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Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Δ Η Σ .

'Ο  βίος τυο δλος, βίος είκοσι καί έννέα έτών ¡¿όνον, 
ώς έν άσμα αγάπης, άποτυπουται έν τω Έ ρ γω  αύτου: Τά 
τέσσαρα τεύχη των Άττικώ»1 τον Νυχτώ ν.

'Η  αγάπη· είναι αυτό τό  μέγα, τό κυριεΰον αΐσ8·ημα 
όπερ πλημμυρεΐ την μ.εγάλην ψυχήν καί τον βραχύν βίον 
του ποιητού: έπρεπε ν αποκληδ-η ο ιτο ιη της τή ς  αγτατης' 
ουχί τής αγάπης, ο?αν έρρ.ηνεύουσιν αυτήν, χωρίς νά την 
γνωρίζωσιν, οί σικχαμεροί μονότονοι τρουβαδούροι τής (5ω- 
μαντικής Ε σπερ ίας καί οί σικχαμερώτεροι παρ’ ήμΐν μιμηταί 
τω ν, ούχί τής αγάπης έκείνης εν ή  ώς έντός έλους ή ζωή 
παραδέρεται καί πνίγεται, ουχί 
έκείνης ήτις αόριστόν τ ι  καί 
άδιάγραπτον ιδανικόν περιέπουσα 
ώς αΐσ&·ημα ευνούχου είς κενούς 
λήρους Ιξατμιζεται, όχ ι- άλλα 
τής αγάπης, οϊα ¿ν ψυχή μόνον 
Έ λλη νίδ ι νά έμφωλεύση δόνα- 
τα ι, τη ς άπειρου έκείνης δερ- 
μουργοΰ καί άκατασχέτου αγά
πης πρός τήν ζωήν καί τόν κό
σμον, ήν καί αύτός ο άπό Γαλι- 
λαίας διδάσκαλος, δερμότερον 
καί βαΟ-ύτερον 8-ά ήσδάνετο 
ίσως, άν άπέμενεν άνθρωπος, ειτε 
άν έγεννάτο " Ελλην.

‘Γπέρ της οικογένειας αυ
τού, ήν ευπορούσαν πρότερονδει- 
ναί εΤχον πλήξει βιωτικαί καται
γίδες, ό ποιητής δεσμεύων τής 
ψυχής του τήν πτήσιν, άνήρτα 
τήν λύραν του οιίχί είς ιτέαν 
άλλ είς τό  Ειρηνοδικείου, κατά 
τήν ίδίαν του φράσιν· τούς τό- 

ΚΑΚια. ιο.χιοτ
Ε Π ΙΠ Λ Ω Ν  Β Α ΣΙΛ Ε ΙΑ Λ Η Σ.

μους των έργων του, γλυκύτατου φόρον τελώ ν, άφιέρου τοΐς 
φίλοις· τήν ΙΊατρίδα έλάτρευσε τά ς γενναιοτέρας τής καρ- 
δίας του υπέρ αύτής όρμάς έρμηνεύων είς απαράμιλλα ρή
ματα καί ώς αδελφός φιλοστοργότατος τά  έρημα καί τά  
ορφανά της περισυλλέγων καί υπέρ αυτών μερίμνων δ ιά  των 
Σχολών τών Άπορων Παίδων.

Επί του καλλιμαρμ.άρου μ.νήματος υπό τό  όποιον κατε- 
τέδησαν τ ά  δνητά λείψανα του ποιητού, άπό Παρισίων με-

τενεχ&έντα, βαρεία κεϊται βί
βλος αντί πλακός έπιταφίου καί 
επί ταύτης αί δύο μόνον αύταί 
λέξεις έχαράχδ-ησαν ,,Ά ττικαί 
Νύκτες“. "Οπως επί του τάφου 
ουτω καί έπί τής βιογραφίας του 
Ποιητού αί δύο αύταί λέξεις λέ- 
γουσι τά  πάντα. Τό έργον του 
εΤναι ή Ιστορία τού βίου του- διά 
τήν χρονογραφίαν αύτοϋ αρκεί 
νά κροστεδώσι χρονολογίαι τι- 
νές καί γεγονότα ουδόλως παρ- 
αλλάσσοντα τών τής κοινής 
βιοτικής έξελίξεως τών κλει
στών παρ’ ήμΐν νεαρών επιστη
μόνων. 'Ο  κοινωνικός βίος έν 
Έ λ λ ά δ ι διά τήν παρούσαν γε
νεάν, καί. τήν πρό αύτής, εΤναι 
ομαλότατος· βιοποριζόμεδα καί 
άνιώ μεν αί σκηναί του τοιού- 
του παρ’ ήμΐν κοινωνικού βίου 
δέν διαφέρουσιν άλλήλω ν ή μάλ
λον ή σκηνή είναι μία καί μόνη· 
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καί έν αυτή αδιατάραχτος έπικρατεΐ ήδική ηρεμία ήν πολλοί 
έκλαμβάνουσι, σφαλλόμενοι, ώς φδίσιν, έλλείπουσιν αί περι
πέτειας τό  δρά μα  δέν όφίστχται, η  τουλάχιστον οϋδαμού 
έκδηλούται άν μή — σπανίως καί κατ’ έξαίρεσιν — μεμο- 
νωμένον καί ώς έπί το πλεΐστον άδιόρατον η άκατανόητον, 
Σαιξπηρείω τω τρόπω ώς παρά τού 'Αμλέτω, οπό τ ι  κρανίον, 
ανεξαρτήτως τής περί αΰτό ατμόσφαιρας φωσφορίζον ή κα- 
ταιγιζόμενον.

*  **

Τοιαότη έξαίρεσις, έκ τω ν  άγλαοτέρων, καί ¿Σπυρίδων 
Βασιλειάδης, έγεννήδη έν Πάτραις μηνί Δεκεμβρίω τού 1845, 
¿περάτωσε τά ς γυμνασιακά; σποοδάς τοο τό 1862, και ένε- 
γράφη είς τήν Νομικήν Σχολάν τον έν Ά δήναις Πανεπιστη
μίου δδεν έξήλδε διδάκτωρ τό 1868. Τό 1872 μετά των 
συνεταίρων του τού. ,,Παρνασού“ έγένετο ο ιδρυτής τής Σχο
λής των Απόρων Παίδων έν Άδήναις. Άρχομένου του 1874 
μετέβη είς Παρισίους φέρων ήδη τον δάνατον είς τ ά  στήδη 

. το υ ' τήν ¿40. Αύγουστου τού αυτο ί έτους άπέδανεν, έν τη 
ξένη· τό  λείψανόν του μετεχομίσδη έν τοΐς κόλποις τής γής 
ήν εΤχε λατρεΰσει και αί Άδήναι έν πρωτοφανεΐ πένδει έκή- 
δευσαν αυτό :■ και ουδέ/ άλλο: μόνον έν τή  βραχεία αυτή, 
καί έξωτερικώς. προσομοιαζουση πρός τόσας άλλας, υπάρξει 
από του 1808 μέχρι του 1874 γραφεΐσαι, αί σελίδες τών 
„’Αττικών Νυκτών“.

*  **

Δέν προτιδέμεδα νά έπιχεφήσωμεν μελέτην τών έργων 
τού Βασιλειάδου· όταν τό  καλαισθητικόν αΐσδημα ένΈ λλά δ ι 
άναπτυχδή έπαρκώς διανοιγον τό  στάδιον τή  κριτική, ήτις 
μέχρι τουδε απολείπεται πάσης καλλιτεχνικής παρ ήμΐν έκ- 
δηλωσεως, τό έργον του Βασιλειάδου δ ά  μελετηδή έμβρι- 
δέστερον — τότε  μόνον — καί ό Ελληνικώτερος μεταξύ 
τών ποιητών τής νεωτέρας Ε λ λ ά δ ο ς  δ ά  καδέξη τήν έμπρέ- 
πουσαν αυτω δέσιν έν τη  νέα ημών φιλολογία. Διά βρα
χέων μόνον καί ώς συμβολήν έλαχίστην είς τήν μέλλουσαν 
αυτήν μελέτην παρατίδεμεν ένταυ&α σύντομον, στοιχειώδη 
διαγραφήν τού χαρακτήρας τού ποιητού, νύξεις τινάς άπο- 
καλυπτούσας τον άνδρωπον και τόν καλλιτέχνην.

Τ ό έργον τού Βασιλειάδου και ο βίος αυτού ώς ποιη- 
τού δυνανται νά διαιρεδώσιν είς τρεις περιόδους· πρώτη ή 
νεανική μέχρι τού 1865, καδ’ ήν ό ποιητής άκολουδών τό 
κρατούν τότε  έν τ ή  στιχογραφία πνεύμα, άφομοιουμενος 
πρός τόν ήδικόν χώρον έν ω ¿βίου, περιβάλλεται και αυτός 
τόν στυγνόν τού ρωμαντισμού τής έποχής έκείνης μανδύαν, 
τόν δίκην σαβάνου άπαισίως ή κωμικώς έπιρριφδέντα έπί 
τή ς  αίωνίως νεαζούσης, σφριγώσης, ένδεου ελληνικής φύσεως, 
υπό τών ολίγων μουσόληπτων τή ς παρελΟ-ούσης γενεάς, οί- 
τινες από τή ς Δύσεως ήρύοντο τάς έμπνεόσεις αυτών και τήν 
τέχνην τήν ποιητικήν καί τήν φιλοσοφίαν, καί τό αίσδάνε- 
σδαι καί τό  σκέπτεσδαι πρός τό έκεΐσε πνεύμα άφομοιοϋντες.

Αί Εικόνες χύ ι τα  Κ ύματα  άνήκουσιν είς τήν έποχήν 
αυτήν: τή ς αυτής έποχής χαρακτηριστικόν έν τφ  βίω του 
έπεισόδιον εΐναι τό  εξής: ήν φοιτητής τού Πανεπιστημίου, 
δ.τε άπέδανεν 6 πατήρ του πρός ον βαδυτώτην, άπειρον έτρεφε 
σ τοργήν κατά  τάς έναγωνίους έκείνας στιγμάς άς οΰδείς 
άνδρωπος λησμονεί ποτε έν τω  βίω του, κατά  τάς στιγμάς 
έκείνας καδ’ άς ό πρώτος μέγιστος άφατος πόνος κλονίζει 
τά ς φρένας τού άνδρώπου αίσδανομένου δ ιά  πρώτην φοράν 
εαυτόν μόνον έν τω κό.σμω, καδ’ άς δ ιά  πρώτην φοράν ό

άνδρωπος περιδεής καί απονενοημένος αντιμετωπίζει τό μυ
στήριον τού δανάτου έν ολω αυτού τώ  μεγαλείο), έν παρ- 
ομοίαις στιγμάϊς ό Βασιλειάδης, νεανίας εικοσαετής εγραφεν, 
αότός, τόν έπιτάφιον τού πατρός του- καί έν τώ νεκροτα- 
φείς», άτενίζων τό ύστατον τήν πεφιλημένην τού γεννήτορος 
μορφήν ψυχράν καί ήλλοιωμένην υπό τού δανάτου, προ τού 
ήνεωγμένου τάφου ένδα δ ιά  παντός δά  ήφανίζετο ή μορφή 
έκείνη, με τό χειρόγραφον είς τά ς τρεμούσας χεΐράς σου 
ετοιμάσδη ν’ άπαγγείλη  τόν έπιτάφιον λόγον του- εκπλη
κτικόν, πρωτοφανές ϊσως διά την καδ’ ήμάς «νδρωπίνην φυ- 
σιν δέαμα. Ω χρός, ωχρότερος τού πρό αυτού πτώματος, 
ήνοιξε τ ά  χείλη του ΐν ’ άρδρώση τ ά ς  πρώ τα; λέξεις· αλλ 
αντί τούτων οίμωγή μόνον έξέφυγεν αυτών καί άναίσδητος 
κατέπεσεν έπί τό  πτώ μα του πατρός του. Αί φρένες του 
τότε έκινδυνευσαν νά ταραχδώσι δ ιά  παντός καί μόνον αί 
φιλόστοργοι τών οικείων του μέριμναι καί αυστηρά ιατρική 
έκιτήρησις "διέσωσαν αυτόν.

Τό δαυμάσιον αυτό καί ουτω παραδόξως έν τή  έποχή' 
έκείνη έκδηλούμενον τής ψυχής του μένος, έπιρρώνυται έτι 
καί ούτως είπεΐν έξελληνίζεται έν τη  δεύτερα περιόδω, διη- 
κούση μέχρι τού 1872: αΰτη εΐναι χρόνος μελέτης καί 
παρασκευής· οί Έ λλη νες κλασσικοί καί ο Σαίξπηρ, είς τήν 
μελέτην τών οποίων ίδίως καί μετά πάδους ένέκυψεν, άνα- 
πλάττουσι καί διαμσρφούσι τον νέον χαρακτήρα τού ποιη- 
τού, κράμα αρμονικόν τών πρώτοιν αυτού ρωμαντικούν κλί
σεων, άφ’ ών ουχί πλέον τό  πνεύμα αλλ’ ή  πρός τό  καλλι
τεχνικόν μόνον περίβλημα συμπάδεια στερρώτατα συνδέει 
αυτόν πρός τόν Μέγαν Προφήτην τών ρω μανικώ ν, καί τής 
έντελώς άποκαλυφδείσης Ε λληνικής αυτού. αίσδ·ητικότητος.

Τ ό ελληνοπρεπές έκείνο μικρόν αριστούργημα χάριτος 
καί γλαφυρότητος „Είς ¿ρχαιον κάτοπτρον τη ς  Κ όρινθόν“ 
προανακρούει τήν περίοδον ταύτην, καδ’ ήν τά  δραματικά 

.του δοκίμια καί ιδέα οί Ι ίαλλέργα ι προαναγγέλλουσιν ήδη 
τόν Μεσσίαν. ίσως τού έδνικου ημών δεάτρου.

Ό  μάκρος πρόλογος τώ ν Δραματικών Δοκιμίων (’Απρί
λιος 1869) τυγχάνει αυτός καδ’ εαυτόν ή έμβριδεστέρα καί 
μάλλον ένδουσιώδης περί νεωτέρου ελληνικού δεάτρου πραγ
ματεία έκ τών γραφεισών μέχρι τούδε· ό 5έ πρόλογος τών 
δρα μάτω ν  (Δεκέμβριος 1872) αποκαλύπτει τόν φιλόσοφον 
παρά τόν ένδουν ποιητήν τής Γ αλατείας  καί τη ς Σκνλλης  
τών τελειοτέρων γνωστών προϊόντων τή ς τρίτης περιόδου, 
τής ακμαίας αυτής ήτις ουτω ταχέως έπέπρωτο νά λήξη 
δ ιά  τού δανάτου τού ποιητού. Ε ίς τήν τελευταίαν ταύτην 
περίοδον ανήκει ο Ιεχω βάς, δράμα έν ω ό ποιητής, κύκνειον 
αυτού άσμα έκπέμπων, τ ις  οΐδεν οποίας εΰρυτάτας, ύψηλάς 
είκόνας περιέλαβεν άποτυπούσας τό μεσουράνημα καί τήν 
προγινωσκομένην άμα ταχειαν δύσιν τής πνευματικής του 
ύπάρςεως, καθ’ ά  ό άπειρος τίτλος τού έργου δηλοΐ: τίς 
οΐδε, λέγομεν, δ ιό τ ι τό  χειρόγραφον τού έργου τούτου κακή 
μοίρα άπώλετο ώς καί τό  Μελέτης εύρείας περί Τουλιανοΰ 
τού Παραβάτου: Πρός τούτοις ατελή κατέλιπεν είς τήν αυ
τήν άνήκοντα περίοδον τ ά  Ιξής δραματικά έργα „Γ α λάτεια  
και Π ολύφημος“, „ Υ ψ ηλύντα ι“, „Κρητικοί· Γ όμοι“, ,,^/α- 
νάη", "Ηρα“, „Πατήρ, Μ ήτηρ  χαι νίός“.

Τό αϊσδημα τού Ελληνισμού, ή ακραιφνώς Ελληνική 
καλαισδησία χαρακτηρίζουσι κυρίως τόν Βασιλειάδην καί τό 
ποιητικόν αυτού έργον όπερ έμφύτως έτεινε πρός τήν τελειο- 
τέραν καί τά  μάλιστα Έ λλη νίδα  έκδήλωσιν τή ς  Τέχνης, το  
δέατρον. Τό αΐσδημα αυτό δέν έξεκολάφδη, ούτως είπεΐν, 
έτι παρά τοΐς ευαρίδμ.οις σήμερον Έ λ λ η σ ι καλλιτέχναις τής
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γράφίδος· ή κατάδείξις τού ήκιστα τολμηρού ισχυρισμού 
τούτου δ ά  έγίνετο αναγκαία μόνον πρός τούς έλοσχερώς 
άμοιρούντας τού αίσδήματος αυτού- άλλως τε  ου τού παρόν
τος ή  έπί τό  δέμα τούτο περαιτέρω πραγματεία ή μ ώ ν  άρκεΐ 
μόνον νά υποδείξωμεν τήν άπό τίνος παρά τοΐς κρείττοσι 
τών παρ’ ήμΐν στιχουργών έπικρατούσαν προτίμησιν πρός 
τήν yp-ήσιν τή ς οΰτοισί δημοτικής λεγομένης γλώσσης ή 
όποία τά ς στοιχειώδεις μόνον έκδηλώσεις τού αίσδήματος 
δύναται ίσως νά όπηρετήση, οϊκτρώς δ ’ απολείπεται πρός 
τάς έκδηλώσεις υψηλοτέρας τινός, γενναιοτέρας καί έδνι- 
κωτέρας τέχνης.

Μικρόν έπεισόδιον — εν έκ τών πολλών — από τού 
βίου αυτού τού ποιητού δίδωσιν ήμΐν, ούχί παράδειγμα, άλλ’ 
εικόνα μόνον απλήν καί ζωηράν τής έν μέσω τών συγχρό
νων του μοναδικής ίσως παρ’ αυτοί ελληνικής αίσδητικό- 
τητος. Ό  Βασιλειάδης ύπήρξεν αείποτε εις τών άσπονδο- 
τέροιν έχδρών τού Γαλλικού Vaudeville, τό  όποιον απο τού 
JS70 ιδ ία  καί έντεύδεν. κάτέκτησεν απολύτως καί κατέχει 
τήν λεγομένην Ε λληνικήν σκηνήν. Εσπέραν τινά παρίστατο 
μετ’ άλλων φίλο>ν του έν τώ  παλαιω δεάτρω τών Άδηνών 
είς Ιν έκ τών απεχδούς κωμικών έκείνων δεαμάτων καδ α 
οί ξένοι δεατρούναι τό  έδνικόν τά χα  αίσδημα τού  πρό τών 
αχρείων διάσων των χάσκοντος Ε λληνικού κοινού περι- 
έποντες, πρός τ ά  συνήδη πολύτροπα αυτών όνδηλεύματα 
μιγνόουσι καί άσμά τ ι  είτε χορόν δήδεν 'Ε λληνικόν έπί τής 
σκηνής αίφνης έπεφάνη ό μακαρίτης γνωστός Lavexue ύπο- 
δεδυμ.ένος τσαρούχια' ηχηρός, ακράτητος, παρατεταμόνος γέ
λως έξερράγη συγχρόνο>ς από τίνος δεωρείου πρός ό τών 
δεατών όλων τά  βλέμ.ματα μ.ετά ζωηράς περιεργείας Ιστρά
φησαν καί ή έπί τή ς σκηνής δράσις έπί στιγμήν διεκόπη' 
ό γελούν ήν ο Βασιλειάδης ό όποιος συγχρόνως άνεφώνει ,,Ό  
papa Lávem e μέ τσαρούχια! ó papaL averne  μέ τσαρούχια!“ 
καί έδέησε νά έξέλδη τού δεωρείου καί τού 0·εάτρου καί 
έφυγε σπεύδων καί σπασμωδικώς γελών καί έπαναλαμβάνων 
τήν αυτήν φράσιν, έν ή  άποτυπούται ή τραγελαφική, γελοία 
καί οίκτρά είκών ήτις τοσούτον βιαίως καί ίδιορρύδμως είχε 
ταράξει τά  νεύρά του, αυτού μόνον ϊσο)ς.

*  **

Μ 1 A  Γ

„ D e  to u t e «  l e s  é d u c a t io n s ,  c e l le  q u i  fo rm e  

l e  c o e u r  e s t  l a  p lu s  p a r f a i t e / *

Κ ατά τ ά  τελευταία τα ΰτα  έτη το ζήτημα τ ή ;  έκπαιδεύ- 
σεως έπασχολεΐ δικαίως πολλούς τών καδ’ ήμάς λογίων άν- 
δρών, είδότων ότι ή διδασκαλία προκαταρκτική τε  καί μέση 
καί άνωτέρα ζητούσι μεταρρυδμίσεις ταχείας καί σοβαράς.

Ουδείς τών κυρίων τούτων τών περί έκπαιδεύσεως γρα- 
φόντων δύναται νά άρνηδή ότι αν ή έκπαίδεύσις είνε καλή, 
ή ήδικοποίησις «Τνε καλλιτέρ«· καί ότι «ν  το  πρώτον εϊνε 
ωφέλιμον τό τελευταίο ν είνε α να γκά ΐο ν 'δ ιό τ ι μ.ία κοινωνία 
έχει μείζονα άνάγχην χρηστοηδείας ή γνώσεως, ή  σαφέστε- 
ρον, έχει μείζονα ανάγκην άνδροίπων έντιμων ή ανδρωπων 
γραμματισμένων. Έ ά ν  ό άριδρ.ός τών έντιμων πολιτών 
ελαττούται καί ό αριδμός τών άλλων αυξάνη, γεννάται κίν
δυνος μέγας καί καταστρεπτικός δ ι’ αυτήν.

Ουχί μόνον αί ολίγαι καί σπουδή χαραττόμεναι άυται 
γραμμαί, αλλά καί ή έκτενεστέρα καί τελειοτέρα περί Βα- 
σιλειάδου μελέτη, ατελής δ ’ άπέμενεν άνευ τής άπεικονίσεως 
τού διδασκάλου τών απόρων παίδων. Καλλιτέχνης λεχτο- 
φυέστατος, φύσις έξόχως άβρά καί αριστοκρατική, τήν ήμέραν 
διένεμε τόν καιρόν του μεταξύ τών προσφιλών αΰτω μελε
τών καί των άπό τού δικηγορικού του έπαγγέλματος άτερ- 
πών ασχολιών, καί τό  εσπέρας αντί πάσης άλλης αναψυχής, 
μετεμορφούτο είς γραμματοδιδάσκαλου, γλυκύν καί προσηνέ- 
στατόυ διδάσκαλον τών απόρων καί έρήμων παίδων, τών 
ήμιγύμ.ν;.,ν καί ρυπαρών, τούς οποίους ή άπειρος στοργή του 
περισυνέλεγε άπό τών τριόδων καί τών νυκτερινών καταγω
γίων τής πόλεως: καί υπέρ αυτών ή υπερήφανος ψυχή του 
έκάμπτετο υπό τού έλέους καί ώς ό απόστολος υψηλού τίνος 
ευαγγελίου προς τώ  ένδεω κηρύγματι έτεινε τήν χεΐρα,. αυ
τός, ζητών του οβολόν τών πατέρων καί τών μητέρων όπερ 
των απόρων αυτών παιδίων τά  όποια ή πενία μάλλον ή ό 
δάνατος καδιστα ορφανά.

* *
*

Καί τ ίς  έλάτρευσε περισσότερον αυτού τήν Κρήτην 
άγωνιζομένην, καί είτα αίματοκυλισδεΐσαν έκ νέου έν τή 
δουλεία; είς τίνος τά  στηδη ό άγων έκεΐνος καί τό μαρτύ- 
ριον είτα μυχιαίτερον άπετυπώδησαν ερμηνευόμενα δ ι’ άρ- 
δρων άφ’ ών αγνός καί φλογερώτατος διαπνέει ό πατριωτι
σμός τού Έ λλη νος; . . . .  Αλλ’ έπιστώμεν ένταύδα διότι 
είκή καί άκουσίως ό,τιδήποτε καί άν πειραδώμεν νά προ- 
σδέσωμεν είς τά  βραχέα αυτά δά  έπαναλάβωμεν, κυρούντες 
τήν φράσιν, δ,τι έν αρχή έγράφη· ό βίος του είναι τά  έργα 
του- καί περί τούτων δέν πρόκειται ένταύδα- καταλήγομεν 
παρατιδ'έντες τά ς γραμμάς αυτάς, προσφυεστάτην, άπαρά- 
μιλλον είκόνα δ ι’ ής περαίνει έπίσης βραχύν πρόλογον προ- 
ταχδέντα κατά τήν α .  εκδοσιν τού II. τόμου τώ ν ΐΓ ιτιχώ ν  
Ν υχτώ ν  ό κ. Φιλοποίμην Παρασκευαίδης. ό Ισάδελφος φίλος 
τού Βασιλειάδου: ,,Τί πλέον νά εΐπωμεν ημείς δ ιά  τόν μορ- 
μύροντα ρύακα, τού οποίου τό υδωρ εΐναι τοσούτο ήρεμον 
καί τοσούτο διαυγές, ώστε είς μέν τή ν  κοίτην αυτού λάμ
πει ό ασημότερος χάλιξ, είς δέ τά  λεία πλευρά ή χλόη, 
υπό ζωής καί έρωτος πρός τόν άργυροδίνην κύπτουσα ρύακα;“

Α. Γ. Η.

Ν & Μ Η.

’Α λλά δ ιά  τ ί δρά γε, αφού πολύς λόγος έν τε  τα ΐς έφημε* 
ρίσι καί περιοδικοί; συγγράμμασι περί διαφόρων συστημάτων 
κα ί μεδόδων τής έκπαιδεύσεως άξιεπαίνως γίγνεται, νεκρική 
σιγή περί ήδικής τής καρδίας διαπλάσεως καί χριστιανικής 
τού ήδους μορφώσεως τής σπουδαζουσης νεότητος τηρείται 
καί παρ’ αυτοΐς μάλιστα παρ’ οΐς ήκιστα αρμόζει; δ ιατί οί δί» 
κην ’Ιερεμιών δρηνούντες τήν κατάστασιν τών ήμετέρων σχο
λείων, γυμνασίων καί τού πανεπιστημίου αυτού, αδιαφορούσι 
καί άπαξιούσι νά γράψωσι περί του ζωτικού καί σπουδαίου 
τούτου ζητήματος, οίονεί περί της άναπτυξεως τού πνεύμα
τος μόνον σκεπτόμ,ενοι ουχί δέ καί περί τής διαπλάσεως 
τής καρδίας; Διατί ή καδ’ ήμας Ιεραρχία δέν ύψωσε φωνήν 
ίδούσα τήν αναστολήν τών Εερών έν .τοΐς σχολείοις μαδη
μάτων άλλ’ έτύρβαζε καί τυρβάζει πάντοτε ώς μή -ώφειλε 
περί πολλά, ένω ενός μόνου κυρίως έστί χρεία; ■ >

28 *
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Άγνοοΰσιν η. προσποιούνταν άγνοιαν Πολιτεία καί Ε κ 
κλησία ότι ή έπίρρωσις, άνάπτυξις καί καλλιέργεια τοΰ θρη
σκευτικού αισθήματος έν τώ άναγεννωμένω έθνει ήμών υπο
τελή  τε και έλευθέρω εΤνε το πρώτιστον καί όσημέραι έπαι- 
σθητώς έπιβαλλόμενον καθήκον ύχερ τής σωτηρίας καί 
ευδαιμονίας αυτοΰ;

Έκπαίδευσις ήτις αναπτύσσει τον νουν δ ιά  τοΰ Ε λ λ η 
νισμού καί μορφόνει τήν καρδιάν δ ιά  του χριστιανισμού 
εΐνε, ως γνωστόν, ή τω Έ λλη νι έμπρέπουσα, ή έξασφαλί- 
ζουσα την διάρκειαν τής Ιωνικής αύτου ακμής καί έμποδί- 
ζουσα ουτω τήν ή&ικήν αύτου κατάπτωσιν.

Επιφυλασσόμενοι περί τούτου κατόπιν έν έκτάσει νά 
έξηγηθώμεν, χεριοριζόμε&α σήμερον νά είπωμεν προς ευχα- 
ρίστησιν των κυρίων ών ανωτέρω έμνήσθημεν ολίγας τινάς 
τών σκέψεων ήμών περί διδασκαλίας καί περί μεθόδου αυτής.

‘Η  διοργάνωσις της προκαταρκτικής, μέσης καί άνωτέ- 
ρας έκπαιδεύσεως, υπό διττήν δύναται νά έξετασθή έποψιν, 
ατομικήν καί κοινωνικήν.

Τ π ό  ατομικήν εποψιν ή δημοσία έκπαίδευσις δέον νά 
οργανωθή κατά τρόπον παρέχοντα έκάστω μαθητή πάντα 
τα  αναγκαία στοιχεία προς τήν κατά  το  δυνατόν τελείαν 
φιλολογικήν καί επιστημονικήν αύτοΰ μόρφωσιν, ίνα βραδυ- 
τερον οίονδήποτε καί άν η τό  στάδιον προς ό τραπήσεται, 
η ικανός νά παρακολουθή τήν μεγάλην πνευματικήν κίνησιν 
τής άνθρωπότητος, νά μετέχη καί συντελή δε είς αυτήν το 
κατά δύναμιν.

'ΙΓχό κοινωνικήν εποψιν ή έκπαίδευσις αΰτη δέον ν’ 
άποτείνηται προς δσον οΐόν τε  μείζονα αριθμόν πολιτών κα- 
8·όσον έξήρτηται ή καβάλου διανοητική τοΰ έθνους άνά- 
πτυξις. Ε ίς τήν βαθμηδόν αύξουσαν πρόοδον έκαστου πο
λίτου οΰδεν άλλο οφείλει νά παρεμβάλληται πρόσκομμα 
η τ ά  όρια των Ιδίων εκάστου πνευματικών καί φυσικών δυ
νάμεων.

. Περί τής κλασικής έκπαιδεύσεως, ήτες ανάγεται είς τήν 
χρώτην τάξιν ώς άφορώσα μάλλον είς τήν μόρφωσιν έκα
στου ατόμου, ώς προπαρασκευάζουσα είς ανώτερα ακαδη
μαϊκά είτε πανεπιστημιακά μαδήματα όλίγα έπί τοΰ παρόν
τος άρκοΰμεθα νά είπωμεν Ινταΰθα.

Ή  έκπαίδευσις αύτη δέον νά οργανωθή σύμφωνα προς 
τά ς  απαιτήσει; καί τό πνεύμα τή ς έποχής ήμών. 'Η  τρο- 
ποποίησις τών προγραμμάτων καί σύνταξις αυτών κατά τήν 
ήλικίαν καί διανοητικήν ικανότητα τών μαθητών, έστι φρο- 
νοΰμεν απαραίτητος. Ε ίς τήν τροποποίησιν ταύτην δύο τινά 
προ 'παντός έπάναγκες έστι νά συμ.περιληφθώσι, να έπιβρα- 
δυνθή μεν ή διδασκαλία τών αρχαίων καί μή λαλουμένων 
γλωσσών, νά έπισπευσ&ή δε κατ’ ίσον χρόνον ή τών φυσι
κών έπιστημών μετά τής γεωμετρίας καί εΐτα τή ς άλγε
βρας, άλλαις λέξεσι νά έφαρμοσθή τό  σύστημα όπερ έγέ- 
νετο δεκτόν από ίκανοΰ κατά τό μάλλον καί ήττον χρόνου 
εν τε  τή  Γερμανία, Γαλλία καί τοΐς πλείστοις έν 'Ε λβετία  
νομοΐς (Cantons). Έ ν  δέ τή  κατώτερα έ&νική ούτως είπεΐν 
έκπαιδεύσει αν έξαιρέσωμεν τ ά  νΰν άτελώς έν έκαστη χώρα 
έχοντα όσα μάλλον προς τον σκοπόν, ον αυτη έπιδιώχει 
κατατείνουσιν, είσί, φρονοΰμεν, τ ά  εξής.

Ο ί πάΐδες από τοΰ 7 ή 8 μέχρι τοΰ 12 έτους τής ήλι- 
κίας των φοιτώντες έν ίδίαις προκαταρκτικαΐς σχολαϊς, δέον 
νά διδάσκωνται πρω τστω ς τήν μητρικήν αυτών γλώσσαν.

Πλουτοΰντες μικρόν κατά μικρόν τό  λεξιλόγιον τών 
χαίδων, έθίζοντες αυτούς νά άκούωσι, νά έννοώσι καί δια- 
τηρώσι πάν ότι λέγουσιν ή άναγινώσκουσιν αύτοΐς, ή αύτοί

άναγινώσκουσι, διδάσκοντες αυτούς τό πώς δει έκφράζειν 
όρδ-ώς, σαφώς καί γλαφυρώς όσα μανθάνουσιν, ούχί δέ καί 
τό έπαναλαμβάνειν δίκην ψιττακών τ ά  μή έννοούμενα, κατα- 
τίθεμεν ούτω τήν πρώτην κρηπίδα τής διανοητικής αυτών 
άναπτύξεως. Ή  γραμματική διδακτέα αύτοΐς έν τή  πράξει 
καί ούχί δ ιά  τής άποστηθίσεως άφηρημένων κανόνων, ήδη 
μάλιστα όπου ύπάρχουσι πλεΐσται όσαι γραμματικαί παρ’ 
ήμΐν καί γραμματικής καταλλήλου καί πρακτικής αληθώς 
στερούμεδ·α. 'Η  ιστορία, ή γεωγραφία, αί φυσικαί έπιστήμαι 
δέον νά διδάσκωνΐαι έν εΐδει κατ’ άρχάς ανεκδότων έκλε- 
κτών βιογραφιών, περιηγήσεοιν, περιγραφών ή&ών καί έθίμων 
τοΰ ζωϊκοΰ βίου, κλιμάτων, βιομηχανικών καί φυσικών προ
ϊόντων, έπιδιώκουσαι ουτω τό κατά τό δυνατόν έπαγωγόν 
καί έν ταύτώ  ωφέλιμον. Ά ν τούτοις προσδ'ώμεν τήν αριθμη
τικήν καί ϊσως έν τέλει τά  πρώτα στοιχεία ξένης τινός γλώσ- 
σης, παρέχομεν πλήρη εΙκόνα τοΰ πρώτου τούτου στα&μοΰ 
τής κοινωνικής έκπαιδεύσεως.

Κ ατά τό διάστημα τοΰτο &ά έπενεχ8·ή αυτόματος τών 
μαθητών διαλογή κατά τάς τάσεις, τ ά  προσόντα καί τάς 
διαθ-έσεις έκαστου' καιρός τότε όπως τούς μάν ίκανωτέρους. 
καί μάλλον ευφυείς προβιβάσωσιν είς τήν κατωτέραν τάξιν 
άνωτέρας Σχολής, τούς δ ’ άλλους βεβαίως) τούς πλείονας 
κατατάξωσιν είς τήν άνωτέραν τής προκαταρκτικής σχολής 
ή θά  έπηκολούθει κατάλληλος διδασκαλία τών κυριωτέρων 
έπιτηδευμάτων. Ο ίτω ς έν τα ΐς άνωτέραις σχολαϊς θ ά  άπήντα 
τις μόνον τούς ίκανωτέρους καί εύφυεστέρους τών μαΟ-ητών' 
έκείνους οϊτινες πλέΐστα 8·ά παρεΐχον άνωτέρας διανοητικής 
άναπτύξεως τά  έχέγγυα.

’Από τής στιγμής ταύτης τό άνθος τοΰτο τών παίδων 
τής χο>ρας θ ά  ήδυνατο νά έπιδοθή είς τήν'έκμάθησιν ξένης 
τινός γλώσσης, είς συστηματικωτέραν μελέτην τών αρχαίων 
γλωσσών πρός δε τής ιστορίας, γεωγραφίας, τής γεωμετρίας, 
άλγέβρας καί' τών φυσικών έπιστημών — θ ά  έξηκολούθει 
δ ’ έπί τριετίαν τουλάχιστον τά ς σπουδάς ταύτας, πάσας 
απαραιτήτους πρός τόν σκοπόν όν προτι8·έμεθα, του νά 
παράσχωμεν τοΐς έκλεκτοϊς τούτοις πολίταις ως οίόν τε  έν- 
τελή φιλολογικήν καί έπιστημονικήν μόρφωσιν καί κατά τό 
δυνατόν τοΐς πάσι κοινήν.'

Κ ατά τήν δευτέραν ταύτην περίοδον τής έκπαιδεύσεως 
αυτών νέα 0·ά έπήρχετο ούχ ήττον τής πρώτης αυτόματος 
διαλογή’ αί τάσεις καί διαθέσεις έκαστου 8·ά έξεδηλοΰντο 
έναργέστερον. καί θ ά  καθωράτο ήδη σαφώς ή αποστολή 
έκαστου.

Ούτως οί παΐδες, άγοντες τό 16 ή τό πολύ 17 έτος 
τής ηλικίας αύτών, θ ά  έπεράτουν τήν κατωτέραν ούτως είπεΐν 
γυμνασιακήν ταύτην ύποδιαίρεσιν αντιστοιχούσαν είς τήν παρ’ 
ήμΐν λεγομένην δευτέραν τάξιν τοΰ γυμνασίου έντελώς συν- 
ειδότες πλέον τήν αποστολήν . αυτών καί έτοίμως έχοντες, 
όπως άκολουδήσωσιν οίονδήποτε κάν βούλωνται κλάδον. Θά 
προήγοντο τότε  είς τήν άνωτέραν ύποδιαίρεσιν τοΰ γυμνα
σίου οί έναπολειπόμενοι τούτων καί θ ά  ήρχοντο τό πρώτον 
ήδη ειδικών έν μέρει σπουδών λέγομεν δ ’ έν μέρει διότι 
έν πάσι τοΐς ένεστώσι γυμνασίοις διδάσκονται κ α τ’ ανάγκην 
πλήν τών από κοινού καί είδικά τινα μαθήματα (έν Γαλλία 
τουλάχιστον καί 'Ελβετία) άτινα μαθητα ί τινες άκολουθουσι 
κατ’ έκλογήν, ώς χρησιμεύοντα αύτοΐς δ ιά  τήν μέλλουσαν 
έπιστήμην ήν θ ά  άκολουθήσωσιν.

Ούτως οί μαθηταί καταλλήλως παρασκευασθέντες θά  
άπελύοντο τών γυμνασίων έγγραφόμενοι εις τινα τών παν
επιστημιακών σχολών όπως είδικώς άκολουθήσωσι κλάδον
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τινά: καί θά  ηύδοκίμουν άναμφιβόλως διότι θ ά  άνεδεικνύ- 
οντο οί έπί ευφυΐα καί ίκανότητι διακριθέντες άποδίδοντες 
κατόπιν έν καιρω τά ς υπηρεσίας αύτούν τη  πατρίδι άς δ ι
καίως αναμένει παρ’ αυτών.

Ά τυχώ ς τοιαυτη διοργάνωσις έκπαιδεύσεως δεν υφίστα- 
τα ι εις πολλάς χώρας· διότι ή κοινωνία έπήρεαζομένη υπό 
παλαιών ίδεούν και των παραδόσεων ούδαμώς τολμά να τάμη 
έντελώς τον υφιστάμενον σαθρόν δεσμόν τον συνδέοντα ήμας 
με τό  παρελθόν και ανύψωση τους παιδας έν τη  έπιστημο- 
νική άτμοσφαίρα, ής ή πνοή διεισδύει οΰχ ήττον έν ταΤς 
μάλλον βα&είαις πτυχαϊς των ένδομυχων ήμών πεποιθήσεων.

Αί κυριώτεραι των μεταρρυθμίσεων τούτων συνοπτικώς 
είσίν αί έπόμεναι τρεις.

α'.) Ή  συναρμογή τής προκαταρκτικής μετά τής μέσης 
έκπαιδεύσεως· έννοούμεν δέ συναρμογήν πραγμα τικήν , ήτοι

τοιαύτην ώστε .ή πρώτη νά ή προπαρασκευή τη ς δευτέρας 
ή μ.άλλον αυτη συνέχεια έκείνης, τής μεταβάσεως γιγνομένης 
κατά τό 12 τουλάχιστον ετος.

βλ) 'Η  από τού 12 έτους, συμπεπληρωμένου καί.τούτου, 
εναρξις των αρχαίων γλωσσών.

γ ’. ) Ή  εναρξις τής διδασκαλίας των φυσικών επιστημών 
από τών ολίγων καί ραδίων προϊούσης έπί τ ά  κρείττω καί 
βαθμηδόν προσλαμβανοόσης έπιστημονικόν χαρακτήρα.

Ούτως επιτρέπεται νά έλπίζωμεν ότι οί τελειοδίδακτοι 
τών Έ λλ . γυμ.νασίων καί 8-ά ορδ-ογραφώσι καί καλώς θά  
γράφωσι τήν μητρικήν αυτών γλώσσαν καί ιδέας άρκετάς 
θά  έχωσι προς ωφέλειαν αυτών τών Ιδίων καί εύχαρίστησιν 
τών έν έφημ.ερΐσι δημοσιευόντο>ν έξ αίσδ-ήματος φιλοπροό
δου βεβαίως ιερεμιάδας ολοκλήρους.

Έ ν  Λειψία. Γ. Σ.

Η ΑΓΙΑ  ΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΙΝΔΩΝ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΓ ΕΙΣ ΒΕΝΑΡΕΣ 

υπό Φ . Σ Ι Χ Ε Ρ Ο ϊ .

Μετά δεκαοκτάωρον. περίπου ταξείδιον δ ιά  του σιδηρο
δρόμου άφικόμην έκ Καλκούττης ε!ς τον σιδηροδρομικόν 
σταθμόν τής Β ε ν ά ρ ε ς , τής αγίας πόλεως των 'Ινδού.

Ή  πόλις αυτη κεϊται παρά τη  δεξιά όχθη  τού Γάγγου, 
όπως δε είσέλθωμ.εν εις αυτήν από τού σταθμού πρέπει νά 
διαβώμεν έλεεινήν τινα έκ ποταμίων πλοίων συνισταμένην 
γέφυραν, ζευγνύουσαν τόν ποταμόν όστις ένταυ0·α έχει οκτα
κόσιων περίπου μέτρων εύρος καί τεσσαράκοντα βάδ-ος. Ή  
γέφυρα αυτη εΤνε πυκνότατα κατεστρωμένη με σεσηπότα 
καί δυσώδη άχυρα, βρίθει δέ πάντοτε φορτηγών αμαξών 
υπό βοών έλκομ.ένων, ούτως ώστε τ ά  δ ιά  τους ξένους άμά- 
ξια, τά  υπό τών έγχωρίων καλούμενα κοινούς Γ ύρρ ι, αναγ
κάζονται νά διαβαίνωσι μετά μεγίστης βραδότητος καί προ- 
φυλάξεως, ένφ οί τροχοί αυτών καί οί πόδες τών ζώων βυ
θίζονται βαθέως είς τάς ακαθαρσίας, πυκνότατα δέ νέφη 
κονιορτού περικαλύπτουσι τόν διαβάτην ούτως, ώστε δυσ- 
χερώς καί μόλις δυναται νά ρίψη Ιν βλέμμα έπί τής έν εΐδει 
άμφι&εάτρου ΰψουμένης παρά τη  αντίπεραν όχθη τού Γάγγου 
αγίας πόλεως. ;

Έ π ί τέλους άφικνούμεθα εις τήν αντίπεραν όχθην καί 
τ ά  άθλια  ιππάρια, έλαυνόμενα υπό τού  ρακένδυτου, ρυπα
ρού, άνυποδήτου καί τήν κεφαλήν δ ι’ υπερμεγέθους τιάρας 
(σαρίκι) κεκαλυμμ.ε’νου αμαξηλάτου, φωνάζοντος με όλην του 
τήν δΰναμιν τσχαλάον, τσχαλάον  (δηλ. εμπρός! έμπρός!), έπι- 
ταχύνουσι τά  βήματά των. Μετέωροι υπό τής έλπίδος καί 
τή ς παρηγόρου προσδοκίας, νά ίδωμεν έπί τέλους καί θαυ- 
μάσωμεν τήν αγίαν πόλιν τών 'Ινδού, λησμονούμεν τήν μα
κράν καί επίπονον οδοιπορίαν υπό τόν καυστικόν τών ’Ινδιών 
ήλιον, καί δεν αίσ&ανόμεθα πολύ τήν δυσάρεστον γεΰσιν τού 
προ μικρού καταπο&έντος κονιορτού.

’Α λλά πολύ απέχομεν είσέτι τού τέρματος τής οδοιπο
ρίας. Έ ν  ευρυτάτω τόξω περιελαόνει κύκλω περί τήν πόλιν 
ή άμαξα βυ&ιζομένη έντός των παχυτάτοιν στρωμάτων τής 
κόνεως, άτινα καλύπτουσι τήν λεωφόρον καί τ ά  υπό τού 
καυματηρού ήλίου άπεξηραμμένα δένδρα καί τάς - λόχμας. 
Πάντα τ ά  περίχωρα ένταύδ-α είναι γυμνά καί έρημα. 'Η  
κατ’ ευθείαν πορεία διά -μέσου τής πόλεως ήτο αδύνατος

ένεκα τής στενότητος καί έλεεινότητος τών έν αυτή δρο- 
μίσκων.

Τέλος, μετά μίαν περίπου ώραν, άφικνούμεθα εις τήν 
„ευρωπαϊκήν συνοικίαν“, άποτελουμένην έξ ολίγων τινών κομ
ψών έπαύλεων καί οίκιούν, κατοικουμένων υπό.Άγγλο>ν υπαλ
λήλων. Τ ά  κομψά καί μετά φιλοκαλίας καλλιεργημένα κη- 
πάρια μέ τάς χλοεράς πρασιάς των έμποιούσι λίαν ευάρεστον 
έντύπωσιν εις τους υπό τής κόνεως ήρεθισμένους οφθαλμούς 
καί άποτελούσιν ώραιοτάτην άντίδ·εσιν πρός τήν ξηρασίαν 
καί έρημίαν τών πέριξ. Μετ’ ου πολυ έφδάσαμεν εις τό 
αρκούντως καλόν ξενοδοχεΐον τής „Benares“ ένθα έτύχομεν 
έξαιρέτου υ'ποδοχής καί περιποιήσεως.

Ε π ε ιδ ή  εϊχομεν είσέτι εις τήν διάθεσίν μας όλίγας ώρας 
μέχρι τού γεύματος, άπεφασίσαμεν έγώ καί ό συνοδοιπόρος 
μ.ου, όστις ήτο Γάλλος Ιατρός, νά κάμ.ωμεν μικράν τινα έκ- 
δρομήν έντός τής πόλεως όπως ίδωμ.εν τ ά  αξιοπερίεργα αυ’- 
τής μέρη προ πάντων δέ τόν περίφημον ,,Δούργα Κοόνδ“ 
(τον ναόν τών πιθήκων). Ευρομεν αμέσως Ιν άμάξιον καί 
έκινήσαμεν. Διήλθομεν πλησίον τού παλατιού τού Ρατζά, 
ύπερμεγέθους μεν άλλ’ άπλουστάτου καί άκοσμήτου οίκοδο- 
μ.ήματος, έφθάσαμεν δέ ολίγον τ ι  προ τής δύσεως τού ήλίου 
είς τόν ναόν τών πιθήκων, όστις υπό αρχιτεκτονικήν έποψιν 
ουδέν παρουσιάζει το  αξιοπερίεργου. 'Ο  ναός ουτος εΤνε παν- 
άρχαιον, λιθόκτιστου οικοδόμημα, περιβαλλόμενου υπό πα
λαιών τινων καί σεβασμίων δένδρων (Ινδικών συκεών) καί 
υπό μεγάλης αυλής. ’Ολίγοι κυνοκέφαλοι πίθηκοι ήρχισαν 
νά πηδωσι πέριξ ήμών, αίτοϋντες τόν νενομισμ.έυον φόρον, 
ον τελοΰσιν αυτοίς πάντες οί έπισκεπτόμενοι τόν ναόν, δη
λαδή άρτον καί ζά χα ρ ιν  οί πλείστοι όμως πίθηκοι έκοι- 
μώντο ήδη καί έκώφευον ε?ς τάς προσκλητικάς κραυγάς τούν 
φυλάκων τού ναού, οίτινες προσεπάδ-ouv έκ παντός τρόπου 
νά τούς άφυπνίσωσιν, όπως λάβωσι τήν νενορ.ισμένηυ προσ
φοράν. Τ ά  ζώα τα ύτα , άτινα ένταύθα άπολαύουσι θείας 
λατρείας, τρέφονται καί παχύυουται υπό τών άενυάως προσ- 
ερχομένων προσκυνητών καί έπισκεπτών τού ναού των, ούτως 
ωστε μετά τήν δύσιν τού ήλίου είναι εντελώς κεκορεσμένα 
καί χροτιμώσι πάντός άλλου τήν άνάπαυσιν.

ΚΛΕΙΩ.

Άπό τού ναού τών πιθήκων κατηυθύν&ημεν είς τήν 
πόλιν αυτήν. Μετ’ ολίγον όμως ήναγκάσθημ.εν νά κατα* 
βωμ.εν καί πορευθώμεν πεζή, δ ιότι οί δρόμοι ησαν το- 
σούτον στενοί, σκολιοί καί λαβυρινθώδεις, ώστε τό στενό
τατου καί μικρότατου άμάξιόν μας δεν ήδύνατο νά προ- 
χωρήση. Έπορεόθημεν λοιπόν πεζή καί μετ’ ολίγα βήματα 
περιεπλανή&ημεν έν τψ  λαβυρίνθω έκείνιρ τών στενούν δρο- 
μίσκων είς τρόπον ώστε ου’δεμίαν διέξοδον ήδυνάμεθα νά 
ευρωμεν. Ευτυχώς συνηντήσαμεν ’Ινδόν τινα , όστις ώμίλει 
τήν αγγλικήν, καί τούτον έλάβομεν ώς οδηγόν. ’Αλλ’ ό 
συνοδοιπόρος μου, όστις ήγνόει τήν αγγλικήν, άπήτει νά 
ευρωμεν άντί πάσης 8-υσίας γάλλον διερμηνέα, έπί τέλους 
όρ.ως συνιδών τό αδύνατον τής άπαιτήσεώς του, δ ιότι έν 
Βενάρες γάλλος διερμηνεύς δεν δύναται νά  ευρεθή καί αντί 
πάντων των θησαυρών τ ώ ν ’Ινδιών, ήναγκάσδ-η νά υποταχδ-ή 
ουχί άγογγύστι»ς είς τήν τύχην του.

Ή δ η  ήρχισε νά έξελίσσεται προ τών ομμάτων ήμών 
τοσαύτη ζωηρότης καί κίνησις έν τη  πόλει, οίαν ουδέποτε 
είδον ούτε πρότερον ούτε ύστερον. Άπειράριδ-μ.ον καί χοι- 
κιλώτατον πλήθος ανθρώπων, δίκην μυρμ.ηκιάς, έπλήρου τάς 
άγυιάς, επειδή δε αμέσως μετά τήν δύσιν τού ήλίου έπηλδ-ε 
τό σκότος τής νυκτός, άπειράριθμα φώτα. έφεγγοβόλουν έν 
έκαστη οικία, έν εκάστω οίκίσκω, ναω, μαγαζίω , καί όλο- 
κλήρος ή πόλις ήτο φωταγωγημένη ιός έν έκτάκτω τινί Ιμ.- 
χορική πανηγυρεΓ καί πράγματι τά  φώτα τών λυχνιών έφω- 
τιζον έκτεταμένας αγοράς, πλήρεις λαμπρότατων χρυσών 
κοσμημάτων, αργυρών σκευών, πολυτίμων λίθων, έν οΐς προ 
πάντων διεκρίνοντο τ ά  καί έκτος τών ’Ινδιών περίφημ.α έξ 
ορειχάλκου καί άλλων χυτών μετάλλων κατασκευάσματα 
τής πόλεως Βενάρες. Ενταύθα δόναταί τ ις  νά ίδη  πάντα 
τά  πολύτιμα βιομ.ηχανικά καί φυσικά προϊόντα ου μόνον τών 
Ινδιών αλλά καί τή ς Ευρώπης άπάσης, ώστε έπαξίως ή Β ί- 
νάρίς  καί έν τα ίς χαναρχαίαις σανσκριτικαύς περιγραφαΐς 
ώνομάσθη Κασι οχ (ή λαμπρά πόλις).

Έ ν  τη  μ.εγάλη ποικιλία τή ς προ τών ομ.μ.άτων ήμών 
έκτυλισσομένης είκόνος τού έν τα~ς άγυιαΐς περιφερομ.ένου 
πλήθους υπερισχύει ό τύπος τών Ινδώ ν, οίτινες φορούσι σχε
δόν α’νεξαιρέτως λευκά έυδύματα καί υπερμεγέθη έπί τής 
κεφαλής λευκήν ή έρυ&ράν τιάραν (σαρίκι)· συχνότατα δέ 
αναφαίνονται μ.εταξύ του πλήθους καί ρακένδυτοι έπαύται ή 
έντελούς γυμ.νοί άσκηταί, καλούμενοι παρά τοΐς Ίνδοΐς 'ϊό γ -  
γοι*)· Μωαμεθανούς ειδον όλιγίστους ένταύθα, Εύρωπαΐον 
δέ οΰδένα.

“Έσχον τήν ευκαιρίαν ν ’ ακούσω ένταύθα καί εϊδός τ ι 
Ινδικής συναυλίας, έκτελεσθείσης υπό τεσσάρων άνδρών καί 
τριών κορασίων άδόντων καί κρουόντων έν τύμπανον καί 
δύο έγχορδα κιβώτια" αλλά το μόνον όπερ μάς προσείλκυε 
ήσαν αί. κλουσιώτατα κεκοσμ.ημέναι ένδυμασίαι τών νεανί- 
δων, ένω ή μουσική των δ ιά  τή ς φοβέρας αΰτής μονο
τονίας έτάραξε τοσούτον τ ά  νεύρά μας, ώστε άπήλθομ.εν 
δρομαίοι είς τό  ξενοδοχεϊον μας, αφού μάλιστα καί ό στό
μαχος ήμών ήρχισε νά μάς ύπενθυμιζη τήν ώραν τού φα
γητού. Ε ις τό  ξενοδοχεϊον ευρομεν καί μικράν τινα συντρο
φιάν ομοτράπεζων, συνισταμένην έξ ένός Ά γγλου στρατηγού 
μ.ετά τής οικογένειας του, δυο Ά γγλω ν μηχανικών καί ένός 
Βαυαρού αξιωματικού, όστις έταξείδευεν ε£ς τάς ’Ινδίας χά-

*) Ο ί άνηκοντεί «1? τήν &ρηίκείαν τών Βραχμάνων άσκηταί ¿νομά- 
ζονταί Ύ ό γ γ ο ι ,  οί δέ  τ ι ς  μω αμεθανικής θρησκείας φ α χ ΐρ α ι .  Συνήθως 
ομως οί άγνοοΰντες τήν διάκρισιν ταύτην Ευρω παίοι όνομάζουσι κα ί το ΐς  
Ιν δ ο ύ ς  άσκητάς φ β χ ίμ α ζ .

ριν διασκεδάσεως. Άφού έγνωρίσθημεν μετ’ άλλήλων, συν- 
εφωνήσαμεν νά κάμωμέν κοινήν έκδρομήν τήν ' έπομένην 
πρωίαν, 'όπως θεωρήσωμεν όσον οιόν τε· άκριβέστερον τήν 
πόλιν καί ίδωμεν έπισταμένως παν ό,τι είχεν άξιοδ-έατον. 
Πράγματι ήγέρθημεν λίαν πρωι καί έκινήσαμεν υπό τήν οδη
γίαν τού κοινού ήμών ξεναγού καί διερμηνέως. .

Κ ατά  πρώτον μετέβημεν πάλιν είς τόν Δοόργα Κούνδ, 
τον ναόν τών πιθήκων, οστις τήν ήμέραν ταύτην παρεϊχεν 
όλως διάφορον οψιν ή κατά τήν έσπέραν τής προτεραίας. 
Προ τού ναού ισταντο πολυάριδ-μοι γυναϊκες καί παιδία τών 
'Ινδού, έχουσαι πρό αύτόϊν υπερμεγέθεις καλάδ-ους πλήρεις 
τετραέδρων τεμαχίων ζακχάρεως, λευκών άρτων, καρπών 
ωμών καί οπτυύν, τά  όποια πάντα έπώλουν είς τους έπισκέ- 
π τας τού ναού ώς „τροφήν τών πιθήκων“. Εκ τών προσ
φορών τούτων ήγοράσαμεν έκαστος άντί ολίγων ¿ννών 
(1 άννα =  Ιό  περίπου λεπτά), άμα δέ ώς είσήλδ-ομεν είς τήν 
αύλήν τού ναού, περιεκύκλωσαν ήμάς έκατοστύες μεγάλων 
καί μικρών κι&ήκων, σκιρτώντων, όλολυζόντων, δεικνυόντών 
τούς όδόντας, διαπληκτιζομένων, καί ζητοόντων απαιτητι
κούς τόν όφειλόμενον φόρον. Τήν φοβέραν ταύτην έφοδον 
άπεκρουσαμεν σκορπίζοντες δαψιλώς είς τά  πέριξ δλας ήμών 
τάς προμηδ-είας, τά ς οποίας οί πίθηκοι &ά ήρπαζον άλλως 
διά τής βίας έκ τών χειρών ήμών.

Ο ί φύλακες διηγήδ-ησαν ήμΐν, οτι τό  προηγούμενον έτος 
ευρίσκοντο έν τού ναω υπέρ τά ς 10,000 πιθήκων, οίτινες έπί 
τέλους κατέστησαν αληθής μάστιξ τών κατοίκων τής πό
λεως. Άλλοίμονον είς έκεΐνον, οστις έτόλμ.α νά έπισκεφδ-ή 
τόν ναόν, χωρίς νά φέρη μεδ- εαυτού αρκετήν τροφήν είς 
τους πιθήκους! διέτρεχεν άπλούστατα τόν κίνδυνον νά κατα- 
σπαραχθή υπό τών Ιερών τούτων ζώων. Έ π ί τέλους έγέ- 
νοντο τοσούτον φοβεροί καί έπικίνδυνοι, ώστε καί αυτοί οί 
φύλακες τού ναού δέν ήσαν πλέον έν ασφαλεία. Ή  κυβέρ- 
νησις δέν έτόλμα νά μεταχειρισθή βίαια μέτρα έναντίον τής 
μάστιγος ταυτης, διότι άν έφονεύετο ή έπληγώνετό τ ι  έκ 
τών ίερών τούτων ζώων, θ ά  έξερηγνύετο αμέσως φοβερά 
έπανάστασις τών κατοίκων τής Βενάρες καί ίσως ολοκλήρου 
τής έπαρχίας· έπειδή δέ οί πίθηκοι κατ’ ουδένα άλλον τρό
πον συγκατετί&εντο νά έξέλ8·ωσι τού „παραδείσου“ των, άλλ 
έπα/ίσταντο πάντες έν σώματι είς πάσαν απόπειραν απομα- 
κρυνσεως ένός έξ αυτών, ήναγκάσδ-η ή κυβέρνησις νά κατα
φυγή είς τήν πανουργίαν. Συνηθροίσθησαν σιδηροδρομικά! 
άμαξαι δ ιά  συνήθων τροχών συρόμεναι μέχρι τού ναού, έν
τός δέ αυτών έτέδ-ησαν τ ά  εκλεκτότερα καί μάλλον αρεστά 
είς τούς πι8·ήκους φ αγητά- άμα ώς αί άμαξαι κατελαμβά- 
νοντο υπό είσορμ.ώντων πιθήκων, έκλείοντο αί θύραι καί αί 
άμαξαι μετεφέροντο είς τάς σιδηροδρομικάς τροχιάς, έντεύ- 
8-εν δέ δ ι’ ιδιαιτέρας αμαξοστοιχίας εις πολλών έκατοντά- 
δων μιλίων άπόστασιν μέχρι έρημου τινός δάσους, ένθα οί 
πίθηκοι άφίνοντο έλεύδ-εροι. Τούτο έπανελήφθη πολλάκις, 
μέχρις ου ό αριθμός τών έν τώ  ναω πιθήκων περιωρίσθη 
είς όλίγας εκατοντάδας.

Άπό τού Δοΰργα Κούνδ, περαιωθέντες είς τήν αντίπε
ραν όχθην τού Γάγγου, μετέβημεν είς τόν ώραιότατον κήπον 
τού Ρ ατζά  τής Βενάρες· έν τώ  κήπω τούτω εύρίσκεται με
ταξύ άλλων πολλών καί μικρά τις  αγέλη τιθασσών έλεφάν- 
τω ν, οίτινες όμως, μεθ’ όλην αυτών τήν ήμερότητα, δέν 
είναι όλως ακίνδυνοι είς τούς έπισκεπτομένους αυ’τούς άνευ 
κονακ δηλ. έλεφανταγωγού. Έ κ  τού κήπου, διαπλευσαντες 
πάλιν τόν ποταμόν, έπανήλθομεν είς τήν πόλιν. Μεδ’ ήμέ
ραν έπεκράτει έν τη  πόλει έκτάκτως μεγάλη ήρεμία καί
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ακινησία έν συγκρίσει προς τήν ζωηροτάτην κίνησιν τής προ
τεραίας έσπέρας. Α ί πλεΐσται όδοί ήσαν παντελώς έρημοι, 
αί άγοραί κεναί, οί δε πωληταί έν άπα&εί; ήσυχία.'— Κ ατά 
πρώτον έπεσκε'φ&ημεν τον ,,Βισσετσαυάρ“ ήτοι τον ,,Χρυσούν 
ναόν“, όστις εΐνε αφιερωμένος εί; τον Θεόν ,,Μαχαδέβαν“ 
ήτο ι τον ,,Σίβαν“, καί όστις εΐνε ό αρχαιότατος καίμ.άλιστα 
συχναζόμενος υπό των προσκυνητών και έπισκεπτών ναός 
τή ς πόλεως' Βενάρες. Άλλ’ ή είς τον ναόν είσοδος άπηγο- 
ρεύ&η ήμϊν δυστυχώς υπό των Βραχμάνων καί μόλις ήδυνή- 
&ημεν νά  ρίψωμεν έν βλέμ.μα. είς τά  ένδότερα αύτού και νά 
ίδωμεν τό άγαλμα του θεού έν τω  μ.υχω περικυκλούμενον 
υπό λαμπάδων καί ανθοδεσμών, προς τοότοις δέ  βόας τινάς 
κεκοσμημένους μέ άν&η καί στεφάνους, καί τρώγοντας τά  
έπί του έδάφους ¿σπαρμένα αναρίθμητα άν&η. Διότι οί 'Ιν
δού πασών των τάξεων, άπό του έπαίτου μ-έχρι τοϋ πλου- 
σιωτάτου, &εωρούσι τ ά  άν&η ώς τά ς μάλλον εύπροσδέκτους 
τω &εώ; &υσί«ς. ’Ενώ ίστάμε&α θ·εωρούντες παρά τή  είσ- 
όδω, έλάβομεν ίσχυρότατον κτύπημα καί ολίγον έλειψε νά 
κρημνισ&ώμεν πρανείς έπί του έδάφους. Ταύρος τις κεκο- 
σμημένος μέ άφ&ονα άνθ·η έζήτει „είσοδον“, έλαυνόμενος δε 
δ ι’ έλαφρων κεντρισμών, ώ&ησεν ήμάς καί είσήλ&ε βραδέως 
καί μεγάλοπρεπώς είς τό ίερόν. Ε π ε ιδ ή  έκ τής εισόδου δεν 
ήδυνάμε&α νά ίδωμεν πάντα τά  έν τω ναω, έδέχδ·ημεν την 
πρότασιν Ινδ ο ύ  τίνος, όστις προέτεινεν ήμ.ΐν νά μεταβώμεν 
είς τήν· απέναντι του ναού κειμένην οικίαν του, έννοεΐται 
αντί μικρού τίνος δώρου είτε ,,μ.χακσίς“ ώς. ώνόμ.αζεν αυτό 
έν τή  μωαμε&ανική γλώσση, όπως ίδωμεν άνέτως καί έν 
ησυχία την έν τω  ναω προσκύνησιν.

'Η  οικία αυτη, ώς καί πασαι αί των ’Ινδών οίκίαι εν 
Βενάραις, είχε λίαν άποκρήμνως ανιούσας, σχεδόν κα&έτους 
κλίμακας, έλεεινάς καί άνευ δρυφράκτου προς στήριξιν των 
χειρών, -σαπράς δε  καί ροπαροτάτας, ούτως ώστε ή άνάβα- 
σις „τετραποδητί“ μέχρι του τρίτου πατώματος δεν ήτο εύ
κολος δ ι ' ήμάς. Έ π ί τέλους άνέβημεν. Έντευ&εν, από του 
τρίτου πατώματος ό ναός ήτο πανταχό&εν κάτοπτος, άλλ’ 
ένεκα τή ς παλαιότητος, του ρύπου -καί τοϋ πολλού καπνού, 
ούδέν .ευκρινώς ήδυνή&ημεν έν αύτω νά διακρίνωμ,εν δ&εν 
έκκινήσαντες.μετέβημεν μετά τού οδηγού ημών είς τον ναόν, 
τον καλούμενον „Πηγήν τής. γνώσεως“. 'Ο  ναός ουτος συν- 
ίσταται. κυρίως έκ μιας. μόνης στοάς, έν τω μέσω τή ς οποίας 
εύρίσκεται ανοικτόν φρέαρ. Απειράρι&μοι ευσεβείς προσκ» 
νηταί ζητουσιν ένταύ&α νά. αύξήσωσι τά ς γνώσεις των προσ- 
φέροντες τοίς &εοΐς τοσαυτας &υσίας, ώστε τό  -έδαφος εΐνε 
έντελως. κεκαλυμμένον με σωρούς άν&οδεσμιύν καί στεφάνων 
καί τό. φρέαρ μέχρι τών χειλέων πεπληρωμένον άν&έων. Έ κ  
τής „Πηγής τής γνώσεως“ μετέβημεν είς τό  ίερόν τού Σου- 
κρετσχβάρ, εν&α συνα&ροίζεται άπειρον πλήδ·ος γυναικών έξ- 
αιτουμένων παρά. τού θεού τής γονιμότητος την χάριν τής 
τεκνοποιίας. Έντεύ&εν μετέβημεν είς τον ναόν β α ϊο ο η ίί/, 
τον άφιερωμένον .τω &εώ Βιο'/νο'ν καί τή  συζύγω αυτού 
Λ α χ σ χ μ ι, τ ή  &εα τής καλλονής, οίτινες άπολαύουσιν έξαι- 
ρετικής λατρείας παρά τών 'Ινδού. Χαριέστατα είναι τά  
περί τών &εών τούτων μυ&ολογούμενα, άτινα όμως ένταύδ·α 
παραλείπομεν χάριν συντομίας.

Χάριν ποικιλίας έντυπώσεων έπεσκέφ&ημεν καί τον ναόν 
τών Βουδδιστών, οστις κυρίως διακρίνεται τών άλλων, διά 
το  άπειρον πλή8·ος τών έν αύτω διατριβόντων έπαιτών καί 
ασκητών, οίτινες κα&ίστανται φορτικώτατοι είς τοός έπι- 
σκέπτας τού ναού. Ε ις έκ τών ασκητών τούτων έκράτει 
άνατεταμένον, εύ&υν ώς λαμπάδα, καί έντελώς ακίνητον τον

δεξιόν βραχίονα, ώς δέ κατόπιν έμά&ομεν, ό &ρησκομανής 
οδτος άν&ρωπος, κρατών έπί έτη ολόκληρα τόν δεξιόν βρα
χίονα άνατεταμένον καί προσδεδεμένον τή  κεφαλή δ ι’ ίμ.άν- 
των, κατώρ&ωσε νά παραλύση καί άπονεκρώση αυτόν έντε
λώς, οΰτώς ώστε δεν ήδύνατο πλέον νά έπανέλ&η είς τήν 
&έσιν του. Τοιουτοτρόπως δέ ο ασκητή; ουτος έκτήσατο 
φήμην άγιου παρά τφ  όχλιρ.

Έ κ  τού ναού τών Βουδδιστών ώδηγή&ημεν είς τό Κ αλ 
Κουπ, ήτοι τό „φρέαρ τή ς ειμαρμένης“, περί τού όποιου πι- 
στεύουσιν οί ’Ινδοί ότι όστις άν ΐδη τό έαυτού- εΐδωλον έν 
τώ  φρέατι, άπο&νήσχει έντός αυτού έκείνου τού έτους, άν 
μή κατορ&ώση νά έξιλεώση τους ώργισμένους &εούς δια 
&υσιών καί δωρεών. Ή  πίστις αυτη έγεννή&η είς τούς ’Ιν
δούς δ ιά  τής πανουργίας τών ιερέων, οίτινες λίαν έπικερδώς 
έκμεταλλεύονται τήν δεισιδαιμονίαν τού &ρησκομανούς όχλου. 
Άνω&εν δηλαδή καί πλαγίως τή  πηγή εύρίσκεται μικρόν τ ι 
παρα&υρίδιον όπερ, άμα ώς ο ήλιος φθ·άση εί; τό ζενίθ·, 
στρέφεται ούτως, ώστε αντανακλά παν άντικείμενον έν τω 
βαδ-υτάτο» φρέατι. Ά ν λοιπόν τύχη νά έλ&η τις προσκυνη
τής κατά τήν ώραν έκείνην, στρεφομένης έπιτηδείως τής &υ· 
ρίδος, βλέπει τό  εΐδωλον τού προσώπου του, καταλαμβάνεται 
υπό-φόβου καί τρόμου, καί δωρεΤται πάντα τά  υπάρχοντά 
του είς τούς ιερείς, όπως έξευμενίσωσιν αύτώ τούς &εούς καί 
άποτρέψωσιν άπ’ αύτού τόν πρόωρον &άνατον.

Ε κ τό ς  τών χιλίων καί Ιπέκεινα ναών έν Βενάρες, τών 
αφιερωμένων τώ &εώ Σίβα (είτε Μαχαδέβα} καί τω  Βισχνού, 
αξιομνημόνευτος εΐνε καί ό ναός τού Χαγουμάν (τού έρυ&ρού 
αίσχρομόρφου καί είδεχ&ούς ηιΙϊη-Μ ίου &εον), ωσαύτως δε 
καί ό ναός τής Μανικαρνίκα ή το ι τής „πηγής τής Ινδικής 
επιστήμης“. Κ αί ένταύθ·α προσέρχονται κάτ’ έτος μυριάδες 
προσκυνητών, δ ιότι, έν τώ φρέατι τού  ναού τούτου λέγεται 
δ η  έ Μα.χαδέβας άπώλεσε τ ά  ενώτιά του ή  μάλλον κατέ- 
λιπεν. αυτά ώς. δώρον -άναμνήσεως τ ή  συζύγω του Μπχαβάνη 
(τ. έ. τή  Φύσει), ότε έμελλε νά τήν έγκαταλείψη, με&’ ο 
έκείνη έκλαυσε τοσοϋτον, ώστε έκ τών δακρύων της έσχη- 
ματίσδ·η. ή έν .λόγω πηγή. — ’Αξιοθαύμαστος εΐνε 6 ναός 
.τού Μ άν.Μ αντίλ, δστις υπό αρχιτεκτονικήν εποψιν εΐνε ό 
ωραιότατος πάντων τών Ινδικών ναών, άλλά δυστυχώς τώρα 
εΐνε ετοιμόρροπος. Πλησίον αύτού εύρίσκεται τό περίφημον' 

.άστεροσκόπεΐον τού Μάν Μ αντίλ, ίδρυ&έν έν έτει 1680, έν 
τώ  όποίω -μέχρι τής σήμερον ευρίσκονται τ ά  όντως έξαίσια 
τόμέγε& ος αστρονομικά .έργαλεΐα, έν. οις καί ύπερμεγέ&ης 
τις ήλιογνωμων. ’Από τού αστεροσκοπείου τούτου, κατα- 
βαίνοντες κολοσσιαίαν τινά λι&ίνην. κλίμακα όγδοήκοντα 
περίπου βα&μίδων, φ&άνομεν μετά μικράν χορείαν είς τήν 
όχ&ην τού Γάγγου.

Ό  έπισκεπτόμενος τήν Βενάρες δ'εν .πρέπει νά παρά
λειψη μικρόν τινα πλοϋν έν τώ ποταμω, εί δυνατόν κα&’ 
δλον τό μήκος τής πόλεως, ήτις έκ τού ποταμού ορο,μένη 
παρέχει μαγευτικώτατον δ·έαμ.α· συγχρόνως δύναται νά ΐδη 
έντεύ&εν κάλλιστα τάς ύπερμεγέδ·εις, είς .τόν Γάγγην κατα- 
γούσας παροχ&ίους κλίμακας (γάτ), ένδ·α καίονται οί νεκροί. 
Ό τ ε  παρεπλέομεν ουτω τήν πόλιν, εΐδομεν εις πλείστα μέρη 
τών οχ&ών άνημμένας πυράς πρός καϋσιν νεκρών. Οί ’Ινδοί 
&εωρούσιν ώς μέγιστον αυτών ευτύχημα νά άπο&άνωσιν έν 
Βενάρες,-οί πλουσιώτατοι δε καί οί προύχοντες τών ’Ινδών 
άποκα&ίστανται ένταύ&α μόνον καί μόνον όπως άξιω&ώσι 
νά παραδώσωσι τό  πνεύμα έν τ ή  άγία ταότη πόλει. Οί 
νεκροί, πριν ή τε&ώσιν έπί τής πυράς, λούονται υπό τών 
εαυτών συγγενών έν τώ  ποταμώ ή τουλάχιστον βρέχονται·

Ο Α Π Η Γ Ο Ρ Ε Γ Μ Ε Ν Ο Σ  Κ Α Ρ Π Ο Σ .
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τούς πόδας μόνον και εΐτα καίονται. Οί πενέστεροι όμως, 
οί μή δυνάμενοι να άποτίσωσι τά  δύο ή τρία ρούπια (1 ρού- 
πιον =  2 περίπου φράγκα) πρός καϋσιν των νεκρών των συγ
γενών τω ν, ρίπτουσιν αυτούς είς τον ποταμόν, ένδα κατα- 
βιβρώσκονται υπό των αύτόδι πολυαρίδμων κροκοδείλων 
(άλλιγατόρων), Ινώ ή ψυχή αυτών „σώζεται“. Τοιουτοτρό
πως, μεδ’ δλας τά ς αύστηράς απαγορεύσεις των αγγλικών 
αρχών, ρίπτονται κατ’ έτος χιλιάδες νεκρών είς τον Γάγγην, 
όταν δε το  υψος τών ύδάτων αυτού έλαττω δή, φαίνονται 
κάτω&εν τής πόλεως παρά τάς βορβορώδεις όχδας του πο
ταμοί» άπειρα πλήδη σκελετών ανθρωπίνων. *0 σεβασμός 
και ή εύλάβεια τών ’Ινδών πρός τον ιερόν τούτον ποταμόν 
είναι τοσαύτη·, ώστε κολλάκις μέν καί άλλοτε, συχνότατα 
δε έν ώρα έκλείψεως τής σελήνης, πλεΤστοι άσδενεΐς γέρον
τες καί γραΐαι συρρέουσι πανταχόδεν εις τά ς όχ9·ας αύτου 
πλησίον τής Βενάρες, καί έκλέγοντες βαδύτερόν τ ι  μέρος 
τοϋ ρεύματος καταδύονται άνευ του έλαχίστου δισταγμού 
είς τά  υδατα καί άποπνίγονται, έν τη  άκραδάντω πεποι&ή- 
σει ότι τοιουτοτρόπως έξασφαλίζουσιν έαυτοΐς εύνοϊκωτέραν 
άναγέννησιν δ ιότι ή πίστις είς τήν μετεμψύχωσιν εΐνε έν 
Ίνδία ις από χιλιετηρίδων ήδη τοσουτον βαδέως παρά τώ 
λαω έρριζωμένη, ώ,στε μεδ’ όλας αυτών τάς προσπαδ-είας 
ο ί ’ΆγγλΟΓ.ξέν' κατώρδωσαν μέχρι τουδε ουδέ κατ’ ελάχι
στου νά περιορίσωσι τά  έκ τής δεισιδαιμονίας ταύτης προ
ερχόμενα δεινά.

Ούδείς ’Ινδός έν Βενάρες παραλείπει, άπαξ τουλάχιστον 
της ημέρας δέρους τε καί χειμώνος νά λουσθ-ή έν τώ  άγίω 
ποταμω, έφ’ όσον ζή καί αναπνέει καί δύναται νά κινή τάς 
χεϊρας καί τους πόδας, ο ί.δε „της·'υψηλής κοινωνίας“ τοϋτ’ 
έστιν οί εύγενεΤς καί όί πλούσιοι έρχονται είς τά ς παροχδίους 
κλίμακας περί τήν τρίτην ώραν μετά τό  μεσονύκτιον δπως 
λουσδώσιν έν τοΐς άγίοις υδασι του Γάγγου.

Θ ά ήδίκουν τήν άγίαν ταύτην πόλιν τών ’Ινδών, άν μή 
έποιούμην βραχυτάτην τουλάχιστον μνείαν των κοσμουντων 
αυτήν πολυαρίθμων (τριακοσίων περίπου) μωαμεδανικών ναών, 
οϊτινες ύψοϋσιν άγερώχως καί ύπερηφάνως τους λαμπροτά- 
τους δόλόυς και τούς κομψοτάτους μ ινά ρεό ΐς  των. Τό μέ- 
γεστον καί ώραιότατον οικοδόμημα τής .Βενάρες, όπερ αμέ
σως προσελκύει τήν μεγίστην περιέργειαν καί τον πλεΐστον 
δαυμασμόν πάντων τών, έπισκεπτομένων τήν άγίαν ταύτην 
πόλιν, εΐνε άκριβώς μώαμεδανικός τ ις  ναός, πρός μεγάλην 
δλΐψιν καί άγάνάκτησιν τών Ινδώ ν, τών άσπονδων τούτων 
έχδρών τού ’Ισλάμ. Τό κολοσσιάίον τούτο τζαμίον ίδρύδη 
υπό του Σουλτάνου Άουρέγγ-Ζίμβ (1658— 1707), όστις δέ- 
λων νά ταπείνωση τους ’Ινδούς καί νά καταστήση όσον οΐόν 
τε  έπαισδητοτάτην τήν πρός αυτούς άντιπάδειάν του, διέ
ταξε νά κατεδαφισδή ό μέγιστος τών έν Βενάρες ινδικών 
ναών καί νά έγερδή έν τή  δέσει ταύτη μέγιστος καί μεγα
λοπρεπέστατος μώαμεδανικός ναός. Καί πράγματι τό  τζα- 
μίον τούτο, μέ τον 147 ποδών υψος καί μόλις 12 ποδών 
πλάτος έν τη  βάσει’Ιχοντα μιναρέν του, όρώμενον έκ μα- 
κροτάτων αποστάσεων καί παρέχον είς τό όλον πανόραμα 
τής Βενάρες άνέκφραστόν τ ι  καί όλως ίδιάζον δέλγητρον, 
εΐνε ό τ ι  μεγαλοπρεπές καί δαυμάσιον.

Περί τή ς ήπιότητος καί άβρότητος, μεδ’ ής οί Ά γγλο ι 
προσφέρονται πρός τούς φανατικούς καί δεισιδαίμονας ’Ιν
δούς, μαρτυρεί καί τό  εξής: Άπό πολλοί ήδη χρόνου προσ- 
παδούσιν έκ παντός τρόπου άλλ’ είς μάτην αί Ά γγλικα ί 

, αρχαί νά έμποδίσωσιν ή τουλάχιστον νά περιορίσωσι τό δρη- 
: σκευτικόν έδιμον τής προσκυνήσεως τών διαφόρων έν τη

πόλει ίερών φρεάτων καί πηγών (έξ ών έμνημονευσαμεν ήδη 
„τήν πηγήν τής είμαρμένης“ τήν „πηγήν τής γνώσεως“ τήν 
„πηγήν τής ινδικής έπιστήμης“), ΐνα διοχετεύσωσιν είς τον 
ποταμόν τά  άκάδαρτα καί ακίνητα υδατα, άτινα έκ τής 
σήψεως των άπειραρίδμων σωρών άνδέων καί στεφάνων κα- 
διστώσι τά ς ίεράς ταύτας πηγάς άληδεΐς πηγάς παντοειδών 
έπιδημικών νοσημάτων, άλλ’ ό φόβος, μήπως προσβάλωσι 
τό  δρησκευτικόν αίσδημα τών ’Ινδών, άποτρέ.τει αύτάς από 
δραστηριωτέρων μέσων.

Άναγχασδέντες ήδη υπό τού υπερβολικού καύσωνος νά 
περατώσωμεν τήν πορείαν ήμών, έπεστρέψαμεν ολως έξηντλη- 
μένοι υπό τού καμάτου είς τό ξενοδοχεΐον, ένδα εν άναψυ- 
κτικόν λουτρδν καί μικρόν τ ι  έμβρωμα άπέδωκεν ήμΐν τάς 
έξαντληδείσας δυνάμεις. 'Γπό τήν δροσεράν σκιάδα τού ξε
νοδοχείου έπί αναπαυτικών δίφρων καδήμενοι έδεώμεδα έν 
άνέσει τ ά  δαυματουργήματα δωδεκάδος τινός ’Ινδών ταχυ
δακτυλουργών καί δαμαστούν όφεων, οΐτινες έξετέλουν τη 
άληδεία έκπληκτικώτατα δαύματα άλλα δεν εΐχον όμως 
τήν άπαράμιλλον έκείνην ευκινησίαν καί έπιδεξιότητα τών 
έν Μάδρας δαυματουργών. Μέγα ένδιαφέρον είχε δ ι’ ήμας 
ό άγων μεταξύ ένός μικρού μονγγον  (εΐδός τ ι  ίκτίδος) μό
λις 10 δακτύλων μήκους, καί πολλών όφεων έχόντων μήκος 
υπέρ τά  2 '/.3 μέτρα. Ό  μούγγος — ό άσπονδος έχδρός τών 
όφεων — έφώρμησε μετ’ άπιστεύτου ταχύτητος καί ευστρο
φίας κατά τών είδεχδών ερπετών, άτινα συρίζοντα, μέ σπιν- 
δηροβολουντας όφδαλμοός, μέ ύψωμένας τάς κεφαλάς καί 
μέ προτεταμένην τήν βελονοειδή γλώσσαν περιέμενον τήν 
έφοδον τού μικρού των άντιπάλου. 'Ο  μούγγος ως άστραπή 
τάχύς προσεκολλήδη σπασμικώς έπί τή ς κεφαλής τού όφεως 
καί έδακνεν αυτήν λυσσώδώς· είς μάτην ό οφις περιειλίσ- 
σετο περί τό μικρόν ζώον δπως τό συνδλίψη· μετ’ ολίγας 
στιγμάς άγωνίας έξηπλώδη νεκρός υπό τών δηγμάτων τού 
έχδρού. 'Ομοίως έφονεύδησαν υπό τού γενναίου ζωυφίου 
δύο φοβερώτατοι κροταλίαι, καί άλλοι Ικ  ίσης έπίφοβοι 
όφεις. Έ ω ς  έδώ τό πράγμα ήτο φυσικόν. Μετά τούτο 
όμως ό δαυματουργός Ινδό ς  παρέδωκεν ήμΐν τούς όφεις 
όπως λάβωμεν πληρεστάτην βεβαιότητα ότι ήσαν νεκροί- 
πράγματι έχ τών πληγών αύτών έρρεεν άφδονον τό  αίμα, 
έμετρήσαμεν δέ έπί τών κεφαλών τών κροταλιών πληγάς 
έχούσας Ικάστην εύρος δυο έκατοστομέτρων καί βάδος Ινός 
εκατοστόμετρου· κατόπιν ό ’Ινδός άπέσπασεν ένώπιον ήμών 
τούς ιοβόλους όδόντας τών οφεων, οίτινες ουδέ τό  έλάχι- 
στον ίχνος ζωής έδείκνυον πλέον. Άκολούδως ό δαυματουρ
γός ’Ινδός έδηκεν είς τά  στόματα τών όφεων άνά έν κυ
βοειδές τεμάχιον ξύλου, έχοντος' ίσχυράν όσμήν καμφοράς, 
μετ’ όλίγας δέ στιγμάς εΐδομεν τά ς πληγάς τών όφεων μι
κρόν κατά μικρόν συγκλειομένας καί έπαισδητώς έπουλου- 
μένας, τούς δέ όφεις αυτούς κατ’ άρχάς μέν άσπαίροντας, 
εΤτα δέ ώς έκ μακροχρονίου ληδάργου άφυπνιζομένους, βρα
δέως ελισσομένους, καί τέλος μετά τοσαύτης ταχύτητος 
Ιρποντας, ώστε ό ’Ινδός μόλις καί μετά δυσχερείάς κατώρ- 
δωσε νά συλλάβη καί έπαναφέρη αυτούς είς τόν κλωβόν των.

Τό δαυμα τούτο τή ς νεκραναστάσεως προυκάλεσε τόν 
πλεϊστον δαυμασμόν πάντων ήμών, ίδια δέ τού Βαυαρού 
άξιωματικού, δστις καί προσήνεγκε τώ δαυματοποιω ’Ινδού 
αδρότατου ,,μπαξέοσι", δπως μάδη παρ’ αυτού τό μυστήριον 
ή λάβη τουλάχιστον Ιν μικρόν τεμάχιον τού ζωοποιού έκεί- 
νου ξύλου. Άλλ’ ο Ινδός άπέκρουσεν έπιμόνως τήν πρ οσφο- 
ράν ταύτην, ένω πολλά άλλα τής ίνδικής ταχυδακτυλουργικής 
μυστήρια έξήγει ήμΐν μετά προδ·υμίας άντί όλιγίστων άννών.
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Ά γγλος τ ις  έκ τών άνωτέρων δημοσίων υπαλλήλων 
διηγείτο ήμΐν βραδύτερον, ότι ή κυβέρνησις πρότερον άπέ- 
διδεν άδροτάτας άμοιβάς είς τούς φονεύοντας ώς οΐόν τε 
πλείστους όφεις, μέχρις ου τέλος άνεκάλυψεν ότι οί ’Ινδοί 
συνελάμβανον ζώντας τούς όφεις, έδάμαζον αυτούς δ ιά  τής 
μυστικής αυτών τέχνης καί μετά πολύν χρόνον έφόνευον καί 
παρουσίαζον αυτούς είς τήν κυβέρνησιν- διεβεβαίου δέ ημάς 
ότι πολλάκις έν ίνδικαΐς οίκογενείαις εύρέδησαν πολυάριδμοι 
φαρμακερώτατοι όφεις (έν έκάστη οίκογενεία υπέρ τούς τριά
κοντα έκ τών φοβερωτάτων τούτων Ιρπετών), τοϋδ όπερ 
Ιμποιεΐ φρίκην καί έκπληξιν συγχρόνως, άν άναλογισδώμεν 
ότι οί άνδρωποι οδτοι κατοικούσι καί κοιμώνται έν ένί καί 
τώ αύτω χώρω, αί δέ ψιαδοσκεπεΐς καί έλεειναί καλύβαι 
των δεν εΐναι ασφαλής φυλακή δ ιά  τοιούτους δεσμώτας.

Έ ντα ϋ δ α  όφείλομεν νά παρατηρήσωμεν ότι ή περιγραφή 
ήμών αυτη τής αγίας πόλεως τών ’Ινδών περιορίζεται σχε
δόν άποκλειστικώς είς τούς ινδικούς καί μωαμεδανικούς

νοίούς, οίτινες όμως πράγματι άπΟτελούσι τό  κυριώτερον καί 
ούσιωδέστερον τή ς Βενάρες, τής χαναρχαίας ταύτης έστίας 
τής τών Βραχμάνων έπιστήμης, σοφίας καί δρησκευτικής 
διδασκαλίας. 'Η  πόλις άυτή, έχουσα 200,000 κατοίκων έξ 
ών οί 2000 είναι Ευρωπαίοι, ύπό τά ς άλλος έπόψεις εΐναι 
ήττον ένδιαφέρουσα. Τήν δέσιν αυτής καδιστά τερπνήν καί 
δαυμασίαν ό Γάγγης. Ή  περί τήν πόλιν χώρα εΐναι σχε
δόν έπίπεδος, αποξηραμένη, ομοιόμορφος καί μονότονος. 
Κ ατά  τά ς δρησκευτικάς πανηγύρεις, ως λ. χ. τήν έορτήν 
τού Δαβέλλη, συρρέουσιν είς τήν πόλιν μεγάλα πλήδη προσ
κυνητών, ούτως ώστε ό άριδμός αυτών γίνεται κατα 100,000 
περίπου μεγαλήτερος τού συνήδους.

Τελευτώντες πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι έ έπιδυμών 
νά ίδη  καί γνωρίση έκ τού πλησίον τάς άληδινάς, „τάς γνή
σιας Ινδ ία ς“, άς έπισκεφδη τήν πόλιν Βενάρες. καί δεν δά  
μετανοήση- τό  δέ ρωμαντικώτατον δέαμα, όπερ παρέχει ή 
πόλις αυτη έκ τού Γάγγου όρωμένη, ουδέποτε δά  λησμονήση.

Ο Δ Α Ι Μ Ω Ν .
Διήγημα ύπό 1 .1 .  Κ Ρ Α Σ Σ Ε Β Σ Κ Ϊ.

(συνέχεια.)

'Ο  Μαριάνος εΐδεν ότι ί τ ο  αδύνατον νά προκαλέση 
πλείονας έμπιστευτικάς έξομολογήσεις παρά τού γέροντος 
καδηγητού, καί δ ιά  τούτο άπελπισδείς άπεχαιρέτισεν αυτόν 
καί άπήλδεν είς τό δωμάτιόν του. Έ ντα ϋ δα  έχωρίζετο από 
τοϋ Άδριανοϋ ύπό μιας μόνης λεπτής δύρας, ούτως ώστε 
ήδόνατο ν’ άκούη τ ά  έσπευσμένα βήματα τού περιπατοϋντος 
έν τιο παρακειμένω δωματίω ποιητοϋ, ένίοτε δέ τόν δρουν 
τοϋ χάρτου καί τόν σκαριφισμόν τής γραφίδος. 'Ο  ποιητής 
διήλδε προφανώς ολόκληρον τήν νύκτα έργαζόμενος . . . 
'Ο  κόμης έν τή  κλίνη του έσειε τήν κεφαλήν, έστρέφετο είς 
τό έτερον πλευρδν όπως κοιμηδή, Ιλαβε δέ τήν άπόφασιν, 
νά Ιπιπλήξη σπουδαίως τόν φίλον του τήν έπομένην, πρωίαν 
διά τήν ύπέρμετρον έργασίαν του. 'Ο  ήλιος εΐχεν ήδη από 
πολλοϋ άνατείλη, ότε άφυπνίσδησαν καί ήρχισαν νά προετοι- 
μάζωνται δ ιά  τήν έπιστροφήν. 'Ο  κόμης Μαριάνος έσπευσε 
πρδ παντός άλλου νά πληροφορηδή περί τής Ά γγλίδος, μετά 
τής οποίας ήλπιζε νά διέλδη Ιν μέρος της ήμέρας κατά  τό 
ταξείδιον είς Σορρέντον. Άλλ’ οί έν τώ  ξενοδοχείω ανήγγει
λαν αύτω γελώντες, ότι αί κυρίαι άνεχώρησαν ήδη προ δύο 
ωρών. Ό  Άδριανός ήγέρδη έκ τής κλίνης ώχρός, άτονος 
καί συνεχώς ύποβήσσων, τοσαύτη δέ ήτο ή τού προσώπου 
του μεταβολή ώστε, ότε είσήλδεν είς τήν μικράν αΐδουσαν 
όπως προγευματίση μετά  τών άλλων, ένέπνευσε καί είς αυ
τόν τόν καδηγητήν φόβον καί έκπληξιν. 'Ωμολόγησεν ότι 
ήσδάνετο έκτάκτως μεγάλην αδυναμίαν.

„Δεν εΐνε διόλου δαυμαστόν!“ άνεφώνησεν ό κόμης, ,,Σέ 
ήκουα όλην τήν νύκτα νά περιπατής είς τό δωμάτιόν σου 
καί νά γράφης μετά σπουδής. Ό σ τ ις  κάμνει τοιαύτην χρή- 
σιν τής ζωής του, εΐνε αδύνατον νά μή έξαντληδή έντελώς.“

Ό  ποιητής ένηγκαλίσδη αυτόν έν σιωπή.
„Καί σείς μήπως κάμνετε καλητέραν χρήσιν τής ζωής 

σας, εί καί διάφορον;“ ήρωτησε μετά βραχεΐαν σιγήν. ,'Ο ταν 
διέρχησδε όλόκληρον τήν νύκτα οίνοποτούντες έν συνανα
στροφή φαύλων γυναίων, δέν έξαντλεΐσδε περισσότερον ·? έγώ;“

,,Ούδαμώς!“ άνεφώνησεν ό κόμης. ,,Ήμεΐς καταπονοϋ- 
μεν το σώμα, τό  όποιον ή νεότης πάλιν ένδυναμόνεί, αλλά

συ έξαντλεΐς τά ς δυνάμεις του πνεύματός σου, αΐτινες αφα
νίζονται άνεπιστρεπτεί.“

— ,,Δέν αφανίζονται, αλλά φανεροϋνται ένσωματούμεναι 
είς Ιν εργον τής τέχνης, όπερ παραμένει . . .  'Η  σπατάλη 
τών ύμετέρων δυνάμεων μένει άκαρπος, ή δέ καταβολή τών 
ίδικών μου φέρει καρπούς . . .“

Ταϋτα είπών ό ποιητής έμειδίασεν, εΐτα δέ μετά τίνος 
χαράς, καδιστώσης πρός στιγμήν ζωηρόν τό  ωχρόν πρόσ- 
ωπόν του, προσέδηκεν:

— „Δεν μετανοώ καδόλου δ ιά  τήν μακράν μου' αγρυ
πνίαν. ’Από πολλοϋ ήδη έφερον έν τή  κεφαλή μου έπεισύ- 
διόν τι, είς τό όποιον δέν ήδυνάμην νά δώσω τήν κατάλλη
λον έξωτερικήν μορφήν δ ιά  τοϋ λόγου- ήδη τό κατώρδωσα. 
Οί στίχοι έρρευσαν, καί είμαι ευχαριστημένος μέ αυτούς.“

Ό  Σενουτας, όλος προσοχή, έπλησίασε προσδοκών νά 
άκούση περισσότερα, άλλ’ ύ ποιητής άπέστρεψεν άποτόμως 
τούς λόγους καί ήρχισε νά πληροφορήται περί τής Ά γγλίδος.

— „Τό νυχτοπούλι έφυγε τά  χαράμματα“, εΐπεν ό Μα- 
ριάνος, ,,κ’ έγώ έζήτησα νά μάδω, πού εΐνε, διότι τό κελά
δημά του μου αρέσει πολύ.“

— ,Ά 1· τόσο τό  καλήτερο!“ άνέκραξεν ό Άδριανός περι
χαρής, „τώρα εΐμεδα έλεύδεροι καί προτιμώ νά μή έκτεδώ 
καδόλου είς τόν κίνδυνον, παρά νά τόν αποκρούσω έπικεί- 
μενον.“

„'Ομολογείς λοιπόν ότι κίνδυνος υπάρχει“, εΐπεν ό κόμης.
„Δεν τό  άρνοϋμαι, άν καί φαίνεται μικρότερος δι’ έμέ 

ή δ ιά  σέ . . .

6.

Αμέσως μετά τό πρόγευμα, ήρχισεν ό κόμης νά συν- 
ιστα την όσον οΐόν τε  ταχίστην άναχώρησιν, άποδεικνυων 
ότι βραδύτερον ό καύσων δ ά  ήτο άγαν πνιγηρός. Είχε μά
λιστα μάδη, ποίαν έκ τών δύο οδών, τών άγουσών έκ τοϋ 
Καστελλαμάρε είς τό Σορρέντον,' έτράπησαν αί κυρίαι καί 
προέτεινε νά τάς άκολουδήσωσιν, Ό 'Ά δριάνός, έννοών-τόν 
σκοπόν τοϋ κόμητος, άντέτεινεν. είς τή ν  πρότασίν του. Έ τρά·
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πησαν λοιπόν, κατα τήν Επιθυμίαν τοϋ ποιητόυ, την νέαν 
όδόν . . . Άναβάντες έπί των αυτών όνων καί έκκινήσαντες 
υπό .τήν. οδηγίαν του αυτοί» ξεναγοί», ηλαυνου έπί των όρει- 
νών ατραπών έχοντες σχεδόν πάντοτε προ των όμμάτων αυ
τών τον κυανοϋν κόλπον τής θαλάσσης καί τήν παρ’ αύτω 
κείμενην: Νεάπολιν. Βραδέως έλαόνοντες άφίκοντο περί τό 
έσπέρας, άκριβώς τήν ώραν του δείπνου παρά τώ  Τραμον- 
τά να , είς τήν κατοικίαν του Άδριανοΰ, τής οποίας ή οικο
δέσποινά έχαιρέτισεν αυτόν με τήν διαβεβαίωσιν, ότι ήτο 
πολύ ανήσυχος καθ’ όλον τό  διάστημα τής απουσίας του. 
Ό  ποιητής έπέμενε νά κρατήση και τους δύο συνοδοιπόρους 
του παρ’ έαυτω. Αί κλϊναι ήσαν ετοιμαι. Άφ’ οδ άνεπαύ- 
θησαν ολίγον,- ό κόμης προσεκάλεσεν αυτούς είς τήν τράπε
ζαν, βέβαιος ών, ότι έμελλε νά συνάντηση παρά τω Τραμον- 
τάνα τήν Ά γγλίδα , ήν είχε πάντοτε κατά νουν. 'Ο  Αδριανός 
παρεκίνησε τον κόμητα καί τον καθηγητήν, νά μεταβώσι 
μόνοι είς τό  ξενοδοχείου, διότι αυτός ήσθάνετο πολυ τήν 
ανάγκην τής άναπαΰσεως, ϊσως δέ καί τής άπομονώσεως, 
καί έπεθύμει νά δειπνήση έν τη  κατοικία του. 'Ο  Μαριανος 
λοιπόν καί ό Σενούτας έπορεύθησαν έκεΐσε μόνοι. ‘Ο  κόμης 
δέν έψεύσθη των έλπίδων- ή Μις ‘Ρόζα έκάθιζεν είς τήν 
τράπεζαν, καθ’ ήν ακριβώς στιγμήν είσήρχετο ό κόμης είς 
τό  έστιάτόριον. Άν&υποκλίνασα έλαφρώς τήν κεφαλήν προς 
τον βαθέως υποκλι&έντα Μαριάνον ήρώτησεν αυτόν αμέσως 
περί του — συντρόφου του.

— ,,Ό  φίλος μου . . . ήσθάνετο μικράν τινα κόπωσιν 
έκ τή ς οδοιπορίας“, άπήντησεν ό κόμης Μαριανος.

— „Δεν πιστεύω δ ά  νά ήνε άρρωστος;!“ ήρώτησεν ή 
Ά γγλίς.

— „Ούτε υγιής, ουτε άρρωστος“, άπεκρί&η ό κόμης· 
,,οί ποιηταί εύρίσκονται πάντοτε είς εΐδός τ ι  πυρετοί», άκα- 
ταλήπτου είς ήμας τούς άπλοϋς βροτούς. Διήλθεν όλην τήν 
νύκτα περίπατων καί γράφων, ώστε εΐνε ευεξήγητος ή κατα- 
πόνησίς του.“

—  „Σείς εΐσ&ε ευτυχείς, ότι Ιννοείτε τήν γλώσσαν του 
καί δύνασθε ν’ απολαύετε τόσον θαυμασίας απολαύσεις!“

— „’Απ’ Ιναντίας, υποφέρομεν αληθινά βάσανα του 
Ταντάλου“, άπήντησεν ό Μαριανος· „διότι ό Αδριανός είς 
ούδένα άναγινώσκει ουδέ τό παραμικρόν έκ των ποιημάτων 
του, ούτως ώστε ουτε εγώ ουτε ό κύριος καθηγητής, προς 
τον οποίον έχει άκραν άφοσίωσιν και πληρεστάτην έμπιστο- 
σύνην, γνωρίζομεν ούδέ δύο στίχους παρ’ αύτοϋ.“

'Η  Μίς 'Ρ ίζ α  έφαίνετο καταληφθείσα υπό μεγάλου θαυ- 
μασμοϋ. Στραφεΐσα προς τόν καθηγητήν ήρχισε νά όμιλή 
μετ’ αύτοϋ περί του Αδριανοΰ, ως εί έπεθύμει νά μάθη περί 
τούτου όσον τό δυνατόν περισσοτέρας λεπτομερείας. Ό  Σε
νούτας, χαίρων ότι ήδύνατο νά όμιλήση περί του μαθητου του, 
ήρχισε μετ’ έκτάκτου ένθουσιασμοϋ νά δ ιηγήτα ι πολλά περί 
των παιδικών Ιτώ ν του, περί τής μεγαλοφυίας του, περί τής 
προώρου άφοσιώσεώς του είς τήν ποίησιν.

Έ ζωγράφει αυτόν μετ’ Ιδιαιτέρας αγάπης καί παρίστα 
τήν εΙκόνα του με ζωηρά χρώματα, έξιδανικευων αυτόν 
αυτόχρημα. Ό  Μαριανος ήκροατο, μετά τίνος έλαφρας ει
ρωνικής του προσώπου έκφράσεως, μηδέν αντιλόγων, άλλ’ 
από καιρού είς καιρόν προσθέτων είς τήν είκόνα τοϋ Αδρια- 
νοϋ ολίγα τινά ούχί λίαν έπιτυχή χαρακτηριστικά, καί τοι
ουτοτρόπως ό απών ποιητής ήτο καθ’ όλην τήν διάρκειαν 
του γεύματος τό μόνον άντικείμενον τής συνδιαλέξεως. Ή  
Α γγλίς ουδόλως άπέκρυπτε τήν προς τον ποιητήν μεγάλην 
συμπάθειαν της. Αλλ’ ό κόμης, άκριβώς έκ τής είλικρινείας

ταύτης συνεπέραινεν, ότι ή προκατάληψις αυτη τής ωραίας 
νεάνιδος υπέρ του Άδριανοΰ ήτο μία έκ των συνήθων τοίς 
καλλιτέχναις ιδιοτροπιών, ούδεμίαν έχαυσα στενοτέραν συν
άφειαν μετά τής καρδίας. Α λλω ς τε εΐνε λίαν αμφίβολον, 
άν ό κόμης έλυπεΐτο μεγάλως έπί τούτω. Έ λκυσθείς υπό 
των θέλγητρων τής οίραίας Α γγλίδος, έκολακεύετο μέ τήν 
ίδέαν, ότι ήδυνατο ευκόλως νά συνάψη στενοτέραν μετ’ αυ’- 
της φιλίαν, καθ’ όσον μάλιστα δεν έθεώρει έπικίνδυνον τόν 
αντίπαλόν του. Δυστυχώς όμως ή Α γγλ ίς, ώς άν εί είχε 
μαντεύση τάς ίδέας του κόμητος, τοϋθ’ οπερ άλλως τε ητο 
λίαν ευκολον, έφαίνετο άποφεύγουσα πάσαν αυτού προσέγγι- 
σιν καί προσπαθούσα νά έξαγάγη αυτόν τής απάτης, έν ή 
διετέλει. Αμέσως μετά τό  φαγητόν ήγέρθη ή Μίς 'Ρ όζα  
έκ τής τραπέζης καί κατέλιπε μετά σπουδής τήν αίθουσαν, 
καθ’ ήν άκριβώς στιγμήν ή συνδιάλεξις ήρχισε νά γίνεται 
ζωηρότατη. Ό  καθηγητής καί ό Μαριανος. ούδένα λόγον 
έχοντες νά παραμείνωσιν έπέστρεψαν πρός τόν Άδριανόν. 
Εδρον αυτόν παρά τη  τραπέζη, μετά τό φαγητόν τό  οποίον 
μόλις εΐχεν έγγίση, κρατούντα έν τή  χειρί τό  μολυβδοκόν
δυλον καί άπησχολημένον μέ τ ά  γρα ψ ίμ α τά  τον. Ή θέλη- 
σαν αμέσως νά άποσυρθώσιν, άλλ’ ό ποιητής έθηκε κατά 
μέρος τήν έργασίαν του καί παρεκάλεσεν αυτούς νά μή 
άπέλθωσι, λέγων ότι εΐχεν άναγνώση μόνον τό  χθεσινόν 
έπεισόδιον, τώρα δέ ήτο έντελώς εύκαιρος . . . ·

— „Δεν δύναμαι νά έννοήσω πώς ό Βύρων ήδυνατο, ώς 
ήκουσα, έν τα ίς στιγμαΐς τοϋ ενθουσιασμού νά γράφη χιλιά
δας στίχων έπί τοϋ χάρτου, καί έπειτα νά τούς διαγράφη 
ανηλεώς, έκλέγων έξ αυτών μόνον τούς λαμπροτέρους καί 
μάλιστα έπιτυχείς . . . Έ γ ώ  ουτε νά έπεξεργασθώ δύναμαι 
ούτε νά διορθώσω. "Όταν έκεΐνο τό οποίον έγραψα, μοί 
φαίνεται ασθενές ή έλαττωματικόν, τό ρίπτω είς τό  πυρ καί 
περιμένω μίαν άλλην στιγμήν τοϋ έν&ουσιασμοϋ, όπως δη
μιουργήσω αύτό έκ νέου . . . Αισθάνομαι αποστροφήν είς 
τό νά υποβάλλω τ ά  ίδ ιά  μου τέκνα είς όρθοστατικά πειρά
ματα καί νά ίσάζω διά βιαίων μέσων τά ς φυσικάς τοϋ σώ
ματός των διαστροφάς. Έννοω βεβαίως, νά κτενίζω τήν 
άκτένιστον κόμην των καί νά πλύνω τά  ρυπαρά στόματά 
των, αλλά νά έκτείνω, νά συνθλίβω, ν ’ άποκόπτω — ουδέ
ποτε!“

— „Αυτό σημαίνει, ότι εΐσαι γεννημένος δ ιά  τήν έξ ύχο- 
γυίου ποίησιν, ως αύτοσχεδιαστής“, εΐπεν ό Μαριανος.

—' „Πιθανόν“, άπήντησεν ό ποιητής· „καί όμως δέν θά  
κατώρθουν νά ευρω έκ τοϋ παραχρήμα τόν ζωντανόν λόγον, 
εί μή ίσως Ιν έκτάκτω τινί καί όλως άσυνήθει τοϋ βίου μου 
στιγμή, τήν οποίαν μόλις δύναμαι νά φαντασθώ . . . Α λλά 
καί τότε έπρεπε νά έχω άκροατάς, των οποίων ή καρδία νά 
πάλλη όπως ή ίδική μου- έπρεπε νά συμβή έκτακτόν τ ι  καί 
θαυμάσιον σύμβαμα, δ ι’ ου νά μεταρσιωθώ είς αίδ·έρια ύψη 
υπερανω των νεφελών, νά λησμονήσω έντελώς έμαυτόν καί 
νά έμπέσω είς τήν ύψίστην έκστασιν έν άλλαις λέξεσι, ν’ 
άπο&άνω ώς άνθρωπος, όπως γείνω έξ ολοκλήρου ποιητής.“

Ταδτα είπών κατελήφ&η υπό σφοδροϋ βηχός, έφερε τό 
μανδήλιον είς τό  στόμα του, καίτοι δέ ταχέως πάλιν άπε- 
μάκρυνεν αύτό, ό Μαριανος παρετήρησε μετά φρίκης, ότι έξ- 
ήλ&εν αΐμ.α έκ τοϋ στόματός του. *Ητο πρόδηλον ότι προσ- 
επάθησε νά τό κρύψη. Ό  καθηγητής καί ό Μαριανος παρ- 
ετήρησαν άλλήλους, καί προσεπά&ησαν νά τρέψωσι τήν 
ομιλίαν είς άλλα ζητήματα , όλιγώτερον έρε&ιστικά, 6 δέ 
Σενούτας παρεκίνει τόν ποιητήν ν’ άπέλθη όπως άναπαυ&ή. 
Α λλ’ ό Αδριανός ήτο διατεθειμένος είς τήν ομιλίαν καί
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ήκουε μετά δυσαρεσκείας τάς συμβουλάς τοϋ κα&ηγητοϋ. 
Ήναγκάσθησαν λοιπόν νά μείνωσιν είσέτι ολίγην ώραν μετ’ 
αύτοϋ, αλλά τώ  άπηγόρευσαν νά όμιλή πολύ, μετά δέ ταΰτα 
άναγκάσαντες αυτόν νά ύποσχεθή ότι θά  κατακλιθή ένωρίς, 
άπεχαιρέτισαν αυτόν καί άπεμακρΰνθησαν. 'Ο  Μαριανος, 
άμα ώς έξήλθον από τοϋ Αδριανοΰ, έκάλεσε τόν καθηγη
τήν είς τό δωμάτιον του.

— „Πρέπει νά συσκεφ&ώμεν“, είπε μετά θερμότατου έν- 
διαφέροντος, „εΐνε ζήτημα συνειδήσεως: ή ζωή του κινδυ
νεύει. Ε ϊδετε, ότι έπτυσεν αΐμα; Έ χ ε ι  δψιν φθισικοϋ, τή  
άληθεία!“

Είς τούς οφθαλμούς τοϋ γέροντος άνέβλυσαν δάκρα.
„Εΐνε αληθές“, άνεφώνησεν, ,,ή ζωή του εΐνε είς κίνδυ

νον. Γνωρίζω ότι έχει ένα ιατρόν, τον όποιον ή μήτηρ του 
συνεβουλεύετο- πρέπει νά έρωτήσωμεν τήν οίκοδέσποιναν 
περί τοϋ ονόματος του καί νά τόν άναζητήσωμεν.“

'Η  κυρία Κόστα, έρωτηθεΐσα περί τοϋ ίατροϋ, έτρόμαξε 
κατ’ άρχάς πολύ, έπειτα δέ ήρχισε μέ ίταλικήν ευγλωττίαν 
καί ζωηράς χειρονομίας νά δ ιηγήτα ι ότι ό Δόκτωρ .Σαλι- 
χέττη ς , εις έκ των διασημοτέρων ίατρών τής Νεαπόλεως, 
άνέλαβε τήν θεραπείαν τοϋ Αδριανοΰ κατά παράκλησιν τής 
μητρός του, ότι έπισκέπτεται αύτόν συνήθως άπαξ τής έβδο- 
μάδος, καί ότι αύριον θά  έλθη ώρισμένως. Έ κριναν λοιπόν 
καλόν νά περιμένωσι τήν άφιξιν τοϋ ίατροϋ Σαλικέττη. 
Άλλα τήν έπομένην πρωίαν ό ’Αδριανός ήγέρθη έν καλή- 
τέρα υγεία, έφαίνετο δέ Ισχυρότερος καί φαιδρότερος, ούτως 
ώστε οί φίλοι του έθεώρησαν τόν κίνδυνον ώς άποσοβηθέντα. 
Περί τήν μεσημβρίαν έσταμάτησε παρά τήν θύραν τή ς οι
κίας μικρά τις  άμαξα ούχί έκ των πολυτελέστατα ηύτρε-

πισμένων, έξ αύτής δέ κατέβη άνήρ τις ύψηλοΰ αναστήματος, 
ούχί προκεχωρηκυίας ηλικίας αλλά μέ προώρως λευκαν&εΐσαν 
κόμην, όστις έφαίνετο λίαν κατεσπευσμένος. νΗτο ό δόκτωρ 
Σαλικέττης, όστις είσέπεσεν είς τό δωμάτιον τοϋ Αδριανοΰ 
ώς σφαίρα τηλεβόλου. *0  κόμης Μαριανος, όστις παρεμό- 
νευεν αύτόν, ήκουσε κ α τ’ άρχάς εύθυμους και δυνατάς φω· 
νάς, εΐτα γέλωτας καί ζωηροτάτην συνδιάλεξιν. Έ κ  τής 
εύθυμ.ίας τοϋ ίατροϋ συνεπέρανεν, ότι ό ασθενής δέν εύρί- ' 
σχετο είς κίνδυνον. Ά λλ’ ΐνα μάθωσιν άκριβέστερόν τ ι περί 
τής θέσεως τοϋ φίλου των, άπεφάσισαν ό καθηγητής καί ό 
Μαριανος νά περιμείνωσι τον ιατρόν είς μικράν τινα άπό- 
στασιν άπό τής πύλης τής Ιπαύλεως. Ή  έπίσκεψις τοϋ ϊα- 
τροϋ παρά τω  Άδριανω διήρκεσε μόλις έν τέταρτον τής 
ώρας, μεθ’ ό ό δόκτωρ Σαλικέττης κατέλιπε τόν ασθενή 
μετά τής αύτής σπουδής, μεθ’ ής εΐχεν είσορμήση είς. τό 
δωμάτιον του, καί έπέβη τοϋ άμαξίου του. Τό άμάξιον 
έκινέΐτο ήδη τροχαλίζον έπί τής όδοϋ, ότε αίφνης οί δύο 
φίλοι, οίτινες παρεμόνευον όπισθεν τοϋ τείχους, τό  έσταμά- 
τησαν. ’Ολίγον τ ι  έκπληκτος έπί τη  αίφνηδία έμφανίσει 
των ξένων, αλλά νομίζων ότι είναι ασθενείς δεόμενοι τής 
ιατρικής του βοηθείας, κατέβη ό. πολιός δόκτωρ έκ τής 
άμάξης, μετά πολλής εύγενείας προσφέρων τά ς υπηρεσίας 
του καί έξετάζων ήδη δ ιά  των οφθαλμών τούς μέλλοντας, 
ώς ένόμιζε, πελάτας του. Αφοϋ όμως ήκουσε παρ’ αύτών 
ότι ήσαν φίλοι τοϋ Αδριανοΰ, τό  ευθυμον πρόσωπον τοϋ 
δόκτορος προσέλαβεν αίφνης αρκούντως δΰσθυμον δψιν.

„Μάς συγχωρεϊτε, κύριε Δόκτωρ“, ήρχισε ό λέγων ό 
κόμης Μαριανος, ,,έπε&υμοϋμεν νά μάθωμεν άκριβέστερόν τι 
περί της καταστάσεως τοϋ φίλου μας Αδριανοΰ. Πτύει αΐμα.“

{ί'πεεαι συνέχεια.)

ν .

1. ΣΠΤΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, μετά βιογραφίας (έν 
σελ. 177).

2. Ο Β Α Σ ΙΛ Ε ΪΣ  ΚΑΙ Η  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗ Σ ΣΑΞΩΝΙΑΣ 
(έν σελ. 181). Μετ’ έκτάκτου καί όντως πρωτοφανούς λαμ- 
πρότητος καί μεγαλοπρεπείας έωρτάσθη ύπό τοϋ σαξωνικοϋ 
λαοϋ κατά τά ς τελευταίας ταύτας ήμέρας (άπό τής 15. μέχρι 
τής 19. ’Ιουνίου) έν τη  πρωτευούση του σαξωνικοϋ βασιλείου 
ή εορτή τής οκτακοσιετηρίδος άπό τή ς πρώτης άρχής τής 
νϋν σαξωνικής δυναστείας, του οίκου W ettin , ένός των άρχαιο- 
τάτων καί περικλεέστατων ήγεμονικών οίκων τής Γερμανίας. 
Πρό όκτώ δηλαδή αιώνων έγένετο ύπό τίνος κόμητος έκ 
τοϋ οίκου W ettin , Ερρίκου von E ilenburg , ή κατοχή τής 
με&ορίας χώρας Meissen, δ ι’ ής Ιτέθη  ό θεμέλιος λίθος είς 
τήν δύναμιν τής νϋν σαξωνικής δυναστείας, καί τοϋ ιστορι
κού τούτου γεγονότος ή άνάμνησις έωρτάσθη μετ’ απερί
γραπτου λαμπρότητος καί μεγαλοπρεπείας έν Δρέσδη διά 
τής έν λόγω εορτής. Τό ήγεμονικόν ζεύγος, δπερ σήμερον 
ίσταται έν τώ  μέσω τής αίγλης καί τής λαμπρότητος ταό-

της, καί τοϋ οποίου τήν είκόνα δημοσιεύομεν έν σελ. 181, 
εΐνε ό βασιλεύς τής Σαξωνίας Αλβέρτος, γεννηθείς τη 
23. Απριλίου 1828, καί ή κατά πέντε έτη νεωτέρα αύτοϋ 
σύζυγος Καρόλα, ή έκ τοϋ οίκου Βάζα. 'Ω ς πρεσβύτατος 
υιός τοϋ γηραιού βασιλέως Ίωάννου, ό βασιλεύς Αλβέρτος 
διεδέχθη τώ  1873 τόν πατέρα αύτοϋ έπί τοϋ βασιλικού τής 
Σαξωνίας θρόνου, άφοϋ εΐκοσιν έτη πρότερον είχε νυμφευ&ή 
τήν ¿ηθείσαν πριγκίπισσαν Καρόλαν. Κ ατά  τόν γάλλογερ- 
μανικόν πόλεμον ό τότε πρίγκηψ διάδοχος ’Αλβέρτος ήτο 
στρατηγός τοϋ XII. (β. σαξωνικοϋ) στρατού, εΐτα δε γενικός 
αρχηγός τοϋ IV. στρατού (Maasarmee). Νυν κατέχει ό βα
σιλεύς Αλβέρτος έν τώ  γερμανικω στρατώ τόν βαθμόν αρχι
στρατήγου. Ί 'π ό  τήν ειρηνικήν αύτοϋ βασιλείαν ή Σαξωνία 
προήχθη εις τήν ύψίστην αύτής άκμήν, εν τε  τω έμπορίω 
καί τ ή  βιομηχανία, έν τα ΐς ώραίαις τέχναις καί έν τα ΐς έπι- 
στήμαις.

3. Ο  ΑΠΗΓΟΡΕΓΜΕΝΟΣ ΚΑΡΠΟΣ. Κ ατά τήν έλαιο- 
γραφίαν τού A. Ludwig.
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φδεισιδαιμονίαι α ντο χρά το ρο ς . 'Ο  Ναπολέων ήτο ι ί ;  τόν ύπατον 
βαδμόν δεισιδαιμων. Ή  αυτοχράιειρα Ίωσηφίνη διηγείται περί αύτοΰ 
τά ίξή ς: ,,Πολλάκις παρέστην μάρτυς αύτόπτης τής φοβέρα? αγανακτή
σεων ύφ’ ης κατελαμβάνετο ό αύτοκράτωρ, ίσάκις οΤον δήποτε άντικεί- 
μενον, π. χ. ή θήκη τού ξυραφιού τον, έτίδετο τυχαίο? ύπό τίνος τών 
υπηρετών πρός τ ’ αριστερά, ένφ ή  δέσις του ήτο πρός τά δεξιά, ή τάνά- 
παλιν. Έπίστευεν ότι τούτο φέρει δυστύχημα. Έ ν  Αίγύπτω είχε προσ- 
λάβη παραδόξους τινάς συνηδείας, έχούσας βεβαίως ώρισμένους τινάς μυ
στικούς σκοπούς, περί των οποίων ούδείς ήδύνατο νά μάδη ουδέ τό παρα
μικρόν. Οδτω λ. χ. όσάκις έξεδύετο, Ιρριπτεν άλληλοδιαδόχως έκαστον των 
φορεμάτων του επί τοίί άριστεροΰ ώμου του ύπασπιστοΰ, προφέρων έκά- 
στοτε τάς λέξεις ,,χώραι, μέγαρα, έπαρχίαι, βασίλεια, δουκάτά“ καί οδτω 
καδεξής μέχρις ου άπεδύετο όλα του τά  ενδύματα. Ειτα έκαδέζετο επί 
τοίί πατώματος του δωματίου του καί έξάγων ίδιοχείρως τάς περικνημί
δας του έρριπτεν αύτάς ώς ανωτέρω, καί τέλος κατεκλίνετο ήσυχος εις την 
κλίνην, 'ίπ ό  σφοδρότατης ο’ργής κατελαμβάνετο Οσάκις έβλεπε τρεΤς λαμ
πάδας συγχρόνως άνημμένας.“

Ή  φ ιλ ο ξεν ία  4ν Σ α μ ο ά .  Ή  ουσιωδέστατη άρετή, τής όποιας τήν 
άσκησιν συνιστά καί επιβάλλει ή  θρησκευτική διδασκαλία τών Σαμοατών, 
είναι ή  φιλοξενία. Πας ξένος έπισκεπτόμενος οΤον δήποτε χωρίον έν Σα- 
μο3 δύναται έκ των προτέρων νά ήναι βέβαιος ότι έχει ήσφαλισμένην την 
τροφήν καί τήν κατοικίαν του έφ’ όσον δήποτε χρόνον δέλει νά παρατείνη 
τήν εκεί διαμονήν του. Έ ν  εκάστω χωρίω εύρίσκεται εΐδός τ ι ξενοδο
χείου (φαλετάλε) εν ω οι ξένοι εύρίσκουσι κατάλυμα, τροφήν καί πάσαν 
δυνατήν περιποίησιν δωρεάν. Τό ξενοδοχεΐον τούτο κεΐται εν τώ  μεσω 
του χωρίου καί χρησιμεύει ωσαύτως, έν έλλείψει ξένων, ώς είδος δημαρ
χείου. Ο ί ξένοι καί οί έξ άλλων χωρίων έπισκέπται οδηγούνται εις τό 
δημαρχεΐον τούτο, ενδα τυγχάνουσι θερμότατης υποδοχής παρά τ£ίν κατοί
κων του χωρίου. "Οταν μάλιστα οί κάτοικοι τύχη νά πληροφορηδώσιν 
εγκαίρως περί της μελλούσης άφίξεως τών ξένων, πέμπουσιν απεσταλμέ
νους μέχρις ενός σταδμου πρός συνάντησίν των. Έ ν  τω  ξενοδοχείω ειτε 
δημαρχείω περιμενει ί  προυχων του χωρίου καί μία νεανις, ώρισμένη 
πρός υπηρεσίαν τών ξένων. Αί εύγένειαι καί φιλοφρονήσεις, μεδ’ ών γί
νεται ή  υποδοχή καί ό ασπασμός τών ξένων, είναι άπερίγραπτοι. 'Η  κα- 
ρυόχρους νεδνις, ή  ωραιότατη του χωρίου, μετά τών συντρόφων αυτής 
μασσα τάς ρίζας φυτοΟ τίνος ¿νομαζομένου κ ά β α  καί άποπτυει αύτάς εν
τός έτοιμων ξύλινων άγγείων, ενδα έκ τών μασσημάτων τούτων παρα
σκευάζεται ποτόν τ ι, άρεστότατον είς τούς Σαμοάτας. Άλλ’ ή ήκιστα όρε- 
κτική αυτη σκευασία καδιστδ τό ποτόν τούτο άηδέστατον φάρμακον διά 
τούς λευκούς ξένους. Έ ν  τώ μεταξύ οί κάτοικοι του χωρίου συλλέγουσιν 
έξ άλλων μερών διάφορα τρόφιμα διά τούς ξένους, άλείφονιες δε τά σώ
ματα αύτών μέ κούκινον ελαιον καί περικαλύπτοντες αυτά εν μέρει με 
φύλλα καί ίνδη , μεταβαίνουσιν εν πομπή καί παρατάξει φδοντες εις τά 
ξενοδοχεΐον, όπως προσφέρωσι τά δώρά των εις τούς ξενιζόμενους. Τά 
δώρα ταυ τα , συνιστάμενα εις καρπούς, ίχδύς, μικρούς χοίρους κτλ., είναι 
πολλάκις τοσουτον άφδονα, ώστε οί ξένοι δύνανται έπί ολοκλήρους εβδο
μάδας νά ζώσιν έξ αύτών. Μετά τήν προσφοράν τών δώρων περιφέρεται 
από στόματος είς στόμα τά άγγεΐον, όπερ περιέχει τό έκ τών μασοημένων 
ριζών παρασκευασδέν ποτόν,

Άν& ρω πο& νσίαι ¿ν Α φ ρ ικ ή .  Έ κ  Νέας Καλαβάρης άφικνουνται 
φρικωδέσταται ειδήσεις περί άνδρωποδυσιών. Προ τινων ημερών άπέδα- 
νεν 5 γηραιός βασιλεύς τής Έβόης, κατά δέ τό επικρατούν έν ταΐς χώραις 
έκείναις Ιδιμον, μετέβησαν πραγματευταί έκ Νέας Καλαβάρης είς Έβόην 
όπως έκδηλώσωσι τόν σεβασμόν αύτών πρός τόν νέον μονάρχην. Ο ί πραγ
ματευταί ουτοι έγνώριζον καλώς ότι μετά τόν δάνατον του γηραιού βασι- 
λέως έτελοΰντο δρησκευτικαί τελεταί καί δυσίαι άνδρώπων είς τούς δεούς 
,,Γιού Γιου“ , ενόμισαν όμως ότι αί τελεταί αύται ειχον πρό πολλοί περα- 
τωδή. ’Αλλά κατά τήν άφιξιν τών πραγματευτών είς τήν πόλιν Έβόην

εύρίσκετο ακριβώς ή εορτή έν τω φρικωδεστάτω αυτής σταδιω. Ο νε
κρός του γηραιού βασιλέως έκειτο ήδη έν τώ  νεωστί άνορυχδέντι εύρυ· 
τάτω καί βαδυτάτφ τάφω. Παρ’ αύτώ δέ έκειντο α ί νεαρώταται γυναίκες 
του βασιλέως, αιτινες εΤχον δανατωδή διά σκληρότατων βασάνων. Άφοϊ 
οί άγριοι συνέτριφαν αύταΐς τούς βραχίονας καί τά σκέλη διά πελέκεων, 
έδηκαν τά δυστυχή δύματα πλησίον του δεσπότου τω ν, όπως άποδάνωσι 
βραδέως ύπό τής πείνης κα! τών φοβερωτάτων άλγηδόνων. Αί βάσανοι 
τών γυναικών τούτων διήρκεσαν έπί τέσσαρας έως πέντε ημέρας. Δέκα 
άλλα δύματα εϊχον ήδη σφαγή πρό τής άφίξεως τών πραγματευτών. Εις 
άλλα μέρη τής πόλεως έτελουντο δυσίαι ύνδρών πρός έξιλέωσιν τών δεών. 
Πολλών άνδρών διετρυπων τούς πόδας , ειτα δέ διά σχοινιών έκρέμων τά 
δύματα από τών δένδρων μέ τάς κεφαλάς πρός τά κάτω. Άλλους πάλιν 
έκρέμων δριζοντίως μεταξύ δυο δένδρων, άπέκοπτον τάς κεφαλάς αυτών 
διά τού πελέκεως, έρριπτον αύτάς είς τόν τάφον τού βασιλέως, καί ειτα 
ετρωγον τά υπόλοιπα τών σωμάτων. Οί πραγματευταί ύπό φρίκης κατα- 
ληφδέντες κατέλιπον τήν πύλιν.

Β ρ α χ ύ τα τα  ¿ νάμ ατα  άνδρώπων, πόλεων, χωρίων, ποταμών κτλ., 
γραφόμενα δι’ ενός μόνου γράμματος, ού μόνον φωνήεντος αλλά καί συμ
φώνου, ύπάρχουοι πολλά, τών όποιων ή συλλογή δά ή το ίσως λίαν ενδια
φέρουσα. Πρύ τινων ήμερών παρουσιάσδη παρά τω. δημάρχω του Gagny 
έν τή γαλλική έπαρχία Seine-et-Oise έμπορός τις Γάλλος, όπως άναγγείλη 
την γέννησιν του τέκνου του. „Πώς ¿νομάζεται ή μήτηρ;“ η’ρώτησεν ό 
δήμαρχος. — ,,Ρόζα Β“ άπεκρίδη ό έμπορος. — ,,Β ; πώς τό γράφετε, 
διά του e ,  a i,  ey  ή  a ie ;“ ήρώτησε πάλιν ό δήμαρχος. — „Μόνον διά 
του γράμματος Β, άνευ φωνήεντος“ άπήντησεν ό έμπορος καί ήναγκάσθη 
νά παρουσίαση όλα τά πρός τούτο αναγκαία έγγραφα όπως πείση τόν δή
μαρχον ότι τό όνομα της συζύγου του έγράφετο πράγματι δι’ ενός μόνου 
γράμματος.

Έ ν  τώ· γαλλικοί νομω Somme υπάρχει χωρίον τ ι ,  ονομαζόμενον 
άπλούστατα ,,Γ“ . ’Εκτός τούτου ύπάρχει καί όρμος τις εν τή λίμνη Zui
d e r όνομαζόμενος , , ϊ“ , καί κινεζική τις πόλις όνομαζομένη ώσαύτως , , ΐ “ . 
Σουηδική τις πόλις ¿νομάζεται ,,Α“ , τό αύτό 8έ όνομα φέρει καί μικρός 
τις ποταμός έν Γαλλία. Πρός τούτοις μία  ολόκληρος έπαρχία τής Σινικής 
¿νομάζεται ,,ιι“ .

Έ ν  Κεφαλληνία ύπάρχει μέρος τι παρά τήν μεσημβρινήν άκτέν της 
νήσου, τό όποιον ο’νομάζεται „ 3 “ .

"άκΆεσις ύποδημά τω ν. Έ ν  Αονδίνω έγένετο ή έναρξις παραδόξου 
τινός έκδισεως, περιεχούσης μεγάλην συλλογήν ύποδημάτων έκ πάντων 
των μερών του κόσμου καί, έφ’ όσον ήτο δυνατόν νά εύρεδώσιν, έξ όλων 
τών έποχων. Έ ν  τή έκδέσει ταύτη εύρίσκονται αρχαία αιγυπτιακά καλα- 
μόπλεκτα σάνδαλα, κίτρινα σακκοειδή ελληνικά ύποδήματα, άτινα έφύρουν 
άρχαΐαι Άδηναΐαι κατά τάς έορτάς, έρυδρά νορβηγικά υποδήματα κατε- 
σκευασμένα έκ σειριδίων, καί !ν ζεύγος ύποδημάτων, άτινα έκόσμουν ποτέ 
τούς πόδας νύμφης τινός έκ Δαμασκού. Τ ά  ύποδήματα ταΰτα είναι ξύ
λινα καί περικαλύπτονται μέ μ α ρ γα ρ ιτα ρ ό ρ ρ ιζα ν , τά δέ ύποπτέρνια αύ
τών έχουσιν ύψος ένός σχεδόν ποδός. Πεποικιλμένα, έξ έρυδρού δέρματος 
ύποδήματα, άνήκοντά ποτε είς τόν πάπαν Πίον τόν IX., εύρίσκονται πλη
σίον ύποδημάτων έκ Peschew ur, κατεσκευασμένων έκ δερμάτων ίχδΰω ν 
βαρέα όλλανδικά ύποδήματα πληοίων λεπτών τουρκικών έμβάδων, περι- 
κοσμουμένων μέ μαργαρίτας. Καί έν συντόμω, εύρίσκονται, ώς προείπο- 
μεν, εν τή εκδεσει ταύτη ύποδήματα έξ όλων τών μερών τού κόσμου καί 
έκ διαφόρων έποχων.

*Εχ&εσις ν α ν α χ ή  κ α ί  σ τρ α τιω τικ ή . Έ ν  ’Εδιμβούργο) έτελέσδη 
τη 18. ’Ιουνίου, έπετείω ήμερα τής έν Βατερλώ μάχης, ή έναρξις ναυτικής 
καί στρατιωτικής έκδέσεως, περιεχούσης είς δυο τμήματα μεγάλην συλλο
γήν όπλων καί πολεμικό« έργαλείων διαφόρων έποχών, άπό τών άρχαιο- 

ι τάτων χρόνων μέχρι του έτους 1875.
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Β ρ ο χή  μ ελά νης . Έ ν  G rabam s Town παρά τό άκρωτήριον τής 
Καλής Έ λπίδος έπεσε τή 14. Αύγουστου 1888 βαγδαία βροχή μελάνης, 
ήτις έκάλυψεν ευρυτάτας εκτάσεις μέ μέλαν ύδωρ. Τό παραδοξότατον 
τούτο φαινο'μοον προσεπάδησάν τινες νά έξηγήσωσι, παραδεχόμενοι ότι 
ή ατμόσφαιρα συνεπεία ηφαιστειώδους τινός έκρήξεως είχε κορεσδή με- 
λαίνης κόνεως, ήτις άναμιχδεΐσα μετά τής βροχής έθωκεν αυτή τό μέλαν 
χρώμα. Άλλοι πάλιν ίσχυρίσδησαν ότι ή γή κατά τήν περιστροφήν αυτής 
περί τόν ήλιον ειχε διέλδη διά  πυκνής τίνος μάζης μετεωρικής κόνεως, 
ήτις άναμιχδεΐσα τή έν τοΐς περιχώροις του G raham s Town πιπτούση 
βροχή παρέσχε τω  υδατι τήν μέλαιναν αύτης χροιάν.

Β ρ ο χ ή  α ίμ α το ς . Έ ν  τφ  κυβερνείω Λουβλίν τής ‘Ρωσσικής Πολω
νίας έπεσεν έσχάτως βροχή αίματοβαφής· αί σταγόνες πίπτουσαι έφαίνοντο 
έρυδραί ώς τό α?μα· οί λάκκοι του εδάφους έπληρώδηααν υδατος πορφυ
ρού καί πανταχού ερρεεν έν τάϊς όδοΐς αίματόχρουν τό ύδωρ. Αί λευκαί 
χειρίδες τών χιτώνων τών υπό τής βροχής καταληφδέντων έν τοΐς άγροΐς 
χωρικών ήσαν διάβροχοι ώς ύπό αίματος, φόβος δέ καί τρόμος κατέλαβε 
τούς δεισιδαίμονας κατοίκους. Μία φιάλη τού αίματοβαφοδς τούτου υδα
τος εστάλη είς Βαρσοβίαν, όπως έξετασδή μικροσκοπικώς καί άναλυδή χη- 
μιχώς ύπό τόΐν εκεί επιστημόνων. Τινές εξήγησαν τό παράδοξον τούτο 
φαινόμενον διά τής παραδοχής ότι άπειράριδμα στίφη αοράτων έγχυματι- 
κών ζωύ'φίων συμπυκνωδέντα είς ύψηλά τής ατμόσφαιρας στρώματα συμ- 
παρεσύρδησαν ύπό τής καταπεσούσης βροχής καί άναμιχδέντα τω ύδατι 
παρέσχον αύτώ τήν πορφυρδν έκείνην χροιάν.

Κ α τα  τή ς  μ ά σ τ ιγ ο ς  τ ϊο ν  χω νώ τιω ν. Ώ ς  γνωστόν, τά ώ ί  τό)« 
κωνώπων αναπτύσσονται εις στάσιμα ύδατα, όλη, τέλματα, τάφρους, ετι 
δέ καί είς βραδέως ρέοντα ρυάκια. "Οταν τά στάσιμα ταΰτα δδατα εΤναι 
σχετικώς μικρας εκτάσεως, ή έξόντωσις τών έν αύτοΐς άναπτυσσομένων 
κωνώπων εΐνε εύκολος. Άρκεΐ νά χύσωμεν έπί τής έπιφανείας τών ύδά- 
των τούτων ολίγον πετρελαιον, τό όποιον αμέσως καλύπτει διά λεπτότατου 
στρώματος όλόκληρον τήν επιφάνειαν του ύδστος καί δανατόνει τά ώά 
τών κωνώπων. Ωσαύτως επενεργεί πρός εξολόδρευσιν τών ζωύ'φίων τού
των οίον δήποτε άλλο παχύ έλαιον (όσιο εύδηνότερον, τόσω καλήτερον). 
"Οταν όμως τά όλη είναι πολύ εκτεταμένα, ή  χρήσις του πετρελαίου δέν 
εΐνε αξία συστάσεως, διότι α ί άναδυμιάσεις αύτού είναι βλαβεραί είς τήν 
υγείαν τών άνδρώπων. Έ ν  τή περατώσει ταύτη είναι καλήτερον νά με- 
ταχειριζώμεδα τό κοινώς καλούμενον λά δ ι τή ς  μ ο υ ρ ο ύ να ς , ή  άλλο τι 
παχύ καί ει’δηνόν έλαιον. "Εν κοχλιάριον τοΰ έλαίου τούτου δΰναται νά 
κάλυψη μεγάλην έκτασιν τού στάσιμου όδατος, μία δέ λίτρα αρκεί όπως 
έπικαλύψη διά λεπτοτάτου στρώματος λίαν εκτεταμένος λίμνας. Άξιον 
πάσης συστάσεως εΐνε πρός έξολόδρευσιν τών κωνώπων καί ή υγρόπισσα 
(τό κατράμι), τής οποίας ή οσμή ουτε δυσάρεστος εινε ούτε βλαβερά εις 
τήν υγείαν τών άνδρώπων. Ή  χρήσις τών μέσων τούτων όπου υπάρχου- 
σιν Ιλη καί τέλματα πρέπει νά γίνεται άπο τών μέσων ’Ιουλίου μέχρι τέ
λους τόύ Αύγουστου, άμέσως πρό τής άναπτύξεως τών κωνώπων.

Πρός άπομάκρυνσιν τών κωνώπων χρησιμεύουσι διάφοροι ¿σφρανταί 
ούσίαι καί διάφορα έλαια, τών όποιων όμως ή  ¿σμή καί εις πολλούς άν- 
δρώπους εΐνε δυτάρεστος. Ώσαύτως επενεργεί πρός άπομάκρυνσιν τών 
κωνώπων ό καπνός τού σιγάρρου.

Τ ά  ν εώ τα το ν  δ ρά μ α  το ή  Ά λφ ό να ο ν  D audet. Ό  Alphonse D au
det παρέδωκεν ήδη τω διευδυντή τού έν Παρισίοις δεάτρου τοΰ Γυμνα
σίου έτοιμον τό χε.ρόγραφον τού νεωτάτου αύτοΰ δράματος, όπερ επιγρά
φεται ,,'Ο περί δπάρξεως άγών“ , είς πέντε πράξεις. Ό  δέ διάσημος 
«υγγραφεύς Georges O hnet επεξεργάζεται ήδη διά τήν σκηνήν τό νεώ
τατον αύτού μυδιστόρημα „L e docteu r R am eau“ .

Έ φ η μ ερ Ις  λα τιν ικ ή . Έ σχάτω ς ήρξατο έν ’Ιταλία (έν τη πόλει 
Aquila degli Abruzzi) ή έκδοσις έφημερίδος έν λατινική γλώσση. Ή  
πρωτοφανής καί μοναδική είς τό εΐδός της έφημερίς αυτη, έκδιδομένη 
κατά δεκαπενδημερίαν, συνίσταται έξ ¿κτώ σελίδων ογδόου σχήματος,

φέρει δέ τόν τίτλον „A laudae“  ήτοι Κ ορνδαλοί. ’Εκδότης αύτης εΐνε 
ό Carlo A rrigo Ulerico, νεαρός φιλόλογος σπουδάσας έν Μονάχω.

!Ε ννέα  π ρ ω τό τν π α  χ ε ιρ ό γρ α φ α  το ν  Λ ό ρ δ ο ν  'Γένννσον, του 
έστεμμένου ποιητοΰ τής ’Αγγλίας, πωληδεντα είς δημοπρασίαν παρα τίνος 
Άγγλου βιβλιοπράτου ήγοράσδησαν άντί 8750 σελινίων — άρκούντως ση
μαντικού ποσού, λαμβανομενου μάλιστα ύπ’ όψει οτι ό Λόρδος Τέννυσον 
ευρίσκεται είσέτι μεταξύ τών ζώντων, ένώ κατά τό άνέκαδεν επικρατούν 
εδιμον τότε μόλις έκτιμώνται έπαξίως τά χειρόγραφα τών ποιητών, όταν 
ουτοι άπό πολλών αιώνων δέν ύπάρχωσι πλέον.

Χ ρ ια τ ια ν α Ι  ιέρεια ι. Έ ν  ταΐς Ή νωμέναις Πολιτείαις τ ή ς ’Αμερι
κής ύπάρχουσιν ίχ ι μόνοι ιατροί, δικηγόροι, καδηγηταί κτλ. άλλά καί ιερείς 
—  δήλεις, τούτ’ έστι γυναίκες περιβαλλόμεναι τό άξίωμα τής ίερωσυνης. 
Μία έκ τών ίερειών τούτων, ή E llen  R inkle έν Κλεβελάνδη (Ό χίο) έκ- 
τήσατο έσχάτως καί τό δικαίωμα, "να οί ύπ’ αυτής εύλογούμενοι γάμοι 
άναγνωρίζωνται καί ύπό της πολιτείας ώς νόμιμοι καί έγκυροι.

'ίπ ό  τού γάλλου αστρονόμου Cbarlois άνεκαλυφδη άπό τού έν Νί
καια άστεροσκοπείου Ιν έτι έκ τών μικρών εκείνων ουρανίων σωμάτων, 
άτινα μεταξύ τών δύο μεγάλων πλανητών, τοΰ Άρεως καί τοΰ Διός, περι- 
στρε'φονται περί τόν ήλιον.

Ό  Ιΐαστέρ ύπέβαλεν είς τήν ’Ακαδημίαν τών έπιστημών στατισπκτν 
τών διά τής μεδόδου του δεραπευδέντων άπό 1. Μαΐου 1889 μέχρι 1. Μαΐου 
1889, καδ’ ήν φαίνεται 'οτι έκ 1673 άνδρώπων, δηχδέντων ύπό λυσσών- 
των κυνών, μόνον τρέΤς άσδενεΐς άπέδανον, οί δέ λοιποί ιατρεύδησαν.

θ ε ρ α π ε ία  κα ρδια κώ ν νοσημάτω ν. Μέγας γίνεται λόγος παρά 
τοΐς ίατρικοΐς κύκλοις καί έν τοΐς ίατρικοΐς περιοδικοί? τής ’Ιταλίας περί 
τής σπουδαιότατης έφευρέσεως νεαρού τίνος έκ Βονωνίας ίατροΰ, όνόματι 
Σ. Σαλάγη, τής άφορώσης τήν δεραπείαν τών καρδιακών νοσημάτων. Μετά 
πολυετείς έρευνας καί μελέτα?, ένδαρρυνδεΐς ύπό τής έν 'Ρώ μη  ιατρικής 
σχολής, ό Δρ. S. Salagbi κατώρδωσε να κατασκευάση συσκευήν τινα, ήτ.ις 
διά μηχανικής έπενεργείας δυναται νά άρη εντελώς ή  τούλάχιστον νά ελάτ
τωση σημαντικώς τάς διαταράξεις τής κυκλοφορίας τοΰ αίματος καί νά 
ίατρεόση τά καρδιακά νοσήματα. Ή  ιατρική Σχολή τού πανεπιστημείου 
τής Βονωνίας διώρισε πρός Ιξέτασιν της έφευρέσεως ταύτης τού Δρ. Σα
λάγη (δίαν έπιτροπήν, συνισταμένην έκ τον  καδηγητών της ιατρικής M urri, 
A lbertoni, Bruguoli, Rugi καί Cantalam esse · τά αποτελέσματα τής έξ- 
ετάσεως έδημοσιεύδησαν ήδη ύπό τής επιτροπής, ήτις εξέφρασε ,,τή ί1 
ί 'γ χ ρ ισ ιν  κα ί το ν  ίλανμααμόν"  της έπί τή έφευρέσει του δεραπευτικού 
τούτου μέσου, δ ι’ ου δεραπεύονται πολλά καρδιακά νοσήματα, άτινα μέχρι 
τού νύν έδεωρούντο άνίατα.

Ή  έν τώ  πανεπιστήμιο) τής Βονωνίας ν φ η γή τρ ια  G iuseppina 
C atlaui ήρξατο έσχάτως τών παραδόσεων αύτής, πραγματευδεΐσα κατά 
τήν πρώτην παράδοσιν Ινώπιον πολυπληδεστάτου ακροατηρίου περί τής 
Βακτηριδιολογίας έν γένει καί τής Ιπιρροής αύτής έπί τής νεωτέρας πα- 
δολογίας. Ό  κλάδος, είς τόν όποιον άφιεοώδη άποκλειστικώς ή νεαρά 
διδάσκαλος, εΐνε ή γενική παδολογία.

Ή  διά  τη ς  ρα π το μηχα νής ¿ ργα σ ία  εΐνε βλαβερωτάτη είς τήν 
άνάπτυξιν καί τήν ύγείαν του σώματος καί προξενεί πολύ περισσότερα? καί 
δεινότερα? νόσους ή ή συνήδης διά τη ; βελόνης έργασία. Πρό πάντων 
προσβάλλονται α ί διά τής ραπεομηχανης έργαζόμεναι γυνάΐκες ύπό αναι
μίας καί επομένως ύπό διαταράξεοις ώρισμένων τινών λειτουργειών τοΰ 
γυναικείου οργανισμού. Ώσαύτως παρουσιάζεται συχνότατα στομαχικός 
κατάρρους καί άλλα νοσήματα τού στομάχου, ότι δέ καί ραχΐτις. 'Η  διά 
τής ραπτομηχανής έργασία έπενεργεΐ βλαβερώς έπί τής κυκλοφορίας καί 
τής δρέψεως τοΰ αίματος, βλαβερωτάτη δέ εΐνε πρό πάντων είς κοράσια 
14 Ιως 16 έτών.
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Α Ι Α Φ Ο Ρ Ο Ι  Γ Ν Ω Μ Α Ι  Π Ε Ρ Ι  Τ Ο Ϊ  Κ Α Π Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ .

Ποιαν ιδέαν έχετε περί τοΰ καπνίσματος; — Δεν άμφιβάλλομεν ότι 
α ί πλέισται άν ούχί πασαι αί εύγενεΐς ημών άναγνώστριαι θά  άπαντήσωσιν 
εις τήν ερώτησιν ταύτην, ότι ό καπνός καί τό κάπνισμα εΐνε άποτρόπαιον 
ελάττωμα, είναι έφεύρεσις τον διαβόλου, τήν όποιαν μισοΰσι καί άποστρέ- 
φονται. ’Αλλά καί μεταξύ των άνδρών ύπάρχουσιν οϋκ όλίγοι οιτινες άπε- 
χθάνονται τήν συνήθειαν ταύτην τοΰ καπνίζειν. ’Ενταύθα όμως 5·' άντι- 
παραθέσωμεν τάς περί τοΰ καπνίσματος γνώμας τών γνωστότερων καί 
διασημοτέρων τής Γαλλίας συγχρόνων συγγραφέων καί ποιητών, άς ουτοι 
άπεφήναντο έν ίδιοχειροις επιστολαΤς προς τόν συγγραφέα ενός διαγωνί
σματος τής έν Παρισίοις „εταιρείας κατά τής καταχρη'σεως τής νικοτίνης“ .

Ό  Η . Τκίηθ άποφαίνεται ως εξής: Πράγματι καπνίζω αρκετά <η· 
γ α ρ έ ιτα .  Τά κάπνισμα εΐνε διασκέδασις έν στιγμάίς έλλείψεως ιδεών 
καί διανοητικής αργίας· συγχρόνως όμως εΐνε δουλεία τοΰ ανθρώπου καί 
κινδυνώδης συνήθεια, ώς άποδεικνυ'εται έκ πολλών παραδειγμάτων.

Ό  ’Ανδρέας ΤίιυηΐΓβί γράφει τά εξής: Ουδέποτε έχρημάτισα μέλος 
τής „εταιρείας έναντίον της καταχρήσεως του καπνίσματος“ , διά τόν άπλοό- 
στατον λόγον δτι καί εγώ άύτός είμαι εμπαθέστατος καπνιστής. Πρό δυο 
έτών'. μέ παρεκάλεσεν 6 πρόεδρος τής εταιρείας ταύτης νά συγγράφω μι
κρόν τ ι διήγημα καί νά περιγράφω έν αύτω τά παθήματα ενός αρχαρίου 
έν τω καπνίζειν. Ά φ ’ οδ έδημοσίευσα το διήγημα τοΰτο, έλαβον, εγώ ό 
ανάξιος, άργυροΰν παράσημον παρά τής έν λόγψ εταιρείας. Τοΰτο ύπήρξεν 
ό μόνος μου σύνδεσμος μετά των άντιπολων τοΰ καπνίσματος.

'Ο  Αιμίλιος Ζωλας λέγει τά εξής: Ούδεμίαν έχω ώρισμένην γνώμην 
περί τοΰ ζητήματος τούτου. Πρό δέκα περί που ή δώδεκα έτών έπαυσα 
νά καπνίζω, κατά συμβουλήν ίατροΰ τίνος, διότι κατ’ εκείνον τόν χρόνον 
έπίστευον ότι εΐχον προσβληθή υπό καρδιακού νοσήματος. Άλλ’ ένα πι- 
στεύσω ότι 5 καπνός έχει οίανδήποτε επιρροήν επί τής φιλολογικής έργα- 
σίας, θά  ήτο άνάγκη τρανωτάτων έπιστημονικών αποδείξεων. Εΐδον με
γάλους συγγραφέϊς καπνίζοντας πολύ άλλ’ Ουδόλως έκ τούτου αφυέστερους 
γενομένους. *Αν ή μεγαλοφυΐα εΐνε νόσος των νεύρων, πρός τί νά τήν ία- 
τρευ'σωμεν; Ή  τελειότης εΐνε τόσον βαρετή, ώστε πολλάκις λυποδμαι ί α  
άπέβαλον τήν συνήθειαν τοΰ καπνίσματος.

Ό  Φραγκίσκος Κοππέ άρχίζει μέ τάς λέξεις: „Ε ίμαι μέγας καπνι
στής, Κύριέ μου!“ εΐτα 8’ εξακολουθεί: „’Από τοΰ δεκάτου ογδόου έτους 
τής ηλικίας μου —  ήδη άγω τό τεσσαρακοστόν έβδομον — κρατώ δλας 
τάς ημέρας σιγαρέττα εις τό στόμα μου. Ουδέποτε καπνίζω σιγάρα ή

διά καΛνοσύριγγος, άλλά πάντοτε σιγαρέττα. Τά άνάπτω καί μετά τάς 
πρώτας ροφήσεις τά απορρίπτω. Εΐνε μεν αληθές ότι δέν είμαι εκτάκτως 
ύγιής καί εύρωστος, άλλ’ ούδένα λόγον έχω να αποδώσω εις τό κάπνισμα 
τήν αιτίαν τής άδυνάτου κράσεώς μου. Ά π’ εναντίας δέ πιστεύω, sv ?σω 
δέν μοί άποδεικνυ'εται τό έναντίον, ότι ό καπνός εΐνε διεγερτικός πρός 
έργασίαν καί όνειροπόλησιν, διά δέ τόν ποιητήν αί δύο αυται λέξεις εΐνε 
συνώνυμοι.'1

Αλέξανδρος Δουμδς ό νεώτερος λέγει ότι καί άλλοτε ήρωτήθη ύπύ 
τίνος περί τοΰ ζητήματος τούτου, άλλά παρέπεμψε-τόν ερωτήσαντα πρός 
τον Augier καί F euille t, οιτινες άμφότεροι είναι μεγάλοι καπνισταί. „’ Εγώ 
— εξακολουθεί — ο στις ευτυχώς πολύ άργά ήρχισα νά καπνίζω, άπέκοψα 
τήν συνήθειαν τούτην, άμα ώς παρετήρησα ότι à καπνός.μοί προύξένει 
σκοτοδινίας, αΤτινες πράγματι μετά εξάμηνον αποχήν άπό τοΰ καπνίσματος 
δέν έπανήλθον πλέον, Ό  καπνός εΐνε κατά τήν γνώμην μόυ, μετά τό 
οινόπνευμα, ό μέγιστος καί φοβερώτατος εχθρός, ου .μόνον τοΰ. σώματος 
άλλά καί τοΰ πνεύματος. Ούδείς όμως θά  δυνηθή νά  παύση τήν γινο- 
μένην κατάχρησιν τοΰ καπνού, διότι οί ανόητοι άποτελουσι πάντοτε τήν 
πλειονοψηφίαν, τούς δέ άνοήτους ό καπνός ολίγον, δύναται. νά βλάψη 
πνευματικώς. Προσπαθήσατε λοιπόν νά πείσητε τούς νοήμονας. καί λογι
κούς περί τής βλαβερότητος τοΰ καπνίσματος. Ούδείς δύναται νά άρ· 
νηθη ότι στηθικά νοσήματα προέρχονται συχνότατα εκ τής καταχρήσεως 
του καπνοΰ.“

Τελευταίαν άναφέρομεν τήν γνώμην τοΰ Octave Feuillets. Ουτος 
λέγει: ,,Ή μην μέγας καπνιστής καί μεθ’ όλας μου τάς προσπάθειας δέν 
ήδυνάμην ν’ άποβάλω τήν κακήν ταύτην συνήθειαν τοΰ καπνίσματος. ΙΙρό 
τινων όμως ετών ήναγκάσθην απολύτως νά πράξω τοΰτο, ένεκα μεγάλου 
τινός νευρικοΰ έρεθισμοΰ, τόν όποιον επί πολύν χρόνον δέν ήθελα νά άτο- 
δώσω εις τήν ενέργειαν τής νικοτίνης, δστις όμως πράγματι ούδεμίαν άλλην 
αιτίαν είχε ή τό δηλητήριον τοΰτο. ’Ε π ί τέλους ήναγκάσθην νά ένδώσω 
εις τήν άλήθειαν, ίτ ε  πλέον τά νευρικά πάθη καί ιδία α ί σκοτοδινίαι καί 
οι στομαχικοί σπασμοί έγειναν συχνότεροι καί άφόρητοι. Έ ν  γένει θεωρώ 
ώς πρόδηλον καί άναμφίβολον, ότι ό καπνός εις νευρικούς άνθρώπους πρό 
πάντω* εΐνε βλαβερώτατος. Κατ’ άρχά» επιφέρει έλαφρόν τινα ερεθισμόν, 
έλαφράν τινα μέθην, ήτις άποκοιμίζει τάς πνευματικάς δυνάμεις. ’Αναγ
κάζεται τις νά αγωνίζεται έναντίον τής ιδίας του ένεργείας διά τίνος άντι- 
δράσεως, ητις καταπονεί το σώμα καί άπαμβλύνει ττν  θέλησιν.
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 Ληγούσης διά τοΰ άριθμοΰ τούτου τής
πρώτης εξαμηνίας τής Κλειοΰς παρακαλοΰμεν τούς 
άπανταχοΰ άξιοτίμους κ. συνδρομητάς καί άντα- 
ποκριτάς μας, όπως έπισπεύσωσι τήν αποστο
λήν τών καθυστερουσών συνδρομών. — κ. Θ. Μ. 
είς Πειραιά. Άναμένομεν, — κκ. Άδελ. X. Φ. εις 
Βελιγράδιον. Τοιοΰτον τ ι δέν μας συνέβη ποτέ 
— κ. X. Α. είς Κάϊοον. Σας έγράψαμεν. — κ. Α. 
Μ. είς Άγχίαλον. Ελπίζομεν νά πεισθήτε. — 
κ. Π . Μ. ε ι ς ’Αμισόν. Ένεγράψαμεν καί σας εύ·

Ιχαριστοΰμεν, Ώ ς  πρίς τά λοιπά θ ' άνταποκρι- 
θώμεν. — κ. Α. Κ. εις Βώλον. Ένεγράφησαν καί 
άπεστάλησαν, αί εικόνες έστάλησαν επί συστάσει. 
—  κ. Λ. Φ. Λ. ε ίς ’Αλεξάνδρειαν. Έλήφθησαν καί 
σάς εύχαριστοΰμεν, έπισής δέ σας εύχαριστοΰμεν 
καί δια τούς ύποδειχθέντας ήμ'ν νέους συνδρομη
τάς. — κκ. I. Ν. Σ. είς Φιλιππούπολιν, Ν. Σ. Π. 
είς Κισνόβιον, I. Ζ. εις Βατούμ, I. Μ. εις Ροστό- 
βιον, Π . I I .  είς ’Οδησσόν, Β. Β. είς Άδριανούπο- 
λιν. Έλήφθησαν καί σας εύχαριστοΰμεν. — κ. Δρ. Γ.

είς Κάίρον. Σάς εύχαριστοΰμεν. — κ. Ν. Ε . Β. 
είς Ζαγαζίκ. Ένεγράψαμεν, τά δέ λοιπά έσημειώ- 
σαμεν. — κ. Π. Λ. είς Άνάπαν. Άπεστάλη. — 
κ. Ε . Δ. Ο εις Σουέζ. Έσημειώσαμεν. — κ. Α. 
Κ. Π. έν Λεμησσψ. Ένεγράψαμεν. — ίΐανοσ. Άρχ. 
Μ. είς Τιφλίδα, ό ά  άποσταλή κατ’ επιθυμίαν σας. 
— κ. A. II. είς ΚάΤρον. Άναμένομεν. — κ. Ν . Ζ. 
είς’Αδριανούπολιν. Έ λήφθη — κ. Α. είς Κυδωνιάς. 
Αί προσωγραφίαι τή ; Κλειοΰς μας ξυλογραφοΰνται 
έν τή ’Ακαδημία τώ / ώραίων τεχνών ένταΰθα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σπυρίδων Βασιλειάδης, μετά προσωπογραφίας. — Μία γνώμη υπό Γ. Σ. — Ή  άγία πόλις τών Ινδών. Περιγραφή 
ταξειδίου είς Βενάρες ύπό Φ. Σιχέρου. — Ό  Δαίμων. Διήγημα ύπό I. I. Κρασσέβσκυ (συνέχεια!. —  ΙΙινακοθήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. — Ποι
κίλα. (Δεισιδαιμονίαι αότο»άτορος. — Ή  φιλοξενία έν Σαμόα. — Άνθρωποθυσίαι έν Αφρική. — Βραχύτατα όνόματα ανθρώπων πόλεων κτλ. — 
Έ κ θ εσ ις  υποδημάτων. —  Έ κθεσις ναυτική καί στρατιωτική.) —  Ε πισ τήμ η  . καί Καλλιτεχνία. (Βροχή μελάνης. —  Βροχά αίματος. — Κατά τής 
μάστιγος τών κωνώπων. — Τ ό νεώτατον δρδμα τοΰ Άλφόνσου T-audet. — Έφημερίς λατινική. — Εννέα πρωτότυπα χειρόγραφα τοΰ Λόρδου Τέν- 
νυσον. — Χριστιαναί ίερειαι. — Άνακάλυψις ενός μικροΰ ουρανίου σώματος. — 'Η  στατιστική τών ύπό τοΰ Παστέρ θεραπευθεντων. — Θεραπεία καρ
διακών νοσημάτων. — Ή  ύφηγήτρια G iuseppina.C attam . — Περί τής βλαβερότητος τής διά ραπτομηχανής εργασίας.) — Διάφοροι γνώμαι περί τοΰ 
καπνίσματος. —  Μικρά Αλληλογραφία.

■ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Σπυρίδων Βασιλειάδης, μετά βιογραφίας (έν σελ. 177>. — Ό  -Βασιλεύς καί ή  Βασίλισσα τής Σαξωνίας (έν σελ. 181). — 
Ό  άπηγορευμένος καρπός. Κατά τήν έλσιογραφίαν τοΰ A. Ludwig (έν-σελ. 185).
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