύτοκτονικής μεδόδου καί έπί τέλους τά ίκρά  τής 
ήλικίάς, ών τό κατώτερον ούτε τήν αξίαν τοϋ βίου δύναται νά εκτίμηση 
ούτε γινώσκει τήν σημασίαν καί τό εΤθος τής πράξεώς του, τό δέ πρε-' 
σβυτικόν σπανίως δύναται ν’ άναπτύξη τόσην δύναμιν, όσην άπαιτεί1 ή 
πραγματική τοϋ βίου άρνησις, δέν δά  περιπέση είς πλάνην, έάν ώς γνώ
μονα λάβη έν τών ισχυρότερων όρμεμφύτων καί ίσχυρισδή, ότι ό σημερι
νός επιδημικός χαρακτήρ τών αύτοκτονιών πηγάζει έ* τής άπομιμήσεως. 
'Η  ιατρική φιλολογία βρίδει τοιούτων πανδημικών καί έπιδημικών άνωμαλιών, 
αΤτινες καδ’ όλα τά φαινόμενα παρ/χδησαν έκ της μανίας τής άπομιμήσεως.
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Oí εαρινοί συρμοί από πολλοΰ έφεραν εις φως κομψοπρεπέστατα είδη 
πίλων, οίτινες ώς έκ τής ελαφρότητάς των εΐνε κατάλληλοι νά φορεθώσι 
καί τό θέρος. Οϊ πλέίστοι τούτων κατασκευ
άζονται κατά τό ήμιβυ έκ ψιάθου καί χαν- 
τ ίλ λ α ς ,  έκ λεπτών τριχών ίππούριδος καί εκ 
ποικιλοχρόου ψιάθου, εΐνε δε λίαν εύκαμπτοι 
καί μαλακοί καί δύνανται νά προςλάβωσι παν 
οίονδήποτε σχήμα, επιτήδειον ν’ άποτελέση 
άρμονίαν πρός τά' πρόςωπον τής'φερούσης. Αί' 
παρυφαί '.των πίλων τούτων εΐνε άπλάϊ καί 
άπέριττβι. -

Καί έν πρώτοις τό στρογγυλοειδές σχήμα 
προτιμαται είς τούς πίλους, ούς φέρουσι συγ
χρόνως μέ ενδυμασίας ταξειδίων, περιπάτων 
καί έπισκέψεων. Αί ήλικιωμέναι κυρίαι έκλέ- 
γουσιν αυτούς ίσον το δυνατόν μικροτέρους καί 
χαμηλότερους είς χρώμα φαιόν, βαθύφαιον ή 
μέλαν καί τούς περικοσμούσι δι’ όμοιοχρόων 
πτερών, ταινιών ή τριχάπτων, άποφεύγουσι δέ 
μετά πάσης έπιμελείας τα άνθη καί τά ζωη- 
ρώς κεχρωματισμένα πτερά.

Ε ίς  τάς νεάνιδας όμως καί είς τάς νεα- 
ράς τήν ηλικίαν κυρίας εξ εναντίας εΐνε Ιπι- 
τετραμμένον νά φέρωσι παν οίονδήποτε είδος 
πίλων, όπερ ήθελε τα~ς αρέσει· δυνανται νά 
φορώσι τον λεγόμενον κ υ νη γετ ικ ό ν  πίλον, η 
τον λεγόμ, G rande Mademoiselle, τόν Boléro 
η  τόν τυρολικόν μετά της αυτής ελευθερίας, 
όπως καί τόν μικρόσχημον άμαζονικόν καί τόν 
πλατυ'τατον γΰρον έχοντα «οιμενικόν σίΓλον.
Ολα ταυτα τά σχήματα εΐνε καινοφανή καί 

κομψότατα. Τ ά  πλάίστα δ’ έξ αυτών διακρί- 
νονται από των τού παρελθόντος έτους μόνον 
διά τού ¿λίγον πρός τ’ άνω ανεστραμμένου γύρου 
καί διά τής διαφόρου παρυφής των. Ε ις πα
ρασκευήν τών στρογγύλων πίλων μεταχειρίζον
ται χονδρά πλέγματα ψιάθου ιταλικής, ή λεπτά
πάντων των είδών καί των χρωμάτων. Οί λίαν μικροί τίίλοι capote 
έμοια'ζουσι μάλλον πρός μικράς σ κ ο ύφ ια ς , παρά πρός πίλους. Τούτους 
δέ παρυφαίνουσι κυρίως διά χρυσοποίκιλτων τριχάπτων, καί άνωθεν τού

μετώπου είς τό μέσον προςαρμόζουσι πρός τελειοτέραν τού όλου διακοσμή
σω, μικράς δεσμίδας άνθίων. Τοιαύτα πιλίδια λαμπρότατα καί πολυτελέ

στατα κατασκευάζει τό έν ΙΙαρισίοις διάσημον 
ραπτικόν καί συρμικόν κατάστημα της Ma
dame Hélène, 20 ru e  des Pyram ides. ’Επ’ 
αυτών δεν παρατηρεί τις πλέον πτηνά ή τάς 
πολύχρωμους αύτών πτέρυγας, αγαπητόν άλλοτε 
στολισμόν, αλλά μικράς.δεσμίδας έξ ερυθρών 
καί μικρών βόδων καί γερανίων, ή ολίγας τι- 
νάς άνεμωνας συμπεπλεγμένας -μ ε τ ' ανθέων 
εαρινών. Καί είς τούς πίλους τούτους, όπως καί 
είς τούς κυκλοτερείς, εινε εν χρήσει ως στολι
σμός αί κοσύμβαι, άλλ’ αί ταινίαι αυτών εχου- 
σιν άλλο, διάφορον παρά οί πίλοι χρώμα.

'ϊπά ρχει δε καί έτερόν τι είδος, λεγόμε
νον πίλος „M anon“ έκ πρασινοβαφούς όθόνης 
καί ποικιλμάτων έξ έμοιοχρόου μετάξης, κο
σμούμενος δέ διά φαιών ή ήλεκτρρχροων κο-
συμβών, καλούμενων noeuds à  la  diable.

’Εν τέλει δέ τών συντόμων τούτων περί 
πίλων σημειώσεων παρατηροΰμεν, ότι ή  κατά 
τά προηγούμενα έτη τόσον προςφιλής είς τάς 
γυναίκας τού συρμού ρωσσική βΚ ούζα  πάλιν 
άνέδυσεν έκ της αφανείας καί έγινε τού συρ· 
μού. Κεντήματα εκ Βενετίας επικοσμούσι τόν 
κορμόν αυτής καί την καθιστώσι χαριεστατον 
έξωράΐσμα τής κατ’ οικον ενδυμασίας. Κατά 
τάς θερμός δέ ημέρας τού θέρους ή οικοδέ
σποινα δύναται νά φέρη αυτήν καί εν τή αι
θούση τής υποδοχής.

Καί ταύτα μέν περί τών κατά τάς ημέ
ρας ταύτας συρμικών νεωτερισμών οσον άφορΐ 
είς τούς πίλους. Παρεθέσαμεν δέ ενταύθα καί 
Ιν σχετικόν υπόδειγμα έν είκόνι, έφ’ οδ βλε- 
πουσιν αί φίλαι ημών άναγνώστριαι πτηνόν, 
έχον άναπεπταμένας τάς πτέρυγάς του. Κα
θώς καί έν τώ προηγηθέντι τεύχει ειπομεν, 

τά είδη ταύτα τ?ς άνακοσμήσεως τών πίλων ένέχουσι καί κινδύνους, έπειδτ 
πρός διατήρησιν τών πτηνών μεταχειρίζονται ουσίας επιβλαβείς καί δηλη
τηριώδεις, διά τούτο συμβουλεύομεν τάς ήμετέρας κυρίας ν’ άποφεύγωσιναυτά.

  -  * 3 * -

> κ. Γ. I. Τσ. είς Αγιον Νικόλαον (ΚρήτηςΧ Ή  
επιστολή σας άπεστάλη είς ΛονδΤνον, — κ. Γ. Κ. 
είς Τραπείζούντα. Έλαβομεν ύπ ί σημείωσιν καί 
θά  σας ειδοποιήσωμεν περί τής παραλαβής. — 
κ. Κ. Α. Κ. είς 'Ροστόβιον. Έ κ  τών γραφομένων 
σας πειθόμεθα, ότι πρωτάκουστα αληθώς συμβαί- 
νουσιν αυτόθι πράγματα. — κ. άδελ. Δ. είςΚων- 
πολιν. Σδς εύχαριστούμεν έπί ταΐς φιλικαΤς υμών 
έκδουλεύσεσι — κ. I, Β. είς 'Ρόδον. Ένεγράψα- 
μεν τούς νέους καί τάς σειράς, έάν δέν τάς έχετε 
λάβει προηγουμένως, θά  τάς λάβητε μετά τού πα
ρόντος τεύχους. — *. I. Φ. είς Θεσσαλονίκην. Έ λ π ί- 
ζομεν ότι ελάβετε,έν τώ  μεταξύ τό περικάλυμμα 

Οπαρά τών αυτόθι επιστατών μας· άλλου χρώματος

περικαλύμματα τοιαύτα δέν έχομεν, πρός τό παρύν 
τούλάχιστον. — κ. Π. Λ. εις ’Οδησσόν. Εύχαρι- 
στούμεν διά τάς φιλόφρονας ημών κρίσεις. Χαί- 
ρομεν 8έ ότι άπεδέχθητε καί τάς ιδέας μας. Τού 
Πούσκιν διηγήματα μετεφράσθησαν είς τήν ελλη
νικήν όλί^ιστα, τόυ Τουργένιεφ. ό μ ω ςΊκ  τών μι
κρότερων έργων'τρία έδημοσιεύέησανέντή,,Κλειοί“ , 
έν έν τή ,,Έβδομάδι“ , πρό διετίας, καί ούκ ¿λίγα 
άλλα, ώς έπί τό κλειστόν, διηγημάτια καί „πεζά 
ποιη'ματα“ έν τή ,,Έφημερίδι Αθηνών“ καί άλλα- 
χού. — κ. Α. Μ. είς Φιλιππούπολιν, Θ. Β . είς 
Κων/πολιν, Σ. Φ. Σ. είς Σεβαστούπολιν. Έλάβο- 
μεν καί σδς εκφράζομεν τάς ευχαριστίας μας. — 
κ. I, Φ. είς ΧΤον., Καί τό πνεύμα έχει τήν άξίαν

του, αλλ’ η ν).η  επικρατεί είς τόν κοσμον να 
αύτη- έχει πασαν τήν δύναμιν. 'Εντός όλίγου πλεώ- 
τερα δε έπιστολής. — κ. Ν. I. Δ είς Ιίειραιϊ. 
’Από πολλού στεοούμε&α είδ/σεών σας. — κ. Δ. Μ. 
είς Ναύπλιον. Τ ά  ζητούμενα θά σδς άποστείλω· 
μεν καί θά σδς γράψωμεν έν καιρώ τώ  δεονη. 
— κ. Γ. Κ. είς Κΐον. Δι’ έπιστολής απηντήσαμεν 
'Γμΐν. ’Ελπίζομεν δ’ ότι θ ’ άποδεχθήτε τήν τα- 
ράκλησίν μας. — κ. Π . I Κ. είς Γένουαν. Έση- 
μειώσαμεν τήν προςεχή εν Βουένος-Μύρες διεό- 
θυνσίν σας. Σας εύχόμε&α χα/.ό τα ξ ίίύ ι'. — 
κ. Γ . Α οίς Άρμαβήριον. Πρό τίνος έγράψαμεν 
'ϊμΤν διά μακρών περί πολλών ενδιαφερόντων 
ύμδς ζητημάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Λάρνακι τής
ερμηνεία των _.............................................................................
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Περί τού σχηματισμού τών νεφών.— Αί κηλίδες τού ήλίου. —  Παΐδες αύτόχειρες). — Συρμική έπιθεώρησις (μετά ενός ύποδείγματος). — Μικρά ’Αλληλογραφώ.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Φερδινάνδος Λεσσέψ. Έ κ  παρισιανής φωτογραφίας Ισελ. 113). — Ή  βασιλική έπαυλις Σινάια έν 'Ρωμανία (σελ. 117). 
— Προκομμένη κόρη. Είκών υπό A uberlen (σελ. 121). — Η  κρίσις τού Πάριδος (σελ. 124).

TV/jto/ç Β&τ
Ε κδότη ς Π . 4 . Ζ Υ Γ Ο ϊΡ Η Σ .
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