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Έγεννήδη κατά το 1815 έν Κωνσταντινουπόλει. Ό  
πατήρ αύτοΰ Δημήτριος,' τραπεζίτης, έγεννή&η έν Βυτίνη 
της Γορτυνίας· έ&·ανατώδ·η δε τό> 1821, μίαν πρό του Πα- 
τριάρχου εβδομάδα συν τω υίω Μιχαήλ, τω άδελφω ’Ιωάννη 
καί τω επί &υγατρ! γαμβρω Δημητρίω Σκαναβή. Ή  οικο
γένεια αδτη οΰδεμίαν έχει συγγένειαν προς τον εκ Νάξου 
καταγόμενον ’L Παπαρρηγό- 
πουλον,τόν διατελέσανταπρό- 
ξενον της Ρωσσίας έν Πάτραις 
και έν Άδ·ήναις.

Ό  Κωνσταντίνος ΓΓαπαρ- 
ρηγόπουλος έξεπαιδεύ&η από 
•του 1822—1830 έν τω κατά 
τήν ’Οδησσόν Λυκείο» Riche
lieu ως υπότροφος ’Αλεξάν
δρου Α'. Έ κεΐ εΤς των υπο
διευθυντών του Λυκείου, ο 
Koppen, άναγνους ποτε μίαν 
των Ιστορικών εκθέσεων του, 
προανήγγειλεν αυτω το στά- 
διον, τό όποιον έμελλε νά 
διατρέξη.

Κατελδ-ών εις τήν Ε λ 
λάδα τω 1830 έξηκολοόό·ησε 
τάς σπουδάς αυ’τοϋ είς το έν 
Αίγινη τότε άκμάζον Κεν
τρικόν Σχολεΐον, υπό τον Μέ- 
γαν Διδάσκαλον Γ. Γεννά
διον, του οποίου καί ο?κό- 
τροφος ήτο και του οποίου 
σώζει π ά ν το τε  εΰγνώμονα 
μνήμην. Τό περίεργον εΐνε
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Ό  συγγραφεύς της Ίστορ. τοΪ3 Έ λλ. Έδ-νους.

ότι δ'εν διέπρεπεν έπ'ι έπιμελεία καί ήλεγχεν αυτόν 6 έκ 
μητρός &ε~ος, λέγων ότι „δ'εν &ά γίνη ποτέ άνθρωπος“. Έπέ- 
ζησεν όμως ό άγα&ός γέρων ΐνα ΐδη ότι ή προφητεία του 
δ'εν έπηλήδ-ευσεν. *Ητο δε ό νέος, όπως όλοι οί τότε συμ- 
¡χαδηταί του, καί ¿ντν/.νβερνηττ/.ός· ευρισκόμενος δέ ποτε 
έν Ναυπλίω, έν αρχή του 1831, και έπισκεφ&είς έν τω Κυ

βερνείο) τον πρεσβύτερον αδελ
φόν του Σκαρλάτον, οντα ένα 
των γραμματέων του Κυβερ
νήτου, εΐδεν αίφνης είςερχό- 
μ.ενον τούτον ό αδελφός ένό- 
μισε καθήκον του νά παρου
σίαση τον νέον Κωνσταντίνον 
είς τον αοίδιμον άνδρα, όςτις 
&ωπεύσας αυτόν: ,,Κα'ιΣυ λοι
πόν, λογκότατε“, εΐπεν, „είσαι 
άντικυβερνητικός. Φρόντισε“, 
προςέδ-ηκε μειδιων, ,,νά μά8·ης 
γράμματα, καί τότε &’ άλλά- 
ξης γνώμην.“ Όπόσον δίκαια 
έκρινε καί κατά τοΰτο ο Κυ
βερνήτης, άπεδείχ&η έξ όσων 
έγραψε περί αυτοί) ό Κ. Πα- 
παρρηγόπουλος έν τη'Ιστορία 
του Έ λλ. Έ&νους καί έκ των 
ολίγων, άλλ’ ώς πάντοτε λίαν 
σημαντικών λέξεων, όσας έχά- 
ραξε κα&·’ ήν ημέραν έσχά- 
τως έμελλε ν’ άποκαλυφθη ό 
άνδριάς του Ί . Καποδιστρίου 
έν Κερκύρα, Εσχυρισ&εις δι
καίως ότι: ,,ή περί του Κυ- 

19



146 ΚΛΕΙΩ.

βερνήτου αλήθεια δεν θέλει άποκαλυφθ-ή, Ινόσω το ελλη
νικόν έθνος δέν έννοήση τ ί έστι Κυβέρνησις. 'Ο  ’Ιωάννης 
Καποδίστριας ήτο έκ των πολιτικών άνδρών ¿κείνων, οΐτινες 
άναλαμβάνοντες έν καιροΐς κρισίμοις την των πραγμάτων κυ- 
βέρνησιν, η σώζουσι την πολιτείαν, ή θνήσκουσιν.“

Τω ] 834 είςήχδ η ως υπάλληλος εν τώ Τπουργεϊω τής 
Δικαιοσύνης, υπό του τότε Υπουργοί» Κ. Δ. Σχινα, οςτις ήγά- 
πησεν αυτόν δι άπαντος του βίου ώς αδελφόν, παρέμεινε 
δέ εν τω 'Γπουργείω τούτο» μέχρι του 1845, ότε άπελύδη 
ώς ετερόχθων.

Έ κτοτε έπεδόθη συντονώτερον ςίς τάς ίστοριχάς αυτού 
μελέτας.

Μία των πρώτων αυτού πραγματειών, Το τελευταϊον 
ετος τής ελληνικής ελευθερίας, παρήλθεν εν Έ λλάδι δλως 
απαρατήρητος· άλλ’ ό πρυτανις των τότε γερμανών φιλο
λόγων, ό περιφανής έν Γοτίγγη καθηγητής Karl Friedrich 
Hermann, λαβών κατά τύχην γνώσιν αυτής, ιδού τίνα έξ- 
ήνεγκε περί του έργου κρίσιν: ,,'ίπό τον τίτλον ,,,,τό τελευ- 
ταιον έτος της ελληνικής αυτονομίας““ έξεδόδη πρό τίνος 
είς φως έν ΆΘήναις σύντομος μέν, άλλα σπουδαιότατη Ιστο
ρική διατριβή, ής ό συγγραφευς μετά τοσαύτης πειστικότη- 
τος αποκρούει την άλλοτε έπικρατούσαν καί παρά τινων 
μέχρι σήμερον πρεσβευομένην δοξασίαν, ότι ή Κόρινθος κατά 
το αύτο και ή Καρχηδών Ιτος έκυριεύδη και κατεστράφη 
υπό των Ρωμαίων, άποδεικνύων ότι τό γεγονός τούτο πολλω 
μάλλον πρέπει ν’ άναχθή είς τό αμέσως επόμενον ετος 
145 π. X ., ώςτε καί παρ’ ήμΐν ή γνώμη του Έλληνος αρ
χαιοδίφου γενικής σχεδόν ετυχεν ήδη επιδοκιμασίας“ (Ge
sammelte Abhandlungen, Göttingen 1849).

Έ τέρα του ήμετέρου 'Ιστορικού πραγματεία,' Π ερί τής 
αρχής καί διαμορφώοεως των φυλών τον όρχαίον ελλη
νικόν έθνους, 1855 προεκάλεσεν έπί Ιν και έπέκεινα ετος 
κατ’ αυτού δβρεις και έρεσχελείας φοβέρας. Φαίνεται, ότι 
καί τότε δεν ελειπον άνθρωποι, άνικανώτατοι μ'εν κατά 
τάλλα, έπιτήδειοι δέ νά έκμεταλλευθώσι τά  πάθη των 
άπλουστέρων κατά των αντιπάλων των, και ότι έκτοτε χρο
νολογείται έν τω παρ’ ήμΐν κόσμω των γραμμάτων r  κατά 
παντός του ύπερέχοντος βάναυσος και μοχθηρά έκιβουλή, 
τοσαύτας Ιπενεγκούσα μέχρι τοΰδε αδικίας.. Και όμως ο 
Κοόρτιος έγραψε περί αυτής κρίσιν, ής τά  έγκώμια αποζη
μίωσαν τόν συγγραφέα διά τήν των όμογενών οίκτράν πα- 
ρανόησιν. ,,'Η περί ής έ λόγος πραγματεία, έπιφέρει ο διά- 
σημ.ος ιστορικός μετά μακράν και έχαινετικήν των δύο άλλων

καί ταύτης άνάλυσιν, διεγείρει πολλαχώς τό ένδιαφέρον τού 
• αναγνώστου και πας τις , διατρέξας τάς ίστορικάς ταύτας 

μελέτας, θά  όμολογήση ότι δλως νέαι και άγνωστοι μέχρι 
τοϋδε είςηγούνται προς έξέτασιν των ζητημάτων έπόψεις. 
Πλεΐσται υπερχρόνιοι προλήψεις έξηγούνται έπιτυχώς και 
διαλύονται διά παντός, ή δέ άληθτς των πραγμάτων κατά- 
στασις προάγεται είς νέον διά τήν έπιστήμ.ην φως. Ό  Έ λ - 
λην 'Ιστορικός δεικνύει αγαστήν όντως έν τη έρευνη ανεξ
αρτησίαν, έχει όξυδερκέστατον όντως βλέμμα και ζήλον γνη
σίους έπιστημ.ονικόν και πάντοτε τής άληθείας όκερμαχοϋντα. 
Διά τους αλλογενείς εΐνε τη άληθεία εύφρόσυνον, βλέποντας 
έν τοΐς Έ λλησι τοσαυτην περι τήν μ.ελέτην τής πατρίου 
Ιστορίας δεινότητα και τοσΟύτον ζήλον πρός διδασκαλίαν 
αυτής Ιν τω «δηναϊκω Πανεπιστηρ.ίω“ (Göttingische ge
lehrte Anzeigen, 20. Stück, 1857).

Ή  μεγάλη 'Ιστορία τού 'Ελληνικού Έδ-νους εΐνε πασί
γνωστος ώς καί ό Επίλογος αυτής. Τό Εθνικόν Πανεπι- 
στήμιον, εορτάζον νυν τήν πεντηκονταετηρίδα από τής ίδρύ- 
σεως αυτού, ούδέν άλλο βεβαίως έχει νά έπιδείξη έργον, 
τοσούτον κραταίωσαν τήν Ιωνικήν συνείδησιν και τοσούτον 
αμέσως και τελεςφόρως άνταποκριθέν πρός τόν μόνον αλη
θινόν σκοπόν, ον προέθετο και έπρεπε τω όντι νά διατη- 
ρήσγι ή παρ’ ήμΐν άναγεννωμένη Ιπιστήμη.

’Εν τούτοις, ότε άνηγγέλθη ότι ό ’Επίλογος 8·έλει με- 
ταφρασδη εις τήν γαλλικήν, μία έφημερίς έκ των έγκριτω- 
τέρων λεγομένων έβεβαίωσεν ότι απορεί διατί θά  μεταφραστή 
είς τήν γαλλικήν έργον έκ τού γαλλικού μεταφρασδέν! ’Επί 
τέλους ή Histoire de la civilisation Hellénique (Paris, Ha
chette, 1878) συνετέλεσε μέν εις τό νά φημισδη τό όνομα 
τού συγγραφέως απανταχού τού πεπολιτισμένου κόσμου πολύ 
πλειότερον ή κα'ι αυτή ή μεγάλη 'Ιστορία του, έδειξε δέ είς 
τους ξένους δ ι’ αύθ-εντικωτάτης μαρτυρίας πώς ό νεώτερος 
Ελληνισμός έννοεΐ τήν Ιθνικήν αυτού νεότητα. Έ ν  γένει 
δέ όλαι αυται αί οίκτραΐ άντιζηλίαι δέν παρεκώλυσαν νά 
τιμη8·ή και έν Έ λλάδι ό Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος 
οσον πολλοί έκ τούν ήμετέρων δέν έτιμήδησαν βεβαίως.

Άνεδείχθη άπό τού 1851 καθηγητής τού Πανεπιστη
μίου, τω 1876 Πρόεδρος τής Έ8·νικής Άμόνης, τω 1879 
Πρόεδρος τού Συνεδρίου των Συλλόγων, έπί 14 έτη Ε π ίτι
μος Πρόεδρος τού Παρνασού, τω 1883 Πρόεδρος τής Έκ- 
δ'έσεως τών Κειμηλίων τού Άγώνος καί έπι πολλά έτη 
Πρόεδρος του πρός διάδοσιν τώνΈλληνικών γραμ.μάτων Συλ
λόγου.

ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΙΝΔΙΑΣ.
(ιννέχεια).

Τότε έπήλθον σοβαραι κρίσεις και ταραχαί έν ταΐς έμ- 
πορικαΐς άγοραΐς τής Ευρώπης. 'Ο  πλη8·υσμός αυτής εΐχεν 
αυξηθη, ή ευπορία καί ή πολυτέλεια εΐχεν άναπτυχδη, αί 
άνάγκαι άπήτουν νά ίκανοποιηθώσιν, έν ω άφ’ ετέρου ή έπι- 
ταθεΐσα χειρωνακτική καί παραγωγική τών έργοστασίων 
δραστηριότης έπεζήτει νέας αγοράς καί νέους οχετούς, πρός 
έξαγωγήν τών διαφόρων προϊόντων. Συγχρόνως καί ό πλού
τος τών έμπορικών τής ’Ιταλίας πόλεων έκίνησε τήν ζηλο
τυπίαν καί τόν φθόνον τών 'Ισπανών καί τών Πορτογάλλων, 
καί μ.άλιστα άφ’ ότου οί ’Ιταλοί ήρχισαν άπ’ εύδ-είας νά

συνεννοώνται πρός τούς Άγγλους καί τούς 'Ολλανδούς καί 
κατά τούς πλους των προςωρμίζοντο είς τους ισπανικούς λι
μένας. Τό έπιχειρηματικόν πνεύμα τών 'Ισπανών καί τών 
Πορτογάλλων, στομωδέν ούκ ολίγον διά τών πολυετών πρός 
τους Άραβας πολέμων, ευρε πρός τούτοις τροφήν καί είς τά 
μεγαλεπήβολα σχέδια των βασιλέων των, καί οίίτω βλέπο- 
μεν αυτούς περί τά  μέσα τής 15’* εκατονταετηρίδας άνα- 
πτυσσοντας μεγάλην ναυτικήν δύναμιν καί δραστηριότητα 
δι’ ής οί μέν- άνεκάλυψαν την ’Αμερικήν, οί δέ περιίπλευσαν 
τό άκρωτήριον τής Καλής Έλπίδος ήτοι άνεύρον τόν αυτόν
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έχεΐνον δρόμον πρός τήν ’Ινδικήν, τόν όποιον πρό δύο περί
που χιλιάδων έτών εΐχον ανακαλύψει καί οί Φοίνικες όρμώ- 
μενοι έκ της Έρυθράς 8'αλάσσης.

Μετ’ όύ πολύ οί Βενετοί διεΐδον τον κίνδυνον, όν διί- 
τρεχε τό έμπόριον καί ή βιομηχανία τής πόλεώς των ώς έκ 
τής μετατοπίσεως της πρός τήν ’Ινδικήν συγκοινωνίας καί 
-ής άφδ'Ονίας τών ανατολικών προϊόντων, άτινα παρήγον αί 
άφρικανικαί άκταί, έφοβούντο δέ μή χάσωσιν έντός ολίγου 
πάντα τά  ώφελήμ.ατα, όσα καί μ.ετά τήν έγκαδ'ίδρυσιν τών 
Τούρκων έν Ευρώπη κατώρδ·ουν διά τής νοημοσύνης των καί 
δεξιότητος νά προςπορίζωνται, αύτοϊ μόνοι όντες οί κυριο»- 
τεροι είςαγωγεΐς ινδικών εμπορευμάτων έν Ευρώπη. Άλλ’ 
δτε αί δυτικαί καί άνατολικαί νήσοι καί παραλίαι τής ’Αφρι
κής ήρχισαν νά παράγωσιν άφθονα καί καλά. ινδικά προϊ
όντα, ή δέ πρός τήν ’Ινδικήν διά θαλάσσης οδός καΟΐστα 
περιττήν τήν δ ι’ Αίγυπτου καί Μ. Άσίας έπικοιυωνίαν, το 
έμπόριον τής ’Ιταλίας ήρχισε νά καταπίπτη, εξηκολοόθει δέ 
νά παρακμάζη καί άφ’ ου οί Βενετοί συνήψαν έπωφελή έμ- 
πορικήν συνθήκην πρός τήν Πορτογαλλίαν. Οί Πορτογάλλοι 
κατέστησαν οί πρώτοι έμπορομεσΐται μεταξύ ’Ανατολής καί 
Δύσεως, απέκτησαν τό μονοπώλιον τού εμπορίου έν τε Ευ
ρώπη καί Άσία, ώριζον αυτοί τάς τιμάς καί τήν άξίαν τών 
προϊόντων καί έντός εκατονταετίας συνήθροισαν μυδ'ώδεις 
θησαυρούς. Έ ν  τούτοις καί ουτοι μετά τάς ανέλπιστους 
ταύτας έπιτυχίας έχαλάρωσαν τάς ένεργείας των, καί ό φό
βος πρό τού ονόματος των ήλαττώδη, ότε οί ναύαρχοί των, 
οί στρατηγοί καί οί διοικηταί διά βιαιοπραγιών καί παντο
ειδών καταχρήσεων μετέβαλον είς έπικινδυνους καί ασπόν
δους εχθρούς τής δυναστείας των τους αύτόχδονας λαούς 
καί ήγεμονας τής ’Ινδικής. 'Ο  φόβος μετετράπη είς μίσος 
καί τό μίσος τούτο ητο τόσον ίσχυρόν καί άκατάβλητον, 
ώςτε καί αυτή ή Ισπανία, προςαρτήσασα έν τω μεταξύ ώς 
κληρονομ.ικήν μερίδα τήν Πορτογαλλίαν, ήναγκάσθη ν’ άπο- 
στή τών έν Άσία κτήσεων της.

Άλλως δέ τά  έκ τής αμέσου πρός τήν ’Ινδικήν συγκοι
νωνίας ωφελήματα ποτέ δέν δά ήσαν τόσον σπουδαία, έάν 
οί 'Ισπανοί έγίνωσκον χροςηκόντως νά έκμ.εταλλευθώσι τήν 
άνακάλυψιν τής ’Αμερικής. Αντί νά έπιδοδώσιν είς τήν καλ
λιέργειαν τών Ινδικών φυτών καί προϊόντων, περιωρίσδησαν 
άποκλειστικώς είς τήν άναζήτησιν πολυτίμων μετάλλων. 
Πρός τούτο ούδέν παρείχετο δικαίωμ.α είς τους ξένους, δ ι’ 
ο’ καί παρεκωλόδη ή άνάπτυξις των αποικιών. Οί έξορυσ- 
σόμενοι θησαυροί μετεφέροντο άποκλειστικώς είς 'Ισπανίαν, 
ήτις έτερωδεν μόνη έπρεπε νά έπαρκέση είς διατροφήν των 
αποικιών. Καί ούτως όμως η χώρα έπτώχευσεν, έπειδή καί 
ή κυβέρνησις καί ό λαός τό μ-έγεθος τού έδνικού πλούτου 
ένόμιζον, ότι άπετελεΐτο έκ χρημ.ατικών κεφαλαίων καί δέν 
έλάμβανον ύπ’ δψιν, ότι ή διατήρησις καί προαγωγή τών 
παραγωγικών δυνάμεων, ή δεξιότης καί νοημοσύνη τών έρ- 
γαζομένων κεφαλών καί χειρών, ή ευφορία καί διαρρύθμισις 
τού κλίματος καί τής χώρας, ή καλλιέργεια καί βελτίωσις 
τής γεωπονίας, ή άνάπτυξις καί ίδρυσις νέων βιομηχανικών 
κλάδων εΐνε άσυγκρίτω τω λόγω πολυτιμότερα καί τών με- 
γαλειτέρων έπί γης θησαυρών. Άλλ’ οί 'Ισπανοί διά νά 
ναιιπηγήσωσι πλοία άπεστέρουν τήν χώραν τών προφυλασ- 
σόντων καί στολιζόντων αυτήν δασών, ήλάττουν τοιουτο
τρόπως τήν γονιμότητα τού έδάφους, έμετρίαζον τάς καλ- 
λονάς τής φύσεως καί τού κλίμ.ατος τήν ευκρασίαν, δέν 
έπειρώντο δέ ν’ άναπληρώσωσιν έν τάΐς άποικίαις τάς απώ
λειας, άς διηνεκώς ΰφίστατο τ  πατρίς. Έ άν τουλάχιστον

είςήγον είς Αμερικήν τά  ίνδικά εμπορεύματα καί, όπερ δά 
ήτο δυνατόν, παρήγον τοιαϋτα έπί αμερικανικού έδάφους είς 
τόσον πλήθος, ώςτε διά τού περισσεύματος των εύχερώς νά 
πληρώνωσι τά  έξωθεν προερχόμενα προϊόντα, δ-ά ήδΰναντο 
όπωςδήποτε τόν χρυσόν νά κρατήσωσιν ώς άποδεματικόν κε- 
φάλαιον. Άλλα καί τούτο δέν ήδελε προφυλάξει τήν χώραν 
άπό τής πτωχείας, έφ’ όσον οί κάτοχοί του δέν τό ¿χρησι
μοποιούν είς άνάπτυξιν τής γεωπονίας καί βιομηχανίας, όπως 
δύνανται διά τής ίθ'αγενούς καί Ι8·νικής παραγωγής νά ίκα- 
νοποιώσι τάς άνάγκας τής Ιδίας αγοράς καί τών άποικιών.

Παν τουναντίον συνέβη έν 'Ισπανία, έπειδή καί ή· βασι
λική αρχή καί τό πνεύμα τού λαού παρεγνώριζεν, μάλλον 
δ ’ είπεΐν περιεφρόνει, τάς πλουτολογικάς άρχάς καί τά  πλεο
νεκτήματα τής γεωπονίας. Ή  αίφνιδία πληθώρα τού χρυσού 
άπεξεδήλυνε τόν λαόν καί ένεπνευσεν είς τούς άρχοντας συβα- 
ριτικάς ίδέας, ή βιομηχανία καί ή γεωργία παρημελήδησαν, 
ή έργασία, τά  τρόφιμα καί τά  προϊόντα τής φιλοπονίας ύπερ- 
ετιμήθησαν, τό άργύριον έκυλίετο καί τούτο πρός τό εξ
ωτερικόν, άφ’ ου διά τής έξώσεως τού δραστηριωτέρου καί 
βιομηχανικωτέρου στοιχείου, τών ’Αράβων, παρελυδη πάσα 
Ιν τη χώρα έμπορική καί χειρωνακτική κίνησις. Είς ξένας 
χεϊρας περιήλθτν άπαν τό έμπόριον καί ή βιομηχανία καί 
αυτό δέ τό αποικιακόν έμπόριον έβλάπτετο καιρίως διά τού 
λαθρεμπορίου τών 'Ολλανδών, τών Γάλλων καί τών Βρετα
νών. "Οσον δ’ ηδξανεν η απορία καί ή ένδεια, άλλο τόσον 
εμειούτο καί ό πληδυσμός τής χώρας καί έπί τέλους ή 
'Ισπανία κατήντησε των πάντων πλέον νά στερήται καί νά 
μή έχη μήτε ιδίαν βιομηχανίαν, μήτε ίδιον έμπόριον, μήτε 
δάση, μήτε στόλον μήτε δέ καί χρήματα- ό τόπος ήρημώδη, 
αί πόλεις καί οί λιμένες παρήκμασαν, αί δ ’ άλλοτε εύφοροι 
πεδιάδες μετεβλήδησαν είς άγονους έρήμους. "Οτε δέ τέ
λος, άνατραπείσης τής δυναστείας, ή οικονομολογική πολι
τική ήδέλησε ν’ άκολουδήση έναντίαν πορείαν, ο λαός τόσον 
εΐχεν άποξενωδη πρός τήν εργατικότητα, ώςτε ούδέν σχεδόν 
άπέφερον αποτέλεσμα άπαντες οί αγώνες καί τά  φρονιμώ- 
τερα μέτρα τής κυβερνήσεως.

Η 'Ισπανία απιόλεσε δια  παντός τήν έπί τών θαλασ
σών κυριαρχίαν της· ή κυρία όμως έμπορική κίνησις μεταξύ 
Ευρώπης καί Ινδικής δεν μετετοπίσθη πάλιν είς τήν Μεσό
γειον, άλλ’ έμεινεν είς τάς άνατολικάς άκτάς τού ’Ατλαντι
κού ωκεανού. Τά έκ τών μεγάλων άνακαλύψεων κέρδη δέν 
άπεταμίευε πλέον ή ’Ιταλία, άλλ’ ή δυτική Ευρώπη. Καί 
ναί μέν ήκμαζεν έπί τινα είςέτι χρόνον ή βιομηχανία τών 
ιταλικών πόλεων, άλλ’ αί αλλαχού βιομηχανικαί πρόοδοι κα- 
θίστων τά  ’Ιταλικά προϊόντα όλως περιττά έν τε ’Αγγλία, 
Γερμανία καί Γαλλία. Οΰτω δέ μικρόν κατά μικρόν παρήκ
μασαν ή Βενετία, ή Φλωρεντία, ή Γένουα, καί μετ’ αύτάς 
ή 'Ισπανία καί ή Πορτογαλλία.

Μετά τήν Λισβώνα ή Άντβέρπη κατέλαβε τήν πρώτην 
θέσιν έν τω παγκοσμίω έμπορίω, χρησιμεύουσα ώς κεντρική 
άποδ-ήκη τών προϊόντων των τροπικών κλιμάτων καί δια- 
νέμουσα αυτά είς τάς χώρας τής μέσης καί βορείου Ευρώ
πης. Έ ν  τή  πόλει ταυτη καί έν τή λοιπή Φλανδρία κατ’ 
έκείνους τούς χρόνους έφδ-ασαν είς μέγαν βαθμόν τελειό
τητας καί αί χειρωνακτικαί τέχναι. "Οτε όμως οί ίσπανοί 
άρχοντες ήθελον νά καταστήσωσι τούς πάντας καθολικούς, 
χιλιάδες έργατών καί βιομηχάνων μετηνάστευσαν είς ’Αγγλίαν 
καί τό έμπόριον μετηνέχθη βαδ-μηδόν έξ Άντβέρπης είς 'Ολ
λανδίαν καί ίδία είς Άμστελόδαμον. Ή  λάμψις τής φλαν- 
δρικής πόλεως άπεσβέσθη τόσον ταχυτερον, καθ’ όσον οί
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έμποροί της, όπως και Ά  του Βυζαντίου, έξήσκουν μάλλον 
μεσιτικόν, παρά Ενεργόν Εμπόριον. Άλλ’ οί 'Ολλανδοί, Εκ 
τόύ εναντίου, εΐχον ίδια πλοία καί ότε οί βασιλείς τής 'Ισπα
νίας άπήγόρευσαν τοίς όπηκόοις. των τήν προς αυτούς επι
κοινωνίαν, Εξώπλισαν ίδίαις δυνάμεσι στόλους και Εξαπέστει- 
λαν αυτούς εις τάς ίνδικάς θ·αλάσσας καί παντοιοτρόπως 
άντηγωνίζοντο πρύς τούς Άγγλους, οί όποιοι συγχρόνως Επε- 
δίωκον τούς αυτούς σκοπούς.

Κατά τήν χρονικήν ταύτην περίοδον, ητοι περί τα  τέλη 
τού 16"ν άίώνος, έγένοντο καί αί πρωται άπο'πειραι προς 
άνακάλυψιν νέας θ·αλασσίας ιδού διά τού βορείου παγωμέ
νου ωκεανού προς τήν ’Ινδικήν καί τήν ανατολικήν Άσίαν. 
Καί άπέτυχον μεν αί άπόπειραι, άλλ’ οί 'Ολλανδοί καί οί 
Ά γγλοι Εξηκολούθησαν τάς Επιχειρήσεις των προς ευρεσιν 
άλλης θαλασσίας οδού προς τάς χώρας έκείνας, δτε καί οί 
■μεν πρώτοι περιέπλευσαν τό βόρειον άκρωτήριον, οί δέ τε
λευταίοι άνεκάλυψαν τόν κόλπον της Λαγκαστρίας έν τή 
Βορείω ’Αμερική. ’Εν γένει δε τά κωλύματα, άτινα οί 'Ισπα
νοί καί οί ΓΓορτογάλλοι παρενέβαλλον είς τάς προθέσεις των 
άλλων Εθ·νών όσον άφορα την ’Ινδικήν καί τήν ’Αμερικήν, 
παρέσχον το ενδόσιμον, όπως εόρεθ'ώσι καί άλλαι χώραι καί 
νήσοι Εν .τή βορείιρ ’Αμερική, τή  Νοτίω θαλάσση καί τή 
Αυστραλία. Τήν μερίδα τοΰ λέοντος κατά τάς ανακαλύψεις 
ταύτας άπεκόμισαν αί Άγγλοι, οϊτινες είργάζοντο καθ’ ολως 
διάφορον πρόγραμμα, παρά οί 'Ισπανοί. Είς τάς άνακαλυ- 
πτομένας χώρας εφερον εύρωπαίους έργάτας καί χειρώνακτας 
καί προήσπιζον ού μόνον τό Ιδιον έμπόριον, άλλά καί τήν 
βιομηχανίαν Επροφύλασσον από παντός ξένου ανταγωνισμού. 
Τούς ξένους εμπόρους καί μεταπράτας καί ίδιοι τούς εκ των 
άν.σεατικών πόλεων όρμωμένους άπεστέρησαν παντός οίουδή- 
ποτε προνομίου καί κατεδίκαζον μάλιστα αυτούς είς υπερο
ρίαν; Τήν πολιτικήν δε ταύτην τής βασιλίσσης ’Ελισάβετ 
ήκ-ολούθησε κατά γράμμα καί ό Κρομβέλλος, παντοιοτρόπως

Η ΔΙΚΗ  ΤΟΥ

Μακράν άλλοτε μετά λαμπράς είκόνος έδημοσιεύσαμεν 
έν τή  ,,Κλειοΐ“ (Τόμ, Α '., 1885, σελ. 34, 49, 68) περί Σω- 
κράτους πραγματείαν, υπό τε κοινωνικήν καί φιλοσοφικήν 
μέχρι τινός έποψιν έξετάζουσαν τά  κατά τον άνδρα, σήμε
ρον δε έπιχειρούμ.εν διά βραχέων νά Εκθέσωμεν τήν περί- 
φημον δίκην αυτού αφορμήν λαμβάνοντες έκ τής έξαισίας 
Ελαιογραφίας τού πολλού Έρνέστου Van den Kerkhoven.

. Εβδομηκοντούτης ήδη ήν ό Σωκράτης, ότε Εξηγγέλθη 
ή κατ’ αύτού περιβόητος κατηγορία: „Άδιχεΐ Σωχρύτης ο'νς 
μεν η πόλις  νομίζει Οεονς ον νομίζων, ετερα δε xatvu 
δαιμόνια είςηγοΐμενος. άδιχεΐ δε χαί τονς νέους διαψΟ·εί· 
ρ ω ν  τίμημα  &άνατος.“ 'Ο  Μέλητος, τόν όποιον ό Πλάτων 
έν τω Εΰθύφρονι παρειςάγει ως άσήμαντον νεανίσκον, έχων 
συνηγόρους τον Άνυτον καί τόν Λύκων«, άνέφερε τήν άσε- 
βείάς γραφήν προς τόν άρχοντα βασιλέα, είς τήν δικαιοδο
σίαν τού οποίου υπήγετο πάσα περί των θρησκευτικών υπό- 
θεσις.·

Διατί όμως ό-Σωκράτης τόσον αίφνιδίως καί έν τοιαύτη 
ηλικία Ενήχθη, άφού δηλ. έπί τριάκοντα καί πλέον έτη 
άφέθη ελεύθερος νά διδάσκη Εκείνα, δι’ όσα νυν κατηγορεί- 
τα ι;· Τό περίεργον εΐνε ότι τό ζήτημα δεν έξακριβούται έκ 
των σωζομένων μαρτυριών της δίκης, ταύτης, Επιτρέπεται

ύποστηρίξας καί τό Εντόπιον έμπόριον, τήν ναυτιλίαν καί 
τήν βιομηχανίαν. Ευτυχείς πόλεμοι καί έκστρατειαι κατέ
στησαν αυτούς κυρίους μεγάλων Εκτάσεων γης έν ’Αμερική 
καί έν Άσία καί Ιδιαζόντως έν ’Ινδική, έν ω δέ ή δόναμις 
τής 'Ισπανίας κατέπιπτεν, τό άγγλικόν κράτος έπεξετείνετο 
καθ’ δλας τάς ηπείρους καί μετά έκατονταεττ άδιάκοπον 
Εργασίαν έν τε τω έσωτερικώ καί έξωτερικω κατέστησεν αυ
τούς κυρίους της ’Ινδικής καί των θ·αλασσών.

Τό πρώτον μεγαλεπήβολον σχέδιον κατά τής αγγλικής 
υπεροχής συνέλαβεν ή πρώτη γαλλική δημοκρατία, έξαπο- 
στείλασα τόν στρατηγόν Βοναπάρτην μετά στρατού είς Αί- ■ 
γυπτον. Άλλά Εναυάγησε τό τολμηρόν σχέδιον, δ ι’ ου έσκο- 
πεϊτο ή κατάκτησις τής γης τών Φαραώ καί των πλησίον 
κείμενων ασιατικών χωρούν, όπόθ-εν νά προςβληθή ή αγγλική 
δύναμις είς τά  τρωτότατα αυτής μέρη. 'Ο  αυτοκράτωρ Να
πολέων ό Α'. άνέλαβεν αυθ·ις νά πραγμάτωση τό σχέδιον 
τούτο, κηρόξας τόν ηπειρωτικόν αποκλεισμόν άφ’ Ενός, καί 
δείξας άφ’ ετέρου είς τούς 'Ρώσσους τήν προς τάς ’Ινδίας 
άγουσαν. Καί έκ τού γιγαντώδους τούτου άγώνος οίΆγγλοι 
έξήλθον πάλιν νικηταί, μόλις δέ κατά τά  τελευταία τριά
κοντα έτη ήρχισαν οί 'Ρώσσοι έπί τή  βάσει τελείου καί με- 
μελητημένου προγράμματος νά έπεκτείνωσι τήν χώραν των 
πρός τήν ’Ινδικήν. Ταυτοτοχρόνως δ ’ έπεμελή&ησαν παντί 
σθένει ν’ άχοδώσωσι τήν παλαιάν σημασίαν είς τό έμπόριον 
πρός τάς πέραν τού Καυκάσου χώρας, τό Τουρκεστάν, τήν 
Περσίαν, τό ’Αφγανιστάν καί τήν Κίναν. Άλλ’ υπό τήν έπο- 
ψιν ταύτην έδείχθη, ότι δεν ήδύνατο νά δημιουργηθή αντα
γωνισμός πρός τό μεταξύ Ευρώπης καί Άσ,ίας έμπόριον, έφ’ 
όσον ή δκά ξηράς μεταφορά ήτο δαπανηρότερα τής διά θα
λάσσης, τούτο δέ έγίνωσκον κάλλιστα καί οίΆ γγλοι, δ ι’ ο 
καί ούδαμώς άντέτεινον, ουδέ παρενέβαλλον προςκόμματα 
είς τάς έν Άσία προόδους τής ρωσσικής δυνάμεως.

(ί'π ετα ι τό  τ ίλο ς .)

Σ Ω Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ .

όμως νά υποθ-έσωμεν μετά πάσης πιθανότητος, ότι προς- 
ωπικαί μ.άλλον άφορμαί προυκάλεσαν τήν άδικον τού φιλο- 
σο'φου καταδίωξιν, διότι ό τά  μέγιστα τότε δυνάμενος Άνυ- 
τος είχε λόγους παλαιού κατά τού Σωκράτους μίσους καί 
αυτός πρό πάντων συνετέλεσεν είς τήν οίκτράν τής δίκης 
Εκείνης έκβασιν. Οΰδέν ήττον άφ’ Ετέρου εΐνε αληθές, ότι 
μετά τήν βαθμιαίαν παρακμήν τής ’Αθηναϊκής πολιτείας καί 
τήν έπικράτησιν τής ολιγαρχικής μερίδος καί πάσης Εντεύ
θεν βιαιοπραγίας, συνηθέστατα παρείχοντο θύματα είς τα 
όλονέν έξαπτόμενα τών. πολιτών πάθη οί όπινςούν έξέχοντες 
έκ τών αντιπάλων, οσάκις μάλιστα διεκρίνοντο ουτοι έπί 
άρετή καί έλευθεροστομία.

Καί ό,τι μεν άφορα είς τό πρώτον τής κατηγορίας μέ
ρος ουδαμώς δικαιολογείται ό ισχυρισμός τών έναγόντων, 
διότι έ Σωκράτης διαρρήδην έδήλωσεν ότι ό νόμος τής π  ο- 
λεως υποδεικνύει τήν προςήκουσαν πρός τούς θεούς λατρείαν. 
Άλλά προφανώς οί άντίδικοι έπεχείρησαν κακή τή πίστει 
νά διαστρέψωσι τήν περί τού δαιμονίον όλως ατομικήν τού 
φιλοσόφου χεποίθησιν, όλως δέ διάφορον είνε τό ζήτημα, άν 
οί κατήγοροι πρέπει νά. δικαίολογηθώσιν Ενώπιον τής κρί- 
σεως ημών τών μεταγενεστέρων, ώς άγνοούντες, η μάλλον 
χαρανοήσαντες τό λεξιλόγιον τής διαλεκτικής τούΣωκράτους.
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Οι τε αρχαίοι και οί καδ’ ή μας διδάσκαλοι της ρητο- δέν άλλο ¿στίν η δοκειν σοφόν είναι μή όντα.· δο/.εΐν γάρ
ρικής ήδέλησαν νά δεωρήσωσι την άλλως περιττήν διατύ- είδέναι έστίν ά ουκ οΤδεν. οΐδε μεν γάρ ούδείς τον δάνατον
πωσιν της πρ&ίτης ταύτης κατηγορίας ως τέχνασμα τών ούδ’ εί τυγχάνει τι? άνδρώπω πάντων μέγιστον ον των άγα-
διωκόντων, οίτινες προέταξαν ταύτην, ίνα ένισχύσωσιν απλώς δών, δεδίασι δ’ ώς ευ είδότες ότι μέγιστον των κακών έστι. ·

'  * * *· ~ > > Λ / > Ν * ί > .  /ί>   .5 _ _τήν δευτέραν, ουδέ ταότην δμως νομικώς ουσιώδη, διότι έν και τοϋτο πως ουκ άμαδία έσαν αυτη ή έπονείδιστος ή τού 
. . ,. , . _ * . * *    · .* . * . /__ ,γ_λ... ¿ λΤΧγκ-“ Κγ/1 i'.uñr áu^loer ΆΒ-νιναΤοι.

Λ Γ "* * * Κ · %
τινα άπαγόρευσιν, δ ι’ ής ό ήμέτερος φιλόσοφος άπετράπη ότω άν αεί έντυγχάνω υμών, λέγων οιά περ
χάσης πρός τους νέους συναναστροφής, άλλ’ εΤνε πλέον τ  β£- άριστε ανδρών, Άδηνάΐος ών, πόλεως τής μεγίστης καί εύ-
βαιον ότι οί αυθαίρετοι έκεΐνοι νόμοι ήκυρώδ·ησαν εύδύς δοκψ.ωτάτης είς σοφίαν καί ίσχόν, χρημάτων μέν ούκ αί-
μετά τήν κατάλυσιν της πολυμελούς τυραννίας. σχόνεί επιμελούμενος όπως σοι έσται ώς πλεΐστα καί δόξης

'Οπωςδήποτε. ή  προφανής τών μοχθηρών έκείνων «ν- καί τιμής, φρονήσεως δ'ε καί αλητείας καί τής ψυχής όπως
δρωπων αδικία δεν ηρέμισε τον Σωκράτη, όςτις προςήλδεν ώς βελτίστη έσται ούκ έπιμελεΐ ούδέ φροντίζεις; καί έάν τις
είς τό δικαστηριον με ήσυχωτάτην συνείδησιν, χωρίς μάλιστα ύμ.ών α’μφισβητή καί φή έπιμελεΐσδαι, ουκ εύδύς άφήσω αύ-
νά προπαρασκευαστή καν πρός. απολογίαν. Στενότατος αύ- τόν ούδ’ άπειμι, άλλ’ έρήσομαι αύτόν καί ¿ξετάσω καί
του φίλος, Έρμογένης 6 Ί  ππονίκου, ¿τόλμησε νά τόν κάμη έλέγξω, καί Ιάν μ οι μή δοκή κεκτήσδ-αι αρετήν, φάναι δέ,
τήν παρατήρησιν, ότι έπρεπε καί ολίγον νά έτοιμασδή καί όνειδιώ ότι τά  πλείστου άξια περί έλαχίστου ποιείται, τά  δέ
νά σκεφδή διά τήν έπικειμένην κατ’ αύτου δίκην. Λύτός φαυλότερα περί πλείονος. ταΰτα καί νεωτέρω καί πρεσβυ-
όμως έδωκε τήν εξής άπάντησιν, αξίαν όντως τής άδανάτου τέρα», ότω άν έντυγχάνω, ποιήσω, καί ξένω καί άστω, μάλλον
ήδικής του: ,,Ού γάρ δοχώ οοι άπολογεισθαι μελετών  δέ τοϊς άστοίς, όσω μου έγγυτέρω έστέ γένει" (Πλάτ. Άπο-
διαβεβιισχέναι; (Διότι) ονδϊν íldtxov διαγεγένημαι π ο ιω ν  λογ. Σωκρ. 29 Α. Β· D. Ε ,  30 Α.)
ηνπερ νομίζω μελέτην είναι χαλλίστην απολογίας“ (Ξεν. Τους τελευταίους τούτους λόγους φαίνεται άπαγγέλλων
Άπολογ. Σοι κράτους § 3 καί Ιπ·). ’Αμέριμνος λοιπόν άνέ- έν τή  ήμετέρα είκο’νι ό μέγας ¿κείνος τής άληδείας μάρτυς,
μενε τήν στιγμ.ήν, καδ’ ήν έπρόκειτο ν’ αντίκρουσή τούς αυστηρόν δ ’ εχει καί ατρόμητον τό υφος, καί έκδαμβοι
κατηγόρους του, ώς άληδής καί κατά τοϋτο πρόδρομος τοϋ άκούουσιν οί δικασταί.

Χριστιανισμού, τού οποίου ό δεΐος κήρυξ τούτ’ αύτό συν- Μετά τήν εΰνοήτως καταδικαστικήν αυτών έτυμ.ηγορίαν
εβούλευε προς τούς μαδητάς του: ,ΓΟταν δέ παραδώσιν μετά τής αυτής καί πρίν γαλήνης Ιξεφώνησε τούς κατα-
ύμας, μή μεριμνήσ-ητε πώς ή τί λαλήσητε' δοδήσεται γάρ νυκτικούς ¿κείνους λόγους: „Τούς υίεϊς μου έπειδήν ήβήσωσι
ύμϊν έν ¿κείνη τη ώρα τ ί λαλήσετε“ (Ματδ. X , 19). Καί τιμωρήσασδε, ώ άνδρες, ταύτά ταϋτα λυποϋντες άπερ έγώ

κινήση τόν έλεον των δικαστών έκτιδείς τούς αληδεΐς λό- μελούνι
γους τής καταφοράς τών άντιδίκων καί υπερασπίζων τήν καί ¿άν ταύτα χοιήτε, δίκαια πεχονδώς έγο) έσομαι ύφ’
άλλως ¿γνωσμένην περί τήν άμεμπτον έκτέλεσιν τών πολι- υμών, αύτός τε καί οί υίείς. άλλα γάρ ήδη ώρα άπιέναι,
τικών καθηκόντων άκραν εύλαβειάν του, άλλ’ ¿χρήσιμο- έμ.οί μέν άποδανουμένω, ύμ.ϊν δέ βιωσομένοις· οπότεροι δέ
ποίησε καί ταότην τήν περίστασιν ώς καταλληλοτάτην ευ- ημών έρχονται έπί άμεινον πράγμα, άδηλον παντί πλήν ή
καιρίαν χάριν νέων πρός τούς συμ,πολίτας του περί η’δικής τω 0·εώ“  (αύτόδ. τε'λος).
ΰποδηκών. Καί είπε: '„Τό δάνατον δεδιέναι, ώ άνδρες, ου··

B l f t T I K A  Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α .
(συνέχεια).

50. · 52.
Τό αύτό πρέπει νά συμβαίνη καί ώς πρός τάς νέας Άλλα πρός τούς φίλους Σου έχε απόλυτον έμπιστο*

γνωριμίας. 'Οσον ευχάριστοι καί άν Σοι ήνε, πάλιν δέν σύνην. Χάριν αύτών πράττε παν ό,τι άν δΰνασαι. Διότι,
πρέπει νά ένδουσιας ύπέρ αυτών. Ούδεμίαν έχε πρός τούς ώς λέγει' μ.έ δίκαιον λόγον εις τών σοφών, άν ύποτιμάς
νέους γνωρίμους Σου έμπιστοσόνην. Μή όμιλής περί σεαυ- πάν ό,τι οί άλλοι αισθάνονται καί σκέπτονται, αοδενοϋσιν
τοϋ ένώπιόν των (όπως καί ουδέποτε ¿ν γένει πρέπει νά πε- αί εύφροσϋναι καί δαμβοϋται ή δόξα. Μή φοβηδής καί μή
ριαυτολογής) καί μή σφετερίζεσαι τό έργον τοϋ χρόνου, υποχώρησης ένωπιον ούδεμιας απειλής ή καταφοράς τής
Εϊνε αναμφίβολον, ότι δά συνδεδής πρός αυτούς, άν πραγ- τύχης τεινούσης νά Σε άποχωρίση τών φίλων Σου. -
ματικώς ήνε όμοιοι πρός Σέ.

53.
51, Έ χε  πρός αυτούς, ώς έρρέδη ανωτέρω, απόλυτον έμ-

Μή νομίσης ότι όλοι οί άνδρωποι οί έκ πρώτης οψεως πιστοσύνην, διότι άνευ ¿μπιστοσύνης ούδέποτε δύο άνδρω-
κινήσαντες τό ενδιαφέρον Σου εΤνε πλασμένοι διά Σε, διότι ποι δύνανται νά συνδεδώσι στενώς πρός άλλήλους. Φυ-
ή πείρα άποδεικνύει όλως τό έναντίον. λαττε δέ ώς ίεράν παρακαταθήκην όό μ.όνον πάν το έμπεπι·
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στευμ^νον Σοι, αλλά καί παν τό άπλώς λεχδέν, τό όποιον 
δέν πρέπει νά μάδη πας ό τυχών.

54.
Ούδέποτε πρέπει ν’ άναγινώσκης ξένα έγγραφα, ¿πιστο

λάς, ημερολόγια κτλ., τά  οποία κατά τύχην εύρες ήνεωγμένα 
ενώπιον Σου.

55.

Βλέπε τούς φίλους Σου ούτε πάρα πολύ συχνά, οϋτε 
πάρα πολύ σπανίως.

56.

Ύπόσχου ύλίγα, καί μάλιστα όσον οΤόν τε όλίγιστα 
προκευμένου περί μικρών καί ασήμαντων πραγμάτων, τήρει 
όμως παρ’ όλα τά  έμπόδια τήν ύπόσχεσίν Σου. Μή βασί
ζεσαι έπί υποσχέσεων άνδρώπων, ούς δέν γνωρίζεις καλώς.

57.
Προτιμότερον νά ήνε τις εύπιστος παρά δύςπιστος. Δέν 

είχε δίκαιον ό Λαροσφουκώ είπών, ότι όλοι οί άνδρωποι εις 
τάς πράξεις καί τούς λόγους το>ν μόνον οδηγόν έχουσι τό 
συμφέρον.

0 I Δ Υ Ο
(αννέ,

— Δέν μ’ ¿νόησες καλώς, ΰπέλαβεν ό φίλος μου μει- 
διών καί ¿ξακολουδών νά έρυ9·ρια. Θά σοί συστΥ|σω τήν 
ζωντανήν Μοϋσάν μου.

— Ά ,  αύτό εΤνε άλλο! Διά τ ί  δμως λέγεις — Μοϋ
σάν μον;

— Τώρα 6·ά σοί τό εξηγήσω . . . Άλλά στάσου! Νά, 
νομίζω ότι έρχεται τώρα ή ιδία . . . .

Έξωδεν ήκούσδη ό έλαφρός 8·όρυβος κατεσπευσμένων 
βημάτων, ή δύρα ήνοίχδη καί έπί του ούδοϋ αυτής ¿πεφάνη 
δεκαοκταέτις νεάνις ποικιλόχρουν φέρουσα ένδυμ.α, μέλαν 
μανδήλιον περί τούς ώμους καί μέλαν« ψιάδινον πίλον έπί 
τής ξανδής καί ολίγον ¿ξωγκουμένης κόμης της. Ά μα μέ 
εΐδεν, έτρόμ.αξεν, ήρυδρίασεν Ιξ αίδοϋς καί ώπισδοχώρησεν 
. . . άλλ’ ό Ταρχώφ εΐχεν ήδη δράμει είς προϋπάντησίν της.

— Παρακαλώ, είςέλδετε παρακαλώ, Μοϋσα· ό κύριος 
έδώ εινε στενός φίλος μου . . . .  6 λαμπρότερος καί άδωό- 
τερος τοϋ κόσμου άνδρωπος. ’Εμπροσδεν του μή έχετε καν
ένα φόβον . . . .  Πέτρε, είπε στραφείς πρός Ιμέ' εδώ σοί 
συνιστώ τήν Μοϋσάν μου . . . τήν δεσποινίδα Μοϋσαν Παυ- 
λίδου, τήν καλήν μου φίλην.

Ύπεκλίδην.
— Πώς . . . .  Μοϋσαν; ήρχισα νά λέγω . . . .
Ό  φίλος μου έμειδίασε.
— Δέν γνωρίζεις λοιπόν ότι τό  όνομα τοΰτο υπάρχει 

καί είς τόν Καζαμίαν; Καί έγώ, φίλε μου, τό έμαδα, άφ’ 
ου ¿γνώρισα τήν άξιε’ραστον αύτην δεσποινίδα. Μοϋσα!
 πόσον δελκτικόν όνομα! Καί πόσον καταλλήλως τή
εδόδη!

Τπεκλίδην καί έκ δευτέρου πρό τής „καλής φίλης“ τοϋ 
φίλου μου. Άφήκε τήν δύραν, έπροχώρησεν ολίγα βήματα

58.
'Η  αλληλογραφία εΤνε καί ευάρεστος καί ωφέλιμος ενα- 

σχόλησις. Πρέπει όμ.ως νά έχη καί τά  όριά της. Μή γρά- 
φης γράμματα πολλά χάριν απλής μόνον φιλοφροσύνης.

59.
Δέν έχεις ανάγκην νά περιφρονής τούς τυχαίους καί άνα- 

γώγους άνδ·ρώπους· άρκεϊ μόνον ή πρός αύτούς ψυχρότης 
Σου. Διότι καδώς λέγει ανατολική τις παροιμία, τό ψύχος 
μόνον δεσμεύει τήν λάσπην, διά νά μή ρυπάνη τόν πόδα.

60.
Πρός τούς κατωτέρους Σου έσο μάλλον εύπροςήγορος, 

παρά πρός τούς ανώτερους.

61.
Άκολούδει τήν γνώμην τοϋ Μάρκου Αύρηλίου, είπόντος 

οτι πρέπει μετά προςοχής καί έως τέλους νά άκούης έκα
στον, καί τόν άφανέστατον άκόμη, φλύαρον. Τοιουτοτρόπως 
πάντοτε έχεις κέρδος ή τήν εύνοιαν τοϋ άνδρώπου τούτου, 
ή καί τι ¿κ τών λεγομένων του, πάντοτε όμως περισσότερον, 
παρ’ όσον έάν ήσο άφηρημένος.

(ί’πεται τό τέλος.)

Φ Ι Λ Ο Ι .

καί πάλιν ¿στάδη. Ή το  πολύ ευειδής ή κόρη, άλλ’ ¿γώ δέν 
συνεμεριζόμην τήν -γνώμην τοϋ Ταρχώφ καί κατ’ Ιδίαν μά
λιστα έψιδύρισα: „Τί είδους λοιπόν Μοϋσα εΐνε αυτή;“

Οί χαρακτήρες τής στρογγυλής καί ροδοχρόου μορφής 
της ήσαν λεπτοί καί τρυφεροί. Τό ανάστημά της, τό κομ
ψόν άληδως καί ραδινόν, άπέπνεε σφριγώσαν καί ελαστικήν 
νεότητα. Ά λλά τήν Μοϋσαν, τήν ένσάρκωσιν τή ς  Μούσης 
έγώ, καί μετ’ έμου άπασα ή τότε νεολαία, έφανταζόμην 
όλως διαφορετικήν! Πρό παντός άλλου ή Μούσα ωφειλε νά 
έχη μέλαιναν κόμην καί ώχρας παρειάς! Μία έκφρασις τού 
προςώπου, συγχωνεύουσα τήν περιφρόνησιν μέ τήν άγερωχίαν
— ¿ν μειδίαμα, συνδυάζον τήν πικρίαν πρός τήν ειρωνείαν 
—■ βλέμμα, πλήρες γοητείας, καί έκεΤνο τό μυστηριώδες, τό 
δαιμόνιον, τό μοιράΐον ,,χατι" — ήσαν τά  γνωρίσματα, άνευ 
τών οποίων δέν ήδυνάμεδα νά φαντασδώμεν την Μοϋσαν, 
τήν βυρωνικήν Μοϋσαν, ήτις κατείχε τότε δλας τάς νεανι- 
κάς κεφαλάς. Ούδέν· ές όλων τούτων είχον παρατηρήσει είς 
τό πρόςωπον τής νεήλυδος. Άν ήμην μ,αλλον ηλικιωμένος 
καί πλέον πεπειραμένος, πιδανδν νά έδιδον περισσοτέραν 
προςοχην είς τούς όφδαλμούς της: — όφδαλμούς μικρούς 
καί κοίλους μέ ολίγον έξωδημένα βλέφαρα, άλλά μέλανας 
ώς τόν αχάτην, ζωηρούς καί διαυγείς . . . .  σπάνιον τοϋτο 
φαινόμ.ενον είς τάς ξανδάς. Καί ποιητικάς μέν όρμάς δέν 
δ ’ άνεκάλυπτον είς τό  βεβιασμένον καί. ούτως είπεΐν ολισθη
ρόν βλέμμα της, πάντως δμως δ ’ ανεύρισκαν τά  γνωρίσματα 
εύπαδοϋς καί μέχρις αύταπαρνησίας τρυφεράς καρδίας . . . .  
άλλά, καΟ·ώς εΤπον, τότε ήμην άκόμη πολύ μικρός-

’Εξέτεινα τήν χεΤρά μου πρύς τήν δεσποινίδα Μοϋσαν
— αύ-ή δέν μοί έδωκε τήν ίδικήν της· δέν παρετήρησε 
τήν κίνησίν μου, άλλ’ ¿κάδησεν έπί τής υπό τοϋ Ταρχώφ
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προςενεχδ·είσης au-τη έδρας — χωρίς ν’ άποδέση τ °ν πίλον 
καί το περιώμιόν της.

Καδ’ όλα τά  φαινόμενα δεν ηύχαριστεϊτο μένουσα, και 
ή παρουσία μου την έστενοχώρει. Άνέπνεεν άτάκτως και 
βαδέως — ώςάν νά ήδ·ελεν έκάστοτε να άποταμιεύση περισ
σότερον αέρα.

— 'Ή λδον ¿δω, κύριε Βλαδίμηρε, μόνον δ ι’ ολίγας 
στιγμάς, άρχισε νά λέγη . . . .

Ή  φωντ της ήτο βαΟ-εΤα, παράδοξον αποτελούσα άντί- 
δεσιν προς τά ' κοράλλινα και σχεδόν παιδικά χείλη της.

 —  'Η  κυρία μας κατ’ ούδένα τρόπον ήδέλησε
νά μοί παραχώρηση περισσότερον της ήμισείας ώρας. ’Επειδή 
από χδές δέν σας εΐδον . . . .  ¿νόμιζα . . . .

Διεκόπη καί έκλινε την κεφαλήν. Οι υπό πυκνών κα'ι 
χαμηλών όφρυων σκιαζόμενοι ρ.ικροί, μελάνες όφδαλμοί της 
περιεπλανώντο άσταδώς άνω και κάτω. Ουτω και κατά 
τάς δερμάς ημέρας του δέρους συνειδάζουν μεταξύ των ξη
ρών χόρτων νά περιβομβώσι μέλανες καί συγχρόνως λάμ- 
ποντες κάνδαροι.

— ΙΙόσον αξιολάτρευτος εΐσδε, έρασμία Μούσα! άνεφώ- 
νησεν ό Ταρχώφ. Μείνετε όμως μίαν στιγμήν άκόμη . . . 
διά  νά πίωμεν μαζή τουλάχιστον ολίγον τείον.

— *Ω όχι, κύριε Βλαδίμηρε, δεν γίνεται. ’Αμέσως πρέ
πει νά επιστρέφω.

— Άναπαυδήτε τότε τουλάχιστον έπί μίαν στιγμήν. 
Μόλις μπορείτε νά πάρητε τήν αναπνοήν σας . . . .  εΐσδε 
κατάκοπος!

— Δεν είμαι κουρασμένη. ’Εγώ . . .  οχι δ ι’ αυτό . . .
μόνον διά ν ά   Δότε μοι έν άλλο βιβλίον αυτό τό
¿διάβασα δλον.

Καί έξήγαγεν ¿κ του θυλακίου της παλαιόν φαιόν το- 
μίδιον μυθιστορημάτων, ¿κ των έκδόσεων της Μόσχας.

— Ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως. Καί σάς ήρεσεν ή 
ιστορία; . . . εΐνε τού ‘Ροσλαβλέφ, προσέ&ηκεν ό Ταρχώφ 
στρεφόμενος προς ¿μέ.

— Ώ  ναί. Άλλά, νομίζω, ό Μιλοσλάβσκης εΐνε πολύ 
καλλίτερος. Ή  κυρία μ.ας εΐνε πολύ αυστηρά. Μάς λέγει 
δτι r  άνάγνωσις μάς ¿μποδίζει είς τήν έργασίαν. Κατά τήν 
Ιδέαν της . . . .

— Άλλ’ από τον Μιλοσλάβσκην πολύ καλλίτερον βι- 
βλίον εΐνε οί ’Αθίγγανοι του Πούσκιν . . . .  δεν εΐνε ετση, 
Μούσα; τήν διέκοψε μειδιών 6 φίλος μου.

— Ώ  βέβαια! Αυτοί οί Άδάγγανοι . . . είπε καί ¿σιώ- 
πησεν έπί στιγμήν . . .  Ά  ναί . . . έχω άκόμη κάτι, κύριε 
Βλαδίμηρε- αύριο νά μή ελδητε — ξεύρετε δά πού;

— Καί διά τ ί όχι;
— Δεν γίνεται.
— ’Αλλά διά τί;
Ή  Μούσα ¿κίνησε τούς ώμους καί έπειτα, ώςάν νά τήν 

ώ&ησέ τις, έσηκώδη αίφνης από την 8·έσιν της.
— Καί πού, Μούσα, φίλη Μούσα; ήρώτησεν 6 Ταρχώφ 

ίκετευτικώς. Μείνατε λοιπόν μίαν στιγμήν άκόμ.η!
— νΟχι, όχι δέν γίνεται.
Μετά σπουδής διηυδόνδη προς τήν δύραν καί έστρεψε 

τό κλειδίον . . .
— Πάρετε τουλάχιστον εν νέον βιβλίον μαζή σας!
— Άλλην φοράν.
'Ο  Ταρχώφ έτρεξε κατόπιν της, άλλ’ αυτή ήδη 

εΐχεν έξέλ&ει καί ολίγον έλλειψεν ή δύρα νά θραύση τήν 
ρΐνά του.

— Τ ί διαβολοκόριτσο που εΐνε! Άληδινή σαύρα! Ιψι- 
’ δώρισε με άγανάκτησιν καί έβυδίσδη είς σκέψεις.

’Εγώ έμεινα ακόμη παρ’ αυτού. ’Έπρεπε νά μάδω τί 
πάντα ταύτα ¿σημαίνον. Πραγματικώς δέ καί αυτός δεν. 
ήθ'έλησε νά μοί απόκρυψη τίποτε, καί μοί δνηγήδη τήν ιστο
ρίαν της. 'Η  οίκογένειά της ήτο μέσης τάξεως καί αυτη 
υπηρετεί είς κατάστημα . . . στολιδίων. Πρό τριών έβδο- ι 
μάδων τήν εΐχεν ίδεΐ πρώτην φοράν είς εν συρμικόν κατά- I 
στημα, όπου κατ’ έντολήν τής έν τή έπαρχία διατριβούσης I 
αδελφής του είχε νά παραγγείλη ενα πίλον. Την εΐχεν έρω- I 
τευδ-ή αμέσως καί τήν έπιούσαν είχε τό ευτύχημα νά τήν I 
συναντήση είς τόν δρόμον καί νά συνομιλήση μαζή της. 
Άλλως έφαίνετο δτι καί αυτός δ'εν τή ήτο ¿ντελώς αδιά
φορος.

— Σέ παρακαλώ μόνον νά μή νομίσης, προςέδηκε μετά 
ζωηρότητος . . . . μή δελήσης νά ύποδέσης τι κακόν περί 
αυτής. Τουλάχιστον μέχρι τούδε τίποτε μεταξύ μας . . . .  I

— Κακόν δεν συνέβη, προςέδηκα συμπληρών τήν φρά- I 
σιν. Περί τούτου δεν αμφιβάλλω. Άλλά, αγαπητέ μου, δέν I 
έχω Ιπίσης αμφιβολίαν, ότι τούτο ακριβώς καί πολύ σέ λυ- I 
πει. Άλλ’ υπομονή . . . όλα 8·ά τακτοποιη&ούν! I

— Καί έγώ τό εύχομαι, έψιδύρισε μειδιούν ό Ταρχώφ. I 
Πραγματικώς όμως, φίλε μου, αυτή ή κόρη . . .  σε διαβε- I 
βαιώ . . . εΐνε νέος, όλως διόλου νέος τύπος. Δέν τήν πα- I 
ρετήρησες άκόμη καλά. Εΐνε τόσον άτίδασσος, ώ τόσον ι 
άτίδασσος! . . . άλλως τε ακριβώς ή άγριότης της αυτή μ’ I 
άρέσει. Αυτό εΐνε σημεΤον τής ανεξαρτησίας της! Έ ν  συν- |  
τόμω, φίλε μου, τήν αγαπώ έμμανώς! I

'Ο  Ταρχώφ μοί περιέγραψεν άκόμη λεπτομερώς τό άντι- I 
κείμενον των αίσ&ημάτων του, μοί άνέγνωσε μάλιστα καί ί  
τήν άρχήν ενός ποιήματος μέ τήν έπιγραφήν: ,,ή Μούσά I 
μου“. Αί έκχυσεις της καρδίας του όμως δέν συνεφώνουν I  
μέ τό γούστο μου, καί δι’ αυτό έσπευσα νά Ιπιστρέψω οί- |  
καδε . . . .  κρυφίως όμως βέβαια τόν έφδόνουν. I

* * Ε
* I

Ό λίγας ημέρας άργότερον έπρεπε νά διέλδω τήν άγο- I  
ράν ενεκα υ'ποδέσεως. 'Ή το Σάββατον. Πανταχοδ έβρι&ον |  
οί άγορασταί καί πανταχό&εν αντηχούν 'α ί-φωναί των πω- I 

' λούντων. Άφ’ Ου ¿τελείωσα τάς αγοράς μου, έσκεπτόμην 1 
πώς ταχύτερον ν’ άπαλλαχδώ από των ο’χληρών πραγμα- I  
τευτών, ότε αίφνης καί άκουσίως ήναγκάσδην νά σταδ'ώ καί I 
είς Ιν οπωροπωλειον παρετήρησα τήν φίλην τού φίλου μου, |  
την δεσποινίδα Μούσαν! Ήδυνάμην μόνον ¿κ τού πλαγίου I 
νά τήν παρατηρήσω — ώς δ ’ ¿φαίνετο, άνέμενέ τινα. Μετά I 
τινας δισταγμούς άπεφάσισα νά τήν πλησιάσω καί νά τή I  
ομιλήσω. Άλλά πριν ή άκόμη φδάσω είς τήν δύραν του I 
οπωροπωλείου καί έτοιμασδώ νά χαιρετήσω, αυτή ίδούσά με [ 
έτρόμαξεν, έτρεξε ταχέως πρός τινα γέροντα, φέροντα κα- I 
στόριον έπενδυτην καί κατ’ ¿κείνην τήν στιγμήν άγοράζοντα 
μίαν λίτραν σταφίδων, καί ήρπασε τήν χεΐρά του, ώςάν νί
¿ζήτει παρ’ αυτζί καταφύγιον. Τότε ό γέρων έστρεψε προ;
αυτήν τό πρόςωπον καί — φαντάσδητε τήν έκπληξίν μου!
— ποιον νομίζετε ότι εΐδον; τόν Πουνΐνον!

Μάλιστα αυτός ήτο! Ίδοΰ πάλιν έκεΐνοί του οί πεφλο- 
γισμένοι, ρ.ικροί όφδαλμοί, τά  κρεμάμενα χείλη, ή κατιούσα 
καί τρυφερά ¿κείνη ρίς του. ’Ολίγον είχε μεταβληδή κατο 
τά  έπτά ταύτα έτη, τό πολύ δέ εΐχον προςτεδ·ή είς το 
πρόςωπόν του περισσότεραι ρυτίδες.

— Πουνΐνε! άνεφώνησα. Πώς, δέν μ’ έν8·υμεΐσδε πλέον;
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Ο Πουνϊνος έζιππάσδη, ήνοιζε τό στόμα του καί μέ 
ήτένισε μέ έκδαμβα βλέμ.ματα . . . .

— Δεν έχω τήν τιμήν, ήρχισεν, άλλ’ αίφνης άνεφώνησε 
μέ τήν λεπτήν φωνήν του- — Α , το παλληκαράκι από τό 
Τροϊτσκι! (ούτως εκαλείτο ή έξοχική τής μάμμης μου έπαυ· 
λις). Έ τσ η  δέν εΐνε, τό παλληκαράκι αχό τό Τροίτσκι;

Αί σταφίδες έπεσαν από τάς χεϊράς του.
— ’Εννοείται, άπεκρίδην έγείρων από του έδάφους τας 

σταφίδας καί περιπτυσσόμενος αυτόν.
Ή το ν . έκτος εαυτού έκ τής χαράς καί τής συγκινήσεως 

και έτοιμος νά έκραγή είς δάκρυα. Έ πειτα  έλαβεν από 
τής κεφαλής τόν πίλον — καδ’ η°ν ευκαιρίαν παρετήρησα 
δτι από του κρανίου του εΐχεν Ιζαφανισδή καί τό τελευ- 
ταΤον Ιχνος χάσης οίαςδήποτε τριχός — έζήγαγεν έξ αυτού 
τό ρινόμακτρόν του, έπταρνίσ&η, έθλιψε τόν πίλον καί τάς 
σταφίδας είς τό στήδός του, ήδέλησε τόν πρώτον νά έπι- 
&έση πάλιν επί τής κεφαλής του και άφήκε τάς τελευταίας 
νά πέσουν πάλιν κατά γης . . . .

’Αγνοώ οποία ήτον ή διαγωγή τής Μοόσης κατά τήν 
συνάντησιν ταΰτην· προςεπάδουν νά μή τήν ιδω κατά πρός- 
ωπον. Δεν πιστεύω δτι αίτια τής συγκινήσεως του Πουνίνου 
ήτον ή μεγάλη του άφοσίωσις πρός έμέ, άλλ’ δτι μάλλον 
ήτο τοιαύτης φύσεως, ώςτε νά μή δύναται νά ύποφέρη απρό
οπτον έζαψιν . . . .  Αυτό προέρχεται από τήν νευροπάδειαν 
τών ατυχών τούτων ύποκειμ.ένων!

— ’Ελάτε, αγαπητέ μου, έλάτε νά μας ίδήτε! ήρχισε 
τέλος νά λέγη. Δεν δά έγίνατε βέβαια τώρα τόσον υπερή
φανος, ώςτε νά μή καταδέχεστε νά έπισκεφδήτε τήν πτω
χικήν φωλεάν μας. ΕΙ’σδε φοιτητής;

— Απ’ Ιναντίας. Θά έλθω» μέ μεγάλην ευχάριστησιν.
— Είσδε τώρα έλεύδερος;
— Έλευδερώτατος.
— Θαυμάσια! ΙΊόσον 8·ά χαρή ό κύριος Παντολέων! 

Σήμερα δά  ελδ·η ένωρίτερον παρά τας άλλας ημέρας' και 
αντή τό Σάββατον απολύεται υπό τής Κυρίας της . . . άλλά 
στάσου!.— συγγνώμην — τ ί άφηρημένο κεφάλι που εχω! 
Δέν γνωρίζετε βεβαίως ολως διόλου τήν ανεψιάν μου; . . .

Έσπευσα νά τόν διαβεβαιώσω, δτι δέν ειχον ακόμη 
αυτό το ευτύχημα . . . .

— Αυτό οικοδεν έννοεϊται! Καί πού μ.πορούσατε νά 
τήν γνωρίσετε! Μουσικά! . . . πρέπει νά μ.άδ-ητε, αγαπητέ 
μου, δτι ή δεσποινίς αυτή λέγεται Μούσα . . . και αυτό δέν 
εΐνε έπίδετον, εΐνε τό σωστό βαπτιστικό της όνομα . . . πρό
νοια τού Θεού! Μουσικά, col συνιστώ τόν κύριον. . .  κύριον. , .

— Βελοσώφ, προςέδηκα έγώ.
— Τόν κύριον Βελοσώφ λοιπόν. Λάβε, Μούσώ μου, 

¿π’ οψιν σου, δτι βλέπεις έμπροσθεν σου τόν μ.άλλον άζιέ- 
ραστον, τόν μάλλον έζαίρετον από δλους τούς νέους. Έ μέ 
ή τύχη μ’ έκαμε νά τόν γνωρίσω, δταν ήτο μικρόν παιδίον 
άκόρ.η. Σέ παρακαλώ λοιπόν νά τον φέρεσαι καλά!

νΕκαμα βα&ειαν ύπόκλισιν.
Ή  Μούσα, έρυδρα ως μήκων, έρριψεν έπ’ έμέ δύςπιστον 

βλέμρ.α καί έπειτα άμέσινς κατεβίβασε τους όφδ·αλμούς.
— Ά  έτση! έσκεφδην συ ανήκεις λοιπόν είς έκείνας 

αί όποΐαι κατά τάς κρισίμ.ους περιστάσεις δέν ώχριώσιν, άλλά 
έρυδριώσιν . . . αυτό ήμεϊς άς μή τό λησμονήσοιρ.εν!

— Έ λά τε τώρα, μή κάμνετε έ&Ίμοτυπίας — αυτή δέν 
εΐνε καμμιά κεράτσα τού συρμ.ού, παρετήρησεν δ Πουνϊνος 
κα'ι έζήλδεν έκ τού καταστήματος είς τήν οδόν.

Έ  Μούσα και έγώ τόν ήκολουδήσαμεν.

* **

Ή  οικία, έν ή κατώκει ό Πουνινος έκειτο αρκούντως 
μακράν τής αγοράς, είς τήν όδον τών Κήπων. Καδ·’ οδόν 
ό άλλοτε μυήσας με είς τά  μυστήρια τής χοιήσεως μοί ανε- 
κοίνωσε πολλάς λεπτομερείας περί τοΰ βίου του. Από τού 
αποχωρισμού μας αύτυς καί ό Βαβουρϊνος άκαταπαυστως 
εΐχον περιπλανηδή είς διάφορα μέρη τής άπεράντου 'Ρωσσίας 
καί μόλις πρό ολίγου, προ Ιζ δηλαδή μηνών, εΐχον εύρεΐ έν 
Μόσχα σταδ·ερόν καταφύγιον. Ό  Βαβουρϊνος είχε κατορ
θώσει νά λάβη δέσιν γραμματέως έν τω γραφείο» ένός πλου
σίου έμπορου καί έργοστασιάρχου.

— Προςοδοφόρος μέν πολύ δέν εΐνε, παρετήρησεν ο 
Πουνινος άναστενάζων· πολύς κόπος καί γλίσχρος μισδός . . .  
Αλλά τί νά γίνη ; Δι’ όλα πρέπει νά δοζάζωμεν τόν Θεόν. 
Καί έγώ μέ κάτι άντιγραφάς, μέ κάτι μαδήματα πού δίδω 
πολεμώ νά κερδήσω τ ι1 άλλ’ οί κόποι μου εως τώρα έμει
ναν χο>ρίς άποτελέσμ.ατος. Τό γράψιμό μ.ου, άν ένδ·υμήσδε, 
εΐνε τού παλαιού καιρού, καί δέν άρέσκει πλέον είς την ση- 
μ.ερινήν γενεάν. Καί διά νά δίδω μαδήματα πρέπει νά έχω 
πρό πάντων καλά καί εύπρόςωπα ένδυματα. Ε κ τό ς τούτου 
καί ή μέθοδος τής διδασκαλίας μου — όσον αφορά τας 
οδηγίας μου είς την μελέτην τής έδνικής μας φιλολογίας 
φοβούμαι μή δέν ήνε ίκανή ν’ άντιπαραταχδή πρός τον σή
μερον έπικρατοΰντα συρμόν . . . .  καί έτση λοιπόν κάδημαι 
μέ τον στόμαχόν μου αίωνίως υλακτούντα.

Καί ό Πουνινος έζερράγη είς τόν ίδιόρρυδ-μόν του έκεϊ- 
νον, άηχον καί βραγχνόν γέλωτα. "Ωςτε είχε μείνει πιστός 
όχι μόνον είς τόν προηγούμενον τού γελάν παθητικόν τρό
πον του, άλλά καί είς τήν παλαιάν συνήδειαν τού νά κάμνη 
στίχους.

— Τό καινούριο, το καινούριο . . . .  αυτό λατρεύει ό 
κόσμος όλος! Καί σεις — έχετε καί σεις έπίσης χάσει πά
σαν έκτίμησιν πρός τους παλαιούς δεούς καί συνωμόσει μέ 
τούς νέους;

— Καί σείς, κύριε Πουνίνε, δ·αυμάζετε ακόμη τόν Χε- 
ρασκώφ:

Ό  Πουνινος έστάδη καί δψωσεν άμφοτέρους τούς βρα
χίονας είς τόν αέρα.

— Πάρα πολύ, κύριέ μ.ου! Πά . . . ρα πολ . . .. λύ!
— Καί δέν διαβάζετε λοιπόν τόν Πούσκιν; . . . Δέν 

σάς αρέσει μήπως αυτός;
Ό  Πουνινος ύψωσε πάλιν τάς χείρας προς τόν ουρανόν.
■— Τόν Πούσκιν; Ό  Πούσκιν εΐνε όφις, κρυμμένος ύπο 

τά  πράσινα χόρτα . . . .  καίεχω ν φωνήν άηδόνος!
Ούτω συνομιλούντες έπροχωρούμεν ύπεράνω τών ανω

μάλων πεζοδρομίων τής λευκολιδ-ώδους πόλεως Μόσχας. Έν 
σιωπή μάς συνώδευεν ή Μούσα· άλλά δέν περιεπάτει είς το 
μέσον άμ.φοτέρων, άλλ’ είς τό άλλο πλευρόν τού Πουνίνου. 
"Οταν δέ όμιλών τήν άπεκάλεσα ανεψιάν του, τόν εΐδον ότι 
έταράχδη ολίγον, έζεσε τό ονς του καί μοί διηγήδη ψι8·υ- 

.ρίζων, ότι τή  έδωκε τό όνομα τούτο — καταχρηστικώς, 
διότι δέν ήτο συγγενής του, άλλ’ ορφανή, τήν οποίαν ό 
Βαβουρϊνος έν τή  πόλει Βορονέση συνέλεξεν από τήν όδον 
καί τήν άνέδρεψε, καί ότι αυτός, ό Πουνινος, ευχαρίστως 
δά  τήν άπεκάλει δυγατέρα του, έπειδη τήν ήγάπα τόσον, 
όσον καί άν ήτο πραγματική δυγάτηρ του.

Καίτοι ό Πουύϊνος ώμ.ίλει μέ χαμηλήν φωνήν, έν τού- 
τοις δέν ήδυνάμην ν’ άμ.φιβάλ.λω, ότι r  Μούσα έν ose κα
λώς πάν 5,τι μοί άφηγεϊτο· πλέον ή άπαξ τήν εΐδον ν’
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άλλάζη χρώμα, είς τοός χαρακτήρας της εΐδον έναλλάζ ζω- 
γραφουμενην τήν άγανάκτησιν, τήν στενοχώριαν καί την 
εντροπήν· τά  βλέφαρά της καί αί οφρύς, τά  χείλη καί οί 
λεπτοφυείς μυκτήρές της, καί όλον έν γένει τό κρόςωπόν της 
κατελήφ&ησαν υπό σπασμωδικοΤν κινήσεων. "Ολα ταύτα τά  
έβλεπον μέ πολλήν εύχαρίστησιν, περιέργειαν καί δυμηδίαν·

Τέλος έφδάσαμ.εν είς τήν πενιχράν του Πουνίνου κατοι
κίαν, Καί πραγματικώς πολύ πενιχρά ήτον ή φωλεά αυτη. 
Εύρίσκετο έν τινι μικρά, σχεδόν κατακεχωσμ.ένη καί μονο- 
στέγω οίκία μ.έ στέγην σχιζοσκεπή καί τέσσαρα μικρά καί 
9·αμβά παράδ·υρα εις τό μ.έτωπον. ΙΙρό αυτών καί είς τούς 
τοίχους έκρέμ.αντο δέκα έως δώδεκα μικρά ξύλινα κλωβία 
μετά κορυδαλών, καναρινίων, άκανδυλλίδων καί πρασίνων 
σπίνων.

— Οί υπήκοοί μου! είπε μέ περιπα&ή εκφρασιν ό ΙΙου- 
νΐνος δεικνύων αυτούς διά τού δακτύλου.

Μόλις εϊχομεν είςέλδει είς τόν οίκίσκον καί μόλις ό 
Πουνινος είχε διατάζει τήν Μούσαν νά μάς καρασκευάση τό 
τέϊον, ίδού έμφανίζεται καί ό Βαβουρϊνος. Είχε γηράσει 
πολύ περισσότερον τού Πουνίνου, άν καί τό βάδισμ.ά του 
είχε μείνει σταδ·ερόν καί ή έκφρασις τού προςώπου του έν 
γένει δέν είχε μεταβληδή· είχε γίνει όμως πολύ ισχνότερος, 
ή ράχις του έπαισδ-ητώς είχε κυρτωδ-ή, αί παρειαί ήσαν συμ- 
πεπτωκυΤαι καί ή πυκνή καί μέλαιν« κόμ.η του έδείκνυεν ήδη 
μάλλον οαιόν χρώμα. Δέν μ.έ άνεγνοίρισεν άμ.έσως κάί δέν 
Ιζέφρασε πάρα πολλήν χαράν, όταν ό Πουνινος τω είπε τό 
όνομά μ.ου' ούτε κάν διά τών οφ8·αλμ.ών του έμ.ειδίασε — 
μόλις δ ’ ένευσε διά της κεφαλής. Ε ΐτα μέ ήρώτησεν, άν 
ή μάμμη μου έζη άκόμ,η, καί τούτο μέ λίαν ζηρόν καί ψυ
χρόν τρόπον, ώςάν ήδελε νά είπη: ,Δέν μέ έκπλήττεις μέ 
τήν εύγενή σου έπίσκεψιν δέν τήν ευρίσκω κολακευτικήν 
■/.άδολου.“ 'Ο  δημ.οκράτης είχε μ.είνει δημ.οκράτης.

Έ  Μούσα έπέστρεψεν άκολοδ-ουμένη υπό αναπήρου γραίας 
υπηρέτριας, φερούσης ούχί λίαν καδαράν μηχανήν τού τεΐου. 
'Ο Βαβουρϊνος έκάδ·ησε παρά την τράπεζαν, έστήριζε την 
κεφαλήν διά τών χειρών του καί ήρχισε νά περιφέρη είς τό 
δωμάτιον τά  καταπεπονη[χένα βλέμμ.ατά του.' Μετά το 
τέϊον όμ.ως έγινεν ομιλητικός. Απεδείχδη δέ τότε, ότι δέν 
ήτο ευχαριστημένος μέ τήν δέσιν του.

— Βάναυσος χωριάτης, όχι άνδρωπος! έλεγε περί τού 
προϊσταμένου του. Οί κατώτεροί του δέν εΐνε άλλο δ ι’ αυ
τόν παρά . . . σκουπίδια! Καί όμ.ως πρό ολίγου άκόμη ήτο 
καί ό ίδιος χωρικός. Επάνω είς τό μέτωπόν του εΐνε γραμ.- 
μένη — ή ώμότης καί ή φιλοχρηματία. Τόσα πλέον δέν 
υποφέρει τις ούτε είς τούς όνυχας ενός υπαλλήλου τής Κυ-

βερνήσεως! Συγχρόνως δέ τό έδώ έμπόριον μόνην βάσιν του 
εχει τήν απάτην καί διά  τής άπατης μόνον διατηρείται!

Κατά τάς ολίγον ευχάριστους ταύτας έκχύσεις ό 11ου- 
νϊνος ανεστέναζε μελαγχολικώς καί έπεκύρονε τά  παράπονα 
τού προστάτου του διά τής κεφαλής, κινών αυτήν ότέ μέν 
από τών άνω πρός τα  κάτω, ότέ δέ έκ δεζιών πρός τ ’ αρι
στερά. Ή  Μούσα έζηκολούδει ίσχυρογνωμ.όνως νά σιωπά. 
Κατα πάσαν πιδ·ανότητα τήν έβασάνιζεν ή σκέψις, άν έγώ 
ή8·ελον σιωπήσει ή ήδελον φλυαρήσει, καί άν, σιωπήσας, δέν 
εΐχον κακάς προδέσεις . . . Διαρκώς έβλεπον ύπό τάς οφρύς 
ν’ άστράπτωσιν οί μέλανες, διαπεραστικοί καί άνήσυχοι 
όφδ·αλμοί της. Μίαν φοράν μόνον μέ παρετήρησεν, άλλά 
τόσον προςεκτικώς, τόσον διαπεραστικώς — μοχδηρώς σχε
δόν, ώςτε έγώ έζιππάσδην. "Ο Βαβουρϊνος σπανίως τή άπέ- 
τεινε τόν λόγον, οσάκις όμ.ιος έλεγε τ ι πρός αυτήν, ήσδά- 
νετό τις εκ της φωνής του μίαν σκοτεινήν, πάν άλλο ή 
πατρικήν τρυφερότητα.

Απ’ έναντίας ο Πουνϊνος άκαταπαύστως περιεποιεϊτο 
τήν Μούσαν. Αλλά καί πρός τούτον αυτή δυςαρέστως άπε- 
κρίνετο. Μοί εκαμεν έντύπωσιν, δτι ό Πουνϊνος τήν ωνόμαζε 
„χιονά/.ι“ του, ,,άγριονυφίτσα“ του.

— Διά τ ί τή  δίδετε τόσον παράζενα έπίδετα; ήρώτησα.
Ό  Πουνϊνος έγέλασε.
— Διότι εΐνε τόσον ψυχρά πρός ήμάς, άπήντησε.
— Αυτό εΐνε πολύ φρόνιμο έκ μέρους της, εΐπεν ό Βα- 

βουρΐνος· έτση πρέπει είς μ.ίαν νέαν κόρην.
— Πολύ καλά ’μ,πορούσαμε νά τήν όνομ.άσωμ.ε καί οι

κοκυρά. μας, άνεφώνησεν 6 Πουνϊνος — δέν εΐν’ έτση, Ιΐαν- 
τολέον;

'Ο  Βαβουρϊνος έσκυδρωπασεν, ή δέ Μούσα έστρεψεν 
αλλού τό πρόςωπον. Εγώ δέ οϋδέν εΐχον έννοήσει τότε 
υπό τόν υπαινιγμόν τούτον.

Ουτω παρήλδ·ον δύο ώραι . . .  όχι δα καί πολύ ευχά
ριστοι, άν καί ό Πουνϊνος παντοιοτρόπως έπροδυμοποιεϊτο να 
ψυχαγωγήση τήν άζιότιμον συναναστροφήν. Μεταζύ άλλο»ν 
λοιπόν ύπήγε καί έστάδη πρό ενός των κλωβίων, ήνοιζε τήν 
8·υρίδα καί διέταζε;

— Στο ,,Θόλο“ έπάνω συ, καί μίαν συναυλίαν δωρεάν!
Καί έν τω άμ.α έζεχέταζεν εν καναρίνιον καί έκάδησεν

έπί τού „δόλου“, δηλαδή έπί τού φαλακρού κρανίου τού 
Πουνίνου καί ήρχισε, πτερυγίζον καί περιστρεφόμενον, νά άδη 
δλαις δυνάμεσι. Καδ’ δλην την διάρκειαν της συναυλίας 
ό Πουνϊνος δέν έκινήδη, άλλά μόνον έμ.ιμ.εΐτο διά τού δακτύ
λου τόν ρυδμόν καί έκάμμυε τούς όφδαλμούς. Δέν ήδυνή- 
8·ην νά κρατήσω τόν γέλωτά μου, άλλ’ ούτε ό Βαβουρϊνος 
ούτε ή Μούσα μ’ έμ.ιμ.ήδησαν.

{ ί'π ιτα ι συνέχεια.)

Η Κ Α Κ Ο Κ Α Ι Ρ Ι Α  ΚΑ Ι  ΤΑ  ΔΑΣΗ.

Ποσάκις χαραπονούμεδ·α διά τόν κακόν καί άδ·λιον και
ρόν! Καί δμως αί λέξεις κακός καιρός έχουσι ποικίλην 
έννοιαν. Έ ν τή τροπική Αφρική, δπου αί βροχαί εΐνε πε- 
ριοδικαί, ή ραγδαία βροχή σημαίνει καλοκαιρίαν. "Οταν οί 
κάτοικοι τής Βαρβαρίας καί τού Αλγεριού έρχωνται εις 
Γαλλίαν καί πρώτην φοράν βλέπωσι τά  ρεϊδρα τού ‘Ροδα
νού, καταλαμβάνονται ώς ύπό μαγείας καί έπί ώρας όλο-

κλήρους ίστανται έπί τών γεφυρούν άτενίζοντες πρός τα  
κύματα τοΰ χοταμ.ού. Έ ν  τή πατρίδι των τό γλυκύ υδωρ 
πληρόνεται διά χρυσού, Ιν δέ τή  Ευρώπη τό πολύτιμον 
τούτο άγαδόν ρέει ανωφελώς πρός τήν δάλασσαν. Έ ν 
τη ιστορία τής καλλιτεχνίας τών ’Αράβων ευρίσκει τις τούς 
πίδακας καί τάς κρήνας ώς απαραίτητον κόσμον'τών αρχι
τεκτονικών έργων τού λαού τούτου, έπειδη το φλοίσβησμα
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του υδατος εϊνε ή γλυκυτέρα και μ,ελωδικωτέρα μ.ουσική ' 
διά τό ους του -τέκνου τής έρήμ.ου.

'Η  Ευρώπη δέ τον πολιτισμόν της όφείλει προ παντός 
είς τήν „κακοκαιρίαν“, ήτοι είς τάς κα9·’ δλον το έτος 
πιπτοόσας βροχάς. "Οςτις δε ήθελε 9·εωρήσει λίαν τολμηρών 
τήν συνάφειαν ταύτην μεταξύ πολιτισμού καί των μή πε
ριοδικών, βροχών, άς έν9·υμη9·η προς στιγμήν τήν Κίναν. 
Έ ν  τη χώρα ταύτη άνεπτύχΒη 6 πολιτισμός άνευ ξένης 
βοηΒείας και ξένων γνώσεων. Κατά τον Β“1' αιώνα είχε 
προκαλέσει τον 9·«υμασμόν των ’Αράβων, ών ή άνάπτυξις

καί τον βάμβακα κτλ. Οΰδεις Βά έκπλαγή έκ των πλεο
νεκτημάτων τής μκ8·ηματικής ταύτης τοπο9·εσίας, όςτις δυ· 
ναται νά όπολογίση τάς συνεπείας, έάν ή Μεσόγειος θά
λασσα μετετοπίζετο βορειότερον, ούτως ώςτε αί στήλαι του 
Ήρακλέους νά κήνται όπου σήμερον κειται ό Καλαίσιος 
ΙΤορΒμός. 'Η  βόρειος Ευρώπη 9·ά μετέπιπτεν εις τήν ζώνην 
των χειμώνων άνευ βροχής.

Υπερήφανοι οί Ευρωπαίοι διά τάς γνώσεις και τάς επι
στήμες των, διά τήν δόναμιν καί τό κράτος των, διά τάς 
τέχνας καί τήν βιομηχανίαν, τάς σχολάς καί τήν παιδείαν

ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΡΙΚΥΜΙΩΔΗΣ.

τότε ήτο σχεδόν ανωτέρα τής των Βυζαντινών καί των 
άλλων Ευρωπαίων. Α λλ’ ή Κίνα δεν κατέχει πλέον προς- 
φυά γεωγραφικήν Βέσιν, διότι κέϊται απομεμονωμένη άπό 
τής λοιπτς Ασίας καί απομεμονωμένη ήναγχάσ9η ν’ άνα- 
πτυχ&ή.

Α λλ’ έκτός των φυσικών της αρετών ή Ευρώπη έχει 
καί αλλα πλεονεκτήματα ώς έκ τής μαθηματικής Βέσεώς 
της, διότι πρός βορράν μεν έκτείνεται μέχρι τής ζώνης, 
όπου βρέχει κα9·’ όλας τάς ώρας του έτους, προς νότον δε 
φΒάνει μέχρι του σημείου, όπου οί χειμώνες εΐνε βροχεροί. 
Ουτω δ ’ ευρίσκομεν έν τή  βορείο» Ευρώπη κτηνοτροφίαν, 
έν δέ τή  νοτίω τήν ελαίαν, έν τή βορεέω δάση πυκνά καί 
λόχμας, έν δέ τή νοτίω αιωνίως χλοάζοντα άλση, έν τή 
βορείω δημητριακόύς καρπούς, έν ¡δέ τή  νοτίω την όρυζαν

των δε πρέπει νά λησμονήσωσιν, ότι πάντα ταύτα δεν εΤνε 
ίδικόν των μ.όνον έργον. Καί ναι μεν τήν υπαρξιν πεπολι- 
τισμ.ένων κοινωνιών όφείλομεν πρωτίστως εις τινας λαούς 
καί χρόνους, οϋ μικρόν όμως συνέβαλεν εις τήν Βεμελίωσιν 
αυτών καί ή έπίκουρος τής φόσεως χείρ. Έ άν οί Αριοι έν 
Ευρώπη δεν εΐχον „κακόν καιρόν“ καί δεν ευρισκον πυκνά 
καί απέραντα δάση, ήτοι έάν δεν εΤχον έν αυτοΐς καί δι 
αυτών τά  μέσα όπως προφυλαχΒώσιν άπό του πρώτου, νά 
κτίσωσι καλύβας καί νά Βερμάνωσιν αύτάς, δέν ήΒελεν 
άφυπνισΒή το έφευρετικόν των πνεύμα καί δέν ήΒελεν άνα- 
πτυχ&ή τόσον, ώςτε τήν σήμερον κάν τό γινόμενον νά Βεω- 
ρώμεν ώς άφ’ εαυτού έννοούμενον ή φαντασία των δέν 9·’ 
άνεπτερούτο καί δέν Βά ίπτατο είς σφαίρας αίΒερίας, έάν 
ήσαν ήναγκασμένοι ν’ άγωνίζωνται κατά τού εκ πείνης 9α·
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νάτου- αιωνίως 9·ηρεύοντες καί καταπονούμενοι δεν 9·ά εΐχον 
καιρόν νά ποιώσι Βρησκευτικούς ύμνους καί νά τελειοποιώσι 
την γλώσσαν των Έ ν τη φυσιογνωμ.ική των δασών („’Από
ψεις τής Φύσεως“) ό ’Αλέξανδρος Ούμβόλδος λέγει τά  εξής: 
,,Ή γνώσις του φυσικού χαρακτήρος διαφόρων χωρών στενώ- 
τατα συνδέεται προς τήν ιστορίαν τού ανθρωπίνου γένους 
καί τού πολιτισμού του. Διότι όσον καί άν ή αρχή τού 
πολιτισμού τούτου δέν καθορίζεται όπό φυσικών έπφροών, 
ή πορεία τουλάχιστον αυτού, ό χαρακτήρ τού λαού καί ή 
φαιδρά ή μελαγχολική των άνΒρώπων διά&εσις έξαρτάται 
κατά μέγα μέρος έκ τής φύσεως τού κλίματος καί τών 
μεταβολών αυτού. 'Οπόσην έπίδρασιν έξήσκησεν ό ουρα
νός ττς  Ελλάδος έπι τών κατοίκων της! Πόσον ένωρίς 
έξωκειώΒησαν πρός τήν χάριν καί τήν λεπτότητα τών αισθη
μάτων οί λαοί, ο'ίτινες ενεκατεστάΒησαν μεταξύ Εύφράτου, 
"Αλυος καί τού Αιγαίου Πελάγους! Καί όταν πάλιν ή Ευ
ρώπη μετέπεσεν είς τήν έξαγρίωσιν καί βαρβαρότητα, Βρη-

σκευτικός δ ’ έν&ουσιασμός ήνοιξε τάς πύλας τής ίερας 
Ανατολής, δέν έφερον οί πρόγονοί μας έκ τών εύκρατων 
έκείνων κοιλάδων ήπιώτερα πάλιν καί άβρότερα ήΒη; Τά 
ποιητικά τών Ελλήνων εργα καί τά  άξεστα άσματα τών 
αγρίων λαών έδανείσΒησαν κατά μέγα μέρος τον χαρακ
τήρα των έκ τής μορφής τών φυτών, τών κοιλάδων καί τών 
όρ.έων, άτινα περιεκΰκλουν τούς ποιητάς, καί έκ τής πνοής 
τού άέρος, έν ω έζων καί άνέπνεον. Καί διά νά λάβωμεν 
ήμας αυτούς ώς παράδειγμα, τίς δέν καταλαμβάνεται όπό 
άλλων αισ&ημάτών είς τό βάΒος πυκνού καί σκοτεινού δά
σους, καί υπό άλλων επί λόφου άραιάς φέροντος έλάτας, 
ή έπί έκτεταμένου λειμώνος, όπου' ό άνεμος ψι9·υρίζει ΰπό 
τό τρέμον φύλλωμα' μονήρους καί υψηλού δένδρου; 'Η . 
επιρροή τ ο ί φυσικού κο'σμου έπί τού ήΒικού, ή μυστηριώδης 
συνάφεια μεταξύ αϊσΒητού καί όπεραισΒητ.ου παρέχει είς.· 
τήν σπουδήν τής φύσεως ίδιάζοντα Βέλγητρα, τά όποια’ 
ολίγον κατενοτΒησαν.

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΪΛΟΣ. Έ ξ
άΒηναϊκής φωτογραφίας (έν σελ. 145).

2. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΓ 
(Ιν σελ. 149). Κατά τήν είκόνα τού E rnst van denKerkhoven·

3. Η  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ (έν 
σελ. 153). Κ ατά τάς «ρχάς τού Μαίου ή Βενετία έτέλεσεν 
εορτάζ, οΐας άπό πολλού δέν εΐχον ίδεΐ οί κάτοικοί της. 
Μεγαλοπρεπή καί λάμπουσαν περιβολήν εΐχεν ένδυΒή ή 
νύμφη του Αδρία. Κατά μήκος τής προκυμαίας τών Σκλα- 
βήνων άπό τών βασιλικών μέχρι τών δημοσίων κήπων εΐχον 
τεΒή υψηλά ίκρία έν εΐδει δένδρων, άπό τών κλάδων τών 
όποιων έκρέμαντο άπειράριΒμοι λυχνίσκοι. "Απασαι αί γέ- 
φυραι ήσαν πολυτελώς κεκοσμημέναι καί έκ των παραΒύρων 
καί τών έξωστών έκυμ.άτιζον σημάϊαι, τάπητες καί μεταξωτά 
υφάσματα. Τό βασιλικόν τής ’Ιταλίας ζεύγος ευρίσκετο έν 
τή πόλει, όπως παραστή είς τά  αποκαλυπτήρια τού μεγάλου 
άνδριάντος τού Βίκτωρος Εμμανουήλ καί συγχρόνως είς τά 
εγκαίνια της Καλλιτεχνικής ΈκΒέσεως. Ή  ήμετέρα είκών 
παριστάνει τό όπό τού άρχιτέκτονος 'Ερρίκου Τρεβιζάντου 
άνεγερ&έν μεγαλοπρεπές τούτο μέγαρον, έν ω τά  έργα τής 
τέχνης εόρίσκονται έκτε9·ειμένα. Κεΐται είς τούς λεγομένους 
δημοσίους κήπους (Giardini publice) καί σχηματίζει τρίγω
νον, τό όποιον άφ’ ένός μεν ορίζεται όπό τής διώρυγος τού 
αγίου ’Ιωσήφ, άφ’ έτέρου υπό του κήπου καί ή τρίτη πλευρά 
έκτείνεται κατά μήκος ενός οχετού. "Ολον τό οικοδόμημα 
έχει 7500 τετραγωνικών μέτρων εμβαδόν καί έμπροσΒεν 
σχηματίζει ημικύκλιον, διαιρούμενον είς δύο όπό τής κυρίας 
είςόδου. Έμπροσ&εν αυτής έκτείνεται έξώστης έκ λευκού 
μαρμάρου μετά πλατύτατης άποβά&ρας. Τό μέρος τοο'το 
ακριβώς φαίνεται έν τή ήμετέρα είκόνι. Ή  δευτέρα εΐςοδος 
εύρίσκεται είς τήν πρός τον κήπον έστραμμένην πρόςοψιν

τού κτιρίου τής Έκ&έσεως. Ή  Βέσις τού μεγάρου'εΐνε απα
ράμιλλος, καΒότι έξ αυτού βλέπει τις μέγα μέρος τής χό- 
λεως καί τά περιβρέχοντα αυτήν κυανα τής Βαλάσσης υδατα.

4. ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΡΙΚΓΜΙΩΔΗΣ (έν σελ. 156). Έ κ  τών 
έν τη Βιβλιο&ηχΐ] τού παρόντος τεύχους μνημονευομένων 
Θαλααοινών τού Αντ. Σπηλιωτοπούλου άποσπώντές- παρα- 
Βέτομεν ένταϋ9·α τό έξης ποίημα:

Μή σέ φοβίζει ή &άλασσϊ, τό κ5μα μή φοβασαι,
Έ λ α , χρυσέ μου αδελφέ, μ ’ εμέ νά τό περάση?,
Απείραχτο? μέσ’ ’? τή όερμή τήν αγκαλιά μου όϊσαι 
Καί ’? τη στερηά τήν ποθητή όγλήγωρα Μ  φ&άσης.

Ά ν εΐν ή &άλασσα πλατειά, απέραντη, μεγάλη,
Αν ε/η  κύματα βουνά, άν φοβερά μονγγρίζη,
Έ χ ε ι  καί κάλλη περισσά μέσ’ '?  τήν ανεμοζάλη 
Καί μέσα τη? τόν άπειρο τό ναύτη τόν άντρίζει.

νΩ! τ ί χαρά τά κύματα νά βλέπη? ’? τή 'θωριά σου 
’Ολόγυρα νά τρέχουνε γιά νά σέ καταπιούνε,
Καί συ νά χαίρεσαι μ’ αυτά, ’? τήν άφοβη ματιά σου 
Νά χάνωνται ώσάν καπνά?, ’σάν τον άφρό νά σβοΰνε!

Κ’ έκεΤ που μόνο δάλασσα καί ούρανο κυττάζει?
Ξάφνου νά βλέπη? τά νησιά μπροστά σου νά πετιοίνται,
Κι’ άπ’ τή χαρά αμίλητο? νά μένη?, νά δαυμάζη?,
Καί ή φορτοώναι? μονομια? ’? αότά νά λησμονιούνται

Κι’ 5ταν αγέρα? μιά φορά σέ φέρη ’? τό λιμάνι
Κι’ άπό του? κόπου? τού? πολλού? γιά πάντα ησυχάσης,
Σάν τό ταξεΐδι δυμηδή?, γιά σένα τούτο φτάνει,
Ά ν  ’πης ότι ταξίδευσε? χωρίς καί νά δειλιάσης.

Μή σέ φοβίζει ή  δάλασσα, τό κϊϊμα μή φοβασαι,
Έ λ α , χρυσέ μου αδελφέ, μ’ εμέ νά τό περάση?,
Άπείρακτο? μέσ’ ’? τή δερμή τήν αγκαλιά μου δασαι 
Καί ’? τή στερηά την ποθητή όγλη'γωρα &ά φ'όάσ^?
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Δεινός, φαίνεται, επικρατεί λιμός έν τή Μ. Άσία, άφ’ ου εις όλας 
σχεδόν τάς γερμανικός εφημερίδας άναγινώσκομεν εκθέσεις περί της εκεΤ 
έπελθοόσης σιτοδείας καί παραινέσεις, όπως ως τάχιστα οί δυνάμενοι προς- 
έλθωσιν επίκουροι τών πασχόντων κατοίκων. Τήν μεγίσττ,ν δέ καταστρο
φήν υπέστη ή επαρχία τών ’Αδάνων, ή ; ό πληθυσμός ΰφίσταται τά πάν- 
δείνα ώς εκ της παντελούς έλλείψεως καί αυτού του επιούσιου άρτου Ε ις 
ιόν πρόεδρον της έν Κων|πόλει έδρευούσης αμερικανικής εταιρίας εστάλη 
γράμμα υπό τίνος κυρίου Μοντγκομερυ,. εν οι λέγεται ότι εις άπόστασιν 
20 μιλίων πέριξ των ’Αδάνων ουδείς υπάρχει αγρός καί ότι ή ανομβρία 
καί ξηρασία κατέστρεφε παν εΤδος δημητριακών καρπών καί άπεξήρανε 
καί αύτήν τήν χλόην τών λειμώνων. Ώ ς  έκ τούτου μέγα μέρος τών κτη
νών κατεστράφη, τά δ’ ¿λίγα έπιζήσαντα μετενέχθησαν πρός τά ορεινά 
μέρη. Άλλά καί ή συγκομιδή του βάμβακος, αποτελούσα τό κυριώτερον 
τής επαρχίας προϊόν καί άποφέρουσα ετήσιον είςόδημα άνω τών 800,000 τουρ
κικών λιρών, τέλεον σχεδόν εξεμηδενισθη. Τ ά  τρόφιμα εξηντλήθησαν, εξ- 
ηνιλήθη δέ καί τό χρήμα καί επομένως ούτε εργασία υπάρχει, ούτε αλλ.η 
τις ενασχόλησις διά τούς πεινώντας. 'Γπέρ τάς 100,000 εργατών, ασχολού
μενων άλλοτε εις τήν συγκομιδήν τών «αρπών καί τοΰ βάμβακος, στερούν
ται εργασίας, τά αυτά δέ πάσχει καί ό λοιπός πληθυσμός. Ό πόση δέ έν
δεια επικρατεί, δόναταί τις νά φαντασθή μανθάνων, δτι τά δκτώ δέκατα 
τών κατοίκων αποτελούνται Ιξ εργατών άποζώντων έκ τής καθημερινής 
των εργασίας. Εύτυχώς τήν φοράν ταύτην ή 'ϊψ ηλή  ΙΙΰλη πρώτη έσπευσε 
πρός άνακούφισιν τών υπηκόων της καί, ώς μανθάνομεν, εξαπεστειλεν ει
δικήν επιτροπήν, δπως εξακρίβωση τό μέγεθος της καταστροφής καί πα- 
ράσχη βοήθειαν είς τούς πρωτίστως έχοντας αυ’τής άνάγκην.

"Ετος μόλις παρήλθεν άφ’ δτου ί  άτυχης βασιλεύς τής Βαυαρίας 
Λουδοβίκος έγινε θύμα — άνεξιχνιάστου μυστηρίου, καί Ιδού ή παραφρο
σύνη έξήγαγεν Ικ τής άφανείας είς τήν δημοσιότητα καί τήν άλλοτε περί
βλεπτον μνηστήν αύτού, τήν πριγκήπισσαν Σοφίαν, δοιίκισσαν ’Αλενσών. 
Μυθιστορικός ύπήρξεν ό πρότερον βίος τής γυναικός τούτης, πλήρεις αινιγ
ματώδους μυστηρίου αί διατριβαί αυτής καί άπαισία διά τόν βασιλικόν 
καί υπερήφανου οίκον τών Βιττελσβάχων ή μνήστευσίς της πρός τόν άξιο- 
λΰπητον έκεϊνον βαυαρόν ηγεμόνα. Περί τής άσθενείας αυτής διαδίδονται 
α ί εξής φήμαι: Ά πό τινων ¿βδομάδων θιέτριβεν έν Μεράν τη ; Τυρολίας 
δ δούξ Άλενσών μετά τής συζύγου καί τής θυγατρός του. Κατά τό χρο
νικόν δέ τούτο διο'στημα προςεκάλεσε μια τών ημερών τέσσαρας ιατρούς, 
έν οϊς καί τόν διάσημον καθηγητήν του Μονάχου Τσέίμσεν, είς συμβού
λων μεθ’ δ ουτοι τήν δούκισσαν σύζυγόν του έκήρυξαν άκαταλόγιστον. 
Τούτου γενομενου, άμέσως ή δούκισσα μετενεχθη είς τό Ιν Γράτς θερα- 
πευτήριον του περιφανούς νευροπαθολόγου καί φρενολόγου Κράφτ·Έβιγγ. 
Τού συμβάντος τούτου προηγήθηοαν γεγονότα σκανδαλώδη καί λίαν θλι
βερά. Ή  σύζυγος τοίί δουκός Άλενσών είνε βαυαρϊς πριγκήπισσα, θυγά- 
τηρ τού δουκός Μαξιμιλιανού καί αδελφή της αύτοκρατείρας της Αυστρίας.

Ως δέ είνε γνωστόν, επί τινα χρόνον ήτο μεμνηστευμένη πρός Λουδοβί
κων τόν Β '.  Άλλ’ οί γάμον δέν είχον τελεσθή καί ό άρραβών έλύθη διά 
τούς αυτούς άχριβώς λόγους, δι’ ούς νυν ή δούκισσα πρώτον μετεφέρθη εις 
Μεράν υπ’ αύτού τού δουκός καί έπειτα, κατά συμβουλ.ήν τών ίατρών, εις 
τό ανωτέρω μνημονευθέν θεραπευτήριον τού Κράφτ-Έββιγγ. Τό παρελθόν 
θέρος η δούκισσα είχε προςβληθή υπό σοβαρας' άσθενείας, ήν έπηκολού- 
θησε πάθησίς τις τού λαιμού άπαιτούσα μακροχρόνιον ιατρικήν επιτήρησιν. 
Καθ’ ίν  δέ τότε χρόνον ή Αύτοκράτειρα τής Αυστρίας διέτριβεν έν τινι 
χωρίω παρά τάς όχθας τής λίμνης Στάρνβεργ, καί ή δούκισσα έν έτέρφ 
πλησιοχώρω έπαύλει, συνέβη εις τήν άντίπεραν όχθην τής αυτής λίμνης 
τό φοβερόν εκείνο γεγονός, έ πνιγμός δηλαδή τού άτυχούς Λουδοβίκου, 
τού άλλοτε μ νη ο τή ρ ο ς  τ<;ς όονχίοσης. Ή  γυνή αδτη μετέβη κατόπιν 
επ ί τινα χρόνον πρός αναψυχήν είς 'Ράΐχενχάλλ καί ένταΰθα έλαβε παρα 
τού δουκος τήν άδειαν νά μεό/η δ ι’ δλου τού χειμώνος έν τώ  άγαπητώ

της Μοναχω, οπου καί ένοικίασεν ιδιωτικόν οίκημα έν τή Ludwigstrassc, 
έν ω αύτός ό δούξ άπηλθεν είς ’Αγγλίαν μετά τού δωδεκαετούς υιού του, 
όπως τόν είςαγάγη είς τ ι των έκεΐ έκπαιδευτηρίων. Ό  δούξ διεχείμασεν εν 
’Αγγλία, κατά τόν αυτόν δέ χρόνον τό όνομα τής δουκίσσης συχνάκις έμνη- 
μονεύετο μετά του ¿νάματος έγγαμου τινός ιατρού, εν Μονάχω διατριβον- 
τος, θεραπεύοντας τήν δούκισσαν καί άπολαύοντος πολλήν φήμην καί υπό- 
ληφιν εν τή αυλή του Μονάχου. Άλλ’ είς τούς ιατρικούς κύκλους άπό 
ικανού χρόνου ήτο προγεγραμμένος ό άσκληπιάδης ουτος καί πδσα μετ’ 
αύτού συνεργασία ίπέκειτο έκ τών προτέρων είς τήν -κοινήν καταδίκην. 
Καί πραγματικώς μετά πάροδον ού πολλού χρόνον έπήλθεν ή καταστροφή. 
'I I  σύζυγος τού ιατρού, άπό μακρού τρέφουσα δικαίαν πρός τόν άνδρά 
της δυςπιστίαν, ήνοιξε βία τό γραφείον του καί εδρεν έν αύτώ πολλάς 
ένοχοποιητικάς έπιστολάς τής δουκίσσης καί άλλων κυριών καί αμέσως 
έζήτησε τό διαζύγιον. 'Ο  δούξ, μαθών τά γενόμενα, εοπευσεν είς Μονά
χον καί έντεύθεν μεταβάς επ’ όλίγον είς Νίκαιαν, ήλθεν είς Μεράν, όπου 
έξασκεϊ τό ιατρικόν του Ιπάγγελμα ό αδελφός τής δουκίσσης, δόκτωρ Κά- 
ρολος Θεόδωρος. Πρό μικρού η' αύτοκράτειρα τής Αυστρίας εΤχεν άφιχθή 
όλως εξ απροόπτου είς Μόναχον καί μετ’ αύτής αί λοιπαί τής δουκίσση; 
άδελφαί, ή  πρώην βασίλισσα τής Νεαπόλεως εκ Παρισίων καί ή πριγχή- 
πισσα Τούρν καί To’ptc, όπως σχεφθώσι περί τού πρακτέου εν οικογε
νειακοί συμβουλίω. Αλλ’ όσα καί αν γίνωνται, ή σύζυγος τού άσκληπιάδου 
όόν Ζ ο να ν  επιμένει είς τό νά διεξαχθή ή περί διαζυγίου δίκη δημοσία. 
Άπασα ή  κοινωνία ιού Μονάχου έταράχθη ούκ ολίγον εκ τού γεγονότος 
τούτου καί ζωηρώς τό σχολιάζει, άλλ’ οί ¿λίγοι εκείνοι, οί ¿ποιοι εϊνε με- 
μυημένοι ε ίς τό  μυστήριον τούτο καί γνωρίζουσι τήν αλήθειαν, οικτείρουσιν 
άπό καρδίας τόν άτυχή δούκα, όςτις είλικρινώς άγαπδ τήν σύζυγόν του, 
καί τήν νεαρόν θυγατέρα του, ήτις άπαντα τόν μέχρι τούδε βίον της διή- 
γαγεν έν άπομονώσει καί ή ; τόσον ένωρίς τιτρώσκεται ή τρυφερά καρδία 
είς τά  καίρια.

j — ~-
Τό Ί ν α τ ι ΐο ν τ ο ν  τής Γαλλίας απαρτίζεται έκ πέντε Άκαδημιών. Ή  

Γαλλική ’Ακαδημία σκοπόν έχει ν’ άποκαθαίρη τήν γλώσσαν καί νά δια- 
τηρή τόν χαρακτήρα καί τάς άρχάς αυτής, άποτελέΐται δε έκ μελών τεσ
σαράκοντα. Ή  ’Ακαδημία des inscrip tions e t  belles-lettres έχει επίσης 
40 μέλη, 8 εξωτερικούς εταίρους καί δΟ άνταποκριτάς, άσχολεϊται δε κυ
ρίως είς την ιστορίαν, τάς αρχαιολογικός έπιστήμας, τάς γλώσσας τής κλα
σικής τών 'Ελλήνων καί 'Ρωμαίων εποχής, τής ’Ανατολής καί τών μεσαιω
νικών χρόνων. Ή  Ακαδημία των ’Επιστημών διαιρείται είς ένδεκα τμή
ματα (γεωμετρίαν, μηχανικήν, αστρονομίαν, γεωγραφίαν καί θαλασσοπλοΐαν, 
γενικήν φυσικήν, χημείαν, ορυκτολογίαν, βοτανικήν, οικονομίαν, άνατομίαν 
καί ζωολογίαν, ιατρικήν καί χειρουργικήν) καί άριθμεΤ 63 μέλη, 8 έξω«· 
ρικούς εταίρους καί 100 άνταποκριτάς, ‘Η  ’Ακαδημία τών ωραίων Τεχνών 
έχει επίσης 40 μέλη διανεμόμενα εις τέσσαρα τμήματα, 10 εξωτερικού; 
εταίρους καί άόριστον άριθμόν ανταποκριτών. Ταύτης σκοπός καί μέλημα 
εΤνε κατά τούς άνταγωνισμούς έν τή 'ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, 
χαλχογραφική καί ταϊς μουσικαΐς συνθέσεσιν αύτή νά όρίζη τά βραβεϊα, 
νά συντάσστ) τά προγράμματα καί νά λεντουργή ώς διαιτητής. Ή  ’Ακαδη
μία τών ήθικοπολιτικών έπιστημών τέλος άποτελεϊται όμοίως έκ τεσσαρά
κοντα μελών μετά Ιξ έξωτερικών εταίρων καί 45 άνταποκριτών καί διαι
ρείται είς 6 τμήματα (τήν φιλοσοφίαν, τήν ηθικήν, τήν νομοθεσίαν, τήν 
πολιτικήν οικονομίαν καί στατιστικήν, τήν γενικήν ιστορίαν καί φιλοσοφίαν 
της ιστορίας, τήν πολιτικήν καί τήν μετά ταύτης συγχωνευομένην διοικη
τικήν καί οίκονομολογίαν). Έ καστη τών Άκαδημιών τούτων εχει ενα η 
δύο ισοβίους γραμματείς καί έκτός τών συνήθων αύτής εβδομαδιαίων συν
εδριών συνέρχεται άπαξ τού έτους είς μίαν καθολικήν συνεδρίαν.- Έκτός 
τούτου δπασαι αί διάφοροι αυται Άκαδημίαι συναθροίζονται άπαξ τού 
ένιαυτοΰ επί τό αυτό εις επίσημον γενικήν συνεδρίαν. "Εκαστος ’Ακαδη
μαϊκός λαμβάνει ετησίως ώς άποζημίωσιν 1200 φράγκα, οι δέ γραμματείς 
λαμβάνουσι μισθόν ενιαύσιον 6 χιλιάδας φράγκων.
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Ή  κατάχρησις τού καπνού έγένετο αφορμτ, οπως πολλά καί ποικίλα 
συγγράμματα γραφώσι περί τών βλαβερών αύτής συνεπειών διά τόν ¿ργα- 
νισμόν καί πραγματικώς άπεδείχθη, ότι τό πάθος τούτο δύναται νά προ- 
κολέση παντοειδείς οξείας ταραχάς καί χρόνια νοσήματα, κατά τό μάλλον 
ή ηττον έπικίνδυνα είς τήν ζωήν. Ώ ς  δ ’ άφορα πρός τ ’ αποτελέσματα, 
μεγάλην σπουδαιότητα έχει ό τρόπος τού καπνίζειν, τόν οποίον γάλλος τις 
ιατρός, ό Εν. Γ.ιναΓ§θΓ, διακρίνει είς τέσσαρας τύπους.

Ε ις τόν πρώτον τόπον ανάγονται οί καταπίνοντες, ή  μάλλον άνα- 
πνεοντες τόν καπνόν, καθ’ ην περίπτωσιν ή νικοτιανή δύναται άμέσως νά 

. επίδραση δηλητηριωδως επί τοΰ μυκώδους ύμένος τών πνευμόνων.
Ε ίς τόν δεύτερον τύπον κατατάσσονται οί περιορίζοντες τήν είςπνοήν 

τού καπνού μέχρι τού φάρυγγος καί τού λάρυγγος.
Ε ις τόν τρίτον άνήκουσι πάντες οί διαρκώς κρατούντες τό σιγάρον 

μεταξύ τών χειλέων των καί επομένως ένίοτε καταπίνοντες ποσόν τι σιά- 
λου, άναμεμιγμένου μετά νικοτιανής. Ε ίς τούς φ ο νμσϋό ρο νς  τού είδους 
τούτου αι βλαβεραί επενέργιιαι έκδηλούνται, ώς επί τό πολύ, επί τού μυ
κώδους ύμένος τοΰ στόματος.

Τέλος εις τόν τέταρτον καί τελευταίου τύπον καταλέγονται πάντες οί 
οπωςδηποτε άλλως ποιούμενοι χρήσιν τού καπνού.

Τ ά  μέσα, δι’ ών δύναταί τις ν’ αποφάγη τήν χρονιάν διά νικοτια- 
νης δηλητηρίασιν, συνίστανται κατά τόν ανωτέρω μνημονευθέντα ιατρόν

Α '. εις το να μή καπνίζη τις ποτέ νηστικός, είς τρόπον ώςτε πάν
τοτε ή νικοτιανή νά εύρίσκη πλη'ρη τόν στόμαχον, δτε καί ή βλαβερά της 
έπενέργεια δύναται νά έξουδετερωθή διά τής έπενεργείας όξέων τινών, πε
ριεχομένων εις πολλά είδη ποτών, οΤον τού ταννικού οξέος, όπερ περιέχει 
ό ερυθρός οΤνος, ό καφφές, τό τέϊον κτλ.

Β '. Ε ίς τό νά μή κρατή τις άκαταπαύστως τό σιγάρον είς τό 
στόμα του.

Γ  . Ε ις τό ν’ ανανεώνη καί νά καθ-αρίζη συχνότατα τάς καπνοσύριγγας 
καί Δ ', είς τό ν’ άλλάσση συνεχώς τήν ποιότητα τών σιγάρων, ούτως ώςτε 
νά έλαττούται όσον τό δυνατόν περισσότερον τό ποσόν τής νικοτιανής, τό 
είςερχόμενον είς τόν στόμαχον.

καί 6 μαθητής αύτού Κλάδος, προ τετραετίας άριστεύσας έν ταίς εξετά- 
σεσιν αυτού, διημφισβήτησαν τόν πατρότητα τής άνακαλύψεως ταύτης, κα
θότι αύτοί πρό καιρού, τάς αύτάς έρευνας Ιπιχειρήσαντες, εΤχον ήδη εύρεί 
τό βακτηρίδιον τούτο καί εΤχον γράψει περί αυτού τά δέοντα. Ό  Ηηγβηι 
άπήιτησεν είς την ενστασιν ταύτην τών Ελλήνων ίατρών καί ώμολόγησε 
μέν, ¿τι ουτοι πρώτοι άνεύρον τούς μικροοργανισμούς τούτους, άλλά δέν 
έθεώρησαν αυτούς ώς κυρίους τής παιδικής νόσου παραγωγείς καί αιτίους.

Έ ν  τή έν Παρισίοις ’Ακαδημία τών ’Επιστημών ό περιφανής ιατρός 
Ι ^ ο ι η  άνέγνω έπ ’ εσχάτων εκθεσιν, έν η λέγει ότι έπιχειρήσας πολυά
ριθμα πειράματα καί έρευνας άνεκάλυψεν, ότι τό κύριον νοσογόνον αίτιον 
κακοήθους τινός καί επικινδύνου διαρροίας, συχνότατα άπαντώσης παρά 
τοΐς μικροΐς παιδίοις, εινε βακτηρίδιά τινα, ών τήν φύσιν διά μακρών περι
γράφει έν τή  περί ής ό λόγος Ικθέσει του. Έ ν  τούτοι; 0 ήμέτερος Δα
μασκηνός, περίβλεπτο; καθηγητή; τή ; Κλινική; έν τή γαλλική πρωτευούση

Ή  μετρία καί εύμέθοδο; τού σώματος άσκησι; είνε, ώ ; πάντες έξ 
ιδίας πείρας γινώσκουσιν, ή  καλλιτέρα καί ώφελιμωτερα άνάπαυσις τών 
πνευματικώς έργαζομε'νων καί ταλαιπωρούμενων άνθρώπων. Οί ιατροί 
πολλάκις λαμβάνουσιν αφορμήν νά συμβουλεύσωσι τόν λόγιον, όπως άφήση 
τό σπουδαστηριόν του καί τά βιβλία του καί άναλάβη είς χείρας τόν πέ- 
λεκυν ή τήν δίκελλαν έπί τινας ώρας, ή νά κάμη διάφορα έν τώ δωμα- 
τίω του γυμνάσια τού σώματος, άντί νά περιορισθή είς μόνην τήν κατά- 
κλισιν, ήτις, ώς έπί τό πλέϊστον, δέν παρέχει είς τό ταλαιπωρηθέν νευρι
κόν σύστημα τήν δέουσαν αναψυχήν, Ή  ύγειονομική αυτη μέθοδος λόγον 
έχει, ότι 6 άνθρωπος δέν δύναται συγχρόνως καί δι’ όλων του τών μυώ
νων νά έργάζεται καί νά σκέπτεται έμβριθώς διά τού νούς του. Πασα 
απόπειρα συντόνου μυϊκή; εργασία; ταράσσει καί θορυβεί τά ; σκέψεις, 
όπως καί τάνάπαλιν πδσα έπίτασι; τη ; προςοχή; έλαττόνει τήν δραστη
ριότητα τών μυώνων.

Τήν άμοιβαίαν λοιπόν ταύτην σχέσιν μεταξύ διανοητική; καί σωμα
τ ική ; περί τό λειτουργειν ίκανότητος φυσιοδίφη; τ ι ;  γερμανό; ήθέλησε νά 
καθορίση δι’ αριθμούν, καί πρό; τόν σκοπόν τούτον μετεχειρίσθη εΤδό; τι 
δυκαμ ο μ έ τρ ό ν ,  τού οποίου ό δείκτης, πιεζόμενος ύπό τής χειρός, έδεί- 
κνυεν είς βαθμούς τήν έπ’ αυτού έξασκουμένην πίεσιν. 'Οσάκις λοιπόν ό 
νούς ήτο έπησχολημένος, δεν ήτο δυνατόν νά παραχθή τόση πιεστική 8ύ- 
ναμις, όση καί όταν δέν ήτό που προσηλωμένος, παρετηρήθησαν δέ καί 
διαφοραί κατά τήν Ιλαφροτέραν ή έπιπονωτέραν τού πνεύματος ένασχόλησιν. 
Έ ν  ω ή δεξιά χειρ έπίεζε τόν δείκτην μέχρις 82 βαθμών, άμέσως ή πιε
στική αυτη δύναμις η’λαττούτο κατά 50 καί πλέον βαθμούς, όσάκις ό εί- 
ρημένος φυσιοδίφης άνεγίνωσκεν είς βιβλίον, ου τό περιεχόμενον άπήτει 
σκέψιν καί προςοχήν. Κατά τήν απλήν άνάγνοιοιν άνήρχετο πάλιν ή  μυϊν.ί 
δύναμις μέχρι 58 βαθμών, καί ήλαττούτο άμα ώ ; έπεχείρει ν ’ άριθμήση, 
ή νά λύση μαθηματικόν τι πρόβλημα. Έ κ  πάντοιν τούτων έξάγεται τό 
συμπέρασμα, ότι άπαραίτητος πρός τελείαν άνάπτυξιν καί διάπλασιν τού 
σώματος εινε ή αρμονική ποικιλία μεταξύ σωματικής καί πνευματικής έρ- 
γασίας, καί ότι μετά τά μαθήματα τά ήμέτερα τέκνα πρέπει νά παίζωσι 
καί νά γυμνάζωνται έπί άρκετήν ώραν.

-θο-;-

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
— Δ. Βικέλα ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Έ ν ’Αθήναι; 1887, σελ. 1—207. Κομ- 

ψότατον τομίδιον περιέχον εξ χαριεστάτα; διηγήσεις τού λογίου άνδρός, είς 
δν τοσαύτα οφείλει ή νεωτέρα ελληνική φιλολογία. Τ ιμ . 2 φρα'γκ.

— Ο ΤΙ 01 ΠΡΕΣΒΓΤΑΙ ΧΡΗΣΙΜ ΟΙ ήτοι άνέκδοτον άνατολικόν 
μυθολόγημα διασκευασθέν ύπό Γ . ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΛΟΪ. Ό  έν Μανσούρφ 
της Αίγυπτου λόγιος ομογενής τάς ώρας τής σχολής του είς τά καλά 
καί χρήσιμα άφιερών εξέδωκε τόν χαριέστατον τούτον άνατολικόν μύθον 
ιδίαις δαπάναι; πρός όφελος τού εν Μαδύτω τής ©ρακ. Χερσονήσου Φιλεκ- 
παιδευτικού Συλλόγου ,,ό Ελλήσποντο;“1. Τ ιμ . I  φράγκ.

— ’Αντωνίου Θ. Σπηλιωτοπούλου ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ. Έ ν  Άθήναις 1887. 
ο;λ. α '. — ιστ'. καί 1—128. Ή  συλλογή τών θαλασσινών τούτων ποιημά
των διαιρείται είς Τ ρ ίτω να ς , ϋ ο γ χ ύ λ α ς ,  ’A tu x à ç  ά χ ιά ς  καί M eta -  
φφάσίΐ; καί μαρτυρεί, ότι ό λόγιο; καί φιλόκαλο; νέο; έχει πολλήν έπί- 
δοσιν εί; τό είδος τούτο τη ; ποιήσεως. Τ ιμ . 2 φράγκ.

·— H a n d b u c h  d e r  P o e life  von Prof. Herrn, ß a u m g art. Κριτική 
καί ιστορική έκθεσι; τή ; θεωρία; τή ; ποιητικής τέχνης. ’Ογκώδες βιβλίον 
εκ 735 σελίδων, άρτι έκδοθέν καί πολλήν εχον σπουδαιότητα. Τ ιμ . IS '/s  φρ·

— U e b e r d a s  lich tine  von P rof. D r. Ju l. Bergm ann. Άναλυτικαί 
«ιί ίστορικοκριτικαί ερευναι, άξιαι συστάσεως είς τούς περί την αισθητικήν

καί τάς καλολογικός έπιστήμας ασχολούμενους. Τό βιβλίον άποτελεϊται 
έκ σελ. 202. Τ ιμ . 5 φράγκ.

— T ec h n o lo g ie  u n d  T e rm in o lo g ie  d e r  G e w e rb e  u n d  K ü n s te  
b e i G rie ch e n  u n d  B u m ern  von H. B lüm ner. Τόμοι τέσσαρες μετά 
πολλών εικόνων. Σύγγραμμα ώφελίμώτατον καί λίαν άναγκαΤον είς τούς 
περί τήν φιλολογίαν καί τήν αρχαιολογίαν άσχολουμένους. Έ κ ασ το ; Τομ. 
10 φράγκ.

— W b rle rb u c li  z u  d e n  h o m erisc h en  G e d ich ten  von Auten-
rietli. 5. Έ κ δο σ ι; μετά πολλών ξυλογραφ, καί δύο χαρτών. Τ ιμ, 4  φρ.

— D ie  a tt is c h e n  S t r a te g e n  im  5 .  J a h r h u n d e r t  von Prof. 
Belser. Βραχεία διατριβή έκ 37 σελ. Τ ιμ . 1 φράγκ.

— G rie ch isc h e  G esch ich te  von E rn s t  C urtius. I. Bd. Bis zum 
Beginne de r Perserkriege. Έ κδοσ ι; έκτη. I .  Τομ. τιμ. 11 φράγκ.

Σημ. Ή  Διεύθυνσι; τή ; ,,Κλειού;11 δέχεται παραγγελία; όλων τών 
ενταύθα άναφερομένων καί οίωνδήποτε άλλων βιβλίων έν Γερμανία έκδι- 
δομένων καί προθύμω; αποστέλλει αύτά ε ί; τόν προαποστέλλοντα τήν άξίαν 
των διά τής τάχιστης ¿δού.
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Σ Υ Ρ Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι ΘΕΩΡΗΣ Ι Σ .

Ά φ ’ ου έπανεΰημμένως ήδη έγράψαμεν περί των διαφόρων συρμών, 
οιτινες ήρχισαν ν’ αναφαίνονται κατά τδ δέρο; τούτο, πρδ πάντων 8ε
όσον άφορδ τά Ενδύματα τά εξ εριούχων 
καί μεταξωτών υφασμάτων κατασκευαζό- 
μενα, δίκαιον καί πρέπον εΤνε νά είπωμεν . .-
όλίγας τινάς λέξεις καί περί των χαριε- 
βτάτων νεωτερισμών εκ λινών υφασμάτων, 
βατίστης, μουσελίνης καί πλεκτής ¿ί>όνη-ρ, 
οί όποιοι' 6ινε ώρισμένοι είς κατασκευήν 
κομψοπρεπεστάτων καί ελαφρών ένδυμα- 
σιών διά τάρ δερμάς ημέρας τού δέρους.
Καί είς το εΤδορ τούτο τού συρμού άπαν- 
τωμεν άνά παν βήμα κατάλληλον καί προς- 
φυή τήν άνάμιξιν των διαφόρων χρωμάτων 
των υφασμάτών, ώρ καί παρά τοΐρ έριού- 
χοιρ. Καί έν πρώτο« εόρίσκομεν τά καδ’ 
ολοκληρίαν έκ λινού καί λείου υφάσματος 
μετά λευκών καί βοδοχρόων, ή  λευκών καί 
έρυδρών, ή ούρανοχρόων, ή  βάδυφαίων καί 
μελανών νημάτων, έπειτα τά έκ κυανού 
καί ερυδρού, η  κίτρινου καί βαδυφαίου 
ύφάσματορ κατασκευαζόμενα, τά όποια 
φαίνονται απαλά καί λεπτοφυή ώς Fou lard  
καί συχνάκιρ παρασκευάζονται περικοσμού- 
μενα διά κεντημάτων, τριχάπτων καί ται
νιών ποικιλοχρόων. Πολλάκιρ δέ άνωδεν. 
αύτών φερουσιν αι γυναίκες καί εσδήτας 
έκ λεπτοτάτου υφάσματος μετά τετραγώ
νων. Τ ά  τετράγωνα δέ τών ποικιλωτάταρ 
αποχρώσεις εχόντων τούτων Ινδυμάτων εινε, 
ώρ έπί το πλεΐρτον, μεγάλα καί συνήδως 
προτιμώνται χροίματορ έρυδροβαφούς ή βα- 
δυκυάνου. Τδ έπανωφο'ριον συνήδως εινε 
κατεσκευασμένον έκ κίτρινου άπλού υφά
σματος, άλλωρ ομωρ αί ποικιλόχρωμοι έσδή- 
τερ μετά μικρών τετραγώνων κατασκευά
ζονται επίσης έκ δύο διαφόρων κατά τε τδ 
χρώμα καί τδ εΤδορ άρμονικώρ συμφω- 
νούντων πρδρ άλληλα υφασμάτων, ώρ
π . χ. διά τά μικρά επανωφόρια προτιμώσι τά .χρώματα κυανουν καί 
ερυδρουν, ή λευκόν, η βαδύχρουν μετά λευκών τετραγώνων, κατά τήν

όσφύν δε φε'ρουσι λεπτότατον ύφασμα, έπίσηρ μετά τετραγώνων. Προρ-
έτι δ ί ήρχιοαν νά εΐράγωνται καί τά  λεγόμενο ιρλανδικά λινά ύφασμα«

μετά λευκών αποτυπωμάτων επί κυα
νή? ή έρυδρας βάσεωρ, ή μετά ποι- 
κιλοχρόων κισσών, μικρών πτηνών, κλάδων 
δένδρων καί φύλλων έπί σαρκοχρόου έπι- 
φανείαρ, ή μετά άν'όέων, χρυσαλλίδων καί 
κολυβρίων έπί μελαίνηρ έπιφανείαρ. Πρδ 
πάντων δέ ωραία καί κομψοπρέπής φαί
νεται κατά τήν εποχήν ταύτην ή ϊεγομένη 
ινδική β α τ ία τα ,  ύφασμα τόσον λεπτοφυές, 
ώςτε εινε αδύνατον νά διακρίνη τις αν ήνε 
κατεσκευασμένον έκ μετάξηρ ή  εκ λίνου 
Ειρ τδ ύφασμα δέ τούτο ή φορά τού συρ
μού άπέδωχε τάρ άβροτέραρ καί γλυκύτερα; 
των άποχρώσεων, ώρ τήν άποχρωσιν με
ταξύ crèm e καί λευκού, τήν άπόχρωσιν 
μεταξύ χρυσού καί κίτρινου, τήν τού ύπο- 
φαίου, τήν μεταξύ φαιού καί βοδαλού χρώ
ματος, έπί τοιαύτηρ δέ τίνος έπιφανείαρ 
εινε διεσπαρμένοι αί εικόνες άνδέων ποι
κίλων είς τδ φυσικδν αύτών χρώμα καί 
μέγεδος.

Τήν περί τά χρώματα τών ενδυμάτων 
μεγαλειτέραν ποικιλίαν δ’ άπαντήση Ttp βε
βαίως κατά τάρ προρεχεΐρ έορτάς τη ; βα· 
σιλίσσηρ Βικτωρίας έν Λονδίνω, ύπου, καδα 
μανδάνομεν, τόσος κόσμος συρρέει καδ 
έκάστην .ου μόνον έκ τών άλλων πόλεων 
καί τών επαρχιών τής ’Αγγλίας καί του βρε
τανικού κράτους, αλλά καί έκ τής'λοιπής 
Ευρώπης, ώρτε άνευ υπερβολής δυνάμεδα 
v i παραδεχδώμεν, ότι προςωρινως δ πλη- 
δυσμός τής αγγλικής πρωτευούσης δ’ αύ- 
ξηδή κατά έν εΐςέτι εκατομμύριον. Ti 
χρονικού ού μόνον τού αγγλικού άλλά καί 
τού παρά τοΤς άλλοις έδνεσι μοναρχικού 
πολιτεύματος δεν δά  έχωσι νά επιδείξωσιν 
άλλην πομπωδεστέραν καί μεγαλοπρεπε- 

στέραν ταύτης εορτήν, δικαίως δέ σεμνύνονται οί Άγγλοι επί τή  ανάσί} 
των, ήτις τόσον άγαπαται καί λατρεύεται ύπΰ τών υπηκόων της.

0

κ. Δ. II . εις Άδήνας. Έσημειώδη η νέα Σας | 
διεύδυνσις, ύφ’ ην δά στέλλωνται εις τδ εξής καί 
τά  τευ'χη. Περιμένομεν γράμμα Σας. — κ. Δ. Τ . 
εις Άδήνας. Τδ τεύχος τής 15«  Φεβρουάριου άπε- 
στείλαμεν. Τά τού Μαΐου έλάβετε βεβαίως βρα
δύτερου. — κ. Ο. II. είρ Βατούμ. Τήν συνδρομήν 
τής Κ«« Β. X. έλάβομεν καί Σ5ς εύχαριστούμεν. 
—  κ. L . Ζ. είς Πετρου'πολιν. Ε ις ούδεμίαν υπο- 

• βάλλεσδε περιττήν δαπάνην. — κ. Π . Λ. ε ίς’Οδησ- 
σόν. Έσημειώσαμεν την νςαν Σας διεύδυνσιν. —

κ. Γ. II . είς Μανσούραν. Ελήφδησαν. Τήν πα
ραγγελίαν Σας έλπίζομεν νά λάβητε μετά τού άνά 
χεΤρας φυλλαδίου. — κ Έ μ .  Μ. είς Νίζνε-Τσίρ- 
σκαγια. Έ λήφδη καί τά παραγγελδέντα δά λά
βητε διά τού έν 'Ροστοβίω κυρ. Ί .  Μ. — κ. Σπ 
Π . είς Μαριούπολιν. Τδ περικάλυμμα λαμβάνετε 
κατά τάς ημέρας ταύτας διά τού αυτού εν 'Ροστο- 
βίώ κυρ Ί .  Μ. — κ.. I. Β. είς Άδήνας. Έσημειώ- 
σάμεν τά δηλωδέντα καί έπράξαμεν ^συμφώνως 
προς τάς όδηγίας Σας. — κ. Γ. Ί γ . είς Καλαρά-

σιον. Σας εύχαριστούμεν δια τάς πληροφορίας, 
πιστεύομεν δέ ότι ή υπόδεσις δά  εξομαλυνδή. — 
κ. I. Δ. Κ. είς 'Ρέδυμνον. Ή  επιστολή Σας έλή
φδη καί έχει καλώς. Κατ’ αύτάς ίσως δά παρα- 
δώση 'ίμ ίν  καί τ ι δ αύτόδι κύρ. θ .  Ε . Σ. — κ. I. 
Δ. εις Θεσσαλονίκην. Έλάβομεν καί 2.ας εύ^αρι- 
στούμεν. Λυπούμεδα έπί τώ  γενονότι, άλλ’ ημείς 
άχρι τούδε έκ Τεργέστης otiâè καν εΐδησιν έχομεν. 
— κ. Γρ Σ. είς Τεργέστην. Έ λήφδη καί Σας 
εύχαριστούμεν.
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