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Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Η Σ
ύπό I .  Ξ Ε Ν ΙΑ Α Ο ϊ (είχών έν σελ. 244).

Ό  Δημοσθένης πρω ταγω νιστεί έν τ ή  έδνική ημών ιστο
ρία, έκχροσωπών τ ά ς  τελευτα ίας ημέρας το ΰ  αυτονόμου ελ
ληνισμού, α ιτινες ίσως ήδελον παρέλδει άδοξοι κα ι αφανείς, 
είμή κα δ ίσ τα  δραματικώ τερον τόν αγώ να αυτοΰ ό λ ιγυς ου
το ς  τ ή ς  πνυκός αγορητής.

Τ ό  μοναδικόν έκεΐνο φαινόμενον, όπερ αναγράφει ό ελ 
ληνισμός έν τ η  καδόλου τη ς  άνδρωπό- 
τη το ς  ίστορία, έγκεντριζόμενος καί με- 
τεμψυχούμενος είς έτερα ελληνικά φΰλα, 
κα ι νέαν αεί έγκαινίζων ιστορικήν περίο
δον, παρεσκεύασε τ ό  διπλουν μεγαλεΐον 
το ΰ  Δημοσδένους, τό  τ ε  πολιτικόν καί 
τό  ρητορικόν.

Περιστέλλω '/ κα ί συσφίγγων τόν ελ
ληνισμόν έντος τ ή ς  αρχαίας καί πρωτο
γόνου αυτοΰ εσ τίας, κα ί έν πάση άλλη' 
π ο λ ιτικ ή  υπεροχή ένορών τ ό  είδεχδές 
τ ή ς  δουλείας φάσμα, ήγω νίσδη νά  άνα- 
καλέση έκείνας τ ά ς  δαφνοστεφείς τοΰ 
ελληνισμού ημέρας, καθ’ άς ή Ε λ λ ά ς  
ήρωϊκώς άμυνομένη, διέσωσε τήν  ελευ
θερίαν αυτής, τη ν  άκαταγώ νιστον τώ ν Γ Ε 2 Ρ Γ Ι 0 Σ  Κ Ο Γ Ρ Τ ΙΟ Σ .

ή το ι τή ς  έδνικής ένότητος, ίνα μεγαλουργήση, τοΰ δ έ  άπα- 
ραιτήτου τούτου όρου ή έπίτευξις χροσεδοκατο ουχί πλέον 
από τώ ν έν Έ λ λ ά δ ι  πολιτειώ ν, α ιτινες έξκντλη&εΐσαι είς 
τόν περί τούτου αγώ να εΤχον περιέλδει εναλλάξ είς οίκτράν 
παρακμήν, κα ί αυτήν τήν έξόντωσιν τοΰ ελληνισμού έπαπει-
λοΰσαν, άλλ’ άπό έτερος ελληνικής φυλής, καδυστεροόσης

μέν τε'ως έν τ ώ  σταδίω  τοΰ πολιτισμού 
καί αφανούς, ήδη  δ έ  διωργανωδείσης 
καί έντελώς έξελληνισδείσης, σφριγώσης 
καί νεαζουσης· καί ό Δημοσθένης τοιαύ- 
τ α ς  πολιτικάς βλέψεις έχων, ήθελεν ανα
γραφή βαδϋτερος πολιτικός, έν τ ώ  πα- 
ρελδόντι ώς έν κατόπτρω  τό  μέλλον
προορών καί προοιωνιζόμενος, άλλ’ αυ
τό ς  έπολιτεύδη, κ α τά  τά ς  έμπνεύσεις λίαν 
υψηλής Ικτιμήσεω ς τ ή ς  Ιλευδερίας καί 
το ΰ  έξοχου βαδμοΰ, ον κατείχε τ ό  κλει
νόν τή ς  Π αλλάδος άστυ έν τώ  λοιπώ 
ελληνική» κόσμω, κα ί έντεΰθ-εν έκτήσατο 
τ ό  αιώνιον έκεΐνο γόητρον, δπερ άπαρα- 
μείωτον δ ιά  τοσουτων ήδη  αίώνων δ ιελ- 
δόν, ήλεκτρίζει καί νυν τ ά ς  καρδίας τώ ν

βαρβάρων στρατιάν άποσοβήσασα- ώνει- Έγεν. 16.'Απριλίου 1820, φ 12. Αύγουστου 1885. υεωτέρων Ε λ λ ή νω ν .
ροπόλησε τή ν  έχανάληψιν τώ ν κλεινών 
έκείνων τοΰ αρχαίου έλληνισρ.οΰ τροπαίων κ α τά  βασιλέως 
βαρβάρου, τήν  ελληνικήν έλευδερίαν Ιπιβουλεόοντος, κα ί δ ιά  
τ ή ς  άκαδέκτου τοΰ λόγου δυνάμεως ήλεκτρίσας τήν  σύγχρο
νον αυτοΰ άπονεναρκωμένην γενεάν, καί κ α τά  τ ή ς  ομόρου 
δυναστείας μακρόν καί δεινόν αγώ να προκαλέσας, έπεσφρά- 
γισε τήν  πρώτην τοΰ έδνικοΰ ημών βίου ηλικίαν, ένθερμος 
τ ή ς  έλευδερίας υπέρμαχος άναγραφείς.

Βεβαίως δ ελληνισμός, τοσ αύτας καί τηλικαυτας ήδι- 
κάς καί ύλικάς δυνάμεις κεκτημένος, ενός μόνου έδεΤτο,

Κ Α Ε Ι Ο .  Τ Ο Μ Ο Σ  Λ · .

Κ α ί τοιοΰτος μέν ό Δημοσδένης ώς 
η γέτη ς τή ς  έν Έ λ λ ά δ ι  πολιτικής καδ’ οΰς χρόνους ή έν Μα
κεδονία ίδρυδεΐσα ισχυρά μοναρχία έπεκαλεΐτο τήν  συμπραξιν 
το ΰ  ελληνισμού είς μεγαλεπήβολον έδνικόν μεγαλοόργημα, 
ώς αριστοτέχνης δ έ  τοΰ λόγου άνομολογεΐται ό ύπατος πάντων 
τώ ν αγορητών τοΰ δημοσίου βήματος τοΰ τ ε  άρχαίου καί τοΰ 
νεωτέρου κόσμου. Διό ώς έν χάση κοινοβουλευτική πολιτεία  ό 
συνδυασμός τ ν ς  πολιτικής συνέσεως καί τ ή ς  ευγλω ττίας άνα- 
δεικνύει τους έξοχωτέρους πολιτικούς, ουτω καί ο Δημοσθέ
νης, άμφοτέρων τούτων τώ ν προσόντων ευμοιρών, διετέλεσεν
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αείποτε πλειονοψηφιών έν τώ άττικώ κοινοβούλιο» μεδ-’ δλην 
τήν σφοδράν αντιπολίτευσην, ής τάς πολίτικος θεωρίας άχε- 
κάλει εν τω «κράτω αυτού υπέρ τής πατρίδος ένδ·ουσιασμώ 
άντικρυς προδοσίαν. Καίτοι άμειλίκτως προσέβαλλεν έξεις 
καί ήδη προσφιλή τοϊς συμπολίταις αυτού, ονχί τα  ηόέα 
αλλα τα  β ίλ τίω  λέγων, κοίτοι διελέγετο περί λεπτών ζη
τημάτων, αυτήν τήν εθνικήν φιλοτιμίαν δτγόντων, καίτοι 
χειρώμενος ν’ άναπληρώση από του έκνενευρισμένου δήμου 
άρειμάνιον φυλήν προς περιφρουρησιν των δικαίων του ελλη
νισμού, χικροτερον η δωχευτικώτερον έξήλεγχε τον έκρυδ·μον 
βίον, ούδέν ήττον της απολύτου ¿τύγχανε πλειονοψηφίας ό 
ατρόμητος οδτος έλεγκτής, διότι ήπίστατο νά στρέφη τον λό
γον από του βήματος ώς ό μαχητής τό ξίφος ¿ν το» πεδίω 
τής μάχης. ’Ανεξάντλητος ήν εν τοϊς έπιχειρήμασιν, ευφυέ
στατος εν τη εκλογή των λέξεων, αμίμητος ¿ν τή έντεχνο» 
των περιόδων κατασκευή, δαψιλής εις τάς λοιπάς λεκτικάς 
χάριτας, δι’ ών αίχμαλωτευων ως είπεϊν τόν άκούοντα ¿δέ
σποζε της καρδίας αυτού. Τίς και ήδη διεξερχόμενος τά 
πνευμ.ατικα αυτού αριστουργήματα, δεν γονυπετεΐ Ινώπιον 
του Φειδιου τούτου, ¿κείνους τούς παλμούς αίσ8·ανόμενος, 
οΰς πάλλει πασα εύγενής καρδία είς τήν εκδήλωσιν τηλι- 
καύτης πολιτικής αρετής καί φιλοπατρίας, διά νευριόδους 
καί έντεχνου γλώσσης ένσαρκουμένης; Τίς δεν ίνδαλματί- 
ζει νοερως ¿ν εαυτό» τόν κλεινόν τής πόλεως Άδ-ηνών σύμ
βουλον πειρώμενον διά' των λόγων αύτου ώς διά γαλβανι
σμού νά έγχύση νέαν ζωήν καί νέαν δύναμιν, Ενα μή δύση 
ό παμφαής τού έλληνισμού άστήρ ¿ν τή  όσημέραι έπιτει- 
νομένη πολιτική 0·υέλλη;

‘Η κρισιμότατη των περιπετειών, άς ύπέστη ό Δημο- 
σδ'ένης έν τω πολιτικω αυτού βίω έστίν ή κατά Κτησιφών- 
τος γραφή παρανόμων, δι’ ής ή άντιπολίτευσις, ής αί πολι- 
τικαι &εωρίαι κατίσχυσαν ήδη των αγώνων τού ρήτορος, 
προύτί&ετο νά έξελέγξη πλημμελή τήν πολιτικήν χορείαν 
τού Δημοσ&ένους, καί κακόνουν τή πολιτεία, άλλ’ αυτός _ρη- 
τορικοίτερος εαυτού άναδειχδπίς, μετά τηλικαύτης τέχνης 
καί άπαραμίλλου εύφραδείας συνηγόρησεν ύπερ εαυτού, ώστε 
τό δικαστηριον των ενόρκων, καίπερ διατελούν ήδη υπό τό 
κράτος ¿τέρας πολιτικής, υπό τής μακεδονικής υπεροχής έγ- 
καινισύείσης, άλλ’ από τής ακάθεκτου εκείνης ρητορείας 
αίχμαλωτευδ-έν, έξέδωκε παμψηφεί άπόφασιν υπέρ του περι
φανούς πολίτικου, αποφαν&άν ώς δικαίο»ς άπονεμ.ηδέντα τόν 
διά ψηφίσματος τού δήμου χρυσούν στέφανον, ότι διατελεΐ

πράττων καί λέγων τά  άριστα τω δήμο». Διό καί τις των 
περιφανών τής άρχαιότητος κριτικούν, Διον. ό Άλικαρνασ- 
σευς, τον περί στεφάνου λόγον, έν ω έξήντλησεν ό ρήτωρ 
πάσαν την καλλιτεχνικήν αυτού έπίνοιαν, κράτιστον πάντων 
άποφαίνέται.

Καί ένέπνευσε μ.'εν τού Δημοσ&ένει τήν πρός τούς λό
γους ορμήν ή έν τή  Η λια ία  εύγλωττος άγόρευσις τού Καλ- 
λιστράτου, ουτινος ήκροάσδη παίς ετι ών, άλλ’ ούτε ή δι- 
Βασκαλία, ούτε ή φύσις συνέχραξαν εις τήν θαυμαστήν αυ
τού άνάπτυξιν, άλλ’ αυτός εαυτόν άνέδειξε μέγαν τού βή
ματος αγορητήν, τό μ'εν δ ι ένδελεχούς καί συντόνου μελέ
της, καί άλλους μέν των αρχαίων προστησάμενος, ίδία δέ 
τόν Θουκυδίδην, όν καί πολλάκις άντέγραψε, καί άφ’ ού 
πολλάς ήρύσατο γνώμας, τό δέ καί διά συνεχούν καί έπιπό- 
νων ασκησεο»ν σωμ.ατικώ'ν, δι’ ών καί άλλας μ.έν τόύ σώμα
τος έκρυδ-μους κινήσεις έπί τό εύρυδμότερον μετέβαλε, καί 
δή καί φωνής ήχηράς καί εύφύόγγου ηύμοίρησε, άνά πάσαν 
έκείνην τήν υπαίθριον έν τή  πνυκί όμήγυριν έξικνουμένης, 
προσόν απαραίτητον τω δημηγορώ, μάλιστα εν τάΐς άρχαίαις 
τής Ελλάδος πολιτείαις, έν αις, ώς ούκ έχοόσαις τόν αριθμη
τικόν όγκον των καθ’ ημάς, Ενα άντιπροσωπεόωνται δ ι ολί
γων, τα  κοινοβούλια άπαρτιζόμ.ενα ύπό τού συνόλου των πο
λιτών, ησαν πολυπληθέστερα, καί ώς έν ύπαίδφω συνεδριά- 
ζοντα εχρηζον βεβαίως καί άγορητών, στεντορείαν κεκτη- 
μένων τήν φωνήν, εις ό καί ό Δημοσθένης ήσκησεν εαυτόν, 
άγορεύων έν τή  άκτή ένώπιον τού κλυδωνιζομένου πόντου, 
καί έν τώ  βόχδ·ω έκείνω τών κυμάτων έδάζων έαυτόν εις τε 
τήν εύηχον καί εύφδ-ογγον απαγγελίαν καί εις τάς επιδεί
ξεις τού δ-ορυβούντος έν τή  εκκλησία πλήδ·ους.

Ούτως ο Δημοσδ'ένης χαρασκευασδ·είς είς τό πολιτικόν 
καί τό ρητορικόν στάδιον έκόσμησε τό βήμα έκείνο τής άρ
χαιότητος, άφ’ ου άντήχησεν ή δ·εσπεσία φωνή τοσούτων καί 
τηλικούτων περιφανυύν ρητόρων, καί τήν άλτδ·ειαν πάντοτε 
ορδοτομών δεν κατίσχυσε μέν να σώση τό αξίωμα τού Ε λ 
ληνισμού, άπολεσ&εν είς τά  αίματόφυρτα τής Χαιρωνείας 
πεδία, άπηδανάτισεν όμως τήν ελληνικήν διάνοιαν διά τών 
λόγων αυτού, οΐτινες ού μόνον πρόκεινται άνεξάντλητον δι
δασκαλίας ταμεΐον τού τε πολίτου καί τού πολιτευομένου, 
άλλα καί ώς εξοχα αρχέτυπα, άφ’ ών άπηρτίσδη ή επιστη
μονική τής ρητορικής 8·εωρία, τής υπερφυούς ταύτης δυνά- 
μεως, τής πειδ·ούς δημιουργού κατά Πλάτωνα, δικαιούσι τήν 
κρίσιν τού Ρωμαίου κριτικού Demosthenes pene lex orandifuit.

Π Ε Ρ Ι  Κ Ι Ν Η Σ Ε Ω Σ  T U N  Φ Υ Τ Ω Ν .

Ή  μεγίστη διανοητική ένέργεια τού άνδ-ρώπου καί ό 
ελαφρότατος σπασμός τού έγχυματικού ζώου εΐνε άπόρροια 
¿νιαίας τινός καί δείας δυνάμεως. Τούτο δυςκόλως &·ά πα- 
ραδεχδ-ή πας, δςτις άνετράφη μέ τάς παραδεδομένας θεω
ρίας, αϊτινες εΐνε άξιαι τού ήμετέρου σεβασμού ού μόνον 
διά ττν ηλικίαν καί την ιστορίαν των, άλλά καί πολύ μάλ
λον, διότι σκοπούσι καί κατορδόνουσι νά ίκανοποιώσι τάς 
ήθ'ΐκάς ημών άνάγκας. Ή  νεωτέρα μηχανική δεωρία περί 
τής φυσεως πλουτίζει μόνον τάς γνώσεις ημών, άλλ’ άπο- 
γυμνοϊ άφ’ ετέρου τήν ψυχήν. Καί έν τούτοις οί 8·έλοντες 
νά συμμορφωδώσι πρός τό πνεύμα της έποχής δέν έχουσι, 
καδ’ ημάς, τό δικαίωμα τυφλώς ν’ άνδίστανται είς τό ισχυ

ρόν τούτο ρεύμα, δπερ άναμφισβητήτως μέγαν παράγοντα 
σχηματίζει έν τώ βίω τού παρόντος χρόνου. Μόνον ό ακρι
βώς γινώσκων τ ι δόναται περί αυτού νά κρίνη, ή ν’ απόρριψη, 
ή μετά λόγου νά παραδεχδή αυτό. "Οτι δέ δέν πρόκειται 
ένταύδα περί άπλής καί άναξίας προςοχής παιδιάς, άποδει- 
κνύει ή γενική παραδοχή, ής έτυχον αί πρώτον ύπό τού 
Δαρβίνου έκτεδεΐσαι αυται ίδέαι παρά τών έξοχωτέρων συγ
χρόνων φυσιοδιφών.

"Οπως ό επί λείας καί ήρεμου έπιφανείας ύδατος ριφδτίς 
λίδος, ουτω καί ή υπόδεσις αυτη σχηματίζει ήρέμα καί 
άδορύβως μείζονας καί εύρυτέρους κύκλους, άναδεικνύεται 
δέ νικηφόρος καί είς ¿κείνους τους έπιστημονικους κλάδους,
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οΕτινες φαίνονται δλως διόλου μακράν πάσης φυσικοεπιστη- 
μονικής παρατηρήσεως.

Διαίρει καί βασίλευε! Τούτο δύναται νά λεχδή καί 
περί τής επιστημονικής έρεύνης τόσον όσον καί περί τής πο
λιτικής. Ή  άδιάλειπτος χαρατήρησις τού τελείου συνόλου 
δολοΐ τό βλέμμα καί ταράσσει τήν αΐσδησιν, έν ώ όξύνεται 
ό όφδαλμος ημών παρατηρών τά  καδ’ έκαστα καί τά  γι
νόμενα. Ό  παρατηρών τάς μακράς σειράς των άναπτυσσο- 
μένων ζώων καί τών φυτών φδάνει βαθμηδόν είς άχλουστέ- 
ρους πάντοτε τύπους, οΕτινες δυςχερέστερον δυνανται ελλο- 
γως νά διακριδώσιν άπ’ άλλήλων, έως ο του κατέλδ·η έπί τέ
λους είς μ-έγα βασίλειον πρωτογενών υπάρξεων, άς εΐνε αδύ
νατον πλέον νά χωρίση είς ζώα καί φυτά. ’Επί δεκαετηρίδας 
δλας οί ζωολόγοι παρεχώρησαν τοϊς βοτανικοί; οργανισμούς 
τινας, οΐον τούς σπόγγους, τούς μύκητας κλπ. καί ουτοι πά
λιν άπέρριψαν αυτούς, διότι δέν ήδύναντο νά κατατάξωσιν 
αύτους είς τό ίδιον σύστημα. Ή δ η  συνεφώνησαν νά χωρί- 
σωσιν αυτούς ύπό τό όνομα ηρώ τιατα  καί να δ·εωρώσι τό 
βασίλειον τούτο ώς βάσιν καί κορμόν τού ζωϊκού καί φυτι
κού κόσμου. Άλλ’ ό κρίκος ουτος τής άναπτόξεως ήδύνατο 
νά εχη καί κενά, καί διά τούτο ήναγκάσδ·ησαν, Ενα κατα- 
πείσωσιν ίσχυρογνώμονας οπαδούς τής συστηματικής θεωρίας 
τής φύσεως, πειραματικώς ν’ άποδείξωσι τό πράγμα. νΕδει ν 
άποδειχδ-ή λοιπόν δτι αί κυριώτεραι διαφοραί τών ζώων καί 
φυτών τελειότερων είδών, ή δ·ρέψις καί ή κίνησις ύπό αύ- 
στηρώς έπιστημονικήν έννοιαν δεν άποτελούσιν άρχάς δια
κριτικά;, διότι αί διαφοραί τής κατασκευής καί τής συστά- 
σεως άπό ρ.ακρού ήδη έξιυμαλύνδησαν, καί μ.άλιστα άφ’ 
δτου τό κύτταρον άνεγνωρίσδ·η παρά τε τω ζώω καί τω 
φυτού ώς ό κύριος όμοιοειδής οίκοδομ.ητικός λίδος, 6 σχη- 
ματίζο»ν τά  πλάσματα άμφοτέρων τών βασιλείο>ν.

Τό φυτον έκμ.υζα τήν τροφήν του έκ τού έδάφους, έν 
ω βάλλει τάς ρίζας του, αί γεώδεις καί άλκαλικαί ενώσεις 
αυτού χορηγούσιν αύτώ τά  πρός τό ζην αναγκαία- άπό τού 
ατμοσφαιρικού άέρος παραλαμβάνει τό άν&ρακικόν οξύ καί 
άποβάλλει τό όξυγόνον- έν ο» τό ζώον δαπανά όξυγόνον, 
αποδίδει άνδ·ρακικόν οξύ καί τρέφεται, έάν μή έκ τών όμοιων 
του, τουλάχιστον όμως έκ φυτικών ουσιών.

Γίνεται άρα ακριβώς ή άντί&ετος πράξις. Άλλά δέν 
διεξάγεται αυστηρούς, διότι ή ίξία, ήτις παρασιτικούς έπί τού 
δένδρου ζή, τρέφεται καί έκ τών έν τώ φυτού έξειργασμένων 
ήδη ουσιών, δπως αυται χρησιμ.εόουσιν ο»ς τροφή τώ ζώω, 
καί αί λίαν αξιοπερίεργοι παρατηρήσεις περί έντομοφάγων 
φυτούν άναντιρρήτως απέδειξαν, δτι ό ήρεμος φυτικός κόσμος 
κρύπτει έν έαυτώ πλεΐστα (περί τά  300) ειδη πλασμάτων, 
άτινα είςχωρούντα είς τό ζωικόν σώμα δολοφονοΰσιν αυτό. 
Έ π ί υγρού τάπητος βρύων εγγύς έλους τινός ή βάλτου βλέ- 
πομεν συχνάκις δ·ελκτικόν καί κομψόν φυτόν, οπερ συλλαμ
βάνει μυίας καί άλλα μικρά έντομα κλείον τά  εΰαίσδ-ητα 
όργανά του. Τό συλληφδ-έν ζώον πέπτεται έν τή  κοιλότητι 
τού φυτού, δπως ήδ·ελε πεφ&ή καί έντός ζωϊκού στομ.άχου 
ύπό τίνος υγρού όμοίου τή  πεψίνη, έκκρινομένου ύπό άπειρων 
άδενίσκο>ν, άπαλύνοντος τά  σαρκώδη μέρη, διαλύοντος αυτά 
καί καδ'ΐστώντος χρήσιμα είς άπομώζησιν όμοίαν τή  πέψει. 
Καί τό φυτόν ζή άπό τούν ζωύ'φίων τούτων, αυξάνεται καί 
ενδυναμούται δσον περισσότερα συλλαμβάνει, ώς άπέδει- 
ξαν πειράματα, καδ-’ ά τοιαύτα ■ φυτά ή τεχνητώς έσιτί- 
σόησαν διά λευκώματος καί μικρών τεμαχίων κρέατος ή 
άφέ&ησαν ν’ άποδ·άνο>σι τής πείνης. Τά τρεφόμενα ¿πολ
λαπλασίαζαν όργανά τινα αυτών καί κυρίως τά  χρησιμευοντα

είς μόρφωσιν τού σπέρματος. Μετά τά  ρήγματα ταύτα εις 
τήν άχρι τούδε θεμελιώδη 8·εωρουμένην αρχήν έδει βεβαίως 
νά ύμολογήσωμ.εν, δτι αυτη υπήρξε ίέεωρία στηριζομένη είς 
πεπλανημένην καί ελλιπή γνώσιν τών πραγμάτων. Μετά 
μείζονος έτι ίσχυρογνωρ.οσόνης ο>χυρώ8·ησαν οί αντίπαλοι 
αυτής όπισθ·εν τού δευτέρου αυτών προ τειχίσματος, ητοι τής 
διαφοράς τού ζώου άπό τού φυτού ώς πρός τόν τόπον, — 
διότι τό μέν φυτόν εΐνε προςκεκολλημένον είς τό έδαφος, 
έφ’ ου κατά τύχην έπεσεν ό σπόρος, τό δέ ζούον δύναται 
έλευ&έρως καί κατά προαίρεσιν νά κινηδ'ή. Καί πράγματι 
ή &·έσις αυτη έπί μακρόν έφαίνετο δυςάλωτος καί άπόρδ-η- 
τος, καί κατώρΙόωσαν μέν διά προςεκτικής παρατηρήσεως 
τής φύσεως νά προςπελάσωσιν αυτή, λίαν δε ένδιαφέρουσαι 
ερευναι, άς ένταυ8·α δέον νά παραλείψωμ.εν, .απέδειξαν τόν 
κατά νόμον χρωματισμόν καί σχηματισμ.όν τών άνδ·έων· η 
τόσην ποίησιν ένέχουσα κλίσις τών φυτών πρός τόν ήλιον, 
ήν τινες έξήγησαν ώς πόδ·ον τών φυτών πρός τον όφ&αλμόν 
τούτον τής δημιουργίας, στηρίζεται έπί τού ότι παρακω
λύεται ή αυξησις προς τό προςήλιον μέρος- τό κλείσιμον 
φυτών τινων κατά πάσαν έπαφήν έξηγή8·η δι ωρισμένων τι- 
νών καί νευρικόν έρεδ-ισμόν έν&υμιζόντων μ.ηχανικούν φαινο
μένων, άλλ’ όσον καί άν ησαν αύταί κα8’ εαυτάς σπουδαΐαι 
αί παρατηρήσεις αυται, έν τούτοις δέν έσαφήνιζον τό υφ 
ήρ.ών τδη έξεταζόμενον δ·έρ.α.

Καί πάλιν ό Δαρβϊνος άπεδειξεν, δτι άναμφιβόλως καί 
τά  φυτά κέκτηνται τήν δύναμιν πρός προαιρετικήν κίνησιν. 
Έ ν  τή περί τούν άναρριχωμένων φυτών πραγματεία του έξέ- 
φρασε τήν ύπόδεσιν, ,,οτι τά  φυτά τότε άποκτώσι καί έξα- 
σκούσι τήν δύναμιν τής κινήσεως, δταν πρόκηται νά προς- 
πορισΟ-ώσιν έξ αύτής ώφέλειάν τινα, άλλά ταύτην σπανίως 
έχουσι, διότι εΐνε προςκεκολλημένα είς τό έδαφος, η δέ 
τροφή φέρεται αύτοίς διά τού ανέμου καί τής βροχής,:. 
"Ωςτε περί τάς άρχάς ήδη τού 1870 ό Δαρβϊνος έγνωμά- 
τευσεν, ότι ό ίδιάζων τρόπος τής κινήσεως τούν έλικοειδών 
φυτών δύναται ν άναχδ·ή είς ίκανότ-ητα πρός κίνησιν κοινήν 
είς όλα τά  φυτά καί γινομένην μόνον σπανίως ένεκα έξωτε- 
ρικών λόγων. Τήν ύπόό-εσιν ταύτην έπεκύρωσεν ό Δαρβϊνος 
κατόπιν διά πλειοτέρων καί προςεκτικωτέρων ερευνούν. Ευ- 
ρεν δτι τ  άπό έξωτερικής τίνος δυνάμεως άνεξάρτητος κυ
κλική περιστροφή, ήν παρεττρησε κατά τά  άκρα βρυωνιών, 
έμέτρησεν ακριβούς κατά χρόνον καί χώρον καί παρωμοίασε 
μά ττν άφήν χειρός πρός τ ι στήριγμα, ενυπάρχει είς δλα τά 
φυτά αδιακρίτως. Αί κινήσεις αυται εΐνε διάφοροι κατά τά 
διάφορα μέρη τών φυτών, διότι ύπάρχουσι φυτά ψηλαφώντα 
πέριξ εαυτών καί άναρριχώμενα, πολλά λαμ,βάνουσιν απέ
ναντι τού φωτός ίδιάζουσαν &έσιν, μέρη τινά αυτών κλίνουσι 
πρός τήν γήν καί άλλα στρέφονται απ’ αυτής — δλα ταύτα 
καί πλεΐστα άλλα είδη κινήσεως παρετηρή&ησαν ύπό τού 
Δαρβίνου, έδοχιμάσ&ήσαν διά πειραμάτων καί έπεβεβαιώδ·η- 
σαν. Κυρίως δμως ή κίνησις τού φυτού συγκεντρούται έν 
τή  ρίζη αυτού- έάν αδτη έξέλδ·η τού έλύτρου της, στρέ
φεται πρός τά κάτω καί ζητεί, βοηθ·ουμένη ύπό τής ίδιας 
αύτής αύξήσεως κατά μήκος καί πλάτος, νά είςχωρήση είς 
τό έδαφος. Τόσον ισχυρά εΐνε ή δύναμις, ήν έξασκούσιν αί 
έν αυτή ύπάρχουσαι ιδιότητες τής κινήσεως καί αύξήσεως, 
ώςτε ρίζα π. χ. φασηόλου έντός τεσσάρων ήμερων έξασκεΐ 
τόσην ενέργειαν, δσην παράγει καί πίεσις τεσσάρων λιτρών. 
Ή  τόσον σημαντική αδτη έξωτερίκευσις τής δυνάμεως έξη- 
γεΐ έπίσης τήν ριζοβολία/ τών φυτών έπί πετρώδους έδά
φους. Ή  καδ·’ δπνους κίνησις πολλών άνδ-έων σκοπεί πιδ·«-
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νώς νά προφυλάξη τα  αβρά μέλη άπο του ψυχροΰ τής νυ- 
κτος άέρος· αότη εΐνε ποικιλωτάτη, διότι συχνάκις ου μόνον 
φύλλα, αλλά καί μέρη τινά μόνον των φύλλων τούτων κά- 
μνουσι τάς κινήσεις ταύτας, και ότέ μίν κάμπτονται προς 
τά  άνω, ότε προς τά  κάτω, άλλοτε δε προς τά  δεξιά η 
αριστερά, και άλλοτε στρέφονται περί τον ϊδιον άξονα. Είτε 
λοιπόν προκαλεϊ μηχανικώς ή απουσία του φωτός την ένέρ- 
,γειαν ταύτην, είτε χρησιμεύει μόνον ώς σύνθημα προς εναρ- 
ξιν αυτής, είνε όλως άδιάφορον, αποδεικνύεται δμως έκ τού
του φανερως το πολλαπλοΰν είδος τής κινήσεως των καί}’

χάρις είς αυτήν οί βλαστοί ταχύτατα άφίνουσι τόν κόλπον 
τής γης. Ήθέλομεν δε λίαν έκταθή ένταυθα, έάν καί μό
νον άνεφέρομεν όλας τάς ερωτήσεις, άς ό Δαρβϊνος έκαμεν 
εις την φόσιν καί είς άς έλαβε παρ’ αυτής διά της παρατη- 
ρήσεως καί τής πείρας την αίτουμένην άπόκρισιν. Ή  άπό- 
κρισις αότη δίδει ήμ~ν πάντοτε νά Ιννοήσωμεν, οτι τά  φυ
τικά όργανα έχουσιν αυτοτελή ικανότητα προς κίνησιν καί 
ότι αυτη πανταχου έκφαίνεται, όπου πρόκηται νά προςπορι- 
σΟ·ωσι τά  φυτά έν τώ περί υπάρξεως άγωνι ωφέλειάν τινα 
έξ αυτής. Πρό πάντων φαίνεται τοΰτο, ως παρετηρήθη ήδη,

Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΑΓΓΕΛΛΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΓ. (Ερμηνεία I. Ξενιάδου έν σελ. 240).

εκαστα μερών, ότι έν άυτοις υπάρχει διακεκριμένη τις πρός 
τούτο δύναμις, ήν τινά όπως δκποτε δυνάμε&α νά παραβά- 
λωμεν με την διά τ ί ς  βουλήσεως τη μεσολαβήσει των νεύ
ρων διεξαγομένην κίνησιν. Πόσον δε ευαίσθητα είς τινας 
έρε&ισμούς εΤνε τά  όργανα φυτών τινων, άποδεικνόουσι τά  
πειράματα του Δαρβίνου περί τής έπιρροής του φωτός επί 
της φαλαρίδος. Είς άπόστασιν είκοσι ποδών, όπου τεμάχιον 
ξύλου ουδεμίαν σκιάν Ιρριπτε πλέον έπί λευκου χάρτου, τό 
φυτόν τούτο έπηρεάζετσ ευκρινως υπό του φωτός τής λυ
χνίας, οί βλαστοί του έκλινον πρός τό φως καί ή κλίσις 
αότη διήρκει καί άφ’ ου τό φως άπεμακρόνετο- — εναργής 
βεβαίως άπόδειξις, ότι τό φως ενεργεί μόνον ως μέσον έρε- 
θιστικον καί δεν είνε αΰτενεργός αιτία τής κινήσεως. Ευ- 
νόητόν είνε, ότι ή μεγάλη αυτη ευαισθησία άναβλαστανόν- 
των φυτών απέναντι του φωτός είνε ώφελιμωτάτη, διότι

είς τήν ρίζαν ό Δαρβϊνος έπιλέγει έν τέλει του έργου του 
τά  έξης περί του αξιοσημείωτου τούτου οργάνου.

„Τό θαυμασιώτατον όργανον των φυτών είνε ή αίχμη 
τής ρίζης. ’Εάν αότη ολίγον τ ι πιεσθή, ή καή, ή έγκοπή, 
μεταφέρει τόν έρε&ισμόν είς τό αμέσως έπ’ αυτήν κείμενον 
μέρος καί παρακινεί αυτό ν’ άποστραφή από τής προςβλη- 
θείσης πλευράς. Τό δε παραδοξώτερον, ή άκρα αυτη τής 
ρίζης κ'ειμ.ένη μεταξύ δύο αντικειμένων, ών τό μίν είνε 
σκληρότέρον, τό δε μαλακώτερον δύναται νά διακρίνη αυτά. 
’Εάν δε αίσθαν&ή ότι τό έδαφος είς τήν μίαν πλευράν είνε 
υγρότερον παρά είς τήν άλλην, έπίσης μεταδίδει έρε&ισμόν 
είς τό υπεράνω κείμενον μέρος καί τούτο κάμπτεται πρός την 
πηγήν τής υγρασίας. Έρεθιζομένης δέ τής άκρας διά φω
τός, τό συνορευον μέρος συγκάμπεται από του φωτός, έρε- 
θιζομένης δέ αυτής υπό τής βαρότητος, κλίνει τό  μέρος
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τούτο προς το κέντρον της βαρύτητας. Πάντοτε και έν 
οίαδήποτε περιπτώσει εύκρινώς βλέπομεν τόν τελικόν σκο- 
πόν ή την ωφέλειαν το>ν διαφόρων κινήσεων αυτών . . . .  
Νομίζομεν δτι δεν είνε υπερβολή, έάν είπωμεν ότι ή άκρα 
της ρίζης ένεργουσα τοιουτοτρόπως δύναται νά παραβληδή 
χρός τόν εγκέφαλον ατελούς ζώου, δςτις εδρεύει έν τώ προ- 
σδίω άκρω του σώματος, δέχεται έντυπώσεις από των αί- 
σδητηρίων οργάνων καί διευδόνει τάς διαφόρους κινήσεις.“

Έ άν ό νηφαλιώτατος των φυσιοδιφών Δαρβΐνος μετα
χειρίζεται τόσον υπερβολικήν παραβολήν, σημαίνει ότι ή 
σπουδαιότης των πραγμάτων ήτο λίαν μεγάλη.

Και αυτός ουτος έν τή  μετριοφροσύνη του λέγει, δτι 
αί έρευναί του, καίτοι πολλάκις έχάνοντο είς τά  μικρά καί 
αφανή, ειχον εν τουτοις τόν σκοπόν ν’ άποδείξωσι την έσο>- 
τερικτν συγγένειαν ζώου τε καί φυτού.

Δεν εχομεν τήν πρόδεσιν, ουδέ ήμέτερον δέμα εΤνε νά 
έκφέρωμ.εν καταφατικών ή αρνητικήν τινα κρίσιν περί των 
έρευνών του Δαρβίνου. Ήδελήσαμεν μόνον νά γενικεύσωμεν 
τρόπον τινά  πληροφορίας τινάς του μεγάλου εκείνου σοφού. 
'Ως άνάγκαΐον δέ τ ι αντίρροπου έχιτραπήτω ήμΐν νά. χαρα- 
δέσωμεν ένταΰδα έναντίον τής αυστηρώς δαρβινιστικής των 
πραγμάτων άντιλήψεως τους εξής έμβριδεΐς λόγους του 
Βοίζβ έκ του προλόγου του ,,Μικροκόσμου“ του: „"Ολαι αδται 
αί επεκτάσεις τοΤν γνώσεων ήμ.ών ούτε «χεδίωξαν έκ του κό 
σμου τήν ποίησιν ούτε έβλαψαν τάς δρησκευτικάς ημών χε- 
ποιδήσεις, άλλα μας ήνάγκασαν παν δ ,τι έν ορατή έγγυτητι 
ήτο δι’ ημάς άχωλολός, νά έπανευρίσκωμεν διά μείζονος 
πνευματικής έργασίας εις μεταφυσικόν τινα κόσμον.“

Ε. Ν.

Τ Α  Α Σ Τ Ρ Α .
Ε ίά νλλιο ν .

(Κατά παράφρασιν αφηγήσεως προβιγκιανοΰ ποι μένος).

Τόν καιρό που Ιφΰλαγα τά  πρόβατα έκεΐ έπάνω ’ς τό 
βουνό, άχερνούσαν πολλαΐς έβδομάδαις χωρίς νά δ ιώ  καμ- 
μιά ψυχή ζωντανή, όλομόναχος μέ τόν σκύλο μου Λάβρο 
’ς τόν τόπον που βόσκουνε τά  κοπάδια μου. Που καί που 
ό καλόγηρος απ’ τ’ άψηλά κατέβαινε καί διάβαινε νά που- 
λήση ευχοάς, η χτυπούσε ς  τ ά  μάτια μου τό  μαύρο πρός- 
ωπο ΐταλού καρβουνιάρη· ολοι αυτοί άπλοι άνδ-ρωποι, καί 
φαίνουνταν νά έχασαν κάδε δρεξι γιά νά μιλήσουν, καί για 
αυτό δέν ξεύρανε τίποτε απ' έκεΐνα που έλεγευ ό κόσμος 
εκεί κάτω στά χωριά καί τής πολιτείαις. Έ τσ η  λοιπόν 
κάδ·ε δέκα πέντε μέραις, δταν άκουα από τόν ανήφορο τά 
κουδουνάκια του μουλαριού μας, πού έφερνε τά  χρειαζού
μενα γιά δυο έβδομάδαις, καί κατόπι έβλεπα λίγο-λΐγο νά 
βγαίνη απάνω από την πλαγιά του βουνού ή έξυπνη μ.ούρη 
του παλληκαριού που είχαμε στο υποστατικό ή τό κόκκινο 
φακκιολι τή ς  κυρά Νικολέτας, τότε άληθανά είχα μεγάλη 
χαρά. Τούς έβαζα καί μέ λέγανε ό',τι έγεινε κάτω στό χω
ριό καί μέ διηγούντανε τά  βαφτίσια, τής χαραΐς, καί τό 
περισσότερο απ’ δλα πού μ’ άγγιζε τήν καρδιά ήτανε νά 
μάδω γιά τήν κόρη τού αφεντικού, γιά την Στεφανίτσα μ.ας, 
τό πλειό ώμορφο κορίτσι ’ςέ δλα έκεΐ τριγύρω μας τά  χω
ριά. Καμωνόμουνα, ξέρετε, πώς δέν μ’ έκοφτε πολύ καί 
αδιαφόρετα ρωτούσα άν πήγαινε συχνά ’ς τής όνομασίαις, 
’ς τά  νυχτέρια κι άν τής έστελλαν μηνύματα κάτι παλλη-
κ ά ρ ια   Καί οποίος μέ ρωτήση τ ί μώαελλαν αυτά
τ ά  πράγματα, τώρα πού ήμουνα ένας φτωχός βοσκός μεσ’ 
’ς τά  βουνά, δά  τόν ’πού εύδύς δτι είκοσι χρονάκια είχα 
στα στήδιά μου καί αυτή ή Στεφανίτσα ήτανε ή πλεώ 
ώμορφη από δλαις πού είχα διή ’ς τήν ζωή μου.

Μια Κυριακή λοιπόν πού έπερίμενα νά μέ φέρουν τά 
χρειαζούμενα έτυχε ν’ άργήσουν καί νά έλδ·ουν ύστερώτερα, 
καί ετση από τό πρωί' έλεγα μονάχος μου „Φαίνεται, δά 
ήνε άπύ τήν μεγάλη σήμερα λειτουργία πού αργούνε“  άλλα 
υστέρα κατά τό μεσημέρι έπιασε μια μεγάλη κακοκαιριά, 
καί τότε συλλογίστηκα καί είπα „δέν δά  μπορούσε τό μου
λάρι νά περπατήση ’ςέ τέτοια κατάστασι πού ήσαν οί δρό
μοι“. Τέλος κατά τό μεσημέρι όταν έκαδαρίοδηκεν δ ου
ρανός καί άστραφταν τά  βουνά από τήν λάμψι τού νερού

καί τού ήλιου, ακόυσα ανάμεσα ’ς τό απόσταγμα των φύλ
λων καί τό ξεχείλισμα τής ρεμματιάς, πού είχε παραφου
σκώσει, τά  κουδουνίσματα τού μουλαριού τόσο χαρούμενα, 
τόσο ζωντανά, πού μ’ ένδύμ.ιζαν ττν αρμονία πού κάμουν οί 
πολλούς καμ.πάναις, δταν χτυπούν τό Πάσχα στήν Δεύτερη 
Άνάστασι. Μαζή μέ τό μουλάρι όμως δέν ήτανε ό μικρός, 
ουτε ή κυρά Νικολέτα. Ή τανε . . .  — δέν μπορείτε νά 
τωυρετε — ήτανε τό κορίτσι μας, μ.άτια μου, όλο κι’ όλο, 
καί καδούντανε έπάνω ’ς τούς λαγαρένιους σάκκους, κατα- 
κόκκινο άπό τόν αγέρα τού βουνού καί τή δροσιά τής
βροχή«.

'Ο  μικρός, λέγει, ήταν άρρωστος, καδοίς καί ή κυρά 
Νικολέτα, αφού τελείωσε τής δουλειαΐς της πήγε νά διή 
τά  παιδιά της. Έ τσ η  δλα μ.ού τάπεν ή Στεφανίτσα, δταν 
ξεπέζεψε, καί δτι μάλιστα είχε παραστρατήσει καί γι’ αΰτο' 
άργησεν. Έ γώ  πού τήν έβλεπα έτση μέ τά  κυριακάτικα της, 
μέ τήν κεντημένη εκείνη κορδέλλα στά μαλλιά καί τό λαμ
πρό μ.ισοφόρι της δέν μπορούσα νά καταλάβω άν άπό κα
νένα χορό άργησε νά βγή ή, δπως αυτή έλεγε, έχασε τόν 
δρόμο μεσ ’ς τά  μικρά έκεΐνα δάση. Χαριτωμένο πλάσμα! 
Μπορούσα νά τήν βλέπω πάντα καί νά μ.ή κουρασδώ ποτέ, 
δσο καί άν ήνε άλήδεια δτι καμμιά φορά δέν τήν είδα άπό 

τόσο κοντά, γιατί κάποτε τόν χειμώνα, πού καταιβάζαμε 
τά  πρόβατα κάτω καί τό βράδυ έτρωγα στό σπίτι, την 
έβλεπα ’ςάν αστραπή νά περνάη άπό ’μπρος μας καί ουτε 
μάς μ.ιλούσε μ.εσ’ στά στολίδια τά  πολλά καί τήν κάμποση 
περιφάνεια πού είχε. Καί τώρα ήτανε κοντά μ.ου, στά χέ
ρια μου . . . .  Δέν είχα δίκηο νά τά  χάσω;

’Αφού έβγαλε τά  πράγματα άπό τό πανέρι άρχισε νά 
κυττάζη μέ περιέργεια τριγύρω της, καί αφού σήκωσε ολί
γον άψηλά τό μισοφόρι της γιά νά μή λερώση, εμβήκε στ? 
στάνη, δέλησε νά διή τό μέρος πού κοιμοίμουνα, τό άχυρέ- 
νιο παχνί μέ τήν προβειά, τήν μεγάλη κάπα μου, πού ήταν 
κρεμασμένη ’ς τόν τοίχο, τό ραβδί μου καί τό καρυοφύλλι. 
Καί έτση διασκέδαζε.

— ’Εδώ λοιπόν περνάς τήν ζωή σου, καλέ μου βοσκέ; 
Δέν στενοχωριέσαι καϋμένε. νά ήσαι πάντοτε μονάχος; Τί 
κάμνεις; τί σκέπτεσαι;
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Μου ήλδε έως τόν λαιμό να φωνάξω:
— Για λόγου σου συλλογιούμαι!
Καί ίσως δά  έλεγα τήν πάσα άλήδεια, άλλα τόσο τά 

είχα μ.περδεύσει εκείνη τήν στιγμή, πού καμμιά λέξι δέν 
μου ήρχονταν στό στόμ.α. Δέν πιστεύω νά μ.ή το καταλά
βαινε αυτή καί νά μή αίσδάνουνταν κάποια ευχαρίστησι νά 
μέ στενόχωρη περισσότερο μέ τής πονηρίαις της.

— Θά σοϋ έρχεται καί κάποτε ή φιλινάδα σου, δέν 
είνε έτση,·καλέ μου βοσκέ; Πού αλλού παρά σταΐς κορυφαΐς 
των βουνών εύρίσκεται αυτή ή Νεράιδα;

Καί έλεγε αυτά ενώ αυτή ή ίδια έμοιαζε ’ςάν Νεράιδα 
μέ τό νόστιμο χαμόγελο στό γυρμ.ένο εκείνο κεφαλάκι, γιατί 
άλτδεια έτση πού έβιάζουνταν νά φυγη, δαρρούσα πώς ήλδε 
καί 0’ άφανισδή ένα σωστό φάντασμ.α.

— Έ χ ε  ’γειά, βοσκέ μου.
— Στό καλό, κυρά· καί έτση έφυγε με άδεια  τά  πα

νεράκια της. |
"Οταν πλέον έγεινε άφαντη καί κατέβαινε τό μονοπάτι ! 

δαρρούσα πώς τά  χαλίκια τού βουνού, πού κατρακυλούσαν 
’ς τά ποδόνυχα τού μουλαριού, έπεφταν ένα-ένα άπάνου 
’ς τήν καρδιά μ.ου. Καί έτση τ  άκουα πολύ ώρα, μά πολύ 
ώρα, καί ώς δτου νά βραδυάξη έμεινα ’ςάν άποκοιμημένος, 
μήν τολμώντας να σαλεύσω άπό τόν φόβον να μ.ή φευγα
τίσω το όνειρό μου. Κατά τό βράδυ κοντά, καδώς άπ’ τά  
βαδειά άρχισε νά χλωμιάζη τριγύρω καί τά  πρόβατα μα- 
ζεύδηκαν έτση σφιγμένα ν ά ’μβούν στήν μάνδρα, άκουσα να 
μέ φωνάζουν στό κατήφορο καί άμ.έσως πρόβαλε τό κορίτσι, 
όχι πλέον γελαζούμενο καδώς προτήτερα, αλλά τρεμουλια- 
σμένο άπ’ το κρύο, τόν φόβο καί τό μ,οόσκευμα. Φαίνεται 
δτι άφού κατέβηκε την πλαγιά τού βουνού εύρήκε ξεχειλι- 
σρ.ένο τό ποτάμι άπ τήν μεγάλη βροχή, καί έπειδή έβαλε 
τά  δυνατά της καί καλά νά περάση κόντεψε νά πνιγή. Τό 
κακό ήταν πού τέτοια ώρα, νύχτα, δέν μπορούσε ν’ άποφα- 
σίση νά πάγη πίσω στό σπίτι, δέν μποροΰσεν ολομόναχη νά 
περάση άπ’ τά  στενά, καί έγώ έπειτα πώς ν’ άφήσο» τά 
πρόβατα; Πολύ άνησυχου’σε μέ τήν συλλογή πώς δ·ά έμνη- 
σκε νύχτα στά βουνά, γιά τήν άνησυχία μάλιστα πού δά 
είχανε στό σπίτι. Έ γώ  τήν έδιδα δάρρος δσο μπορούσα:

— ,,Ξεόρετε, κυρά, τώρα τόν Ίούλι ή νύχταις είνε μ.ι- 
κραΐς . . . Δέν βλέπω κατάλληλη τήν ώρα“. Καί εύδυς 
άναψα μεγάλη φωτιά γιά  νά στεγνώση τά  πόδια της καί 
τά  μουσκευμένα ρούχά της, τήν έφερα γάλα καί μολόχια, 
άλλ’ r  κακομοίρη δέν ήδελε ουτε να ζεσταδή, ουτε νά 
φάγη, καί καδώς έτση έβλεπα μαύρα δάκρυα στά μάτια 
της, μού έρχουνταν κι’ έγώ νά κλαύσω.

'Ω ς τόσο άρχισε νά νυχτόνη, καί μόλις έφαίνουνταν εις 
τής ράχαις των βουνών άψηλά μιά σκόνι άπό φως, μιά κα
ταχνιά ετση φωτεινή πρός τό βασίλευμα τού ήλιου. Την 
είπα τότε νά πάγη μέσα στη στάνη νά πλαγιάση, άφού προ
τήτερα είχα στρώσει επάνω ’ςέ νεοτιναγμένο άχυρο μ ιά  λαμ
πρή προβειά όλοκαίνουργη, τήν καλονύχτισα καί κάΟησα έξω 
κοντά στήν δόρα. Μάρτυς μου δ Θεός, δσον κι’ άν έβραζε 
το αίμά μου άπό τόν έρωτα, δέν μού ήλδε καμμιά κακή 
ιδέα- μονον ολίγη περηφάνεια αίσδανόμουν δταν συλλογιού- 
μουνα, οτι έκεΐ ’ςέ μιά κώχη τής ρ.άνδρας, ανάμεσα στά 
πρόβατα πού τήν έβλεπαν μέ άπορία νά κοιμάται, ή κόρη 
τού άφεντικού μ.ου — ή πλειό άγαπημένη καί πλειό λευκή 
προβατίνα άπό δλαις τής άλλαις — ησύχαζε μ.’ όλη τήν 
έμπιστοσύνη της ’ς εμένα. Ποτέ μου δ ουρανός δέν μού 
φάνηκε άψηλότερος καί τά  άστρα λαμπρότερα................

Έ ξαφνα άνοιςεν ή δύρα καί βγήκε ή Στεφανίτσα- δέν μπο
ρούσε, λέγει, νά κοιμη&ή, γιά  τί τά  ζωα κουνούσαν καί 
έτριζε τό άχυρο, καί καμ.μιά φορά -μουσουνίζανε μ.εσ ’ς τόν 
ύπνο τους, φαίνεται. Καλλίτερα κοντά στήν φωτιά. Άφού 
είδα έτση κι’ έγώ έρριξα στην ράχι της τήν κάπα μ.ου, 
έσιαξα τήν φο>τιά, καί καδίσαμε κοντά-κοντά χωρίς νά μι
λούμε. Άν έτυχε καμμιά φορά ν ’ αγρυπνήσετε έξω στήν 
ξαστεριά δά  είδατε πώς, δταν εμείς κοιμώμαστε, βγαίνουν 
στήν μοναξιά καί τήν σιωπή πολλά μυστήρια, ένας ολόκλη
ρος κόσμ.ος- τα  νερά τότε άρμονικώτερα κυλιούνται, καί τά 
στεκάμενα βγάζουν κάτι άδύναταις φλόγαις· δαρρεΐς πώς 
τά  φαντάσμ.ατα των βουνών πηγαίνουν κι ερχουνται κι’ άν- 
τικρύζονται, καί ακούονται κάτι άκατανόητα πράγματα, ’ςάν 
νά ήνε πού μ.εγαλόνουν τά κλωνιά καί βγάζει φωνή τό χορ
τάρι πού φυτρόνει. Την τμέρα τρέχει ή ζ ω ή  άλλα
πόσα πράγματα γίνονται την νύχτα. Καί όταν κανείς δέν 
συνειδίση ’ς αυτά, αίσδάνεται φόβο, καδώς όλο άνατρίχιαζε 
καί τό κορίτσι, καί έχώνοονταν πολυ κοντά μου, στό παρα
μικρό άκουσμα. Καί μ ιά  άκούουμε φωνή σύρτη καί λυπη
τερή νά βγαίνη άπ’ τά ' νερά πού λάμπανε έκεΐ κάτω καί 
πέρναε άπό μάς τρεμουλιαστή, καί τήν ίδια στιγμή ένα λαμ
πρό άστρο .’ςάν άστραπή γλύστρησε άπό πάνω άπ’ το κε
φάλι μας καί πάγει νά σβυσδή μαζή μέ τήν φωνή, ώςάν 
έκεΐνο τό παράπονο πού ακούσαμε είχε καί φώς μέσα του-

— Τ ί πράγμα είνε αυτό; μέ ήρώτησεν ή Στεφανίτσα 
μέ χαμηλή φωνή.

— Μιά ψυχή, κυρά μου, ’μβαίνει στον παράδεισο.
Καί έκαμα τόν σταυρό μου, καδ·ώς καί αυτή έκαμε τό

ίδιο, καί άφού έσήκωσε τό κεφάλι της άψηλά έμεινε σκε
πτική" υστέρα έρώτησε.

— Άλήδεια είνε, καϋμένε, πώς έσεΐς οί βοσκοί ξεύρετε 
τά  μάγια;

— Καδόλου μάλιστα. Άλλα έπειδή ζοΰμε κοντήτερα 
στά άστρα, ξεύρουμε τ ί συμβαίνει έκεΐ έπάνω, καλλίτερα 
άπό σας έκεΐ κάτω στής πολιτείαις.

Πάντοτε έβλεπε έκείνη ’ς τά  ψηλά στηρίζοντας τό κε
φάλι έπάνω στό χέρι, έτση μέσα στήν προβειά καδως ενα 
ουράνιο βοσκόπουλο: „Πόσα είνε, δεέ μου! Τ ί ώμορφα πού 
είνε . . . .  ποτέ μου δέν είδα τόσο πολλά . . . Ξεύρεις τά 
ονόματα τους, βοσκέ';

— Βέβαια καί τά  γνωρίζω . . . Νά! νΙσ ια  άπανου- 
δειό  μας είνο δ ’Ιορδάνης ποταμός. Αρχίζει αυτός πού 
βλέπεις άπό τόν Άγιον Τάφο καί φδάνει έως στίν  Άδήνα. 
Άπό ’κεΐ δ Κωνσταντίνος μας δά  κινήση μιά μέρα, δά  πάρη
σημάδι αυτή τήν λευκή στον ουρανό αράδα, καί δ ά  πάγη___
Μακρότερα φαίνεται τό αμάξι τού ΙΙροφητηλία μέ τ’ άξόνια

, του πού φεγγοβολούν φαίνουνται καί τά  πτερωτά άλογα 
πού τό τραβούν. Βλέπεις τριγύρω ’ςάν βροχή τά  άστρα 
πώς πέφτουν; Άπ’ αυτά γίνουνται τ’ άστροπελέκια καί ή 
άστραπαΐς. Χαμηλότερα είνε τό δικράνι, πού μάς δείχνει 
έδώ στά βουνά τής ώραις. Τό είδα προτήτερα καί ξεύρω 
που είνε τιόρα μεσάνυχτα περασμένα. Έ τσ η  είνε πολλά 
άλλα . . . .  Άλλα τό ωραιότερο άπό δλα τά  άστρα είνε 
ή Βοσκοπούλα, πού μάς φέγγει τήν αυγή δταν βγάζουμε 
τά  κοπάδια καΟ'ώς καί τό βράδυ πού τά  κλειούμε. Αυτή 
ή Βοσκοπούλα τρέχει κατόπι άπό τόν Ν ιόνιο καί κάδε εφτά 
χρόνια πανδρεύεται μαζή του.

— ΠοΛτρευουνται λοιπόν καί τ’ άστρα;
— Καλέ βέβαια, είπα, καί καδώς Ιτοψ.άσδηκα νά τής 

διηγηδώ πώς γίνονται ή χαραΐς έκεΐ επάνω, αίσδάνδηκα ένα
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πράγμα δροσερό και άπαλό νά με βαραίνη άπάνου στον 
ώμο. ’’Ητο τό· κεφαλάκι της που τό στήριζε βαρεμένο από 
τόν-δπνο έπάνω μου καί.έννοιωδα τό τσαλάκωμα εκείνο 
των κορδελιών καί των δαντελλιών στα μαλλιά της. Έ τσ η  
έμεινε. ακίνητη ως ττν  ώρα που τά  άστρα του ούρανου 
έχλώμιασαν καί πήγαιναν νά οβυσδούν στην ημέρα. Και 
έγώ την έβλεπα, ¿λίγο ταραγμένος, αλήθεια, μέσα βαδειά 
στόν'έαυτό μου, αλλά και δυνκμωμένος δλο ένα αχό την

καδαρή καρδιά που λαβαίνει κανείς ’ςέ τέτοια λαμπρή νύχτα, 
που δεν άφίνει στόν άνδρωπο ποτέ κακαΐς . ίδέαις. *Έτσγι 
τριγύρω μας έξακολουδοΰσαν τά  άστρα τόν σιωπηλό δρόμο 
τους, ήσυχα καί τακτικά ’ςάν ένα μεγάλο κοπάδι, καί κά- 
που-κάπου ¿φανταζόμουνα ότι ένα απ' έκείνα τά  άστρα, τό 
πλειό καλό καί λαμπρότερο είχε χάσει τόν ,δρόρ.ο του καί
ήλδε κι έκάδισε έπάνω στόν ωμό μου για νά κοιμηδή.........

(A. Daudet.) Μετάφρασις J. Ν.

Ν Α Π 0 Λ Ε 2 Ν  0 Μ Ε Γ Α Σ  ΕΝ  Α Γ Ι Α  Ε Λ Ε Ν Η .

Ό . έν τη νήσο> της αγίας Ελένης τάφος του μεγάλου 
Ναπολέοντος φέρει από τινων έτών διπλήν τραγικήν άνά- 
μνησιν, καδότι έν τη αυτή ήπείρω άπεβίωσε καί ό απόγο
νος του ενδόξου Αΰτοκράτορος 
Ναπολέων ό Δ'., ώς ονομάζουσιν 
οΐ βοναπαρτισταί τόν κρίγκηπα 
Λουδοβίκον Ναπολέοντα. Είς τήν 
άπομεμακρυσμένην Ικείνην μικράν 
ντσον κέϊται πεντήκοντα περίπου 
βήματα άπωτέρω του οίκίσκου, έν 
ώ Ιζησε καί «πέδανεν ό εξόριστος 
Ναπολέων, ό έπιτάφιος λίδος όφ’ 
όν από τ τ ς  7. Μαΐου 1821 μέχρι 
τής 15. ’Οκτωβρίου 1840 άνεπαύ- 
θ-ησαν τά  οστά του μεγάλου τέ
κνου της Κορσικής. Τό. μέρος 
έκείνο περικυκλουται ήδη υπό 
πυκνών ακακιών καί άλλων ρ.ι- 
κρών ευδαλών δένδρων, απλή δ ί 
σιδηρά κιγκλίς περιβάλλει τήν 
γήν, άφ’ ής κατά τό.1840 μετη- 
νέχδησαν τά  λείψανα είς Γαλ
λίαν.; Ουδέν μνημεΐον, οΰδείς
σταυρός, άλλ’ ουδέ καν έπιγραφή τις .υπάρχει έπί .του έκ 
γρανίτου λί&ου. Έ νταΰδα, έν τή  άπολύτω .σιγή τής φύ- 
σεως, όπου ουδείς κρότος άμάξης, ουδεμία οχλοβοή ταράσ
σει τό ήμέτερον ο5ς, όπου είς ουδέν έχομεν νά προςηλώσω- 
μεν τΟ ήμέτερον βλέμμα,. ένταυδα όμιλεΤ αυτός ό λίδος, 6 
μηδεμίαν έπιγραφήν φέρων, καί άποδεικνύει τήν μηδαμινό-

"0  εν Αγία Έλένγι τάφος τον Μ. Ναπολέοντος.

τη τα  τής άνδρωπίνης ΰκάρξεως καί ζωής. Έκε~ κάτω άνε- 
παύδησαν τα  οστά εκείνου, προ των βλεμμάτων του οποίου 
έτρεμεν όλη ή Ευρώπη καί προ τ τ ς  δυνάμεως του Οποίου

καί αυτοί οί ισχυρότατοι ηγεμό
νες τής Ευρώπης δουλικώς υπε- 
κλίνοντο. Αυτός, ό παντοδύνα- 
μ.ος Αυτοκράτωρ, έτελεότησεν 
ένταυδα, έν τή μικρά ταύτη 
νήσω είς τά  πέρατα τοίί ωκεανού, 
μακράν του πεδίου των ένδοξων 
καί δαυμαστών έργων του· αυ
τός, ό άνατρέψας τόν κόσμον 
σύμπαντα, ό δωρουμενος τάς χώ
ρας ώς ευτελείς δακτυλίους, κα- 
τετέδη ένταυδα έντός σπιδαμής 
γης, ήν όσον καί μ.ικράν δεν 
ήδύνατο καν ίδίαν νά ονομάση. 
Ό  Δεσμώτης έκεΐνος ΙΙρομηδευς 
ζών επί τής ιστορικής νήσου μίαν 
μόνην ήδονήν είχε καί άπήλαυε, 
τήν προς τά  κύματα ατενή προς- 
ήλωσιν, ώςεί άνέπλαττε διά της 
σκυδρωπης αύτου φαντασίας μυ

στηριώδη τινά έλευδερωτήν καί άνέμενε τό φανταστικόν 
πλοίον, όχερ ή δελ ε . τόν οδηγήσει είς νέους αγώνας καί 
νέαν κοσμοκρατορίαν. Ό  μέγας Ναπολέων καί υπέρ. ημών 
έξεφράσδη ποτέ συμπαδώς, 6 δέ Σολωμός δρηνών τόν Βύ
ρωνα άφιεροΐ τάς εξής ύψηλάς στροφάς είς τό μέγα της 
Γαλλίας τέκνον;

Έ τση δ "Λν&ρωπος τον Αϊώνος 
"Οταν έπαυσε να ζή,
Κα&ώς ή&ελεν ό φ&όνος 
}Σ  %να αγνώριστο νησί,

Κ αι είχε μάρτυρα εις τό  βράχο 
Τον Θεον τόν όφ&αλμό,
Κ α ι τριγύρω τον μονάχο 
Τον πελάον τό γογγντό '

Έ νφ  άνάδινε, ή ψυχή τον 
Μόνους άφησε νά έλθουν 
Ή  Γαλλία χαί τό πα ιδ ί τον 
Μ προς  τά  μάτια , πρ ίν  σβνσ&ονν

Κ αί όχι η μοίρα, δπον σαράντα 
Νίκαις τον άδραξε η σκληρή, 
Κ αί βαρύτερη εϊνε πάντα  
Σε χαρδιά βασιλική'

’Όχι ή δόξα ή περασμένη,
Ιίον  μέ βία  πολεμική
Τον ‘έδειχνε τήν Οίχονμένη,
Λ έγο ντα ς  τ ο ν  Α  κ α ρ τ ε ρ ε ί .

' Σ  τήν ταφ ή  μ ε  τήν πάχνη 
Χ ύνει η βρναι το νερό,
Που τον δρόσισε τά  οπλάγχνη, 
Ε ις τό  ψυχομαχητό.

Ταις ήμέραις, δπον άν μόνο 
Τ ’ όνομά τον ή&ελε 3πής, 
Ολιγόστευαν 3ς τόν ά-ρόνο 
Τήν ανβάδεια οι βασιλείς,

Κ ατά  ’μάς καί Λ υ τό ς  ακόμη 
Είχε §ίξει μία  ματιά ·
Είνε ή δάφνη ωραία ’ς  τήν κόμη 
"Οταν φέρνη έλευχίεριά.

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΩΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΕΛΕΝΗΣ, (ϊδε σελίδα 248).
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ΔΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΛΑΒΕΙΝ ΕΝ ΤΩι ΟΙΚΩι.
{τέλος).

Φανερόν εΐνε ότι έκ των δύο τούτων βάσεων ούχί τα 
έςοδα, αλλά τά  έξοδα μονον ύπόκεινται είς την 9·έλησιν τοϋ 
κυβερνώντος τον οίκον. Πολλά Ιξ αυτών διά μόνης της 
9-ελήσεώς ¡χας δυνάμεδα νά παραλείψωμεν, άλλα νά περιο- 
ρίσωμεν, ουδέν είςόδημα όμως δυνάμεδα δι’ αυτής νά προ- 
καλέσωμεν. Έντεϋ9·εν προκύπτει τό κυριώτερον αξίωμα της 
άληδ'Οος πλουτολογίας, ητοι η όρ9·ή άπάντησις εις την έρώ- 
τησ'.ν: Κατά τ ί πρέπει νά ρυδμίζωνται αί δαπάναι;

— Κ ατά  τάς άνάγκας· ήδελον εϊπη οι κλειστοί, ως 
συνήδιος και έν τη κράξει κάμνουσι και πάντοτε ναυαγοϋσι. 
Μέχρι τινός σημείου και τά  έξοδά μας ακόμη δεν εχομ,εν υπό 
τήν ήμετέραν έξουσίαν, αλλά τάς άνάγκας μας πάντοτε, έν ω 
τά  Ιςοδα εΐνε ό ακίνητος παράγων έν τώ υπολογισμό). Τό 
μόνον άρα όρδόν εΐνε νά εΐπωμεν: αί άνάγκαι καί μετ’ αυ
τών τά  έξοδα πρέπει νά ρυδμίζωνται κατά τά  έςοδα. ’Αλλά 
και έν ταϋς άνάγκαις αυταΐς υπάρχει μέρος τ ι ακίνητον, όπερ 
έν οίαδηποτε περιπτώσει πρέπει νά καλυφδή" άλλ’ ό παρά
γων ουτος δεν έχει πολλην σημ.ασίαν διά τον οικιακόν προϋ
πολογισμόν των αναγνωστών των γραμμοϋν τούτων, διότι 
αυτός αποτελεί μόνον τά  είς μόνην τήν διατήρησιν του σώ
ματος άπαιτουμενα έξοδα, τά  όποια όταν τις δεν δυναται 
νά δια9·έση, εΐνε Αναγκασμένος ν’ άποδάνη τής πείνης, έκτός 
άν άλλοι τον διατηρώσι.

Άφ’ οδ όμως άπαξ όριοδή τό ποσόν, όπερ μέλλει νά 
λαμβάνη καδ’ εβδομάδα ή κατά μήνα ή οικοδέσποινα διά 
τάς οίκιακάς χρείας, τότε άνατίδενται συγχρόνως είς αυτήν 
καδήκοντα, ών πρώτον εΐνε νά έξεΰρη πόσον μέρος εκ των 
όπο τήν διάθ·εσίν της χρημάτων δυναται νά χρησιμοποίηση 
δι’ έκάστην ώρισμένην δαπάνην. Νομίζω ότι δέν άπατώμαι, 
ίσχυριζόμενος ότι ακριβώς είς τό κεφάλαιον τοϋτο έπικρα- 
τοΰσιν αί μεγαλείτεραι πλα'ναι, διότι οί περισσότεροι δεω- 
ροϋσιν εαυτούς καλούς οικονομολόγους, ιρδ'άνει μόνον νά 
έξοδεύωσιν έφ’ όσον έχουσι χρήματα καί, όταν λείπωσι ταϋτα, 
ν  άναβάλλωσιν έπιβαλλομένην τινά δαπάνην εως ότου έλ- 
δωσιν είς χεΐράς των χρήματα, μή σκεπτόμενοι ότι πιδα- 
νόν αργότερα νά γίνη χρεία συγχρόνου προμηδείας αναγ
καιότερων πραγμάτων ύπάρχουσι μάλιστα καί άνδρωποι 
άγοράζοντες διάφορα πράγματα, χωρίς νά έχωσιν ουδέ ολον 
τό προς αγοράν αυτών απαιτοόμενον ποσόν · ώς προς ζημίαν 
των γνωρίζουσι τούτο άπαντες οί έμποροι, οί χειρώνακτες και 
έν γένει οί χάριν χρημάτων έργαζόμενοι. "Οσον άγονον εΐνε 
διά τον πιστωτήν αντί τών χρημάτων ή του ίσοτίμου τη’ς έρ- 
γασίας του νά έχη έν τώ  βιβλίω μόνον τό όνομα του οφει
λέτου του, άλλο τόσον καταστρεπτικώτερον εΐνε διά τοϋτον, 
άδιώφορον άν οςΐσδάνεται ή μή τό  βάρος τών χρεών του, νά 
έχη πράγματα υπό τήν κατοχήν του, έπί πιστώσει άγορα- 
σδέντα- διότι έντεϋδεν ευκόλως περιπίπτει είς τήν απάτην, 
νομίζων.ότι τό όφειλόμενον ποσόν ανήκει ακόμη είς αυτόν 
καί κατ’ αρέσκειαν δυναται νά τό διαδέση οπουδήποτε. 
"Οταν αγοράσω έν ζεύγος υποδημάτων έπί πιστώσει καί φο
ρέσω αυτά, δέν φέρω πλέον ίδικόν μου κτήμα είς τούς πόδας, 
άλλα τό του υποδηματοποιοί!, ή  έκ τών Ιν τώ  ταμείω μου 
υπαρχόντων χρημάτων δεκαπέντε δραχμαί, τό άντίτιμον δη
λαδή τών υποδημάτων μου, άνήκουσιν είς αυτόν, χωρίς ουδέ 
λεπτόν πλέον έξ αυτών νά ήνε ίδικόν μου. Διά τούτο καί 
πάσα διά τήν οικογένειαν έπί πιστώσει αγορά τότε μόνον

δεν δυναται νά έχη δυςαρέστους συνεπείας, όταν άμέσως ση- 
μειόνεται τό οφειλομενον ποσόν καί συνεχώς παραβάλλεται 
τό μέγεδος του λογαριασμού πρός τά  έςοδα, πριν γίνωσι 
καί άλλαι δαπάναι.

Έφ’ όσον διαφόρους σχέσεις καί άν ζώσιν αί είς πολλάς 
εκατοντάδας χιλιάδων «ριδμουμεναι ελληνικού, οίκογένειαι, 
πάλιν όμως όλαι ΰπόκεινται είς ώρισμένους νόμους, οΐτι- 
νες καί τους μάλλον αυδαιρέτους τρόπους του βίου ρυδμί- 
ζουσι. Καί αφ’ ενός μεν λίαν λυσιτελές εΐνε καδ’ έκαστον 
έτος νά υπολογίζωνται αί γενόμεναι δαπάναι καί νά έξευ- 
ρεδή ό μέσος όρος τών καδ’ έκαστα έξόδων άναλόγως πρός 
άλληλα καί πρός τά  είςοδήματα, αφ’ ετέρου δε πρέπον εΐνε 
νά τεδώσιν όροι τινές γενικοί, ίσχυοντες διά μίαν τινά τά- 
ξιν οίκογενειών, ών ή παράβασις έν τη πράξει πάντοτε έπι- 
φερει βλάβην. Έ ν  πρώτοις άς διαιρέσωμεν τό διαδέσιμον 
ποσόν τών χρημάτων είς 25 μέρη, όπερ κατά τό σημερινόν 
έν Έ λλάδι νόμισμα εΐνε ευκολον, διότι έν είκοστόν πέμπτον 
τών εκατόν ίσοδυναμεΐ πρός τέσσαρας δραχμάς. Κατά 
ταϋτα λοιπόν διατίδενται πρώτον τά  έξοδα ώς εξής: Είς 
τό ένοίκιον έν γένει δέν πρέπει νά διατίδενται πλείονα τών 
τεσσάρων εικοστών πέμπτων. Ό  έξοδεόων διά τήν οικογέ
νειαν του 5000 δραχμών έτησίως πληρόνει πάρα πολλά, άν 
διά μόνον τό ένοίκιον δίδη 1000 δραχμάς' καί τοϋτο διότι 
όσον ευρυχωροτέρα καί κομψωτέρα εΐνε ή κατοικία του, τόσον 
περισσότερα γίνονται κατ’ ανάγκην καί τά  άλλα έξοδα πρός 
δέρμανσιν, φωτισμόν, διακόσμησιν κτλ. Διά τοϋτο παν μι- 
κρότερον οίκημα, αρκεί μόνον ν’ άνταποκρίνηται είς τοός κα
νόνας τής υγιεινής, εΐνε πάντοτε προτιμότερον καί τό πρώ
τον βήμα πρός μεγαλειτέρας οικονομίας, έν ή περιπτώσει 
αυται καταστώσιν άναγκαΐαι ένεκα αυξηδεισών δαπανών ή 
μειωδέντων είςοδημάτων.

Αί απαιτήσεις τών ένδυμάτων ουδέποτε πρέπει νά υπερ- 
βαίνωσι τά  τρία εικοστά πέμπτα. Πάσα δαπάνη πέραν του 
ορίου τούτου χάριν ένδυμάτων γινομένη οΰδεμίαν έχει δετι
κήν ωφέλειαν, πάς δέ πέραν του πρέποντος περιορισμός δυ
νατόν νά βλάψη ή τήν υγιείαν ή τήν κοινωνικήν αξιοπρέ
πειαν.

Ό  μισδός τών υπηρετών ορίζεται κατά τό μέγεδος 
τοϋν είςοδημάτων. Είς μικράς οίκογενείας ουδόλ<»ς υπάρχει 
τοιοϋτος, είς ευπορωτέρας απορροφά ήμισυ ή έν είκοστόν 
πέμπτον των έςόδιυν, είς δε τάς πλούσιας περισσότερον.

Αυτά εΐνε τά  έν γένει διά τον οίκον έξοδα, από κοινοϋ 
υπό τοϋν συζυγών οριζόμενα καί κατά περιόδους υπ’ αυτών 
πληρονόμενα. Τό δεύτερον μέρος τών εξόδων άποτελοϋσι 
τά  γινόμενα είς δέρμανσιν καί φωτισμόν. Ταϋτα ώς έπί τό 
πολυ έξαρτώνται έκ τών τοπικών σχέσεο>ν, τών μέσων πρός 
9έρμανσιν καί φωτισμόν, έπίσης όμως καί έκ τής προςοχής 
τών οικογενειαρχών όπως μή Βαπανώνται άνωφελώς. Όπωςδή- 
ποτε τήν σήμερον· 9·ά ήρκει πρός τοϋτο έν καί ήμισυ είκο
στόν πέμπτον.

Είς τό ζήτημα τών λευχεψ.άτων (άσπρορρούχων) τό κυ- 
ριώτερον εΐνε άν άρκοϋσιν είς λεύκανσιν αυτών αί έν τώ 
οΐκω υπάρχουσαι έργατικαί χειρες, ή άν πρέπη καί ξέναι νά 
προςκληδ'ώσιν είς έπικουρίαν, ή  τέλος άν όλα λευκαίνοινται 
έξω του οίκου. Έ ν  τη πρώτη μεν περιπτώσει, άν καί αί 
κατ’ αυτήν δαπάναι τής καυσίμου όλης δέν εΐνε ασήμαντοι,
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τό σύνολον τών έξόδων πάλιν εΐνε έλάχιστον, ώς άντιπρος- 
ωπευον μόνον ήμισυ είκοστόν πέμ.πτον του όλου προϋπολο- 
γισμοϋ, έν δέ τή  τελευταία καί μ.εδ’ δλην τήν οικονομίαν 
είς καυσόξυλα, ό όλος λογισμός αυξάνεται υπέρ τό δέον καί 
μάλιστα έντός τών μεγάλων πόλεων ή τόπων, οϋς επισκέ
πτονται πολλοί ξένοι.

_ Αί κυρίως οίκιακαί δαπάναι ήτοι «ί τροφαί καί τά  ποτά 
δέον νά μή ήνε όλιγώτεραι τών 8 καί νά μή υπερβαίνωσι 
τά  10*/3 εικοστά πέμπτα. Έ νταϋδα ώς καί είς τά  δύο 
προηγούμενα κεφάλαια, αποτελουντα έν συνόλω πλέον του 
ήμίσεως τοϋ καδαροϋ είςοδήματος, μεγίστην σπουδαιότητα 
έχει ή οικονομική δεξιότης τής γυναικός, ή ακάματος αυ
τής μέριμνα υπέρ τοϋν μικρών, ή τάξις της, ή κα9·αριότης, 
ή φειδώ, ή έπιμέλεια καί νοημοσύνη της. Εκατόν πράγ
ματα δυναται ένταϋδα πολύ ευκόλως νά οίκονομήση, ως 
καί άλλα εκατόν νά κατασπαταλτση, χο>ρίς νά έννοτση καλά 
καλά πώς τούτο συνέβη.

Τά ατομικά έξοδα τών συζύγων δέν πρέπει νά ύπερ- 
βαίνωσι ποτέ τό εν καί ήμισυ είκοστόν πέμπτον, διά δέ τά  
απρόοπτα πρέπει πάντοτε νά ορίζονται ουχί όλιγώτερα τών 
δυο είκοστυϋν πέμπτων. Κατα ταϋτα λοιπόν δυνάμεδα νά 
καταστρώσωμεν τον έξης προϋπολογισμόν:

Α. Οικιακά έξοδα
μίγιυζος

1) Έ ν ο ί κ ι ο ν ...................... 4/..& 5/ί6
2) Έ ν δ ύ μ α τ ο ...................... 3 4
3) Μισ&οί υπηρετών . . Ο1/: 1
4) Θέρμανσι? καί φωτισμό? 1</4 V I,
5) Π λ υ σ τ ικ ά ...................... ’/; 1
6) Τ ρ ο φ ή ............................ 8 10

17'/»/.·5 22 '/*/»

Β Ι Β Λ Ι

10. 11. ΠΑΝΘΕΟΝ ΕΞΟΧΩΝ ΝΟΩΝ καί M einer D eutsclicu 
L e ie r  K länge  (ήτοι τό νο ι τ ή ς  γ ερ μ α ν ικ ή ς  μ ο ν  λύρα ς)  υπό Φιλίππου 
Α. Οίκονομίδου. Έ ν  Βιέννη, 1880. Δύο τομίδια έκ σελίδων 62 καί 77. 
Καί ή  αυστηρότερα κριτική ηύελεν απονείμει συμπαθώ? συγχαρητήρια τω 
ερασιτέχνη εκδότη των φιλόκαλων τούτων ποιητικών συλλογών. Ανίκανοι 
τμ ε ΐί πρό? παροχήν ποιητική? δάφνην εΰχόμεδα μετά του άδορύβου Συγ- 
γραφέως, ινα ,,ή φιλομαθής ελληνικη νεολαία συλλέγη ει? ιόν άν&ηρύτατον 
τη? παγκοσμίου ιστορία? κήπον παν 5,τι συντελεστικόν είς άξωπρεποΰς 
τρου ί καί χαρακτηρο? διάπλασιν, προ? 2ν σκοπόν ώ? νύξι? εξεδοδησαν καί 
τά ποιητικά ταΰτα πονημάτια“ .

μ ϊγ ιΟ τΟ ζ  

 22»/,/»·
Β. Εκτακτα έξοδα

7 ) ’Α τομ ικά ................. 1’/3 1 '/2
8| ’Απρόοπτα................. 1'/2 2

 3'/;/;«
Έν συνολιρ 20'/-/ί5 26/56

Έ ν τώ υπολογισμώ τούτω κατά μεν τον κατώτατον 
όρον μένει περίσσευμα 4 ι/,/25, κατά δε τον άνώτατον έλ- 
λειμα ] /25, ένίοτε δέ καί πλέον αυτοϋ. Διά νά έξ$υρε9'ή 
λοιπόν ή κατάλληλος δεραπεία τοϋ κακοϋ δέν πρέπει αυδαι- 
ρέτως να έξαιρεδή ή περιορισδή δαπάνη τις, άλλ’ άφ’ ου μετ’ 
έπιμελείας καταστρω&ή ό λογισμός κατα εικοστά πέμπτα, 
όφείλομεν βοηδούρ.ενοι υπό ττς  πείρας καί μετά πολλής πε- 
ρισκέψεως νά προβώρ.εν είς τήν μείωσιν έξόδων τινών, χωρίς 
όμως έν ταυ τοϋ νά ζημιοϋται ή δέσις τής οίκογενείας. Έ ν- 
ταϋδα δεν δυνάρ.εδα λεπτορ.εροϋς νά υποδείξωρχν όποΤαι δα- 
πώναι είς τάς διάφορους τάξεις τών οικογενειών, πλουσίων, 
ευπόρων κτλ. πρέπει ν’ αόξηδοϋσιν ή νά περιορισδώσιν άξιο- 
πρεπώς. "Οσο> όμως πλούσιοίτερος εΐνε οΐκός τ ις , τόσφ πε
ρισσότερα γίνονται καί τά  έκτακτα λεγόρ.ενα έξοδα, δσω 
δέ πτωχότερος, τόσω περισσότερα', σχετικώς εΐνε καί αί δα
πάναι δια τάς πρώτας φυσικάς άνάγκας, διά τήν τροφήν. 
Είς τάς μεσαίας καί κατωτέρας τάξειυς οίκογενείας μέγα 
πρόςιυπον διαδραρ.ατίζει ό άρι9·μός καί ή ηλικία τών τέκνων, 
ή υγιεία καί ή πρός έργασίαν δυναμις τής οίκοδεσποίνης. 
Είς ολας όμως έν γένει τό μέγιστον ρ.έρος τών οικιακών 
έξόδων τό διαδέτει ή σύζυγος, καί διά τοϋτο αί οίκιακαί 
αυτής άρεταί ένταϋδα δυνανται χρό πάντων νά δειχθώσι 
καί ν’ άναλάμψωσι πρός τό καλόν καί τήν ευτυχίαν τών 
προςφιλών αυτή όντων.

Θ Η Κ Η .

12. ΣΥ Ν Τ Α Κ Τ ΙΚ Ο Ν  Τ Η Σ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η Σ  ΓΛ Ω ΣΣΗ Σ υπό Δ.
Η . 0ΙΚ 0Ν 0Μ 1Δ0Γ. Έ ν  Λειψία, 1885. Σελ. V ÍH  καί 207. Χρησιμοί- 
t k t o v  τοΤ? περί τήν Γερμανικήν ασχολούμενοι? παρέχει βοήδημα ό νεαρό? 
φιλόλογο?, ει? όλιγίστα? σελίδα? συμπυκνοίσα? τά προ?όντα διαφόρων διεξο
δικόν πονημάτων καί δι’ ευμε&όδου αλληλουχία? οικονομήσας τό τε &εο)- 
ρητικον καί πρακτικόν μέρος της γερμανικής συντάξεως. Ου μόνον τ  παν
τελής έλλειψι? τοιούτου παρ’ ήμϊν έγχειριδίου άλλά καί ή όμολογουμένη 
αύτου χρησιμότης έπιβάλλοασιν ήμ~ν δερμωτάτην ττν  σύστασιν του καλού 
τούτου βιβλίου.

Η Δ Υ Ν Α Μ Ι Σ  Τ Ο Υ  Υ Δ Α Τ Ο Σ .

Όπόσην ταχύτητα καί τεραστίαν δύναμιν έχουσι τά  
περιρρέοντά την γην υδατα δυναται τις νά μάΟ·η άναγινώ- 
σκων τάς περί ,,άμπώτιδος καί παλίρροιας“ έκδάσεις γερμα- 
νοΰ τίνος καδηγητοΰ, όςτις έν τινι εσχάτως έκδοδεντι σπου
δαίο) συγγράμματί του «φηγεΤται τά  «κόλουδα δύο αξιο
περίεργα φαινόμενα, ών τό μέν φυσικυϋς συνεδέετο πρός φο
βερόν τ ι συμβάν τής φόσειος, τό δέ δεικνύει ότι καί αυτό 
τό κϋμα τής δαλάσσης δυναται νά τείνη χώρα βοηδείας είς 
τόν άνδρωπον καί πρακτικώς να χρησιμοποιη9·ή υπ’ αυτοϋ.

Τή 13. Αυγούστου τοϋ έτους 1868 περί τήν 5’ϊν ώραν 
μ. μ. υψώδησαν αίφνης χαρά ττν  ακτήν τοϋ Περοϋ ώς όχό 
δυνάμεως υποχδονίου τά  δαλάσσια κύματα είς δέκα περίπου

μέτρων υψος· φοβερός σπασμός συνεκίνησε την έξογκωδεΐσαν 
δάλασσαν έπί στιγμήν άπειλτσας νά κάλυψη δ ι υδάτων τάς 
πλησιοχώρους άκτάς, — άλλά βαδμηδόν έγένετο πάλιν ήρε
μος ή έπιφάνεια τής δαλάσσης. Έ ν  τούτοις μετά δώδεκα 
&ίρας οί κάτοικοι τών Σανδβιχίων νήσων παρετήρησαν βιαίαν 
τής δαλάσσης άνοδον καί κάδοδον, καί μετά τέσσαρας ώρας, 
περί ττν  2 ‘/ο πρωϊνήν ώραν οί κάτοικοι τής νήσου Οϋπολου, 
μιας τών νήσων Σαμόα, έταράχδησαν υπό τής φο>νής τοϋ 
φυλακος, κραυγάζοντος ότι ή 9·άλασσα έξήρχετο τής κοίτης 
της, καί άφ’ οδ παρήλδον Ιτεραι έξ έως επτά ώραι είς τά  
παράλια τής Αυστραλίας ήρχισαν τά  δδατα άσυνήδως να 
άνέρχωνται καί νά κατέρχωνται. Είκοσι λοιπόν ώρας έχρειά-

32*
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σ&ηύαν τα  υπό του εν Περού σεισμ,οδ προκλη8·έντα κύματα, 
δπωζ διατρέξωσιν άπόστασιν 1,800 μιλίων, έχειδή SI κατά 
τους φυσικούς νόμους η ταχύτηζ των τοιουτων κυμάτων 
έξαρτάται μόνον Εκ του βάδ·ους της θαλάσσης, 5υνάμεδ·α 
ασφαλώς νά συμπεράνωμεν, οτι και τά  άλλα υπό της πα
λίρροιας μετεωριζόμενα κύματα εις τόν αυτόν χρόνον δια- 
τρέχουσι τήν άπόστασιν ταύτην.

Προ 30 καί πλέον Ετών άπεπερατώδσ) Εν ’Αγγλία 
των &αυμασιωτάτων 
χτισμάτων των νεω- 
τέρων χρόνων, ή  τε- 
τρακοσίων μέτρων 
μήκος Ιχουσα γέφυρα 
μεταξύ της νήσου 
Arglesea και τής δυ
τικής ακτής της Ου
αλίας. Έ ν  εΐδει τε
ραστίου σωλήνοςστη- 
ρίζεται Επί υψηλό
τατων στύλων τ  πε
ρίφημος αδτη γέφυρα 
της Βρεττανίας καί 
Επ’ αυτής κινείται 
καδ·' έκάστην ή 
ατμοκίνητος αμαξο
στοιχία. 'Ο  γιγάν- 
τιος ουτος σίδηρους 
ογκος προςηρμόσδ·η 0  

¿ν πρώτοις Επί τής 
άκτης εις τέσσαρα 
μέρη, εΤτα δε κατε- 
βιβάσθ·η διαρκούσης 
τής άμπώτιδος διά 
καταλλήλων πακτώ
νων, οίτινες άρχομέ- 
νης τής παλιρροίας 
υψώ&ησαν Ιπιπλέον- 
τες μετά του βάρους 
των· κατόπιν οί σω
λήνες κροςεδέδησαν 
είς Ισχυρά καλώδια, 
δ ι ιο ν Ισύρ&·ησαν 
μέχρι των στύλων.
Επί των οποίων Εστε- 
ρεώ&ησαν τέλος δι’ υδραυλικών μηχανών.

Τό σχέδιον τού μεγάλου τούτου επιχειρήματος έκαμεν 
ό διάσημος άγγλος μηχανικός 'Ροβέρτος Στέφενσων, όν κατα 
την κατασκευήν τής γέφυρας έβοή&ησαν οί μηχανικοί Brunei 
καί Fairbrain. Ά ς άκούσωμεν δέ τώρα πώς αυτός ό Στέ
φενσων διηγείται τό γεγονός.

,^Απο πρωίας καττλ&ον εΙς ττν  «κτήν, καί περί την 
2 μ. μ. άνέμενον την παλίρροιαν · 6 καιρός ήτο δυελλώδης' έν 
μέσιρ τής νυκτός τκουον τόν κρότον των είς την ακτήν 
8·ραυομένων κυμάτων. Μακράν καί είς τάς δύο όχδ·ας έκαιον 
πυρά καί δάδες, υπο τό φως των οποίων οί έργάται είργά- 
ζοντο καί την νύκτα. Μέγα βάρος Επίεζε την καρδίαν 
μου. Τότε ήσ&άν&ην φοβεράν άπογοήτευσιν καί Εκεί όπου

περί τών πάντων άμφέβαλλον ήκουσα φωνήν λέγουσάν 
μ.οι: "Ολα έν τάξει, δλα πηγαίνουν καλά! Καλή ’μέρα!“ 
άν&γνώρισα τόν Brunei, δςτις είχε δώσει τάς τελευταίας 
οδηγίας.

’Ήλθ-εν ή στιγμή καδ·’ τν ήρχιζεν ή παλίρροια. 'Ιστά- 
μην επί του σωλήνος, δςτις πρώτος έπρόκειτο νά συρ&η με 
τό δυο Εκατομμυρίων λίτρων βάρος του. Νεκρική σιγή επι
κρατεί ήδη είς αμφοτέρας τάς όχδας, πλήρεις εργατών, Ετοί

μων είς τό έργον 
των, καί απείρων 
&εατών. Έβλεπον 
τόν Fairbrain ώς μι
κρόν σημέϊον ίστά- 
μενον έχί τής όχ&·ης 
τής Anglesea έπάνω 
είς τό ίδικόν του πα
ράπηγμα , κάτωδ·έν 
μου δέ ιστατο ό 
Brunei· — παντε
λής σιγή έπεκράτει, 
μόνον δε η' άνερχο- 
μένη &·άλασσα έ&ο- 
ρυβει περί τους πά
κτωνας, είς τάς πλευ
ράς τών οποίων προς- 
έκρουον τά  κύματά 
της μετά όλονεν 
έπιτεινομένης Εντά- 
σεως.

Τέλος καί ό θό
ρυβος ουτος εχαυσε 
— βλέπω τό ώρο- 
λόγιον καί τά  δδα- 
τα· ή παλίρροια είχε 
φ&άσει σχεδόν είς 
τό δψος της τό ώρι-

— άλλ’ ό
σίδηρους όγκος δεν 
έκινείτο — ή καρδία 
μου Ιπλησίαζε νά 
διαρραγή· αίφνης 
όμως υπό τούς πό- 
δας μου αίσδ·άνομαι 
νά τρίζωσιν όλοι Εκεί

νοι οί κολοσσιαίοι σωλήνες — ό παμμεγέ&ης σίδηρους όγκος 
υπεχώρησεν, έκινή&η, καί τήν αυτήν στιγμήν εΤδον νά φέ- 
ρωνται προς ήμας τά  παραπήγματα. Ακράτητοι ζητωκραυ- 
γαί ¿πλήρωσαν τον άε'ρα, οί έργάται μου έξ άμφοτέρων τών 
όχ&ών πλήρεις Ενθουσιασμού ήρχισαν νά έργάζωνται — ό 
τεράστιος σωλτν Ιπλεε πλέον!

Άνευ τινός ατυχήματος καί μετά θαυμαστής ακρίβειας, 
ώςανεί μία μόνον &έλησις Εκυβέρνα όλους Εκείνους τούς άν- 
δρας, με8’ όλην τήν κακοκαιρίαν καί τήν ταχύτητα του 
ρεύματος, έφθ·ασεν ό σωλήν μεταξύ τών στύλων· αίσθημα 
άνέκφραΐτον μεγαλείου καί σμικρότητες συγχρόνως ήσ&άν- 
θην, ότε ήκουσα τον κολοσσόν τρέζοντα νά Επικά&ηται 
ασφαλώς Επί τών λίθινων αυτού Ερεισμάτων.“
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Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  Κ Α Ι  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν .

Ή  Εν τώ  προλαβόντι τής Κ λ ίιο ν ς  φυλλαδίω άναδημοσίευσις τής εί- 
κάνος Ενός τών εξβχωτάτων άνππροςώπων τ τ ς  συγχρόνου μουσουργίας, του 
αληθώς π ο λν κ ρ ό το ν  Ριχάρδου Βάγνερ παρέχει ήμ~ν αφορμήν -προς εκ- 
πλήρωσιν πολλαχό&εν ήμΐν έκφραοθείσης Επιθυμίας, δπως κα&ιστώρεν τούς 
Αναγνώστας τή ς  Κ λ ίιο ν ς  Ενήμερους τών 
περιεργωτέρων καλλιτεχνικών ειδήσεων.

Μεταξύ τών θεατρικών χρονικών 8ύ- 
ναται βεβαίως νά εχη ενδιαφέρσυσαν χώ
ραν καί ή εξής της περιωνύμου Σάρρας 
Βερνάρ Επιστολή, δημοσιευ&εΐσα Εν τφ 
Ε νύηβω ειιΙ τών Παρισίων καί προερχό
μενη εκ τών Ε&ΟΧ-ί>0 ηηΒ8, όπου καί δια- 
τρίβει ή  δαιμόνια καλλιτέχνις. „Κατοικώ 
είς ήσυχαν καί απσμεμακρυσμενον μέρος, 
όπου τό παν αποπνέει γαλήνην. Ή  τρεμία 
μέ πνίγει καί ή νευροπάθειά μυυ καθίστα
ται ανυπόφορος. Ό  πυρετός μου, αυτός 
5 άπιστος πυρετός, μ’ εγκατέλειψεν. "Ολοι 
ο! περί εμέ χαίρουσι καί άγάλλονται επί 
τούτφ , άλλ’ εγώ θλίβομαι καί μελαγχολώ.
Ε ν τή ερημίφ μου βλέπω τά  πράγματα καί 
τούς ανθρώπους δπως εινε· δ βίος ουτος 
ανοίγει τά παρασκήνια του παρελθόντος καί 
ή εφήμερος φρόνησις τά φωτίζει. Καί 
θεατής εΤμαι Εγώ. Πόσον εΤμαι δυςτυχές! 
ο ίμοιί Ο ί  άνθρωποι εΐντ ευφυείς· χ α ί πο
λυάριθμοι· πολλά πράγματα συμβαίνουσι 
συγχρόνως καί πολυπλόκως ελίσσονται τά 
νήματα τών ραδιουργιών καί παραπλεύρους 
τούτων αίωνία ιλαροτραγωδία! Π ώ ς σοβα
ρεύονται είς τά κωμικά οι άνθρωποι καί 
μετά πο'σης καρτερίας ά/πμετωπίζουσι τά 
τραγικά. ΕΤμαι άπελπις, διότι αυτοί εΐνε 
οί διδάσκαλοι εν τώ  βιω, καί ημείς οι ηθοποιοί εΤμεθα ά  
πλέον ου. Δι’ αυτό κρινόμεθα ενίοτε σκληρότατα υπό τών μεγάλων τού
των συναδέλφων μας, ο'ίτινες εΤνε βέβαια οί ήθοποιοί του βίου. Καί 
όμως δεν εχουσι δ ίκαιον τό Επάγγελμα ημών, ώς άρχαρίων Εν τ ί  ύπο- 
κριτική, εινε πολύ δε'ςκσλον επιτήδευμα. Καί δ ια τ ί μας θεωροϊσιν άναι- 
σθήτους; Ή  Σοφία Κρουαζέτ μετά τήν σκηνήν Εκείνην του δηλητηρια- 
σμοΰ Εν ττ ,,Σφιγγί“ εμεινεν ώχρά καί ριγώσα, Ελιπο&ύμει δέ συχνά 
μετά ττν παράστασιν. Ό  τραγωδός Μπωβαλε έκλαιε πάντοτε θερμώς 
μετά τήν Εν τώ  δάσει εκείνην σκηνήν του Ι ία α ιλ ίω ς  Λ ή $ .  'Η  δαιμόνια 
Σωσσάνα Ράίχενβεργ ΰπέκειτο είς νοσηρόν ερεθισμόν μετά ύποκρισιν της 
παράφρονος, ό δέ Σουλλύ ύποκρινομενος τον Ό $ έ τ ί ψ  κατελαμβάνετο υπό 
αληθούς μανίας, διαρκούσης πολλάκις λίαν Επικινδύνως. ’Εγώ ουδέποτε

ZVpatJifs iftl inap\i9r\fO€̂ .

παρ®σττ)ΐ?α τήν Φ αιόραν  νά λίΛο^υμ/σω η νά αίμοΐίτυσίαν»
μετά δέ τήν τετάρτην εικόνα Γτς Θεοδώρας, δτε φονεύω τόν Μάρκελλον, 
περιπίπιου είς τοιαύτην νευρικήν κατάστασιν, ιυςτε όλολύζουσα μεταβαίνω 
είς τήν ιματιοθήκην. Κ αί ή νευρική αύτη ταραχή αποβαίνει δυςάρεστος

είς τούς περί εμέ άν δέν Επέλθη ή άπό τών 
δακρύων άνακούφισις, μάλλον δ’ Επικινδυ- 
νωτέρα διά τά σκεύη. Ο ί έξοχοι συνάδελ
φοί μου, οί ύποκριταί τού βίου, θ’ άναφω- 
νήσωσι τώρα αμέσως“ δ, αύτό δέν εινε με
γάλη τέχνη! Διά νά παριστάνη τις καλώς, 
πρέπει νά μή αισθάνεται. Τ ό ειπε καί ο 
Διδερώτος! „’Αλλά τί με μέλλει εμένα; 
5ς μείνω πιστή είς τήν πλάνην μου, Νο
μίζω άλλως τε ότι πρέπει τις νά πάσχη 
άληθώς, δ ιά  ν’ άπαιτή1 νά τόν πιστεύσωσιν 
οί άλλοι. Αύτός εΐνε < αληθινός τού ήθο- 
ποιού βίος, αύτή ή  πυριφλεγής Εστία τών 
ξένων παθών, άτινα καί ήμεΤς ύφιστάμεθα 
πράγματι ή  τουλάχιστον άσυνειδήτως ¿νει- 
ρευόμεθά. ΔιαρκεΤς παλμοί . . . .  ύδιάκο- 
πος καί του νού Εργασία . . . .  βαρυθυμία 
τις διά τήν άτέλειάν μας . . . .  ή  Ελπίς 
πρός τελειοποίησιν καί τούτο εΐνε νευρο
πάθεια είς τόν ΰψιστον βαθμόν. Καί όταν 
κατόπιν μεταπίπτωμεν είς ττν αληθή κο- 
μωδίαν, είς τόν συνήθη βίον, τότε εΐμεθα 
όλως διόλου βλάκες χ« ί ηλίθιοι. Τίποτε 
δέν κάμνομεν σωστόν, ή  περούκα μας στέ
κεται στραβά, ή  ενδυμασία μας εΐνε μέ· 
χρις ιδιοτροπίας απέριττος, καί οί μεγάλοι 
μας συνάδελφοι εΐνε δ ιά  τούτο δυςηρεστη- 
μένοι. Τότε μ8ς χλευάζουσι, μας ύβρί- 
ζουσι μάλιστα. Κ αί όμως δέν εΐνε ίσως 

σφαλμα, ότι δέν παίζομεν ώς αυτοί καλά ττν κωμωδίαν του πραγματικού 
βίου. Τ ό ε ΐπ ο ν  κατά τούτο εΐμεθα άρχάριοι . . . . νΑ, τ ί  καλά! μ! επια- 
σεν ό πυρετός!“

— 'Η  χήρα του μεγάλου Ροσσίνη, πρό διετίας τελευτήσασα, Επέβαλε 
τοίς κληρονόμοις αότής τήν διά&εσιν όκτακοσίων χιλιάδων φράγκων Εκ 
τής κολοσσιαίας περιουσίας της πρός άνέγερσιν Ά ΰ ύ λ ο ν  ιώ ν  ν-τιομάχων  
καλλ ιτεχνώ ν  Ιν Παρισίοις. Ή  αξία τού μεγαλοφυούς συζύγου χήρα πα
ρέχει στέγην είς ολόκληρον τάξιν άναξιοπαθούντων πολλάκις τής τέχνης 
λειτουργών, οίτινες είτε ώς ήθοποιοί είτε ώς άοιδοί θά  άναπαύωνται πρό 
τής Επωδύνου τελευττς εν τώ  ναορ τούτφ τής γαλτνης, ί ν  ήγειρεν ί  τρυ- 
φερότης μεγαλώνυμου γυναικός. Μεγάλη ή δόξα του άνδρός· αίωνία * 
μνήμη καί τής γυναικός.

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α .

Τ ά ς πρώτας ημέρας τών γάμοιν μου άγάπων τόσον πολύ τόν γυ
ναίκα μου, που Ετση . . .  μ’ ερχουνταν καμμιά φορά νά τήν φάγω.

—  Κ αί τώρα;
— θ\χ> φίλε μου! Τώρα πολύ πικρά μετανοώ, διότι τότε δέν το' 

έκαμα. _____________

Μέγας τής επαρχίας κτηνοτρόφος Ετηλεγράφησε πρός γνωστόν Εν τή 
πρωτευούση κτηνέμπορον ως εξής: Στείλετε όλα τά γουρούνια αύριον ’ς 
τόν σταθμόν περιμένω καί Σας· Εγώ σήμερον δέν έρχομαι αύτου, διότι 
τό μετά μεσημβρίαν τράίνο δέν παίρνει βώδ^α: 'Η  θουλε_ιάίς πδνε άσχημα 
Εδώ· αν Εκεί ζητηθούν βουβάλια καί χρειασθήτε απ' αυτά, μή ξεχνδτε, 
παρακαλώ, κ ί Εμένα“ .

Ό  Φ ιχβφ ώ  τών Παρισίων διηγείται οτι είς τάς παραλίους τής Γαλ
λίας πόλεις κατά τήν Εποχήν τώρα τών θαλασσίων λουτρών κατάντησαν 
τού συρμού είδη τινά γυναικείων καί όνδρικών Ενδυμασιών καθ’ δλα όμοιων. 
Ταύτας φέρουσιν άμφότερα τά  φύλα κατά τήν είς τό δδωρ κατάδυσιν, καί

δύςκολος εΐνε τότε ή διάκρισις. Ζηλότυπός τις σύζυγος Επιστρέφων τό 
εσπέρας είς τήν οίκείαν του ήρώτησε κατ’ άνόητον συνήθειαν ττν  υπηρέ
τριαν, άν ή  κυρία ειχε τήν ήμέραν Επίσκεψιν καί ποΐον τό φύλον τού Επι
σκέπτου. Καί ή  υπηρέτρια:

— Ή τ α ν  κ ά π ο ιο ς  σήμερα Εδώ, άλλ’ Ελησμόνησα νά τό ν  ερωτύσω 
άν ήταν γυναΤκα!

Νεοσύλλεκτος επαρχιώτης Ετάχθη σκοπός κατά τό μεσονύκτιον πρό 
του στρατώνος. Κατά τό βάθος της όδου εκειτο ή  οικία του λοχίου τού 
τάγματος, Εν ή Επίσης κατψκει καί 6 διευθυντής τοΰ ’Αστεροσκοπείου. 
Ο τελευταίος χάριν αστρονομικών παρατηρήσεων διηύ&υνεν άπό τού Εξώ
στου πρός τόν ουρανόν μέγα τι τηλεσκόπιον, τό όποΤον μακρό&εν έ σκο
πός Εξέλαβεν ώς τηλεβόλον, ύπο τού γνωστού λοχίου χειρισθησόμενον, 
καί έκστατικο'ς άνέμενε τό αποτέλεσμα τή ς πρωτοφανούς σκοποβολής. 
Αίφνης έλαμψε πίπτων άστήρ τις Εκ τών διαττόντων. Ό  στρατιώτης έκ
πληκτος άφήκε νά πέση τό δπλον από τών χειρών του καί άνεφώνησεν 
έν&ους „Μπράβο, κύριε λοχία! τό ’λαχες περίφημα!“
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Κ Α Ρ Μ Ε Λ Α
(¿ιήγημα)

ύιτό Edmonde de Amicis.
(οννέχεια).

Ο διδα'κτωρ ητο βαθέως συγκεκινημένος καί έψιθύρισεν: „Άτυχη 
μου φίλε!“

Μετ’ όλίγον έξηκολοόθησε πάλιν 6 Γαβριέλλος καί έκάστη του άνα- 
πνοή εδείκνυεν εσωτερικήν ταραχήν, ήν μ,ολις ήδύνατο νά συγκράτηση.

— Δεν γνωρίζεις ακόμη όλα. Σχεδόν καθ’ εκάστην εσπέραν, όταν 
εύρισκον ουτω .τό άτυχός πλάσμα πρό της θύρας μου, την έπαιρνα μαζή 
μου επάνω, συνωμίλουν μετ’ αυτής περί διαφόρων πραγμάτων, αστείων 
καί σοβαρών, όπως μοι ήρχοντο· έπαιζα εις την κιθάραν τά τραγούδια, τα 
οποία εκείνος — ό άλλος τή ετραγωδει καί ύπεκρινόμην τόν εραστήν όσον 
ήμπόρουν με τρυφερο'τητα, μέ απελπισίαν, μέ δσαις τρέλλαις εμπορεί νά 
έφεύρη ο Ιραστής καί έπειτα ύπέφερον τάς θωπείας της, όπως ό κύριος 
ανέχεται τάς θωπείας του κυναρίου του, Ά χ , μή μ’ ερωτδς πόσον σπα- 
ράσσεται ή καρδία μου! Χιλιάκις καταλαμβάνομαι ύπό αποτροπιασμού, 
υπό τής επιθυμίας ά  άπωθήσω τήν άτυχτ μακράν μου, διότι δεν εϊνε 
άλλο παρά άψυχον καί νεκρόν π τώ μ α , αλλά τήν έπομενην στιγμήν αισθά
νομαι πάλιν ότι ή εις τήν ζωήν διατήρησις τόσης χάριτος εΤνε αξία καί 
των μεγίστων θυσιών καί ότι μόνον εγώ είμαι ώρισμενος νά κατορ
θώσω τούτο. ’Ονόμασε το μοίραν, θέλησιν, τύχη ν  πρέπει νά το κατορ
θώσω. Ποσάκις φεύγει μακράν μου ό ύπνος, όταν το δυςτυχές πλάσμα 
κάθηται έπί του κατωφλιού ττς  οικίας μου, όπου α ί πεπλανημεναι φρένες 
της τήν δεσμεύουσι, άνά παν δε δευτερόλεπτου νομίζω ότι βλε'πω εις το 
παράθυρον τήν ώχραν της μορφήν ή ακούω τδ βάδισμά της έξωθεν τής 
θύρας· εις τά όνειρά μου τήν ακούω νά με καλή ή μ’ εξεγείρει έκ του 
ύπνου ό τρελλός γε'λως της ώς ή επαφή νεκρικής χειρός. Ποιον θά ήνε 
τό τέλος; Φοβούμαι νά άκούσο) τήν άπάντησιν, καί έν τούτοις καθ’ ήμέραν 
τήν ζητώ χιλιάκις, διότι αισθάνομαι ότι καί εγώ πλησιάζω νά παραφρο
νήσω, —  κατά σταγόνας χάνω .τό αιμα της καρδίας μου καί δεν ήμπορώ 
πλέον νά υποφέρω τήν βάσανον, — δέν ήμπορώ.“

Ή  φωνη' του εις τάς τελευταίας ταύτας λέξεις μόλις ήκούετο, μεθ’ 
όρμύς δέ έρρίφθη εις τάς αγκόλας τού φίλου του, όςτις συγκεκινημένος 
τόν εθλιψεν εις τό στήθος. Ούτως εμειναν έπί τινας στιγμάς άφωνοι καί 
κατειλημμένοι υπό τών αυτών αισθημάτων, έως ου ό Γαβριέλλος αίφνης 
έσηκώθή καί μετ' άπαστραπτόντων' βλεμμάτων ήτένισε τόν ιατρόν.

— Τ ί έχεις λοιπόν; ήρώτησεν ουτος.
— Καί εάν ποτε γίνη ΰγιη'ς; Έ άν — ώ θεέ, — οί οφθαλμοί της 

λησμονήσωσι τό άπαίσιον έκείνο καί νεκρόν βλέμμα καί τά χείλη της άπο- 
μάθωσι τό κενόν εκείνο μειδίαμα, έάν ημέραν τινά μοΰ εΐπή „Είσαι ό 
σωτήρ μου, σ’ ευγνωμονώ, έσο ευλογημένος — σέ αγαπά·!“  συγχρόνως δε 
δακρύουσα έρυθριάση —  Ώ ,  νά τήν ίδω κλαίουσαν θά  ήτο δι' εμέ ουρα
νία ευδαιμονία! ’Εάν επειτα πάντοτε ηύτρεπισμένην καί φαιδράν τήν εύ
ρισκον πλησίον τής μητρός της, νά βοηδή αυτήν εις τήν εργασίαν της καί 
νά ηνε δ ήλιος καί ή ευλογία τής μικρας οικίας, νά έμπορώ δ’ εγώ νά 
εϊπω , ότι εγώ έπραξα όλα ταύτα, έγώ έσωσα τήν ψυχήν ταύτην από τόν 
τάφον, ενεφύσησα εΐς αυτήν νέον πνεύμα ζωής καί κατέστησα αυτήν ιδι- 
κην μου, τ ί άλλο μου έγώ, τό όποίον ό ουρανός μού έχάρισε! Ώ ,  μόλις 
ήθελον ήμπορέσει νά βαστάξω την ανέκφραστου ταύτην ευτυχίαν, μαζύ της 
νά παρουσιασθώ εΐς τήν μητέρα μου καί νά τγ'ν θεσω εις τάς άγκάλας της 
ώς ΐδικήν της θυγατέρα!

. Έ ΐτον εκτός εαυτού καί έσφιγγεν ϊσχυρώς τάς χείρας τού φίλου του, 
ωςεί θέλων νά κρατηθή καί νά μή ύποκύψη εις τάς εικόνας, αίτινες έπο- 
λιόρκουν τήν φαντασίαν του.

Τότε ήκούσθη άπό τ τ ς  άγορας τ  φωνή της Καρμέλας:
—  Φίλτατέ μου!
Ό  Γαβριέλλος άπέσυρε τήν χείρά του άπό τής τού φίλου καί είπε.
—  Άφησε με μόνον ές αύριον!
—  Χαφε! Έ σ ο  γενναίος, Γαβριέλλε!
Ά παξ έτι έσφιγξαν άλλήλων τάς γμί'ρας καί ειτα άπεμακρύνθη ό ιατρός.
'Ο  Γαβριέλλος προύχώρησεν εις τό παράθυρον, ήνοιξε καί τά δύο πα

ραθυρόφυλλα καί άκουσίως ώπισθοχώρησεν εν βήμα πτοηθείς υπό τής μα
γευτικής εικόνος, ήτις παρέστη πρό τών ¿μμάτων του. Ή  νύξ ήτον ήρε
μος καί ανέφελος, μόλις δέ έπνεεν έλαφρά αύρα· εΐς τό φως τής σελτνης 
έλαμπον αί στέγαι τών οικιών ώς ρευστός άργυρος, αί κεναί όδοί, ή ακτή, 
τά  πάντα έφωτίζοντο καί μακράν ή γαληνιώσα θάλασσα έφαίνετο ώςεί φέ- 
ρουσα εγγύτερον τά  όρη της Σικελίας, τόσον πλησίον έφαίνοντο ταύτα εΐς 
τόν άποθαμβούμενον ¿φθαλμόν.

’Ανέκφραστος πόθος έξώγκωσε τό στήθος τού Γαβριέλλου εΐς τήν μα
γευτικήν ταύτην καί ειρήνην άποπνέουσαν θέαν. ,,Θ’ απολαύσω άρά γε 
καί έγώ ποτε τοιαύτην γαλήνην;“ είπε κατ’ ιδίαν, καί όμως σφοδρώς 
έπαλλεν ή καρδία του, ότε προέκυψεν έκ τού παραθύρου καί διηύθυνε τά 
βλέμματά του πρός τήν συνη'θη ττς  Καρμέλας θέσιν.

—  Καρμέλα!
— "Ορίστε, άγάπη μου. ’Εδώ είμαι!
— Καί τ ί  περιμένεις αύτού;
— Τ ί περιμένω; Αί, νά μέ φωνάξης νίρθω  έπάνω, ή μήπως απόψε 

δέν μέ θέλης;
— “Έρχομαι νά σ ανοίξω.
'Η  Καρμέλα άνεπηδησεν Ικ  ττ ς  θεσεώς της καί έκ τής χαράς συν- 

έκρουσε τάς χεΤρας. 'Ο  Γαβριέλλος έλαβε τόν λύχνον, κατήλθε τήν κλί
μακα καί τνοιξε τήν Ούραν. Ή  κόρη εΐςήλθεν, έλαβε τό φως άπό τής 
χειρός τού Γαβριέλλου εις τήν άριστεράν χείρά της καί διά τ?ς δεξιάς κρα- 
τούοα τήν ίδικήν του ήρχισεν έσπευσμένως ν άναβαίνη τάς βαθμίδας λέ- 
γουσα συγχρόνως. „Έ λα , έλα, καίίμένο μου πουλάκι! Έ λ α , δόσε ’ςτή 
μικρή σου Καρμέλα τό χέρι, για νά σέ όδηγήσυ·.“

Ά μα ώς άνήλθον ό Γαβριέλλος έλαβε πάλιν τόν λύχνον άπό τ ί ς  χει
ρός της καί έτοποθέτησε δι αυτήν κάθισμα τοιουτοτρόπως, ώςτε άπασα 
ή φωτεινή λάμψις έπιπτεν έπί τού προςώπου της, αυτός δέ έκάθησεν απέ
ναντι της. Ε ιτα  ήρχισε μετά τής υπομονής αγίου πάλιν τά  θλιβερά του 
πειράματα, όπως αφύπνιση έν τή  δυςτυχεΐ κεφαλή άκτίνά τινα λογικού, 
άναμνήσεως. Χιλιάκις έπαναλειφθέντα πειράματα, έκ νέου έπανελάμβανε 
καί έπιπροςέθετε καί άλλα μέ τό ουδέποτε έξαντλούμενον εκείνο λεπτόν 
αίσθημα τής καρδίας καί ήνοιξεν όλα τά βάθη της Ιρώσης, άλγούσης καί 
άπελπιδος ψυχής του, — όλα εΐς μάτην. Αυτή έβλεπεν αυτόν μο’νον ατε
νώς, ώςανεί ήκροάζετο τούς λόγους του, οτε όμως έτελείωσεν, έγέλασε 
κατά τό σύνηθες καί εΤπε. ,,Μά τ ί  έχεις; Πτωχό μου πουλί! Πόσο σέ 
λυπούμαι!

Συγχρόνως δέ έλαβε τήν χέϊρά του, έθώπευσε καί κατεφίλησεν αύ· 
τήν δεικνύουσα όλον αυτής τόν πρός αυτόν οίκτον.

Αίφνης έκυψεν έπί τού στήθους του, έν ώ δέ αυτός ττν  έσυρεν έγγύ- 
τερον, τώ  έψιθόριζεν έρωτικούς λόγους καί άνεπαύετο εις τούς βραχίονας 
του ώς κεκμηκός παιδίον. Έ θώ πευε διά ττ ς  χειρός του τήν άτακτον κό
μην της, έστρεψε τό πρόςωπόν της πρός τό παράθυρον, δ ι ου ή σελήνη 
ερριπτε τό άπλετον φώς της, καί έπέθηκε θερμόν φίλημα έπί τού άγνού 
καί ώραίου μετώπου της. Τότε αυτή άνεπήδησεν, έστη όρθια πρό αυτοί 
καί όπισθοχωρούσα εν βήμα, τώ ειπεν ώςεί έναντιουμένη.

— Μά όχι ετση!
Συγχρόνως εις τούς χαρακτήρας της διηύγασεν έκφρασις διαλογισμού, 

ήν ουδέποτε πρότερον εΤχε παρατηρήσει ό Γαβριέλλος καί ήτις τώ άπέ- 
κοψε τήν αναπνοήν. Άστατο ακίνητος καί τά χείλη του διέφυγεν έλαφρά 
κραυγή, ότε αύτη-άτενώς προςβλέπουσα αυτόν σχεδόν μετ’ αύστηρότητος 
εΤπε τούς λόγους.

— Μήπως είμαστε ημείς οί δύο άρραβωνιασμένοι;
Ή  καρδία τού Γαβριέλλου ¿κινδύνευε νά διαρραγή· ήτον ϊρά  γε 

φώς τούτο;
Μίαν στιγμήν άκόμη άνέμενεν έλπίζων, τρέμων, άχ! καί ή στιγμή 

αΰτη ήρκεσε ν’ άπωθήση αυτόν πάλιν μακράν τού σκοπού, 8ν ένόμιζεν 
ήδη σχεδόν επιτευχθέντα. ’Αντί τής φωτεινής άκτίνος, ήν ήλπιζε νά ΐδη, 
τά  πάντα έγιναν πάλιν βαθεία καί ζοφερά νύξ· ένόμιζεν εαυτόν βλέποντα 
φοβερόν δνειρον, ότε αίφνης εΐς τδ άμυδρόν φώς τού λύχνου ν  τρελλή 
κόρη ηρχισε νά χορεύη, καί επί τής κεφαλτς ανδρικόν πίλον έπιθέσασα 
καί γελώσα καί αγρίως αδουσα νά πηδα άπό τ7ς μιάς εΐς τήν άλλην 
γωνίαν τού δωματίου.

— Καρμέλα! άνεφώνει ό Γαβριέλλος πλήρης πικρίας καί άλγους, 
άλλ’ αυτή ούδόλως προςείχεν, έξηκολούθει νά γελα καί νά πηδά καί ότε 
ουτος εδοκίμασε νά τήν κράτηση, αυ’ττ άπεσπάσθη· βιαίως άπό τών βρα
χιόνων του, κατήλθε δρομαίως τήν κλίμακα, δ ιίλ θε  τήν άγοράν καί μα- 
κρόθεν ήκούοντο άκόμη οί τραχείς φθόγγοι της. „Καρμέλα!“  άνεφώνησεν 
άπαξ έτι καί προέκυψεν εκ τού παραθύρου, νομίζων ότι θά τδύνατο νά 
τήν φέρη ¿πίσω. Άλλ’ αΰτη πρό πολλου ήδη ειχεν άφανισθτ άπό τών 
βλεμμάτων του, καλύψας δέ τό πρόςωπον διά τών χειρών του κατέπεσεν 
έξηντλημένος έπί τού εδάφους. (επ ίζα *  τύ  τέλος).
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Ί  εΐρηνικαϊ τών αύτοκρατόρων 
συνεντεύξεις καί ή  τού Ζουλ- 
φικάρ άπό εδαφικών ανωμα
λιών ΐσοπέδωσις, τά δύο 
ταύτα πλούσια εΐς δημοσιο
γραφικήν πολυλογίαν γεγο
νότα, παρέχουσί μοι ελευθε
ρίαν εις παντοίαν άλλην κατά 
τάς άρχάς ταύτας τού θέρους 
άργολογίαν, ήν πάλιν μόνον 
αί συρμικαΐ όρεξεις Σου συν- 
τομεύουσι διά τής παραθε- 
σεως τών οικείων εικόνων.

Πριν ή εϊπω ¿λίγα τινά 
περί αύτών κατωτέρω εφι- 
στώ τήν προςοχήν Σου εις 
μίαν τών εύγενεστερων μορ

φών εκ τών άντιπροςώπων τής συγχρόνου 
έν Γερμανία επιστήμης καί κοινωνικής αρε
τής. "Ο Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Κ ο ύ ρ η ο ς ,  τού όποιου 

τό όνομα εινε συνδεδεμένον μετά τών ελληνικών γραμμάτων, ώς πάσα τού 
άνδρός ή δόξα απορρέει έκ τής ισοβίου αύτών μελέτης, άνεπαύθη άπό γο
νίμου εργασίας ούχί λίαν προβεβηκώς τήν ηλικίαν. Έ π ί  τη σεβαστή αύ
τού μνήμη οί νέοι "Ελληνες εύχονται καί μετάξι αύτών ν άναδειχθή 
ποτε τοιούτος έξοχος τής προγονικής μαθήσεως ιεροφάντης,

Τ τς  άλλης ειδυλλιακής σκηνής, τώ»· & στριον, ό τρυφερός Συγγρα- 
φεύς Δωδέ, διακρίνεται έν τή  συγχρόνω γαλλική φιλολογία διά τής περι- 
παθείας τού ύφους καί όλως λυρικής — υ π ο κ ε ιμ εν ικ ή ς  κατά τόν συρμι- 
κόν ορισμόν — έκφράσεως, ήτις χαρακτηρίζει τήν νέαν γαλλικήν διηγημα- 
τογραφίαν. Τό υπόδειγμα τούτο δημώδους έξελληνισμού συ'«στδται πρός 
τούς ήμετέρους γλωσσοκαθαριστάς, λυπουμένους βέβαια διότι δέν θέλουν 
νά γράφωσι γλώσσαν τήν όποιαν ευτυχώς ομιλούσα

Ενθυμείσαι τόν θόρυβον, όςτις προήλθεν έσχάτως έκ τής καινοφα
νούς έν ’Αμερική άπαιτήσεως τών όμοφύλων μας, διεκδικουσών δικαιώματα 
ψηφοφόρων καί συνεπώς βουληφόρων. Τό ζήτημα διαιωνίσθη καί δια 
λαμπρού ομωνύμου έργου τού ’Αλεξάνδρου Δουμά, υιού, κολακεύσαντος μέν 
μέχρι τινός τήν γυναικείαν φιλοτιμίαν, ένθυμίσαντος όμως καί τάς απαί
σιας καί άληθώς άνανδρους  εκείνας σκηνάς τής γαλλικύς επαναστασεως. 
Φωτογραφικόν αποτύπωμα τών γελοίων έκείνων άσχημιών διασώζει ή ήμε- 
τέρα εΐκών.

Τότε ούδεμίαν πλέον εϊχε σημασίαν ή λατινική παροιμία: ,,ιπυΙΪΟΓ 
ίαεβΜ  ίη  ecclesia“ , ήτοι ή γυνή πρέπει νά σιωπά έν τή έκκλησή. Τ ή  
6. ’Οκτωβρίου 1789 λόχος γυναικών έκ τών κατωτάτων τάξεων τού παρι- 
σιανοΰ όχλου τλθεν εΐς Βερσαλλίας καί διά τής βίας ελαβε μέρος εις τας 
έν τή έθνοσυνελεύσει συζητήσεις. Καί αυτός ό βασιλεύς Ιξηναγκάσθη νά 
διαπραγματευτή πρός τάς γυναίκας καί νά τ ι ς  διαβεβαίωση, ότι θά ικανο- 
ποιηθώσι πασαι αί άπαιτάσεις των. Έ ν  ώ δέ ό άτυχάς Λουδοβίκος νπε- 
σχετο τούτο, τά εξηγριιυμένα εκείνα γύναια εζήτουν καί τάν κεφαλήν της 
βασιλίσσης. Μετά πολλάς τέλος· προςπαθείας ησύχασαν καί άπήλθον εκεΐ- 
θεν τά άποθηριωθέντα έκεΐνα όντα, περί ών ό Σίλλερ λέγει, ότι „δεν δα·-· 
φ ερ ο ν  νζανΰιν“. "Οςτις όπωςούν παρηκολούθησεν δλας τάς γαλλικάς επα
ναστάσεις, θά παρετήρησεν, ότι αί εκ τού όχλου γαλλίδες εδειξαν πάντοτε 
θηριώδη καί αίμαχαρτ χαρακτήρα.

Κατά τάν έποχήν ταύτην, ξηράν όλως καί άγονον διά τους συρμούς, 
διότι τά πάντα καί αύτή ή γυναικεία ματαιότης εΰρίσκονται εΐς μεταβατι
κήν κατάστασιν, δέν θά  ή  το άτοπον, άν παρετίθετο καί ύπόδειγμά τι εν
δυμασίας καταλλήλου εΐς αποδημίας. 'Ω ς τοιαύτη άξιοσόστατος εινε ή διά 
τής ήμετέρας εικόνος παριστανομένη, ήτις ήμπορεΐ νά κατασκευασδή εκ 
φαιού μάλλινου υφάσματος. Άλλ’ οί άνθρωποι καί πρό πάντων αι γυναίκες 
δέν δύνανται αιωνίως νά ταξειδεύουν, άμα δέ φθάσωσιν εΐς τό τέρμα τού 
ταξειδίου των προθύμως σπεύδουσι νά ρίψωσι μακράν των πάντα  οσα ανα
καλούν εΐς τήν μνήμην των τάς μετεώρους καί ταχείας εκείνας στιγμας 
το~ βίου των, άς έζησαν είτε έν τώ  άτμοπλοίω είτε έν τή  σιδηροδρομική 
αμαξοστοιχία κτλ. 'Ωραία ένδυμασία, κάλλιστα δυναμένη νά διαδεχθή τήν 
τα ξε ιδ ιιο ζιχή ν , παρίσταται έν τή  έτέρα συρμική είκόνι, όπου καί διά μι
κρά κοράσια θελκτικώτατον παρατίθεται ύπόδειγμά.

'Ο  αγαθοεργός σύλλογος τών άμαξηλατών τού Λονδίνου ετελεσεν 
έσχάτως τάν επέτειον αυτού έορτίν διά γεύματος, εις 2 παρήσαν πολλοί

λύρδοι καί μέλη τής βουλής των Κοινοτττων. Θέσιν προέδρου κατείχεν 
ό λόρδος Χάμβδεν, πρώην πρόεδρος ττ ς  Βουλίς τών Κοινοτττων, όςτις εν 
τή έν εϊδει προπόσεως άπαγγελθείση προςλαλια του ηύχτθη πρόοδον εις 
τόν σωματείον καί εξύμνησε τήν τιμιότητα τών λονδινείων αμαξηλατών. 
Κατά τό παρελθόν έτος ουχί ¿λιγώτερα τών 20,000 διαφόρων αντικείμενων 
έλησμονήθησαν έντός άμαξών, άτινα πάντα άπεδόθησαν εΐς ττν  αστυνο
μίαν. Μεταξύ αύτών εΰρίσκετο εν άδαμαντοκόλλητον διάδημα αξίας 140 λι
ρών στερλινών καί έν κιβώτιον μετά πολυτίμων λίθων αξίας 750 λιρών

στερλινών. 'Ο  άριθμός τών άμαξηλατών έν Λονδίνω συμποσούνται εΐς
40.000 περίπου.

Κατά τά τελευταία δώδεκα έτη έν Αγγλία καί ’Ιρλανδία άνεπτόχθη 
εκτάκτως ή τηλεγραφική συγκοινωνία. Έ ν  ω κατά τδ ετος 1871 α ι μέν 
επαρχίαι άπέστειλαν 5,300,000 τηλεγραφημάτων, τό δέ Λονδίνον 2,900,000, 
ή Σκωτία 1,000,000 καί ή ’Ιρλανδία 000,000, κατά τό 1883 τό ποσόν τών 
τηλεγραφημάτων διά μέν τήν Αγγλίαν (τάς έπαρχίας της) ανήλθεν εις
15,000,000, δια τό Λονδίνον δέ εΐς 12,700,000, διά τήν Σκωτίαν εΐς
3.300.000 καί διά τήν ’Ιρλανδίαν εΐς 2,000,000.

'Η  ήλικία τών τεσσάρων σπουδαιοτάτων άνδρών τής Γερμανίας όμού 
λαμβανομένη αριθμεί 333 έτη. Καί ό μέν κορυφαίος τών ιστοριογράφων 
Λεοπόλδος φόν '1’άνκε έχει ηλικίαν 90 έτών, ό δέ Λύτοκράτωρ Γουλιέλμος 
fifi ί  στι-,ατάοντί Μόλτκε όσον ήλικίαν ένει καί ό αιών του ήτοι 85 ετών
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καί τέλο« δ ,,Μπάμπη«1 πρίγκηψ Βίσμαρκ, ύ ς  νεώτατο«, έρχεται τελευ
ταίο« μέ τά έβδομήκοντά τοιι έτη έπί τη« βάχεω«. "Οντως θαυμαστή με
γάλων α’νδρών τετρακτΰ«, εΐ« rv  όφείλει i  Γερμανία το μεγαλε'όν τη«! 
Ό  γηραιό« Αύτο- 
κράτωρ άνύψωσεν 
έπ εσχάτων εί«τήν 
τάςιν των εύπα- 
τριδώντόνενΧάλλη 
διάσημον καδηγη- 
την τη« χειρουργι
κή« 'Ριχάρδον 
Φόλκμανν, παρωρ- 
μήδη 6’ εις τοΰτο, 
καδ’ & λέγεται, ούχί 
έκ των έξόχων έν 
τ ή  επιστήμη κα
τορθωμάτων του 
διαπρεποδ«άνδρό«, 
άλλ’ έκ τινο« συλ-' 
λογη« χαριεστάτων 
ποιημάτωντου,φε- 
ρόντων τόν τίτλον 
„'Ρεμβασμοί“ καί 

δημοσιευδέντων 
ύπό τό ψευδώνυ
μον 'Ρ .  Λέανδρου.

— Γενικω« 
λε'γεται περί των 
Γάλλων, ότι πά- 
σχουσιν άμάδει- 
αν περί τα γεω
γραφικά · ίσω« εΤνε 
άληδέ«, έν τούτοι« 
καί οί 'Ρωμοΰνοι 
φαίνεται ότι ευρι- 
σκονταιδσον άφορα 
τήνγενεαλογίαντών 
ήγε μόνων τή« Ε υ
ρώπη« εΐ« τό αύτό 
σημίΐον. Περί τού- 
του δύνασδενάπει- 
σδήτε άναγινώ- 
σκοντε« τόν άριδ.
2267 τη« „Indé
pendance  rou 
m aine“, ενδα λέ- 
γεται ότι ή Αΰτο- 
κράτειρα τη ; Αυ
στρία« εΐνε μήτηρ 
τη ; βασιλίσση« τη«
Ισπανία«.

— Ή  έπιτυ- 
χία πόση« νέκςσυν- 
δέσεως εξαρταται 
κατά μέγα βέβαια 
μέρο; άπό των άοι- 
δών, οίτινε« πρώ
τοι άναλαμβάνουσι 
τ·/ ν δημοσίαν αύ- 
τ η ;  φωνητικήν πα·
ράστασιν. Άλλ’ οί σύγχρονοι έν Λονδίνο» μουσικοί, καί κατά τοΰτο πρακτι- 
κώτεροι των άλλοεδνών όμοτέχνων φιλοτιμούμίνοι να φανωσι, γράφουσιν 
από τινο« άπειραρίδμου« τοιαύτα« συνδέσει« ώ ; πρό« τό ποσόν μάλλον ή 
τό ποιόν διακρινομένα«, καί οί άφανέστεροι ώ ; έκ τούτου μελοποιοί κα

τέστησαν γνωστότατοι έν ττ άγγλική κοινωνία διά τοΰ εξή< άκόπου τεχνά" 
σματος. 'Ο  μουσικό« ευρίσκει ίνα εκδότην τη« νέα« αύτοΰ συνδέσεω«, καί 
δ τελευταίο« συνεννοείται μετά διακεκριμένων όπωςοΰν άοιδών, οίτινε« εί«-

άγουσιν εϊ< όλα« 
τά« αριστοκρατικά« 
οικογένεια« τό και
νό φανέ«έμπορευμα 
διά τή« άδιακίπου 
έν το"« προγράμ- 
μασι των τε ιδιω
τικών, οικογενεια
κών δηλ., καί δη
μοσίων συναυλιών 
αναγραφή« αύτοδ. 
’Εννοείται ότι αμεί
βονται οί άοιδοί 
έκ τή« μεγάλη« πω- 
λη'σεω« τοΰ νέου 
συνδέματο«, άφοΰ 
ό δραστη'ριος έκ- 
δο'τη« κρατήση την 
συνήδη προμή'ό-ειαν 
εις χρήμα καί 6 
συνδέτη« εί« δό
ξαν. Γερμανική τι« 
έφημερί« όνομάζει 
τήνκατάχρησινταύ- 
την φυλλοξήραντή« 
τέχνη«, ή« τ ίν  παρ’ 
ημΐν μεταδοσιν ου- 
δέναεχομεν βέβαια 
λόγον νά φοβώμε- 
δα , εφ’ όσον του
λάχιστον δεν εχο- 
μεν Συνδέτα«, Έ κ 
δοτα« καί μάλιστα 
Άκροατά«.

Μ. Π.

Λ1ΙΚΡΑ ΑΛ
ΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. 

— κ. Ο.' II . εί« 
Βατούμ. Μετά 
των αΐτηδεντων 
έστάλη καί ή άπό- 
δειξι«. — Κ·“ ·Άρ 
Δ. εΐ« Βάρναν. Συ- 
νεμορφώδημεν άπο 
πολλοΰ πρό« την 
ύμετέραν επιθυμί
αν. — κ. X. Σ. 
Καρβ. εΐ« Αύλώνα. 
Ειί^αρίστω« άπε- 
στειλαμεν τήν σει
ράν καί μετ’ αύτή« 
καί τήν οίκείαν 
άπόδει|ιν. — κ. κ. 
Α. Σ, ει« Σουλιναν. 
θ ά  προ«παδήσω-

μεν νά άρωμεν καί τό πρόςκομμα τοΰτο, ήδη δε άποστέλλονται τά αΐ- 
τούμενα εΐ« τά« σημειουρένα« διευδύνσε«. Πλειότερα μανδάνετε έξ ιδιαι
τέρα« ήμων επιστολή«. — κ. Δ. Κ . Π. ε!{ Βουκουρεστιον. Μετά τοΰ ση- 
μερινοΰ άποστέλλεται ύμΤν εκ νεου τό αΐτούμενον, ουτω 3έ βεβαιουσδε, 
ότι ούδεν λδδο« έγκειται εΐ« ήμδ«.
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