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Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ !

—   Π Ρ Ο < Μ Ο Ϊ_  Α ρ ,θ̂

Excelsior!

ύτός είνε ό Θεσπέσιος έχφδός, ον επαναλαμβάνει κατά 
πάσαν στροφήν ό εκπρόσωπων τήν Ανθρωπότητα νεανίας έν 
τφ έξαισίφ ποιήματι τοδ Αμερικανού Αογκφέλλοου.

Κρατών τήν σημαίαν τής προόδου άναριχάται έπί Αποκρήμ,νου 
ύψους. Ό  ποδς του σφάλλεται καί ολισθαίνει έπί τών βράχων· αί 
χεΐρες τοο καθαιμάσσονται έκ τών τριβόλων· ό ίδρώς ρέει στάγδην 
άπό τοδ μετώπου του, Αλλ’ ό τολμηρός ορειβάτης δέν Αποκάμνει, 
ούδ’ Αποδειλιά. Ανέρχεται, Ανέρχεται διαρκώς, Ασθμαίνων άλλ’ ένδυ- 
ναμοόμενος όλονέν καί είς πάντα σταθμόν άναβοα: Excelsior! υψη 
λότερα!

Αύτό ύπήρξεν Ανέκαθεν τό σύνθημα τής άνθρωπότητος. Αύτή 
ή λέξις ήχησεν ώς ψίθυρος έλαφρός τό πάλαι κατά τήν πρώτην 
χαραυγήν τοδ Ανθρωπίνου πνεύματος καί Αντηχεί νδν, δτε ό φωστήρ 
αύτοδ μεσουρανεί τηλαυγής, σμερδαλέα ώς φωνή βροντής Από στό- 1 
ματος Θεοδ έκπορευομένη. Αύτό ήτο τό σύνθημα τό κανονίζον τήν 
πορείαν τής Ανθρωπότητος καί κατ’ αύτούς προσέτι τούς χρόνους, 
δτε νύξ κελαινή Αμαθείας καί προλήψεων έπεξετάθη έπί τής γής 
μετά τήν δύσιν τοδ αρχαίου πολιτισμοδ, οτε τό υπόδουλον πνεδμα 
έγρηγόρει έν τφ σκοτεινώ κελλίω μοναχοδ τίνος ή έν τφ έρημικφ 
σπουδαστηρίφ σοφοΰ.

ΙΙόθεν ώρμήθη ό άνθρωπος καί έ'ως ποδ θά  φθάση Αναβαί- 
νων; Ά δη λα  καί μυστηριώδη τά προβλήματα ταδτα, ατινα ό νοϋς 
Αδυνατεί νά έπιλύση. Ά π ό  τοδ σημείου, είς δ Ανήλθομεν κύπτοντες 
βλέπομεν χάος καί Ανεγείροντες τά δμματα βλέπομεν έτερον χάος 
ύπερκείμενον. Βάθος Απύθμενον χαίνει πρός τά κάτω καί υψος 
δυσθεώρητον, ύπερνέφελον έγείρεται υπεράνω τής κεφαλής μας· ό δέ 
άνθρωπος έξακολουθών τήν αναρχον ίσως καί άτελεύτητον ανάβασιν 
φωνεΐ θαρραλέως κατά παν αύτοδ έπί τά πρόσω βήμα: Υψηλότερα!

* **

I loft εν ώρμήθημεν; ποια ύπήρξεν ή πρώτη Αφετηρία ήμών 
τών γηγενών; ποια ή πρώτη βαθμίς τής Απειρομεγέθους ταύτης 
κλίμακος, ής τήν βάσιν καί τήν κορυφήν κρύπτουσι τά έρέβη τοδ j  

παρελθόντος καί αι νεφέλαι τοδ μέλλοντος;
Ίλιγγιώμεν Αναλογιζόμενοι, ούδέ καν δυνάμεθα νά φαντασθώμεν 

πότε καί τίνι τρόπφ ήρχισεν ό άνθρωπος νά χρησιμοποιή τό δώρον 
τοδ λογικοδ, δπερ προνομιακώς μεταξύ πάντων τών κτισμάτων έχά- 
ρισεν αύτφ ή φύσις.

Παραλείπω μερικά πράγματα κοινά, ατινα υποτίθεται, κατά 
συνθήκην μάλλον ή κατ’ έπιστημονικήν έξακρίβωσιν, δτι είνε έγγενή 
είς τόν άνθρωπον καί επομένως γνωστά αύτφ καί κατά τήν πρώτην 
άρχέγονον αύτοδ κατάστασιν. Δύναμαι νά παραδεχθώ έκ συγκατα- 
βάσεως δτι ό άνθρωπος έμφύτως έγίνωσκε ν’ Αποφλοιή τά πορτο- 
κάλλια —  ύποθέτομεν οτι ύπήρχον τότε τοιαδτα —  νά θλά τό | 
κέλυφος τών καρύων καί νά έξάγη τήν καλήν πρός βρώσιν σάρκα 
αύτών, νά κατασκευάζη άπό τίνος κλάδου δένδρου βακτηρίαν διά νά ; 
έρείδηται έπ’ αύτής κατά τό γήρος, νά προφυλάσσηται ύπό σκέπην j  

φυσικήν ή χειροποίητον άπό τών παντοίων ατμοσφαιρικών έπηρειών. 
Ά λ λ ’ ή σκέψις βεβαίως καί ούχί τό έμφυτον, Αλλ’ δ ένθεος έκεΐνος 
σπινθήρ τής διανοίας, ό ύποκεκρυμμένος έν τφ παχυλφ καί νωθρφ 
έγκεφάλφ του τόν ώδήγησεν είς τήν άνακάλυψιν πλείστων άλλων 1 
πραγμάτων χρησίμων Ανά πάσαν στιγμήν είς τόν Απαραίτητον έπι- 
θετικόν ή αμυντικόν περί ύπάρξεως Αγώνα, είς τήν βαθμιαίαν τελειο- 
ποίησιν τών μέσων τής δσημέραι προΐούσης εύζωΐας.

Τίς ήτο ό πρώτος άνθρωπος ό αψας πδρ διά τής προστριβής 
ξύλων σκληρών ή λίθων, ώς πράττουσιν . Ακόμη άγριοί τινες τής | 
Πολυνησίας; τις ό πρώτος κατασκευάσας μάχαιραν ή πέλεκυν έκ

λίθου; τίς ό πρώτος φονεύσας θήραμα διά σφενδόνης ή δ διανοηθείς 
ν’ άγρεύση ίχθδν δι’ Αγκίστρου; Καί τίς ό προνοητικώτατος έκεΐνος 
καί εύεργετικώτατος βροτός δ έπινοήσας νά σπείρη τόν σίτον, νά 
θερίση αύτόν, νά τρίψη τούς κόκκους είς κόνιν καί έξ αύτής νά 
κατασκευάση τόν άρτον, ή νά παρασκευάση πόμα ζείδωρον έκ τοδ 
δ ποδ τής σταφυλής, ή νά έκθλιψη τόν καρπόν τής έλαίας καί νά 
έξαγάγη έξ αύτοδ τό ήμερον ελαιον τό παρέχον λάμψιν παρήγορον 
κατά τάς σκοτεινάς τής νυκτός ώρας;

Οί αρχαίοι άδυνατοδντες ή βαρυνόμενοι νά καταγείνωσι περί 
τήν έξέτασιν τών τοιούτων δυσεπιλύτων ζητημάτων κατέφευγον είς 
τόν άπό μηχανής Θεόν. Ό  Έρμης έφεδρε τοδτο, δ Απόλλων τό 
άλλο, ή Ά θηνά έδίδαξεν εκείνο, καί ούτω καθεξής. Πλήν ή τοιαύτη 
εύσεβής έξήγησις δέν ικανοποιεί πλέον τό θετικόν καί ακριβολόγον 
πνεδμα τών νεωτέρων χρόνων άλλως τε ή άνάμιξις αυτη τοδ θείου 
μάλλον πρός ζημίαν αύτοδ Αποβαίνει, διότι μετά τήν παρ’ αύτοδ 
έφεύρεσιν ή ύπόδειξιν τών πρώτων αύτών απλών καί Ατελών μέσων 
πολλά, άναρίθμητα άνεκαλύφθησαν τελειότερα καί θαυμασιώτερα, 
ατινα τό θειον φαίνεται οτι δέν έγίνωσκε μολονότι αύτό κατά τήν 
γενικήν πεποίθησιν οίδε ,,τά τ’ έόντα, τά τ’ έσσόμενα πρό τ’ έόντα.“ 
Καί τή Αλήθεια; δύσκολον είνε νά παραδεχθη τις οτι ή Δημήτηρ, 
λόγου χάριν, άν έγίνωσκεν έκ τών προτέρων τήν τελειοποίησιν τών 
γεωργικών Ιργαλείων, Αντί νά διδάξη τόν Τριπτόλεμον τήν χρήσιν 

ί τοδ άπλοδ έκείνου καί Αρχετύπου Αρότρου, τοδ κοπιωδώς διανοίγοντος 
καί νδν είσέτι αύλακας είς τούς έν ταΐς έλληνικαΐς έπαρχίαις 
Αγρούς, δέν έδίδασκεν αύτόν Αμέσως τήν χρήσιν Αρότρου μηχανικοδ, 
ή Αμερικανικής θεριστικής μηχανής!

Αί έφευρέσεις αυται ήσαν τόσα βήματα προόδου, έλάχιστα, 
μικροσκοπικά, βήματα μύρμηκος, άλλά συν τη παρόδφ τών χρόνων 
καί τών αιώνων ό άνθρωπος βαίνων άδιαλείπτως εύρέθη Αρκούντως 
μακράν τής πρώτης άφετηρίας. Μήπως καί δ κάνθαρος δέν κατώρ- 
θωσε νά φθάση μέχρι τοδ θρόνου τοδ Διός; Ήφανίσθη είς τό μελαμ- 
βαθές χάος τοδ παρφχημένου χρόνου τό ονομα τών έφευρετών αύτών, 
οϊτινες υπήρξαν οί Νεύτωνες, οί Φούλτωνες, οί Έδισων μεταξύ τών 
τρωγλοδιτών προπατόρων μας. Δυστυχώς αύτός εινε δ κλήρος τής 
δόξης · ού μόνον πρός αύτούς τούς άπομεμακρυσμένους, Αλλά καί 
πρός άλλους εύεργετήσαντας μυριοτρόπως τήν Ανθρωπότητα είς έποχάς 
πολλφ έγγυτέρας τήν αύτήν έ'δειξαν οί μεταγενέστεροι Αχαριστίαν. 
Γράφω τώρα έγώ έπί τοδ λευκοδ, τοδ στιλπνοδ, τοδ λείου τούτου 
χάρτου χωρίς ποσώς ν’ Αναλογισθώ δτι έάν προγεγενημένος τις 
άνθρωπος δέν ήθελεν έπινοήσει τήν κατασκευήν του, θ ά  ή μην 
ήναγκασμένος νά χαράσσω τάς ιδέας μου έπί παπύρου ή έπί σκληράς 
περγαμηνής, καί δτι άντί τής εύκάμπτου ταύτης καί εύχρήστου μετάλ
λινης γραφίδος, ήν άλλος πάλιν κατεσκεύασε, θά  μετεχειριζομένην 
τό τραχύ πτερόν τής χηνός, ύφιστάμενος τόν τόσον δυσάρεστον είς 
τά νεδρα τής Ακοής τριγμόν του. Α κούω τόν έ'ρρυθμον κρότον τοδ 
έπί τοδ γραφείου μου έκκρεμοδς, τοδ πιστοδ καί Ακαμάτου αύτοδ 
μετρητοδ τοδ χρόνου καί ούτε καν έπέρχεται είς τό πνεδμά μου ή 
ιδέα νά έξετάσω αν διεσώθη τό ονομα τοδ τόσον ώφελίμως άντι- 
καταστήσαντος δι’ αύτών τήν Ατελή καί δύσχρηστον κλεψύδραν. Ά π τω  
το σιγάρον μου Ακαριαίως δι’ ενός φωσφορικοδ πυρείου καί δέν έν- 
θυμοδμαι δτι πρό ολίγων Ακόμη έτών ή αύτή έργασία Απήτει διά 
τών πυρεκβόλων καί κόπου καί χρόνου κατατριβήν · καί δέν τό 
συλλογίζεται αύτό ούδ’ αύτός καν ό υπουργός τών οικονομικών, 
δστις διά τοδ μονοπωλίου τών πυρείων Αρύεται πόρον ούχί εύκατα- 
φρόνητον διά τόν προϋπολογισμόν τοδ Κράτους!

Όπου καί άν στρέψω τό βλέμμα αύτή ή ιδέα τής άνθρωπίνης 
Αχαριστίας Ανορθοδται ένώπιόν μου. Αύτό τό ταπεινόν Αλεξιβρόχιον 
τό παρέχον πολύτιμον σκέπην έν ώρα κακοκαιρίας, τις πρώτος άρά
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γε τό έπενόησεν; Αύτάς τάς διόπτρας, τά παρεχούσας άνεσιν είς τήν 
καταπεπονημένην ορασιν τίς πρώτος έσκέφθη νά κατασκευάση; Καί 
αύτό τό κάτοπτρον, καί αύτήν τήν ψήκτραν, καί αύτό τό ψαλίδιον 
καί αύτήν τήν μικράν άλλά φιλεργόν καί μεγαλουργόν βελόνην, ήτις 
μάς ένδύει, αύτά τά παμπληθή μικρά Αντικείμενα τά τόσον χρήσιμα 
είς τάς καθημερινάς άνάγκας τοδ βίου ποιοι Ανώνυμοι εύεργέται τά 
έδώρησαν είς τάς συγχρόνους καί τάς έπερχομένας γενεάς;

Φ εδ! ού μόνον τά ονόματα τών έφευρετών λησμονοδνται άλλά 
καί αύταί αί έφευρέσεις έν τή α ιωνία, πορεία τής προόδου, δπως 
λησμονοδνται έν τή εξελίξει τά διάμεσα γένη. Ά π ό τοδ πρώτου
σκαφιδιού δπερ κατεσκεύασεν ό άνθρωπος έκ κορμοδ δένδρου δπως 
διαπεραιωθή είς τήν Αντίπεραν ποταμοδ τίνος δχθην μέχρι τοδ
ταχύπλου άτμήρους κολοσσαίου σκάφους, τοδ διασχίζοντος υπερηφά- 
νως τά κύματα τοδ ώκεανοδ καί μεταφέροντος τόν άνθρωπον έν δια- 
στήματι έλάττονι τής έβδομάδος έκ τής παλαιάς ηπείρου είς τήν 
νέα ν, πόσα είδη πλοίων έμεσολάβησαν! Καί άπό τοδ πρώτου βαναυ- 
σουργηθέντος τόξου μέχρι τοδ τουφεκίου Λεβέλ πόσα δπλα δέν έπε
νόησεν δ άνθρωπος πρός ιδίαν άμυναν ή πρός όλεθρον τών ομοφύ
λου του, πόσους καταπέλτας καί κριούς καί έλεπόλεις καί άλλας 
πολεμικάς ή πολιορκητικάς μηχανάς, οϊτινες τότε έ9·εωροδντο θαύ
ματα καί σήμερον θεωροδνται κωμικά Αθύρματα; Ό  πύργος τής 
Βαβέλ θά  ήτο οικοδόμημα παιγνιοχάρτων Απέναντι τοδ Ανεγειρομένου 
νδν έν Παρισίοις πύργου τοδ Άίφελ, δ δέ κολοσσός τής Ρόδου θά 
έφαίνετο πυγμαία πλαγγών παραβαλλόμενος πρός τήν έν Νέα Ύόρκη
Ελευθερίαν, τήν διά πυρσοδ φωτίζουσαν τόν κόσμον; Όταν τήν
έσπέραν βλέπω τό σέλας τοδ ήλεκτρικοδ φοιτός ίλαρώς διαχεόμενον 
είς τάς πλατείας καί τάς λεωφόρους τής πόλεώς μας, Αναπολώ 
Ακουσίως τό ελαιον, τό μετριόφρον αύτό ρευστόν τό έπί τόσους 
αιώνας εύεργετήσαν τήν Ανθρωπότητα, τό προσφέρον Ακόμη λάμψιν 
εύσεβή έν ταΐς κανδήλαις πρό τών αγίων εικόνων. Καί ένθυμοδμαι 
τήν όρειχαλκίνην λυχνίαν τοδ πατρικοδ μου οίκου, τόν κανδηλιέρην, 
τόν Αχώριστον σύντροφον τών μαθητικών μου χρόνων, δστις μέ τά 
ποικίλα αύτοδ έξαρτήματα τά κρεμάμενα διά μικρών άλύσεων άπό 
τοδ Αυχνοστάτου, τά ψαλίδια, τάς διά τήν θρυαλλίδα βελόνας, τούς 
κωνοειδείς σβεστήρας, μ’ έβοήθει διά τοδ πραέος φωτός του είς τήν 
νυκτερινήν μελέτην.

Ά λλά  τοιοδτοι εινε τής προόδου οί μυστηριώδεις καί άνεξιχνία- 
στοι νόμοι. Ά π ό  τοδ σημείου ένθα Αφικνούμεθα εκάστοτε δέν δυνά
μεθα νά διακρίνωμεν ού μόνον τόν πυθμένα τής άβύσσου, έξ ής 
άνήλθομεν, Αλλ’ ούδ’ αύτάς καν τάς βαθμίδας, άς πρό μικροδ κα- 
τελίπομεν. Εμπρός, αείποτε εμπρός! υψηλότερα! βο^ ή Ειμαρμένη, 
καί ήμεΐς Ακολουθοδντες τό Απαράβατον πρόσταγμά της άνερχόμεθα 
άδιακόπως. 'Π ώφέλεια μιας έφευρέσεως, μιας Ανακαλύψεως εινε 
συνηθέστατα πρόσκαιρος, καί άν τις διαρκή έπί περίοδον χρόνου 
σχετικώς μακράν, έτέρας ή διάρκεια έξομοιοδται πρός τόν βίον τών 
παρά τόν "Γπανιν μυθικών έντόμων. Εκείνο τό όποιον ήμεΐς έν τή 
Αγνοια, μας θεωροδμεν βιώσιμον καί θαυμαστόν έσαεί, χρησιμεύει 
πολλάκις ώς άπλοδν μεταβατικόν μέσον, ώς γέφυρα μετάγουσα είς 
άλλο στάδιον προοδευτικής έργασίας. Έκ τής μιας ιδέας έκπορεύεται 
έτέρα καί αυτη πάλιν περιέχει τόν σπόρον νέας έκπλήξεως. Ή  άλ- 
ληλουχία έν τή προόδφ είνε πολυδαίδαλος καί διαφεύγει τήν ένδελεχή 
ερευνάν, ενίοτε δέ γεγονός τι άσήμαντον ή μεμονωμένον κατά τό 
φαινόμενον Αποτελεί κρίκον τής μεγάλης Αλύσεως, ήν άπανταχοδ 
κατεργάζεται ή Ανθρώπινη διάνοια. Τοδτο ισχύει καί διά τά μεγάλα ι 
καί διά τά έλάχιστα, καί διά τάς Ανακαλύψεις, έφ’ αίς μεταρσιοδ- 
ται ή Ανθρώπινη ύπερηφάνεια καί διά τάς ταπεινάς έπινοήσεις, 
αϊτινες θεραπεύουσι πεζοτάτας άνάγκας τοδ βίου. Έ ν μήλον πίπτον 
διδάσκει τόν νόμον τής βαρύτητος · τό πώμα ενός λέβητος Αποκαλύπτει 
τήν φοβεράν δύναμιν τοδ άτμοδ καί, ώς λέγεται, δ Έδισων άνεδρεν 
έντός τοδ βάθους άπλοδ κυλινδρικοδ πίλου τό μυστήριον τοδ φωνο
γράφου. Ιΐροχθές ό ύποδηματοποιός πρός δν είχα παραδώσει ζεύγος 
ύποδημάτων πρός έπιδιόρθωσιν μοί έ'λεγε:

—  Δέν είνε φ όλα  αύτό, κύριε, δχι! είνε . . . .  —  Καί μοί 
είπε λέξιν τινά τής τέχνης του, ήν δέν ένθυμοδμαι πλέον. —  Αύτό 
μάς τό έ'μαθαν οί Γάλλοι δταν ήλθαν είς τά 54.

Οί Γάλλοι! φαντάσθητε λοιπόν. Έπρεπε νά έπέλθη ό Κρι
μαϊκός πόλεμος, νά κινηθώσιν αί στρατιαί τής Δύσεως, ν’ άποπειραθ-ή 
καί ή Ε λλάς νά συμμετάσχη τοδ άγώνος, ν’ άποφασισθη ή κατοχή, 
ν’ Αποβιβασθώσιν οί Γάλλοι είς τόν Πειραιά διά νά γνωσθή έν 
Άθήναις καί νέα μέθοδος έπιδιορθώσεως ύποδημάτων!

* **

Καί δπως Αποβαίνει άδηλον καί άνεξερεύνητον τό παρελθόν,
| ούτο), διά μείζονα έ'τι λόγον, άδηλον καί κρύφιον πρόκειται τό 
| μέλλον.

Ευφάνταστοί τινες συγγραφείς παίζοντες μάλλον ή σοβαρευό- 
μενοι, ήθέλησαν προεξοφλοδντες τοδ κοινοδ τήν έμφυτον περιέργειαν 
νά παραστήσωσι προκαταβολικώς καί έξ εικασίας τά θαυμάσια τοδ 
μέλλοντος αίώνος. Ά λ λ ’ έ'παθον πάθημα άστεΐον δλα αύτά ατινα 
ώνειρεύθησαν έπί τή βάσει τών ύπαρχόντων δεδομένων ώς συμβησό- 
μενα μ.ετά εκατόν ένιαυτούς, ράγδην έπραγματοποιήθησαν έπί τών 
ήμ.ερών των, πριν καν Ακόμη αί έκδόσεις τοδ βιβλίου τοιν πολλαπλα- 
σιαζόμεναι Αμείψωσιν αύτούς διά τόν κόπον τής φαντασίας τ ω ν  είς 
έπίμετρον μάλιστα έπήλθον νέαι καί Απροσδόκητοι έφευρέσεις, ας 
ούδέ καν έφαντάσθησαν καί αϊτινες Ανέτρεψαν τάς βάσεις τών έαυτών 

ί φαντασιοκοπιών.
'Π οξυδερκής ύπέρ πάσαν άλλην μεγαλοφυΐα τοδ Βοναπάρτου 

ήμβλυώπησε δύσπιστους πρό τής δυνάμεως τοδ άτμοδ άμυδρώς τότε 
τό πρώτον διαφανείσης. ’Ύστερον δ Κορσικανός Τιτάν άπό τής βρα- 

: χώδους νησΐδος ε'νθα προσεπασσαλεύθη ειδεν ίσως τό πυρφόρον 
σκάφος διελαδνον -γοργόν άναμέσον τών ώκεανείων κυμάτων καί 
πικρόν εχυσε δάκρυ μεταμελείας. Ό  ατμός ύπήρςεν δ γίγας τών 
έφευρέσεων, καταπλήξας ώς ούδέν άλλο κατόρθωμα τήν Ανθρωπό
τητα κατά τάς άρχάς τοδ παρόντος αίώνος. Οί ηρωικοί πρόμαχοι 
τοδ Μεσολογγίου βλέποντες άπό τών έπάλξεων σκάφος κινούμενον 
άνευ ιστίων καί έρευγόμενον καπνόν μ,έσον τοδ άποκλείοντος τά παρά 
τήν πόλιν τενάγη τουρκοαιγυπτιακοδ στόλου, έσταυροκοποδντο έκθαμβοι 
καί ένόμιζον έν τή άφελεΐ των πίστει, δτι ό άγιος Νικόλαος μετέ- 
βαινε νά πυρπολήση τά σκάφη τών πολεμίων. Έν έ'τει 1852 Ακόμη 
τά Ατμόπλοια έθεωροδντο έν Έλλάδι ώς σατανική έφεύρεσις καί ό 
Παπουλάκης, διερμηνεύς τών Αμαθών προλήψεων τοδ δχλου Απεκάλει 
αύτά ,.καρότζαις τοδ Διαβόλου!“ Καί δμως ό Ατμός, ό βαρυβρε- 
μέτης καί πανίσχυρος άτμός έγήρασεν ήδη, δέν Απαιτείται δέ μαν
τικόν χάρισμα δπως έννοήση τις οτι λεληθυΐα ένέργεια καταβάλλεται 
πρός άντικατάστασιν αύτοδ καί δτι ή βασιλεία του έγγίζει είς τό 

j τέρμα. Καί δσον ύποχωρεΐ ό άτμός, τόσον ένδυναμοδται ό ηλεκτρισμός,
) δύναμις υπερφυής δαμάσασα έπαισθητώς τήν τυραννίαν τοδ χρόνου 

καί τής άποστάσεως, ύφ’ ήν ύπετάσσετο στένων ό άνθρωπος απ’ 
αιώνων. Πυκνόν δίκτυον συρμάτων ώς πολύπλοκο ν φλεβικόν σύστημα 
περιζωννύει τόν πλανήτην μας καί έπ’ αύτοδ Αστραπιαίως περιτρέχει 
ό Ανθρώπινος λογισμός· καί αύτός δ φθόγγος καί αύτή ή ζώσα 
φωνή διαβιβάζεται έν άκαρεΐ πέραν τών δρέων καί τών θαλασσών. 
Τίς διηγήσεται τά θαυμάσια, δσα έπενόησεν δ άνθρωπος κατά τά 
τελευταία ταδτα έ'τη χρησιμοποιούν τήν Αποκαλυφθεΐσαν αύτφ έξαισίαν 
ταύτην ίσχύν; Ά λλ ά  καί τίς φαντασθήσεται τά θαυμασιώτερα δσα 
έγκρύπτει ζηλοτύπως ή φύσις είς τό μυστηριώδες αύτής έργαστήριον 
καί θ ’ άποκαλύψη ίσως βαθμηδόν είς τάς έπιγενησομένας γενεάς 
δταν έπιστή ή πεπρωμένη στιγμή;

Ό χι, ούδείς δύναται νά μαντεύση, ούδείς δύναται νά προιδη. 
Άντιθέτως πρός πάντα φυσικόν νόμον, δσον προβαίνει ή άνάντης 
ήμών πορεία τοσοδτον καθίσταται ταχυτέρα. Τό είδωλον τής χθες 
καταρρίπτει έμπαίζουσα ή σήμερον καί ταύτης πάλιν τό θαδμα 
διαλύει χλευάζουσα ή έπιοδσα. Προ τριάκοντα καί εξ έτών οί Α θ η 
ναίοι έθεώντο κεχηνότες τούς Αντανακλαστικούς φανούς, δι’ ών ή
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τότε δημοτική άρχή έσκέφθτj νά φωτίση μέρη τινά της πόλεως, 
θεωροΰντες αυτούς ώς τό άκρον άωτον της προόδου · μετά τινα ετη 
εχαινον επίσης ένεοί πρό τών φανών τού φωταερίου, σήμερον δέ οί 
έπαρχιώται, οΰς μεταφέρει αυθημερόν άπό τάς εστίας των ό σιδηρό
δρομος της I Ιελοποννήσου, θεωρούσιν ώς τό φυσικώτατον πράγμα τού 
κόσμου νά διέρχωνται τήν κονιορτώδη πλατείαν τού Συντάγματος 
ύπό τήν λάμψιν τών ηλεκτρικών φώτων. Καί αν ειπωσιν εις τινα έξ 
αυτών οτι τό φώς αυτών θά  φθάσή ίσως μίαν ημέραν καί μέχρι 
τού πατρικού του χωρίου καί δτι θ ' άντικαταστήσή τήν καπνίζουσαν 
χαλκίνην λυχνίαν τήν κρεμαμένην άπό τής μαυρισμένης δοκού της 
οροφής, δέν εχει δυσκολίαν νά τό πιστεύση. Τό πιστεύει ακριβώς 
διότι εινε παράδοξον, διότι είνε άπίστευτον. Credo quia absurdum.

Υψηλότερα! αυτό είνε τό πρόσταγμα καί εις αυτό υπείκει ή ί  

άνθρωπότης, όλονέν άνερχομένη. Πλήν είς τό αίσθημα τής αλαζονείας 
δπερ εμπνέει αύτή ή διαρκής άνύψωσις, παρεισδύει σκέψις τις νύσ- | 
σουσα άλγεινώς τήν καρδίαν. Ά ρ ά  γε διά τής προόδου καθίσταται 
ό οίνθρωπος εύ'τυχέστερος; άρά γε μέλλει ποτέ νά φθάσή είς τήν ( 
τελείαν εύτυχίαν;

Οιμοι! ούδεμία υπάρχει περί τούτου έγγύησις, καί ή πείρα 
μάλιστα τό εναντίον διδάσκει. Ύπό τήν εποψιν ταύτην ή πλάνη 
προήσπιζε τούς άρχαίους ήμών προπάτορας καί διέθρυπτε μάλλον 
τήν εαυτών φιλαυτίαν ή σφαλερά ιδέα περί τής μονοκρατορίας καί 
παντοδυναμίας του άνθρώπου. Σήμερον τά τελειότατα τηλεσκοπικά 
μηχανήματα δι’ ών έξερευνάται τό άπειρον τού αίθέρος διάστημα 
μεταφέρουσι τόν άνθριοπον εκεί επάνω είς τόν άχανή ώκεανόν τών 
κόσμων, ώς μεταφέρει ό Εωσφόρος τόν Κάϊν τοΰ Βύρωνος έπί τών 
πτερύγων του, διά νά καταδείξωσιν αύτώ τήν σμικρότητα του. Καί

πάλιν οί θαυμαστοί εκείνοι φακοί, δι’ ών κατατέμνεται μέχρι τοΰ 
άπειροστού ό μικρόκοσμος, δι’ ών έξακριβούται ή ύπαρξις μυριάδων 
μικροοργανισμών, ζώντων καί συνταρασσομένων έν τή έλάχίστη ίκμάδι, 
έν τφ έλαχίστφ τής ύλης μορίφ, άποκαλύπτουσιν είς τόν εκθαμβον 
τοΰ άνθρώπου οφθαλμόν στρατιάς άναριθμήτους άοράτων έχθρών 
υφ’ ών περικυκλούται. Έπί τών τειχών τοΰ οικοδομήματος, δπερ 
άνεγείρει φιλοπόνως ή επιστήμη περιπλανάται τό φάσμα τής συμ
φοράς, ώς ό παράδοξος έκεΐνος καί μυστηριώδης άνήρ, ό κατά τήν 

; διήγησιν τοΰ Ίωσήπου Φλαβίου περιερχόμενος έπί τών τειχών τής 
πολιορκουμένης Ιερουσαλήμ καί βοών: ,,Ούαί σοί, Ιερουσαλήμ!ςί 
Καί δμως άναβαίνομεν, άναβαίνομεν διαρκώς, υπακούοντες είς τό 
θέλημα τής Ειμαρμένης. Μήτοι άφ’ ήμ.ών έξήρτηται νά μετατρέψω- 
μεν τό θέλημα τούτο ή ν’ άποχωρίσωμεν τ’ άγαθά άπό τών δεινών; 
Ό σ α  εύεργετήματα καί αν παράσχη ήμΐν ή πρόοδος, αί μεγάλαι 
καί αι μικραί συμφοραί δέν θά  παύσωσιν άπό τού νά μαστίζωσι τό 
άνθρώπινον γένος, θά ύπάρχωσι δέ πάντοτε ώς άντιστάθμισμα τών 
παροχών τής προόδου τά ψύχη τοΰ χειμώνος καί τά χείμεθλα, τά 
καύματα τοΰ θέρους καί οί κώνωπες, αί διάφοροι άτμοσφαιρικαί 
έπήρειαι καί αί ρεκλάμαι τών εφημερίδων, οί πόλεμοι καί τά φορο
λογικά νομοσχέδια, αί έπιδημίαι καί οί έπικήδειοι ρήτορες, ή ενδεια 
καί οί δικαστικοί κλητήρες. Ή  άπόλυτος εύτυχία εύρίσκεται είς τήν 
βάσιν η είς τήν κορυφήν τής κλίμακας, ήν άνερχόμεθα· άλλ’ ούδέ
ποτε θά  φθάσωμεν είς τήν κορυφήν, δπως είνε άμφίβολον αν 
έπήρξέ ποτε βάσις. *

Ά θ ή ν α ι .

ΧΑΡΑΑΑΜΙ1ΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ.

Η ΔΙΩΡΥΞ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ.
(Μετά εικόνων.)

νεωτέρα Τεχνική, συνεπίκουρον Ιχουσα τήν δύναμιν τού 
άτμοΰ, τοΰτο εχει τό χαρακτηριστικόν, δτι δέν έπιδιώκει μόνον 
τήν σύντμησιν τών άποστάσεων διά τής έπιτεύξεως συντόμων 

καί άσφαλών οδών αλλά καί τήν κατανίκησιν τών έμποδίων, ατινα αύτή 
ή Φύσις εχει άπ’ αιώνων έπισεσωρευμ,ένα καί ατινα τέως έθεωροΰντο 
άκατανίκητα. Οί άγώνες οΰς καταβάλλει είσί τεράστιοι καί γιγάντιοι 
άλλ’ έν τέλει ή νίκη έπιστέφει αύτούς.

Ό  κατ’ έξοχήν δέ τό μεγαλεπήβολον τοΰ αίώνος πνεύμα άντι- 
προσωπεύων είνε ό Φερδινάνδος Λεσέψ, ό διά τών μεγάλων αύτοΰ 
ύδροτεχνικών έργων παγκόσμιον φήμην κτησάμενος.

Πασίγνωστος τυγχάνει ή διόρυξις τοΰ Ισθμού τού Σουέζ, δι’ 
ής συνήνωσε τήν Μεσόγειον θάλασσαν μετά τής Έρυθράς παρασχών 
άνεκτίμητον έκδούλευσιν είς τήν ναυτιλίαν καί τήν συγκοινωνίαν έν 
γένει, Ή  τομή άρξαμένη τό εαρ τοΰ 1859 ηχθη είς αίσιον πέρας 
μετά δεκαετείς άτρύτους μόχθους καί τή 16 Νοεμβρίου 1869 έπαν- 
ηγυρίσθη δπερλάμπρως ό θρίαμβος τοΰ έξοχου τομέως δι’ εορτής 
είς ήν παρέστησαν οί έπισημότατοι τών Κρατών άντιπρόσωποι καί οί 
κορυφαίοι τών γραμμάτων, τών έπιστημών καί τών τεχνών.

Ή δη τό βλέμμα τοΰ Λεσέψ έστράφη έπί άλλον ισθμόν, τόν 
ισθμόν τού Παναμα, τόν ένοΰντα τήν Βόρειον ’Αμερικήν μετά τής 
Νοτίου. ’Από κορυφής τίνος έν τφ μέσφ ύψουμένης έφαίνετο ένθεν 
μέν ό ’Ατλαντικός ώκεανός, Ινθεν δέ δ Ειρηνικός, σχεδόν γειτνιά- 
ζοντες, δέκα μόνον μίλλια άπέχοντες άλλήλων, έν φ τά πλοία 
ενεκα τής διαχωριζούσης αύτούς στενής λωρίδος γής ήναγκάζοντο 
νά διανύωσι 1700 μίλλια έκτελοΰντα μακράν καί επικίνδυνον περι
φοράν.

Ό  Λεσέψ, εύθύς ώς ή κυβέρνησις τής Κολομβίας παρεχώρησε 
τό δικαίωμα της διατρήσεως τοΰ Παναμά, Τδρυσεν έν Παρισίοις εται
ρίαν, προθύμως δέ συνέρρευσαν πρός αύτόν περί τά 500 έκατομ. 
φράγκων. ’Αμέσως διά τής συνήθους αύτφ δραστηριότητος έπελήφθη 
τοΰ έργου, δπερ έν τούτοις ένεΐχε μείζονας δυσχερείας ή τό τής 
Σουεζείου διώρυγος · διότι άντί τών έκεΐ άμμωδών έκτάσεων καί τών 
χθαμαλών ελών ένταΰθα ώρθοΰντο τραχείς ό'γκοι βράχων στερρώς 
άνθιστάμενοι είς τήν σκαπάνην τών έργατών · προσθετέον δέ καί τούς 
σφοδρούς τών Τροπικών δμβρους, οιτινες έν μια νυκτί κατέστρεφον 
εργα έπί ετος δλον μετά κόπου συντελεσθέντα.

Ή  διώρυξ ώρίσθη νά εχή διά μέσου μέν τών πετρωδών
στρωμάτων τών λόφων καί τών δρέων εύρος 22 μέτρων καί βάθος 
8 */2 δπως δύνανται νά διαπλέωσι καί τά μέγιστα τών πλοίων, έν 
δέ τή πεδιάδι εύρος 56 μέτρων. Έργάται περί τούς είκοσακισχι- 
λίους μαύροι καί ιθαγενείς τό πλειστον ελαβον άνά χείρας τό πτύον 
καί τήν σκαπάνην, άλλά πολλοί κατέθηκαν αύτά διά παντός, διότι 
τά τέλματα τών πεδιάδων θανατηφόρα μιάσματα άναδίδοντα πολλάς 
ψυχάς Ά ΐδ ι προΐαψαν. Λευκοί όλίγιστοι ειργάσθησαν διότι πολλφ 
ήττον τών ιθαγενών ηδύναντο ν’ άντίσχωσι είς τάς δηλητηριώδεις
άναθυμιάσεις καί τάς δυσκρασίας καί τάς σκληραγωγίας.

Κατ’ άρχάς ούχί δυσχερώς διωρύχθησαν 44 χιλιάμετρα, άλλ' 
ή προσοτέρω έργασία προσέκοψε καί οικονομικός όλεθρος έπηπει- 
λείτο είμή δ Λεσέψ κατώρθου τφ 1880 νά συλλέξή ύπέρ τής έπι-
χειρήσεως καί άλλα 600 περίπου έκατομ. φράγκων. Δραστηρίως
έξηκολοόθησαν αί έργασίαι, άλλά πρόσκομμα δυσκατάβλητον παρε- 
νέβαλον οί μεταξύ Ματαχείμ καί Ρίου Γράνδε τραχείς βράχοι ορθού-
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μενοι είς υψος 50 μέτρων ένιαχοϋ δέ μέχρις 102 μέτρων. Οί 
γιγαντιαίοι εκείνοι όγκοι κατεπόνησαν τήν δρυχήν υπόνομοί συνερ- 
ρήγνυον κλιμακηδόν τούς σκληρούς λίθους · έπί τής ουτω δέ σκα
φείσης πλευράς τών βουνών κατεσκευάσθησαν σιδηρόδρομοι, έπί j 
τών τροχιών τών όποιων κατά πάσαν διεύθυνσιν κινούνται άκατα- 
παύστως 60 άτμάμαςαι καί 2000 φορτηγοί αμαξαι.

ΓΙάσαι αί βοηθητικά*. μηχαναί, ας ήδυνήθη νά επινόηση ή 
Τεχνική, παρέχουσι τήν έπικουρίαν αύτών είς γιγάντιον έ'ργον, καί

j ολόκληρον ύπό Γάλλων, αί δέ μετοχαί τής εταιρίας εύρίσκονται έν 
j χερσί 600.000 μικρών κεφαλαιούχων.

Ή δη τά τής εταιρίας περιήλθον είς δεινότατον σημείον. Καί 
ό μέν πολύς οικονομολόγος Λεροά-Μπωλιέ προέτεινε τήν διάλυσιν 

! τής εταιρίας καί ιδρυσιν νέας μετά κεφαλαίου 250 εκατομ. φράγκων 
πρός έξακολούθησιν τών έργασιών · τό δέ έμποροδικείον τοΰ Σηκουάνα, 
είς δ άνηνέχθη ή ύπόθεσις, διώρισε τρείς διαχειριστάς μετά πλήρους 
πληρεξουσιότητας, έ'δωκε δέ παράτασιν είς πάσας τάς όφειλάς τής

έν τούτοις ή διόρυξις σχεδόν δεν προχωρεί, τά δ’ εκατομμύρια εταιρίας· άλλά τό καθ ’ ολοκληρίαν αρνητικόν τούτο μέτρον ουδόλως 
κατηναλώθησαν, άνευ δε τής έμφανίσεως άπό μηχανής τίνος θεού δύναται νά μεταβάλη τήν κατάστασιν τών πραγμάτων.
ού μόνον είς τήν ταχθεΐσαν προθεσμίαν (9  Φεβρουάριου 1890) I 0 ’ άποσοβηθή άρά γε ή κρίσις καί θά  συντελεσθή πρός όφελος
δέν θά  η έτοιμος ή διώρυξ, άλλ’ ή έπιχείρησις εντελώς θά  j  τής άνθρωπότητος τό μέγα εργον;

ναυαγήση. I Όπωςδήποτε, άν ποτε συνενωθώσι τά κύμα;α τοΰ Άτλαν-
Ή  έπιχείρησις αυτη εί καί τιμά κατ’ έξοχήν τήν Γαλλίαν τικοΰ ώκεανοΰ καί τοΰ Ειρηνικού διά διώρυγος ύπό χειρών άνθρω-

κέκτηται μεγίστην διεθνή σημασίαν. Έν τούτοις οί λαοί τών άλλων 1 πίνων κατασκευασθείσης —  είτε ό γηραιός ιδρυτής αύτής έπιζή, 
έθνών έ'δειξαν αδικαιολόγητον ψυχρότητα καί αδιαφορίαν πρός αύτήν δπως τήν ίο η, είτε μή —  τά κύματα ταΰτα θά συμφλοισβίσωσι
μηδέ τών Αμερικανών έξαιρουμένων. Τό μέχρι τούδε δαπανηθέν πρός τιμήν τοΰ μεγαλεπιβολοτάτου ίσθμοτόμου τού δεκάτου έννάτου
ποσόν άνερχόμενον είς 1.369,316.000 φράγκων κατεβλήθη σχεδόν αίώνος.
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ΑΙ ΑΚΡΙΔΕΣ ΩΣ ΤΡΟΦΗ.
Θά έσφάλλετό τις πιστεύων δτι μόνον έν τή βαρβάρφ κατα- 

στάσει ό άνθρωπος χρησιμοποιεί διά τήν εαυτού τροφήν τόν κόσμον 
τών έντόμων, σκωλήκων, νυμφών, μυρμήκων, μυών άκρίδων κλπ. 
Οί Σίναι ώς ήδίστην θεωροΰσι τροφήν τούς οπτούς καί ώμούς σκώ- 
ληκας τής γής. Οί έν Ρώμη τοΰ Λουκούλλου οπαδοί ετρωγον λίαν 
ήδέως νύμφας κολεοπτέρων τινών. Ό  σκώληξ τών Άντιλλών οπτός 
αποτελεί τό συνηθέστατον τών βρωμάτων έν τοίς μεγάλοις δείπνοις 
τής χώρας· αί βδέλλαι παρατίθενται έν ταίς τραπέζαις τών ηγεμόνων 
τής ’Ιαπωνίας · αί μέλισσαι τρώγονται ώς καρύκευμα ύπό τών κατοι
κούν τής Κεϋλάνης· ό τέλειος σκώλης ώς καί ό έν καταστάσει 
χρυσαλλίδος είνε διά τήν εύάρεστον έν τή γεύσει οξύτητα περιζήτητον 
έ'δεσμα έν πολλαίς τής οικουμένης χώραις. Οί λευκοί μύρμηκες 
είσί σφόδρα αγαπητοί παρά τοίς ίθαγενέσι τής κεντρικής ’Αφρικής, 
οΐτινες παραβάλλουσιν αυτούς πρός σακχαρώδη μυελόν ή πρός ζύμην 
γλυκέων αμυγδάλων.

Ά λ λ ’ έν τοίς διαφόροις έντόμοις, έκείνα ών γενικωτάτη γίγνε- 
ται έν τή τροφή χρήσις, έν ταίς θερμαίς ιδίως χώραις, είσίν αί 
ακρίδες.

Ό  Μωϋσής καί ό Πλίνιος άναφέρουσιν αύτάς μεταξύ τών 
μάλιστα έπιζητήτων παρά τοίς Έβραίοις τοίς Ρωμαίοις καί τοίς 
ΙΙάρθοις τροφών παρά τού Αγίου Ιερωνύμου μανθάνομεν δτι παρά 
τοίς Έ λλησι τό έκ τών άκρίδων παρασκευαζόμενον φαγητόν έθεω- 
ρείτο είδος πολυτελείας οίον έν τή δυτική Ευρώπη τό τρώγειν συκαλίδας 
ή όρτυγομήτρας. Ακρίδας έτρωγε καί ό Βαπτιστής ’Ιωάννης έν τή 
έρήμφ, ενθα ούδέν έτερον ήτο δυνατόν νά εύρεθή.

Ακρίδες καί τέττιγες τρώγονται ώμοι, βραστοί, έσχαρόπεπτοι, 
καπνιστοί, είς κόνιν μεταβεβλημένοι, τηγανητοί ή οπτοί έν κλιβάνφ 
εντός φυράματος. Οί ’Ινδοί τοΰ Χιλή κατασκευάζουσιν είδος άρτου 
δι’ αύτών έν έλλείψει σίτου. ΙΙρός τοΰτο παραμονεύουσι τάς θέσεις, 
είς άς αί άκρίδες κατέρχονται πρός διανυκτέρευσιν, είτα δέ άνάπτουσι 
τούς θάμνους καί τήν τέφραν συλλέγοντες κατασκευάζουσι δι’ αύτής 
πλακοΰντας. Ό  Λίβιγκστων βέβαιοί δτι έν πολλαίς περιστάσεσιν 
είσίν άληθές ευεργέτημα αί άκρίδες· άλευροποιούμεναι, λέγει, καί 
μετά μικράς δόσεως άλατος μεμιγμέναι άποτελοΰσιν εύάρεστον έ'δεσμα 
έπί πολλούς μήνας διατηρούμενον όπταί έ'χουσι τήν γεΰσιν χόρτων, 
έν γένει δέ είσί προτιμώτεραι τών καρίδων. Ό  διάσημος περιηγητής 
υπερτιμά ’ίσως ολίγον τοΰ εντόμου τούτου τήν ήδύτητα, άλλ’ ούχ’ 
ήττον υπάρχει άποδεδειγμένον δτι Ικατομμύρια λαών έν Α σία  καί 
Αφρική εύρίσκουσι έν αύτφ πρόχειρον καί αμα ήδίστην τροφήν. 
Κατά τήν άμερικανικήν έπανάστασιν ό Ούάσιγκτων ευρε τούς γάλλους 
στρατιώτας θηρεύοντας έν καιρφ νυκτός άκρίδας καί εύωχουμένους 
διά τοΰ έκ τούτων παρασκευαζόμενου έδέσματος. Έν τοίς άναγλύφοις 
τής Νινευΐ τοίς έκτεθειμένοις έν τφ British Museum σκηνή τις 
παριστα οίκέτας φέροντας ποικίλα έδεσμάτων ε’ίδη είς συμπόσιον 
μεταξύ τούτων διακρίνονται οί κομίζοντες μακράς ράβδους, άφ’ ών 
είσί προσηρτημένοι άκρίδων ορμαθοί. Έν Μαρόκφ αί άκρίδες έπερ- 
χόμεναι προξενοΰσιν άνά πάν έ'τος ούχί μικράς καταστροφάς, έκά- 
στοτε δέ χρησιμοποιούνται έν μεγάλη μοίρα ώς τροφή καί τρώγονται 
όπταί έν τή έσχάρορ, προτιμωμένου τοϋ είδους τής μάλιστα έπιζημίου 
τοίς σπαρτοίς άκρίδος, τής διακρινομένης ύπό τό όνομα ά π οδη μ η - 
τική άκρίς (Acridium peregrinum). Μεγάλη ώσαύτως γίνεται 
τούτων κατανάλωσις *αί έν τή μεσημβρινή Ρωσσία ώς καί έν τή 
βορείφ Αμερική.

Οί τοσούτφ λεπτοί περί τήν δίαιταν ’Αθηναίοι ετρωγον ποικίλα 
διά τών έντόμων τούτων έδέσματα τεχνηέντως ήρτυμένα.

Οί Ά ραβες έν έποχή λιμοΰ κατέφυγον είς τάς άκρίδας, άς 
ξηραίνοντες καί άλευροποιοϋντες κατεσκεύαζον πλακοΰντας, ή έν 
βουτύρφ παρασκευάζουσιν έφθάς · τούς πόδας καί τά πτερά ρίπτουσι, 
τό δέ σώμα διατηροΰσιν έν όξειδίφ ώς έ'δεσμα νοστιμώτατον.

Έν Γερμανία, αί άκρίδες προύξένησαν έν ε'τει 1748 φρικώδεις 
καταστροφάς · άναφέρεται δέ δτι οί κάτοικοι συνέλεγον τά ώά αύτών 
ώς λεπτοτάτην τροφήν. Έ ν  τινι περιέργφ περί έδωδίμων έντόμων 
μελέτη ό κ. Όκτάβιος Σασσώ περιγράφει τάς έν χρήσει πρός παρα
σκευήν τών έξ άκρίδων τροφών διαφόρους μεθόδους. Οί άρχαίοι 
άφήρουν τούς πόδας καί τά πτερά τής άκρίδος· τό σώμα παρεσκεύ- 
αζον κατ’ έκλογήν, βραστόν, οπτόν, τηγανητόν καί έν έσχάρα. Έν Ρωσσία. 
καπνίζονται αί άκρίδες ώς άρέγκαι. Έν ταίς άγοραίς τοϋ Μαρόκου 
είσίν άφθονώταται άλλ’ έ'χουσι έλαιώδη καί ταγγήν γεΰσιν, οί Μαυ- 
ριτανοί βράζουσιν αύτάς πρό τής έν τηγάνφ όπτήσεως, άλλ’ οί προ- 
νοητικώτεροι ’Ιουδαίοι τάς άλατίζουσι καί διατηροΰσιν αύτάς διά τό 
δείπνον τοϋ σάββάτου. Ό  κ. Ρίλεΰ, ό έπίσημος τοΰ Μισσουρή έντο- 
μολόγος, πολλάς τούτων χιλιάδας φαγών καί κατά πολλούς παρε- 
σκευασμένας τρόπους, έξεπλάγη ευρών αύτάς καλλίστας τήν γεΰσιν, 
ιδίως τάς οπτάς, αί δέ εντομολογικά.', έταιρείαι τού Αονδίνου καί 
τών Παρισίων έπαινοΰσιν ώς έ'δεσμα εύάρεστον.

Μετά τοσαύτας μαρτυρίας ούδόλως παράδοξον φαίνεται, δτι 
άπό τής τοΰ 1874— 1875 έπιδρομής τών άκρίδων παρ’ αύτοίς, οί 
άμερικανοί έπεχείρησαν νά χρησιμοποιήσωσιν αύτάς ώς καταναλώσι- 
μον τροφής προϊόν, καί δτι έν άπάση τή δυτική Αφρική τά έντομα 
ταΰτα άποτελοΰσιν εύχρηστοτάτην τροφήν καί ούσιώδες έμπορίου είδος.

— —  

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ.

Α ί λέ'ξεις δεν ε ίνα ι β τρ α τιώ τα ι, οί ιΤτρατιώ ται δεν ε ίν α ι

™γμκτα. # # Βίβμαρχ.
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Τό λέγειν ..ουδέποτε ήλλαξα φρονήματα'· ταντόν τώ λέγειν 
ήγεννή&ην άναμάρτητος καί ο νδ'εν εμα&ον έκ τών διδαγμάτων

το ϋ  Ρίο ν · 9 * Ραουλ Αονβάλ.
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
1.

Μ’ ενα χαμόγελο χρυσό, με τήν καρδιά γεμάτη 
άπό χαρά ουράνια, μ’ άκτινοβόλο μάτι 

ή νεαρή μανούλα 
Κυττάζει της αγάπης της ενα μικρό βλαστάρι 
'ποΰ βοηθούν τ’ αδέλφια του τήν σ τρ ά τα  γιά νά πάρη 

ωσάν μικρή βαρκούλα.

2.
νΩ ! τί χαρά, Νά, στέκεται τό ώμορφο παιδάκι 
κι’ άνασηκόνει τρομαχτά τ’ αθώο ποδαράκι, 

τό πρώτο κάμνει βήμα.
Ωσάν πουλί περίφοβο έκεϊ στό περιγιάλι, 

χωρίς νά νοιώθη τής ζωής καμμιά ανεμοζάλη, 
περνά, τό πρώτο κύμα.

Καί μ’ ενα του ξεφώνημα, μ1 ολόχαρη καρδιά 
πέφτει μέσ’ τής μανουλας του τήν ρόδινη ποδιά.

3.
Κι’ αυτή στόν μυρισμένρ της τόν κόλπο τ’ αγκαλιάζει 
καί μέ τά γέλοια τό φιλεΐ κι’ άπ’ τήν καρδιά της βγάζει 

τήν πλέον άδολη ευχή:
,,Θεέ μου! κατευόδονε μεσ’ τής ζωής τόν δρόμον 
,,τά πρώτά του τά βήματα, στόν τρυφερό του ώμον 

,,χύνε ολόχρυση βροχή!·1

4.
..Τής πατρικής Α γάπης Σου τήν Ά γ ια  τήν Χάρι!
,,κι’ οπου πατοΰν τά πόδια του λουλούδι καί χορτάρι 

,,νά ςεφυτρόνη δροσερό. “
,,Γερά σ’ αυτό νά περπατή τό γήϊνο ταςεΐδι,
..μπρος του ποτέ νά μ.ή βρεθή κουλουριασμένο φείδι,

, μήτε λεοντάρι φοβερό.

5.
Ετσ’ ή μανούλα εύχεται άπ’ τήν θερμή καρδιά της.

Κι’ άφίνει πάλιν τό μικρό τήν ρόδινη ποδιά της 
καί νά σταθή γυρεύει.

Καί πάλιν τ’ άδελφάκια του τοΰ πιάνουν τά χεράκια 
καί σ τ ρ ά τ α , στράτα, περπατούν τ’ αθώα ποδαράκια 

κι’ ή μάνα μέ χαμόγελο πάλιν τά συνοδεύει.

Έν Σμύρνη.
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Η ΔΟΥΛΗ.
Δ Ι Η Γ Η Μ Α  Ρ Ω Σ Σ I K O N

(Τέλος· ΐοε προηγ. φύλλον.)

3.

’Από δύο περίπου εβδομάδων ή Ίβανόβνα εύρίσκετο πλησίον 
τής νέας της κυρίας, της συζύγου τού στρατηγού Τόλλη. Ή  πριγκί- 
πισσα, ής ό σύζυγος, ο στρατηγός, πρός ήμίσεος περίπου έτους ήτον 
αρχηγός τοΰ στρατού τοϋ Καύκασού, διέταξε νά παρουσιάσωσι αυτη 
τήν νέαν θαλαμηπόλον αμέσως τήν ημέραν τής άφίξεώς της. 'II 
Ίβανόβνα ήτο αρκούντως φρόνιμος, οπως μή φερθή άναλόγως τής 
μεταβληθείσης θέσεώς της, διά τούτο έκλινε αίδήμων τό γόνυ καί δέν 
έθεώρησε ταπεινόν νά θέληση ν’ άσπασθή τήν χεΐρα τής νέας της 
δεσποίνης, ήτις δμως μή δεχθεΐσα τούτο, ανύψωσε τά χρυσά της 
δίοπτρα πρός τους οφθαλμούς —- Λοιπόν αυτό εινε τό νόστιμον 
πρόσωπον, διά τό όποιον έτρελλάθη ό έξάδελφος“ , έφάνη έκφράζον 
τό βλέμμα της, έθεώρησεν δμως καλλίτερον νά μήν εξωτερίκευση 
τάς σκέψεις της.

—  Ή  Κατί-,κω, ουτω έκαλεΐτο ή πρώτη θαλαμηπόλος, θά 
σού είπη τά καθήκοντα σου, είπε συντόμως. Πιστεύω, δτι εις τοΰτο 
θά  έπιστήσης τήν προσοχήν σου. Πρό παντός δμως, δέν υποφέρω 
σκυθρωπόν πρόσωπον, ούδέ επιθυμώ νά βλέπω δακρυσμένους οφθαλ
μούς. Εάν λοιπόν δέν θέλης νά τιμωρηθής, πρόσεξε νά άποφύγης 
τοιαύτας ανοησίας.

Καί ουτω άφέθη ή Ίβανόβνα.
Ή  υπηρεσία δέν ήτο δύσκολος, ή δέ κυρία ούχί τραχεία, 

πιθανόν δέ έπιεικεστέρα πολλών οίλλων τής τάξεώς της· ή θέσις 
δμως διά τήν δυστυχή κόρην ημέραν μεθ’ ημέραν έγένετο μάλλον 
ανυπόφορος, διότι ή διαφορά μεταξύ τής πάλαι ποτέ θέσεώς της καί 
τής τώρα ήτο μεγίστη. Πρό τών άλλων υπηρετών, ενώπιον τής 
κυρίας της μετά βίας ΐστατο δρθία, αμα ομως τήν εσπέραν είσήρ- 
χετο εις τό υπόστεγον μικρόν της δωμάτιον, τό όποιον τή είχε 
παρασκευάση ο χρυσός τοΰ πατρός της τη μεσιτεία τοϋ επιστάτου, 
δπως τουλάχιστον εχει χώρόν τινα δι’ έαυτήν μόνην, ένόμιζεν, δτι 
θά άποθάνη. Μόνον αί τελευταϊαι τοΰ Γρηγορίου λέξεις έ'διδον αυτη 
είσετι δύναμιν, ουδόλως περί αυτού άμφιβάλλουσα, ένφ ή φρόνιμος 
αύτής κεφαλή έξήγει τούς λόγους τής αιφνίδιας αύτοϋ άναχωρήσεως 
σχεδόν, δπως είχε τό πράγμα.

Είς τήν οικίαν τής πριγκιπίσσης έγίνοντο πολλαί επισκέψεις, 
αϊτινες ομως, ώς ή Ίβανόβνα αμέσως παρετήρησε, δέν περιωρίζοντο 
μόνον είς επισήμους συναναστροφάς, εις τάς όποιας σχεδόν πάν
τοτε έλάμβανον μέρος καί αί προεξάρχουσαι άρχαί. Ή  κυρία στρα
τηγού ήγάπα καί έλευθεριωτέρας συνδιαλέξεις, διότι συνήθως συνέ- 
βαινεν, έν τφ δευτέρφ τής οικίας πατώματι, έν τφ δποίφ ύπήρχον 
τά ιδιαίτερα αύτής δώματα, νά καλή κύκλον συναναστροφής ιδιαιτέρως 
έκλεκτόν. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, ώς έπί τό πολύ, οί ύπηρέται 
ενωρίς άπελύοντο, καί μόνον ό θυρωρός, π αλα ιόν  τι Ι'πιπλον 
τή ς πριγκιπικής οικ ίας, έγνώριζε τίς είσήρχετο καί έξήρχετο. 
Ή σαν αι φιλολογικά», εσ π ερ ίδες  τής πριγκιπίσσης, ώς έξεμυ- 
στηρεύθη ό επιστάτης είς τήν πρώτην θαλαμηπόλον.

II Ίβανόβνα όμως έντός ολίγου έσχημάτισε άλλην γνώμην, 
διότι τυχαίως ήκροάσατο τής δ ιδ α σ κ α λ ία ς , ήτις έγίνετο κάτωθεν 
αύτής έν ταΐς αίθούσαις. Κατ' άρχάς ούδεμίαν έ'διδεν προσοχήν, 
έάν έν τφ ύποστέγφ αύτής δωματίφ ήκουεν εύδιακρίτως ταραχήν 
ζωηρών φωνών, δτε υπήρχε συναναστροφή έν τοΐς δώμασι τής κυρίας 
στρατηγού, προϊόντος ομως τού χρόνου έγένετο προσεκτικωτέρα καί 
έγνώρισεν αμέσως τήν αιτίαν. Ή  οικία κατείχε τό πρός θέρμανσιν 
έκεΐνο σύστημα, δπερ γενικώς καλείται ρ ω σσ ικ όν , καί διά τοΰτο 
ευρύς τις διήρχετο οχετός διά τοϋ τοίχου τοΰ δωματίου της. Φαίνεται 
δέ δτι άλλοτε έκεΐ υπήρχε σιδηρά θερμάστρα, ής δ σωλήν είσήρ

χετο είς τόν ρηθέντα οχετόν, τοΰ όποιου μάρτυς τώρα ήτο τό έπί 
τού τοίχου ύπαρχον έπιστόμιον. Άναμφιβόλως ό δχετός ουτος συνε- 
δέετο μετά τής αιθούσης τής πριγκιπίσσης, σχηματίζων ουτω τηλέ- 
φωνον μεταξύ τών δύο χώρων, ώστε έάν άνω μικρά κατεβάλλετο 
προσοχή, ήτο δυνατόν νά άκουσθή πάσα κάτω προφερομένη λέξις.

Έγένετο δέ τό πρώτον προσεκτική ή Ίβανόβνα, δτε ήκουσε 
Ι τό ονομα τοΰ αύτοκράτορος, καί πρό πάντων τό τοΰ μεγάλου δουκός

διαδόχου, συσχετιζόμενα μέ σχέδια καί ιδέας, αϊτινες κατετρόμαξαν
τήν καρδίαν της. ’Επειδή ώμίλει κάλλιστα τήν γαλλικήν, ήτο αύτή 
εύκολον νά παρακολούθηση ακριβώς τάς είς τήν γλώσσαν ταύτην 

| γινομένας συζητήσεις· διότι πραγματικώς συζητήσεις ήσαν αί έν ταΐς
αίθούσαις τής πριγκιπίσσης καλλιεργούμενοι κατά τάς φ ιλ ολ ογ ι
κά ς ε σ π ε ρ ίδ α ς , συζητήσεις δμως αϊτινες ώς θέμα είχον τήν 
πτώσιν τού οίκου τών Ρωμανώφ.

Τώρα έφάνη είς τήν Ίβανόβναν δτι θεία τύχη εφερεν αύτήν 
ένταΰθα έξόριστον, οπως ίσως σώση τόν αύτοκρατορικόν οίκον. Μετά 
πυρετώδους ζήλου έλαβε τόν χάρτην, δπως, δ,τι ήκουεν σημειώση, 
καί ούτως έντός ολίγου ήδυνήθη νά γνωρίση δλόκληρον τό σχέδιον 
τών συνωμοτών καί νά παρακολούθηση τόν μυστηριώδη μίτον, δστις, 
πολυάριθμα μέλη περιλαμβάνων έκ νέων στρατιωτικών τής άριστο- 

1 κρατίας, έξηρτάτο έκ τοΰ έν Πετρουπόλει έδρεύοντος συ νδέσμ ου  
τών συ ν ενω μ έν ω ν  Σλαύο^ν.

Ή  έ'κρηξις τής έπαναστάσεως έπρόκειτο νά γίνη μετά τινας 
μήνας. ΊΙ Ίβανόβνα ήτο λίαν περίφροντις, δπως εύρη μέσον νά 
άποκαλύψη έν καταλλήλφ στιγμή τούς συνωμότας, άλλ’ δσον περί 
τούτου έσκέπτετο, τόσον περισσότερον άνεγνώριζε πόσον δύσκολος δι’ 
αύτήν ήτο τοιαύτη έπιχείρησις. Καί πρός τινα νά άποτανθή; Καί 
έν τούτους είχε τήν άπόφασιν νά τολμήση καί τό έσχατον, δτε 
αιφνίδια τις μεταβολή κατέστρεψε τά σχέδιά της.

Ήτον ή τελευταία έβδομάς τοϋ Σεπτεμβρίου τοΰ 1824, δτε 
έ'λαβε χώραν συνεδρίασις τών συνωμοτών λίαν ζωηρά. Δέν έπρόκειτο 
περί μικροϋ πράγματος, άλλά περί τής εκλογής τοϋ αρχηγού. Γενι
κώς δέ παρά πάντων έξελέγη ό πρίγκηψ Τόλλη; δστις ήτο μέν ήδη 
είς τήν ύπόθεσιν μεμυημένος, είχεν δμως άχρι τοΰδε αποκρούσει νά 
τεθή έπί κεφαλής τής στάσεως. Τότε προσεφέρθη μόνη της αύτή 
ή ιδία πριγκήπισσα, νά μεταβή πρός αύτόν καί νά τόν παρακινήση 
νά δεχθή τήν αρχηγίαν. Τήν έπομένην πρωίαν διεδόθη έν τφ μεγάρφ 
ή φήμη, δτι ό στρατηγός ήσθένησεν, ή δέ κυρία θέλει σήμερον νά 
άναχωρήση διά τόν Καύκασον, συνοδευομένη ύπό δλιγίστων μόνον 
υπηρετών. Ό  έπιστάτης έξήλθε τεθορυβημένος έκ τών δωμάτων 
τής δεσποίνης, διότι ταξείδιον διά τήν Τιφλίδα κατά τήν έποχήν 
εκείνην, καί μάλιστα έν ώρα χειμώνος, ήτον δλίγον έπικίνδυνον. 
Δυτυχώς δέ ή πρώτη θαλαμηπόλος τής πριγκιπίσσης ήσθένησε, καί 
μετά πολλάς σκέψεις άπεφασίσθη νά άναχωρήση ή Ίβανόβνα. Ή  
καρδία τής δυστυχούς έσφάδασεν, δτε ήκουσε τήν εϊδησιν ταύτην. 
Καί άφ’ ενός μέν μεμακρυσμένη τις καί γλυκεία έλπίς τή έπέφερε 
εύάρεστον φρικίασιν, δτι μεταβαίνει είς τόν Καύκασον, ένθα διαμένει 
δ προσφιλής της, άφ’ έτέρου δμως τή άφαιρεΐτο πάν μέσον, δπως 
άποκαλύψη τήν συνωμοσίαν.

’Ατελεύτητοι, δπως αί στέπ παι, δι’ ών διήρχοντο αί οδοι
πορικοί αμαξαι, υπήρξαν αί ήμέραι τής οδοιπορίας. Δυσχερώς καί μέ 
δλην τήν πυρετώδη βίαν, μεθ’ ής περεκίνει ή πριγκίπισσα νά ταχύνωσι 
πρός τά πρόσω, ή οδοιπορία έ'βαινε βραδέως. Εύρίσκοντο περί τά 
μέσα ’Οκτωβρίου καί δέν είχον εισέτι ίδή ένώπιόν των έξαπλουμένην 
τήν στίλβουσαν έπιφάνειαν τής Μαύρης Θαλάσσης, μόνον δέ κατά 
τάς άρχάς τοΰ Νοεμβρίου είδον άναδυομένας έκ τού όρίζοντος τάς 
κορυφάς τών Καυκασίων δρέων. Αί δδοί καθ’ έκάστην εγένοντο 
χειρότεροι, καί ή πορεία βραδυτέρα καί δυσχερεστέρα · ύπό τήν 
έντύπωσιν δέ άνησυχαστικών ειδήσεων περί τών διαρκώς έν έπανα- 
στάσει ευρισκομένων δρεινών λαών ήναγκάζετο ή συνοδεία άπό 
σταθμοϋ είς σταθμόν νά ίσχυροποιήται περισσότερον. Δύο δέ ήμερών 
δρόμου άπεΐχον εισέτι έκ τής Τιφλίδος, δτε τήν πρωίαν δ διοικητής
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τοϋ σταθμοϋ, έν τφ δποίφ διενυκτέρευσαν, άνήγγειλεν, δτι δέν δύναται 
νά έγγυηθή τήν περαιτέρω πορείαν κατά τήν νύκτα άφίχθησαν 
ειδήσεις, κατά τάς όποιας δ Ρασχίδ-Βέης, είς έκ τών διασημοτέρων 
αρχιληστών, κατέστησεν έπικίνδυνον τήν οδοιπορίαν κατά πάσαν 
πιθανότητα πρέπει νά παρέλθωσιν πολλαί ήμέραι, πριν ή δυνηθή δ 
φρούραρχος τοΰ πλησιεστέρου φρουρίου νά έπαναφέρη τήν ασφάλειαν.

ΊΙ πριγκίπισσα κατέστη έμμονης· άπεφάσισε δέ νά έξακολου- 
θήση τήν πορείαν, αύτή ή ιδία άναλαμβάνουσα πάσαν εύθύνην. Βραδέως 
αί τρεις αμαξαι έπλησίαζον τό στενόν Ταρέκ. Καί έν μέν τφ πρώτφ 
δχήμοτι έκάθητο ή πριγκίπισσα μόνη της, έν τή δευτέρα άμάξη 
εύρίσκετο ή Ίβανόβνα καί δύο ύπηρέται, ή δέ τρίτη έφερε τήν άπο- 
σκευήν καί τόν κατά τήν έποχήν έκείνην διά τοιαύτας οδοιπορίας 
απαραίτητον μάγειρον. Ελικοειδώς άνυψοΰτο βαθμηδόν η στενή οδός 
παραπλεύρως μικρού τίνος ποταμού πρός τό στενόν, άναπτύσσουσα 
είς έκάστην καμπήν νέας εικόνας τοπίων γραφικωτάτων. Ή  Ίβα 
νόβνα μετά μεγίστης ηδονής άνέπνεε τόν πρωινόν άέρα, δστις έφαί
νετο άγγέλλων αύτή πνοήν τινα έλευθερίας. Οί λογισμοί αυτής
έπλανώντο έκεΐ πρός έκείνον, δστις ίσως τόσον πλησίον καί
δμως τόσον μακράν εύρίσκετο, αί δέ χεΐρες της διεσταυρώθησαν 
ένώπιόν τών γρανιτικών βράχοι;, οϊτινες πρό αυτής άνυψούντο εις 
σιωπηλήν προσευχήν.

Αίφνιδίως δμως ήχησαν πρός τά πρόσθεν πυροβολισμοί, δύο 
δέ Κοζάκοι έν καλπασμφ έπέστρεψαν κραυγάζοντες ,.δπίσον οί Κιρ- 
κάσιοι είνε έδώ !“ Μανιώδεις οί οδηγοί έμαστίγωσαν τούς ίππους, 
δπως στρέψωσι τάς άμαξας έπί τοϋ στενοϋ τούτου μέρους τής άτρα- 
π οϋ  άλλ’ οί έκ τοΰ βράχου πρός τά δεξιά άναλάμψαντες πυρο
βολισμοί, έφόνευσαν ένα τών ίππων τής τελευταίας άμ άξη ς...........
μάτην έβλασφήμει καί ΰβριζεν ό αξιωματικός τής συνοδού φρουράς, 
μάτην ή πριγκίπισσα προσέφερε χρυσόν έπί χρυσού, δπως έπισπεύ- 
σωσι τήν έπιστροφήν. Ή  θέσις ήτον έπικίνδυνος! Οί Κοζάκοι κα- 
τήλθον τών ίππων των καί έζήτουν νά κρυφθώσιν όπισθεν τών 
αμαξών· ένφ δέ πρός τό πρόσθεν πυροβολισμοί τινες άνήγγελλον 
έξακολουθοΰσαν αψιμαχίαν, άνεφάνησαν άπό τά πλευρά έκ τοΰ 
πυκνού δάσους άναδύουσαι μορφαί τινες μέλαιναι, αϊτινες μετά προ
σοχής έκρύπτοντο όπισθεν τών διεσχισμένων βράχων. Είχον δε αύται 
ήδη συνέλθη είς πυκνήν φάλαγγα καί έφαίνοντο σκοπεύουσαι νά 
έπιπέσωσιν έπί τής συνοδείας, δτε έκ τής κορυφής ήκούσθη ήχηρόν 
ούρρά, παρακολούθησαν δύο συνεχείς έκπυρσοκροτήσεις · ένφ δέ 
απαντες ήκουον κρατοΰντες τήν αναπνοήν των, έφάνη καλπάζουσα. 
ίλη ιππέων πρός τήν όδόν έκ τοϋ στενοϋ κατερχομένη.

-  Καταβήτε άπό τούς ίππους σας καί κτυπήσατε έκείνους 
έκεΐ έπάνω! ήκούσθη διατάσσουσα ισχυρά τις ανδρική φωνή, ής 
ό τόνος έκαμε τήν Ίβανόβναν νά σφαδάξη.

—  Έξάδελφε Γρηγόριε, ή βοήθεια ήλθεν έγκαίρως, ήκουσεν 
αυτη νά λέγη ή πριγκίπισσα, ήτις καί έπεσε λιπόθυμος έπί τών 
προσκεφαλαίων τής άμάξης της.

Ό  λοχαγός δμως μέ δρμήν μανιώδη διήλθε κατά μήκος τών 
αμαξών, έλαφρώς τήν πριγκίπισσαν χαιρετίσας · ταχέοις δέ συλλέξας 
τήν διεσπαρμένην συνοδόν φρουράν, διέταξεν αύτήν νά προσβάλη 
τόν έχθρόν άπό τά πλευρά. Ουτος δμως σκοπόν δέν ειχε νά άντι- 
σταθή, μόνον έδώ καί έκεΐ έκ τών άκρων τοϋ δάσους ήκούοντο 
πυροβολισμοί τινες, καί άκολούθως έξηφανίσθη ολόκληρον τό στίφος 
έντός τών ρηγμάτων τοΰ όρους, δπως ήλθεν.

—  Ή  βοήθεια ήλθεν είς κρίσιμον στιγμήν! έπανέλαβεν ή 
κυρία στρατηγού, δίδουσα τήν χεΐρα πρός τόν κόμητα. Έχει δέ δι
πλάσιάν άξίαν, διότι σείς, έξάδελφε, έφέρατε αύτήν." Αίφνιδίως δμως 
ένθυμήθη δτι ήτο μαζύ της καί ή Ίβανόβνα. Έπρεπε, λοιπόν, 
ουτος μέ πάσαν θυσίαν νά μήν ϊδη τήν δούλην, διά τοΰτο προσε- 
πάθησε νά περιπλέξη τόν λοχαγόν είς συνομιλίαν διηγουμένη λοιπόν 
αύτφ τήν αιτίαν τοΰ αιφνίδιου ταξειδίου της, ήρώτησεν αύτόν, πώς 
συμβαίνει καί ένεφανίσθη έξαίφνης ώς σωτήρ. Ένφ δέ δ κόμης 
βραδέως καί ώς άνθιστάμενος τρόπον τινά άπήντα, δτι ευρισκόμενος

είς κατώπτευσιν τής περιχώρου τού πλησίον κειμένου φρουρίου του, 
ήκουσε τούς πυροβολισμούς, ήχησεν έκ τών δπισθεν γυναικεία τις 
φωνή, ήκουσε προφερόμενον τό όνομά του. Ό  Γρηγόριος λαμβάνει 
διά τής χειρός τό μέτωπον καί δέν τολμά νά έλπίση, αίφνης ομως 
δύο βραχίονες περιβάλλουσι τόν τράχηλόν του.

—  Γρηγόριε!
—  Ίβανόβνα, αγάπη μου!
ΤΙ πριγκίπισσα πρός ταΰτα Ϊστατο ώς άγαλμα ακίνητος· τά 

χείλη της συνεθλίβοντο σπασμωδικώς, ό δέ λεπτόν φέρων υπόδημα 
ποΰς αύτής βαθέως έβυθίζετο έντός τών κροκαλίων τής δδοΰ. —  
Θά διατάξω νά μαστιγώσωσι τήν αναιδή, έκραΰγασεν αυτη έπί τέλους 
λυσσώσα.

Ό  κόμης Γρηγόριος έστράφη πρός αυτήν αμέσως. —  Λ η
σμονείτε, κ υ ρία ............... σάς άναγγέλλω, δτι ή Ίβανόβνα είνε ή
μνηστή μου.

—  ΊΙ δούλη μου; έφώνησεν αυτη σαρκαστικώς. Ο θείος 
Ήλίας δέν μοί τήν έ'στειλεν άνευ λόγου, γνωρίζω δέ κάλλιστα νά 
υπερασπίζωμαι τά δίκαιά μου. Είς τήν θέσιν σου, άναιδής!

—  Πριγκίπισσα Τόλλη, σάς παρακαλώ νά μετρήσητε τάς λέξεις 
σας. Μή λησμονήτε, δτι εύρισκόμεθα έπί τοΰ Κάυκάσου καί ούχί 
παρά τόν Νέβαν, ή έν τφ έν Κιέβφ μεγάρφ υμών. Ένταΰθα είμαι 
ό κύριος, έάν δ’ έπιθυμήτε, έξαδέλφη, έρωτήσατέ τινα τών άνθρώπων 
τούτων, τί θά πράξωσιν, έάν τις τολμήση νά θέση χεΐρα επί μιας 
κόρης, τήν οποίαν όνομάζω μνηστήν μου!

Ένφ ό Γρηγόριος μετά τοσαύτης ώμίλει ζωηρότητας, αί ώχραί 
αύτοΰ παρειαί κατέστησαν πορφυραΐ. —  Έ χ ε  είς έμέ εμπιστοσύνην, 
Ίβανόβνα! έψέλλιζε πρός αύτήν τρυφερώς αύτόν περιπτυσσομένην. 
Ά π α ξ  μόνον σέ ήρπασαν άπό έμέ, ούδείς δμως έκ δευτέρου θά 
τολμήση τούτο.

ΤΙ πριγκίπισσα αίφνιδίως έκάγχασε —  Ά λλά  διατί, αγαπητέ 
έξάδελφε, νά δυσάρεστηθώμεν δι’ αύτήν τήν μηδαμινήν ύπόθεσιν, 
σάς εύχομαι άπ’ έναντίας ευτυχίαν. Σάς έ'φερον τήν αγαπητήν τής 
καρδίας σας κόρην καί ούτως έξοφλούμεν άμέσως έδώ διά τήν πρός 
έμέ ίπποτικήν σας έκδούλευσιν. Τέλος είμαι καί έγώ γυνή και εχω 
έπίσης καρδίαν, διά τά έπίλοιπα κάμετε καλά μέ τόν θεΐόν σας 
Ήλίαν. Κάρολε, εινε έν τάξει αί αμαξαι; έστράφη άκολούθως λέ- 
γουσα πρός τόν πλησίον της ίστάμενον υπηρέτην.

—  Α ριθμός αρκετός φρουρών είνε είς τάς διαταγάς σας, 
έξαδέλφη, ειπεν δ κόμης, έάν δέν θέλετε ν’ άποδεχθήτε τήν φιλο
ξενίαν τοϋ φρουρίου μου, άλλά πραγματικώς έπιθυμεΐτε νά εξακολου- 
θήσητε τήν πορείαν σας.

—  Δέν θέλω νά σάς διαταράξω, άπήντησεν είρωνικώς αυτη, 
δίδουσα αύτφ καί πάλιν κατά τήν άναχώρησιν τήν χεϊρά της πρός 
άποχαιρετισμόν. Σοί εύχομαι ευδαιμονίαν εν τφ παραδείσιο!

— Έν τφ παραδείσφ! έπανέλαβεν ουτος ήσύχως σύρων προς 
τήν καρδίαν του τήν αγαπητήν κόρην.

Τό φρούριον Άλεξανδρόβσκα, μονήρες καί έρημον εως τώρα, 
πράγματι έφάνη αύτφ δτι αίφνιδίως μετεβλήθη είς παράδεισον, διότι 
δ Θεός τοϋ ερωτος είσήλθεν έν αύτφ. 'Ο Γρηγόριος ώδήγησε τήν 
εύρεθεΐσαν κόρην είς τήν οικογένειαν έγγαμου τινός άξιωματικοϋ, 
παρά τφ δποίφ πρός τό παρόν έπρόκειτο νά μείνη.

Ό τε ή Ίβανόβνα διηγείτο είς τόν μνηστήρα, της τά περί τής 
έν τή οικία τής πριγκιπίσσης Τόλλη διαμονής της, αίφνης επανήλθε 
ζωηρά είς τήν μνήμην της ή συνωμοσία, άνάμνησις ύποχωρήσασα. 
κατά φυσικόν λόγον ένώπιόν τών γεγονότων τών τελευταίων ήμερών. 
Διηγήθη λοιπόν έν σπουδή πάσας τάς λεπτομερείας είς τόν Γρη- 
γόριον, δστις έκπληκτος τήν ήκουεν.

—  Είσαι ή σώτειρα τού αύτοκράτορος, Ίβανόβνα, έφώνησεν 
έπί τέλους ουτος συγκεκινημένος, είνε άκόμη καιρός, δπως μετα- 
βιβασθώσιν αί πληροφορίαι σου είς Πετρούπολιν.“  Έπειτα δέ έπρόσ- 
θεσε σκεπτόμενος —  αϊτινες βεβαίως δ’ άσφαλίσωσι τήν ίδιαν ημών 
εύτυχίαν.
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Άπεφάσισε ν’ άποστείλΐβ ανυπερθέτως έμπεπιστευμένον τινα 
μετ’ επιστολών πρός τον υπασπιστήν τοΰ αύτοκράτορος, τόν κόμητα 
Άδλερκρών, συντάττιον αμέσως καί έκτεταμένην έκθεσιν. Μόλις 
δμως είχε γράψει τήν εισαγωγήν, καί ερριψε μετά δυσαρέσκειας τήν
γραφίδα. —  Δέν ώφελοΰσι τά νεκρά γράμματα ή ζώσα φωνή
πρέπει νά ένεργήση. Τό καθήκον μου, μέ εμποδίζει νά έγκαταλείψω 
τό φρούριον, σΰ δμως Ίβανόβνα ή ιδία πρέπει νά ύπάγης είς Πε- 
τροόπολιν.

Αυτη κατατρομάξασα, ήρώτησε μετά τόνου ολίγον έπιτιμητικοΰ 
-  Νά φύγω άπό σέ, Γρηγόριε, τόν όποιον πρό ολίγου ευρον;

—  Πρέπει νά γείνη, αγαπητή μου, είνε άπαρασή εως άναγκαΐον 
διά τό γενικόν καλόν, καί διά τήν ίδιαν ημών ευτυχίαν. Σοί oioto ώς 
συνοδόν τόν ύπολοχαγόν Ά ξακώφ, δστις θά  προτίμηση νά τόν δια- 
μελίσωσι, παρά νά άνεχθη νά σοί γείνη δυσάρεστόν τι.

ΤΙ Ίβανόβνα ούσα κόρη θαρραλέα, άνεγνώρισεν, δτι 5 Γρη
γόριος είχε δίκαιον, καί άπεδέχθη νά άναχωρήση. Καί αμέσως τήν 
έπομένην πρωίαν ό κόμης ώδήγησε τήν μνηστήν του καί τόν συνοδόν 
μέχρι τοΰ πλησιεστέρου στάθμου.

—  Είς τό καλόν, αγάπη μ ο υ ..........Γνωρίζεις καλώς τίνος
τύχην κρατείς είς τάς χεΐράς σου!

—  Καί δέν απελπίζομαι, διότι αγωνίζομαι διά τήν εύτυχίαν
μας, έψέλλισε μειδιώσα ύπό τά δάκρυά της.

Ή  διαταγή α ύ τοκ ρατορ ικ ή  υ π η ρεσ ία  έπετάχυνε τήν πορείαν 
της. Κατά τάς 23 Δεκεμβρίου είδεν ή Ίβανόβνα άναλάμποντα τά
κωδωνοστάσια τής ΙΙετρουπόλεως έν τή λάμψει τοΰ δύοντας ήλιου.
Κατά τήν ιδίαν δέ εσπέραν έπορεύθη πρός τόν ύπασπιστήν καί έγέ-
νετο άμέσως παρ’ αύτοΰ δεκτή, άφοΰ έδ<οκε τήν επιστολήν του Γρη
γορίου.

Ό  στρατηγός Άδλερκρών παρετήρει τήν κόρην μετά προφα- 
νοΰς εύνοιας. —  Είσθε πολύ κουρασμένη έκ τοΰ ταξειδίου σας,
δεσποινίς, είπεν ούτος. Καθήσατε καί έκθέσατέ μοι έκτενώς, τί 
ύπαινίττεται έν τή επιστολή του ό αγαπητός μου φίλος. Δύνασθε νά 
άμιλήσητε έλευθέρως, τέκνον μου, έπρόσθεσεν, οί τοίχοι έν τφ ο’ίκφ 
μου δέν έ'χουσιν ώτα.

Οί λόγο: τοΰ γέροντος κυρίου ένέπνευσαν έμπιστοσύνην είς τήν 
Ίβανόβναν, καί ουτω έδιηγήθη ολόκληρον τήν ιστορίαν τοΰ ερωτος 
καί τών παθημάτων της, δπως καταδείξη, πώς ήδυνήθη νά γνωρίση 
τήν συνωμοσίαν. Ό  κόμης Άδλερκρών μετ’ εύπροσηγορίας προσένευεν 
είς τούς λόγους της, δτε δέ αυτη κατέθεσε μετά σαφηνίας άπάσας 
τής συνωμοσίας τάς λεπτομερείας, ήγέρθη ούτος ζωηρώς έν τφ δω- 
ματίφ βηματίζων.

-  Τέκνον μ,ου, είπε τέλος μετά σοβαρότητας, δτε αυτη έτε- 
λείωσεν, ό ούρανός, δστις σάς μετεχειρίσθη ώ ς δργανόν του, αύτός
άς σάς άνταμείψη δ,τι ήμεΐς δυνάμεθα νά δώσωμεν είνε μικρά
προκαταβολή · ό λόγος μου σάς έγγυάται, δτι σείς καί ό πατήρ σας 
τήν προσεχή εσπέραν δύνασθε νά θεωρήσθε ώς άνθρωποι έλεύθεροι. 
Πρός τό παρόν είσθε κατά φυσικόν λόγον ή ξενιζόμενη παρ’ έμοΰ, 
δεσποινίς, καί εύρίσκεσθε ύπό τήν προστασίαν μου. Επειδή δε δυστυ
χώς ή Αύτοΰ Μεγαλειότης άπό τινων ήμερών ασθενεί βαρέως, αΰριον 
ί>ά σάς παρουσιάσω ένώπιον τοΰ Μεγάλου Δουκός διαδόχου, δστις 
θέλει άποφασίση δ’.ά τά περαιτέρω.

Τήν έπομένην πρωίαν ηχουν πενθίμως τά κωδωνοστάσια 
άπασών τών έκκλησιών τής πρωτευούσης, άπειρον δέ πλήθος άνθρώ- 
πων έκυλινδεΐτο πέριξ τών χειμερινών άνακτόρων. Ό  Τσάρος Α λ έ 
ξανδρος ό Α '. ειχεν άποθάνει. Καί δμως μέ δλον τοΰτο τό πένθος 
ό κόμης Άδλερκρών ώδήγει τήν δοόλην πρός τόν νέον κυρίαρχον j
 διότι ή περίστασις ήτο λίαν κρίσιμος. Τόν θάνατον τοΰ
Τσάρου χρησιμοποιούσα ή έπανάστασις, ήθελε πανταχοΰ νά έγείρη 
κεφαλήν, μόνον δέ είς τάς πληροφορίας τής Ίβανόβνας, ητις κατέ
στησε δυνατήν τήν ταχεΐαν σύλληψιν τών αρχηγών, οφείλεται, δτι ή 
συνωμοσία τών Δ εκ α β ρ ισ τώ ν , τών άνθρώπων τοΰ Δεκεμβρίου, ώς 
άποκαλεΐ αυτούς ή ιστορία, κατεπνίγη έν τή γενέσει της. Μετά

σιδηράς χειρός ό Τσάρος Νικόλαος συνέτριψε τήν συνωμοσίαν. 
Χιλιάδες μελών τών πρώτων τοΰ κράτους οικογενειών, μεταξύ τών 
οποίων καί οί πρώτοι συνένοχοι κόμης Ί Ιλίας Μεδικώφ καί πρίγκηψ 
καί πριγγίπισσα Τόλλη έξωρίσθησαν είς Σιβηρίαν. 'Ο δεσπότης δμως 
δστις έγνώριζε νά τιμωρη τοσοΰτον σκληρώς, έγνώριζε νά άνταμείβη 
έπίσης βασιλικώς. Έν τφ μέσφ τής μεγίστης ταύτης ταραχής, ητις 
έτάρασσε τά μέγιστα τήν κυβερνητικήν μηχανήν, έτρεχε αύτοκρατορι- 
κός ταχυδρόμος πρός νότον τοΰ κράτους, καλών τόν κόμητα Γρη- 
γοριον Μεδικώφ πλησίον τοΰ αύτοκράτορος, συγχρόνως δέ διάταγμα 
άνήγγειλεν δτι είς τόν άχρι τοΰδε δοΰλον έμπορον Δημήτροβιτζ Πε- 
τάρσκην έδόθη τίτλος εύγενείας κληρονομικός.

Ά λλά  ούδεμίαν σημασίαν ειχον αί έξωτερικαί αύται ένδείξεις 
ένώπιον τής ευτυχίας, ήν ευρον έν τή συνενώσει των ό Γρηγόριος 
καί ή Ίβανόβνα. Διά τών ιδίων τιυν παθημάτων έπεβεβαίωσαν τούς 
λόγους τοΰ ποιητοΰ:

Εκείνος, δστις μέσα του τόν ούρανόν ζητήσει,
Αύτός καί μόνον δύναται τήν γήν νά άψηφήση.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .
Ί Ι  πορτοκαλέα καρποφορεί μέχρι τοΰ 150 έτους τής ηλικίας αύτής, λέ

γεται δέ δτι και 500 έτών πορτοκαλέαι εφερον καρπούς. ΙΙορτοκαλέα τις έν 
Σεβίλλα είναι 502 έτών, εις πολλά δέ μέρη τής Ισπανίας ύπάρχουσιν πορτο- 
καλέαι 350 έτών καί άρχαιότεραι. Έ ν  Μελίτν] καί Νεαπόλει συνέλεξαν έκ μιας 
πορτοκαλέας 15 χιλ. πορτοκάλια, εις 20 χιλ. δέ πορτοκάλια υπελογίσ9·η ό καρπός 
πορτοκαλέας έν ταίς Σανδβίχαις νήσοις, όπάρχουσι δέ δύο γνωσταί περιπτώσεις 
έν rjj μεσημβρινή Ευρώπη κ α θ ’ ας δύο πορτοκαλέαι παρήγαγον άνά 38,000 
πορτοκάλια.

Έ κ  τοδ βασιλείου τών μελισσών. Μεταξύ τών πολλών προτερημάτων τών 
μελισσών ή  καθ-αριότης αύτών είναι ή  μάλλον αξιοσημείωτος· δέν ανέχονται έν 
τοίς ένδιαιτήμασιν αύτών ούδέ την έλαχίστην άκαΟ-αρσίαν. Ιίολλάκις συμβαίνει 
απρονόητος κοχλίας νά είσέλθ-fl είς την κυψέλην. Τότε αί μέλισσαι έπιπίπτουσι 
κατά τοΰ προπετοΰς καί ακαθάρτου ξένου καί τον φονεύουσι. Μή δυνάμεναι 
δμως νά έκβάλωσι τής κυψέλης τό πτώμα αύτοΰ καί φοβούμεναι τήν επικίνδυνον 
δυσοσμίαν τής σήψεως, έφαρμόζουσι τελεσφόρον κατά τοδ κινδύνου μέσον, περι- 
βάλλουσι δηλαδή τόν έχΟ·ρόν διά καλύμματος έκ κηροδ. Τήν παρατηρησιν 
ταύτην έποιήσαντο δ,τε Reaumur καί ό M oraldi· ό δέ πρώτος παρετηρησε καί 
έτέραν περιεργωτάτην περίπτωσιν. Κοχλίας εισβαλών εις κυψέλην τινα προσε- 
κολλήιΗ] κατά τό σύνηθ-ες έπί τών εσωτερικών αύτής τοιχωμάτων. Ί Ι  παρουσία 
τοΰ ξένου τούτου έφαίνετο δυσαρεστουσα ταϊς μελίσσαις, αί όποίαι μή δυνάμεναι 
νά διατρυπήσωσι διά τής έγκεντρίδος αύτών τό κέλυφος κατέφυγον εις τό εξής 
τέχνασμα. Α ν τί νά περικαλύψωσι τόν κοχλίαν διά πιττοκήρου προσεκόλλησαν δι’ 
αύτοΰ έπιμελώς τά χείλη τοΰ στομίου τοΰ κελύφους έπί τοΰ τοίχου καί ν^χμαλοί- 
τισαν ουτω διά βίου αύτόν, διότι ούτε ή  βροχή δύναται νά διαλύτη τό πιτ- 
τόκηρον.

*  *

rii σ υ λ λ ο γ ή  τ ο ΰ  μ έ λ ι τ ο ς .  ’Ολίγοι εχουσιν ιδέαν τής έργασίας τών 
μελισσών περί τήν συλλογήν τοΰ μέλιτος. Ιδού  υπολογισμός τις πρός άπόδειξιν 
τής φιλοπονίας τής μελίσσης. Τποτεθ·είσ9·ω δτι τά έντομα εξέλεξαν αγρόν τρι
φύλλων έκαστον άνθ·ος τριφύλλου εχει 60 στήματα, έκαστον δέ στήμα έμπεριέ- 
χει ]/ 500 κόκκου σακχάρεως. Ινα άποτελεσθ-jj εις κόκκος σακχάρεως δέον νά 
έκμυζύσν] ή  μέλισσα 500 στήματα. Ε πειδή δέ 8000 περίπου κόκκοι ίσοδυνα- 
μοΰσι πρός ι/2 χιλιόγραμμον, επεται δτι ή  μέλισσα οφείλει νά εκμυζύσ-fl 4 εκα
τομμύρια στημάτων διά νά συλλέξν] 500 γραμμάρια μέλιτος.

Α ί  ά ρ κ τ ο ι  έν Ρ ω σ σ ί α .  Αήμος ολόκληρος τοΰ κυβερνείου Όλονέτς 
έν τ$ άρκτωα Ρωσσία έκ πέντε χωρίων άποτελούμενος έπολιορκή&·η κυριολεκτι- 
κώς ύπό τ ώ ν  άρκτων. 'Ο δήμος ούτος περιβάλλεται ύπό εύρυτάτων δα
σών έκτάσεως πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων τά θ·ηρία πλανώνται κατ’ άγε- 
λας άνά οκτώ ή  δέκα καί έφορμώσιν έπί πάν δ,τι ήθ·ελον απαντήσει· οί ίπποι 
καί αί δαμάλεις πάντες κατεβρώθ-ησαν οί δέ δυστυχείς χωρικοί στερούνται τών 
άναγκαίων πρός καλλιέργειαν κτηνών. Ό  διοικητής τής έπαρχίας διέταξε τοίς 
έπιτοπίοις στρατιωτικοΐς σώμασι τήν αποστολήν ακροβολιστών πρός καταπολέμη- 
σιν τής παραδόξου ταύτης έπιδρομής, συνάμα δέ έταιρίαι έιΗ-ελοντοκυνηγών άπε- 
τελέσθ·ησαν καί fWjpa ήρξατο μεγάλη.

ΠΡΟΟΔΟΣ.

τόν λεπτότατον τής άρνήσεως τρόπον, ήδη δέ τό άκρον τοΰ ποδός 
μ  Μ  Ι Μ Ζ Ι Μ  της έμελλε νά πατήση έπί τής κατωτέρας τής κλίμακος βαθμΐδος,

(Σονέχεια- Ώε προηγ. φΰλλον.) οπότε έφάνη μεταγνοΰσα καί στρεφομένη πρός έμέ.
Α λη θώ ς τοΰτο δέν θά  σάς ένοχλήση πολύ Κύριε; είπεν.

12 Σεπτεμβρίου.
Τήν εύτυχίαν δύναταί τις νά καλέση πεπρωμένον; Κρίνον σύ 

άντ’ έμοΰ, φίλε μου. Τπάρχουσιν έν τφ βίφ ώραι τεταραγμένης | 
ψυχικής καταστάσεως, έν αίς αγνοεί τις άν διαβλέπη εύκρινώς έν 
τή ιδία συνειδήσει. Σοί γράφω ύπό τό κράτος βαθείας δσφ καί 
απροόπτου συγκινήσεως . . .  Έν τφ βίφ μου αποφασιστική τις έπε- 
γένετο κρίσις.

Ή  προχθές ήν ή παραμονή τής ήμέρας, ήν ειχον ορίσει διά 
τήν άναχώρησίν μου. Δέν ένθυμοΰμαι τίνος εορτής ή έπέτειος 
ήγετο τή ή μέρα έκείνη- οί έν τφ ξενώνι διαμένοντες πρός πληρε- 
στέραν άπόλαυσιν τοΰ θεάματος τών πυροτεχνημάτων, ατινα ειχον 
παρασκευασθή διά τήν νύκτα έν τή λίμνη, ειχον άναβή έπί τοΰ 
ύπέρ τήν στέγην τής οικοδομής έξώστου· ήσαν έκεΐ συνηγμένοι περί 
τούς πεντεκαίδεκα θεαταί· ή νυκτερινή εορτή ήν έν πάση αύτής τή 
ακμή. Ποικιλότατοι τό σχήμα καί τό χρώμα πύραυλοι καί βομβίδες 
καί μυρία άλλα πυροτεχνημάτων είδη πολύπλοκα διέσχιζαν τούς 
αιθέρας έν τή κεκανονισμένη σειρά, διαδεχόμενα άλληλα, φώτα δέ 
βεγγαλικά γιγαντιαΐα φωτίσαντα καί αύτάς τών βράχων τάς άκρω- 
ρείας έπεσφράγισαν τής εορτής τήν λαμπρότητα πρός μεγίστην εύχα- 
ρίστησιν πάντων δσοι τήν διαφανή καί βαλσαμώδη θερινήν νύκτα 
προύτίμων τοΰ έκκωφωτικοΰ θορύβου τών θεαμάτων τοΰ είδους τού
του. Έκστασις κατέλαβε τότε τούς πάντας έπί τή ώραία έκείνη 
νυκτί, ήν ώραιοτέραν ετι καθίστη καί αίθριωτέραν ή άντίθεσις τής 
έπελθούσης απολύτου σιγής. Ιδέα  τις ιδιότροπος προέκυψεν έκ τοΰ 
απείρου έκείνου ένθουσιασμοΰ · προέτεινέ τις ν’ άναμείνωσιν έπί τοΰ 
έξώστου τό μεγαλοπρεπές τής ανατολής τοΰ ήλιου θέαμα καί παρα- 
χρήμα έπεδοκιμάσθη καί ύπό πάντων έγένετο αποδεκτή ή πρότασις.

Έντός μικροΰ παρεσκευάσθησαν καταλλήλως δι’ έκαστον ιδιαι
τέρως δμιλον τά πρός υπαίθριον διανυκτέρευσιν διά τάς κυρίας ιδίως 
άπαιτούμενα · θρονία μετεκομίσθησαν καί αύτοσχέδια ανάκλιντρα, αί 
κυρίαι έφωδιάσθησαν διά μεγάλων περιωμίων καί ειτι άλλο πρός 
προφύλαξιν παρεσκευάσθη έν βραχεί· ουτω δέ ύπό μόνον τών άστέ- 
ρων τό φέγγος τό δώμα ήν δμοιον καταστρώματι μεγάλου πλοίου, 
αί δέ προκύπτουσαι ένιαχοΰ καπνοδόχαι προσωμοίαζον ίστοΐς · τό 
περιβάλλον τόν έξώστην παραπέτασμα ήπλοΰτο ώς τοΰ πλοίου ό 
θωρακισμός* πρός συμπλήρωσιν δέ τής αύταπάτης ή δλίγφ μακράν 
άμυδρώς διαγραφομένη σκιά μεμονωμένου δνειροπόλου άντικαθίστη 
τόν αξιωματικόν τής φυλακής δρθιον έπί τής πρώρας. Τάς σκέψεις 
ταύτας άνεκοίνουν τή κυρία Διλοάρ, έτοιμαζομένη ν’ άποσυρθη προ
φανώς έκ φόβου μή ή έπήρρεια τής αγρυπνίας βλάψη τής χροιάς 
της τά ρόδα, οπότε ηκουσα καλοΰντά με τόν κ. Β . . . δστις προύτί- 
θετο ώσαύτως νά κατέλθη είς τό οίκημά του.

—  Μένετε; μοί είπε.
—  βεβαίως, στρατηγέ.
—  Τότε δέν θά  ένοχληθήτε άν σάς παρακαλέσω νά συντροφεύ- 

σητε κατά τάς ώρας ταύτας τήν σύζυγόν μου· έπιθυμεί νά ’ίδη τήν 
ανατολήν τοΰ ήλίου - προθύμους θά  εμενον παρ’ αύτή, πλήν, νά σάς 
εΐπω τήν άλήθειαν, είς τήν ηλικίαν μου, . . . καί μέ τούς ρευμα
τισμούς μου, νά διέλθη τις νύκτα ολόκληρον είς τό ύπαιθρον . . .

Οί ρευματισμοί τοΰ στρατηγοΰ τήν στιγμήν ταύτην ούδέν άλλο 
έσήμαινον ή ίσχυράν πρός ύπνον έπιθυμίαν, ήν μόλις άπέκρυπτε διά 
τόν τύπον ύπεκλίθην πρό τής κυρίας Β . . . ύπόκλισιν δηλοΰσαν έν 
πάσαις ταίς γλώσσαις δτι προθύμως έτιθέμην ύπό τάς διαταγάς 
αύτής· έν τή λάμψει τοΰ άεριόφωτος, δπερ έφώτιζε τήν κλίμακα, 
είς τάς πρώτας τής όποιας εύρισκόμεθα βαθμίδας διέκρινον τήν 
αόριστον εκφρασιν τής μορφής της· μικρόν αονωφροώθη τό άλαβά- 
στρινόν της μέτωπον ’ίσως ελεγε καθ’ έαυτήν, δτι λίαν ίπποτικφ τώ 
τρόπφ ειχεν είς δυσχερή περιαγάγει αύτήν θέσιν ό στρατηγός. Έζήτει

Έμέ, κυρία, . . . καθ’ υπερβολήν μάλιστα! . . . Συλλογισθήτε 
δά τί αγγαρεία.

— V. ! άν εχη ουτω, δέχομαι άδιστάκτως.
Ό  στρατηγός ήσπάσθη εύγενώς τήν χεΐρα τής συζύγου του. 

—  Ύγίαινε Νατάσια, τή είπε καί ήρξατο καταβαίνων.
Τήν ώδήγησα είς τό άνάκλιντρόν της δλίγφ μακράν όπισθεν 

καπνοδόχης τοποθετηθέν. —  Νατάσια; είπον, τί σημαίνει τοΰτο; 
Μήπως είνε τό δνομά σας ρωσσιστί; νομίζει τις δτι διαβλέπει έν 
αύτφ οίονεί άνάμνησίν τινα τών στεππών, αόριστόν τι άρωμα άλλο- 
δαπής ποιήσεως.

—  Σφάλλεσθε εύρίσκων το δνομα τοΰτο άξιον ένδιαφέροντος · 
δέν ύπάρχει κοινότερον έν Ρωσσία. Ναθαλία, είνε δνομα πανταχοΰ 
άπαντώμενον.

—  Τόσφ τό χειρότερον. Αυποΰμαι διά τοΰτο είλικρινώς. Τό 
δνομά σας έπρεπε είς σάς μόνην νά άνήκη. Ά ν  ήμην Τσάρος θά  
διέταττον ν’ άλλάξωσι τό δνομα δλαι τής αύτοκρατορίας μου αί 
Ναθαλίαι.

Ή  διαφορά γυναικός τίνος πρός άλλην έν ούδεμία. άλλη περι- 
στάσει άκριβέστερον διαφαίνεται ή έν τώ τρόπω, μεί>’ ού υποδέχονται 
τάς μικράς ταύτας φιλοφρονήσεις τής τετριμμένης χαριτολογίας. Ή 
κ. 15 . . . ήκιστα είς ταύτας άρέσκεται· ούτε τό λιβανωτόν, ούτε τό 
άρωμα αύτοΰ λατρεύει· τούναντίον έκδηλοί είς τά τοιαΰτα δειμαλέαν 
τινα αδεξιότητα καί τή αρμόζει θαυμασίως τοΰτο, άλλ’ αύτή καί 
μόνη. Ή λλαξα τό άντικείμενον τής συνομιλίας καί έπί ήμίσειαν 
ώραν έλάλησα μετά πολλής τής εύσυνειδησίας περί συναυλίας καί 
μελφδιών.

—  Α λη θώ ς τή είπον, διατί ούδέποτε άσχολεΐσθε είς τήν 
μουσικήν, σεις ητις τόσον εύδοκίμως αύτήν καλλιεργείτε;

Κίνησίς τις διέφυγεν αύτήν ώσεί ήθελε νά είπη:
—  Ά λ λ ’ άφοΰ δέν άσχολοΰμαι πλέον πώς είνε δυνατόν νά 

γνωρίζητε . . .
Ά !  ιδού . . . Σάς έκπλήττει δτι κατώρθωσα ν’ άνακαλύψω 

τοΰτο; Είνε ολόκληρος ιστορία, ήν !>ά σάς διηγηθώ, άν εύαρεστεί- 
σθε. Φαντάσθητε δτι πρό εξ. εβδομάδων έκαθήμην πρό τοΰ παρα
θύρου μου κατά τινα θυελλώδη νύκτα. Αίφνης έν μέσφ τοΰ 
μηκυθμοΰ τής καταιγίδος ηκουσα τό μέλος νυκτερινής φδής τοΰ 
Chopin· έτεινα τό ούς, διότι λατρεύω τόν Chopin, αληθώς δε 
ήρμηνεύετο έν έξαισία τέχνη· δέν μέ διέφυγεν ούτε φθόγγος εις· 
μετά τινας στιγμάς ή μουσική έσιγησε καί είδον γυναίκα, ητις ήλθε 
νά έπαγκωνισθή έπί τοΰ έξώστου κατάλευκον φέρουσα στολήν ώ ς 
νύμφη ή οπτασία καί, τις οίδε, τί ονειροπολούσα. Έπανεΐδον τήν 
γυναίκα, άλλά τήν μουσικήν της ούδέποτε πλέον ηκουσα . . .

—  Καί σάς βεβαιώ δτι δέν θά τήν άκούσητε πλέον, άπήντησε 
φαιδρώς. Ά λλ ω ς τε, μέτριαι πολύ είσίν αί έν τή μουσική γνώσεις 
μου. Κρούω ολίγον χάριν τέρψεως τό κλειδοκύμβαλον, δταν ήμαι 
μόνη· ιδού δλη μου ή άξια- δσον άφορά είς τούς ρεμβασμούς οφείλω 
νά ύπερασπίσω έμαυτήν κατά τής κατηγορίας ταύτης· δεν έρρέμβαζον 
έπί τοΰ έξώστου μου τήν εσπέραν έκείνην καί ούδέποτε.

-  Καί τί λοιπόν έσκέπτεσδ-ε τότε; Μή τυχόν έμελετάτε τόν 
γεωλογικόν σχηματισμόν τών βράχων τούτων μεγαλοπρεπώς ύπό τής 
σελήνης φωτιζομένων;

—  Επιμένετε πολύ νά τό μάθητε; Έ στω · έσολλογιζόμην 
άπλούστατα τό τέκνον μου

— Τό διαλογίζεσθαι περί τών φιλουμένων δντων δέν καλείται 
ρεμβασμός;

—  Έάν τό έννοήτε ούτως . . .
—  Εννοώ · δέν θέλετε νά όμολογήσητε δτι ήδύνασθε ώ ς 

πάντες νά έχητε τάς ώρας τής μελαγχολίας σας.
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—  Ή  μελαγχολία εινε ή ποίησις τών νοσηρών η εμπνευσμένων 
ψυχών έν έμο'ι ουδέτερον τούτων συμβαίνει.

Ιπήρχεν εν τφ έπιπολαίως διαμειφθέντι τούτ<;> διαλόγω, ούκ 
οίδά τις ακατανόητος χροιά, άλλοτρία έν ταΐς μέχρι της εσπέρας 
έκείνης συνομιλίαις ήμών. Ήγέρθη καί έχώρησε βήματά τινα πρός 
τάς κιγκλίδας, ενθα σιγηλή διέμεινεν έπί τινα λεπτά πόρρω τό 
βλέμμα έκτείνουσα· είτα έστράφη καί ήρξατο κατά μήκος καί πλάτος 
νά βαδίζη διά τοΰ έρρυθμου βήματός της έπί τοΰ εξώστου ύψαύχην 
χωροΰσα, ένφ ή μακρά αύτής καί πλούσια έσθής ήκολούθει τήν 
κυματόεσσαν τοΰ βήματος 
αύτής κίνησιν. Ειχον έγερ- 
θή, ωσαύτως, καί τήν 
ήκολούθουν. Κατόπιν άγο
νων άποπειρών, ΐνα λύσω 
τήν έπακολουθήσασαν σιω-
:ην, εφανη αίφνης υπ’

ατονίας καταληφθεΐσα. Ή 
κυρία Β . . . είχε κατα
φανώς τό πνεΰμα περιε- 
σπασμένον, άλλ’ ουδέ τό 
έμόν ήν μάλλον έφευρετι- 
κόν. Οίονεί έκ κοινής συμ
φωνίας έπαύσαμεν νά έπι- 
βάλλωμεν άμοιβαίως άλ- 
λήλοις τάς ήμετέρας πα

ρατηρήσεις · έκάτερος 
ήκολούθει μόνος τών ιδίων 
σκέψεων τόν ροΰν. Αίφνης 
μέ ήρώτησε ποιαν ειχον 
γνώμην περί συγγράμμα
τος ου ό μελαγχολικός 
ήρως θρηνεί εαυτόν διότι 
τφ προξενεί άνίαν ό βίος 
καί απρόσιτος είνε ή καρ- 
δία του είς τοΰ έρωτος 
τάς συγκινήσεις· παρέβα- 
λεν αύτόν πρός τόν Βέρ- 
θερον καί έπειδή τήν 
ήρώτησα διά τίνος παρα
δόξου έποπτείας κατώρ- 
θωσε τόσιρ όρθώς νά 
χαρακτηρίση αισθήματα, 
ών ούδέποτε έ'λαβε πείραν.
•—- ’Απαιτείται λοιπόν άνα- 
ποφεύκτως, είπε, νά ε'χη 
τις τήν πείραν παντός ο,τι 
γινώσκει; Υπάρχει πλή
θος πραγμάτων άπερ έν- 
νοεΐ τις χωρίς νά γνωρί- 
ζη αύτά

—  Βεβαίως· ή ευ
τυχία λόγου χάριν. Οί 
έγνώρισε.

—  Πιστεύετε τοΰτο; Έφρόνουν πάντοτε οτι πολύ συμβάλλεται 
εις τό να αισθάνηταί τις εαυτόν ευτυχή ή δυστυχή ή τοΰ άνθρώπου 
καλή θέλησις, διότι ή ευτυχία δέν είνέ τι έκτός ήμών υπάρχον. 
Εινε . . . έφάνη ένδοιάζουσα.

—  Εξακολουθείτε, σάς παρακαλώ, ποΰ είνε;
—  Αλλ’ εν ημιν αύτοΐς, μοί φαίνεται. Τήν εύτυχίαν άποτε- 

λοΰσιν αί φιλικαί καί οίκογενειακαί τέρψεις, τοΐς πάσι προσιταί, τό 
αίσθημα τό εκ τής έκπληρώσεως τοΰ καθήκοντος άπορρέον, ή συν- 
είδησις τής χρησιμότητος ήμών, κυρίως δέ ή άπάρνησις τών έγωΐ-

ΠΟΣΟΝ ΕΙΝΕ Ω Ρ Α ΙΑ  Η ΑΠ Ο'ΡΙΣ Α ΪΤ Η . 

πάντες τήν'Τ έννοοΰσι άλλ’ ούδείς τήν

στικών πόθιον . . . Έστη ώσεί έφοβεΐτο μή φανη ώς έπιτετηδευμένως 
ήθικολογοΰσα.

—  Μή νομίσητε, παρακαλώ, δτι προτίθεμαι νά σάς κάμω 
παραίνεσιν περί ηθικής· σείς αύτός έζητήσατε παρ’ έμοΰ τήν ομο
λογίαν ταύτην.

—  νΩ, Κυρία! οποία ιδέα! ή τοιαύτη τής εύτυχίας άντίληψις 
μ εκπλήττει τούναντίον ώς ιδιαζόντως άξία υμών. Έν τούτοις έξαίρετε 
πολύ πράγμ,ά τι οπερ καθ’ υμάς είνε κοινόν τοΐς πάσι. Πιστεύετε
δτι πράγματι έκαστος δύναται νά έννοήση δτι ή ευδαιμονία δέν

έγκειται ούτε είς τοΰτο 
ούτε είς έκεΐνο τών άν
θρωπίνων αγαθών, άλλ’ 
εν τή συνειδήσει ισορρο
πίας τινός ένδομύχου τι- 
θείσης έν αρμονία τάς 
σκέψεις καί τάς πράξεις, 
τά αισθήματα καί τά κα

θήκοντα; Ακολουθών 
άχρι τέλους τήν λογικήν 
τής αρχής υμών κατα
λήγω είς τό συμπέρασμα 
δτι τό ν’ άποβή τις εύτυ- 
χής είνε ταύτόν τφ νά 
καταστή κρείττων εαυτού, 
έν φ κατά τάς ιδέας τών 
ανθρώπων πάντη διάφορόν 
έστι τό εν τοΰ άλλου. 
Πώς συμβιβάζετε ταύτα;

—  Αί ίδέαι των άν- 
θρώπων είσίν έσφαλμέναι

ν. . . ισως.
—  Ι σ ω ς ; Τούτο ση

μαίνει δτι συμφωνείτε έν 
μέρει πρός έμέ.

—  Ακούσατε, είπεν 
άποτόμως σχεδόν. Ό ,τι 
περί τής εύτυχίας είπον, 
είνε δ,τι πιστεύω ένίοτε 
αληθώς · αν άπατώμαι, 
τούτο προέρχεται έκ τοΰ 
δτι κατά βάθος ούδέν γι- 
νώσκω . . . ούδέν πλειό- 
τερον υμών. Σημαίνει άρα 
τοΰτο άποδοχήν τής γνώ
μης σας, ώς λέγετε; Έπε- 
θύμουν ν’ απαντήσω: Βε
βαιότατα, διότι μοί έφαί- 
νετο δτι πολύ ταχέως 
ειχεν άποδεχθή τάς σκέ
ψεις μου· ήσθανόμην έπί 
τούτιι) ώσεί αόριστόν τινα

λύπην. Γην εσπέραν ταύτην ήν δλως διάφορος έαυτής· ύπήρχέ τι 
εν αύτή τό ασύνηθες νευροπαθές · έπλησίασε πρός τό παραπέτασμα 
καί στάσα ενώπιον μικράς στήλης έπηγκωνίσθη έν αύτή. Έν τή 
στάσει ταύτη διά λευκού κεκαλυμμένη περιωμίου, δπερ εσφιγγε τούς 
ώμους καί περιέκλειε τούς διεσταυρωμένους βραχίονας αύτής ήν 
όμοια πρός τήν Πολύμνιαν τοΰ Αούβρου, ητις τφ πέπλι.) αύτής 
περιβεβλημένη στηρίζεται έπί στήλης περίσκεπτος. —  Πόσον είνε 
ώραία, ή άποψις αυτη, είπε.

Μεταξύ δύο βραχωδών άκρωρειών ή σελήνη ύψοΰτο μεγαλο
πρεπής καί κατέρυθρος· έν άκαρεί κατεφωτίσθη απασα ή φυσική 
τής θέσεως είκών καί Ι'βλεπέ τις ώς έν πλήρει ημέρα.. Ή  κυρία

Β . . . έξηκολούθει νά θεάται τήν φύσιν καί έφαίνετο είς έ'κστασιν 
βεβυθισμένη. Σέ βεβαιώ, φίλε μου, σοί ορκίζομαι έπί τής τιμής 
μου δτι άποδεχόμενος τήν παράδοξον μετά τής γυναικός ταύτης 
συνδιατριβήν, ήγνόουν δτι τήν ήγάπων. Τό πρώτον καί αόριστον 
ρίγος - διέτρεξε τάς φλέβας μου, όπόταν τό βλέμμα έπανελθόν έκ 
τής, έν ή έπλανάτο εύρείας άπόψεως προσηλώθη έπ’ έμοΰ. —  Δέν 
θαυμάζετε; είπε, διά τοΰ ήρέμου αύτής ήθους.

Έστήριξα τάς δύο μου χείρας έπί τής κιγκλίδος καί μικρόν 
προσκλίνας προσέβλεψα είς τό βάθος τών οφθαλμών της. —  Ωμι- 
λοΰμεν περί εύτυχίας, είπον, λίαν ταπεινή τή φωνή . . . Είσθε ευτυ
χής; Έσκίρτησε καί άπέστρεψεν ολίγον τήν κεφαλήν.

—  Έστέ ειλικρινής . . .  ώς πρό ολίγου.
Παρήλθον στιγμαί τινες άνευ άπαντήσεως· ειτα δέ διά φωνής 

βραδείας, ώς ό θέλων ν’ άναλύση τάς ιδίας σκέψεις. —  Ούδέποτε 
ήρώτησα έμαυτήν άν ήμην εύτυχής ή δχι * διερωτώμαι ήδη καί μοί 
φαίνεται δτι αγνοώ.

—  Τό γνωρίζω έγώ, άπήντησα ταπεινότερον ούδέποτε ηγα- 
πήσατε· έκεΐ έγκειται ή εύτυχία.

Έρριψεν έπ’ έμοΰ βλέμμα ταχύ. —  Διατί μοί λέγετε τοΰτο; 
ή φωνή της ήν βραχεία· άποτόμως ειχεν άλλοιωθή τής μορφής 
αύτής ή ε'κφρασις- έ'κπληξιν δέ μετ’ άνησυχίας μεμιγμένην είκόνιζον 
οί χαρακτήρες αύτής.

Ήννόησα τήν χαίνουσαν υπό τούς πόδας μου άβυσσον ίλιγγος 
μέ κατέλαβε· ήσθάνθην τήν σκοτοδίνην άνθρώπου βλέποντος εαυτόν 
κυλιόμενον έπί τής κατωφερείας φρικώδους βαράθρου. Τό μέγεθος 
τού κινδύνου άνεμέτρων διά τετρομαγμένου όμματος καί ταύτοχρόνως 
ώς έξ ένστικτου έπεζήτουν στήριγμά τι κατά τής πτώσεως μου· 
προσεκολλώμην έπί τής θελήσεώς μου, ήν ήσθανόμην άπολείπουσάν 
με· έκάλουν είς έπικουρίαν μου τήν τιμήν άναλογιζόμενος οτι εν 
ετι βήμα έπί τά πρόσω έν τή όλισθηρά ταύτη όδφ, θά ήν ανανδρία 
πρός τήν γυναίκα ταύτην, ής ήσθανόμην συνταρασσομένην τήν κάρ- 
δίαν. ’Ώφειλον νά προστατεύσω αύτήν κατ’ έμαυτοΰ, έναντίον αύτής 
ταύτης, άλλά πόθεν ν’ άρυσθώ τήν πρός τοΰτο δύναμιν; πάσαι αύται 
αί σκέψεις ώς τις στρόβιλος διήλθον διά τής κεφαλής μου. Έστρά- 
φην πρός αύτήν —  Ή  δρόσος έπιτείνεται, είπον άνησυχώ περί υμών 
δέν περιπατοΰμ.εν ολίγον; Θέλετε νά στηριχθήτε έπ’ έμοΰ; Έστηρίχθη 
έλαφρώς έπί τοΰ βραχίονός μου, καί έν σιγή έποιήσαμεν στροφάς τινας.

Αί τόν έξώστην τέμνουσαι τοΰ κτιρίου πλευραί ούτως ήσαν 
διατεθειμέναι ώστε καίτοι έν μικρφ χώρψ πάντες ήσαν συνηγμένοι, 
δέν έ'βλεπέ τις άπό τοΰ ένός χωρίσματος είς τό άλλο · άλλά βαδίζων 
κατά μήκος διέκρινε διαδοχικώς τούς διαφόρους ομίλους. Οι πλεΐστοι 
τών έλθόντων έκεΐ ΐνα θαυμάσωσι τήν φύσιν έκοιμώντο βαθέως· 
πληθωρικός τις έκάθευδεν έπί έ'δρας τήν κεφαλήν έ'χων έστηριγμένην 
έπί τής ράχεως αύτής· ετερός τις ΐστατο ώς πάσσαλος Ορθός καί 
εστιν δτε έρρεπε πρός τά έμπρός τό άνω τοΰ σώματός του. Πολλοί 
εκ τε τοΰ Ινός καί τοΰ ετέρου φύλλου νέοι έκάπνιζον καί ώμίλουν 
ταπεινή τή φωνή. Μοί είνε αδύνατον νά είπω πώς ένθυμοΰμαι 
πάντα ταΰτα. Τήν στιγμήν ταύτην δέν ήδυνάμην νά βλέπω καί 
βεβαίως ούδέν έ'βλεπον άλλά κατά παράδοξόν τι φαινόμενον, λίαν 
άλλως τε γνωστόν, τά αντικείμενα έφωτοτυποΰντο τρόπον τινά έν τφ 
έγκεφάλψ μου άνευ τής συνδρομής τής θελήσεώς μου, πάσα δέ τής 
σκηνής λεπτομέρεια τόσφ διαυγώς άναπολεΐται έν τή μνήμη μου 
ώς αν έ'βλεπον αύτήν μετά τής αύστηροτάτης άκριβείας.

Οί πάντες ήσαν καθ’ εαυτούς άπησχολημένοι καί ούδείς περί 
ήμών έμερίμνε;· μόνους ήσθανόμεθα εαυτούς, έκείνη καί έγώ, έν 
ιχέσω τοΰ άστερόεντος ούρανοΰ καί τής θαυμ.ασίως περικαλλούς 
έκείνης γης. 'Γπό τήν μαλθακήν λάμψιν, έν ή έλούετο ή τοποθεσία 
περιεβάλλετο τήν δψιν μαγικής χώρας · ή μόνωσις έκείνη μ’ έγοήτευε, 
μ’ έτρόμαζε, μ’ έμέθυε. Ήρεύνων έν τη διανοίορ. μου, ήν ήσθανόμην 
έκλείπουσαν καί άφανιζομένην, λόγον άδιάφορον ή τετριμμένον δυνά- 
μενον νά σώση άμφοτέρους έν τη ώρα ταύτη καί ούδέν ευρισκον 
έν έαοί ή άνέκφραστόν τινα ταραχήν· τά πάντα καί αύτή, ήν έτη-
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ρούμεν, ή σιγή έλάμβανε περί ήμάς εύγλωττον καί άκαταμάχητον 
σημασίαν πάσα στιγμή διαρρέουσα παρέσυρεν ήμάς όλονεν εκ τοΰ 
κόσμου τής πραγματικότητος καί στενώτερος άπέβαινεν ό περισφίγγων 
ήμ.άς μαγικός κύκλος. Σοί ομνύω, φίλε μου, δτι κατεβαλον υπερ- 
ανθρώπους προσπαθείας · έβίασα έμαυτόν "να δώσω χροιάν άδιάφορον 
καί ψυχράν είς τούς λόγους μου· άστήρ διάττων διέσχισε τόν αιθέρα· 
ήξεύρετε, τή είπον, δτι πρέπει νά ζητήση τις κάτι τι άπό τήν μοίραν 
δταν βλέπη αστρον διερχόμενον τί έπεθυμήσατε; Ύπεμειδίασεν 
ήθέλησε ν’ άπαντήση· αντί τούτου οί οφθαλμοί της ύψώθησαν έπ’ 
έμοΰ μετ’ έκφράσεως, έν ή ή φρίκη άνεμίγνυτο έν, ούκ οίδα, ποία. 
άορίστφ προσδοκία;· ήσθανόμην αύτήν νά φρικιά ολόσωμος· πεπιε
σμένη ήν καί ταχεία ή αναπνοή της· ή ύπολειπομένη τελευταία τής 
φρονήσεως άκτίς μέ κατέλιπε. — Ησυχάσατε, σάς ικετεύω, έψιθύ- 
ρισα καί δλως άλλοφρονών ελαβον έν τη χειρί τήν περιβάλλουσάν 
με χεΐρά της · ταύτοχρόνως δέ έπανελάμβανον καθ’ εαυτόν. Θεέ 
μου! Θεέ μου! τί γενήσεται; τί πράττω; ποΰ άρα θά παρασύρω 
αυτήν ήσθανόμην έμαυτόν άκαταμαχήτως πρός τήν άβυσσον έλκό- 
μενον. Τήν ώδήγησα έπί τοΰ άνακλίντρου της καί έκαθέσθην παρ’ 
αύτή· αί παγεραί της χεΐρες Ιμενον ύγραί καί άδρανεΐς έντός τών 
έμών, οί δέ μεγεθυνθέντες οφθαλμοί της προσηλοΰντο έπ’ έμοΰ μετά 
περιπαθούς έκστάσεως.

Τπάρχουσι δευτερόλεπτα διαρκοΰντα δσον αιώνες, ών αί δειναί 
συγκινήσεις δέν έπαναλαμβάνονται έν τφ βίφ τοΰ ανθρώπου· κατά 
τήν διάρκειαν τών ολίγων στιγμών, άς διήλθομεν έκεΐ πλησίον 
άλλήλων έ'βλεπον άστραπάς διερχομένας καί περιστρεφόμενα τά περί 
έμέ άντικείμενα. ’Έκλινα πρός αύτήν, τήν περιεπτύχθην καί τήν 
ειλκυσα πρός τήν καρδίαν μου· μοί έφαίνετο δτι ένετρύφων έν γοη- 
τευτικφ όνείρω ■ ήσπαζόμην τήν κόμην, τό μέτωπόν, τήν κεφαλήν 
τη ς · δι’ ασπασμού γοργού άπέπνιγον έν τφ στόματί της κραυγήν 
φρίκης· τήν άλγεινήν τής στιγμής ταύτης μέθην ούδεμία ε'κφρασις 
δύναται νά έρμηνεύση. ήσθανόμην κατά γράμμα τήν ψυχήν μου 
άπολείπουσάν με, αίφνιδίαν δέ καί γενικήν τών πραγμάτων άναστά- 
τωσιν ή γή έξηφανίζετο υπ’ έμέ, οί ούρανοί κατέπιπτων καί έγώ 
κατεβυθιζόμην μετ’ αυτής έν τη άβύσσιρ θλίβων αύτήν εις τάς 
άγκάλας μου έντός στροβίλου μεστού ζόφου καί λάμψεων έκθαμβουσών.

Έν αρχή έφαίνετο ώσεί προβάλλουσα άντίστασίν τινα είς τάς 
περιπτύξεις μου, είτα υποχωρούσα είς τήν μέθην καταβεβλημένη, 
άσπαίρουσα κατέπεσεν έπί τοΰ στήθους μου. Τήν έθεώρουν · ήν 
άνεκφράστως ώραία· θειον φώς κατηγλάϊζε καί μετεμόρφου τό πρόσ
ωπον αύτής. Τό πάθος ειχεν έκραγή ώς κεραυνός έν τή παρθένοι 
ταύτη ψυχή, ητις ήν άγευστος τοΰ θείου τούτου αισθήματος καί ής 
ή φαντασία δέν έφθάρη ονειροπολούσα αυτό. Νέα ζωή έφαίνετο 
έμψυχοΰσα αύτήν, ή δέ παντοδύναμος αύτής πνοή τήν παρέσυρε 
πέραν τού κόσμου τούτου· ή έλαφρώς πρός τούς ώμους μου άπο- 
κλίνουσα κεφαλή της ήκτινοβόλει · κατείχετο ώσεί ύπό αλλοφροσύνης, 
ής δέν είχε συνείδησιν. Οί οφθαλμοί της γενόμενοι αίφνιδίως με- 
λάντεροι καί βαθύτεροι έ'λαμπον ώς άστέρες δύο· μοί έδωροΰντο 
τήν ψυχήν της · ήσθανόμην ύπό τήν χεΐρα μου περιπαθώς πάλλουσαν 
τήν καρδίαν της· τά θερμά καί υγρά χείλη της διηνοίγοντο ώσεί 
έπιζητούντα τά έμ,ά· ή κεφαλή μου περιεδινεΐτο · ’έν τοΐς κροτάφοις 
μου ήσθανόμην τών άρτηριών τήν σφύξιν έ'κυψα, καί δτε τό στόμα 
μου όλισθαΐνον έπί τών παρειών αύτής συνήντησε τό έαυτής καί 
προσεκολλήθη έπ’ αύτοΰ έν άρρήτφ φρικιάσει τόσω σφοδρά ήν ή 
συναίσθησις τής ήδονής ώστε μετείχε σχεδόν άλγους.

’Αγνοώ τί έ'μελλον νά πράξω · ή έπαφή τών χειρών αύτής 
συστρεφομένων έντός τών έμών μ’ έ'καιεν ώς φλόξ · αίφνης μέ άπώ- 
θησεν άσθενώς καί φοβεράν ή μορφή της περιεχύθη ώχρότητα· αί 
χεΐρες συνεστάλησαν έκλείσθησαν οί όφθαλμοί της καί κατέπεσεν 
έκτάδην άκίνητος έπί τών προσκεφαλαίων έγονυπέτησα· ύπέλαβον 
αύτήν νεκράν ένθυμοΰμαι δτι μετά τής αταραξίας έκείνης, ήν έν 
ταΐς μεγάλαις κρίσεσι δεικνύει τις, είπον έν έμαυτφ: άν έντός δύο 
λεπτών δέν λαλήση, θ ’ άποθάνω ώσαύτως· εθεσα τόν βραχίονα ύπό
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τόν τράχηλόν της· μετά τινα δευτερόλεπτα έκινήθη καί άνέωξε τούς οπερ προσηλώθη πρός στιγμήν επ’ εμού χωρίς νά μέ αναγνώριση 
οφθαλμούς· περιέφερε περί αύτήν τό αόριστον καί πως έπτοημένον ! φρικώδη μοί προύξένησεν οδύνην, 
εκείνο βλέμμα τών έκ λιποθυμίας συνερχόμενων · τό βλέμμα τούτο, ; (Άκολοο8·εΐ.)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ.

Ό  νέος κόσμος στερείται μέν άρχαίων αριστοκρατικών οικο
γενειών καί τιτλοφόρων πριγκήπων ένασμενιζομένων έπί έμβλήμασι 
καί οίκοσήμοις καί άρχαιοπαραδότφ εύγενεία, ούχ’ ήττον εχει τούς 
μεγίστους βαθυπλούτους τής ύφηλίου. Μεταξύ τών σπουδαιοτάτων 

ζαπλούτων Gould,
M ackay καί Vander- 
bilt ό τελευταίος τυγ
χάνει ό τό μεΐζον έπι- 
σπώμενος ένδιαφέρον.

Ό  πρώτος Βάν- 
δερβιλτ, ό Κορνήλιος, 
άνήκεν είς οικογένειαν 
μέτριας τάξεως. Ό  
πατήρ του, έκ Δανών 
τό γένος έλκων, ήν 
πτωχός χωρικός κα- 
τοικών καλύβην πενι- 
χράν διά σχιδάκων 

έπεστεγασμένην. Ό  
νέος Κορνήλιος ήτον 
αμελής μαθητής μή 
κατορθών νά όρθο- 
γράφη. Δεκαεξαέτης 
συνέλαβε τήν ιδέαν νά 
άποκτήση μικρόν πλοΐ- 
ον. Ή  μήτηρ του, 
γυνή φρόνιμος καί 
πεπειραμένη, σκεφθεΐ- 
σα δι1 δλης τής νυκτός 
περί τής επιθυμίας 
ταύτης τού υιού της, 
τΐ;> είπε τήν έπαύριον, 
ήτοι τήν 1 Μαΐου τού 
έτους 18ΙΟ - άκουσον,
Κορνήλιε, έάν ύπό- 
σχησαι νά καλλιεργή- 
σης καί σπείρης τά 
8 στρέμματά μας μέ
χρι της εορτής τών 
γενεθλίων σου, θά  σοί 
δώσω τά 100 δολλά- 
ρια, τά όποια έπιθυ- 
μεϊς διά νά άγοράσης
τό πλοιόν σου. τούτο ύπήρξεν ή άρχή τής εις εκατομμύρια άνελ- 
θούσης περιουσίας του, τό πλεΐστον μέρος τής οποίας, 90 έκατομ. 
δολλάρια, εγκατέλιπε μ.ετά τόν θάνατόν του έπισυμβάντα τή 10 ’Ιου
λίου 1876, είς τόν πρεσβύτερον υιόν αύτοΰ Γουλιέλμον. Ό  νέος 
Βασιλεύς τών σιδηροδρόμων ήγε τότε τό 56 ετος τής ηλικία; του.

ΤΟ Μ ΕΓΑΡΟΝ ΤΟΤ Β Α Ν ΔΕ Ρ Β ΙΛ Τ .

’Ακολουθών τάς παραδόσεις τού πατρός του κατώρθωσεν έν διαστή- 
ματι εξ έτών νά διπλασιάση τήν περιουσίαν του καί άπεφάσισε ν’ 
άναπαυθή έπί μικρόν. Άνήγειρε τό λαμπρότατον τών έν ’Αμερική 
ύπαρχόντων μεγάρων διά τά θυρώματα αύτοΰ, ατινα έγένοντο κατά

πιστήν άπομίμησιν τού 
έν Φλωρεντία περιφή- 
μου ναού τοΰ Bapti- 
sterium τοΰ Ghil- 
berti, έδαπανήθησαν 
ούχί όλιγώτερα τών 
100 χιλ. φράγκων. 
Μία πτέρυξ τού μεγα
λοπρεπούς τούτου με
γάρου έγκλείει πλου- 
σίαν πινακοθήκην, ήν 
συνεπλήρωσε διά προσ · 
κτήσεως εικόνων κα
τά τά έν Ερώπη έπί 
τούτιρ έπανειλημμένως 
γενόμενα ταξείδιά του.

Ταύτοχρόνως προσ- 
επάθήσε νά κοσμήση 
διά μνημείων τήν πα
τρίδα του μετακομίσας 
έξ Αίγύπτου τόν Οβε
λίσκον τής Κλεοπά
τρας, τόν όποιον καί 
έτοποθέτησεν έν τώ 
κεντρικφ άλσει τής 
Νέας Ύόρκης δαπανή- 
σας ήμισυ εκατομμύ
ριο ν. "Ιδρυσε έπιστη- 
μονικάς σχολάς καί 
έπροικοδότησε πλου
σιοπάροχοι ς τό ύπό 
τοΰ πατρός αύτοΰ άνι- 
δρυθέν Πανεπιστήμιον 
Tennessee. ’Εξαντλη
θείς έκ τών πολλών 
περί τήν διαχείρησιν 
τής κολοσσαίας αύτοΰ 
περιουσίας κόπων άπέ- 
θανε τ<;> 1884 κληρο-

δοτήσας είς μέν τόν προσβύτερον υιόν του, τόν Κορνήλιον, 80 έκα
τομ. δολλάρια (400 έκατομ. φράγκα), είς τόν δευτερότοκον 55 έκατομ. 
είς έκαστον δέ τών λοιπών 4 τέκνων του άνά 10 έκατομ. δολλάρια, 
καί τό ύπόλοιπον τής περιουσίας του 8 έκατομ. είς διάφορα φιλαν
θρωπικά καταστήματα.


