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Σ υ ν ε χ ε ί α  καί τέλος ίο Ο  Λ ό γ ο υ  τ ο ΰ  θ .  Καρούσου.

Τοιαϋτα λοιπόν γενναία καί λαμπρά παραδείγματα ποοκείσΘωσαν 
και ήμΐν, φίλο», συμπολΐται, ώς υπογραμμοί καί κανόνες, καθ’ οΰς 
όφειλει έκαστος να ρυθμίζη τον πρακτικόν αύτοϋ βίον. Τοιαϋτα π α 
ραδείγματα ες·ωσαν ήμΐν τό μέτρον καί ή στάθμη, δι’ ής δυνάμεθα 
ασφαλώς να ΰπολογιζωμεθα καί νά καταμετρώμεν εντός τοϋ συνει
δητός ήμών κατα ποσον προσεγγίζομεν ?ι άποστατοΰμεν άπό τήν 
τοΰ κοινοΰ άγαθοΰ προσηκουσαν επιμέλειαν καί ύπόθαλψιν, μέχρι τ ί
νος ή ένεργειά μας αποβαίνει τελεσιουργός, αποτελεσματική καί συν- 
τελεστική^ προς επιτυχίαν τοϋ γενικοϋ σκοποΰ, ?ι απεναντίας αόρι
στος, κενη και άπρακτος. Ούδέ όφείλομεν, έκθαμβοΰμενοι ύπό τής 
αίγλης τών έκπληκτικών εκείνων παραδειγμάτων, καί κρίνοντες αύτά 
ανέφικτα και αμίμητα, νά περιπίπτωμεν είς άθυμίαν καί αδράνει
αν, 5εο>ροΰντες ώς θ-ρασυ καί άπονενοημένον τόλμημα καν τό νά 
άνατενίζωυ.ϊν τά  βλέμματά μας πρός τήν υψηλήν καί απρόσιτον πε- 
ριωπήν, έφ ής άνυψωθησαν οί μεγάλοι εκείνοι άνδρες, ένεκα τών ά- 
παραμιλλων κοινωφελών έργων των, ενεκα τών πολυμόχθων θυσιών 
άς ύπεστησαν  ̂ υπέρ της κοινωνικής προόδου καί τελειοποιήσεως.

χ ε βέβαια, όίν πρέπει να έκθαμβοΰμεθα άπό τό μέγεθος το ι- 
ουτων μεγάλε,τηβολων πράςεων, ούδέ ν’ άΟυμώμεν καί ν’ άπελ- 
πιζωμεθα άντιπαραβάλλοντες ώς πρός έκείνας τήν ιδίαν ήμών α
δυναμίαν και ανικανότητα· διότι πάσα γενναία άίΐόφασις, πάσα ά-
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γαθοιργό; πραξις, καί τοι πcρtωρtσμέvη καί σμικροΰ λίγου άξια, £- 
χει δμως πάντοτε την βαρύτητά τη; καί εισφέρει είς τό κοινόν ο
πωσδήποτε άνάλογον χρησιμότητα· διότι ή κοινωνία δέν είναι αλλο 
τ ι  είμή οργανικόν σύστημα, πρό; συντήρησιν του οποίου άπαντα 
τά μέλη του ένεργοΰντα είναι επίσης αναγκαία, επίσης ωφέλιμα, οΐ- 
αδ ίποτε καί αν ήναι ή σχετική έκαστου 5-έσις πρός τό ολον, οΐ- 
ονδήποτε τό είδος τής ένεργείας του, αρκεί μόνον ή ενέργεια αΰτη 
νά κανονίζηται κατά τόν ειδικόν αύτοΰ προορισμόν, καί έμφυτον δε
ξιότητα, τέλος ποοτιθεμένη τήν τοϋ κοινωνικού αγαθού προαγωγήν 
καί έπέκτασιν άρκει μόνον έκαστος, καθό μέλο; τής κοινωνίας, έ- 
πεξεργαζόμενος αύτός εαυτόν καί αναπτυσσόμενος κατά τήν ιδιάζου- 
σαν αύτό) κλίσιν, κατά τήν φυσικήν αύτοϋ ευφυΐαν, νά ςξ ίψ γ  ταύ
την πρός ό'φελο; τής πατρίόος, γινόμενος κοινωφελής, κοινόφρων, 
κοινόφιλος, άπλώς ενάρετος, απλώς τοΰ ήθικού νόμου λάτρη; καί 
ύπέρμαχος* άρκεϊ έμμένων έν τη τάζει, έν ή ύπό τοΰ Δημιουργού 
του προώρισται καί ενταύθα έκπληρών άκριβώ; καί μέ αύταπάρνησιν 
τά  έαυτοϋ καθήκοντα, νά άπεργαζεται τό κοινόν αγαθόν καί νά συν- 
τελη εί; αύτό, άναλόγω; τής διανοητικής καί ηθικής του ίκανότητος, 
άναλόγως τής δωρεά; ήτις δέδοται αύτφ άνωθεν' διότι, ΐνα μετα- 
χειρισθώμεν αύιάς τάς λ,έξεις τοΰ Ούρανοβάμονος Διδασκάλου τών 
έθνών, «είτι; έποικοδομεϊ έπί τόν θεμέλιον τούτον, χρυσόν, άργυρον, 
«λίθου; τίμιους, ξύλα, χόρτον, καλάμην* έκάστου τό έργον φα
ί  νερόν γενήσεται* ε; τίνος τό έργον μένει, δ έπωκοδόμησε, μισθόν 
«λήψεται. Εί τινο; τό έργον κατακαήσεται, ζημιοιθήσεται.» (Κεφ. σ . 12).

Καί τωόντι παν έργον αγαθόν καί χρήσιμον προσφερόμενον παρ’ 
ένό; έκάστου πολίτου εί; άνέγερσιν καί πρόοδον- τοΰ κοινωνικού οι
κοδομήματος άποδείκνυται έπίση; αρεστόν τ?, Πατρίδι, έπίσνι; εύ- 
πρόσδεκτον. Μόνη ή περί τών κοινών πραγμάτων αναλγησία καί 
απάθεια, ρόνη ή περί τόν Εγωισμόν καί τήν ιδιοτέλειαν ρυπαρά 
τάσι; δικαίως χαρακτηρίζεται ώς 5εοστυγής καί αποτρόπαιος, ή τ ι; 
καθό έσιία καί κέντρΟν παντός σατανικού πάθους, πχσης βσϊλυρίας 
καί αίσχρότητος, άμα ύφέρπουσα καταλάβη τά ; καρδία; τών πολι
τών, φεΰ! τετέλεσται! τόν πατριωτισμόν, τήν αρετήν, τ ΐν  αΰτα- 
πάρνησιν, διαδέχονται ή διαφθορά, ή άνηθικότης καί ή έςαχρείωβι;,
6 κοινωνικό; οργανισμό; δηλητηριάζεται, καί άπασαι αί ζ<ατικ*ί αύ
τοΰ δυνάμει; βαθμηδόν άπομαραινόμεναι καταντώσιν έπί τέλους εί; 
παραλυσίαν καί άποσύνθεσιν.

Πώς λοιπόν, φίλοι συμπολϊται, ^έλορεν έγκαιρο»; προλάβειν τό 
χακόν; Πώς «ξοπλιζόμενοι 5έλομεν έπιτυχώς καταβάλιιν εί; τήν
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πρώτην αύτής έκβλάστησιν τήν πολυκέφαλου ταύτην ίδραν τοΤ* Ε
γωισμού καί τοϋ πάθους, ή τις άφοΰ άπαξ στηριχθη καί έπικρατή- 
στ έν τη κοινωνία, αύ;εται είς τέρας πελώριον καί άκαταγώνι^ον 
συνεπιφέρουσα μ ε '/ έαυτής πανταχοϋ τήν φθοράν καί τόν όλεθρόν ; 
Εαν βεβαίως παρακολουθοΰντες τά ίχνη τών έπί πατριωτική αρετή 
και αύταπαρνησει όιαπριψάντων όμογενών, καί παρά πάντων καθό 
τοιούτων έξ μνουμένων, κκί τά παραδείγματα ταΰτα καθό οικεία ή - 
μΐ 
κα; 
έάν · 
ένυπάρ 
ένθο

έκάστου τοσοϋτον στερρώς συνέχεται καί συσφίγγεται μετά τής γε
νικό Γϊΐτος, μετά τοϋ κοινωνικού συνόλου, ώστε τοΰτο προοδεύε*. 
" όπισθοπορεί, ακμάζει ή παραλύεται καθ ο τον τό άτομον ύπέο 
.υτοΰ άγωνια καί ένδιαφέρεται, ή απεναντίας διατελεΤ ψυχρόν καί 

άνάλγητον, καί) δσον έπασχολεΐται καί μοχθεί ΰπέρ τοΰ κοινοϋ συμ
φέροντος μετα ζεσεω; και σπουίίαιοτητος, ή απεναντίας ραθυμεϊ, καί 
άποναρκοΰται, στρεφον πασαν αύτοϋ φροντίδα καί μέριυ.ναν εις τό 
σώμα οωζεσθαι και τόν ιόιον οίκον αύζειν· καθ δσον έν ένί λόγο) 
τοσοϋτον ύψηλα περί εαυτού φρονεί, ώς-ε άναγνωρίζει εαυτόν ώς τό 
κέντρου έ ; ού πηγάζει τής Πατρίδο; τά μεγαλείου καί ή εύκλεια, 
ή τούναντίον 6 καταβιβχσμός αύτής καί ή έξουδένωσις.

Αλλα τό πατριωτικόν αίσθημα, αν καί ήναι ό πυρήν άπασών τών 
κοινωνικών ά;ετών, α / και έ; αύτή; τή ; ανθρώπινη; φύσεως, άυα· 
δ-ικνυται ώς τό πρώτιστον έλχτηριον, ώ ; τό ών ούκ άνευ πάσης 
κοινωφελούς αγαθοεργίας, πχσης έναρέτου πράξεως, ^εωρούμενον δ
μως αύτό καθ έαυιο, α^ευ τής συνυπάρξεως άλαλων μοιχειών, άνευ τής συν
δρομής α) \ων περις·*σεων, όφίς-αται άφτρημένον καί απροσδιόριστον, έπο- 
με^οις δε άνε,τκρκε; καί ανίκανον όπως έξ αύτοΰ παραχθη 5ετικόν τ ι καί 
μόνιμον άποτελεσμα. 0  δντως φίλόπχτρις, οστις έν έργω έμπνέεται 
ύπό τού έρωτο; τοϋ κοινού αγζθοΰ, δεν επαναπαύεται βέβαια εί; τό

‘.!/ί, ουτω; είπειν έαυτοΰ, ωθείται ώς ύπό άκαταμαχήτου άνάγκης 
εμβη ε·.; το ς ^ 'Λ ·ι  τή ; πραγματ;κότϊ;το;, καί πχντί σθένε: ά-



γωνίζεται δπως τό καθ’ εαυτό άόριςον, άφη,ρημένον καί άγονον αί
σθημα τοΰ πατριωτισμού, τό άναδείζη συγκεκριρ.ενον, τελεσιουργον 
καί γόνιμον δραστικών αποτελεσμάτων, περιοριζων και έμπερικλειων 
αύτός εαυτόν εντός τής σφαίρας κοινωνικού τίνος επιτηδεύματος, 
έξ οδ λαμβάνει τό ένδόσιμον ο πως φερτι είς πραγματίωσιν τάς ά- 
γαθάς αϋτοϋ προαιρέσεις* οχως ενεργοποιούν τοι πατριωτικά αύτοϋ 
αισθήματα, κατευθύνη καί ρυΟμ,ίζη πασαν αύτοΰ πράζιν καί προσπά
θειαν πρός ένα καί τόν αύτόν σκοπόν, προς τελεσφοριαν και έπιόο- 
σιν τοϋ κοινοΰ συμφέροντος' διότι κατ οΰσιαν και φυσιν άπαντα 
τά  βιοτικά επιτηδεύματα είναι τό αύτο, είναι μεσχ πρός έκπληρω- 
σιν τών κοινωνικών χρειών' έπομ.ενως τα πάντα αναγκαία, τά πάν
τα  χρήσιμ.α' διότι κατά τό Ησιοόειον εκείνο ρητόν, μάλλον ει- 
πεϊν, κατά τόν νόμον τής Νείας Προνοιας* εργον δ  ον δεν ονειδος, 
άεργίη δ ί  τ  όνειδος· Ναι ή άργια, ή μόνη άρχέκακος αιτία όλων 
τών έλαττο>μάτων καί κακιών, ήτις άνεπαισθητως είσδυουσα εις τας 
κοινωνίας καί πληρούσα αύτάς κηφήνων, ταραςιών, λυμεωνών, τάς 
καταβυθίζει έπί τέλους είς τό βάραθρον τής κακοδαιμονίας καί τής 
αθλιότητας.

Απεναντίας ό ύπέρ τού Κοινού αγωνιζομενος, ό αφειδο>ς και προ- 
θύμως καταβάλλων τάς εκδουλεύσεις του εις τας άνάγκας τής Πα- 
τριδος, ό αύστηοώς καί αύταπαρνήτως έκπληρών τά κοινωνικά αύ
τοΰ καθήκοντα, είτε ώς έπιτή(Αων, “ ς ίερευς, είτε ώς ς·ρατιω- 
τικός, είτε ώς πολιτικός, είτε ώς βιομήχανος, είτε ώς άλλο τ ι ε
ξαγγελλόμενος, ό τοιοϋτος βέβαια είναι ό φιλεργός πολίτης, ο κατ 
εξοχήν φιλόπατρι;, αναπτύσσει ένεργειαν αποτελεσματικήν και λαοσ* 
σωτήοιον, έντυπόνει είς τό σύνολον τών κοινωνικών του πραζεων τον 
χαρακτήρα τοϋ κανονικοϋ, τοϋ σκοπίμου καί τοΰ πρέποντος. Καί 
τωόντι ρ,ακάριαι αί κοινωνίαι έκεΐναι, εις τών όποιοιν το πρακτικόν 
βιβλίον σπουδάζουσί πάντοτε οί πολΐται το δια τοΰ Ευριπιδου έκ* 
φραζόμενον τούτο φρόνημα!

Εί γάο λαβών έκαστος ο ,η  δύναιτό τις 
Χρηστόν διέλθοι τούτο κ’ είς κοινόν φέρο!
Πατρίδι, κακών άν αί πόλεις ελασσονών
Πειρώμεναι τό λοιπόν εύτυχοΐεν άν. 

δθεν επόμενον είναι άναλόγως τής εί; τό Κοινόν χοησιμότητός
του ν’ άπολαύη έκαστος καί τή ; γενικής επευφημίας και ύπολήψεως
τών όαογενών του* διότι ό λαος, ή κοινωνία, η και το εϋνο; όλο- 
κληρον ουδέποτε απονέμει δ,τι εχει τιμαλφες·εοον και πολυτιμοτερον, 
τήν ύπόληψιν καί τόν σεβασμόν του είυ.ή είς τόν πραγυ.ατικώς «ξι*
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ούμενον αύτών διά τών θυσιών καί αγώνων του, είμή είς τάς ού- 
σιώδει; έκείνβς καί περισπούδαστους πράξεις τοΰ ατόμου, αΐτινες 
βαρύνουσιν εις τήν πλά ςιγγα  τοϋ κοινοΰ αγαθού, αΐτινε; αληθώς καί 
έν έργω δείκνυνται συντελεστικαί εί; ζωογόνησιν καί καρπιμότητα 
τών διαφόρων κλάδων τοϋ κοινωνικού δένδρου, οπερ διά τή ; δμο- 
θΰμου καλλιεργείας καί συμπράξεως απάντων τών κοινωνούντων, λαμ
βάνει τήν προσήκουσαν τελεσφορίαν καί έπίδοσιν. Αλλ’ ΐνα αί πρά
ξεις αύται άποβώσιν δντως επίζηλοι καί άξιαι τής γενική; εύγνω- 
μοσύνης καί αγάπης, ΐνα περιποιήσωσιν είς τους πράττοντας αύτάς 
τήν έκ τής κοινής δόξης καί ύπολήψεως πηγάζουσαν έσωτερικήν ήδο · 
νήν καί τέρψιν, ποοϋποθέτουσιν ώς άναγκαΐον καί απαραίτητον όρον,
τήν διά καρτερίας επιμέλειαν, τόν πόνον καί τήν άφοσίωσιν* διότι,
κατά τήν Σωκρατικήν ρήσιν. «Τών όντων αγαθών καί καλών, οΰ- 
«δέν άνευ πόνου καί έπιμελείας Θεοί διδόασιν άνθρώποις* άλλ είτε 
«τού; ©εούς ΐλεως ειναί σοι βούλει, 5εραπευτέον τούς Θεούς* είτε 
«ύπό τίνος πόλεως επιθυμείς τιμ,ασθαι, τήν πόλιν ώφελητέον είτε ύ- 
«πό τής Ελλάδος άπάσης άξιοϊς επ’ άρετϊι 3-αυμάζεσθαι, τήν Ελλά-
«δα πειρατέον εύ ποιειν.»

Η πρός την πατρίδα λοιπόν εύποιί'α, ή κρηπίς αΰτη καί τό θε
μέλιον άπασών τών πρακτικών άρετών, ήτις άλλω; δεν κατορθοϋ- 
ται είμή καθ’ οσον εκτυλίσσει τις τακτικήν καί έπίμονον ένέργειαν 
έντός τινο; κοινωνικής σφαίρας, εντός τίνος κοινωφελούς έπιτηδεύμα- 
τος, ή εύποι'ία, ήτις άποκαΟίσταται τό μέτρον καί 6 γνώμων τής 
έντάσεως τών πατριωτικών αισθημάτων, ατινα χωρίς έκείνης όμοιά- 

ζουσι 3-ησαυρόν, οστις κατορωρυγμένος ών ύπό τήν γην, κεΐται πε
ριττός καί άχρηστος* ή εύποιί'α, λέγω ήτις προάγουσα τό κοινόν α
γαθόν κατεργάζεται τήν τής Πατρίδος βαθμικήν βελτίωσιν καί ά- 
ναμόρφωσιν' ναι ή αύτή αυτη άντευποιεϊ τού; εύποιοΰντας, στέφει 
τούς κροτάφους των μ,έ τόν άμ-άραντον ς-εφανον τής κοινής επευφη
μίας καί ύπολήψεως, περιτιθεϊσα αύτοΐς δόξαν όπισθόβροτον, δόξαν 
αθάνατον μετά θάνατον, καί έγχαράττει τά όνόματά των έν ταΐς 
δέλτοι; τής αίωνιότητος διά δημοτελών μνημοσύνων, οΐον είναι καί 
τό σήμερον τελούμενον ύπέρ τοΰ αοιδίμου συμπολίτου μας, οστις 
ένεκ* τή ; πρός τό Κοινόν εύποιΐας του, ένεκα τοΰ διπλοϋ σκοποϋ, 
ον έν τη άγαθοεργώ αύτοΰ ποάίςει προέθετο, οπως άφ ένός μέν 
επιδαψίλευση άπασαν τήν περιουσίαν του είς Ϊ5».παίδευσιν τή ; Πατρίου 
Νεολαία;, άφ’ ετέρου δέ παράσχη εαυτόν διά τών έ'ργων του δι
αυγές παράδειγμα πρακτικής άρετής καί άφοσιώσεως, κατατάττεται 
νύν δικαίως έν τή χορεία τών αειμνήστων εύεργετών τής Πατρίδας
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t ων έντρυφώντων έν το ί; κόλποις τοΰ Δημιουγοϋ των καί ?πολ«υόν- 
των ώς έπαξίαν αμοιβήν τήν άίδιον ευδαιμονίαν καί μακαριότατα.

Δεΰτε οΰν καί Ι'μεΐ; Ιεραί ΣκιαΙ τών ύπέρ τής Πατρίδος αφει
δώς άγωνισαμενων, άτα τοϋ κόλπου τής αΐωνιότητο; δέχθητε εΰ- 
μενώς τάς εγκαρδίους ήμών ευλογίας και τόν φόρον τής βαθύτατης 
ήμών ευγνωμοσύνης συνοδευόμενον με δάκρυα γλυχυθυμίας και κατα· 
νύξεως. Δεΰτε καί Τμεΐ: άπό τοΰ κόλπου τής αΐωνιότητος μή λεί
πετε έπιβλίποντες καί έπί ίου: κάτω ήμα; καί νοερώς ?ϋεργετοΰντε; 
καί «ϋτόθεν τήν φίλτάτην Υμών Πατρίδα, αϋτό τό κύριον καί πε~ 
f ισπούδαοτον άντικείρ.ενον τών όλων σας «νάνων, τών δλων σας 
προσπαΟή'τεων. Εμπνεύσατε ήμΐν τά  καταλληλότερα καί προ«φορώ- 
τερα μέτρα, πρός μείζονα και τελειοτέραν διοργάνωσιν τής έκπαι- 
δεύσεοις, πρός γενικωτέραν καί μονιμωτέραν έμπέίωσιν καί τελε^φο- 
ρίαν τών παραγγελμάτων τής ήθικής χ-.ί τής fyr.aisl& i' ευχεσθϊ 
ύπέρ ήμών προφρόνως άνάπτυξιν τών έτι συνεπτυγμένων, βελτίωσι» 
τών μήπω καλώς έχόντων, πρόοδον τών ετι καθυστερούντων, καί, 
τό κυριώτατον καί πρώτιστον πάντων, ολοσχερή σύμπηξιν άπάσης 
τής Ελληνικής ουλής είς μίαν ένότητα όμοούσιον καί άχώριστον> 
ϊνα γένηται μία ποίμνη, εις ποιμήν!

—— .....

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝ ΚΕΡΚΤΡΑ-

Περϊ τήν 5ην πρωινήν ώραν τής 6ης Σεπτεμβρίου, διάφοροι σί- 
φω*ες (w a tersp o u t) έφάνησαν eic τόν Κόλπον τής Κε^κύ- 
ρας· ό πρώτος ϋπήρξεν αξιοπαρατήρητος διά τε τό μέγεθος καί δι- 
ορκειάν του· διήλθεν τά  υψηλότερα μέρη διευδυνόμενος έκ τοΰ Με- 
σημβρινοδυτικοΰ πρός τό βορειοανατολικόν μέρος εις άντ!9:τον ορμήν 
τοϋ «ερος, άποκαθιστώντος αίιτόν ώσεί σχήμα αύξανούσης Σελήνης, 
Ινώ ή άπορρωφωτική δύναμίς (su c liv e  force) τής περιςροφής *α- 
τέστενε τήν θάλασσαν άναβράζουσαν εις λευκόν «φρόν, ό δέ θόρυ
βος τοϋ συνταραττομένου ύπατος έξομοιοϋτο μέ τόν ηχο j ένός κα
ταρράκτου. Τό χρώμα τής συστρεφόμενης στήλης ητο όποιον υπολεύ- 
κου πεπυκνομένου άτμοΰ, τό δέ κατώτερον μέρος αυτής 6ν σχεδόν 
διαφανές άπεκαθίστα τούς αναβιβαζόμενους καί καταβιβ'ϊζομένους υ
δατώδεις ατμούς διακριτικώς ορατούς. Ενώ δέ ό πυκνοειδής λευκός 
ατμός έξ.ρρεεν όρμητικώς έκ τοΰ συστρεφόμενου σωλήνος, ώσεί ύ- 
δατώδή μόρια από άλίθόλιδον, ή τής περις'ρ'χρής όμως όρμή, «πε·»

Κϊδ’στατο σχεδδν άόρατϋς, ώς L· τής ταχΰτητος ήν αύτη πολλά-
κις έλάμβανε.

Αφού διέτρεξεν, έν διαστήματι ολίγων λεπτών περί τά 12 % 20  
μίλλια, διελύθη τμηθείς είς τό κ&ντρον, καταβτραφέντος τοϋ μέν 
κατωτέρου μέρους ζκ τή ; τοϋ άνεμου όρμής, τοϋ δέ ετέρου ά»β- 
συρθέντ'ΐς είς τάς νεφέλας έπάνω.

ύ  δέ δεύτερος έσχηματίσθη εκ τοϋ ίδιου νέφους, καί διέτρεζεν 
παρομο’αν διεύΟυνσιν, δταν δέ έφθασεν πλαγίως παρά τ$  άχροπόλει
(C itadel) παρεμποδίσθη ή περαιτέρω πρόοδός του, έκ τοΰ άνεμου 
αίφν^δίως πνεύσαντος έκ τοϋ βορρειανατολιχοϋ μέρους. ’Ενταΰθχ £- 
μεινεν είς σχεδόν κάθετον ακλόνητο» γραμμήν έξακολουθών τήν συ- 
στραφικήν κίνησιν, είς διά-ημα 20  σχεδόν λεπτών, έςαιρουμε'νου δέ 
τοΰ σχήματος τής «ΰξαναύσης σελήνής έφαίνετο κατά πάντα όμοιος 
τοϋ πρώτου, οίσης ίσως τής τοϋ ΰδατος περιςροφής κατά τ ι μεγαλητέρας. 
Δι» διεχωρίσθη είς τό κ ίτρ ο ν  καί δις πάλιν έν τάχει έπανεσχηματίσθη.

0  τρίτος, σκοτηνοτέρου χρώματος, έσχηματίσθη παρά τώ  μεσημ- 
βρί'ώ με'ρει· τό δέ κατώτερον καί μή έγγίζον τήν επιφάνειαν τοΰ 
ΰδ ϊτο ; ά/ρον αύτοΰ βαθμηδόν άνεσύρθη εΰ τά νέφη έπάνω. Δύο έ
τεροι έθεωρήθησαν είς τήν είσοδον τοΰ Καναλιού· καίτοι δέ ή συν-
τάραξίς τοϋ υδατος εγινεν όρατή έκ τής πλατε ας, (E sp la n a d e ,)
ώς έκ τής άποστάσεως 6,;ως έφάνησαν μικρότεροι τών προηγουμέ
νων. Περί τήν αυτήν ώραν μεγάλοι όγκοι λευκών νεφελών περι* 

στρεφοντο είς άντ θετόν διεύθυνσιν τοϋ υποκάτω έπικρατοϋντος άνέ 
μου. Τό ολον φαινόαενον παρίστα νεοφανές τ ι καί θεσπε'σιον θέαμα. 
"II πρωί» ϋπήρξεν ζοφώδης, ραγδαία δέ βροχή μετ’ αλλεπαλλήλων 
βροντών κατέβρεξεν τήν Νήσον απασαν. Τούς Σ ’φωνας διεδε'χθησαν 
άδιά/.οτοι κεραυνοί κατά τήν αντίπεραν παραλίαν, αλληλοδιάδοχοι ά- 
στοαπαί μετά βροχής, μέχρι προχωρούσης νυκτός· διεσκεδάσθησαν δ
μως οί νεφέλαι έκ τή; Νήσου, τό δέ βαρόμετρον ΰπελογίζετο ώς 
κατ^βιβασθέν είς τόν ΙΟον μόνον βο Ομόν.

(Έκ τής ’Επισήμου ’Εφημερίδας τών 5|17 Σεπτεμβρίου λήξαν- 
τος καταχωρηθείσης ’Αγγλιστί παρά τοΰ Κυρίοιι I*. Maokcn. 
2ie καί μεταφρασ8είσα υπό Παλαδινοΰ Σπυρίδωνος Ζακυνθίου.)

ΕΙΔΤΛΑΙΟΝ.
Μ Υ Ρ Τ Ι Α / Ι Ο Σ  uni Α Α Φ Ν Η .

Μ. Πολλά πρωί είσαι έδώ, άδελφή μου! Ακόμη δ ηλιο; δέ» ά~
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νετειλεν οπισω τοΰ βουνοΰ· μόλις ή’ρχισε τό άηδόνι νά κελαδ/Γ 6 
έωθινός αλέκτωρ μόλις έχαιρέτησε τήν αύγήν, και εσύ έκβήκε; πλέον 
Εξω εις τήν δροσιάν; Ποίαν έορτήν θέλεις νά προετοιμάσ·/:; σήμερον, 
καί γεμίζεις το καλαθάκι σου με τόσα άνθη;

Δ. Καλώς ήλθες, φίλτατε αδελφέ! Και έσύ είς ταύτην τήν ύγράν 
αυγήν ; Πώς καί εύρεθης έδ ω ; ϊ ί  κάμνεις και συ εις τοΰτο τό ήσυ- 
Ζ°ν λυκαυγές j Εγώ ήλθα νά συνάξω έδώ μανουσάκια, λουλούδια τοϋ 
ΛΙα'ίου, και τριαντάφυλλα, και τώρα όποΰ ό πατήρ μ*ς κοιμάται, 3ε- 
λω  τοΰ τά  διασκορπίσει εις τήν κλίνην ακολούθως δέ καθώς ξυπνίσει 
εις τας ευάρεστους εΰωδίας, 5έλίΐ χαρή βλέπων τόν εαυτόν του π»- 
ρικυκλωμένον άπό άνθη.

Μ. Εγώ σέ αγαπώ, διά τάς τοιαύτας σου προβλέψεις, φιτάλτη μου 
άόελφή, περισσότερον άπό τήν ζωήν μου· άλλά μάθε δτι εις τήν 
δΰσιν τοΰ ήλιου, κυττάζων ό πατήρ μας πρός τόν λόφον εκείνον, 
οπου πολλάκις αναπαύεται, είπε" τ ί τερπνόν πράγμα ήθελε γίνει, 
αν ήτον έκεΐ μία σκηνή διά νά μάς δένεται υποκάτω είς τήν σκι
άν τη ς ; τότε έπροσποιήθην δτι δέν τό ήκουσα, άλλά τό ποωΐ ποΐν 
άνατύλει ακόμη ό ήλιος όπήγα έκεΐ καί τήν έκαμα, δένων πολλά 
σφυκτά τάς ριζομένας λεπτοκαρυδέας είς τά πλάγιά τω ν  κύτταξε έκεΐ 
άόελφη μου! ή εργασία έτελείωσε. όμω ς νά μήν είπή; τίποτες εο>ς 
δ,του νά τήν ίδϊ) ό ήλιος. Αυτη ή ήμερα 5έλει είναι ευφρόσυνος εις ήμας.

Δ. Δ ποσον ευαρεστώ;, άδελφε μου, ,3-έλει έκπλαγεΐ αύτός δταν ί-  
δη άπό μακράν τήν σκηνήν! Εγώ τώρα υπάγω, και έμβαίνουσα σι
γανά είς τήν κλίνην του, ,3-έλει σκορπίσω ταΰτα τά ά νθη  τριγύρω του.

Μ. Οταν έξυπνίση άναμέσον είς τάς εύαρέστους εΰωδίας, 3έλει 
κυττάςει με ιλαρόν μειδίαμα και £έλει είπεΐ· τοΰτο βέβαια τό εκαμ® 
■ή Δάφνη· ποΰ είναι άυτή ή κάλλιστός μου νεάνις ; πρό τοϋ νά έ- 
ξυπνήσω αύτή έφρόντισε νά μέ χαροποιήση.

Δ. Αμή, αδελφέ, καί οταν ίδη αύτός άπό τό παράθυρον τήν σκη- 
νην, 5ελει είπεΐ" άρά γε άπατώ μαι; Μίαν σκηνήν βλέπω έκεΐ είς 
-τήν ράχην τοϋ λόφου. Βέβαια αύτήν μοί τήν έκαμεν ό υίός μου. 
Ας ήναι ευλογημένος, η ήσυχία τής νυκτός δέν τόν εμποδίζει άπό 
τό  νά χαροποιή τό γήράς μου. Τότε, αδελφέ, 3έλει είναι ολη ή 
ήμερα πανευφρόσυνος εις ήμας. Εκείνος όποϋ τό πρω'ί κάμνει τι κα
λόν, είς αύτόν προχωρούν δλα καλήτερα, καί εΐ; κάθε φυτόν αυ
ξάνει χαρά.
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ. ΤΗ Σ ΙΣΠΑΝΙΑΣ.

Απ’ ολας τάς μεγάλας χώρας τή ; Ευρώπη; τήν Ισπανίαν γνωρί
ζομε» ίσως ατελέστεροι. Ούδ ό αριθμός τών κατοίκων αύτϊίς δ*ν 
έξτ,κριβώθη ι/,έχρι τής σήμερον* φαίνεται δμως νά ήναι άπό δεκατρικ^ 
έως δεκατέσσαρα εκατομμύρια. Τής Ισπανίας αί μεγαλοπολει; είναι ολι· 
γαι καί μακράν ή μία τής άλλης, συγκοινωνίαν εχουσαι μεταξύ των 
βραδεΐαν, καί ταύτην δχι «κίνδυνον. Το προσωπον τής γή ; είναι τρα
χύ, καί πολλαχοϋ βουνώδες" διώρυγες ή πλώΐμοι ποταμοί 6εν υπάρ
χουν ποσώς, καί αμαξιτοί δρόμοι ολίγοι· ώστβ το έσωτεοικον εμπό- 
ριον ένεογεΐται ώς έπιτοπλεΐστον διά ήμιόνων. Η πνευματική δ* συ- 
ναναστοφή μεταξύ τών διαφόρων μερών τού βασιλείου εΰρισκεται 
είς κατάστασιν Ιτι χειροτέραν. Ολίγα βιβλία τυπόνονται, ολίγοι άνα- 
γινώσκουν, καί μόλις υπάρχει μία έφημερίς άξια τοΰ όνοματ*; είς 
ολην τήν έπικράτειαν. Φανερόν δτι οί άνθρωποι τοιαυτη; χώρας δλί- 
γον έμπορούν νά όμοιάζωσι τούς τής Γαλλίας, Γερμανίας, Αγγλίας, 
Ιταλίας, ^ καί τής Ελλάδος.

II Ισπανία είναι σχεδόν έξ ολοκλήρου τόπο; γεωργικός· δθεν Ζ~ΐζ 
Επιθυμεί νά κρίνη περί αύτής πρέπει νά γνωριζη καλά τους χωρικβυς, 
τόν χαρακτήρα, τάς εξεις αύτών και τά αισθήματα, μάλλον παρ* 
νά συνάγγι συμπεράσματα άπό τήν περιωρισμένην κοινωνίαν τοΰ Μα- 
δρίτου, τής Βαρκινώνος, η τών Γαδείρων. (5 αριθμός τών κτητόρων 
τής γης καί τών γεωργών καθ’ ολην τήν Ισπανίαν συμποσοΰται εις 
σχεδόν £ν έκατομμύριον ό δέ τών εργατών και ποιμένων εις άλλους 
τόσου;. Ούτοι, μέ τάς οίκογενείας αύτών, συγκροτούν τό μέγα σώμα 
τοΰ πληθυσμού, ένω οί μικρέμποροι καί οί μεγαλέμποροι, οί τεχνί- 
Tat καί οί χειροτέχναι, ολοι έντάμα δέν συμποσοΰνται είς ήμισυ έ
κατομμύριον, διεσκοοπισμένοι είς τά διάφορα μέρη τοΰ βασιλείου.

Οί χωρικοί τής Ισπανίας είναι ίσως μεν καί οί ωραιότεροι, βέ
βαια δέ οί ΰπερηφανώτεροι εις τήν Ευρώπην, ’Εν γε'νει είναι καλο
καμωμένοι καί εύρωστοι, λιτοί καί καρτερικοί Ινδείας, φύσει σεμνοί 
καί σιωπηλοί, φρονηματίαι καί ανδρείοι. Φιλοπατρία καί μισοξενία 
έγιναν είς αύτοΰ; αίσθήματα πατροπαράδοτα, συνδεδεμενα μέ τήν 
θοησκείαν αύτών άπό τοΰ καιοοΰ τών Μαυρουσιακών πολέμων. Αι 
καλαί αυτών ποιότητες άμαυρούνται άπό προλήψεις· ή αύςηρότης των 
έκκλίνει κάποτε είς άγριότητα, ώς καί ή εΰσέβειά των είς δεισιδαι
μονίαν. μ ’ δλον τοΰτο, είς τήν κοινήν τοΰ βίου συναναςροφήν, είς 
ήσυχους καιρούς, φαίνονται ώς άνθρωποι φιλοστόργου καρδίας, καλής 
διαθέσεως, καί εύγενικών ηθών. Αν καί άμαθεΐς απέχουν πολΰ τοΰ



νά γραι νωθροί· καί μολονότι πτω χοί, δ!ν elvxt δυστυχείς.
«Τίποτε ι ί ί  άλλους τοπους, λέγει περιηγητή; Γάλλος, δέν όμοιάζεί 

τόν Ισπανόν χωρικόν,— τόν Ισπανόν εργάτην. Είς πάν άλλο μέρος ό 
χωρικός είναι άνθρωπο; κοπιασμένος κα! στενοχωρημένος, ούδέν' άλλο 
ποτέ διαλογιζόμενος παρά πώς νά πρόβλεψη τά  δι’ εαυτόν κα'ι τήν 
οικογένειαν του χρειώδη. Είς τήν Ισπανίαν ό χειροτέχνες, ό εργάτης» 
δέν απασχολείται ποτέ όλοτελώς από τοιαύτην φροντίδα. Τόσον ό- 
λίγαι κατήντησαν «ί χρεΐαι αύτοΰ διά λιτών έξεω ν, ώστε ό φόβος 
ένδειας σπχνιω; τοϋ ταράσσει τήν άνάπαυσιν ·?[ τοΰ χαλα τήν ευ
διαθεσίαν. iSvotj επισκεπτόμενοι την Ισπανίαν, και ποοσεχοντε; είς 
τά  ν)9·/| καί τήν διάλεκτον τών κατωτέρων τάξεων, έκπλήττονται είς 
τήν απλήν, άφελή, και πολνλ.ακι; υψωμενην συνομιλίαν τοϋ άγροτικού 
πλήθους. Αί συνδιαλέξεις αΰτών ποτέ δέν στρέφονται περί ουτιδανά; 
ίΐ χυδαϊκας υποθεσει;· συλ.λογιζονται ορθώς, καί πολλάκις ε^οράζουν 
γενναία φρονήματα μέ φυσικήν τινα ευγένειαν. Πρό πάντων,' έχουν 
οιισθημα τ ι ύπερηφανια;, τό οποίον κάμνει αύτού; νά μή καταδέχωνται 
ανταμοιοην τινα δι εκουσίου; δουλευσει;· Είς βουΰτραγον εϋίΐσκότ.ε
νός, υπήγα νά έπισκεφθώ τό ώράΐον άγροκήπιον κα! τά  έξαρετκ  
ποίμνια μεγάλου τινός Λουκός· μ ’ εδω*ε δέ ό οικονόμος δοϋλον τ ι-  
να, δια νά με δε:ξιρ. Ο!ιτο; εςεπλήρωσε τό χρεο; του μέ γνώσιν καί 
βύγενειαν* δθ·:ν, δτε άνεχώρουν, ήθελα νά τόν ανταμείψω, άλλά δέν 
?!;ευρα πώς νά τό κάμω, χωρίς νά πειράξω τήν εθνικήν αύτοϋ ΰπε- 
ρηφανίαν. £ρριψα £ν βλέμμα είς τή» ενδυμασίαν τοϋ οδηγού μ ας,—  
δέν έδειχνε παρά όλίγ/,ν άνάπαυσιν· καί τά παιδία του δέ, τά ό 
ποια είχαμεν άπαντήσειν, ησαν ρακενδ'ΐμένα. Απεφάσισα λοιπόν νά 
τόν προσφέρω άργύριον καί, φθάσας είς τήν πύλην, έπεχείρησα νά 
κυλίσω, δσον ήσυχα ήδυνάμην, φλωρίον τ ι  είς τήν χεϊοά του. Τήν 
στιγμήν έκείνιην, άποχαιρετών ήμας, έτυχε νά ήναι σκυμμένο; χ α 
μηλότατα· άλλά μόλις ήγγιξεν αύτόν τό άργΰριον, κα’ι, ανυψωθείς 
ύπερηφάνως, είπε μέ τόνον κατεσταλμένης όργής- «ήμείς, κύριε, δέν 
χρείαζόμεθα βοήθειαν άπό κάνε'να· ό αύθεντης μας slvat άρχων μ ε
γάλος, οστις δέν άφινει τούς ανθρώπους αύτοϋ νά χοειάζωνται τίπο
τε.»  Παρόμοιον αισθ/ιμα κάμνει τόν χωρικόν τής Ισπανίας νά μήν 
ύποφέρτι συμβουλήν, κα! ν’ άποστρέφετ,Λΐ όποιονδήποτε νεωτεοισαόν, 
οστις προσκρούει είς τά αισθήματα τάς έξεις, $ τήν τζίςΐ'ι αύτοΰ. Τοι- 
βΰτος είναι ό χωρικός τή» Καστέλλη;· τοιοϋτο; κα! ό τής Αραγω- 
νιας άλλά μέ πείσμα πλειότερον· τοιοϋτο; κα! ό τής Κχταλωνίας, 
δραστηριώτερος δμως, κα! πολύ πλέον φιλέκδικος. Είς τάς νοτίους 
ίπαρχίας σώζονται περισσότερα βαρβαρισμοϋ κα! αγριότατος λείψανα»

Ιξ αίτιας, ίσως, τοΰ μιχροτερου αύτών άγώνος μέ τούς Μβυρουσίους, 
κα! προσέτι τής Αφρικανή; αύτών γειτονεύσεως.η

Ατοπον, έπ’ αλήθειας, ήθελεν εΐσθαι νά ζητήσν) τις νά δωσνι εν« 
κα! τόν αύτόν χαρακτήρα είς τούς κατοίκους χώρας τόσον εύμεγε- 
θν-τς, δσον ή Ισπανία, ίκανή διαφορά υπάρχει μεταξύ τοΰ εί; τάς 
βορεινά; έ-αρχία; διατρίβοντο; παρά τόν Ατλαντικόν ωκεανόν, κα ί 
τοϋ κατοίκου τών ηλιακών παραλίων τή ; Μεσογείου· κα! προσέτι 
μεταξύ τών δύω τούτων κα! τοΰ εί; τήν μεγάλην, κεντρικήν, καί 
ύψ/ιλήν πεδιάδα τής Καςέλλης, Αεγιώνος, κα! ΕΙς-ρεμαδούρας διαι- 
τωμένου. Ταύτας έμποροΰμεν νά λογιζώμεθα ώ; τά ; τρεις εύμεγέθίις 
διαιρέσεις τή ; ίστανίας.

Τών εργατών ό μισθός είναι όλιγώτερο; είς τά βορεινά μερη π α 
ρά είς τήν Καστέλλν,ν καί είς τάς άλλα; κεντρικά; επαρχία;, δπο’> 
ό πλ/,θυσμό; είναι αραιότερος, κα! τά χωρία μικρότερον τό 2ν τοϋ 
άλλου. Π τροφή τών έργατικών χλάσεων συνίς-αται άπό άρτον, χοτ·- 
ρειον κρέας παστόν, κυάμου; κα! φασώλια, έλαιον, σκόρδα, λαχανι
κά, κα! οίνον. Σπανίως τρώγουν νωπόν κρέας· τά δέ αλμυρόν όψά- 
ριον χρησιμεύει διά τάς νηστίμους ήμερα;. Δι’ ενδύματα ίξοδεύουν 
πολλά ολίγον, κάμνοντες τό έπανωφόριον αύτών άπό προβέαν, η  
χονδρόν τ ι  μάλλινον ύφασμα, τό όπο'ίον διαρκεΤ μίαν ολόκληρον άν- 
θρωπίνην ζωήν. Τό Ισπανικόν ψωμίον δέν είναι άναιβασμενον ώς τό 
ίδικόν μας, άλλά σφιγκτόν κα! ωσάν π ίττα· έχει δμως καλλίστη» 
γεϋσιν, διότι ό Ισπανικός σίτο; είναι εξαίρετου ποιότητας. Είς τάς 
κεντρικά; κα! άρκτώας επαρχίας, τό κρασ’ον είναι μέν ποτόν π ά γ- 
κοινον, πλήν κα! γενικώς άθλιές-ατον· άλλ’ είς τό νότιον τή ; Ισπα
νίας, δπου γίνονται οίνοι καλοί, εί; τάς περιοχά; Ξερών, Ρώτας, 
Μαλάγας, ’Αλικάντης, ό κοινό; λαό; μόλι; τό άπογεύονται·— ή τ ι 
μή του είναι υπέρογκος δι’ αύτούς. Είς τήν Καταλωνίαν κα! είς 
άλλας επαρχίας παρά τήν Μεσόγειον τό γεύμα τετραμελοΰ; οικογέ
νεια; συνίσταται κοινώς άπό μικρά» ποσότητα παστοϋ όψαρίου, ά 
πό άρτον κα! έλαιον τό δέ δείπνον άπό όλίγα χόρτα. θ ! Κατα- 
λώνίοι δμως ύπεραγαποΰν οίνον κα! πνεύματα, άλλά σπανίως βλέ
πει τις Ισπανόν μεθ^σμένον, εκτός μεταςύ τοΰ άχρειωμένου δχλο<> 
τών πόλεων. Τό κάπνισμα επικρατεί παντοΰ, πλήν είς τρόπον οί- 
κονομικώτατον καθείς φέρει μέσα είς τό πουγγίον του κομμάτιον 
καπνού, έκ τοϋ όποιου κόπτει ολίγον, τό θρύπτει μέσα είς τήν πα
λάμην τής χειρός, τό πεοιτυλίττει εί; χαρτι’ον, ώ; σήμερον έγενι- 
κεύθν), κα! κατασκευάζει τό πολυπόθητον σιγάρον.

Είς τήν Καστέλλην, δπου γεννδται χατεξαίρετον ό σίτος, εχου*



οί κάτοικοι ««ράδοξον τινα προς τά δένδρα αντιπάθειαν, διότι ελ
κύουν καί περισκεπάζουν τά  σιτοφάγα πτηνά. «λφοΰ, λέγει τις, πρό 
πβλλοΰ παντελώς έγύμνωσαν άπό δένδρα τήν χώραν, όχι μόνον δέν 
φροντίζουν νά τά  άποκατ«<Γήσωσιν, άλλά τρέφουν τοιοϋτον βδελυγ
μό» πρός αύτά, ώστε ζητοϋν νά τά  έξολοθρεύσωσι καί άπό τάς 
πλευράς τών λεωφόρων, βλάπτοντες οσα μέ ιδίαν της δα πάνην έ- 
φύτευσεν αύτοϋ ή κυβέρνησις. Αιά τήν πρόληψι» δέ ταύτην παρε- 
τηρήθη δτι ή γή είς τό ενδότερον τής Ισπανίας, πυρουμε'νη άπό
δυνατόν ήλιον, χωρίς δένδρα νά μετριάζωσι τήν ίσχύν αύτοϋ η νά 
έλκύωσιν υγρασίαν, έχασε βαθαηδάν τούς ρύακας καί τάς πηγάς της, 
<» τών όποιων τίποτε τώρα δέν μένει παρά κεναί φάραγγες, ση- 
μειόνουσαι τόν ποτέ δρόμον τών ζωογόνων ύδά των.» ’Από τά όρη 
τής Κέας Καστέλλης προμηθεύονται ο! κάτοικοι τών πεδιάδων άν
θρακας διά καύσιμον. Τίποτε δέν υπάρχει έρημότερον τής περιχώρου 
τού Μαδρίτου· ούτε δάσος, ούτε περιβόλιον, ούτε θερινόν οίκον εμ- 
ποοεΐ τις νά ϊδν). Οί αγροί είς τήν Καστέλλην δέν είναι περιφραγ
μένοι· ό οΐτος αλωνίζεται καί άφίνεται είς τήν άλωνα, έως νά τόν 
έπάρωσιν οί κερδοσκόποι πραγματευταί, οίτινες γενικώς τάν έχουν 
προαγορασμένον. Οί γεωργοί, ς·ερούμενοι χρημάτων, δέν έμποροϋν νά 
κάμωσι βελτιώσεις είς τάς γαίας των. Αί άγοραί απέχουν παραπο-
λύ· καί μολονότι πολλάκις ό σίτο; τιματα ι διπλασίως είς τήν Γα-
λαικίαν, ’Αςουρίαν, καί ά'λλας Ιπαοχίας παραθαλασσίους, παρ’ όσο» 
τιμ ά τα ι είς τάς κεντρικάς, μ ’ όλον τούτο ή δαπάνη τής μετακο
μιδής έπάνω είς τά νώτα ήμιόνων, η είς άμαξας συρομενας ύπό βο
ών, άπορροφα ολόκληρον τό κέρδος. Σχεδόν τό ημισυ τών προϊόν
των υπάγει είς φόρους καί δεκάτας· άπά το άλλο δέ ήμισυ πλη- 
ρόνει ό γεωργός τόν κύριον τής γής, καί διατηρεί τήν οικογένειαν του.

Είπαμεν ότι μεταξύ τών διαφόρων μερών τής Ισπανίας ύπάρχει 
ικανή διαφορά ώς πρός τήν γεωργικήν. Είς τήν Ούαλεντίαν, Μουρ- 
κίαν, καί Γρανάταν, οί αγροί ποτίζονται κάλλιςα. Αύτοϋ ή χώρα, κλίνουσ* 
έκ τών όρε'ων πρός τήν Θάλασσαν, διαιρείται είς πολυάριθμα χωράφια, ύψού- 
μενα τό Sv επάνωθεν τοϋ άλλου, ώς αί βαθμίδες αμφιθεάτρου. Οί ρύακες δέ, 
καταβαίνοντες άπά τά  όρη, στρε'φονται εί; διώρυγας πολυπληθείς, 
ώστε νά ποτίζωσι τά όλον. Φυσικά, τό δικαίωμα τοϋ μεταχειρίζε- 
σθαι τά  υό'ατα έκάστου ρύακος είναι ακριβώς προσδιωρισμένον· όταν 
δέ φθάσνι ό καιρός, οί άπολαμβάνοντες ίίδατος προνόμια ετοιμάζουν 
μ ετ’ έπιμελείας τούς άγρούς αύτών, ανοίγουν τούς αγωγούς των, 
γεμίζουν τούς λάκκους, καί πλημμυρίζουν ά'παντα, εως καί τούς 
αμπελώνας καί ελαιώνας. Εξ αίτιας τοϋ συ'ήαατος τούτου τά  προϊ-

όντ* πολυπλασιάζονται θαυμασίως, καί ή γή εξακολουίιΤί γβνιμος κα
θ’ όλον τό έτος. Αί συκαμινέβι άποφυλλίζονται τρις, και τό Tpt- 
φύλλιον θερίζεται έπτάκις η καί δεκάκις· κίτρα κόπτονται συνεχώς 
δύο η τριών οκάδων, καί βότρυες σταφυλής πέντε οκάδων· σΐτο< 
σπειρόμενος τόν Ρίοεμβριον παρέχει τριάκοντα είς το iv τον Ιούνιον 
κριθή τόν Οκτώβριον δίδει είκοσι τόν Μάϊον* όρυζιον τον Απρίλιον 
παρέχει τεσσαράκοντα τόν Οκτώβριον, καί αραβόσιτός, δευτεραν φο
ράν φυτευόμενος, δίδει έκατονταπλασίονα.

Είς τήν άρκτον, αί έπαρχίαι τής Ναυάρρας και Βισκαιας κ*λλι· 
εργούνται τών λοιπών όλων έντελε’στερα. Απολαυουν ίδιαν αύτών 
τοπικήν κυβέρνησι*, καί προσδιορίζουν τούς φορους αναμεταξύ των. 
Πληρόνοντες είς τό βασιλικόν ταμεΐον συμφωνημενην τίνά ποσότητα, 
άπαλάττονται πολυειδών μικρών δοσιμάτων, είς τα  όποια ύπόκιιται 
τό έπίλοιπον τής Ισπανίας. Καταγίνονται δέ καί είς χειροτεχνήμα
τα , έξαιρέτως τοΰ σιδήρου, καθότι υπάρχουν ανθρακος μεταλλεία είς 
τόν τόπον αύτών. Αί Βασκουϊκαί έπαρχίαι συγκροτούν είδος χωριςής 
βασιλείας, μέ ίδιους αύτών νόμους καί γλώσσαν.

Οί όρεινόμοι τής Γαλαικίας, είς το δυτικόν άκρον τής Ευρώπης, 
έρριγμένοι τρόπον τι»ά έξω είς τάν θορυβώδη Ατλαντικόν, 0"ΐς βρε· 
χει τήν τραχεΐαν αύτών χώραν καί από τα  δυο μερη, είναι π τω χο ί, 
εύρωστοι, κ α ί καρτερικοί. Επειδή όμως τό όίκαρπον αύτών χώμα
δέν έμπορεί νά θρέψνι παρά μέτριον πληθυσμόν, καταφεύγουν άνά 
χιλιάδας είς τάς μεγαλοπόλεις, μάλιστα είς το Μαάριτον καί τήν 
Α ίσσαβώ να, όπου ένασχολοϋνται ώς αχθοφόροι καί υδροφόροι. Χ αί
ρουν δέ γενικήν ύπόληψιν διά τιμιότητα, πολύ διαφεροντες άπό τους 
κατοίκους τής τερπνής καί θερμής Ούαλεντίας, οίτινες έχουν όνομα
κακόν είς τήν Ισπανίαν. θ ί  ’Αστούριοι ομοιάζουν ώς πρός τήν κα- 
τάστασιν καί τά  επιτηδεύματα τού; γείτονας αύτών Γαλαικούς, εί
ναι ό'μως όπωσοϋν πλέον έπιχηρειματίαι.

Εύρίσκετοα είς τήν Ισπανίαν συντροφιά τις, m e sta  καλούμενη, κα- 
θυπερβολήν οχληρά είς πολλοτάτους γεωργούς. Συγκροτούν δέ αύτήν 
κτη'τοοες προβάτων, οίτινες έχουν τό δικαίωμα νά βόσκωσι τά ποί
μνιά των είς όλας τάς νομάς τής Ισπανίας, ύ  αριθμός τών προβά
των αύτών συμποσοϋται είς περίπου πέντε έκατομμύρια· οί δ ε
πίτροποι, βοσκοί, καί άλλοι των ύπηρέται άναβαίνουν είς περίπ ου 
πεντήκοντα χιλιάδας. Εχουν δέ καί αξιωματικούς καί κριτής, ο ίτ ι. 
νες καταδυναστεύουν μεγάλως τούς όσοι έναντιοϋνται είς τά  νομιζό- 
μενα δικαιώματα καί προνόμιά των. Τά πρόβατα μετα*αζ·*ύουν τό 
&έρος άπό τάς πεδιάδας είς τά  δ^η, καί όπίσω πάλιν πρά τοϋ χε ι.
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■μώνος, οιώκοντχ τά άλλα ποίμνια έξω άπό τά 7.ιοάοιά των, καί 
ποοξενούντα πολλών βλάβην. Αυτη είναι μία α ίτίχ, διά τήν οποίαν 
είνχι «περίφρακτοι οί άγροι είς τήν κεντρικήν Ισπανίαν. Η συντρο
φιά Si μονοπωλεί καί τό μαλλίον, καδίτι οί κατ’ ίδίαν ποιμένες 
καί κτνίτορες προβάτων δέν δύνανται νά συνεριοδώσι μέ τοιούτον ι
σχυρόν καί πλούσιον σώμ*, τό οποίον λογαριάζει μεταξύ τών με
λών «ύτοϋ άνδρας είς ΰψηλάς δεσεις, καί προεστώτας τή; εκκλη
σίας. Περί τής καταχοήσεως ταύτης γίνονται πρό πολλοϋ μεγάλα 
άπό τοΰς ίσπανοΰς γεωργούς· είναι δε βέβαια Sv τών πλέον παρα
δόξων μονοπωλίων, όσα έχαρίσδ/;σαν ποτέ είς δποιονδ'4ποτε τόπον.

Ο  Μ Α Τ Α ΙΟ Φ Ρ Ω Ν  C P O Y A A S T H S .

ύ  καδηγητής Πόρσων, (Porson,) άνήρ πεπαιδευμένος, άνίσου β· 
«.ως φυσιογνωμίας καί παρουσίας, συνέβη ποτε όδοιπορών έντός τι- 
>ός άμάξης μέ διάφορα υποκείμενα ατινα δεν τόν έγνώριζον. Νέος 
τις φοιτητής έχ τοΰ O xford, έδιασκέδαζε τάς Κυρίας με ποικίλας 
Ομιλία;, μεταξύ δέ τών άλλων μέ έν* ρητόν, ώς αύτός ελεγεν, έκ 
Γθΰ Σοφοκλεους, Τό Ελληνικόν τούτο ρητόν άναφερόμενον εντός τής 
ίιιχζνΐί έξύπνησε τόν ύπνώττοντα καθηγητήν άπό τόν κυνικόν, ού
τως ε ίπ ε Τ ν ,  y - ν ο ν ,  οστις τόν έκυρίευε κειτά^ενον ε"ς τινα γωνίαν 
Γή; ά-ΐάξης. Τίναξα; τά  ώτία του καί στρέψχς τοϋ; όφδχλμούς του 
ινομιζω , εΰγενή Κύριε, είπεν, δτι πρό μικροϋ μας έφιλοδωρτίσχτί 
χέ ένα ρητόν έκ τοϋ Σοφοκλέους· έγώ δεν ένδυμουμαι νά τό άπήν-
τησ χ!»  « ή  Κύριε, έπχνελαβεν ό σπουδαστής μας, τό ρητόν υπάρ
χε ι αυτολεξεί, ώς τά άνέφερον, είς τόν Σοφικλεχ· δμως ύποδεττω, 
Κύριε, δτι είναι ολίγος καιρός άφ’ δτου ύμε~ς είσδε εί; τήν Ακα
δημίαν.» ό  καδ/ιγητής τότε είσχωοών τήν χεϊρά του εί; τόν μέγαν 
αύτοϋ επενδυτήν, καί έκβχλλων μικράν τινα έκδοσιν τοϋ Σοφοκλί- 
ους, ίσύχως είπεν εις αύτόν ίνα εύχρε"ηδ?ι νά τώ δείξνι έν τώ μ ι-  
κοώ έκείνω βιβλιχρίω τήν έν .λόγω περίοδον, ό  νέο;, άφοϋ διά τιν* 
καιοόν διέτρεξεν τά φ)λλα τοϋ βιβλιχρ'ου, άπεκρίδ/)· «κατά δευτ»- 
ραν σκεψιν ενθυμούμαι τώρα δτι τό ρητόν υπάρχει είς τόν Ευριπί
δη».» «Λοιπόν Κύριε, είπεν ό κ&δηγητής βάλλων έκ νέου τήν χε ΐ
ρά του είς τό θυλάκιό» του κχί έγχειρίσας αύτώ όμοίαν τινα έκ- 
δοσίν τοϋ Εύριπίδου, δίλετε εύχρε στηδεΐ ΐσω; νά τό άνεύρητε άντ 
«ύτοϋ έν τώ  βιβλιαρίφ τούτω. η ό  νέος όξόνειος έπανελαβε πάλιν 
«τό μέρος του μέ δχι καλλητέραν δμως έπιτυχίαν, Τό υπομειδίαμα
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τών Κυριών τόν έπληροφόρησεν δτι ύπέπεσεν είς μέγ» λάδος. « έπ ί 
τέλους, συγχωρήσατε μοι Κύριε, είπεν, πόσον επιλνίσμων είμαι! ε ν 

θυμούμαι τώρα, ναι, ναι, μάλιςα, άκριβώς ένβυμοΰμαι, δτι ή περίο- 
ύος υπάρχει είς τόν Αισχύλον.» ό  άδυσώπητος καδηγητής έπανήλ- 
δεν πάλιν είς τό άνεξάντλητον θυλάκιόν του, ένώ δέ τώ  ένεχείριζε 
καί τόν Αισχύλον, ό εκστατικός σπουδαστής μας έκραύγασεν· ιιςα - 
ματησατε τήν άμαξαν! Α ί'! At! A t! άμαξηλάτα, έκβαλλε με σάς 
λέγω έξω εί; τήν στιγμήν,— έκβαλλε μ ε ! καδότι ένταΰβα είναι άν
θρωπος δστις φέρει εί; τό δυλάκιόν του ολόκληρον B od leian  βιβλιοδήκη».

(έ* τοϋ Λγ-νλίχοj Moral Class-book.)
_____________  Λ. II.

« I L L U S T R A T E D  L O N D O N  N E W S . »

ΑριΟμ. 3 5 2 . 8 όκτωβρίου 185 9 .

·-— C 6 Ο wm· —

ΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΣ ΙΕ ΡΕ 1Τ.

Νεάπολι;, Μαΐου 29.
Τήν πχρελΟοΰσαν εβδομάδα τό δ»μα τοϋ τζΐτ'ζ Πατρός Πίου, ’Ιησουίτου 

διά τοΰ όποιοι» τόν άμβωνα κχί αύτίκοον έ?ομολογητικόν στασίδιον ό λαός το» 
έσεβάζετο. προκατηλημμένος εκ τή; άγιότητός του, ήνεώχθη εις χήν παρου
σίαν τού Καρδιναλλίου ’Αρχιεπισκόπου μα; και ένός ΙΙρέσοείυς τοΰ Βασιλέ- 
ω;, έκεΐ εύρέθησαν G00 ούγγίες χρυσίου διαφόρου εί'δους, τραπίζογροτμμάτι* 
άναβαίνοντϊ είς 56,000 δουκάτα, 1,600 λίτρες κηρίου, <0 χαλύβδινα άγγίϊβ 
γίμάτα 'Ολλανδικής νηκοτιχνής, 3 ωρολόγια χρυσίο.), (di ripetazione.) 4 
ταμβακοθήκαι Ιξχιρέτων κονχυλ'ών, 200 μανδίλιχ μεταξωτά, καί εν κειράλαιον 
άπό 300,000 δουκάτα. Πρό τοΰ θανάτου του, έκαμε ε'ν δώρον, εις τόν Ναόν 
τών Ιησουιτών, ένό; κομματιού βελούδοο στολισμένου μέ χρυσίον, εν μέγα άγαλμα 
τής τής Λμωμου θεοτοκου συλλήψεως, τό όποιον τ,τον εκ Μωσαϊκού άργΰ- 
ρου, καί μία ώραία πυραμίς, νά έγερΟή έμπροσθεν τοϋ Ναοΰ.

(Μίταφρασις υπό Πχλαίινοΰ Σπυρίίωνίς Zax’jvOitv.)

0 ΘΑΜΑΤΟΣ ΤΟΓ ΚΛΕΦΤΟΓ.
θέλτε νά ’δήτε λείψανο' τόν κλέφτη πώς τόν βάφτουν ;

Πώ; τά συντρόφια τόν θρηνούν, τήν δρφανιά τών κλάφτουν;
Περνάστε στής άκρωνυχιές· Τρίκορφων τά λημέρια’
Ν ' έκοΰατϊ βογγολόγημα’ παράπον’ ώ; τ’ αστέρια-
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I t  in  τ’ ό Γιίννος, κείτετε! σάν το βηριο μουγγρίζει*
Καί το σπαθί στό χέρι του' λαμψες διασκορπίζει 
Αάμψες άστραποχαίουσι* τυράννους φοβερίζουν'
Τυράννους τούς π*μμίβρους* άχτίδες τούς σπαθίζουν.
’Αστραφτολάμπει το σπαθί* το πύρινο τουφέκι"
Καί «ίς τά δόντια του κρατεί* τό φλογερο φουσίχι*

Όλημερίς ’πολέμησε· σά λόχος, σά λειονιάρι* 
νΕχοψε τούρχους με σπαθί* καί μέ το γιαταγανι*
Κ ’ ίνώ ’περπάτα στα κορμιά, χ’ ίμέτρα τά κεφάλια*
Άράπης άπο τά κορμιά" μέσ’ άπο τά τροχόλια*
Τον 'αίη ποδ Ιστέναζε* τήν θανατοστοιβάδα"
Άνάφτει ·ίς τά στήθει* του' δύο πιστόλια μαΰρα*

Λεν πέφτει ό παλλήκαρος 1 πετα και τον ^πατάει 
Κ « ί «άν ο λΰχος το άρνί’ έχει τον έξεσκλαει*

•Τρ έχτε συντρόφια πιάστε με 
«Λαβώθηκ’ ·  καϋμένος t 

«Τρέχτε συντρόφ'α πιάστε με,
«Δεν είμαι πεΟαμμένος!»

Στά χέρι* τον έπήρανε* στά νύχια του πετά»ι*
Σάν άγετος, σαν πέρδικα, και ψυχοερωτάει*
«Δέν ειν παππας έδώ J δέν είναι έκκλησία ;
«Γιά την άγια κοινώνιά! τά ’άχραντα μυστήριας 
«Κ’ έδώ ο τοΰρκος έκαψε I χωριά καί  ̂ μοναστήρια;
«Δέν ’άφησε μήτε παππα ·' γιά κοινωνιά^ τή θεία ;
«Κρίμα I κρίμα! στον τόπ’ αύτόν* πατρίδα τήν άγία!»

Καί στδ παράπονό τ’ αυτό- δακρύζουν τά συντρόφια’
Και ή ψυχή του ’ξέρχεται* ξεσκλιζουσα τάντώσθια*
Μέ σκούξιμο καί τρίξιμο* ώς ^τρίζουνε τά δένδρα·
Σάν ξεριζών* αυτά βόρειας' λτζ την άγρια ‘πέτρα* ^
Καί είς το  ξέρχω μα αυτής* ό στεναγμός ^του^ βράζει,
Κ«ί το φοοσέκι τών δοντιών* στό στεναγμόν ανάβει*
Άνάφτει I καί ψηλά πετα, μαζί. μ ε  τήν ψυχή του*
Εκείνη μέν’ είς τά Ικεϊ I καί κάτώ ή οργή  ̂του*
Άνάφτει σάν τήν άστραπή* στά σύγνεβα γυρίζει*
Καί σάν άνεμοστρόβιλος* κάτώ στη γή γυρίζει*
Γ υρίζει, πετςΐ, ρ ίχνεται, κατά τή ς  τυραννίας*
Καί ορκο κάμνει ή κλεφτουρια* στο ονομα τσ άντρειας 
Στύ ονομα του Γιάννου της* πιστεώς της αγίας 
Ή  ν’ άποθάντ) στό Σταύρο υπέρ έλευθερίας*
'Ή νά τήν κάψη άστραπή* άφορισμος τοϋ Γιάννου*^
Π ’ έγύθη έ π ’ τ ί στόμα'του* σάν μουγγρισμ&ς τοϋ "αδου 1

(Απόσπασμα εκ τών ανέκδοτων του Κυρίου X. 2ακελλαριαοΓου, ων τήν 
έκτύπωσιν εύελπιζόμεβα τάχιον, καδ’ ά προεκνίουξίν Q συγγραφεύς.)


