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ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ! ΜΕΛΕΤΑΙ.
ο ο ο ο

Α Ι Σ Χ Τ Α Ο ϊ  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ.

(Συνέχεια)

Παραλαβών τήν δραματικήν τέχνην δλως άκα- 
τέργαστον παρά θέσπιδος καί τοϋ Φρυνίχου καί εί- 
τινος άλλ,ου '*τών προ αύτοΰ 6 δαιμόνιος Αισχύλος, 
άι έπλασε καί άνεμόρφωσεν δλως αύτήν, κατά τε  
τδ ηθικόν καί τδ υλικόν μέρος. Μορφώσας τους χα
ρακτήρας των δρώντων προσώπων, έτακτοποιησε τδν 
y ορον κατά τε  τδν άριθμδν καί τάς σχέσεις αύτοΰ 
πρδς τά δρώντα πρόσωπα έν μέρει καί καθ’ ολου,
καί τήν σκηνικήν διακόσμησιν άνέπτυξεν είς βαθμόν 
άπίστευτον. Θραΰσας τά  τής θεοκρατικής εξεως 
δ ζ ψ ί ,  ήλευθέρωσε τήν δραματικήν τέχνην της δια
δοχικής καί κληρονομικής στερεοτυπίας, καί ήνέωξε 
την πύλην τών ελευθέρων εμπνεύσεων, καί τδ στά- 
διοντής έλευθέρας καί αδεσμεύτου δραματικής συν- 
ίθέσεως ^ροητοίμασε τοΐς μετ’ αύτδν καί τοΐς συγ-
χρόνοις. . , ,

Τδ θοησκευτικδν καί μονότονον Διονυσιακον ασμα 
διεδέχθη τη πρωτοβουλία τοΰ Αισχύλου κυρίως ή ε- 
λευθέρα ώδή καί ή κατ’ έκλογήν σύνθεσις. 0  τράγος 
έπί τής θυμέλης άπόκειται μέν πάντοτε ώς αθλον 
τοϋ χορού, ά λλ'ό χορδς ουτος δέν συνέκειτο πλέον 
έκ Σατύρων, ώς τδ πάλαι. Τν'υμοαι, πολΐται, παρθέ
νοι, η γέροντες συνίστων ώς έπί το πλεΐστον τους χορούς 
.κατά την έποχήν τοΰ Αισχύλου' μονον δε εν τω  κυρίως 
Σατυρικώ δράματι, δπερ μετά σειράν πολυδακρύ- 
των πράξεων ήρχετο νά μαλακύνη τήν παθαινομένην 
έκ των θλιβερών εντυπώσεων ψυχήν τών άκροωμενων 
μόνον έν τούτω. λέγομεν, διετηρήθη ή άνάμνησις τοΰ 
ίθρησκευτικού καί αρχαϊκού υφους τής δραματικής

τέχνης. Τα παθήματα τοΰ Διονυσου δεν απετελουν 
πλέον τήν πραξιν ούδ’ έστοιχείουν τήν ψυχήν τοΰ 
δράματος. ΐΊδη πρδ πολλοΰ ειχεν άπαγγελθή ή 
φράσις :αούδέν πρδς Διόνυσον.» Καί ό προεςάρχων τοΰ 
γοροΰ δέν ητο τδ κατ’ έζοχήν δρών προσωπον επι 
τής σκηνής. Τό δραμα άνελάμβανε τδν άληθή αύτοΰ 
χαρακτήρα καί άπεζεδύετο τδν λυρικοεπικον αυτοΰ 
χιτώνα. Τδ θρησκευτικόν ενδιαφέρον αντικαθιστα η 
τεχνική πλοκή, ή γεννώσα διά τής ένότητος τής 
πράζεως, τών άντιθέσεων, τών έπεισοδιιον, και τών 
δέσεων καί λύσεων, νέον ενδιαφέρον, οπερ εκοΰσαν 
ακόυσαν παρέσυρε καί έφείλκυε, μαγνήτου δίκην, 
τήν ψυχήν και τδν οίκτον, ή τήν ίλαρότητα έπεκα- 
λεΐτο. Τήν τρυγί κεχρισμένην δψιν τών δρωντων 
προσώπων άντικαθίστα ή τραγική .ή σατυρική προ- 
σωπίς,τήντοΰ τράγου δοράν μεγαλοπρεπής χ_ιτών καί 
ή κόθουρνος, καί ή σκηνογραφική μεγαλοπρέπεια σα- 
νηγωνίζετο πρδς τήν σεμνοπρεπειαν τής πραςεως, 
σιωπτ,λως λαλοΰσα κοΛ άώιονικώς συνά&ουσα προς 
τον ΓαΐΛβον, οστις καθιερωθώ το < ι̂α.λογικον τής 
ποάξεως καί τδν υπο τοΰ αυλοΰ βοηθουμενον ποίκι- 
λον στίχον τοΰ χορικοΰ μέρους. Τοΰ Θεσπιδος 
δ έ<ρ’ άμάξης όχούμενος χορδς καί έν ΰπαίθρφ αδων 
έκλήθη ύπδ Φρυνίχου περί τήν θυμέλην, καί τδν κύ- 
κλιον έχόρευσεν έντος ζυλινου ευτελοΰς παραπήγ
ματος- τοΰ δε Αισχύλου ζώντος, εντός καλλιμαρμά
ρου θεάτρου έπί μεγαλοπρεποΰς σκηνής άνέβη καί 
συνένωσε ττ,ν έρρυ6[/.ον αυτου φωνήν [Αετα τής [/.εγα- 
λοπρεποΰς και της σεμνοπρεπούς έκφράσεως, ηρώων, 
ημιθέων καί θεών (1), έν χρόνω καί ρυθμώ καί ώρι-

(4 ) ‘Ορατίου Φλάκκου, «Ποιητική τέχνη» στ, 2 1 C, 
« Τ ή ; τραγωδίας (είδους ποιήσεως όλως νέου) έφευρίτης 
« λέγεται 'δ τι ΰπήρξεν ό Θέσπις. Περιέφερε δέ τους ΰπο- 
« κριτάς αύτοϋ, τρυγί κεχρισμένους, ίφ’ άμάξης . . . »  ‘Ο 
« Αισχύλος, μετά τό/ <^σπιδα, εφ εύρ ετήν προσωπίδα και 
α τήν "μεγαλοπρεπή έσ,Οήτα· άπό άπλοΰ παραπήγματος ε- 
Κ σχημάτισε Οέατρον, εΟηκεν είς τό στόμα τών ίιΛοχριτων 
« φοάσιν ηρώων καί 0-:ών, καί άνυψωσεν «ΰτΓ.υς Οι α -TJJ 
« κοθούρνου.»



σμενω αριθμώ καί τώ  πρέποντι κόσμω τήν πάροδον 
ποιούμενος.

II τετραλογία έν τω  θεάτρω άντεστοίχει προς 
τηνέν τοΐς σταδίοις νύσσαν. Οί δραματικοί ποιηταί 
ωφειλον, τρεις παρουσιάζοντες τραγωδίας καί μ ετ ’αύ- 
τας εν Σατυρικόν δραμα, ν’ άπεκδυθώσιν εις τον ή- 
Οικον εκείνον αγώνα, οστις δάφνην καί φήμην ισόθεον 
υπεσχετο, εαν της φαντασίας αύτών τά  έργα έχει- 
ροκροτοϋντο ύπδ τοΰ εύγενοΰς έκείνου δήμου, τοΰ 
παρισταμ.ενου και ατενώς ακροωμένου καί θεωμένου. 
Η πολυτελεία τών παραστασεων έπεκαλεΐτο ήδη την 
φιλομουσον συνδρομήν τών χορηγών. Τής νΰσσης δ ’ 
επιτυχώς καμπτόμενης ύπδ του εύτυχοΰς ποιητοΰ, 
ητοι τής τετραλογίας επιδοκιμαζόμενης, ή εύγενης 
δάφνη ανεβίβαζεν αυτόν μέχρι τώ ν  κυρίων τής γής 
θεών.  ̂ έν γενει, ό αρχαϊσμός άπεξεδύετο έπί Αισχύ
λου τδν ταπεινδν χιτώνα, καί ή τραχύτης τών δρα
ματικών ηθών εμαλακυνετο διά τής εξωτερικής χά- 
ριτος και του ήθικοΰ υψους. Η διά τών Μηδικών έ- 
πελθοΰσα ηθικη αναζωπύρωσις έπερρέαζε καθ’ δλου 
την τασιν τοΰ Ελληνικοΰ πνεύματος.

Τπο την γόνιμόν διανοιαν τοΰ Αισχύλου η έμττνευ- 
σις αιχμαλωτος εκλινε τον αυχένα, ύπδ τά ς ΐσχυ- 
ρας ακτίνας του άναπλαστικου αύτοΰ νοδς τδ θέα- 
τρον άνεπλάσθη, καί όπόταν ό έξαλλος δραματο- 
ποιος ανεβαινε την σκηνήν, ή φωνή του, ώς αστραπή 
απΓ τής σκηνής κατακυλινδουμένη, ηλέκτριζε τάς 
φρενας και τδν νοΰν τώνπαρισταμένωνΜαραθονομάχων.

Δεν επιθυμοΰμεν ουδολως νά προσενέγκωμεν θυμία- 
μαεΐς τδν τιτανα τών Ελλήνων δραματικών. Λέγο- 
μεν τ ι ισως κατω του άληθοΰς κείμενον. Μετά το- 
σαΰτα ναυάγια τών γραμμάτων, καί τοσούτους κλυ- 
οωνισμους και λεηλατήσεις τής δραματικής ιστο
ρίας, τα  περί Αισχύλου ιστορούμενα ύπδ διαφόρων 
α,.οσπασματων και λείψανων τής άρχαίας ιστορίας 
"ών γραμμάτων, ούδέν άλλο είσίν η πολλοστημόριόν 
τ ι  τοΰ άληθοΰς καί πραγματικοΰ. Παρ’ ολίγον ίσως 
ν αγνοοΰμεν, οτι ο Αισχύλος πρώτος έμόρφωσε την 
δραματικήν τέχνην. Απολεσθέντων είς τά  βάθη τών 
αιώνων, καί ύπδ τήν σκιεράν ομίχλην τών παραδό
σεων τών προ τοΰ Αισχύλου δραματικών μνημείων, 
ούδέν άλλο γινώσκομεν ή μόνον, δτι ταΰτα ησαν α
κατέργαστα δοκίμια, σχέσιν εχοντα πρδς τά  καλλι
τεχνήματα τοΰ πατρδς καί μορφωτοΰ τοΰ αληθώς 
δράματος, οιαν τά  τραχέα καί δύσμορφα έξαμβλώ- 
ματα. τής γλυπτικής Ασιανής τέχνης πρδς τά  υπο
δείγματα, περί ών ό Αατϊνος όράτιος ειπ ε: «Vos 
autem exemplaria G raca nocturna versate manu 
versate diurna.»

Καθιερωθείσης ήδη τής δραματικής ελευθερίας ώς 
προς την εκλογήν τής υποθεσεως, ή θρησκευτική τά- 
ξις ελησμονηθη ηθικώς, ίκανοποιήθη δέ μ.όνον ΰλι- 
κώς. Τπο τας ωραίας καί μ.αγικάς έκείνας γραμμάς 
τών ήμερων τής Αττικής όρέων, ύπδ τδν γλυκύν 
εκείνον και κυανοΰν ουρανδν, δπου ή ανατολή αγγέλ
λεται πάντοτε υπο τής ροδοπέπλου Ηοΰς καί ή δύσις 
ύπδ χρυσών νεφάλων, άγγελλόντων τήν μετά θάνατον

δόξαν, άνωθεν τής γλαυκής καί μαλακώς χαρασσο- 
μένης ύπδ τής αύρας Φαληρικής καί Πειοαϊκής θα
λασσής, ή τραγική Μοΰσα μελάμπεπλος κατέφυγεν 
ύπο τάς σπανίας καί μονήρεις κυπαρίσσους. Τδ κά- 
νιστρον τών έμπνεύσεων έχέετο άνωθεν ύπδ τής Μνη
μοσύνης, καί οΐ τραγικοί ποιηταί ύπδ τήν πέν- 
θιμον καί μονήρη κυπάρισσον έποίουν.

Τδ συναξάριον τών θρησκευτικών καί ήμιΐστορικών 
παραδόσεων άφινε τάς σελίδας αύτοΰ νά περιπετώ- 
σιν είς τάς Αττικάς έκτάσεις, καί ή ψυχή τών ποιη
τών, ποθοΰσα νά ψάλλη καί έπί σκηνής νά έκτραγω- 
δήση τά  τών ήρώων καί ήμιθέοιν παθήματα, ευρισκε 
τροφήν, χρυσοΰσα διά τών άθανάτων αύτής χρυσών 
άκτίνων τά ς περιπετώσας έκείνας τών συναξαρίων 
δέλτους.

Οΐ ήρωες, οί θεοί καί οί ημίθεοι άναμίξ έλάμβα- 
νον μέρος ένεργδν καί παθαινόμενον είς τάς δραμα- 
τικάς σκηνάς, δσας έχάρασσεν ή θερμ,ή καί ένθους τών 
ποιητών φαντασία, καί άπδ τοΰ Ταινάρου μέχρι τής 
Σκυθίας άκρας άνεζήτει ό Ελλην δραματικός πρό
σωπα, άξια σκηνής, θεία ή υπεράνθρωπα ή καί ήρωϊκά, 
δπως δραματικούς πλέξη στεφάνους.

Τήν ιδέαν τής έλευθερίας, ώς είπομ.εν, άνεπτυγ- 
μένην έχων ό Αισχύλος εις τδ έπακρον,καί άποστρε- 
φόμ.ενος τδν έκβεβακχευμένον τής άρχαιότητος Ο 

λυμπον, δπου θεοί σάρκινοι κατώκουν, έζήτει μέσον 
διαμαρτυρήσεως. Ανεδίφησε τά  συναξάρια, κατέφυ
γεν είς τάς παραδόσεις, καί ευρεν. Ευρε πρόσωπον, 
συνδεόμ-ενον μετά τής δλης άνθρωπότητος· πρόσωπον 
θειον θεότητα προσφιλή τοΐς Αθηναίοις ιδίως. Τό 
πρόσωπον τοΰτο ήδύνατο νά παλαίσ/ι έπί σκηνής 
μετά τοΰ δλου ύλικοΰ τής άρχαιότητος ούρανοΰ' ήδύ
νατο νά έπισύρ·/) τδν οίκτον καί τήν συμπάθειαν του 
άκροατηρίου, καί νά στρέψη τήν οργήν τοΰ κοινοΰ 
κατά τοΰ δυνάστου Πανθέου. II ελευθερία καί ή 
μεγαλοψυχία καί ή καρτερία, συνενούμεναι έν τώ  προ- 
σώπω τούτω, παρεΐχον σθένος είς τήν έπιχείρησιν του 
Αισχύλου, καί ελπίδα έπιτυχίας έδιδον. Τδ εΰρεθέν 
πρόσωπον ήτον δ Προμηθεύς.

(Η συνέχεια εις τδ προσεχές).

-Α ·Λ ·Λ .

ΠΕΡΙ Η ΣΙΟ Δ Ο Υ.
ο ο ο ο  

J . Π οιή μ α τα  αΰτον.

Τά είς τδν Ησίοδον άποδιδόμενα ποιήματα είσΐ 
κυρίως τρ ία : τά  Ε ρ γ α  κ α ί  Η μ έ ρ α ι ,  ή 
Θ ε ο γ ο ν ί α ,  καί ή Α σ π ί ς  Η ρ α  κ λ έ ο υ ς .

ϊπάρχει τοιαύτη όμοιότης χαρακτήρας καί υφους 
μεταξύ τής Θ ε ο γ ο ν  ί α ς  καί τών Ε ρ γ ω ν  
κ α ί  Η μ ε ρ ώ ν ,  ώστε ούδόλως είναι συγκεχωρη- 
μένον ν’ άμφιβάλλωμεν περί τής στενής συγγενείας 
τών δύο τούτων ποιημάτων. Τπάρχει έν αύτοΐς ό 
αύτδς τρόπος συνθέσεως, ή, μάλλον, ή αύτη άφρον-

τισία αύτής, ή αύτή προτίμησις προσφιλών θεμάτων, 
παραβλαπτόντων τήν άρμονίαν τοΰ ολου, ή αυτή 
κίνησις, ή αύτή έκφρασις, αί αύται φράσεις, αί πλή
ρεις μέν λόγου τε  καί όρθονοίας, άλλά καί έπισεσωρευ- 
μέναι εσθ’ δτε καί σκοτειναί, ή αύτή άφελής στιχο- 
ποιΐα, τδ αύτδ σύστημ.α προσωδίας, τέλος ή αύτή 
διάλεκτος, ' ή Βοιωτισμοΰ τίνος καί άρχαϊσμοΰ άπο- 
ζουσα. Εΐ καί μεγίστη έστίν ή διαφορά τών άντικει- 
μένων, πολλάκις δμως ευρηνται έν άμ.φοτέροις τοΐς 
ποιήμ.ασι τά  ίχνη τών αύτών σκέψεων, τών αύτών 
αισθημάτων, τών αύτών ιδεών άλλ’ ούδαμοΰ ή ταύ- 
τότης τοΰ συγγραφέως άριδηλότερον αποκαλύπτεται, 
ή έν οις χωρίοις γίνεται μνεία περί γυναικών. Διότι 
ό Ησίο'δος ούδόλως κολακεύει τδ ώραΐον φυλον αΐ 
καλαί οικονόμοι καί α ΐ ά ξ ι α ι  γ υ ν α ί κ ε ς  
πάντοτε καί πανταχοϋ είσι σπάνιαι, άνέκαθεν δέ τά 
τών ά κ κ ώ ν καί ε ρ ω τ ύ λ ω ν  άμφίβληστρά 
είσι τεταμένα έν τώ  κόσμω. Ο ποιητής ουν τής ερ
γασίας, τής ειρήνης καί της εύημ.ερίας, καθορα τδν 
τύπον τής γυναικός, οΐα συνεχέστατά έστιν, έν τνί 
Πανδώρα έκείνη, ητις προώρισται ύπδ τοΰ Διδς δ
πως η άμ.α τό τ ε  θέλγητρον καί ή μάστιξ τών άν- 
θριοπων.

« Πάραυτα δ' δ ένδοξος Αμφ'.γυίεις έπλ.ασε, πει- 
θόμενος εις τάς διαταγάς τοΰ Διδς, έκ γής όμοίωμ.ά 
τι άγνής παρθένου, ήν έζωσε καί έκόσμησεν ή Παλ- 
λάς Αθήνα’ αί δέ Χαριτες καί ή σεβαστή Πειθώ 
περιέθηκαν αύτή χρυσά περιδέραια, καί αί καλλίκο- 
μοι Ωραι δί άνθέων έαρινών έστεψαν αύτήν. Εντελή 
δέ στολισμόν έφήρμ,οσεν ή Παλλάς Αθήνα είς τδ 
σώμα αύτής. Ο δ ’ άγγελος τών Θεών, ό φονεύς του 
Αργού, κατά τάς βουλάς τοΰ βαρυκτύπου Διδς, κα- 
τεσκεύασεν έν τϊι καρδία αύτής ψεύδη, δελεαστικούς 
λόγους καί επίκλοπον ήθος, ένέθηκε δ ’ έν αύτή ό κή- 
ρυς τών Θεών καί φωνήν, όνομάσας τήν γυναίκα ταύ
την Πανδώραν, ένεκα τοΰ δτι πάντες οί έν τοΐς δώ- 
μασι τοΰ Ολύμ.που οΐκοΰντες έδώρησαν αύτή έκα
στος δώρον, δπως η βλάβη τών φιλοτέχνων άν- 
θρώπων,

πήμ’ άνδράσιν άλφηστήσιν.

(Εργα καί Ημέραι στίχ. 7 0  καί εξής.)

0  Ησίοδος βεβαίως διηγείτο τη αδελφή αύτοΰ 
τήν άρχαίαν ταύτην παράδοσιν έπί σκοπώ ολως πρα- 
κτικώ καί ήθικώ" αί συμβουλαί, άς έπιδαψιλεύει εις 
τδν Πέρσην, δεικνύουσιν άποχρώντως τήν ύπονοουμε- 
νην αύτοΰ έννοιαν. Παραινεί αύτώ δπως δύσπιστή] 
είς τά  στρατηγήματα τών γυναικών έκείνων, αιτι- 
νες έφίενται μάλλον τοΰ βαλαντίου ή τής καρδίας 
αύτοΰ, καί δπως λάβη σύζυγον έκ γείτονος καί γνω
στής οίκογενείας, προφυλαττόμενος άπδ τών κ α λ ώ ν  
σ υ ν ο ι κ ε σ ί ω ν, ώς σήμερον ονομάζονται, έν οις 
τδ συμφέρον καταπνίγει τήν καρό ίαν.

Ούδέν θαυμάσιον εί ό μΰθος τής Πανδώρας εύρί- 
σκ,εται έπίσης καί έν τή Θ ε ο γ ο ν ί α, ένθα ην ή 
φυσική αύτοΰ θέσις. Αλλ’ εις μόνος άνήρ ήδυνήθη ίνα 
προσθή είς τήν παράδοσιν τδ επακολουθούν αύτήν

άποτομώτερόν πως έπιμύθιον, καί δ άνήρ ουτος είναι 
δ Ησίοδος, έκ μυχοΰ τής καρδίας κραυγάζων :

« Εκ τής Πανδώρας έγεννηθη ή γενεά τών βαθυ- 
κόλπων γυναικών ναι, ή όλεθρία αύτη γενεά κατά
γεται έξ αύτής- αί γυναίκες, μάστιξ πικρά, κατοι- 
κουσαι μεταξύ τών ανθρώπων, αΐ γυναίκες, αιτινες 
συζεύγνυνται ούχί μετά τής πτωχίας, άλλά μ.ετά 
τοΰ πλούτου. Ως, δτε αί μ.έλισσαι έν ταΐς στεγοςε- 
φέσιν αύτών κυψέλαις τρέφουσι τούς κηφήνας εις 
ούδέν, άλλ’ ή εις τδ κακδν χρήσιμους, ολην τήν η
μέραν, μέχρι δυσμών ήλίου, έογάζονται οπως σχη- 
ματίσωσι λεύκάς μέλιτος γλήνας" ουτοι δ’ άπεναν- 
τίας ούδόλως κινούνται έκ του έσωτερικοΰ τών στε- 
γοστεφών κυψελών, καταβροχθίζοντες έν τή γαστρί 
αύτών τήν ξένην έργασίαν ούτως δάεροβρόντης Ζεύς 
έπέθηκεν είς τούς θνητούς τήν μάστιγα τών γυναι
κών . . . Οστις, φεύγων τδν γάμον καί τήν οχληρ άν 
τών γυναικών κοινωνίαν, αποποιείται νάνυμφευθή, 
καί φθάνει μέχρι του όλοοΰ γήρατος, ουτος ζή ές·ε- 
ρημ.ένος τών άναγκαίων φροντίδων, καί μ.ετά τδν θά
νατόν του μακρυνοί συγγενείς διαμοιράζονται τήν 
κληρονομιάν του. Οστις είς τήν ειμαρμένην ύποκύ- 
π τει τοΰ γάμου, καί έχει γυναίκα άγνείας καί σωφρο
σύνης μεστήν, ούδέ παρά τούτω τδ άγαθδν άμ.ικτόν 
έστι κακοΰ. Οστις δέ χεται άπρίξ γενεάς διεφθαρ
μένης, φέρει έν τ?ι καρδία του, καθ’ δλην τήν ζωήν, 
άπειρον θλίψιν.»

(Θεογονία στίχ. 5 0 9  καί εφεξής).

Καί έν μέν τώ  ποιήματι τών Ε ρ γ  ω ν κ α ί Η
μ ε ρ ώ ν  άρχόμ.ενος άπδ βραχέου τινδς προοιμίου 
πρδς τιμ-ήν τοΰ Διδς, έρχεται έπ ίτδ  άντικείμενον αύ
τοΰ, διακρίνων δύο είδη ερίδων, ών τδ μέν κρίνει ά- 
ξιον τοΰ έπαίνου τών έχεφρόνων, τδ δέ ψεκτόν. Καί 
τδ μέν πρώτον γέννα τδν κακδν πόλεμον καί τήν δι
χόνοιαν, τδ δέ δεύτερον είναι ή εύγενης άμιλλα, ή 
κινοΰσα είς τήν έργασίαν τάς ακηδείς ψυχάς. Ειτα 
δέ λέγει είς τδν άδελφόν αύτοΰ, δτι έκτος τής έργα- 
σίας καί τής άρετής δέν ύπάρχουσι διά τδν άνθρω
πον εΐμή συμφοραί' άνάμιμνήσκει αύτώ τήν διαδοχι
κήν έκπτωσιν τοΰ άνθρωπίνου γένους άπδ του χρυσοΰ 
αιώνας, καί πώς τδ κιβώτιον τής Πανδώρας έπέχεεν 
έπί τοΰ κόσμου δλα τά  κακά, δί ών οΐ Θεοί έπλήρω- 
σαν αύτό. Ζωγραφεΐ διά μελανών χρωμάτων τδν σι- 
δηροΰν αιώνα, έν ώ προώρισται ινα ζή μ.ετά τοΰ ά- 
δυνάτου πόθου κρείττονος παρελθόντος, καί τής προ- 
αισθήσεως μέλλοντος έπίσης κρείττους, δπερ δέν 
θέλει δυνηθη "να ίδγι. Μέμ.φεται τούς βασιλείς διά 
τήν τυραννίαν των, συνιστών άμα τοΐς άδυνάτοις τήν 
υπομονήν καί άνοχήν, διά μύθου τινδς προσφυέστα
του τοΰ τής άηδόνος, τής ύπδ τοΰ ΐέρακος συλλη- 
φθείσης, καί πειρωμ-ένης "να άποφύγη τών γαμ-πτών 
αύτοΰ ονύχων, άλλ’ άνισχύρως, καί επιφέρει άμέσως 
τδ έπιμύθιον αύτοΰ διά τώ ν:

Αφρων, δς κ’ έθέλοι πρδς κρείσσονας άντιφερίζ ειν
Νίκης τ ε  στέρεται, πρδς τ ’αίσχεσιν άλγεα πάσχει.

(Εργ. καί Ημ. ς. 21 0 — 2 1 1 ).



ό  Ησίοδος δέν περιορίζεται, δίδων τοΐς άδυνάτοις 
τ α ; συμβουλάς τής φρονήσεως, άλλά περιγράφει διά 
μ ακοών τή ν εύδάιμ.ονίαν, ήτις επακολουθεί τήν έκτε- 
λεσιν τοϋ καθήκοντος, και τάς δυστυχίας, άς ή άδι- 
κία συνεφέλκεται. Δεικνύει τήν πρόνοιαν τών Θεών, 
διανφόντων έκάστω, κατά τήν άξίαν αύτοΰ, τά  ά- 
γαθά και τά  κακά, και άνακράζει ζωηρώς:

Οις δ ’ ίίβρις τ ε  μέμηλε κακή και σχέτλια έργα, 

τοΐς δέ δίκην Ινοονίδης τεκμαίρεται εΰρύοπα Ζεύς. 
[Ιολλάκι και ξύμπασα πόλις κακοΰ άνδρδς έπαυρεϊ, 

δστις άλιτραίνει και άτάσθαλ^ μ.ηχανάαται.

Τοΐσι δ’ ούρανόθεν μέγ’ έπήγαγε πημα Κρονίων 

λιμ.δν όμ.οΰ και λοιμ.όν άποφθινυθουσι δε λαοί, 

Ούδέ γυναίκες τίκτουσιν μινύθουσι δέ οίκοι, 

Ζηνος φραδμοσύνησιν Ολυρπιου' άλλοτε δ αυτε 

Η τών γε στρατόν εύρυν άπώλεσεν, η τόγε τείχος, 

ή νέας έν πόντω Κρονίδης άποτίννυται αύτών, 

(Εργ. και Ημ. στίχ, 2 3 6 —τ245).

6  ποιητής άν ίιμιμνησκει εις τους νεαομένους δια 
τής κολακευτικής έλπίδο? ότι θέλουσι δυνηθή ν’άπο- 
φύγωσι την τιμωρίαν, οτι τρισμύριοι αθάνατοί Ζηνός 
φύλακες έφορώσι τάς πράξεις τών άνθρώπων, καί οτι 
η Παρθένος Δίκη παρεδρεύει τώ  Δίΐ πατρί-' άναγκαία 
ουν ή έκτέλεσις τής άρετής, καί ή έν μόνη ττ, έργα=- 
σία άναζήτησις τοϋ πλούτου, είς δν ό κακός δέν ά- 
φικνεϊται πάνΐοτε, καί οστις έν ταΐς χερσίν αύτοΰ 
δέν είναι, εί μή τύψις διηνεκής συνειδότος καί οιϊωνία 
άθλιότης. 0  Ησίοδος άρέσκεται είς τάς ύψηλάς ταύ
τας χώρας τής διανοίας, καί εμμένει μετά κλίσεώς 
τίνος έπί τών ηθικών έκείνων άρχών, ών άνευ ό άν- 
θρώπινος βίος έστέρητιμ ι̂ανόνος, λόγου καί άςιο- 
πρεπείας, καί προσπαθεί μετά νευρώδους άφθονίας ει
κόνων, μετά ισχύος λόγων άδιαλείπτως άνανεουμ.έ- 
νης, νά κάμη έντύπωσιν έπί τής ψυχής τοΰ Περσου. 
Μόλις περί τά  μέσα τοΰ ποιήματος άρχεται περι- 
γράφων τάς έργασίας, είς άς παραινεί τώ  ά^ελφώ 
ΐνα παραδοχή. Το μέρος τοΰτο τοΰ ποιήματος δέν 
είναι άνάξιον τοΰ πρώτου' ό Ησίοδος δέν περιόριζε? 
τριι είς ξηράς οδηγίας, η είς τεχνικάς περιγραφάς' 
ένώπιον τής φύσεως λησμονεί πολλάκις τους διδα
κτικούς τύπους, διά νά περιγράψη τούς σκοτεινούς η 
χαρίεντας πίνακας, οΐτινες παρίστανται τοΐς όφθαλ- 
μοϊς αύτοΰ. Δέν περιορίζεται λέγων, παραδείγματος 
χάριν, δτι ό φίλεργος άνήρ γνωρίζει ν’ αύξηση τούς 
αγρούς του καί κατά τδν χειμώνα αύτδν, η οτι πρέ
πει, ηδη άπδ τοΰ έαρος, νά έπαναλαμβάνη είς τούς 
ύπηρέτας του δτι τδ θέρος $εν θέλει διαρκέσει έπί 
πολύ, άλλά ζωγραφεΐ τούς τραχείς χειμώνας τών 
όρέων τής βοιωτίας' λαμβάνων τδ ένδόσιμον έκ τών 
εργασιών τοΰ θερισμού, άναμιμνήσκεται οτι το θέ
ρος εΐναι έποχή χαράς καί ευθυμίας, καί συμβουλεύει 
τδν Πέρσην ΐνα μεθέξϊ) τών τοσοΰτον όλιγοδαπάνων 
τοΰ θέρους ηδονών-

Μετά πολλάς λεπτομερείας έπί τής τέχνης τοΰ 
Ττλουτίζεσθαι έν ταΐς έπιχειρήσεσι τοΰ θαλασσίου

έμπορίου, έπί τής εκλογής τοΰ πλοίου, έπί τών έ- 
ποχών τών εύνοϊκών είς τήν θαλασσοπλοΐαν, ό Ησί
οδος έπαναλαμβάνει τδ θέμα τών ηθικών διατάξεων, 
άλλ’ ούχί πλέον μετά τοΰ οίστρου καί τοΰ διανοητι
κού πλούτου, δί ού διακρίνεται τδ πρώτον μέρος τοΰ 
ποιήματος' περιορίζεται έν τούτω διαγραφών ειδόςτι 
κώδικος εύγενείας καί εύσχημοσύνης τροπών. Εάν 
ένίοτε άπτηται έπιτροχάδην μεγάλου τινδς άντικει- 
μένου, είναι τοσοΰτον σύντομος, ώς έάν προύκειτο 
άπλώς νά προφύλαξη τδν Πέρσην άπδ τοΰ κινδύνου 
τοΰ άπονυχίζεσθαι κατά τήν πάνδημον τών Θεών 
εύωχίαν, ή, κατά τήν έκφρασίν του, του χωρίζειν τδ 
ξηρδν τοΰ χλωροΰ, περικόπτων διά μέλανος σιδήρου 
τδ πεντάκλωτον στέλεχος, ΐδ  τέλος τοΰ ποιήμα
τος τον είναι έτι ξηρότερον, καί ούδέν έχει ένδια- 
φέρον, ή ώς διδασκαλία τις έπί τών δημωδών προ
λήψεων τής εποχής.

Τδ ποίημα περατοΰται ώς ή γυνή, περί ης όμι- 
λεΐ ό Οράτιος: ώραία μέν κεφαλή, ούρά δε ιχθύος. 
Πρέπει νά δμολογήσωμεν έπίσης οτι καί εν τώ  συνο- 
λω δέν διακρίνεται πάντοτε καλώς ή σύνδεσιςτών 
ιδεών, 0  Ησίοδος, φροντίζων μόνον περί τής ηθικής 
ένότητος, εί θέμις είπεΐν, παρημέλησε πολύ τήν άλ
λην έκείνην ένότητα, τήν γεννωμένην εκ σοφής βαθμο
λογίας καί έκ μεταβάσεων, έπιδεξιως φιλοτεχνου- 
μένων. Εν ένί λόγω, ό τεχνίτης, παρ’ Ησιόδω, δέν 
άφικνεΐται είς τδ ύψος τοΰ ήθικολογου και τοΰ ποιη- 
τοΰ.

Τδ ποίημα τών Ε ρ γ ω ν  κ α ί  Η μ ε ρ ώ ν  
διεβιβάσθη ήμΐν έν καλή καταστάσει. Φαίνεται οτι 
διέφυγεν έξ ολοκλήρου τάς βεβηλώσεις τών παρεμ- 
βολέων, διότι τά  πάντα φέρουσα έν αύτώ τήν Η- 
σιόδειον χροιάν, καί ούδεμία άνομοιότης ουτε ύ
φους, ούτε γλώσσης, ούτε μέτρου άπαντάται.

Η Θ ε ο γ  ο ν ί α, άπ’ έναντίας, φέρει είς πολλά 
μέρη ορατά ίχνη ξένης χειρός* δπάρχουσι πλεΐστοι 
στίχοι έν τώ  ποιήματι τούτω, τω  τοσοΰτον βραχεί, 
αΐτινες είσι μυθολογικοί r, γραμματικοί ύπομνημα- 
τισμοί, άνάξιοι του τε  Ησίοδου και τής ποιήσεως" 
ύπάρχουσιν ετεροι, ούδεμίαν έχοντες σχεσινουδε προς 
τά  ηγούμενη, ούδέ πρδς τά  επόμενα' ετεροι Ομηρι
κοί, φαινόμενοι ότι είσήχθησαν είς το κείμενον κατ 
άντιπαράθεσιν πρδς τούς τοΰ Ησιόδου.

Αλλ’ ό πρόλογος προ πάντων φαίνεται υπερμε- 
τρως έξογκωθείς· ή Θ ε ο γ ο ν  ί α  μ-ολις αριθμ-εΐ χι- 
λίους στίχους, καί ό πρόλογος μονος κατέχει 1 1 5  
έξ αύτών. Η έρευνα τούτου άποδεικνυει οτι ο αλη
θής πρόλογος τ ή ς  0  ε ο γ ο ν ί α ς συνίστατο έκ 
τών 3 2  στίχων, έν οίς ό ποιητής διηγείται τούς χο
ρούς καί τά  άσματα τών Μουσών έπί τών κορυφών 
τοΰ Ελικώνος, καί πώς έλαβε παρ’ αύτών το όώρον 
τή ς ποιήσεως μετά τοΰ κλάδου τής δάφνης, και εκ 
τών 1 2  στίχων, έν οΤς ζη τεί παρά τών Μουσών νά 
τώ  άποκαλύψωσι παν δ,τι γνωρίζουσιν έκ τής ιστο
ρίας καί γενεαλογίας τών Θεών. Οί δ ’ εν τώ  μεταξύ 
στίχοι ούδέν εχουσι κοινόν -πρδς την θ ε ο γ ο ν ί α ν .  
Είσί δ ί ουτοι ύμνος τις, έν ω αί Μοϋσαι εξυμνούνται

ώς ποιήτριαι, γεννηθείσαι ύπδ τοΰ Διδς έν τή  Πιε
ρία, παρά τδν Ολυμπον, έπαρίθμησις τών Μουσών καί 
πίναξ τών εύεργεσιών, άς έπιδαψιλεύουσι τοΐς άνθρώ- 
ποις. Δυνάμεθα, κατ’ άκριβολογίαν, νά παραδεχθώ- 
μ.εν, οτι τα  προς τιμήν τών Μουσών ταΰτα άσματά 
εισιν εργον του Ησιόδου, διότι είσίν άξια αύτοΰ, άλ
λά βεβαίως δέν ησαν ώρισμένα δπως τεθώσιν έκεΐ, 
οπου παρενετέθησαν. Οί τελευταίοι στίχοι τής θ εο 
γ  ο ν t α ς, άπδ τοΰ 9 6 3  καί έφεξής, είσί κατά τι- 
νας κριτικούς μεταγενεστέρα παρένθεσις, δί ης προ- 
σεκόλλησαν τήν θ ε ο γ ο ν ί α ν  πρδς τδ ποίημα, 
τδ έπιγραφόμενον Κ α τ ά λ ο γ ο ς  γ υ ν α ι κ ώ ν  
η Μ ε γ ά λ α ι Η ο ΐ α ι .  ό  τελευταίος ουτος τί
τλος, ύφ’ δνό Κ α τ ά λ ο γ ο ς  τ ώ ν  γ υ ν α ι 
κ ώ ν  άναφέρεται πολλάκις παρά τοΐς άρχαίοις, προ- 
ερχεται εκ τοΰ οτι αι παραδόσεις περί τώ ν πλεί- 
στων ήρωΐδων συνεδέοντο πρδς τά  προηγούμενα διά 
τών λέξεων : η ο ΐ η.

Ποίημα τοσοΰτον βραχύ, συνιστάμενον, κατά τδ 
πλεΐστον μέρος, έξ άπαριθμήσεως κυρίων ονομάτων, 
δέν ήδύνατο νά μή ηναι ξηρδν. Τώ όντι βλέπομεν 
οτι ό Ησίοδος ούδένα έτερον προέθετο σκοπδν, ή νά 
σύνταξη καταλογΟν τών κατα τήν έποχήν αύτοΰ ά- 
νεγνωρισμένων θεοτήτων, καί νά περιγράψη τδ γε
νεαλογικόν δένδρον τής θείας οίκογενείας. Πολλά
κις τα  ονοματα έρχονται κατά συνέπειαν άλλήλων, 
και ο ποιητής οιχεται εξ ολοκλήρου ύπδ τήν ονομα
τολογίαν' ένίοτε μόνον ό Ησίοδος δίδει έλευθερω- 
τέραν πτήσιν είς τήν φαντασίαν του, καί διηγείται 
τό τε  διηγήσεις μ.υθολογικάς, άξίας τής άληθοΰς έπο- 
ποιϊας. Πρδ πάντων δέ ό ποιητικδς τοΰ Ησιόδου οί
στρος καταφαίνεται έν τή  Γ ι γ α ν τ ο μ α χ ί α ,  
είς ήν τδ μεγεθος τοΰ πεδίου τής μάχης, τδ μεγα- 
λεΐον τής πάλης, ή φύσις τών πολεμούντων δίδουσι 
τι ξένον και παραδοξον, ούδόλως όμ.οιάζον ούδενί, ών 
κατέλιπεν ήμΐν ή άρχαιότης.

Εν ταΐς εκδοσεσι τοΰ Ησίοδου ώς πόνημ.α αύτοΰ 
άναφέρεται καί ή «Ασπίς τοΰ Ηρακλέους». Είναι «λή
θες δτι έν τώ  ποιήμ.ατι τούτω εύρίσκονται άντιγε- 
γραμμένοι πολλοί στίχοι τών «Εργων καί Ημερών», 
καί πολλαί άπαντώνται Ησιόδειαι έκφράσεις,άλλ’ ούχ 
ηττον καί πλεΐσθ’δσαι εύρίσκονται λέξεις, φράσεις 
καί μειιαφοραί Ομηρικαί. Είναι βεβαίως περιττή ά- 
πωλεια. χρόνου τοΰ νά ζητώμεν τδ όνομα τοΰ ποιητοΰ, 
οστις συνέθηκε τδ ποίημοι τοΰτο, καί τδν αιώνα, καθ’ 
δν εζησε' τοΰτο μ.όνον· δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ό 
ποιητής ουτος δέν είναι ό Ησίοδος, καί δτι δέν έγει 
ουτε το υφος, ουτε την γλώσσαν του ποιητου τής 
«θεογονίας» καί τών «Εργων καί Ημερων».

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ.
ο ο ο ο

Τπάρχει έν Αφρική πολυάριθμός τις οίκογένειατοΰ 
άνθρωπινου γένους, μέσην τινά κατέχουσα τάξιν με- 
ταξύ τών βαρβάρων καί τών πεπολιτισμένων έθνών.

Η φυλή αυτη δέν έχει φιλολογίαν, άλλ’ είναι κάτο
χος ολίγων γνώσεων, αΐτινες περιήλθον αύτή έκ 
παραδόσεως ή έκ τής πρδς άλλους λαούς επιμιξίας. 
Εκ τών έπιστημών όλίγας ή παντελώς δέν γνωρίζει- 
έν τούτοις, είναι επιτήδεια είς τινας κλάδους τών 
ώφελίμων τεχνών. Δέν έχει έπίσης τακτικήν νομοθε
σίαν, ούδέ πολιτικδν κώδικα, δπερ δμως δέν κωλύει 
αύτήν τοΰ νά zyr, είδος τ ι  κυβερνησεως καί πατρο
παράδοτα έθιμα, τών οποίων είναι αύστηρότατος τη- 
ρητής. II φυλή αυτη καλλιεργεί τήν γήν, συντηρεί 
ποίμνια, καί ζή έκ τών τής γής προϊόντων, άλλά δέν 
γνωρίζει τάς μαγειρικάς έπίτηδεύσεις τοΰ Εύρωπαϊ- 
κοΰ πολιτισμού' φυτεύει τήν βαμ.βακέαν, ύφαίνει ύ- 
φάσματα δπως ένδύηται, τά  δέ ένδύματά της, κα- 
λύπτοντα μόλις μέρη τινά τοΰ σώματος, δένλάμ.-' 
πούσι ποσώς κατά τήν λεπτότητα τής τέχνης. Τούς 
λαούς τούτους, ώς μεμακρυσμένους καί τοΰ φιλήδονου 
Εύρωπαίου καί του άγριου ΐνδοΰ η τοΰ σκληροΰ Ο τ- 
τεντότου, δύναταί τις δικαίω τώ  λόγω νά όνοι>άση 
ήμιαγρίους λαούς τής άνθρωπότητος. Ιίθελε δέ εί- 
σθαι άξιον περιεργείας νά γνωρίζωμεν πώς κατώρ- 
θωσαν ουτοι νά καθέξωσι τήν κατάστασιν ταύτην τοΰ 
πρωτοσχεδίου πολιτισμού, είς ήν μένουσι στάσιμοι 
άπδ τοσούτων αιώνων. Γνωρίζομεν ότι αΐ νομαδικαί 
φυλαί τής Ασίας, αΐτινες έχουσιν έπίσης πολλά τών 
άνω σημειωθέντων χαρακτηριστικών, έσχον κατά 
τούς πρώτους αιώνας τάς έποχάς τής εθνικής δόξης 
των, καί λάμψεις πολιτισμού, τοΰ οποίου ή άντα- 
νάκλασις διαρκεΐ είσέτι* άλλ’ ούδέν είναι είς ήμας 
γνωστόν περί τής ιστορίας τής κεντρικής Αφρικής, 
τής οποίας απέραντος έκτασις κατοικεΐται ύπο λαών 
ημιάγριων.

Εν τώ  παρόντι άρθρω μ,έλλομεν κυρίως νά ένασχο- 
ληθώμεν περί τής χώρας έκείνης τής Αφρικής, ήτις, 
έκτεινομένη μ-εταξύ τής Μεγάλης Ερήμ-ου καί τών ό
ρέων τοΰ Κόγγου μέχρι τής λίμνης Τοχάδης, περι
λαμβάνει έκτασιν γής 3 0 0  περίπου μιλλίων άπ’ άρ
κτου πρδς μεσημβρίαν, καί 2 ,0 0 0  μ.ιλ. άπδ δυσμών 
πρδς άνατολάς. Τά πρδς μεσημβρίαν μέρη κατοικοΰσι 
λαοί, μϋλλον άπολίτευτοι καί σκληροί, αί δέ έρημοι 
τής Δύσεως κρύπτουσι φυλάς, πολύ πλέον μελαίνας 
καί άμαθεΐς. Η εύρεΐα αυτη δυτική χώρα τής κεν
τρικής Αφρικής κατοικεΐται πρδ πάντων ύπδ τών 
Μαύρων, τών Μανδίγων, τών Φουλάχων καί τών ί ο — 
λόφων. Ολοι ουτοι οΐ λαοί εχουσι φυσιογνωμίαν, κατά 
τδ μάλλον καί ηττον, Εύρωπαϊκήν, οί δέ μεταξύ αύ- 
των άπαντώμενοι καθαρώς Αίθίοπες είναι πιθανώς 
δοΰλοι ή άπόγονοι δούλων, είσαχθέντων είς τδν τό
πον. Διαφέρουσι δέ τά  έθνη ταΰτα άλλήλων κατά 
τήν γλώσσαν καί πολλάκις κατά τινα έθιμ.α* ά λλ’ 
εξαιρέσει τών Μαύρων, υπάρχει γενική δμοιότης με
ταξύ αύτών ώς πρδς τον τρόπον τοΰ ζ?ίν. Επειδή δέ 
ό σκοπός ήμών δέν είναι οπως ένασχοληθώμεν περί 
μιας έκάστης ίδια τών φυλών τούτων, περιοριζόμεθα, 
άναγκαίως νά δώσωμεν πληροφορίας τινάς είς τδν 
άναγνώστην περί τών ηθών καί εξεων τοϋ ήμιβαρβά*



ρου βίου, μή μ,εριμνώντες άλλως περι τών ονομάτων 
καί τών γεωγραφικών θέσεων.

Ο κύριος καί μάλλον αξιοπαρατήρητος χαράκτη ρ 
είναι η κατάστασις της γυναικός. Εκ τοΰ ασθενούς 
φύλου έξαρτώνται ή διάστασις τών οικιών καί τών 
πόλεων, ή πρόοδος της γεωργίας καί τής κοινωνικής 
έν γένει οικονομίας. Εν τη Αφρική αί γυναίκες σχη- 
ματίζουσι, κατά την στενοτέραν τής λέξεως σημα
σίαν, καί κατέχουσι μέσην τινά τάξιν μεταξύ τής 
συζύγου καί τής δούλης, τής όποιας έκπληροΰσι τό 
διπλοΰν εργον. ίΐ γυνή αγοράζεται συνήθως υπό τοΰ 
άνδρός κατά λόγον τόσων κεφαλών ζώων, η προσ
φορά άριθμοΰ τίνος δούλων, καί ουτω γίνεται ιδιοκτη
σία αύτοΰ. Ο άριθμός τών συζύγων είναι άπεριόριςος. 
'Αρχηγός τις έκαυχάτο οτι ειχεν όγδοήκοντα γυναί
κας, είς δέ την παρατήρησιν ότι οί συμπολΐταί του 
καί την μίαν ακόμη έθεώρουν δυσήνιον, ό Αφρικανός 
πρίγκιψ έπέδειξε μακράν μάστιγα, μέ τήν οποίαν, 
έλεγεν, έγνώριζε νά έπιφέρη τήν τάξιν μεταξύ τών 
ίδικών του. Εις τινας τόπους, ή μία τών γυναικών 
αναγνωρίζεται ώς κυρίως σύζυγος, καί ώς τοιαύτη, 
άπολαύει σχετικών τινων προνομίων.

Επιθυμοϋντες νά γνωρίσωμεν λεπτομερέστερο-.» τόν 
Αφρικανικόν βίον, έδέχθημεν μετά χαράς την πρόσ- 
κλησιν Αίθίοπος τίνος έμπορου παρά τόν ποταμόν 
Γαβίαν, τοΰ νά τόν έπισκεφθώμεν καί νά διατρίψωμεν 
μ.ίαν ήμ,έραν είς τό χωοίον του, διά τόν λόγον πρό

' V Λ ' Τ \ > \ ( /πάντων οτ& σα, ειχον κα& χορόν το εσπερας.
Αφησαμ-εν τό πλοΐον τήν πρωίαν, καί άφοΰ έπί 

τινα μιλ.λια ανεπλεύσαμ,εν κωπηλατοΰντες μικρόν 
ποταμόν, άπέβημεν είς την άκραν μεγάλης πεδιά- 
δος. II πόλις ητο είσέτι μακράν- άλλ’ ό Σάμ-βας (τοΰ
το ητο το ονομα τοΰ ξενίζοντος ήμας έμπορου) είχε 
στείλει ήμΐν ίππους. ΙΙσαν ουτοι χαριεντα ζώα, 
μικροί το αναστημα, άλλά ζωηρότατοι καίμόνον κατά 
το ήμισυ συνεσκευασμένοι. Τά φάλαρα αύτών ησαν 
νεον τι δί ήμας· τό άλλως βαρύτατον έφίππιόν των 
ειχε προς τά  έμπρός ύψηλότατον σφαιρωμα καί όπι
σθεν είόός τ ι έπάλξεως, έτι ύψηλοτέρας" μεταξύ δε 
τών δύο τούτων θωρακείων, ό ίππεύς εύρίσκετο κα- 
θήμενος στερεώς καί άνέτως. Ούτε τήν έπιθυμίαν, 
ούτε τον καιρόν είχομεν νά δοκιμάσωμεν τήν ταχύ
τητα  τών υποζυγίων ήμ.ών, διότι όλος ό δρόμ-ος ήμών 
εγεινεν άνά μέσον δάσους. Οί συνοδεύοντες ήμας άν- 
δρες, φέροντες κοντά τουφέκια, άνηρεύνων έπιμελώς 
έκαστον θάμνον, άν καί δέν ητο κίνδυνος νά προσ- 
βληθώμεν έν πλήρει μεσημβρία υπό τών άγριων 
θηρίων διότι άλλως, καί οί διαβάται ησαν πολλοί, 
και οι θηρευταί ίχνηλάτουν άπαύστως. Εφθάσαμεν 
είς τ ι διαβατόν κατά τό θέρος ποτάμιον. Η Σενεγαμ- 
βία βρίθει ποταμ,ών καί όρμων είναι είς τών μάλ
λον άρδευομένων τόπων τής υδρογείου, καί τό έμπό- 
ριον δύναταί νά εύρη άξιόλογα μέσα συγκοινωνίας. 
Τά ΰδατα ταΰτα άφθονοΰσιν ιχθύων, τής κυριωτέρας 
τών κατοίκων τροφής.

Αφοΰ διεπλεύσαμεν τόν ποταμόν, παρετηρήσαμεν 
έπί τής κατωφερείας βαμβακοφύτου τινός λόφου τόν

τόπον, πρός δν έμέλλομεν νά μ.εταβώμεν. Η πόλις 
περιεκυκλοΰτο ύπό πλινθίνου τοίχου καί μιάς τάφρου, 
προφυλαττόντων αύτήν κατά τών άγριων θηρίων, 
καί έν ανάγκη, δυναμένων νά τήν ύπερασπίσωσι 
κατά τών ληστρικών συμμοριών. Αί κυριώτεραι τών 
πόλεων, αί άνήκουσαι μάλιστα εις φιλοπολέμους κυ
ρίους, έχουσι τείχη πλίνθινα, πολλάκις ώχυρωμένα, 
καί έχοντα προμαχώνας ικανούς ν’ άπομακρύνωσι τόν 
μή έχοντα πυροβολικόν ή πολιορκητικάς μηχανάς 
πολέμιον. Η πύλη τής πόλως ητο έκ ξύλων, διά πε- 
λέκεως κεκοσμημένων, διότι οί έγχώριοι δέν έχουσι 
πριόνας. Εξ άποστάσεώς τίνος, ή πλατεία αύτη πα
ρουσιάζει περίεργον άποψιν σύγκειται έκ τετρακο- 
σίων ή πεντακοσίων καλυβών, όλων ομοιομόρφων καί 
μέ στέγας κωνικού σχήματος καί χλοηφόρους. Τ οδ έ 
μ.ονότονον τής σκηνής δέν διακόπτεται ούτε άπό ο
ξείας άκρας, ούτε άπό καπνοδόχας, ούτε άπό παρά
θυρα, διότι δέν ύπάρχουσι ταΰτα πάντα. Είσελθόν- 
τες είς τήν πόλιν, περιεπέσαμεν είς λαβύρινθον στε
νότατων άγυιών, σχηματιζομένων άπό ύψηλάς φρη- 
γάς, έν τώ  μέσω τών οποίων ήδυνάμ,εθα νά βαδίζω- 
μ.εν δί όλης τής ήμ-έρας χωρίς νά εύρωμεν διέξοδον. 
Τέλος, οί οδηγοί ήμών μάς έφεραν είς θύραν, ήν δια- 
βάντες εύρέθημεν είς τά  δώματα τοΰ Σάμβα. Ουτος 
ύπεδέξατο ήμάς φιλοφρόνως, όδηγήσας είς τήν κα
τοικίαν του άνά μ,έσον ομίλου γυναικών καί παίδων, 
συνωθουμένων κατά τήν διάβασιν ήμών έκ περιερ- 
γείας τοΰ νά μ.άς ίδωσιν. II κατοικία αυτη ητο κυ
κλική τις καλύβη, ολίγον πλατυτέρα τών άλλων καί 
μετά πλειοτέρας προσοχής έκτεισμένη. Οί τοίχοι 
αύτής ησαν έκ παχειών πλίνθων άργίλλου, τεθειμέ
νου έπαλλήλως πριν είσέτι ξηρανθώσιν. Ο τοίχος 
ουτος, τάχιστα ξηρανθείς είς τόν ήλιον, έσχημάτιζε 
στήριγμα άρκούντως στερεόν υψους τεσσάρων περί
που ποδών, καί έπί τούτου ητο ή στέγη. II στέγη 
αύτη, κατεσκευασμένη έξ Ινδοκαλάμων, προεξέχει 
είς γείσωμα είς τήν βάσιν αύτής, ίνα προφυλάττη 
τόν τοίχον άπό τάς ραγδαίας βροχάς τής Αφρικής. 
Αί στερεώτεραι δέ τών οικιών τούτων καταρρέουσιν 
εύκόλως, όταν τό έδαφος δέν είναι κατηφορικόν, ή 
δέ βροχή εισδύει εύκόλως, οταν ή στέγη δέν είναι 
εις καλήν κατάστασιν. Ουτω δέ, αί έγκαταλελειμ- 
μέναι πόλεις δέν βραδύνουσι νά καταπέσωσιν είς ε 
ρείπια, μηδέν άλλο παριστάνουσαι ή σωρόν άρ
γίλλου.

Το ένδότερον τής οικίας τοΰ Σάμβα ητο έπίσης 
άπλοΰν έξ ένός ύψοΰτο έπί πασσάλων δύο ποδών 
άπό τοΰ έδάοους δώμά τ ι  ή καλαμωτή, ήτις έχρησί- 
μευεν ώς κοιτών, καί ή κλίνη συνίστατο έξ άπλής 
δοράς ή ψιάθου. Επειδή δέ ό Σάμβας ητο πλούσιος, 
είχε καί άλλας ψιάθου? καί δύο ή τρία σκαμνί». 
Το τουφέκι αύτοΰ, ή λόγχη, ή σκυτίνη φιάλη καί ή 
λοιπή άποσκευή του έκρεμαντο είς τόν τοίχον πα- 
ρετηρήσαμεν δέ καί ζεΰγος κιβωτίων, τό έν τών ο
ποίων περιείχε τά  ένδύματα αύτοΰ, τό δέ έτερον 
διάφορα μικράς άξίας άντικείμενα, τά  όποια είχε 
λάβει παρ’ Εύρωπαίων. Φυσικώς τά  κιβώτια ταΰτα,

καί τό περιεχόμενον αύτών είναι σπανία πολυτέλεια 
είς έκείνας τάς κατοικίας. Πλησίον τής καλύβης ταύ
της ύπήρχεν έτέρα μικρότερα, χρησιμεύουσα άντί 
μαγειρείου. Περιείχε δέ πήλινά τινα σκεύη, καί ςη- 
ροκολοκύνθας ώς καί σιδηρά τινα άγγεΐα καί κάνι
στρα, μεταξύ τών όποιων διεκρίνετο μέγα τ ι ϊγδίον 
καί ίγδιόχειρον, τών όποιων τήν χρήσιν θά είπωμεν 
μ.ετ’ ολίγον.

Ο Σάμ.βας έφόρει ενδυμασίαν συνήθη εις εύγενή 
Αιθίοπα. Εφερε πλατύ βαμβάκινον βρακίον, κατα- 
βαΐνον μ-έχρι τοΰ ήμίσεως τών κνημών, καί εύρυν χι
τώνα μέ πλατείας χειρίδας· αί κνήμαι αύτοΰ ησαν 
γυμναί. Εις τους πόδας είχε σανδάλια, κρατούμενα 
υπό δερμ.ατίνων ίμ.άντων, εις δέ τήν κεφαλήν λευκόν 
σκοΰφον, περί τόν όποιον είχε τειλιγμ-ένον δίκην τιά
ρας έν σάλιον, όπερ τώ  έδωκα προηγουμένως. Εις 
τόν λαιμ.όν αύτοΰ έκρέμ.αντο διά μετάξινης ταινίας 
δεδεμενα δύο χονδρά γ ρ ι γ ρ ί, ήτοι δερμάτινα 
περίαπτα, περιέχοντα ρητόν τι τοΰ Κορανίου ή άλλο 
τ ι  φυλακτήριον. Η ένδυμ.ασία αύτη τώ  έπρεπε καί 
άνεδείκνυε τούς αρρενωπούς αύτοΰ χαρακτήρας. Μία 
τών γυναικών αύτοΰ μάς έφερεν άμ-έσως γαβάθαν ό- 
ξυνογάλακτος μέ πλακοΰντας έξ όρυζίου καί σπα- 
σμ.ένων καρυδιών, καί μέλι. Οί Αφρικανοί γενικώς 
γευματίζουσι δίς τής ήμέρας, άλλ’ οί εύπορουντες 
κάμ.νουσι καί δειλινόν. Οί αύστηροί Μωαμεθανοί ά- 
πέχουσι τών μ,εθυστικών ποτών, άλλ’ οί άδιαφο- 
ροΰντες είς τά  τής θρησκείας, δέν άντέχουσιν είς τόν 
πειρασμ-όν τοΰ ρουμίου, καί οί ειδωλολατραι Αίθίο- 
πες τό πίνουσι κατά κόρον. Ο Σάμ.βας μ.άς έφερε 
βουκάλιον έκ τοΰ ποτοΰ τούτου, τό όποιον καί ό ί
διος έγνώριζε κάλλιστα νά χαιρετά άδιακόπως.

Επεσκέφθημεν άκολούθως τήν λοιπήν κατοικίαν. 
0  Σάμβας ειχεν έξ γυναίκας, έκάστην κατέχουσαν ι
διαιτέραν κάλύβην. Αι κατοικίαι αύτών ώμοίαζον 
τήν τοΰ κυρίου των, άλλ’ ησαν μικρότεραι, καί αί θύ- 
ραιτων τόσον χαμ.ηλαί, ώστε ό εισερχόμενος ώφειλε 
νά κύπτη. Αί όπαί αυται, χρησιμεύουσαι συγχρόνως 
εις τό νάδίδωσι φώς καί άέρα, καί εις τό νά διαβαί- 
νωσιν οί άνθρωποι καί ό καπνός, είναι πάντοτε ές-ραμ- 
μέναι πρός δυσμάς- διότι οί άνατολικοί άνεμοι σύ- 
ρουσι νέφη άμμ.ου, καί έάν οί πνέοντες σιφωνες είσε- 
δυον έκ τούτου τοΰ μέρους είς καλύβην τινά, άμ-έσως 
ηθελον έξέλθει μετά πατάγου διά τής στέγης, ήν 
ηθελον άναστρέψει. Αί γυναίκες ώς έκ τής επισκε- 
ψεως ήμών έφόρεσαν τούς καλλιτέρους στολισμούς 
αύτών. Ειχον τήν μέσην συνεσφιγμένην έντός ύφα- 
σμ.ατος, καταβαίνοντος μέχρι τών αστραγάλων ώς 
έσθήτος, καί καλουμένου π  ά γ γ. Ετερον δέ ένδυμα 
ητο άμ.ελώς έρριμένον έπί τοΰ στήθους καί τών ω- 
μων. Τάς κνήμ-ας ειχον γυμνάς, άλλ’ έφερον καθαρα 
σανδάλια. Είς τόν λαιμόν έφερον περιδέρραια, καί 
είς τούς βραχίονας καί τάς κνήμας ψέλλια έκ κόκκων 
κοραλίου, ύέλου καί ήλέκτρου, καί άναμίκτων μ.ετ’ 
άλλων χρυσών καί άργυρών κόκκων. Πολλαί ειχον 
άνήλικα παιδία, τών οποίων τό μόνον ένδυμα ητο 
κομβολόγιον έκ μαργαριτών εις τόν λαιμόν, εις τούς

καρπούς τών χειρών, εις τούς αστραγάλους καί περί 
όλον τό σώμα. Μικρά τις δωδεκαέτις κόρη, ολίγον 
ύψηλοτέρα, έφόρει τεμάχιον ύφάσματος περί τήν ό- 
σφύν. Επιπλα δέν εϊδομεν είς τάς καλύβας τών 
γυναικών, έκτος ολίγων αγγείων καί κολοκυνθών, 
Αίας χονδρής ύλακάτης, καί τής καλαμωτής, χρησι- 
Λευούσης άντί κλίνης μετά τής ψιάθου. Αί κυρίαι 
αύται ησαν πολ.υλογώταται καί φιλοπερίεργοι, έξε- 
τάζουσαι έκ τοΰ πλησίον ήμάς αύτούς καί τάς ένδυ- 
μασίας ήμών, καί κάμνουσαι ήμΐν πλείστας έρωτή- 
σεις περί τών Εύρωπαίων γυναικών. Αί. μητέρες δεν 
φέρουσί ποτε τά  τέκνα εις τούς βραχίονας, άλλά τά  
κρατοΰσι' πάντοτε όπισθεν τής ράχεως, τειλιγμένα 
έντός παν ίου.

Ετέρα καλύβη έχρησίμευεν εις τόν Σάμ-βαν άντί 
άποθήκης διά τάς πραγματείας αύτοΰ. Τέλος, ύ
πήρχεν ακόμη μία διά τάς δούλας γυναίκας, καί έ
τέρα διά τούς δούλους. Οί δέ ταλαίπωροι ουτοι 
άνθρωποι δέν είχον άλλο ένδυμ.α, ή τεμάχιον πανίου 
περί τήν όσφύν. Αί γυναίκες έφερον περιδέρραιον έκ 
μ-αργαριτών, δωρηθεν υπό τών δεσποινών αύτών. 
Τήν νύκτα οί δοΰλοι έξαπλοϋνται έπί ψιάθου ή δω- 
ράς, άφ’ ου άνάψωσι πΰρ έν τώ  μέσω τής καλύβης. Το 
πΰρ χρησιμεύει ούχί μόνον εις τό νά διατηρή τήν θερ
μότητα, άλλά καί εις τό ν’ άπομακρύνη τά  έντομα 
καί τά  έρπετά. Τών δούλων τά  έπιπλα συνίστανται 
είς έογαλεΐα, είς άξίνας, κολοκύνθας, ψιαθόπλεκτα κά
νιστρά καί τό περιφημον π α λ  ο ύ μ. Το τελευταίον 
τοΰτο σκεΰος είναι ογκώδες ξύλινον ΐγδίον, κατασκευ- 
αζόμ-ενον ύπό τών Λομβίων, πλάνητος φυλής τών 
Φουλάχων, μιάς τών είδεχθεστέρων φυλών τής Αφρι
κής, μή έχούσης τό παραμικρότερον γνώρισμα όμοιό- 
τητος μ.έ τάς ποιμενικάς καί φιλοπολέμους φυλάς. 
Οταν οΐ Λομβιοί ουτοι εύρίσκωσι κατάλληλον τινα 
είς αύτούς τόπον, έχοντα τήν άναγκαιοΰσαν είς αύ
τούς ξυλικήν, άρχίζουσιν άμέσως νά κόπτωσι τά  δέν
δρα. Με τους κλάδους τούτους κατασκευάζουσι 
πρόσκαιρόν τ ι περιχαράκωμα, καί άπό τούς κορμούς κα
τασκευάζουσι μ.ονόξυλα, άγγεΐα, ιγδιοχειρα, ίγδία 
καί άλλα σκεύη. Τά δέ έργαλεΐα αύτών είναι ό πέ- 
λεκυς καί ή μάχαιρα, τά  όποια μεταχειρίζονται 
μετά  πολλής έπιτηδειότητος.

Οΐ έλεύθεροι είναι εις άκρον άνάλγητοι καί, έκτος 
τών Φουλάχων, έργάζονται πολύ ολίγον. Οσον δε 
χρόνον δέν καταναλίσκουσιν είς τήν Θήραν, τήν άλι- 
είαν, τάς οδοιπορίας ή είς τάς δημοσίους ύποθέσεις, 
διάγουσι συνήθως καπνίζοντες καί εύωχούμενοι. Τους 
άρρενας δούλους μεταχειρίζονται εις τό νά κοπτωσι 
ξύλα, νά ύφαίνωσι, νά μεταφέρωσιν υδωρ, νά συλ- 
λέγωσι χόρτα διά τους ίππους, καί νά βοηθώσι τάς 
γυναίκας είς τους αγρούς· άλλ’ έπειόή πάσαι αι ερ- 
γασίαι αυται, πλήν τής ύλοτομίας, δύνανται νά 
γείνωσιν ύπό γυναικών, οί έλεύθεροι δεν φροντιζουσι 
νά έχωσι πολυαρίθμους άρρενας δούλους. Γυναίκες 
έν γένει ένασχολοΰνται εί; τά  τής καλλιέργειας. Προ 
τής έποχής τών βροχών, άνοίγουσι δί άξινης οπάς 
εις τή,ν γήν;  καί ρίπτουσι τόν σπόρον, τον οποίον ε-



πειτα καλύπτουσι, κτυποΰσάι τό έδαφος μ : τούς 
πόδας. Οταν δέ πρόκηται νά σπείρωσιν όρυζαν, σκα- 
λίζουσι την γην με μικρόν λίσγον. Μετά την σπο
ράν έρχεται ό θερισμός. Οταν οί ιθαγενείς δεν ε- 
χωσιν είδικάς καλύβας οπως άποθέσωσι την συγκο
μιδήν αύτών, την φυλάττουσιν είς μέγιστα κάνιςρα, 
τεθειμένα έπί πασσάλων έκτος της πόλεως' ή ιδιο
κτησία αυτη λογίζεται ιερά, καί ούδείς την έγγί- 
ζει. Τον σΐτον μετά το  λίκνισμα αί γυναίκες κά- 
μνουσιν άλευρον, θέτουσαι είς ίγδ ίον χωρητικότητας 
οκτώ εως δέκα λιτρών, καί κτυποΰσαι μέ ίγδιόχει- 
ρον βαρύ καί έχον πέντε ποδών υψος. Είς δέ την 

επιπονωτάτήν ταΰτην εργασίαν ασχολούνται έπί πο>.- 
λάς ώρας της ημέρας.

(Επεται το τέλος.)

ΟΕΟΦΡΑΓΓΕΙΑ.

Ο Τ Ο Κ Ο Γ Λ Υ Φ Ο Σ .

( Κατά zbr JonsscrandotJ.

Τά χρήματά είσιν αρά γε έκ τών συνήθων εμπο
ρευμάτων, η πρέπει νά καθυποβληθώσιν είς διατίμη- 
σιν τινα ώς τών ών οΰκ άνευ έκ τών τοΰ βίου ; Το 
ζήτημά έστιν έκ τών σοβαρωτέρων, καί άφίνω είς 
άλλους την φροντίδα της λύσεως αύτοΰ. Η πρόθεσίς 
μου περιορίζεται είς το νά ζωγραφήσω τον χαρα
κτήρα, τάς εξεις, τάς πανουργίας της τάξεως έκεί
νης τών άνθρώπων, τών καλούμενων τοκογλύφων, 
τών έμπουσών τούτων, αΐτινες αείποτε κατασκο- 
πευβυσι τα  βήματα ήμών, έτοιμοι ν’ άπομάξωσι τά  
θυλάκιά μας, ώφελούμεναι έκ τών προς τάς ήδονάς 
κλίσεων, έκ τών αναγκών, τών συμπαθειών καί αντι
παθειών ήμών, καί άλλων έλατηρίων, ώς ή τρομερά 
εκείνη Αμερικανή νυκτερίς άπορροφα το αίμα τοΰ 
κεκμηκοτος οδοιπορου, βυθιζουσα αυτόν είς ύπνον διά 
της κινήσεως τών πτερύγων της.

Εις το εικοστόν ήμών ετος λαμβάνομεν μέρος είς 
την ζωην, και οιονει παρακαθήμεθα είς το πολυτε
λές τοΰτο γεΰμα, ουτινος βασιλεύς δΐ ήμάς έστίν ή 
ήδονή* δέν βλέπομεν τον σαρδόνειον γέλωτα τών 
περι ημάς υπηρετών, προϋπολογιζόντων τήν διάρ
κειαν και το τέρμα της άφρονος ήμών πορείας καί το 
έκ της καταστροφής ήμών όφελος αύτών. Κατά τήν 
εποχην ταυτην παραλαμβάνομεν ώς έπιστάτην τον 
τοκογλύφον εις αυτόν άναθέτομ^ν τάς υποθέσεις 
μας, αυτός μας χορηγεί χρηματικόν, αύτός αποκρί
νεται προς τους δανειστάς, καί ουτω βαδίζομεν, χω
ρίς νά στρεφωμ,εν είς τά  όπίσω τήν κεφαλήν, μέχρι 
τής στιγμής, καθ’ ήν. .  μας -τιαρουσιάση τους λογαρια
σμούς του. Τότε, ούαί! άν μας έγκαταλείψη, ση- 
μεΐον οτι ουδεν πλευν υπάρχει παρ' ήμΐν, το όποιον 
να ελκυση τήν άπληστίαν του.

Αι τάζεις τών τοκογλύφων συμβαδίζουσι μετά

τών τής κοινωνίας, ταύτόν είπεΐν, είς έκάστην κοι
νωνικήν ταςιν εύρίσκονται καί τοκογλύφοι, άκολου- 
θοϋντες τά  ήθη, τάς εξεις καί τον βίον αύτής.

Πολυτελείς καί μεγαλοπρεπείς οί έν υψηλή περιω
πή διάγοντες. Λαμπροί, κενοπρεπείς καί κοΰφοι οί 
διαιτώμενοι μετά τής άξιολατρεύτου καί προνομιού
χου έκείνης μερίδος, ους οι μέν Γάλλοι lions άπο- 
καλοϋσιν, ή δέ ήμετέρα γλώσσα, ούδέν ζώον άνεχο μ.έ- 
νη ν’ άδικηθή διά τοΰ τρόπου τούτου τής ονοματολογί
ας, αφήκεν είσέτι άκατονομ-άστους. Αλλοτε άπαντών- 
ται υπο τήν μορφήν έντιμων οίκοκυραίων, ή αγάμων 
γεροντίων, έξασκοΰντες καί μικρόν τι έπάγγελμα, 
οιον ά κ τ  ά ρ ι δ ε ς, πωληταί παλαιών βιβλίων 
κτλ . διά τά  μάτια, ή ζώντες μ.έ το εισόδημα δύο 
ή τριών οικιών, εργαστηρίων, κ τλ . Πάντες ουτοι, 
και τοι είς κύκλους πολύ διαφέροντας, τά  αύτά με
τέρχονται μέσα, το αύτό τέλος έπιδιώκουσιν.

ΐδού χρηστόν τ ι γερόντιον, άποσυρθέν τοΰ έμπο- 
ριου, άφοΰ μετά τριακονταετίαν ή τεσσαρακονταε
τίαν άπέκτησε περί τάς δισχιλίας λιρών, ζη ήσύ- 
χως έν τή μ.ικρά αύτοΰ περιουσία, ήν καλλιεργών 
πορίζεται 2 0 0 — 3 0 0  λιρ. έτήσιον εισόδημα, κά
ποτε περισσότερον. Ο αγαθός ουτος είσοδημ-ατίας 
είναι προ πάντων εις τών τακτικών φοιτητών τοΰ 
μ-αλλον συχνάζομ,ένου τής πόλεως καφενείου, δπου 
καί στήνει ώς έπί τό πλεΐστον τάς παγίδας τών έρ- 
γολαβιών του. Η ζωή είναι λίαν μονότονος τόν χει- 
μ.ώνα, καί τό καφενεΐον καταντά τώ  όντι τό μόνον 
κατά τής άηδίας καταφύγιον. Εκεΐ γίνονται αί 
συναντήσεις, έκεΐθεν διαδίδονται τά  νέα. Πολλοί 
υιοί καλών οικογενειών ώσεπιτοπολυ διάγοντες άερ
γοι, διατρίβουσιν αύτοΰ μεγα μέρος τής ήμέρας, κα* 
πνίζοντες καί πίνοντες. Παίζουν δέ ποτά τινα, κα
τόπιν έπί χρηματικώ, βαθμηδόν αύξανομένω, καί 
οταν τελειώση τό άργύριόν των, άποτείνονται κα τ’ 
αΡ/_άς είς τόν κύριον τοΰ καταστήματος, κατόπιν είς 
τους παροντας φίλους, καί έπί τέλους, είς ανθρώπους 
τινάς σεβασμίας ήλικίας, είς τους γέροντας εκείνους 
θαμνώνας, οίτινες ούδέποτε παίζουσιν, εύχαριστοΰν- 
ται ομως νά προσέχωσιν είς τό παιγνίδιον τών άλλων, 
και έκφέρουσιν ένίοτε καί γνώμην . , . Οταν νέος τις 
στενοχωρήται δί ελλειψιν χρημάτων καί σχετλιάζη 
επαπορών, ό σεβάσμιος γέρων, ό άλλως λεγόμενος 
τοκογλύφος, σπεύδει νά τόν παρηγόρηση.

’—  Χρεωστεΐς, παιδί μ.ου, τώ  λέγει σιγά, 1 0  
λίρας είς τόν καφεπώλην, καί καμμιάν είκοσιπεντα- 
ριάν είς τους φίλους σου. Λεν είναι τίποτε" τά  ή- 
ξεύρω αύτά τά πράγματα’ κ’ έγώ ήμην νέος' έλα 
αύριον τό πρωί νά μ ’ ευρης.

Τη έπαύριον τρέχεις είς τόν οικόν του* άντί δέ 
4 0  λιρών, αί όποΐαι σοί άναγκαιοΰν, ό φίλος σοί 
δίδει 5 0  διά νά έχης καί καμμιάν δεκαριάν είς 
τόν κόλπον σου' τώ  δίδεις εν άπλοΰν Ομόλογον μέ 
τόκον 5  0 )0  κατ’ ετος* αναχωρείς, θαυμάζων τήν 
αγαθότητα τοΰ φίλου, καί είσαι είς κατάστασιν νά 
όργισθ5;ς, αν σοί είπη τις ότι ΰπάρχουσιν άπαταιώ- 
νες* και πραγματικώς, έκτος τοΰ ομολόγου καί το»

τόκου, άλλως δικαιοτάτου. ούτε ό πατήρ σου δεν 
θά έφέρετο μέ περισσοτέραν φιλοστοργίαν . . ταλαί
πωρε' βλέπεις μόνον τό δέλεαρ καί δεν βλέπεις τ ί 
υποκρύπτει.

Χαίρων καί άγαλλόμενος, ώς ότε έξήλθες τής σχο
λής, φέρων τό απολυτήριόν σου, δελεασθείς έκ τής 
εύκολίας τοΰ πορίζεσθαι χρήματα, εξακολουθείς ά- 
μέριμ.νος* αί δαπάναι διαδέχονται τάς δαπάνας, αι 
εύθυαίαι τάς διασκεδάσεις . . . πλήν . . . πάλιν τά 
οικονομικά μας δεν είναι είς άνθηράν κατάστασιν* 
οι φίλοι μας είσίν έπίσης έστενοχωρημ.ένοι. —  ε, τ ι 
πειράζει; διατί αύτή ή άνησυχία; νά ζήση τό γερον- 
τιον, τό αγαθόν καί τίμιον γερόντιον* τρέχεις εις 
τήν π ρ ό ν ο ι ά ν  σ ο υ .

—  Αγαθέ μ.ου κύριε, τώ  λέγεις, είμαι εί; μεγά- 
λην ανάγκην, καί απευθύνομαι εί; τήν αγαθότητα 
σου διά νά μ.ε βοηθήσης.

—  Τι τρ έχει; σ’ έρωτα μ.ετά μεγίστης άφελειας.
—  Εχω ανάγκην 6 0  λιρών.
—  Α’. παιδί μ.ου, πρόσεχε, πολυ τρέχεις* αύτός 

ό δρόμ-ος δέν είναι καλός* σοί άποκρίνεται μ.ε ύφος 
πατρικοΰ ένδιαφέροντος.

—  Πα! τ ί μεγάλον πράγμα, αποκρίνεσαι* ό 
πατήρ μου είναι πλούσιο;, πλήν δεν θέλω νά τον 
ζητήσω. Σε παρακαλώ, αγαθέ μου φίλε, κάμε μου 
αύτήν τήν χάρ ιν.

—  Τί τετραπέρατος όποΰ είσαι! με κάμνεις ο,τι 
θέλεις* δύναμ.αι νά σοί άονηθώ ;

Καί τότε υπογράφεις καί δίδεις είς τήν π  ρ ο
ν ο ι ά ν σου εν έγγραφον* δηλαδή. Χρεωστεΐς ήδη 
5 2  1 )2  λίρας, καθότι οί τόκοι τοΰ προλαβόντος ό- 
μ.ολόγου σου είχον τακτοποιηθεί δί έν έτος* τούτων 
προστιθεμ-ένων είς τάς 6 0  λίρας, μ.ετά καί έτέρων 
1 0 , διά νά έχης καί κάτι τ ι είς τήν τζέπην, άποτε- 
λοΰν 1 2 2  1 )2  λίρας* άλλ’ έπειδή οί στρογγύλοι 
αριθμοί εύχαριστοΰσι καλλίτερον τό όμμα είς τοιαυ- 
τας περιστάσεις, έπειδή πρός τούτοις πρέπει νά 
λ.ηφθή ΰπ’ όψιν καί δίκαιός τις τόκος, προστεθησο- 
μενος είς τό κεφάλαιον, υπογράφει εν κ α λ ό ν  είς 
τόν έπιφέροντα 1 30 λιρών.

Αν τό πράγμα φθάση εως έδώ, ήμπορεΐς άκόμη 
ν’ απαλλαγής, όμολογών είς τήν οικογένειαν σου ταύ
την σου τήν παρεκτροπήν, καί τοΰτο φοβούμενος ό 
τοκογλύφος, προσηνέχθη μ.ετά πολλής τής επιφυλα- 
ξεως· όταν όμ,ως έκ νέου καταφύγης είς αύτόν, το τε 
δέν θά πρόκειται πλέον περί 5 0  λιρών, τάς όποία; φί
λος τις ή συγγενής σου δύναται νά σοί δανείση, άλ
λά περί μεγαλητέρου ποσοΰ 1 5 0  ή διακοσίων λιρών, 
καί συ ποτε δέν θά τολμήσης νά όμ,ολογήσης τοιοΰ- 
τό  τι εΐ; τόν πατέρα σου. Τότε πλέον ό τοκογλυ- 
<φος σοί ένέπηξε τους όνυχάς του* είς έκαστον νεον 
δάνειον άνανεοΰνται τά  παλαιά ομόλογα* είς εκα- 
βτην δέ άνανέωσιν ομολόγου προστίθενται καί τοκοι 
υπέρογκοι* κατόπιν τά  άπλά ομόλογα διαδέχον
ται τάς συναλλαγματικά;, καί τό χρέος αύςανει 
γιγαντιαίως' καν δέ τολμήσης παρατηρήσεις τινάς, 
λαμβάνεις φλεγματικωτάτην άπάντησιν:

—  Πληρώσατε, κύριε, άν δέν σάς άρέσκουν οΐ 
όροι μου.

Τι θ’ απαντήσει; εί; τό επιχείρημα τοΰτο ;
Γνωρίζει κάλλιστα ό τοκογλύφο; ότι ό νέο;, ό- 

σ τι; εφθασεν είς τοιαύτην θεσιν, όεν όύναται να. πλη
ρώση, καί θά ύποχρεοΰται πάντοτε νά ένδίδη εις 
τάς απαιτήσεις του. Μετά όκτώ λοιπον ή δεκα ετη 
ό δυστυχής ουτος χρεωστεΐ 1 5 0 0 — 2 0 0 0  λίρας, 
λαβών μ.όλι; 4 0 0 — 5 0 0 ' καί μετά θάνατον τών 
γονέων του αναγκάζεται νά εκποίηση τήν περιουσίαν 
του, άλλω ; τήν έκποιεΐ τό δικαστήριον. ΐδου πληγαι 
ανίατοι' ούδεμίαν οι νόμ.οι έχουν ίσχυν κατα τής 
έπιτηδε»τητος τών αθλίων τούτων.

Αλλ’ έάν ό τάς νεανικάς παρεκτροπας εκμεταλ- 
λευόμ.ενος τοκιστής ηναι τόσον αποτροπαιος, ως 
αίτιος τής καταστροφής πλουσίων οίκων, πόσω μ.άλ- 
λον ειδεχθείς θεωρητέοι οί άπληστοι έκεΐνοι λύκοι, 
οί έκ τής πενίας ώφελούμενοι διά νά πλουτίσωσι ! 
Σκληρότεροι είσιν ουτοι παρά τους άγριους τής έρη
μου, ζώντες έν μέσω πεπολιτισμ.ενου κοσμου.

Πόσου; έξ αύτών δεν βλεπει τ ι ;  εις τας επαρ
χίας μ.ας έν είδει καλών χωρικών, οςώδη ράοόον 
φέροντας, τήν όσφυν περιεσφιγμένους δ ιά ζώνης δερ- 
μ,ατίνης πλήρους χρυσίου, περιτρέχοντας τας πα- 
νηγύρεις καί τάς άγοράς, καί προσφεροντας τάς εκ
δουλεύσεις των.

ίδου πτωχός τις γεωργός* μέ 'πόσον πόθον θεω
ρεί δύο ώραίας κερασφόρους κεφαλας . . .

—  Τί ώραΐα ζώα διά πώλημα, συμ-πεθερε, ε ; 
τώ  λέγει ό υποχρεωτικός άνθρωπος.

—  Ω μάλιστα, κύριε, ώραιότατα, αποκρίνεται ο 
εύπιστος χωρικός* ίσια ίσ’α κ’ εγω αυτα^ κυττάζω 
τ ί καλά θά ήτο νά τά  είχον όποΰ μοΰ ψόφησαν τα  
ίδικά μου άπό τήν άρρώστια . · ·

—  Καί διατί δέν τ ’ αγοράζεις;
—- Αεν έχω χρήματα, αποκρίνεται ό πτωχός χω

ρικός, ταπεινών τους οφθαλμούς.
—  Καί πώς θά κάμεις τό ζευγάρι σου χωρίς 

ζώ α ; άκουσέ με . . . έγώ σε λυποΰμ.αι καί άν

θέλης . . .  ,
Ωφελείται τότε ό τοκιστής άπο τήν άναγκην τοΰ 

δυστυχοΰς, καί τώ  δανείζει 2 0 — 2 5  Ναπολεόνεια,μέ 
συμφωνίαν νά. πληρωθή 2 5 — 3 0  μ ετα το  Ο̂ ρος. Εα; 
έν τη προθεσμ.ία, είτε έξ άνομβριας, είτε έκ κακο
καιρίας, είτε καί έξ έπιζωοτίας, ήτις άφήρπασε τό 
ώ ρ α ΐο ν  ζεΰγος, δεν πληρωθώσι τ α  χρήματα, έρχε
ται ό άπηνής άνθρωπος μέ τό συνάλλαγμα είς χεΐ- 
ρας, καί άπειλεΐ νά κάμη κατάσχεσιν' αν ό δυστυ
χής εκείνος χωρικός έχη άγρόν τινα ή άμπελον, ο 
αγρός καί ή άμπελος καταβροχθίζονται' αν όε εχη 
μόνα τά  γεωργικά του έργαλεΐα, πωλοΰνται και 
ταΰτα άσπλάγχνως, καί ό γεωργός βυθίζεται εις 
τήν έσχάτην πενίαν. ( Τ

Μεταβώμεν είς έτερον είδος τοκογλύφων.  ̂Ουτοι 
δέν καλύπτονται πλέον διά ποταπής υποκρισίας, ου
τε  προσπαθοΰσι νά έμπνεύσωσι τήν έμπιστοσυνην 
διά τής ήσύχου άπολαυής μέτριας τινός περιουσία;,



άλλά διατρέχουν το εύγενές στάδιόν των διά τής 
αΰθαδείας, τής πολυτελείας, τής ά·/.3ας εύστοχίας 
καί τής υπεροψίας· έν τοΐς δημοσίοις περιπάτοις 
βλεπει τις συνεχώς εύφρόσυνόν τ ι όχημάτιον, ΰπό 
φαιοΰ ίππου έλκόμενον, ήνιοχούμενον δε ΰπ’ άνδρος 
νεου μέν είσετι, άλλ’ έν τή άρχη τής παρακμής τής 
ηλικίας ήδη, και καημένου έπί τριών προσκεφα- 
λαιων, και παρ’ αΰτον μικροσκοπικόν ύπηρετίσκον. 
Βίε πόσην χάριν ό κύριος ουτος κρατεί τήν μάστιγα, 
ποσον ποιητικώς ρίπτει είς τον άνεμον τον καπνόν 
τοΰ σιγαρου του, οποία ή περι αΰτον λαμ.πρότης, τά 
κίτρινα του χειρόκτια, ό πίλος του Gibus . . καί 
ομως ή περιουσία τοΰ άνδρος τοΰτου, δν ό κόσμ.ος 
νομίζει έκατομ.μυριοΰχον, είναι έκ τών πολυ συνή
θων. Εν τοσούτω διάγει βίον πολυταλάντου, κατοικεί 
εις πολυτελέστατον οίκον τής μεγαλοπρεπεστέρας 
καί ώραιοτέρας όόοΰ τής πόλεως, καί άκολουθεί παρά 
πόδας τον συρμόν.

—  Αοιπον, θα είπει τ ις , ο άνθρωπος ουτος ειναΐ 
μάγος; ■

—  Οχι· είναι τοκιστής.
Αν αφ’ ενός πρέπη νά μακαρίζωμ,εν έαυτοΰς, ζώντας 

είς αιώνα, καθ’ δν το κράτος τής νομ,ιμότητος καί τοΰ 
άτομικοΰ δικαίου ΰπερίσχυσαν τών άρχών τής άπο- 
λυτοφροσύνης καί αΰθαιρεσίας, δέν είναι άρά γε άφ’ 
ετερου αςιοθρήνητοι αί κοινωνίαι, είς άς οί νόμοι 
τής ι σ ο τ  η τ  ο ς έπίβάλλουσι τήν άνοχήν τοιού- 
των δντων; καί τ ί  λέγω άνοχήν; Τά καθάρμ.ατα 
ταΰτα, οι εκ τοΰ ξένου μόχθου ζώντες ουτοι κηφή
νες, ή λεπρώδης καί ιοβόλος αυτη τών κοινωνιών άνα- 
θυμίασις, θεωροΰνται παρά πολλοΐς ώς ούσιώδη συ
στατικά τής αναπτύξεως τών κοινωνιών, ώς μέλισσαι 
ζώσαι έκ τής ίκμάδος τών άνθέων. Πλησιάζομεν θελ- 
κτικώς, μ.ειδιώντες τους κυρίους τούτους, καί νομί- 
ζομεν τιμήν μας τό νά καταδεχθώσι νά μας άπο- 
δώσωσι τόν έδαφιαΐον χαιρετισμόν μας· άλλ’ έπί 
τό προκείμενον.

ϊ ό  είδος τοΰτο τοΰ τοκιστοΰ είναι τό αύθαδέστε- 
ρον τών οντων, δσα γνωρίζω, πρό πάντων πρός τους 
άναγκαζομένους ν’ άποτανθώσιν είς τό έντιμον αύ
τών έπάγγελμα. Αξιοπκρατήρητόν είναι δτι δστις, 
λαβών άνάγκην δανείου τινός, άπευθυνθ/ί είς ένα 
εκ τών κατά τό μάλλον ή ήττον υπόπτου τιμιότη- 
τος ανθρώπων τούτων, ούδέποτε τόν πλησιάζει μετά 
τοΰ θάρρους, όπερ παρέχει ή συναίσθησις άγαθής 
πράξεως. Τον όμ.ιλεϊ σχεδόν τρέμων, καί ώς άν έπε- 
καλεΐτο τήν εύσπλαγχνίαν του, καί τοΰτο βεβαίως 
έδωκεν είς τόν υψηλής περιωπής τοκιστήν τό υφος 
εκεΐν» τής προστατευτικής άγερωχίας, όπερ φέρει" ό 
τοκιστής ουτος φροντίζει άείποτε νά καλύπτη δπερ 
έξασκεΐ εργον, καί διά τοΰτο ούδέν πράττει διά 
λογαριασμόν του (ώς λέγει)· αΰτΓς γίνεται άπλώς 
μεσάζων ένός τρίτου προσώπου, καί ποτε τ ’ όνομά 
του δέν φαίνεται είς τά  συμβόλαια.

ίδού πώς φέρεται έν γένει, οσάκις τώ  προταθή 
δάνειον.

Πρώτον, δέν έχει χρήματα, ούτε δύναταί νά έχη,

καθότι ή ζωή, ήν διάγει, καί ή πολυτέλεια δέν τώ  
συγχωροΰσι νά κάμη ένίοτε καί οικονομίας τινάς, 
όια νά υπόχρεή κάποτε καί τους φίλους· καί μάλι- 
<7τα χρ-ωστεΐ. Θα προσπαθήσει δμως νά εύκολύνη 
τόν φίλον τοΰτον. Μεταξύ τών πολλών του σχέσεων 
έλπιζει νά ευρη τινά, δστις νά δανείση τό ζητούμε- 
νον ποσόν. όσον δί αύτόν, ούτε λόγος πλέον δέν 
εχ ε '- χρήματα. Είναι άληθές ότι, καί τοι εύκατά- 
στατος, δέν δύναταί νά ζήση άνευ έργασίας, άλλά 
καμνει μόνον μεγάλας έπιχειρήσεις, καί δέν άναμι- 
γνυεται είς τοιαΰτα μικρά πράγμ.ατα.

Δια τοΰ συλλογισμού τούτου ό τοκογλύφος προσ
παθεί ν’ άποδείξη δτι θέλει νά ύποχρεώση τόν είς αύ- 
τον αποτεινομενον, καί όχι νά συμφωνήση περί ΰπο: 
Οεσεως χρηματικής· άκολούθως αποπέμπει τον πελά
την, λέγω ν:

—  Επάνελθε μ ετ’ όλίγας ημέρας- έλπίζω κάτι 
νά γίνη.

Μετά δύο ή τρεις ημέρας ό πελάτης επανέρχεται" 
άμα τόν ίδη ό τοκογλύφος:

—  Ε, ή δουλειά σας έτελείωσε, τώ  λέγει' άλλά 
καί κάμποσον έκοπίασα.

—  Ω, κύριέ μου, πόσον σας είμαι ΰπόχρίως.
—  Είς έμέ ; ούδόλως, σάς βεβαιώ- άλλος σάς κά* 

μνει τήν χάριν ταύτην- ιδού τί τρέχει. Ενας φί
λος μ.ου λαμβάνει κα τ’ αύτάς άπό έν μέρος χιλίας 
λίρας- τοΰ τάς έζήτησα δί υμάς καί μοί τάς ΰπε- 
σχέθη.

—  Με ποίας, συμφωνίας, νά ζ ή τ ε ;
—  Α, περι τούτου δέν ώμιλήσαμεν.
Ερωτα τότε τόν πελάτην ποίας συμφωνίας δ έχε

τα ι- ουτος προσφέρει 1 0  έως 1 2  τοΐς εκατόν με 
προθεσμ-ίαν ένός έτους, καί άναχωρεΐ υποσχόμενος 
νά έπανέλθη προσεχώς, διά νά μάθη άν ό. κύριος 
έκεΐνος παρέλαβε τάς χιλίας λίρας του. Τότε ερ- 
χεται δί αύτόν διηνεκής σειρά περιπάτων είς τήν 
κατοικίαν τοΰ τοκογλύφου. Είκοσάκις θά παρουσια- 
σθεΐ είς αύτόν, καί πάντοτε έκεΐνος θά τω  αποκρί
νεται :

—  Δέν πταίω έγώ, άδελφέ μου, τ ί  νά σάς κά
μω; ό κύριος έκεΐνος, ό φίλος μου, δέν έλαβεν είσέτι 
τά χρήματά του· ή προθεσμία τοΰ ομολόγου παρήλ
θε, καί ή ύποθεσίς είναι είς τό έμ-ποροδικεΐον.

Ο πελάτης τότε έπιμ,ένει παρακαλών αύτόν ν’ ά- 
πευθυνθ?; είς άλλον τινά, έπειδή έχει τόσας γνωρι
μίας- τώ  εκθέτει δτι έχει μεγάλην χρηματικήν ά
νάγκην, καί οπωσδήποτε τώ  χρειάζονται χρήματα' 
τοΰτο ήθελε νά μάθη καί ό έντιμος εργολάβος. Σ’ 
ετυραννησε τοσον καιρόν διά νά σέ κουράση, γνωρί- 
ζων οτι η προσδοκία έπαυξάνει τήν έπιθυυ.ίαν, καί
C/ C/ ι t , t I . . '
οτι οσον περισσότερόν περιμεινης, τοσω ευκολωτερον 
θελεις παραδεχθεί τάς προτάσεις του. Τοΰτο καί 
συμβαίνει. Οταν έπανέλθης παρ’ αύτώ, σοί προσφέρει, 
παλιν ως εκ μ.ερους τρίτου προσώπου, χιλίας λίρας 
μ.ε 1 5  τοΐς εκατόν τόκον δ ί έξ μήνας . .  Σχετλιάζεις·, 
παραπονεΐσαι . . i ποτέ δέν θά δεχθήξ τοιαύτας 
συμ.φωνίας, καί αναχωρείς άπρακτο; . . . Αλλ’ έρχε

ται κατόπιν ή σκέψις' έχεις άνάγκην χρημάτων, είς 
ποΐον-θά τρέξεις; τήν έπαύριον έπιστρέφεις παρ’ αύ
τώ  καί τώ  λ έγ εις :

—  Δ έ χ ο μ α ι .  . .
—  Είναι άργά πλέον, σ’ άποκρίνεται. Ο κ ύ ρ ι ο ς 

έκεΐνος έδωκεν άλλοΰ τά  χρήματά του.
Τότε τόν παρακαλεΐς πάλιν, σέ κάμνει νά περιμεί- 

νης άλλας δεκαπέντε ημέρας, δια να σε απόδειξη 
πόσον δυσκόλως εΰρίσκονται χρήματα, καί τέλος, 
υπογράφεις εν ομόλογον 1 0 0 0  λιρών δί έξ μ-ήνας, 
λαβών μόνον 7 0 0 .

Η διαγωγή τοΰ τοκογλύφου παρουσιαζει καί τρο
ποποιήσεις τινάς ούχ’ ήττον διαβολικας. Ευτυχής 
ό πελάτης, δστις λαμβάνει παρ’ αύτοΰ χρηματικόν 
είς μετρητά, έστω καί μ.έ βαρύτατον τόκον' άλλά 
τό πράγμα δέν έχ ει ουτω.

Τώ έμ.πιστεύεσαι π . χ . συνάλλαγμα 6 0 0  λιρ.δια 
νά εύρη μέσα νά τό έκποιήση μέ έκπτωσίν τινα. 
Αργοπορεΐ πρώτον τό πράγμα έπ ’ άπειρον, καί επει
δή στενοχωρεΐσαι πολύ, σ’ εύκολύνει αύτος συνεχώς 
μ.έ μικράς χρηματικά: δόσεις, ακτίνες βαθμηδόν άπο- 
τελοΰσι στρογγύλην τινά ποσότητα' αφοΰ δέ έκ 
τοΰ δλου ποσοΰ λάβης περί τό ήμισυ, το οποίον καί 
έδαπάνησας ήδη, τότε σταμ.ατά.

—  Ευρον μέρος, σοί λέγει!, νά έξαργυρώσω τό 
γραμ,μάτιόν σας· άλλά τό άτομον, τό όποιον σάς πλη- 
ρόνει (μ.έ εύλογον έκπτωσιν, εννοείται,), εχει και τινας 
ιδιαιτέρας συμφωνίας· θά σάς πληρώσει 3 0 0  λίρας 
είς μ,ετρητά, τάς οποίας θά κρατήσω απέναντι τών 
όσων σάς έδωκα' διά δέ τά  έπίλοιπα θά σάς δώσει 
μερικάς πραγματείας, τάς όποιας, άλλως, εύκόλως 
θά πωλήσητε.

Ματαίως φωνάζεις δτι τοΰτο δέν είναι τίμιον πράγ
μα, δτι σέ ήπάτησε, κ τλ . ό φίλος του κλείει τό ςό- 
μα μ.έ τό άδυσώπητόν του π λ η ρ ώ σ α τ ε  μ. ε· 
καί έπειδή δέν ήμ.πορεΐς, ανάγκη νά δεχθης τάς 
πραγματείας, συνισταμένας είς τοιαύτας περιστάσεις 
είς μανδήλια, ταμ.βακοθήκας, κ  ά ρ ι κ ο ν κουτιών 
διά τά  φαρμακοπωλεΐα, κομ,βολόγια, τζιγαρέτα κτλ . 
τά  όποια αύτός μέν σοί φορτώνει μέ δσην τιμήν εύα- 
ρεστεΐται, σύ δέ συλλογίζου πώς καί ποτε θα τα  εκ
ποιήσεις.

Μεγάλην ύλην έχει τις διά νά όμ.ιλήση περί τοκο
γλύφου, άν θέληση νά περιγράψη οσα μετερχεται μέ
σα είς τάς έργολαβίας του' μολονότι δέ ή μάστιξ αυ
τη δέν έξηπλώθη παρ’ ήμΐν δσον έν ταΐς Ευρωπαικαΐς 
κοινωνίαις, δπου καί άνάγκαι πολυπληθεστεραι, και 
ή πολυτέλεια τυφλοτέρα, άν δχι έλευθεριωτέρα, και η 
διαφθορά έν μείζονι διαστολή· πόσα ομως και εν- 
ταΰθα δέν άπαντώνται θύμ-ατα τώ ν  ειδεχθών τού
των άνθρωπαρίων, τών έκμεταλλεΰομενων, προς Ο
φελος τής έαυτών άπληστίας, δύο έκ τών άλγεινοτε- 
ρων πληγών πάσης κοινωνίας: τήν άνάγκην και τήν 
διαφθοράν. Γ·
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ΠΑΝΤΗΛΕΓΡΔΦΟΪ ΚΑΖΕΑΛΗ.
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(Συνέχεια καί τέλος).

II πρώτη τών συγκρούσεων τούτων κωλύει τήν 
μεταλλικήν δόνησιν, διά τής δευτέρας δέ κινείται 
περόνη τις, ής αί αίχμαί είσδύουσι διαδοχικώς είς 
τινα οδοντωτόν τροχίσκον, άναγκάζουσαι αύτόν νά 
στρέφηται. Ο τροχίσκος ουτος είναι προσηρμωσμ,έ- 
νος έν τώ  μέσω ελικός τίνος, έφ’ ου εΰρίσκονται δύο 
σιδηοοΐ κύκλοι έν σχήματι τροχελαίας, περιέχοντες 
έκαστος λεπτότατόν τι νήμα σύρμ.ατος. Η δέ πε
ρόνη φέρει μ.εθ’ έαυτής σιδηροΰν τινα μοχλόν, αύςα- 
νόμενον ή έλαττούμ.ενον, κατά τήν θέσιν, ήν έκείνη 
λαμβάνει, καί ύψοΰντα ή καταβιβάζοντα τάς δύο ά
κρας τοΰ έλάσματος, κατά τήν διεύθυνσιν τών τα- 
λαντεύσεων.

Οταν δύο τοιαΰται παραπλήσιαι μηχαναι ένερ- 
γώσι ταύτοχρόνως, οί δύο σίδηροί κύκλοι θέλουσιν 
έκτελεΐ τήν αύτήν κίνησιν, καί τά σιδηρά στελέχη 
θέλουσι προβαίνει έπί τοΰ ελικος, εκτελοΰντα ώσαυ- 
τως κίνησιν ισοταχή.

Εάν δέ, καθ’ όν χρόνον οί σίδηροί κύκλοι καί τά  
στελέχη ταΰτα έκτελοΰσι τήν έαυτών κίνησιν, τεθώ - 
σι δύο σιδηραΐ πλάκες, έχουσαι έπιφάνειαν ήμικυ- 
λινδρικην, καί σύνεχόμεναι μετά τής περιφερείας, 
ήν διαγράφουσιν αί δύο άκραι, μετά τινα άριθμόν 
ταλαντεύσεοιν τών έκκρεμ.ών, τά  στελέχη ταΰτα θε- 
λουσι χαράξει τοσαύτας παραλλήλους γραμμάς,. 
δσαι ησαν αί γενόμεναι ταλαντεύσεις, καί, έπειδή αι 
παράλληλοι αυται μ-όλις έν τρίτον τοΰ χιλιομέτρου 
άπέχουσιν ή μία τής άλλης, θέλουσι διατρέξει άπαν
τα τά μ.έρη τών έπιφανειών τούτων.

Η μία τών δύο είρημένων μηχανών χρησιμεύει 
πρός μεταβίβασιν, ή δέ-έτέρα πρός αποδοχήν τών 
τήλεγραφουμ.ένων. ϊδού δέ τίνί τροπω εκτελεΐται η, 
έργασία αύτη. Επί τής μιάς πλακος τοΰ διαβιβα- 
στοΰ τίθεται ή επιστολή, γεγραμμ.ένη διά χειρος 
τοΰ έξαποστέλλοντος μ.ετά μελάνης συνήθους καί επί 
φύλλου καθαροΰ κασσίτερου·. Επί τοΰ αποδέκτου ')ε 
τίθεται έτέρα τις πλάξ, κεκαλυμμενη διά φύλλου χη- 
μικοΰ τίνος χάρτου. Αί πλάκες τών μηχανών τού
των συγκοινωνοΰσι διαρκώς μετά τής γής.

Τιθέμενων λοιπόν τών μ.ηχανών τούτων είς κίνη- 
σ ν, τά  άκρα τών σιδηρών στελεχών θελουσιν ελθει 
είς έπαφήν μετά τής έπιφανείας τής πλακος, ήτις 
περιέχει τήν γεγραμμένην έπιστολήν, ώς καί μ ετ’ 
έκείνης, ήτις περιέχει τόν χημικόν χάρτην διά τοΰ 
αύτοΰ τρόπου’ ένεκα δέ τής συγχρόνου κινήσεως, 
μεθ’ ής ένεργοΰσιν αί δύο μ.ηχαναι, τά  άνωτερω σι
δηρά στελέχη, οιαδήποτε καί άν η ήδιεύθυνσις τών 
ταλαντεύσεων, θέλουσιν εΰρίσν^εσθαΐ πάντοτε εν 4- 
μ.οία θέσει-



ίδωμεν ήδη τί συμβήσεται, έάν συνδέσωμεν τ α  ά
κρα τών δύο μηχανών διά τίνος μεταλλικοΰ σύρμα- 
το ;, καί εάν μεταβιβάσωμεν ηλεκτρικόν τ ι ρεΰμα 
διά τοΰ σύρματο; τούτου. Τοϋ ρεύματο; τεθέντο; 
ήδη εις ενέργειαν, έν δσω ή άκρα, ή ι?>ιατρεχουσα τό 
σχέδιον τής έπιστολής, εφάπτεται τοϋ χάρτου, τό 
Ηλεκτρικόν ρευστόν διέρχεται την -λάκα, εισδύει 
έντός της γης, και ούδέν παράγει αποτέλεσμα έπί 
του χάρτου τοϋ αποδέκτου· άλλ’ άμα ή άκρα αυ 
τη διέλθη έπί μεμονωμένου σώματος, έπ'ι της μελά
νη; λόγου χάριν, τό ηλεκτρικόν ρευστόν, μη εΰρίσκον 
διέξοδον, υπερπηδά την άπόστασιν, και άκολουθοΰν 
τό αγωγό/ σύρμα, άφικνεΐται εις την άκραν της έτέ- 
ρας μηχανές, διέρχεται τόν χημικόν χάρτην, και 
τούτου όντος βεβρεγμένου είς χημικήν τινα σκευα- 
σ αν μεταλλικής ποτάσση;, καταλείπει έπ’ αύτοΰ 
κυανοϋν τ ι σημειον.

Φανερόν δέ είναι, οτι ό άποδέκτης χάρτης θέλει 
χρωματισθή διά τοσούτων κυανών σημείων, όσα 
μελανα τοιαΰτα ΰπάρχουσιν έπί του σχεδίου της 
επιστολής, και οτι, μετά σειράν τινα κινήσεων και 
μεταβιβάσεων τοϋ ηλεκτρικού ρεύματος, ή έπιστολή 
θέλει μεταβιβασθή άκριβώς. Πας τις έννοεΐ, οτι τό 
σύστημα τοΰτο παρέχει ού μόνον τάς ώφελεία; του 
έν χρήσει οντος, άλλ’ οτι δύναται νά μεταβιβάση 
τεμάχια μουσικής, ΰπογραφάς, σχέδια εικόνων και 
αρχιτεκτονικά, και έν ένΐ λόγω, πάν ο,τι δύναται νά 
γραφή διά τής χειρός.

Το τηλεγραφικόν τοΰτο σύστημα, δπερ έφεΰρεν ό 
άββάς Καζέλλη;, ήρχισεν ήδη νά εισάγηται έν Γαλ
λία άντί τοΰ Μορσίου συστήματος’ τοιοΰτος δέ τη
λέγραφος κατεσκευάσθη έσχάτως μεταξύ τών Παρι- 
σίων και της πόλεως Αυών, μεταβίβασα; μουσικά; 
συμφωνίας μετά τών λέξεων, καί συναλλαγματικά;, 
φερούσας την υπογραφήν τών άποστελλόντων.

Το δυσκολώτερον μέρος τοϋ προβλήματος τοΰ τη
λεγράφου τούτου ην ό έντελης συγχρονισμός, ήτοι σύγ
χρονο; και έντελώς ομόχρονοςκίνησι; τών δύο μηχανών. 
Αλλά και τήν δυσκολίαν ταύτην ό Κ . Καζέλλη; 
επέτυχε νά ΰπερπηδήση διά τοΰ έκκρεμοΰς, οπερ έν 
τη ταλαντεύσει αύτοΰ κωλύει η σταματά τήν έπ'ι 
τοΰ ετέρου μεγάλου εκκρεμούς ορμήν τοΰ ηλεκτρι
κού ρεύματο;. Εξ δσων δέ μέχρι τοΰδε έξεθέσαμεν 
περί τή ; θαυμασίου και όντως κοινωφελεβτάτη; ταύ
της άνακαλύψεως, δήλον γίνεται πόσον τό σύστημα 
τοΰ Κ. Καζέλλη υπερέχει τοΰ έν χρήσει ήδη όντος 
Μορσίου συστήματος. Ο τηλεγραφών δύναται νά δια
βίβαση μόνος τήν έπιστολήν, ην θέλει νά άπευθύνη, 
χωρίς νά έχη χρείαν είδικοΰ τινο; υπαλλήλου.

Εν τελεί δέ, ιδού πώς έκτελεΐται ή ταχύτης τής 
μεταβιβάσεως τών έν τη έπιστολη περιεχομένων 
άπό τή ; μιάς είς τήν έτέραν μηχανήν. Δύο μεταλ- 
λικαί επιφάνειαι 1 2 0  τετραγωνικών έκατοστομέ- 
τρων διατρέχονται άπό τών άκρων έν διαστήματι 
2 0  λεπτών. Εκάστη έπιφάνεια δύναται νά περιλάβη 
2 0 0  λέξεις, δ ι’ έκάστη; δέ μηχανής, δυναμένη; νά 
διαβίβαση δύο έπιστολάς συγχρόνως, έν διαστήματι

2 0  λεπτών, δύνανται νά διαβιβασθώσι 4 0 0  λέξεις, 
τούτέστιν 2 0  λέξεις άνά λεπτόν.

Εν είσέτι μέγιστον πλεονέκτημα, ό'περ κέκτηται ό 
τηλέγραφος ουτο;, είναι, ότι έν τη  έποχή τών καται
γίδων, όπόταν τά  όργανα τών διαφόρων συστημά
των δέν ήδύναντο νά ένεργήσωσιν, οπόταν ό άτμο- 
σφαιρικό; ηλεκτρισμό; έξεχέετο έπί τοΰ τηλεγραφι- 
κοΰ άγωγοΰ, μετά έντάσεω; τοιαύτης, ώστε έπηπει- 
λεΐτο σπουδαίω; ή ασφάλεια τών έπιτηρούντων, 
παρετηρήθη ενεργών τα κτικώ ;, χάρι; είς τόν έντελή 
συγχρονισμόν τών έκκρεμών, άπηλλαγμένων τοΰ ήλε· 
κτρικοΰ ρευστοΰ.

Σήμερον ό μηχανισμό; Καζέλλη έξήλθε τ ή ; πει
ραματικής περιόδου αύτοΰ, και είσήλθεν είς τήν 
πρακτικήν περίοδον, μέλλων νά τεθη έν χρήσει δί 
Αύτοκρατορικοΰ διατάγματος καθ’ άπασαν τήν 
Γαλλίαν,

(έκ  τοΰ Γαλλικοΰ)

ΛΕΩΝΙΔΑΣ I. ΧΕΝ.

Τ Γ  I Ε I Ν II.

Περί ποτών.

Α . 'Επιρροή τ ο ΐ  Μ α το ς ίπ ι  τοΰ άνθρώη

Το ύδωρ, διά νά ηναι πότιμον, πρέπει νά ηναι 
διαυγές, έλαφρόν, άερισμένον, γλυκύ, ψυχρόν κα τά τό 
θέρος, καί χλιαρόν κατά τόν χειμώνα, άνευ όσμής, 
βράζον νά μή θολόνη, μήτε νά σχηματίζη κ α τ α ·  
π  ά τ  ι, έψήνον τά  όσπρια καί τό κρέας νά μή τά  
σκληραίνη, λυόνον τό σαποΰνινά μή σχηματίζη θρόμ
βους, καί νά μήέπιφέρη βάρο; ή έμπόδιον εΐ; τήν 
χώνευσιν. Μετρία ποσότη; υδατο; είναι άναπόοευ- 
κτο ; είς τήν συντήρησιν τής ζωής τοΰ άνθρώπου, κα
θόσον τοΰτο είναι ή βάσι; τοΰ όργανισμοΰ, ευρισκόμε
νον πάντοτε κατά τήν αύτήν άναλογίαν, είτε ώ ; 
συμφυές μέλο; τών οργάνων, είτε ώ ; εν τών κυριω- 
τέρων στοιχείων τοΰ αιματο; και τών άλλων υγρών. 
Επειδή μέρος αύτοΰ έκρέει άκαταπαύστω; έκ τοΰ 
σώματος τοΰ άνθρώπου διά τής άδηλου διαπνοής 
τοΰ δέρματος και τών πνευμόνων, διά τών ουρών, 
κ τλ . είναι άνάγκη νά είσαχθη νέα ποσότης, προ; 
έπ^ινόρθωσιν τών τοιοι^των άπωλειών. Οιαδήποτε 
και άν ί,ναι ή ποσότη$ τοΰ πινομένου υδατο;, ό 
ανθρώπινος οργανισμός δέχεται μόνον όσον χρειάζε
ται διά τήν διατήρησιν τή ; συν^έσεω; τώ^ υγρών 
και τών στερεών, τό δέ περιπ^έον έςτρχεται άπό 
διαφόρους έκκρίσεις, καί προ πάντων, διά τοϋ οΰ- 
ρους καί του ύδρώτος. Αλλά μείζων ποσότης ύδα- 
τος πινομένη έπιφέρει συνεπεία; ούχί μικρόν επιβλα
βείς. Πληροΰσα τόν στόμαχον, έντείνει αύτόν, καί 
διαλύουσα τόν γαστρικόν χυμόν, έμποδίζει τήν δρα- 
στήριον ένέργειαν αύτοΰ έπί τών είσαχθέντων βρω- 
μάτων, κουράζουσα δέ τόν στόμαχον, δύναται έπί
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τέλους νά φέρη δυσπεψίαν. Η κούρασις τοΰ στομά
χου δέν διαρκεϊ πολύ, διότι τό υδωρ, άπορροφού- 
μενον άμέσως ύπό τών φλεβών, έξέρχεται διά τών 
συνήθων οδών. Αλλ’ οπωσδήποτε, ένταΰθα γεννά- 
ται αιτία άτονίας· διότι τό υδωρ δέν εξέρχεται ά- 
πλοΰν, άλλ’ ώς προϊόν έκκρίσεως, έπαυξάνον άναλό- 
γως τήν άπώλειαν καί στερεών στοιχείων.

Ελ.άσσων ποσότης υδατο;, μή δυναμένη νά έπα- 
νορθώση τάς άπωλείας τών υγρών, έπιφέρει έλάτ- 
τωσιν τοΰ αίματος καί τών έκκρίσεων, καί έπί τέ
λους μεγίστην δίψαν άνυπόφορον, τά  μέγιστα βα- 
σανίζουσαν τόν άνθρωπον. Παντελής δέ στέρησις υ
δατος έπιφέρει τόν θάνατον πολύ ταχύτερον, ή όσον 
απόλυτός στερησις τροφών.

Εις συνήθη θερμοκρασίαν τό υδωρ επιφέρει σωτή
ρια αποτελέσματα" άλλ’ έπειδή δύναται νά ηναι 
προσέτι θερμοτερον ή ψυχρότερον τοΰ δέοντος, έξε- 
ταζομεν τά ; περιπτώσει; ταύτα;.

Ει; την θερμοκρασίαν 0ο ή κάτωθεν τοΰ 0ο. —  
Οταν ο άνθρωπο; εύρίσκεται εί; συνήθη κατάστασιν, 
και το δέρμα αυτοΰ δεν είναι σκεπασμένον άπό ύ- 
δρώτα, η ει; τον στόμαχον εισαγωγή ποσότητό; τι- 
νο; υδατο;, τοιαυτην έχοντος θερμοκοασίαν, ποοσ-Ρ ' *\ *ν > '  \ \ > }  /
-<αΑΑει αμέσως τας παρειας τοϋ οργάνου τουτου, 
αποκαθιστά λανθανον ποσον τ ι τοΰ θερμαντικοΰ αύ- 
τοϋ, και αφαιρεΐ μέρος τής Οερμοτητος αύτοΰ, είς 
οετην άφαιρεσιν ταύτην λαμβάνει μέρος ολόκληρος 
ο οργανισμός. Αλλ’ αμεσω; επέρχεται ή άντενέργεια, 
και η μυξώδη; μεμβρανα τοΰ στομάχου διεγείρεται. 
Ενεργεί δέ ενταυτώ τό πεπηγμένον υδωρ, κα τ’ άρ- 
χας μεν ώς πραϋντικόν του νευρικοΰ συστήματος τοΰ 
στομάχου, και ακολούθως ως ελαφρόν τονικόν καί 
ω ; σωτήριον χωνευτικόν. Ενεκα δέ τών ιδιοτήτων 
τούτων επιτυγχάνει πολλάκι; τό πεπηγμένον υδωρ 
εί; γαστραλγία; και δυσπεψία;, μάλιστα δταν αΐ 
ασθένειαι αυται συνοδεύονται ύπό άτονία;, δπερ καί 
συνήθω; συμβαίνει.

Αλλ’ έάν τ ι ;  καταπίη ψυχρότατον υδωρ ή πε- 
πηγμενον, ενώ το σώμα αύτοϋ είναι περικεκαλυμμέ- 
νον ύπό ύδρώτο;, τά  άποτελέσματα είναι διάφορα, 
και κάποτε πολυ ολέθρια. Ενίοτε τήν στιγμιαίαν 
ψύχρανσιν διαδέχεται άντενέργεια άρκούντω; ισχυρά, 
συνωδευμένη άπό αίσθημα εύχαριστήσεως, άλλ’ ώ ; 
επι το πλεΐστον, ή εν τοιαύτη καταστάσει εισαγωγή 
τοϋ υδατο; έπιφέρει τήν ψύχρανσιν ολοκλήρου τοΰ 
σωματο;, συμβαινουσαν ω ; επομένως" ένώ τό σώαα 
είναι θερμόν και καλύπτεται απο ύδρώτα, τό ψυ- 
χρότατον υδωρ καταπινόμενον άφαιρεΐ μέρος τοΰ 
θερμαντικοΰ απο τών παρειών τοϋ στομάχου, μή 
συμμ.ετέχοντο; τής μεγάλης τοϋ δέρματος θερμοκρα
σίας, καί ή θερμότης, ή χρειασθεΐσα πρός διάλυσιν 
τοΰ πάγου, άφαιρεΐται εκ τής θερμότητος τοΰ δέρμα
τος, τ ή ; όποία; έλαττουμένης, παύει ή ύπερβάλ- 
λουσα εκκρισις, και επομενως τό αίμα έπιστρέφει είς 
τα  εντός, συνεπεία δε τ ή ; επιστροφή; τα ύτη ;, κατα» 
οτρεφομένης τής ισορροπία;, παράγονται πληθώραι 
νγρών και εσωτερικαί φλεγματώσεις" νευρικά δέ φαι

νόμενα παρατηροΰνται τότε, πόνοι τοΰ στομάχου, 
τρισμοί, σπασμοί, συγκοπαί, και αιφνίδιο; θάνατο;. 
Προσέτι παρετηρήθησαν έμφράξει;, σπασμωδικοί έ- 
μετοί, διάρροια, δυσεντερία, σποραδική χολέρα, 
γαστρο-εντερίτις, όξεΐα περιτονίτι;, αιμοπτυσία, 
πλευρΐτι;, καί βρογχΐτι;.

Τγιεινά δέ παραγγέλματά είσι τά  επόμενα.
1 . Προσθες εΐ; τό ύδωρ ξένα; τινά; ούσίας, καί 

ιδίως ζάχαριν ή ολίγον οίνον.
2 . Πινε εις μικρά ρουφήματα, καί φύλαττε περισ

σότερόν καιρόν το ύγρόν έν τώ  στόματι πριν τ ή ; ει
σαγωγή; αύτοΰ εις τόν στόμαχον.

8. Πριν πίη; τό ύγρόν, είσάγαγε είς τό στόμα 
στερεόν τ ι, ώς κομμάτιον ψωμίου, παξιμαδιού κτλ .

4 . Εν το ΐ; χοροί; καί τα ΐ; συναναστροφαΐ; προ
λαμβάνει; τά  κακά άποτελέσματα τ ή ; καταπόσεω; 
ύγροΰ παγετώδου;, πίνων άμέσως θερμόν τι, ώ ;τέϊον, 
πόντζι ή τοιοΰτόν τι.

ϊδω ρ θερμόν. —  Τοΰτο δέν έχει τά ; δυσαρέςους 
συνεπεία; τοϋ ψυχροϋ υδατο;. Αποτελέσματα τού
του είναι τά  επόμενα. Ερεθίζει τόν οργανισμόν, αύ- 
ξάνει τήν θερμότητά του, αυξάνει τήν κυκλοφορίαν, 
διεγείρει τας  πεπτικά; λειτουργία;, ώ ; καί τοΰ δέρ- 
ματο;. Το δέ τελικόν άποτέλεσμα είναι ύδρώ; άρ
κούντω; δυνατό;, μάλιστα έάν ό ποιούμενο; χρήσιν 
τοΰ θερμοΰ υδατο; δέν έπηρεάζηται άπό έξωτερικόν 
ψϋχο;" καί θεωρείται τοΰτο καλόν ύδρωτικόν.

(Επεται συνέχεια.)

Περί τών ηθών καί εθίμω ν τών ’Ασσυριών, 

Βαβυλωνίων, Λυδών, Μήδων καί Περσών.

(Συνέχεια) ' / ( / $

Σ ιψ βυv,iior δτ,μόσιον, δπ ο ι ίζ ετά ζο ν τα ι α ί  
υποθέσεις τοϋ Κ ράτους.

Αν καί άπόλυτο; ΰπήρξεν ή έξουσία τών βασιλέων 
τ ή ; Περσία;, συνεστέλλετο δμω; είς τινα δρια διά 
τής συστάσεως Συμβουλίου τής έπικρατείας, συγκεί
μενου ύπό έπτά πρωτίστων άρχηγών τοϋ έθνουί, 
άξιοσυστάτων διά τήν ικανότητα, φρόνησιν καί τό 
γένο; των. Το Συμβούλιον τοΰτο έλαβε τήν άρχήν 
του, οτε οΐ έπτά άρχοντε; Πέρσαι, έχοντε; άρχηγόν 
Δαρεΐον τοΰ Τστάσπου, συνώμωσαν κατά τοΰ μάγου 
Σμέρδιο;, καί έφόνευσαν αύτόν.

Η Παλαιά Γραφή σημειόνει, δτι ό Εσδρα; άπεςά- 
λη είς Ιουδαίαν έπ’ ονόματι καί τη έξουσία τοΰ βα- 
σιλέως Αρταξέρξου καί τών έπτά συμβούλων. Η 
αύτή Γραφή, πολύ πρότερον, καί έπί τή ; βασιλεία; 
Δαρείου τοΰ Ασσουήρου, δστι; διεδέχθη τόν Μάγον, 
μά; διηγείται δτι οΐ Σύμβουλοι ουτοι ησαν κατά βά- 
θο; πεπαιδευμένοι περί τής διατάξεω; τών νόμων, 
τών άξιωμάτων τοΰ Κράτου;, καί τών άρχαίων έθί- 
μων" οΐτινε; ήκολούθουν πανταχοΰ τόν Ηγεμόνα, 
δστι; ούδέν έπραττεν, ούδ’ άπεφάσιζε σπουδαίαν 
ύ“ όθεσιν, χωρί; νά το ΐ; συμβουλευθη.



Το τελευταΐον τοΰτο χωρίον δίδει άφορμήν είς 
τινας σκέψεις, αιτινες συντελοΰσιν είς το να γνωρισω- 
μεν το πνεΰμα και τδν χαρακτήρα της κυβερνήσεως 
τών Περσών.

Πρώτον ό βασιλεύς Λαρεϊος, περί ου ειπομεν, ύ- 
πχρξεν ό ενδοξότερος τών βασιλέων τής Περσίας, καί 
ό διασημότερος κατα την σύνεσιν καί την φρονησιν, 
άν καί ειχεν άλλας ελλείψεις. Είς αύτόν, ώς καί είς 
τδν Κΰρον, άποδίδουσι τους πλείστους τών έξοχω- 
τέρων νόμων, οιτινες καί μετά ταΰτα όχι ολίγα ετη 
διετηρήθησαν, καί ησαν ή βάσις καί ό κανών της κυ
βερνήσεως. Οθεν ό Ηγειν.ών ουτος, άν καί ίκανώτατος
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και αρκετα πεφωτισμένος, ενομισεν εν τοσουτω οτι 
έχει άνάγκην συμβουλίου, καί δέν έφοβήθη ποσώς, 
προσλαμβάνων συμβοηθούς είς την άπόφασιν τών 
υποθέσεων, μήπως τόν ύποπτεύσουν οτι στερείται 
φώτων ώς πρός τοΰτο δε έδειξεν δχι κοινήν τοΰ 
πνεύματος ύπεροχην, ητις υποθέτει μεγίστην νοος 
άξίαν. Λιότι Ηγεμών, έχων φώτα καί πνεΰμα με- 
τριον, είναι τετυφωμένος είς τάς σκέψεις του" καί οσω 
μικρονούστερος είναι, τόσω καί άπειθέστερος' ουτος 
νομίζει, δτι άφαιρεΐ τις τό σέβας άπό αυτόν, οταν 
θέλη νά τώ  κατάδειξη εκείνο, τό όποιον δεν εννοεί- 
καί προσβάλλεται ώς ύβριζόμενος, δταν τις δεν φαί
νεται πεπεισμένος έπί τοΰ δτι, ώς κύριος, είναι και 
διορατικώτατος. 0  Λαρεϊος δμως πολυ διαφόρως έ- 
σκέπτετο, έπειδή ούδέν έ'πραττεν άνευ συμβουλίου.

Δεύτερον, ό Δαρεΐος, δσον καί άν ύπηρξεν απόλυ
τός, καί δσον ζηλότυπος ήδύνατο νά ηναι διά την 
υπεροχήν τοΰ βαθμοΰ του, δέν ένόμισε ποσώς οιι 
προσβάλλει καί εξευτελίζει αύτήν, παραδεχόμενος εν 
Συμβούλιον, τό όποιον, χωρίς νά συμμερίζεται μετ 
αύτοΰ την εξουσίαν της διοικήσεως, ητις διαμένει 
πάντοτε είς τό πρόσωπον τοΰ ΙΙγεμονος, άλλ’ έ'χον 
τήν τοΰ όρθοΰ λόγου, περιωρίζετο είς τό νά κοινο- 
ποιή αύτώ τά  φώτα καί τάς γνώσεις του. Ουτος 
ητο πεπεισμένος, δτι ό εύγενέστερος χαρακτήρ της 
ΰπεοτάτης άρχής, δταν αυτη είναι καθαρά, καί δέν 
έκπίπτη μήτε τών άρχών της μήτε τοΰ σκοπού της, 
είναι τό κυβερνάν διά τών νόμων, καί κανονίζειν έπ’ 
αυτών τάς θελήσεις της, καί νομίζειν άπηγορευμένον 
παν δ,τι αύτοί έμποδίζαυσι.

Τρίτον, τό Συμβούλιον τοΰτο, τό όποιον συνώδευε 
πανταχοΰ τόν βασιλέα, ητον άϊδιον, συγκείμενον 
άπό τούς μεγαλητέρους άρχοντας καί τάς καλλιτέ- 
ρας κεφαλάς τοΰ κράτους, οιτινες, ύπό τήν διευθυν- 
σιν τοΰ ίίγεμόνος, καί πάντοτε έξαρτώμενοι παρ’ 
αύτοΰ, ησαν ώς ή πηγή της δημοσίου τάξεως, καί ή 
πρώτη άρχή παντός δ,τι έγίνετο μετά φρονήσεως 
έντός καί έκτος τοΰ κράτους. Απήλλαττε δέ τοΰτο 
πολλών φροντίδων τόν Ηγεμόνα, αιτινες ηθελον τον 
επιβαρύνει έάν δέν άνεκουφίζετο ούτως, καί διά τοΰ
το έξετελεΐτο παν δ,τι άπεφασίζετο. Προσέτι δί αύ
τοΰ τά  μεγάλα άξιώματα τοΰ κράτους διετηροΰντο, 
ή γνώσις τών αληθών συμφερόντων του διαιωνίζετο, 
ή συνέχεια τών άρξαμένων υποθέσεων συνεδέετο 
καί διετηρεΐτο, καί αί δολιότητες καί καινοτςμίαι

ήμποδίζοντο. Διότι είς εν συμβούλιον δημόσιον καί 
γενικόν αί υποθέσεις έξετάζονται παρ’ άνδρών άνυπό- 
πτων- άπαντες οΐ υπουργοί είναι άμοιβαίως έπιθεω- 
ρηταί πρός άλλήλους- πασαι αί γνώσεις καί τά 
φώτά των συνενοΰνται έπί τών δημοσίων υποθέσεων 
πάντες έπίσης είναι ικανοί διά παν δ,τι άπέβλεπε 
τό ύπουργεΐον, διότι αναγκάζονται νά γνωρίζουν 
πάσας τάς ύποθέσεις, διά νά γνωμοδοτοΰν συνετώς, 
άν καί περιωρισμένην μόνον έχοντες εξουσίαν ώς πρός 
τήν έκτέλεσιν.

Τέταρτον καί τελευταΐον, οί συγκροτοΰντες τό 
Συμβούλιον τοΰτο ησαν κατά βάθος δεδιδαγμένοι τά  
έθιμα, τούς νόμους, τά  άξιώματα, καί τά  δικαιώ
ματα τοΰ βασιλείου. Δύο δε τινα, περί τών οποίων 
ή Παλαιά Γραφή διηγείται δτι διετηρήθησαν παρά 
τοΐς Περσαις, ήδύναντο νά συντελέσουν πολύ είς τό 
νά δίδουν είς τόν βασιλέα καί είς τούς άπαρτίζοντας 
τό συμβούλων του τάς αναγκαίας γνώσεις πρός τό 
κυβερνάν, ά. Τά δημόσια έκεϊνα βιβλία, ένθα πασαι 
αί άποφάσεις, πασαι αί διατάξεις τοΰ Ηγεμόνος, 
πάντα τά  χορηγούμενα είς τούς λαούς προνόμια, πα- 
σαι αί είς τούς ίδιώτας παραχωρηθεΐσαι χάριτες έγρά- 
φοντο. β'. Τα χρονικά τοΰ βασιλείου, έν οις πάντα 
τά  συμβάντα τών παρελθουσών βασιλειών, αί γενό- 
μεναι μεταρρυθμίσεις, οί συστηθέντες κανονισμοί, αί 
ύπό τών ιδιωτών προσενεχθεΐσαι έκδουλεύσεις άνε- 
φέροντο ακριβέστατα καί λεπτομερέστατα- χρονικά, 
φυλαττόμενα έπιμελώς, καί πολλάκις άναγινωσκό- 
μενα ύπό τών ηγεμόνων καί ύπουργών, δπως λαμβά- 
νωσι γνώσιν τοΰ παρελθόντος, ιδέαν εύκρινή περί της 
καταστάσεως τοΰ βασιλείου, άποφεύγωσι διαγωγήν 
αύτογνώμονα, άσυνεπή καί άσταθη, διατηρώσι τό 
ομοιόμορφον ώς πρός τήν διαχείρησιν τών πραγμά
των, καί άρύωνται έκ τήςάναγνώσεως τών βιβλίων 
τούτων τάς άναγκαίας γνώσεις διά τήν καλήν τοΰ 
κράτους διοίκησιν.

μ ? *  . (£* εταί ™ έχε'"α·}

Ι Ν Δ Ο Ι  Ε Π A I Τ A I.

Η Βεγγάλη έπροικίσθη ύπό τής φύσεως διά κλί
ματος γλυκυτάτου καί εύφορωτάτης γής, ένεκα τών 
οποίων ζή  τις έκεΐ μετά μεγάλης εύθηνίας. Επειδή 
δέ προσέτι είς τόν εύδαίμονα έκεΐνον τόπον ή εύη- 
μερία τών κατοίκων ούτε πολυτελείς οικίας άπαιτεΐ, 
ούτε πολυδάπανα ενδύματα, άναγκαίως έ'πεται δτι 
ή άθλιότης καί ή πενία είναι πολύ όλιγώτεραι, ή 
δσον είσίν αυται παρ’ ήμΐν. Καί δμως συμβαίνει δ
λον τό έναντίον. Οί δριμεΐς χειμώνες παράγουσι 
παρ’ ήμΐν τήν έξιν τής έργασίας καί οικονομίας, έ'ξιν 
όλοσχερώς άγνωστον έν Ινδία. Η δε εύκολία, μεθ’ 
ής οί Ασιατικοί λαοί άπαντώσι τάς όλίγας άνάγ- 
κας αύτών, τούς καθιστα είς ακρον άπρονοήτους, καί 
ούδαμοΰ άλλαχοΰ άπαντα τις πλειοτέραν πτωχείαν 
καί άθλιότητα, μεγαλητέραν δυστυχίαν καί άφό- 
ρητον ένδειαν. —  Πτωχοκομεΐα ούδαμοΰ τής Ιν

δίας ύπάρχουσιν άλλα δεν πρεπει εκ τουτου νά 
συμπεράνωμεν δτι ή φιλανθρωπία είναι εις ταΰτα τα 
μέρη άγνωστος, ϊπάρχουσι πολλοί, δυνάμενοι νά 
δώσωσιν ολίγον, καί έκείάκόμη, δπου ούδέν άπαιτεΐ- 
ται, πάντες δίδουσιν άνευ παρακλήσεων. Εν ταΐς 
όδοΐς οί Εύρωπαΐοι δέν έχουσιν άφορμή,ν νά δίδωσι 
συχνά έλετ,μοσύνας, έπειδή σχεδόν πάντοτε έξερ- 
χονται διά φορείων ή έφ’ άμάξης, καί έκτος τού
του είς τάς θερμάς τών τροπικών ήμέρας καί αύτό 
τό βαλάντιον τοΐς είναι πολύ βαρύ- ούχ ήττον δμως 
δέν όμοιάζουσι τόν κακόν πλούσιον, οΰδε κωφεύουσιν 
είς τάς ικεσίας τών έπαιτών. Ο δέ Βαβού ή Σιρκάρ 
έχει σταθερούς τινας ιθαγενείς έπαίτας, είς ους δί
δει τακτικά έβδομαδιαΐα ή μηνιαία έλ,έη, είς δέ 
τάς μδγάλας πόλεις οί πτω χοί καί άνάπηροι έρχον
ται ό εις κατόπιν τοΰ άλλου κατά παν σάββατον είς 
τήν θύραν τών πλουσίων καί λαμβάνουσι παρά τοΰ 
δ ο υ ρ ο υ ά ν ή  θυρωροΰ ολίγα λεπτά καί όλίγην 
κατωτέρας ποιότητος δρυζαν. Αλλ’ έν τώ  παρόντι 
άρθρω δέν προτιθέμεθα νά άπασχολήσωμεν τόν άνα- 
γνώστην περί τών κοινών τούτων έπαιτών. Αλλ.ως 
τε  δε, τίς δέν γνωρίζει κατά βάθος τήν παγκόσμιον 
ταύτην αΐρεσιν τών άναπήρων καί τών οκνηρών ; 
Εν τη Ινδία υπάρχει άλλη κατηγορία κ α λ Ο γ η 
ρ ώ ν  έπαιτών, έπαιτών έξ έ  π  α γ γ έ λ  μ α τ ο ς ,  
καί ύπερηφάνων διά τοΰτο τό έπάγγελμα αύτών. Καί 
έν τη Εύρώπη βεβαίως ύπάρχουσι σφόδρα ζηλωταί ά- 
δ ε λ φ ο ί ή κ α λ ό γ η ρ ο ι ,  ε ί ς  ζ η τ ε ί  α ν  
έ ξ ε ρ χ ο μ ε ν ο  ι- άλλά, καί τοι τοΰ άποτελέ- 
σματος όντος τοΰ αύτοΰ, ή διαφορά είναι αρκούντως 
μεγάλη μεταξύ έκατέρων, ώστε έλπίζομε^ δτι κεν- 
τοΰμεν κατα τ ι τήν περιέργειαν τών ήμετέρων άνα
γνωστών, καμνοντες αύτοί; γνωστούς τούς εύλαβεΐς 
τής Ινδίας έπαίτας.

Εν τη Βεγγάλη οί έπαΐται ούτοι διαιροΰνται είς 
δύο κυρίως τάξεις ή αιρέσεις, τούς Σ ο ν ι α σ σ  ο ύ  ς 
καί Β υ ρ α γ ο ύ ς. Οί πρώτοι άνήκουσιν άποκλει- 
στικώς εί; τήν Μαχαδεβιτικήν λατρείαν. Τά ιερά βι
βλία αύτών έντέλλονται αύτοΐς δτι «Δεν πρέπει 
νά κατοικώσι μήτε είς οικίας, μήτε (εΐς ναούς, άλλά 
νά μένωσιν είς τά δάση ύπό τόν άπειρον θόλον τοΰ 
ούρανοΰ, καί ύπ’ αύτόν νά μελετώσι τό μεγαλεΐον 
τοΰ Πλάστου, καί νά θαυμάζωσι τά  μεγαλοπρεπή 
έργα αύτοΰ.» 0, παΐς, δστις είναι ώρισμένος νά γείνη 
Σ ο ν  ι α σ σ ό ς ,  φέρει αμα τή γεννήσει τό σύμβολον 
τοΰ θεοΰ Σιβα. 0  ξυρός δέν έγγίζει ποσώς τήν κε
φαλήν αύτοΰ,'καί ή κόμη του κυματίζει έν άταξία, 
έν ώ οί άλλοι παΐδες κτενίζονται καί μυροΰνται 
έπιμελώς. Φθάνων δέ είς ήλικίαν άνδρος, άσπάζεται 
τόν άγαμον βίον, καί δέχεται παρά τής χειρός τοΰ 
Βραμάνυ τό μ ύ ν τ  ρ α, ήτοι μυστηριώδες σύμβο
λον της πίστεως αύτών, μίαν -δοράν αιγάγρου καί 
εν χονδρόν βαμβακερόν ύφασμα, χρώματος βαθέως 
κίτρινου καί πλατύ μέχρι; έπτά ποδών, μέ τό ό
ποιον δύναταί νά σκεπασθή ώςδιά μανδύου.' II δορά 
τοΰ αιγάγρου είναι ώρισμένη δπως τώ  χρησιμεύη 
άντί στρωμνής δί άνάπαυσινη ύπνον, τό δέ ύφασμα

δπως καλύπτη τούς γυμνούς ώμους αύτοΰ. Οταν δέ 
κατατριβή ή έλαφρά αύτη αποσκευή, ύποθέτουσι τόν 
ευλαβή αρκούντως έξασκηθέντα είς τάς κακουχίας 
τοΰ έπαγγέλματος αύτοΰ, καί τώ  άπαγορεύεται αύ- 
στηρώ; καί ύφ’ οίανδήποτε πρόφασιν ν’ άνανεώση αύ
τήν. Τήν σήμερον είναι σπάνιον οί Σονιασσοί ουτοι 
νά έκτελώσι κατά γράμμα τά τή ; λατρεία; αύτών, 
ενώ άλλοτε, ώς λέγεται, τινές μεταξύ αύτών εμενον 
καθήμενοι ακίνητοι, καί βεβυθισμένοι ώς έν έκστάσει, 
εως ού τό πνεΰμα αύτών έλθη είς άμεσον μετά τής 
/.εγάλης θεότητος κοινωνίαν, ένώ έκ τής αναλγησίας 
ό σώμα αύτών κατέρρεεν, ούτως είπεϊν, είς ερείπια, 

καί οί όνυχες αύτών ηύξανον ώςοί τών όρνεων. Ιίδη 
δέ προσευχή καί μελέτη έξέλιπον, καί τού; βλέπ?ις 
παχεΐς καί λάμποντας νά περιφερωνται είς τάς οδούς 
τών πόλεων καί τών χωρίων, τό σώμα έχοντες ήλειμ- 
μενον έκ χρίσματος τέφρας ή ώχρας, τήν κόμην πε- 
πλεγρ.ένην είς μακράς ψιάθους, τάς οποίας τινές περι- 
τυλίσσουσι περί τήν κεφαλήν, δίκην σ α ρ ι κ ι ο ύ .  Επι
μελούνται δέ προσέτι νά ζωγραφίζωσιν έπί τοΰ με
τώπου καί τών βραχιόνων δί έρυθροΰ βαθέως ή λευ- 
κοΰ χρώματος τά  διάφορα έμβλήματα καί σημεία τοΰ 
Σίβα, ώς ζωγραφίζεται ή τρίαινα αύτοΰ. Απαντώσι 
δέ συχνάκις τινάς, κρατοΰντας τρίαιναν χαλκίνην, 
όμοίαν έκείνης, ήν πάντα τά  άγάλματα τοΰ Μαχά- 
δου φέρουσιν είς τήν χεΐρα, καί ήτις εξέχει τής στέ
γης τών ναών. Οί Σονιασσοί είναι άναιδέστεροι καί 
οχληρότεροι τών έπαιτών. Παρετήρησα τρεις ερχομέ
νους είς τήν πόλιν δίς τής έβδομάδος τακτικώς. Ου- 
τοι ειχον κάμει τάξιμον νά συνάξωσιν όλίγα ρούπια, 
δπως κτίσωσι ναόν, καί πρός τοΰτο έπολιώρκουν τάς 
θύρας τών πλουσιωτέρων Ινδών, ήκολούθουν αύτούς 
πανταχοΰ μέχρι καί αύτοΰ τοΰ περιπάτου, εκκωφαί- 
νοντες τού; πάντα; μέ τάς άτελευτήτους κραυγάς 
καί οίμωγάς αύτών. Τό δε έκπλήξάν με ήτο, δτι 
είδον πόσον ή γενική δεισιδαιμονία τούς έκαμε νά 
έκπληρώσουν τάχιστα τήν εύχήν αύτών, καί πόσον οΐ 
οχληροί ούτοι ίκέται περιεφρόνουν άτιμωρητί τήν 
ποινήν, τής οποίας, ώς έκ τής άναιδείας αύτών, ησαν
vy
αςιοί.

Οι Βυραγοί είναι όλιγώτερον οχληρά αΐρεσις. Ζώ- 
σιν ώς έπί τό πολύ έν ύπαίθρω, καί τοι δέν απαγο
ρεύεται αύτοΐς νά ζητήσωσι καί άλλο πλήν τοΰ στε
ρεώματος καταφύγιον. Τήν κεφαλήν διορθοΰσιν άλ
λως ή οΐ Σονιασσοί- διότι άνδρες τε  καί γυναίκες ξυ- 
ρίζουσι τήν κορυφήν τοΰ κρανίου, Αμφότερα τά  φύλ
λα καλύπτονται διά ύφάσματος, ώς πράττουσιν οί 
ποιμένες με τούς μανδύας αύτών. Φερουσι περί τόν 
λαιμόν μεγάλα περιδέρραια έκ κόκκων ξύλου Α 
μ α λ  λ  ά χ , ώριμαζόντων είς τάς ρίζας τοΰ ίεροΰ δέν
δρου, καί περιφερόμενοι δέχονται γενικώς έντός 
ξηρας κολοκύνθης τήν δρυζαν καί τά  λεπτά, άτινα 
έπαιτόΰσιν. Τούς άνδρας άποθνήσκοντας βάλλουσιν 
ορθού; έντός βαθέως τάφου καί έκεΐ τούς καίουσι. 
Τάς δέ χήρας αύτών έσυνείθιζον άλλοτε νά καίωσι 
μετά τών συζύγων. Οί Βυραγοζ φθάνοντες είς ήλι- 
κίαν; έκλέγουσι τάς έαυτών συζύγους έξ οίασδήποτε



φυλής άρέσκονται. όθεν λέγεται δτι μεταξύ τών 
γυναικών αύτών πολλαί είσι κατά πολύ άνώ- 
~εραι τών συνήθων γυναικών, λαμβανόμεναι έκ 
"άξεως, ήν περιφρονοΰσιν αΐ προλήψεις τής Ινδίας, 
χ-αί έν η αΐ γυναίκες είναι προικισμέναι μέ τινας 
γνώσεις, καί ώρισμέναι ε ΐ; την διακονίαν τών ναών. 
Ο Βυραγδς, έξερχόμενος είς επαιτείαν, φέρει μεθ’εαυ
τού ζεΰγο; κυμβάλων η μικρού γο'γγου, και περιέρ
χεται ψάλλων τούς ύμνους Κρίονα κα'ι τάς έρω- 
τικας περιπετείας αυτοΰ, διά δέ τών άσμάτων αύ
τοΰ κατεθελγε τούς Ινδούς, λαμβάνων παρ’ αύτών ε
λεημοσύνην καί δώρα.

Πλην τών άνωτέρω, ύπάρχει και έτέρα τάξις ε
παιτών, περι ών οί αναγνώσται δέν ήκουσαν Γσως 
ποτε να γίνηται λόγος. Συμβαίνει πολλάκις, καθ’ 
ην στιγμήν εύρίσκεσαι άπησχολημένος είς τό έργον 
η εις τάς σκεψεις σου νά σέ άποσπα έκ τών μελετών 
σου φωνή τις, κα τ’ ούδέν διαφέρουσα τοΰ μυκηθμού 
δαμάλεως. Εγείρεσαι τότε, κατευθυνόμενο; είς το 
παραθυρον, άντ'ι δέ τοΰ ύποτιθεμένου τετραπόδου, 
βλεπεις άνθρωπον, παρατηροΰντα ΐκετικώς μέ σχοι- 
νιον περι τον λαιμόν καί τείνοντα την χεΐρα είς ση- 
μεΐον οτι σέ αίτεΐ έλεημοσύνην. Ούτος έσχε τήν 
ατυχίαν νά χάση την δάμαλιν αύτοΰ, κα'ι έπειδή το 
ζώον άπέθανε δεδεμένον είς τον άγωγέα αύτοΰ, ή 
λατ ρεια αυτοΰ τώ  επιβάλλει τήν τιμωρίαν νά μεταβή 
άπό θύρας είς θύραν, έπαιτών χωρ'ις νά λαλή, άλλά 
μιμούμενος τήν φωνήν τής δαμάλεω;, εως ου συνάξη 
ουχΐ μονον τήν άπαιτουμένην ποσότητα δπως άγο- 
ρασηετερον έκ τών ιερών τούτων ζώων, άλλά κα'ι 
προς τούτοις οπως δωση ολίγα εις τούς Βραμάνας. 
Το έθος τοΰτο έπενόησεν ίσως ή έγχώριος θοησκεία, 
χάριν τής δαμαλεως, δπως προφυλάττη έκτης κακής 
μεταχειρίσεως έν τόσον χρήσιμον ζώον. Το δέ περιερ- 
γότερον είναι η ευκολία, μεθ’ ης ό Ινδός υποτάσσε
ται εις τήν απλήν ταύτην συμφωνίαν, τήν όποιαν ή- 
ώυνατο ισως νά παραβή τοσοΰτον εύχερώ;.

(έκ  τοΰ Γαλλικοΰ.)

Η  Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ ΙΣ

Τ Ο Ϊ  Α Γ Ι Ο Τ  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ ,

(  Δ ιή γ ψ α .)

Ητο θέρο; τού 1 8 1 6 .  Είς μίαν άπο τ ά ; χλιαρά; 
εκείνα; νύκτα;, κατά τ ά ; όποιας έν Ρωσσία όλιγόω- 
ρον μόνον κνέφο; χωρίζει τήν δύσιν τοΰ ήλιου άπό 
τά  ώραΐα πυρα τής Ηοΰς, τρεις κομψοί κα'ι άβροΐ 
νεανίαι τής Πετρουπολεως περιεπάτουν παρά τάς 
μεγαλοπρεπείς προκυμαία; τ ή ; πόλεω; τα ύτη ;, κα- 
πνίζοντε; ώραΐα σιγάρα τής Κωνσταντινουπόλεω;, 
καί φαινόμενοι οτι έζήτουν διασκέδασίν τινα, ήν έν 
τούτοι; δέν ευρισκον.

—  Μά τόν άγιον Νικόλαον! ειπεν ό ε ί; έξ αύ- 
ών, πρώτο; την σιωπήν διακοψας. Λέγουσιν δτι ό

τελευταίος Τσάρος δέν είχε γλυκυτέραν διασκέδα- 
σιν, ή τό νά ζητη ένίοτε τύχας έν τη αύτοκρατορική 
πολει τής Μόσχας, κα'ι ήκουσα νά διηγώνται περί 
τούτου πολλά και περίεργα. Δίν μιμοόμεθα, κύριοι, 
και ημείς τον αυτοκρατορα κατα ταύτην τήν νύκτα; 
Τις οιδεν. ίσως ο πάτρων τής Ρωσσία; πέμψη και 
προς ήμά; χήρας νά παρηγορήσωμεν, όρφαν ά νά προ- 
στατευσωμεν, και καταδυναστευομένας κυρία; νά 
συνδραμωμεν, κατα τήν διάρκειαν τοϋ ήμετέρου π:οι-
πατου.

Η γνώμη αδτη έγένετο παραδεκτή, καί οΐ τρεΐ; 
φίλοι δέν έβράδυναν νά φθάσωσιν ύπό τόν πρόναον 
τή ; εκκλησία; τοΰ Καζάν, μιας τών έν νεωτέρω 
ρυθμώ ώραιοτέρων βασιλικών. Είς τό βάθος δέ τής 
μιας τών έξωτερικών άψίδων διέκριναν άσθενές φώς, 
οπερ έφώτιζε μικρόν παράθυρον, πέντε ή έξ πόδας 
άπο τοΰ έδαφους ύψηλόν. Εκεΐ άναμφιβόλως κατώ- 
κει ό φύλαξ τής εκκλησίας.

Οί νεανιαι ήτοιμάζοντο νά προχωρήσωσιν, δτε 
μορφή γυναικός έφάνη πλησίον τοΰ παραθύρου. Ε- 
σταματησαν τότε, καί, χάρις είς τό ύπό τήν άψίδα 
βασιλεΰον σκότος, ήδυνήθησαν, άθεώρητοι αύτο'ι, νά 
παρατηρήσωσιν. Η αύτή μορφή έκ διαλειμμάτων έ- 
φαίνετο καί έχάνετο. Ολίγον δ’ επειτα έφάνη παρά 
ταυτη ετερα κεφαλή. Ητο ή κεφαλή νέου τινός τοΰ 
αυτοΰ αναστήματος μέ τό τή ; συντρόφου αύτοΰ· 
άλλ’ οΐ π λα τεΐ; ώμοι αύτοΰ κα^εδείκνυον νώτα 
αθλητικά.

Ο ει; τών τριών φίλων άνέβη έπί στυλίσκου, κεί
μενου ύπο τό παράθυρον. Η κεφαλή αύτοΰ εύρέθη 
εί; τήν δικλίδα, ή τι; ητο κακώς προσηρμοσμένη καί 
επετρεπεν αύτώ ν’ άκούη τούς λόγους τοΰ έν τώ  θα- 
λαμω περιπατοΰντος ζεύγους, δτε ύψωνε τοΰτο τήν 
φωνήν εί; τόν συνήθη τόνον τή ; συνδιαλέξεω;.

Περιπλέον, ή θέα τοΰ άθλιου έκείνου δωματίου, 
οπερ έφαίνετο έκτισμένον έν τώ  βάθει τοΰ τοίχου, 
ήρκει εί; κατάληψιν τ ή ; σκηνή;. Δύο παιδία τεσσά
ρων εως έπτά έτών, κεκαλυμμένα μέ ράκη μηλωτής, 
εκοιμώντο έπί ολίγου άχύρου. Η νεανι; έφόρει ένδύ- 
Λατα πενθου;, και πενιχρά μέν, άλλα καθάρια, ό  
δέ νεο; ητο ε?; τών ναυτών τοΰ αύτοκρατορικοΰ 
ναυτικοΰ, έτοιμος νά μεταβη εί; τό πλοΐον αύτοΰ, ώ ; 
τουλάχιστον τό έδείκνυεν ό εί; τόν βραχίονα άνηρτη- 
μενο; σάκκος του, κα'ι οΐ έπ’ αύτοΰ προσηλωμένοι δα- 
χρύβρεκτοι οφθαλμοί τής νέας.

Η καρδία τοΰ φιλοπράγμονο; νεανίου συνεκινήθη 
ί ; τοΰτο το θέαμα. Αλλά, μή θέλων νά ταράξη τήν 

φαιδροτητα τών φίλων αύτοΰ, προσκαλών ή διακοι- 
ον αύτοΐ; τά  οσα ειδεν, έπήδησεν έλαφρώ; είς τήν 
χσιν τοΰ λίθου, οπερ τώ  έχρησίμευσεν ώς στήριγμα.

—  Ας έξακολουθήσωμεν τόν περίπατον ήμών, 
τοΐς ειπε, προσποιούμενο; τήν άδιαφορίαν τών πλου
σίων εκείνων, οιτινε; δέν έννοοΰσι τ ά ; τών άλλων 
δυστυχίας. Κλαιουσι πολλοί, άλλοι δέ δέν εχουσι τόν 
χαιρόν νά τούς οίκτείρωσιν.

Οί τρεΐ; νεανίαι άπεμακρύνθησαν, πλάττοντε; διά
φορα σχέδια διασκεδάσεων καί διαφόρους ouvwu-q.-
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σίας, δπως άποφύγωσι τάς νυκτερινού; πεοιπόλους, ή 
καί, έν ανάγκη, άντιστώσι προ; αύτού;. Τοΰτο καί 
έγεινε" διότι μ ετ ’ ού πολύ περιπλεχθεντε; πρός τι- 
να; μεθύσου;, βραδύναντας έπίσης έν τινι σκοτεινή 
όόώ, κατελήφθησαν αίφνης ύπό άποσπάσματο; περι
πόλων άλλ’ έν τώ  μεταξύ ό πρώτο; τών τριών φί
λων, έκ του σκότου; ώφελούμενο;, άπεχωρίσθη τών 
συντρόφων αύτοΰ, καί άμεριμνών δλω; περί αύτών, έ- 
πέστρεψε προς τήν πτωχικήν κατοικίαν, τήν όποιαν 
προ ολίγου κατέλιπεν.

Επανήρχετο, έλαυνόμενο; ύπό τοΰ πόθου τοΰ νά 
φανή ώφέλιμο; πρός -Τού; έν αύτή κατοικοΰντας, τών 
όποιων τ ά ; άτυχίας δέν ειδε μέν είσέτι καλώς, άλλ’ 
έμάντευσεν ή καρδία του.

Ενώ ό άγνωστος έτοποθετεΐτο έκ νέου έπί τοΰ 
στύλου, δστι; τώ  έχρησίμευεν ώ ; σκοπιά, ή λύσις τοΰ 
μικροΰ δράματος ηγγιζεν εί; τό τέλο ; της. 0  ναύ
τ η ;, σπογγίσα; τά δάκρυα διά τ ή ; χειρός αύτοΰ, 
επερασε τον σακκον έπί τβΰ ένός τών ώμων, καί έ- 
προσπάθει, άπομακρύνων έλαφρώ; τήν νεάνιδα, ή τι; 
έκλαιεν έπί τοΰ στήθου; αύτοΰ, νά δέση τού; ιμάν
τα ; τοΰ σάκκου ύπό τόν έτερον βραχίονα.

—  Αφε; με ν’ άπέλθω, ελεγεν ό ναύτη;· θά έπι- 
•βιβασθώμεν εί; Κρονστάδ πρίν ή χαράξη ή αύγή, κα'ι 
έχω νά κάμω τριών λευγών δρόμον. Δέν μέ τρομάζει 
ή περιμένουσά με ποινή άν ^βραδύνω' ώμοι ώ ; οί ί- 
δικοί μου άντέχουσιν εί; τό κνοΰτον άλλά πικρότε
ροι τοΰ κνούτου είναι δί έμέ αί έπιπλήξει; τοΰ πρω- 
ρέως μας. Ο πρωρεύ; ήμών είναι καλό; άνθρωπος, 
και θλίβεται πάντοτε, οσάκις περιέλθη είς τήν ανάγ
κην τοΰ νά μεταχειρισθή τό κνοΰτον. . , Τάλαινα 
Αικατερίνη ! προσέθηκεν ό ναύτης, άφησα; νά πέση 
έν θερμόν δάκρυ έπί τής ξανθής κεφαλής τ ή ; νεάνι- 
δος, εί; πόσην αρά γε ένδειαν σέ άφίνω ; . . . Ε χει; 
νά θρέψη; δύο παιδία, καί άντί παντό; άλλου, δέν 
έχομεν παρά τ  άς μικρά; ταύτα; οικονομίας μου.

Τήν στιγμήν έκείνην ό άγνωστο; παρετήρησεν ο
λίγα ρούβλια, στίλβοντα εί; τό άσθενές φώς τοΰ 
λύχνου. Ησαν αΐ μικραί οίκονομίαι τοΰ ναύτου, ώς 
είπεν ό ίδιος, καί ησαν όλη ή περιουσία τή ; οικογέ
νεια;.

—  Ο θ εό ; θά εύσπλαγχνισθή ήμά;, Πέτρε μου, 
χαί θά μαλάξη τήν καρδίαν τοΰ γραμματέω; τή ; Αύ
τοΰ Σεβασμιότητος. Δεν θέλει βεβαίως μας διώξει 
άπό τής κατοικία; ταύτης, όπου προ ολίγου ό πατήρ 
μου άφήκε τόν τελευταιον στεναγμόν. Καί όμω; ή 
εκκλησία έχει άνάγκην φύλρκος, κα'ι τοΰτο δέν δύ- 
ναται νά πράξη νέα μόλις δεκαοκταέτι;. Α ! Πέτρε, 
έάν δέν ένεγράφεσο έκουσίω; εί; τό ναυτικόν, ό γραμ- 
ματεύ; ήθελε μάς στεφανώσει, καί σύ θά διεδέχεσο 
Τον πατέρα μου . . .

Ο ναύτης έκαμε σημειον άνυπομονησίας,
—  Γνωρίζω καλώς, έξηκολούθησεν ή Αικατερίνη, 

δτι δέν ήτο δυνατόν νά προίδη τις τοΰτο, καί δτι έ- 
πώλησας τήν έλευθερίαν σου διά νά περιθάλψης τήν 
γηραιάν μητέρα σου, ήτις άναπαυθεΐσα έν Κυοίω ού- 
δεμιας πλέον περιθάλψεως έχει άνάγκην. Αλλά μή

όμιλώμεν πλέον περί τοΰ τ ί ήδύνατο νά συμβή, έάν 
ό Θεός δέν ήθελε νά μας δοκιμάση. Μετά τρία έτη 
θά ησαι ελεύθερος, καί έάν ή δυστυχία καί ή ένδεια 
δέν μέ καταβάλωσιν εω ; τότε, έμέ καί τά  πτωχά 
αύτά άδέλφιά μου, θά μ ’ έπανεύρη; έν τή έπιστρο- 
φή σου πίστην. Αλλα θα ζησω εως τοτε, άκοιβέ οιου 
Π έτρες

Ο νέος ναύτη; έκίνησε τ ά ; χεΐρα;, καί έκτύπησε
' 5· > ι » « »τον ποοα εν τη ορμη της απελπισίας αυτου.

—  Ποσον πάσχω, Θεέ μου! άνέκραξεν.
11 Αικατερίνη έπέρασε τούς δύο βραχίονά; τ η ; περί 

τόν λαιμόν τοΰ μνηστήρο; αύτή;, καί άμφότεροι άνε- 
στέναςαν κλαίοντες.

Πόσαι στιγμαί αρά γε παρήλθον έν τή θέσει ταύ- 
τη , καί πόσα δάκρυα έχυσαν άφωνοι οΐ δύο έραςαί; 
Ίπάρχει αρά γε άλλο τι σκληρότερον τοΰ χωρισμού 
όύο^ψυχών, αΐτινες άμοιβαίω; λατρεύονται; . .

Ο Πέτρος πρώτος ώ ; άπό ληθάργου άνένηψεν» Α
πώθησε μετά σπουδή; τήν Αικατερίνην, έσπόγγισε 
όιά τ ή ; χειρό; τό δακρύβρεκτον πρόσωπον αύτοΰ, 
έναπέθηκεν έν τελευταιον φίλημα έπ'ι τοΰ μετώπου 
τ ή ; νεάνιδος, καί έσπευσε νά έξέλθη τοΰ δωματίου.

Ο άγνωστο;, κεκρυμμένο; όπισθεν μικρά; άψΐδος, 
τόν είδε ν’ άπομακρυνθή κλονιζόμενος. Επειτα ερόί- 
ψεν έν τελευταιον βλέμμα έπί τοΰ έλεεινοΰ δωμα
τίου, εις το όποιον έπήλθε τάφου σιγή. Η Αικατε
ρίνη ήτο γονυπετής καί έφαίνετο λειπόψυχος, ή,όρθό- 
τερον ειπεΐν, βεβυθισμενη εις θερμήν δέησιν. Τώ 
οντι, απηυθύνετο πρός έκεΐνον, δστις πορηγορεΐ καί 
εγκαρδιονει τούς πάσχοντας. Επειτα δέ έγερθεΐσα, 
άνεκραξε μετά τινα; στίγμα; σιωπή;.

—  Ειθε ο προστατεύων τήν Ρωσσίαν καί τού; 
ναύτα; αύτή; άγιο; Νικόλαο; νά έπαγρυπνή έπί 
τοΰ Α λ ε ξ ά ν δ  ρ ο υ ,  δστι; μετ’ ολίγον θά φέρη 
παν ό,τι άγαπώ έπί τή ; γής.

—  Αμήν! έψιθύρισαν τά  χείλη τοΰ ά γνώστου. 
Επειτα όε λαβών ούτος σημειωματάριον έκ τοΰ θύ
λακο; αύτοΰ, έγραψεν έν τώ  σκότει δύο λέξει; καί 
προσέθηκεν.

—  Ο Νικόλαο;, καλή κόρη, σοΰ είσήκουσεν.
Ειπε τ ά ; τελευταία; λέξεις, καί έγεινεν άφαντος.

Ολίγον δέ ύστερον βαθεΐα σιωπή έβασίλευεν ύπό 
τόν προναον καί τά  περιξ τής έκκλησία; τοϋ Κα- 
ζαν. II Αικατερίνη συνεμερίσθη τήν έξ άχυρων στρω
μνήν τών μικρών αδελφών αύτή;, καί είς τ ά ; μονή - 
pit; όδού; τ ή ; Πετρουπολεως άντήχει μόνον τό ταχύ 
βήμα τοΰ νέου άγνώστου.

Τήν επαύριον, καθ’ ήν ώραν ό γραμματεύ; τή ; 
Αύτοΰ Σεβασμιότητος έσχόλαζε συνήθως άπό τάς 
πολυαρίθμους αύτοΰ έργασίας, ηλθεν ε ί; τά  δώματα 
αύτοΰ ή Αικατερίνη μέ δακρυβρίκτου; είσέτι τού; ο
φθαλμού;, καί άκολουθουμένη ύπό τών μικρών άδελ- 
φών αύτή;, οΐτινες έκλαιον έπίσης, διότι εβλεπον 
κλαίουσαν τήν καλήν άδελφήν αύτών.

Η τάλαινα κόρη! Ούδεμίαν είχε πείραν τοΰ κό
σμου. καί έκ προοιμίων ύπετάσσετο εις τά ς αύστη- 
ρά; διαταγά;, τάς όποία; περιέαενε νά λάβη. Ανέ-
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θηκα πάσας τάς ελπίδας μου εις τόν Θεόν, διενοεΐ- 
το ' αλλα και αυτός ο Τψιστος δέν δύναταί νάθελη 
τά  αδύνατα, καιάδύνατον βλέπω νά μοι δοθή ή θε'σις 
τοΰ φύλακος τής εκκλησίας.

Καί ομως ή Αικατερίνη ήπατάτο. Τά παρ’ άν- 
θρώποις φαινόμενα άδύνατα δέν είναι τοιαΰτα και 
παρ’ εκεινω, έκ τής παντοδυναμίας τοΰ οποίου έξαρ- 
τώνται αι ανθρώπινα! τύχαι. Ο γραμματεύς ητο σο
βαρός τις γέρων, ουτινος τό ασκητικόν ηθος ένεπνεε 
φόβον μάλλον η έμπιστοσύνην εις τους έξαρτωμένους 
έκ τών διαταγών αύτοΰ.

II ορφανή περιέμενεν έπί τινας στιγμάς εις τόν 
αντιθαλαμον τοΰ γραμματέως, όπου ολίγον έπειτα 
είς υπηρέτης, πλουσίως ένδεδυμένος, τή άνήγγείλεν, 
ότι η Αυτοΰ Πανοσιότης ηύδόκει νά τήν ίδη. Εις 
τάς λεςεις ταύτας σφοδρά φρικίασις διήλθεν όλον αύ-
τ ΐ ί  το ΗΓ,νΐ Ί ϊιιί ’τπτηίτηΛίιη* ο— ----

αυτοΰ οπως τήν οεχθή, ένώ άφ’ ετέρου οι έρρυτιδω- 
μενοί χαρακτήρες αυτοΰ προσεπάθουν νά λάβωσι

Γης φυσιογνωμίας αυτοΰ.
Η Αικατερίνη προσελθοΰσα ήσπάσατο τήν δεξιάν 

τοΰ γέροντος.
Τεκνον μου, τή ειπεν έκεΐνος, προσπαθήσας 

να μειδιαση μειλίχιον, ή αύτοΰ Σεβασμιότης ό ήμε-

x I , , . , ( . . .  -ν,

στιγμας όισταγμοΰ, οτι ή θεσις αύτη έμελλε νά χο-
ρηγηθή εις τον κανδηλάπτην Γυττόρφ, εις όν σχεδόν
τήν ειχον υποσχεθή, άπεφάσισα νά διοοθώσω τό 
,-λ ϊ,,,.,, * ; > ' * .  -! .  >γ ... 1 -

ρωσεν.
ητις σοι γινετα

II δύστηνος Αικατερίνη ούδέ λέξιν συνήοθρι 
Οι αποφασιστικοί, ουτοι λογοι έπάγωσαν τήν καρδίαν 
της. Εως προ ολίγου ή έκ τοΰ αποχωρισμού τοΰ 
ναύτου λύπη της και ή άβεβαιότης τοΰ μέλλοντος 
αυτής τήν κατέθλιβον. Νέα ήδη βάσανα προσετίθεν- 
το εις τάς τόσας όδύνας αυτής. Εν τούτοις, κλίνασα 
τήν κεφαλήν ένώπιον τοΰ γέροντος, ήσπάσατο τήν 
δεξιάν αύτοΰ, καί χωρίς νά είπη τ ι , ή νά προσεπιφε’ρη 
παρατήρησίν τινα εις τους λόγους του, έξήλθε καί 
βαρυαλγής κατηυθύνθη είς τήν κατοικίαν της.

—  Πέτρε, Πετρε, ποΰ είσαι; έλεγε καθ’ όδόν 
μονολογούσα. Διατΐ νά καταγραφής είς τό ναυτικόν;

,υγος; Καί έάν έπιστρέψη ό Πέτρος καί ίδη 
ότι δέν τώ  έμεινα πιστή ; Αγιε Νικόλαέ μου, λυ
πήσου με.

Παρά τήν θύραν τού δωματίου άγνωστός τις τήν 
περιέμενεν. Αμα δέ ίδών, τή ένεχείρισεν εν δέμα 
καί μικρόν έπιστόλιον, και χωρίς νά είπη λέξιν, 
άνεχώρησεν ευθύς.

Η Αικατερίνη ήνοιξε μετά σπουδής τό γραμμά
των, καί άνέγνωσε τάς τρεις ταύτας λέξεις« Ε ξ α 
γ ο ρ ά  τ ο ΰ  ΓΙ έ τ  ρ ο υ.» Το δέμα περιείχε δισ- 
χίλια ρούβλια.

Ζάλη χαράς κατέλαβε τήν νεάνιδα. Εδραμεν ά
μέσως είς τόν λιμένα, έζήτησε πλοιάριον γεγωνυία 
τή φωνή, και ύπεσχέθη πλουσίαν αμοιβήν είς τούς 
κωπηλάτας, έάν κατώρθουν πρό τής όρμής τής πα
λίρροιας νά φθάσωσιν είς τό Κρονστάδ. Οΐ λόγοι αυ
τής δέν ησαν κενοί. Εδειξε χρυσά τινα ρούβλια και 
τό δίζυγον πλοιάριον έφάνη πετών είς τόν αέρα.

Ο Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  δέν είχε δώσει είσέτι 
τοΰ απόπλου τό σύνθημα, άλλ’ άπαν τό πλήρωμα 
ητο έπ’ αύτοΰ, και αί ετοιμασία! ήρχισαν ήδη, ότε ή 
Αικατερίνη έφθασεν είς τήν πρύμνην του. Εζήτησε 
νά όμιλήση πρός τόν πλοίαρχον. Επειδή δ’ έκεΐνος 
ητο ένησχολημένος, άξιωματικός τις έστερξε φιλοφρό- 
νως νά τή δώση άκρόασιν.

—  II νέα αυτη παραφρονεί, ειπεν ουτος, ότε ή
κουσε τό αίτιον τοΰ διαβήματος τής Αικατερίνης. 
Επειτα δέ στραφείς πρός ταύτην.

—  Φίλη μου, ποοσέθηκεν, εΐναί ποτε δυνατόν ν’ 
άπαλλαγή εις ναύτης καθ’ ήν στιγμήν τό πλοΐον εί
ναι έτοιμον δί άπόπλουν; Οΐ κατάλογοι τοΰ  πλη
ρώματος χθες όριστικώς έγράφησαν. Ο,τι ζητείς, 
σοί έπαναλαμβάνω, είναι αδύνατον . . .

—  Σταθήτε, ειπεν ό πλοίαρχος έπελθών. Μόλις 
πρό τριών ωρών έλαβον περί αύτοΰ δ ιαταγάς έκ τού 
ναυαρχείου. Εάν ό Πέτρος δύναταί νά πληρώση τά  
δί έξαγοράν έαυτοΰ άπαιτούμενα ποσά, άπό τής 
στιγμής ταύτης είναι έλεύθερος.

II ευτυχία έμέθυσε τήν καρδίαν τής ξανθοπλοκά- 
μου νεάνιδος. Κατέβη είς τό άκάτιον, βασταζόμενη 
ύπό τού Πέτρου, είς δν τά  συμβαίνοντα έφαίνοντο 
ονειρον.

Επανήλθον άμφότεροι είς τήν έκκλησίαν, όπου, 
πρός έντελή συμπλήρωσιν τής χαράς τοΰ νέου ζεύγους, 
ευρον ενα τών ιδιαιτέρων γραμματέων τής Αύτοΰ 
Σεβασμιότητος, οστις έπληροφόρησεν αύτούς, ότι ό 
Σεβασμιώτατος Ιεράρχης άπεδοκίμαζε τόν μετά τοΰ 
Γυττόρφ γάμον τής Αικατερίνης, και άφινεν αύτήν έ- 
λευθέραν είς τήν εκλογήν αύτής. Προσέθηκε δε ότι ή 
Αύτοΰ Σεβασμιότης ήθελεν ευλογήσει αυτοπροσώπως 
τούς δύο συζύγους.

Ο Πέτρος και ή Αικατερίνη ένόμιζον ότι είναι ύπό 
τήν έπήρειαν άγαθοΰ τίνος πνεύματος. Το μυστικόν 
τής ανέλπιστου εύδαιμονίας αύτών τοΐς έμεινε διά 
παντός άνεξήγητον άλλ’ άπό τής εποχής έκείνης ή

Αικατερίνη και ό έξαίρετος συζυγος αυτής εχουσιν 
ιδιαιτέραν δλως εύλάβειαν πρός τόν προστάτην τών 
ναυτών και τής Ρωσσίας άγιον Νικόλαόν.

Αν ό τήν προτεραίαν άγνωστος δεν είναι αυτός ο 
ίδιος αύτοκράτωρ Νικόλαος, δέν γνωρίζομεν και η
μείς ποΰ άλλοΰ ν’ άποδώσωμεν το θαύμα, οπερ 
τόσον αίφνιδίως μετέβαλε τήν δυσπραγίαν τής οικο
γένειας ταύτης είς έντελή όλβιότητα, ουδαμώς εκ- 
το τε  άλλοιωθεΐσαν.

(Κατά τό Γαλλικόν.)

Γ . ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ.

Γ  Ν Ω Μ A I.

Ο άσωτος είναι μωρός, οστις, άνάπτων τόν λύχνον 
του έν πλήρει μεσημβρία, δέν έχει πλέον έλαιον διά 
τήν νύκτα.

Δεν πρέπει ποτέ νά όμιλώμεν περι όσων άγνοού- 
μεν, και πρέπει νά όμιλώμεν ολίγον περί όσων γινώ- 
σκομεν.

Ο πόλεμος είναι δίκη, καταστρέφουσα και αύτούς 
τούς κερδίζοντας.

Οΐ άνθρωποί είσιν ώς οΐ οίνοι’ γηράσκοντες οί 
μέν καλοί άποβαίνουσι καλλίτεροι, οί δέ κακοί ό- 
ξυνίζουσιν.

Μάνθανε παρά τοΰ άμαθοΰς ν’ άποφεύγης τά  πρατ- 
τόμενα παρ’ αυτού σφαλματα.

0  χρυσός δέν ανήκει είς τόν φιλάργυρον, άλλ’ ό 
φιλάργυρος εις τόν χρυσόν του.

ΐΐ υποκρισία είναι ή κλεις τού άδου.
Οί μέν ίχθΰς τή σιωπή, οί δέ λαοί τω  θορύβω ά- 

λίσκονται.
Η μεταξύ σοφοΰ και φιλοσόφου διαφορά είναι οτι 

ό μέν φιλόσοφος γινώσκει, ό δέ σοφός πράττει.
Μωρός έν μεγαλείω όμοιος έστιν άνθρώπω επι λό

φου ΐσταμένω, ώ άπό τοΰ υψους έκείνου μικρός μεν 
δοκεΐ ό κόσμος, μικρός δέ και αύτός δοκεΐ τώ  
κόσμω.

Σχολαστικότης έστιν ή πραγματικότης τής άμα- 
“θείας, τή ματαιότητι τοΰ γινώσκεινσυνεζευγμενη.

Ο°οο

ΑΙΘ10ΠΙΚΑ ΓΝΩΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ.

Δέν εχουσιν ίππον όσοι φοροΰσι πτερνιστήρας.
Ανάρτα τό κάνιστρόν σου εως έκεΐ οπου ή χειρ 

σου τό φθάνει.
Κάθε ξύλον είναι ξύλον, άλλ’ άτο το μ α π  ο υ 

(άσημον ξύλον) μαόνι δέν γίνεται.
0  φρύνος δέν έχει ΰποκάμισον καί θελεις να 

φορή έσώβρακον;

Η λέπρα λέγει ότι σε άγαπά, άλλά διά νά σου 
τρώγη τά  δάκτυλα.

Αί υποθέσεις τοΰ έριφίου δέν άποβλέπουσι τό 
πρόβατον.

Ο θέλων νά κλωσσήση, άς κλωσσήση τού σπητιοΰ 
του τά  αύγά.

Το υπόδημά σου γνωρίζει άν ηναι τρυπημέναι αι 
κάλτσα ι σου.

Κάθε φαγητόν τρώγεται, άλλά κάθε λόγος δέν 
λέγεται.

Ο καθείς ήξεύρει τ ί βράζει ή χύτρα του.
Ο σκύλος έχει τέσσαρας πόδας, άλλά δέν είναι 

ικανός νά πάρη τέσσαρας δρόμους διά μιάς.
Εύκαιρος σάκκος δέν στέκει όρθός.
Ο μή θέλων ψύλλους άς μή παίζη μέ σκύλους.
0  καλός πετεινός ψάλλει είς κάθε ορνιθώνα.
Δέν πίνω έγώ τέϊ διά τόν ίδικόν σου πυρετόν. 
Αναχωρείς χωρίς λύπην; λοιπόν θά έπιστρέψης. 
Εάν οί άνθρωποι δέν ειχον τόν στεναγμόν, θά έ- 

πνίγετο ό κόσμος.

Γ . ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ.

a t ®  1 1 3  2  1 3 .
Ο  00 ο

ΕΙΣ Δ ΪΟ  ΜΑΡΙΑΣ.

Ναί! ήσθάνθην στιγμάς ευτυχία?, 
ώ γλυκεϊαι Μαρίαι, κοντά σας, 
είς το βάθος κρατών τής καρδίας 

το γλυκύ όνομά σας !

Καίουν, καίουν τά χείλη μ’ ακόμα, 
θέρμη τρέχει τί» σώμα μου δλον,
Αάμπει ’έτι το νέον σας ομμα, 
ώιεί άστρον λαμπρόν, φωτοβόλον.

Τό-ους ξένους άν θέλω πατήσει, 
άν διέλθω άξενους θαλάσσας, 
ώ ! δεν θέλω ποτέ λησμονήσει 

τό γλυκύ φίλημά σας!

Ώ  χ*ρ«? άνεπίστροφος ω ρα!
’Ω αγγέλων στιγμαί παραδείσου !
Λυπηρά βλέπω πέριξ μου τώρα,
καί τά πάντα μοί λέγουν λυπήσου . .  »

Έκ καρδίας σας στέλλω τό χαΐρε, 
πικρίας δέπας σύνωφρυς πίνω.
Χρυσαϊ ησαν με σας αί ημέραι 
Φεύγω πλήν, σάς άφίνω !



Σ ά ς άφίνω, ώ  Μ αρίαι, δακρύων,

κ’ ή καρδία μου πάσχ’ έν οδύνη, 

τό -αν άχαρι βλέπω χαΐ κρύον, 
φεΰ ! άπήλθεν ή ττρ£ν μου γαλήνη!

Τ ’ όνομά μου ώ ! μη λησμονήτε, 
ζήτε, ζήτε, παντού χαρμοσύνως( 
πλην γελώσαι ένίοτ’ ειπήτε 

ήτο φίλος κ’ έκεΐνος. . . ,

Τόπους ξένους άν θέλω πατήσει, 
άν διέλθω άξένους θαλάσσας, 

ώ! δέν θέλω ποτέ λησμονήσει 

το γλυκό όνομα' σας, 

το γλυκό φίλημά σας!

Κ Α Ε Α Ν 0 Ι1 Σ  I .  Π Α Π Π Α Ζ Ο ΓΛ Ο Τ .
. . .  ( ,· · - —ι _ .·,·*· . » ,— >7 '

Δ Ο Κ ΙΜ Α Σ ΙΑ .

—  Τ ί ζητείς, κόρη, 
μόν’ εις τά όρη; 
θύελλα ποία
σ’ εφερ’ άγρία;
Καί δέν φοβείσαι,
μή κυνηγήσαι
άπό κανένα σου έραστήν;

—  Τήν έρημίαν 
παρηγοριάν 
παραιτημένη 

κόρη προσμένει.
Φεϋ, ό καλός μου, 

το φώ,· τοΰ κόσμου,
μέ υπωπτεύθη τόσον πιστήν J

Καί μέ άφίνει, 

καί τώρα σβύνει 
καί ή ζωή μου, 
καί ή πνοή μου, 

σ’ τά χείλη μένει’ 
άπηλπισμένη
άπό τό φώς μου τί καρτερώ ;

Φίλον μου νέογ 
δέν θέλω πλέον.
Ά ν  τις θέληση 
νά μ’ ένοχλήσ-jj, 
χείμα^ον Ι’χω ,
Ικεϊ προστρέχω,
έκεΐ τόν τάφον μου νά ευρώ.

Έ γ ώ  έκεΐνον 

ζητώ μέ θρήνον.
Έκεΐνον μόνον 
ζητώ  μέ πόνον.
Δέν τόν ευρίσκω . . ,
καί αποθνήσκω,
ώς τρύγων έρημος πλήν πιστή.

—  Κόρη, ώραΐα 
είσαι καί νέα* 

έχεις καρδίαν 
ζωής αξίαν* 

παΰσ«ι τόν θρήνον·, 
άφες έκεΐνον,

είσαι ν’ είς άλλον αγαπητή,

—  Δέξαι με κυμα, 
καί γένου μνήμα 
δυστυχισμένης, 

κατατρεγμένης . . ,
Τ ίς  μέ αρπάζει; 
τίς μέ βαστάζει ;

αυτη δέν εινβιι χειρ έρα?τοΰ,

—  Έ λ α  καλή μου, 
φώς καί ζωή μου,
Νά, ό καλός σου 
είν ε̂ι εμπρός σου.
‘Ρίψον έν βλέμμα, 

άλλως τό αίμα

θά μαρτυρήση περί αυτοΰ.

ΚΛ ΕΟΜ ΕΝ Η Σ.

Αινίγματα.
Μυστήριον τό αίνιγμα, μυστήριον κ’ ή λύσις, 

μυστήρια σοί εξηγώ, άν μ ’ άναγραμματίσης,

Γρ , Μ. Β ,

Ούδέν είμαι πλήν υπάρχω’ 
εις κρυφίους τόπους άρχω,
Οί σοφοί μ ’ Ιπιθυμοΰσι’ 
οί κακοί μέ άγνοοΰσι,

Οϋδείς πώποτε μέ βλέπει, οϋδείς πώποτε μέ ψαύει, 
Πλήν ή υπαρξίς μου παύει 
τήν στιγμήν, καθ’ ήν θ’ άρχίσης 
δί έμέ νά ομίλησες.

I .  Π . Β λΤ Σ ΙΔ Η Σ ,

—      —

Λ ΪΣ ΙΣ  ΤΩ Ν  Ε Ν  Τ Ω  ΠΡΟΗ ΓΟΤΜ ΕΝ Ω ΦΤΛΛΑ- 

Δ ΙΩ  Α ΙΝ ΙΓΜ Α ΤΩ Ν .

Α ίνιγμ α  —  Σ .

Έ ν ε κ α  τη ς πλησμονής τ ή ς  ύλης, το μυθι
στόρημα ταύτην τήν ©οράν έκδίοεται είς ήμ ί- 
ουλλον·

Συγχρόνω ς ειδοποιείται το δημόσιον, δτι 
δέν έδημοσιεύθη το όνομα τοΰ Κ . Σ . I . Βου
τυρά έν τω  έξωφύλλω ώς συνεκδότου, επειδή  
ουτος, ενεκα οικογενειακών του καί λοιπών  
άσχολειώ ν, δέν ήδυνήθη νά λάβη μέρος είς τήν  
εκδοσιν τοΰ παρόντος φυλλαδίον.


