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Η ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.
(Κατά τόν καθηγητήν Λ Ο Γ Δ Ο Β Ι Κ Ο Ν  B IJ C H N E R .)

χρήσις τοΰ πυρός, τοΰ πολυτίμου τούτου άγαθοΰ, πρός τή βοήθεια τοΰ όποιου έστρέφετο ταχέως, ότέ μέν δεξι^, οτε δέ
πάντα σκοπόν τοΰ ημερησίου ήμών βίου, άπέβη είς τόν αριστερά έντός μικράς ξύλινης μηχανής, συνισταμένης έκ δύο έπι-
άνθρωπον τής νεωτέρας έποχής τόσφ συνήθης καί άφ’ κειμένων καί εις τά δκρα κεκυρτωμένων ράβδων καί καλούμενης 
έαυτής έπιβαλλομένη, ωστε άδυνατοΰμεν νά μετενεχθώμεν Σ β α σ τ ί κ  α. Ό  κατασκευαστής αύτής έκαλεϊτο Σ β ά σ τ ρ ι ή θείος

κατά διάνοιαν είς έποχάς ή περιστάσεις, καθ' άς ή χρήσις τοΰ πυρός λεπτουργός. Διά τής προστριβής ή περιστροφής τοΰ βάκτρου έπί τής
ύπήρχεν άγνωστος είς τόν άνθρωπον.
Καί έν τούτοις ή παραγωγή καί ή 
χρήσις τοΰ πυρός έν τή άρχεγόνφ 
καταστάσει τοΰ άνθρώπου έφευρέθη 
άναλόγως όψιαίτατα, άφοΰ προη- 
γήθη μακρά απυρος έποχή, καί 
τήν τέχνην ταύτην δυνάμεθα νά 
θεωρήσωμεν ώς μίαν έκ τών σπου- 
δαιοτάτων καί εύεργετικωτάτων τοΰ 
άνθρώπου έφευρέσεων καί τρόπον 
τινά ώς τήν βάσιν τοΰ πολιτισμού.

Τήν σπουδαιότητα ταύτην άνε- 
γνώρισεν, άλλως τε, ό άνθρωπος 
προ/ίμως, καί παρά πάσι σχεδόν 
τοίς άρχαίοις πεπολιτισμένοις λαοΐς 
άπαντώμεν ’ίχνη λατρείας τοΰ πυ
ρός, πρός τάς παραδόσεις περί τής 
άπύρου έποχής καί τούς μύθους 
περί τοΰ πρώτου έφευρέτου τοΰ 
πυρός ή περί έκείνου, οστις κατε- 
βίβασε τό πΰρ έξ ούρανοΰ ώς τι 
θειον καί ύπέργειον. Ό  γνωστότε
ρος περί τούτου μΰθος είναι ό τοΰ 
Προμηθέως, οστις έντός συριγγίου 
καλάμου μετέδωκεν είς τούς άν- 
θρώπους τό έκ τοΰ ούρανοΰ κλα- 
πέν πΰρ, τοΰ οποίου ό πατήρ τών 
θεών Ζεύς άπεστέρει αύτούς τιμω- 
ρών δι’ άπάτην έν θυσί^ τινί. Διά
τήν άνοσιουργίαν ταύτην τοΰ Προμηθέως ό Ζεύς έξεδικήθη διά τής 
γνωστής σκληράς ποινής. Έκ τοΰ μύθου τούτου γίνεται καταφανής 
ή σπουδαιότης, ήν οί Έλληνες άπέδιδον είς τήν έφεύρεσιν τοΰ πυρός.

Ά λ λ ω ς  τε, δ μΰθος τοΰ Προμηθέως Ιχει τήν άρχήν αύτοΰ 
έκ τών ’Ινδιών ή εκ τίνος μύθου τών Βεδών, σχέσιν εχοντος πρός 
τήν μέθοδον τών ’Ινδών Βραχμάνων ή 'Ιερέων τής παραγωγής τοΰ 
λεγομένου ί ε ρ ο ΰ  π υ ρ ό ς .  Πρός τόν σκοπόν τοΰτον μετεχειρίζοντο 
βάκτρον έκ ξύλου καλούμενον Μ ά θ  α ή Π ρ α μ α θ  ά. Π ρ α μ α- 
θ  ύ ο υ ς δέ δνομάζεται έν τή γλώσση τών Βεδών έκεΐνος, οστις 
έξάγει έκ τοΰ βάκτρου τό πΰρ. Τό πύραπτρον είχε περί τήν άνω 
ακραν διά καννάβεως καί βοείων τριχών περιτετυλιγμένον σχοινίον,

Ν Λ Τ Α Λ ΙΑ , 
πρώην Βασίλισοα της Σερβίας.

βάσεώς του παρήχθη είτα δ γνω
στός θεός τοΰ πυρός A g n i ,  ου- 
τινος τό σανσκριτικόν ονομα άνευ- 
ρίσκομεν έν τφ Αατινικφ Ignis 
(πΰρ) καί δστις παρά τοίς Ίνδοΐς 
καί απασι τοΐς άρειανοΐς λαοΐς 
άπήλαυεπολλής λατρείας· τό ονομα 
τοΰ πατρός του σημαίνει έν τή 
σανσκριτική γλώσση, κινητόν βάκ
τρον, τό τής μητρός του, άκίνητον 
βράκτρον· πρός τιμήν τοΰ Agni, 
τοΰτο μέν διά λόγους θρησκευτι
κούς, . τοΰτο δέ διά πρακτικούς 
σκοπούς διετηρεΐτο έν τοΐς ναοΐς 
διαρκώς πΰρ· τό διαρκές πΰρ έν 
τοΐς ναοΐς τών καθολικών είναι 
λείψανον τής άρχαίας ταύτης λα
τρείας τοΰ πυρός πρός ταίς πλεί- 
σταις αλλαις τελεταΐς τοΰ καθο
λικού δόγματος, αίτινες προήλθον 
έκ τής λατρείας τοΰ ήλίου καί 
τοΰ πυρός τών άρχαίων. Τά ο(σμα- 
τα τοΰ Ρέγα-Βέδα, ίνδικοΰ έπους, 
το οποίον είναι ίσως κατά χιλιάδας 
έτών άρχαιότερον τών 'Ομηρικών 
επών, έκθειάζουσι διά μεγαλοπρε
πών στίχων τόν θεόν A gni ώς 
έξής: ,,τή άληθεία ούδείς θεός, 
ούδείς θνητός υπερβαίνει τήν δύ- 

νααίν σου · σύ δστις είσαι παντοδύναμος κτλ.“
Καί σήμερον ετι δ περιγράφεις τρόπος τής παραγωγής πυρός 

είναι έν χρήσει παρά τοΐς Βραχμάνοις πρός άνάφλεξιν τοΰ Ίεροΰ 
πυρός τών φλογών τής θυσίας, τό δποΐον θεωροΰσιν ως άνώτερον 
καί καλλίτερον τοΰ συνήθους πυρός. Ή  λατρεία τοΰ πυρός άνεπτύχθη 
κατ’ έξοχήν, ώς γνωστόν, παρά τοϊς Ίρανίοις ή ΙΙέρσαις, οΐτινες 
έθεώρουν τό πΰρ ώς καθαρτικόν στοιχεΐον καί ώς σκεπήν εν πολέμφ 
κατά τών κακών δαιμόνων τοΰ σκότους. Έ κ τούτου άνεπτύχθη ή 
λατρεία τόν Μεθράς, ήτις έξ Ά σίας είς Ευρώπην καί μετά τών 
ρωμαϊκών λεγεώνων μέχρι τών υπό τών ρωμαίων κατεχομένων χωρών 
τής Γερμανίας μετηνέχθη καί έξηπλώθη, καί Ικ τής όποιας είτα
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άνεπτύχθη παρά τοΐς σημητικοΐς λαοΐς (Φοίνεξι, Καρχηδονίοις, 
Άσσυρίοις, Χαλδαίοις κτλ.) ή γνωστή τοδ Μολόχ λατρεία μετά τών 
φρικτών ανθρωπίνων θυσιών, δπως κατά πάσαν πιθανότητα παρήχ- 
θησαν αί θυσίαι τών άρχαίων μετά τών γνωστών ολοκαυτωμάτων, 
τό πρώτον τφ πορί άναμφιβόλως προσενεχθέντων. Πανταχοδ άπαν
τώμεν τήν λατρείαν τοδ πυρός σονδεδεμένην πρός τόν κλήρον, επειδή 
τό πδρ θεωρείται ώς ιερόν τι καί θειον και οί παράγοντες καί δια- 
τηρούντες αυτό ως εξοχα πρόσωπα, εις σχέσιν πρός τόν ουρανόν 
διατελοδντα. Λείψανα τών τελετών τούτων διεσώθησαν μέχρι σήμερον 
παρά τοΐς άμαθέσιν άγροτικοϊς λαοΐς, έν ’Αγγλία έπί παραδείγματι, 
ενθα άνάπτονται αί λεγόμεναι πυραί τής ανάγκης πρός προφύλαξιν 
κατα άσθενειων, επιδημιών ζφων, γοητειών κλπ. καί διέρχονται δι’ 
αυτών τά ασθενή ζφα. Καί έν τή περιστάσει ταύτη δέν έξαρκεΐ τό 
άμυσταγώγητον πύρ καί δι’ ιδιαιτέρας τινός προστριβής φρονοϋσιν 
οτι περιποιείται ούτως είς αύτό μαγική τις δύναμ,ις.

Ιαϋτά θά ήρκουν ήδη νά άποδείξωσιν δτι τό πΰρ δέν ητο 
άνέκαθεν γνωστόν τοΐς άνθρώποις, καί δτι ή έφεύρεσις αυτού ως
μέγα καί σπουδαιον γεγονός έθεωρήθη υπ’ αύτών. Τό γεγονός τοΰτο 
έπιβεβαιοΰται καί υπό τών αποτελεσμάτων τών έρευνών έπί τής
λαλιάς, ητις κατά τόν Λάζαρον Geiger άποδεικνΰει δτι ή εναρθρος 
φωνή, τό ισχυρόν τούτο μέσον της τελειοποιήσεως τοΰ άνθρώπου 
καί ή αρχή τής άνθρωπίνου φρονήσεως, πολύ άρχαιοτέρα είναι τής 
χρήσεως τοΰ πυρός καί παντός οίουδήποτε υπό τοΰ άνθρώπου κατα- 
σκευασθέντος έργαλείου, ούτως ώστε ή έφεύρεσις τού πυρός έγένετο
αναλόγως βραδύτερον έν τή ιστορία, τής άνθρωπότητος. Καί έν ταΐς
περιγραφαΐς δέ άρχαίων περιηγητών μνεία γίνεται τής ύπάρξεώς λαών 
άγνοούντων τό πΰρ, καίτοι τήν άκρίβειαν τών περιγραφών τούτων 
διάφοροι εθνογράφοι άμφιαβητούσιν. Ουτω λέγεται δτι οί κάτοικοι τών 
νήσων τής Μαριάννης καί άλλων μικρών νήσων τοΰ Ειρηνικού Ώκε- 
ανοΰ κατά τήν άφιξιν τών Εύρωπαίων, οϊτινες έ'καυσαν τάς καλύβας 
αύτών, κατεπλάγησαν έκ τρόμου έπί τή θέα τοϋ άγνώστου αύτοΐς 
πυρός έκλαβόντες αυτό ώς άγριον οφιοειδές ξύλα καταβιβρώσκον
θηρίον.

Παρατηρήσεις τοιαΰται έγένοντο, άλλως τε, καί υπό τών άρχαίων, 
καθόσον καί ο Διόδωρος καί ό Πλίνιος καί ό Παυσανίας καί ό 
Πλούταρχος, και άλλοι άναφέρουσι λαούς άγνοοΰντας τό πΰρ. 'Ο
Πομπονιος Μέλας όμιλεΐ περι άπυρων λαών έν Αίθιοπί^., οϊτινες
ηθέλησαν νά περιπτυχθώσι τό πΰρ, τό όποιον ήναψε κατά τόν είς
τήν χώραν αύτών πλοΰν αύτοϋ ο Ευδοξος.

Ενιοι τών σοφών φρονούσιν δτι δέν ήτο δυνατόν νά ύπάρξη 
άπυρος έποχή, έπειδή παρήγον τοΰτο φυσικά τινα συμβάντα, οιον 
εκρήξεις πυριπνοων ορεων, η πυρκαϊαί Οασών προξενηθεΐσαι ύπό 
κεραυνών, ή καίουσαι πηγαί έλαίων, δπως π. χ. αί τοϋ Βακοΰ παρά 
τήν Κασπίαν Θάλασσαν, πρός άς καί άπένεμον θείαν τό πάλαι 
λατρείαν, και κατά συνέπειαν οι άνθρωποι πρωΐμως έγνώρισαν τό πΰρ 
καί τήν ώφέλειαν αύτοΰ. Οί τοιοΰτοι λησμονοΰσι τήν άπειρον δια
φοράν μεταξύ τής τότε καί τής σημερινής έποχής. Έάν ήμεΐς σή
μερον ήγνοοΰμεν τό μέσον τής κατασκευής πυρός δέν θά έδιστάζομεν 
νά δράξωμεν αύτοΰ έν πρώτη ευκαιρία, άλλ’ είς τόν δεισιδαίμονα 
άγριον τών άρχεγόνων χρόνων τοιαΰτα τής φύσεως γεγονότα ένέπνεον 
φόβον καί τρόμον. Παρ’ αύτών δέν προσεδόκα ό'φελος, τούναντίον 
βλάβην, καί άντί νά τά πλησιάση τά άπέφευγε. Ά λ λ ω ς  τε τά φαι
νόμενα ταύτα ήσαν τυχαία καί μερικά, δπου δέ συνέβαινον δέν ήτο 
δυνατόν νά δώσωσιν αφορμήν είς τήν τέχνην τής παραγωγής πυρός. 
'Η τέχνη αυτη —  δσον καί άν ήπλοποιήθη σήμερον -— θά παρέσχε 
κατ’ άρχάς τάς μεγίστας δυσχερείας. Έν τοΐς σχολείοις έδιδάχθημεν 
δτι οί άγριοι άνάπτουσι πύρ διά τής προστριβής δύο τεμαχίων ξύλου, 
άλλ’ αι παιδικαί ήμών άπόπειραι πρός παραγωγήν πυρός διά τοΰ 
τρόπου τούτου δέν έπετύγχανον. Καί τφ οντι τό πράγμα δέν είνα·. 
εύκολον, άπαιτοΰνται ού μόνον έλαφρά καί ξηρά ξύλα, άλλά καί ποιά 
τις δεξιότης, τοΰτο γίνεται δήλον καί έκ τών όδηγιών τών άρχαίων 
Σινών (έν τφ Β . μέρει του Έ  ϊ ν - Φ ί ο υ) ένθα δι’ έκάστην έποχήν

η χρήσις ιδιαιτέρου είδους ξύλου δρίζεται. Ό  Δαρβΐνος διηγείται δτι 
έν Ταϊτή, τό λίαν έλαφρόν ξύλον τοΰ Hibiscus tiliaccus μεταχειρί
ζονται, καί δτι αύτός ούδαμώς ή μετά μεγάλης δυσκολίας κατώρ- 
θωσε νά παραγάγη πΰρ. Καί άλλοι ώσαύτως περιηγηται άναφέρουσιν 
δτι οί ευρωπαΐοι άδυνατοΰσι νά παραγάγωσι πΰρ κατά τόν τρόπον 
τών Ιθαγενών. Ά λ λ ω ς  τε ό τρόπος δέν έγκειται απλώς είς τήν πρός 
άλληλα προστριβήν δύο ξύλων, άλλά μάλλον έν τή ταχεία: καί κατά 
πολλάς διευθύνσεις κινήσει ξύλινης ράβδου έν τφ αύλακι ξηρού ξύλου 
επι εδάφους κειμένου, τουθ’ δπερ θεωρείται καί ό αρχαιότερος καί 
άπλοΰστερος τρόπος. Περιπλοκώτερος, άλλ’ ούχ ήττον καί άποτελε- 
σματικώτερος τρόπος πρός άναμμα τοΰ πυρός υπάρχει ό διά τού 
τρυπάνου, δστις ύπό διαφόρους μορφάς σχεδόν έφ’ δλης τής οικου
μένης ήτο διαδεδομένος, καί τήν σήμερον έ'τι παρά διαφόροις άγρίοις 
λαοΐς τής Αφρικής, Αμερικής καί Αύστραλίας διατελεΐ έν χρήσει. 
Καί έν αύτή τή Εύρώπη, έν Ελβετία, ώς λέγουσι, μεταχειρίζονται 
αυτό οί παΐδες ώς παίγνιον. Ό  μηχανισμός αύτοΰ έγκειται έν τή 
ταχείς περιστροφή άκιδωτής ράβδου έν τφ κοιλώματι ξυλίνου βάθρου, 
περιστροφή ήτις δέον νά έξακολουθή μέχρις ου ή ράβδος ή αί περί 
αύτήν συνηθροισμέναι εύφλεκτοι ΰλαι άναφλεχθώσιν, έν άλλαις λέξεσι 
προσόμοιον παρασκεύασμα τφ ίνδικφ Σβαστίκα.

Ά λ λ ω ς τε παρά τήν μεγάλην αύτοΰ σημασίαν τό πΰρ δέν είχε 
παρά τοΐς άρχεγόνοις άνθρώποις τήν σπουδαιότητα έκείνην, ήν κέ- 
κτηται δι’ ήμάς καί τάς σημερινάς περιστάσεις. Ό  άνθρωπος τής 
τρίτης γεωλογικής περιο'δου (έάν ουτος, δπως πιθανόν, ύπήρξε) καί 
δ λεγόμενος ,,ποτάμιος άνθρωπος “ τής τετάρτης περιόδου άπήλαυε 
θερμοΰ καί εύσταθοΰς κλίματος ούδεμιας εξωτερικής θερμάνσεως 
δεόμενος έκτός κατά τάς ψυχράς νύκτας, καθ’ ας, δπως καί ο; 
σημερινοί άγριοι, έσκήνουν περί πυράς έν ύπαίθρφ · έ'τι δλιγώτερον 
έδ εΐτο τοΰ πυρος ο άνθρωπος τών σπηλαίων, διότι ώ ς έκ τής πυκνής 
συγκατοικήσεως έν κλαστοϊς τόποις ήσθάνετο τό έξωτερικόν ψύχος 
τόσφ δσφ καί οι Έσκιμώοι τής σήμερον, ήτο δέ ώμοφάγος έπειδή 
εστερεΐτο τών καταλλήλων άγγείων πρός έ'ψησιν τών φαγητών του, 
η δέ διά πεπυρακτωμένων λίθων δπτησις, ήτις καί σήμερον έ'τι 
υπάρχει έν χρήσει παρά ταΐς φυλαΐς τής βορείου Αμερικής, αϊτινες 
περικαλύπτουσι τά τειχώματα λάκκου έν τή γή διά δερμάτων θηρίων 
καί προσπαθοΰσι νά θερμάνωσιν τό έν αύτφ υδωρ εως ού κοχλάση 
διά τών ριπτομένων έν αύτφ πεπυρακτωμένων λίθων, είναι έφεύρεσις 
μεταγενεστέρων χρόνων. Ή  μέθοδος αυτη τής βράσεως, ήτις είναι 
δυνατή καί έν κανίστροις έξ ιτέας, ή άγγείοις έκ ξύλου, δέρματος, 
φλοιού δένδρων, λίθου κλπ. ύπήρξε κατά πάσαν πιθανότητα ή αρχαι
ότερα καί γενικωτέρα, έ'ως ού πολύ βραδύτερον ή αγγειοπλαστική 
τέχνη κατώρθιοσε νά προμηθεύη κατάλληλα αγγεία ών χρήσις γίνεται 
πρός έ'ψησιν.

Ή  σπουδαιότης τοΰ πυρός ώς πρός τήν οικιακήν τοΰ άνθρώπου 
χρήσιν ηύξησεν άπό τής λεγομένης νεολιθικής έποχής, καθ’ ήν ή 
γεωργία, ήρξατο προμηθεύούσα τήν άναγκαίαν υλην πρός κατασκευήν 
τής σπουδαιοτέρας τοϋ άνθρώπου τροφής, τοΰ άρτου, περί ού ό άν
θρωπος τής παλαιολιθικής έποχής ούδεμίαν γνώσιν είχεν. Ύπό τά 
λείψανα τών έπί πασσάλων οικοδομών άνευρέθησαν δοκίμια άρτο- 
ποιιας, ήσαν δέ μικρά στρογγύλα 4  μέχρι 5 δακτύλων μήκους καί 
ένός μέχρις ένός καί ήμίσεως δακτύλου πάχους πέμματα, ατινα 
κατεσκευάζοντο έξ ώμών κόκκων σίτου διατεθρυμμένων ή συντετριμ
μένων έντός λίθων καί έψήνοντο μεταξύ πεπυρακτωμένων λίθων. Τό 
πύρ παρεΐχεν ώσαύτως μεγάλην ώφέλειαν είς τόν άνθρωπον τής 
εποχής εκείνης χρησιμεΰον ώς σπουδαιον βοήθημα είς τό κοιλαίνειν 
τα λεγομενα μονόξυλα, δι’ ων επλοΐζοντο έπί τοΰ περιστοιχοΰντος 
αυτους υδατος. Ά λ λ ω ς τε πολλά καί διάφορα ευρήματα άποδεικνύου- 
σιν δτι τά μονόξυλα ταϋτα, τά όποια καί παρά τοΐς σημερινοΐς 
άγρίοις είναι έν χρήσει, καί παρά τοΰ παλαιολιθικού ποταμίου άν
θρώπου κατεσκευάζοντο ήδη.

Εκ τιυν προειρημένων έξάγεται δτι ή χρήσις τού πυρός καί 
ή τέχνη τής παραγωγής και χρήσεως αύτοΰ δέν ήτο έ'μφυτον κτήμα
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τοΰ άνθρώπου, άλλ’ άνήκει είς μεταγενεστέραν έποχήν τής άνθρω
πίνης άναπτύξεως. Ή  δέ έποχή αυτη είναι άναντιρρήτως πολύ αρχαία 
ή πρώιμος, έπειδή έπί τοΰ Εύρωπαϊκοΰ έδάφους, σχεδόν πανταχοΰ 
έ'νθα άπαντώνται θετικά Υχνη τοϋ πρώτου άνθρώπου, άνεκαλύφθησαν * 
έπίσης ασφαλή ’ίχνη τοϋ πυρός, ήτοι έσχάραι έξ έπιπέδων λίθων, 
άνθρακες, τέφρα, ήμίκαυστα οστά, ύπό τοϋ καπνού ήμαυρωμένα 
τεμάχια κεράμων κλπ.

Πρός τήν παράδοξον ταύτην περίπτωσιν, σχέσιν εχει σπου- 
δαίαν συμπέρασμα περί τής γνωματεύσεως έπί τοΰ πολλαχώς 
έλεγχθέντος ζητήματος τής ήλικίας δηλονότι τοΰ άνθρωπίνου 
γένους, διότι έάν ή έφεύρεσις τοΰ πυρός είναι τόσφ άρχαία, 
καί έάν μολαταύτα, δπως έρρέθη, κατά τά άποτελέσματα τής έρεύνης 
έπί τής γλώσσης, πρέπει νά παραδεχθή τις δτι ή γένεσις τών γλωσ
σών τοΰ άνθρώπου είναι άρχαιοτέρα καί έν τούτφ άρχαιότερα παντός 
ύπό τοΰ άνθρώπου έπινοηθέντος έργαλείου, έάν πρός δέ, έπίσης έκ 
γλωσσικών λόγων, δέν έπιτρέπεται ούδεμία άμφιβολία δτι ή γένεσις 
ή διακλάδωσις τών διαφόρων άνθρωπίνων κλάσεων ή ειδών, τών 
λευκών, μαύρων, κίτρινων, φαιών, κτλ. άνθρώπων έκ τοΰ άρχικοΰ 
γένους, δέον νά ή άρχαιοτέρα τοϋ προφορικοΰ λόγου ούτως ώστε ό 
άλαλος καί άλογος καί πρός τό ζώον προσεγγίζων πρώτος άνθρωπος 
είς διαφόρους άνθρωπίνους φυλάς διηρέθη, τών όποιων τά λείψανα 
ή τούς άπογόνους βλέπομεν πρό ήμών, ταΰτα πάντα προάγουσιν

ήμάς είς τήν σκέψιν τής παραδοχής τοϋ άπιθάνου τής μεγάλης 
ήλικίας τοΰ άνθρωπίνου γένους έπί τής γής καί τής μακράς διαρκείας 
έν συγκρίσει πρός τήν ιστορίαν καί τάς άξιοπίστους παραδόσεις τής 
λεγομένης προϊστορικής έποχής. Έάν ήμεΐς σήμ,ερον κάτοχοι δλων 
τών έξαισίων βοηθητικών μέσων τοΰ πολιτισμοΰ καί τής κυριαρχίας 
τών στοιχείων τής φύσεως προσβλέψωμεν εις τούς άπομεμακρυσμέ- 
νους έκείνους καί σκοτεινούς χρόνους, καθ’ οδς οί πρόγονοι ήμών, 
δπως λέγει ό Όράτιος, έμόχθουν μέ τούς ό'νυχας καί τάς πυγμάς 
των διά μίαν καλύβην, ή εν άσυλον, οφείλομεν άφ’ ένός νά έπαι- 
ρώαεθα, καί δικαίως, έπί τοΐς κατορθώμ,ασι τοΰ άνθρώπου, τά όποια 
ουτος προϊόντος τοΰ χρόνου καί διά τών άπειραρίθμων γενεών τή 
αρωγή τοΰ πυρός καί τοΰ σιδήρου ώς καί τής τελειοποιουμένης 
φρονήσεως πρός τήν σωματικήν καί πνευματικήν αύτοΰ εύμάρειαν 
προσεπορίσατο, ένφ άφ’ έτέρου ή συναίσθησις τής άποτελεσματικής 
ταύτης προόδου διά μέσου χιλιάδων έτών έκ τών ταπεινοτάτων άρχών 
δέον νά ύπεκκαιη έν ήμΐν τήν προθυμίαν καί τό θάρρος πάντοτε 
πρός έπίτευξιν άνωτέρων σκοπών. Έκ τών τοιούτων έρευνών καρ- 
πούμεθα τό αίσθημα τής ύ π ε ρ η φ α ν ε ί α ς καί τής μ ε τ ρ ι ο 
φ ρ ο σ ύ ν η ς  ταύτοχρόνως, τής ύπερηφανείας διά τά διά τής ίδιας 
έργασίας καί τών μόχθων έπιτευχθέντα, τής μετριοφροσύνης άπέναντι 
τής οίήσεως καί ύπερτιμήσεως τοΰ άνθρωπίνου δντος, ήτις προσπαθεί 
νά θέση αύτό έκτός τής φύσεως ώς πάντη διάφορον αύτής.

-----

Η ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΤΗι ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ.
(Συνέχεια· Τδε

Β'.
Δυσκολον είνε νά συλλάβη ιδέαν περί τής θέσεως, ήν κατεΐχεν 

ή ψηφιδογραφία έν τή ιστορία τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας καί τοδ 
μεσαίωνος, δστις δέν έθαυμασεν έν ένί τών μεγάλων τής Ιταλίας ή 
τής Ανατολής ναών, έν τφ Ά γίφ  Μάρκφ τής Βενετίας, έν τφ Ά γίφ  
Γεωργίφ τής Θεσσαλονίκης, έν τή Άγία. Σοφία τήν δαψίλειαν τών 
πολυτίμων μαρμάρων καί τών ποικιλοχρόων έκ μίλτου κοσμημάτων, 
ατινα σπινθηροβολοΰσιν έπί τής προσόψεως, κατακοσμοΰσι τάς στοάς, 
τάς πλευράς τοΰ νάρθηκος, τό βήμα, τούς άμβωνας, τό άρτοφόριον, 
τόν επισκοπικόν ή τόν παπικόν θρόνον καί τήν λάμψιν αύτών έκπέμπουσι 
μέχρι καί αύτών τών λυχνοστατών. Ά π ό  τοϋ Δ ' μέχρι ,τοϋ IB ' 
αίώνος, άπό τής έπικρατήσεως τοΰ χριστιανισμού μέχρι τής μεγάλης 
έπαναστάσεως ήν προύκάλεσεν έν ταΐς τέχναις ό έκ Ιΐίζης Νικόλαος, 
δ έπανευρών τήν ίδιάζουσαν είς τά πλάσματα τής άρχαιότητος καλ
λονήν τών τόπων, καί δ Γκιώττος, ό έπαναγαγών έν τιμή τήν λατρείαν 
τής φύσεως, έν τή ψηφιδογραφία, άναζητητέον τήν άκριβεστέραν καί 
άρμονικωτέραν έ'κφρασιν τοϋ θρησκευτικού καί πολιτικού βίου τής 
Ιταλίας καί τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, τόν λαμπρότατον τής 
διανοίας καί τής καλαισθησίας αύτών τύπον. Είς τάς μεγαλοπρεπείς 
τών παραστάσεων αύτής σελίδας ερμηνεύονται έκ περιτροπής έ'ν τε 
Νότφ καί Βορρά, έν Μιλάνφ καί Βενετία, έν Κωνσταντινουπόλει καί 
’ Ιερουσαλήμ, έν Ρώμη καί Ραβέννα, έν Καπύη, έν Σαλέρνφ καί έν 
Παλέρμφ ή βαθεΐα τών λαών εύσέβεια, οί άγώνες, αί κατακτήσεις, 
οί πόθοι τών αιώνων τούτων οϊτινες πλέον ή απαξ ύπό τοϋ σκότους 
κατεκλύσθησαν, άλλ’ ή έπιρροή τών οποίων έπί τήν γένεσιν τοΰ νεω- 
τέρου κόσμου ύπήρξεν ίκανώς σπουδαία, ώστε σπουδαίως ν’ άπασχολή 
τήν προσοχήν ήμών. Κατά παράδοσιν έπί πολύ πιστευομένην διά 
ψηφίδων είχεν έκτελεσθή ή θαυματουργός τού Χριστού είκών, ή 
έμφανισθεΐσα έν τή άψίδι τοΰ Άγιου Ίωάννου τού Λατερανοΰ, δτε 
0 σεπτός ούτος ναός άφιερώθη ύπό τοΰ Μ. Κωνσταντίνου εις τήν 
λατρείαν τού νέου θεοΰ. Διά τοΰ μωσαϊκού ό Πάπας Σέξτος δ Γ ' 
ήθέλησε νά έπικυρώση μετά τήν καταδίκην τών νεστοριανών τά ύπό 
τής έν Έ φέσφ συνόδου άνακηρυχθέντα δόγματα · δι’ αύτοΰ ήθέλησε 
νά παραστήση είς τά ομ,ματα τοΰ εύλαβοΰς αύτοϋ ποιμνίου τήν 
ιστορίαν τοΰ λαοΰ τοϋ Ισραήλ, ήν θαυμάζομεν έπί τών τοίχων τοΰ

προηγ. φύλλον.)

έν Ρώμ.η ναοΰ τού Λιβερίου. Ό  Θεοδώριχος διά τοότου έξεικονίσατο 
τήν άνάμνησιν τών θριάμ,βων αύτοΰ, διατάξας μεταξύ άλλων καί νά
παραστήσωσιν αύτόν, τήν λόγχην έν τή μια κρατούντα χειρί καί έν
τή έτέρα. τήν άσπίδα, έν μέσφ τών συμβολικών παραστάσεων τής 
Ρώμης, ήτις νέαν ώφειλεν αύτφ δόξαν, καί τής Ραβέννας, ήτις 
τεταπεινωμένη καί ίκετεύουσα προύχώρει πρός τόν νικητήν τόν έ'λεον 
αύτοΰ έξαιτουμένη. Καί βραδύτερον, μετά τήν έφήμερον τών Γότθων 
δεσποτείαν, τή ψηφιδογραφία έ'λαχεν ή τιμή νά μεταβιβάση ήμΐν τάς 
εικόνας τοΰ Ίουστινιανοΰ καί τής Θεοδώρας καί τών αύλικών αύτών, 
τάς άπαραμίλλους εικόνας τών ναών τής Ραβέννας. Λομβαρδοί, 
Φράγκοι, Νορμανδυί έποιήσαντο έκ περιτροπής χρήσιν αύτής κατά 
τούς έπομένους αιώνας · περιώνυμοι έπί πολύ υπήρξαν αί συνθέσεις, 
δι’ ών δ Λουϊτπράνδος έκόσμησε τόν ναόν τής Ώλόνας. Ή  πλατεία 
τοΰ Λατερανοΰ διατηρεί έ'τι τήν άνάμνησιν τής στέψεως Καρόλου 
τοΰ Μεγάλου, ούδαμ.οϋ δέ ή κυριαρχία Ροβέρτου τοϋ Γυσκάρδου
καί τών διαδόχων αύτοϋ κατέλιπε μνημεία τόσφ λαμπρά δσον αί
ψηφιδογραφίαι τοϋ Παλέρμου, τοΰ Μοντρεάλ καί τού Σαλερνου.

Ύπό τήν έ'ποψιν τοΰ χαρακτήρος έξεταζομένη ή ψηφιδογραφία, 
διατηρεί ε’ίπ?ρ τις καί άλλος τής καλλιτεχνίας κλάδος τάς κλασικάς 
παραδόσεις καί είς υψιστον έξικνεΐται τελειότητος σημεΐον. Ένφ ύπό 
τήν έπιρροήν τοΰ χριστιανισμού ή έπί μαρμάρου ζωγραφική άναζωο- 
γονεΐται καί παρασκευάζεται είς νέαν πτήσιν, ή γλυπτική τέχνη κατ’ 
ονομα μόνον δφίστατο έ'τι. Έξετάζων τις τά έν τή άγορα τής Ρώμης 
άνάγλυφα τής άψίδος τοΰ Σεπτιμίου Σευήροο, νομίζει δτι άδύνατον 
μείζων νά έπέλθη τής τέχνης ταύτης κατάπτωσις, καί έν τούτοις, 
παραβάλλων αύτά πρός τά τής άψίδος τοϋ Κωνσταντίνου, εύρίσκει 
τήν χωρίζουσαν αύτά άβυσσον τής διαφοράς ούχ ήττον βαθεΐαν ή 
δση ύπάρχει μεταξύ τής άψίδος τοϋ Σευήροο καί τών τοϋ Τραϊανού 
καί Τίτου. Οί γλύπται τών χριστιανικών σαρκοφάγων, οί πλεΐστοι τών 
οποίων άνήκουσιν είς τδν Δ ' καί Ε ' αιώνα, δέν ϊσχυσαν ν’ άναστεί- 
λωσι τό κατακλύσαν τότε τήν τέχνην ρεύμα τής βαρβαρότητος. Μάτην 
άντετάχθη δτι τά εργα αύτών κατεσκεύαζον εκ τών προτερων πολυ
άριθμα θεωρούντες :αϋτα ώς βιομηχανικά μάλλον προϊόντα ή ώς 
έ'ργα τής καλλιτεχνίας. Ούδείς τών παρά τοΐς έθνικοΐς σαρκοφάγων, 
ύπό τούς αύτούς ορούς γενομένων, δεικνύει τόσφ κακορρύθμ.ους όγκους,
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μορφάς τόσφ κακοσχήμους καί τόσφ μεγάλην τών άνατομικών καί 
τών τής φιλοκαλίας νόμων άγνοιαν. Άπαιτεΐται εκτάκτως καλή θέ- 
λησις, ιν’ άνακαλύψη τις ένιαχού τό άκρον ύφάσματος έπιτυχώς 
προσηρμοσμένον, φυσικήν τινα στάσιν, λείψανον τι φιλοκαλίας καί 
ποιήσεως. ύστάτην άντανάκλασιν τών αριστοτεχνημάτων, ών άχρι τοΰ 
νδν έ'βριθεν ή Ιταλία. Έ ν Ραβέννα, παρά τήν σωτήριον τοδ βυζαν
τινού πολιτισμού έπίδρασιν, δέν εινε ήττον ή έν Ρώμη επαισθητή τής 
γλυπτικής ή κατάπτωσις. Ούδέν όγκωδέστερον καί χυδαιότερον τών 
έκ μαρμάρου μορφών, δι’ ών κοσμείται τό έσωτερικόν τών βαπτι- 
στηρίων τών δρθοδόξων · θά  έδίσταζέ τις άνευ τής γραπτής μαρτυρίας 
νά πιστεΰση οτι είσι σύγχρονα τών θαυμαστών τοδ θόλου ψηφοθε
τημάτων. Πανταχοδ ή διά τοδ έλεφαντόδοντος γλυπτική, ή χρυσοχοϊκή 
τέχνη, ύποσκελίζουσι τήν κυρίως γλυπτικήν. Ά π ό  τοδ Ζ ' αίώνος οί 
Ιταλοί φαίνονται παντελώς άπέχοντες τής κατεργασίας τοΰ μαρμάρου 
καί τοΰ χαλκοδ. Καί έν τή αρχιτεκτονική τά πάντα άμετάκλητον 
έμφαίνουσι κατάπτωσιν.

Κατά τάς λαμπράς τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας ήμέρας ή 
ψηφιδογραφία άφίκετο είς τόν ύπατον βαθμόν καλλωπισμοδ περιζη- 
τήτου διά τής έπιδιωκομένης άκρας έν αύτφ μεγαλοπρεπείας καί 
πολυτελείας. Τοδτ’ αύτό συνέβαινε καί κατά τούς χρόνους τής βυζαν
τινής αύτοκρατορίας, δπότε τά μωσαϊκά έπεσκίασαν πάντας τούς 
άλλους τής ζωγραφικής κλάδους καί άπέβησαν τό κατ’ έξοχήν τής 
θριαμβευούσης έκκλησίας δργανον. Φυσικόν ήτο, οί βάρβαροι, άν ικανοί 
νά έκτιμήσωσι τών τύπων τήν αγνότητα καί τήν εύγένειαν τοΰ ρυθμοΰ, 
νά θαμβωθώσιν έκ τοΰ πλούτου τών μεγαλοπρεπών τούτων συνθέσεων · 
ή πολυτέλεια είς τά ομματα αύτών έπεΐχε τόπον καλαισθησίας. 
Πρώτος ό Διοκλητιανός ειχε δώσει τό παράδειγμα ανήκουστου άχρι 
τής σήμερον πολυτελείας. Έκ ταπεινών δ μονάρχης ούτος έλκων τό 
γένος ήσθάνετο τήν ανάγκην μετάξινων χρυσοϋφών υφασμάτων, μαρ
γαριτών, καί σαπφείρων μέχρι καί τών υποδημάτων του. Οί διάδοχοι 
αύτοΰ ούδαμώς ύπελείφθησαν καί ύπερηκόντισαν μάλιστα αύτόν έν 
τή πολυτελείς. Ά π ό  τής έποχής ταύτης οί χρονογράφοι ούδένα 
ποιούνται λόγον περί τοΰ τύπου καί τοΰ ρυθμοΰ τών έργων τής 
καλλιτεχνίας, ένδιαφέρονται δέ μόνον περί τής συνθέσεως καί τοΰ 
δγκου αύτών · τήν έποχήν ταύτην τό μάρμαρον καί ό ορείχαλκος 
περιφρονοΰνται ώς κοινόταται δλαι, δ άργυρος δέ καί ό χρυσός καί 
οί λίθοι οί πολύτιμοι κρίνονται άξιοι πρός διακόσμησιν τών ναών καί 
τών άνακτόρων · τήν όλονέν δέ έπίτασιν τής πομπώδους έν τή τέχνη 
πολυτελείας δύναταί τις νά σπουδάση έν ταίς μέχρις ήμών διασω- 
θείσαις ψηφιδωταΐς είκόσιν. Μετά μικρόν, πλήν τών εικόνων τοΰ 
Χριστού καί τών άποστόλων, τήν αρχαιοπρεπή τήβεννον, τήν τόσφ 
εύγενή έν τή άπλότητι αύτής, άντικαθιστώσιν αί σπινθηροβολούσαν 
έκ λίθων τιμίων βυζαντιακαί περιβολαί. Αί εικόνες τής Παρθένου, 
τών άγίων καί τών εύεργετών τής έκκλησίας έξαφανίζονται ύπό τόν 
φόρτον τών κεντητών κοσμημάτων καί τών σαπφείρων, καί έν ταίς 
υπό τάς εικόνας περιγραφαΐς έξαίρεται ούχί τής έπινοίας ή εύγένεια, 
ουτε ή δύναμ,ις τής έκφράσεως, άλλ’ δ πλούτος άποκλειστικώς καί 
ή λαμπρότης. Ή  δέ περί τήν έθιμοτυπίαν μέριμνα συμπληροΐ τήν 
έξεζητημένην ταύτην πολυτέλειαν. ,,Πρότερον, λέγει ό κ. Κάρολος 
Βαγιέ έν τή σοφή αύτοΰ περί τής Ι σ τ ο ρ ί α ς  τ ή ς  β υ ζ α ν τ ι α -  
κ ή ς  τ έ χ ν η ς  συγγραφή, τό δφος ήν φυσικώτατον έν τή ζωγραφική, 
άπλαΐ καί άβίαστοι αί στάσεις · άπό τοΰ Δ ' αίώνος αί μεγάλαι 
αυται άρεταί άρχονται έκλείπουσαι. Αί άπλαΐ καί ούτως είπεΐν οίκο- 
γενειακαί έκεΐναι παραστάσεις άπαρέσκουσι τοΐς τεχνίταις καί άπο- 
φεύγονται ώς στερούμεναι άξιοπρεπείας καί σοβαρότητος. Ό  Χριστός, 
δ μηδόλως τών περιστοιχούντων αύτόν διακρινόμενος καί μετά πάντων 
μιγνυόμενος, φαίνεται αύτοΐς άγαν δημοτικός. Είνε βασιλεύς, η δέ 
τέχνη όφείλει νά καταστήση τοΰτο αισθητόν. Ά π ό  τής έποχής ήδη 
ταύτης οί συγγραφείς παρέχουσι τό παράδειγμα τών ολως ύλικών 
έςομοιώσεων τής θείας πρός τήν έπίγειον βασιλείαν. Καταρχόμενος 
τοΰ πρός τόν Κωνσταντίνον πανηγυρικού, δ Εύσέβιος διά μακρών 
έκτυλίσσει τήν εικόνα ταύτην · τόν Θεόν παρίστησιν ήμΐν ώς τόν έν

ούρανοΐς αύτοκράτορα · θρόνος αύτοΰ είνε δ ύπερνέφελος δρίζων, ή 
γή τό ύποπόδιον τών ποδών αύτού, αί έπουράνιοι στρατιαί άποτε- 
λοΰσι τήν περί αύτόν φρουράν, δορυφόροι δέ αύτοΰ είσίν αί ύπερ- 
φυσικαί δυνάμεις καί άναγνωρίζουσιν αύτόν ώς δεσπότην, κύριον καί 
βασιλέα“ . Ή  δέ έξομοίωσις αυτη εξακολουθεί ν’ άναπτύσσηται διά 
περιεργοτάτων καί πλουσιωτάτων εικόνων, ώστε έν τή κυριότητι τής 
έπισήμου τέχνης παρίσταται τού λοιπού ό Χριστός λαμπροτεραν περι- 
βεβλημένος στολήν, δψιν δέ μεγαλοπρεπεστέραν αμα καί έπιβλητι- 
κωτέραν · είκονίζεται μέν ύπό τοΰ πλήθους περιστοιχούμενος, άλλ’ 
ώς μονάρχης μηδόλως μετά τούτου συγχεόμενος · άνάγκη νά καθί
σταται εύχερής ή έν πάση περιπτώσει άναγνώρισις αύτοΰ έκ δια
κριτικών σημείων. Ή  άληθής αύτοΰ άλλως τε θέσις έστιν ή έπί 
τού θρόνου, τοΰ βυζαντινού έκείνου θρόνου τοΰ έκ χρυσού καί σαπ
φείρων έξαστράπτοντος.

Έπί τής αύτοκρατορίας ή διάταξις, ό χρωματισμός, δ ρυθμός 
τών συνθέσεων, ειτε περί ψηφοθετημάτων πρόκειται, ειτε περί τοιχο
γραφιών αίτινες τότε μόνον φαίνονται, δπόταν τό τε χρήμα καί δ 
χρόνος έπιλείπουσι διά τήν χρήσιν τής ψηφιδογραφίας, βαθείας ούχ 
ήττον ύφίστανται τροποποιήσεις. Παρήλθον ηδη αί μεγαλοπρεπείς 
έκεΐναι, άλλ’ άτεχνοι σελίδες, έν αίς ό τεχνίτης, ώς έν τοΐς ψηφο- 
θετήμασι τής Παλαιστίνης, μόνην τήν φαντασίαν είχεν οδηγόν. Ή  
κανονικότης καί ή συμμετρία άποβαίνουσιν οί κυριώτατοι πάσης έν 
τοΐς τοίχοις ζωγραφικής νόμοι · άπό τούδε τού ζωγράφου ή αποστολή 
έστι τό συμπληροΰν τού άρχιτέκτονος τό εργον καί ούχί τό ταράτ- 
τειν αύτό.

Έξετάζων τις τόν χρωματισμόν τών χριστιανικών ψηφιδογρα- 
φημάτων τείνει νά πιστεΰση δτι μετεβλήθησαν καί αύτά τής όράσεως 
τά αισθητήρια. Τό ρωμαϊκόν τών συνθέσεων έδαφος συντεθειμένον 
ε’ίτε έκ στρώματος λευκών ψηφίδων, είτε έκ τοπείων ή αρχιτεκτονι
κών παραστάσεων, άντικαθιστά ή χρυσή ή κυανή βάσις. Έν τφ 
μαυσωλείφ τοΰ Άγιου Κωνσταντίνου παρά τήν Ρώμην, σπουδαιοτάτφ 
μεταβατικής έποχής μνημείφ, ό ψηφοθέτης συμμορφοΰται πρός τήν 
άρχαίαν κλασικήν παράδοσιν · τό λευκόν χρώμα δεσπόζει έπί τών 
ψηφοθετημάτων αύτού. Ά π ό  τοΰ Ε ' δμως αίώνος αί μορφαί έγεί- 
ρονται πάντοτε έπί βάσεως χρυσής ή κυανής έν Ρώμη, έν Ραβέννα, 
έν Μιλάνφ καί έν Νεαπόλει ■ Σπανίως νεωτερισμός τόσφ κατά τό 
φαινόμενον απλούς παρήγαγεν άξιολογώτερα άποτελέσματα · έν ροπή 
όφθαλμοΰ έφάνη διά τούτου ούχί ή λάμψις έπιζητουμένη, άλλ’ ή 
ζωή · τεχνητή τις αίγλη άναπληροΐ τής ήμέρας τό φώς, τά δέ 
παριστώμενα πρόσωπα καταλείπουσι τόν πραγματικόν κόσμον ινα 
εισέλθωσιν έντός τοΰ ιδεώδους. Καί έν τή ρωμαϊκή τέχνη δέν ήτο 
βεβαίως άγνωστος ή λαμπρά αυτη τών χρωμάτων αρμονία · ευρίσκει 
τις καί έν αύτή τή Ρώμη καί έν Πομπηία; πλέον ή απαξ τόν χρυσόν 
μετά τής πορφύρας συγκεκερασμένον · συχνάκις έπί βάσεως σιδηρίτου 
λίθου διαγράφονται μαργαροειδεΐς λευκότατοι ιματισμοί. Είτε ζωηρά 
καί φαιδρά, είτε σκυθρωπή καί σοβαρά είνε τών χρωμάτων ή άρ- 
μόνια, πάντα τής τέχνης τά τοιαΰτα δημιουργήματα άπησχόλησαν 
τούς άριστοτέχνας τοΰ χρωματισμού. Τήν τοιαύτην έν ταίς τάσεσι, 
ταίς ίδέαις καί τφ χρωματισμφ άναστάτωσιν συνεπλήρωσεν ούσιώδης 
ύπό τεχνικήν έ'ποψιν ετέρα τροποποίησις. Οί άρχαΐοι τήν κυρίως 
ψηφιδογραφίαν, άλλαις λέξεσι τήν τών τοιχογραφιών καί τών εικόνων 
μίμησιν, έφήρμοζον άποκλειστικώς είς τήν διακόσμησιν τοΰ έδάφους · 
πρός έξασφάλισιν δέ μακροτάτης διαρκείας είς άεννάως ποδοπατου
μένας συνθέσεις μόνον σχεδόν τοΰ σκληρού λίθου έποιοΰντο χρήσιν, 
διά δέ τάς έν ταίς πλευραΐς τών κτιρίων έπικολλήσεις μετεχειρίζοντο 
μαλακωτέραν τινά καί εύωνοτέραν κεκρυσταλλωμένην δλην. Τό 
σύστημα τούτο άνέτρεψεν ή χριστιανική τέχνη · τά κάθετα τών οικο
δομών μέρη, οίον τοΰ ναού τό διάζωμα, ή θριαμβική άψίς, ό θόλος, 
μόνα φαίνονται άξια νά κοσμηθώσι διά τής κυριωτάτης ζωγραφικής, 
δι’ ής έγράφοντο αί εικόνες τών άγίων καί αί σκηναί έκεΐναι τής 
άποθεώσεως, είς άς ή χρήσις τεχνητών χρωμάτων τηλικαύτην χορηγεί 
λάμψιν · θεωρείται τούναντίον ιεροσυλία ή χάραξις θρησκευτικών
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εικόνων έπί τοΰ έδάφους είς ποδοπατήματα έκτεθειμένων. Έξαιρου- 
μένων δμως τών καθαρώς χριστιανικών παραστάσεων, ή έκκλησία 
μεγάλην έδείκνυεν άδιαφορίαν είς τήν διά ποικίλων άλλων έξεικονί- 
σεων έπίστρωσιν τοΰ έδάφους · ουτω διάφοροι έπιγραφαί καί παρα
δόσεις τής άρχαίας έθνικής λατρείας καί τοΰ άρχαίου βίου μάλιστα 
ύπό τών λαϊκών έχαράσσοντο. Έπί είκοσιν αιώνας καί πλέον αί 
βέβηλοι παραστάσεις καί έν τούτοις ικανοί πολυθεΐστικοί τύποι έλευ- 
θέρως έκτυλίσσονται είς τάς τοΰ έδάφους έπιστρώσεις, ένφ έν τοΐς 
τοίχοις ή αύστηροτάτη έπρυτάνευεν ορθοδοξία. I Ιού μέν προσωποπε- 
ποιημέναι αί μορφαί τών Μηνών εικονίζονται περιστοιχίζουσαι τό
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χριστιανικήν κατά βάθος ιδέαν. Ό  λαβύρινθος κατά τό πνεΰμα τοΰτο 
έξεικονίζει τοΰ κόσμου τήν διαφθοράν · τήν πρόθεσιν δέ ταύτην άπο- 
δεικνύει καί ή παρά τόν ελληνα ηρώα έξεικόνισις τοΰ Δαβίδ κατα
βάλλοντας τόν Γολιάθ. Καί αύτάς έ'τι τών έθνικών αμφιθεάτρων τάς 
άναμνήσεις διηρμήνευον είς τά πλήθη οι ψηφιδογράφοι · απόσπασμα 
ψηφοθετήματος έν Ρώμη άπό τοΰ ναού τοΰ Άγιου Άνδρέου προερχό- 
μενον παρίστησι τίγριν καταβιβρώσκουσαν δάμαλιν · άλλαχοΰ, ώς έν 
Κρεμμόνη, Καρχηδόνι καί Τζεμιλάχ άπαντώνται συμπλοκαί θηρίων 
καί κυνηγεσίων εικόνες. Είς τάς έξεικονίσεις ταύτας τού έδάφους 
διεσώθη ετι καί τό φαντασιώδες εκείνο ζφολογικόν σύστημα, δπερ

ΙΙΡΟΟΔΟΣ.

Β Ο ΓΛ ΓΑ Ρ ΙΣ.

Έ τος, δπερ διά τής μιας χειρός κρατεί τόν Ί  Ιλιον καί τήν Σελήνην 
διά τής έτέρας, αλλαχού τό Έ τος κάθηται έπί θρόνου στέμμα φέρον 
έν τή κεφαλή, τό σκήπτρον δέ έν τή μια χειρί καί τήν σφαίραν έν 
τή άλλη, άλλαχοΰ πάλιν αί προσωποποιήσεις τών Ωρών παρίστανται 
παρά τά ζφδιακά σημεία, καί έν ετέρα έξεικονίσει φαίνονται τών 
τεσσάρων στοιχείων ή τών τεσσάρων ανέμων αί παραστάσεις · τόν 
παράδοξον δέ τοΰτον κύκλον συμπληροΰσιν εικόνες εκ τής μυθολο
γίας είλημμέναι, έν αίς προσωποιοΰνται, άν μή άποθεώνται αί δυνάμεις 
τής φύσεως. Έν Παβία τό κύριον τών έπί τού έδάφους έξεικονίσεων 
άντικείμενον άποτελεΐ ή τού Θησέως καί τοΰ Μινώταυρου πάλη. 
Προσθετέον έν τούτοις δτι είς τάς ύπό τής έθνικής θρησκείας έμ- 
πνεομ,ένας ταύτας παραστάσεις δ καλλιτέχνης έπειράθη νά εκφράση

καί κατά τόν μεσαίωνα καί έπί τοσούτους μετά ταΰτα αιώνας είχε 
κατακλύσει τήν φαντασίαν τής Εύρώπης παρά τάς εύγλώττους τών 
ιερών πατέρων διδαχάς · σειρήνες, ίπποκάμπαι, κένταυροι, χίμαιραι, 
δράκοντες, αίγόκερω, βασιλίσκοι καί άλλα παραπλήσια, δσα ή δη
μιουργική φαντασία τών άρχαίων επλασε τέρατα. Είς δέ τό λιθό- 
στρωμα τού θόλου τής Κασάλης φαίνεται περιεργότατον παράδειγμα 
τής είς τάς παλαιάς ταύτας παραδόσεις έμμονής · εικονίζονται έν 
αύτφ μυθολογικά ό'ντα ύπό τοΰ Πλινίου περιγραφόμενα, άκέφαλοι 
άνδρες καί οί άντίποδες μετ’ έπιγραφών, αίτινες ούδεμίαν καταλεί- 
πουσιν άμφιβολίαν ώς πρός τήν πηγήν τής τοιαότης έμπνεύσεως.

Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ.
(Έ πεται τό τέλος.)
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ΑΚΡΟΑΣΙΣ ΠΑΡΑ Τδι ΜΕΧΜΕΤ-ΑΛΗ.
Διήγημα δπό M e ry .

Ό  κ. Μιμάν άντιπροσωπεόει τήν Γαλλίαν παρά τή αυλή τοδ 
άντιβασιλέως τής Αίγυπτου · είναι άνήρ εύπαίδευτος καίτοι σοφός. 
Συνέγραψε βιβλίον, δπως όλος δ κόσμος. Έ χει εν γραφεΐον καί 
δύο μομίας τοΰ Ραμσή, δπως δλος ό κόσμος, καί διωρίσθη ύπό τοΰ 
ύπουργείοϋ επιτηρητής τών πυραμίδων τής Αίγυπτου, εργασία, ήτις 
απαιτεί λεπτοτάτας φροντίδας. Ό  κ. Μιμάν αγαπά. τάς πυραμίδας 
ώς ιδίας του θυγατέρας, θωπεύει αύτάς έρωτικώς καί τρέμει έπί 
μόνη τή ιδέα τής απώλειας. "Εκαστος εχει τήν αδυναμίαν του, καί 
αι πυραμίδες κατέχουσι μέγα μέρος έν τή καρδία. τοΰ κ. Μιμάν.

Ήμέραν τινά ό κ. Μιμάν έ'μαθεν έκ φήμης διαδοθείσης έν 
Αλεξάνδρειά: ότι δ Πασάς έδωρήσατο μίαν τών πυραμίδων του εις 
τόν πάτερ Άνφαντΐνον. Είναι καλόν νά ύπενθυμίσωμεν τφ άνα- 
γνώστη δτι δ πάτερ Άνφαντΐνος έπενόησε θρησκευτικήν αιρεσιν έπι- 
κληθεϊσαν τοΰ Σαίν-Σιμόν, περί της δποίας ήσχολήθη ό κόσμος 
επί δέκα πέντε ήμέρας. Ό  πάτερ Άνφαντΐνος εύρίσκεται είς Αίγυ
πτον, δπου Τδρυσεν έργοστάσιον μομιών καί προκατακλυσμιαίων 
αγγείων καί εκτισεν έπί τής άμμου τήν ίδικήν του Ακαδημίαν πέριξ 
τοΰ Ίμπαμπέτ. Ζητεί έλευθέραν γυναίκα έν τφ σεραί'φ καί διδάσκει 
έν τή έρήμφ.

Ήμέραν τινά, ό αγαθός ούτος ίερεύς διήλθε πρό τής πυρα
μίδος τοΰ Χέοπος, έλυπήθη ίδών τοσαύτας πέτρας άπολλυμένας, 
ώραίας πέτρας τοΰ λατομείου τοΰ Μοκατάν, ένφ δέν είχεν ουτος 
ούδεμίαν διά νά στηρίζη τήν κεφαλήν του, καί μέ υφος Άγιοσιμονικο- 
αιγυπτιακόν συντάξας αιτησιν, ύπέβαλεν αύτήν τφ άντιβασιλει.

,,Γιε τοΰ όδηγοΰ τών πιστών, είσαι πολύτιμος λίθος. Ό  θεός 
Σέ εβαλεν είς τόν δάκτυλον τής Αιγύπτου, δπως ό νεόνυμφος θέτει 
δακτύλιον είς τόν δάκτυλον τής νεαράς του συζύγου.

„ Οσάκις διέρχεσαι προ τοΰ Φουντούκ, ή κάμηλος προσπίπτει, 
οί' ίπποι χρεμετίζουσι καί ό άλέκτωρ τινάζει τά δίκην ακτινών σπιν- 
θηρίζοντα πολύχροα πτερά του.

,,Διότι είσαι μέγας.
,,Εισαι πατρικώτερος τοΰ Φαραώ, δστις έθρεψε τήν Αίγυπτον 

κατά τά έπτά ετη τής άφορίας της.
,,Εισαι φρονιμώτερος Ραμσή τοΰ Β ', δστις έπροίκισε μέ λουτρά 

καί αύτά τά δωμάτια τών πτωχών.
,,Εισαι καλλίτερος γεωργός τοΰ Πτολεμαίου Βασιλέως, δστις 

δι’ ιδίων χρημάτων ήγόρασε τρία έκατομμύρια βιβλίων περί γεωργι
κής, ατινα ούδείς άνέγνωσε.

,,Δόξα τφ Φαραφ ! Δόξα Ραμσή τφ Β ! Δο'ξα τφ ΙΙτολε- 
μαίφ Βασιλεΐ! άλλά τρις δόξα Σ ο ί!

..Είμαι πτωχός. Έ χω  άνάγκην μιας πυραμίδος· έ'χεις εξήκοντα 
και μ.ίαν εν τφ κράτει Σου, καί Σέ ζητώ τήν εξηκοστήν πρώτην. 
Σοί μένουσιν άρκεταί άκόμη διά νά ήσαι ό π υ ρ α μ ι δ ι κ ώ τ ε ρ ο ς  
μονάρχης τής Ανατολής.

„Ίδού  Σοί τάς λογαριάζω.
„ Κατέχεις είς τήν Σαμάραν δέκα τέσσαρας ώραίας πυρα

μίδας, χαριέσσας ώς Ίβεις άποκοιμιθεΐσας ύπό τάς φλογέράς άκτίνας 
τοΰ ήλιου.

„ Κατέχεις τεσσαράκοντα είς Μερόην. ’Ίσω ς δέν γνώριζε·ς τήν 
έπαρχίαν Σου τής Μερόης · είναι άγονος είς φόρους, άλλά γόνιμος 
είς κανθάρους. Ά λλ ω ς τε ή Μερόη υπήρξεν ή κοιτίς τών γυμνο- 
σοφιστών, κατά τόν Ηρόδοτον, τόν μέγαν τοΰτον μυθογράφον τών 
Έλλήνων.

,,Είς Γκιζέ άριθμεΐς επτά, αΐτινες υπήρξαν εν έκ τών θαυ
μάτων τοΰ κόσμου. Μίαν τούτων Σέ ζητώ, καί θά λάβω τήν πρώ
την τυχοΰσαν.

,,Όταν μοί παραχώρησης τό χαρίεν τοΰτο δώρον, θέλω τό 
καταθέσει πρό τών ποδών Σου, φαεινέ μου Πασσά, καί θά ήμαι

εύθυμώτερος τοΰ τυφλού, δστις μετά έγχείρισιν καταρράκτου ανέκτησε 
τήν δρασιν.

,,Βουτώ είς τά άχανή τοΰ Ώκεανοΰ βάθη ΐνα ευρω τήν 
ταπεινήν θέσιν, ήτις μοί αρμόζει οσάκις Σέ προσκυνώ, ώ θείε ΙΙασά.“

Άνφαντΐνος.
Ό  Πασάς, δστις έννοεΐ τήν Γαλλικήν, έζήτησε νά τφ έξηγή- 

σωσι τήν έπιστολήν καί έ'γραψεν ό'πισθεν: ,,Καλδν διά μίαν πυραμίδα".
'Ο πάτερ Άνφαντΐνος έπεδείκνυε τήν έπιστολήν είς δλην τήν 

Γαλλικήν παροικίαν κραυγάζων:
—  Ά π ό τό ύψος τοϋ δώρου μου σαράντα αιώνες μέ προσ

βλέπουν.
Ο κ. Μιμάν, δστις είναι άρχαιολόγος καί άπό εικοσαετίας 

τρυφερώτατα κατεκαίε:ο ύπό ερωτος πρός τήν πυραμίδα τοΰ Χέοπος, 
δέν ήδυνήθη νά δεχθή τοιαύτην προσβολήν. Έ χει τά πάντα έν 
τφ μουσείφ του έκτός μιας πυραμίδος. Τά κενόν τοΰτο υποσκάπτει 
τήν προξενικήν του ύπαρξιν, καί έν τούτοις ούδέποτε θά  έτόλμα νά 
ζητήση παρά τοΰ άντιβασιλέως τοιοΰτον κομψοτέχνημα.

Πρέπει νά ήναί τις δπαδός τοΰ Σαίν-Σιμονισμοΰ τρός τοΰτο.
Κατατρυχόμενος ύπό ζηλοτυπίας ό κ. Μιμάν, ώς ταΰρος 

βλέπων τήν δάμαλίν του άρπαζομένην υπό άσήμου χωρικοΰ, συνέ
λαβε σχέδιον, τό δποΐον εμελλε νά άποκαταστήση τήν ισορροπίαν 
εις τήν κοιλάδα τοϋ Γκιζε. Έζήτησε λοιπόν άκρόασιν παρά τφ 
Μεχμέτ-Άλή.

Ο αντιβασιλευς ητο έξηπλωμένος έπί διβανίου καπνίζων ήδυ- 
παθώς τήν άχώριστόν του καπνοσύριγγα καί εχων άκριβώς τήν 
αυτήν θέσιν, ήν τφ εδωκεν δ διάσημος ζωγράφος Όράτιος Βερνέ 
είς τήν εικόνα του ,,ή σφαγή τών Γενιτσάρων". Ό  κ. Μιμάν εισερ
χόμενος έθεώρησεν έαυτόν έσφαγμένον · άλλ’ δ Μ εχμέτ-Άλής τόν 
καθησύχασε καί προσφέρων αύτφ καπνοσύριγγα είπε.

—  Τί θέλεις, χριστιανέ;
Ό  πρόξενος άπήντησε.
—  Φ ώς τών πιστών, άστρον τής λίμνης καί τοΰ άνύδρου 

ποταμοΰ, πεύκη τοϋ Μοκατάν, κάνθαρε τής Τεντίριδος, άρχιεπίσκοπε 
τής Έρμουπόλεως, Σουλτάνε τής Ηλιουπόλεως, Βεζίρη τής Κροκο- 
δειλουπόλεως, ρόδον τής Αρσινόης, τής σήμερον Φαγιοΰν, μαργα
ρίτα τής λίμνης Μοίριδος, Μινώταυρε τοΰ Λαβυρίνθου, βράχε τής 
Ελεφάντινος, μεταλλείον τής Φιλέας, φρέαρ τοΰ τροπικού . . .

—  Είναι πολύ δυσάρεστον, είπεν δ Πασάς, νά ύποφέρη τις 
αιωνίως τό κυριελέησον τοΰτο τών τίτλων, δταν κατά δυστυχίαν δίδη 
άκρόασιν εις σοφόν τινα Εύρωπαΐον. Εξακολουθεί λοιπόν, χριστιανέ· 
έ'φθασες είς τό φρέαρ τοΰ τροπικού, σβέσον τήν δίψαν σου.

Ό  κ. Μιμάν έξηκολούθησε.
—  Φοΐνιξ τής άμμου τοΰ Ά μμωνος . . .
—- Ά κ ό μ η ; έφώνησεν δ Πασάς · δέν θά  μέ χαριτώση μήτε 

ενα κόκκον έκ τής άμμου τών έρημων. Ό  κ. Μιμάν έξηκολούθησε.
—  Βρύσις τοΰ Άκ-Μουνίν, προσκυνώ τήν κόνιν τών ποδών 

σου καί παρακαλώ νά μέ άκούσης.
—  Α ΐ! καί τί άλλο κάμνω; είπεν δ Πασάς.
—  Ά νθρωπός τις, είπεν ό κ. Μιμάν, άνθρωπός τις, άν έπι- 

τρέπηται νά δνομάσωμεν διά τοΰ έντιμου τούτου δνόματος ενα εικο
νοκλάστην, δστις μελετά νά θραύση τήν βασιλικήν κοσμηματοθήκην, 
ην σοί εκληροδότησαν οί πρόγονοι, κάποιος Άνφαντΐνος συνέλαβε 
τό τολμηρόν σχέδιον νά φέρη βέβηλον δνυχα έπί τής σεβαστής πυραμίδος 
τοΰ Χέοπος. Ουτω, δ,τι δέν ήδυνήθησαν οί Πέρσαι, μήτε δ Καμβύσης, 
μήτε δ δόλιος Χρόνος, μήτε τό τηλεβόλον τοΰ Σουτάν-Κεμπίρ, 
(Μεγάλου) τοΰ κοινώς δνομαζομένου Ναπολέοντος, δ,τι δέν ήδυνή
θησαν οί Άγγλοι, οί μεγάλοι ούτοι καταστροφεΐς τής έρήμου, θέλει 
τό κατορθώσει είς πάτερ Άνφαντΐνος. ΤΩ άστήρ τής Έρήμου, ώ 
ρόδον τής Ροζέτης, ώ στήλη έκ ροδοχρόου γρανίτου ! . . .

—  Νά τος άρχίζει πάλιν, είπεν δ Πασάς.
— Ό χι, δέν θά  ύποφέρη ς μία τών θυγατέρων σου νά άτι- 

μασθή υπό τοΰ Καμβύσου τούτου τοΰ Σαίν-Σιμονισμοΰ. Θά καλύψης
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διά τής χλαμύδος σου τήν άγίαν πυραμίδα, δέν θά άποδιώξης άπό 
τής οξείας των γωνίας τούς τεσσαράκοντα αιώνας, οιτινες εκλέξαντες 
αύτήν ώς κατοικίαν των, διέρχονται ΐήν ζωήν των θεώμενοι έκεΐθεν 
τούς παροδίτας. Τί θά  ελεγον έν Γαλλία άν έμάνθανον δτι δ 
άντιβασιλεΰς, δ διάδοχος τοΰ Φαραώ, τοΰ Πετεφρή καί τοΰ ’Ιωσήφ 
έν Αίγύπτφ, έπέτρεψε τήν καταστροφήν τοΰ εβδόμου μέρους τών 
επτά θαυμάτων τοΰ κόσμου! Ή  Ακαδημία τών έπιστημών ήθελε 
σέ αναθεματίσει καί οί έμποροι δέν θά έδέχοντο πλέον τά δέματα 
τοΰ βάμβακός σου.

—- Έτελείωσες, πρόξενε; είπεν δ Πασάς έκπέμπων νέφος 
καπνοΰ.

—· Μάλιστα, ώ λαμπρέ σατράπα, Αιγύπτιε Πολύγονε κολοσσέ . . .
—  Κ αλά- είπεν δ Πασάς, είσαι πολύ άστεΐος προσπαθών νά 

δεσμεύσης τάς χεΐράς μου δταν θέλω νά προσφέρω άτομόν τι εκ 
τών έρήμων μου είς έτερον καλούμενον Άνφαντΐνον.

—  Δέσποτα, λέγει δ πρόξενος ύποκλινόμενος, βεβαίως ή πυραμίς 
τοΰ Χέοπος, ήν κατεμέτρησα καί ήτις εχει τετρακοσίους τριάκοντα 
πέντε πόδας υψους, καί έξακοσίους είς έκάστην τών βάσεών της, 
είναι ατομον πρός ύμάς · δύνασθε νά καπνίσητε τήν πυραμίδα είς 
τήν ίεράν καπνοσύριγγά σας ώς μίαν ούγγίαν καπνοΰ τής Λαοδι- 
κείας · άλλ’ ήμεΐς οί σοφοί φέρομεν τήν άγίαν ταύτην πυραμίδα έπί 
τής καρδίας μας, καί θεωροΰμεν αύτήν ώς άλυσσον ένοΰσαν τό 
παρελθόν μετά τοΰ παρόντος. Άναρτώμεν περί τόν τράχηλον τό 
Φαραωνικόν τοΰτο λείψανον, δπερ ουτω συντελεί νά άνακουφίζη τάς 
άθλιότητας τής ζωής παρ’ ήμΐν θεωμένοις τά εργα τής παλαιάς 
έποχής.

—  Ή  πυραμίς, άπήντησεν ό Πασάς, είναι άρχαιότης άνευ 
άξίας. Προτιμώ εν νηματουργεΐον άπό δλας τάς πυραμίδας τής 
Αιγύπτου, προτιμώ τά κρόμμυα άπό τάς πέτρας. Τί λοιπόν Ιρχεσαι 
καί έπεμβαίνεις διά μίαν πυραμίδα, χριστιανέ; Τί συμβαίνει τάχα 
εις τήν πατρίδα σου ; Ά π ό  τριακονταετίας κατεδαφίσατε τάς έκκλη- 
σίας, τά κοινόβια, τούς πύργους, τά μοναστήρια! κατεστρέψατε δλην 
τήν λιθίνην ιστορίαν σας! Έπυρπολήσατε δλα τά άρχεΐα τής δόξης 
καί τής θρησκείας σας. Έάν διά ταΰτα, ελεγέ τις δτι είσθε βάρβαροι 
θά έφέρετε τήν χεΐρα είς τήν λαβήν τοΰ ξίφους σας. Έ γώ είμαι 
ό βάρβαρος· δ λαός μου δέν έξεπολιτίσθη, άλλ’ δλα τά τεμένη καί δλοι οί 
μιναρέδεςΐστανται ορθοί. Μόνον είς τόν πολιτισμόν άνήκει τό κατεδαφίζειν 
πάν δ,τι εύλαβεΐς αιώνες έκτισαν. Σήμερον θέλω νά καταστρέψω άθλιον 
ό'ρος, δπερ δέν έχει δψιν κτιρίου καί δπερ χρησιμεύει ώς καταφύγιον 
τών άσπαλάκων καί τών ληστών τής έρήμου. Θέλω χρησιμοποιήσει 
τά λείψανά του είς τήν διώρυγα τής Αιγύπτου, καί ζητείς χάριν 
διά τοΰτο; Καλέ μου πρόξενε, ύπαγε νά ζητήσης συγγνώμην παρά 
τής Γαλλίας καί τοΰ θεοΰ διά τόν βανδαλισμόν τοΰ πολιτισμού. 
Ύπαγε νά άνακτήσης πάν δ,τι κατερείπωσαν είς τήν πατρίδα σου 
καί ύστερον νά έ'λθης νά ύπερασπισθής τήν πυραμίδα τού Χέοπος.

Ό  πρόξενος έζήτησε τότε νά ευρη κατάλληλον έπιχείρημα έν 
τφ κρανίφ του άλλά δέν ευρε καί είπε.

—  Προσκυνώ καί φιλώ τούς πόδας σου.
Ό  Πασάς δμως εσυρε τούς πόδας του ύπό τι προσκεφάλαιον 

καί διέταξε τόν παριστάμενον μαΰρον εύνοΰχον νά γέμιση τήν καπνο
σύριγγά του. (Έ κ τοδ γαλλικοδ.)

Έν Κωνσταντινουπόλει.
ΕΤΑ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΛΙΝΝΑΙΟΥ.
Δημοσιεύσας τήν Λ α π ω ν ι κ ή ν  Χ λ ω ρ ί δ α  του, προϊόν 

προσφάτου είς Λαπωνίαν περιηγήσεως, ό Λινναΐος έσκέφθη νά χρη- 
σιμοποιήση τάς ώρας τής υποχρεωτικής άνέσεως αύτοΰ δίδων ιδιαί
τερα φυσικής ιστορίας μαθήματα. Τπελόγιζεν δμως άνευ τοΰ ξενο
δόχου, τούτέστιν άνευ τοΰ αύλικοΰ ίατροΰ Ροζέν, δστις ήν άμα καί 
έκτακτος καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου καί δστις κατώρθωσε διά 
τής έπιρροής αύτοΰ ν’ άπαγορεύση τήν διδασκαλίαν είς τόν νεαρόν 
καί έπικίνδυνον αύτοΰ συναγωνιστήν, δστις, μηδένα άλλον έχων πόρον, 
περιέστη διά τοΰτο είς θέσιν λίαν άμήχανον. Εύτυχώς άπήλαυεν 
ήδη ύπολήψεώς τίνος, τφ έπροτάθη δέ έν τφ μεταξύ ύπό τοΰ διοι- 
κητοΰ τής Δαλικαρλίας έπιστημονική περιήγησις έν τή έπαρχία ταύτη.

Ό  Λινναΐος άπεδέξατο προθύμως τήν τόσφ έπικαίρως γενο- 
μένην ταύτην πρότασιν τοΰ διοικητοΰ Ροίτελχομ καί άπήλθεν έν 
τάχει είς Δαλικαρλίαν συνοδευόμενος ύπό τινων φιλεπιστημόνων νέων, 
φίλων άμα καί μαθητών αύτοΰ. Ή γε τότε (1734) τό εικοστόν 
έβδομον τής ήλικίας αύτοΰ έτος.

Άφικόμενος είς Φαλούμ, πρωτεύουσαν τής έπαρχίας, δ Λιν- 
ναΐος έ'δωκεν ένταΰθα μαθήματα περί τών ορυκτών τής χώρας ταύτης, 
άτινα μεγάλης έ'τυχον προσοχής καί έφαρμογής έπισταμένης. Έκεΐ 
συνήψε γνωριμίαν μετά τοΰ περιφημοτέρου τής πόλεως ίατροΰ 
Ίωάννου Μορούς καί κατά συνέπειαν καί μετά τής θυγατρός αύτοΰ 
Σάρας Ελισάβετ ,,τοΰ ρόδου τοΰ Φαλούμ“ , ής περιπαθώς ήράσθη 
εύρών παρ’ αύτή παρηγορίαν διά τήν θλίψιν, ήν έδοκίμασε διά τήν 
άγγελθεΐσαν αύτφ τότε ειδησιν τοΰ θανάτου τής μητρός αύτοΰ.

Ήθέλησεν έ'κτοτε νά νυμφευθή αύτήν, άλλ’ δ πατήρ της δέν 
συνήνεσε νά έκδώση τήν θυγατέρα του —  ήτις είχεν άποροίψει ενα 
βαρώνον —  είς νέον τοΰ δποίου λαμπρόν βεβαίως προηγγέλλετο τό 
μέλλον, άλλ’ δστις έστερεΐτο κατά τό παρόν περιουσίας καί άπο- 
καταστάσεως.

—  Περιμένετε τρία ετη, είπεν είς τό άγαπώμενον ζεΰγος, καί 
αν μετά παρέλευσιν αύτών τρέφετε άκόμη τάς αύτάς πρός άλλήλους 
διαθέσεις, βλέπομεν τότε.

Ά λ λ ’ ούδέ οί φίλοι τοΰ νεαροΰ έπιστήμονος -πεδοκίμαζον έξ 
δλοκλήρου τό σχέδιον τοΰτο, έπειδή δ ’Ιωάννης Μορούς δέν έφαίνετο 
ειίπορος, ή μάλλον πενίαν προσποιούμενος ούδεμίαν έ'διδε προίκα 
είς τήν θυγατέρα του- είς δέ τών επιστημόνων συντρόφων του, δστις 
έγένετο κατόπιν έπίσκοπος τοΰ Ά β ώ , έ'λεγε περί τούτου είς τόν 
Λινναΐον.

—  Δέν είνε κατάλληλος ή έκλογή σας · έχετε στάδιον όλό- 
κληρον νά διατρέξητε καί ν’ άποκτήσητε τό διδακτορικόν δίπλωμα, 
καί μολονότι ή Χάδερβισκ έν 'Ολλανδία, δπου προτίθεσθε νά μετα- 
βήτε, είνε ή οίκονομικωτάτη πόλις τοΰ κόσαου, έχετε πάλιν άνάγκην 
χρημάτων · νυμφεύθητε λοιπόν γυναίκα πλουσίαν.

Τό άληθές είνε δτι δ μέλλων έπίσκοπος τοΰ Ά β ώ  ήράτο καί 
αύτός τής δεσποινίδος Μορούς.

Ό  οίκος έν φ άνετράφη ή πτωχή Σάρα ύπήρξε δι’ αύτήν 
σχολεΐον αύστηρόν, έν φ ένεπνεΰσθη τάς άρχάς γλισχροτάτης οικο
νομίας · άπέδειξε δέ βραδύτερον δτι τά μαθήματα ταΰτα είχον 
καρποφορήσει έν αύτή, διότι κατέστησε διά τής έμμανοΰς αύτής 
φιλαργυρίας άθλιώτατον τόν οίκον έκείνου δστις έξελέξατο αύτήν 
ώς σύζυγον. Κατά τήν έποχήν δμως ταύτην ήτο δλη ύπό τό 
κράτος τοΰ ερωτος, εύγενοΰς αισθήματος, ου κυριώτατος χαρακτήρ 
είνε ή αύταπαρνησία άχρι τής θυσίας έξικνουμένη. Τήν προσοχήν 
αύτής άπησχόλει ολόκληρον δ νέος καί εύειδής αύτής έραστής, 
διακρινόμενος διά τής ευφυΐας καί τών γνώσεων αύτοΰ, καί ήκιστα 
έφρόντιζεν αν ήτο οικονόμος, ούδέ διέκρινεν δτι έκλινε μάλλον πρός 
τό άντίθετον έλάττωμα.

Οί έρασταί άπεχαιρέτισαν άλλήλους τρυφερώς καί δ Λινναΐος 
έγκατέλιπε τό Φαλούμ βαρύ συναποφέρων, ώς τήν καρδίαν του, καί
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τό κιβώτιον τών βοτανικών αύτοΰ συλλογών, εις δ ή Σάρα έφρόντισε 
νά άποθέση δλας αοτης τάς οικονομίας, μικρόν τι ποσόν ώσεί 
500 φράγκων είς μικρά καί χονδρά νομίσματα. Μετά τήν άπέλευσιν 
τοδ μ'ηστηρος αοτης ήρξατο πάλιν ν’ άποταμιεύη τάς οικονομίας 
της είς τήν αυξησιν τών οποίων κατέβαλλεν είδός τι λυσσώδοος 
προσπαθείας. Τίς ήδύνατο νά κατακρίνη αύτήν διά τοδτο; Ποία 
νέα κόρη δέν οίκονομεΐ ο,τι δύναται διά τήν μέλλοοσαν αύτής οικο
γενειακήν σοντήρησιν; κατακριτέα θά  ήτο μάλλον ή παραμελούσα 
τοδτο καίτοι δοναμένη νά τό πράξη.

Πλήν τών 500 φράγκων της Σάρας ό Λινναΐος, επιδεικνυόμενος 
καί α V. ός πολλφ ανώτερος έαυτοΰ κατά τήν οικονομίαν, ήτο κάτοχος 
ιδίας περιουσίας έκ 36 χρυσών δουκάτων, ήτοι 400  περίπου φράγκων. 
Διέπλευσε λοιπόν τήν θάλασσαν, έπεσκέφθη τήν Λυβέκην καί τό 
'Αμβούργον καί έμεινε κατά τό πρό πολλοΰ έσχηματισμένον αύτοΰ 
σχέδιον έν Χάρδερσβισκ, ενθα άνηγορεύθη διδάκτωρ τής ιατρικής 
τήν 17 Ιουνίου τού 1735.

Μετά μικρόν τφ προσηνέχθη καθηγητική εδρα έν Ουτρέχτη, 
ό δέ Κλίφφορτ προέτρεψεν αυτόν έπιμόνως, διά νά πείση αύτόν 
δπως τήν άποδεχθη, ΐνα έκμάθη τήν μεερλανδικήν γλώσσαν καί 
συνάψη πλούσιόν τι συνοικέσιον, δπερ θά  ήνάγκαζεν αύτόν, ν’ άπο- 
κατασταθή έκεΐ, άλλ1 ήρνήθη κατηγορηματικώς.

Έκτός τής φιλίας τοΰ Κλίφφορτ ό Λινναΐος προσεκτήσατο 
έπ’ ίσης καί τήν τοϋ Βούργμαν, τοϋ Βοερχαβίοο καί άλλων σοφών 
τής έποχής ταύτης, τής τόσφ γονίμου είς εξοχα πρόσωπα. Τούτου 
έ'νεκα διέτριψεν έν 'Ολλανδία πολύ πλειότερον ή δσον άλλως θά 
έ'πραττεν, Ιμεινεν εν καί ήμισυ ετος έν Λεΰδη πρός όργάνωαιν τού 
βοτανικού κήπου καί πολλά ένταΰθα έδημοσίευσε συγγράμματα, έν 
οίς καί τό Σ ύ σ τ η μ α  τ ή ς  Φ ύ σ ε ω ς  (Systema Naturae), τό 
πάντων σπουδαιότατον.

Ήτοιμάζετο νά έπανακάμψη είς Σουηδίαν, οτε έ'μαθεν δτι 
φίλος τις αύτοϋ δόλιος πάντα λίθον έκίνει παρά τή μνηστή αύτοΰ, 
δσως τήν πείση ν’ άπαρνηθή τόν Λινναΐον χάριν αύτοΰ, καθόσον 
μάλιστα ή υπό τοΰ δόκτορος Μορους έπιβληθεΐσα τριετής προθεσμία 
ειχεν ήδη λήξει πρό πολλοΰ.

Ή  ειδησις αυτη τοιαύτην τφ έπροξένησ? λύπην, ώστε περιέ- 
πεσεν είς σοβαράν άσθένειαν.

Άναρρώσας ό Λινναΐος έγκατέλ«τε τήν Όλλανδίαν καί μετέβη 
είς Παρισίους, ενθα δ έπιστημονικός κόσμος θερμ,ής καί συμπαθε- 
στάτης ήξίωσεν αύτόν υποδοχής, έ'ζησε δέ έπί τινα χρόνον έν 
οίκειότητι μετά τοΰ Ίουσσιέως, τοΰ Ρεωμύροο, τοϋ Λασσέρ κλπ. 
έπιδιδόμενος έ'στιν δτε είς έπιστημονικάς έν τοΐς πέριξ έκδρομάς, 
είς βοτανικάς έρεύνας κατά τό δάσος Φοντεναιβλώ, τόν κήπον τών 
Βερσαλλιών καί άλλους υπό φυτολογικήν έ'ποψιν σπουδής άξιους 
τόπους τής ώραίας ταύτης χώρας τήν τόσφ έξεχούσης πασών τών 
άλλων δσας ειχεν άχρι τούδε έπισκεφθή.

Επανήλθε τέλος είς Σουηδίαν, δποο ειχε προηγηθή αύτοΰ ή 
φήμη του, κατά τάς άρχάς τού 1739 μετά πενταετή άπουσίαν. 
Εδρεν ένταΰθα πάσας τάς τής φυσικής ιστορίας έδρας δπό τών 
άντιζήλων του κατειλημμένας καί άπεκατεστάθη κατά συνέπειαν ώς 
ιατρός έν Στοκχόλμη παρά τήν έπικρατοϋσαν γνώμην, δτι ήτο 
ήκιστα κατάλληλος είς τήν πρακτικήν τοϋ έπαγγέλματος έξάσκησιν 
άνθρωπος διηνεκώς είς έμβριθεΐς έπιστημονικάς μελέτας άσχολούμενος.

Ή  σύζυγος μυστικοσυμβούλου τινός τού βασιλέως καί πελάης 
τοΰ Λινναίοο έ'πασχεν έκ χρονίου κατάρρου · συνέστησεν αύτή τήν 
χρήσιν παστιλλίόυ, δπερ άπέβη αύτή ώφελιμώτατον. Ήμέραν τινά, 
καθ’ ήν ή σύζυγος τοϋ μοστικοσομβούλοο έπαιζε τά παιγνιόχαρτα

μετά τής βασιλίσσης Ούλρίκης, ή Α. Μεγαλειότης παρετήρησεν δτι 
είχέ τι έν τφ στόματι.

—  Τί είνε τούτο; ήρώτησεν.
—  Φάρμακον κατά τοΰ κατάρρου- μέ ώφελεΐ πάντοτε, όσάκις 

τό μεταχειρισθώ, άπήντησεν ή σύζυγος τοΰ συμβούλου.

Συνέπεσε νά δποφέρη επ’ ίσης έκ κατάρρου κατά τάς ήμέρας 
έκείνας ή βασίλισσα. Έκάλεσε τόν Λινναΐον, δστις περιεποιήθη καί 
έθεράπευσεν αύτήν, είς άμοιβήν δέ τοότου διωρίσθη ιατρός τής 
αύλής. Τό στάδιον τής προαγωγής καί τής δόξης άνεώχθη ήδη 
αύτφ καί διέτρεξεν αύτό λαμπρώς καί ταχέως. Ό  κόμης Τεσσέν, 
δπουργός τών έξωτερικών, ώνόμασεν αύτόν άλληλοδιαδόχως ιατρόν 
τοΰ ναυτικού καί βοτανικόν τοΰ βασιλέως. Είς τών ιδρυτών γινό
μενος ό Λινναΐος τής ’Ακαδημίας τών έπιστημών έν Στοκχόλμη 
έξελέγη είτα πρόεδρος αύτής, τφ δέ 1741 διευθυντής τοϋ βοτανικού 
κήπου τής Ύψάλης.

Είχεν ήδη νυμφεηθή τήν Σάραν Ελισάβετ εύρών αύτήν πιστήν 
παρά τάς απόπειρας τοϋ μνησθεντος φίλου του. Ό  γάμος έγένετο 
τήν 27 Ιουνίου 1739. ,,Ά π ό  τής έποχής ταύτης, βέβαιοί βιογράφος 
τις αύτού', ό βίος του ύπήρξε πάντοτε άθλιος. “

Ή  γυνή αυτη είχεν άληθώς κληρονομήσει τήν φιλαργυρίαν 
καί τήν σκληρότητα τοΰ πατρός αδτής, έστέρει δέ τόν σύζυγόν της 
καί αύτού τοΰ άναγκαίου. Ά λλ ά  μάλιστα ύπέφερεν ό Λινναΐος έκ 
τής συμπεριφοράς αύτής, δταν ό υιός αύτοϋ (γεννηθείς τφ 1741) 
ήρξατο ήλικιούμενος, καθόσον ή μήτηρ μετά πραγματικής σκληρό- 
τητος πρός αύτόν έφέρετο διατηρούσα τόν υιόν της σχεδόν ρακέν- 
δυτον καί μή συναινούσα νά έξοδεύση πρός άντικατάστασιν τών 
έφθαρμένων αύτοϋ ένδυμάτων ή έν έσχάτη άνάγκη, μυριοτρόπως 
δέ αύτόν ταλαιπωρούσα. Άπελπίσας έκ τής άφορήτου ταύτης κατα
στάσεως ό νεανίας έπεχείρησέ ποτε καί ν’ αύτοκτονήση, άλλοτε δέ 
πάλιν θά  κατετάσσετο είς τόν στρατόν, άν μή έκώλυεν αυτόν ή 
προσωπική έπέμβασις τοϋ βασιλέως. Άντέσχεν έν τούτοις ό ταλαί
πωρος νέος είς τάς κακοπαθείας, άς τφ έπροξένει ή άφόρητος τής 
μητρός γλισχρότης, έγένετο άναπληρωτής τοΰ πατρός αύτοΰ έν τή 
εδρ^ τή? βοτανικής καί δικαίαν διά τών ιδίων έ'ργων άπέκτησε 
φήμην. Ά λ λ ’ άπέθανεν έν ήλικία τεσσαράκοντα καί δύο έτών, 
άναμφιβόλως δέ 0 έλεεινός δι’ ου άνετράφη τρόπος συνετέλεσεν είς 
τόν πρώιμον αύτοΰ θάνατον.

Έν τούτοις αί τιμ,αι συνέρρεον πανταχόθεν είς τόν ένδοξον 
σουηδόν φυτολόγον. Άλληλοδιαδόχως ώνομάσθ/] αρχίατρος τοϋ 
βασιλέως, ιππότης τοΰ πολικού Άστέρος, ό δέ βασιλεύς, δστις συνεχώς 
έπεσκέπτετο αύτόν είς τόν οίκόν του, τφ έχορήγει τίτλους εύγενείας· 
μετείχε πασών τών σοφών εταιριών, άνταπεκρίνετο μεθ’ δλων τών 
εστεμμένων κεφαλών, αϊτινες τάς έπαγωγοτέρας άπηύθυνον αύτφ 
προσφοράς καί προτάσεις.

Ά λλά  τί σημαίνουσι ταϋτα πάντα άπέναντι τής οικιακής εύδαι- 
μονίας, ής έστερεΐτο; Ή  δόξα, ήτις παρέμεινεν αύτφ άχρι τέλους 
πιστή, μόλις ήρκει νά παρηγορή αύτόν άπό τών άπαύστων πικριών 
τού οικογενειακού βίου.

Ό  Λινναΐος άπέθανεν έν Ύψάλη τήν 10 Ίανουαρίου 1778, 
τέσσαρα μόνον έ'τη πρό τού θανάτου τοΰ υίοΰ αύτοΰ, έκ παραλυτικής 
νόσου τό τρίτον προσβαλούσης αύτόν καί θείσης τέρμα είς τόν 
άχαριν καί πλήρη οικογενειακών πικριών βίον του. Έκ τής Σάρας 
είχεν άποκτήσει καί τέσσαρας θυγατέρας, περί ών ούδέν άλλο άνα- 
φέρουσιν οί βιογράφοι του. Ό σον δ ’ άφορα είς τήν μητέρα των 
έ'ζησεν αυτη μ.έχρι τού 94 έ'τους έν τή χαρακτηριζούση τούς άσυ- 
νειδήτους άπολύτφ ήρεμί^.
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ΕΚΤΟΡΟΣ ΜΑΛΟ.
Τ Α  Α Τ Ι Μ Α  Ε Κ Α Τ Ο Μ Μ Τ Ρ Ι Α .

Έ κ  τοΰ γαλλικοΰ 

όπό

Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΓ.
(Συνέχεια* ιδε προηγ. φύλλον.)

Μ έ ρ ο ς  Τ ρ ί τ ο ν .
III.

Όταν ό Ραμπάλ ήθέλησε νά ί'δη διά νυκτός τήν Ιουλίαν, 
άπηυθύνθη ε’ίς τινα τών φίλων αύτοΰ, ου τό μέγαρον συνεκοινώνει 
διά κήπου μετά τοΰ άλσους Μονσώ. Ό  φίλος ουτος, έκτακτον τρέφων 
διά τάς συλλογάς άδυναμίαν, ήτο κάτοχος βιβλιοθήκης πλούσιας είς 
σπάνια συγγράμματα είς τήν Έπανάστασιν άναφερόμενα, ούδέν δέ 
τό παράδοξον, αν είς δημοσιογράφος ειχεν άνάγκην νά συμβουλεύητα 
τά βιβλία ταΰτα. Ταύτην τήν φρόφασιν προέβαλεν, ό δέ φίλος αύτοΰ, 
άπών έκ Παρισίων διά πολλούς άκόμη μήνας, ειχεν άπαντήσει δια- 
τάττων τόν θυρωρόν αύτοΰ νά δέχηται τόν κύριον Ραμπάλ είς οίαν- 
δήποτε ώραν τής ήμέρας ή τής νυκτός ήθελε παρουσιασθη. Έν τή 
βιβλιοθήκη δέ ών, ήτις συνεκοινώνει μετά τοΰ κήπου, καί τοΰ θυρωροΰ 
κατακλιθέντος ό Ραμπάλ ήν κύριος τής οικίας.

Ά φοΰ  άφήκε τήν ’Ιουλίαν δέν έβράδυνε νά έπιδοθή είς τό 
εργον · ειχε δέ τι κάλλιον νά κάμη ή νά έπισκεφθή τά περί τής 
Έπαναστάσεως συγγράμματα.

Ό ,τι περί τής Μελχά ειχεν εΐπει αύτφ ή Ιουλία ήτο σοβαρόν · 
επρεπε νά ενεργή ση περί τούτου καί ν’ άποσοβήση πάντα κίνδυνον · 
διότι αν εμελλε νά προσβάλη τόν κύριον Δέ Βαλμονδουά καί τόν 
πρίγκηπα, θά  υπερήσπιζον εκείνοι εαυτούς, εν τοιαύτη δέ περιπτώσει 
ώφειλε νά έπαγρυπνή είς πάν δ,τι άπέβλεπεν αύτόν καί ούδεμίαν 
νά καταλείπη είς τούς άντιπάλους αύτοΰ λαβήν.

Τάς μετά τής Μελχά σχέσεις αύτοΰ δέν ειχεν ετι διαρρήξει, 
παρά τάς διαβεβαιώσεις έφημερίδων τινών, τοΰτο δέ διότι ή πρός 
άπόκτησιν τής χειρός τής ’Ιουλίας ύπόθεσις δέν ειχεν ετι προβή 
μέχρι τοσούτου ώστε νά έγκαταλείψη ερωμένην ύπό πολλάς επόψεις 
ώφέλιμον αύτφ.

Πλήν τής τέρψεως ή ερωμένη αυτη έχρησίμευεν αύτφ διότι 
δι’ αύτής προσεπορίζετο μέρος τοΰ κεφαλαίου τοΰ άναγκαιοΰντος 
αύτφ πρός ιδρυσιν τής έφημερίδος, ήτις εμελλε νά η ή άφετηρία 
τής τύχης του, ήτο δέ ούχί εύκολον νά θυσιάση τό κεφάλαιον 
τοΰτο, καθ’ ήν στιγμήν εμελλε ν’ άποκτήση αύτό διά μέσου ή ς  
γυναικός ταύτης, άφοΰ έπί μακρόν είς μάτην ειχεν αύτό επιδιώξει. 
Ά λ λ ’ ό υπολογισμός ου:ος ορθός έφ’ δσον έφαντάζετο οτι αί μετά 
τής γυναικός ταύτης σχέσεις του ήδύναντο έπί μακρόν άκη/δύνως νά 
ύφίστανται θά ήτο νΰν άνόητος άδεξιότης καί μεγάλη άφροσύνη.

ΙΙροδήλως άδύνατον ήτο πλέον νά έξακολουθη δύο συγχρόνως 
πράγματα έιτιδιώκων, ών τό εν τοσούτφ τοΰ άλλου ήτο ύπέρτερον 
τόσφ έκτακτον, τόσφ θαυμάσιον, τόσφ άπροσδόκητον ώστε ώφειλεν 
όλόκληρον τοΰ λοιπού έαυτόν είς τοΰτο ν’ άφιερώση.

Έμελλεν έπί τέλους νά έπιθέση τήν χεΐρα έπί τού πλούτου · 
§ν Ι'τι βήμα καί θά ήτο κάτοχος αύτοΰ. Έπερειδομένος δέ έπί τών 
έκατομμυρίων τής οίκογενείας Γριπά όποιας δέν θά  ήδύνατο νά έ'χη 
άξιώσεις! Όποια ό'νειρα! Κατερχόμενος δέ τήν δενδροστοιχίαν 
Μαλεσέρβ έβάδιζεν ύψαύχην καί άγέρωχος τύπτων διά τών πελμάτων 
τό έδαφος. Όποιον έπεφυλάσσετο αύτφ λαμπρόν μέλλον έν τή πόλει 
ταύτη τών Παρισίων, έν ή έλεεινός πρό δεκαπενταετίας είχεν έ'λθει. 
Τίς θά  έ'λεγεν αύτφ, όταν κατέλιπε τήν Λουλούζην, τήν γενέθλιον 
αύτοΰ πόλιν ότι ήθελε μέχρι τοσούτου προαχθή.

Ή  φιλοδοξία του τότε ήν άπλώς φιλολογική · νά συνθέση μέγα 
δράμα, ώραΐόν τι βιβλίον · ν’ άποκτήση πεφημισμένον όνομα. Α ληθές

είνε δτι δέν έπόθει μόνον τήν δόξαν, άλλά καί τάς ύλικάς άπολαύ- 
σεις, άς συνεπάγεται είς τούς γινώσκοντας νά έκμεταλλεύωνται αύτήν, 
τά χρήματα, τάς έρωμένας τάς επί πνεύματι καί χάριτι διακρινομένας 
γυναίκας.

Τίτο υιός ραπτρίας, ήτις έκαλεΐτο δεσποσύνη Ραμπάλ· έν τή 
μητρική οί/ί ίνα μόνον έ'βλεπε τακτικώς έρχόμενον άνδρα, όν 
έκάλει „ θειον1 άγνοών τήν αιτίαν τούτου ένόσφ ήν μικρός, γινώσκων 
δέ αύτήν ύπέρ τό δέον όταν ήλικιώθη.

Έν τή νηπιακή του ήλικία ήρέσκετο καί έ'χαιρε νά παίζη μέ 
τεμάχια καί ταινίας μετάξινων ύφασμάτων, ατινα ή μήτηρ του είχε 
κόψει κατά τό διάστημα τής ήμέρας · έ'κοπτεν αύτά είς μυρία τεμάχια 
καί επαιζε χαίρων τόσφ διά τόν εύχάριστον θροΰν όσφ καί διά τά 
λαμπρά αύτών χρώματα · ούδέποτε ήν εύτυχέστερος ή δταν ήδύνατο 
νά μένη κεχηνώς καί θαυμάζων ένώπιον πλούσιας έσθήτος έτοιμης 
είς άποστολήν · βραδύτερον είχεν αύτόν ή μήτηρ του πολλάκις κατα
λάβει θεωροΰντα διά Γής οπής τοΰ κλείθρου μετά θάμβους τάς 
ώραίας χωρικάς, αΐτινες ήρχοντο είς τήν πόλιν διά νά δοκιμάσωσι 
τά παραγγελθέντα έορτάσιμα φορέματα αύτών. Πρό παντός άλλου 
ήρεσκεν αύτφ είς τάς γυναίκας ή πολυτέλεια, ή τουλάχιστον ή λάμψις 
καί ό θόρυβος αύτής · καί δταν έ'φθασεν είς τήν ήλικίαν τών πρώτων 
έρώτων ουτε είς άστών θυγατέρας διηυθύνθησαν τά πρώτα αύτοΰ 
αισθήματα, ούτε είς έκείνας τών κορασίδων αΐτινες είχον νά τφ  

προσφέρωσιν ούδέν άλλο ή τήν καλλονήν αύτών, τήν νεότητα, τήν 
τρυφεράν των καρδίαν, στερουμένας δέ καλλωπισμοΰ. Άμοιρών καί 
περιουσίας καί σχέσεων δέν ήδυνήθη ν’ άπαντήση τήν τοιαύτην πολυ
τέλειαν ή παρά ταΐς ώριμου ήλικίας έταίραις καί ταΐς κωμφδοΐς τοΰ 
θεάτρου δσαι εύτυχεΐς έλογίζοντο έμπνέουσαι τόν έ'ρωτά είς νεανίαν 
ώραίον, νεαρόν, εύρωστον καί έπαγωγόν. Ουτω διελθών πάντα τά θέατρα 
τών Παρισίων έ'φθασεν είς τήν Μελχά τήν τελευταίαν έρωμένην του.

Ή  έργασία είνε δεσπότης αύστηρός, άπαιτητικός καί ζηλότυπος, 
άπαιτεΐ ν’ άφιερωθη τις είς αύτόν ολόκληρος · τό μέγα φιλολογικόν 
του εργον, τό λαμπρόν σύγγραμμα, οπερ έ'μ,ελλε νά γράψη δέν το 
κατιόρθωσε διότι ήτο πάντοτε περιεσπασμένος, κεκμηκώς, έκτεθηλυ- 
μένος καί άφηρημένος ύπό τών απαιτήσεων τής άτάκτου, ήν διήγε 
ζωής καί είς ήν ήναγκάζετο νά καταδαπανάται άπαύστως.

Επιφυλασσόμενος ν’ άσχοληθή είς τό σύγγραμμα, δπερ θά 
συνέγραφε βεβαίως άν ήθελεν εύρεθή έν άλλφ τινι κύκλφ, έπεδόθη 
είς έ'ργα εύκολώτερα, άτινα καίτοι δέν ήσαν οία έπεθύμει καί όποια 
ήδύνατο νά παραγάγη τφ είχον έν τούτοις άποκομίσει ήδη φήμην 
τινά · φιλοσοφικόν τι έ'ργον βλέψεων πολιτικών, δπερ προώριστο νά 
άνοιξη αύτφ τήν πρός τό Κοινοβούλιον δδόν καί μυθιστόρημά τι τό 
όποιον ήτο προσωπική ιστορία, ήν πολλάκις είχε διηγηθή έπαγκωνιζό- 
μενος έπί τής τραπέζης τών ζυθοπωλείων, ήν δέ διήγησις τών έρώ
των αύτοΰ έν τ α ς  θεάτροις μετά πρωτοτύπου τινός καί περιπαθοΰς 
γεγραμμένη υφους, ό ήρως τής οποίας παρίστατο μάλλον οίον έ'πλαττεν 
αύτόν ή φαντασία ή δ,τι πράγματι ήτο, καί μετά τής φιλοδόξου τά- 
σεως τοΰ νά φαίνηται ένθουσιών πρός τήν άγνότητα, τήν ποίησιν, 
τό ιδεώδες καί τήν πρός τόν τυχοδιωκτικόν βίον φρίκην.

Καί έν τούτοις έκ τοΰ βίου τούτου, είς όν άπό τής άρχής τοΰ 
σταδίου του ήτο καταδεδικ,ασμένος, είχε διατηρήσει εξεις τινας, άφ’ 
ών έγίνωσκεν έπιδεξίως νά ώφελήται. Είχε παρέλθει ήδη δι’ αύτόν 
δ καιρός έκεΐνος, έν φ τό φώς καί τό θάλπος ευρισκε μόνον έν 
αιθούση τινι ζυθοπωλείου καί καθ’ όν μόνος είχε συντροφιάς τάς 
χυδαίας τών καφενείων γνωριμίας. Έν τούτοις εσπέρα δέν παρήρχετο 
χωρίς νά κάμη βραχεΐαν τινα έπίσκεψιν είς τούς άλλοτε φίλους του 
καθήμενος πλήσιον αύτών, προσφέρων άφειδώς ποτά είς τούς προσερ- 
χομένους είς τήν τράπεζαν αύτοΰ, άγαθός είς τούς άτυχεΐς αύτοΰ 
φίλους, άπλοΰς καί μειλίχιος πρός πάντας. Τήν έκφραστικήν δέ ταύ
την καί μεσημβρινήν έγκαρδιότητα, ήτις φαίνεται λαλοΰσα, γελώσα, 
κολακεύουσα, ύπισχνουμένη, παρωδούσα τά πάντα καί έαυτήν έ'τι, 
άντήμειβον οί πρός ους έπεδεικνύετο διά φιλικής άφοσιώσεως μεγάλης 
καί εκτάκτου είς ήν μέγα μέρος τών έπιτυχιών αύτοΰ ώφειλε.
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Καί πρός τούτοις ήν πολυπράγμων χωρίς νά φαίνηται τοιούτος, 
συνετός, παμπόνηρος καί μυστηριώδης ύπό τό πρόσχημα τής έλα- 
φρότητος. Οί μετά τών έλαφρών γυναικών δεσμοί αύτοΰ τφ είχον 
προσπορίσει σχέσεις έν τφ κύκλφ τών οικονομολόγων καί έπιχειρη- 
ματιών. Δι’ άλλον αί σχέχεις αύται θ ’ άπέβάινον ίσως άσήμαντοι, 
άλλ’ ουτος διά τοΰ ομιλητικού του χαρακτήρας καί τής δεξιότητος 
τοΰ νά πάρεισάγη πανταχοΰ τό έαυτοΰ συμφέρον καί νά φαίνηται 
έπί τέλους διά παντός μέσου πάσης ίδιοτελείας άπηλλαγμένος είχε 
κατορθώσει νά καταστήση ταύτας χρησίμους καί έπικερδεΐς. Ουτω 
μεταξύ άνθρώπων, ους διεχώριζον πολλάκις άνυπέρβλητοι φραγμοί, 
άπέβη πρόσωπον μεσάζον είς 6 άπηυθύνοντο έν ώρα; άνάγκης καί 
ύφ’ ού ήρέσκοντο νά δέχωνται τάς φιλικάς ταύτας υπηρεσίας.

Ά λλ ά  τά μέσα ταΰτα, δι’ ών άχρι τοΰδε είχε ζήσει τφ ένέ- 
πνευσαν βαθεΐαν άηδίαν. Μεγάλως ήγανάκτει ύποχρεούμενος νά δια- 
νέμηται μετά τών διευθυντών τών έφημερίδων, ους περιεφρόνει, δσα 
διά τών άρθρων αύτοΰ έπορίζετο χρήματα. Ό  δημοσιογραφικός βίος 
ούτως έξασκούμενος άπεγοήτευεν αύτόν. Τό δέ καθαρώς φιλολογικόν 
στάδιον άφ’ ετέρου έφαίνετο αύτφ έπάγγελμα δπερ οί εύήθεις μετέρ
χονται, διότι ούδόλως άποζημιοί δι’ δσους έπιβάλλει μόχθους. Πολ
λάκις, είνε άληθές, προσηνέχθησαν αύτφ ούκ ευκαταφρόνητοι θέσεις · 
άλλ’ έθεώρησεν αύτάς άνεπαρκεΐς · ευρισκεν αύτάς κατωτέρας έαυτοΰ 
καί άπέρριπτεν αύτάς προτιμών τοΰ άσφαλοΰς παρόντος τάς τοΰ μέλ
λοντος μεγάλας έλπίδας.

Θά έπερίμενε.
Τό μ,έλλον δμως τοΰτο δέν έφαίνετο · αί εύκαιρίαι είχον παρέλ- 

θει · ούδέν είχε κατορθώσει, τό δέ χείριστον έδυσπίστουν πρός αύτόν 
ώς πονηρόν δυνάμενόν ποτε νά καταστή έπικίνδυνος.

Έν ήλικία τριάκοντα καί εξ έτών διηρωτάτο μήπως έσφάλη 
ώς πρός τήν δδόν, ήν ήκολούθησε · άνήσυχος καί εύερέθιστος, ήδη- 
μόνει δέ καί άπέβαλλε τήν υπομονήν του βλέπων ποΰ είχον φθάσε, 
έκεΐνοι οιτινες ήρξαντο μετ’ αύτοΰ τοΰ σταδίου των καί ούδέ ίσοι 
αύτφ κατά τήν άξίαν έλογίζοντο.

Τά εκατομμύρια Γριπά έ'μελλον νά τφ έπιτρέψωσιν δπως άπο- 
ζημιωθη διά τήν άπώλειαν τοΰ χρόνου καί νά κατακτήση τήν κοι
νωνικήν θέσιν, ήν έπεδίωκεν.

Ό τε έν Τρουβίλλη είδε τήν ’Ιουλίαν δ,τι εύθύς έξ άρχής έδε- 
λέασεν αύτόν ήσαν τά έκατομμύρια ταΰτα. Ή το παντελώς άπειρος 
τών νεανίδων, δύσπιστος δέ ώς πρός τήν άξίαν τόσον τών άλλων 
δσον καί τήν έαυτοΰ ούδόλως έφαντάσθη δποίαν ήδύνατο νά παραγάγη 
έντύπωσιν έν νεαρα. καί αγνή καρδία · καί δταν ήκουσεν έαυτόν 
έρμηνευόμενον ύπ’ έκείνης κάλλιον ή δσον αύτός ήδύνατο νά ερμη
νεύστε έαυτόν, δταν είδεν αύτήν άνακαλύπτουσαν έν πνεύματί του καί 
είς τόν χαρακτήρά του πλείστας έκτάκτους άρετάς καί είς αύτόν 
άγνώστους έ'τι, δταν έπεβεβαίωσεν αύτφ έκείνη τό έ'νδοξον μέλλον, 
δπερ δι’ αύτόν προέβλεπε μετ’ ένθουσιασμοΰ ύπερβαίνοντος έκεΐνον, 
δι’ ού έβαυκαλίζετο κατά τάς ονειροπολήσεις του, ήσθάνθη έπί 
στιγμήν θριαμβευτικήν τινα έ'κπληξιν. Κολακευόμενος τότε ύπό τοΰ 
λελογισμένου τούτου θαυμασμοΰ, ύπό τής ένστικτου έκείνης πίστεως, 
θελγόμενος ύπό τής νεότητος έκείνης, θαμβούμενος ύπό τών έκατομ
μυρίων κατελήφθη αίφνης ύπό τού πάθους καί ύπό τό κράτος τής 
ώθήσεως έκείνης άπεφάσισε νά έπιδιώξη θετικόν τινα σκοπόν, τόν 
διά τοΰ έ'ρωτος γάμον.

Ό ,τι άνησύχει αύτόν έν τή υποθέσει ταύτη, ήτις τόσφ άπροσ- 
δοκήτως ένεφανίζετο, ήτο ή οικογένεια τής ’Ιουλίας · ή μήτηρ, δ 
άδελφός, οιτινες έ'βλεπον αύτόν ούχί διά τών ιδίων οφθαλμών ώ ς καί 
ή Ιουλία. Όποιας δέν θ ’ άντέτασσον κατά τοΰ γάμου τούτου άντιρ- 
ρήσεις. Ό π ω ς προλάβη δέ καί άπομακρύνη αύτάς έπεθύμει νά 
παρουσίασθή μετά πλειοτέρων τίτλων · διευθυντής μεγάλης έφημερί
δος, βουλευτής.

"Ινα δέ άφαιρέση άπ’ αύτών πάντα άξιόπιστον έναντιώσεως 
λόγον, ΐνα μή δώση λαβήν είς τάς προσβολάς τοϋ δουκός Βαλμον
δουά καί τοΰ υίοΰ αύτοΰ, οιτινες εμελλον ύπερασπίζοντες εαυτούς νά

έπιδιώξωσι τήν άπώλειάν του ώφειλεν ήδη παρευθύς νά διακόψη τάς 
μετά τής Μελχά σχέσεις αύτοΰ.

Τοΰτο δέ ήτοιμάζετο νά πράξη.

IV .

Ή  στιγμή άκριβώς ήν καταλληλοτάτη διά τήν διάστασιν ταύ
την. Δαπανήσας είς τήν συνέντευξιν αύτοΰ ικανόν τής νυκτός μέρος 
είχεν ειδοποιήσει τήν Μελχά νά μή τόν άναμένη, διότι έ'μελλε νά 
μεταβή που πρός παρασκευήν τής υποψηφιότητάς του · έγίνωσ .ε δέ 
δτι θά  έπωφελεΐτο έκείνη τής ελευθερίας της.

Τοιουτοτρόπως ή δέν θά  ευρισκεν αύτήν έν τή οίκί^ της ή 
άν ευρισκεν αύτήν δέν θά  ήτο μόνη · έν έκατέρα. δέ τών περιπτώ
σεων τούτων ή ρήξις θά  έπήρχετο άπότομος, άμεσος, άνευ δυνατής 
ύπερασπίσεως, άμετάκλητος · άκριβώς δέ τοιοΰτό τι έπεθύμει τήν 
στιγμήν ταύτην. Ουτω θ ’ άπηλλάσσετο τής Μελχά διά παντός, τοΰθ’ 
δπερ καί εύάρεστον ήτο καί οικονομικόν. Έξετίθετο, είνε άληθές, 
είς τήν θυσίαν μέρους τών κεφαλαίων, ατινα θά  τφ έβοήθει έκείνη 
νά προμηθευθή διά τήν ιδρυσιν τής έφημερίδος του, άλλά τόν κίν
δυνον τοΰτον ώφειλε καρτερικώς νά ύπομείνη, άν δέν κατώρθου ν’ 
άποφΰγη αύτόν.

Τά σχέδια τοΰ δουκός Βαλμονδουά δέν άφήκαν αύτφ δυστυ
χώς έλευθέραν τήν έκλογήν τών μέσων καί τ ις  καταλλήλου ώρας, 
έν μέσφ δέ δύο άπειλητικών κινδύνων ώφειλεν άντι πάσης θυσίας 
ν’ ύποβληθη είς τόν ετερον χάριν τοΰ σπουδαιοτέρου · όλίγαι χιλι
άδες φράγκων έπανευρίσκονται, άλλά τήν άπώλειαν τής ’Ιουλίας 
Γριπά δέν θά  κατώρθου νά άναπληρώση.

Ακολουθών τήν δδόν Μαδρίτης, ΐνα φθάση είς τήν δδόν 
Βουλόννης, έ'νθα ή Μελχά κατείχε μετριόφρονα μικράν οικίαν, παρε- 
δίδετο είς τούς συλλογισμούς τούτους πάνυ άνέτως ώσεί εύρίσκετο 
έντός τοΰ δωματίου του, καθόσον οί ΙΙαρίσιοι ήσαν ήδη είς τοϋ Μορ- 
φέως τάς άγκάλας παραδεδομένοι, έρημία δέ καί σιγή έν αύτοΐς 
έβασίλευεν · καί αύτή ή πλατεία τής Εύρώπης, έν ή τοσαΰτα συνήθως 
διασταυροΰνται φώτα καί τοσοΰτοι συγκρούονται θόρυβοι, κατείχετο 
ύπό σκότους καί σιγής. Ούδέν ούτε περί αύτόν, ούτε πρό αύτοΰ 
έφαίνετο ή ήκούετο.

Έν τή οίκίς£ τής Μελχά θυρωρός δέν υπήρχεν · είσήλθε διά 
τής κλειδός ήν έ'φερεν, ήρέμα δέ καί μετά προφυλάξεως έπανέκλεισε 
τήν θύραν · τό έν τη κλίμακι φώς έξέπληξεν αύτόν. Διά τί τό φώς 
τοΰτο δέν ήτο έσβεσμένον, άφοΰ άνήγγειλεν δτι δέν θά  ήρχετο; 
Ταχεΐ, άλλ’ έλαφρφ τφ βήματι άνήλθεν είς τήν πρώτην όροφήν καί 
ζωηρώς διήλθε τόν προθάλαμον. Μακράν έ'χων τοΰ οικήματος πείραν 
διηυθύνθη άσφαλώς · έ'θηκεν αίφνης τήν χεΐρα έπί τοΰ μήλου τής 
θύρας καί ήνέφξεν αύτήν.

Έ στη τότε ΐνα άκροασθή. Ούδείς θόρυβος · τά παραθυρόφυλλα 
ήσαν κεκλεισμένα, τά παραπετάσματα καταβεβισμένα καί τό σκότος 
ψηλαφητόν έν τφ κοιτώνι. Ούδέν. Έξήγαγε κυτίον έκ τοΰ θηλακίου 
του καί ήναψε πυρείον · τό δωμάτιον ήν έν τάξει, ή κλίνη κενή καί 
άθικτος. Κίνημα όργής διέφυγεν αύτόν. Ή  ά π ουσία τής ’Ιουλίας ήν 
ίκανώς έμφαντική, άλλ’ έπεβράδυνε τήν ρήξιν. νΩφειλεν ήδη νά περι- 
μείνη τήν έπάνοδον αύτής καί τήν μέλλουσαν νά έπακολουθήση 
σκηνήν · θά  έ'διδεν έκείνη έξηγήσεις. Τί πλήξις! Έξηπλώθη δέ λίαν 
δυσηρεστημένος έπί τοΰ άνακλίντρου καί έστρέφετο έπί πολύ εως 
δτου άπεκοιμήθη.

Περί τήν πρωίαν δ κρότος άνοιγομένης θύρας έξύπνισεν αύτόν. 
Ή το ή Μελχά.

—  Ή σο έδώ, άνέκραξεν αυτη.
—  Καί σύ δέν ήσο.
Άνεσυρε τά παραπετάσματα καί έπανελθών.
—  Όταν δέ είσήλθον καί δέν σέ εύρον έσκέφθην πρώτον νά 

σοί γράψω δύο λέξεις δηλών τήν δριστικήν διακοπήν τών σχέσεών μας. 
Έμεινα δμως ΐνα μή μέ καταζητής ύπό τήν πρόφασιν έξηγήσεων·



332 ΠΡΟΟΔΟΣ. ΑΡΙΘ. 21.

Έμενεν δρθία ή Μελχά παρά τήν θόραν έντός μεγάλου περι- 
τετυλιγμένη επανωφοριού, τήν δέ κεφαλήν έ'χουσα περιβεβλημένην 
δι’ επικαλύμματος έκ λευκού τριχάπτου.

—  Ά λλα  τί έ'χεις, έψιθύρισε, τί επαθες;
Ό  Ραμπάλ έπλησίασεν αύτήν καί διά τοΰ άκρου τών δακτύλων 

άπεμάκρυνε τό καλύπτον αύτήν έπανωφόριον ύπό τό όποιον έφάνη 
φέρουσα εσπερίδος έσθήτα.

— Πόθεν έ'ρχεσαι; ήρώτησεν.
Έκείνη έδίστασεν έπί μικρόν.
—  Εινε άπλούστατον —  έπανελαβε δέ μετ’ εύστροφίας.
—  Ά πλούστατον υπήρχε συναυλία είς τής Ραφαέλλας.
—  Δέν τό επέτυχες · συνήντησα τήν Ραφαέλλαν χθές, καθ’ 

ήν στιγμήν άπήρχετο εις Χάβρην διά τής αμαξοστοιχίας τοΰ μεσο
νυκτίου.

Ή  Μελχά δέν ήτο γυνή άποβάλλουσα τήν ετοιμότητα αύτής 
έν τοιαύταις περιστάσεσι· περιέστη έν τούτοις εις αμηχανίαν. 'Ύψωσε 
τούς ώμους.

—  Διά τί δέν μοί είπες οτι δέν μέ αγαπάς πλίον.; θά  ήτο 
τούτο έντιμότερον * θά  έθλιβόμην διά τούτο, άλλά δέν θά ήγανάκτουν. 
ϊή ς  καρδίας ήμών, φεύ, δέν είμεθα κύριοι, άλλά τής συνειδή

καί δ,τι εύηρεστήθης νά κάμης δι’ έμέ, καίτοι δέν εχω πλέον άνάγκην 
αυτού, θά  τό δεχθώ· θά  υπογράψω τήν συμφωνίαν μετά τού βαρώνου.

Έ  στέναξε.
—  Θά εχωμεν τουλάχιστον τήν παρηγορίαν οτι άπεχωρίσθημεν 

άςιοπρεπώς.
—  Ά λλά  διά τί ν’ άποχωρισθώμεν; Κατά τάς προετοιμασίας 

τοΰ γάμου σου, ναί, τό έννοώ, θά  παόσωμεν νά βλεπώμεθα· τοΰτο 
απαιτεί ή άσφάλεια τής έπιχειρήσεώς σου · άλλά μετά ταύτα; Εινε 
ώραία τούλάχιστον; ποία εινε ή Οικογένεια, τ η ς ;

Έκεΐνος δέν άπήντησεν.
—  Δέν νυμφεύεσαι δά κρυφά, διά τί τόση μυστικότης;
—  Τίποτε δέν εινε άποφασισμένον ακόμη · ή έλαχίστη άκριτο- 

μυθία ήδύνατο νά έπιφέρη τήν αποτυχίαν. Θέλεις ν’ άποτύχη;
—  Ή ! οχι.

σεως μας
Έ φ ’ δσον ώμίλει, έπετείνετο ή εκπληξις τής Μελχά.
—  Ά λλ ά  πόθεν ένόησες δτι δέν σέ ήγάπων πλέον, ήρώτησεν. 

Τί σημαίνει ή σκηνή αύτή τήν όποιαν μ.οί κάμνεις σήμερον;
Έ στη  ώσεί άναζητοΰσά τι έν τφ νφ · ειτα αίφνης πλήττουσα 

τό μέτωπον.
—  Ευρον · θά  νυμφευθ^ς καί σέ στενοχωρώ · μοί όμιλεΐς

περί τιμής καί συνειδήσεως. Διά τί δέν μοί έ'λεγες άμέσως δτι
νυμφεύεσαι; θά  έθλιβόμην διά τούτο, άλλά δέν θά  ήγανάκτουν. 
Τού βίου μας, φεύ, δέν ειμεθα κύριοι, άλλά τού αισθήματος μ α ς ! 
άνόητος ’πού είσαι.

Ή δη  έκεΐνος περιήλθεν είς άμηχανίαν συνήλθεν δμ,ιος βλέπων 
οτι ήδύνατο ν’ άποβή αύτφ χρήσιμος ή νέα αυτη τής φιλονεικίας τροπή.

—  Λοιπόν, ναί, εινε άληθές · πρόκειται νά νυμφευθώ · καί 
δέν δύναμαι νά ήμαι έραστής γυναικός, ήτις μέ θεατρίζει. Ά λλά  
καί νυμφευόμενος δέν θά  σ ’ έγκατέλειπον. Ό  γάμος ουτος είνε 
άπλή έπιχείρησις. Ό  βίος ον διάγω αδύνατον νά παραταθή · αδύ
νατον δέ ν’ απαλλαγώ τής θέσεώς μου ή δι’ ένός γάμου· βραδύτερον 
θά  ήτο λίαν άργά - δέν υποχωρώ είς αίσθημα, άλλ’ είς άνάγκην. 
Ά ν  δέν έ'βλεπον ο,τι πρό ολίγου είδον, ουδέποτε θ ’ άπεχωριζόμην 
άπό σοΰ · θά  συνεμεριζόμην μετά σοΰ τήν περιουσίαν μου.

—  Λοιπόν, ας τήν μοιρασθώμεν.
—  Τ ώ ρ α !
— Καί τί τώρα! Ά !  μή νομίζης δτι σέ δικαιολογεί τό τώρα

σου, διά νά κάμης οικονομίας · μή δέν έθυσίασα τά πάντα διά τά
συμφέροντα, σου ; δταν δέ περιέρχεται έπί τέλους είς χεΐράς σου ή 
περιουσία, ούδόλως λαμβάνεις ύπ’ όψιν τά ίδικά μου ; Ήγουν, είνε 
ελεεινή ή σκηνή σου αύτή. Ά κριβώς τήν στιγμήν δπου έπεισα τόν 
βαρώνον νά συμπληρώση τό κεφάλαιον διά τήν ιδρυσιν τής έφημε
ρίδος σου· σήμερον μ.άλιστα ήδύνασο νά ύπογράψης τήν συμ,φωνίαν.

Προσέβλεψαν άλλήλους, άλλ’ δσφ καί έγνωρίζοντο δέν ένόησαν 
τί έκάτερος είχεν έν τφ νφ.

—  "Ο, τι καί άν ε’ίπης, ούδέποτε θά  δικαιολογηθής ειπεν ό 
Ραμπάλ.

Ά λ λ ’ έκείνη έξηκολούθησε μεθ’ υπερηφάνου Οργής.
—  Ναί, υπήρξα διά σέ γυνή άφωσιωμένη, ούδένα άλλον έκτός 

σοΰ ήγάπησα, ούδεμ,ίαν ειχον εύτυχίαν άλλην πλήν τής ίδικής σου, 
ναί, υπήρξα διά σέ ειλικρινής σύμβουλος· ναί, έ'σχον τήν εύχαρίστησιν 
καί έ'χω άκόμη τήν υπερηφάνειαν δτι σοί προσέφερα υπηρεσίας.

Τήν διέκοψεν έκεΐνος.
—  Έ σ ο  βεβαία δτι δέν τάς έλησμόνησα · θά  ήμην άδικος 

αν δέν ώμολόγουν δτι μοί έγένεσο πολλάκις καλή καί χρήσιμος φίλη,

Καί έν τή κραυγή ταύτη έφάνη ολόκληρος τής Εβραίας ή 
ιδιοτέλεια.

-—  ΙΙοίαν ώραν πρέπει νά ίδώ τόν βαρώνον σήμερον; ήρώτησεν 
έπανερχομένη είς τήν ύπόθεσιν.

—  Εις τας εξ.
-— Πολύ καλά.
Διηυθύνθη πρός τήν θύραν.
— Φεύγεις;
•—  Βεβαίως.
—  Δέν κάθησαι νά συγγευματίσωμεν;
—  Τί έ'χεις;
—  Ό χι μεγάλα πράγματα, νομίζω.
—  Λοιπόν, ένδύσου και μ.ετά. μίαν ώραν, έ'λα νά μέ ευρης 

είς τό καφενεΐον Ρίς · θά πάρωμεν μαζύ τό γεΰμα.
(Έ πεται συνέχεια.)

--φ ~

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ.
Η  φήμη δέν είνε πάντοτε τηξ άξίας άβφαλης έγγνηβις.

Ρουββώ.
* **

Ή  χαλοχάγαθία πλείονας παρέχει, φίλους ή 6 πλούτος  
καί πλειοτέραν έμπιβτοβυνην η ή δύναμις.

Φενελών.
* * *

Ο φοβούμενος τό ν  θά να τον , του ς  πόνους, τή ν  πενίαν, 
τή ν  έξοοίαν δεν δύνα τα ι νά  y δίκαιος.

Κ ικέοων.
* * *

"Ινα διδάξΐ] τις τή ν  αρετήν πρέπει να η ένάρετος, πολλάκις 
δέ οί πατέρες βτεροϋνται της αγωγής, η ν  έπ ιθυμονβι νά  έμ- 
πνεύβω βιν το ϊς τέκνοις αυτώ ν.

Γνξώ τος.
* **

Ή  ίβτορία ωφελεί, ούχι διότι άναγινώβκεται έν αύτή  το  
παρελθόν, άλλά διότι χρησιμεύει ήμΐν ώς οδηγός διά τό  μέλλον.

* * *
ζΐονρονή .

Π είθεται τις πάντοτε είς τό ν  όρθόν λόγον, ο τα ν  υπ α γο
ρεύεται ύπό της βίας.

νίαμενναί.
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Η Π Υ Ρ Ι Τ Ι Σ .
Πότε καί δπό τίνος έγένετο ή έφεύρεσις τής πυρίτιδος είναι αδύνατον νά 

καθορίσ-ij τις διά τήν ελλειψιν ασφαλών περί τούτου ειδήσεων, ούχ ήττον βέβαιον 
θεωρείται δτι ουτε ό Rocher Baco έν ετει 1220, δπως οί 'Α γγλοι ισχυρίζονται, 
ουτε ό γερμανός μοναχός Berthold Schwarz, δστις κατά πάσαν πιθανότητα ούδέ 
ύπήρξεν, έν ετει 1320 κατά τάς άλχημικάς αύτοϋ απόπειρας έφεδρε τήν πυρί
τιδα. Ή  έφεϋρεσις τής πυρίτιδος άνέρχεται μάλλον είς έποχήν, ήτις πιθανώς 
προηγήθη τής ήμετέρας, καί ήτις ούδαμώς συμπίπτει μετ’ έκείνης, έν ·|| τό πρώτον 
έγένετο χρήσις αύτής έν Εύρώπ-fl πρός πολεμικούς σκοπούς.

Πιθανωτέρα φαίνεται ή  γνώμη, δτι ή  πυρΐτις έφευρεθη έν rjj ’Ανατολική 
'Ασία (Kiv<f καί Άνατολικαϊς Ίνδίαις) έν αις χώραις ύπάρχουσι νιτρογόνα στρώ
ματα και είς πολλά μέρη προδίδονται αναθυμιάσεις νίτρου. Οικοθεν λοιπόν εν
νοείται δτι Κινέζοι καί ’ Ινδοί έγκαίρως 
παρετήρησαν τό ευφλεκτον τοΰ νίτρου 
τούτου διά πεπυρακτωμένου ανθρακος, 
καί ειτα, άντί νά ^ίπτωσι τό νίτρον 
έπί διάπυρων άνθράιΐων, άνεμίγνυον 
πρώτον καλώς άμφοτέρας τάς δλας, 
καί τέλος τοΐς έπήλθεν ή  ιδέα νά 
ποοσθέσωσιν είς τό μίγμα τοΰτο τό 
διά τό λίαν ευφλεκτον γνωστόν θειον.

Κ ατά τινας έν άρχαίω τινι 
κώδηκι τοΰ Ίνδοστάν άπαντωμένας 
πληροφορίας ήθέλησαν νά άναγάγωσι 
τήν έφεύρεσιν τής πυρίτιδος είς τήν 
έποχήν τοΰ Μ ωϋσέως. Κατά τι δέ 
χωρίον έν τώ συγγράμματι ,,Βίος 
’Απολλώνιου τοϋ Τ υανέως“ ύπό Φιλο- 
στράτου οί μεταξύ τοϋ Bech καί τοϋ 
Γάγγου κατοικοϋντες λαοί έγνώρίζον 
ήδη  έπί ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου 
τήν πυρίτιδα. Έ ν  τώ βιβλίω τούτφ 
γίνεται λόγος περί τής άπεχθείας 
τοϋ ’Αλεξάνδρου κατά πολέμου έναν- 
τίον τών λαών αύτών, επειδή ουτοι 
διετέλουν ύπό τήν προστασίαν τών 
θεών καί ώ ς  έκ τούτου ήσαν είς 
θέσιν νά καταστρέψωσι τοδς εχθρούς 
των διά βροντών καί κεραυνών έκ 
τών προχωμάτων. Έ ν  τοϊς συγγράμ- 
μασι τοδ Βιτρουβίου άναφέρεται δτι 
έν ετει 212 π. X . κατά τήν δπό τοδ 
Μαρκέλλου πολιορκίαν τών. ύπό τοδ 
Ά ρχιμήδους τόσον δεξιώς καί έπι- 
μόνως δπερασπισθ·εισών Συρακουσών 
πολεμική μηχανή τοϋ Ά ρχιμήδους 
μετά μεγάλου θορύβου έξεσφενδόνιζε 
λίθους’ τοΰτο ήδυνήθη νά κατωρΟοίσγ; 
άναμφιβόλως δ ’Αρχιμήδης χρήσιν 
ποιούμενος δλης όμοιας τ-jj πυρίτιδι 
ω ς  κινητικής δυνάμεως, διότι αί λοι- 
παί τής έχοχής έκείνης λιθοβόλοι 
μηχαναί έξεσφενδόνιζον τούς λίθ-ους 
άψοφητεί.

Πυρόκροτα πεπληρωμένα δπό πυρίτιδος ήσαν άπό άμνημονεύτων χρόνων 
είς τοδς λαοδς τών ’ Ινδιών γνωστά. Πολλοί δέ συγγραφείς άναφέρουσιν δτι οί 
Κινέζοι κατά τήν πρώτην ήδη  έκατονταετηρίδα μ. X . έχρώντο πυρίτιδι έν τοϊς 
τηλεβόλοις αύτών, μολονότι καί πρός τοδτο άπάδει τό γεγονός, καθ·’ ο έν ετει 
1621 ό αύτοκράτωρ τής Κίνας μεγάλως έξεπλάγη έπί η } ένεργεία τριών δπό 
τής πόλεως Μακάο αύτώ δωρηθ-έντων τηλεβόλων.

'Οπωσδήποτε rjj πυρίτιδι προσόμοιον ήτο τό Ελληνικόν πδρ, περί τής 
θ-αυμασίου ένεργείας τοδ δποίου πολλοί συγγραφείς μετέδωκαν δμΐν κατά τό 
μάλλον ή  ήττον άξιοπίστους διηγήσεις. Ό ποια ήσαν τά συστατικά αύτοδ άδυνα- 
τοδμεν νά έξακριβώσωμεν μετά βεβαιότητος έκ τών άσαφών καί αντιθέτων περι
γραφών. Οδχ ήττον παρεδέξαντο δτι τό έλληνικόν πδρ συνέκειτο έκ νίτρου, θείου, 
πίσσης καί Ρητίνης τά  δποΐα συνετήκοντο μετ’ εύφλεκτων δλών (άσφάλτου 
νάφθας κτλ.)· τό Έλληνικόν πδρ κατά τήν έκπυρσοκρότησιν παρήγαγε πυκνόν

καπνόν τόν όποιον ήκολοδθει ψόφος και εύθύς φλοξ. Έφευρετης τοδ Ελληνικού 
πυρός λέγεται δ Καλλίνικος εξ 'Ηλιούπολεως περί τό 668 μ. \ .  Επιτυχεστάτην 
Ιδία χρήσιν τοϋ Έλληνικοΰ πυρός έποιήσατο δ Αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος Δ '. 
Πωγωνάτος έν ?τει 678 μ. X . κατά τών ’Α ράβων. Έπυρπόλησε δι’ αύτοϋ πολλά 
αραβικά πλοία, έπειδή ή  8λη αυτη είχε τήν ιδιότητα νά καί-jj καί ^έντός τοΰ 
υδατος δι’ ο καί υγρόν πΰρ έλέγετο. Έ π ι τέσσαρας δλους αιώνας οιετηρηθη 
αύστηρώς μυστικός δ τρόπος τής συνθέσεως καί σκευασίας τοΰ Έλληνικοΰ πυρός 
παρά τών Βυζαντινών, μέχρις ού άπεκαλύφθη είς τοδς Σαρακηνούς, οΐτινες και 
μετεχειρίσθησαν αύτό έν ταίς σταυροφορίαις κατά τών χριστιανών. Διά τής πρα
κτικής έφαρμογής τής πυρίτιδος κατά τήν 14 έκατονταετηρίδα τό έλληνικόν πδρ 
δπεχώρησεν απέναντι τοδ κατά πολδ δπερέχοντος τοδτου έφευρήματος.

Ά π ό  τών μέσων τής 8ης έκα- 
τονταετηρίδος σώζεται βιβλίον, οπερ 
εγραψέ τις Marcus Graecus καλού
μενος, έπιγραφόμενον „L iber ignium 
ήτοι τό βιβλίον τοδ πυρός" ή  κυριο- 
λεκτικώς μεταφραζόμενον ,,Τό βιβλίον 
τών εύφλέκτων μιγμάτων11 ό Marcus 
Graecus αναφέρει έν αύτώ μίγμά τι, 
δπερ περιέχει άκριβώς τά αύτά συστα
τικά τής πυρίτιδος έκτός μικράς δια
φοράς ώ ς πρός τήν αναλογίαν τών 
βαρών. Ή  εύφλεκτος ύλη τοδ Graecus 
συνέκειτο κατά τήν δδηγίαν του έξ 
ένός μέρους θείου, 2 μερών άνθρακος 

'ΓΙ παρά τώκαί 6 μερών νίτρου, 
γερμαν.κιυ στρατώ έν

— * ή

II ΠΡΟΜ ΕΛΕΤΗ. Τπό Β. Hausleithner.

χρίσει
σήμερον πυρΐτις σδγκειται έξ 
μέρους θ-είου, 1.6 ανθρακος καί 7.4 
μερών νίτρου. Έ κ  τοδτου βλέπει τις, 
δτι τό μίγμα τοΰ Graecus ειχε μεγα- 
λην δμοιότητα πρός τήν νεωτέραν πυρί
τιδα· ό Graecus συνιστά πρός τοίς 
άλλοις τήν χρήσιν ξυλανθράκων ιτέας.

Α ί ποώτάι ασφαλείς ειδήσεις 
περί τής πυρίτιδος χρονολογοδνται 
άπό τά τέλη τής 13 έκατονταετη- 
ρίδος. Έ ν  rjj βιβλιοθήκη τοδ Βατι
κανού ύπάρχει χειρόγραφον αραβος 
συγγραφέως έν ετει 1294, ένώ γίνεται 
μνεία τοιαύτη περί τής παρά τοίς 
Κινέζοις χρήσεως τής πυρίτιδος διά τά 
πυρόκροτα καί τά έκσφενδονιστικά αύ
τών δπλα, ώστε μετά βεβαιότητος δυνα- 
ταί τις νά παραδεχθ-j τήν κατ’ έκείνην 
τήν έποχήν χρήσιν τηλεβόλων έν Κίνα.

'O K og er  Baco (1214— 1292). 
άγγλος μοναχός τών Δομινικανών, 
άναφέρει έν τοΐς άλχημηστικοίς αύτοΰ 
συγγράμμασι τήν έκρηκτικήν δύναμιν 
τής πυρίτιδος καί δμιλεί περί αύτής 
ώ ς  περί λίαν γνωστοδ άντικεφ-ένου.

Έ ν  rjj άρχ-j τής 14 έκατον- 
ταετηρίδος (κατά τινας έν ετει 1308) έγένετο χρήσις τό πρώτον έν Ευρώπ-β τών 
τηλεβόλων καί ιδίως κατά τής πολιορκίας. Έ ν  ετει 1338 εδρισκομεν έν τοίς 
Λ /σμοΐς τών πολεμεφοδίων τών Παρισίων καί πληρωμάς διά πυρίτιδα. Ι ό  αυτό 
ετος έξώπλισαν οί Γάλλοι τόν στρατόν των έν μέρει διά τηλεβόλων πεδινών.

Περί τά μέσα τής 14 έκατονταετηρίδος είσήχθησαν τά τηλεβόλα και εις 
τοδς στρατοδς κρατών τινών τής Γερμανίας, περί δέ τά τέλη αύτής ύπήρχον ηδη 
πολλαχοΰ πυριτιδοποιεία καί έργοστάσια τηλεβόλων. Ά π ό  τοϋ τριακονταετούς 
πολέμου ήρξατο καί ή  χρήσις τής πυρίτιδος πρός διάρρηξιν έν ταις μεταλλευ- 
τικαις έργασίαις. Καί κατ’ άρχάς μέν κατεκερμάτιζον διά τής χειρός εις μικρά 
τεμάχια τά συστατικά τής πυρίτιδος, άνεμίγνυον δέ καί μετεχειριζοντο αυτα 
έν εΐδει αλεύρου. Α κ ολού θω ς ήρχισαν νά κατασκευάζωσιν αύτήν χονδρήν καί 
διά τών πυριτιδομύλων νά συνθλίβωσι τά συστατικά καί άναμιγνύωσιν αυτά. Ο 
πρώτος πυριτιδόμυλος ίδρύθη δπό Harscher έν Νυρεμβέργη τό 1435.
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Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α .
J α β ά θ η  τ ή ς  θ α λ ά σ σ η ς .  Τ ό μέγιστον θαλάσσιον βάθ-ος είναι έν τφ 

μεσημβρινώ ατλαντικώ Ώ κεανώ μεταξύ τής νήσου Tristan d’ Acunha καί τών 
εκβολών τοΰ R io de la Plata, ενθα έ πυθμήν εδρέθη είς βάθος 40 ,236 ποδών 
ή 8 3/4 αγγλικών μιλιών· το βάθ-ος τοΰτο δπερβαίνει κατά 17,000 πόδας τό όρος 
Everest, το υψηλότατον, ω ς  γνωστόν, ορος έπί τής γής. Εν τώ βορείω ’Ατλαν
τικά) Ωκεανφ, μεσημβρινώς τής Νέας Φιλλανδίας, εδρέθη βάθος 27,480 ποδών 
ένώ μεσημβρινώς τών νήσων Βορμούδα δπελογίσθη βάθος 34,000 ποδών ή 
6 ' / 2 μ ιλ ιώ ν  τό μέσον βάθος τοΰ Ειρηνικού Ώκεανοδ μεταξδ ’ Ιαπωνίας καί Καλ- 
λιφορνιας =ιναι ανω τών 12,000 ποδών, μεταξδ Χ ιλής καί τών Σανδβίχων 
νήσων 15,000 καί μεταξί) Χ ιλής καί νέας Ζηλανδίας 9 ,000 π οδώ ν  τό μέσον 
βάθος άπασών τών θαλασσών ποικίλει μεταξύ 12 καί 15 χιλιάδων ποδών.

* **
Π ώ ς  ο Κ ά ρ ο λ ο ς  Γ κ ο ο ν ώ  έ γ έ ν ε τ ο  μ ο υ σ ι κ ό ς .  Οί γονείς τοΰ Γκοονώ 

οδοόλως ειχον προορίσει αδτόν διά τήν μουσικήν. ’Επειδή δμως ό υιός αδτών 
έοείκνυε μεγάλην κλίσιν είς τήν Μοοσικήν καί ’Ωδικήν ήρώτησαν τόν διευθυντήν 
τής σχολής, εν ·\ έφοίτα, περί τής γνώμης αδτοΰ. 'ϋ  οίός σας νά σποοδάσ-j] 
Μοοσικήν! Οδοέποτε, άπήντησεν ό έντιμος κ. Poirson. Εδδοκιμεΐ άναμφιλέκτως 
εις τά 'Ελληνικά καί τά Λατινικά, πρέπει νά έπιδοθ-jj είς τήν φιλολογίαν- τήν 
έπαόριον προσεκλήθη ό Κάρολος δπό τοδ Διευθοντοδ τής σχολής Ιν τώ σποο- 
οαστηρίω τοο δστις και τώ ειπε: Ε, άκοδω δτι πολλάκις σέ σονέλαβον σχεδιά- 
ζοντα μουσικά δοκίμια, τί σημαίνει τοΰτο; — "Οτι θέλω  νά σποοδάσω μοοσικήν 
και νά γεινω μοοσοοργός, άπήντησεν ό έρωτηθείς. —  Ν ά σποοδάσ·(]ς μοοσικήν, 
νά γίν·{]ς μοοσοο ργός, καί είναι αδτό στάδιον κατάλληλον; Ά ς  ήναι, έχεις έδώ 
χαρτί καϊ μελάνι- γράψε μου παρευθδς μίαν νέαν μελωδίαν είς τό ασμα τοδ 
Ιωσήφ „ Ημην άκόμη νεαρός" · θέλω  νά ίδώ τί δόνασαι νά παραγάγ-^ς, είπεν 

ο καθηγητής χαίρων έπί vq πανουργία τοϋ στρατηγήματος. Μόλις παρήλθ-εν 
ολίγη ώρα καί ό κώδων εμελλε νά σημάν-jj, δτε ό Γκοονώ εισήλθ-ε παρά τώ 
κ. Poirson μετά τοΰ έργου τοο. Π ώ ς τό έτελείωσας; ήρώτησεν ό καθηγητής. 
Καλά ψάλλε^μοι τήν μελωδίαν. 'Ο Γκοονώ έκάθησεν είς τό κλειδοκύμβαλον, 
επαιξε  ̂καί εψαλεν, ένώ δάκροα ερρεον άπό τοδς δφθ-αλμοδς τοδ κ. Poirson, 
δστις τέλος έγερθείς καί έναγκαλισθείς τόν μαθητήν τοο, άνεφώνησε μετά σογκι- 
νησεως. „M a foi! αφες να λεγοον οι άλλοι δ,τι θέλουν καί γίνου μουσουργός.”

*  ̂ *±
Μ ο γ γ ο λ ι κ ό ς  μ ύ θ ο ς .  Τπήρχε ποτέ εις λέων, δστις έπιθυμών νά ποικίλ-j 

τήν τροφήν του κατεβρόχθιζε νέον κ αθ ’ έκάστην είδος ζώου. "Οτε ήλθεν ή 
σειρά τοΰ λαγωού δ λέων προσητένισεν αδτόν μετά δυσθυμίας καί είπε, θλιβερόν 
πρόγευμα δι έμέ σήμερον! τί νά πρωτοαρχίσω μέ σέ- ουτε τό κοϊλον τοΰ δδόντος 
μου δονασαι νά πληρώσ-βς. Ό  λαγωός άπήντησε, ελα σέ παρακαλώ κάμε μου 
την χαριν και φάγε με,̂  καί πρό ολίγου σήμερον θά  έγενόμην βορά άγριου άλλου 
θηρίου, ώ ς σδ πώς! ειπε βροχώμενος ό λέων, πού ζ-jj άλλο θηρίον τό όποιον 
τολμόί νά έξισωθ-j πρός με; δεΐξέ μοί το. Ό  λαγωός τόν ώδήγησεν εις τι φρέαρ 
και παρεκάλεσεν αδτόν νά παρατηρήσ-fl έντός αδτού. Ό  λέων παρατηρήσας είδε 
πραγματι θηρίον τό όποιον δργίλον εβλεπεν, άνώρθωνε τήν χαίτην, μέ σεσηρό- 
τας τους δδοντας, δπως καί αδτός- ·. ;ύτο εξηρέθισε τόν λέοντα δστις εισορμά 
;ντός ίνα κατασπαράξ-jj τόν δποτιθέμενον αντίπαλόν του καί πνίγεται. '0  μδθος 
δηλοι. Μη περιφρονής τόν διά φρονήσεως πεπροικισμένον διά τήν σωματικήν 
αδτού ασθένειαν, έπειδή διά τής φρονήσεως πολλούς κίνδυνους δπεοπηδα τις- 
προσπάθει πάντοτε νά άναπτόσσ-βς τήν δύναμιν τού πνεύματός σου.

* **
Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή  τ ώ ν  ί π π ω ν  τ ο δ  π ο λ έ μ ο υ .  'Ως έκ τής άποδιδομένης έν 

τ-§ νεωτέρα πολεμική έπιστήμ-Q μεγάλης σπουδαιότητος είς τό ιππικόν καί πυρο
βολικόν, λίαν ένδιαφέρον άποβαίνει νά γνωρίοωμεν κατά τοδς προσφάτους στατι
στικούς πίνακας τόν άριθμόν τών ίππων τοδ πολέμου, οδς τά κυριώτερα κοάτη 
διαθέτουσιν έν περιπτοΊσει πολέμου- '

Δ  ε ι σ ιο α ι μ ο  ν t α t π ερ ι  τ ο ύ  ο α κ τ υ λ ι ο υ .  Παρά τοΐς άρχαίοις Ίουδαίοις 
ό δακτύλιος ήτο σύμβολον τής έξουσίας. 'Ο Φ αραώ εδωκε τώ ’Ιωσήφ τόν ίδιον 
αδτού οακτόλιον, δτε διωρίσθη ουτος άρχων τής Αίγυπτου. ’ Επίσης καί ό Ά χ α σ - 
βερός εδωκε τόν δακτύλιόν του είς τόν Ά μ μ άν  μετά επισήμων διαταγών, άλλοτε 
δέ είς τόν Μαρδοχαϊον- είς τοδς δακτυλίους τών ιερέων άπέδιδον μάλιστα καί 
θαυματοποιοδς ιδιότητας. Ό  γαμήλιος δακτύλιος τού ’ Ιωσήφ καί τής παρθένου 
Μαρίας, ώ ς  σπάνιον κόσμημα καί σήμερον δεικνυόμενον έν τώ  ναώ τής Περού
κ α ς , έθαυματούργησε τοσάκις ώστε περί τάς άρχάς τής 17ης έκατονταετηρίδος 
εςεδόθη βιβλίον περι αδτοΰ- τήν δύναμιν τού καθιστάναι άόρατόν τι έκέκτητο ό 
δακτύλιος τού Γδγη, βασιλέως τής Λ οδίας, καί ό έν τώ ποιήματι „M orte d ’ 
Arthur"- άναφερόμενος. Δακτύλιός τις τοΰ Ώ νέ, βασιλέως τής Λομβαρδίας, τώ 
έοείκνυε άλανθάστως τήν δρθήν δδόν. Έ ν  Σουηδία τά κοράσια λαμβάνουσι τρία 
κυαθια καί θετουσιν υπο μέν το εν δακτύλιον, δπό τό άλλο νόμισμα καί υπό τό 
τρίτον μελανήν ταινίαν. Έ άν  πρώτον άποκαλυφθ-j δ δακτύλιος, τότε δπανδρεύεται 
ή  νεα έντός ένός έτους, άν άποκαλύπτηται πρώτον τό νόμισμα θά  λάβ-g πλού
σιον σύζυγον, ένώ ή  ταινία σημαίνει διαρκή παρθενίαν. Αί ρωσσίδες κόραι 
χρύπτουσι τους δακτυλίους των έντός σωρών σίτου έ σκορπισμένων έπί τού δαπέ
δου καί είσάγουσιν άλέκτορα, δστις καί Αρχίζει νά άνακιν-j τόν σίτον. 'Π  νέα, 
τής οποίας ό δακτύλιος θ ά  άποκαλοφθ-jj πρώτος θ ά  δπανδρευθ-jj πρό τών άλλων. 
Αλλοτε Ιπίστευον δτι άσθένειαι έθεραπεύοντο διά τής προστρίψεως χρυσού δα

κτυλίου. Εν Γαλλία έθετον δπό τοδς πόδας χρυσούν δακτύλιον διαρκούσης τής 
τελετής τής στεψεως. Και επί Μάρκου Αδρηλίου ήσαν περιζήτητοι οί Ιαματικοί 
οακτύλιοι. Ο Γραλλιανός, ιατρός ζών τήν 4 έκατονταετηρίδα, αυνίστη ένίοτε εις 
τινας άσθενείας οακτύλιον έπι τού όποιου ήν έγκεχαραγμένος ό δπό τού 'Η ρα- 
κλέους πνιγμός τού λέοντος τής Νεμέας.

* * *

Οι β ο τ α ν ι κ ο ί  κ ή π ο ι  τ ή ς  ο ι κ ο υ μ έ ν η ς .  Άριθμούνται έν τ^ οικουμένη 
197 ^οτανικοι κήποι, έξ ων η  μέν I αλλια μετά τών αποικιών αδτής εχει 25. 
η  ’Αγγλία καί ή  ’ Ιρλανδία 12, αί άγγλικαί άποικίαι 27, ή  Γερμανία 34, ή 
Ιταλία 23, η Ρωσσια και Σιβηρία 17, ή Αδστροουγγαρία 13, ή  χώρα τής 

ΣκανΟιναυιας 7, το Βελγιον και ή  'Ολλανδία μετά τών άποικιών της, ή  ’ Ισπανία 
μετα τών άποικιών της και αί 'ΙΙνωμεναι Πολιτεΐαι άνά 5, ή  ΓΙορτογαλλία καί 
ή  Ε λβετία  άνά 3, ή Δανιμαρκία καί ή  'Ρουμανία άνά 2, ή  Βραζιλία, ή  Χιλή, 
ή Αίγυπτος, ή  Ε λλάς, ή  Γουατεμάλα, ή ’ Ισπανία, τό Περού καί ή  Σερβία άνά 1

* **
Ό  ’Ί α σ μ ο ς .  Δούξ τις τής Τοσκάνης έκέκτητο ΐασμον, καί έπιθυμών αδτός 

μόνος νά ηνε κάτοχος τού εδώδους τοδτου φυτού άπηγόρευσεν αδστηρώς είς τόν 
κηπουρόν του νά δώσ-fl είς οίονδήτινα κλάδον ή  άνθος έξ αδτοΰ. Ό  κηπουρός 
θά  έτήρει άκριβώς τήν παραγγελίαν τοΰ κυρίου του άν μή έγένετο θύμα τού 
ερωτος. Ί η ν  ήμέραν τών γενεθλίων τής ερωμένης του προσέθηκε καί κλώνον 
ίάσμου είς τήν δι’ αδτήν προετοιμασθεΐσαν άνθοδέσμην. Ή  νέα έπιθυμοΰσα νά 
διατηρήσ-fl δσον ενεστι πλειότερον τήν δροσερότητα τού σπανίου τούτου άνθους, 
ένεπηξεν επι τής γής τον κλώνον, δστις καθ δλον τόν χρόνον διετήρησε τήν 
ικμάδα αδτοδ, τό δέ προσεχές εαρ εφερε καί πολλά άνθη καί οδτω ό ιασμος 
ηΰξανε θαυμασίως. Ή  νέα ήτο πτωχή, ό δέ έραστής αδτής οδχί πλούσιος. 'Π 
μήτηρ της, φρόνιμος γονή, δέν συγκατένευε νά τοδς δπανδρεύσ-fl, άλλ' δ έρως 
ε θαυματούργησε και η  νέα εξεμεταλλεύθη έπιτηδείως τήν περίστασιν. 'Η εδφυής 
μνηστή έπώλησε τά άνθη τοδ ίάσμου της τόσον άκριβά ώστε έπλούτησε τόν 
&ραστην της. Ι α  κορασια τής Ιοσκανης προς άνάμνησιν τοδ γεγονότος τούτου 
φέρουσι πάντοτε κατά τήν ήμέραν τών γάμων των δέσμην έξ ίάσμων καί εχουσι 
και παροιμίαν, καθ ’ ην κόρη ητις έπαξίως φέρει τήν δέσμην ταύτην, είναι 
αρκετά πλούσια διά νά καταστήσ-β εδτυχή τόν άνδρα της.

Ρωσσία .

Αδστρία . .
Γερμανία . . 
Γαλλία .
Μεγ. Βρεττανία

21,570,000 Καναδάς • 2,624.000
9 500,000 ’Ισπανία 650,000
4.000,000 Βέλγιον . . . . 383,000
3,500,000 Δανιμαρκία 316,000
3,350,000 Αδστραλία . 300,000
2,800,000 'Ολλανδία . 125,000
2,790,000 ΙΙορτογαλλία 88,000

Ι ο  ο μ ι λ ο ύ ν  Ω ρ ο λ ό γ ι ο ν .  'Ο Εδισον, ό ήρω ς τών ήμερων μας, 
έφεδρεν ωρολόγιον τό όποιον άντί νά σημαίν-jj τάς ώρας τάς δμιλεί- τήν μεσημ
βρίαν ακούεται φωνή λέγουσα ,,Εις τό γ εύμ α "· ειτα, „μ ία “ , „δύ ο“ καί έφεξής. 
Ετέρα εδφυής Ιπινόησις, εδρισκομένη έν τν- έφαρμογ-j αδτής, είναι γυναικειον 

πρόσωπον, οδτινος τά χείλη πλησιαζούσης τής ώρας τοδ δπνου κινοδνται καί 
άκούονται αί λέξεις ,,καλήν έσπέραν Κυρίαι καί Κύριοι, ή  ώρα τού δπνου 
εφθ·ασεν.“

ΑΡΙΘ. 21.

Η 0 Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Ι .
Π α ρ ά δ ο ξ ο ι  τ α φ α ί.

Οί αρχαίοι Αιγύπτιοι έταρίχεοον, ώς γνωστόν, τούς νεκρούς 
αύτών. Ά λ λ ’ ή ταφή αύτών δέν έπετρέπετο, πριν ή κριθώσιν άξιοι 
αύτής ύπό είδικοΰ κριτοδ περί τής άμεροληψίας τοδ όποιου δέν 
δύναται τις νά ήνε απολύτως βέβαιος. Έν ταΐς κηδείαις μάλιστα 
τών βασιλέων αύτών, έάν, έκφωνούντων τών ιερέων τόν επιτάφιον 
τοδ άποθανόντος βασιλέως καί έγκωμιαζόντων τάς άρετάς αύτοδ, 
ό λαός άντί νά έπευφημή, μετ’ άγανακτήσεως καί κραυγών έξεδήλου 
τήν δυσμένειαν αύτοΰ καί αποδοκιμασίαν, δ νεκρός τοδ βασιλέως 
έστερείτο τής κηδείας καί πασών τών επικήδειων καί θείων τιμών 
τών άποδιδομένων είς τούς βασιλείς. Καί τών Ιδιωτών δέ ήξιοδντο 
τής ταφής μόνον οί ενάρετοι, τών δέ λοιπών άπηλλάσσοντο οπως 
ήδύναντο, καί τούτου ενεκα εύρέθησαν πολλαχοδ ύπό τών περιηγητών 
περιεργόταται αίγοπτιακαί μομμίαι καίτοι τά πρόσωπα εις ά ανήκουσι 
μικρού είσίν άξια λόγου, τοδθ’ δπερ σπουδαίως αύτούς κατ’ άρχάς 
άπεπλάνησε.

Παρά τοΐς Έβραίοις οί νεκροί τών κατωτέρων τάξεων ή φυλών 
έθάπτοντο άπλώς, έταριχεύοντο δέ οί τών επισήμων προσώπων, 
καθ-’ ον τρόπον καί έν Αίγύπτφ καί είτα κατετίθεντο έντός τάφων, 
οιτινες ήσαν μικραί ύπόγειοι στοαί έντός τών βράχων κατωρυγμέναι.

Έν Βραζιλία, οί Ινδοί τών φυλών Καρισκός, Καβουκός καί 
Ταπιναμπάρ, οί τό νότιον τής έπαρχίας τού Περναμπούκου οίκοΰντες, 
έγίνωσκον έπίσης καί έν χρήσει ειχον μέθοοόν τινα ουχί ταριχεύσεως, 
άλλά μομμιοποιήσεως άπλουστάτην καί εύφυεστάτην. Οί νεκροί 
αύτών έξετίθεντο είς τήν έπίδρασιν τοΰ καπνοΰ καί εμενον ουτω, 
εως ού τέλεον άποξηρανθώσι. Πρό δεκαετίας γάλλος περιηγητής 
κατώρθωσε νά εύρη κεφαλήν κόρης τοΰ διαμερίσματος τούτου κατά 
τόν παράδοξον τοΰτον τρόπον μομμιοποιηθείσης, ήτις πυκνήν εφερε 
καί μέλαιναν κόμην ύπό πτερών κεκοσμημένην ποικιλοχρόων, ατινα 
έξελάμβανέ τις ώς άμέσως έπί τοΰ κρανίου έμπεπηγμένα · τήν 
κεφαλήν ταύτην δ περιηγητής έδωρήσατο είς τόν διευθυντήν τοΰ έν 
Παρισίοις άνθρωπολογικοΰ Μουσείου κύριον Ζεφροά Σαιντιλέρ.

Δέν εινε, άλλως τε, σπάνια·, αί άμερικανικαί μομμίαι. Οί 
Ερυθρόδερμοι πρός τοΐς αλλοις εχουσι ταφάς πολλής προσοχής 
άξίας. Τοιαΰται, έπί παραδείγματι, είσίν αί τών Ινδών, τών Άνδεων 
τής Ηερουβίας, ους έπεσκέψατο ό κύριος Βίενερ τφ 1877. Έπι- 
φορτισθείς άρχαιολογικήν τινά έκδρομήν διά μέσου τής άρχαίας 
αυτοκρατορίας τών Ίνκάς, δ κ. Βίενερ ώδευεν έπί παναρχαίας λεω
φόρου, ήν παρίστησιν ήμΐν ώς έντελώς ένιαχοδ διασωζομενην μεταξύ 
τοΰ Ταπεράκο καί τού Κόλπα. „ Εκατέρωθεν ήμών, λέγει, κολοσ
σιαίοι ύψοΰντο βράχων ό'γκοι, ποδ μέν μέλανες, ποδ δέ φαιοί καί 
ένιαχοδ κιτρινωποί · διά μέσου τών έν ταΐς πλευραΐς τών ορέων 
σχισμάδων εϊδομεν σπήλαια χρησιμεύοντα άλλοτε ώς τόποι άποθέσεως 
τών νεκρών. Ά ν  ή εύμετακίνητος τών άκτών άμμος έξαλείφει τά 
’ίχνη τών ινδικών νεκροπόλεων καί έξασφαλίζει ούτως αύτάς άπό 
πάσης παραβιάσεως, τά σπήλαια ταύτα ύπερκείμενα είς υψος εκατόν 
καί διακοσίων πολλάκις μέτρων άνω τής έπιφανείας τών κοιλάδων 
καί άπό τοΰ χείλους τών ύψηλών οροπεδίων υπερασπίζονται επ ισης 
κατά πάσης προσβολής. Πώς κατωρθώθί, νά μετενεχθώσιν έκεΐ 
οί νεκροί; Πώς ήδυνήθη δ Ινδός νά φθάση είς τό υψος έκεΐνο 
έπί τοΰ σχεδόν καθέτου έκείνου λίθινου τείχους; Μία δυνατή υπάρχει 
τούτου έξήγησις. Οί τήν κηδείαν επιφορτισμένοι κατήρχοντο έπί 
κεκλιμένης έκ οχιστολίθου κοίτης φροντίζοντες νά συντρίβωσιν ό'πισθεν 
αύτών τήν δι’ ής ειχον παρέλθει στενήν άτραπόν · κατέθετον τόν 
νεκρόν έν φυσικώ σπηλαίο) ή έν ύπογείφ, δπερ κατώρυσσον- έξακο- 
λουθοΰντες τότε τήν επικίνδυνον ταύτην κατάβασιν καί συντρίβοντες 
πάντοτε ό'πισθεν αύτών τόν βράχον, δστις ειχεν δδηγήσει αύτούς 
εφθανον είς τή  ̂ κοιλάδα, δ δέ νεκρός εμενεν όπισθεν αύτών έν τή
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απροσίτω αύτοΰ κατοικία.. “ Ή  ύπόθεσις αύτη είνε άρκούντως λογική, 
άλλ’ ήν άδύνατον νά διαπιστωθή, ουδ’ επεχειρησε μάλιστα τοΰτο ό 
περιηγητής ούτος. Ήθέλησε μόνον νά έρευνήση εν τών περιέργων 
τούτων κοιμητηρίων παρά τάς φοβεράς τοδ έπιχειρήματος δυσχε- 
ρείας. Έπέζευσε καί ένεπιστεύθη τά έφ’ ών έπέβαινον ζώα είς ενα 
τών ’Ινδών καί συνοδευόμενος ύπό τών λοιπών άφίκετο δι’ ελιγμών 
είς τό ύψηλότατον τοδ ό'ρους σημεΐον, κάτω τοδ δποίου έ'χαινεν εν 
τών σπηλαίων άτινα επεθυμει να επισκεφθή, και παρεσκευάσθη δια 
τήν κατάβασιν, ήν έξετέλεσεν ώς έξής. Καθήμενος έπί ξυλίνου 
διαπήγματος στερεώς προσδεδεμένου διά δερμάτινων σχοινιών, ών 
οί Ινδοί έκράτουν ίσχυρώς τας δυο αλλας ακρας, κατ?|λθεν εις 
βάθος ύπερβαΐνον τά εκατόν μέτρα, ευρε δέ εκει κρανία καί μομμίας, 
ών τινά άνεβίβασεν μεθ’ έαυτοΰ κατά τήν άνοδον πρός άπεριγραπτον 
τών ιθαγενών τρόμον, οιτινες μέγα καί δεινόν έθεώρουν ιεροσυλίας 
έγκλημα συμφοράς βυνεπάγον τό νά ταράττωσι τούς νεκρούς.

Οί Γαλάται ε'καιον τούς νεκρούς αύτών, άλλ’ ούχί καί οί 
Φράγκοι, δπερ έπί μακρόν άγνοούμενον έγνώσθη κατά τήν γενο- 
μένην τφ 1658 άνακάλυψιν τοΰ τάφου τοΰ βασιλέως Γιλπερίχου. 
Τφ 183-1, 1846, 1848 καί βραδύτερον έν διαφόροις έποχαΐς άνε- 
καλύφθησαν πρός τούτοις εν τε Αγγλία, καί Γερμανί^ ξύλινα 
φέρετρα άπό τοΰ 9 καί 10 τούλάχιστον χρονολογούμενα αίώνος 
περιεργοτάτου ώς έπί τό πλεΐστον σχήματος έκ κορμών δρυός ή 
άπίας κεκοιλωμένων εσωθεν διά την εντός αυτών καταθεσιν τοΰ 
νεκρού. Τή αύτή χρώνται συνήθεια καί οί ιθαγενείς τοΰ άρχιπε- 
λάγους τής Βασιλίσσης Καρλόττας έν τή Βορείφ Αμερική, οι 
γνωστοί ύπό τό όνομα Χαιδάδ. Ιίαρα τοΐς Ινόοΐς τούτοις, οταν 
πρόκειται νά ένταφιασθή νεκρός καταρριπτεται δένδρον, κοιλαίνεται 
κατά τόν αύτόν τρόπον καί κατατίθεται έντός αύτοΰ ό νεκρός, τό 
δέ τοιοΰτον φέρετρον τοποθετείται άκριβώς ένώπιον τής θύρας τοΰ 
άποθανόντος, διά τά σώματα τών έπισήμων ιθαγενών ή φυλάρχων 
έκλέγουσι τά ώραιότατα καί ύψηλοτατα δένδρα ο κορμος τών οποίων 
κοσμείται διά γλυφών, άποθέτουσι δέ ειτα τό φέρετρον επ αυτής 
τής θύρας τοΰ μακαρίτου ούτως ώστε μέρος αύτοΰ νά κειται πρός 
τά έ'σω αύτής. Σημειώσεως άξιον είνε δτι παρά τοΐς λαοις τούτοις 
ού μόνον δέν θάπτονται οι νεκροί, αλλα και εις υψος μέχρις εικοσιν 
ένίοτε μέτρων έπιστηρίζονται τά φέρετρα περικλείοντα πολλάκις ολο
κλήρους οίκογενείας. Ά λλ ά  τήν ύπό υγιεινήν εποψιν κακίστην ταύτην 
συνήθειαν, λέγεται δτι ήρξαντο άπό τίνος έγκαταλείποντες οί ιθα
γενείς τών χωρών τούτων πειθόμενοι εις τας συμβουλάς τών ιερα
ποστόλων.

 ------------

ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟΝ ΕΠΙΟΤΣΙΟΝ 
ΔΟΣ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ.

(Μετά είκόνος.)

. Εύλαβοΰς πρό τοΰ δείπνου καθήκοντος τήν κατανυκτικήν έκ- 
πλήρωσιν παριστα ή ήμετέρα έν σελ. 329 είκών. Πριν η παρατεθή 
ό έν τφ παρακειμένφ άγγείφ άχνίζων ζωμός, ό τήν λιτήν τών είκο- 
νιζομένων γυναικών άποτελών τροφήν, η γηραιά μαμμη ακροάται 
μετ’ εύλαβείας τήν προσευχήν, ήν ή σεμνή κόρη απαγγέλλει παρά 
τήν άπλήν καί άπέριττον τράπεζαν. Συνήθεια ιερά, ητις απαραιτήτως 
έκόσμει τών πατέρων ήμών τά θεοσεβή ήθη, συνήθεια μόνον ύπό 
τών είς τά πάτρια έμμενόντων σήμερον αύστηρώς φυλαττομένη, ήν 
δ κατακλύσας έν ταΐς μεγαλουπόλεσι κυρίως τόν κοινωνικόν και 
οικογενειακόν ήμών βίον ξενότροπος ψευδοπολιτισμός καί αί ποικίλαι 
άλλαι έθιμοτυπίαι κινδυνεύουσι δυστυχώς μετά τοσούτων άλλων 
παντελώς ν’ άποκλείσωσι τών ήμετέρων οίκων.

 — # —*----- ’
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ΑΡΙΘ. 21.

ΕΔΩΔΙΜΟΙ ΠΤΗΝΩΝ ΦΩΛΕΑΙ.
(Μετά είκόνος.)

Ύπάρχε- έπί τών νήσων τής Σούνδας, έπί τής νήσου ’Ιάβας, 
της Νέας Γουινέας καί πολλών άπό τής Ινδικής άποσπασθεισών 
χωρών ει ος χελιδόνος ητις φέρει τό έπιστημονικόν ονομα Hirundo 
esculenta. Το μικρόν καί φαιόν τοΰτο πτηνόν ουτε διά τό o v m a
αυτου ουτε δι’ άλλας έκτάκτους αύτοϋ ιδιότητας θά κατελάμβανεν 
ιδιαιτέραν εν τή φυσική ίστορί^ 
θέσιν, διακρίνουσαν αύτό άπό 
τών λοιπών ειδών τών χελιδό
νων, αν μή ή γευστική τοϋ άν
θρώπου ιδιοτροπία ιδιαιτέραν 
απέδιδεν αυτώ σημασίαν. Αί 
φωλεαι τοϋ πτηνοΰ τοότου 
είσίν ήμιδιαφανεΐς καί άβα- 
θεΐς άποτελοΰσα; είδος σκα
φιδιού μετά πτίλων συγκεκολ- 
λημένου. Έκ τών νεωτερινών 
φυσιοδιφών περί τής διαφα- 
νοϋς τών φωλεών τούτων 
ύλης προκειμένου, οί μέν 
φρονοϋσιν δτι συνίσταται άπό 
μεμασημένα φύκη, άλλοι δε 
παραδέχονται οτι σονίσταται 
εκ βλέννης σχηματισμένης 
έντός τών άδένων τ ή ς  κεφα
λής τού πτηνού. Έκ τ ή ς  

χημικής αναλυσεως άπε- 
δείχθη οτι αί φωλεαι αυται 
περιέχουσιν 90 εκατοστά 
ζωικών ούσιών καί 10 εκα
τοστά αλάτων.

Ή αηδής καί πρός 
τοΐς άλλοις άνοστος αυτη 
καί μυξώδης δλη αποτελεί 
πολυτελές είδος έξαγωγικοΰ 
έμπορίου πρό πάντων εις τήν 
Κίναν, ήκιστα δέ είς τήν 
Εύρώπην. Έ/.Βαταβίας μόνον 
οξάγονται κατ’ ετος άνω τών 
4 έκατομ. φωλεών διά τήν 
Κίναν προωρισμένων, ενθα 
πάσα καλή τράπεζα δέν είνε 
δυνατόν νά στερήται τού

εδέσματος τούτου, μία έκά τού όποιου υπολογίζεται στοιχίζουσα πεοί 
τα 500  φράγκα.  ̂ 1

Οι κάτοικοι τών χωρών αϊτινες εύμοιροϋσι τών βρωσίμων 
τούτων φωλεών επιδίδονται μετά πάθους είς τήν συλλογήν τοϋ πολυ-

Α Ν Α Ζ ΙΙΤ ΙΙΣ ΙΣ  ΤΩΝ ΕΔΩΔΙΜ ΩΝ ΦΩΛΕΩΝ

τιμο^ τούτου προιοντος, ητις εινε λίαν επικίνδυνος καί μόνον κατά 
την επι 14 ημέρας διαρκοΰσαν τών πτηνών έπώασιν εΓνε δυνατή.

ο -.τηνον ζητεί καταφύγιον είς έπικινδύνους καί απροσίτους άπορ- 
ρωγας και επαναλαμβάνει έκεΐ κατά τριμηνίαν τήν κατασκευήν τής 
— μου φω ,εας του. Οι αύτόχθονες, άψηφοϋντες πάντα κίνδυνον,

άναρριχώνται έπί τών άπο- 
κρημνων και οιά τό υψος 
αυτών σκοτοδίνην έμποιούντων 
βράχων καί χαραδρών διά 
δερμάτινης η έκ σπάρτων 
κλίμακος.

Δύο ειδη ιών εδωδίμων 
τούτων φωλεών διακρίνονται. 
Άφθονώτεραι είσίν αί είς τό 
είδος τών φαιών άνήκουσαι, 
σπανιώτεραι δέ καί πολυτι
μότερα! επομένως αί λευκαί, 
εόρισκόμεναι μόνον έν τοΐς 
κοιλώμασιτών σκοπέλωνπαρά 
τάς άκτάς τοΰ ώκεανοϋ. Καί 
αί μέν τάς λεύκάς φωλεάς 
κατασκευαζουσαι χελιδόνες 
φέρουσι πεποικιλμένον ολίγον 
τό πτέρωμα καί εινε μεγα- 
λείτεραι τής μικράς φαιάς 
χελιδόνος, ήτις ούδέποτε 
απαντάται εις τάς άκτάς 
δπως τούναντίον αί λευκαί 
ούοεποτε άπαντώνται έν τή 
ηπείρψ. 1{ φωλεά τών μι
κρότερων χελιδόνων εινε 
ήττον πολύτιμος καί μετά 
πτίλων μεμιγμένη, ή δέ τών 
ακτών φωλεά είνε λευκή, 
σχεδόν διαφανής προσομοιά- 
ζοοσα ττροζ ττ̂ ν ιχθυόκολλαν.

II εναρξις τής συλλο- 
τών φωλεών παν^γυρί- 

ζεται υπό τών αυτοχθόνων 
S', εορτής μετά. χορού καί 
μουσικής καί ου μικράς τών 

- - . , ,  -  ,, , μεθυστικών ποτών χρήσεως·
η εορτή δε αυτη εχει προς τούτοις καί νεκρώσιμόν τινα χαρακτήρα
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