
Έτος XT'. ΕΝ ΧΜϊΤΝΠ 1878. Φυλ. Β'.

ΠΕΡΙ ΤΙΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑΣ-

did.he,iC &παγγε.1θεΐαα ζην ί 9 Λεχεμβρίου 1877
υπό ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΚΤΕΝΑ ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΣ.

Κυφΐαι ζαί Κύοιοι.

Τών Όμηρείων ου πρό πολλών ημερών 
εύπρεπώς πάνυ τελουμένων έν αΰτη ταύτη 
τή αιθούση, δ τή ημέρα έκείνη τόν τεταγ- 
μένον έπέτειον πανηγυρικόν από ταύτης τής 
έδρας άπαγγέλλων έν τή περί Όμηρου εύ 
φραδεϊ αύτοΰ διαλέξει δλίγα τινα παροδι- 
κώς περί τών συνηγόροιν καί έπικρςτών τοΰ 
άθανάτου άοιδοΰ άφηγήσατο, μηδόλως, ώς 
γε μοι δοκεϊ, τοΰ κυρίου αύτοΰ θέματος έ- 
π-.τρέποντος την περί τούτων έκτενεστέραν 
οφήγησιν καί έξιστόρησιν.

Ή παροδική αυτή τσΰ εύφραδοΰς πανη- 
γυριστοΰ άφηγηοις άνέμνησέ μοι τότε, εύ 
τυχησάση *·α  παραιτώ έν τή έπετείω έ- 
κείνη τοΰ υμετέρου Συλλόγου πνευματική 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΑ. Β’ ) 

πανδαισία, περίδοξόν τινα γυναίκα, ήτις, 
καί τοι μή Έλλτνίς, παιδιόθεν όμως τώ 
μεμουσωμένςρ τής Ελληνικής παιδείας γά- 
λακτι γαλακτουχηθεϊσα καί ειτα τοΰ έλ- 
ληνσς λόγου έρασθεϊσα, πρώτη τών γυναι
κών, άνά τήν δύσιν καί τήν έώαν, ού μόνον 
τά έξοχα τοΰ Μεληβιγενοΰς Όμηρου ποιή
ματα μετεγλώττισεν εις τήν πάτριον αύ
τής φωνήν, κοινόν τοϊς δμοπατρίοις αύτής 
κτήμα αύτά άποκαταστήσασα, άλλά xdi 
ώσπερ Κόριννα, στιβαρώς άμα καί έπιδεξί*  
ως διαγωνισθεϊσα διά τής γραφϊδος αύτής 
κατ’ άτασθώλων έπικριτών καί κατηγόρων, 
τόν ήμέτερον άοιδόν είς τήν πρέπουσαν αύ
τώ θέσιν έν τώ φιλολογικά» τής πατρίδος 
αύτής Όλΰμπερ άνεβίβασε, τόν παταχθέν- 
τα 'Ελληνισμόν έν ταϊς καρδίαις τών όμα- 
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γενών αύτής άνήγειρε καί εδραίωσε, στι- 
λοβάτης ουτω γενομένη τοϋ πολλά ύπέρ 
τής πνευματικής καί εθνικές τοϋ "Ελληνος 
παλλιγγενεσίας διαπραξαμένου πατρίου αυ
τής φιλελληνισμού.

Σύγγνωτε δέ μοι έάν, μετά τοσαύτας υ
πέρ τοϋ αθανάτου άοιδοϋ ύπδ δεινών αγο
ρητών εύγλωττους καί σοφάς πραγματεί
ας, προσέρχωμαι κάγώ, τών Μουσών έλα- 
χίστη θεράπαινα, ϊνα περί λάτριδος καί 
συνηγόρου τοΰ Ομήρου τδν λόγον νΰν ποι*  
ήσωμαι. Γυνή Έλληνίς, παροικούσα έν τή 
εύγενεί πατρίδι τοΰ 'Ομήρου, άνερχομένη 
δέ τδ πρώτον ήδη έπί τής έδρας Συλλόγου, 
8ν σεμνύνει τδ φερώνυμον τοΰ Μελησιγε- 
νοΰς θείου άοιδοΰ, καί ένώπιον εύγενών καί 
εύγνωμόνων 'Ελλήνων, δφλημά μου έθνι- 
κδν έθεώρησα δπως άφιερώσω τήν ασθενή 
μου φωνήν ύπέρ γυναικδς, ήτις, άγαπήσα- 
σα καί λατρεύσασα τδν "Ομηρον, ένδόξως 
τδν καλδν ύπέρ τοΰ 'Ελληνισμού άγώνα ή- 
γωνίσατο. Τήν γυναίκα ταύτην προσέρχο
μαι σήμερον νά συστήσω είς τήν εύγνωμο- 
σύνην τής 'Ελληνικής ύμών καρδίας.

'Η φιλόμηρος καί 'Ελληνίστρια αΰτη γυ
νή είναι, Κυρίαι καί Κύριοι, ή "Αννα Δασιέ, 
γόνος περίπυστος τής Γαλλίας, άκμάσασα 
έπί Λουδοβίκου 1 ίου τού μεγάλου, οϋ ή 
έποχή ύπδ τών φιλολόγων κριτικών συγ
καταλέγεται μεταξύ τών μεγάλων φιλο
λογικών έποχών Περικλεούς τοϋ ’Αθηναίου, 
Αύγούστου τοΰ Ρωμαίου, καί Λέοντος τοΰ 
1 0ου τής Ιταλίας.

Εύτυχής δέ θέλω λογισθή έάν, έν στιγ- 
μαΐς τοσοΰτον κρισίμοις τού 'Ελληνισμοΰ, 
κατορθώσω νά άποσπάσω άπδ τής εύαι- 
σθήτου ύμών καρδίας ενα θερμδν παλμδν 
εύγνωμοσύνης, ένα 'Ελληνικόν παλμδν ύ 
πέρ τής φιλέλληνος καί φιλομήρου ταύτης 
γυναικδς, δστις ώς θυμίαμα εύπρόσδεκτον 
θέλει άνέλθει πρδς τήν ψυχήν έκείνης, ή- 
τις, συναγαλλομένη μετά τού 'Ομήρου καί 
τών λοιπών τής 'Ελλάδος προστατών καί 
συνηγόρων, θέλει άνταποδώσει ήμϊν τοϊς 
εύγνωμονοϋσιν "Ελλησι μίαν εύχή.ν είπέρ 
ποτέ άλλοτε άναγκαίαν, μίαν εύχήν ύπέρ 

τής σωτηρίας καί τού μεγαλείου τοΰ 'Ελ
ληνισμού.

"Ινα δ’ όμως κάλλιον αύτήν γνωρίσωμεν 
έπάναγκες δπως λάβωμεν μικράν τινά ι
δέαν τής ιστορίας τών έπικριτών τού ήμε- 
τέρου άοιδοϋ καί γνωρίσωμεν ιδία τήν θέσιν 
έν ή ευρηντο τότε άνά τήν Γαλλίαν τά δ· 
μηρικά ποιήματα, διότι τοιούτω τρόποι θά 
δυνηθώμεν νά έκτιμήσωμεν τδ μέγα έργον, 
ουτινος έπελάβετο αύτη, άντεπεξελθοΰσα 
κατ’ άνδρών έπςσήμων καί έπιβαλοΰσα σι
γήν είς τάς άτασθάλους αύτών έρεσχελίας 
κατά τοΰ πατρδς τής ποιήσεως, τοϋ έξο
χου έποποιοΰ Ομήρου.

Έν τοϊς άρχαιοτάτοις χρόνοις πρώτος δ 
Ζώϋλος, "Ελλην κριτικός έξ ’Εφέσου ή Άμ- 
φιπόλεως,έτόλμησε νά γράψη κατά τοΰ 'Ο
μήρου ποοσβάλλων τδ ένιαϊον έν ταϊς δυ- 
σίν αύτοΰ έποποιΐαις, τή Ίλιάδι καί τή 
Όδυσσεία. Πτολεμαίος δ Φιλάδελφος, υί
δς καί διάδοχος Πτολεμαίου τοϋ πρώτου, 
τοΰ τήν Αϊγυπτον λαβόντος μετά τδν θά
νατον ’Αλεξάνδρου τοϋ μεγάλου,βουλόμενος 
περισυναγαγεϊν ώς έν κιβωτώ πάντα τά 
διανοητικά προϊόντα τής τότε έποχής καί 
δι’ αύτών κοσμήσαι τήν έν Άλεξανδρείςε πε
ριώνυμον βιβλιοθήκην, συνέστησε πευματι- 
κους αγώνας, προσκαλεσάμενος τους απαν
ταχού σοφούς νά παρουσιάσωσιν αύτώ τά 
έργα τής διανοίας αύτών.

Μεταξύ τών σοφών, οΐτινες ύπέβαλον τάς 
συγγραφάς αύτών, ήν καί δ Ζώϋλος ούτος έκ 
Μακεδονίας τότε έλθουν είς ’Αλεξάνδρειαν' 
άλλά τά συγγράματα αύτοΰ ήσαν μεστά 
τοσούτφ πικρών έπικρίσεων καί κατηγο
ριών κατά τών 'Ομηρικών ποιημάτων, ώσ
τε δ Πτολεμαίος, βαρέως φέρων τήν προσ
βολήν ταύτην κατά τού θείου άοιδοΰ, 8ν οί 
μέν σοφοί πάντων τών αιώνων έσεβάσθησαν 
καί έδόξασαν, οί δέ λαοί άπεθέωσαν, ούδε
μίαν έδωκεν άκρόασιν τώ υβριστή, άφείς 
αύτδν ϊνα ύποστή τήν ποινήν τών πατρο- 
κτόνων, κατά τινας άπαγχονισθείς, κατ’ 
άλλους λιθοβοληθείς, καί κατά τινας καείς 
ζών έν αύτή ταύτρ τή Σμύρνή’ ούτω δέ τδ

όνομα τοϋ Ζωύλου ένεκα τών πικρών κατη
γοριών κατά τοΰ 'Ομήρου, κληθέντος Όμη- 
ρομάστιγος, κατέστη συνώνυμον τών έμπα- 
θώ/ κριτικών, χρησιμεΰον πρδς στιγματι- 
σμδν έκείνων, οΐτινες ύπδ τού μελαμβαφοΰς 
φθόνου κινούμενοι ούδενός τιμίου φείδονται.

Ευτυχώς καθ’ δλην τήν μακράν περίοδον 
τής δόξης τοΰ 'Ελληνισμοΰ μόνος δ Ζώϋλος 
έτόλμησε νά κατακρίνη τδν "Ομηρον- άλλ’ 
δτε ή Ελλάς άπωλέσασα τήν έλευθερίαν 
αυτής, έφέρετο δεσμία ύπδ τήν 'Ρωμαϊκήν 
κυριαρχίαν, γλυκείας μόνον αναμνήσεις τής 
άρχαίας εύκλειας αύτής διασώζουσα, δτε ή 
οικογένεια τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος, δστις ύ
πδ φιλοδοξίας άγόμενος έθεώρει έαυτδν έκ 
Τρώων καταγόμενον, έξηφανίσθη καί άντ’ 
αύτοΰ άνήλθεν είς τδν 'Ρωμαϊκόν θρόνον ή 
τοϋ Ούεσπεσιανοϋ, ή 'Ελληνική φιλολογία 
ειχεν άπωλέσει τδ γόητρον καί τήν δόξαν 
αύτής. Οί Φοίνικες τότε κατάλληλον εκρι— 
νον τήν στιγμήν ϊνα άποδείξωσιν δτι, δι
δάσκαλοι τών 'Ελλήνων διατελέσαντες, έ
πρεπε νά άνακτήσωσι τήν άρχαίαν αύτών 
δόξαν, ποδοπατοΰντες τήν Ελληνικήν εύ
κλειαν. 'Ο Ιουδαίος Φλάβιος Ιώσηπος, έ- 
πιθυμών νά άνυψώση τήν άξίαν τών ιερών 
βιβλίων τής θρησκείας του, πειρ&ται διά 
τών κατ’ Άπίωνος λόγων του, νά σμικρύνη 
πάντα τά συγγράμματα τών άλλων έθνών 
καί έδίεκ τών Ελλήνων, έπικρίνων τάς άθα- 
νάτους δμηρικάς έποποίίχς, προσπαθών τοι 
ουτοτρόπορ νά σβύση τδν πυρήνα τοΰ Έλη- 
νικοΰ φρονήματος.

Εύτυχώς δμως καί πρδς τιμήν τών ’Ιου
δαίων αύτών αί άδικοι κρίσεις τοΰ ’Ιουδαίου 
Ίωσήπου ούδεμίαν εύρον ηχώ παρά τοϊς Ί- 
ουδαίοις. Τούναντίον μάλιστα τά ποιήματα 
τοΰ 'Ομήρου μεγάλως έτιμώντο παρά τών 
'Ραββίνων.

Τδ Ταλμούθ τής Ιερουσαλήμ, κατά τδν 
ακαδημαϊκόν Μαρκέσιον δέ Φόρτια, άπα- 
γορεϋον ρητώς έπί αύστηραϊς ποιναϊς τήν 
άνάγνωσιν τών συγγραμμάτων δύο έπισή
μων ίουδαίων, συνιστίκ τών Ομηρικών ρα
ψωδιών την άνάγνωσιν.'Ο 'Ραββί Άκίβας έν 
τώ Ταλμούθ λέγει £ητώς «έάν ή άνάγωσις 

τών άτόπων βιβλίων οϊα είσί τά συγγράμ
ματα τοΰ Βέν-Σιρά καί τοΰ Βέν-Λαανά ά- 
παγορεύηται, τδ βιβλίον δμως τοϋ 'Ομήρου 
άναγινωσζέτω.» "Ο,τι δ Ιουδαίος Ίώσηπος 
έπεχείρησεν έπί Ούεσπεσιανοϋ, τοΰτ αύτδ 
άπεπειράθη Δίων ό Χρυσόστομος έπί Διο- 
κλητιανοϋ κατά τής ιστορίας, ήτις έχρησί- 
μευσεν ώς κείμενον είς τδν μέγις-ον τής 'Ελ
λάδος τοΰτον πο.ητήν, ουτινος τήν αύστη- 
ροτάτην άκρίβειαν έθαύμασαν οί αιώνες.

Είς τδν «Τρωικόν ύπέρ τοΰ Ίλιον μή 
άλώναι» λόγον του, 8ν απήγγειλε πρδς αύ
τούς τούτους τούς Τρώας, δ Δίων άπεπει- 
ράθη νά άναιρέση τήν άναμφήριστον άλή- 
θειαν τής ύπδ τών 'Ελλήνων άλώσεως τής 
Τροίας, συμβάν ού μόνον τοϊς Ελλησιν,άλ
λά καί παρ Αίγυπτίοις καί Πέρσαις γνω- 
στδν καί τοσούτφ βέβαιον καί πραγματι
κόν, ώστε έλήφθη ώς χρονολογική έποχή 
ύπδ πάντων τών Ιστορικών.

Ενόσω ή είδωλολατρεία συμπαρήδρευεν 
έν τώ θρόνω τού Ροιμαϊκού κράτους, αί 
κατά τοΰ 'Ομήρου κρίσεις δέν ήδύναντο νά 
έςαπλωθώσι- καθόσον ή λατρεία καί δ γε
νικός θαυμασμός πρδς τδν "Ομηρον άπόρ- 
θητα πανταχού παρουσίαζε τοίς κατήγόροις 
φρούρια.

"Οτε όμως δ μέγας Κωνσταντίνος άνε- 
βίβασεν έπί τού θρόνου τδν χριστιανισμόν 
καί ή είδωλολατρεία ήρξατο νά διατρέχω 
τδν έσχατον κίνδυνον, ή περί 'Ομήρου κρί- 
σες ήρξατο νά μεταβάλληται.

'Ο Ομηρος έθεωρείτο ώς πατήρ τής πλά
νης, ήτις έπρόκειτο νά καταστροφή, ώς πη
γή έριστικών έπιχειρημάτων καί ζωηρών 
συζητήσεων μεταξύ τών έθνικών μυθολό- 
γων καί τών πιστών, ώς ένοχος, παραθύ
ρων τδν λαόν είς μυρία έγκλήματα καί α
τοπήματα.

Ό αύτοκράτωρ Ίουλιανδς, δ Πορφύριος 
καί οί φιλόσοφοι τής Πλατωνικής σχολής 
έκήρυξαν τδν "Ομηρον άμαρτάνοντα, ώς τα- 
πεινοϋντα διά τής μεταμορφώσεως τών θε
ών τδ έξοχον τής θρησκείας καί τήν θείαν 
μεγαλειότητα.

Ή άνάγνωσις τών 'Ομηρικών έποποιϊών 
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έθεωρεϊτο αμάρτημα. 'Ο Ρουφΐνος δημοσία 
κατηγόρησε τόν Αγιον 'Ιερώνυμον ώς δ- 
μηρίζοντα- Ό δέ 'Ιερός Αυγουστίνος άπεζή- 
ρυξε τόν "Ομηρον ώς εφευρέτην τών μύθων 
καί ψευδολόγον ποιητήν.

Οτε τό Ρωμαϊκόν κράτος διηρέθη έπι 
Θεοδοσίου τοΰ μεγάλου είς δυτικόν καί α
νατολικόν, ή μέν Ελληνική γλώσσα ήιξα- 
το νά διαδίδηται, ή δέ Ρωμαϊκή νά έκλίπη. 
'Ο "Ελλην μοναχός Βαρλαάμ, σπουδάσας 
παρά τώ σοφώ υπομνηματιστή τής Ίλιά- 
δος καί Όδυσσείας τφ Θεσσαλονίκης. Εύ· 
σταθίω, μετήνεγκε τά ελληνικά γράμματα 
είς Ιταλίαν, δ δέ μαθητής αύτοΰ Λεόντιος 
Πιλάτος, "Ελλην Θ εσσαλονικεύς, άναλαβών 
πρώτος τήν έδραν τών Ελληνικών έν τή τό
τε σύσταση Φλωρεντινή ’Ακαδημία, ήρμή- 
νευε τά 'Ομηρικά ποιήματα, ατινα προϊόν
τος τοϋ χρόνου διά Θεοδώρου τοΰ Γαζή, ί- 
δρυτοϋ τής ’Ακαδημίας τής Φεράρας καί 
Δημητρίου τοϋ Χαλκοκονδύλη, καθηγητοΰ 
έν τή Φλωρεντινή ’Ακαδημία, διεδόθησαν 
άνά πάσαν τήν Ιταλίαν- έκ τής Ιταλίας 
τά 'Ομηρικά ποιήματα μετηνέχθησαν είς 
Γαλλίαν έπί Φραγκίσκου τοϋ Αου, δικαίως 
πάνυ κληθέντος πατρός τών γραμμάτων, 
υπό τοϋ Οδγου Σαλέρου.

Άπό τοΰ 15 μέχρι τοϋ 17 αίώνος τά 
'Ομηρικά ποιήματα έμειναν άπρόσβλητα, 
άπολαύοντα τοϋ γενικοΰ θαυμασμοϋ, δτε 
Φραγκϊσκός τις Άδελϊνος, γνωστός υπό το 
όνομα Άββάς ’Ωβιγνάκος έν ταϊς περί 'Ο
μήρου πραγματείαις αύτοΰ, ού μόνον τοϋ 
Ίωσήπου καί Δίωνος τάς έπικρίσεις έπανέ- 
λαβεν, άλλά καί άπεπειράθη νά ύποστηρί 
ξ<1 μεγαλειτέρας παραδοξολογίας, άρνού- 
μενος δλοσχερώς τήν τε ΰπαρξιν κα! τό 
όνομα τοϋ ποιητοϋ καί θεωρών τήν Ίλιάδα 
καί ’Οδύσσειαν ώς συλλογήν δημοτικών 
ασμάτων έκπαλαι άδομένων έν 'Ελλάδι, 
δογματίζων δέ δτι τά τοσοΰτον θαυμαζό- 
μενα ποιήματα ταΰτα δέν περιέχουσι τάς 
ποιητικός έκείνας καλλονάς, άς οί θιασώ- 
ται αύτών διϊσχυρίζονται δτι εύρον έν αύ- 
τοϊς.

Αί πραγματεϊαι αύται τοϋ Άββά Ώβι- 

γνάκου έμενον ανέκδοτοι είς χεΐρας τοϋ ά- 
καδημαϊκοΰ Χαρπεντιέρου, δστις παρεκλήθη 
υπδ τοϋ συγγραφέως ινα έπεξεργασθή αυ
τά;, δτε άπέθανεν ούτος.

Είσήλθομεν νΰν είς σπουδαίαν έποχήν 
φιλολογικήν.

Έπί τοΰ θρόνου τής Γαλλίας κάθηται 
Λουδοβίκος δ 1 4ος, δς-ις έκλήθη μέγας, ού- 
χΐ διά τάς πολλάς υπέρ τής γηπεδικής τής 
Γαλλίας έπεκτάσεως μέριμνας, άλλά διά 
την προστασίαν, ήν έχορήγει ταϊς τέχναες, 
ταϊς έπιστήμαις, τφ έμπορίω, καί τή βιο
μηχανία, άνυψώσας τά τε γράμματα καί 
την πολιτείαν είς ύπατον βαθμόν δόξης 
καί εύκλείας. Οί Κορνήλιοι, Ρακϊναι, Μο- 
λιέροι, Λαφονταίν, Βουαλώ, Βοσσουέτοι, 
καί Φενελώνες έδημιούργησαν τότε τήν με
γάλην έν Γαλλίςε φιλολογικήν έποχήν. Τά 
δνόματα αύτών σιγήν έπέβαλον είς τά τών 
αρχαίων 'Ελλήνων καί τών Λατίνων, τά δέ 
πολυειδή συγγράμματα αύτών, ώς έπ'ι τό 
πολύ μεταφράσεις ή απομιμήσεις τών άρ- 
χαίων, συνετέλεσαν είς τό νά διαιρέσωσι 
τούς λογίους είς δύω στρατόπεδα : τούς νε· 
ωτεροφίλους καί τούς άρχαιοφίλους. 'Η πά
λη τών νεωτεροφίλων καί τών άρχαιοφίλων 
διεξήγετο έν περιωρισμένω κύκλω, δτε δ 
Περρώλτος, νεωτερόφιλος, λαβών γνώσιν 
τών χειρογράφων τοΰ ’Αββά Ώβιγνάκου, έ- 
τόλμησε νά άντεπεξέλθη κατά τών άρχαι
οφίλων, άναγνώσας ποίημά τι έν τή Γαλ
λική ’Ακαδημία, ένώπιον Λουδοβίκου τοΰ 
μεγάλου, έν φ μυκτηρίζων τούς αρχαίους 
συγγραφείς ώς ξηρούς καί άφελεϊς, προσε- 
πάθει νά άνυψώσρ τούς νεωτέρους ώς πρω
τοτύπους, άναπτύσσων τό πολεμικόν κατά 
τοΰ 'Ομήρου σύστημα τοϋ ’Αββά Ώβιγνά- 
κου. Άλλ’ ό Δεσπρεώ, άρχαιόφιλος, άντε- 
πεξήλθεν εύφυώς κατά τοΰ Περρώλτου. Τό 
γεγονός τοΰτο προύκάλεσε δεινήν πάλην, 
καθ’ ήν κύριος τοΰ πεδίου τής μάχης άνε- 
δείχθη δ Περρώλτος- καθόσον ύπεστηρίζετο 
υπό τών νεωτεροφίλων, ών πλεϊστοι κα- 
τεϊχον καί έδρας έν τή άκαδημίφ καί κα
θόσον οί πλεϊστοι τών λογίων, άγνοοϋντες 
παντελώς τήν Ελληνικήν ή δλίγον αύτήν 

γνωοίζοντες, δέν ήδύναντο νά γευθώσι τή; 
μελιρρύτου ηδύτη-.ος τών 'Ομηρικών ποιη- 
μ άτων.

Οΰτωσί δή δ Όμηρος έτάφη, λίθον έπί 
τοΰ τάφου αύτοΰ άπεκύλισαν καί κουστο- 
δίαν οί άκοδημαϊκοΐ αύτοΐ περί τό μνημεϊ- 
ον αύτοΰ άπετέλεσαν.

Άλλ’ ευτυχώς δ Ελληνισμός κατέχει τό 
μυστήριον τής άναστάσεως του. Ο 'Ελλη
νισμός θνήσκει ΐ»α ά>αοτή ένδοξώτερος- δι
ότι ζή έπ’ έλπίδι άναστάσεως.

Εύτυχώς δ’ έσχε πάντοτε καί μυροφόρους 
’ίν’ άναγγείλωσι -·ώ κόσμο» δτι άποκεκύλι*  
οται δ λίθος. ’Λφώμεν τόν Όμηρον έν τώ 
μνημείφ, οπερ έλάξευσαν οί νεωτερόφιλοι 
λόγιοι, καί, επανερχόμενοι έπί τό μνημεϊ- 
ον, ίδωμεν τίς άποκυλίσει ήμϊν τόν λί
θον.

Ή 'Αννα Δασιέ έγεννήθη έν Σωμούρ τής 
Γαλλίας τό 1654 έπί Λουδοβίκου 14ου 
τοΰ μεγάλου. Ό πατήρ αύτής Ταννεγκέϊ 
Αεφέβρ ην εΐς τών τότε περιδόξων 'Ελλη
νιστών, καθηγητής έν τή 'Ακαδημία Σω
μούρ, έπί τρεϊς περιόδους πρύτανίς αύτής 
διατελέσας. Τόν πρός τούς αρχαίους έρωτα 
αύτοΰ δ πατήρ αύτής ήθέλησε παιδιόθεν ή
δη νά μεταδώση εΐς τε τού; δύω υίούς αύ
τοΰ καί τήν μόνην ταύτην θυγατέρα του. 
Ή ’.Αννα ήτο μικρά έτι δτε, καθημένη έν 
τώ σπουδαστηρίω τοΰ πατρός αύτής καί 
έργαζομένη έργόχειρόν τι, σιωπηλώς ήκρο- 
άτο τών πρός τούς δύω άνωτέρους αδελ
φούς αύτής παραδόσεων τοΰ πατρός της 
ήμέραν δέ τινα τοΰ πατρός έξετάζοντος 
τούς υίούς του καί τούτων διαπορούντων 
καί σιγώντων, ή μικρά 'Αννα διά βλέμμα
τος έταστικοΰ μετέδωκε τώ πατρί αύτής 
τήν ανησυχίαν αύτής, έπιθυμούσης μέν νά 
άπαντήσν; άντ’ έκείνων, δειλιώσης δέ μή 
φανή προπέτις. Τό διορατικόν βλέμμα τοΰ 
πατρός διείδε καί ήννόησε τήν επιθυμίαν τής 
'Αννης, είς ήν έπέτρεψε νά έκθεση τάς ιδέ
ας της.

Πράγματι δέ χωρίς νά έγείρη τήν κεφα
λήν αύτής άπό τοΰ έργοχείρου άπήντησεν 
εύφυώς είς τάς έρωτήσεις τοϋ παρός της.

Τό γεγονός τοΰτο ήρκεσεν δπως δ πατήρ 
της έπιληφθή τής έγκαιρου καλλιέργειας 
τοΰ έξοχου αύτή; πνεύματος. Δέν παρήλθ» 
δε πολύς καιρός καί ή 'Αννα έδικαίωσε τά; 
προσδοκίας τοΰ πατρός της, άναδειχθεϊσά 
πολύ ύπεοτέρα τών αδελφών της. Ούτως 
έν τή εύδαίμονι έστι?, υπό πατέρα προσ- 
παθουντα νά άνα.πτύξρ τάς διανοητικός 
καί ήθικάς αύτής δυνάμεις, ή μικρά 'Αννα 
ηΰξανε καί έκραταιοΰτο έν πνεύματι 'Ελ
ληνικώ.

Δεκαενναέτης άπωρφανεύθη τοΰ πατρός 
αύτής άποβιώσαντος κατά τάς παραμονάς 
τή; άναχωρήσεω; αύτοΰ έκ Σωμούρ διά Πα
ρισιού;, ένθα έκλήθη υπό τοΰ σοφοΰ Ούέ“ 
του, παιδαγωγού τοΰ ήγεμονόπαιδος, δπως 
λάβρ μέρος είς τήν ύπό τοΰ Λουδοβίκου 
συσταθεϊσαν έπιτροπήν φιλολόγων πρός έκ- 
δοσιν τών αρχαίων Έλλ. καί Λατίνων συγ
γραφέων πρός χρήσιν τών ήγεμονοπαίδων, 
ad usum Uelphini.

Τάς άρετάς καί τήν περί τήν Έλληνίδα 
καί Λατινίδα φωνήν δεινότητα τής Αννης 
καλώς γινώσκων δ πατρόθεν φίλο; αύτή; 
Ούέτος μετεκαλέσατο αύτήν είς Παρισίους. 
δπως άντικαταστήσΐ) έν τή έπιτροπή έκείνγι 
τόν πατέρα διά τή; Ουγατρός·

Καταλιποΰσα δθεν τήν γενέτειραν άπήλ- 
θεν εί; Παρισίους, ένθα προώριστο νά δια*  
δραματίση τοσοΰτον σπουδαϊον πρόσωπον 
έν τή φιλολογία τή; έποχής έκείνης. Καί 
καταρχάς άπεποιήθη τήν έδραν έν τή έπι- 
τροπή ταύτη, άλλά τέλος καταπεισθεϊσα 
άνέλαβε τήν άνατεθεϊσαν αύτή έντολήν, ήν 
τοσοΰτον έπιμελώς έξεπλήρωσεν, ύπερακον- 
τίσασα πάντας τούς λοιπού; συναδέλφους 
της.

«’Εάν καλώς ένθυμουμαι, λέγει δ σοφός 
κριτικός Βάϋλ, ή δεσποσύνη *Αννα  Λεφέβρ 
διεκρίθη πάντων τών συναδέλφων της έπί 
έπιμελεία άδαμάστφ καί ύπερηκόντισεν αύ
τούς έν τφ φιλολογικό» έκεϊνο» σταδίω- Εν
τός δλίγου χρόνου έξέδοτο τόν Φλώρον, 
Δίκτιν τον Κρήτα, Αύρήλιον Βίκτωρα, καί 
τόν Εύτρόπιον μετά άριστων υπομνημάτων. 
Όσον αφορά τούς λοιπούς συνεργάτας αύ- 
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τή; οί κύριοι ούτοι δέν κατώρθωσαν νά 
φθάσωσιν εις τδ ποθούμενον, είμή μετά 
τδν γάμον τοΰ Δελφίνος Λουδοβίκου 15ου 
ώστε τά υπομνήματα αύτών δέν ήσαν πλέ
ον κατάλληλα δ<ά πατέρα.”

Άμέσως μετά τού; άνωτέρω συγγραφείς 
έντδς τριών μόνον μηνών ύπεμνημάτισε 
τον Καλλίμαχον, δν αφιέρωσε τώ Οΰέτα».

Ή τοσαύτη έπιμέλεια καί έπίδοσις τής 
'Αννης δέν ήδύνατο νά μή κινήση τδν χό
λον τών λοιπών, οΐτινες άχρι τοΰδε ούδένα 
τών συγγραφέων, οΰ; άνέλαβον, ύπεμνημά- 
τισαν. Αί περί τής πνευματική; άναγεννή
σεως τή; γυναικδς ίδέαι δέν ήσαν είσέτι Αρ
κούντως'διαδεδομένοι, έδέσποζον δέ αί πε
ριοριστικά! κατά τής γυναικδς άρχαΐα*.  δο· 
ξασίαι. Οί έν τή έπιδόσει καί εύδοκιμήσει 
τής Αννης περί τάς Μούσας διορώντες ανα
τροπήν παναρχαίων συστημάτων, ήρξαντο 
πικρών κρίσεων κατά τής ήμετέρας φιλο
λόγου, ώ” δέν έμεινεν Αμέτοχος καί & τε 
θνεώ; πατήρ αύτής, κατηγορούμενος ύπδ 
τών έπικριτών, ώς συνοικειώσα; τήν θυγα
τέρα αύτοΰ είς φιλολογικά; μελέτα; καί 
κρίσεις, άντί νά έθίση αύτήν εί; τδ νίθειν 
καί γνέθειν καί ύφχίνειν ίστδν ώς τήν Πη
νελόπην.

Αί πανταχόΟεν έκδηλούμεναι έπικρίσει; 
αύται δεν άπεθάρρυναν τήν 'Ανναν, άλλά 
συνέτεινον εί; τή» μάλλον διαθέρμανσιν τή; 
πρδς τού; άρχαίου; συγγραφείς κλίσεώς της.

Ή 'Αννα έγνώριζεν δτι έν τή πολιτεία 
τών γραιχμάτων ούκ έστιν άρρην ή θήλυ, 
άλλά πάντες tv έσμέν" έγνώριζεν δτι ή γυνή 
άντί νά τυρβαζη περί τά; ματαίας επιδεί
ξεις, νά ήδύνηται έπί μαλθακότητι, νά κα- 
ταναλίσχηται εί; Αναγνώσεις όθνείων καί 
έωλων μυθιστορημάτων, οφείλει νά ένδια- 
τρίβη περί τάς σπουδαία; μελέτα; ϊνα καί 
τδ πνεΰμα αύτής πλουτίση καί Ανάπτυξη 
καΐ τοϊ; περί αύτήν ώφέλιμος διά τών γνώ
σεων αύτή; κατα-ή είτε ώ; κύρη καί αδελ
φή, είτε ώ; σύζυγο; καί μήτηρ. Πρδ; τού; 
έπικριτάς αύτής τε καί τοΰ πατρός τη; η 
Αννα δέν έμεινε σιγώσα, άλλ’ έν τοϊ; προ- 

λεγομένοις τής άρίστης έλληνολατινική; 

έκδόσεως τοϋ Καλλιμάχου αύτής, ποοσεπά- 
θησε νά δικαιώση τδν πατέρα ττ,ς λέγουσα 
τοϊς κατηγόροις αύτοϋ, «οι τοΰ πατρός μου 
μεμφόμενοι εϋχερώς ήδύναντο νά διΐ'δωσιν 
έν τή προσπάθεια καί μερίμνη αΰτοΰ ύπέρ 
τής καλλιέργειας τοΰ πνεύματος τής θυγα- 
τρός του ότι δέν έπεθύμει νά εύρεθή τις νά 
κατηγορήση τήν θυγατέρα αΰτοΰ έπί ύκνη- 
ρία καί μαλθακότατα,” έφ’ ών ένηβρύνοντο 
οί έπικριταί αύτής.

Ή εΐς τοιαύτας φιλολογικά; μελέτας έν- 
διατριβή τή; 'Αννης ού μόνον τών άνδρών 
άλλά καί τών γυναικών αύτών τήν έκπλη- 
ξιν καί τήν κατάκοισιν έπέσυρε, καθόσον 
πρωτοφχνέ; παρουσίαζε τύπον εις τδ φΰλον 
αύτή;.

Ουτω; δτε άπέστειλε πρδ; τήν έν Ρώμη 
τότε διατρίβυυσα» βασίλισσαν τής Sour,δία; 
Χριστίνην, τά ύπ’ αύτή; έκδοθέντα συγ
γράμματα, συνοδεύσχσα αύτά διά φιλόφοο- 
νο; καί έμφαντική; έπιστολής, έν Λατινίδι 
φωνή γεγοαμμένης, ή βασίλισσα άπήντησεν 
αύτή Γαλλιστί, εύχαριστήσασα μέν αύτήν 
διά τδ δώρον, μή δυνηθεΐσα δμως νά άπο- 
κρύψη τήν έκπληξίν καί τά έμπαθή αύτή; 
αισθήματα.

« 'Αλλά συ, λέγει ή Χριστίνα, ήτι; ώς 
μοί έβεοχίωσαν είσαι τοσοΰτον ωραία καί 
χαρίεσσα κόρη, δέν αίσχύνεσαι νά ησαι το- 
σοΰτον σοφή; Διά τίνο; έπιχαρίτου μυστη
ρίου κατώρθωσα; νά συμφιλιώστ,; τάς Μού
σα; μετά τών Χαρίτων! ’Εάν δυνηθή; έν τή 
συμμαχία ταύτη νά συμπεριλάβη; καί τήν 
εύτυχίαν, ώ ! τότε έξεες μεγαλεΐόν πρωτο
φανές αμα καί πρωτάκουστο”! »

Ο'ία εΰτελής έκφρασι; έν στόματι μεγα- 
λειοτάτης! Έάν ή 'Αννα άπήντησε πρδς 
τήν επιστολήν ταύτην άγνοοΰμεν, τοΰτο δ
μω; γνωρίζομεν δτι ό χρόνο; άπήντησεν 
άντ’ αύτή; εύστοχώτατα, τήν μέν κυρίαν 
Δασιέ ώ; σοφήν έν τή χορεία τών φιλολόγων 
άνέδειξε καί κατέταζε, τήν δέ Χριστίνην 
τήν έν πλούτω καί μεγαλεία» έπηρμένην έκ 
τοΰ θρόνου κατεβίβασε καί ώ; συνένοχον 
τοΰ φόνου τοΰ σταυλάρχου καί έραστοΰ αυ
τή; Μαλενδέσκη κατεδίκασεν.

Άποπερατώσασα τά ταχθέντα ύπομνή- 
ματα, έπελήφθη τής μεταφράσεως διαφόρων 
Ελλήνων καί Λατίνων συγγραφέων.

Ή είς τδ Γαλλικόν μετάφρασις τοΰ Άνα· 
κρέοντος καί τής Σαπφοΰς, περί ών άλλοίαν 
τότε ειχον ιδέαν οί άδαεϊς τής Έλλ. γλώσ- 
σης, ήνέωξε νέον στάδιον ένεργείας είς τήν 
συγγραφέα ήμών, έν φ προώριστο νά Απο*  
δώση τόσα; υπηρεσίας, δσα; πικρία; νά κα- 
ταπίη καί αγνωμοσύνην νά καταβάλη.

'Η 'Αννα πατρόθεν καί έκ κλίσεως Αρχαι- 
όφιλος, δεινώς φέρουσα τήν άδικον τών νεω- 
τεροφίλων καταφοράν κατά τών αρχαίων 
συγγραφέων, αμέσως μετά τδν Άνακρέοντα 
καί τήν Σαπφώ έπελήφθη τής μεταφράσεως 
τριών κωμωδιών τού Πλαύτου «Άμφιτρύο» 
νος» «Έπιδίκου» καί «Ρουδενσίου» «τοΰ 
Πλούτου” καί τών «Νεφελών» τοΰ Άριστο- 
φάνους, δύω βίων τοΰ Πλουτάρχου καί τοΰ 
Τερεντίου.

Έν τω μεταξύ τούτο» δ Δασιέ, είς τών 
καλλίστων μαθητών τοΰ πατρός της, εύδό- 
κιμος έν ταΐς μάλιστα έλληνισταϊς, συνάγω 
νιστής δ’ αύτής έν τώ σταδίω τών μεταφρά
σεων καί έκδόσεων τών άρχαίων συγγραφέ
ων, γνωστός αύτή τυγχάνων παιδιόθεν καί 
μέγαν πρό; αύτήν θαυμασμόν διατρέφων, δέν 
έπαυσε νά έκδηλή τά πρδς αύτήν αισθήμα
τα αύτοϋ έν τε τοΐς προλεγομένοις καί δια- 
φόροις σημειώσεσι τών έκδόσεων αύτοϋ, ά- 
ναφέρων πολλάκις έκ προτιμήσεως τδ δνο
μα αύτής, δπερ τώ 1683 μετά τοϋ έαυτοΰ 
συνήνωσεν.

Ούτως ή κ. Δασιέ έγκαταλιποΰσα τόν 
βίον τών ονείρων εϊσήλθεν είς τόν πραγμα - 
τικόν. Έν δέ τοϊ; οικογενειακοί; κύκλοι;, 
έν οϊς παρίστατο ώ; σύζυγο; καί μήτηρ, ήρ
ξατο νά σπουδάζη τήν κοινωνίαν, άνευροΰ- 
σα έν αύτοί; νέον στάδιον ένεργείας καί δυ- 
ναμένη νά μυηθή έν αύτοϊς είς άγνωστα 
είσέτι αύτή μυστήρια’ έκεϊ άπήντησε τήν 
χαλάρωσιν τών ηθών, ήτις ήρξατο ύπεισέρ- 
πουσα διά τής άναγνώσεως τών μυθιστορη
μάτων, έκεϊ κατέμαθεν δτι αί κατά τοΰ Ό 
μηρού χρίσει; έξετοξεύοντο παρ’ αδαες-άτων 

λογίων, έκεϊ τέλος άνεΰρε τά αίτια, δι’ ών 
ό "Ομηρος κατεδικάσθη είς θάνατον.

Τίς ό καταδικαζόμενος "Ομηρος, τίνα τά 
ποιήματα αύτοΰ, έκτός έλίγων 'Ελληνιστών 
ούδείς έγίνωσκε, καθόσον δέν ήδύναντο πάν
τε; νά σπουδάσωσιν αύτδν έν ταϊ; σπανίαις 
Έλλτνολατινικαΐς έκδόσεσιν αύτοΰ, άτε ά- 
γνοοΰντες τήν Ελληνικήν γλώσσαν. Οσον 
αί έρευνα; αύτής έπεξετείνοντο, τοσοΰτον έ- 
πείθετο δτι ή άγνοια τών Ομηρικών ποιη
μάτων ήτο τό κύριον αίτιον τής καταφοράς 
αύτών- δσον δ’ ανεύρισκε άδικωτάτην τήν 
ένεκα τούτου κατ’ αύτοΰ καταφοράν, το- 
σουτον ή έπιθυμία τοΰ σώσαι αύτόν διεθερ- 
μαίνετο έν τοΐ; διάπυροι; φιλομηρικοΐ; 
στέρνοις αύτή;·

"Οθεν καί άπεφάσισε νά χρησιμεύση ώ; 
μυροφόρος αύτοΰ, νά Αποκυλίση τόν έπ’ 
αύτοΰ λίθον, νά πατάζη τήν Αγνωμοσύνην 
λαοΰ, ού οί θαυμαζόμενοι ποιηταί ήσαν ά
πλοι μιμηταί αύτοΰ καί τέλος νά δώση 
ταΐς οίκογενείαις σπουδαϊον άμα καί ώφέ
λιμον ανάγνωσμα.

Υπό τοιούτων άρχών έμφορουμένη ήρ
ξατο τή; μεταφράσεως τών δμηρικών έπο- 
ποιϊών, έκδιδοΰσα τήν μέν Ίλιάδα αύτοΰ 
τό 1711 τήν δέ 'Οδύσσειαν τώ 1716, 
πρός ούδέν λογισαμένη τά; δυσχερεία; τής 
μεταφράσεως, ιδίως δέ τάς δεσποζούσας 
ιδέας κατά τοΰ 'Ομήρου ώς έν τώ προλόγω 
τή; Ίλιάδος αύτής άναφέρει.

«Άφ’ ής έποχής κατελήφθην ύπό τής 
εύχαριστήσεως τών συγγραφών καί τής δι- 
αδόσεως τώ κοινώ τών έμών έργων, πρωτί- 
στην έσχον άείποτε επιθυμίαν νά προικίσω 
τόν αιώνα ήμών διά μεταφράσεως τών έρ
γων τοΰ Όμήρου, μεταφράσεως ήτις, δια
τηρούσα τού; έξοχους χαρακτήρας τοΰ έ- 
ξόχου τούτου ποιητοΰ νά δυνηθή νά έξα- 
λείψη έκ τοΰ πνεύματος πλείστων λογίων 
τήν χειριστήν ιδέαν, ήν παρέσχον αύτοίς 
μονομερή Αποσπάσματα διαφθαρέντα ύπδ 
κακή; μεταγ'λωττίσεως .... Οί πλεΐστοι 
σήμερον διαφθαρέντε; διά τής άναγνώσεως 
εώλων καί Απρεπών βιβλίων, δέν δύνανται 
νά αίσθανθώσιν δ,τι έν αύτοϊς δέν υπάρχει 
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ώραΧον χαί εύγε^ές. 'Ο Ερως, διαφΟείρχ; τά 
ήθη, σονδιέφθειρε καί τά συγγράμματα.»

Όπόσον οί λόγοι ούτοι τής κ. Δαβίδ άρ 
μόζουσι και ήμϊν ετι ήδυνομένοις νά πλου- 
τίζωμεν τήν οικογενειακήν ήμών βιβλιοθή
κην 8ιά βιβλίων έξαπτόντων τήν νεαράν 
διάνοιαν καί εις ίθ«εΙα υποδείγματα συ- 
νοικοιούντω» τάς τρυφεράς καρδίας τοϋ Ε
θνους ήμών ! Τά εθνικά ήμών άριστουργή- 
ματα έγκαταλείποντες είς τάς Ερωτοτροπί- 
ας καί τάς πανουργίας ξένων λαών ήδυνό- 
μεθα. Ό "Ομηρος καί ή λοιπή ξυνωρίς τών 
άρχαίων συγγραφέων άπεσκυβαλίσθησαν ε’κ 
τής οικογένειας ήμών, οί δε είς τήν μελέ
την αυτών ένδιατρίβοντες σχολαστικοί ά- 
ποκαλοΰνται ύπ’ έκείνων,οΐτινες είς τάς ςε· 
νοτοοπίας άρεσκόμενοι, Εγκαυχώνται έπί τώ 
δθνείω φραγκισμώ. Οϊα πλάνη Έλλησι καυ 
χωμένοις έπί πατραγαθία !

Έκτδς τοϋ Φενελώνος, πάντες οί λοιποί τών μεγάλων συγγραφέων τής έποχής Εκεί
νης δέν ύπήρχον έν τή ζωή. ’Οκτώ δ’ δλα 
ετι εϊχον παρέλΟει άπδ τής πάλης τοΰ Περ- 
ρώλτου καί Δεσπρεώ, δτε Εδημοσιεύθη ή ύ
πδ τής κ. Δασιέ μετάφρασις τής Ιλιάδος, 
μέλλουσα νά παραγάγη ενα τών ζωηροτέ- 
ρων καί περιεργοτέρων φιλολογικών άγώ- 
νων έν Γαλλίμ Μέχρι τοϋδε πλειστάκις πε
ρί Ομήρου συνεζήτησαν οί λόγιοι χωρίς 
κά« νά άναγνώσωσιν αύτόν. *Ηδη  ή κ. Δα
σιέ έδωρήσατο αύτοΧς τδν "Ομηρον” πάντες 
δ’ Επελήφθησαν τής άναγνώσεως αυτού, οί 
μέν ϊνα ϊδωσιν έάν αί Επικρίσεις εΐχοντο 
άληθείας, οί δέ ϊνα άρυσθώσιν Εξ αύτοΰ νέα 
κατά τοΰ Όμηρου δπλα.

Ό Ααμδτ, ποιητής άκαδημαίκδς, οίονεί 
βουλόμενος νά Επισκιάση τήν δόξαν, ήν ή 
Δασιέ προσαπεκτήσατο διά τής μεταφρά- 
σεως ταύτης καί νά σιγήβτι τδ άνά στόμα 
πάντων εύφήμως περιφερόμενον ονομα αυ
τής Ενεκα τής πρώτη; ταύτη; μεταφράσε- 
ως τών δμηρικών ποιημάτων, προσβάλλων 
αύτήν, διότι έν πεζώ λόγω τήν ομηρι
κήν ποίησιν μετεγλώττισεν, έδημοσίευσεν ι
δίαν Ίλιάδα Εμμετρον είς δώδεκα μόνον ά
σματα, μεταβαλών, τροποποίησα; καί που 

άφαιρέσας τήν Ίλιάδα τής Δασιέ Τή; δέ 
μεταφράσεώς του ταύτης προέταξε πραγ
ματείαν περί Όμήρου Εν ή αρχαίας τινά; 
Επικρίσεις άνεμάσσησεν.Ή κ· Δασιέ άνέγνω- 
σε τήν πραγματείαν ταύτην τοΰ Λαμότ. 
Καί τοι μετ’ Επαίνων άναφέρεται Εν αύτή 
τδ δνομά της, δέν ήδύνατο δμως νά κρα- 
τήση Εαυτήν, διότι Εβλεπε τοσοΰτον παρα- 
μορφωθέντα τδν προσφιλή αύτής θίϊον ά- 
σιδόν” δθεν άνέλαβε τήν ύπεράσπιοιν αύτοΰ, 
δημοσιεύσασα περί τδ τέλος τοΰ αύτοΰ Ε
τους (1714·) πολυσέλιδον σύγγραμμα «Πε
ρί τών αιτίων τή; διαφθοράς τής καλαι
σθησίας» έπιγραφόμε.ον, δπερ, κατά τδν 
βιογράφον αύτής Σαίντ Βέφ, διακρίνεται ώ; 
σπουδαιότατου σύγγραμμα τής άρχαίας 
κριτικής φιλολογίας καί εν φ άνευρίσκει 
τις πλείονα ή δσον φαντάζεται εύφυίαν καί 
εύθυκρισίαν·

“Ή έδΰνη, λέγει η κ. Δασιέ, άρχομένη 
τή; συγγραφής ταύτης, ήν αισθάνομαι βλέ- 
πουσα τδν μόνον τοΰτον ποιητήν τοσοΰτον 
άγενώ; καί άναξίως Επικρινόμενου, Ενέπνευ- 
σέ μοι τήν άπόφασιν ϊνα κατέλθω πρδ; συ- 
νηγορ'αν αύτοΰ, καί τοι τοιαύτη συγγραφή 
άντίκειται είς τδν Εμδν ειρηνικόν χαρακτή
ρα, αύτής μόνη- τή; λεξεω; άγώνος κατα- 
πτοούσης μου” άλλ’ έν τοιαύτη άδυσωπή- 
τφ καταστάσει δρώσα τδ προσφιλέστατων 
μ»ι άντικείμενον, πώς δύναμαι νά μή δρά- 
μω πρδ; σωτηρίαν του ;»

Ύπδ τδν Ααμδτ ύπεκρύπτετο ή δμα; 
τών νεωτεροφίλων, ύποστνριζομέ» η καί ύπδ 
τής Γαλλικής ακαδημίας. Τοΰτο Εγίνωσκεν 
ή κ. Δασιέ κα! διά τοΰτο αμέσως έν τή α
παντήσει τη; Επιπίπτει κατά τής γαλλικής 
ακαδημίας λέγουαα « Οϊα ειμαρμένη ώθησε 
τήν Γαλλικήν Ακαδημίαν, τδ ένδοξον τοΰ
το σωματεϊον, δπερ ώφειλε 'ά ή τδ Ερεισμα 
καί δ πρόμαχος τής γλώσσης, τών γραμμά
των καί τή; καλαισθησίας, δπως Εξακολου
θώ άπδ 50 ήδη έτών νά έξερευγνύη τοσαύ- 
τα; μοχθηρά; κρίσεις κατά τοΰ Όμήρου!.. . 
Σήμερον ιδού ή μεγαλητέρα θρασύτη; έκ- 
τραχηλιζομένη διανοίγει στάδιον νέον είς Ε- 
πικινδυνεστέρας ταραχάς εϊς τε τήν φιλο

λογίαν καί τήν ποίησιν.... Καί ή Γαλλική 
ακαδημία σιγά καί δέν Εγείρεται Εναντίον 
τής αδίκου ταύτης δι’ αύτήν καταφοράς!» 
Άφοΰ καταδείκνυσι μίαν πρδς μίαν τά; 
στρεβλώσεις, άς ίπήνεγκεν δ Ααμδτ έν τή 
Ίλιάδι παριστάνων τδν Ελενον, τδν Έκτο- 
ρα, καί τδν Διομήδην ώς άσυνέτους, καί 
καταστρέφων πάσαν τήν 'Ομηρικήν μεγα
λοπρέπειαν έν τή κηδεία τοΰ Έκτορος, Επι
λαμβάνεται τοΰ κυρίου ζητήματος τών έ- 
itara.ir/i/ctor, δι’ ά; κατηγορούν τδν "Ομη
ρον, καί αΐτινες δέν διέφυγον τοΰ χόλου τοΰ 
Ααμότ. Ένταϋθα ένόμισα κατάλληλον τήν 
στιγμήν νά πατάξω τδν Ααμότ. "Οθεν μετ’ 
Εμβριθών παρατηρήσεων άναμιμνήσκεται 
τοΰ Άλκιβιάδου, δστις έχθρδς ών τών Επα
ναλήψεων καί λακωνικώτατος, Ενθερμος δέ 
ζηλωτής τοΰ Όμήρου, είσήλθεν ήμέραν τινά 
είς γραμματοδιδασκάλου καί έζήτησε νά ά- 
ναγνώσωσιν αύτώ τεμάχιόν τι τοΰ Όμήρου’ 
Επειδή δέ Εκείνος άπήντησεν δτι ούδέν τών 
ομηρικών ποιημάτων Εχει κονδύλια καΟι- 
κόμενος αύτοΰ άπήλθεν. Τί δέ ήθελε κάμει, 
λέγει ή κυρία Δασιέ,δ ’Αλκιβιάδη; Εάν σή
μερον ήκουε παρά τινο; γραμματοδιδασκά
λου τήν Ίλιάδα τοΰ Ααμότ ; Ό κόνδυλος 
φ καθίκετο ή κ. Δασιέ τώ Ααμδτ ήντήχη- 
σεν είς άπαντα τδν σκωπτικώτατον κόσμον 
ώς εί έδίδετο ύπδ τοΰ Άλκιβιάδου.

Ό άγών ήρξατο τότε νά λαμβάνη δια
στάσεις, καθότι νέοι κατήλθον ύπερασπι- 
σταί τοΰ Λαμότ. Ό άββά; Τερρασσών, μα
θηματικός, μέλος δέ τή; άκαδημίας τών Ε
πιστημών, έδημοσίευσε τδ Επόμενον Ετος 
(1715) δί τομον σύγγραμμα Επιγραφόμενον 
«Κριτική περί Ίλιάδος πραγματεία». Ό 
νέος ούτος άντίπαλος ήν φοβερώτερος, κα
θόσον ήτο είδήμων τής Ελληνικής’ άλλά 
πώ; δύνανται νά λυθώσι ζητήματα κα
λαισθησία; ποιητικής διά τών μαθηματι
κών ; Διά τοΰτο καί ή κ. Δασιέ πρδς τδν 
άββαν τοΰτον άπαντήσασα έν δλίγοις Εν τφ 
προλόγφ τής μεταφράσεώς τή; Όδυσσείας 
«ύτής έπιφωνεϊ «Ίδου καί Γεωμέτρης! Ό
ποια συμφορά διά τήν ποίησιν ; » καί κα
ταδεικνύει τήν παρ’ αύτώ Ελλειψιν καλαι- 

(ΟΜ1ΙΡΟΣ ΦΤΑ. Β ) 

σθησίας καί τά λάθη τή; μαθηματικής Εξι- 
σώσεως, δι’ ή; ήθελε νά λύση ποιητικά 
προβλήματα.

Έν δλίγοις δέ άπήντησεν,ώς εφθημεν εί- 
ποϋσαι, διότι πρδς Ετερον Επρόκειτο νά πα
λαίση κατήγορον, άφήσας τδν άββάν Τερ- 
ρασώνα είς τδν σύζυγον αύτής, μάλλον κα
τάλληλον πρδς μαθηματικούς άγώνας.

Ό νέος οΰτος ανταγωνιστής ήτον Ιησου
ίτης τις, ό πατήρ Άρδουϊνος, δημοσιεύσας 
τφ 1716 άπολογίαν τοΰ Ομήρου ί

Ο πατήρ Άρδουίνος «εΰρον εΰρον», ώς 
περ Ετερος ’Αρχιμήδης άναφωνών, άρδην κα
ταρρίπτει τήν βάσιν τής Ίλιάδος, άποκα- 
λύπτων δτι άληθές καί κύριον άντικείμενον 
τή; Ίλιάδος ητον ούχί ή άπ’ αιώνων παρα
δεδεγμένη μήνις τοΰ Άχιλλέως, άλλά ή κα
ταστροφή καί ή Εξάλειψις τής γεννεάς τοΰ 
Ιλου, περιγραφηθεΐσα καί διηγηθεΧσα πρδς 

τιμήν τοΰ Αίνείου, δστις κατήγετο Εκ τής 
δευτεροτόκου γενεάς.

Πρδς τδν ’Ιησουίτην τοΰτον, φημιζόμενου 
τότε Επί εύρυμαθείςι, εσπευσε νά άπαντήση 
παραχρήμα, ταλανίζουσα αύτδν επί τή άλ- 
λοκότφ καί άβασίμφ ιδέα ταύτη' τοσοΰ
τον δέ αί κρίσεις αύτής ησαν Ελλογοι, ώστε 
δ πάτερ Άρδουίνος άπώλεσε σχεδόν τήν φή
μην, ήν εχαιρε τότε ώς πολυμαθής.

Τήν νίκην βλέπων ό Ααμότ έπιλάμπου- 
σαν Επί τής φιλομήρου άνταγωνιστρίας του 
καί Επωφελούμενος τή; μετά τοϋ πάτερ Άρ- 
δουί'νου πάλης της, ήρξατο νά ύποχωρή εύ- 
γενώς τοΰ άγώνος καί νά ζητή τήν μετ’ αύ
τής συμφιλίωσιν, ήν καί Επέτυχε κατά τήν 
μαρτυρίαν τής Δελωναίη. «Έγνώρισα, λέγει 
αυτή, τήν κ. Δασιέ διά τοΰ δέ Βαλενκούρ, 
δστις Επιθυμών νά συμφιλιώση τούς νεω- 
τεροφίλου; μετά τών άρχαιοφίλων, άπεφά- 
σισε νά καλέση αύτού; είς μέγα συμποσίου, 
έν φ Ελαβνν κάγώ μέρος. Ό Ααμδτ ήγούμε- 
νος τών νεωτεροφίλων, καί ή Δασιέ τών άρ
χαιοφίλων, παρήσαν έν τώ συμποσίφ. Έκεϊ 
συζητηθέντων τών δρων τής ανακωχής,συν- 
ωμολογήθη ειρήνη, καί πάντες έπίομεν υ
πέρ τοΰ Όμήρου. »

Καί τοι συμφιλιωΟεισών τών μερίδων
7.
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τούτων, ούχ*  ήττον δέν έπαυσαν ένίοτε ά" 
ναφαινόμενοι νέοι έπικοιταί, πρδς ου; ή κ· 
Δασιέ δέν έπαυσε να άπαντά. Δέκα κατά 
συνέχειαν έτη διήρκεσεν ή πάλη αΰτη, καθ 
ήν ούδέ στιγμήν έμεινε μή υπερασπίζουσα 
τόν προσφιλή αύτίς "Ομηρον, μέχρις δτου 
ήνάγκασε διά τής γραφϊδος αύτής τήν Γαλ
λικήν άκαδημίαν νά κηρυχθή υπέρ τοΰ 'Ο
μήρου, καταλαβόντος τότε τήν άνήκουσαν 
αύτώ πρώτην μεταξύ τών ποιητών θέσιν.

Εΐς σύντομον και περιληπτικήν άφήγησιν 
τών τε κατά τοΰ 'Ομήρου κρίσεων καί τών 
πρός ταύτας απαντήσεων τής κ. Δασιέ πε 
ριωρίσθην, καθόσον τά στενά δρια τής πα- 
ρούσης διαλέξεως δέν μοΐ έπέτρεπον νά 
περιλάβω έν αύτή δ,τι έν πολυτόμοις συγ· 
γράμμασιν έξιστορήθη. "Αλλως τε σκοπός 
τής διαλέξεως μου ταύτης ήτο νά συστήσω 
ύμΐν τήν φιλόμηρον ταύτην κυρίαν, δίδου- 
σα οΰτω τοϊς άγαπώσι τόν Όμηρον αφορ
μήν ίνα πλείονας περί αύτής έκζητήσωσι 
πληροφορίας έν τε τοϊς συγγράμμασιν αύ
τής καί παρά τοΰ βιογράφου αύτής τοΰ 
ακαδημαϊκού Σαίντ-Βέφ, δστις άρκοΰσαν 
παρέχει τοϊς φιλομήροις ιδέαν περί τής κ. 
Δασιέ έν τώ σπουδαιοτάτω συγγράμματί 
αύτοΰ tNouvelle Galerie des femmes ce- 
lebres.»

Αί συνεχείς καί ποικίλαι έργασίαι καί αί 
κατά τά τελευταία έτη ψυχικαί όδύναι 
κατέβαλον τήν υγείαν αύτής έπαισθη- 
τώς· ουτω δέ πλήρης ήμερών άπεβίωσεν έν 
Δούβρφ τήν 4 7 Αύγούστου τό 4 720 έχου- 
σα παρ’ αύτή τόν "Ομηρον, τούς δέ οφθαλ
μούς αύτή; πρός τόν ορίζοντα εκείνον, δ- 
στις διεθέρμανε τό έξοχον πνεΰμα τοΰ άθα- 
νάτου άοιδοΰ.

Τοιαύτη έν όλίγοις ή φιλόμηρος αΰτη 
γυνή, ή έκ νεαρά; ήλικίας τόν έλληνα λό

γον καλλιεργήσασα, καί τόν Όμηρον ώςπερ 
Σπαρτιάτις αληθή; ύπερασπισθεϊσα, πρώτη 
δέ τών γυναικών μεταφρασασα τά 'Ομηρικά 
ποιήματα, τό 'Ελληνικόν πνεΰμα τοϊς δμο · 
μοφύλοι; αύτή; διοχέτευσε, κάλλιστον πα
ράδειγμα ένδιατριβής τοϊς άπογόνοις αύτής 
διδοΰσα.

Καί τό υπόδειγμα αύτής δέν έμεινεν ά
γονον. 'Η Ελληνική παιδεία ήρξατο έκτοτε 
νά καλλιεργήται ένϊελεχώς καί διαδίδηται 
έν Γαλλία. Οί "Ελληνες συγγραφείς έγένον- 
το άνάγνωσμα άναγκαιότατον τή σπουδα- 
ζούση νεολαία αύτής, άνδρες δέ πολυμαθείς 
καί περίδοξοι περί τήν διάδοσιν τών 'Ελλ. 
γραμμάτων κατέγινον, συλλόγους ειδικούς 
συστήσαντες. "Εκτοτε τιμήν αύτών έθεώ- 
ρησαν οί λόγιοι δποις έπιδοθώσιν εΐς τε τήν 
μετάφρασιν, τήν έκδοσιν καί ύπομνημάτευ- 
σιν τών 'Ομηρικών ποιημάτων- βιβλιοθήκην 
δλην δυναμένου έκάστου νά άπαρτίση έκ 
μόνων τών περί 'Ομήρου συγγραμμάτων. 
Άλλά καί αί γυναίκες αύταί δέν καθυστέ
ρησαν- έκτδς πολλών άλλων έπί έλλ. παι
δεία διαπρεψασών, ών έπιλήψει μοι ό χρό
νος διηγουμένη, πρό ολίγων έτι έτών ή δε
σποσύνη Κλαρίσση Βάδερ ήξιοΰτο στεφάνου 
παρά τής Γαλλικής άκαδημίας έπί τή 
σπουδαιότατη αύτής περί τής «Έλληνίδος» 
συγγραφή- ποιήτριαι δέ έξοχοι τήν κινύραν 
αύτών τονίζουσιν δπως ύμνήσωσι τόν άπό- 
γονον τοΰ 'Ομήρου καί τήν μικράν, άλλ’ 
ένδοξον 'Ελλάδα.

Έπιτρέψατέ μοι δέ νά έπισ.τέψω τόν ά- 
χαριν τοΰτον λόγον μου διά τής θερμοτά- 
της οίδής, ήν ή Μαρκεσία δέ Σαφρέί, από
γονος τή; Δασιέ καί τό πνεΰμα αύτής διερ- 
μηνεύουσα, άποτείνει πρός ήμάς τούς Έλ
ληνας.

Πατέρες τής ποιήσεως καί τής καλλιτεχνίας 
Ω τέκνα χώρας έκλεκτή; υίοί τής εύφΰίας,

Οί χθες άπό τοΰ τάφου σας τό σκότος έγερθέντες, 
Μεγάλοι είσθε νικηταί μεγάλοι νικηθέντες- 

Έπλάσθητε έκ φύαεως οί μύστα; τοΰ καλοΰ.

Ή ποίησις εί; τήν ψυχήν ύμών περιεχύθη, 
Καί δτε ύπό τόν ζυγόν τδ σώμα υπεβλήθη,

Ζυγόν φθονήσαντα υμίν άρχαϊον μεγαλεϊον,
Μέ πάλλον στήθος, στεναγμού; καί πόθους περικλεϊον 

Τήν ώραν άνεμένατε έπάνω τοΰ σταυοοΰ.

Ό μαθηταί τοΰ Πλάτωνος κα! γόνοι τοΰ 'Ομήρου ! 
Πάσαν άκτίνα βλέποντες, πάν φώς έκ τοΰ άπειρου,

Χριστιανοί τήν σήμερον, φιλόσοφοι χθες έτΓ
Μάτην διήλθον έφ’ ύμών μακρότατα τά έτη

Κ’ εισθ’ "Ελληνες, είν’ ή ψυχή ύμών 'Ελληνική.

Γόνιμα φέρει σπέρματα ή γή σας καί γενναίως 
Ό ούρανός ώ; άλλοτε τήν σκέπει ό ώραίος-

Γεννά καί πάλιν τήν τιμήν, τήν δόξαν καί τήν φήμην 
'Ως δτε κατελίπατε άθανασίας ανήμην’

Εις έαρ προωρίσθητε αιώνιον, γλυκύ.

'Τπνο; βαρύ; έπίεζε τήν τύχην σας κ’ εύθέως 
Έξύπνησεν ήρωϊκή, έξύπνησεν ώς νέος

Καί πάλιν άνςφάνητε τή; δόξης στρατιώται, 
Εΐς τό άρχάϊον κλέος σας άνήλθατε, καί τότε

Έδείχθη τί άίϊέκρυπτεν ή ένδοξός σας γή.

Άπέκρυπτον έρείπια τά φλογερά τεμένη
Τής δόξης καί τοΰ έρωτος, κ’ ή κόνις πατουμένη 

’Ανέφριξε, διέσεισε τό χώμα τών αίώνων-
Η κόνις ή βαθύχωστος έπί τοσοΰτον χρόνον

Τήν δβριν δεν ύπέμεινεν έν θλιβερά σιγή.

Γενναίως σάς έπροίκισεν ή φύσις διά δώρων 
Τόσω έξόχων κ’ υψηλών καί τόσω διαφόρων,

"Ωστε ή φαντασία σα; ύπέπεσεν είς λάθος
Καί είς τά ΰψη τοΰ ούρανοϋ καί είς τής γής τό βάθος 

Έλάτρευε τής φύσεως τά δώρα ώς θεούς.

'Η ευγλωττία είς ύμά; έκ γενετή; έδόθη 
Καί ή φωνή σας πανταχοΰ τής γή; έκραταιώθη

Εΐς τά σοφά συμβούλια ίσχύουσα μεγάλως
Είναι φωνή βαρύνουσα δπου υπάρχει σάλος

Θαρρύνουσα τούς άσΟενεϊ;, ποιούσα κραταιούς.
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Τί» πάλα-, δ Θεμιστοκλής ό πρόμαχος τών νόμων, 

Την σωτηρίαν την κοινήν άράμενος έπ’ ώμων, 
«Κτύπησον μέν, άκουσον δέ» ατάραχος έφώνει

Κα'ι τούς μεγάλους λόγους του μας φέρουσιν οί χρόνοι 
Έζ τών νεκρών αιώνων των πετώντας πρδς ήμάς.

'Εν βήμα ή καρδία σας χωρεϊ έπί τά πρόσω
"Εν βήμα έτι σήμερον πλήν διαφέρει τόσω’ 

Διότι αντί «Κτύπησον, άλλ’ άκουσον» νά λέγγ)
«Άκουσον μέν, μή κτύπα δέ» φωνεΐ ζ’ έπαναλέγει 

Καί είς τδν νέον Ιλληνα προσφέρετε τιμάς.

Πορεύου, βάδιζε, λαέ, έμπρδς άδιαζόπως"
Μή άπαυδας, τά μέλη σου μή ζυριεύση κόπος" 

Θερμήν είσέτι έχεις γήν διά τούς Λεωνίδας
’Εχεις βεβαίας πάντοτε τής νίκης τάς έλπίδας, 

Καί έμεινεν ή τέχνη σου είς άλλους μυστική.

Σύ μόνος τής άνδρείας σου τδ μυστικδν κατόχων,
Κατά τεσσάρων μόλις εΐς πρδς τούς κινδύνους τρέχων, 

Έλάμβανες άείποτε τδ άΟλον τής ανδρείας
Κ’ είς τά πεδία τών μαχών διά τής εύτολμίας 

Έστέφεσο άείποτε μέ δάφνην τών νικών.

’Ω "Ελληνες ! πάσα ήχώ ήχεΐ είς τάς ψυχάς σας 
Καί διαβαίνει πύρινον άρμα τά άσματά σας,

Άσματα νέας έποχής καί άναγεννηθέντα
Είς αίματα μαρτυρικά καί μύρα βαπτισθέντσ, 

’’Ασματα πάλιν ψάλλοντα τάς νίκας τάς λαμπράς.

Καί τοΰ πυρίνου άρματος ακούεται δ κρότος" 
Ό δέ θησεύς δ κατοιζών τοϋ μνήματος τδ σκότος, 

Ό πρώτος είς τήν "Αττικήν χαρίσας τάς Αθήνας, 
Αίσθάνετ’ είς τδν τάφον του τάς ζωηράς άκτΐνας 

Ακούει καί έγείρεται σκιρτών ύπδ χαράς.

Ναί ! δ Θησεύς, δστις άφοΰ έζ φοβερών τεράτων 
’Εσωσε τήν πατρίδα του τδ ξίφος το» προτάττων

Ποθεί νά καταβάλητε τδ δυσπραγίας τέρας" 
Κι’ δ Ηρακλής τδ ^όπαλον, τοϋ λέοντος τδ δέρας 

Σάς χορηγεί, τδ μέγα σας τδ έργον βοηθών.

Κι’ ή Μοΰσα είς τά πέρατα αύτά τής ύφηλίου 
Διά νά ψάλλη τήν ήώ τοϋ νέου σου Μαίου, 

'Ελλάς ! θερμαίνει τήν έμήν άσημοτάτην λύραν,
Φέρει είς φώς τών στίχων μου τήν ταπεινήν κινύραν 

Καί ψάλλει Σέ τήν πάροχον τοσούτων αγαθών.

Έπάτησαν τδ χώμά σου τδ πάλαι οί Ι’αλάται 
’Εφήμεροι καταζτηταί ή μάλλον διαβάται 

Καί εϊδον είς τά ιερά καί Οεϊά σου έδάφη
Ότι ή πάλαι δόξα σου καί δ έρως δέν έτάφη 

Κ' ήσθάνθη αύραν ίεράν τδ μέτωπον αύτών.

Άπδ τδ πνεΰμα τών θεών τής γής σου έμπνευσθέντες 
Οί άγριοι πολεμισταί τ' ώραΐον αίσθανθέντες

Είς ποίησιν ένέβαψαν τάς δάφνας των κ’ έκεΐνοι 
Ω θείας τέχνης πρότυπον ! Τδ βλέμμα σου έζχύνει, 

'Ελλάς ! ακτίνας θεϊκάς Όλυμπου άληθοϋς.

Μοναδική ή τύχη σου, άν οί κατακτητάί σου
Κ’ οί νικηθέντες ύπδ σοϋ γίνωνται έρασταί σου 

Μέ τοΰ λαμπροϋ ήλίου σου τήν άζτινοβολίαν
Φωτίζεις πάσαν μέχρι σοϋ είσδύουσαν καρδίαν 

Καί έχουσι τά χείλη σου γλυκύτητα πειθοϋς.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΠΡΟ 
ΤΠΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Πολλοί θεσμοί, πρδ δλίγων έτι έτών έν 
χρήσει έν Τουρκία, κατηργήθησαν χάρις είς 
τάς γενομένας έν τή χώρα προόδους" άλλ’ 
ή ιστορία δφείλει νά μνημονεύση αύτών, 
διότι άποδεικνύουσι τδ πνεΰμα τής έπο- 
χής·

Διά ταΰτα παραθέτομεν κανονισμόν τών 
έν Σμύρνη 'Ελλήνων εμπόρων, έκδοθέντα 
τώ 1806 (τύποις του Πατριαρχείου)" τδ δ’ 
έγγραφον τοΰτο είναι πλείστου λόγου άξιον 
καί ώς μνημεΐον τής γραφομένης γλώσσης. 
Εν αύτφ άπαντώσι πολλαί ξέναι λέξεις, 

οίον κουμέρκι (τελωνεΐον), σορτίδα (εξα
γωγή), ίντράδα (εισαγωγή), βερεσέδια (χοε- 

ώσται), ρέφι γιουμπροϋκι (τελωνεΐον κατα
ναλώσεως έσωτερικής), τζαρσί (άγορά), 
τράττα (συνάλλαγμα), ^ιμέσσα (έμβασμα), 
άμανέτι (χρηματόδεμα), σενσαρία (μεσι
τεία), άγγιον (έπικαταλλαγή), σεζουέστρο 
(ζατάσχεσις), σεζουεστράντες (δ ένεργών 
τήν ζατάσχεσιν), μαγαζινάγιον (δικαίωμα 
άποθήκης), δρίτον (δικαίωμα), κτλ. Αί ξέ
ναι αύται λέξεις πρδ δλίγων μόλις έτών ήρ- 
χισαν έξοβελιζόμεναι έκ τών βιβλίων τών 
'Ελλήνων έμπόρων.

Συγχρόνως νομίζομεν καλδν ν’ άναφέρω- 
μεν δλίγα καί περί τοϋ έμπορικοϋ συστή
ματος.

Πολλοί έμποροι, καί άλλοι εύποροι, πρδς 
άποφυγήν τών κακώσεων, άς ύφίσταντο, 
καί όπως άποκτήσωσι προνόμιά τινα έν τώ
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έμπορίιρ, κατετάσσοντο είς τούς λεγομένους 
μπαρατΛίΐόες, τούτέστι τους προνομιού
χους, δια ρουμένους είς δύο τάξεις. Οί τής 
πρώτη; τάξεως έτέλουν άπαζ 5000 γρόσια 
(πρδ τή; έπαναστάσεως ισοδυνάμου*  πρδς 
1 50—200 όθωμανικάς λίρας), οί δέ τής 
δευτέρας τά ήμίση καί έτησίως άπέτιον τώ 
Σεΐχ-οΰλ ίσλάμ, παρ’ ου έξηρτώντο, φό
ρον τινά έξ 125—250 γροσίων. Οί μπα- 
ρατλ-ήδες δέν έτέλουν άλλον φόρον, υπήγον- 
το δέ εί; τήν δικαιοδοσίαν ύεπουτάτοο (ε
πιτρόπου), δστις Ιλυε τάς μεταξύ των δι
αφοράς, τής τοπικής άρχή,ς μηδόλως έπεμ- 
βαινούσης, έκτδς είς τάς διαφοράς τών τής 
δευτέρας τάξεως μπαρατλήδων. Έδύνατο 
δέ νά γίνη έφεσις είς Κωνσταντινούπολιν.

Τδ σύστημα τών Μπαρατλήδων κατηρ 
γήθη όλοσχερώς μετά τήν έκδοσιν τοΰ Συν
ταγματικού Χάρτου έπί Σουλτάνου Άπτούλ 
Μετζήτ, δτε άνεκηρύχθν» ή ίσοπολιτεία 
δλων τών υπηκόων τοΰ οθωμανικού κρά 
τους.

Ο ύεπουτάτος είχε γραφεϊον καί συνε- 
νοεΐτο πρδς τδν έν Κωνσταντινουπόλε·. προϊ
στάμενόν του έν πάση σπουδαία περιπτώ- 
σει’ άνεγνωρίζετο δέ υπδ τής έπιτοπίου άρ- 
χής και είχε πάσαν έξουσίαν έπί τών μπα
ρατλήδων.

Έν Κωνσταντινουπόλει οί διερμηνείς τών 
πρεσβειών έλαμβάνοντο συνήθως έκ τών 
μπαρατλήδων, ώς καί έν ταϊ; παραλίοις 
πόλεσιν οί διερμηνείς τών προξενείων.

Τδ μπενταέτι ήν δικαίωμα δπερ ώφειλε 
νά πληρόνη ή πραγματεία εί; τδ σύστημα 
τών έμπόρων. Σώζεται δ’ είσέτι τδ χάνιον, 
έν φ υπήρχε τδ γραφεϊον τοϋ έλεγκτοΰ τών 
έμπορευμάτων καί δπερ καλείται άχρι τοΰ
δε Μπεκταέτ χάκ. Κεϊται είς τήν κεντρι- 
κωτέραν άγοράν, είς τά λεγόμενο Γουναρά- 
δικα.

Ιδού τδ έγγραφον τοΰτο, έξ οΰ κατα
φαίνεται, πρδς τοϊς άλλοι;, πόσον οί αεί
μνηστοι προπάτορές μας έκήδοντο τής έ- 
θνική; υπολήψεως καί τών έθνικών κατα
στημάτων.

Ϋ Αρθρα ΚεφαΛαιύύη τοΰ ir Σμύρνη ου- 
στήματος τών 'ΡωμάΙων πραγματευ
τώ? μέ χαινην συνέ.Ιευσιν γενομέ- 
ζω>·, ινα χρησιμεύωσιν ώς xarorec 
sic την παρ’ αυτών ένεργουμένην εύ~ 
ρωπαϊχήν πραγματείαν.

Κ'. "Ο,τι πράγμα ήθελε κρατηθή εί; τδ 
κουμέρκι, καί πληρωθή παρά τιμήν, τοΰτο 
άνήκει είς λογαριασμόν ουτινος άπαρθενεύ- 
ει’ χαί διά τόσα αύτδς νά κρεδιτάρεται, δ
σα θέλει πληρωθή τδ πράγμα.
Β'. Ή σύναξις βερεσσέδων τοΰ τζαρσιού, 
όποΰ γίνεται άπδ όλίγα τήν κάθε φοράν, 
νά άπερνάται είς κρέδιτον τοΰ κορρέντε 
κάθε κορρισπονδέντε, είς τδ τέλος τοΰ μη*  
νδς μέ Sv κονδύλων.
Γ'. Είς τάς τράτας και ^ιμέσσας δποΰ 
μάς έρχονται διά λογαριασμόν φίλων, επει
δή κάποτε φυλάττομεν άσπρα, ποτέ δέ 
προδανειζόμεθα είς άπάντησιν τής πληρω
μής, κρίνεται δίκαιον, οί φίλοι νά δεμπι- 
τάρωνται πρδ δκτώ ήμερών "τής πτώσεως 
τών τράτων, καί νά κρεδιτάρωνται μετά 
τρεϊς ήμέρας τής πτώσεως τών ριμέσσων 
των.
Δ'. Τά στελλόμενα άμανέτια είς γρόπους, 
καί άλλα είδη πραγματειών διά ξηρά; καί 
θαλάσσης διά κάθε μέρος, έπειδή καί δέν 
έσυνηθίσθη νά λαμβάνη άπόδειξιν δ στέλ- 
λων, κάθε κίνδυνος, όποΰ ήθελεν άκολου- 
θήσει, εννοείται είς βάρος ούτινος άκαρτερεϊ’ 
χρεωστεϊ δμως δ στελλών, νά δίδη άμέ
σως εϊδησιν πρδς τούς κυρίους Δεπουτάτους, 
νά λαμβάνη άπόδειξιν είς κάθε έναντίον.
Ε'. Οταν τις συστηματικός εχη νά λαμ
βάνη παρά τίνος μή συστηματικού δι δ- 
μολογίας ή τεμεσουτίου (άπδ δάνεια ή άπδ 
πράγμα) καί ό χρεώστης δυστροπών ή άρ- 
νούμενος δέν θέλη νά πλήρωση, οί Δεπου- 
τάτοι μας άφού έξετάσουν τά λίμπρα τού 
συστηματικού, καί ίδοΰν άληθη τά λεγόμε- 
νά του, τότε νά ήναι είς χρέος νά συμπα- 

ραλαμβάνουν καί τινας έκ τού συστήματος, 
νά υπάγουν νά μαρτυρούν δτι είναι τώ όντι 
χρέος τοϋ άρνουμένου κατά τήν έννοιαν τού 
μπερατίου μας.
ΣΤ'. Έννοούμεν νόμιμον καί πρακτέον τδ 
σεκουέστρον, κατά τούς ευρωπαϊκούς νό
μους. ,

ά. Ο Σεκουεστράντες πρέπει νά ήναι ά- 
ποδεδειγμένος τοΰ ίδίου του λογαριασμού, 
ή διά χειρογράφου ομολογίας, ή διά λόγου 
καί αύτοΰ άποδεδειγμένου, ή σεντέντζας καί 
άποφάσεως.

β'. "Οστις σεκουεστράρει μίαν ποσότητα, 
πρέπει νά δώση έγγυητήν δι’ αύτήν, καί 
διά τά έξοδα, τόκους καί ζημίας, καί άν 
δέν εχη έγγυητήν, νά δεποζιτάρη τήν ίση*  
ποσότητα.

γ'. Διά νά μήν ήναι υποκείμενον τδ σε- 
κουέστρον είς κίνδυνον, ήμπορεϊ δ σεκουε
στράντες νά ζοτήση έγγύησιν άπδ τδν βα- 
στώντα αύτδ, είς διάστημα ήμερών έννενή ■ 
κέντα άπδ τής ημέρας τοΰ άττου τοΰ σε- 
κουέστρου (έννοουμένου δτι είς αύτδ τδ ά- 
ναμεταξύ ^ίσκιον καί κίνδυνος δέν καθυπο- 
χρεώνει τδν σεκουεστράντε) καί είς έλλει- 
ψιν έγγυήσεως νά τά σηκώνη δεπόζιτον είς 
τάς χεΐρας δεπουτάτων.

δ'. Κάθε πραγματευτης δποΰ άρνηθή δτι 
βαστά άσπρα τού σεκουεστράτου ήτοι χρε
ώστου, έάν μετά ταύτα άποδειχθή, δτι είς 
έκείνην τήν έποχήν έβαστοΰσε, καί δέν τά 
έμαρτύρησεν, δ τοιούτος ώς ψεΰστης νά 
πληρώνη δχι μόνον τδ κεφάλαιον, άλλά 
καί τόκους κα*.  έξοδα όποΰ άνήκουν πρδς 
τδν ζητήσαντα τδ σεκουέστρον.
Ζ'. Ή ταρίφα τών έξόδων νά ήναι κοινή 
δι’ δλους κατά τδν άκόλουθον τρόπον πρδς 
αποφυγήν τών παραπονεμάτων άπδ τούς 
φίλους μας.

Τδ κουμέρκι έπάνω είς τήν ταρίφαν, καί 
περί πλέον προσθήκη, λόγω Δρίτον κουμερ- 
κίου, το Sv τρίτον τού κουμερκίου, είσέτι 
τδ άγγιον μονέδας, μέ τά συνηθισμένα δρί- 
τα τών Εβραίων, τόσον εί; τά; πραγμα
τείας σορτίδος καθώς καί είς τά; τής ίν- 
τράδος’ στελλόμεναι δμως είς άλλο μέρος 

μέ δεσχερέ, νά ήναι έλεύθεραι άπδ (5έφι γι- 
Ονμπροϋκι’ και δταν μάς έρχωνται πραγ
ματεία; άπο αλλα μέρη μέ δεσχερέ κουμερ
κίου, νά πληρώνουν είκοσι τά 100 έπάνω 
είς τδ κουμέρκι δποΰ ήθελε στήσουν.

Ο χαμός μενέδας εΐς τάς πωλήσεις πραγ
ματειών πρδς ίν τά 100-

Τδ κονσολάτο κατά τήν ταρίφαν τού κά
θε πράγματος.

Τό μπενταέτι είς βαμπάκια πρδς γρόσια 
3 ή κάθε μεγάλη μπάλλα, καί γρόσια 2 
3(4 ή μικρά χωρίς τίνος άλλου έζόδου, ού
τε άγγιου μονέδας’ είς δέ τά νίμματα πρδς 
μαιδία 2 τήν όκάν, δμού μέ τδ άγγιον μο
νέδας καί λοιπά έξοδα" καθώς καί είς τάς 
λοιπάς πραγματείας δποΰ ύπόκεινται είς 
μπενταέτια, δλα έκεΐνα δποΰ είναι ή ταρίφα 
των.

ΊΙ σενσαρία έν τά 4 00 είς τάς πραγ
ματείας ίντράδος καί Sv είς έκείνας τής 
σορτίδος. Τδ μαγαζινάγιον πρδς ζμισυ τά 
100 γενικώς είς δλας τάς πραγματείας, 
τόσον ίντράδος καί σορτίδος" είς δέ έκεί
νας πέρ τράνσιτον πρδς Sv τέταρτον τά 
100.

Τδ τής δεπουτατζιόνος νά άπερνάται πα- 
ρα πάντων, έπ’ δνόματι Δρίτον έμπορίου 
πρδς Sv όγδοον τά 100" τά συναζόμενα νά 
μερίζωνται είς έννέα μερίδια’ τά έξ έξ αύ
τών νά μένουν πρδς άπάντησιν τών έξόδων 
τοΰ συστήματος’ τά δύο είς τά Όσπητά- 
λια τής Σμύρνης, ένθα γίνεται τδ έμπόριόν 
μας, καί τδ Sv διά τήν έν Χίφ κοινήν σχο
λή*.

ΊΙ προβιζιόνε δύω τά 1 00 είς πωλήσεις 
καί άγοράς πραγματειών’ Sv τά 100, δταν 
γίνεται παράδοσις πραγματειών άπδ τδ Sv 
είς άλλο μέλος ήμών, ή έξω τής όμηγύρε- 
ως ήμών, ή άποστολή πραγματειών, δπού 
μδς ®ΡΖοντσι πδρ τράνσιτον έπάνω είς τδ 
βαλόρε των’ Sv τά 100 είς τάς τρατορί" 
μέσσας διά κάθε μέρος’ δηλαδή μισό τα 
100 δταν γίνεται τράτα καί μισό ετερον 
δταν γίνεται ριμέσσα’ Sv τά 100 είς τάς 
δπισθογυρισμένας καμβιάλας" Sv τέταρτον 
τά 100 είς τά; πέρ άτζετατζιέν- 
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H'. ΓΗ παοοΰσα συστηματική οροθεσία λαμ
βάνει τήν αρχήν της άπδ πρώτης τοΰ έρ- 
χομένου Ίανουαρίου τοΰ 1807 έτους’ άφ’ 
ίς εποχής δστις ήθελε φανή παραβάτης είς 
τάς έν αύτώ έκτεθείσας συμφωνίας, η ύλι- 
κώς, ή έν μέρει, θέλει πληρώνει είς τήν 
κάσσαν τοΰ συστήματος γρόσια 250 καϊ 
τοΰτο διά πρώτη*  φοράν’ δταν δμως φωρα- 
6ή καί δεύτερον παραβάτης, θέλει πληρώνει 
τά διπλά.

’Εν Σμύρνη, τή 10 Δεκεμβρίου 1806.
Ν. Σ. Γ.

Μ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ 
ΓΕΝΟΥΙ1ΝΣΙΩΝ.

(Σενέχεια).

Ααινέζ ό όπαδδς τοΰ πρώτου στρατηγού 
τών ’Ιησουιτών άφίκετο είς Γένουαν όπως 
έμφυτεύση έδραίως τή,ν έπιρροήν τοΰ τάγ
ματος’ τόσον δ’ έπέτυχεν, ώστε ή Δημο
κρατία δέν άπήτησε παρά τών ’Ιησουιτών 
ϊνα ΰπαχθώσιν είς τδν νόμον, δι’ ού άπη- 
γορεύετο νά άπαλλοτριώνται άνευ τής ά
δειας της τά κτήματα τών οικογενειών υ
πέρ τών ιερών καθιδρυμάτων. 'Η Γένουα 
κατείχε τότε σπουδαίαν Θέσιν, διότι έδύ
νατο, άποκλίνουσα πρδς τδν γαλλικανι- 
σμδν, νά καταστήση τήν Γαλλίαν πρώτην 
δύναμιν έν τή Μεσογείω. Ό διάσημος Δώ- 
ρια, δστις άπειρον έξήσκει έπιρροήν έπί 
τών συμπολιτών του, άναγκασθείς νά ύπο- 
στή τάς φαντασιοπληξίας ένδς τών κουφο- 
τέρων καϊ μάλλον είς κίνδυνον έμβαλλόν- 
των τήν πατρίδα των Γάλλων ηγεμόνων, 
παρητχΟη τής υπηρεσίας Φραγκίσκου τοΰ 
Α'. καϊ προσήλΟε παρά τώ έχέφρονι αντα
γωνιστή του, δστις ύπεδέχθη αύτδν άνοι- 
κταϊς άγκάλαις. Οί 'Ισπανοί κυριάρχαι ά
ριστα ένόησαν τδ πρόσωπον δπερ τδ τάγμα 
τών Ιησουιτών έδύνατο νά διαδραματίση 
έν τή ηθική ταύτη κατακτήσει, ήτις Οά 
κατήντα προσάρτη,σις άν δέν άπήντων το- 

σαύτας άντιστάσεις έν τή φιλοπατρία τών 
Γενουηνσίων.

'Π σύστασις τών ’Ιησουιτών άπέδειξε καί 
αύθις τήν έπιρροήν αύτών. Οί μοναχοί ού- 
τοι, ους διάπυρος κλίσις πρδς προσηλυτι
σμόν έφερεν είς Λιγυρίαν, ταχέως απέκτη
σαν τδ έμπορικδν πνεΰμα, δπως έν 'Ρώμη 
ϊλαβον άπδ τών χρόνων τοΰ στρατηγού 
των Άκουαβίβα, ώς δ Λεοπόλδος 'Ράγκε 
άποδεικνύει, τά έθιμα άτινα παρήγαγον 
«τήν εΰκοπον εύλάβειαν.» Έξ δλων τών έν 
Γενούα άποθχκών τού άτελοΰς λιμένος ή 
μόνη καλώς έφωδιασμένχ ήν ή τών μαθη
τών τοϋ Δογιόλα, ιδίως είς άρώματα καί 
άλλα πολύτιμα προϊόντα, άτινα ηρχοντο 
αύτοϊς έξ 'Ισπανίας, έκ Πορτογαλλίας, ές 
άμφοτέρων τών Ινδιών και έκ Κίνας. 'Π 
τραπεζιτική έργασία, είς ήν ζωηράν έχουσι 
κλίσιν οί Γενουήνσιοι, ήν έπίσης προσφιλής 
έκείνοις. Αί οίκογένειαι και τά καταστή
ματα δσα μετά σπουδή; ένεπιστεύοντο 
αύτοϊς τά κεφάλαιά των, άπελάμβανον κα
λούς τόκους’ κατά δυστυχίαν δμως τών 
μετόχων, ή Μαρία Θηρεσία, καί τοι μέγαν 
ζήλον έχουσα υπέρ τής ρωμάνας Εκκλησί
ας, έσφετερίσθη, άμα τη καταργήσει τοΰ 
τάγματος, τά κεφάλαια άτινα εϊχε δα
νείσει είς τού; άποστολικούς αυτοκράτορας. 
Έν Βιέννη προσεποιήθησαν δτι έπίστευσαν 
δτι ή εταιρεία μετέσχε διά τών ιδίων της 
χρημάτων είς τά δάνεια άπερ 5 οικος τών 
Άψβούργων συνωμολόγησεν.

'Ο έκ Σαβόνη: ποιητής Καμπρέρας είναι 
ή έκφρασις τών θρησκευτικών πεποιθήσεοιν 
ά; ή καθολική Παλινόρθωσις είσήγίγεν έν 
Λιγυρί^. Ό «ήγεμών τών Ιταλών λυρι
κών» συνέταξε δέκα ώδάς ϊνα πανηγυρίση 
τήν άναγόρευσιν Ούρβανοΰ τοΰ Η' (Βαρ- 
βερίνη). Τδ Οεατρον τής Σαβόνης έκλή- 
θη διά τού ονόματος τού κόλακο; τών 
παπών, τοΰ ψάλτου τών αύλών, τού ά- 
πολογητού τοΰ αγίου Βαρθολαμαίου (I) 
Οί τήν πόλιν ταύτην έπισκεπτόμενοι έν 
γένει παρατηροΰσι τούς δύο τούτους σαπ-

(1) "ίδε Σισμόνδχ ’Ιταλικήν Φιλολογίαν. 

φεικούς στίχους, τούς ένταυτώ λατινικούς ! 
καί ιταλικούς, γεγραμμένους άνω τή; είκό- 
νος Παναγίας του ΙΙαρώδη.

In mare iralo, in subila procella, 
Invoca let nostra benigna Stella.

'Ο Γαβριήλ Κίαμπρέρας, γεννηθείς έν Σα
βόνη τήν 8 ’Ιουνίου 1552 καί άπολέσας 
τδν πατέρα του πρϊν έτι ΐδη τδ φώς τή; ή
μέρας, έστάλη έν 'Ρώμη εννεαετής τήν ή- 
λικίαν. Ό Θείος ένεπιστεύθη αύτδν τοϊ; 
Ίησουί'τας, έπειδή δέ ώ; έκ τής ασθενούς 
κράσεώς του έδύνατο νά άνθέξη καλώς εί; 
τήν έπιρροήν έκείνην τής έκπαιδεύσεως ή- 
τις έπισφραγίζει διά τοΰ τύπου τη; τούς 
σταθερωτέρους χαρακτήρας, παρεδέχθη τάς 
άρχάς των, άς κα'ι διετήρησε καθ’ άπαντα 
τδν βίον. Αί σχέσεις όμως άς έλαβε πρδ; 
τδν διάσημον έγκυχλοπαιδιακδν Μουρέτ 
πρδς τδν Παύλον Μανούκιον, τδν έντριβή 
περί τήν λατινικήν φιλολογίαν,καί πρδς άλ
λους πεπαιδευμένους, έκώλυσαν αύτδν άπδ 
τδ νά θυσιάση τήν φυσικήν κλίσιν ή» ειχεν 
υπέρ τών γραμμάτων είς τδν ύπέρ τδν ορ
θοδοξίας (τοΰ καθολικισμού) ζί,λόν του. 
"Αλλως, καί τοι ό οργανισμός του ήν ασθε
νής, δ Κίαμπρέρας διετή,ρησε σπινθήρα τής 
λιγυρικής δραστηριότητος. Τωόντι’ ένώ ύ- 
πηρέτει ηγεμόνα τή; Εκκλησίας, δέν έπέ- 
τρεψεν είς αυθάδη εύγενή δτι τδν δβρισεν, 
έκδικηθεις δέ έδέησε νά καταλείψη τήν 'Ρώ
μην καί τή*  οικίαν τοΰ καρδιναλίου Κορνά- 
ρου.

'Η είς τήν πατρίδα του έπάνοδος, ήτις 
δέν ήτο άπολύτως εκούσια, άπεδείχθη λίαν 
ωφέλιμος εί; τδ νά έπεκτείνη τά; γνώσεις 
του. 'Η υγεία του τόσον ένισχύθη, ώστε έ- 
νυμφεύθη πεντηκονταετή; καί έζησε μέ
χρι τοΰ 1637. Λίαν είχε ώφεληθή έκ τής 
άναγνώσεως τών 'Ελλήνων λυρικών. Οταν 
άναγινώσκη τις συνεχώς τδν Πίνδαρον καί 
τδν Άνακρέοντα, ένίοτε έρχεται είς τδν 
πειρασμόν τοΰ νά λχσμονήση τδν «άγιον» 
’Ιγνάτιον καί τδ περίφημου perinde ac ca
daver. Διό ό συγγραφεύ; τών ώόώκ προσ- 

(ΟΜ11ΡΟΪ ΦΤΑ. Β .) 

σπαθεϊ, μ’ δλας τάς απαίσιους προρρήσεις 
του Όρατίου, νά μεταφέρη εί; τά ποιήμα- 
τά του τήν πνευματώδη ένταυτώ καί αφε
λή χάριν τοΰ Άνακρίοντος.

Οί στίχοι, ου; άνέφερα, δέν Θά παρεΐ- 
χον εντελή ιδέαν τής αξίας ήν άπέδιδον τή 
Παναγία έν τή Δημοκρατία τών Γενουην
σίων Άφ’ ού οί Γενουήνσιοι έλαβον αύτήν 
ώ; βασίλισσαν των, έφαίνοντο πιστεύοντες 
δτι υπήρχε μεταξύ τοΰ έθνους κα’ι τής Μα
ρίας διαθήκη όμοία πρδ; έκείνην ήτις άνε- 
κή,ρυξε τδν ’Ιεχωβά άληθή κυριάρχτ,ν τής 
Δημοκρατίας τών 'Εβραίων. "Οτε έξέγερ- 
σις τοΰ λαοΰ έκόιλυσε τήν Μαρίαν θειρεσίαν 
άπδ τδ νά προσαρτήση τήν Γένουαν είς 
τάς κτήσεις τοΰ οίκου τής Αύστρίας, δ 
λαδ; (« popolani) έπολέμει τούς στρατι- 
ώτας τής αύτοκρατείρα; κράζων : Ζηεω 
ή Μαρία βασΙ.Ιισσα τής Γικούας ! "Οπως 
έπι τών χρόνων τών καταχτήσεων τών Ι
σπανών έπί τών ειδωλολάτρων τοΰ Νέου 
Κόσμου (1), ή Παναγία ηύδόκησε νά έμφα- 
νισ&ή είς τούς ανδρείους Λίγυρας, οΐτινες έ- 
πολέμουν υπέρ αύτής' ειδον δ' αύτήν άπο· 
διώκουσαν διά τή; χειρός τη; τάς σφαίρας 
άς έρριπτον κατά τής πόλεως. Διδ οί ίερεϊς 
καί αί γυναίκες, οί ίδιάζουσαν τρέφοντε; 
αύτή εύλάβειαν, έξεπλήρωσαν τδ καθή" 
κόν των μετ’ άποφάσεως έκπληζάσης όλους 
τούς συγχρόνους’ τά 3ε στρατεύματα τής 
Άποστολικής Μεγαλειότητας έξεδικήθησαν 
επί τών εικόνων τής Παρθένου, αΐτινες δι- 
αφοροτρόπως έβεβηλώθησαν. ’Αργότερου, δ
τε ή ανεξαρτησία ή,πειλή,θη έκ νέου, οί χω
ρικοί έπίσης Ζήΐω ή Μαρία ! κράζοντες 
προσέβαλαν τού; Φιλοπάτριδας (Patrio- 
loni) οΐτινες, έκ συμφώνου μετά τών Γάλ- 
7.ων δημοκρατικών, είργάζοντο δπως κα- 
ταστχσωσι τήν άρχαίαν δημοκρατίαν υπο
τελή τή Γαλλία δημοκρατίαν· Καϊ πρδ αύ
τής δ’ έτι τή; εποχής αί συγκεντρωτικά^ 
θεωρίαι τοΰ ισπανικού καθολικισμού εύρον 
αντιπάλους έν τοϊς οπαδοϊς τού Ίανσενι-

(1) *ΐδε  Prescott Ιστορίαν τής κατακτή” 
σεως τοΰ Περού.

8.



62 Π ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TQN ΓΕΝΟΥΠΝΣ1ΩΝ. II ΔΙΙΜΟΚΡΑΤΙΑ TQN ΓΕΝΟΥΗΝΣΙΩΝ. G3

σμοϋ, 8ν δύναταί τις ν’ άποκαλέσή τήν 
άριστεράν (άντιπολίτευσιν) τοϋ Γαλλικανι- 
σμοϋ καί όστις έπί -έλους συνέταξε τδ 
άστυκδν Σύνταγμα τοϋ κλήρου, δπερ ήν 
πασιφανής απόπειρα δπως προσέγγιση η 
Γαλλικανική Εκκλησία πρδς την όρθόδο 
ξον. ’Εντούτοις δέν φαίνεται δτι τά δόγμα
τα τοϋ Βέλγου έπισκόπου ?τυχον έν Γενούα 
τοιαύτης υποδοχής, οΐας καΐ έν Τοσκάνη, 
δπου δ περίφημος επίσκοπος τής Ηιστόϊας 
Σκιπίων δέ 'Ρίτση άπέδωκεν αύτοίς μεγί
στην άξίαν. Ή παλαιά ’Ετρουρία πάντοτε 
άντέπραξε κατά τής παπικής 'Ρώμης, ώσεί 
ώθουμένη ύπδ μυστηριώδους μνησικακίας 
κατά τής ρωμαϊκής κατακτήσεως. Οί έπι- 
φανεϊς άνδρες της, οί Δώρισ, οί Βοκκάκιοι, 
οί Πετράρχαι, οί Μακιαβέλαι, οί Γουϊτσι- 
αρδίνοι, δέν άπήλλαξαν τήν 'Ρώμην τών 
σκληροτέρων μομφών. Καί έπί τών ήμερών 
ήμών δέ τδ πνεΰμά των ζή έν ταΐς ^ήσεσι 
τοϋ έκ Βρεσκίας Άρνόλδου, καΐ άν δ Νικο
τίνης δέν υπερείχε κατά τήν δεινότητα 
τούς μεγάλους Τοσκάνους, ούχ ήττον διε- 
τήρει πιστώς τάς παραδόσεις των.

Γ'.

Κλάδος τής οικογένειας τών Βοναπαρ- 
τών, άναχωρήσας ίκ τίνος πόλεως τής γε- 
νουησίας Δημοκρατίας, τής Σαρζάνας, κει- 
μένης είς τά περίχωρα τοΰ Λούνη, ειχεν 
έγκατασταθή εις Κορσικήν, νήσον ήτις I- 
ξηρτάτο έκ τών Γενουηνσίων πριν ύπαχθή 
εΐς τήν Γαλλίαν, καΐ ής τούς κατοίκους δ 
Σένεκας θεωρεί ώς καταγομένους έκ Λιγύ- 
ρων. Ό στρατηγός Βοναπάρτης, δστις άνή- 
κεν εΐς τδν οίκον τούτον, περί τής αρχής 
τοΰ οποίου τόσαι έγένοντο θεωρίαι, καθυ
πόταξε (1797) τήν Γένουαν, ήτις κατείχε 
τήν Riviera di Levante (μήκος 3 χιλιό
μετρα), τήν Riviera di Ponente (μήκος 
189 χιλιόμετρα) καί τά τ»”® det Gioghi, 
ήτοι τδ Νόβι, Κασκάρε καί Καλιτσάνο. Ή 
Αιγυρική Δημοκρατία (Republica Ligure), 

κράτος δημοκρατικόν, κυβερνώμϊνον έπιπό- 
νως ύπδ Διευθυντηρίου μέχρι του 1802, 
έσχε Δόγην μέχρι τοϋ 1805, δτε ηνώθη 
πρδς τήν γαλλικήν αυτοκρατορίαν, άποτελέ- 
σασα τούς νόμους Μοντενότιε (5a®one), 
Γενούας καί Άπεννίνου. ’Ενώ ή Αιγυ- 
ρία έδιοικεΐτο ύπδ τών νομαρχών του αύ- 
rο*ρήτορος  *al  βασι.Ιίως, ή χώρα αδτής 
έζβλέγη ώς διαμονή τοΰ αρχηγού τής ρω- 
μάνας Έκκλησίας. Ή Σαβόνα συνεχώς ά
ναφέρεται έν ταΐς διαμάχαις μεταξύ τών 
άντιπάλων καί τών θιασωτών Ναπολέοντος 
τοΰ Α'., δ δέ κόμη; δ’ Άσωμβίλ καί δ πα
τήρ θεϊνέ πολλάς διήγειοαν συζητήσεις πε
ρί τοΰ αΙχ-ρα.Ιύτου την Σαΰόνης, τού μο
ναχού έκφραζομένου ήττον έχθρικώς πρδς 
τον αυτουργόν τής Συμβάσεως (Concordat), 
ένώ οΰτω δέν πράττει δ Γάλλος διπλωμά
της. Οί Γενουήνσιοι, οί μηδόλως ορεγόμενοι 
τήν ξένην κυριαρχίαν, βλέποντες διαμαχο- 
μένους τδν πά.τακ καί τδν αύτοχράτορα, 
ώφειλον ν’ άναμνησθώσι του χρόνου καθ’ 
8ν τέκνον τής χώρας των, είς Φιέσκος (Ίν- 
νοκέντιος Β'), ήν έν τή Δύσει δ μάλλον ί- 
σχυρογνώμων αντίπαλος Φρεδερίκου τού 
Β . Άλλ’ οί καιροί είχον μεταβληθή καί 
ή πολιτική εξουσία, ήτις έπί πολύ ώ- 
φειλε νά προμαχήση κατά τών αξιώσε
ων τής ρωμαϊκή; θεοκρατίας, έν γένει ήν 
τότε διατεθειμένη νά ύπερισχύση. Συγκι- 
νιϊταί τις πολύ έπί τών ήμερών ήμών έκ 
τών ίπενεργειών τούτων κατά τών απολυ
ταρχιών. Άναμφιβόλως, κατά τοιαύτας άν- 
τενεργείας συνήθως οί ένοχοι δεν ύφίσταν- 
Tat τήν ποινήν τών ίδίο>ν αμαρτημάτων ή 
έγκλημάτων. Ό έφευρέτης τών καταδιωγ- 
ιιών καί δ αυτουργός τής περί λιμοϋ συμ
βάσεως ήχδησαν άθορύβως είς άγιον Διο
νύσιον, ένώ δ έντιμος κληρονόμος των, μή 
ών ικανός νά μιμηθή τάς άτιμους ταύτας 
πράζεις, άπέθνησκεν έπί τής λαιμητόμου. 
Πάπας οίος δ μυσαρδς Αλέξανδρος Β'. μέχρι 
τέλους του βίου άπήλαυον τοΰ σεβασμοϋ 
πάντων, ένώ Πϊος δ Ζ'. ύπέκυπτεν εί; τάς 
φαντασιοπληξίας στρατιώτου έπαιρομένου 
έπί ταΐς νίκαις αύτοϋ. Άλλ’ έάν οί ήγεμό- 

νες δίδωσι δίκην τών αμαρτημάτων τών 
προκατόχων των, οί λαοί τάχα δεν πά- 
σχουσιν άδιαλείπτως ύπδ τών προηγηθέν- 
το»ν αύτοίς έν τή σταδιοδρομία καί ύπα- 
γαγόντων είς τήν όλεθρίαν πολιτικήν τοϋ 
δεσποτισμοϋ;

Ό δεσμώτη; τής Σαβόνη; μεταφερθείς 
είς Σαβόνην ώφειλε τήν έλευθερίαν του εί; 
τά; ήττας τοΰ Ναπολέοντος· Οί Αγγλοι, 
σφοδροί άντίπαλοι τοϋ αύτοκράτορος τών 
Γάλλων, έπωφελήθησαν τάς ήττα; ταύτας 
δπω; έπαναστατήσωσι τήν Αιγυρίαν, εργον 
τοσοΰτον μάλλον εύκολώτερον, καθ' δσον οί 
κάτοικοι ούδόλω; (ορέγονται τήν ξένην κυ
ριαρχίαν. Ό λόρδος Μπέντιγκ (Renlitlli) ί- 
πεισεν αύτούς δτι δ κατά τοΰ Ναπολέοντος 
συνασπισμός προέθετα νά άποδώση τήν α
νεξαρτησίαν έν τή δημοκρατία τών Γενου
ηνσίων, ήν έκεϊνο; είχε καταστρέψει (I). 
Άλλ’ οί αντίπαλοι τοϋ αύτοκράτορος τών 
Γάλλων, δπως και ούτος, δεν ήγάπα τούς 
δημοκρατικούς θεσμούς, ή δέ Γένουα ώφει- 
λεν, δπως καί ή 'Ολλανδία, να μετασχη- 
ματισθή είς κράτος μοναρχικόν" εντούτοις ή 
κατάστασις τή; Λιγυρίας δέν έδύνατο νά 
παραβληθώ πρδς τήν τών 'Ολλανδών, διότι 
τούς αρχαίους θεσμούς της αντικατέστησε 
διά άπολυταρχίας. Οί βασιλείς τή; Σαρδη
νίας πολύ πρδ τή; έποχής έκείνης είχον 
δείξει ότι έποφθαλμίων τήν λιγυρικήν χώ
ραν' ήσαν δ’ ήδη κύριοι μέρους τής άρχαίας 
Λιγυρίας, τής κομητείας τής Νίκαιας, τών 
τοπαρχιών τοΰ Δολτσεάκουα, τής Όνεγλί- 
ας καΐ τοΰ Λϊόνου, ένώ τδ Μόνακον, τδ 
Μεντόνε καΐ τδ 'Ροκκαμπρούνα (τά δύο τε-

(1) Ό Κ. Μαρτίνη έγραψε τήν ιστορίαν 
τής βραχυχρονίου παλινορθώσεως τής Δη
μοκρατίας καί τής προσαρτήσεως είς τδ βα- 
σίλειον τή; Σαρδηνίας. Ίδε Ιστορίαν τή; 
Παλινορθώσεως τής Δημοκρατίας τής Γε
νούας τώ 1814, τή; πτώσεως καΐ ένώσεως 
πρδς τδ Πεδεμόντιον τφ 1815 (Slorta del 
la Rislaurazione della Rep. di Genova 
nel 1814, sua caduta e riunione al Pi
emonte nel 1815. 

λευταΐα είσί προοηρτημένα είς τδν νόμον 
τών θαλασσίων "Αλπεων — Alpes Mari
times) άνήκον είς γαλλικήν οικογένειαν κα- 
ταγομίνην έκ γυναικών ύπδ τών 1’ριμάλδη 
τής Γενούας. Ο Βίκτωρ ’Εμμανουήλ, καί 
τοι μή προϊδών περιστατικών τόσον αίσιον, 
έδυνήθη νά τετραχίση εΐς τά οικόσημα τοΰ 
οίκου τή; Σαβοΐας τδν σταυρόν έπί δαπέδου 
άογυροχρόου, παριστ’ώντος τδ δουκάτον τής 
Γενούας. Δυστυχώς ό έν τή αλληλογραφία 
τοϋ J. de Maistre άναφερόμενος ήγεμών 
δέν είχεν έπωφεληθή, δ ιω; Λουδοβίκος δ 
IH'., έκ τοϋ μαθήματος τών μακροχρονίων 
δυστυχιών του’ διότι ίδεώδ ες αΰτοΰ διετέ- 
λεσεν έσαεί η άπόλυτος μοναρχία συνενω
μένη μετ’ ’Εκκλησίας τοϋ Κράτους.

Άναμφιβόλως ό Ναπολέων είχε κλίσιν 
πρδς τήν άπόλυτον έξουσίαν δπως καΐ οί ή
γεμόνες τοΰ άρχαίου πολιτεύματος' άλλ’ έ- 
πειδή είχε διαδεχθή τήν γαλλικήν έπανά- 
στασιν, δέν έδύνατο νά έγκολπωθή δλοσχε- 
ρώς τάς παραδόσεις τοΰ παρελθόντος. 'Ο 
αυτουργός τής έκκλησιαστικής Συμβάσεως 
είχε προστατεύσει τδν λαϊκόν κλήρον έπί 
βλάβη τών μοναστικών ταγμάτων, ών ού
δέν τήν παρουσίαν έδύνατο νά ύποφέρή εί; 
τά κράτη του. Οί ίερεϊς ουδόλως έφαίνοντο 
λυπούμενοι έκ τοϋ δτι άπηλλάχθησαν τοϋ 
φοβερού συναγωνισμού τών θρησκευτικών 
ταγμάτων, άτινα είχον περιστήσει αυτού; 
εί; Οέσιν δλως δευτερεύουσαν. Ό νομοθέτη; 
είχεν αίσθανθή τήν ανάγκην τού νά άποκα- 
ταστήση σχέσεις τινάς μεταξύ τών περί γά- 
μων νόμων καΐ τής νομοθεσίας τών λοιπών 
χριστιανικών έθνών, καΐ δέν έδυνήθη ν’ άπο- 
πειραθή ν’ άποκαταστήση τδ άδιάλυτον τοϋ 
γάμου, οίον ύπήοχεν έπί τών χρόνων τής 
Τρομοκρατίας Έν περιλήψει, καί τοι ό Να
πολεόντειο; κώδηξ δίδει ΰλην εί; έπικρίσεις, 
άπεδεικνύετο διά τάς Γενουηνσίας άδια- 
φιλονείκητος πρόοδος. Ή κατάστασις είς 
ήν περιήγαγεν αύτάς ή Δημοκρατία ουδόλως 
ήν δικαία' διότι δέν ήσαν, δπω; άλλαχοΰ, 
καταδεδικασμέναι είς φυλάκισιν καΐ εύρί- 
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σκει τι; έν τώ Μουρατόρη (I) διατριβήν ποι- 
ητοϋ μεμφομένου τού; Γενουηνσίου; δτι έπι· 
τρέπουσιν εί; τά; θυγατέρα; των νά συνδια
λέγονται πρδ; τού; νέου; ο’ίτινε; διαβαίνου- 
σι πρδ τών παραθύρων των’ ούτοι δέ άπήν- 
των δτι ή καλή χρήσις, ών αί γυναίκες των 
έποίουν irap/του έ./ευΟερίας, ήν ή ιίρίστη 
άπόδειξι; τοϋ άσκόπου τής απομονώσεως.(2) 
Ή έμπιστοσύνη αυτή δέν άπηντατο έν τή 
νομοθεσία- Αί γυναίκες αιωνίως ήσαν ανή
λικοι. Κόρη δέν έδύνατο νά έγείρρ τήν έλα- 
χίσττ,ν άξίωσιν έπί τή; κληρονομιάς τοϋ πα
τρός της έάν είχε λάβει ποσότητά τινα εί; 
προίκα ή, άν ούτος άπέθνησκεν αδιάθετος, 
έκ τοΰ οικογενειακού συμβουλίου" η δέ άρι- 
στορία τών Γενουηνσίων είχε γενικόν κανό
να νά δίδη μετρίαν προίκα. Νυμφευομένη έ- 
στερεΐτο πάση; έξοϋσία; έν τή οικία, χήρα 
δ’ ουσα δέν ήν κηδεμών τών τέκνων τη; καί 
ούδέν οίκοΟεν έδύνατο νά πράξη άνευ τή; ά
δειας δ ικαστικοϋ συμβουλίου διοριζομένου 
υπδ τοϋ άρχιδικαστοϋ. Εν αρχή έκληρονόμει 
τδ τρίτον τή; περιουσία; τοϋ άποβιώσαντος, 
χαΐ άν δέν είχε τέκνα’ άλλ’ άπδ τοΰ IB', 
αίώνος δ νόμο; ουτο; κατηργήθη (I 135) 
καί εχτοτε πολλάκ·.; γυναίκες άπεπέμφθη- 
σαν τή; οικία; τοΰ άνδρό; των κατ’ αυτήν 
έτι τοϋ θανάτου τήν ήμέραν. Οί νεώτεροι 
υιοί ήττονα τών θηλειών αδελφών των ύφί- 
σταντο’ άλλά καί δι’ έκείνου;, ώ; καί δια 
ταύτα; καί τδν λαϊκόν κλήρον, ή κυριαρχία 
τοϋ Ναπολέοντο; έν Λιγουρία ήν αληθής χει
ραφέτησες. Βίκτωρ ’Εμμανουήλ δ Α'· ώφειλε 
νά φέοη μεθ’ υπομονή;, δπω; καί οί Βουρ- 
βώνοι, μεταβολά; τινας έπενεχθείσας εΰλό- 
γως υπδ τής γαλλική; Δημοκρατίας άντί 
νά έγκολπωθή τήν άρχαίαν έ'ξιν τής παμβα- 
σιλείας. Ούδέν τωόντι ήττον συνέτεινε πρδς 
έξυπηρέτησιν τών πραγματικώς συντηρητι
κών συμφερόντων, άτινα ή απόλυτο; έςου-

(!) Script. Ilal. IX.
(2) Dialogo del academico Sforzalo 

nel quale si ragiona . . . delle belezze di 
alcune genlildonne Λ/anus. de la biblio- 
theque imperiale de Paris. 

σία άδιαλείπτω; εί; κίνδυνον καθιστά διά 
τών παραλογιομών της. Τωόντι’ ίδιον τή; 
παμβασιλεία; είναι τδ προκαλεϊν είς τάς ψυ
χάς τδ μίσος κατά πάσης έξουσίας, ήν κα
θιστά άποτρόπαιον. ’Εάν τδ Π δεμόντιον, 
χώρα κατ εξοχήν μοναρχική, δέν ώκνησε 
νά ταραχθή τόσον ώστε νά φανή άδιοίκητος 
Β'κτωρι Εμμανουήλ τώ Λ', δστις παρητήθη 
τοϋ θρόνου τώ 18 21, δύναταί τις νά φαν- 
τασθή όποιοι ήσαν αί διαθέσεις τών Λιγύ- 
ρων. Δύο άνδρες δέν έβράδυναν νά διαπρέ- 
ψωσι διά τής άντιπολιτεόσεώς των πρδς τήν 
σαρδηνικήν κυβέρνησιν, εί; έκ Γενούας δι
κηγόρος, δ Ιωσήφ Ματσίνης, καί εί; κάτοι
κος τής Νίκαιας, ού ή οικογένεια κατήγετο 
έκ τοϋ Κιαβαρι (Ποταμού τής ’Ανατολής, 
Riviera di Levante), δ νέος ’Ιωσήφ Γαρι- 
βάλδης’ άλλ’ οί σκοποί τοϋ Ματσίνη καί τής 
Λε'ας ’/ταμίας έξετείνοντο πολύ έκεΐθεν τών 
ορίων τής αρχαίας Λιγυρίας. Τά μέλη τή; 
Netr. Ίτα./ίας ούδόλως ήσαν υπέρ δμο- 
σπονδίας δπω; οί δημοκρατικοί τής Ελβε
τία; καί τών Ηνωμένων Πολιτειών, άλλ’ έ- 
νωτικοί, ώ; ήσαν οί Γάλλοι ’Ορεινοί. Αί εν
θυμήσεις τή; άρχαία; 'Ρώμη; έξήσκουν έπ*  
αύτών τήν αύτήν μαγείαν ήν έξήσκησαν έπί 
τών Δαντώνων, τών Ροβεσπιέρρων, καί τών 
Σαιν-Ζούς-.

Ό διάδοχος τοΰ Βίκτωρος ’Εμμανουήλ, 
Κάρολο; ’Αλβέρτος (κλάδος τή; Σαβ-Αχς-Κα- 
ριν’άν), άνήκων εί; έποχήν μεταβατικήν, 
καί τοι δέν ήν πεπεισμένο; δπω; δ προκά- 
τοχό; του περί τής αρετής τοϋ δεσπο- 
τικοϋ συστήματος, έν τούτοις έδίσταζε νά 
παραιτηθή τών αρχαίων άπολυτοφρόνων 
παραδόσεων τοϋ υπαλπείου βασιλείου’ οίαν- 
δή—οτε δέ καί άν άπεφάσιζε νά έκλέξη δ
δόν, ώφειλε νά έχη αντενεργούντο; τούς ο
παδούς τή; Νέας ’Ιταλίας, ο'ίτινε; ΰπεστή- 
ριζον δτι μόνη ή Δημοκρατία έδύνατο ν’ ά- 
ποδώση τή χερσονήσω, μετά τή; ανεξαρτη
σία;, τά πρωτεία άτινα εύτόλμω; διεξεδί- 
κει μοναρχικό; συγγραφευς, δ Πεδεμόντιος 
ίεοεύ; Ίοβέρτη;. Τών αποτυχιών τοϋ βασι- 
λέως τής Σαρδηνία; έν τώ κατά τών Αύ- 
στριακών άγώνι καί τή; τροπή; τή; Νο- 

βάρα; έπεκυρωσασών, ώς έφαίνετο, τάς προ
γνώσεις ταύτας, ή Γένουα κατέστη θέατρον 
κινήσεως δημοκρατικής, ήτι; έδείνωσε τά; 
στενοχώριας τοϋ νεαρού ήγεαόνος, 8» ή πα- 
ραίτησις τοϋ Καρόλου ’Αλβέρτου έκάλεσεν 
εϊς τόν θρόνον. Τριανδρία κατέλαβε τήν 
πόλιν ήν δ στρατηγός Λαμάρμορα; ώ- 
φειλε νά κυριεύση. Ε'δον είς Ελβετίαν ίν 
τών μελών τής τριανδρίας ταύτης, δπερ έ- 
φρόνει δτι δ Βίκτωρ ’Εμμανουήλ Β' δέν θά 
έπιτόχη καλίτερον τοϋ πατρός του δπω; ά- 
ποδώση τή ’Ιταλία τήν ανεξαρτησίαν καί 
τήν έλευθερίαν. ’Απ’ εναντία; ήμην τής γνώ- 
μη; τοϋ Καβούρ καί τοϋ Μανέν, καί έφαί
νετο δτι αί υπό τό σκήπτρον τών βασιλέων 
τής Σαρδηνίας ένωθεϊσαι έπαρχίαι, τηρήσα- 
σαι τό φιλοπόλεμον πνεύμα τής έντός τών 
"Αλπεων Γαλλία;,καί τή; Λιγυρίαςήσαν προ 
ωρισμέναι νά έκδικηθώσιν εί; νέα μαχών πε
δία τού; έν Νοβάροα ήττηθέντας.Τά έπελθόν· 
τα συμβάντα έδικαίωσαν τήν γνώμην ήν υπε- 
ς-ήριζον,καί οί άδρεϊοι Λίγυρες,προεξάοχοντο; 
τοϋ στρατηγού Γαριβάλδη, ένόμισαν καθήκόν 
τωννάθυσιάσωσι πρό; τόσυμφέροντής Ιταλία; 
τήν αιώνιον αγάπην των πρός τήν γενέτει
ραν γήν εί; τού; δημοκρατικού; θεσμούς. 
Τό ήδη ύπαρχον πνεύμα άντιπολιτεόσεώς 
ευρίσκει ισχυρόν άντίροοπον έν τώ έμπορικώ 
συμφέροντι. Ή Γένουα άπό τής συστάσεως 
τού βασιλείου τής Ιταλίας λαμπρά; κάμνει 
πράξεις. Τοιαύτη είναι ή πεποίθησι; τών εμ
πόρων τών λοιπών παραλίων πόλεων. Κατ’ 
αυτού;,τό ιταλικόν έμπόριον τείνει νά συγ- 
κεντρωθή εί; τήν Γένουαν, ή δέ Β’ενετία, δ · 
πω; καί ή Λιβόρνος,οφείλει νά ύποστή μεθ’ 
ύπομονής τήν εμπορικήν υπεροχήν τών Λι- 
γύρων. Παραλειπομένων τών υπερβολών α'ί- 
τινες προκόπτουσιν έκ τοϋ συναγωνισμού, 
δμολογητέον, δτι έάν οί συμπολΐται τοΰ 
Χριστοφόρου Κολόμβου έν τή σφαίρα τών 
γραμμάτων καί τών τεχνών είσί λίαν ύπο 
δεέσ-εοοι πρός τά τέκνα τής χώρα; ήτις έ- 
γέννησε τάς Δάντας, τού; Μχκιαβελα; καί 
τού; Μιχαήλ Αγγέλους, έάν έν ταϊ; τέχναι; 
ούδέποτε άπεδείχθησαν ίσοι πρό; τού; συμ- 
πολίτα; τοϋ Τιτιανοϋ καί τοϋ Παύλου Βε 

ρονέζε, ή ενέργεια καί ή δράστη,ριότης καθι- 
στώσιν αυτού: καταλληλότατους πρός τήν 
νεωτέραν ταύτην ΰπαρξιν ήν οί "Αγγλοι τό
σον ποοσφυώ; ώνόμασαν αγώνα τοΰ βίον.

Δ'.

*Η νϋν καλούμενη έπαρχία Γενούα; περι
ορίζεται πρός νότον μέν ύπό τής Μεσογεί
ου, πρό; βορράν δε ύπό τών έπαρχιών ’Α
λεξανδρείας κα! Παβίας, πρός δυσμάς ύπό 
τού Λιμένος Μαυρίκιου (Porto Λ/αιΙΠζίο) 
καί τοΰ Cuneo καί πρό; άνατολά; ύπό 
τή; έπαρχίας Μάσσα καί Καροάρας. Κατά 
τήν άπαρίθμησιν τοΰ 1861, είχεν 650,143 
κατοίκου;, οίκούντα; εί; πέντε διαμερίσμα
τα (circondarii), ών πρωτεύουσαι είσίν ή 
Γένουα, ή Άλμπέγκα, τό Κιαβάρι, ή Σπέ- 
τσια καί Σαβόνσ, εί; 14 mandamenti καί 
είς 217 δήμου;. *11  επιφάνεια η· 158,05 
κάτοικοι κατά τετραγωνικόν χιλιάμετρον 
Ο πληθυσμός ούτος οίκεϊ είς δύο αέοη έκ- 
τάσεως λίαν άνίσου, ίν μικρό', δπερ είναι 
τό εσωτερικόν καί δπερ κατέρχεται έκ τής 
κορυφής τού Άπεννίνου πρός τάς χώρα; 
'Ακκουη, Νόβι καί Μπόμπιο, καί ίν μέγα, 
δπερ είναι παραθαλάσσιον, εκτεινόμενου έκ 
τών ύψωμάτων τοΰ Άπεννίνου, εστεμμέ
νων ύπό τών όρέων Pu (1066 π.), Bado 
della Guardia (8 25), κτλ, μεταξύ τής 
Μάγρα καί τοΰ χειμάορου Ανδόρα, καί δ
περ άποτελεϊ τό ήμικόκλ ον δπερ περιλαμ
βάνει τόν κόλπον τής Γενούας. Τό ημικύ
κλιον τοΰτο, λαμβανομένων ύπ’ οψιν καί 
τών ορμών (semi),εχει μ.ήκο; 240.000 μέ
τρων καί παρέχει εί; τά πλοία πολλούς 
λιμένας, ών κυριώτεροι είσίν ή Γένουα, ή 
Σπεττία, η Σαβάνα καί η Άλμπέγκα. Είς 
τόν κόλπον τούτον χύνονται πολλοί ποτα
μοί καί χείμαρροι, ξηροί κατά τινα του έ
τους έποχήν, οί κυριώτεροι δέ είσίν ό ΡοΙ· 
ceverel ό Bisagno, ό Lavagna καί ό Λ/«</ ·
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ra (I), οΐτινες διατηρούσι τα ΰδατά των 
πιρισσότερον τών λειπών.

11 έρευνα τή; χώρα; Υποδεικνύει δτι ο: 
λαοί τού κόλπου τής Γενούας δύνανται νά 
έκτιίνωσι κατά τδ μάλλον ή ήττον τδν 
κύκλον τή; ένεργείας των ώς νκϋται, βιο- 
μήχανοι καί έμποροι, δίχω; ή φύσις τού έ- 
δάφους νά έπιτρέψη ποτέ μεγάλη» άνάπτυ- 
ζιν εις τήν γεωργίαν. Είς τινα μέρη μόνον 
ξηροί χαϊ άγονοι βράχοι ευρηνται, άλλα δέ 
είσί κεκαλυμμένα άπδ δάση άτινα εύ- 
τυχώς διέφυγον τδν πέλεκυν, δστις τόσον 
δλέθριος αποβαίνει εις τήν χώραν τοϋ Άπεν- 
νίνου, ή έχουσι χαλάς νομάς. ’Αφθονία κα- 
στανεών υπάρχει είς τάς δύο χλιτύας τοϋ 
Άπεννίνου, άλλ’ αί χαλλίτεοαι ευρηνται 
είς τάς βορείους χατωφερείας. Ό ποταμδς 
τοϋ Levante παράγει τού; καλλιτέρου; οί
νους, δ δε τής Δύσεως τά καλλίτερα έλαια 
(Όνεγλία, Πόρτο Μαουρίτσιο, Διάνο) ώς 
χαί τά άριστα agrumi (2) — ή Σαβόνα, 
τδ Φινάλε, τδ Σαν 'Ρέμο, ώς χαί τδ Νέρβη 
έπί τής έτίοας όχθης· Συχαΐ, άμυγδαλέαι 
χαί άλλα δπωροφόρα δένδρα είσί πανταχού 
άφθονα. Τά περίχωρα τοϋ Σάν Ρέμου έ- 
χουσιν άφθονου; δακτυλοφόρου; φοίνικας, 
(περίφημοι είναι οί τοϋ Μπορτζιγέρα). άλλ’ 
οί καρποί δέν ώριμάζουσι καί αρκοϋνται 
εμπορευόμενοι τούς κλάδους, οΐτινες χρη- 
σιμεύουσι διά τήν Κυριακήν τών Βαΐων.

Πρώτον πρόσκομμα είς τήν πρόοδον τής 
γεωργίας είναι ή έλλειψις μέσων συγκοινω
νίας. Υπάρχει μέν δ σιδηρόδρομο;, δστις ερ
γάζεται βραδέως κατά μήκος τοϋ κόλπου, 
χαί αί λεγόμεναι ΙιταρχιαχαΙ όδοί, έλλεί 
πουσιν δμως δλως διόλου αί γειτονικά! όδοί 
χαί είς τά μέρη μάλιστα εις ά θ’ άπεδεικνύ- 
οντο άναγχαιόταται, μόνον στενα’ι άτραπα! 
υπάρχουσι. Τά κτήνη,συνεχώς δέ κα'ι οί άν
θρωποι, άναγκάζονται δια τώ» ατραπών 
τούτων νά μεταφέρωσι τά προϊόντα των. 1 2 

(1) 'Ο Bormida καί ό Larivia άνήκουσιν 
είς τάς βορείους χλιτύας.

(2) Agrumi όνομάζουσιν έν Ιταλία τά 
πορςοκάλλια καί κίτρα.
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Πρδ; τή δυσχερεία ταύτη προσθετέον καί 
τδ άδύνατον τοϋ κανονίσαι τήν περί ύδά- 
των διάταξιν, ώστε νά ώφεληθή ή γεωρ
γία. Πώς νά δαπανήσωσι χρήματα πρδς 
χοησιμοποίτσιν ποταμών οΐτινες, έκτδς τοϋ 
Σκιρίνια οδ τδ ύδωρ, τδ σπάνιον κατά τδ 
θέρος, διοχετεύει εί; Γένουαν ύδραγωγεϊον 
μήκους πλέον τών 15 χιλιομέτρων, είσί 
συνήθως ξηροί; '11 στενή λωρίς ήτις έκτεί- 
νεται έπί τών χαμηλοτέρων κατωφερειών 
τοϋ Άπεννίνου καλλιεργείται καλώς μόνον 
καί μόνον διότι ή θάλασσα τή παρέχει τδ 
μέσον τοΰ νά έξαγάγη ευκόλως τά προϊόν
τα. Άπωτέρω τή; θαλάσσης, είς τήν χώ
ραν δπου ύπάρχουσι δάση υψηλών δένδρων 
καί καστανέαι, γεωργία δέν υπάρχει, άλλά 
δασοκομία. Κατά τήν Έπιτηρϊύα τής γι- 
ωργίας, βιοιιηγανϊας xni τοΰ ίμ.τορίου, 
τήν δημοσιευθεϊσαν τώ 1862 ύπδ τοϋ ύ- 
πουργείου, ή έκτασις τών δασών είναι ώς 
έγγιστα 169,120 πλέθρα.

Αί χέρσοι γαϊαι τοϋ Άπεννίνου δέν τρί- 
φουσι πολλά ζώα καί τδ πλεϊστον τών βο
ών είσάγεται έκ τής 'Ελβετία;, δπου χάρις 
εί; τά; λαμπρά; νομάς τών 'Αλπεων πολ
λά τρέφονται ζώα. Τώ 1861 ή έπαρχία ή- 
ρίθμει 85,605 πρόβατα καί άρνία, τά 
πλεϊστα μέν εγχώρια, τά δέ λοιπά μίριχός 
ή τοϋ είδους Maremme. 'ί! τυροποιΐα 
είναι παρημελημένη, πλήν έπαινοϋσι τά τυ
ριά τής Μαρενέλλε, τοϋ Μποτζονάσκα καί 
τοϋ Βαρέζε.

Έπί τών τελευταίων κατωφερειών τοϋ 
Άπεννίνου ύπάρχουσιν έλαιόδενδρα, άτινα 
άποτελούσι τήν κυριωτέραν καλλιέργειαν 
τής γής έν τή έπαρχία, καί άτινα εύδοκι- 
μοΰσιν είς ζώνην 300 μέχρι 400 μέτρων. 
'Η αρχαία σαρδηνική έπαρχία τής Γενούας 
έλογίζετο δτι πρδ τοϋ 1859 παρήγαγεν ύ
πέρ τά δύο έκατομμύρια έκατολίτρων έλαί- 
ου. Αί πορτοκαλάκι καί τ’ άνάλογα δέν
δρα (I) παρήγαγον 4 έκατομμύρια καρπούς. 
’Εν στατιστική μάλλον προσφάτω Βλέπει 
τις ποια είναι ή αναλογία τών προϊόντων

CIJ ΝιρΑ>·τζια, Jeporia, xlepa.
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είς τά διάφορα διαμερίσματα τής νΰν έπαρ
χίας. Τήν πρώτην θέσιν εί; τά έλαια κατέ
χει τδ Κΐάβσρι (I 60,000 έκτόλιτοα),μετ’ 3ν 
έρχονται τδ Levante ή Σπέτσια (166,000) 
ή Γένουα (128,000) ή Άλμπέγκα (96, 
000), ή Σαβόνη ^64,000). Είς τού; οίνου; 
τήν πρώτην θέσιν κατέχει ή Γένουα (120, 
000 έκατόλιτρα),μετ’ αύτήν δέ τδ Κΐάβαρι 
(H4t312),ή Σπέτσια (75,554) ή Άλπέγ- 
κα (42,126), ή Σαβόνα (8,028).

Χάρις είς τάς συκαμινέας πρδ τοϋ 1 859 
ή άρχαία έπαρχία παρήγαγεν 620,000 χι
λιόγραμμα κουκουλίων’ έκ νεωτέρων δέ 
στατιστικών πληροφορούμεθα δτι τδ μεγα- 
λήτερο,ν ποσδν παρήγαγε τδ διαμέρισμα τής 
Γενούας (6100 μετρικά καντάρια), έπειτα 
δέ τδ Κϊαβάρι (4988), ή Σαβόνα (4200), 
ή Άλμπέγκα (1000).

Ή κηπουρική προώδευσεν όπωσοϋν είς τά 
περίχωρα τών πόλεων καί οί χωρικοί τή; 
Σαβόνας, τής Άλμπέγκα; καί τοϋ Κΐάβαρι 
φημίζονται ώς άριστοι κηπουροί τή; χώρας. 
Πέριξ τής Γενούας καί τής Σαβόνης καλλι- 
εργοϋσι κυρίως άνθη καί τδ Νέρβι καλείται 
la Tempe di fiori, >έα ’Etta. Ό ίδών δ
μως είς Γάνδην τά θαυμάσια τής καλλιέρ
γειας τών άνθέων, ύπδ τδν λευκόφαιον ού· 
ρανδν τής Βελγικής, παρατηρεί πόσον ή έ- 
πιστήμη αυτή καθυστερεί έν Ιταλία’ ούχ 
ήττον άδικον νά μή δμολογήσωμεν τάς έν 
τή δενδροκομία έπενεχθείσας προόδους κα 
τά τά τελευταία έτη. Όρη τέως ξηρά ήδη 
βρίθουσι δένδρων, είς πολλά δέ μέρη έφύ 
τευσαν συκαμινέας, αΐτινες παρέχουσιν είς 
τά έγχώρια έργοστάσια μέρος τής άναγκαί 
ας μετάξης, κυρίως έν τή κοιλάδι τής Άλ· 
μπέγκας. Αί άμπελοι έπληθύνθησαν καί ή 
κατασκευή τοϋ οίνου γίνεται τελειότερα.

Τό διά τήν γεωργίαν άγονον έδαφος (I), 
εύτυχώς είναι πλούσιον είς ορυκτά, ήτοι 
μάρμαρα, αλάβαστρον, σχιστόλιθον, ά- 
σβεστον, άμίαντον, κτλ.

(1) Τά γεώμηλα, άτινα άλλαχοϋ είναι 
μέγας πόρος, δλίγον καλλιεργούνται.

Είς Άκκουασάντε, πλησίον τοϋ Βόλτρι, 
ύπάρχουσι μεταλλικά ΰδατα.

Καί τοι ή βιομηχανία δέν είναι προω- 
δευμένη δπως είς άλλα μέρη, ύπάρχουσιν 
είς τά περίχωρα τής Γενούας άξια λόγου 
εργοστάσια μεταξωτών, κυρίως μαύρων υ
φασμάτων, δαμασκηνουργών
καί μεταξωτών περιποδίων’ ωσαύτως δέ 
κατασκευάζουσ; βαμβακούφάσματα, παρα- 
κατινά έριούχα, μάλλινα ύφάσματα, φέσια, 
σχοινιά, πράγματα έκ κοραλίου, έξ αλα
βάστρου, έλέφαντος, χαλκού, τιμαλφή κο
σμήματα, τρίχαπτα, κροσσού;, σειρήτια, 
ταινίας, τρίχαπτα, μυρωδικά. Τά ζυμαρικά 
τής Γενούας φημίζονται εν τώ έξωτερικώ 
κα1. έν Ίταλίφ αί καθέκλαι τοϋ Κΐάβα- 
ρι (1). Ό σάπων ώνομάσθη έκ τής Savonc. 
Ό δυτικός ποταμδς μέχρι τού Βόλτρι δ- 
μοιάζει πρός ευρύ έογοστάσιον, ών κέντρον 
είσί τό Seslri di Ponente καί τδ Βόλτρι 
καί όπευ ναυπηγούνται τά πολυάριθμα 
πλοϊα άτινα διασχίζουσι τήν Μεσόγειον, 
τόν Εϋξεινον καί τόν ’Ωκεανόν.

Τά πλοία ταύτα ούδέποτε φοβούνται 
μή στερηθώσι πληρωμάτων. Τωόντι’ οί Γε- 
νουήνσιοι φαίνεται δτι έγεννήθησαν ναϋται" 
δντες δέ δραστήριοι, νηφάλιοι,, οικονόμοι 
καί φίλεργοι (αρκεί ή έργασία νά μήν ήναι 
μακροχρόνιο;) καταβάλλουσιν εί; τάς δυσ- 
χερεστέρα; έπιχειρήσεις ζήλον διεγειρόμε- 
νον ύπό τής φιλοκέρδειας καί έν ταϊς ά- 
πείροις κινδύνοις ους έχουσι θάλασσαι άπι
στοι,οίαι ή Μησόγειος καί δ Εύξεινος, άνα- 
πτύσσουσι τήν άπόφασιν έκείνην ήτις πα
ρά τοϊς προγόνοις των κατέπλησσε τούς 
γενναιοτέρους στρατιώτας τής 'Ρώμης.

'11 θάλασσα θά παράσχγ, έπί μάλλον καί 
μάλλον έτερον πόρον άμα γίνρ κατα- 
ληπτοτέρα ή ισχυρά καί σωτήριος έπενέρ- 
γεια ήν τά θαλάσσια λουτρά έχουσιν έπί 
τής υγείας. Ήδη είς τά παράλια τής Λι- 
γυρίας συνέρχονται πολλοί δπως λουσθώσι 
καί δ αριθμός αύτών αύξάνει κατ’ έτος. 'II

Notizic sulla patria industries 
dopo it 1850 (Genes, Pellas, (851).
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φυτεύωσι φοίνικας δακτυλοφόρους, αϊτινες 
παρ’ όλίγον ίξέλειπον’ καϊ άλλα δε είδη 
Φοινίκων, οδς δ Αινναϊος έκάλει i^drac 
Γώ<· MfM, δέν Οά βραδύνωσιν αναμφι- 
ζόλως νά δώσωσιν είς τους κήπους καϊ τα 
άλση τών χβ.μερί'ώΓ τούτων στα^ώκ, 
είς ούς οί βόρειοι λαοί φέρουσι τόσα χρή
ματα, τήν ποιητικήν φυσιογνωμίαν τοϋ 
Νέρβη καί τής Μορδεγέρας. Βεβαίως δέν θα 
περιορισθώσι μόνον είς ταΰτα καί, δπως εν 
Νικαία τά άριστα ξένα δένδρα, ατινα ευδ ο- 
χιμοϋσιν είς τήν χώμαχ τώκ πορτοπα^έ 
ωΖ έπί τέλους Οά μεταφυτευθώσιν είς τα 
περίχωρα τών πόλεων τής λιγυρίας, δπου 
δλ« οί περιτ,γηταΐ άποροΰσι μη βλεποντ,. 
τοιαΰτα, ένώ είς χώρας όλιγώτερον υπδ 
τής φύσεως εύνοηθε'.σας, εις τδν ζοφερόν ου 
ρανδν τοϋ Βορρά, καταβάλλουσι πολλούς 
άγώνας ίνα μεταφυτεύσωσι ^α φυτά (I), 
ών ή νοηαόνως γενομένη καλλιέργεια δ. 
χώραν είς έμπόριον όσημέραι προαγόμε- 

'ι0'1 ΛΩΡΑ 1ΣΤΡ1ΑΣ.

έπϊ τοϋ Biviera di Levante, καϊ

Assess
?lvai o^.s?o, s,™ »*  «p/Λ o;
•πρίν σχηματισθή η *Λ««  , χ ΙΑ™, 
Λ μάλλον καϊ μάλλον «ς τδν κόλπον, 
;;otL Α«ννίγ
λύνοντας τούς πόδας του είς τήν Λεγυρε- 
x’t θάλασσαν. Έάν iMhw ναειπω- 
βιν δτι δ τόπος ούτος παρίστα ττ,ν αντιθε 
σιν των ξηρών βράχ«ν τών κα.ομένων υπδ 
φοβερού ήλίου καϊ ήδοπκών σκιών, τδ Ρ 
gii άνήκει ε'ς εύνοηθεϊσαν Χ*£·  *«<
διετήρησε τά ώρ«6«ρα δένδρα^ Επειδή ί 
β»«™1· Si. Λ... .,. L δ ,«-"

ΛΛήίήν*  
x«l δπως 6v μόνον παράδειγμα άναφέρω 

άπό τοϋ Λιμένος Μαυρίκιου είς - Ρέμο

δμοιάζει «?δς ί??α«ν«τ,ν «“Ρ“7 ’ 
Εένοι οί άγοράζοντες έπαυλβις καϊ γα.ας 
ςενοι ι r παρεμποδισωσι

Χ£, ■»- Λ*Χ
’ ών ή ταχεία αΰξησις προξενεί έκ 

Ζξίν είς τοδί Λίγυρας. Τδ θαυμάσεον 
’ - ’ Γ,.τδν — ου άπεπειράθην να διαδω· 
^καλλιέργεια^) έπϊ τών δύο άκτών 
,ή; Μεσογείου — εϊναι προδηλως ' το κα 
ταλληλότερον πρδς έπανόρθωσιν» 
ιζελείας καϊ προαιώνιου αμαθ»ία, 

"*««»« ’ “»‘S« "

/.νΤί, -i άρθρα ατινα έδτ.μοσίευσα εις

-δν «Νεολόγον» Κωνσταντινουπόλεως,
™ si°fr»u

Unione τοϋ Λιμένος Μαυρίκιου, κτλ. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ 
rir n^&tor ίχδιδόμενος.

»*«ί*
Ό έν Άθήναις ελλόγιμος κ. Μανουήλ Γε

δεών έξέδοτο άρτίως έκ χειρογράφου την 
έμμετρον χρονογραφίαν τοϋ Κυρίλλου Λαυ- 
ρνώτου πίρϊ τών άπδ άλώσεως μέχρι 
1794 πατριαρχών τοϋ Οικουμενικού Θρό 
ου έν τέλει τι δποΆς προσέθετα δ, αύτδς 

καί συγκριτικόν πίνακα τών παρ’ εκαστω

(ΐλίδε Taint, Noles sur V /tngleterre 
Ό Capefigue, La grande Catherine, λέ
γει δτι η αύεοκράτειρα είχεν ήδη λαμπρόν 

χειμερινόν κήπον είς τδ 
’ (2) 'Η Βελγική Φλάνδρα, έπι των άκτ 
τής Βορείου Θαλάσσης, μέγα ένεργεΐ ίμπό- 
ρι,ν φυτών. 'Π κηπουρική τής Γάνδης είναι 

περίφημος-

πατριαρχικοί ιστοριογράφο) άναφερομένων 
χρονολογιών.Εΰλόγως παρ’ έκάγιρ τών ίς-ο- 
ρικών τούτων συγγραφέων άπαντώσι καϊ 
διαφοραϊ τινες" ώστε διά της γνωστής πρδς 
τήν νεωτέραν έκκλησιαστικήν ιστορίαν ει
δικότητας αύτοΰ, δ κ. Γεδεών πολλούς κό
πους ύπέστη είς τδ νά συγκρίν-η καϊ άνευρη 
έξ ίδιων αύτοΰ μελετών τήν άληθή χρονολο
γίαν τών μέχρι τοΰ 1720 πατριαρχών της 
Κωνσταντινουπόλεως.

Εν τούτοις αί πλεϊσται χρονολογίαι τών 
παρ’ ένί τούτων, ήτοι Άθανασίω Κομνηνω 
τώ Ύψηλάντη, φαίνεται οτι είναι αύθεντι- 
κώτεραι καί επομένως πιστότεραι τών παρά 
τοϊς άλλοις άναφεροαένων. ’Ως παράδειγμα 
τής ήμετέρας παρατηρήσεως μεταφέρομεν 
ένταΰθα τήν έπομένην ανέκδοτον σημείωσιν 
περί τών άπδ τοϋ 1709 —1710 πατριαρ- 
χών, άπαντωμένην εν τινι άνεκδότω κώδικι.

«αψθ' έν μηνι μαίω έζεβλήθη της πα
τριαρχεία;, καΐ τοϋ οικουμενικού θρόνου δ 
κυρ Κυπριανός, καϊ έγινεν δ άπδ Άδριανου- 
πόλεως κύριος ’Αθανάσιος, έλλογιμώτατος, 
καϊ μουσικώτατος άνήρ.

«αψιά έν μηνϊ δεκεμβρίω δ' έφόρεσεν 
καβάδι τις κραταιάς βασιλείας, παρά τοΰ 
ύπερτάτου επιτρόπου δ Κυζίκου κυρ Κύριλ
λος, διά Οικουμενικός Πατριάρχης, καΐ έ
στω είς μνήμην.

«αψιγ' νοεμβρίω ζ' ήμέρα σαββάτω, έ- 
δόθη έν Άδριανουπόλει παρά τοΰ υπέρτα
του έπιτοόπου της κραταιάς βασιλείας, πρδς 
τόν κύρ Κυπριανόν, τδν καϊ πρώην χρημα- 
τίσαντα.

«φψιδ' φευρουαρίω κή έζεβλήθη τοϋ πα
τριαρχικού θρόνου δ κυρ Κυπριανός, χαϊ έ
γινεν δ άπό ’Αλεξάνδρειάς κύρ Κοσμάς καϊ 
τή ζ' τοΰ μαρτίου έγινεν ή μετάθεσίς του.

«αψις-' μαρτίω κγ' έξεβλήθη τοϋ πατρι
αρχικού θρόνου καϊ τής έπιστασίας δ κύρ 
Κοσμάς, διά τήν άχρείαν αύτοΰ κυβέρνησιν, 
καϊ έφόρεσε καβάδι δ άπδ Καισαρείας κύρ 
Ιερεμίας, καϊ τή κέ τοΰ αύτοΰ μηνός έγι

νεν ή μετάθεσίς του έν ήμέρφ κυριακή, χω
ρίς έκλογήν δμως καϊ αύτδς αύτόκλττος.»

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Β’.)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ. 69
Αί χοονολογίαι τής σημειώσεως ταύτης 

είσί σύμφωνοι ταΐς έν τή δευτέρα στήλή 
τοΰ πίνακος τοΰ κ. Γεδεών σημειωμέναις.

Προστιθέμεθα ένταΰθα καϊ τήν άκόλου- 
θον ανέκδοτον έπίσης σημείωσιν, γεγραμ- 
μένην έν ειδει ήμερολογίου παρά τών κατά 
καιρούς γραμματέων ή άρχιερέων της Μη
τροπόλεως Σμύρνης έν τέλει χειρογράφου 
τινός κώδικος σωζομένου έν τή Βιβλιοθήκη 
τής Εύαγγελικής Σχολής.

«’Ενταύθα σημειοΰνται οι τοΰ πατριαρ
χικού καϊ οικουμενικοΰ θρόνου απομακρυνό
μενοι πατριάρχαι, καΐ οί διά κοινής έκλο- 
γής τών τής ’Εκκλησίας πηδαλίων έπει- 
λημμένοι.

«αψίγζ' κατά τήν ά μαίου, άσωσθέντος 
τού οικουμενικοΰ θρόνου τοΰ κύρ Γερασίμου 
Κυπρίου, άντεισήχθη τοϊς Ορόνοις δ άπδ 
Σμύρνης κύρ Γρηγόριος Πελοποννήσιος. Κα
τά δέ

«^ψ^ή δεκεμβρίου ιή υπερορίου γενομένου 
τών πατριαρχικών πηδαλίων τοΰ κύρ Γρη
γορίου διά ψήφου της Έκκλησίας, καϊ έπΐ- 
τάγματος τής Υψηλής Πόρτας μετακέκλη- 
ται άπδ τοΰ αγίου ’’Ορους δ παναγιώτατος 
πρώην Κωνσταντινουπόλεως κύρ Νεόφυτος 
Σμυρναϊος. Περί δέ

«^ωά Ιουνίου ιή απομακρυνθείς τήςΟίκευ- 
μενικης Καθέδρας έντίμως δ κύρ Νεόφυτος 
τών θρόνων τώ άπό Νικαίας κύρ Καλλινί- 
κω Μουντανιαίω παρεχώρησεν. Έν δέ

«<χο)γ· σεπτεμβρίου κδ' παραιτηθείς τοϋ 
Οικουμενικού θρόνου, δ κύρ Καλλίνικος, με- 
τεκλήθη αυθις, δ πρώην Κωνσταντινουπό
λεως κύρ Γρηγόριος Πέλωψ, άπδ άγιώνυμον 
Όρος.

«αωή σεπτεμβρίου θ' άπωσθεΐς τοΰ Οι
κουμενικού Θρόνου δ παναγιώτατος κύριος 
Γρηγόριος, άντεισήχθη αύθις τώ θρόνω, 
δ πρώην Κωνσταντινουπόλεως κύριος Καλ
λίνικος.

«αωθ' άπριλλίου κγ' απομακρυνθείς τής 
Οικουμενικής Καθέδρας, δ κύριος Καλλίνι
κος, διά τε τδ γήρας, καϊ σωματικός άσθε- 
νείας αύτού, μετεκλήθη είς τήν περιοπήν
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τούτην, δ άπδ Μιτυλήνης ηδη παναγιώτα- 
τος κύριος Ιερεμίας Κρής.

«βρωιγ' κατά μήνα μάρτιον, παραιτηθείς 
τοΰ Οικουμενικού θρόνου οίκειοθελώς, δ πα- 
ναγιώτατος κύριος Ιερεμίας, μετεκλήθη 
είς τδν αύτδν θρόνον, δ άπδ Άδριανουπό- 
λεως, κύριος Κύριλλος.

«αωιή κατά μήνα δεκέμβριον, παραιτη
θείς τού Οικουμενικού θρόνου, δ έκ τής Ά- 
δριανουπόλεως παναγιώτατος κύριος Κύριλ
λος, μετεκλήθη τδ τρίτον, είς τδν αύτδν 
οικουμενικόν θρόνον, δ είς άγιώνυμον 'Ορος 
έφησυχάζων, πρώην Κωνσταντινουπόλεως 
κύριοί Γρηγόριος.

«αωκά κατά μήνα άπριλλίου δεκάτης 
κρεμασθέντος τού άοιδίμου κυρίου Γρηγορίου 
παρά τής ’Οθωμανικής κραταιάς διά τάς 
τών Γραικών περιστάσεις, άνεδέχθη τδν 
Οικουμενικόν θρόνον δ άπδ Πισιδείας Εύ- 
γένειος.

«μωκβ’ Ιουλίου κζ' έπλήρωσε τδ κοινδν 
χρέος δ μακαρίτης κύριος Ευγένιος, καί δι’ 
υψηλού προσκυνητού δρισμού, καί επίμονον 
κοινήν έκλογήν καί Οέλησιν τής Ίεράς Συ
νόδου καί τού Γένους έξήλθεν έκ τής έπτα- 
μήνου φυλακής τού Ποστάντζήπασι δ άπδ 
Σμύρνης Χαλκηδόνος κύριος "Ανθιμος, καί 
άνεδέχθη τούς τοΰ Οικουμενικού θρόνου 
ποιμαντορικοδς οίακας.

«αωκδ' ίουλίου ιά καταβάντος τοΰ κυρίου 
Ανθίμου, άνεδέχθη τδν θρόνον δ άπδ Σερ
ρών κύριος Χρύσανθος.

«φωκς·' σεπτεμβρίου κς' έκπεσόντος τού 
Οικουμενικού θρόνου τοϋ κυρίου Χρύσανθού, 
άνεδέξατο αύτδν δ κύριος ’Αγαθάγγελος ά
πδ Χαλκηδόνος.

αωλ’ ίουλίου 1 0 άππωθέντος τού Οικου
μενικού θρόνου δ άπδ Χαλκηδόνος κυρ ’Α
γαθάγγελος, άντεισηχθη τώ θρόνιρ δ άγιος 
Σιναίου κύριος Κωστάντιος.

« αωλδ' αύγούς-ου 19 έκπεσόντος τού Οι
κουμενικού θρόνου δ άπδ Σιναίου κδρ Κων- 
βτάντιος, μετεκλήθη είς τδν αύτδν θρόνον 
ό πρώην Τυρνόβου κυρ Κωνστάντιος.

«βιωλέ νοεμβρίου ά άπωσθέντος τού Οι

κουμενικού θρόνου τού πρώην Τυρνόβου 
κδρ Κωνσταντίου, μετεκλήθη είς τδν αύ
τδν θρόνον, δ άπδ Σερρών κύριος Γρη
γόριος.»

Α. ΠαπαύόπονΑοζ Κιρα.[ΐίύς.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΑΡΑ ΒΟΥΔΔΙΣΤΑΙΣ 
ΜΟΝΑΧΟΙΣ.

Ό κόμης Goblcl d' Alviella, περιηγηθείς 
τήν Ινδικήν καί έπανελθών έσχάτως είς 
Εύρώπην, έδημοσίευσε τάς έντυπώσεις αύ
τού υπδ τδν τίτλον «Ινδική καί Ιμα- 
λάϋα.»

’Εκ τού συγγράμματος τού κόμητος ά- 
ποσπώμεν τδ επόμενον χωρίον, έν ζ> δ 
συγγραφεΰς παρεισάγει ήμάς είς τους Ιν
δικούς ναούς, περιγραφών τά ήθη καί έθιμα 
τών Βουδδιστών μοναχών.

«Έν τή είαόδω τού χωρίου ύψοϋται ώ- 
ραιότατον μαυσωλείου, σέι καλούμενου. Τά 
ait ταύτα είσίν ιερά μνημεία, πολυάριθμα 
είς τά μέρη ταΰτα, άτινα άνεγείρουσιν είς 
μνήμην εύσεβοΰς τίνος Λ αμα (ίερέως)' σύγ- 
κεινται δέ έκ βάθρου μετά βαθμιδών υπερ- 
κειμένων μηνοειδώς ή κάλλιον ανεστραμμέ
νου θόλου καί έπιφερουσών υψηλήν πυραμί
δα, καταλήγουσαν είς τέσσαρας προσόψεις. 
Τά μαυσωλεία ταύτα άνταποκρίνονται πρδς 
τά στουπώ τής Νοτίας ’Ινδικής, πε- 
ρικλείοντα τά κυριώτερα λείψανα τού Βουδ- 
δισμού. Χρησιμεύουσι δ’ ωσαύτως δποις εί- 
κονίζωσι συμβολικώς τήν Βαυδδικήν έκκλη- 
σίαν καί ένεκα τούτου ευρηνται έν μικρώ 
σχήματι έντδς τού θυσιαστηρίου έκάστου 
ναού, παραπλεύρως τοϋ άγάλματος τοϋ 
Βούδδα μαί τής Βίβλου, τής έκπροσωπού- 
σης τήν διδασκαλίαν τού μεγάλου Διδασκά
λου.

Γνωστόν δτι δ Βούδδας, ή Έκκλησία 
καί δ Νόμος άποτελούσι τάς τρεις υπο
στάσεις τής Βουδδικής τριάδος.

Διελθόντες άκολούθως παρά τάς καλύβ«ί 

τών μοναχών ώδεΰσαμεν εύθύ πρδς τδν να- 
δν, δστις ΐδρυται πλησιέστατα. Οί Λα μα. 
έτέλουν τδν εσπερινόν έν τινι ναϊδίω. "Β- 
μην υποχρεωμένος νά ζητήσω τήν άδειαν 
δπως διανυκτερεύσω έν τώ ναώ, ήν εύχε- 
ρώς πάνυ μοί έχορήγησεν ί ίερεύς, δστις ή ■ 
το γέρων παχύσαρκος, φυσίγναθος καί λευ- 
κοπώγων καί ουτινος δ φαιόχρους έπενδύ- 
της ώμοίαζε πως μετά τών έπενδυτών τών 
καπουκίνων. 'Ο ναδς ήν λιθόκτιστος καί α
πλούς' τδ δε έσωτερικδν να'ί'διον μοί έφάνη 
ώσεί άποκλειστικώς προωρισμένον είς τά 
μουσικά όργανα καί τά ιερά σκεύη. Έπί 
τών τοίχων είδον κρεμάμενα άλλόκοτα 
άμφια, άτινα ένδύονται οί Ααμά κατά τούς 
θρησκευτικούς χορούς των Παρά τδν Βούδ- 
δαν, δστις έκόσμει τδ ένδότερον τοΰ ναϊδίου 
τούτου,έκειντο δύο έτεραι εικόνες παριστώ 
σαι Ααμά, ών δ μέν ήτο έφιππος, δ δέ έ
πί έλέφαντος.

Άπαντες οί ναοί τής ’ΐμαλάϋα καί ώς 
φαίνεται τής Τιβέτ είσίν ώκοδομημέναι 
καθ’ δμοιόμορφον σχέδιον" είσί κτίρια όρ- 
θογώνια έχοντα τέσσαρας τοίχους δλίγον 
έπικλίνοντας πρδς τδ έσωτερικδν, τούθ’ δ
περ δίδωσςν αύτοϊς σχήμα πυραμίδος κε- 
κομμένης κατά τήν μέσην, καί δροφήν κα- 
λαμόστεγον μετ’ έξεχόντων άκρων. Διαι
ρούνται δέ είς δύω όροφάς, έκάστης σχήμα· 
τιζούση; ναΐδιον μακοδν, χθαμαλόν καί 
σκοτεινόν, δλίγον φωτιζόμενου ύπδ τού 
μυστηριώδους ήμίφωτος τής εισόδου. Κίο
νες ή μάλλον ξύλινοι γεγλυμμένοι στύλοι 
διαιροΰσι τδ έσωτερικδν είς νάρθηκα περι- 
φραττόμενον υπό δύω πτερύγων. Είς τδ 
βάθος κείται τδ θυσιαστήριον ή δ χορός, δσ- 
τις διαχωρίζεται άπδ τοΰ νάοθηκος διά 
κιγκλίδων ή διαφράγματος. ’Απέναντι τής 
εισόδου κεϊται τδ θυσιαστήριον έν ό> εΰρηται 
προέχον τδ άγαλμα τού Βούδδα ένοκλά- 
ζοντος καί προσευχομένου. Περί τό άγαλ
μα τοΰτο τίθενται αί εικόνες τών προγενε
στέρων τού Σάνχια-Μουμή Βουδδών ή τών 
Βουϊδισατβα, ίερών δηλ. προσώπων άξιω- 
θέντων τοΰ rip6a>-& καί προωρισμένων νά 
άντικαθιστώσι τδν Βούδδαν καν’ ανάγκην 

ένίοτε κατερχόμενον έπί τής γής' τέλος αί 
τών ovparlwv Βουδδών εικόνες, οΐτινες εί- 
σίν ημίθεοι, έκ τής μυθολογίας πλησιόχω
ρων έθνών προσληφθέντες καί καταταχθέν- 
τες είς τήν τάξιν τών δευτερευόντων πνευ
μάτων.

Οϊ έσώτεροι τοϊχοι είσί κεκαλυμμένοι 
διά τοιχογραφιών παριστανουσών πνεύματα 
καί δαίμονας τούς μέν είδεχθεστέρους καί 
καταχθονιωτέροος τών δέ· Τέλος επί τών 
στυλών κρέμανται αύλαϊαι πεποικιλμέναι 
δι’ έπιγραφών καί σκηνών μυθολογικών, έν 
αίς συνεχώς παρίσταται δ κυανούς θεδς καί 
ή λευκή θεά.

"Εκαστον χωρίον έχει ναόν καί μοναστή- 
ριον μετά μοναχών, ών δ άριθμδς ποικίλε- 
ται άπδ 200—300. Τά μοναστήρια ταΰτα 
άποτελοΰσιν ένίοτε αληθείς άποικίας' έχ-ου- 
σι δοκίμους, λαϊκούς άδελφούς, μοναχούς 
καί λαμά. "Οσον αφορά τούς χωρικούς τούς 
καλλιεργούντας τάς άμετακινήτους ταύτας 
γαϊας, ουτοι κατοικούσιν δλίγον μακράν, 
μηδεμιάς γυναικδς δυναμένης νά ζή έντδς 
τοΰ μοναστηριού.

Έκάστη οικογένεια τοϋ Σεχίμ προορίζει 
?ν τών τέκνων της διά τδν μοναχικόν βίον' 
οί νεόφυτοι εισάγονται έγκαίρω; είς τδ μο
ναστηριού, ένθα διδάσκονται γραφήν, άνά- 
γνωσιν, τάς άρχάς καί τδ λειτουργικόν τής 
θρησκείας. "Αμα δ’ ώς άποκτήσωσι τάς ά- 
ναγκαίας γνώσεις προχειρίζουσιν αύτούς είς 
Ααμά έν μεγίστνι έπιαημότητι' όλίγιστοι 
δμως τών μοναχών άφικνούνται μέχρι τού 
αξιώματος τοΰ Ααμά, δπερ αποτελεί τδν 
άνώτατον βαθμόν τής εκκλησιαστικής ιε
ραρχίας ή άλλως είπεϊν τήν έπίγειον αιω
νιότητα. Οί λαϊκοί άδελφοί, οί έξασκοΰν 
τες τάς αναγκαίας πρδς δλικήν διατήρησιν 
τών μοναχών τέχνας είσί γενικώς έμπειροι 
τεχνίται, έκτελούντες άγογγύστως τάς έ- 
πιπονωτέρας έργασίας, ένώ οί μοναχοί κα- 
ταναλίσκουσι τδν βίον έν δκνηρία καί μαλ- 
θακότητι

Οί ευσεβείς Βουδδισταί είσί πτωχότα
τοι. Αί κοινότητες όμως αΐτινες έξαιρούν- 
ται πάσης φορολογίας καί συνήθως πλουτί-
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νηών αύτών συν ταϊς λεονταϊς καϊ πανθη- 
ρίσι τίς ’Αφρικής, ταπητουργήματα κατα- 
σκευαζόμενα ί» Σιδώνι καϊ αλλαχού. Τά 
δέρματα -καϊ οί τάπητες Ισχον τήν αυτήν 
χρήσιν. Δι’ αύτών κατίσκευάζοντο ένδύμα- 
τα, καλύματα, σκηναϊ καϊ κλίναι. Δ·.’ αύ
τών έστρώννυον τά δάπεδα καί τά έπιπλα. 
Ταύτα δέ μετεχειρίζοντο ώς έφίππια καϊ 
σημαίας.

Τά άρχαιότερα κέντρα τίς ταπητουργίας 
υπήρξαν έν Ίνδίαις, Αίγύπτφ, ’Ασσυρία, 
Βχβυλωνί?, Φρυγίρι καϊ Φοινίκη. Ο; Αιγύ
πτιοι ησαν άριστοι ποικιλταϊ, γινώσκοντες 
τήν τέχνην τού ύφαίνειν έπϊ τών υφασμά
των ζώα διά πολυχρόων λινών κλωστών 
ώς μαρτυρεί δ Ηρόδοτος (111,4 7) άναφέ- 
ρων τδν θώρακα τδν υπδ τού Άμάσιδος, 
βασιλέως τής Αίγύπτου δωρηθέντα τοϊς Σα- 
μίοις. «Έόντα μέν λίνεον καϊ ζώων ένυφα- 
σμέιων συχνών κεκοσμημένον δέ χρυσό» έ 
ρίοισι άπδ ξύλου.» Οί Αιγύπτιοι είχον είς 
τούς οίκους αύτών λινούς τάπητας" έπέθε- 
τον δέ έπί τών ιερών αύτών ζώων μόνον 
τούς πλουσίως πεποικιλμένους, καϊ έντδς 
τών τάφων αύτών εύρον κατά τδν Βίλκιν- 
σον τεμάχια τοιούτων ταπητουργημάτων. 
Παρ' Αιγυπτίων δέ έδιδάχθησαν , και οί Ι
ουδαίοι τήν κατεργασίαν τών πλουσίων έ· 
κείνων υφασμάτων, ών χρήσιν έποιούντο έν 
τή διακοσμήσει τών θυσιαστηρίων καϊ τών 
αμφίων τών ιερέων αύτών.

Τά άσσυριακά υφάσματα ησαν περιβόητα 
έπϊ τή λαμπρότητι τών ποικιλμών αυτών, 
παριστώντων ανθρώπινα ί συμβολικά σχή
ματα, εικόνας ζώων, άνθέων και άλλα εμ
βλήματα. Εις τά άσσυριακά αγάλματα οί 
θεοί καϊ οί ήρωες παρίστανται ένδεδυμένοι 
τοιαύτα υφάσματα, ών ή λαμπρότης έπηύ- 
ξανε τδ μεγαλείου αύτών. Ώς γνωστόν, τά 
ποικίλματα ταύτα, μετενεχθέντα διά τού 
έμπορίου είς'Ελλάδα, έχοησίμευσαν ώς τύ
πος έν τή διακοσμήσει τών άρχαιοτέρων 
ελληνικών αγγείων. Οί Νινεοϊται μονάρχαι 
Ισχον ιδιαιτέραν κλίσιν εις τά λαμπρά 
τ»ϋτα υφάσματα,καθότι ώς φόρον παρά τών 
ήττωμένων λαών άπήτουν άλουργίδας, δι' 

ών έκόσμουν τάς λαμπράς αύτών σκη- 
νάς.

Αί ταπητουργία·, τής Βαβυλώνος έφημί- 
ζοντο ώς αί τής Νινευής, παριστώσαι κατά 
τδν Φιλόστρατον «θηρίων τερατώδεις μορ- 

φάς.»
ΊΙ βιομηχανία αυτή έπέζησε καϊ μετά 

τήν πτώσιν τών Βαβυλωνίων. Ό Φιλό- 
στρατος έν τώ βίω ’Απολλώνιου τού Τυκ- 
νέως αναφέρει δτι ούτος εύρεν έν Βαβυλώνε 
τά βασιλικά ανάκτορα κεκοσμτμένα διά 
ταπητουργιών παριστανουσών διάφορα αν
τικείμενα τής 'Ελληνικής Ιστορίας καϊ 
Μυθολογίας. Τά σάλια τής Βαβυλώνος έ- 
Οεωροϋντο πολύτιμα έν Ρώμη, ένθα έχρη- 
σίμευον ώς κλινοκαλύπτραι. Ο Κάτων δ
μως δέν έξετίμα τών θαυμασμόν τών συμ
πατριωτών του έπϊ τή ταπητουργία ταύτη 
τίς ’Ανατολής. 'Ο Πλούταρχος έν τώ βίω 
τού Κάτωνος διηγείται δτι ούτος ίπώλησεν 
έπίδ.Ιηιια τών ποικί.Ιων Βαβυ.Ιύνιον δπερ 
εύρε μεταξύ τών κληροδοτημάτων φίλου 
του τινός. Έκτδς τών έργοστασίων ή άρ- 
χαία Βαβυλωνία εΐχεν άποθήκας είς πολ
λάς άλλας πόλεις έπϊ τού Τίγρεως καϊ τού 
Εύφράτου διά τά εμπορεύματα, άτινα με- 
τεφέροντο αύτή διά τού έμπορίου, ώς ιστο
ρεί Διόδωρος δ Σικελιώτης λέγων. « ΊΙ δέ 
Σεμίραμις έκτισε καϊ άλλας πόλεις παρά 
τδν ποταμόν τόν τε Ευφράτην καϊ τδν Τί- 
γριν, έν αίς έμπόριον κατεσκεύασε' διό καϊ 
συμβαίνει τούς παραποτάμιους τόπους πλή
ρεις υπάρχειν έμπορίων εύδαιμόνων καϊ με- 
γάλως συμβαλλόμενων πρδς τήν τής Βαβυ
λωνίας έπιφάνειαν.»

Μεταξύ τών έμπορίων τούτων ύπήρχον 
καϊ προϊόντα τών ’Ινδιών μεθ’ ών ή αρ
χαία Βαβυλωνία εϊχεν έμπορικάς σχέσεις 
ώς καϊ μετά τής ’Αραβίας καϊ Τουρκίας. 
Πολύ δθεν πιθανόν δτι τών βαβυλωνιών υ
φασμάτων τδ όνομα έπεδόθη πολλάκις εις 
υφάσματα προερχόμενα έκ τής άνω ’Ασίας 
καϊ εκποιούμενα είς τάς αγοράς τής Βαβυ
λώνος ώ; βραδύτερον ώνομάσθησαν Περσικοί 
τάπητες ή ’Αλεξανδρινοί τάπητες πάντες 
οί έξ ασιανών χωρών προερχόμενοι καθώς 

γάμου έτυχον παρά πολλοϊς λατίνοις συγ- 
γραφεύσι πολλών έγκωμίων.

Οί "Ελληνες τής ’Ιωνίας άνθημιλλώντο 
μετά τών γειτόνων αύτών τής Μικρά; ’Α
σίας. Είς Μίλητον κατεσκευάζοντο άλουργί- 
δες- τοιούτους τάπητας κατεσκεύαζον καϊ 
έν Σάμο).

Έν Κύπριο, ένθα ή ταπητουργία μετη- 
νέχθη υπδ τών φοινικικών άποικιών, ευρί
σκομεν άληθή σχολήν ταπητουργίας, ή δέ 
ιστορία διέσωσε δύω όνόματα βιομηχάνων 
Σαλαμινίων, τού Άκεσσά καϊ Έλικώνος, 
ο'ίτινες έποίκιλον τδ έπιπόρμωμα, δπερ οί 
Ρόδιοι έδωρήσαντο τώ Μ. Άλεξάνδρω δστις 
έφερεν αύτδ καϊ έν πολέμιο, καϊ δπερ, κατά 
τδν Πλούταρχον, τή όργασία σοβαρύτζερον 
ην ή κατά τόν a.l.tor ύπ-Ιισμόν, ΰν έφε- 
ρεν ό Μ. ’Αλέξανδρος.

Οί Φοίνικες είσϊ πιθανώς οί πρώτοι μετε- 
νεγκόντες είς τήν εύρωπαϊκήν Ελλάδα τά 
προϊόντα τής άσιατικής βιομηχανίας. Έν 
άρχή τής Ιστορίας τοΰ Ηροδότου άπαν- 
τώμεν δτι μετά τήν είς τήν Μεσόγειον έγ- 
κατάστασίν των ήρξαντο νά είσφέρωσιν είς 
”Αργος τά προϊόντα τής Αίγύπτου καϊ Βα
βυλώνος. "Αμα δέ τή δμηρική έποχή ή χρή- 
σις τών ταπήτων φαίνεται γνωστή είς ά
παντα τδν ελληνικόν κόσμον. Έν τή Ο
δύσσεια βλέπομεν τήν Άλκίππην, θερά- 
παιναν τής Ελένης, θέττουσαν πρδ τών πο
δών τής 'Ελένης τάπητα μα,Ιακοΰ iploio. 
’λιρ' έτέρου δ Τηλέμαχος υποβάλλει είς τούς 
πόδας τής ’Αθήνας πολυποίκιλου ύφασμα. 
Ό Πλίνιος παρατηρεί δτι οί τάπητες ούτοι 
ήσαν πεποικιλμένοι δι’ έρίων έξεχόντων 
ώς λεπταϊ τρίχες κατά μίμησιν τών δερ
μάτων. Ύπήρχον ταπητουργίαι παριστώσαι 
ήρωϊκά άντικείμενα. ΊΙ 'Ελένη ήτο είδήμων 
μιτοειδούς ζωγραφικής καθόσον έν τοϊς ύ- 
φάσμασιν έζωγράφιζε τάς σκηνάς τού Τρωι
κού πολέμου,

ή δέ μέγαν ιστόν υφαινεν 
δίπλακα πορφυρέην" πόλεως δ’ άνέπασσεν 

άέθλους 
Τρώων δ’ ίπποδάμων καϊ ’Αχαιών χαλκσ- 

i χιτώνων....

καϊ οί έξ ’Ασίας είς Εύρώπην μετεφερόμενοι 
καλούνται Τουρκικοί Τάπητες.

Οί Φρύγες ήσαν άριστοι περί τήν ταπη
τουργίαν, ής λέγονται έφευρέται. Διά τών 
Φρυγών καϊ τών Φοινίκων μετηνέχθησαν 
είς 'Ελλάδα τά πρώτα προϊόντα τής ’Ανα
τολικής βιομηχανίας. Πράγματι διά τών 
Φρυγών, κατά τήν πρώτην άρχαιότητα, ήλ- 
θεν είς συνάφειαν δ πολιτισμός τής λεκάνης 
τού Εύφράτου καϊ Τίγρεως μετά τής Τρωά- 
δος καϊ 'Ελλάδος· Ό ποικιλμδς ήτο τοσοδ- 
τον έθνική τέχνη έν Φρυγίγ. ώστε έν Ρώμη 
οί ποικιλταϊ έκαλούντο Φρύγιοι (Phrygi- 
ones).

Οί Λυδοϊ, οί διαδεχ Οέντες τούς Φρύγας 
έν τή κυριαρχία τής Μικρδς ’Ασίας, ήσαν 
περιώνυμοι έπϊ τή πολυτελεία τών υφα
σμάτων αύτών έπικαλούμενοι χρυσοχίτω· 
νες. Ώς γνωστόν δέ δδός τις, ήν και νύν 
έτι άκολουθούσιν αί άπδ Σμύρνης είς Ί- 
σπαχάν συνοδίαι συνέδεε κατά τούς άρχαί- 
ους χρόνους τήν Βαβυλώνα μετά τών Σάρ- 
δεων.

Οί Φοίνικες δέν ηύχαριστούντο νά βά- 
φωσιν έπϊ τών άλουργίδων αύτών τά λε
πτά έρια τών προβάτων τής Συρίας ή νά 
διαδίδωσι διά τού έμπορίου τά προϊόντα 
τών ξένων βιομηχανιών, καί τοι ήσαν έξαί- 
ρετοι ύφανταϊ καϊ περίφημοι ποικιλταϊ· Οΰ
τω βλέπομεν έν τή Ίλιάδι τδν ’Αλέξαν
δρον φέροντα είς Τροίαν πέπ-ίους παμποι- 
χί.ίους, έργα γυναικών Σιδωνίων, τάς 
αύτάς Ά.ΐίζανδρος θεοειδής ήγαγε Σιδω- 
νιήθεν, άπιπΛώς εύρίαν πόντον τήν όδόν, 
ήν Έ.Ιίνην περ Λνήγαγεν εύπατέρειαν. 
Έκ τούτου εικάζεται δτι παρά γυναικών 
Σιδωνίων έδιδάχθη ή Ελένη τδν ποικιλ- 
μδν, κατάλληλον γυναικείοις δακτύλοις. Ό 
τής Ίλιάδος ποιητής διδάσκει ήμϊν ταύτο- 
χρόνως τήν μεγάλην άξίαν τών πολυτίμων 
τούτων υφασμάτων, άτινα διετήρουν κε- 
κλεισμένα είς θά.Ιαμον κηώεντα, δθεν έ- 
λάμβανον αύτά έν έπισήμοις περιστάσεσι 
καϊ πρός υπηρεσίαν τών θεών.

Ή τέχνη αυτή ήκμασεν έν Μυσία έπϊ 
’Ατταλιδών. Αί δέ ταπητουργίαι τής Περ
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Έξεστιν &'θκν νά ύποθέσωμεν δτι καϊ αί 
•μάλλον ή ήττον χονδροειδείς παραστάσεις 
τών ιστορικών γεγονότων, πρό τής έφευρέ - 
σεως τής γραφής, ήδύναντο νά χρησιμεύ- 
σωσιν ίν Έλλάδι καί ώς μέσον άναλόγου 
μεταδόσεως ώς ί τών μεξικανικών χειρο
γράφων. Τοΰντεϋθεν δύναται νά έξηγηθή καί 
ή τού Άριστάρχου γνώμη δτι ό οπό τής Ε
λένης φιλοτεχνηθεϊς πέπλος έχρησίμευσεν 
εις τόν "Όμηρον ώς άφετηρία πρός σύνταξιν 
τής Ίλιάδος.

"Οπως ποτ’ άν η, ή τέχνη τής Ελένης 
μετεδόθη εΐς δλας τάς Έλληνίδας καί άπετέ· 
λει ώς φαίνεται μέρος άναπόσπαστον τής 
οικιακής οικονομίας. Ό περίφημος πέπλος 
τής Άθηνάς, δστις ώς δ ιστός τής 'Ελένης 
παρίστα μάχας, ήν έργον τών παρθενικών 
χειρών.

Ό πέπλος ουτος ητο μέγας, τετράγωνος, 
κροκοειδής, in’ αύτοϋ δέ παρίσταντο έν χρώ- 
μάτι τά έργα τής θεάς καί έχρησίμευε κα' 
τά τήν έορτήν τών μεγάλων Παναθηναίων. 
Ό ’Οβίδιος ίν ταΐς μεταμορφώσεσιν αύτοϋ 
περιγράφει τήν μέθοδον τής ταπητουργίας 
εν τή κατά τής Άθηνάς πάλη τής ’Αράχνης. 
Κατά τόν ’Οβίδιον αί δύω άντίπαλοι έχουσι 
τά ίνδύματα αύτών προσδεδεμένα έν τή 
δσφύϊ δπως δίδωαι μείζονα έλευθερ'αν εΐς 
τάς κινήσεις των, κινοΰσι τάς χεΐρας καί 
συμπλέκουσιν έν ποικίλοις σχεδίοις καί χρώ 
μασι τά έν Τύρω προετοιμαζόμενα έρια Ή 
μεν Άθηνά ίν τώ πέπλω αύτής παρίστησιν 
έν τώ κέντρω μεγάλην σκηνήν, έν δέ ταΐς 
τέταρσι γωνίαις τίθησι τέσσαρα άντικείμε- 
να, χρησιμεύοντα ώς επεισόδια τής κεντρι
κής σκηνής. Ή ’Αράχνη διαιρεί τόν πέπλον 
αύτής είς ισα μέρη έκαστον τών οποίων 
παριστα μυθολογικά αντικείμενα, πέριξ δε 
τοϋ πέπλου έν ειδει παρυφής τίθησι κλώ
νους κισοϋ μετ’ άνθέων.

’Επί πολύ αί ταπητουργίαι έθεωροΰντο 
ώς άντικείμενα πολυτελείας, ειτα δμως έ
χρησίμευον μόνον διά τούς θεούς. Ο Ομη
ρος παρουσιάζει ήμΐν τήν Έκάβην καταβαί- 
νουααν είς τόν κηύεπα, θά.Ιαμοκ, ένθα η
σαν παμποίκιλοι πέπλοι, οΰς ήγαγεν δ ’Α

λέξανδρος Σιδωνιήθεν, καί λαμβάνουσαν ένα 
τούτων δπως προσφέρη αύτόν δώρον τή 
Άθην$, «8ς κάλλιστος έην ποικίλμασιν 
ήδε μέγιστος, άστήρ δ’ ώς άπέλαμπεν, έ- 
κειτο δε νείατος άλλων».

Παρ’ Αίσχύλω δ ’Αγαμέμνων άρνεΐται νά 
πατήση τούς διά τής Κλυταιμνήστρας εΐς 
τήν όδδν τών ανακτόρων αύτοϋ στρωθέντας 
τάπητας λέγων,

μηθ’εΐμασι στρώσσασ’ έπίφθονον πόρον 
τίθει θεοϊς τοι τοΐςδε τιμαλφεΐν χρεών 
έν ποικίλοις δέ θνητόν δντα κάλλεσιν 
βοήνειν έμοίμεν ούδαμώς άνευ φόβου 
λέγω κατ’ άνδρα, μή θεόν, σέβειν έμέ 
χωρίς ποδοψήκτρων τε καί τών ποικίλων 
κληδών άΰτεΐ . . .

Έπϊ τή παρακλήσει δέ τής Κλυταιμνήστρας 
άφαιρεΐ τάς έμβάδας του δπως μή φθείρρ 
αύτάς λέγων.

Πολλή γάρ αιδώς ώς μεταφθορεϊν ποσϊν 
φθείραντα πλούτον άργυρωνήταις δ’ύφαις. 
Τοιαύτη ή τών αρχαίων άπλότης. Άλλ’ 

αί ταπητουργίαι δέν διετηρήθησαν πάντοτε 
έν τή διακοσμήσει τών ναών καϊ ταΐς θρη- 
σκευτικαΐς τελεταΐς τών μεγάλων έθνικών 
εορτών.

Ίΐ επικυριαρχία τών Περσών έν Άσία, 
ήτις ύπέταξεν αύτή τάς έπισημοτέρας ε
στίας τής ταπητουργίας έπέφερε καϊ τήν 
περσικήν πολυτέλειαν. Οί Άχεμανίδαι μο- 
νάρχαι έπροστάτευον τήν ταπητουργίαν ώς 
τήν μάλλον συντελούσαν είς τήν μεγαλο
πρέπειαν τών άνακτόρων καϊ εορτών αύτών, 
περί ής δύναταί τις νά κρίνη έκ τής περι
γραφής τού έν Σούσοις υπό τοϋ βασιλέως 
Άχαζοέρου δοθέντος συμποσίου. Ό δέ Πλού
ταρχος αναφέρει ότι δ Αρταξέρξης ηγάπησε 
τήν θυγατέρα αύτοΰ Ατοσσαν τόσω ώστε, 
«άφοΰ κατανεμηθέντος αύτής τό σώμα δυσ- 
χεραναι μέν έπϊ τούτου μήδ’ δτιοΰν . . · . 
δώρα τε τή θε£ ("Ηρα) πέμψαι τούς σατρά- 
πας καϊ φίλους αύτοϋ κελεύσαντος ώστε τά 
μεταξύ τοΰ ίεροΰ καϊ τών βασιλείων έκκαίδε- 

κα στάδια χρυσοΰ καϊ άργύρου καϊ πορφύ
ρας καϊ ίππων έμπλησθήναι».

Επ’ι Σασσανιδών ή ταπητουργία κατ’ 
ούδέν παρημελήθη. Αί παραδόσεις αύτής 
δ-.ετηρήθησαν έν τοΐς έργοστασίοις τής Περ
σίας μέχρι τών νεωτέρων χρόνων, προηγη- 
θεϊσαι έν τή κατασκευή τών τοσαύτην δό
ξαν περιποιησάντων τφ Ίσπαχάν καί Σει- 
ράζ ταπητουργημάτων.

Ή Μακεδονική κατάκτησις έκληροδότησε 
τοΐς "Ελλησι τόν πλούτον τής Ασίας. Αί 
πορφύραι άπετέλουν μέρος τών Περσικών 
λαφύρων, ατινα ό νικητής τοΰ Γρανικοϋ 
Αλέξανδρος δ Μέγας, κατά Πλούταρχον, 
έπεμψε πρός τήν μητέρα αύτού, «πορφύρας 
έρμιονικής, συγκειμένης μέν έξ έτών δέκα 
δεόντων διακοσίων, πρόσφατον δέ τό άνθος 
ετι καί νεαρόν φυλαττούσης, εύρε τάλαντα 
πεντακισχίλια» καθ’ 3ν καιρόν,κυριεύσας τά 
Σοϋσα, κατέλαβε τά βασίλεια. Τά πλού
σια υφάσματα άπετέλουν τότε μέρος τής 
εύπορίας καϊ κατά τι τής ισχύος τών μο
ναρχών, ώς έν Εύρώπη κατά τόν 16 αιώνα. 
Φί) ίππος δ Β'. θαλασσοπόρων πρός τήν 'Ι
σπανίαν συνεκόμισεν έπϊ τών πλοίων αύ
τοΰ πλούσια ταπητουργήματα, άριστουρ- 
γήματα τών Κάτω Χωρών. Τρικυμία δέ 
σφοδρά κατά τόν διάπλουν ήνάγκασεν αύ
τόν νά ρίψη εΐς τήν θάλασσαν μέρος τοΰ 
πολυτίμου τούτου φορτίου κα’ι κατά τό 
λέγει» ιστορικού τίνος «νά καλύψη τά λυσ- 
σώντα κύματα διά τών πολυτίμων τούτων 
μετάξινων ποικιλμάτων.»

Ό Αλέξανδρος, κύριος τής Ασίας γινό
μενος, παρεδέξατο τά έθιμα καϊ τήν πο
λυτέλειαν τής ’Ανατολής, καθ’ ήν έμιμή- 
θησαν καί ύπερέβησαν αύτόν οί διάδοχοι 
αύτοΰ. Ή βασιλική αύτοΰ σκηνή έξισοϋτο ή 
ύπερέβαινε κατά τό μεγαλεΐόν καϊ τήν εύ- 
πρέπειαν τήν τοΰ Δαρείου. Άνεφέρομεν τόν 
θώρακα 3ν έποίκιλον δι’ αύτόν οί άριστοτέ- 
χναι τής Κύπρου. ΊΙ δέ χλαμϊς, ήν υφαινον 
διά τόν Δημήτριον τόν Πολιορκητήν καϊ ή- 
τις έμελλε νά παριστάνη τόν κόσμον μετά 
τών κατ’ ούρανδν φαινομένων ήθελεν εξου
δετερώσω διά τοΰ πλούτου του τόν Οώ- 

(ΟΜ11ΡΟΣ ΦΓΑ. Β'.) 

ρακα τοΰ Αλεξάνδρου, έάν άπεπερατούτο.
Άλλ’ η μεταβολή τής τύχης τού ήγε- 

μόνος τούτου, δι’ ού προώριστο ή έν λόγω 
χλαμϊς, άφησε τό έργον ημιτελές, ούδείς 
δ’ έτόλμησε, κατά τόν Πλούταρχον, «αύτή 
χρήσασθαι καί περ ούκ όλίγον ύστερον έν 
Μακεδονία σοβαρών γενομένων βασιλέων »

Έπϊ Πτολεμαίων πλούσιας σκηναϊ έ.στή- 
νοντο έν Αίγύπτω κατά τάς δημοσίους τε- 
λετάς. Ή Αλεξάνδρεια κατέστη ή έμπορική 
άποθήκη μεταξύ Ανατολής καϊ Δύσεως. 
Μεγάλως έτίμων έν Ρώμη τάς ώραίας ά- 
λουργίδας καϊ πορφύρας τάς έκ τών πόλε
ων ταύτας προερχομένας.

Ή πολυτέλεια, διά τής Ρωμαϊκής κατα- 
κτήσεως έμψυχωθεϊσα, ήρξατο νά είσαγά- 
γηται είς Ρώμην περϊ τά τέλη τής τρίτης 
καϊ τάς άρχάς τής δευτέρας έκατονταετηρί- 
δος. 'II φιλία καϊ τά δώρα τοΰ Αττίλα, 
αί μετά τών Πτολεμαίων σχέσεις συνετέ
λεσαν είς τήν παρά Ρωμαίοις έπαύξησιν 
τών τεχνουργημάτων τούτων, άτινα έχρο- 
νολογοΰντο άπό τής άλώσεως τών Συρα
κουσών. Τό έμπόριον έξίσου τούς εμπόρους 
τής Τύρου μετά τών ήγεμόνων. Άρκεϊ δέ 
τις ν’ άναγνώση τούς έπϊ Αΐγύπτου άκμά- 
σαντας ποιητάς ΐνα κατανόηση κατά πόσον 
οί Ρωμαίοι ησαν έκδοτοι είς τόν πλουτι
σμόν.

Ένώ έν Έλλάδι δ έρως τής διακοσμήσεως 
άπετέλει μέρος τοΰ ώραίου τών τεχνβν καϊ 
τοϋ δημοσίου μεγαλείου, έν Ρώμη τούναν- 
τίον ή τέχνη αύτη άπετέλει μέρος τής πο
λυτελείας, τής κομψοπρεπείας καϊ τής ή- 
δυπαθείας.

Διά τών ποικιλμάτων έκάλυπτον τάς 
κλίνας, τάς τραπέζας, τάς έδρας καϊ τά 
δάπεδα, κατεσκεύαζον παραπετάσματα καί 
ιματισμούς" ταΰτα έκρέμων έπϊ τών σκηνών 
καϊ δι’ αύτών έκόσμουν τά φέρετρα" έν γέ- 
νει τά πάντα ήσαν κεκαλυμένα διά ποι
κιλμάτων.

Θ. Κτεγΰ,ς.

40.
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ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΈΦΑΛΟΥ.
Τρεις κλάδοι τής έπιστήμ,τ.; ίφηρμόσθη- 

σαν μέχρι τούδε εις τή’ μελέτην τοΰ εγκε
φάλου’ ή ανατομία (ανατομία περιγραφική 
καί ιστολογία), ή φυσική (5 ηλεκτρισμός) 
καί ή χημεία. 'Η τελευταία μάλιστα αυτή, 
ίτις ή$ύ νατό μάλλον νά διαφώτιση τήν 
επιστήμη’ είς τήν γνώσιν τών σκοτεινών 
προβλημάτων ατινα παράγονται κατά τη,ν 
μελέτην τοΰ όργάνου τούτου, άσθενώς ή καί 
οΰδαμώς έφηρμόσθη είς τήν έξέτασιν του 
εγκεφάλου. Ό ιατρό; Θούδισχον (Thudi- 
cliun) καί δ βοηθό; του, δ ιατρός Κιγκζέ- 
τος (Kini/zell), ^δημοσίευσαν είς τά Χημι· 
κά Νέα (C/ienltcai News) ενδιαφέρον άρ- 
θραν περί τής σχέσεως τής χημείας είς 
—ήν φυσιολ.ογίαν καί παθολογίαν τοϋ έγ 
κεφάλου. ’Απέναντι τή; δυσκολίας ή’ έδο- 
κίμασαν πρδς εΰρεσιν άρκούσης ποσότητος 
ανθρωπίνων έγκεφάλων, ηΰχαριστηθησαν 
τουλάχιστον πορισθέ'Τβς βοείους τοιούτους, 
οΰτω δ'ε μετεχειρίσθησαν πλέον τών 3000 
εγκεφάλων βοών.

Χωρίς νά είσέλθωμεν είς τάς λεπτομε- 
ρείας, άς (δημοσίευσαν με τήν μεγαλητέραν 
ακρίβειαν, θά άρκεοθώμεν άπαριθμοϋντες 
συνοπτικώς τά αποτελέσματα ά οί σοφοί 
ούτοι επέτυχαν

1ον Η σύστασις τοϋ έγκεφάλου περιέχει 
μεγάλην ποσότητα ΰδατος χημικώς συνδε- 
δυασμένου μετά διαφόρων ούσιών οΰτως,ώσ
τε σχηματίζει κολλώδη μάζαν έπιτρέπου- 
σαν αξιοπαρατήρητων τινα έπιρροήν τών 
διαφόρων μερών τών μέν έπί τών δέ, καί 
τή» εί; τήν ουσίαν ταύτην τοϋ έγκεφάλου 
διείσδυσιν άλλων έν ύγρς καταστάσει ου
σιών. Έπερίμενον δμως τοιαύτην τινά έπιρ
ροήν είς δργανον σταθερώς έν ένεργεία όντι 
οϊος δ εγκέφαλος.

2ον ΓΟ έγκέφαλος περιέχει ικανήν πο
σότητα λευκώματος, δπερ δέν εύρίσκεται 
έν άμόρφω καταστάσει είς τδ υγρόν ως έν 
τώ δρρώ (serum), άλλά φαίνεται ον έν τώ 
έγκεφάλερ υπό ιδίαν τινά κατάστασιν. Ό 

δόκτωρ θούδισχον δέν προσδιορίζει ακριβώς 
τήν κατάστασιν τοϋ λευκώματος έν τ?, εγ
κεφαλική ούσία.

3ον Άλλαι τινές ούσίαι εύρέθησαν εί; 
μεγάλην ποσότητα έν τώ έγκεφάλφ, αν 
καί δέν φαίνωνται μόνον έν τώ όργάνιρ 
τούτοι. Διαιρούνται δέ είς τρία είδη.

α. Φωσφορούχους ουσίας, περιεχοΰσας 
πέντε στοιχεία : τδν άνθρακα, τδ υδρογό
νου, τδ άζωτον, τδ έξυγόνον καί τδν φώσ
φορον. Είς άπάσας ταύτας τάς ούσία; δ 
φώσφορος εύρίσκεται ώς φωσφορικόν όζύ εις 
ένωσιν μετά τή; γλυκερίνης. Τδ μετά γλυ
κερίνης φωσφορικόν τούτο όξΰ παράγεται 
κατά διαφόρους περιστάσεις. Άλλά τά σώ
ματα ταΰτα διαφέρουσιν άπ’ άλλήλων διά 
τών διαφόρων αυτών αναλογιών πρδς τδ ά
ζωτον καί τά όξέα, έν άλλαις λέζεσι, κα
τά τή,ν διάταξιν τών μορίων των τά δ,ή- 
ρεσαν οΰτως είς τρεις υποδιαιρέσεις : Τά 
χεφαΤιχά, τά ριυε.ίιχά χαί τά .hxvfiixa. Ό 
Θούδισχον άπαριθυ-εϊ κατά μέρος τά; διαφο
ράς αΐτινες ύπάρχουσιν είς τά σώματα ταΰ
τα : «Τά κεφαλικά μόρια έχουσι τάσιν είς 
τδ όξειδοΰσθα*·  τά μυελικά ολίγον είσίν 
ευαίσθητα είς τήν έξωτερικήν έπιρροήν, κα
τέχουν επομένως μονιμότητα τινα- τέλος, 
τά λεκυθικά ευκόλως αποχωρίζονται άπ’ 
άλλήλων. Τά φωσφορούχα ταύτα σώματα 
έχουσι συγγένειας άζιοπαρατηρήτου μεταλ
λαγής, π. χ. τά οξέα έχουσι χημικήν συγ
γένειαν πρδς τά αλκαλικά, τά αλκαλικά 
πρδς τά όξέα καί τά άλκαλοειδή πρδς τά 
άλατα. Αί διαθέσεις αΰται πρδς ένωσιν 
παύουσι τού υπάρχει*  κατά τή,ν παρουσίαν 
μεγάλης ποσότητας ΰδατος, άλλ’ έξ άλλου 
μέρους ή συγγένεια τών σωμάτων τούτων 
πρδς τδ ύδωρ είνε ήττον μεγάλη ή ή πρός 
τινα μεταλλικά όξείδια, ώ; τά του μόλυ
βδου, τοϋ χαλκού, τοϋ μαγγανησίου, τοϋ 
σιδήρου, κτλ. ’Εάν τά σώματα ταύτα ύφί- 
στανται υπδ τήν αύτήν μορφήν έν τή ζώση 
εγκεφαλική ούσία, ή ούσία «ΰτη οφείλει νά 
παρέχη αριθμόν άνυπολόγιστον διαφόρων 
συμφωνιών. Ώς δ δόκτωρ Θούδισχον λέγει, 
τούτο δεικνύει χημικώς τά; άξιοπαρατη- 

ρήτους ιδιότητα; ά; κατέχει η νευρική ού
σία ύπδ τήν έποψιν τών ζωικών τούτων ερ
γασιών. "Επεται δμοίως δτι ή νευρική ού
σία, χαρακτηριζομένη υπδ τών φωσφορού
χων τούτοιν σωμάτων, ύφείλει νά αίσθάνη- 
ται και τή,ν έλαφροτέραν χηαικήν έπιρροήν 
έξωθεν έρχομένην καί μεταδιδόμενη’ διά 
τοϋ αίματος. ’Οφείλει νά πηγνύη τά μέ
ταλλα, τά όςέα, τά άλατα, τά αλκαλικά 
καί άλκαλοειδή υπδ τού αίματος συνεπα
γόμενα Έάν ορρός πιρικλείη ποσότητα τι 
νά ΰδατος, θά άποπλύνη τδν έγκέφαλον’ 
έάν περικλείη περισσότερον ύδωρ, θά αύξη
ση τδν όγκον τοϋ έγκεφάλου καί θά τδν 
μεταθέση μηχανικώς εί; τά δυνατά 6pta’ 
τέλος, έάν έτι πιρισσοτέραν ποσότητα δδα 
το; περιέχη, ό έγκέφαλο; θά κατασταθή 
υδαρδς ή υδρωπικδς, καί δύναταί τις νά 
παρατηρήση δλα τά συμπτώματα τής μη
χανικής συμπτώσεως είς ην Οά ευρεΟή τδ 
δργανον τούτο.

β. ’^ζωτούχονς οίισίας, μή περιεχοΰσας 
φώσφορον, άλλά τέσσαοα στοιχεία, οϊα, 
τήν έγκεφαλίνην (cirebrine), τήν φρενητί- 
νην (phr enoil lie),Διαφέρουσι δέ τών φωσ
φορούχων σωμάτων ώς πρός τδ μή εύδιάλυ 
τον αύτών’ σχηματίζουν συνθέσεις στερεω- 
τέρα; καί ήττον καταλλήλους πρδ; όξείδω- 
σιν. □; δέ τά φωσφορούχα σώματα,είσί κολ
λοειδή και δεν διέρχονται διά τού διϋλ'ζ-ήρος.

•γ. Τά ύζυγοι-οΰχα, ατινα πεσιέχουσι 
τρία στοιχεία : τδν άνθρακα, τδ δξυγόνον 
καί τδ υδρογόνου. Τδ κυριώτερον είναι η 
χοληστερίνη (cholesterine), ή,ς ή έπί τοϋ ορ
γανισμού έπενέργεια είναι σχεδόν άγνω
στος Κατά τά; έρεύνας ταΰτα; άνεκάλυψαν 
περί τά 18 σώματα έν τή εγκεφαλική ού-

Έν τέλει τού έργου του, 5 Θούδισχον δί
δει τδν αλφαβητικόν κατάλογον τών Ονο
μάτων τών ούσιών αΐτινες εύρέθησαν ή πα- 
ρήχθησαν έν τώ έγκεφάλω τών ά’θρώπων 
καί τών ζώων, πρδ; δέ έκθέτει τάς προγενε- 
στέρας έρευνας, άπδ τοΰ Χένσιγκ (Hensing) 
κατά τδ 1715 μέχρι τοϋ hlauss καί Kes- 
s'e κατά τδ I 867.

ϊπάρχει έ*  αύτοϊς σειρά ερευνών άς έν- 
διαφέρει νά άκολουθήση τις μετά ζήλου. Γ1Ι 
πρακτική αύτών ωφέλεια είναι αξιόλογος. 
Έάν δέν γνωρίζωμεν τή’ χημική’ σΰνθεσιν 
τών νευρικών κέντρων, πώς θά δυνηθώμεν 
νά έξηγήσωμεν τήν έπενέογειαν τών φαρμά
κων άτινα κατ εύθεϊαν έπιδρώσιν έπ’ αύ
τών ; Καν δ,τι γινώσκομεν μέχρι τούδε, 
είναι δτι, φάρμακά τινα έπενεργούν έπί 
τοϋ έγκεφάλου, άλλα δέ έπί τοϋ νω
τιαίου μυελού, τά μέν έπί τών αισθη
τικών κέντρων, τά δέ έπί τών κινητι
κών, δτι πολλά τούτων φαίνονται έχοντα 
καταλυτική’ έ’έργειαν, ένώ άλλα άπορ- 
ροφώντα καί δέν έζαλείφονται. Άλλά γνω
ρίζομε’ ακριβές τι περί τών χημικών μετα
βολών αΐτινες συνοδεΰουσι τή’ άπορ^όφησιν. 
δόσεως μορφίνης ή στρυχνίνη; ή πάση; άλ
λη; ούσία;. Έάν, έξ εναντίας, γινώσκωμε*  
τή,ν χημικήν σΰνθεσιν τών ούσιών τών σχη*  
ματιζουσών τά νευρικά κέντρα, τάς χημικά; 
αύτών συγγένειας τά; πρό; τδ όξυγόνον σχέ 
σεις αύτών, τή’ επιρροή’ αύτών έπί τώ’ έ» 
τώ αΐματι διαλελυμένων υλών, τότ« θά *··  
νηθώμεν νά έλπίσωμεν δτι εδοομεν λογικήν 
έξήγηοιν έπί τή επενεργείς τών φαρμάκων 
άτινα έπιδρώσιν έπί τών νευρικών κέντρων.

Σ. Γεωργιάδης.
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ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.
'ο! πολλ-fl εινε ή έν τοϊς βοτάνοι;, τοϊς φυτοϊς, τοϊς λίθοις 
και ταϊς άληθέσι^ρ αύτών ίδιότ’ησιν ένυπάρχουσα ισχυρά ενέργεια’ 
καθότι ούδέν τών' έπί τής γής φυομένων τοσοΰτον έστί κακόν 
ώστε νά μή παρέχη τή γή ΐδιόν τι αγαθόν.
Οΰτέ τι τοσοΰτον άγαθδν, δπερ ύπερβάλλον τδ μέτρον 
τής καλής αύτοΰ χρήσεως νά μή μεταβάλλει τήν αληθή αύτοΰ 
εύγενή καταγωγήν έκπίπτον είς κατάχρησιν.
Καί ή αρετή αύτής κακώς χρωμένη μετατρέπεται είς κακίαν
Καί αύτή δ’ ή κακία καθίστατ’ ένίοτε τιμής αξία υπό τής πράςεως. 
Έντδς τοΰ νεαρού φλοιού τοΰ άσθενοΰς τούτου άνθους 
εδρεύει τδ δηλητήριον κα'ι ή ιαματική ένταυτώ δύναμις του’ 
τούτου δ’ ένεκα όσφρανθέν μεν καθηδύνει διά τής οσφρήσεω;
πάν τοΰ σώματος μέλον,
άπογευθέν δέ, θανατοϊ τάς αισθήσεις άπάσας μετ’ αύτής τής καρδίας.

'Ρωμαίος χαί Ίου.Ιιίττα-

Ύπήρχέ ποτέ καιρός, καθ’ 8ν πας προ
σφιλών τήν προσοχήν αύτοΰ είς τά διάφορα 
τής φυτικής ζωής είδη, άτινα τοσοΰτον δα- 
ψιλώς έπικαλύπτουσι τούς τε λόφους καί 
τάς κοιλάδας, ένήργει πάντως έκ τής πε- 
ποιθήσεως ότι πάν φυτδν περιεϊχεν ιατρικόν 
τι δι’ ιδιαιτέραν τινά ασθένειαν. Καί τοι 
νϋν δυνάμενοι νά μειδιώμεν διά παραδόξους 
ιδιότητας, άς οί παλαιοί ούτοι βοτανολό- 
γοι άπέδιδον επομένως είς φυτά δλως άνά- 
ξια τής τιμή; ταύτης καί τοι μή πιστεύ- 
οντες ώς ό Γηράρδος δτι «δταν ή άκτίς 
μέλλρ νά πολεμήση κατά τοΰ όφεως οπλί
ζεται κατά τής δυνάμεως αύτοΰ τρώγουσα 
πήγανον» ή ότι «ή λιβανωτίς (rosemary) 
δίδει τήν δύναμιν τοϋ λαλεΐν τοϊς κατεχο- 
μένοις υπό τή; παραλυσίας τής γλώσσης*,  
ούχ ήττον δμως είνε αληθές, δτι ύπάρχουσι 
συστάσεις (groups) φυτών έξέχουσαι ύπδ 
τοσοΰτον Εκπληκτικών ενεργειών δσον καί 
οί κατά τδ λυκαυγές τών επιστημονικών 
γνώσεων μϋθοι. Τούτων δέ τινες άνακαλοϋ- 
σιν είς τήν μνήμην ήμών τδ ένίοτε έκδη- 
λούμενον ήμών ύπδ τής ιστορίας φοβερόν 
φαινομένου οικογένειας τίνος προεζερχούσης 
έν τή κακουργία κα'ι τή ώμότητι, ής τδ 

στάδιον εινε ζοφερά ακολασιών τε καί φό
νων άφήγησις καί ή; τ’ δνομα έπιζή έν τώ 
μισεί καί τή άπεχθεία τών μεταγενεστέ
ρων. "Ετεραι δέ πάλιν ώς φίλοι καί ευερ- 
γέται τής άνθρωπότητος έκόρεσαν τήν πεί
ναν καί έσβεσαν τήν δίψαν τών εύγνωμο- 
νούντων έθνών διά παντός. Άλλ’ δμως πρός 
οικογένειαν τινά ύπαγομένην καί εί; άμφο- 
τέρας ταύτας τάς τάξεις πρδς μίαν τινά, 
ήτις συγχρόνως έστι γόνιμος δηλητηριωδών 
ούσιών καί χορηγεϊ άμα μέρος τή; καθη
μερινή; τροφή; εί; έκατομμύρια άνθρώ
πων, έφιέμεθα τό γε νΰν έχον νά διευθύ- 
νωμεν τήν προσοχήν τών αίσθανομένων 
τέρψιν έν τοϊς θαυμάσιοι; τή; δημιουργία;. 
Καί άμφιβάλλομεν, άν ήθέλομεν δυνηθή νά 
έκλέξωμεν άλλην τινά τάξιν φυτών, δπως 
εΰρωμεν μάλλον άνάμεστον τέρψεως (inte
rest.).

ΊΙ επιστήμη εδωκεν εΐς τινα καλώς ώρι- 
σμένην τάξιν φυτών τδ όνομα Στρυχνοειδών 
(Solanacea) ή Στρυχνοχόρτων (night sha
de worts) άπδ τοϋ στρύχνου, ένδς τών με
λών αύτής’ καί ώ; γενικόν αύτών χαρα
κτηριστικόν αναφέρει τήν έν τοϊς όποϊς τών 
ριζών, φύλλων καί καρπών αύτών έδρεύου- 

σαν τών ναρκωτικών στοιχείων των Ενέρ
γειαν, ε{ και φυσικώ τώ λόγιο ύποκειμέ- 
νων έν έκάστω εΐδει είς τροποποιήσεις. Τά 
μόνα έκ τών ιθαγενών τή; Αγγλίας φυ
τών, άτινα άντιπροσωπεύουσι τά στρυχνο- 
ειδή, είσίν είς βαθμόν δλέθριον δηλητηριώ
δη- άλλ’ έπειδή δέν παρουσιάζουσιν ίδιάζον- 
τά τινα χαρακτηριστικά έν τώ τρόπιρ τής 
ένεργείας των, άρκοΰν έστί νά άναφέρωμεν 
απλώς τά ονόματα αύτών, ώ; χρησιμεύονται 
τώ σπουδαστή αύτών, ϊνα τώ δώση ιδέαν 
τινά περί τοΰ δλου συστήματος (ender). Έν 
τοΐς ήμετέροις φραγμοί; καί τοϊς δάσε- 
σιν εύρίσκομεν δύο είδη στρύχνων (sola- 
num), ών ό μέν μετά πορφυρών, δ δέ 
μετά λυκών άνθέων — τδν θανατηφόρου 
στρύχνον, ή θρύον (dwale-Alropa Bella
donna), μέ βαθύχροα πορφυρά κωδωνο
ειδή άνθη καί στίλβοντας μέλανας κόκκους, 
καί τδν Ύοσκύαμον (Hyoscamus niger), 
μετά μεγάλων άνθέων ζοφερού πυρροΰ 
χρώματος θεσπεσίως ίχνογραφημένων διά 
πορφυρών γραμμών.

Τδ πρώτον έν τούτοι; φυτδν έφ’ ού έπι- 
Ουμοΰμεν νά ένδιατρίψωμεν είνε 8ν έκ τών 
μανδραγοροειδών, δπερ ενεκα τών παραδό
ξων δεισιδαιμονιών ών υπήρξεν άντικείμε- 
νον κατέστη περιώνυμον. Ύπαινιττόμεθα 
δέ τδν Μανδραγόραν (Alropa mandrago
ra), Τδ φυτδν τοΰτο έστίν ιθαγενές τών 
τής Μεσογείου ακτών. Παρουσιάζει δέ 
εις τήν ορασιν ήμών κόρυμβον βαθυχρόων 
στιλπνών φύλλων ποδιαίων τδ μήκος καί 
άνθος τι άμυδροΰ λευκοϋ χρώματος, χα- 
ριέντως φλεβοχρωμημένον δι’ίοβαφοϋς χροι
άς, δπερ διαδέχεται στρογγύλος τις εύ- 
αρέστου οσμής ερυθρός καρπός. Άλλά τδ 
αξιοσημείωτου τοϋ μανδραγόρου μέρος κεϊ- 
ται ύπδ τήν γήν. Ίΐ ρίζα, πολλάκι; τεσσά
ρων, ή πέντε τδ μήκος ποδών, είνε ύπέρυ- 
Ορος τήν χροιάν καί συνήθως κατά τδ ήμι- 
συ πρδ; τδ κάτω μέρος δ-.αιρεϊται εί-, δύο, 
ή τρεϊς κλώνας λαμβάνουσα ένίοτε άλλό- 
κοτόν τινα όμοιότητα πρό; τδ ανθρώπινον 
σώμα. Ό δέ καρπός τοΰ φυτοΰ είχε πιστευ- 
Οή δτι εϊναι χρήσιμο; είς περιστάσεις στει- 

οώσεως. Περί τούτου γίνεται υπαινιγμός έν 
τή ιστορία τοΰ Ιακώβ καί ή αύτή Ιδέα ε
πικρατεί έτι έν Έλλάδι. Κατά δέ τδν με- 
σαίωνα, ή γελοιώδη; αΰτη τοϋ ανθρωπίνου 
σχήματος δμοιότης παρήγαγεν άλλοκότους 
δεισιδαιμονίας έπαυξηθείσας άναμφιβόλως 
ύπό τών ζωηρών κεχρωματισμένων διηγή
σεων τών εί; του; ίε-ροΰς τόπους απόδημη ■ 
τών καί τών σταυροφόρων. Κατά τάς άφη- 
γήσει; ταύτας εϊδός τι ζωικής ζωής άπεδί- 
δετό είς τδν μανδραγόραν. Όλολυγαϊ άλ
γους έρρήγνυντο έξ αύτοΰ άποσπαζομένου 
βιαίως, πάς δ’ άκούων τά; μοιραίας έκείνας 
κραυγάς παρεφρόνει καί θάνατος βέβαιο; ά- 
νέμενε τόν άνθρωπον έκεϊνον, δστις είχεν Ι
κανήν τήν τόλμη», ϊνα έκριζώση αύτόν. ΟΙ 
πωλοΰντες δέ τάς ρίζας αύτοΰ άγύρται διε- 
τείνοντο προσέτι οτι έχρησίμευον ώς φίλ
τρα κατά παντός κακοΰ, καί ϊνα αύξήσωσι 
τήν τιμήν αύτών άνεκήρυττον, δτι έφύοντο 
μόνον ύπδ τάς άγχόνας τρεφόμενοι έκ τών 
έκεϊσε έπί τοΰ έδάφους καταπιπτουσών σαρ
κών τών κακούργων. Ό δέ Σακεσπήρος διά 
τής συνήθους αύτώ δεξιότητος έποιήσατο 
χρήσιν τινων έκ τών άλλοκότων τούτων 
φανταστικών ιδεών.

Καί δλολυγαί, ώς αί τών έκ τής γής 
άποσπωμένων μανδραγορών,

Άς οί έκ τών ζώντων θνητών άκού- 
οντες παραφρονοΰσι- 

Καί πάλιν
’Αν αί αραί άπέκτεινον ώς οί μαν- 

δραγόοειοι στόνοι 
’Ηθελον Εφεύρει τοσοΰτον δριμείας,

διαπεραστικά;, τοσοΰτον 
δηκτικά;, τοσοΰτον απηνείς, τοσοΰ

τον σμερδαήέας 
Τώ άκούοντι αύτάς, λέξεις.

Άλλ’ ή πρδς τδν αιώνα τή; Έλισσάβετ 
ϊφειλομένη δικαιοσύνη απαιτεί, ϊνα άνα
φέρωμεν, δτι ό Διδάκτωο Τύρνερος λίαν δι- 
εξοδικώς έγραψεν, όπως έξελέγζη τάς πλά
νας ταύτας καί άνέφερεν, δτι αύτδς ούτος 
είχεν Εκριζώσει ρίζας τοϋ φυτοΰ τούτου 
χωρίς νά πάθη τι, ή ν’ άκούση κρότον τινά. 
Ή δέ νεωτέρα επιστήμη παραδέχεται μέν,
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orc ό μανδραγόρας εΐνε επικίνδυνον ναοκω- 
τιχόν φυτδν, οπερ δμως χρησιμεύει ώς ά- 
νώδυνον φάρμακο», δίαν μετά ποοσοχής δί
δεται ύπδ πεπειραμένης χειρός. Ό δέ καρ- 
πός λέγεται δτι είνε φαιδρυντικδς καί δτι 
εστί προσφιλές τών ’Αράβων τροφέ).

.Οταν δέ έσχεμμένως θεωρήσωμεν τδ φυ
τδν, είς 8 προσεχώς Οέλομεν αφιερώσει χώ· 
ρόν τινα τής ήμετέρας πραγματείας, Οέλο
μεν έκπλαγή ύπδ τών θαυμάσιων πρύμη 
Οειών, άς η πρόνοια τοΰ ένδς πανσόφου δη
μιουργού εναποταμιεύει πρός διατροφήν τών 
εζαρτωμένων ύπδ τής άγαθότητος αύτοΰ. 
"Οστις δήποτε ρίψη ΐπιπόλαιον έπί τοΰ γαι- 
ωμήλου (solanum tuberosum) βλέμμα καΐ 
παρατήρηση τά όρφεινα φύλλα, τά αλαμπή 
μελάγχλωρα άνθη καί τή» άναμιμνήσκουσα» 
αύτώ τδ άγριον δορύχνιον {nightshade) τών 
ήμετέρων φραγμών χαι τήν δυσώδη αύτοΰ ό- 
σμτ,.,έχ τοΰ παραυτίχα ήθελεν άποφανθή ότι 
το χόρτον τοΰτό έστιν έπικίνδυ*ον  χαΐ ακα
τάλληλον άρα πρδς τροφήν.’Η κρισις του αυ
τή δέν ήθελε τδν άπατήσει,ώ; τοΰ φυτοΰ όν- 
τος πράγματος τά μάλιστα δηλητηριώδους 
χαί μόνον ύπδ μετατροποποιημένην μορφή’ 
μέρος αύτοΰ καθίσταται τοσοΰτον πολύτι
μος τροφή, ώστε ν’ άνΟαμιλλάται σχεδδν 
πρδς τούς δημητριαχούς καρπούς. Αίαν κοι
νώς δ’ υποτίθεται, ότι δ παρ’ ήμών έσθιό 
μένος βολβός είνε παρακατάθεμα τοΰ έν ταΐς 
έπί τής ρίζη; αμύλου, ή θρεπτική; ύλης,άλλ’ 
όμως έστιν έσφαλμένη ιδέα, καθότι πράγ
ματι είνε ύπόγειός τις βλαστός έν μεταβε- 
βλημμένη καΐ έξοιδημένη καταστάσει. Πε
ρί τούτου δέ θέλομεν πεισθή, όταν σκεφθώ- 
μεν, δτι οί λεγόμενοι οφθαλμοί τοΰ γαιω- 
μήλου είσιν άληθεϊς κάλυκες, οί όποιοι, ά
φοΰ δ βολβός χωθή έν τή γή έν εύνοϊχαϊς 
Οερμότητος καΐ υγρασίας πεοιστάσεσιν άνα- 
πτυσσόμενοι μεταβάλλονται είς βολβούς καΐ 
ούτος όντως έστιν δ συνήθης τρόπος δι’ ού 5 
κτ,πωρδς πολλαπλασιάζει τδ φυτό». Τδ 
χρησιμώτατον τοΰτο φυτδν μετεκομίσθη κα
τά πρώτον ίς ’Αμερικής, άλλ’ έχ τίνος αύ
τής μέρους είνε άβέβαιον- εύρέθη δέ φυόμε- 
νον έν άγρια καταστάσει έπί τών όρέων τοΰ 

Χιλΐ καΐ έσχάτως έπί τών άκρωοειών τή*  
Μεςικής· άλλ’ ό σίρ Ούάλτερ 'Ραλλεγ 
είσήγαγεν αύτδ έκ τής Ούιργινίας έν Άγ- 
γλίφ. 'Π έκτασι; τής καλλιέργειας αυτού 
είναι μεγίστη,έκτεινομένη άπδ τής Ισλανδίας 
μέχρι τών τροπικών. Πρέπει δμως νά άνα- 
μιμνήσκηταί τις, δτι ίν ταΐς τελευταίαις 
ταύταις χώραι; απαιτεί ύψηλάς θέσεις, καΐ 
εύδοκιμεϊ μόνον όταν φυτευθή είς ΙΟ,ϋΟΟ 
περίπου ποδών υ^ος ύπέρ τή’ έπιφάνειαν 
τή; θαλάσσης.

’Αλλά τδ γαιώμηλον δεν είναι τδ μόνον 
έκ τής μοίρας ταύτη; τών φυτών μέλος, δ
περ παρατίθεται έπί τών τραπεζών ήμών, 
εί καί δυνάμεθα νά άναφέρωμεν μόνον τά 
όνόματα ολίγων τινών αρτυμάτων καΐ εδω
δίμων (esculents) ήττονος σπουδαιότητος. 
Τοιαΰτα δ’ είσί τδ ίνδοπέπερι (capsicum) 
δπερ παρέχει δριμύ» τινα τή’γεΰσιν καρπόν 
συνήθη ήμϊ’ ύπδ τήν μορφή’ πεπέρεως τής 
Καϋέννη; η Τομάτα ή στρύχνος, δ όξώ- 
δη; ή έρωτύμηλος (Love-apple) (Lyeoper- 
sicmn esecullutum) δ εδώδιμος, ή, κη,παΧος 
στρύχνος (Soliuiun tnelonyena), τδν έπι- 
μήκη» πορφυρού’ καρπόν τοΰ δποίου καθ’ έ
κάστην βλέπει τις έν τοΧ; όψοπωλείοις τών 
Παρισίων καί όσης άπο-ελεί προσφιλές 
τώ’ ’Αγγλο-Ίνδών έδεσμα.

Λίαν διάφορος δμω; τώ» έξερεθιστικώ» 
τούτων τής όρέξεω; βοηθημάτων έστιν δ καρ
πός τών Σοδομαίων μήλων (Solanum So- 
domeum),i τοσοΰτον περίφημος διά τή’ *«·  
λή,ν αύτοΰ έξωτερική» θέαν χαΐ τήν εύρω- 
στιώσαν καρδίαν του. Τό αγαπητό» τοΰτο 
τοϊς ποιηταί; φυτδν φύεται έν άφθονία έπί 
τών έρημων τή; Νεκρά; θαλάσσης άχνων’ 
έχει δε τραχέα, σχιστά φύλλα, ώραϊα πορ
φυρά άνθη καΐ λείαν χρυσήρη στιλπνόν καρ
πόν, τδ ψαχνό» τοΰ δποίου κατ’ άρχάς μέν 
είνε στερεόν και τή’ γεΰσιν πικρόν, ειτα δέ 
διαφθειρόμενον μεταβάλλεται είς την ξηρά» 
σποδοειδή ούσία»,ή δποία διαψεύδει τήν έλ
πίδα τοΰ προσδοκώντος καλή» τήν γεΰσιν 
περιηγητοΰ.

Θέλομεν δ’ έτι λάβει ύπδ σημείωσιν Sv 
έτι μέλος τή; πολύ τφ διάφορον παρε- 

χούσης ταύτη; οικογένειας τών φυτών, ής 
ή ίστορία παρέχει ήμϊ’ 2’ τών τά μάλιστα 
άσυνήθων παραδειγμάτων τής μιμητικής ί- 
διότητος ήν περ έδειξε ποτέ δ άνθρωπος. 
Χωρίς νά έπιληφθώμεν τοΰ πολλάκι; άμφι- 
οβητηθέντος περί τών τοΰ ταβάκου (Nieoli· 
ana tabacum) έπί τών ήθών καΐ έθίμων έ
ποχής τίνος ζητήματος δυνάμεθα νά δια- 
σκεφθώμεν, δτι ή παραδοχή αύτοΰ ώς μέσου 
διασκεδάσεως η» έκ διαμέτρου άντίθετος τώ 
συνήθει τής προόδου νόμ<ρ. Ή έξις τοΰ κα
πνίζει» τά φύλλα αύτοΰ, άντί κατά πρώτον 
νά επικράτηση παρά τοϊς πεπολιτιομένοις 
έθνεσι καΐ ουτω νά διαδοθή τοϊς βαρβαρω- 
τέροις, άπ’ έναντίας παρελήφθη άπδ τών 
νΰν άγριων καΐ άπ’ αύτών άνήλθεν είς τάς 
ύψίστας τάξεις τή; λίαν έξευγενισμένης κοι
νωνίας. Μεγάλαι ύπάρχουσιν αί άμφιβολίαι 
περί τής γενεθλίου αύτοΰ χώρας- άλλ’ είνε 
βέβαιον, δτι πρώτον οί ’Αμερικανοί μετε- 
χειρίσθησα» αύτδν κατά τδν πασίγνωστο» 
ήδη τρόπον αύτοί ουτοι άπεκάλεσαν τδ φυ 
τδν peluil (πετούν) καΐ yati (γ’άτι) άλλ’ οί 
Εύρωπαϊοι παρέλαβον τ’ όνομα άπδ τών έξ 
άργίλλου κατεσκευασμένων καπνοσσυρίγγων 
αύτών (to bacco). Κατά δημώδη τινά πλά
νην φρονεϊται, δτι δ σίρΌύάλτερ Έάλλεγ 
πρώτος είσήγαγεν αύτδν ίν ’Αγγλία. ’Αλλ’ δ 
Κάμδεν δίδωσι τήν τής προτερήσεως δά
φνην Κω τινι 'Ράλφω Λάνη καλουμένιρ, ί» φ 
έτεροι πάλιν διαμφισβητοΰσιν ύπέρ τών ά- 
ξιώσεων τοΰ Sir F' Drake. Είναι δέ 
πασίγνωστον πόσα; απαγορεύσεις ή χρήσις 
αύτοΰ άπήντησεν ύπδ τών διαφόρων Κυβερ
νήσεων καΐ πώς ούδέ» ήττον έν άπιστεύτω 
βραχεϊ χρόνω διεδόθη καθ’ δλον τδν κόσμον.

Καΐ ταΰτα μέν είσιν ίν άπλοΰν έπί ά
ληθώς παραδόξου οικογένειας φυτών, 
άλλ’ είς πολλούς τών ήμετέρων άναγνω- 
στών δύναται νά χρηβιμεύση ώς αφορμή με
λέτης καί σκέψεων, εί; πλειόνων δ’ έτι τήν 
μνήμην άνακαλέσει τού; έπιτετηδευμένους 
μέν, άλλ’ ώραίους τοΰ Καουλεΰου (Conley) 
στίχους.

"Αν ήδυνάμεθα νά διανοίξωμεν καΐ άνυ- 
ψώσωμεν τά όμματά μας

Πάντες ήμεΐς, ώς δ Μωϋσής,ήθέλομεν 
διϊδη

Καί έ» τινι έτι βάτω, τή’ άκτινοβό- 
λον θεότητα. 

("Εκ τοΰ ’Αγγλικού).
Ε. Α.

ΠΕΝΤΕ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΣΜΥΡΝΑΙΚΑΙ 
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ.

1
ΒΟΤ ΔΠ 
ΛΙΙ ΜΟΣ

ΕΠΙΣΤΕΦΑΝΠΦΟΡΟΪΑ 
ΠΟΛΛΟΔβΡΟΤΤΒΑΓΟΡΑ 
ΝΟΜΟΣΒΝ1ΚΟΛΑΟΣΑΠΟΛ 
. ΩΝΊΟΥΤΟΥΜΗΝΟΔΩΡΟΥ 
ΑΓΟΡΑΝΟΜΟΣΔΙΟΚ ΑΗΣ 
....................ΟΥΕΡΑΜΝΑ 

ήτοι
Βουλή- Δήμο». Έπί στεφανηφόρου ’Απολ

λοδώρου τ(δ δεύτερον) ’Αγορανόμος (δίς) 
Νικόλαος Άπολ[λ]ωνίου τοΰ Μηνοδώρου. 
’Αγορανόμος Διοκλής [δεϊνος τ]οΰ Έραμνδ.

Τήν έπιγραφήν ταύτην άντέγραψα 1< 
πλακός εύρισκομένης είς τή*  κατοχήν τοΰ 
Κ. Νικολάου Σάββα καΐ άνακαλυφθείσης έ
σχάτως έν Σμύρνη έπί τοΰ Πάγου. ’Εξ αύ
τής μανθάνομεν δύω ετέρους άγορανόμου; 
τής Σμύρνης έκτδς τών δύω γνωστών τοΰ 
Π· Φλ. Όνησίμου Πατερνιανοΰ καί τοΰ Κλ. 
Παυλίνου, τών άναφερομένω» έν ταΐς ύπ’ 
άρ. 3193 καί 3201 έπιγραφαϊς τής Συλ
λογής τών "Ελληνικών έπιγραφών τοΰ Βοικ- 
χίου. Άγορανόμους τής αύτή; πόλεως έκ 
σταθμών έδημοσίευσε καΐ δ δόκιμος ήδη 
άρχαιολόγος Κ. ΆΟ. Παπαδόπουλος ύ Κε- 
ραμεύς. (Βλ. Περί τής ολκής τών άρχαίων 
Σμυρναϊκών σταθμών τοΰ Μουσείου τή; Εύ
αγγελικής Σχολής- — Περί τίνος μήτρας 
στ-αθμών. — Πρόοδος, άρ. 629.)
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2
ΓΛΥΚ1ΝΝΑΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ 
ΑΙΙΟΛΛΟΔΩΡΟΥΔΕΓΥΝΗ 

ΟΔΗΜΟΣ
■ήτοι

Γλύκιννα ’Απολλοδώρου. ’Απολλοδώρου 
δέ γ>τή· Ό Δήμος.

’Αντέγραψα αυτήν έκ πλακδς Ανακαλυ- 
φθείσης εσχάτως έν Σμύρνη έπί του Πάγου 
καί εύρισκομένης εις τήν κατοχήν τού Κ. Ν. Σάββα.
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ήτοι
Ό Δήμός, Διονύσιον Διονυσίου, άνδρα Α

γαθόν όντα περί τήν πολ(ι)τείαν καί εύερ- 
γέτην τού Δήμου·

’Αντέγραψα αύτήν εκ λίθου μήκ. 0,60, 
5ψ. 0,20 περίπου,ευρισκομένου έν τώ κήπιρ, 
ένθα καί Ανεκαλύφθη, τής οίκίας τοϋ Ούσείν 
έφέντη ΜουσολοΟ δγλοϋ τής κειμένης έν 
Σμύρνη παρά τδ Ναμαζιάκι. Τδ ΰψ. των 
γραμ. αύτής είναι 0,02. 'Εξ αυτής δέ γί
νεται γνωστός καί έτερος ευεργέτης τοϋ 
Δήμου τών Σμυρναίων·

4
ΟΔΗΜΟΣ ΟΔΗΜΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΝ ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΝ 
ΣΩΣ1ΚΡΑΤΟΥ ΣΩΣΙΚΡΑΤΟΥ

ΤΟΓΑΜΦ1ΑΟΧΟΥ
ήτοι.

'Ο Δήμος ’Αοτεμίδωρον Σωσικράτου.— 
Ό Δήμος Άρτεμίδωρον Σωσικράτου τοϋ 
Άμφτλόχου-

’Αντέγραψα αύτήν έκ λευκής πλακδς, 
μήκ. 0,35 ΰψ. 0,30 πάχ· 0,05 περίπου, 
άνακαλυφθείσης πρό τινων ήμερών έν Σμύρ
νη επί τού Πάγου ύπδ τοϋ ’Αλή Νταή, έν 
τή οικία τού όποίου εύρίσκεται ήδη. Πρδς 
τά κάτω τής πλακδς ταύτης φαίνεται Αρχή 
καλού αναγλύφου τεθραυσμένου. Τδ ΰψ. 
τών γραμ. αυτής είναι 0,005.

5
ΟΔΠ 
ΜΟΣ

ΑΡΔΠΝΑΜ
ΒΟΣΥΝ1ΟΥ 

ΓΑΛΑΤΙΣΣΑΝ 
ήτοι

Ο Δήμος Άρδήνα(ν) Βασυνίου Γαλάτισ· 
σαν.

’Αντέγραψα αύτήν έκ λευκής μαρμαρίνης 
πλακδς, υψ. 0,85, πλ. πρδς μέν τά άνω 
0,30, πρδς δέ τά κάτω 0,35 περίπου, ά- 
νακαλυφθείσης πρδ ένδς περίπου έτους έν 
Σμύρνη έπί τοϋ Πάγου καί έστρωμένης ήδη 
πρδ τής κλίμακος οθωμανικής οίκίας κατά 
τήν άνω συνοικίαν. Τδ ΰψ. τών γραμμάτ. 
αύτής είναι 0,02. Πρδς τά άνω τής επι
γραφής ύτάρχουσι δύω στέφανοι, ών μόνον 
δ πρδς τά αριστερά, ύφ’ δν ή έπιγραφή, φέ
ρει έν τώ μέσω αύτοΰ κίχαραγμένα τά 
γράμματα ΟΔΗΜΟΣ, τοϋ πρδς τά δεξιά 
ανεπίγραφου δντος. Ή σπουδαία αΰτη διά 
τους Γαλατολόγους έπιγραφή μάς γνωστο
ποιεί δύω άγνωστα Γαλατικά κύρια όνόμα- 
τα μή Αναφερόμενα έν τω λεξικώ τοϋ Πά- 
που. Γ. 'Εαρινός. 

δέν είναι τάση- άνω τών αποτόμων βρά
χων, ο&ς περιβάλλοοσι χείμαρροι, εκτείνον
ται έν είδει επιχωμάτων ήρέμα Αποκλι- 
νόντων χλοεραί νομαί, έφ’ ών ύπέρκεινται 
πάγωνες" ένταϋθα δέ δέν υπάρχουσιν έν τω 
μεταξύ βροφαί- ούτε νομαί υπάρχουσιν, ού
τε παγώνες Οί βράχοι ύψούνται συμπα
γείς, έκ τοϋ βάθους τών φαράγγων πρδς 
τον ούρανδν, πρδς 8ν Ανέρχονται αί πλα- 
τεϊαι ή ολίγον σφαιροειδείς κορυφαί των. 
Σπάνια είσί τά απότομα βουνά καί έπει- 
δή δέν είναι υψηλά, δέν ποιοϋσιν έντύπωσιν' 
ώστε τδ θέαμα δεν είναι ποικίλον. Ή κλα
σική άπλότης τών περίχωρων είναι εις άν- 
τίθεσιν πρδς τάς διαστάσεις των. Λέγουσιν 
οτι δπως έκτιμήση τις τδ μεγαλείου τοΐ 
Απδ τής θύρας μέχρι τοϋ χοροϋ καί τοϋ 
θόλου τοϋ άγιου Πέτρου, πρέπει νά ϊδη αυ
τά πολλάκις. Τήν αύτήν έντύπωσιν αισθά
νεται καί ένταϋθα δ περιηγητής. Ή φύσις, 
καλδς σρχιτέκτων καί καλός κηπουρός, ευ- 
ηρεστήθη νά θέση εις τάς διαβάσεις τοϋ μέ
ρους τούτου τόσην αρμονίαν, ώστε μάλλον 
διά τοϋ υπολογισμού τών Αποστάσεων καί 
τοϋ ΰψους ή διά τών οφθαλμών κατορθοΐ 
τις ν’ άντιληφθή αυτών. Τοϋ μικρού δμως 
τούτου έργου τελειωθέντος αισθάνεται τις 
έαυτδν καταλαμβανόμενον ύπδ έκπλήξεως, 
θαυμασμού καί σεβασμού διά τήν ίσχυράν 
χείρα ήτις, πλάττουσα τούς βράχους τού
τους, διετύπωβε τδ μεγαλείόν της.

Διέβην ωραϊον λειμώνα καί εισέρχομαι 
εις κεκομμένον δάσος, δπου αισθάνομαι η- 
δη βροχήν λεπτήν ήν ή εσπερινή αύρα φέ
ρει έκ τοϋ καταρράκτου- Ημίγυμνοι τινες 
Ινδοί ποτίζουσι τούς ίππους των εις τδν 
ποταμδν, άλλος δέ όμιλος περικυκλοί άν
θρωπον δστις διακρίνεται έκ τής έπιμελη- 
μένης ενδυμασίας του. Φέρει άναξυρίδα καί 
αστυνομικόν κάλυμμα, άλλ’ έλησμόνησε 
νά φορέση ύποκάμισον- είναι δ’ ούτος δ 
λοχαγός Τζών, δ αρχηγός τής φυλής, τής 
μάλλον ταλαιπωρουμένης τών έν ’Αμερική. 
Εις τήν χείρα κρατεί πιστόλιον καί σκο
πεύει μέγα πτηνδν ίστάμενον εις μικράν α- 
πόστασιν έπί κλάδου έλάτης. Ό λοχαγός 
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πυροβολεί καί αποτυγχάνει,φαίνεται δέ λυ- 
πούμενος. Οί ύπ’ αυτόν παρατηροϋσιν αλ- 
λήλους καί γελώσι κρυφίως. Οί άνθρωποι 
πανταχοϋ είσίν οί αυτοί.

Δέν μοί φαίνεται εΰκολον νά πλησιάση 
τις εις τούς καταρράκτας τοϋ Γίοσεμίτη- 
τούτο δέ κατορθοί τις πηδών άπδ λίθου εις 
λίθον, αναρριχώμεν^ς έπί τών Αλιαθηοών 
βρύων, έ’ρπων έπιμόχθως έπί τών σχισμά
των καί τών φαγάδων του γυμνού βράχου’ 
οΰτω δέ βεβρεγμένος έκ τής άντικρούσεως 
τών ύδάτων έδυνήθην έπί τέλους νά άφιχθώ 
εις τάς δχθας Αβύσσου ώρυχθείσης υπό τοϋ 
ύδατος καί αοράτου οΰσης έκ πυκνού νέφους 
Αφροΰ. Ούδέν καινόν έν τώ θεάματι τούτω- 
άλλ’ ή βαθεϊα έρημία καί ή μεγαλοπρεπής 
Αγριότης τού τόπου παρέχουσιν αύτώ ιδι
αίτερον καί απερίγραπτου χαρακτήρα- άλ
λως δέν βλέπει τις ή τδν κατώτερον κα
ταρράκτην καί τδ άνω μέρος τού ύψηλοτέ- 
ρου. Τδν δεύτερον Αποκρύπτει τδ έκ βράχου 
λεκανοπέδιόν του. Μή διάνο ηθής ν’ άνέλθης 
εις αύτδν, διότι μόνον οί αίγαγροι κατορ- 
θοϋσι τούτο.

Αί διαφανείς σκιαί, αϊτινες Από τινων 
ήδη ωρών είχον περιοάλει τήν κοιλάδα, ήρ- 
χιζον νά προβαίνωσιν εις τάς οδοντώσεις 
τών πέοιξ τειχών, δτε τέλος κατώρθωσα 
νά άφυπνισθώ έκ τής μελέτης τοΰ τόσον 
μονοτόνου καί συγχρόνως τόσον ποικίλου 
θεάματος- έλικοειδείς καί φωτεινοί στή- 
λαι μεταξύ τών πρασινοχρόων ^ιίθρων ΐ- 
στανται, ώς εί έδίσταζον,έν τώ αέρι, γίνον
ται Αφανείς έν τή Αβύσσω καί αντικαθί
στανται ύπδ άλλων Ακολουθουσών τήν αύ
τήν ώθησιν, ύπεικουσών εις τούς αυτούς 
νόμους, συναντουσών τά αυτά προσκόμμα
τα καί υφισταμένων τήν αύτήν τύχην' βλέ
πεις λεπτήν καί άργυρόχρουν ταινίαν, εις 
ήν έπ’ άπειρον τδ αυτό επαναλαμβάνεται 
σχέδιον, γραμμαί συνθλώμεναι καί Απολή- 
γουσαι είς πλατείας φλύκταινας- καί όμως 
έκαστον τών σχημάτων τούτων έχει τήν 
Ατομικότητα του. Μυριάδας εϊδον περιδι- 
νουμένας, ουδέ δύο δ’ ήσαν Απολύτως ό
μοια.
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Ή έχ τών βράχων κάθοδος γίνεται άνευ 
άπευκταίου" συνοδευόμενος δέ ύπδ τών υ- 
ποκώφων μυκηθμών τοϋ καταρράκτου εισ
έρχομαι είς τδ κεκομμένον δάσος, δπου 
σκότος έπικοατεϊ. Πώς νά μή άποπλανηθή 
τις τής δδοϋ, ήτις είναι δαίδαλος ; Ύπάρ
χουσι μέν πολλαί άτραποί, άλλ’ άπολή- 
γουσιν δλαι είς ^υάκιον διαυγές ώς τδ κρύ
σταλλον, λίαν πλατύ, ώστε νά μή δύνα
ταί τις νά τδ πηδήση, καί βαθύ πολύ, ώσ
τε είναι άδιάβατον. Διεξόδου ούδ’ ίχνος 
ύπάρχει. Είχεν έπέλθει σχεδδν νύξ καί ηρ- 
χισα νά σχηματίζο) τήν ιδέαν δτι μέλλω 
νά διέλθω έν υπαίθρω. ’Αλλ' δποϊος τυγ
χάνει δ απαίσιος ούτος συριγμός ; Μή προ
έρχεται τάχα έξ όφεως ; Τείνω τδ ούς, άλ· 
λόκοτος δέ θόρυβος πλήσσει αύτό" ήθελε 
νομίσει τις δτι βαρύ σώμα πλησιάζει βρα
δέως άνά μέσον τών κλάδων. Ούχί ! μέ ε
πέρχεται άρκτος ; Είμαι «οπλισμένος διά 
τοϋ άλεξελίου μου- άλλά κατά τήν στιγ
μήν έκείνεν ακούονται γέλωτες καί φωνή 
ισχυρά, ήτις δέν μ’ είναι άγνως-ος’άκολουθώ 
πρδς τήν διεύθυνσιν έκείνην καί, διαβάς 
τού; θάμνους, περιπίπτω είς ατραπόν. ’Εξ
έρχομαι τοϋ κεκομμένου δάσους καί ευρί- 
σκομαι ένώπιον τής κομψής δεσποινίδος καί 
τών φαιδρών ακολούθων της.

Καί είς αΰτδ τδ βάθος τής Σιέρρα Νε- 
βάδας ί Κυριάκέ εϊναι ημέρα άναπαύσεως. 
Δέν υπάρχει μέν έκκλησία, άλλ’ δ οικοδε
σπότες, δ μιξογενής 8ν έμίσθωσε διά τδ 
θέρος ώς ύπηρέτην, οί έν τή έπαύλει έργά · 
ται καί Ίνδαί τινες υπηρέτριαι περιεβλήθη- 
σαν τδ κυριακδν ένδυμά των καί κάθηνται 
έπιδεικτικώς είς τά θρανία τοϋ υελοφράκτου 
κήπου. Οί ξένοι κάθηνται δπου εΰρωσι θέσιν 
ή έξαπλοϋνται είς τάς κλίνας των.

Μ’ δλον τδν καύσωνα, 24ο Ρεωμύρου, 
άκρας νηνεμίας ΰπαρχούσες, ανέρχομαι είς 
τάς δχθας τοΰ Μερσέδ. Ή κοιλάς συμπυ- 
κνοϋται έτι μάλλον, στενή δέ φάραγξ, ε- 
χουσα έπίχωμα έν εϊδει δροφής, ευρηται 
πρδς τά νοτιοανατολικά. Διά τών βαθμι

δών τούτων κατέρχεται έν τή κοιλάδι ι
σχυρός χείμαρρος, σχηματιζόμενος έκ τών 
ύδάτων τών καταρρακτών, πρός ένα δέ 
τούτων, τδν Nerval-fall, μεταβαίνω. Διά 
τήν άνοδον καί κάθοδον διήνυσα τέσσαρας 
ώρας. Ό χαρακτήρ τής χώρας έξακολουθεϊ 
νά ήναι δ αύτδς, ήτοι όγκοι γρανίτου λεί
ου καί στιλπνού, έρυθροϋ είς πολλά μέρη 
έκ τών βρύων, κατασκίων πανταχοΰ άπδ 
γιγαντιαΐα δένδρα. Ή γή εί·αι έστρωμένη 
άπδ άνθη- άλλά ταΰτα πάντα είσί λεπτο- 
μέρειαι αϊτινες άπώλυνται έν τώ συνόλω. 
Τδ βλέμμα σπεύδει νά παραιτήση ταΰτα ή 
μάλλον δέν τέρπεται έκ τών μέτριων τού
των καλλονών" άκουσίως δέ υψοϋται είς 
τά λιγνόμακρα έπιχώματα (δώματα) τοϋ 
δάσους, διαπερ^ αύτά καί ίσταται ώς πε- 
φοβισμένον πρδ τοϋ καταπληκτικού θεά
ματος τών Τιτάνων τού όρους, οϊτινες δι’ 
ένδς καί μόνου άλματος δρμώσι πρδς τδν 
ούρανόν. ’Ολίγη υπάρχει ποικιλία έν τοΐς 
στοιχείοις τής τοπογραφίας ταύτης, ταΰτα 
δέ, καί τοι δέν είναι μονότονα, είσί παν
ταχοΰ τά αύτά. Ή καλλονή, ώς είπαν, έγ 
κειται έν τή άπλότητι τών περιχώρων καί 
έν τώ υπερφυσικώ μεγαλείω" δσον δ’ αφο
ρά τά χρώματα, δ καλλιτέχνης μόνον τρία 
ή τέσσαρα έθηκεν είς τδ πυξίον του, τδ 
λευκόχρουν, τδ κυανόχρουν, τδ τεφρόφρουν, 
τδ κιτρινόχρουν . . .

(19 ’Ιουνίου). Τήν νύκτα, πράγμα σπά
νιον κατά τοιαύτην τού έτους ώραν, θύελ
λα έδρόσισε τήν ατμόσφαιραν" άλλά τήν 
πρωίαν δ άήρ είναι πάλιν χλιαρός. Λαίλα
πες άπδ ώρας είς ώραν διασχίζουσι τάς αύ- 
λαίας τής δμίχλης, άποδιώκουσι ταύτην 
άπδ βράχου είς βράχον καί θλίβουσαι τούς 
γίγαντας τοϋ δάσους άναγκάζουσιν αύτούς 
νά κάμπτωνται. Είς τούς μυκηθμούς τοϋ 
άνέμου μιγνύονται οί μινυρισμοΐ τών δρυών 
καί τών σφενδάμνων, δ άγριος συριγμδς 
τών έλατών καί κέδρων. Αί σκιαί τών νε
φών καί αί άκτϊνες τοΰ ήλιου διαδέχονται 
άλλήλας ταχέως" ένίοτε δέ υπάρχει διάλει- 

ψις ώς είς τδν σφιγμόν πυρέσσοντος. Ό 
μέγας καταρράκτης τοΰ Γίοσεμίτη παρέχει 
θέαμα ύψηλόν. Ό άνεμος πνέει δρμητικώ; 
είς τδν κάθετον οχετόν 8ν ώρυξεν είς τδν 
βράχον" έκτοπίζει δέ τήν στήλην ταύτην 
τοϋ υδατος τήν υψηλήν 1600 πόδας, ήτις, 
φεύγουσα τήν θύελλαν, αναπτύσσεται είς 
τδ άπειρον ώς ή αραιά έσθής χορεύτριας.

Τήν έκτην εσπερινήν ώραν δ καιρός έ- 
βελτιώθη άρκούντως, ώστε νά έπιτρέψη ή
μϊν νά ίππεύσωμεν’ εΰφροσύνως δέ δεχόμε- 
θα όμβρους έλαφροδς καί ροφώμεν ήδυπα- 
θώς τδν βαλσαμικδν άέρα τοϋ δάσους. Ή 
φύσις, ώς εί άνεγεννήθη, φαίνεται έξελ- 
θοϋσα τοϋ λουτρού, τά πάντα δέ είναι 
φαιδρά, νεαρά, ήρεμα. Οί μικροί ίπποι ή
μών καλπάζουσι φαιδρώς είς τούς λειμώνας 
οϊτινες εκτείνονται κατά μήκος τής δεξιάς 
όχθης τοϋ Μερσέδ, έπειτα είσδύουσιν είς 
άτραπδν, περιβάλλουσαν είς πολλά μέρη 
τήν άβυσσον καί ζητοϋσιν εύσταθείς ιπ
πείς καί θυμοειδείς ίππους. Ό έκ Βιργινί- 
ας στρατηγός καί έγώ, καθδ συνειθισμένοι 
είς τοιαύτας πορείας,βαίνομεν έπί τά πρόσω 
άνευ δυσχερείάς, οί δέ δύο νέοι καί ό δδη- 
γδς—δ τελευταίος βλασφημεΐ τόν πα,Αήο- 
γεροί οστις βραδύνει — μένουσιν όπίσω δ
πως βοηθήσωσι τδν έκ Πίττσμπουργ φίλον 
μου νά διαβή τά κακά μέρη.

Ούδέν γρ^φικώτερον τοΰ Μερσέδ πρδ τών 
ποδών ήμών" ένώπιον μας δέ κεϊται δ βρά
χον τής Εμπνεύσεων. Δύο μόνον οδοί ά- 
γουσιν είς τήν κοιλάδα τοΰ Γίοσεμίτη" 
πρδς μεσημβρίαν ή δδός δι’ ής άφίχθημεν 
καί ήν ήδη δυνάμεθα ν’ άκολουθήσωμεν 
διά τοϋ όφθαλμοϋ άπδ τοϋ χείλους τής α
βύσσου μέχρι τοϋ μέρους είς 3 εισδύει έν 
τώ δάσει" ή έτέρα, είς ήν νΰν βαδίζομεν, 
άνέρχεται τήν κοιλάδα πρδς βορράν. Η 
άνοδος άπαιτεΐ δύο ώρας, ώς κατάλυμα δέ 
χρησιμεύει ήμίν καλύβη, ευρισκομένη έν 
τώ μέσω τού δάσους. Κατά τδν τολμηρόν 
άποικον, δστις οίκεϊ έν αύτή, τδ μέρος τοΰ
το δνομάζεται Crean *S  fall καί έχει ύψος 
6500 ποδών. Τό ψύχος είναι δριμύ. Η νύξ 
προχωρεί, οί πλεϊστοι δέ τών συνοδοιπόρων 

ήμών καθυστερ'οΰσιν είσέτι. Μή τυχόν συν
έβη δυστύχημά τι ; *Ιΐδη  άρχίζομεν ν 
άνησυχώμεν, διότι δ καιρός είναι θυελλώ
δης καί ρα^δαιοτάτη πίπτει βροχή" έπί 
τέλους δμως οί καθυστερήσαντες ηλθον, 
τών γυναικών ούσώ.ν μάλλον νεκρών ή ζω- 
σών" άπαντες δέ είσί κατακεκμηκότες, βε- 
βρεγμένοι καί βλασφημοΰσι «τδν καιρόν, 
τόν τόπον καί τούς άνθρώπους.»

(20 ’Ιουνίου). Καί τοι μικρόν θά διαμεί- 
νωμεν είς τδ μέρος τοΰτο, μίαν ήμέραν, 
περί τήν τετάρτην ώραν δίδουσι τδ σημεΐ- 
ον τής άναχωρήσεως. «Διατί, ήρώτησα τδν 
δδηγόν ; — Δ.ότι, μοί άπήντησεν, ουτω 
θέλει δ Κ. Κοΰλτερ.» Ό Κ. Κοΰλτερ είναι 
δ διατάσσων τά κατά τάς έκδρομάς ταύ
τας· είναι είς τών σκαπανέων τής Καλι- 
φορνίας, δ ιδρυτής τής πόλεως έν ή θά δι- 
έλθωμεν τήν νύκτα, καί ήν δ χάρτης ση- 
μειοϊ υπδ τδ όνομα Coulterville. Οπως ή 
πόλις, καί δ ιδρυτής της έσχε τάς καλάς 
καί τάς κακάς ήμέρας, σήμερον δέ είναι είς 
τήν παρακμήν του. Η πόλις μεταβάλλε
ται είς ερείπια καί δ Κ. Κοΰλτερ ώς τε
λευταίου πόρον έχει ίππους ούς έκμισθοϊ 
είς τούς περιηγητάς, ού; άπδ καιρού είς 
καιρόν στρατολογεί δι’ άπατηλών μέσων 
είς Καλιφορνίαν. "Αμαξα, παρ’ αύτοΰ στα- 
λεϊσα, περιμένει ήμάς είς άπόστασιν μιλ- 
λίων τινών άπδ τοΰ καταρράκτου Crean’s, 
είς τδ μέρος δπου ή δδός καθίσταται αμα
ξιτή" εΰρισκόμεθα δέ είς έν τών μεγάλων 
έρεισμάτων άτινα προβάλλουσιν είς την 
κοιλάδα τής Σιέρρα Νεβάδα- Ή δδός, άκο- 
λουθοϋσα τούς ελιγμούς τής κορυφής, πα
ρέχει τώ άμαξηλάτγ, ού συμμερίζομαι τδ 
κάθισμα, τήν εύκαιοίαν νά έπιδείξϊΐ τά 
προτερήματά του 'Η τόλμη παρ αύτώ 
είναι μεγαλητέρα τής τέχνη; καί έλαύνο- 
μεν άπδ ^υτήρος" είς έκάστην δέ στροφήν 
ετοιμάζομαι νά κυλισθώ είς τήν φάραγγα. 
Αί έργασίαι τή; δδοϋ ταύτης (σιδηροδρομι
κή;), ήτις θά παραταθή μέχρι τοΰ Γίοσε- 
μίτη, έκτελ.οϋνται Οαυμασίως υπδ Κινέζων
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Εργατών, ών πολλά στίφη άπαντώμεν είς 
διάφορα μέρη. Τά τέκνα ταΰτα τοΰ Ουρα
νίου Κράτους έχουσι νοήμον πρόσωπον καί 
φαίνονται οτι δέν είναι έργάται.

Τήν δεκάτην μετά μεσημβρίαν ώραν 
φθάνομεν είς τδ κατάλυμα, μικρόν και ρυ
παρόν ξενοδοχείου, δπερ κρατεί γερμανι
κόν ζεΰγος. Τί έγένοντο τάχα τά μεγάλα 
ξενοδοχεία, άτινα, κατά τάς μακαρίας έ
κείνας ήμέρας, ησαν ή δόξα τής Κούλτερ- 
βιλ ; Αί έρημοι, ήμελημέναι, πλήρεις βορ
βόρου καί άκαθαρσιώυ όδοΐ, αί κακώς δια- 
τηρούμεναι οίκίαι, ών τινες μέν έγκατε- 
λείφθησαν, πολλαί δέ έκρημνίσθησαν, μαρ· 
τυροΰσι περί τών περιπετειών αϊτινες συ
νήθως άποτελούσι τόν βίον τοΰ μεταλλουρ
γού. Μία καί. μόνη οικία μέ καταπλήσσει 
διά τής καθαριότητάς της — τδ γραφεΐον 
τών Κυρίων Οΰέλς, Φάργο καί Σ=. Ό πρά- 
κτωρ μοί διηγείται τήν ιστορίαν τής Κουλ- 
τερβίλ' εϊναι δέ έκ γενετής Γιάγκη καϊ έκ- 
φράζεται σαφώς, συντόμως, κρίνων τά 
πράγματα κατά τήν άξίαν των καί κατά 
τάς άπαιτήσεις τής ήμέρας. Δέν εξετάζει 
κατά βάθος, άλλά έπιπολαίως, ’Εν αύτώ 
αναγνωρίζει τις τήν στροφήν τοΰ πνεύματος 
τοΰ Άγγλαμερικανοΰ.

Καταδιωκόμενος ύπδ τών κυνών τοϋ Κ. 
Κούλτερ έζακολουθώ τδν περίπατόν μου. 
Εΐς άπόστασιν δύο βημάτων άπδ τής πό
λεως εύρηται μικρά έκκλησία' παρέκει βλέ
πει τις τά νεκροταφεία, κεχωρισμένα κα
τά τάς διαφόρους αιρέσεις' κρίνων δέ τις 
έκ τής έκτάσεως τής νεκροπόλεως ταύτης 
νομίζει δτι έν Κουλτερβιλ ύπάρχουσι πε
ρισσότεροι νεκροί ή ζώντες. Τδ καθολικόν 
νεκροταφείου διακρίνεται έκ τών σταυρών" 
βλέπει τις δ' έν αύτω δωδεκάδα τάφων, 
περικλειόντων τά λείψανα ’Ιταλών, τών 
συζύγων καί τέκνων των. Εΐς τινας τάφους 
ύπάρχουσι στίχοι. Άνήρ θρηνεί τδν θάνα
τον τής νεαρίς συζύγου του έν ωδή άξία 
•νοΰ Πετράρχου. Τδ ομοιοκατάληκτου δέν 
εϊναι επιτυχημένου, πλήν τδ αίσθημα εϊ
ναι κατάδηλον. Καί έν τή πόλει άπαντά 
τις Ιταλούς, ών τινες έργάζονται είς τά 

μεταλλεία, άλλοι εχουσιν έργαστήρια, πάν
τες δέ λιμοκτονοΰσι καΐ καταρώνται τήν 
ήμέραν καθ’ ήν κατέλιπον τήν πατρίδα 
των, τδ Πεδεμόντιον καί τήν Λομβαρ
δίαν.

’Επισκέπτομαι έν τών μεταλλείων, άλλ’ 
ο μέγας καύσων μ’ άναγκάζει νά ζητήσω 
τήν σκιάν τοΰ ξενοδοχείου, διότι έκοψαν 
δλα τά δένδρα τά πέριξ τής πόλεως. Ή 
σύζυγος τοΰ ξενοδόχου, Βαυαροΰ μεταλουρ- 
γοΰ, καί μυριάδες μυιών εϊναι ή συνανα
στροφή μου" παράπονα δέ καί κατάραι δι
αμείβονται μετά τών βραχέων ορμών φαι- 
δρότητος, άς έμπνέει ή έλπίς έπανόδου αι
σίων ήμερών. ΓΗ γυνή λέγει: «Ζώμεν έκ 
τών μεταλλουργών, οϊτινες γευματίζουσιν 
ένταΰθα. Οταν παύωσιν ούτοι τάς πλη- 
ρωμάς των, ήμεΐς δέν δυνάμεθα άπδ τδ 
νά μή παρέχωμεν αύτοϊς τροφήν. Τυΰτο 
θά τούς δυσηρέστει (δέν άγαπώσι νά δυσα- 
ρεστώσι τούς μεταλ,λουργούς)" άλλως δέ άν 
άπέθνησκον τής πείνης ή άν έφευγον, θά 
κατεστρεφόμεθα καί ήμεΐς. — Πώς νά σέ 
πληρώσωμεν, λέγει δ- μεταλλουργός, άφοΰ 
δέν πληρόνωσι τούς μισθούς μου ; Οί σύν
τροφοί μου και έγώ εις τήν αύτήν εύρι- 
σκόμεθα θέσιν. Οί ίδιοκτήται τών μεταλ
λουργείων σφείλουσι νά δίδωσιν ήμΐν καθ’ 
έκάστην τρία δολλάρια, έκτδς τής τροφής' 
άλλ’ άπδ £ξ ήδη εβδομάδων, ούδέν λαμ- 
βάνομεν. ’Εάν παύσωμεν έργαζόμενοι, θά 
καταστραφώσι μέν αύτοί, χάνομεν δέ καί 
ήμεΐς τά ποσά δσα μας ίφείλουσιν.» ’Εν
ταύθα απαντες είσί καταχρεωμένοι, κυ
μαίνονται μεταξύ έλπίδος καί πλάνης καί 
είσί καταδεδικασμένοι νά διάγωσι βίον παί
κτου.

Έν τή αιθούση ό πατήρ τοΰ ξενοδόχου, 
διά τοΰ κύρους δπερ ή μεγάλη ηλικία απο
λαμβάνει είς τά ήμέτερα έν Γερμανία χω
ρία, συνδιαλέγεται πρδς πολλούς άνθρώ
πους οϊτινες» κεκαλυμμένοι ύπδ βορβόρου 
καί ίδρώτος, επανέρχονται έκ τών μεταλ
λείων' έν τοιαύτη δέ καταστάσει θά συν- 
δειπνήσωσι μεθ’ ήμών. "Απαντες κατέχουσι 
καθίσματα καί τδ έδώλιον τδ κατά μήκος

τοΰ τοίχου. Οί περιηγηταί περιμένουσι τα- 
πεινώς καί δρθιοι. Τά τόσον διά τούς νεο- 
ερχομένους άλλόκοτα ταΰτα ήθη καί έθιμα 
δέν μοί ποιοΰσι πλέον έντύπωσιν, διότι τα
χέως συνεθίζει τις. "Ο,τι οί λοιποί πράτ- 
τουσιν ή ύπομένουσιν, επιβάλλεται ώς νό
μος, ούδέ ζητεί τις ν’ άπαλλαχθή. Εΐς τά 
άγρια ταΰτα μέρη οί αντιπρόσωποι τοϋ 
πολιτισμού δέν εϊναι τόσον εύ ήγμένοι" δέν 
έφεραν είς τδ δάσος καί είς τά μεταλλεία 
ή στιβαρούς βραχιόνας, νοημοσύνην συνε
χώς αξιοσημείωτου, πολλήν γενναιότητα 
καί τήν δίψαν τής ίσότητος. Οί ύπ’ αύτών 

, έξαρτώμενοι άκολουθοΰσι τδ παράδειγμά
των καί τάς αύτάς έχουσιν άπέναντι τοΰ 
κυρίου αξιώσεις. Τί δ’ ίκ τούτου προκύ
πτει ·, "Ανδρες βιοϋντες έν άκρα στενοχώ
ρια. καί διαρκώς κατεχόμενοι ύπδ τοΰ πό
θου τοΰ νά ώσιν ίσοι πρδς πάντας, πώς θά 
ήν δυνατδν νά ώσιν εύτυχείς ; Ό βίος των 
εϊναι σειρά πόθων άπραγματοποιήτων ή 
πικρών έξαπατών" διδ απαντες εχουσιν ή
θος σκυθρωπόν άν μή θλιβερόν.

Βλέπει τις σκηνάς, άς δέν θά έπίστευε 
δυνατές άν δέν ήτο μάρτυς αύτών" διό, γε- 

I νικδς έν Σιέρρα Νεβάδα κανών, οί ένοικια-
σταί ίππων, οί άμαξηλάται, βουκόλοι, ύ- 
πτρέται γευματίζουσι πρώτοι, έχουσι δέ 
τό αύτδ οΐον καϊ οί περιηγηταί γεύμα κα1. 
συνήθως γευματίζουσιν είς τήν αύτήν τρά
πεζαν. Οί περιηγηταί περιμέ·ουσιν όρθιοι 
δπως τελειώση τδ γεύμα έκείνων. Οί άν
θρωποι ουτοι πανταχοϋ έπιδεικνύονται ώς 
κύριοι" ή δέ αυθάδεια των θά ήτο ανυπόφο
ρος αν δέν ήτο κωμική. "Αλλως ή ύψηλο- 
φροσύνη αύτη εϊναι προσωπείου καί δέν αν
τέχει εΐς τδ δέλεαρ δολλαρίου έπιτηδείως 
τεθειμένου είς τήν χεΐρα τών εύγε>·ώ>· τού
των· τούτου δέ γενομένου, σοί ύπομειδιώ- 
σιν εύαρέστως άλλά, δπερ τδ ούσιωδέστε- 
ρον, ώθοΰσι τήν εύπροσβγορίαν μέχρι τοϋ 
νά φέρωσιν ύδωρ είς τδ δωμάτιόν σου, νά 
καθαρίσωσι τά ένδύματα καί υποδήματά 
σου. Κατά τήν εκδρομήν ταύτην οί περιη- 
γηταί ήσαν ύποχρεωμένοι νά ένδυθώσιν είς 
τδ ύπαιθρον, έκάστου μεταβαίνοντος τοΰ

μέν κατόπιν τοΰ δέ είς τδν κρουνόν άγρο- 
τικοΰ ν.πτήρος, κειμένου πλησίον τοϋ φρέ
ατος, καί έδει μόνοι νά καθαρίζωσι τά έν
δύματα καί υποδήματά των. Ήρώτησα 
τδν έκ Πιττσμπούργ φίλον μου διατί δέν 
επραττεν ούτως" άλλ άντί πάσης άπαντή- 
σεως παρετήρησεν άνερυθριάστως τούς πε- 
ρ'-ηγητάς καί τούς τυράννους τοΰ μέρους έ
κείνου·

Αλλά μάλλον μέ καταπλήσσει ή εύσέ- 
βαστος στάσις τών συνοδοιπόρων μου ή 
ή προπέτεια τών ξυλοκόπων καί μεταλ
λουργών. Μεταξύ τών οδοιπόρων ύπάρχου- 
σιν άνθρωποι οΐτινες, ώς έκ τής κοινωνικής 
θέσεως καί τής ανατροφής των, άνήκουσίν 
έν τή πατρίδι των, καί τδ αύτδ θά συνέ- 
βαινεν άν ήσαν έν Εύρώπη, εις τάς άνωτέ- 
ρας κοινωνίας τής κοινωνίας. "Οταν ήμεθα 
μόνοι χατακρίνουσιν αΰστηρώς τά δσα ύφι- 
στάμεθα" άλλ’ ένώπιον τοΰ κυριάρχου τής 
έπαύλεώς καί τών υποτελών του ή φρό- 
νησις ύπερισχύει τής ύπομονής" ού μόνον 
σιγώσιν, άλλά πράττουσι τοΰτο μετά χαρί- 
εντος μειδιάματος. Εισίν ύπήκοοι πιστοί, 
Οιασώται τών καθεστώτων. Τδ περιστα- 
τικδν τοΰτο σημειώ όχι βεβαίως έκ πνεύ
ματος έπικρίσεως, ούτε δπως αύξήσω τδν 
άριθμδν τών μομφών, τών συνεχώς αδίκων 
καί ανόητων, άς άναγινώσκει τις περί Α
μερικής. "Εκαστος έξ ήμών, διαμέυων είς 
μικράν τινα πόλιν τής Σιέρρα Νεβάδα ή είς 
οίανδήποτε άλλο δάσος τών άπωτάτων δυ
τικών μερών τδ αύτό θά επραττεν" άναφέρω 
δέ τά παραδείγματα ταΰτα δπως άποδείξω 
δτι ή άπόλυτος ατομική έλευΟερία καί κοι
νωνική ίσότης, έν ’Αμερική, ώς καί άλλα- 
χοΰ, είσί χείμαιρα καί δτι οί άρχοντίσκοι 
τών χωρίων είσιν, ώς πρδς τήν ύποταγήν 
καί τήν έθιμοταξίαν, άπαιτητικώτεροι 
τών μεγαλητέρων μοναρχών τής γηραιάς 
Εύρώπης.

Άπόστασις άπδ Γίοσεμίτη είς Κουλτερ- 
βίλ τεσσαράκοντα έπτά μίλλια.

(21 ’Ιουνίου). Προσκαλοϋσιν ημάς την τε'
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τάρτην ώραν, ώς πάντοτε δέ, οι υπηρέται 
τίς έπαύλεως καί οί ήμέτεροι άμαξηλάται 
γευματίζουσι πρώτοι. Όπισθεν τοΰ καθί
σματος έκάστου υπηρέτου ίσταται όρθιος εΐς 
οδοιπόρος, καραδοκών ττ,ν στιγμήν νά κα- 
ταλάβη τήν θέσιν άμα κενωθή. Όταν οί 
ίν άκρα άνέσει γευματίσαντες ήγέρθησαν 
τής τραπέζης, είς τών αμαξηλατών λέγει 
ήμϊν δι’ύφους επιτακτικού: ΤαχΙως <ρά~ 
γετε' άλλος δέ προσθέτει : Παρέχομεν ήμϊν 
καΐρδν δέκα λεπτών. Οί μή οντες έτοιμοι 
Οά μείνωσιν δπίσω.

Ό Κ. Κοΰλτερ δρίζει τάς θέσεις μας' ή 
έμή είναι πλησίον τοϋ αμαξηλάτου, δστις 
είναι έκγονος Γερμανοΰ καί δμιλεϊ είσέτι 
τήν γλώσσαν τών προγόνων του. ’Ενώ οί 
σφριγώντες ίπποι του κατατρώγουσι τήν 
άπόστασιν μέ ταχύτητα όκτό» μιλλίων τήν 
ώραν, μοί διηγείται τδν βίον του. Είναι 
κύριος δύο ζευγών ίππων καί κερδαίνει έ- 
κατδν τάλληρα τδν μήνα' δπως ζήση δέ 
μετά τής γυναικδς καί τών δύο τέκνων του, 
δαπανά εξακόσια ή έπτακόσια τάλληρα 
κατ’ έτος.

Είκοσι μίλλια μακράν τοΰ Κούλτερβιλ 
καταβαίνομεν είς τήν πεδιάδα, κιτρίνην, 
κεκαυμένην, έχουσαν ωραίας πρασίνους δρυς 
ίν άρχή, πρδς δυσμάς δέ δλως άδενδρος. 
Έπί πολλάς ώρας άκολουθοΰμεν τδν Τολο- 
μίκιν, περιβαλλόμενον ύπδ πλούσιας βλα- 
στήσεως’ δ ποταμδς δ’ούτος αναπολεί είς 
τήν μνήμην μου τδν Τάγην μεταξύ Άμ-

βλέμμα είς τά δπίσω βλέπει τά τελευταία 
ερείσματα τής Σιέρρα Νεβάδας άναπτύσσον- 
τα τάς έπιβλητικάς, στρογγύλους καί συ- 
δένδρου; θέσεις των, όμοιαζούσας πρδς τάς 
δυτικας πλευράς του Λιβάνου.

Ό ήλιος είναι άνηλεής καί άπορώ πώς 
ν’ άνθεξω κατά τών θερμών άκτίνων του’ 
ευτυχώς δμως είς έκαστον σταθμδν καλδς 
Σαμαρείτης συγκατατίθεται, άντί ήμίσεος 
δολλαοίου, νά μοί £ίψρ ψυχρδν ύδωρ είς τήν 
κεφαλήν. Χάρις είς τήν προφυλακτικήν ταύ
την θεραπείαν, τδ έσπέρας φθάνω ζών, καί 
μάλιστα ίν καλή καταστάσει, είς τδν σταθ- 
μάν τοΰ Μοδέστου καί μετά μίαν ώραν διά 
τοϋ σιδηροδρόμου είς Λαθρδπ, δπου θά δι- 
έλθωμεν τήν νύκτα είς άριστον ξενοδοχεϊ- 
ον. Auptov, περί μεσημβρίαν, θά έπιστρέ- 
ψωμεν είς άγιον Φραγκίσκον.

Άπόστασις άπδ Κούλτερβιλ είς Μοδές-ον 
τεσσαράκοντα οκτώ μίλλια, άπδ δέ Μοδέ
στου είς άγιον Φραγκίσκον έκατδν καί Sv 
μίλλια.

Ένταΰθα λήγει ή ίκδρομή μου είς τά 
παρθένα δάση τής Σιέρρα Νεβάδα. Τδ μι
κρόν τοΰτο ταξείδιον, τδ πλήρες θελγήτρων 
καί ενδιαφέροντος, ένεκα τών άνεπαρκών 
νΰν μέσων, άτινα δμως κατόπιν Οά τελειο- 
ποιηθώσιν, ύποτίθησι καλήν υγείαν καί κα
λήν υπομονήν’ άν δέ πρέπη νά πιστεύσρς 
τούς έν άγίω Φραγκίσκο» φίλους σου, είναι 
απλούς περίπατος, δν άπαντες σοι συνιστώ- 
σιν, ιδίως οί μή έπιχειρήσαντες αύτόν.

IB'.

ΑΙ1Ο ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΕΙΣ ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ.

(’Από 1 —24 Ιουλίου).

'’ExnJovc ex τής Χρυσής Πΰ-Ιης. — Θ.Ιιδερά άποψις τοϋ άγιου ΦραγχΙσχου άπό 
θαίάσσης όρωρίχου. — Ή ίταιρεία, τοΰ ταχυδρομείου τοΰ Εΐρηηχοΰ. — Ή 
• Kira·*  — ΜοχοτοκΙα χαΐ συγχιχήσεις χατά τόχ π-έοΰΓ. — Σχίζεις πε(1 τώτ 
Ή rupdrar IloJizei&r. — Άπόδασις εΐς Γΐοχοχάρα.

(ί ’Ιουλίου). ’Ακριβώς τήν μεσημβρίαν ή 
Kira κατέλιπε τήν λεγομόνην άποβάθραν 
τού ταχυδρομείου τοΰ Ειρηνικού. Οί φίλοι 
τών άποπλεόντων σφίγγουσι τήν χεϊρα τού
των, μεθ’ S πηδώσιν είς τάς λέμβους, με
τά μίαν ώραν δέ διερχόμεθα τήν Χρυσήν 
Πύλην (Golden Gale). Ό άγιος Φραγκίσκος 
ίκ τοΰ μέρους τής θαλάσσης παρέχει ά- 
ποψιν λίαν άλλόκοτον καί ήκιστα έπαγω- 
γόν’ λόφοι έξ άμμου τετμημένοι κατ’ ευ
θείαν γραμμήν υπδ πλατειών δδών μή λι
θοστρωμένων ή άντί λίθων ίστρωμένων μέ 
ξύλα, φαίνονται δτι ανέρχονται καθέτως’ 
αί ξύλιναι οίκίαι είσί μέλαιναι,ή άμμος κι- 
τρινόχρους’ δ οΰρανδς έχει χρώμα βαθύ 
κυανού καί τεφρόχρουν, ή δέ δμίχλη παρέ
χει τή πόλει δψιν έσχισμένου μεταξωτού 
υφάσματος. ’Αμφοτέρωθεν, ίκ τού βορρά καί 
ίκ μεσημβρίας, ίκφεύγουσιν οί βραχώδεις 
ίξώσται τής’,παραλίας, ών τδ χρώμα είναι 
έπίσης κίτρινον καί μέλαν. Πυκνά καί ακί
νητα νέφη, ών τά κάτω άποτελοΰσιν όρο- 
φήν, περιβάλλουσιν ώς σκιάς τήν κορυφήν 
τών όρέων της.Τδ Cliff-/ιουίβζμέ τάς τρεϊς 
υφάλους του, ή έξοχή αυτή τών φωκών 
καί τών υδροβίων πτηνών, είναι ή τελευ
ταία ξηρά ήν βλέπομεν. Ένώπιον ήμών καί 
κάτω ήδη τής Κίχας, ό Ειρηνικός έκτείνει 
τά πρασινόχροα υδατά του, είς ά μέλαιναι 
σκιαί έρπουσιν έλικοειδώς. Ό δρίζων τής 
θαλάσσης καί αί νήσοι Farallones είσίν α
όρατοι, διότι ή έπικειμένη δμίχλη άποκρύ- 

πτουσι ταΰτα’ μετ’ δλίγας δέ τοΰ τροχού 
στροφάς ή δμίχλη θέλει περιβάλει ημάς. 
Ούδέν πενθιμώτερον τοΰ απόπλου τούτου.

(2 ’Ιουλίου). Ό καιρδς είναι λαμπρός, 
δ δέ άνεμος πνέει έκ τών βορειοανατολι
κών. 'Η θάλασσα συσπάται έλαφρώς καί αί 
άντανακλάσεις είσί πορφυρά!, λάροι δέ κο
λοσσιαίων διαστάσεων άκολουθούσιν ήμάς 
ιπτάμενοι όργυιάς τινας δπισθεν τοΰ ά- 
τμοπλόου. Είς τά βάθη υπάρχει άπειρία 
πλατέων ιχθύων, φερόντων λόφον, τούτους 
δέ οί Άγγλοι ναυτικοί άποκαλούσι Πορτο- 
γα.Ι.Ιιχά πο.Ιεμιχά πΐοϊα (portuf/uese men 
of 'War). Τδ δνομα τοΰτο χρονολογείται 
πιθανώς άπδ τής έποχής καθ’ ήν ή Μεγά
λη Βρετανία έγένετο κυρία τής θαλάσσης. 
Τά πλοία τού Βάσκο δέ Γάμα καί τών δι
αδόχων του κατακτητών δέν ησαν μέν πρό
τυπα ναυπηγήσεως, άλλά έφερον είς τά 
στέρνα των ήρωας’ δ,τι δέ τότε έλεγον πρδς 
περίγελων, άναπολεί εις τούς σημερινούς 
θαλασσοπόρους τδ ώχριάσαν μεγαλείον έ
θνους ίπποτικού.

Ή άτμοσφαιρική γραμμή ή έξυπηρετοΰσα 
μεταξύ άγιου Φραγκίσκου καί Χδγκ κδγκ 
μετά προσεγγίσεως είς Γιοκοχάμα πρδ μι
κρού συνέστη. ’Εάν έκ τριετούς πείρας ί- 
πιτρέπεται νά σχηματισθή δριστική κρίσις, 
τδ πρόβλημα, δπερ έπί πολύ έκρίθη χει- 
μαιρικδν, τού νά διαπλεύσωσι καθ’ δλον τδ
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ρά τή; κυβερνήσεως τής Ούασιγκώνος έτη- 
σίαν έπιχορήγησιν πεντακοσίων χιλιάδων 
δολαρίων. 'Η έκιχορήγησις αύτη είναι ανε
παρκής, διότι, σχετικώς πρδς τά έξοδα, ή 
συρροή επιβατών πρώτης τάξεως καΐ ή έπί 
μεγάλης έκτάσεως μεταφορά πραγματειών 
είσί μικρού λόγου άξιαι. Οπως κερδήση τά 
έξοδά της, άτινα είσιν άπειρα, ή έτα ρεία, 
ούσα υποχρεωμένη νά στέλλη τήν 1 ην έ
κάστου μηνδς Sv άτμόπλουν έκ τοϋ άγιου 
Φραγκίσκου καΐ τήν 15ην έτερον έκ τοϋ 
Γιοκοχάμα, οφείλει κατ’ ανάγκην, διά λό
γους οικονομία;, νά περιορίση εί; τδν απο
λύτως άναγκαιον τδν αριθμόν τών άτμο
πλόων τη; χαϊ τού προσωπικού τούτων: 
Αί μεγάλαι έταιρεΐαί τών υπερατλαντικών 
γραμμών τής Ευρώπης καΐ αί γαλλικαΐ 
Ναυτικαϊ Διαπορθμεύσεις μεταχειρίζονται 
προσωπικόν πολυαριθμότιρον τούλάχιστον 
κατά τδ διπλ.οϋν. Ως πρδς τ’ άτμόπλοα καΐ 
τδ υλικόν, ή διαφορά ύφίσταται έν τή αύτή 
άναλογίγ.. Ή αμερικανική έταιρεία έκτελεϊ 
τήν υπηρεσίαν μέ τέσσαρα άτμόπλοα μό
νον, ών έκαστον άνά πάντα πλοΰν άνόδου 
καΐ καθόδου οφείλει νά δ-.ανύσγ, τήν άπει
ρον άπόστασιν 14,600 μιλλίων. Έκ τού
του συνάγεται ότι τά άτμόπλοα φθείρονται 
ταχύτατα, ότι έν τοΐς λιμέσιν δ λίαν πε- 
ριωοισμένο; χρόνος, καθ’ 3ν διαμένουσι, δέν 
έξαρκεΐ δπω; φροντίσωσι {καλώς περί έπι- 
Οεωρήσεω; τάς μηχανής καΐ περί τών άπα- 
ραιτήτως αναγκαίων έπισκευών καΐ ότι,κα
τά τοΰτο, τδ υλικόν δέν εϊ-αι στερεόν. Πρδς 
τούτοις όπως περιορίσωσι τά έξοδα, δλον 
τδ πλήρωμα, έκτδ; τών αξιωματικών καΐ 
τών μηχανικών, άποτελεϊται άπδ Κινέζους, 
οΐτινες εϊναι μέτριοι ναΰται καΐ έν κακοκαι
ρία τά χάκοι-σιι·, έν σπουδαία δέ απορία 
δέν έχουσιζθάρρο; καϊ πειθαρχίαν. Οί έπί 
τοΰ άτμοπλόου ύπηρέτσι είσιν έπίσης Κι
νέζοι’ προσθετέους δέ καΐ τού; πολυαρίθ
μους έπιβάτα; τού έθνους τούτουζ(Κινέζους) 
οΰ; μεταφέοουσι τά άτμόπλοα ταΰτα, μά
λιστα δταν ερχωνται έκ Χδγκ Κόγκ. Οί 
λευκοί έπιβάται σχετικώς είσιν δλίγοι, κα
τά τινα; δέ περιστάσεις ή δυσαναλογία δύ-

πλάτος τδν Ειρηνικόν μέ τροχοφόρα ατμό 
πλοα, Οά έλύετο νικηφόροι; ύπέρ τής αμερι
κανική; εταιρείας’ άλλ’ εϊ; μόνος πλοΰς 
έκτελεϊται χατά μήνα, τριάκοντα έξ δέ ή 
τεσσαράκοντα διάπλοι (άνοδο; χαι κάθο
δος) δέν άρκοϋσιν ίσως δπως παράσχωσιν ο
ριστικά άποτελέσματα. 'Οπωσδήποτε, μέ
χρι σήμερον ούδέν άπευκταΐον συνέβη καϊ 
τ’ άτμόπλοα άποπλέουσι καί καταπλέουσι 
Hi τήν τάξιν σιδηροδρομικής άμαξοστοιχί- ι 
ας· Μετά βεβαιότητος, προξενούσης ρίγος, 
τή» 1 έκάστου μη<δς, έν ώ καταλείπουσι 
τήν Καλιφορνίαν, οί αξιωματικοί τοΰ ά- 
τμοπλόου λέγουσιν είς τοϋ; έπιβάτα; : Τήν 
24, έννάτην εωθινήν ώραν, 0*  άποβιβασθή- 
τε είς Γιοκοχάμα. Είναι μέν αληθές δτι 
ένδς τών άτμοπλόων των πέντε ήμέρας 
μετά τδν άπόπλουν έξ άγιου Φραγκίσκου 
έβλάβη ή μηχανή καΐ μόνον διά τοϋ ένδς 
τροχού έκινεΐτο*  πλήν δ πλοίαρχος έσχε 
τήν τόλμην νά εξακολούθηση τδν πλοΰν 
καΐ τήν εύτυχίαν νά είσπλεύση είς τδν λι
μένα τοϋ Γΐοκοχάμ.α μόνον έννέα ήμέρα; 
καθυστερήσας" κατηνάλωσε δέ δλους τους I 
γαιάνθρακας καΐ περιήλθεν εί; απορίαν τρο 
φίμων.

Άλλο άτμόπλοιον παρ’ ολίγον ν’ άπο- 
λεσΟή είς τά ιαπωνικά παράλια έκ τυφώ- 
νος. Λί περί ασφαλείας έγγυήσει; ά; πάσα 
έταιρεία δφείλει νά παράσχρ εί; τούς έν 
ύπηρεσία της ναύτας, εί; τοϋ; έπιβάτα; 
καΐ τά εμπορεύματα, ά τ άτμόπλοά τη; 
μετάφέρουσιν, αί εγγυήσεις αύται παρέχον
ται τωόντι ; Έπϊ τοϋ ζητήματος τούτου 
υπάρχει διχογνωμία. ’Αξιωματικοί τοϋ αγ
γλικού καΐ γαλλικού πολεμικού ναυτικού, 
έγκριτοι έμποροι τοϋ άγιου Φραγκίσκου, 
οΰς ήκουσα συζητοϋντα; τδ ζήτημα, άμ- 
φιβάλλουσι καΐ ύποστηρίζουσιν δτι ούδεμία 
θαλασσοπορεία παρέχει όλιγωτέρου; κιν
δύνου; καί ότι ούδέν πλοϊον πλέον έπί τών 
θαλασσών εϊναι είς κατάστασιν νά άψηφήση 
τούς κινδύνους τούτους.

Ιδού τών σκεπτικών αί ένστάσεις.’Π τα
χυδρομική έταιρεία τού Ειρηνικού (Pacific 
mail Steam Ship Company) λαμβάνει πα

ναται νά δώση χώραν εί; σπουδαία ατοπή
ματα. Άπδ άγιου Φραγκίσκου εί; Γιοκο
χάμα ή άπόστασις εϊναι άκριβώς πεντάκις 
χίλια μίλλια, έν περιπτώσει δέ άνάγκης 
δέν είναι δυνατόν νά καταφύγωσιν είς τινα 
λιμένα ή νά πορισθώσιν άνθρακας καϊ τρό
φιμα’ σφείλουσιν δθεν νά φοοτώσωσιν δλον 
τδ άναγκαιον ποσόν γαιάνΟρακο; έπί τή 
προβλέψει παρατάσεως τοΰ διάπλου, είτε 
ένεκεν κακοκαιρίας, είτε ένεκεν δυστυχήμα
τος. ''Επεται έκ τούτων δτι τ’ άτμόπλοα, 
κατά τάς πρώτας ήμέρα; τοΰ πλοΰ, είσιν 
ύπερφορτωμένα, βαρέα καΐ κατ’ άκολου- 
θίαν δυσκυβέρνητα. Δέν έχουσι τήν ευστρο
φίαν τήν τόσον ουσιώδη κατά τάς καται 
γίδας, τάς τόσον συνεχείς κατά τινα; ώρας 
τοΰ έτους είς τά παράλια τή; Καλιφορνίας 
καΐ αϊτινες ένσκήπτουσι μέγα μέρο; τοΰ έ
τους είς τά παράλια τή; Ιαπωνίας. Άλλ*  
ύπάρχουσιν άλλοι λόγοι έτι σπουδαιότε
ροι, άξιοι κατ’ ακολουθίαν νά έφελκύσωσι 
τήν προσοχήν τής κεντρικής κυβερνήσεως 
καΐ τών διευθυντών τής έταιρείας’ ούτοι δ’ 
οϊ λόγοι άνάγονται είς τήν κατασκευήν 
τών πλοίων. Τ’ άτμόπλοα εϊναι τροχοφόρα, 
χωρητικότητος πέντε χιλιάδων τόννων, μό· 
τον διά τοΰ ατμού δυνάμενα νά κινώνται. 
Όί ιστοί είναι δπερμέτρως άσθενεΐς καί μι
κροί, καΐ ουτω; δφείλουσι νά ώσι, διότι 
δέν έλυσαν εί®τι τδ ζήτημα τοΰ νά πα- 
ραδεχθώσιν είς τόσον μεγάλα πλοία, άτι
να δφείλουσι νά διανύωσι, δίχως νά στα- 
ματήσωσί που, τόσον μεγάλας άποστά- 
σεις, τδ σύστημα τών ιστίων καΐ τοϋ ά- 
τμοΰ δμοϋ καί είς ϊσας διαστάσεις. Εϊναι 
μέν αληθές δτι άτμόπλοα πλέουσι κατ’ 
κύθεΐαν άπδ Αγγλίας είς Αυστραλίαν δίχως 
νά προσορμισθώσί που, άλλά ταΰτα πραγ
ματικώς είσιν ιστιοφόρα, άτινα έπωφελοΰν- 
ται τούς ετήσιας καΐ τά ρεύματα καϊ άτι
να, δπου έλλείπουσιν άμφότερα, ώς καϊ έν 
νηνεμία, βοηθοΰνται υπό τοΰ άτμοΰ’ ό ε- 
λιξ εϊναι μόνον βοηθός, τδ δέ κυριώτερον 
τά ιστία. Οί πλόες ούτοι έκτελοΰνται άρα 
λίαν αισίως’ άλλά οί όροι ούτοι έλλείπουσιν 
είς τήν περϊ ής δ λόγος Οαλασσοπορίαν. I
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Πρώτοι ύπάρχουσι τά έλαττώματα τής 
κατασκευής, άτινα. υπέδειξα καΐ άτινα προ
έρχονται έκ τής άξιώσεω;, τή; τολμηρά; 
έν τί) παρούση καταστάσει τής ναυτικής 
έπιστήμης καί τέχνης, τοΰ νά παραδεχθώ- 
σι ταυτοχρόνως τά ίστία καϊ τδν άτμδν 
είς τόσον μεγάλα πλοία διά τόσον μέγαν 
καϊ συνεχή διάπλουν. Άλλά ταΰτα μόνα 
δέν εϊναι. 'Ο Ειρηνικός ούδέν παρέχει έκ 
τών ωφελημάτων, άτινα έχουσι τά ιστιο
φόρα τά πλέοντα είς Αυστραλίαν. Ούτε έ- 
τησίαι πνέουσιν έν τώ Είρηνικώ, ούτε τα
κτικά ύπάρχουσι ρεύματα. Είς τά μέρη έ
κεϊνα οί άνεμοι διαγράφουσι συνεχώς τήν 
περιφέρειαν κύκλου. Ένώ ύπδ τήν 36 πα
ράλληλον ήν άμεταβλήτως άκολουθοΰσι τδ 
θέρος τά άτμόπλοα τής εταιρείας, διότι 
είναι ή εύθεΐα γραμμή καϊ κατ’ άκολουθίαν 
ή συντομωτέρα, ύπερισχύουσιν οί ανατολι
κοί άνεμοι, είς άπόστασιν 80 ή 100 μι
λιών βορειότερον πνέει σφοδρός δυτικός ά
νεμος. Τά πλοία, ιδίως ιστιοφόρα (καϊ δ α
ριθμός αυτών εϊναι πολύς), άτινα πλέουσι 
μεταξύ τών Πολιτειών τοΰ Ειρηνικού καϊ 
τή; άπωτάτης Ανατολής, μεταφέροντα είς 
Ιαπωνίαν άλευρον καϊ ξυλείαν έκ Καλιφορ- 
νίας καϊ Όρεγώνος καί λαμβάνοντα τέϊον, 
τρέπονται τήν βόρειον όδδν δπως άποφύ- 
γωσι τήν γαλήνην ήτις επικρατεί μεσημ- 
βρινώτερον. Τούτο έξηγεϊ διατί τά άτμό
πλοα τής έταιρείας δέν βλέπουσι ποτέ ι
στιοφόρα. Έν περιλήφει, τά μέσα ών χρή
σιν ποιεί ή έταιρεία είσιν άνεπαρκή διά τδν 
σκοπόν ή δυσαναλογία έπϊ τών άτμοπλό
ων μεταξύ τοΰ λευκοΰ καί τοϋ κινεζικού 
στοιχείου εϊναι σπουδαιον ατόπημα’ τέλος, 
καϊ τούτο εϊναι τδ κυριώτερον ζήτημά, ά
νάγκη, δπως έκτελώσι τακτικώς υπηρεσίαν, 
νά καταφεύγωσιν είς τδν άτμδν, νά μετα- 
χειρίζωνται μέγιστα άτμόπλοα, νά ύπερ- 
πληρώσιν αύτά γαιανθράκων, διότι είς πε- 
ρίστασιν βλάβη; τής μηχανής ή έξαντλήσε- 
ως τής καυσίμου ύλης, τά ίστία, ών χρήσιν 
ποιούνται, ούδόλως 0’ άπεδεικνύοντο χρή
σιμα. Ώς έκ τής φύσεως τών άτμοπλόων, 
άτινα ή εταιρεία διαθέτει, θά ήξιζε καλλί-
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'repo·» νά διαιρέσωσι ·ν·«ν όδδν είς δύο χαί 
νά προσορμίζωνται εις Χονολολού. Είναι 
μέν Αληθές δτι ήθελε παραταθή ή διάρκεια 
τοϋ πλοϋ, άλλά θά περιωρϊζον-.ο οί κίν
δυνοι οδς έσημειώσαμεν. Τδ νά διαπλέωσι 
τά άτμόπλοα τδν βόρειον Ειρηνικόν διά 
μιάς, είναι τδ αύτδ ώς νά παραγνωρίζωσι 
τούς κανόνας τής φρονήσεως καί νά προκα- 
λώσι καταστροφής.

Είς ταΰτα οί ’Αμερικανοί άπαντώσι : Τά 
μέσα τίς εταιρείας υπεραρκοϋσι· Τά άτμό- 
πλοά της, δπως άπαντες δμολογοΰσιν, εί
ναι πρότυπον τελειοποιήσεως" ήττον ταχέ
ως φθείρονται ή τά άτμόπλοα τών Ατλαν
τικών εταιρειών, διότι πλέουσι βραδύτερου, 
ίτοι κατά μέσον δρον διακόσια τεσσαρά
κοντα μίλλια κατά είκοσιτέσσαοας ώρας, 
ένώ τά άτμόπλοα τοϋ Κούναρδ καί τών 
λοιπών εταιρειών διανύουσι κατά τδ αύτδ 
διάστημα τριακόσια μίλλια. Είς τάς δύο 
έσχατιάς τίς δδοϋ αρκετόν χρόνον μέ- 
νουσι προσωρμισμένα τ’ άτμόπλοα, ώστε 
νά έχωσι τδν άπαιτούμενον χρόνον ϊνα 
καθαρίζωσιυ, έπισκευάζωσι κα'ι έπιθεωρώσιν 
αυτά. Είς ούδέν μέρος τοϋ κόσμου εΰρην- 
ται καθαρότερα καί καλλίτερα άτμόπλοα. 
Τδ προσωπικόν ούδόλως είναι περιωρισμέ- 
νον είς τόν κατώτατον όρον, καί άποδει- 
κνύεται επαρκές είς τάς άνάγκας τίς ύπη" 
ρεσέας· Περιττά πράγματα δέν υπάρχου - 
σιν, ούδέ βιβλία καί έγγραφα, ούτε γρα
φειοκρατία, ούτε ίεραρχικαί διακρίσεις, ού
τε διατυπώσεις μή άναγκαϊαι. Ό πλοίαρ
χος δέν θεωρεί εαυτόν ναύαρχον ή μοίραρ
χον. Λφοϋ μεταδο'ισφ τάς διαταγάς του 
είς τδν πρώτον Αξιωματικόν, δέν Απαξιοϊ 
νά έπισκεφθή δ ίδιος δίς της ημέρας, σύμ
φωνα πρδς άς έλαβεν δδηγίας, τήν μηχα
νήν, τά μαγειρεία, τού; κοιτώνας τών ε
πιβατών καί νά καταβή μέχρι; αύτοΰ τοϋ 
πυθμένος. Ο: ήμέτεροι Αξιωματικοί, παρα
βαλλόμενοι πρδς τούς όπηρετοϋντας έν ταίς 
γραμμαΐς τής Εύρώπης, διπλά έκτελοϋσι 
καθήκοντα, άλλά καί διπλήν έχουσι πλη
ρωμήν. Τό ήμέτερον σύιτημα έχει δλα τά 
ωφελήματα τί; άπλότητος καί, έν περι- 

πτώσει κινδύνων, παρέχει περισσοτέραν 
τοϋ υμετέρου ασφάλειαν, διότι έκαστος τών 
ήμετέρων πρακτόρων κατανοεί ΰπδ τίνος 
έπιβαρόνεται ευθύνης, δέν θεωρεί εαυτόν 
Απόλυτον κύριον ϊνα πράξη μόνος δ,τι πρέ
πει καί ούδέποτε έρωτά τούς υποδεεστέρους 
του περί τοϋ πρακτέου, διά τδν άπλούστα- 
τον λόγον δτι συνήθως δέν έχει είς τήν 
διάθεσίν του υποδεεστέρους. Τδ πλήρωμα 
σύγκειται Από Κινέζους καί οί Κινέζοι, ώς 
ναϋται, δέν είναι μέν ίσοι πρδς τούς λευ
κούς, άλλ’ ώς πρδς τήν πειθαρχίαν τούς 
ποοτιμώμεν άπδ τούς ’Αμερικανούς καί 
Εύρωπαίους ναύτας, οδς ευρίσκει τις είς 
τούς λιμένας τοϋ Ειρηνικού. Ούτοι, ώς γνω
στόν, άνήκουσιν είς τήν υποστάθμην τών 
λευκών, είσί δέ ώς έπί τδ πλεϊστον φιλέ- 
ριδες καί μέθυσοι, πάντως διατεθειμένοι, 
δταν τά πλοία είσίν ήγκυροβολη αένα, νά 
διαρρήξωσι τάς συμφωνίας καί νά φύγωσιν. 
’Απ’ έναντίας οί Κινέζοι διαπρέπουσιν έπί 
πράω χαρακτήρι, ούδέν δέ έχομεν παρά
δειγμα ρήξεως ή Ανυποταξίας. 'Ως πρδς 
τούς έπιβάτας τοΰ έθνους τούτου, τοιαύτη 
είναι ή τών δωματίων των διάταξις, ώστε 
δυνάμεθα ν’ άλυσοδέσωμεν αυτούς κατά 
τά πρώτα συμπτώματα στάσεως. Πρός 
τούτοις δέν είναι ώπλισμένοι, ό δέ πλοίαρ
χος, έν εύθέτιρ καιρώ, δύναται νά διανείμη 
έπαρκή πολυκρότων αριθμόν είς τούς λευ
κούς έπιβάτας, οϊτινες άμ’ άνερχόμενοι έ
πί τοϋ άτμοπλόου άναλαμβάνουσι τήν £>- 
ποχρέωσιν νά διατελώσιν εί; τήν διάθεσίν 
του, αμα ζητηθώσιν. “Αλλως, δι’ ούς λό
γους ύπεδείξαμεν, τά άτμόπλοα τών με
γάλων έμπορικών καταστημάτων τής Σαγ- 
χάης, τοΰ Χδγκ-κδγκ καί τής Καλκούτας 
έχουσι πλήρωμα συγκείμενον καθ’ ολοκλη
ρίαν υπό Κινέζων και Μαλαίων. 'Ο δήθεν 
κίνδυνος έκ τής υπεροχής τού κίτρινου στοι
χείου είναι άρα χειμαιρικός.

Άλλ’ έλθωμεν είς τήν μεγάλην ένστα- 
σιν υμών — τήν ναυπήγησιν τών ήμετέρων 
άτμοπλόων. Είναι Αληθές οτι τό ούσιώδες 
έν αύτοίς στοιχείου είναι ό Ατμός, διότι 
πρόκειται νά διανύσωμεν απείρου; εκτάσεις
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μέ ταχύτητα ωρολογίου" βεβαίως δέ τά ι
στία κατέχουσι θέσιν Επουσιώδη καί εύ- 
κταίον Sv κατεΐχον καλλιτέραν, άλλ’ οϊαν 
ποιοΰμεν αύτών χ;ήσιν, παρέχουσιν, έν πε· 
ριπ-.ώσει βλάβης τής μηχανής, σπουδαία 
έχέγγυα. Οί μικροί ήμών ιστοί θά Αντικα
θίσταντο τότε διά μεγαλητέρων, διότι Ε
καστον άτμόπλουν έχει τοιούτους καί δύ- 
νασθε νά ίύητε αύτούς κειμένου; εί; τό κα
τάστρωμα. Ωστε καί έπί τή δλίγον πιθα
νή υποθέσει καθ’ ήν θ’ άπέβαινεν Αδύνα
τον νά κινώμεθκ καί διά ένός μόνον τρο
χού, έχου.εν πάντοτε ελπίδα νά φθάσωμεν 
εϊτε είς Γιοκοχάμαν, εϊτε εί; άγιον Φραγ
κίσκον, νά σταθώμεν οπωσδήποτε Επί τής 
όδ'οϋ ή. άκολουθοΰσι τ’ άτμόπλοα ήμών 
καί κ«τά συνέπειαν νά ίδωσιν ήμάς καί βο- 
ηθήσωσι" διότι σημειώσετε δτι ή ήμετέρα 
υπηρεσία μετά τόση; ταχύτητος γίνεται, 
ώστε, έκτδ; όλιγίστων εξαιρέσεων, δφειλο- 
μδνων εις τήν όμίχλην, τά Ατμόπλοα, ών 
τό μέν Απέπλευσεν έξ αγίου Φραγκίσκου, 
τό δέ ές ’Ιαπωνία;, συναντώνται τακτικώ; 
είς 8ν μέρος, εί; μίαν ήμέραν, εί; μίαν 
σχεδόν ώραν υπολογισθείσαν καί γνωστήν 
έκ τών προτέρων. Ά φθόνο·; έσμέν έφωδια- 
συ.ένοι Από τρόφιμα- τέλος δε ανακριβές 
είναι δτι τ’ άτμόπλοα άποπλέοντα είσίν 
ύπερπεπληρωμέια" άπ’ έναντίου, καθ’ δλα 
διατελοϋσιν υπό Αρίστους δρου; Κατά θά
λασσαν πρέπει νά λάβη τις υπ’ δψιν τδ ά- 
βέβαιον— τά στοιχεία" τούτο δέ εφαρμό
ζεται είς πάντα πλούν. Πρκγματικώς Ενα 
καί μόνον φοβούμεθα έχθρόν — τήν πυρ- 
καϊάν, καί κατά τή; πυρκαϊί; έλάβομεν 
τά προσφυέστερα καί λεπτομερέστερα προ
φυλαχτικά μέτρα, άτινα τολμώμεν νά συ- 
στήσωμεν καί εί; όμά;, διότι τούτο τυγ
χάνει πρόοδος- ’Αλλά ή ισχυρότερα τών ή
μετέρων δικαιολογιών είναι ή πείρα τεσ
σαράκοντα καί έπέκεινα πλόων, δπερ απο
τελεί όγδοήκοντα διάπλου; τοϋ Ειρηνικού 
καί τών τόσον κακών θαλασσών τή; Κίνας 
καί τή; Ιαπωνία;" κατά τά τρία δέ ταΰτα 
έτη τά Ατμόπλ.οκ ήμών διήνυσαν υπέρ τά; 
έξακοσία; χιλιάδας μιλλίων καί είσέπλευ-
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σαν είς τήν Χρυσήν Πόλην δίχως ν’ άπο- 
λέσωσιν ενα άνθρωπον ή Εν δέμα. (1)

(4) ΊΙ έκκλησις αΰτη πρδ; βραχύ μέν, 
λαμπρόν δέ παρελθόν διεψεύσθη υπό δύο 
Απαίσιων γεγονότων. Τήν 42[24 Αύγου
στου 1872, μεταξύ ενδεκάτη; ώρα; καί 
μεσημβρίας, έπυρπολήθη έν τώ δρμιρ Ίο- 
κοχάμα, άφοΰ αισίως έξετέλεσε τόν εν
δέκατον πλοΰν του, τό άτμόπλουν Αμερι
κή, Εν τών Αρίστων τή; εταιρείας, τήν 
δέ λυπηοάν εϊδησιν έκόμισεν είς άγιον 
Φραγκίσκον τό Σαγχάη. 'Εκ τής διατα- 
χθείση; Ανάκρίσεως περί τοΰ δυστυχήματος 
τούτου ούδέν έξήχθη. Κατά τό λέγειν αύ- 
τόπτων μαρτύρων, είς διάστημα ελαττο» 
τών έπτά λεπτών, άφοΰ έφάνηταν αί πρώ- 
ται φλόγες, άπαν τδ πλοίον άπό τής πρώ
ρα; είς τήν πρύμην ήν μεγίστη στήλη φω
τός. Κα τά τήν ώραν τοϋ μεγάλου κινδύνου 
δ πλοίαρχο;, καίριοι; ών τετραυματισμένος, 
έπεσεν εί; τήν θάλασσαν καί έσώθη υπό 
τοΰ πλοιάρχου τοΰ Κοσταρΐκα, άτμοπλόου 
τή; αύτής έταιρείας. Τρεί; Εύρωπαιοι έπι- 
βάται καί υπέρ τούς εξήκοντα Κινέζοι, ά
παντες προωρισμένοι διά τδ Χδγκ-κδγκ, Α- 
πιολέσθηταν καέντες ή πνιγέντες. Οι Κινέ
ζοι, φροντίζοντας πρό πάντων νά σώσωσι 
τά χρήματά των, άπώλεσαν πολύτιμον 
καιρόν, μεθ’ δ ώρμησαν απαντε; συγχρόνως 
είς κλίμακα ήτις συνετρίβη. Τδ έπ’ αύτών 
εύρεθέν χρυσίον άποδε-.κνύει ότι ούδείς έ- 
πέστρεφε πτωχός είς τήν πατρίδα του.

Τό ΜπιιεβΜ (liienville), ένοικιαοθέν υ
πδ τής Εταιρείας όπως ύπηρετή είς τήν 
γραμμήν τοΰ New-York-Aspuiwall έπυρ
πολήθη τήν 3[Ι5 Αύγούστου, καέντων 40 
έκ τών 1 27 επιβατών καί ναυτών.

Αλλο άτμόπλουν, καί τούτο
καλούμενου, έπυρπολήθη ένώ έξήρχετο τή; 
Ναγκασάκη;, τό αύτό δέ έτος άπώλετο εί; 
τά παράλια τής Ιαπωνία; άλλο άτμό- 
πλουν. Τά δύο ταΰτα Ατμόπλοα δέν άνή- 
κον εί; τήν 'Rcaipdar τοΰ Είρηνικοΰ, 
νϋν ηυζησε τδν αριθμόν τών άτμοπλόων τη; 
καί τοϋ προσωπικού, ώς καί τδν αριθμόν
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Ιδού άρα τά όπερ και κατά. Τίς έχει 
δίκαιον ; Περί τούτου δέν δύνανται νά ά- 
ποφανθώσιν οί πεζοί. Έμπρδς λοιπόν ! Καί 
επειδή έπέβημεν ήδη, άς πεισθώμεν δτι ή 
εταιρεία έχει δίκαιον καί δτι ούδέν άσφα- 
λέστερον τοϋ διάπλου τοΰ Ειρηνικού διά 
τών άτμοπλόων της. Βεβαίως ούδέν ήσυ- 
χώτερον ενόσω δ Ωκεανός άποδεικνύεται 
άξιος τοΰ όνόματός του, καί τοΰτο είναι 
κανών κατά την ώραν ταύτην τοΰ έτους 
καί είς τοιοϋτο πλάτος. Κατά τδν χειμώνα 
τά άτμόπλοα άκολουθοΰσιν δδδν μεσημ- 
βρινωτέραν, τότε δέ ή άπόστασις αυξάνει 
σχεδόν κατά διακόσια μίλλια*  διό καθ δ
λον τό έτος δύναταί τις νά βασίζηται είς 
αίθριον ούρανδν καί είς θάλασσαν γαληνι- 
αίαν, έξαιρουμένης τής έκ τριακοσίων σχε
δόν μιλλίων ζώνης έπί τής άκτής τής Κα- 
λιφορνίας καί έτέρας έκ πεντακοσίων ή έ- 
ξακοσίων έπί τής άκτής τής Ιαπωνίας. Με 
ταξύ τών δύο τούτων ζωνών ί φύσις μό
νον μειδιάματα έχει δι’ ήμάς — μειϊιάμα- 
τα δμως δμοιάζοντα πρός χασμήματα. Πέ
ριξ, άνω καί κάτω, τά πάντα κοιμώνται, 
οί άνθρωποι, δ άήρ, ή θάλασσα·

(4 ’Ιουλίου). 'Ο ούρανός είναι τεφρόχους. 
Τδ πλοϊον είναι βεβαμμένον λευκόν, λευκό- 
χοοα δέ είσιν οί ίς-οί, τά έν τώ καταστρώ- 
ματι δωμάτια, τά πανία, τά πάντα έν τώ 
καταστρώματα Τό κατάστρωμα, άπό τής 
πρύμνης είς τήν πρώραν, είναι άδιαχώριστον 
καΐ αποτελεί ώραΐον περίπατον, κατά τδ 
πλεΐστον δε τής ήμέρας είμί μόνος έν αύτώ. 
Οί τής πρώτης τάξεως έπιβάται έξεγείρον- 
ται άργά τοΰ υπνου, οί δέ τής δευτέρας, οί 
Κινέζοι, ούδόλως έξεγείρονται. Κατακλίνον- 
ται είς άγιον Φραγκίσκον καί έγείρονται 
τής κλίνης μόνον έν άνάγκη, ούδέποτε δέ 
βλέπει τις αύτούς είς τό κατάστρωμα. Καί 
τί εύκολος έργασία κατά τήν εύδίαν ταύ
την ! "Οτε έξήλθον τής Χρυσής Πύλης άνε- 
πέτασαν τά ίστία, έκτοτε δέ ούδέ ήγγισαν 

τών πλόων (κατά δεκαπενθημερίαν ένα) καί 
ωφελείται πολύ. 

αύτά. 'II αύρα πνέει διαρκώς έξ άνατολών, 
ώστε δέν είναι άνάγκη νά μεκακινηθώσιν, 
ίξουδετεροΰοι δέ τήν κίνησιν ήν ή αύρα θά 
έπέφερεν είς τό άτμόπλουν. ΓΟ ατμός έξέρ- 
χεται πρός τδν ούρανδν είς στήλην εύθεϊαν*  
ώστε οί ναΰται αναπαύονται καλώς*  κοι
μώνται δέ, παίζουσιν ή καπνίζουσι κάτω 
μετά τών ίμοεθνών των. Οί δύο έν τω πη- 
δαλίω, ουτοι δ’ είσιν ’Αμερικανοί, ιίσίν ε
πίσης αόρατοι, διότι σκοπιά αποκρύπτει 
αύτούς καί τό πηδάλιον καί συνεχώς τόν έν 
υπηρεσία αξιωματικόν*  ώστε έγώ είμί κύ
ριος τοΰ άπειρου τούτου καταστρώματος, 
δπερ μετρώ άπό τοΰ ένδς μέχρι τοΰ άλλου 
άκρου καί δπερ έχει μήκος διακοσίων ποδών. 
Τό μόνον έμπόδιον είναι έγκάρσιος σιδηρά 
ράβδος, ήτις είς ύψος αναστήματος άνθρώ
που συνδέει τάς δύο άκρας τοϋ άτμοπλό- 
ου*  είναι δέ λευκόχρους, ώς καί τά λοιπά 
μέρη τοΰ πλοίου, καί δυσκόλως διακρίνε- 
ται. Καθ’ δλας τοΰ βίου τάς περιστάσεις υ
πάρχει σκόλωψ τή σαρκί τοΰ άνθρώπου*  
δι’ έμέ δέ έπί τής Κίνας τοιοΰτος είναι ή 
σιδηρά ράβδος. Έκτός τοΰ ότι προσκρούω 
άπειράκις κατ’ αυτής, μοί ανακαλεί είς 
τήν μνήμην τό άστατον τών άνθρω πίνων. 
Είναι μέν λεπτοτάτη, άλλ’ αύτη, κατά τό 
λέγειν τοΰ μηχανικού, έν τρυκυμία οφείλει 
νά έμποδίση τήν μεγίστην τρόπιν σοϋ 
πλοίου άπό τό νά σχισθή είς δύο. 'Υ- 
πάρχουσι στιγμαί καθ’ άς ή ζωή ήκών κρέ· 
μαται έξ απλού νήματος*  ένταΰθα δέ έξαρ
τάται έκ σιδηράς ράβδου, δπερ καλόν μέν, 
ούχί δ’ ίπαρκές.

(5 ’Ιουλίου). Χθές εσπέρας έώρτασαν τήν 
επέτειον τής άνεξαρτησίας τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών. Οί ’Αμερικανοί ώμίλουν ευχερώς 
καί πνευματωδώς, μιγνύοντες είς τά κοινά 
ρητορικά σχήματα δηκτικούς λόγους, ο&ς 
έχουσι προχείρους. "Απαντες είχον έξεγερ- 
Οή τοϋ καταλαβόντος ήμάς υπνου.

ΓΟ καιρός σήμερον είναι ωραιότερος ή 
άλλοτε, τά πάντα είσί λευκά καί χρυσά. 
Τό ύδωρ έξακολουθεϊ νά ήναι στιλπνόν έκ 
τών πορφυρών άντανακλάσεων αϊτινες μέ 

κατέπληξαν άπό τής δευτέρας τοΰ πλοΰ 
ήμέρας. Έπί τοΰ καταστρώματος ούδείς υ
πάρχει, τό δέ ^υδμόμετρον τής μηχανής ά 
ναβαίνει καί καταβαίνει βραδέως. Τά κύ
ματα έξογκοΰνται καί βυθίζονται ταχτι- 
κώς ώς τό στήθος τοϋ κοιμωμένου. Πέριξ 
έμοΰ έκτός τοϋ θορύβου τών τροχών καί 
ένίοτε τοΰ πτερυγίσματος τών λάρων, οϊ
τινες άκολουθοΰσιν ήμάς άπό τοΰ άγιου 
Φραγκίσκου, έπικοατεϊ σιγή*  άπό καιροΰ δέ 
είς καιρόν ακούω τόν ήχον κιθάρας, έξερ- 
χόμενον έκ τοΰ εργαστηρίου του κουρέως, 
δστις είναι μιξογενής. Οί έπιβάται, άπε 
συρμένοι δντες είς τούς κοιτώνάς των ή έ- 
ξηπλωμένοι έπί τών έν τή αιθούση εδρών, 
άναγινώσκουσιν ή κοιμώνται, μόλις δ’ άρ
γά φαίνονται έπί τοΰ καταστρώματος.

Είς τάς πρώτας θέσεις είμεθα δλίγοι, τό 
δλον είκοσι δύο, ήτοι δύο 'Αγγλοι περιη- 
γηταί — νέοι άξιάγαστοι καί εύγενεΐς τους 
τρόπους — δύο έμποροι τεϋ αύτοϋ έθνους 
άποκατεστημένοι είς Ίοκοχάμα, ών ό έτε
ρος συνοδεύεται ύπό τής γυναικός του, είς 
μεγαλέμπορος έκ Βοστώνος, νέος ιατρός, 
δστις άφοΰ έξήσκησε τήν έπιστήμην του είς 
τάς Σανδουΐχας νήσους απέρχεται πρός ά- 
ναζήτησεν τύχης είς Ιαπωνίαν, δύο Ιτα
λοί κατασκευασταί μεταξοσπόρου, δύο δου 
λέμποροι 'Ισπανοί, άποκατεστημένοι εις 
Μακάον καί στέλλοντες είς Χιλή καί 'Αβά
ναν χου.ίή. Κατά τήν μακράν είς Λισαβώνα 
διαμονήν μου, ένόμισα δτι εύρον παρά τοϊς 
άνΟρώποις οϊτινες έπλούτησαν έκ τοϋ δου
λεμπορίου, τοϋ τότε ακμάζοντας, υΓος τι 
οίκειακόν, έκφρασιν ίδιάζουσαν, ήτις δμως 
δέν ήτο καλή*  ταΰτα έπανεΰρον καί παρά 
τώ έτέρω τών Ισπανών πρίν έτι μάθω τό 
επάγγελμά του.

Άκουσίως οί έπιβάται, οί τόσον ολίγοι, 
διαιρούνται είς δύο φυλάς — τήν άγγλο- 
σαξωνικήν καί τήν λατινικήν*  υπάρχει δέ 
και νεάνις έκ μαύρων καταγομένη, άληθής 
κεφαλή καί αληθές πρόσωπον Παναγίας. 
Είναι χήρα καί άπέργεται πρός συνάντησιν 
τοϋ μέλλοντος συζύγου της, κομμωτοϋ είς 
Ίοκοχάμοι. Τό θυγάτριόν της είναι άλτ,θές 

κωφάλαλον τέρας, βάλλον φωνάς βραγχώ- 
δεις κα’. άναρθρους*  άλλ’ ή φιλοστοργία καί 
ή άκαματος μέριμνα τής μητρός τόσον γλυ
κύ θέαμα είναι, ώστε πάντες υποφέρουσιν 
άσμένως τήν δχληράν, άν μή δυσάρεστον, 
παρουσίαν τοϋ άτύχοΰς τούτου μικροΰ πλά
σματος*  τό θαΰμα δέ τοΰτο έκτελεϊ ή μη
τρική στοργή. Καί δμως άμφιβάλλουσι περί 
τών θαυμάτων !

ΊΙ κίτρινη φιλή άντιπροσωπβύεται δπό 
τοϋ φίλου μου Φάγκ-Τάγκ καί δύο Ίαπω- 
νών άπειροκάλως φεοόντων εύρωπαϊκά ίν- 
δώματα, άτινα τόσον κακώς προσαρμόζον
ται αύτοϊς. Ό έτερος, άρχαϊος διοικητής έ
παρχίας, μόνον τήν ιαπωνικήν όμιλεϊ, ό δέ 
δεύτερος, νέος σπουδαστής, υιός, ώς λέγε
ται, ύαΐμίου, φαίνεται δτι δέν έπωφελήθη 
τήν έν ’Αγγλία διαμονήν του δπως μάθη 
ξένας γλώσσας*  έντούτοις κατορθοϊ νά μοί 
είπη (αγγλιστί). Τά πάντα ir 
κα.Ιά, κακά όΐ ir 'Ιαπωνία. Αυτή είναι ή 
περίληψις τής εκπαιδεύσεώς του, ήτις έ- 
ξασφαλίζει τήν εύτυχίαν τής πατρίδος 
του.

Τό μάλλον άναντιρρήτως ένδιαφέρον πρό
σωπον έξ δλων είναι γηραιός Παρσή (πυρι- 
λάτρης) έν Βομβάης. Ούτος, άρτοποιας ών 
τό έπάγγελμα, άλλ’ άρτοποιός πλουσιώτα- 
τος, χορηγεί άριστον άρτον είς τούς έν Ί- 
οκοχάμα, Σαγχάη καί Χόγκ-κόγκ παρε- 
πιδήμους Εύρωπαίους. Πρίν συστιΛώσιν αί 
άτμοπλοϊκαί γραμμαί τά πλοϊά του διέ- 
πλεον τάς θαλάσσας τής Κίνας καί ’Ιαπω
νίας*  είναι δέ πρόσωπον πολύ σημαίνον. 
Η ωραία κεφαλή, ό ώραϊος λευκός πώγων, 

ή άζιοπρεπής στάσις, ή άκρα εύγένεια, καί 
αύτό δέ τό αμαυρόν άλλά ποικίλον ένδυμα 
τοΰ γέροντος τούτου, εισίν έν αρμονία πρός 
τήν στροφήν τοϋ πνεύματός του, τήν εϋ- 
ρεΐαν πείραν καΐ τήν κοινωνικήν Οέσιν του. 
Ω; γνως-όν, οί έμποροι άπολαύουσιν έν Κί

να μεγάλης ύπολήψεως. Αί συνδιαλέξεις ή
μών είσί μακραί καί εύκολοι, διότι δμιλεϊ 
τήν άγγλικήν ευχερώς. Ήθέλησε, μ’ είπε, 
νά ϊδρ έκ τοΰ πλησίον τόν ευρωπαϊκόν πο
λιτισμόν, διό μετέβη είς ’Αμερικήν καί έ-



ί

I 26 ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΠΣ ΓΠΣ.
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΠΣ ΓΠΣ. <27

πεσκέφθη τδν άγιον Φραγκίσκον' τοΰτο δ’ 
αρκεί. Άφοΰ έβεβαιώθη δτι δέν είμαι ’Αμε
ρικανός, μοί ώμολόγησεν δτι δεν εύρίσκει 
επαρκείς λέξεις δπως κατακρίνη δσα είδεν : 
* Οποίον σκάνδαλον έν ταϊ; όδοϊ; ! Αί γυ
ναίκες, καί ποϊαι γυναίκες, ούαί ! Καί οί 
άνδρες ! Πόσον άναξιοπρεπεϊς είσι ! Δέν έ
χει ουιω τδ πράγμα εΐς τήν πατρίδα μου! 
Ο Ανατολίττ,ς άγαπά τδν πλησίον του, 
εινίι καλδς, πρόθυμος εΐς τδ παράσχειν υ
πηρεσίας καί κόσμιος’ ούδέποτε έν ταϊ; 5- 
δοϊ, τών ήμετέρων πόλεων δέν Οά σέ προσ- 
βάλη ή θέα μεθύ σων κα1. φαυλοβίων γυναι
κών. Ο 'Αμερικανός μόνον περί έαυτοϋ 
σκέπτεται, είναι δέ βάναυσος και δημοσία 
ε'κτρέπεται είς ακολασίας.» Μετ’ ανυπομο
νησίας πεοιέμεινε τδν άπίπλουν τοΰ άτμο
πλόου δπως καταλείψη διά παντός τά άν- 
τιπαθητικά έκεΐνα μέρη.

Ό πλοίαρχος Κομπ, γεννηθεί; εί; τά 
μεσημβρινά μέρη, όπως δλοι οί αξιωματι
κοί του, είναι άριστος ναυτικός,εύγενής καί 
περιποιητικός πρδς του; έπιβάτας του' κα
τά τδ μάλλον δ’ ή ήττον τάς άρετάς ταύ
τας μεταδίδει καί εί; του; ύπ’ αυτόν.

(Ό συγγραφευς εκθέτει ένταΰθα τά πε
ρί μηχανικού, ίατροΰ, δστις συγχρόνως είναι 
καί βιβλιοφύλαζ τής βιβλιοθήκη; του ά
τμοπλόου, καί τά περί τών ύπηρετών' ε
πειδή δ αί πληροφορίαι αύται ήκιστα έν- 
διαφέρουσι τδν "Ελληνα άναγνώστην, πα- 
ραλείπομεν αυτά;).

(6 ’Ιουλίου). Καθ’ έκάστην, ττν ένδεκά- 
την εωθινήν καί τήν έκτην εσπερινήν ώραν, 
δ πλοίαρχος, ακολουθούμενος ύπδ τοΰ τρο- 
φοδότου έπισκέπτεται τδ πλοϊον. Κατά 
τήν πρωινήν έπίσκεψιν, άνοίγουσι τάς Οόρ«ς 
τών δωματίων, παραλείποντες μόνον τάς 
τών κυριών’ άλλά άμα αύται έξέλθωσι, τδ 
ομμα τή; Προνοίας, ήτοι τοΰ πλοιάρχου καί 
τοΰ τροφοδότου,εισδύει καί έκεΐ- Τά φωσφο
ρικά πυρεία, έάν τοιαΰτα εΰρωσι,κατάσχον
ται άνηλεώς. Τήν πρωίαν ταύτην δ πλοίαρ
χο; μέ προσεκάλεσε νά τδν συνοδεύσω, καί 

ουτω; έδυνήθην νά πεισθώ περί τή; άκρα; 
καθαριότητος, περί τή; τάξεως καί περί 
τή; άπολύτου πειθαρχίας αϊτινες έπικρα- 
τούσι πανταχοΰ. Ούδέν όρεκτικώτιρον ή δ, 
τι συνήθως αποφεύγει τις νά ϊδη—τά μα
γειρεία. Ό άρχηγδς καί οί παραμάγειροι, 
Γερμανοί, είογάζονΐο, πανταχοΰ δέ οί ύ- 
πάλληλοι έκάστου τμήματος εύρίσκοντο 
είς τήν θέσιν των, πρόθυμοι νά δείξωσιν είς 
τοϋ; επισκεπτομένου; τά πάντα’ ήν έξέτα- 
σις τή; συνειδήσεως εύλαβώ; γενομένη, Αί 
τών τροφίμων άποθήκαι είσί θαυμάσιαι*  τά 
πάντα είσί πρώτη; ποιότητας, άφθονα, τα
κτοποιημένα, φέροντα έπιγραφάς δπως τά 
φάρμακα φαρμακοποιού. Ύπδ τδ κατά
στρωμα τής πρώρα; είναι ή συνοικία τών 
Κινέζων επιβατών, ών έχομεν οκτακόσιους. 
"Απαντες δέ κατακεκλιμένοι οντες καπνί- 
ζουσιν, δμιλοΰσιν ύψηλοφώνως καί άπολαύ- 
ουσι τής άγαθής τύχης, τή; τόσον σπάνιάς 
έν τώ βίοι των, νά διέλθωσι πέντε εβδομά
δα; έν άργίοι. Καί τοι πολλ.οΐ άνθρωπος εί
σί συσωρευμένοι εί; μέρο; σχετικώς περιω- 
ρισμένον, δ αερισμός είναι έντελέστατος καί 
κατ άκολουθίαν καθαρός δ άήρ· 'Ο πλοίαρ
χο; έπισκέπτεται πάντα, απολύτως πάν
τα, πανταχοΰ δέ ευρομεν τήν αύτήν καθα
ριότητα. Είς μικρόν δωμάτιον προωρισμέ- 
νον είς τούς καπνίζοντας δπιον εϊδομεν πολ
λά τών θυμάτων τής δλεθρίας ταύτης έξε
ως. Οί μέν έρρόφων άπλήστως τδ δηλητή
ριον, οί δέ ήσθάνοντο ήδη τ’ άποτελέσμα- 
τά του. Κατακεκλιμένοι έπί τών νώτων καί 
βαθέως κοιμώμενοι, έχοντες δέ τδ πρόσω
πον πεοιβεβλημένον ύπό ώχρότητος θανά
του, ώμοίαζον πρδς πτώματα-

(7 ’Ιουλίου.) Καί τοι συνήθως νυστάζο- 
μεν, άπαντες κατεχόμεθα ύπδ σφοδρά; τα
ραχής ΊΙ Κί>α άφίκετο εί; τδ μέρος εί; 5 
οφείλει νά συνάντηση τήν Αμερικήν, ήτις 
πρδ είκοσ-.πέντε ήμερών πρέπει ν’ άπέπλευ- 
σεν έκ Χΰγκ-κόγκ. Οί άκωνε; τών μικρών 
ήμών ιστών κατέχοντας ύπδ μικρών Κινέ
ζων, οϊτινες διά τών λίαν άνοικτών μικ;" 

οφθαλμών των έρευνώσι τδν δρίζοντα. Ό 
πλοίαρχος καί οί αξιωματικοί ϊστανται πα
ρά τώ δόλω/t, διευθύνοντες τά τηλεσκόπιά 
των πρός τδ αύτό μέρος. Ό φίλος μου 
μηχανικό; άφήκεν ωσαύτως τήν μηχανήν, 
τά άνθη καί τήν εικόνα τής γυναικό; του, 
όπως έξετάση τήν θάλασσαν τήν ελαφρώς 
ταρασσομένην. Δέν φαίνεται ή ’Αμερική· 
Ό πλοίαρχο; ατενοχωρεϊται, συμβουλεύε
ται δέ τοϋ; χάρτας του, τά έργαλεϊά του, 
τού; άξιωματικούς του, άλλ ή ήμέρα πα
ρέρχεται δίχως νά φανή τδ άτμόπλουν. Τδ 
γεΰμα είναι στυγνόν, άπαντες δέ φαινόμι- 
θα έπηχολημένοι καί δ πλοίαρχο; άνήσυχος. 
Φαίνεται ότι οί διευθυνταΐ τή; έταεμείας 
περί πολλοΰ ποιούνται ϊν*  συναντηθώσι τά 
δύο άτμόπλοα, διότι τοΰτο θεωροΰσιν ώ; ά- 
πόδειξιν ότι οί πλοίαρχοι άκριβώ; ήκολού- 
θησαν τήν δδόν των καί δτι τδ έξ αγίου 
Φραγκίσκου πλέον πλοϊον διήνυσεν άνευ α
πευκταίου τδ τρίτον τοΰ Ειρηνικού. Οί έπι 
βάται άσμενοι έπωφελοΰνται τήν πολύτιμον 
ταύτην εύκσιρίαν ϊνα γράψωσιν είς τού; φί
λου; των, διά δέ τού; πλοιάρχου; τό ζή
τημα είναι περί φιλοτιμίας- θέλουσιν ουτω 
ν’ άποδείξωσι τήν δεξιότητά των τοΰ νά 
χαράξωσι, μ’ δλα τά τόσον ευμετάβλητα 
καί δλίγον, νομίζω, γνωστά ρεύματα τοΰ 
Ειρηνικού, εύθεϊαν γραμμήν διά μέσου τής 
απείρου ταύτης οθόνης ύδατος.

(8 ’Ιουλίου). Τήν πέμπτην εωθινήν ώραν 
ό δεύτερος άξιωματικδ; εισέρχεται εί; τδ 
δωμάτιόν μου κράζων : ΊΙ Αμερική φαίνε
ται ! Σπεύδω δθεν νά ένδυθώ. H πρωία 
είναι λαμπρά καί τδ κολοσσιαίου τοΰτο ά
τμόπλουν, τό μεγαλήτεοον μετά τδν Μί- 
γα>· ’Arano.lixir, πλησιάζει μεγαλοπρε- 
πώς. Άνταλλάσσουσι τού; συνήθεις χαιρε
τισμούς καί λέμβος τής ’Αμερικής φέρει 
ήμϊν άπόσπασμα τού ημερολογίου της, ση· 
μείωσιν τών επιβατών της, τά φύλλα τοΰ 
Χδγκ-κδγκ, τή; Σαγχάης καί τοΰ Ίοκο- 
χάμα καί, τό ουσιωδέστερου, λαμβάνει τάς 
δι’ ’Αμερικήν καί Ευρώπην έπιστολάς μας. 

Μετά τινα λεπτά επαναλαμβάνει τδν 
πλοΰν. 'Ωραΐον καί μεγαλοπρεπές θέαμα ! 
Τήν πέμπτην ώραν γίνεται άφαντου είς 
τδν δρίζοντα. Εί; τδ μέρος τή; συνάντησε- 
ω; διηνύσαμεν ακριβώς χίλια πεντακόσια 
μίλλια, τδ ήμισυ τής άποστάσεως μεταξύ 
’Αγγλίας καί Νέας-Ύόρκη;.

Αί εφημερίδες τής Κίνας καί τής ’Ιαπω
νίας παρε'χουσι περίεργον άνάγνωσιν’ παρά
πονα δηλ. περί τής άδρανείας τοΰ έμπο
ρίου, φόβου; ώς πρδς τήν περιπλοκήν τών 
πραγμάτων έν Ίαπωνίφ, όπου τδ άρχαϊον 
τιμαριωτικόν σύνταγμα κατηργήθη κατά 
γράμμα, διδ άνεφόη δυσαρέσκεια έκ μέ
ρους μεγάλων τινών δαϊμίων, οϊτινες πα
ρασκευάζονται είς πόλεμον, εί; δέ άποκα- 
τέστησε τήν είς άχρν,στίαν περιπεσοΰσαν 
άρχαίαν συνήθειαν τοΰ νά καταπατώσι τόν 
σταυρόν.

Ταΰτα πάντα είσί δι’ έμέ γρίφοι, ών ή 
λύσις είς τδν προσεχή άριθμδν, δηλ. είς Ι
απωνίαν, έάν ευρώ άνθρώπους δυναμένους 
καί θέλοντας νά μέ πληροφορήσωσιν.

(9 ’Ιουλίου)· 'H σημείωσις τών έπιβατών 
τής ’Αμερικής έτοιχοκολλήθη’ βλέπει τις 
δ’ έν αύτή πεντήκοντα περίπου ’Ιάπωνας, 
άπαντα; άνήκοντα; εί; εύγενεϊς οικογένει
ας. Ή νΰν κυβέρνησις, ήτις είναι ύπέρ τών 
μεταρρυθμίσεων, στέλλει αύτού; δι’ Sv έ
τος, δαπάνη τοΰ κράτους, είς ’Αμερικήν 
καί είς Ευρώπην, δπου δφείλουσι νά συλ- 
λέξωσιν, δπω; φέρωσιν εί; τήν ’Ιαπωνίαν, 
τούς σπόρου; τοΰ πολιτισμού, δπω; οι Ι
ταλοί αγοραστοί μεταξόσπορων απέρχον
ται κατ’ έτος είς ’Ιαπωνίαν πρός άναζήττ.σιν 
κουκουλοσπόρου. *Αν  πρόκηται νά κρί- 
νωμεν έκ τών δύο ήμών πολιτισμένων Ια
πώνων, οϊτινες έπιστρέφουσιν έξ Εύρώπης, 
θά τολμήσω νά διστάσω περί τής επιτυ
χίας τής μεθόδου. Ό γηραιός Παρσή, δστις 
φαίνεται δτι γνωρίζει τήν αύτοκρατορίαν 
τοΰ άνατέλλοντος ΊΙλίου καλλίτερον τών 
πλείστων Ευρωπαίων παρεπιδήμων, μοί 
λέγει : «Οί ’Ιάπωνες είσί παιδία, αύτόχρη-
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παιδί», είτε νέοι τυγχάνωσιν είτε γέ
ροντες. Οί είς Ευρώπην απερχόμενος άπο· 
φέρουσι πολύ άργύριον, περιπίπτουσι 3έ είς 
,χεΐρας καΐιργαρίωΓ, οΐτινες όδνγοϋσιν αύ · 
τούς είς κακά μέρη καί τούς λωποδοτουσι" 
μεθ’ 8 οί δυστυχείς παθόντες έρχονται σζυ 
θρωποϊ, άνευ Αργυρίου καϊ Αμαθείς δπως 

πριν. Ίδέ τούς δύο τούτους Ανθρώ
πους τούς έπ; τοϋ άτμοπλόου" ούδέν έμα- 
θον καί έδαπάνησαν μυθώδη ποσά. Εί; 
τούτων, δ διοικητές, μοϊ δμολογεϊ δτι κα- 
τεστράφη.» Τδ πράγμα έπεβεβαίωσε καί δ 
•φίλος μου Φάγκ-Τάγκ, δστις στενάς έχει 
σχέσεις πρδς τδν υπάλληλον, δστις τόσον 
ακριβώς έπλήρωσε τήν δίψαν του υπέρ τοϋ 
πολιτισμού. Ώ; γνωστόν, αί γλώσσαι κι
νεζική καϊ ιαπωνική, καί τοι τής αύτής 
μογγολικής καταγωγής, όλίγην διετήρησαν 
πρδς Αλλήλας δμοιότητα" άλλ’ έν ’Ιαπωνία 
Απ’ αιώνων παρεδέχθησαν τούς κινεζικούς 
χαρακτήρας" ώστε διά τής γραφής άν
θρωποι τών δύο έθνών δύνανται νά άντα- 
ποκρίνωνται δίχως νά ήξεύρωσι τάς δύο 
γλώσσας. Οί δύο συμπλωτήρές μου τής με 
βόδου ταύτης χρήσιν ποιοΰσι" καθήμενοι δέ 
ο μεν παρά τδν δε διέρχονται ώρας γρά
φοντας καί άνταλλάσσοντες τάς σημειώσεις 
•ίων. Τί λέγουσιν άρά γε ;

(10 ’Ιουλίου). Σήμερ ον διέβημεν τήν 
164ο μήκους (Γρήνουϊτς), ήτις αντιστοιχεί 
πρδς τόν μεσημβρινόν τή; Βιέννης. "Εχομεν 
είς τά δωμάτιά μας 21 βαθμού; 'Ρεωμύ- 
ρου, έπί δέ τοϋ καταστρώματος, υπό τήν 
σκηνήν, δ καύσων ε’ναι μεγαλήτερος. Ή 
υγρασία ε’ναι μεγίστη. Άπδ τοϋ αγίου 
"Φραγκίσκου δέν ήγγισαν τά ιστία.

(1 I ’Ιουλίου). Μέγας διάλογος πρός άν- 
δρα τών μεσημβρινών μερών περί τής πα- 
τρίδος του. ΟΪιτος ψάλλει ιερεμιάδας J Οΰ- 
δένα άχρι τοϋδε συμπατριώτην του άπήν- 
τησα δστις νά μή μο'ι ώμίλησεν ύπδ τήν 
βύτή» έννοιαν, σπανίως δμω; ήκουσα έκ- 

ί φραζομένην τήν όδύνην τοϋ πατριώτου ά- 
πλούστερον, ύψηλότερον, συγκινητικώτερον. 
Άφοϋ ζωηρώς μοί διέγραψεν έπαγωγδν ει
κόνα τής προτέρας καταστάσεως τών με
σημβρινών μερών, μοϊ παρέστησεν είς ποίαν 
μετά τόν πόλεμον περιήλθον Θέσιν — είς 
αϊμάσσουσαν πληγήν. 'Ο ξένος δ μή σπού
δασα; τδ ζήτημα έπιτοπίως δφείλει, φυσι
κώ τω λόγω, ν’ άναβάλη τήν κρίσιν του" 
άλλά λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής δμοφω- 
νίας ταύτης τών παραπόνων, έπιτρέπεται 
νά έρωτήση τις άν άνθρωποι τήν καλλιτέ- 
ραν έχοντες θέλησιν, άν δ τόσας πληγάς 
έπουλών χρόνος δύνανται νά θεραπεύσωσι 
δεινά θεωρούμενα αθεράπευτα ύπδ τό νΰν 
σύφημα καϊ ύπ’ αύτών τών πασχόντων. 'Ο
μολογώ δτι οί λόγοι τών Βορείων, οΐτινες, 
φυσικώ τφ λόγω, βλέπουσι τά πράγματα 
ήττον αμαυρά, δέν μέ πείθουσι. Βασίζονται 
έπϊ τή; κοινότητας τών συμφερόντων, άλλ’ 
Ακριβώς ή διαφορά τών συμφερόντοιν προ- 
εκάλεσε τήν έπανάστασιν' βασίζονται έπϊ 
τή; έπενεργείας τοϋ χρόνου δστις θά κατα- 
πραΰνη τά πάθη καί Οά μεταβάλη τάς ι
δέας καϊ τά αισθήματα τών έπερχομένων 
γεννεών" άλλ’ αί έλπίδες αύται ποϋ στηρί
ζονται; δέν ε’ναι τάχα χειμαιρικαί ; ’Ο
λίγα ή ιστορία άναφέρει παραδείγματα έ
θνους, δπερ, δικαίως ή αδίκως, νομίζον έ- 
αυτό καταπιεζόμενον, συνδιηλλάχθη είλι- 
κρινώς πρός τού; Αληθείς ή υποτιθεμένους 
δυνάστας του.’'ίσως φέρειτήν τύχην του μεθ’ 
ύπομονής" άλλά αί έλπίδες καί τά μίση 
μένουσιν" αί έχθρικαϊ τάσεις, τδ πάθος τής 
έκδικήσεως μεταβιβάζονται άπό γενεάς είς 
γενεάν. Είς ταΰτα άπαντώσι : πρώτον οί 
μέν Νότιοι δέν άποτελοϋσιν έθνος ιδιαίτε
ρον, δεύτερον δέ ή χώρα τών Νοτίων Πο
λιτειών είναι άπειρος καϊ δ λευκός πληθυ
σμός σχετικώς είναι μικρός. Ή μετανά
στευσή αύξάνει, οί δέ προσερχόμενοι είναι 
οι φυσικοί άνταγωνισταϊ τών άρχαίων γαι
οκτημόνων, ήτοι τών έχΟρών μας, καϊ θά 
μάς καταβάλωσι. Μετ’ ού πολύ θ’ άποτε- 
λέσωσι τήν πλειονοψηφίαν, κατά ώρισμέ- 
νην δ’ έποχήν θ’ άναδειχθώσι κύριοι, δ άρ- 

χαϊος λευκός πληθυσμός θά έξιφανισθή καί 
ούδόλως Οά λογίζηται. Έχομεν άρα δίκαι
ον λέγοντες δτι δ καιρός είναι ύπέρ ή
μών.

Παραδέχομαι τόν συλλογισμόν τοΰτον, 
δστις είναι λύσις ήν δύναται νά έπιφέρη δ 
χρόνος καϊ ήτις, έκτδς τοϋ αποχωρισμού, 
είναι ή μόνη δυνατή" άλλα κατά τούς Νο
τίους αυτή είναι καταστροφή. Οπως οι 
πρώτοι τής χώρας κάτοικοι, οί ’Ινδοί, Οά 
ήσαν καί οί Νότιοι καταδεδικασμένοι είς φθί- 
σιν, νά έκλείψωσι βραδέως. ’Ενόσω ζώσι, Ο’ 
άντις-ώσιν είς τήν νέαν τών πραγμάτων κα- 
τάστασιν, ήτις φαίνεται αύτοϊς Ανυπόφορος 
καί Αδύνατος" τοΰτο έσεται πόλεμος κρύ 
φιος ή κεκηρυγμένος. Ούτως έχόντων τών 
πραγμάτων, ζητώ μέν, άλλά δεν ευρίσκω, 
τά στοιχεία τής συνδιαλλαγής.

(13 ’Ιουλίου). Κατά τά μέσα τής πα- 
ρελθούση; νυκτδς είμεθα είς τό ήμισυ τής δ- 
δοϋ μεταξύ αγίου Φραγκίσκου καϊ Ίοκο- 
χάμα. Κατά τήν ήμετέρα/ συνήθειαν, τήν 
πρωίαν ταύτην μετρώμεν τούς λάρους. Οί 
πλεϊστοι τούτων έφυγαν, άκολουθήσαντες 
τήν ’///νερικζ)»-, καϊ μόνον §ξ έμειναν πι
στοί, διαπλέοντες τδν Ειρηνικόν καθ δλον 
τδ μήκος του, ιπτάμενοι τήν ήμέραν περί 
τδ πλοΐον, άπτόμενοι τοΰ ΰδατος διά τών 
πτερύγων καί κοιμώμενοι τήν νύκτα έπί 
τίνος κεραία;.

(13 Ιουλίου). Τήν εσπέραν ταύτην θά ύ- 
περβώμεν τήν 180’ μήκους" ή στιγμή δ’ 
αΰτη είναι διά τούς θαλασσοπόρου; ή κα
τάλληλος δπως έκκαθαρίσωσι τού; λογαρι
ασμούς των μέ τόν ήλιον καϊ τήν ξηράν. Θ' 
άφαιρέσωμεν τήν Παρασκευήν 14 και Οά 
μεταβώμεν κατ’ εύθεϊαν είς τό Σάββατον 
15. Διά τά πλοϊα άτινα πλέουσι τήν Αν
τίθετον, άπδ δυσμών πρδς άνατολάς, συμ
βαίνει τδ έναντίον" ίπαναλαμβάνουσ; δηλ. 
τήν ήμέραν τής έβδομάδος καϊ τοΰ μηνός.

ΠΕΡ10Δ. ΤΗΣ ΓΙΙΣ.

’Ολίγοι τό έννοοϋσιν, ούδείς δέ τό έξηγε 
σαφώς- Τινές τών συμπλωτήρων σπουδαίως 
λυπούνται δτι άφήκαν είς τά βάθη τού Ει
ρηνικού μίαν ήμέραν τής ύπάρξεώς των.

(15 ’Ιουλίου). ΊΙ μέχρι τοϋδε πιστή κα
λοκαιρία Απεχαιρέτισεν ήμάς. Καθ' δλην 
τήν ήμέραν πίπτει κρουνηδδν βροχή θερμή, 
ή Ατμόσφαιρα δέ καί ή θερμοκρασία έν τοϊς 
δωματίοις είναι ανυπόφορος· Οί έπιβάται 
άρχίζουσι νά βαρύνωνται τήν φυλάζισίν των 
καί νά μετρώσι τάς ήμέρας άς δφείλουσι 
νά διέλθωσιν είσέτι έπί τοϋ Ατμοπλόου, 
καϊ αύτά δέ τά γεύματα δέν κρίνονται 
πλέον τόσον εύμενώς. Πολλά παρατίθενται 
φαγητά, άλλά κατά τό μάλλον ή ήττον 
τά αύτά καϊ ένίοτε υπάρχει ή μονοτονία έν 
τή ποικιλία- Τό ύδωρ δπερ μεταχειρίζονται 
είς τδ μαγειρεϊον,ώς καϊ ίκεϊνο δπερ πίνομεν, 
είναι θαλάσσιον Απεσταγμένον, προξενούν 
κάματον είς τόν στόμαχον.Ή ύγρασία καϊ ό 
καύσων καϊ άπό τής πρωίας ταύτης ή α
πουσία τοϋ ήλιου Αποτελοϋσιν άλλο Αντι- 
κείμενον παραπόνων, άτινα Ακούω περί ε
μέ, μόνον δέ οί ’Ασιανοί διατηροΟσι τήν 
γαλήνην των. Πρός τδ έσπέρας τδ θερμό- 
ιιετρον καταβαίνει ταχέως κα1. ό πλοίαρ
χος προβλέπει σφοδρού; Ανέμους" εύτυχώ; 
δμως διατελοΰμεν είσέτι μακράν τής ζώνη; 
τών τυφώνων.

(19 ’Ιουλίου). ΊΙ κακοκαιρία έξακολου- 
θεϊ, τήν νύκτα δέ ταύτην δ σάλος τοϋ 
πλοίου ήμπόδισεν ήμά; άπό τού νά κοιμη- 
θώμεν. Σήμερον οί έτησίαι πνέουσι σφο
δρότατοι καϊ νομίζει τι; δτι έξέρχονται 
έκ καμίνου πυρός. Μετά τό άριστον ό πλοί
αρχο; μέ καλεϊ είς τδ δωμάτιόν του κα- 
έξηγεϊ τήν θέσιν μας, τό καλόν καϊ τό καϊ 
»δν μέρος. 'Ό άνεμο; μετεβλήθη σχεδόν εις 
τρικυμίαν" καϊ δέν φοβείται μέν ταύτην, 
πλήν ύπάρχουσιν ενδείξεις τυφώνος πρός 
τά βορειοδυτικά. Ποίαν άρά γε θά λάβρ 
θιεύθυνσιν ; Ίσως είμεθα ήδη είς τήν περι- 

14"
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φέρειάν του, ίσως δέ και ίχ«, καί τοΰτο 
μετ' ού πολύ Οά γί·η κατάδηλον. ’Εν τού
τοι; κίνδυνο; άμεσος δέν υπάρχει. Ό πλού; 
είς τά; Οαλάσσας τής Ιαπωνία; καί τής 
Κίνας είναι παίγνιον λαχείου, μέ τήν δια
φοράν δτι οί κακοί αριθμοί είναι σπάνιοι. 
Ό πλοίαρχος Κδμπ δμιλεΐ μετά γαλήνης 
ίατροΰ, δστις ένώ καταλείπει τδν πελάτην 
του εξηγεί εί; τρίτον ττ,ν φύσιν τή; άσθε 
νείας' ένώ δ’ ακούω ττ,ν σαφή έκθεσίν του, 
λησμονώ δτι δ ασθενής είμαι έγώ.

Κατά τήν στιγμήν ταύττ,ν ό Ωκεανός 
παριστα θέαμα υψηλόν. Τδ ύδωρ βράζει, 
άφιοί δέ ϊπτανται δριζοντείως. '11 θάλασσα 
είναι μέλαινα, έχουσα έκλάψεις λευκά;, ό 
δέ ούρανδς είναι σιδηρόχρους. Πρδ; δυσμάς 
ή αύτή υπάρχει αυλαία, άλλ’ άμαυρύτέρα. 
Τδ θερμόμετρον καταβαίνει καί πάλιν τα 
χύτατα, είς δέ τδν αέρα, άνω τών κυμά
των πίπτει βροχή λευκή' αυτή δ' άποτε- 
λείται άπδ τεμάχια χάρτου ίεροΰ (joss-pa- 
ΡβΓ), ατινα οί Κινέζοι έρριψαν εί; τήν θά
λασσαν δπως έξευμε»ίσωσι του; θεούς. Δι
έρχομαι πρδ τοΰ άνοικτυΰ δωματίου τοΰ 
μηχανικού, δστις ποτίζει τά άνθη του. Οί 
έπιβάται είσί συνηγμένοι εί; τήν αίθουσαν, 
πολλοί δέ φαίνονται σκεπτικοί.

Τήν μεσημβρίαν ό ούρανδ; καθαρίζει καί 
τά κατηφή πρόσωπα γίνονται πάλιν ιλαρά. 
Συχνάκις παρετήρησα δτι οί ευρισκόμενοι 
ή νομίζοντες έαυτοΰ; έκτεθειμένου; εί; κίν
δυνον δμοιάζουσι πρδ; παιδία. Διά τδ ού
δέν κλαίουσιν ή γελώσιν. 'Ο άρτοπώλης 
τή; Βομβάη;, ό Κινέζο; έμπορος καί οί δύο 
Ιάπωνες μέ κάμνουσι νά θαυμάσω διά τήν 
αταραξίαν των. Ό πρώτο; μοί ψιθυρίζει εί; 
τδ οΰ; : «Ή 'Εταιρεία κακώς πράττει έ
χουσα πληρώματα Κινέζων’ οί Μαλαΐοι εί
ναι άξιώτεροι τούτων. Οί Κινέζοι ναΰται 
άποβάλλουσι τδ θάρρος των εί; τδν ελάχι
στου κίνδυνον καί πρώτοι ούτοι, έν ανάγ
κη, θά κατελάμβανον τά; λέμβους.» Καί ό 
Φάγκ-Τάγκ δέν έχει καλλίτερα» περί τών 
ομοεθνών του ιδέαν. Μοί λέγει : Ka.lol 
!'£>' &>·βρωποι, κά.Ι.Ιισιοι, ά,.Ι.Ιά χα*οί,  
χάχισΐοι ratrat. — Έρωτώ αύτόν : Έάν

' βυθισθώμεν, τί θά πάθαι- Άπαντά. 4*0, τί 
πέπρωται, θά γίν-η »

(20 ’Ιουλίου). Τήν νύκτα ό ’Ωκεανός καί 
ό άνεμο; κοπάζουσιν αίφνιδίως. rH Kira 
έξήλθε τή; περιφέρειας τής θυέλλης. Ό 
καιρός είναι εύάρεστος καί ή θάλαστα ώ; 
κρύσταλλον’ άλλά τήν τετάρτην μετά με
σημβρίαν ώραν αίφνης κολοσσιαία κύματα 
προσβάλλουσιν ήμάς, καί τοι ούδόλως πνέ
ει άνεμος. Ένταΰθα, μά; λέγουσιν, εύρί- 
σκετο πιθανώς τδ κέντρον τοΰ χθεσινού 
τυφώνος, δστις μετετέθη μέν άλλαχοΰ ή 
έπαυσεν, άλλά ή θάλασσα, ήν έμάστισε, 
περιδινοΰται είσέτι, δπως ό σφιγμδ; πυ- 
ρέσσοντος πάλλει λεπτά τινα μετά τδν πυ
ρετόν.

(22 Ιουλίου) Αί ήμέραι διαδέχονται μέν 
αλλήλας, άλλ’ όμοιάζουσιν. Έκτδ; τοΰ μι
κρού επεισοδίου τής κακοκαιρίας, αί τρεϊς 
αύται εβδομάδες έπιψέρουσιν έπ’ έμοΰ τδ 
άποτέλεσμα εύαρέστου όνείρου, φαντασιώ- 
δο υ; περιπάτου άνά μέσον απείρου καί κα- 
ταχρύσου αιθούσης. Ούδόλως κατελήφθην 
ύπό πλήξεως ή άνυπομονησίας. Έάν θέλ,τ,ς 
νά συντέμτ,ς τάς άποστάσει; μεγάλου διά
πλου, διάνειμε καλώ; τδν καιρόν σου καί 
τήρησον τδν κανονισμόν 8ν επέβαλες σεαυ- 
τώ’ τδ μέσον τοΰτο είναι ασφαλές δπως 
συνεθίστ,ς τδν μοναστικόν βίον, καί εύ- 
χαριστεΐσαι μάλιστα.

Τήν πρωίαν μετά τδ λουτρδν, δίελθε 
μόνο; ώρας τινάς καί γυμνάσθητι έπί τοΰ 
εύρέος καταστρώματος’ μεθ’ 8 άνάγνωθι 
είς τδ εύρΰ δωμάτιόν σου. Τήν τετάρτην 
ώραν, άν θέλη,;, παρευρέθητι είς τδ παί- 
γνιον τή; στεφάνη;, δπερ είναι προσφιλές 
έπί τών αμερικανικών άτμοπλόων καί δπερ 
συνίσταται εί; τδ ρίπτειν δακτυλίου; άπο- 
τελουμενους έκ τών άκρων σχοινιών είς ή- 
ριθμημένα τετράγωνα, άπερ έσ/εδιογράφη· 
σαν έπί τοΰ σανιδώματος μέ κιμωλίαν. Τδ 
παίγνιον τοΰτο είναι δυσκολώτερον ή δσον 

νομίζει τις, οι δέ δύο Άγγλοι περιηγηταί 
κερδαίνουσιν δλους. Τήν πέμπτην ώραν πα
ρατίθεται τδ δείπνον είς τήν εύρεΐαν αίθου
σαν, τά πάντα δέ έπί τής Κίνας εισίν 
εύρέα καί άφθονα. Μετά τδ δεϊπνον ή άγ- 
γλοσαξωνική καί ή λατινική φυλή συναν- 
τώνται είς τδ δωμάτιον δπου καπνίζουσιν, 
έκεϊ δέ είναι τδ μόνον μέρος δπου άνταλ- 
λάσσουσι τά; ιδέας των. 'Ο έκ Μακάο Ι
σπανός, δ δουλέμπορος, έχει τδ πνεΰμα έ- 
στραμμένον είς τήν φιλανθρωπίαν’ δέν δύ
ναται δέ ν’ άκούστι άνευ φρικιάσεως τά δι
ηγήματα τοΰ γείτονός του, Ιταλοΰ ιιιτα· 
ζοσπορΰ, Γαριβαλδινοΰ ήρωος, ώς διατεί
νεται, καί αγρίου φονέως Βουρβόνων. "Ο
σον δμως αφορά θαυμασίου; μύθους, ούδείς 
έξισοΰται πρδ; τδν νέον ’Αμερικανόν ιατρόν, 
δστις έρχεται έκ τών Σανδουΐχων νήσων 
καί μεταβαίνει είς Ιαπωνίαν. Τά συμβάντα 
αύτώ έν μέσω τών αγρίων, αί συνεχείς 
σφαγαί ά; ένήργησε, δέν συμβιβάζονται 
μέν πρδς τδ πράον πρόσωπόν του καί τήν 
μετριόφρονα στάσιν του, τιμώσι δέ τήν 
γονιμότητα τής φαντασίας του. Ταΰτα 
πάντα είναι άρκούντως διασκεδαστικά δω; 
ού καπν’ση τις τδ σιγάρον του.

Τδ καλλίτερον είναι ή νύξ. Ούδαμοΰ εί
δον τους άστέρα; λάμποντας ουτω λαμ- 
πρώς. 'Ο γαλαξία; άνελίσσει άνά μέσον 
του ήλίου τήν φωτεινήν ταινίαν του καί 
κατοπτρίζεται είς τδ ύδωρ. Οί ήμέτεροι 
χωρικοί λέγουσιν δτι άγει είς 'Ρώμην, έν
ταΰθα δέ άγει είς τά αρχιπελάγη τή; Ω
κεανίας, τδν επίγειον παράδεισον, τδ ιδε
ώδες τών φιλοσόφων τοΰ παρελθόντος αί- 
ώνος. Έκ τής άναγνώσεως τούτων οδηγού
μενος βλέπεις, διά τού οφθαλμού τού πνεύ 
ματος, αφελείς νησιώτας άπολαύοντας, 
ύπδ τήν σκιάν τών κοκκοφοινίκοιν, τών α
γαθών τής φύσεως, άγνά; ναϊάδας, άκο- 
λουθουμένας ύπδ Τριτώνων, καταδυομένας 
είς τά κρυσταλλώδη υδατα. Άλλ’ ιδού 
προβάλλουσι τά φάσματα τή; βασιλίσσης 
ΙΙομαοέ καί τού αίδεσίμου Πρίτσαρ ! (I),

(1) Τό ονομα τής βασιλίσσης ταύτης, πρό τρι- 

διαλύοντα τά ποιητικά όνειρα καί έπανα- 
φέροντα τά πάντα είς τήν πραγματικότη
τα. Κατά τάς πρώτας τής νυκτός ώρας εί- 
μί βέβαιος δτι θά συναντήσω τδν άρχη- 
μηχανικδν ή μάλλον μέ σταματά δταν δι- 
έρχωμαι πρδ τοΰ δωματίου του. Βλέπω τδν 
Φάγκ-Τάγκ καθήμενον πάντοτε παρά τώ 
πρώην Ίάπωνι ύπαλλήλςρ, άμφότεροι δέ 
παρατηρούσι τους άστέρας, διότι τδ σκότος 
έθηκε τέρμα είς τήν διά μολυβδοκόνδυλου 
διάλεξίν των.Καί ό Παρσή δέν έκοιμήθη είσέ- 
τι’ όκλάζων δέ θωπεύει τδν ώραΐον πώγω- 
νά του. Κάθημαι παρ’ αύτώ καί μοί άνακι- 
νοϊ τάς ιδέας τοϋ περί διαφόρων ζητημά
των, άπδ τού λευκού άρτου 8ν χορηγεί εί; 
τους ’’Αγγλου; μεγαλεμπόρου; μέχρι τή; 
σκολιάς πολιτικής τοΰ Τουγγλή-Ίαμέν καί 
τής μεταρρυθμίσεως τής Ιαπωνίας.

Ούτω διεπλεύσαμεν τδν Ειρηνικόν.

<ΰν ή τεσσάρων μηνών άποβιωσάση;, έπί πολύ 
είχεν απασχολήσει τήν Ευρώπην καί μικροί 
δεΤν έγένετο αφορμή σπουδαία; βήξεω; μεταξύ 
Γαλλίας και ’Αγγλίας. Τά δύο ταΰτα Εθνη συν- 
ηγωνίζοντο έν τή νήσιμ Ταίτη, ή; ήρχεν ή 
ΙΙομαρέ, περί Επιρροή;· άλλ’ ή αγγλική πολιτι
κή ειχεν ύπερισχύση, χάρις είς τά; ένεργείας 
τοΰ "Αγγλου ίατροΰ καί Ιεραποστόλου Ιΐρ’τσαρ 
(Pritchard), ίερέως τής βασιλίσσης (σημειωτέου 
δτι ή νήσο; διετέλει υπό τήν προστασίαν τής 
Γαλλία;), ό δέ Γάλλο; ναύαρχος Δουπετί Του- 
άρ, περιηλίων εί; τά μέρη έκεΤνα μέ στόλον, 
ώφειλε νά έπέμβη καί νά υποστήριξή τά; αξιώ
σει; τοΰ ΕΌ/ου; του. Ταΰτα δέ συνέβησαν πρό 
τεσσαράκοντα περίπου έτών, έπ! τή; βασιλεία; 
Λουδοβίκου Φιλίππου ’Αμερικανοί καί Ευρω
παίοι περιηγηταί καί αξιωματικοί, καί τινες Έλ
ληνες ΰπηρετήσαντε; ώ; δόκιμοι εί; ξένα πολε
μικά πλοία, έπεσκέφθησαν τήν βασίλισσαν ταύ
την έν τή τεοπνή παραΟαλασσία πόλει Παπετή 
καί εΰχαριστήθησαν λίαν έκ τή; άγαθότητος καί 
εύφυία: της. Ή βασίλισσα Πομαρέ άπό πολλοΰ 
είχε τ αραιτηΟή τοΰ θρόνου ΕΤ; τών υιών της, 
υπηρετών ώ; αξιωματικό; έπί γαλλικοΰ πολεμι- 
κοΰ πλοίου, είχεν έπισκεφθή τά; ’Αθήνα; έπί 
τή; βασιλείας τοΰ άοιδίμον "Οθωνος καί ίτυχε 
πολλών περιποιήσεων.

ΊΙ Ταίτη άνεκαλύφθη τόν παρελθόντα αιώνα 
ύπό Γάλλου θαλασσοπόρου- κέκτηται δέ, μετ’ 
άλλων πέριξ νήσων, έξαίρετον κλίμα, αιώνιον ί-
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('23 Ιουλίου) Σήμερον τά πάντα μετε- I 
βλήθησαν — ό ούρανός, τδ κλίμα, αί δια
θέσεις τών έπιβατών, οϊτινες νομίζουσιν δτι 
προσέγγισαν ήδη είς ττ,ν παραλίαν, διότι 
όλίγων ωρών πλους χωρίζει αύτούς άπδ ε
κείνους. 'II έζ άτμών πεπληρωμένη άτμό 
σφαίρα δεν έχει πλέον τήν αυτήν διαφά
νειαν, δ δέ ήλιο; είναι ωχρότερος καί δ ου
ρανός δλιγώτερον κυανούς. Ό δυτικός άνε
μος φέρει αλλόκοτα μέλανα νέφη,διατηροΰν- 
τα είσέτι τά περίχωρα τών όρέων έξ ών άπε- 
σπάσθησαν' είσι δέ ταΰτα οί πρώτοι άγγε- 
λιαφόροι ο'ύ; εκπέμπει ήμϊν ή γή. Περί με
σημβρίαν άτακτοι άνεμοι φέρουσιν ήμϊν 
άλλους άγγελιαφόρους — νέφη δεσποσυ
νών (I). Τά μικρά ταΰτα καί χαρίεντα έν
τομα, ών τδ σώμα είναι ισχνόν χαί τά πτε
ρά διαφανή, φαίνονται έκπεπληγμένα. 'II 
λαίλαψ άφήρπασεν αύτά άπδ τών ά>0ούν 
των θάμνων των καί έζεδίωζε πρδς τά α
φιλόξενα μέρη τού Ώκεανοΰ’ πίπτουσι δέ 
έπί τοΰ καταστρώματος, είς τά πλευρά καί 
είς τούς ιστούς’ πλήν ούδείς τά βλάπτει καί 
ή Kira θά μετακόμιση είς τάς πατρίδας 
των.

Άλλά μόνον τούς ναυαγούς τούτους δέν 
μεταφέρει. Κατά τδν τελευταϊον πλοΰν, ε
νώ έπέστρεφε, παρετήρησεν είς τδν Ειρηνι
κόν, είς άπόστασιν πολλών εκατοντάδων 
μιλλίων άπδ τής ακτής τής Νιφώνος, ία 
πωνικήν τζΰγχαχ άνευ ιστίων. Έρριψαν είς 
την θάλασσαν λέμβον καί εύρον κατακει- 
μένους μεταξύ πέντε ή ίζ πτωμάτων δια- 
λελυμένων δύο άνθρώπους άναπνέοντας εί
σέτι. Τό μικρόν σκάφος των ένώ επλεεν ά
πό Χιόγκο είς Ίοκοχάμα κατελήφθη δπό 
τρικυμίας, ώθήθη εις τδν Ωκεανόν καί έσα- 
λεύετο έπί ίζ σχεδόν μήνας ! Οί δύο έπι- 
ζήσαντες έσώθησαν καί έκομίσθησαν είς ά- 

αρ καί ίςαισίου; φυσικά; καλλονά;. Ο! κάτοικοι 
δέν εϊναι βάρβαροι, είσί δέ ευειδείς. Ό χριστια
νισμό; διεδόΟη άπό ίκαν&ν χρόνων. — i. Μ.

(1) Δεσποσύνα; (demoiselles') όνομάζουσιν 
έν τ$ φυσική Ιστορία έντομά τινα τετράπτερα το5 
είδους Libellule' τό αύτό δέ ονομα δίδουσι καί 
εϊς τινα; Ιχθ5; καί πτηνά. — Σ. Μ. 

γιον Φραγκίσκον, έκ συνεισφοράς δέ τών έ
πιβατών συνήχθησαν πολλά χρήματα υπέρ 
τών ναυαγών, οδς ήδη παρελάβομεν έκεϊ- 
θεν. Είσί δέ νέοι ώραίοι, μή άποκρύπτοντες 
τήν χαράν των. Μετά τινας ημέρας Οά 
είσέλθωσιν είς τήν πατρικήν στέγην, φέρον
τες ώραίαν ενδυμασίαν Ευρωπαίου ναύτου 
καί τά θυλάκια πλήρη δολλαρίων. Θά λο- 
γίζωνται οί δπέρπλουτοι τοΰ χωρίου των. 
'Οποία τής τύχης τροπή !

Έν συντομίγ, ό διάπλους ήν άριστος. II 
έζ άνατολών πνέουσα αΰ.α, βοηθούσα τόν 
ατμόν, προσήγγισεν ήμάς είς τδν σκοπόν’ 
εύ/ερώς δ’ έδυνάμεθα νά είσέλθωμεν είς τδν 
λιμένα τής Ίοκοχάμα σήμερον ή καί χθές’ 
άλλ’ άπδ δύο ημερών έμετριάσαμεν τήν πο
ρείαν, διότι οί κανονισμοί είσίν αυστηροί. Ό 
πλοίαρχο; δστις Οά έφθανεν είς τόν πρδς 3ν 
δρον του ώρας τινάς μόνον πρό τοΰ ορι
σμένου χρόνου άποπέμπεται τής ύπσρεσίας 
τή; Εταιρείας. ’Ακούω περί έμέ κατακρί- 
νοντας τούς περιορισμούς τούτους, άλλ’ έγώ 
ευρίσκω φρόνιμον τδ μέτρον. Ιδού δέ τά δι- 
καιολογήματα. ώς έξέθηκαν ήμϊν αύτά. ΊΙ 
κατανάλωσις τών γαιανθράκων αύξάνει σύν 
τή ταχύτητι τοΰ πλοΰ εί; μεγίστην διά— 
στάσιν θά ώφειλον άρα νά ύπερπληρωσωσι 
τό πλοϊον, μή λαμβανομένη; ύπ’ δψιν καί 
τής αύζήσεως τή; δαπάνη;. Άν δέν είχον 
δρίσει τήν διάρκειαν τοΰ διάπλου, οί πλοί
αρχοι τών τεσσάρων άτμοπλόων θά ήμιλ- 
λώντο κατά τήν ταχύτητα, πρδ; μεγάλην 
ζημίαν τή; μηχανή; καί τοΰ σκάφους. Μή 
λησμονήσητε, μ’ είπον, δτι είμεθα ’Αμερι
κανοί καί δτι ασμένως βαίνομεν είς τά πρό
σω. Τδ έμπόριον τής Ίοκοχάμα καί τοΰ 
Χδγκ-κδγκ έννοοΰσι νά λαμβάνωσι καί νά 
άποστέλλωσι τάς αλληλογραφίας καθ’ ω- 
ρισμένην ήμέραν, δπερ δέν κατορθοΰται ή 
άν δοθή είς τά άτμόπλοα καιρός, ά.ν λη- 
φθώσιν ύπ’ δψιν αί συνήθεις καθυστερήσεις 
έκ τής κακοκαιρίας ή τών εναντίων άνέμων. 
Τό άπό μέρους της ή Εταιρεία περί πολλοΰ 
ποιείται ϊνα τά έζ αγίου Φραγκίσκου καί 
Χδγκ κδγκ ερχόμενα άτμόπλοα μή συναν- 
τώνται είς Ίοκοχάμα, διότι Θά ήσαν ΰπο-


