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Ή τ ο περίπου ώρα 5 μ .μ .
Νεαρά γυνή κομψή άμ α καί μεγαλοπρεπής,
ένδεδυμένη στολήν εξοχικήν πολυποίκιλον, έφόρει
τάς χειρίδας της ετοιμαζόμενη νά έξέλθη. Ρίψασα δε τελευταίου βλέμμα έπί τών ^οδοχρόων
μετάξινων κόμβων τών διεσπαρμένων έπί τής λευ
κής έσθήτός της, εΐπεν άπο εεινομένη πρός τήν θα
λαμηπόλον μετά θελκτικωτάτης φφθυμίας*
— Πώς σου φαίνομαι, Μαρία ; είμαι υποφερτή;
— "Α I κυρία μου, άπεκρίθη ή θεραπαινίς μετά
πολλής ειλικρίνειας, ποτέ μου δέν σας είδα τόσον
εύμορφη.
— Χαίρω πολύ, διότι σήμερον ίσα ίσα έχω
ανάγκην νά φαντάξω.
— Μ άλιστα, είξεύρω, κυρία, σήμερα θά συ
νάξετε διάφορα έργόχειρα διά τό μεγάλο λαχεϊόν
που θά κάμετε χάριν τών πτωχών.
— Ά μ ε ! θά ψωμοζητήσω από θύρας εις θύραν.
Τόσον λοιπόν καλλίτερα άν είμαι τόσον ωραία
δπο»ς μου λέγεις. Πρέπει νά είξεύρεις, κόρη μου,
ότι διά νά έπιτύχη τό π ρίγμ ’ αυτό. όποιος το
άναλάβη, πρέπει νά μή τον βλέπουν οί άλλοι καί
τον λυπούνται. ’Αλλέως δέν καμνει τίποτε.
Ή Βαλεντίνη, ούτως ώνομάζετο ή νεαρά γυνή,
κατέβη τήν κ/ίμακα καί έξήλθεν εις τήν όδόν.
Ή οδός κοσμουμένη διά διπλής σειράς φιλυρών,
τήν ώραν εκείνην ήτο έφημος καί σιωπηλή. Αί
έ/ατέρωθεν τής οδού έξοχικαί οίκίαι δέν ησαν α 
κατοίκητοι, άλλ’ οί έν αύτοϊς οίκούντες δέν είχον
αφορμήν, ώς ή νεαρά γυνή, νά προτιμήσωσι την
θερμήν κόνιν τής όδού άντί τής χλοεράς καί δροσερας αύτών αιθούσης.
Αί ζηλότυποι γλώσσαι δυνατόν νά είπωσιν ότι
ή σύστασις λαχείου πρός ευεργετικόν σκοπόν ύπό
νεαρας χήρας είκοσιτεσσάρων έτών, πλούσιας καί
εύμορφοτάτης, εΰφυεστάτης, άξιεράστου, φαιδροτάτης, ώς καί οί ευεργετικοί χοροί καί πασαι αί
ύπέρ τών πασχόντων φιλάνθρωποι θεωρίαι, καί
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πάσα τοιαύτη εορτή εις ούδέν άλλο καταλήγει,
ή εις τήν άναζήτησιν ποικιλίας διασκεδάσεων.
Καί ταύτα μέν αί ζηλότυποι γλώσσαι· άλλ’ οί
άνθρωποι όμως οί εύ φρονοϋντες, όλως άλλην ίχουσι γνώμην, παραδεχόμενοι ότι πολύ χριστιανικώτερον εινε τό νά εύεργετή τις καί άνακουφίζη
τόν ομοιόν του διασκεδάζων, ή νά κακολογή τόν
πλησίον. . . .
Ά λ λ ’ άς μή την άφίνωμεν πολλήν ώραν ε ζ ω
έν τή όδψ· πιθανόν νά μας φύγη- διότι έχει νά
έπισκεφθή πάντας τούς εύπορους τής έξοχής πρός
συλλογήν πραγμάτων ύπέρ τού λαχείου τών άπο
ρων, καί ή ώρα έπείγει.
Β'
Πρώτος έγγεγραμμένος έν τώ σημειωματαρίφ
αύτής ήτο γηραιός ζωγράφος μέγα έχων όνομα
μεταξύ τών καλλιτεχνών, Κάρολος Δελωρής όνόματι, ζών μόνος μετά τής γηραιάς αυτού θεραπαίνης. Ή οικία του ήτο εύθυς άπέναντι.
Ή Βαλεντίνη είχε πολλήν οικειότητα πρός
τόν γηραιόν τούτον γείτονα, δστις καίτοι ύπερεξηκοντούτης, είχεν όμως τόν νούν αυτού άκμαιότατον. Ή τ ο εύγενέστατος, κομψότατος, θελκτικώτατος καί άστειότατος, όμιλών περί τής τέχνης
αύτού μετ’ εύφραδείας άπαραμίλλου καί ένθουσιασμού άκρατήτου. Το έργαστήριον αυτού,τελειότατον καί χαριέστατον ένδιαίτημα.ήτο προσιτόν
εις ολίγους τινάς προνομιούχους, έν οίς συγκατελέγετο καί ή Βαλεντίνη.
Είσελθούσα εις τήν οικίαν έχαιρέτισεν, επιχαρίτως μειδιάσασα, τήν γηραιάν θεραπαιναν καί
έσπευσε κατ’ ευθείαν εις τό έργαστήριον, οΰτινος
έκρουσεν έλαφρά τήν θύραν τρις. Τούτο δέ ήτο τό
σύνθημα τών προνομιούχων.
Ό γηραιός ζωγράφος σπεύσας άνοίγει τήν θύ
ραν καί βλέπει ενώπιον του τήν χαρίεσσαν γεί
τονα- άποβλέψας δέ εις τόν φιλάρεσκον αύτής
ιματισμόν εΐπεν :
— ’Απορώ πώς δέν ήνοιξεν ήθύρα μόνη της.
—
'Α !
— Ά φ ’ ου έπαρουσιάσθη έμπροσθέν της μία
τοιαύτη νύμφη αιθέρια.
Π Βαλεντίνη έπωφελουμένη έκ τής φιλοφρονήσεως ταύτης ύπέλαβεν:
97
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— Όρολογεϊτε λοιπόν ότι τίποτε δέν είρποκαί άποβλέψας πρός αυτήν ρετά προδήλου εύαρεί νά ρου άντισταθή σήρερον;
ρεσκείας:
— Ούτε σήρερον, ούτε. . . .
— Μά είζεύρετε ότι είνε αξιόλογος στρατιώτης!
— Άρκούραι εγώ εις τ ό σήρερον, ύπέλαβεν
| Καί ε ί ν ε ;... ρ ά βοηθήσατέ ρε λοιπόν...
ή νεαρά γυνή προς τόν ζωγράφον, τείνουσκ αύτφ
— Είνε ύπολοχαγός τού πεζικού.
τήνκορψήν αύτής δεξιάν, καί προσέθηκε γελώσα:
— Καί είνε φαντασία ;
Καί έχετε τόν νοϋν σας I
— Ό χ ι δ ά ! είνε είκών ύπολοχαγοΰ ρέ σάρ
— "Ω ! ώ ! είραι λοιπόν έκτεθειρένος προκα
καί στολήν.
σο>πικώς ; είπεν ό γηραιός.
— Ά ζιω ρατικός καθώς πρέπει, είπεν ή νέα
— Προσωπικώτατα ράλι στα.
— Τότε λοιπόν προστάζατε· ύποτάσσοραι ε'κ [ στρέφουσα τήν εικόνα εις τήν κατάλληύον θέσιν
ώ ; πρός τό φως. Είνε πολύ νέος.
των προτίρων ρ ε τ ά πληρέστατης ασφαλείας εις
— Δέν είνε πλέον.
πάσαν έπιθυρ.ίαν σας. Τ ά χ α δέν εισθε ρία άπό
— Δέν είνε πλέον, τί ;
τάς καλάς Μοίρας, αί όποΐαι ροιραίνουν τούς ευ
τυχείς ανθρώπους;
— Ούτε ύπολογαγός, ούτε νέος, άπεκρίθη ό
Κ αί λέγων τόν περιποιητικόν τούτον λόγον ζωγράφος γελών.
— “Λ !
έδειξε θρονίον, παρακαλών αύτήν νά καθίση καί
έκάθισε καί αυτός.
— Ό χ ι, όχι! δέν είραι ή Μοίρα ή όποια ροιραίνει τούς ευτυχείς ανθρώπους, είραι ή Μοίρα ή
ζητιάνα, καί διά νά άφήσωρεν τήν γλώσσαν των
παραρ,υθιών, σάς λέγω οτι σήρερον περιηγούραι
χάριν των πτωχών ρου. Upó τινοιν ήρερών σάς
είχα δριλήση περί συστάσεως λαχείου χάριν τών
πτωχών τής έξοχής ρας.
— Μ άλιστα.
— Μάθετε το λοιπόν ότι είνε πράγρα τετελεσρενον. Ώ ρ ίλ η σ α εις τόν δήραρχον καί ρου
παρεχώρησε τήν ρεγάλην αίθουσαν τού δηραρχείου, τάς σηραίας καί τήν δηροτικήν ρ,ουσικήν Six τήν ήρέραν τής έκκυβεύσεως.
— Θ ά είνε περίφηρα !
— Ν α ι .. . άλ λά ρου λείπουν τά άντικείρενα
τού λαχείου.
— Τ ά άντικείρενα ; Ά ρ ’ ρόνον
καί όλοι θά σας φορτώσουν.

νά φανήτε,

— Ό λόγος σάς ρ ’ ενθαρρύνει. Τοιαϋτη είνε
ή πεποίθησίς σας; Δέν πρέπει νά άρφ'.βάλλω περί
τής επιτυχίας;
— Τί λ όγος!
— Τότε λοιπόν κάρετε σεις τήν άρχήν. Τί
αγαπ άτε νά πάρω α π ' εδώ ρέσα άπό δλ’ αυτά
έδώ τά χρωρατισρένα ;
Καί ή Βαλεντίνη περιέφερε τό βλέρρα επί
τών διαφόρων ρωπογραφιών καί προσωπογραφιών
καί τών διαφόρων σχεδιασράτων καί σπουδασράτων, δι’ ών οϊ τοίχοι τού εργαστηρίου ήσαν
κεκαλυρρένοι.
— Διάβολε! άνεφώνησεν ό καλλιτέχνης, τίποτ’ ά π ’ αυτά δέν είνε τελειωρένον.
— Καί αυτός ό ωραίος άζιωρατικός ; ή ρώ τησεν ή Βαλεντίνη, δεικνύουσα εικόνα τινά’ αυτή
ρου φαίνεται αρκετά τελειωρένη, καί θά κάρη
καί ώραίαν έντύπωσιν.
Ό ζωγράφος έγέλασε σταθείς πρό τής είκόνος

— Τώρα έχει ολίγα περισσότερα έτη εις ιήν
όαχιν του καί ολίγα περισσότερα γαλόνια, είπεν
ό γηραιός ρετά προφανούς ύπερηφανίας.
— Καί έχει πολύ περισσότερα;
— Τί περισσότερα ;
— Έ τ η . . . καί, άν θέλετε, γαλόνια.. .
— Τώρα είνε άντισυνταγρατάρχης ετών τριακοντατεσσάρων.
— Λοιπόν δέν θά είνε πλέον σάν τήν ώραίαν
αυτήν εικόνα, παρετήρησεν ύποψιθυρίζουσα ή
Βαλεντίνη καί συρπτύσσουσα ελαφρά τήν γωνίαν
τών χειλέων της.
— Χιλιάκις, ρυριάκις καλλίτερος! άνεφώνησεν
ό ζωγράφος, ώς έάν τον έπάτησέ τ ι ς .. . Ό χ ι ,
είνε αλήθεια, προσέθηκε ρετά τίνος περιφρονήσεως, δέν έχει πλέον τό ροδοκόκκινον αύτό ρ ά γουλον, τό ράγκικον αυτό βλ έρρα, τάς ρετρηρένας αύτάς τρίχας τού ρουστακιού, αυτό τό
άφράτον πρόσωπον, όχι, όχι! Είνε ρυριάκις καλ
λίτερος, άγαπητή ρου- τό πρόσωπόν του είνε ήλιοκαές, ή ρ α τιά του λάρπει καί είνε γεράτη ειλι
κρίνειαν καί ευφυΐαν, ε'χει ρύστακας τόσους, καί
στολίζουν τό πρόσωπόν του τό άρειράνιον, καί
; γλυκύτητα. Είνε ρεγαλοπρεπής, εύγενής, ψυχή
εκλεκτή. Ό τ α ν τον βλέπουν καί περνά, τούς έρ
χεται νά του φωνάζουν: « ’Γειά σου,στρατηγέ ρου».
Ή νεαρά γυνή ήκροάτο, ούχί άνευ τίνος συγκινήσεως, τό ένθερρον τούτο έγκώριον τού ά ζιω ρατικού, ού τήν εικόνα είχεν ¿νά χεΐρας. Έ ν ώ
δέ ό γηραιός ζωγράφος ενλεγεν, ή φαντασία αυτής
έπεδιόρθωνε τήν εικόνα κατά τάς νέας υποδείξεις
τού ζωγράφου. Έθεάτο τήν εικόνα καί άντικαθίστα τό ρέν ^όδινον τών παρειών διά τού ήλιοκ.αοϋς, έκεϊ δέ ένθα έξήστραπτεν ή ζωηρότης καί
κουφότης τής νεότητος, αυτή ΰπέθετεν έκφρασιν
συννοίας καί εύσταθείας γαληνιαίας, επί δέ τού
χείλους τού ρόλις σκιαζορένου ΰπό άραιού χνού,
έολεπεν έξαπλουρίνους τούς άρειρανίους ρύστα
| κας, ή κεφαλή ϋψούτο άνδροπρεπής καί έν τώ

Ε
Σ
Τ
ΙΑ

771

Ή Βαλεντίνη ήσθάνθη ζωηρόν έρυθηρα θερβλέρρατι έξήστραπτεν ή άνδρεία, καί τέλος ή !
ραϊνον
τάς παρειάς αύτής. Ή τροπή δέ αύτη τού
Βαλεντίνη άντιπαραβαλλουσα τόν παλαιόν τής
είκόνος τύπον πρός τόν έπιδιωρθωρένον, εϋρισκε | διαλόγου έφαίνετο τά ράλιστα εύφραίνουσα αύ
τήν Τό λαχεΐόν της, οί πτωχοί της, ή αίθουσα
τόν δεύτερον προτιρότερον τού πρώτου.
τού δηράρχου,ή δηροτική ρουσική. πάντα ταύτα
— Έ χ ετε λοιπόν στενάς σχέσεις ρ.έ τόν αέλησρονήθησαν. Ή νέα είχε προχωρήση παρά
ζιωρατικόν τούτον, ήρώτησε ρετά περιεργίας,
πολύ, ώστε δέν ήδύνατο πλέον νά ύποχωρήση,
τόν άγαπ άτε λοιπον πολύ;
Διό είπε πρός τόν γείτονα :
Ό γηραιό; ζωγράφος ολίγον βραδέως παρε
— Έ ! καί τί τά χ α ; είνε τόσον δύσκολον
τήρησεν ότι δ ένθουσιασρός τον είχε παρασύρη
πράγρα
νά προΐδη τις, τί έρελλε νά συρβή, έάν
πέρα τού δέοντος, άπαριθρ.ούντα τάς άρετάς τού
δ
φόβος
σας
έπραγρατοποιεϊτο ; Ό άνεψιός σας
άξιωρατικού. Έρειδίασεν ώ ; ζητών τρόπον τινά
θά
σας
παρεκάλει
νά έλθετε νά ρ ε συρβουλευθήτε,
συγγνώρην, καί άπεκρίθη άπλώς :
σείς θά ήρχεσθε να ρε ίδήτε, κ α ί.. . .
Είνε άνεψιός ρου.
— Καί θά ήθέλετέ ρε παρακαλέση νά κρα
— Ιίοτέ δέν ήλθ’ εδώ ; Δέν σας έδόθη ευκαι
τήσω τόν άνεψιόν ρου διά λογαριασρόν ρου.
ρία να ρού τον συστήσετε ; Καί πώς ρ ’ άφίνετε
— Μέ «όσην βεβαιότητα τό λ έ γ ετ ε.. .
νά είραι εις άγνοιαν τών προσφιλεστάτων σας
— Ί σ α ίσα, διότι δέν άρφιβαλλω περί τής
αυρπαθειών ; Διότι, ώς κ αταλαρβάνω , ό άνεψιός
άληθείας τού λόγου ρ,ου.
αύτός κατέχει πολύν τόπον έν τή καρδια σας.
Ή Βαλεντίνη ούδέποτε προσεδόκα τοιαύτην
Δέν είνε φιλικόν νά ρου κρύπτετε την εύτυχίαν
άπόκρισιν άπότορον καί ^ητήν. Έφάνη ταρασας. Είνε πολυ κακόν π ράγρα, άγαπητέ ρ,ου
χθείσα καί οί ρεγαλοι αύτής γλαυκοί όφθαλροί
γεϊτον. ’Ε γώ σας είχα όλα τά πιστά καί σείς
ρέστοι ακατανίκητων ικεσιών ήρώτων τον γη
ρού τα άρνεϊσθε; Ί σ ω ς επειδή είραι πάρα πολύ
ραιόν καλλιτέχνην.
νέα ; είπεν ή Βαλεντίνη ρετά τίνος ειρωνεία^.
Ό γηραιός ίδών τήν άγωνίαν τής νέας, άπεφά— Ί σ α ίσα δ ’ αυτό, ύπέλαβεν δ καλλιτέ
σισε νά καταπαύση αύτήν καί νά θέση τέρρα
χνης αισθανθείς τά ράλιστα τάς έπιπλήζεις ταύάπ αξ διά παντός εις τήν συζήτησιν ταύτην, λατας, έρασριωτάτας κ ατ' ουσίαν. Ό χ ι διότι εί
βούσαν τοσούτον άλλόκοτον καί άπροσδό/.ητον
σθε πάρα πολυ νέα, ώστε νά άκούσετε τάς δ ι α 
τροπήν.
χύσεις τής καρδίας γέροντος, όχι, διότι είζεύρω
Γ
πολύ καλά ότι έχετε νούν ώ ριρώ τκ τον άλλά
καταλαρβάνετε, πολύ καλά, κόρη ρου, ότι χ ω 
Μετά παύσιν ένός λεπτού τής ώρας, δπερ ή
ρίς νά κ ά ρ ω λόγον περί τής εύπρεπείας, δ κοι
έπικρατήσασα σιγή έρήκυνε καθ’ ύπερβολήν έν
νός νούς ε"πρεπε νά ρε δδηγήση νά ρή σπρυιζω
τφ πνεύρατι τής Βαλεντίνη;, δ γηραιός καλλι
εις τόν δρόρον τής άξιολατρεύτου χήρα; ένα
τέχνης έπανέλαβε τόν λόγον ρετά τρόπου όλι«ύρορφον άξιωρατικόν τριαντατεσσάρων έτών.'Η
γώτεοον επιπόλαιου.
— Α κούσατε, άγαπητή ρου, νά σας εϊπω
άγάπη, τήν δποίαν έχω καί πρός ϋράς καί πρός
εκείνον, ροΰ υπέδειξε τ ά ένδεχόρενα νά σ υ ρ όλίγας λέξεις περί τού άνεψιού ρου. Ά ναρφιβόβώσι, τών δποίων ολη ή ευθύνη επιβαρύνει έρέ
λως θά παραστήσω τήν εικόνα του πολύ έλκυ<
« («
I
»
*·
I
Κι
καί ρόνον. Ούτω πως φερόρενος, σάς παρακαλώ
στικην, χ χ ι οαως ιιμ.χι
οτι ποτ« ό ΐ ν
νά παραδεχθήτε ότι ήθελον νά προνοήσω καί
θά τον άγαπήσετε . . . Ά λ λ ά διατί τον άγαπώ
έγώ ; ’ Ιδού δ λόγος : Ό 'Ιάκωβος είνε υιός τής
ούχί νά άποκρύψω.
ρόνης αδελφής ρου. ’Εξαετής έχασε τόν π ατέ
Ή νέα άκούσασα ταύτα έγινέ πως σοβαρά.
ρα του καί ρετ’ ολίγον δέν είχεν ούδέ ρητίρα.
Ά λ λ ά παρευθύς θεωρήσασα τό Οέρα έξηντληΤό
ορφανόν άπέρεινεν άπροστατευτον καί είχεν
ρένον, άπέσεισε τήν σοβαρότητα καί άνελαβε
όλα
τά δικαιώρατα διά νά είσαχθή εις τό όρφατήν ειλικρινή φαιδρότητα, ρεθ’ ής συνήθως έφένοτροφείον,
τό ξανθόν ρου άγγελούδι ! Ηρεϊς
ρετο πρός τόν γηραιόν αύτής φίλον.
ήρεθα ρικοοί άνθρωτοι, άπ’ έκείνους οί όποιοι
— Έφοβήθητε λοιπόν, είπε πρός αυτόν γε
έχουν οταν γεννώνται ρόνην περιουσίαν τά δέκα
λώσα, άν καί ρε κηρύττετε ώς φρονιρωτάτην,
δάκτυλά των, όπως λέγορεν κάτω εις τήν π α 
έφοβήθητε ρήπως ευθύς έκ πρώτης όψεως ρού
τρίδα ρ α ς . . . Μόλις τήν εποχήν εκείνην ή τέχνη
πάργι τόν νούν δ . . . . τόσον εύρορφος συνταγρου ήρχιζε νά ρου δίδη τά ρέσα νά ζώ όπως
ρατάρχης σας ; "Ωστε λοεπόν έχορεν καί ά π ’ αύτά;
δήποτε έν άνέσει. Ό 'Ιάκωβος -ήτο παιδίον κορείραι ύπό κηδερονίαν;
ψόν, έζυπνον, άξιαγάπητον, καί ή άδελφή ρου
— Ά π ατάσθε, άγαπητή ρου. ύπέλαβεν άφενοήσασα τόν θάνατόν της, ρέ παοεκάλεσε νά
λώς δ ζωγράφος, ούδόλως ύποκτεύων τάς ύπό τής
ρείνω έγώ εις τήν θέσιν τών γονέων. Έγινε λοι
νεαράς γείτονός του έστηρένας παγίδας,άπατάσθεπόν υίος ρου. . . Τόν ε’ β αλα ε'ις τό σχολείον.
τούναντίον ράλιστα έφοβούρην ρήπως ή χαριεΙίόσον έρεινα εύχ«ριστηρ.ένος άπ’ αύτόνκατά τό
στάτη χήρα πάρη τόν νούν τού άνεψιού ρου.
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διάστημα τών σπουδών του ! Ήθελε νά γίνη |
— Μέ τρομάζετε, είπεν ή νέα μειδιώσα εί)ι·
στρατιωτικός, τον κατέταξα εις τήν στρατιωτι
κρινώς μέν άλλά καί πως ένδοιάζουσα.
κήν σχολήν. . . καί δ πόλεμός τον εόρηκεν ύπο— "Ω ! γελάτε όσον θ έλετε.. . είνε όνομα
λοχ αγ όν.. . Την παραμονήν τής άναχωρήσεώς
ελεεινόν, σπαρακτικόν, μισητόν, άπίΟανον, άλλ'
του εις τόν πόλεμον ήλθε καί με παρεκάλεσε νά
εκείνος ό όποιος ήναγκάσθη να το λάβη άπ ατον ζωγραφήσω. αΤίς είξεύρει τΐ ε’ιμπορεΐ νά
ράλλακτον οπως τού το εδωκαν, Οά εΰρισκεν ερ
συμβή, έλεγε γελών, (καί εγώ τον ήκουα καί | γασίαν άν ήθελε νά έμποδιζη όσους εΐχον όρεξιν
έτρεμα μόλις καταπίνων τούς λυγμούς), καί δέν [ νά γελούν μέ τό όνομά του. Έπήρε λοιπόι καί
Οά δυσαρεστηθήτε, θείε μου, άν έχετε τήν μιαυτός τήν άπόφασιν καί γελά πλέον καί αυτός
κράν αυτήν ένθύμησιν.. . ’Ελάτε δ ά καί μή
— Καί τί είνε αυτό τό τρομερόν όνομα ;
κλαίετε, θεΐέ μου— διότι έκλαιον όσον τον ή - |
— Καλέ, τί λέγετε τρομερόν ! άν ήτο μόνον
κουον καί συγχρόνως ίζωγράφιζον, παρατηρή
τρομερόν θά σάς το έλεγα· άλλ’ αΰτό ε ίν ε ...
σατε, αγαπητή μου, αυτά έδώ τά μέρη τής | τό καλλίτερον είνε νά το χαρακτηρίσωμεν ότι
είκόνος όπου ό χρωστήρ μου ¿δίσταζε νά προχω
είνε κχαρακτήριστον.. .
ρήσει— μή κλαίετε, σας λέγω, άν τυχόν καί δέν
— Είνε λοιπόν όνομα περιβοήτου τινός άρχιέλθη όπίσω τό τρελλόπαιδό σας, Οά τον κυττάληστού, κλέπτου, κιβδηλοποιού, δολοφόνου;
ζετε καμμιά φορά εις αυτό τό πανί, θά του χα
— Χειρότερον, μυριάκις χειρότερον ! Είθε νά
μογελάτε, καί άπό 'κεί επάνω Οά σας άπαντά
είχεν ό ανεψιός μου τό βδελυρώτατον όνομα τών
μέ δλας τάς εύχάς καί ευλογίας, τάς όποιας Οά
κακούργων τής πινακοθήκης τών «Διασήμων δι
έχη τότε καιρόν νά σας στέλλη έν αφθονία. . . »
κ ώ ν !» 0 ά ήσθάνετο οτι άπηλλάγη δεινού β ά 
Έλεγεν αύτά καί ¿γέλα· ήτο απαράλλακτος
ρους, έάν αίφνης ητο αύριον δυνατόν νά τον ονο
όπως τον βλέπετε. Καί ήτο έτοιμος νά αναχω
μάσουν Τρόπμαν, ώ πόσον ήθελε χαρή ! Ε μ 
ρήσει ! · . . Μετά δεκαπέντε ημέρας ήτο λοχαγός.
πρός εις τό σημερινόν έπίθετόν του τό έπίθετον
Νά μή τα πολυλογώ . . . έπέστρεψε, καί δέν είχε
Τρόπμαν είνε όνομα άξιοπρεπέστατον.
νά παραπονεθή ότι του ε"λειψαν π λ η γ α ί.. . Ώ !
Ό Βαλεντίνη έφαίνετο άποτεθαρρημένη, άγωμή ταράττεσθε,όλαι αί πληγαί του ήσαν καλαί,
' νιώσα, διότι ήσθάνετο ήδη γεννωμένην έν έαυτή,
όπως λέγουν οϊ ίδιοι οί όποιοι τας λαμβάνουν.
συμπάθειάν τινα πρός τόν συνταγματάρχην.
Τ ά μόνα ίχνη τών πληγών τά δποϊά του έμει— Τόν καϊμένον ! είπε στενάζουσα. Ά λ λ ’ ό
ναν ήσαν ό βαθμός τού ταγματάρχου καί ό
μως ίσως ή αγάπη τήν όποιαν έχετε πρός τόν
σ τ α υ ρ ό ς ... Πρό τριών ¿βδομάδων είνε άντισυν| ανεψιόν σας, σάς κάμνει νά ¿ξογκώνετε τό πράγ
ταγματαρχης καί ακόμη δέν είδα τά νέα του
μα ............. Επιθυμώ νά γίνω έγώ κριτής· ¿μ
γαλόνια.
προς, ά ς άκούσωμεν τέλος πάντων αύτό τό όνομα.
— Τότε λοιπόν ;
— Δέν σάς το λέγω, έψιθύρισεν ό γηραιός
— Σ άς λέγω ότι τον περιμένω ’μέρα μέ τήν
καλλιτέχνης, προσποιούμενος καί γελών δ ιά τήν
ήμέρα.
βίαν τής εύμόρφου χήρας. Ό ’ Ιάκωβος τού οποίου
— Ό σ α μ έδιηγήθητε είνε πρός έπαινον του
τό μειδίαμα στρέφεται πρός ύμάς αύτήν τήν
ανεψιού σ α ς .. . καί πρός έπαινόν σας, γενναιό ι στιγμήν, μάς ακούει. Θά έντραπή καί θά τα
τατε φίλε μου, προσέθηκεν ή Βαλεντίνη μετά | βάλη μαζί μου.
θαυμασμού. Α λ λ ά δέν ¿τελειώσατε τήν ομιλίαν
— Είπατε το μέ όποιον δήποτε τρόπον θέλετε,
σας. Μου έλέγατε ότι δύνασθε νά μ ’ άποδείξετε
άλ λά μόνον κάμετε γρήγορα.
μέ τρόπον άνεπίδεκτον άντιρρήσεως, 0τε μου είνε
— Έ σ τ ω ! Ά λ λ ά σας παρακαλώ νά λείψορ ή
αδύνατον νά είσέλθω εις τήν οικογένειαν σας. Σάς
ύποκρισία καί ή ψευδοσεμνότης· καί όταν το άκούπαρακαλώ νά μου το αποδείξετε. Ακούω
σετε, πριν τρομάξετε, πρέπει νά ένθυμηθήτε ότι
— Άλλοίμονον! άν ήτο άλλος Οά είίρισκεν
κάμνω τόν λόγον σας, σείς με αναγκάζετε νά υπα
ίσως τρόπους ρητορικούς διά νά κατορθώση νά
κούσω.
έλαττώ ση τήν κακήν έντύπωσιν λεπτομέρειας
Ή νεαρά χήροε ε”δακνε τά χείλη της.
τινός.. . γελοίας, ή όποια όμως είνε απαραίτη
Ό καλλιτέχνης έκυψεν ε'ις τό ούς αύτής καί
τος πρός άπόδειξιν του ισχυρισμού μου. Έ γ ώ ό
έψιθύρισεν ελαφρά :
μως άντίνά χρονοτριβώ ζητών νά περικαλύψω τό
— Ό ανεψιός μου ονομ άζεται.. .
πράγμα, σάς λέγω καθαρά ότι ό μόνος λόγος εί
Καί είπε τό όνομα δ ι’ έλαφροτάτου ψιθυρισμού.
νε τό έπίθετον τού ανεψιού μου Σ ά ς λέγω λοι
— Φρικώδες! άνεφώνησεν ή Βαλεντίνη άναπόν ότι ποτέ δέν θά στέρξετε νά λάβετε τό έπίσκιρτώσα μετά προφανούς τρόμου καί φρίκης.
Οετόν του, καί άν ακόμη δοξασθή διά κατορθω
Εις τήν κραυγήν τής νέας άπήντησεν ό γη
μάτων καί ανδραγαθημάτων ανταξίων τών άναραιός θείος διά καγχασμού παρατεταμένου. . . .
φερομένων ¿ν τή 'Ελληνική καί τή 'Ρωμαϊκή
Τήν αύτήν στιγμήν άνοίξασα τήν θύραν τού
ιστορία.
έργαστηρίου ή γηραιά θεράπαινα ένεχείρισεν εις

ί τόν καλλιτέχνην έπιστολήν καί φύλλον τής ' Εφη-

¡ιερίόος της Κυδερνήσεως.
Ό ζωγράφος ίδών τήν επιγραφήν τής επιστο
λής άνεγνώρισε τήν γραφήν.
— 'Εκείνου είνε! άνεφώνησε περιχαρής, καί
ή σφραγίς είνε έκ Παρισίων ! . . Κυρία Βαλεντίνη
μ’ επιτρέπετε ; . .
ΤΙ φωνή τού γηραιού άπέσπασε τήν νέαν άπό
τής νάρκης, ήτις την είχε κ αταλάβη.
— Θ ά σας άφήσω μάλιστα ολως διόλου ελεύ
θερον, είπε. Παναγία μου! Είν’ έξ ή ώρα!.. ..
Είμαι άσυγχώρητος, διότι κατεχράσθην τάς ώρας
σας. Ά π οδείξατέ μου οτι δέν είοθε δυσηρεστημένος εναντίον μου· έλάτε μετά μίαν ώραν νά
συγγευματίσωμεν.
— Ά λ λ ’ όμως. ..
— Δέν άκούω τίποτε, σάς περιμένο» μετά μίαν
ώραν. Χαίρετε.
[Έ π ιτ α ι

το

τέλος]
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Αληθής παραμυθία είνε έν τή παγερά καί
μονοτόνω πόλει τής Λειψίας όταν μεθ’ ημέραν
βρόχεράν ή θολήν έκ της όμίχλης προσδοκά τις
νύκτα καί φωτεινοτέραν τής ημέρας καί μάλλον
ποικίλην. Εύτυχώ; δ ’ αϊ τοιαύται νύκτες δέν
είνε σπάνιαι. Έ κτος τών τεσσάρων τακτικών
θεάτρων καί τών καθημερινών συναυλιών έν
ώδικ,οϊς καφενείοις, άλλά συχνάκις καί έκτακτοι
μουσικαί ή δραματικαί έσπερίδες παρασκευά
ζονται καί μεγάλοι καλλιτέχναι περιερχόμενοι
τόν κόσμον δέν άπαξιούσι νά σταθμεύωσιν ε'πί
μίαν ή πλείονας έσπέρας έν Λειψία, τώ κατ’ έξοχήν καλλιτεχνικώ κέντρω τής βορείου Γερ
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Τό ΟοηοβΓίΙιαίΐβ είνε μέγιστον καί πολυτελέστατον οικοδόμημα ίδρυθέν άκριβώς όπωςχρησιμεύση ώς οίκος συναυλιών. Έστοίχισε τέσσαρα
έκατομμύρια μάρκων, ήτοι πέντε εκατομμύρια
φράγκων, καί θεωρείται τόσον άξιον έπισκέψεως,
ώστε ϊνα ϊδη τις μόνον τό έσωτερικόν αυτού πλη
ρώνει έν ώρισμέναις ήμέραις έν μ,άρκον.
Μόλις άφικόμενος κ ατά το παρελθόν έτος καί
άγνοών έτι τής Λειψίας τά άξιόλογα, συνεζήτουν έν τ ώ οίκω ελληνικής οικογένειας περί τού
ένταύθα βίου καί περί Γερμανίδων. Ί ν α έγγίζω
δέ τόν φιλογερμανισμόν αύτών ύπεστήριζον άφ’
ενός μ.έν ότι δέν έχει τις πού νά περάση τάς έ
σπέρας του εκτός τού θεάτρου, καί ότι πλήττει
όπου άν ύπάγη, άφ' έτέρου δέ ότι αί Γερμανίδες
είνε ψυχραί καί δυσειδείς. Αί μελαγχριναί κόραι
πρός άς συνεζήτουν, πεισμόνως ίσχυριζόμεναι τούναντίον ώς πρός άμφότερα ταύτα,μέ ήρώτων άν
τά χ α είδον τής Λειψίας τόν καλόν κόσμον, καί
μοί ύπέδειξαν ώς τό κατ’ έξοχήν κέντρον καί
καλλονής καί άληθούς τέρψεως τάς έν τώ μεγάλω τούτω ίδρύμ.ατι συναυλίας, γινομένας κατά
πέμπτην. Ώ ς νά ήσαν δέ βέβαιαι περί τής επι—
δράσεως ήν θά έξήσκει επί τής γνώμ-ης μου μία
καί μόνη συναυλία τοιαύτη, καί ώς νά ¿φο
βούντο μήπως έξ ίσχυρογνωμοσύνης θελήσω ν'
άποφύγω τόν πειρασμόν, μ ' ¿ζήτησαν τόν λόγον
μου οτι εύθύς τήν εβδομάδα έκείνην θά μεταβώ.
Εννοείται πόσον ευχαρίστως δίδει τις τόν λό
γον του εις τοιαύτας περιστάσεις καί πόσον ευ
κόλως τόν κρατεί.
Είσελθών εις τούς προδόμους τού μεγαλοπρε
πούς κτιρίου άπό τής όμιχλώδους οδού έθαμβώθην έκ τών μυρίων φώτων καί τού κόσμου κ υκλοφορούντος άνά τά ς αίθούσας τών ιματιοθηκών.
"Επί τής κλίμακος δεκάς χρυσοστόλιστων θυρω
ρών ήνοιγε τάς θύρας εις τούς είσερχομ.ένους.Καί
άν ό Έ λλην εκείνος επαρχιώτης, τό πρώτον έπισκεφθείς τήν Ευρώπην, έξέλαβε τόν θυρωρόν τού
ξενοδοχείου ώ ς συνταγματάρχην, ά λ λ ά βλέπων
εκείνους μέ τοιαύτας στολάς καί τοιούτο παρά
στημα, βεβαίως θά τούς έλεγε στρατηγούς τού
γερμανικού στρατού.

μανίας.
Οϋτω μόλις άφικόμενος ένταύθα ε”μαθον άπό
τού στόματος ζωηράς Ίσπανίδος οτι ό συμπολί
της αύτής, ό έξοχώτατος τών συγχρόνων βιολί στών Παύλος Σαρασάτης έμελλε, διερχόμενος
Τούς θυρωρούς διαδέχεται έκατοντάς θαλα
τής Λειψίας, νά κρούση τό μαγικόν βιολίον του
μηπόλων γυναικών, ώς έπί τό πολύ γραιών, ών
έν τή εύρυτάτη αιθούση τής ΟοηίΓαΙΙίβΙΙθ.
τάς λεύκάς τρίχας καλύπτει λευκότερον κάλυμ“Ημην λοιπόν πολύ τυχηρός δυνάμενος νά έγ/.αινίσω τάς καλλιτεχνικάς άπολαύσεις μου διά I μα καί τά κυφά σώ μ ατα ομοιόμορφος σκιερά
έσθής μετά λευκής έμπροσθέλας Έν γένει ενθυ
τών κελαδημάτων τού ‘ Ισπανού αριστοτέχνου,
μίζει τάς νοσοκόμους ή θέα αύτών, καί ίσως διά.
καί νά προσθέσω εις τ ά : άναμνήσεις μου μίαν
τούτο μοί ένέπνευσεν έξ άρχής άιίέχθειαν. Αί θα
ετι χρυσήν σελίδα. Διότι άπό τού παρελθόντος
λαμηπόλοι καθήκον έχουσι νά ύποδεικνύωσιν εις
έτους τέσσαρες έσπίοαι ίδια μένουσιν άνεξάλειτούς άκροατάς πού θ' άναρτήσωσι τά. ¿πανωφό
πτοι έν τή μ.νήμ.η μου: Ή πρώτη μεγάλη συ
ρια καί τούς πίλους των καί νά τούς βοηθώσιν
ναυλία έν τ ώ ΠοίΚβΓίΙίαίΙδ, ή παράστασις τής
' Άττιγό>ηςί ό Ρώσης ώς Ά μ λ ε τ , καί ή Νίλσων εί; τούτο, διότι, σημειωτέου, έκαστος ακροατής
έχει ίδιαν θέσιν έν ταίς ίματιοθήκαις, φέρουσαν
ψάλλουσα τά σκανδιναυικά άσμ ατα τού έρωτος.
τόν άριθμόν, ον καί τό κάθισμά του.
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Εύρύταται όλι-.θηραί κλίμακες φέρουσι χρός
τα άνω, όπου ή μεγάλη αίθουσα και οί διάδρο
μοι καί αϊ μ.ικρότερκι αίΟουσαι των διαλειμ
μάτων. Έ τεραι δέ κλίμακες στενότεραι πρός τα
θεωρεία, διότι υπάρχει μία μόνη σειρά τοιούτων
περί τήν άπέρχντον αίθουσαν. Ή διακόσμησις
είνε λαμπρά πανταχού, θαυμάσιαι δ ’ αϊ τοιχογραφίχι καί τά χρυσώματα της κεντρικές αι
θούσης.
Μετ’ ολίγον δ ηλεκτρικός κωδωνίσκος ήχεϊ τό
άγγελμα της ένάρξεως καί δλαι αϊ θέσεις ανε
ξαιρέτως πληρούνται κόσμου. Ε’ς τά χαμχοίκιλα
κοσμήματα τής αιθούσης χροστίθενται νυν τών
κυριών αί πολύχρωμοι περιβολαί, καί χλέον ν τά
χρυσίζοντα χλαίσια άχοστίλβουσι καί χλέον ή
του αεριόφωτος αί λυχνίαι φωτίζουσιν αί ςανθαί
τώ ν Γερμανίδων κόμαι.

την γερμανικήν. ’ Εν συγκρίσει πρός τούς μελιρρύ
τους φθόγγους τής γλώσσης τού Πετράρχου, ή
τευτονική ομοιάζει ήχον σχιζομένων άσπρορρούχων.
Ό Ρώσης είνε ευάρεστος τήν μορφήν, εύγενέστατος τό παράστημα καί τούς τρόπους. Καίτοι πρ.σεγγίζων διά τής ύποκρίσεως τόν μυστη
ριώδη τύπον Δανού βασιλόχαιοος, άλλά δέν είνε
ό Άμ-λετ,οίον άναπλάττει ό μελετήσας τό σαικσχήρειον δράμ α. Ή πολυσύνθετος έκείνη φύσις,
τό κράμα έκεϊνο τών άντιθέτων αισθημάτων δέν
δύναται νά έρυηνευθή τελείως ύπό ανθρώπου
λογικού, συνήθους, όσον καί αν είνε ούτος έξοχος
ηθοποιός, θαυμάζει τις έν πολλούς τήν επιτυχίαν
τού ύποκρινομένου, εκτιμά: τάς προσπάθειας,
άλλά φεύγει έν τέλει έχων έν νώ πολυ διάφορον,
πολύ ύπέοτερον τόν τύπον τού "Αμλετ.
Κριτικός τις είπε περί Σαικσπήρου ότι ούδείς
δύναται νά είσέλθη εις τό πνεύμα αυτού καί μό
λις πατούμεν τό κατώφλιον. ΙΙώς λοιπόν ν' άντιληφθή τις, πώς νά έρμηνούση σαφώς τόν Ά μ λ ε τ ,
τό μυχιαίτατον τούτο γέννημα τής σαικσπηρείου
μεγαλοφυιας;
•

Ή ορχήστρα ανακρούει τό "Ο νιιρ ο ΐ θιρι>·ϊ)ΐ
καί ύπό τούς συνεζευγμένους φθόγγους τής αρμονίας εκλύεται
κ α τά μικρόν ή συναίσθησις, βαυκαλάται τό
χνεϋμα, καί τό πάν παρίσταται οΰχί ώς π ραγματικότης άλλ' ώς όνειρον, όνειρον.. . χειμερινής
νυκτός.
Έ πί τή έπετείω τού θανάτου τού ΜενδελΙΊανήγυρις αισθήσεων, χαράδεισος άπολαύαώ/ος παρεσκευασθη έκτακτος χαράστασις τής
σεως, δύναται νά κληθή ή ζωή ήν διέρχεται τις
'Λχτιγόνης τού Σοφοκλέους. Ώ ς γνωστόν τά
έχί δίωρονέκεϊ. Δεν εορτάζει μόνη ή άκοή, άλλ’
χορικά ταύτης ώς καί τού ΟΙόίποόοι; έπί Κοαί αισθήσεις πάσαι : Ή όρασις έκ τής θέας τό
.!ω>·ω έμελοποίησεν ό διάσημος Γερμανός μου
σων καλλονών καί τόσης τεχνικής λαμπρότητας,
σουργός. Ε πειδή δέ ή γερμανική μετάφρασις είνε
ή όσφρησις έκ τών άρωματων άτινα έκπέμχουσιν
εις αυτά τ ά μέτρα τού πρωτοτύπου, ό δέ μελοτόσαι κόμαι καί τόσα κεντητά μαντίλια, ή
ποιος είχεν ύπ' όψιν βεβαίως καί τό άρχαίον κεί
γεύσις έκ ποτηριού οίνου τού Ρήνου χρό μικρού
μενο/,
έ’πεται ότι καί ελληνιστί δύνανται νά ψακενωθέντος έν τ ώ χαρακειμένω κυλικείω, ή άφή
λώσι
ταύτα.
Νομίζοι οτι κατά τήν εις Αθήνας
τέλος έκ τών άχαλών βελουδίνοιν καθισμάτων
άφιξιν τής βασιλίσσης Ό λ γ α ς , πρό εικοσαετίας
θαλπερών όσον τά γόνατα μητρός.
περίπου, ότε έν τ ώ θεατριμ τού ΊΙρώδου παρεΌ τα ν α ί μελαγχριναί Έλληνίδες μέ ήρώτησαν
σταθη εΐ; τιμήν αυτής ή Άκτιη'όνη, χορός
την έπομένην Κυριακήν περί τών έντυπώσεών
νέων έκγυμνασθείς ύπό τού μακαρίτου Παριζίνη
μου, άπήντησα :
έψαλε
τά χορικά μέρη τού δράματος, έφαρμο— Θά πηγαίνω κάθε πέμπτην. . .
σθείσης
τής ρ,ουσικής έπί τής γνωστής νεοελλη
Άχήστραψαν οί μαύροι οφθαλμοί των θριαμνικής
μεταφράσεως
τού κ. Λ. Ραγκαβή.
βευτικώς, κ’ έγώ έκυψα τήν κεφαλήν ήττημ έΑ
νάλογος
πρός
τήν
έπιβολήν τού έργου πανος. Ά λ λ ' είθε τοιαύται νά ήσαν χάσαι αί ή τI ρεσκευάσθη ή έκτέλεσις αυτού έν τώ Ν έω Θεάταί μου έν τή ζωή !
I τρω τής Λειψίας. Έ κ μέν τών δραματικών ήθο*
| ποιών έλήφθησαν οί μάλλον έξέχοντες, τού δέ
Καίτοι βαρύς τάς σάρκας καί τά έτη ό διά [ χορού μετέσχον πρωταγωνιστούντες οί άριστοι τών
σημος Ιταλός τραγικός, άλλά κατορθοϊ ν' άποάοιδών τού μελοδράματος, συνέπραςαν δέ, έκτος
θέτη άμφότερα τά βάρη ταύτα άνερχόμενος έχί
τών συνήθων μελών τού χορού τού θεάτρου,καί
τή ς σκηνής. Τήν Γερμανίαν περιέρχεται κατ'ε"τά μουσικά σωματεία τής πόλευις, ώστε άπετετος καί είνε φίλτατος παρά τώ κοινώ. Έκτελεΐ
λέσθη σύνολο·/ έξ έκ.ατόν φωνών καί πλέον. Ή
τό μέρος του εις Ιταλικήν γλώσσαν, τά δέ άλλα
δέ αρχαϊκή διασκευή τής σκηνής καί τών ήθοπρόσωπα όμιλούσι γερμανιστί. Ά λ λ ά τούτο δέν
ποιώ·/ αί στολαί έσχεδιάσθησαν ύπό ειδικών άνφαίνεται τερατώδες τοίς άκροαταϊς. Έ π ί τού βι
δρών, εγκρατών τού άρχαίου βίου καί τής άρβλιαρίου, όπερ κρατοϋσιν άνά χείρας, παρακο
χαίας τέχνης.
λουθούσε τήν φρασιν, ενώ συγχρόνως ή γλυκύτης
Μετ’ ένδομύχου ύπερηφανίας προσήλ.θομεν οί
τής ιταλικής γλώσσης τέρπει τήν άκοήν. Α λ η 
ένταύθα "Ελληνες εις τήν έσπερίδα εκείνην, καί
θώς δ ' έκπληκτική είνε ή άντιθεσις ταύτης πρός
μελαγχρινοί όλοι έν άντιθέσει πρός τούς ξανθούς
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φημία, έδήλωσαν τών_άχροατών τόν ένθουσιαΓερμανούς, ήπλώθημεν ώς μαύρον σύννεφον έπί
σμ.όν, κ ατά τάς αλλεπαλλήλους σκηνάς. Ό χ ι !
σειράς έδωλίων, κρατούντες άνά χείρας τό πρω
Μόνον ότε τό παραπέτασμα κατήλθενέπί τούς τε 
τότυπον τού δράματος. Λυτή δέ ή θέα τού έλλευταίους διδακτικούς στίχους τού χορού καί τό
ληνικοΰ κειμένου προσείλκυε βλέμματα σεβασμού
θέατρον έφωτίσθη πάλιν, τότε έφάνη έπί τών
έκ μέρους τών παρακαθημένων, ών πολλοί βε
άκροατών ή έκ τού άθανάτου έργου έπίδρασις·
βαίως έξελάμβανον ήμάς οΰχί αμαθείς Έ λληνας,
ολοι ήσαν ωχροί, καταφανώς συγκεκινημένοι, ώς
άλ,λά σοφούς Έλληνιστάς.
πρό τής θέας πραγματικού δυστυχήματος, ά 
Τ ά φώτα σβέννυντχι σχεδόν, κατά. τό σύστημα
ναυδοι έπί στιγμήν, καθηλωμένοι είς τάς θέσεις
τών γερμανικών θεάτρων, καί άναπετάννυται ή
αύλαία, έπιδεικνύουσα κατάφωτον τήν σκηνήν, \ των, καί μόνον όταν συνήλθον, ώσεί άφυπνίσθησαν
έκ μακρού ονείρου, έξεροάγησαν είς έπευφημίας
ένφ ή ορχήστρα ανακρούει την περιπαθεστάτην
καί
χειροκροτήματα καί άνεκάλεσαν πεντάκις
εισαγωγήν. Ά π ό άκρου εις άκρον σιγή άπλούται
έπί
τής
σκηνής τούς ήθοποιούς.
έπί τών δισχιλίων θ εατώ ν νομίζεις ότιάπελιθώΚατερχόμενοι
δέ τάς κλίμακας ήκούομεν τάς
θησαν πάντες, ώς εις τά παραμύθια, ύπό θαυμα
ένθουσιώδεις
έπιφωνήσεις
τών Γερμανών μετ’ έτουργού μαγίσσης, ότι σύ μόνος ζής, ότι διά σέ
θνικής
ύπερηφανείας
:
μόνον παίζεται τό δράμα.
— ΙΙηγαίνω κ α τ’ εύθείαν νά κοιμηθώ, έλεΉ Αντιγόνη καί ή Ισμήνη προσέρχονται έπί
γεν είς, δέν θέλω ν’ άμαυρώσο» τάς έντυπώσεις
τής σκηνής. Έν τή έκλογή τών δύο τούτων προ
μου μέ πεζότητας.
σώπων θαυμ,αστή ή έπιτυχία. Υ ψ ηλή, αρρενωπή,
— Μή μου όμιλής, Ιλεγεν άλλος πρός τόν
έλληνικήν έχουσα τήν κατατομήν ή Αντιγόνη,
ξανθή, συμπαθέστατη, ήμερος καί δειλή ή Ί - ' σύντροφόν του, άφες με νά βαυκαλώμαι άκόμη
μέ τήν ήχώ τόν λόγον τού Σοφοκλέους.
σμήνη. Τήν ’Αντιγόνην υποκρίνεται ή Λεβίνσκυ,
— "Εως τώρα, έκραύγαζε λευκογένειος κύριος,
άρίστη ήθοποιός, μόνον ελάττωμα ε’χουσα την ολί
δέν
έδοκίμασα είς θέατρον ό.τι άπόψε. Τί καλά
γον βραγχνήν φωνήν,τήν Ίσμήνην ή Σ άλβχ χ , ή
πού
έζησα έως τώ ρα διά ν’ άκούσω καί τήν αθά
δημοφιλής τής Λειψίας καλλιτέχνις, Γερμανίς τήν
νατον
Αντιγόνην.
καλλονήν καί Γαλλίς τήν χάριν.
Καί
άνά τά καφενεία καί τάς όδούς άντήχει
Καί εκτυλίσσεται τό δ ρ ά μ α , τό σπαρακτικόν
τό
όνομα
τής 'Ελλάδος καθ’ ολην τήν εσπέραν.
δράμα, καί τήν έπίδρασιν αύτοϋ έπί τής ανθρώ
Αί
δέ
Γερμ.ανίδες
ποτέ δέν ήτένιζαν τούς "Ελλη
πινης ψυχής ισχυροποιεί ή μουσική άδελφουμένη
νας
σπουδαστάς
τόσον
συμπαθώς οσον τήν νύκτα
μετά τής ποιήσεως. Καί ύπό τής παντοδυνάμου
έκείνην.
τέχνης μεταφέρεταί τις αληθώς είς αύτά τά |
προπύλαια τών Θηβαϊκών ανακτόρων, καί έκπλήττεται καί συμπονεΐ καί φρικιή μετά τού
•χορού τών Θηβαίων γερόντων, οίονεί άποτελών
μέρος καί αύτός.
Λέγουσιν ότι ό Μενδελσών, έναβρυνόμενος έπί
τή μελοποιήσει τής Ά ^πγόκης, ίσχυοίζετο ότι
δέν ήτο δυνατόν εις τινα μέρη νά ήρμόζετο κατά
τήν αρχαιότητα μέλ,ος διάφορον τού ίδικούτου,
οτι δέν έμελοποίησε ταύτα, άλλ' έμάντευσεν τήν
μουσικήν των. Βεβαίως ε'κ τών μερών τούτων τό
έξοχώτχτον είνε ή σκηνή, καθ’ ήν ή Αντιγόνη
άπό σκιερόν πέπλον κεκαλυμμένη άγεται έπί τήν
ποινήν. Έκεϊ πλέον ούχί φθόγγοι μουσικοί, άλλά
λυγμοί καί δάκρυα σταλάζουσι άπό τών χορ
δών, καί αισθάνεται τις τήν καρδίαν του περισφιγγομένην ύπό χρυσού κρίκου, ένώ μέσω τού
σκιόιρωτος διακρίνει λευκά μαντίλια σφογγίζοντα
πολλούς υγρούς οφθαλμούς εύαισθήτων Γερμανί
δων.
Διαρκεΐ έπί δύο δλας ώρας τό δράμα άνευ
διακοπής, από τής 7— Ο, διότι ώς γνωστόν τά
γερμανικά θέατρα τελειώνουσι καθ’ ήν εύραν άρχίζουσιν άλλαχού. Καί δέν έβηςε καί δέν έχασμήθη καί δέν έκινήθη είς καθ’ δλον τό διάστηυ.α τούτο. Καί οϋτε χειροκρότημα, ούτε έπευ-

Καί έγώ έπανελθών άργά είς τό μονήρες δ ω 
μάτιό·/ μου καί άναπολών μέσω τών τελ ά ρ ω ν
ψυχρών τοίχων τήν θαυμασίαν έκείνην έσπερίδα
άνωμολόγουν έν έμαυτώ ότι αν τό άρχαϊον έλληνικόν πνεύμα υπήρξε τό μόνον ικανόν νά παραγάγη έργα υπέροχα ώς τήν ’Αντιγόνην, άλλά τήν
σήμερον μόνον τό γερμανικόν κοινόν ήτο άξιον νά
τά έννοήση καί νά τά θαυμάση.
*
Τής Νίλσοιν είχε προηγηθή εΐδησις θλιβερά
μέν, ά λ λ' ϋπερτέρα ή πάς έπαινος άλλος· έν
Στοκχόλμη άνθρωποι άπέθανον έξ άσφυξίας συνωθούμενοι ί'να τήν άκούσωσι ψάλλουσαν άπό
τού εξώστου. ΊΙξιζε λοιπόν νά τήν άκ.ούση τις
ένταύθα.. . άκινδύνως. “Εκαμψε καί αύτή προ
καιρού τό άκρωτήριον τής τεσσαρακονταετηρίδος, άλλ' έχει πλήρη νεότητα είς τό βλέμμ,α καί
είς τήν φωνήν. Καί μόνον τό σώμα της έπλατύνθη
πως χαλαρωθέν κοινόν πκθημα τούτο τών με
σόκοπων γυναικών καί τών μεταχειρισμένων α 
νακλίντρων.
Ψάλλει μετ' έξοχου δυνάμεως, οί δέ χαμηλοί
φθόγγοι τής φωνής αύτής έχουσι τήν περιπάθειαν βαρβίτου. Ή περιβολή αύτής όλοπόρφυρος

Ε
Σ
Τ
ΙΑ

φαίνεται φλογερά έκδήλωσις εσωτερικού πάθους,
έξικνεϊται δέ τούτο εις τον ύπατον βάθρων, δταν
ψάλλη σκχνδιναυι/.ά άσμ ατα τού έρωτος. Τότε
άναλχμβάνει ή φυσιογνωμία αύτή; και ακμήν
πρόσθετον καί εύμορφίαν. Ό τ α ν δέ φέρουσα τού;
δύο δακτύλους εις τα χείλη άποστέλλη το φί
λημα τού αποχαιρετισμού μις τον απερχόμενον
μνηστήρα, δέν εΐνε πλέον γυνή, δέν είνε ή άοιδός Νιλσων, είνε ή ’Αγάπη προσωποποιημένη.
Φαίνεται ότι εις τά παγερά ε’κεϊνα κλίματα,
όπως ε*χουσιν ανάγκην μεγάλοιν πυρών ίνα θερμανωσι τά μέλη των, ούτως έχουσιν ανάγκην
πυριφλεγούς έκδηλούσεως αισθήματος όπως θερμάνωσι τάς καρδίας. Η μ ά ς τούς μεσημβρινούς,
τ ά τέκνα τού Ήλιου, τοιαύται πυραί καί τοιαύτα αισθήματα θά μάς άπηνθράκουν.
Ί ν α καταδείξωσι τήν δύναμιν τής μουσική;
οί πρόγονοι ημών επλασεν τόν μύθον τού Όρφέως
κινούντο; διά τού μέλους αύτού καί τάψυχα.
Ά λ λ ά κ ατά τήν έσπέραν εκείνην τό έπ’ ε'μοί ύπέστην δλως το εναντίον. Ή μελιρδία τής φω
νής, τό κελάρυσμα τών φθόγγων, μέ καθήλωσεν
εκεί επί τού καθίσματος, βωβόν, ακίνητον καί δ
ταν ήθέλησα νά έγερθώ ήσθάνθην τό σώμά μου
πλέον ή πρότερον βαρύ καί οϋχί ασφαλείς τούς
π όδας.
Μήπως μεθύει τις κ' έκ τής Τέχνης ώς έκ τού
οίνου καί έκ τού Έ ρωτος ;
•
Μελαγχρινές ώς μιγάς, μέ μεγάλους οφθαλ
μούς πλήρεις μυστηρίου, μέ την κόμην έρριμμένην έν είδει κροσσών έπί τού μετώπου, μέ μύστακα ευθέως προέχοντα τών ισχνών παρειών,
μικρόσωμος, άσαρκος ώς τό βιολίον του, πολυπα·
θής δπως αυτό, τοιούτος είνε ό Σαρασάτης, δ 'Ι
σπανός αριστοτέχνης. Αϊ Γερμανίδες τόν κ α τα τρώγουσι διά τών διόπτρων άνευρίσκουσαι έν αύτ ω τόν τύπον τού ανδρικού κάλλους, δπως αύταί
τό έπιθυμούσι, καί χειροκροτούσε κ’ έπευφημούσιν έζ ίσου τόν άνδρα καί τόν τεχνίτην.
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καί όμοιους πόθους μ ’ έκαμε νά αισθανθώ, καί
νά νοσταλγήσω καί ν' άναμνησθώ τήν ίδικήν μου
π α τρ ίδα ............
Ά λ λ ’ άπό τών σκέψεων καί τών αισθημάτων
τούτων το βλέμ,μα καί την προσοχήν μου προ
σελκύει άλλο τι εγγύτερον. Χρυσόκομος κόρη κάθηται πρό έμοϋ, αληθή; τύπος τής αγνείας. Έπί
τών ουρανίων οφθαλμών της δεν διήλθον ε"τι της
οδύνης τ ά σύννεφα,καί τού βοδινού στόματός της
τό άρωμα δέν άπεμύζησαν αί μέλισσαε τού έρω
τος. Καί άπό ταύτης τό βλέμμα φέρω προς τόν
καλλιτέχνην, καί άπ’ έκείνου εις τήν κόρην. Κ ’
έν τή φαντασία χρυσούν τι νήμα συνδέει τά δύο
ταύτα αντίθετα καί πρός άλληλα άγνοιστα όντα.
Εκείνος εκπροσωπεί τήν τέχνην έν δλη τη ς τή
τελειότητι, αυτή τήν καλλονήν έν δλη της τή
λάμψει. Σκοτεινή, πολυπαθής, συντετριμμένη έν
τ ω άγώνι ή Τέχνη, φωτεινή, αμέριμνος, άκμαία
ή Καλλονή. Ή Τέχνη μοιραίοι; βαίνουσα πρός
τόν τάφον, ή Καλλονή προσερχομένη εύελπις εις
τήν ζωήν. Ή κόρη άνοιξις καί δ καλλιτέχνης
χειμών.
Καί βαθμηδόν ή έντύπωσις αΰτη μεγεθυνομένη
τοσοΰτον έπλήρωσε τόν λογισμόν μου, «Άστε έξηλείφθησαν, άπεσβέσθησαν οί πληρούντες τήν αί
θουσαν θεαταί, καί έμενον μόνοι, μόνοι έκεΐ δ τε
χνίτης κρούων τό βιολίον του,ή κόρη άκροωμένη
αύτού. Καί έν τή φανταστική εκείνη παραστάσει
δ καλλιτέχνης προσήλου διάπυρον τό βλέμμα έπί
τής περικαλλούς παρθένου έμπνεόμενος άπό τής
μορφής αυτής δ,τι διά φθόγγων έξεδήλου, ή κόρη
δ ’ έκυπτε τήν κεφαλήν αίόημόνως καί εύλαβώς
άποδεχομένη ώς ευλογίαν τήν μελφδίαν, ήτις
έπεχύνετο έπ’ αυτής.
« / ,, Ο β ρ ι ό ν
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Τ ό μέγεθος τής τέχνης του αδύνατον νά παΟΐάρχ αϊοι φιλόσοφοι αναμφίβολοι; είχον πως δί
ρκσταθή διά συνήθων λόγων. Πρέπει νά εύρεκαιον, λέγοντες δτι δ άνθρωπος δύναται καί οφείλει
θώσι λόγοι έπίσης μελωδικοί, αρμονικοί, ινα πως
νά ευτυχή, έν οία δήποτε κοινωνική καταστάσει
δηλώσωσι τών φθόγγων του τό είδος. Ά π ό τού
δ ια τελ ώ ν διότι μέγα ίσχύοντες έπί τε τήν φαν
μαγευμένου έκείνου ξύλου πτερυγίζουσιν άδοντα
τασίαν
καί τά ς επιθυμίας ημών, δυνάμεθα νά φαπτηνά, έπί τών χορδών περιβομβούσι μελισσών
νώμ.εν κρείττονες τών άλγηδόνων καί τών στερή
σμήνη, ^υακίου ψίθυροι όέουσιν άπό τού τόξου
σεων, καί νά χαρώμεν έαυτού; καί δταν τά πάντα
καί κλείων τις τούς οφθαλμού; μεταφέρεται έκεϊ, !
έλλείποισιν ήμϊν έξωθεν. Καί δμως όφείλομεν άρά
δπου δ ήλιος λάμπει χρυσούς καί ή φύσις θάλλει
γε έκ τής άρχής ταύτης νά συμπεράνωμεν δτι
πράσινη. Καί βλέπει κύκλψ κήπους διανθεΐς καί
τά έπίγεια άγαθά, τά σωματικά άγαθά, είνε δλως
αναπνέει άρωμα ρόδων.
αδιάφορα, καί δτι ολίγον διαφέρει τή ευδαιμονία,
Ί σ ω ς , ίσως νοσταλγών εκείνος έν τή ξένη καί
έάν τό σώμα έχη καλώς ή κακώς, έάν εΐνε άσθεπαγερά ταύτη γή, άναμιμνησκόμενος τής π α νές ή εύρωστον, εύμορφον ή δύσμορφον ; Ό τού
τρίδος του τήν θάλλουσαν φυσιν, αυτούς τούς
άνθρώπου βίο; εΐνε τοσούτω υγιέστερος, πληρέστε
πόθους του έξεδήλου έπί τών χορδών τού βιολιού,
ρος καί πλουσιώτερος, δσφ πάντα τά μέρη τού

βίου τούτου εΐνε καί αΰτά ύγιά καί τέλεια. ΤΙ
άταραξία καί ή πλήρης άνάπτυξις τού ήθικού
όντος έξαρτώνται έν μέρει έκ τής άταραξίας καί
τής εύρωστίας τού φυσικού δντος, διό καί δυσκόλως
εύρίσκεται νούς υγιής έν σώματι ασθενεί. Καί να!
μέν δύναται τις νά ίδη,καί πολλάκις βεβαίως είδε,
την τής ψυχής εύρωστίαν συνυπάρχουσαν μ,ετά
σώματος αρρώστου, άλλά καθ’ δλου είπεΐν ή εύκαμψία καί ή ^ώμη, παρέχουσαι εις τό σώμα
πλείονα μέσα εναντίον τών έζωτερικών π ραγα άτων, πρό; ύπερπήδησιν ή άποφυγήν τών κινδύνων
καί τών κωλυμάτων, δΓ αυτό δή τούτο είνε συντελεστικώταται εις τήν ψυχικήν ρώμην. Τό θάρ
ρος προέρχεται κατά μέγα μέρος έκ τής πεποιθήσεως, ήν έχομεν δτι θά δυνηθώμεν νά άντιμετωπίσωμεν τόν κίνδυνον. Ό έχων τά φυσικά μέσα
δυσανάλογα πρός τάς άπειλάς τών έξωθεν δυνά
μεων, καθίσταται άδύνατος, περιδεής, ευκόλως
ταραττόμενος. Έ κ τούτου δέ καί ή έξις έκείνη
τής δειλίας ή ολίγον εύσυμβίβαστος πρός τήν
αξιοπρέπειαν τού χαρακτήρος. Τ ά δέ άλλα πλεο
νεκτήματα, άπερ είνε μάλλον χάριτες τού σώμα
τος ή όντως άγαθά, δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς
ίπίχαρι; πολυτέλεια, ήν όφείλομεν μήτε άγαν νά
φθονώμεν, μήτε άγαν νά περιφρονώμεν. Καί αί
μέν έξωτερικαί χάριτες, συντελούσαι εις τήν περί
τούς τρόπους ευτραπελίαν, δύνανται νά συντελέσωσι καί εί; τήν περί πό πνεύμα- διαθέτουσι τόν
άνθρωπον εις την εΰκολον άπόλαυσιν τών άγαθών
τού κόσμου καί τής κοινωνίας. Εΐνε λοιπόν φυσικαί δυνάμεις καί φυσικά πλούτη, ών δυνατόν νά
γίνη χρήσις καλή ή κακή, ώς καί παντός άλλου
πράγματος, άλλά καθ' έαυτά λαμ.βανόμενα, έχουσιν δπως δήποτε πραγματικήν άξίαν. Ό μυ.
στικισμός λέγει ήμΐν δτι ταύτα εΐνε άγαθά εφή
μερα, καί έχει δίκαιον άλλ’ δμως καί τά έφήμ.ερα άγαθά εΐνε οΰχ ήττον άγαθά- διότι άλλως
οΰδέν έξ δσο>ν έχει δ άνθρωπος θά ήτο άξιον τού
ονόματος τούτου.
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δμως δύνανται νά καταστήσωσι τόν βίονάβίωτον,
καί ή επιμονή πρός άποφυγήν πραγμάτων τοσούτον άκροσφαλών καί λεπτών, θά ήτο άπώλεια
χρόνου καί δυνάμεων, ών ήδύνατο νά γένηται
χρήσις έπωφελεστέρα. "Αλλως άδιστάκτως λέγω
δτι ή ήδονή αύτή καθ’ έαυτήν είνε πράγμα κα
λ όν καί ναι μέν είνε άγαθόν φρούδον, κούφον, εύ
θραυστον, άλλ’ δπως δήποτε εΐνε άγαθόν. Φαίνε
ται λοιπόν δτι εΐνε θεμιτόν νά άπολαύωμεν αύτού,
ούδόλως έςετάζοντες μετά περιεργίας καί άδιακρισίας, έάν τούθ' δπερ άπολαύομεν είνε αύτή ή
ήδονή, ή είνε χρεία τις ίκανοποιουμένη. Ά λ λ ’
όποιον εσται τόδριον ; Ιδ ο ύ : ΙΙάσα έκ τών αισθή
σεων ήδονή, ποιούσα τόν άνθρωπον νά άπολέση
τήν ίδιαν άξιοπρέπειαν διά τής άπωλείας τού
όρθού λόγου καί τοϋκρατεΐν έαυτού,εΐνε επονείδιστος
καί άναξία αύτού, διό καί οφείλει νά άποκλείηται τής έννοιας τής εύδαιμονίας. Πρός δε τούτοις
καί αύταί αί θεμιταί ήδοναί δέν όφείλουσι νά
ύπερβαίνωσι τό άναγκαΐον, τά καθήκοντα τού τε
ύλικού καί πνευματικού βίου, καί δέν πρέπει νά
θυσιαζη τις ύπέρ αύτών ούδέν τών ύπερτάτων
συμφερόντων τής φαντασίας καί τής ψυχής. Τάς
προφυλάξεις δέ ταύτας λαμβάνοντες, ας άπολαύσωμεν τού βίου οΐον ε'δωκεν ήμϊν αύτόν δ θεός,
ούδόλως ταραττόμενοι διά μεριμνών άνωφελών
καί δισταγμών άτελευτήτων.

Ά λ λ ά πολλοί τών άνθρώπων τάς τών αισθή
σεων ήδονάς άντί νά νομίζωσιν ώς ένα τών άναποφεύκτων μέν άλλά δευτερόντων όρων τής εύδαιμονίας,ύπολαμβάνουσιν αύτάς μέν ώς τήν όντως
ευδαιμονίαν, τόν δέ τρυφηλόν βίον ώς άκρον ά γ α 
θόν· ή διαφορά μόνον είνε δτι άλλοι άλλως έκλαμβάνουσιν αύτήν. Καί οί μέν, επιδέξιοι καί
συνετοί όντες καί κ ατ' αύτήν έτι τήν έκλογήν τών
ήδονών,συνδυάζουσι τάς έαυτών απολαύσεις οϋτω
πως, ώστε νά άναμιγνύωνται μετ’ αύτων δσον
οίόν τ ’ έλάχιστοι δυσαρέσκειαι, άναζητούσι τήν
άνεσεν έν τή ήδονή, ΟΙλουσιν απολαύσεις εύαρέΔιά τόν αυτόν λόγον θά κατατάξωμεν έν τοϊς
στους, άκόπους, άβράς, προτιμώσιν άτμόσφαιραν
θεμιτοί; καί επιθυμητοί; άγαθοϊς τάς τών αισθή
μεμυρισμένην, καθέδρας άπαλάς, φίλους άρεστούς
σεων ήδονάς, αϊτινες ώς πάσα άλλη ηδονή συν
καί κόλακας, ε”ρωτας εύκολους καί άνευ άκανδέονται πρός τήν ένέργειαν ψυχικής τίνος δυναθών· οί δέ, δραστηριώτεροι καί βιαιότεροι, προτιμεως, καί έάν τις ποιήται μετρίαν αύτών χρήσιν,
μώσι τάς δρμητικάς καί δυσκόλους ήδονάς, τάς
είνε θεμιτόν νά άπολαμβάνη αύτάς ώσπερ καί
συνταραττούσα; τάς αισθήσεις καί τά όργανα, καί
αυτήν τήν ζωήν. Ό ιερός Αυγουστίνος έν τινι τών
έν άδιαλείπτω πυρετώ συγκρατούσας αύτά. Έν
χαριεστάτων καί είλικρινεστάτων χοιρίων τών
ούδενί γινώσκουσιν ί'να κρατώσιν έαυτών, καί έκου' Εζομο./ογήσιωτ, έρωτα έαυτόν έάν ή ήδονή
σίως έγκαταλείπουσιν έαυτούς έρμαιον τής το
αύτή καθ’ έαυτήν έπιτρέπηται ήμΐν ή τά βέβαια
κογλυφίας και τή ; άσωτίας, μεταβιβάζοντες εις
καί πραγματικά άγαθά, ών ή ήδονή είνε παρα
την περιοχήν τής τρυφής τάς καυστικά; βασάνου;
τού πάθους. Τινές δέ έπιδιδόμενοι εις έργα σπου
κολούθημα καί μέσον. Έ ρωτά δέ μετ’ άφελού:
τίνος ταραχής, μήπως ή εύκολος αύτού καρδία
δαία καί ωφέλιμα, καί κατέχοντες επιφανή τάλαμβανη ώς πρόφασιν τήν σωματικήν χρείαν,ΐνα
ξιν έν τή κοινοινία, νομ-ίζουσιν δτι εΐνε ε’πιτετραμεπιδοθή εις τάς άπατηλάς τής φιληδονίας ήδυμένον εις αύτούς νά άναπαύωνται, καί άντί τών
παθείας. Αναμφιβόλως ταύτα είνε μέν καλαί καί ! έπαχθών καί τραχέων τούτων πό νων νά άπολαμβάσυγκινητικά! άκριβολογίαι καί δισταγμοί, ά λ λ' ι νωσινώςάποζημίωσιν απολαύσεις τινάςάσημαντους
το μ ο ς
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καί ούδενός λόγου αξίας· ούτοι ύπολαμβάνουσι
τήν τρυφήν ώ ; διασκέδασιν,έξ ής νομιζουσιν οτι
είνε έπιτετραμμένον να λάβωσιν ο τι τοϊς ά ρέσκει· άλλα δέν δύνανταινά καταλίπωσι μέρος
του βίου αύτών έ'ρμαιον των τής τρυφής θέλγη
τρων χωρίς νά διακινδυνεύσωσι καί τό υπόλοιπον
διότι πολλάκις αϊ διασκεδάσεις αύται γίνονται
παγίδες εις ας ένέπεσεν ή άγνότης. Καί οτε δέ
το κακόν δεν είνε μέγα, ενυπάρχει ούχ ήττον
αισχρόν τι, παρέχον εις μόνας τά ς αισθήσεις ευ
καιρίαν άνέσεως καί σχολής περισσεύουσαν έκ των
σπουδαίων ασχολιών. Τέλος ύπαρχουσιν άνθρωποι
παχύνοι καί αμβλείς, οϊτινες φαίνονται αισθανό
μενοι τον βίον Siά τής πληρώσεως των ορέξεων
αύτών. Ούτοι εργάζονται μόνον ϊνα κερδαίνωσι
καί κερδαίνουσι μόνον ϊνα άπολαύωσιν εις τούτους
δέ ή φύσις, άπατηθεϊσα πάντως, έδωκε μορφήν
ανθρωπίνην, καί ό καταλληλότατος τρόπος, Si ού
εύδοκίμως θα άνεδεικνύοντο,θά ήτο εάν ¿γεννών·;ο
κτήνη. Πάσαι αύται αί μορφαί τοϋ τρυφηλοϋ
βίου, αϊ τε λεπτόταται καί αί τραχύταται ούδέν
άλλο είνε, ή αί διάφοροι βαθμίδες τού έν τ ώ άν
θρωποι ζωικού βίου. ’Α λλά βίος τοιούτος είνε το
άκρον αγαθόν ; είνε καν άπλώς άγαθόν ; Τήν σκέψιν ταύτην ούδ’ επί στιγμήν θά ήδύνατό τις
νά άνεχθτ, .ημείς Si ίκανώς αυτήν άπεκρούσαμεν.
Έ άν τό σώμα καί αί αισθήσεις, έν προσήκοντι
μέτρφ ύποτεταγμένα τώ όρθφ λόγω, δεν είνε άξια
περιφρονήσεως, πολλφ μάλλον όφείλομεν νά μή
περιφρονώρ.εν τήν κτήσιν τών εξωτερικών πρα
γμάτων, τών άναποφεύκτων εις τήν συντήρησιν
καί τήν τέρψιν τού βίου. Έάν δέ ή εύδαιαονία
συνίσταται ε'ν τή άναπτύξει τών ήμετέρων ψυχι
κών δυνάμεων, πάν μεν τό συντελούν εις τούτο
χρησιμεύει εις την ήμετέραν ευδαιμονίαν, πάν δέ
τό δυνάμενον νά βλάψη καί παρακώλυση αύτά,
συγκαταριθμεΐται έν ταϊς κακοδαιαονίαι: ήρ.ών.
Καί 6 σοφώτατος τών άνθρώπων είτε Ζήνων λέεται είτε Σωκράτης,στερούμενος τεμαχίου άρτου,
εν θά ήδύνατο πλέον ούτε σοφός νά είνε, ούτε
φιλόσοφος, ά λ λ ’ ουδέ καν άνθρωπος· διότι ό βίος
ημών συνεδυάσθη ύπό τών νόμων τής θείας Πρό
νοιας πρός τά έξοιτερικά πράγματά, καί δέν δύναται νά αύξηθή καί άνθεξη άλλως,ή έπ! τ ώ ορφ
τού νά τρέφηται δι’ αύτών καί περιβάλληται ύπ'
αυτών. Τούτου δέ ούτως έχοντος, πώς δύναταί
τις είπεΐν ό'τι ή κτήσις τών άναποφεύκτων τούτων
πραγμάτων δέν είνε άγαθόν; Οί δέ λέγοντες οτι
ό μέν πλούτος εινέ τι κακόν, ή δέ πενία άγαθόν,
δέν βλέπουσιν οτι τούτο δύναται νά λεχθή περί
τού πλούτου, ού κακήν ποιείται τις χρήσιν, καί
περί τής πενίας ής καλήν ποιείται τις χρήσιν.
Ά λ λ ά τότε τό κακόν δέν έγκειται έν αύτώ τώ
πλούτω, άλλ’ έν ταϊς κακίαις αϊτινες διασκορπίζουσιν αυτόν ή μεταχειρίζονται αύτόν εις διαφθο
ράν- ωσαύτως δέ τό καλόν δέν έγκειται έν τή

| πενία ώς τοιαύτη, άλλ' έν τή αρετή,ήτις εύρίσκει
έν τή πενία εύκαιρίαν νά άναφανή.
Αληθώς ήδύνατό τις νά περιορίση τόν πλού
τον έν τ ώ απολύτως χρησίμψ, καί νά θεωρήσηπάν
τό ύπερβαϊνον τό όριον τούτο ώς τι περιττόν συν
τελούν εις διαφθοράν. Α λλά τις ό μή γινώσκων
ότι ύπεράνω τών τού σιόματος χρειών, άς ή ελά
χιστη άνεσις δύναται νά θεραπεύση, ύπάρχουσι
χρεϊαι τοϋ πνεύματος, τής φαντασίας καί χρεϊαι
τής καρδίας, εύρισκουσαι έν τ ώ πλούτω τής πλη
ρώσεως αύτών τά μέσα,ιόν ή πενία στερείται; Ό
πλούτος παρέχει τ ώ άνθρώπω τήν ανεξαρτησίαν
καί την άσφάλειαν, καί προφυλάσσει αύτόν τής
τυραννίας τών ά)Αων άνθρώπων· παρέχει αύτώ
τήν άνεσιν καί τήν σχολήν, τοϋτ’ έστι πλείονα
χρόνον πρός έκπαίδευσιν, πρός έπίδοσιν εις τάς
καλάς τέχνας, πρός μελετάς αφιλοκερδείς. Ό
| πλούτος έπιτρέπει ήμΐν νά ίδωμεν τόν κόσμον
καί πολλούς άλλους κόσμους διαφόρους, άναπτύσ| σων οΰτω τό πνεύμα, έπεκτείνων τάς έννοιας καί
! συντελών εις τήν πρόοδον τοϋ πολιτισμού. Ό
| πλούτος παρέχει τά μέσα πρός έργασίαν τών
άνθρώπων καί άμιλλαν τής τέχνης καί τής βίο—
I μηχανίας, ών τό ίσχυρότατον ό'ργανον τής προι όδου έν ταις κοινωνίαις· ό πλούτος προσέτι παρεχει τα μ.εσα προς ανακούφισιν τών πασχόντων,
είνε λοιπον μ.έσον εύποιίας· έφ’ όσον δέ ύπάρχουσιν έν άνθρώποις άδυναμίαι καί δυστυχίαι (πι
στεύω δέοτι δέν θά παύσωνται, φεύ! ύπάρχουσαι),
μακάριοι έκεϊνοι οίς δέδοται, δέν λέγω μόνον νά
είνε άπηλλαγμ,ένοι τούτων, άλλά νά θεραπεύωσι τούς ύπ' αύτών κατατρυχομένους ! τούτων
τών λόγων πάντων ένεκα, ό μέν πλούτος εινε ά 
γαθόν, ό δέ άνθρωπος δικαιούται νά θεωρή αύτον ώς μέρος τής εαυτού εύδαιμονίας.
Ά λ λ ’ έάν οί

παλαιοί σοφοί ήκιστα

έτίμων
σο
φοί τιμώσιν αύτά ίσως πέρα τοϋ δέοντος. Ά ν εφανη δέ έπιστήμη περιεργοτάτη καί διδακτικωτάτη, διδάσκουσα πώς γίνονται τ ά πλούτη και
| πώς διανέμονται έν ταϊς κοινωνίαις. Οί τής επι
στήμης ταύτης μύσται κατεϊδον οτι αύξανομένου τού δημοσίου πλούτου αύξάνεται δ ιδιωτικό:
πλούτος, και ότι ή εύζωί'κ πάντων άποτελεϊται
έκ τής ευζωίας ενός έκάστου. ’ Απέδειξαν δέ οτι
ή τού πλούτου καταφρόνησις ούδέν άλλο είνε, ή
καταφρόνησις τής βιομηχανίας καί τής τού ά··Ορώπου έργασίας, καί ότι αύτή ή εύζι. ία συντε
λεί εις τήν άνάπτυξιν τών χρηστών ήθών, εις
τήν διάδοσιν τής παιδείας, παρέχει τήν δέουσα /
άνεσιν πρός εργασίαν, μελέτην, αναπτύσσει τήν
κλίσιν πρός τόν κοινωνικόν βίον, καί καθ’ όλου
προς πάν καλόν· τέλος απέδειξαν ότι τά μάλι| στα διεφθαρμένοι πάντων τών λαών είνε οί π ε
ι νόμ,ενοι λαοί. Έ κ τούτων δέ τών άρχών, αϊτινες
! πάσαι είνε αληθείς, συνεπέρανάν τινα συμπεοά1 τά πλούτη, δμολογητέον οτι οΐ καθ’ ημάς
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κατάστασιν ταύτην, καί Ροσχίλδ τις ών, δυνα
σμ ατα πολλήν άμφισβήτησιν έχοντα.Διενοήθησαν
τόν νά έχη χρείαν νά μετριάση τάς έπιθυμίας
ότι ήτο ωφέλιμον νά ύπεκκαύσωσι τά ς έπιθυμίας
αύτού. Οϊ παλαιοί οϊτινες δέν έγίνωσκον τους νό
ϊνα προκαλέσωσι τήν δραστηριότητα, νά άναμους τής παραγωγής τοϋ πλούτου, έγίνωσκον
πτύξωσι τάς χρείας ϊνα ένθαρρύνοισι τήν έργα
θαυμασίως τούς νόμους τών παθών. Έγίνωσκον
σίαν, νά διαδώσωσι τήν φιλοχρηματίαν ϊνα καότι έκ τής έπιθυμίας γεννάται ή επιθυμία, καί
ταπολεμήσωσι τήν πρός τήν νωθρότητα και α
μάλιστα ότι επιτείνεται καί βιαιότερα καθίστα
δράνειαν ροπήν. Συνεπέραναν δέ ότι ή μετριότης
ται,κ αθ’ οσον τις έγκαταλείπεται εις αύτην· ότι
έν ταϊς έπιθυμίαις ήτο άρετή τών παλαιών
ψυχή παραδιδομένη εις τάς ήδονάς δέν είνε
χρόνων, άναξία κοινωνίας πεφωτισμένης, καί
πλέον κυρία έαυτής· τέλος ότι οσον τις και άν
οτι μόνος ύ ασκητισμός δύναται νά λέγη ότι
προσπαθή νά την πληρώση, αύτή είνε ακόρεστος
«πλούσιός έστιν ό έλαχίστοις άρκούμενος». Τ έ 
έφ’
όσον ή βούλησις δέν λέγει; άρκεΐ! Όθεν ερω
λος δέ συνώψισαν τήν καινήν αύτών ταύτην σο
τώ,
έάν μία έπιθυμία πληρουμένη γενν£ δέκα
φίαν έν ταϊς λέξεσι ταύταις ταϊς εύφυεστάταις
άλλας
τέως αγνώστους, τί κερδαίνω πρός εύδαικαί χαριεστάταις: « ’Αρετή προβάτων είνε τό
μονίαν μου; Έ άν ανταλλάξω τόν λήθαργον διά
νά μή εχη τις χρείαν τού πράγματος όπερ Si)
τοϋ πυρετού, διατελώ άρά γε έν κρείττονι καταέχει, άλλ’ ανθρώπου ίδιον είνε τό νά προμηθεύε
στάσει ; Λοιπόν τά ε”ξωθεν άγαθά δέν έξαρκού—
ται ό τι τού λείπει.» 1
σιν εις τό νά καταστήσωσιν εύδαίμονας τους αν
Δέν άμ,φισβητώ τό παοάπαν τά αξιώματα
θρώπους, ούδέ άρκεϊ πρός βελτίωσιν αύτών τό
τα ύ τα καί πως τά θεωρώ άληθή. Μάλιστα συμνά γίνωσι πλούσιοι.
φωνούσι κάλλιστα πρός τάς ήμετέρας άρχάς.
Έ άν ή μετριότης τών επιθυμιών προέρχεται έκ
Ή πενία, ώς ό πλούτος, έχει καί τά άγαθά
αύτής καί τά κακά, τάς τέρψεις και τάς λύπας,
τής νωχελείας καί τής χαυνότητος τών ψυχικών
δυνάμεων, δμολογώ ότι αυτή είνε φαινομένη ά
τάς κακίας καί τά ς άρετάς.
ρετή, αϊ δέ χρεϊαι αϊτινες θά ύποβοηθήσωσι τήν
Έ ν πρώτοις υπάρχει βαθμός τις πενίας κ α τ ’
χαυνότητα ταύτην, τά μέγιστα θά ώφελήσωσι | ούδένα τρόπον συμβιβαζόμενος πρός τήν εύδαιμοτούς ανθρώπους. Ά λ λ ’ άρά γε έπεται έκ τούτου
νίαν, αΰτη δέ είνε ή έσχάτη ένδεια. Ά ναμ φ ιβόότι δέν πρέπει νά όοίσωμεν οριον τού έπιθυμητιλως καί έν αύτή ταύτη τή καταστάσει ένυπάρκού ήμών ; Ή εύζωία, παραδέχομαι, είνε έκ
χουσί τινες ήδοναί καθιστώσαι τόν βίον υποφερτόν·
τών πρώτων όρων τού ηθικού,τουλάχιστον ελ α τ
άλλ’ αί ήδοναί αύται είνε σπανιώταται, καί αντι
τώνει πολύ τά ενδεχόμενα σφάλματα, άλλ’ όμως
σταθμίζονται δι’ ύπερβολικωτάτων θλίψεων, ώστε
αΰτη είνε μόνον μέσον, δέν είνε ό σκοπος τού
δεν δύνανται νά προσενέγκωσιν εις τήνπάσχουσαν
βίου. Λοιπόν άμα τυχόντες βαθμού τίνος εύζωίας, ; ψυχήν ούδέ τήν έλαχίστην κατά τό φαινόμενον
ά μ α έξασφαλίσαντές πως τά πρός τό ζην, όφείκαν ευδαιμονίαν.’Ενίοτε μεγάλη τις ψυχη προσλομεν νά έξακολουθήσωμεν εις ούδέν άλλο άπο- ! κειμένη εις τήν ζήτησιν ύψηλής τίνος ιδέας,
βλέποντες, ή εις τήν αυξησιν τής εύζωίας ταύ
κατώρθωσε νά μή αίσθανθή τήν κατατρύχουσαν
της, ή μάλλον,αρκετόν νομίζοντες τό ήδη κτηι αύτήν ένδειαν, καί, προσέχουσα εις μόνον το ονειθέν, νά έπιδοθώμεν εις άλλο τι ύψηλότερον; Δυρον αύτης, νά αίσθανθή τινα εύδαιμονίαν έν τή
νάμεθα νά εϊπωμεν ότι ό σοφός ό έλαχίστοις άρ
έσχάτη στερήσει τών πρός συντήρησιν τοϋ βίου.
κούμενος, ϊνα τόν βίον αύτού ΰλον άφιερώση εις
Ά λ λ ’ αί τοιαϋται περιπτιόσεις είνε σπανιώταται
τήν ε'ρευναν τής αλήθειας, δυνάμεθα νά εϊπωμεν
καί δέν δύνανται νά καταλογισθώσι. Ή έσχάτη
ότι έχει αρετήν προβάτου ; Δυνάμεθα νά εϊπωένδεια κατασπαράσσει καί ταπεινοί, έξαρτώσα
μεν τό αύτό περί τού πολιτικού άνδρός, περί τού
τόν άνθρωπον έκ τών πραγμάτων καί έκ τών άνστρατιωτικού, περί πάντων τών εργαζομένων εις | θρώπων, έμπνέουσα τά μίσος καί τόν φθόνον, μεπάν άλλο ή εις τήν κτήσιν πλούτου. Τό έν ταϊς
I ταβάλλουσα τόν άνθρωπον εις ζφσν έρπετον καί
έπιθυμίαις μέτρον είνε άρετή άσκητική, αρμό- I
άνήμερον. Ά λ λ ’ ενίοτε όμως καί μετά τάς δειζουσα μόνον κ ατά τούς αίώνας τής αμαθιας
νοτάτας δοκιμασίας έπιζή τις χρηστότης ακα
καί όφείλουσα νά έξαφανισθή άμα τή άνατολή
τάβλητος, ώ ; άνθος άποπλανηθέν μεταξύ βάτων
πολιτισμού τελειότερου ; Σύμφημι οτι τό έν ταϊς |
καί άκανθων.
έπιθυμίαις μέτριον είνε ολως σχετικόν, κκί οφεί- ¡
Ή πενία δέν είνε ένδεια, διασώζει οψιν τινά
λει νά είνε άνάλογον πρός τήν τών άνθρώπων κακαλήν, δέν συνοδεύεται ύπό τών εσχάτων χρειών.
τ ά σ τ α σ ιν φέρ’ ε'ιπεϊν ό τι ούτο; νομίζει μέτριον,
"Α λλως τε ή πενία είνε σχετική, ή πενία τούτου
εκείνος θεωρεί ύπερβολικόν καί παράλογον· άλλ’
δυνατόν νά είνε πλούτος εκείνου, καί τούτο διότι
έν οϊα δήποτε καταστάσει καί αν διατελήτις, ύαί χρεϊκι Si') είνε αί αύται κ ατά πάσας τό ς τ ά πάρχει πάντοτε τό μέτριον τό άρμόζον εις την | ςεις τή ς κοινωνίας. Καθ’ ολου δέ είπεΐν το κύ1.
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έπιούσιον, και ούδεμίχν έλπίδα έχων ενώπιον
έχει Tt τό ιερόν, εΐνε ή πρώτη τού ανθρώπου κααύτοϋ. Έ ν τή κκταστάσει ταύτχι Πιατελών δ
τάκτησις τής ίδιας αύτοϋ ύπάρξεως καί τής
άνθρωπο;, κατορθοϊ μόλες καί μετά βίας την
ανεξαρτησίας, εΐνε σπουδαιοτάτη μεταβολή έν
πλήρωσιν των άπαραιτήτων αύτοϋ χρειών δι’
τ ω βίω τού ανθρώπου. Μέχρι τής ώρας εκείνης
αγώνων αδιάλειπτων. ’Εάν δέ ποτε θελήσνί νά
ή παρ' άλλου χορηγούμενη τροφή έθεωρεϊτο ώς
διάθεση) τι προς ηδονήν, εξ άπαντος Οά το άποφυσικόν εξάρτημα τής ύπάρξεως, καί ή ύπό τού
κόψη άπό του στόματος αύτοϋ. Τότε δέ δ βίο;
προϊσταμένου έπιβαλλομένη έργασία ώς έπαχθής
εϊνε άγων κατά π ίταν στιγμήν, έκαστη ήμερα
ζυγός· ά λ λ ’ οτε όμως ή έργασία επανέρχεται
δεαμφισβητει την τροφήν, καί επειδή σπκνίω;
πρός ήμάς αύτούς μεταβιβαζομένη εις τροφήν,
αί χρεΐαι δέν ύπερβαίνουσι τούς πόρους, κ ατα
τότε νοοϋμεν τήν σχέσιν τήν μεταξύ χρείας καί
βάλλονται έναγο/νίως προσπάθειαι, καί άμ ή χ α- ι καθήκοντος, καί τότε μόνον δυνάμεθα νά νοήνοι συνδυασμοί γίνονται πρές έπίτευξιν του ισοζυ
σωμεν τήν μεγάλην καί άγίαν έντολήν, ήτις δέν
γίου, διά προκαταβολών, αΐτινες όλον τόν βίον
εΐνε έντολή τής δουλείας, άλλά της άπολυτρώκαταβροχθίζουσι. Μέρος τής δραστηριότητος καί
σ ε ω ς: «Έ ν ίδρώτι τού προσώπου σου φαγή τόν
τής ευφυΐας τού ανθρώπου εΐνε προωρισμένον ΐνα
άρτον σου » .
συνάπτη το παρόν πρός τό μέλλον, καί κχλύπτη)
Ρ ηιιI Ja n e e .
τήν μυστικήν ταύτην εργασίαν διά καταλλήλων
Έ π ι τ α : τό τέλος.
προκαλυμμάτων, καί διά του μειδιάματος οπερ
Π . I. Φ.
δ κόσμος απαιτεί παρά πάντων εκείνων, οϋς πα
ραδέχεται κατ’ ανοχήν. Ιΐρόσθες δέ ότι ή επί
------------------- « 3 1 0 1 · = · --------------πλαστος αϋτη γαλήνη εΐνε ανάγκη επιβαλλό
μενη ύπό τη ; φρονήσεως· διότι ή επιτυχία ε’ρΗ ΚΟΙΝΩ ΝΙΑ Τ Π Ν Π ΙΘ Η Κ Ο Ν
χεται αείποτε πρός τούς εΰδαίμονας, ό δ ' επι
τρόπων τήν άποκάλυψι/ τού απορρήτου τής έ
Ε'
σχατης αύτοϋ ένδειας, βλέπει αυτήν αύξανομένην
ένεκα τής έλαττώσεως τής ύπολήψεως καί ένεκα
Ν ο η μ ο σ ύ ν η τ ω ν π ιθ ή κ ω ν .
τής δυσφημώ, ς εις ήν περιπίπτει.
Γνωστοτάτη τυγχάνει ή όξύτης τής άκοής
Καί ομω; ή πενία, καίπερ έχουσα τά ς άλγηδι’ ής άντιλαμβάνονται τ ά κατοικίδια ήμών
δόνας καί τάς πληγάς ταύτας, έχει καί τάς
ζώ α τού έπικειμίνου κινδύνου, είτε έξ άλλων ά 
άπολαύσεις αυτής ή, μάλλον είπεϊν, έχει ιδίαν
γριων ζώων είτε έξ άνθρώπων εχθρών. Πολλάτινά αρετήν φωτίζουσαν, ϋψοΰσαν καί ένιοχύουκις τό τοιούτον έπεβεβαιώθη ιδία καθόσον άφορά
σαν τήν ψυχήν. Τό μέγα αγαθόν τής πενία; εΐνε
τούς 'ίππους καί κύνας, οϊτινες μάλιστα ένεκα
τούτο, οτι προκαλεί έν τ ώ άνθρώπω τό αίσθημα
τούτου θεωρούνται καί οί καλλίτεροι φύλακες.
τής ιδίας αυτού δυνάμεως, αναγκάζει αυτόν
Καί οί πίθηκοι λοιπόν τό αύτό κέκτηνται προ
νά έξαγη, έξ έαυτού παν δ τι έχει καλόν, καί
σόν, άνεπτυγμένον μάλιστα. Ό Λεβαγιάν λέγει
νά δημιουργή αυτός τό μέλλον του διά των
ότι δ κερκοπιθηκος K íq, όστις συνώδευεν αυτόν
ιδίων αύτοϋ χειρών. Άναμφιβόλως εΐνε πως δ ύ κατά τά έν τή ’ Αφρική ταξείδιά του, ήτο ό ά σκολον καί ό άριστα κατηρτισμένος άνθρωπος νά
σφαλέστερος φύλαξ αύτοϋ. Καί έν καιοώ νυκτός
είσέλθη εις τόν βίον άνευ τινό; συνδρομής καί
καί έν καιρώ ήμέρας, προανήγγελλε καί τόν έλάβοήθειας, τούλάχιστον π αΐ; ών έβαπτίσθη έν χιστον κίνδυνον. Έκραύγαζε, ή δι’ άλλων ση
τοΐ; νάμασι τής οικογένειας ή τής κοινωνίαςμείων έξεδήλου τόν φόβον του, προτού άνακα*
άλλ’ έκεϊνος οστες, ληξάσης τής πρώτης αΰτοϋ
λύψωσιν οί κύνες τό έλάχιστον. "Οδηγούμενοι ύπό
αγωγής, προσέρχεται πρός τόν κόσμον οΰδέν
τού βλέμματος ή έκ τών κινήσεων τής κεφαλής
έχων ενώπιον αΰτοϋ, ένίοτε δέ καί όλιγώτερον
του, οί κυνες έτρέποντο πρός τό ύποδεικνυόμ,ενον
τού ούδενός, καί δστις υποβασταζόμενος ύπό τής
μέρος, έπιδοκιμάζοντες οϋτω τή / άντίληψίν του.
έλπίδος, βοηΟούμενος ύπό τινο/ν φυσικών πλεονεΕις τήν χώραν Τεξάς τής Αμερικής οί ίπποι
κτημ.άτων, ευνοούμενος ύπό τινων περιστάσεων,
καί ιδίως οί ήμίονοι, φαίνεται, προειδοποιούσε τού;
κατορθοϊ νά θέση τόν πόδα του έν τή κοινωνία
ταξειδιώτας, ότε πλησιαζουσιν ή εις άγρια θη
έκείνη, ήτις ήγνόει αυτόν, νά καταστή ικανός νά
ρία, ή εΐ; άγριους αύτόχθον/ς ΐνδούς, ένώ ουδό
ζή έν αυτή αυτός καί νά συντηρή οικογένειαν, ό
λως άνησυχοϋσιν οσάκις προσέρχονται άνθρωποι
άνθρωπος ούτος εις τήν πενίαν όφειλει τήν εΰγεπεπολιτισμένοι ένδεδυμένοι ώς οί κύριοι αυτών.
νεστάτην έπαρσιν, ήν δικαιούται νά ένη, καί
Ό αύτό; κερκοπίθηκος, περί ου άνωτέρω δ λό
τήν νομιμωτάτην ευφροσύνην οΰχ ήττον, ή τήν · γος, καίτοι εξημερωμένος, οτε ήκουεν όμοιου; του
έπιτυχίαν των προσπαθειών αύτοϋ καί τήν περί
άγριους, άπήντα εις τά ς φωνά; των, καίπερ φοέαυτού ύπόληψιν. Τ ό πρώτον κέρδος τό έκ τής | βούμενος αύτούς όταν τούς έπλησίαζεν.
έργασίας προερχόμενου, δ έν φοβούμαι νά το είποι, I
Ή
ν ο η μ ο σ ύ ν η
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έν ά γ ρ ι α
κ α τ σ σ τ ά σ ε ι
π ι

θήκων έπεβεβαιώθη παρά πάντων τών περιηγητών,
οϊτινες διαρκώς ώφειλον νά φυλάσσωνται έκ τών
πονηριών των. Δέν πρέπει νά προσβάλλη τις
τάς άγέλας α ύ τώ ν διότι άμύνονται όλοι δμού,
μετά θάρρους, καί άκινδύνως άπό τού ΰψους τών
δένδρων έν οίς καταφεύγουσι, φοβούμ,ενοι μόνον
τό οπλον.
Ό περιηγητής ΙΙέαρς, πεπεισμένος ότι οί πί
θηκοι γιγνώσκουσι τήν χρήσιν τού όπλου, άναφέοει τό έξής συμβάν μεταξύ τών κατοίκων τού
Τιγρέ κα·. τών κυνοκέφαλων πιθήκων: «Ο ί πίθη
κοι, λέγει, εΐσελθόντες εις άγρόν σίτου, έξεδίωξαν τού; φύλακας μεθ’ όλχς τάς σφενδόνας καί
τούς λίθους αύτών. Πολλοί κάτοικοι έκ τού χο>ρίου έσπευσαν εις βοήθειαν- άλ λά καί τότε οί
κυνοκέφαλοι βραδέως άπεσύρθησαν, βλέποντες,
ότι οί αντίπαλοι δέν είχον όπ λα.» Ό "Ροβέρτος
Α ή δ ταύτά δασχυρίζεται, λαλώ·/ περί τής έκδρομής του εις τά πλ.ήρη πιθήκιυν δάση τής
Εύέλπιδος άκ ρας:
« ’Επειδή δέν ήθέλομεν νά φονεύσωμεν αύτούς,
δέν μετεχειρίσθημεν τά όπλα ήμών. Έν τούτοις
δ πλοίαρχο; έσκόπευσε κατά μ.εγάλου τινός πιθή
κου καθημένου έπί τής κορυφής δένδρου τινός.
Τό ζώον άναμιμνησκόμενον ίσως τήν συνέπειαν
παρόμοιας άπειλής έπί τοσούτω έταράχθη, ώστε
έπεσεν άκίνητον πρό τών ποδών μας, καί τό συνελάβομεν άκόπως». «Κ α τ ά τήν διήγησιν ταύ
την, λέγει δ Ούζο/, δ πίθηκος έννοήσας έαυτόν
σκοπευόμενον έθεώρησεν έαυτόν θανόντα.»
Ή περιέργεια τινών έκ τών ζώων τούτων
δέν εΐνε άπλώς παθητική, καί ή μετά προσοχής
στάσις αύτών πάντοτε άποτέλεσμα έκπλήξεως.
Γνο/στόν τυγχάνει τό δρμέμφυτον τής μιμήσεως,
ά λ λ ’ όπως μιμηθώσιν, άνάγκη νά γνωρίζωσι νά
παρατηρώσιν.

ναντίον ή μετά κρίσεως πράξις προδίδει τήν νοη
μοσύνην.»
Επίσης δ Χιμ-παντζή τού Ηυφφώνος έγνώριζε
κάλλιστα νά μεταχειρίζηται τήν κλιϊδα όπως
άνοιξα, τήν θύραν, καί άν δέν εϋρισκε ταύτην έπί
τ.',ς θύρας τήν άνεζήτει. Έ γιύετο ώς άνθρωπος
καλώς άνατεθραμ.μ.ένος, έτου/γε διά κοχλιαρίου
καί περόνης,μετεχειρίζετο χειρόμακτρον καί έκιρνάτο μόνος του τόν οίνον. "Οτε έπόθει νά πίη,
τέϊον, ήτοίμαζε τόν κυαθίσκον καί τό πινακίδιον
αΰτοϋ. Έ θετε σάκχαρον, έχυνε τό τέϊον καί
άνέμενε μέχρις ότου ψυχρανθή έπ’ ολίγον τό
' ύ7?όν·
.
Ή ίόιότης τού μανθάνει·/ κ ατά μιμ.ησιν είναι
άνεπτυγμένη εις ανθρώπινον σχεδόν βαθμόν παρά
τοις πιθήκοις. Ή ανθρωποειδής πίθηκος Μαφούκα
τού Ζωολογικού κήπου τής Δρέσδης ένόει κάλλιστα όταν ή θύρα τού κλωβού ήτο κλειστή. Ού
μόνον μόνη ήνοιγεν αύτήν, ά λ λ ’ έκλεπτε καί τήν
κλείδα, ήν έκρυπτε ύπό τόν βραχίονα αύτής,
I όπως τήν μεταχειρισθή βραδύτερον. ΤΙρ.έραν τινά
παρατηρήσασα έργαζόμ.ενον λεπτουργόν, ήρπασε
τό τρύπανον, καί ήοξατο άνοίγουσα όπάς έπί τής
τραπέζης έφ’ ής έδίδετο ταύτγι τό φαγητόν.
"Οταν έτρωγεν, έπλήρου μόνη τό δοχεϊον διά τής
λαγήνου, σ τα μ α τώ σ α προτού εκχείλιση).
Ό φαλακρός Χ ιμπαντζή, δ συλληφθείς έν
’Αφρική ύπό τού Δουσαγιοϋ, είχε κ ατα στή κλεπτίστατος. Έ κλεπτε τά τρόφιμα έκ τών καλυβών
τών α’ιθιόπων· πάντοτε δέ όταν ούδείς παρετήρει
αύτόν καί πάντες είχον έξέλθει. Ένόει λοιπόν κάλ| λίστα τήν σημασίαν τών τιμωριών εις άς τόν ύπέ! βαλλον δσάκις παρεβίαζε τά δίκαια τού έτέρου| τό όρμ.έμφυτον όμως, τό πάθος τής κλοπής ύπε| ρεΐχε παρ’ αύτφ, άμ α ένόμιζεν ότι ήδύνατο ν’
άποφύγτ, τ ’ άντίποινα τών κακουργιών του.

Ό όραγκουτάγκος τού φυτολογικού κήπου τών
Τό δρμ.έμ.φυτον τής κλοπής είναι γενικώτατον
ΙΙαρισίων πρός ον ήλθεν ημέραν τινά δ Ψλου- ί παρά τοϊς πιθήκοις, όπως καί παρά ταϊς άγρίαις
ράν συνωδευμ.ένος ύπό τού Ζεφροά Σαιντιλαίρ,
φυλαϊς, ώ ; έπιβεβαιούται παρά πάντων τών πε
παρετήρει τόν Ζεφροά μετ εμ.φρονος προσοχής.
ριηγητών.
"Αφού τόν παρετήρησε καλώς οϋτω έλαβε ρά
Ό Κόμπς εί χε νεαρόν όραγκουτάγκον,είς όντινα
βδον, καί κεκυρτωμένος ώς γέρων έμιμεΐτο τόν
ημέραν τινά ε'δωκε τό ήμισυ πορτογαλλίου, καί
έπιφανή έπισκέπτην αύτοϋ.
τό έτερον ήμισυ έθετο άνωθεν θήκης τίνος κ’ έκοιΈ τερος όραγκουτάγκος τού φυτολογικού κή
μήθη έπί τού άνακλίντρου. 'Επειδή αί κινήσεις
που κατώρθωσεν, άνερχόμενος έπί έδρας τινός, ν’
τού πιθήκου διήγειραν τήν προσοχήν του, προσεάνοιξη) τό κλεϊθρον θύρας κείμενον αρκετά ύψηλά
ποιεϊτο τόν κοιμώμενον. Τό ζώον έπλησίασε μετά
δι’ οΰ ήνοίγετο αϋτη. "Οτε άφήρεσαν τήν έδραν
προσοχής αύτφ, ΐνα πεισθή ότι έκοιμάτο, έπειτα
ήν μετεχειρίσθη, έλαβεν έτέραν κειμένην εις τινα
άναρριχηθέν έπί τής θήκης έφαγε τό υπόλοιπον
γωνίαν, έφερε ταύτην παρά τήν θύραν, άνήλθεν
τού πορτογαλλίου, καί μ,ετά προσοχής έκρυψε τούς
ήνοιξε τό κλεϊθρον καί έξήλθε.
φλοιούς έν τοις ξυλαρίοις τής θερμάστρας, έζή τησε έκ νέου τόν κοιμώμενον καί μετέβη νά κοι« Τ ά γεγονότα ταϋτα, λέγει δ Ούζώ , δέν άμηθή καί αύτό. « Ή πράξις αϋτη δέν δύναται
ποδεικνύουσι τήν ΰπαρξιν έφευρετικής ίδιότητος;
νά έξηγηθή άλλως, λέγει δ Τάϊλορ, ή ώς συνέ
Λέν δηλοϋσι σκοπόν πρός ώρισμένον τέρμα ; Δέν
πεια σκέψεως άποδεικνυούσης τήν ϋπαρξιν καί
βεβαιούσιν άντίληψίν σαφή τής σχέσεως τού αι
παρά τοις πιθήκοις τή ; έν ήμϊν ύπαρχούσης κρί
τίου καί αίτιατοϋ ; Τό δρμέμφυτον δδηγεϊ εί; τυ
σεως.»
φλήν ενέργειαν άνευ γνώσεως τού σκοπού- τού-
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Ό Μπένεττ είχε νεαρόν γίββωνα πίθηκον. Πολλάκις είχεν έπιπλήξει αύτόν, 5ιότι μετετόπισε
διάφορα αντικείμενα εκ της θέσεως αυτών, καί
'•.δία. ίιότι ε'θιξε τεμάχιόν τι σάπωνος. «Η μέραν
τινα καθ' ήν έγραφαν, ό πίθηκος εύοίσκετο έν τω
ίω μ ατιω · όίψας τότε τό βλέμμα μου έπ1 αύτού,
είίονοτι ελάμβανε τόν τάπωνα. Προσεποιήθην ότι
ε’γραφον, καί ούτος βλέπων με ένησχολημενον,
έλαβε τόν τάπωνα καί ανεχώρησε. Ό τ α ν ε"φθασε
έν τω μέσω του δωματίου, τ ω ώμίλησα ήσύχως
χωρίς νά. τόν τρομάξω. Έννοήσας οτι τόν είχον
παρατηρήσει επανήλθε, καί έναπέθετο τόν τ ά 
πωνα εις τήν αυτήν θέσιν.Έν τή διαγωγή ταύτη
ενυπήρχε τι άνώτερον του δρμεμφύτου. Ό πίθη
κος ούτος σαφώς ύπεό'ήλου ό'ιά τή ; πρώτης καί
τελευταίας πράξεώς του ότι είχε συνείίησιν του
κακού. Τί άλλο είναι κρίτις ή ή άνάπτυξις τής
ίίιότητος ταϋτης ; »
ΔυνάμεΟα ελλόγως μετά τούτο να παραδεχθώμεν καί τήν ϋπαρςιν ηθικών άρχών καί τήν
έννοιαν τού καλού καί κακοϋ ώς ήμεϊς ταύτης
άντιλαμβανόμεθα ; Ό πίθηκο; τού Μπένεττ $ύναται μόνον να είχε συνείίησιν τού ποιεΐν δ,τι
άπήρεσκεν εις τόν κύριόν του,ο,τι ήίύνχτο νά τώ
έπιφέρη τιμωρίαν τινά.ΊΙίύνατο νά κάμνη μόνον,
ώς παρατηρεί ό Οϋζώ, «ίιάκρισιν τού έπιτετραμμένου ή άπηγορευμένου ύπό άνωτέρας τινό;
ισχύος εις ήν ώφειλε νά ύπακούη.» Ά φ ’ ετέρου
όμως καί παρά πολλοϊς άνθρωποι; ή ηθική έπί
τής αυτής στηρίζεται βάσεως.
Έ κ πάντων τών ανωτέρω γεγονότων άποιϊεικνύεται ή ζωηρά νοημοσύνη τών πιθήκων, ίίία
δέ ή παρατήρησις, ή προσοχή, ή σκέψις, ή κρίσις καί ή εκούσιο; εκλογή τής καλλίτερα; μεθό
δου ένεργείας μεταξύ πλείστοιν άλλων προκειμένων· παρατηρούμεν δηλαδή έν αύτοίς πάσας
τάς ιδιότητας τών νεαρών παιδιών καί τών λαών
τών ήττον ανεπτυγμένων έν κοινωνίαις.
(Έ π ε τα ι

σ υ ν έχ εια ).
. .

.Α .

Είνε μέγα δυστύχημα νά μή έχη τις αρκετόν
πνεύμα ϊνα όμιλή καλώς, ούτε αρκετήν κρίσιν ΐνα
σιωπά.
"Αν θέλης νά μείνη κρυφόν τό μυστικόν σου,
ρ.ή τό εϊπγις εις κανένα· διότι πώς θέλεις ό ξένος
νά είνε εις τάς ύποθέσεις σου μάλλον εχέμυθος ή
σύ αυτός; Ή έκμυστήρευσίς σου είνε ήδη δι’ αύ
τόν εν κακόν παράδειγμα καί μία ίικαιολόγησις.
Αϊ καλαί συμβουλαί είνε θησαυροί, τού; όποιους
προσποιείται τις ότι αναζητεί, καί τούς όποιους
αποποιείται άμ α τούς εύρη.
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καταραμένος ναύτης

Είμαστε 'λίγοι ’μεΐς, αυτοί κοπάδι,
άλλ’ είμαστε καί αποφασισμένοι
νά καταιδοϋμε 8λοι μας ’ς τόν "Αδη,
μέ τή ζωή'μας ακριβά δοσμένη.
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Μόλις έφώναξα «Έτοιμαστήτε ! »
και ένας μαΰρος ίσκιος πλησιάζει,
κι' ακούεται κραυγή: «Σκυλιά σταθήτε !»
καί πέφτουνε τά βόλια σάν χαλάζι.
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Δυό τρείς φοραΤς άπλόνουν τά κοντάρια
καί 'ς τά πλευρά τοΰ πλοίου σκαρφαλόνουν,
δυό τρεΤς φοραϊς οί ναύταις σάν λιοντάρια,
κάτω ’ς τά κύματα τούς χαντακόνουν.

χα ί δ ιη 
άπό

π ειρ α τώ ν.

Ο ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ Ν ΑΥ ΤΗ Σ

τά ς

άφνω βοή ακούστηκε 'ς τήν κτίσι,
καί τά σκοτάδια γύρω αντηχούνε,
ήλθε, θαρρείς, ή τελευταία κρίσι,
κ ’ οί άγγελοι τής σάλπιγγες βαρούνε.

Πολλαΐς φοραΐς 'ςτά σπίτια μας κλεισμένο:
τής νύκτες τοΰ χειμώνα τής κακαϊς,
άρχαίαις ίστορίαις ναυτικαϊς
έλεγαμε παράπυρα γερμένοι.

"Αγριο φως τά πέλαγα φωτίζει,
καί γλήγορο ’ς τά κύματα γλυστράει,
άνεμοστρίφουλο με μιά ξεσπάει,
καί κλαίει 'ς τά κατάρτια καί σφυρίζει.

Κ ’ έτΰχαινε συχνά ή ομιλία
γιά το τρικάταρτο το στοιχειωμένο,
τον πλοίαρχό του τον καταραμένο,
πού αιωνίως δέρνει τρικυμία.

Παγώσαμε ! σάν άγγελος θανάτου,
μέ τή ρομφαία του ξεσπαθωμενη,
πλοίο κοντά μας ξυριστά διαβαίνει
μέ χίλιαις μύριαις φλόγες 'ς τά σχοινιά του.

Θυμάστε ; ό καθένας μας γυρνοΰσε
το μάτι του, με ταραγμένα στήθη,
'ς το γείτονα, σαν νά τον έρωτοϋσε,
έάν πιστεύη τέτοιο παραμύθι.
’ Ακουστέ μου μέ προοοχή καί τώρα’
ναί, μά της σωτηρίας μου τήν ώρα,
μά τή ζωή, πού παίζει νύκτα 'μέρα
μέ κύματα καί μ’ άγριο αγέρα,
τον είδα το φριχτό καραβοκύρη,
τό πλοΤό του τό είδα ν' άρμενίζγ),
σάν τό δαιμονισμένο νά σφυρίζη,
κι' αστροπελέκια γύρω του νά οπείρη.
Χωρίς αύτόν θά ήμουνε σφαγμένος,
'ς -ή; Μπαρμπαριάς τά μέρη πουλημένος.
’Αρμένιζα κατά τή Μάλτα ίσα,
γαλήνη, σιγαλιά, σκοτάδι πίσσα.
Μά ένας βρουχισμός μας κυνηγάει,
σαν όταν 'ς τό γιαλό τό κΰμα σπάει.
Έκυτταχτήκαμε με άπορία,
δέν είχαμε κοντά στερηά καμμία.
Ανατριχίλα μ' άρπαξε τό σώμα,
καί 'ς τήν καρδιά μου εννοιωσα μαχαίρια,
γιατί 'ς τοΰ δράκου πέσαμε τό στόμα,
’ς τών φοόερών κορσάρων τά λημέρια.

Σάν αστραπή έπέρασε κι’ έχάθη!
γαλήνη καί σκοτάδι βασιλεύει,
ψυχή απ’ τούς κορσάρους δέν σαλεύει,
τούς βουλίαξε ’ς τής θάλασσας τα βάθη.
Σαν αστραπή έπέρασε ’μπροστά μου,
μά φωτερή σάν αστραπή θά μένη
ή δψι τοΰ πλοιάρχου χαραγμένη
βαθειά, ένόσψ ζώ, μέσ’ ’ ς τήν καρδιά μου.
Τον ειδα μέσα ’ς τήν άνεμοζάλη,
ψηλά κρατούσε τώμορφο κεφάλι,
κ’ έσκόρπιζε αγέρας άνω κάτου
τά μαύρα σάν τόν κόρακα μαλλιά του.
Κατάχλωμος, μέ σταυρωμένα χέρια
μέ τό ψηλό, περήφανο κορμί του,
τά μάτια του, συννεφίασμέν ’ αστέρια,
χαμόγελο καί πίκρα ή μορφή τιυ.
Μ ’ έκύτταξε, καί ή ματιά του εκείνη
μού σάλεψε άλλόκοτα τά στήθεια.
Ό , τ : κΓ άν ήνε, φάντασμα, αλήθεια,
αιώνια τοΰ χρωστώ ευγνωμοσύνη.
Α

ρ ιστο μ έ ν η ς

Ι Ι ροβελεγιοε
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΟΠΠΡΟΦΟΡΠΝ ΔΕΝΔΡΠΝ
'Από τίνος χρόνου έν’Αγγλίοι ήρξατο νέα καλ
λιέργεια όπωροφόρων δένδρων. Καλλιεργούνται
τ ά δένδρα έν γά στρ α ι; καί έν Σινικοί; άγγείοις,
ού μόνον δέ θαυμασίως έπιτυγχάνουσιν άλλά καί
παράγουσιν ώραιοτάτους καί εξαίρετους καρπούς.
Θεραπεύονται οΰτω ροδακινέαι, βερυκοκέαι, κερασέαι ύψους μόλις πεντήκοντα ύφεκατομέτρων,
τών όποιων Τρέπονται οί καρποί δι’ αύτών τών
χειλέων. Τό δένδρον τίθεται έν δω ματίω, ούτως
ώστε απολαμβάνει τις τό αρωμα τών άνθέων
αυτού,καί μετά δύο μήνας δρέπει εΰγευστοτάτους
καρπούς.Ό κ ΘωμάςΡίβερς ό πρώτος τούτων ει
σηγητής πιστεύει,ότι τά τοιαϋτα δένδρα έν τωμέλλοντι θά καθέξωσι σπουδαιοτατην θέσιν έν τοϊς
έπιδορπίοις. Τό <^έν<ϊρον είνε τόσον μικρόν, καίτοι
κατάφορτου καρπών, ώστε παρ' έκάστω συνδαιτυμόνι δύναται νά τεθή ροδακινέα ή βερυκοκκέα
ϋψους μόλις 2 5 — 30 ύφεκκτομέτρων καί φέρουσα
κατ’ έλάχιστον τρείς μέχρι πέντε οπώρας. Έ
τοιαύτη προσφορά τών καρπών επ’ αύτοϋ τού
δένδρου ενέχει βεβαιότατα πολλήν χάριν. Πρός
τούτοι; έκαστος μετ’ εύχαριστήσεως θά π α ρ α τηρή έν τ ω οϊκω του ν’ άναπτύσσωνται πρό τών
οφθαλμών του οί καρποί. "Εκαστος δέ εύκόλως
δύναται νά επιτύχα τοιούτων νάνων ίέν^ρων
φυτεύων έν γάστρα όπωροφόρον τι ίένίρον άφ’
οΰ άφαιρέση πρώτον πάσας τάς παχείας ρίζας.
Πρό; άνάπτυξιν αύτών άρκούσιν αί λεπταί ρίζαι
καί αϊ τρίχες. 'Εντός 18 μηνών δύναταί τις νά
έπιτύχη κλήμα ίίίον τέσσαρας μέχρι πέντε
βοτρύοιν.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ
Τά ατμοκίνητα πλέουσι σήμερον μέ ταχύτητα 18
μιλλίων καθ’ έκάστην ώραν, ήτις προσεχώς θά αΰξήση εις 20 , τουτέστι θά φθάση τήν ταχύτητα σιδη
ροδρομικής αμαξοστοιχίας. Ευνόητοι επομένοις εινε
οί κίνδυνοι τών θαλασσίων συγκρούσεων. Άφοϋ δέ
πρός πρόληψιν τών συναντήσεων έπί τών σιδηροδρο
μικών γραμμών έπενόησαν ίσχυράς τροχοπέδας, φυ
σικόν ήτο νά θελήσωσι νά εφαρμόσωσι τά προλη
πτικά ταύτα μηχανήματα καί έπί των πλοίων. Πρό
τινων ετών είχε προταθή νά τοποθετήσωσι ένθεν καί
ένθεν τού σκάφους μεγάλα επίπεδα, άτινα κεκλιμένα
κατά τόν πλοΰν, θά ήνοίγοντο καί θά άνεπτύσσοντο
κατά τήν στιγμήν τής αναστολή; τής πορείας. Τά
επίπεδα ταύτα θά άνθίσταντο εις τήν πρόοδον τού
πλοίου καί θα έξετέλουν έν τοϊς πλοίοις ό,τι αί τρο
χοπέδα: έν ταΐς σιδηροδρομικοί^ άμαςοστοιχιαις. Ο
άμερικανός Τζών Μάκ “Αδαμς έτοποθέτησεν εσχάτως
τοιούτον μηχάνημα έν τω πλοίω ή Π ό λ ι ς τ ή ς
Φ λ ω ρ ε ν τ ί α ς . Όπισθεν παρά τό πηδάλιον καί
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έμπροσθεν τοΰ περιζώματος τή; Ιλικος τοποθετεί
εκατέρωθεν τον πλοίου ίν μέγχ τετράγωνον έλασμα
έκ χάλυδος. Κατά τον πλοΰν ή ναυλοχοΰντος τοΰ
πλοίου τά μετάλλινα ταΰτα φύλλα είσι στερεωμένα
επί τοΰ σκάφους δι’ άλύσσεων διερχομένων δ·.' αύτοΰ.
Οταν πρίκηται να ανακοπή αίφν.δίως ή πορεία τοΰ
πλοίου, κινοΰσίν ελατήρια τινά, άτινα άπομακρύνουσι
τά ελάσματα άπό των πλευρών του πλοίου. Ή άν·
τίστασις του ϋδατος δίδει εις αύτά θίσιν κάθετον . Ή
Πόλις τής Φ λ ω ρ ε ν τ ί α ς
εινε τροχοφόρον
πλοΤον χωρητικότητος 170 τόννων, 40 μέτρων μή
κους καί 6 μ. 30 πλάτους. Ή πορεία τοΰ πλοίου,
πλέοντος μέ ταχύτητα 1 2 μιλλίων καθ’ ώραν, ανα
στέλλεται διά τοΰ μηχανήματος τούτου εις 2 2 δευ
τερόλεπτα, σταματά δέ τοΰτο άφ’ οΰ διατρέξη άπάστασιν Γσην προς το μήκος αύτοΰ. "Οταν το δοκιμασθεν μηχάνημα ύπεδοηθεΐτσ καί ύπό τής μηχανής
τοΰ πλοίου, έκτελοΰσης τήν κίνησιν τής όπισθοδρομήσεως, το πλοΤον ϊστατο εϊς 12 δευτερόλεπτα. Αί
δοκιμαί λοιπόν αύται, γενόμεναι ύπό τήν διεύθυνσιν
τοΰ εις τήν υπηρεσίαν τής αμερικανικής κυβερνήσεως
αρχιμηχανικού Μούρ, υπήρξαν εύνοϊκαί υπέρ τοΰ συ
στήματος Μάκ- Αδαμς. Μένει νά ίδωμεν αν τό
είδος τοΰτο των θαλασσίων τροχοπεδών δύναται νά
έοαρμοσθή καί e-ι πλοίων μεγάλων διαστάσεων.
Ή διάσημος Άδελίνα ΙΙάττη. προσκληθε'σα έν
’Αμερική όπως δώση παραστάσεις τινάς, θέλει λάδει
δι’ έξ μήνας 30,000 λίρας στερλίνας, χωρίς εϊς
ταύτας νά συγκαταριθμηθώσι τά μ ι κ ρ ά έξοδα τής
οδοιπορίας. Ή ΙΙάττη ύποχρεοΰται νά περιέλθη
πολλάς χώρας, ιδίως τήν Κιγγινάτην. τό Μεςικόν,
τόν "Αγιον Φραγκίσκον, τήν Κλεβελάνδην. τό Μόν
τρεαλ, τήν Βοστόνην, τήν Βασιγχτώνα. Χάριν αύτής
διεσκευάοθησαν ιδιαίτερα·, σιδηροδρομικά! άμαξαι, προ ωρισμέναι δι' αυτήν καί τήν συνοδίαν της, συνισταμένην εκ τοΰ Νικολί-.η, τής κυρίας Σκάλχη. τοΰ
κυρίου καί τής κυρίας Νοβάρα, νέου τινός γάλλου
υψιφώνου, ίν αύτή ή ΙΙάττη άνεκάλυψε όνόματι
Guillii, τοΰ Ardidi καί έξ ορχήστρας 25 οργάνων.
Έκαστη παράστασις θά ίιαιρήται εις δύο μέρη. έξ ών
τό μέν πρώτον θά συνίσταται έκ συναυλίας, τό δέ
δεύτερον έκ πράξεώς τίνος μελοδράματος, έν ω θά
λαμβάνη μέρος καί ή Πάττη. Θά δίδωνται δέ δύο
παραστάσεις καθ’ εβδομάδα. Ή σιδηροδρομική ά
μαξα έφ' ής ή Πάττη θά όδοιπορή ομοιάζει μέ οικίαν
τροχοφόρον, έ'χουσα έπιπλα εντός κατάλληλα, αί
θουσαν μουσικής, έστιατόριον, λουτρόν, κοιτώνα, μαγειρεΤον καί παράρτημα διά τό υπηρετικόν. Αί θαλα
μηπόλοι αύτής καί οΐ άρρενες ϋπηρέται προσελήφθησαν ά’παντες ές Ευρώπης, εις τούτους δέ θά προστεθώσι καί δύο μάγειροι έκ Νέας Ύόρκης.
Ό γνωστότατος περιηγητής τής ανατολής A . B .
Έλισεέφ έγνώρισεν εσχάτως τή εταιρεία τών 'Ρώσων
ιατρών τής Πετρουπόλεως γεγονότα άναςερόμενα εις
κερκοφόρους ανθρώπους παρατηρηθέντας παρ’ αύτοΰ.
Ό Έλισεέφ περιγράφει κυρίως γυναίκα τινα, έφ’
ής έποιήσατο παρατηρήσεις. Προσκληθείς παρά τινι
γυναικί, αλγούση φρικωδώς κατά τό ιερόν όστοΰν, καί
μή δυναμένη νά κατακλιθή, εύρεν έξετάζων ότι έδρα
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καί αιτία τής οδύνης ήτο ούρά τριχοφόρος, μήκους 45
χιλιοστομέτρων καί πλάτους πρός τήν ρίζαν 36
χιλιοστομέτρων. Κατά τάς πληροφορίας τής ιδίας
άσθενοΰς, τό φαινόμενου τοΰτο ήτο συχνότατου παρά
τή οικογένεια αύτής. Ή μήτηρ αύτής έστερεϊτο ούράς,
άλλ’ ή μάμμη είχε τοιαύτην. Κατά τάς οικογενειακά;
παραδόσεις, μόνον οί θήλεις αντιπρόσωπο: του γένους
εφερον ούράν. Κατά τήν γέννησιν ή ούρά ήτο βραχεία
καί αόρατος, άνεπτύσσετο όμως μεταξύ τοΰ 1 2 καί
17 έτους τής ήλικίας.
ΈνΤασμανία άνεκαλύφθησαν πρό μικροΰ μεταλλεία
χρυσοΰ έντός τοΰ όρους Λυέλλ. Ή έκθεσις τών γεω
λόγων τής κυδερνήσεως προοιωνίζεται μεγάλα κέρδη
εις τού: επιχειρηματίας, καθόσον τά μεταλλεία περιγράοονται ώς τύ πλουσιώτερα εις χρυσόν καθ’ ολην
τήν Βικτωρίαν.
Ανταποκριτής τής αγγλικής Ε π ι σ τ ή μ η ς έδημοσίευσε πρό τίνος χρόνου περίεργα γεγονότα, άποδεικνύοντα μετά πόσης εύκολίας ζώα ποηφάγα καί
έντομοφάγα καθίστανται σαρκοφάγα. Ή τ ο γνωστόν
πρό πολλοΰ ότι πτηνά τινα έν έλευθέρα βιοΰντα κατασσάσει άποκτώσιν ορέξεις, ά'ςτινες κατ' ούδέν ύπεδήλου ή σωματική αύτών όργάνωσις. Οϋτω, ώς αναφέρει
ό ‘ Ρομάν, κατά τάς μαρτυρίας αύτοπτών, Ν έ σ τ ω ρ
ό π ρ ό κ ρ ι τ ο ς , ψιττακός τής Αυστραλίας, κατέστη
αληθής καταστροφεύς τών ποιμνίων τών προβάτων.
Τό πτηνόν τοΰτο τοσαύτην αισθάνεται εύχαρίστησιν
κατεσθίον τήν σάρκα τοΰ προβάτου, ώστε ρίπτεται έπί
τών ποιμνίων, έκριζόί τό ερισν τών ζώων, διατρύπα
τό δέρμα τής ράχε υς αύτών, καί τρέφεται έκ τής σαρκός καί τοΰ λίπους τών δυστυχών τετραπόδων, άτινα
μετά τινα χρόνον άποθνήσκουσιν. Οί ίπποι καί οί βόες
τής Ισλανδίας άρέσκονται τρώγοντες κρέας β α κ αλ ά ο υ.
Έ ν τινι θηριοτροφείφ τής Φρειδούργης έν'Ελβετία
υπάρχει έλέφας ονομαζόμενος Γιοϋμπος, έχων μεγάλην κλίσιν εις τό νά έρευνα τά θυλάκια τών έπισκεπτών έάν Ιχουσι χρυσόν ή οϋ. Οϋτω τελευταΤον ό
Γιοϋμπος άοήρεσεν άπό τίνος κυρίου τό χρηματοφυλάκιον καί εκρυψεν αύτ’ο έντός του φάρυγγος. Ο φύ
λ α ; του θηριοτροφείου απούσας τάς κραυγάς τοΰ κλαπέντος κυρίου προσήλθε ευθύς καί προσεπάθησε μετά
πολλοΰ κόπου νά έξαγάγη τό κλαπέν έκ τής κρύπτης
του. 'Αλλά κατά τόν αγώνα τοΰτον τό χρηματοφυλάκιον ήνοίξε, τό δέ περιεχ-.μενον αύτοΰ, χρήματα καί
χαρτονομίσματα, έχύθη έπί τοΰ εδάφους. Ό Γιοϋμπος
ίδών τά χρήματα ήρπασεν εύθύς δύο χαρτονομίσματα
τών 50 φράγκων καί κατέπιεν αύτά, χωρίς όμως καί
τήν φοράν ταύτην νά τά έξαγάγη τοΰ στόματος. Ό
κλαπείς κύριος ένήγαγε τήν ύπόθεσιν εις τό δικαστήριον, ό δέ ιδιοκτήτης του ελέφαντας θά πληρώση τήν
κλοπήν, ής αύτός ούδόλως εινε αίτιος.
Ή κυρία σερβίρουσα τό τέίον:
— Παρακαλώ, Κύριε λοχαγέ, νά μέ είπήτε πώς
θέλετε τό τσάι σας, μέ ρώμι ή χωρίς ρώμι.
Λ ο χ α γ ό ς. — Άφοΰ, κυρία μου, θά Ιχη ρώμι,
τό προτιμώ εντελώς χωρίς. . . . τσάι ! . . . .
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