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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ. ΕΛΛΗΝΩΝ

Ό σεβαστός λόγιες Κύριος ’Αλέξανδρος 

’Ρ α γ /. α β ή ; ώμίλησεν έν τώ φιλολογιζ.ω Συλ- 

λόγφΠαρνασσω μετά της συνήθους αύτοϋ ευγλωτ

τίας περί τών έν’Ιταλία 'Ελλήνων.Έζ. τής σπου

δαίας αύτοϋ άγορεύσεως, ήν παρακολούθησε 

μετά πλείστου όσου ενδιαφέροντος τό πολυ

πληθές ακροατήριου, άποσπώμεν τάς έςή; 

περιζοπάς, αΐτινες ιδίως έφειλκυσαν τήν προσο

χήν ήμών.

Άφ’ ού άπέδειξεν ώς Έλληνας τόν Θιέρσον 

καί τόν Ναπολέοντα έπραγματεύθη περί τών έν 

τή μεσημβρινή ’Ιταλία έγκαταστημένων Ελ

λήνων κατά τήν Άπουλίαν καί Καλαβρίαν, 

περί τόν Τάραντα (Otranto) καί τήν Βούαν, 

ών περί τά; είκοσι χιλιάδας όμιλοΰσιν έτι τήν 

'Ελληνικήν, άφ’ ού πολλαί άλλαι χιλιάδες άπέ- 

μαΟον ήδη αύτήν. Είσήλθε μετά ταϋτα ό ρήτωρ 

εί; γραμματικά; λεπτομερία; τών εί; τά διά

φορα εκείνα χωρία, άτινα έλληνικά έχουσι τά 

Ονόματα (οιον Κοντοχώρι, Άγιο; Τρύφων) έν 

χρήσει ελληνικών διαλέκτων, καί κατέδειξεν ότι 

πολλά; διατηροΰσι λέξεις άρχαίας ελληνικά;, 

έν Ελλάδι σπανίω; ϊσω; έν χεήσει, οϋδενός δέ 

μετέχουσι στοιχείου ή τουρκικού ή άλβα.ικοϋ 

ή καί ίδίω; βενετικού, άν καί ξενικά; παρεδέ- 

χθησαν λέξεις, δοϋσα. αύταΐς κατάληξιν ελλη

νικήν, ώ; είς τά μέρη εκείνα ούκ όλίγαι έλλη- 

νικαί λεξεις άπ’ αύτών είσέφρυσαν εί; τήν 

’Ιταλικήν.

Άνέγνω δέ καί τινα τών παρ’ αύτοϊς έν -χρή- 

σει πολυπληθών ποιημάτων, έξηγών τάς λεξεις 

όσα; ή διαλεκτική τροπή τών γραμμάτων καθι

στά συνεχέστατα δυσνοήτους, καί παρατηρήσα; 

ότι αί ποιητικαί αύται συνθέσεις έχουσιν έρωτι- 

ζάς ή παντοίας κοινωνικά; ύποθέσεις, ούδέποτε 

όμω; πολεμικά; ούδέ πατριωτικά;, ώ; τά ήμέ- 

τερα κλέφτικα άσματα, ούδ' εί; τούς μύθους 

άναφέρονται, οϊτινες πολλάκις άπαντώνται έν 

τούτοις.

Έκ τούτων καί έξ άλλων δεδομένων άπέλη- 

ξεν είς τό συμπέρασμα, ότι οί Έλληνες ούτοι 

είσίν ούχί μέν λείψανα τών άρχαίων ελληνικών 

αποικιών έν τή νοτίω 'Ιταλία, διότι ό Στράβων 

λέγει αύτήν έκβαρβαρισθεϊσαν έπί τών ήμερων 

του, μεταξύ τή; α'. καί β'. έκατονταετηρίδος 

μετά Χριστόν, άλλά βεβαίως άποικοι προγενέ

στεροι τής οθωμανικής έπιδρομής, ότε μόνον μι

κρόν στοιχεΐον είς αύτούς προσετέθη. Ώς πιθα- 

νώτατον δ’ έξέλαβεν, ότι μετώκησαν είς ’Ιταλίαν 

έπί Βασιλείου τοϋ Μακεδόνος ( έν τή θ’, έκατον- 

ταετηρίδι) ότε τής θετής μητρός αύτοϋ Δανιηλί- 

δος τή; έκ ΙΙατρών ό υιός του Λέων ό στ', 

έ'πεμψε 3000 άπελευθέρου; είς τά έν Άπουλία 

κτήματα αύτής. Ήσαν δέ ήδη τότε έκεϊ άπό 

τών χρόνων τοϋ πατρός του άναμφιβόλως, εί'κο- 

σιν έλληνικαί πόλεις καί διακόσια έλληνικά μο

ναστήρια εγκατεστημένα.

Άπέληξε δέ τόν λόγον εύχηθείς νά ληφθή 

ποτέ φροντίς περί τής ίδρύσεω; τή; ύπό τοΰ με- 

γαλοψύχου Σίνα συστάση; ελληνικής ’Ακαδη

μίας, ήτις έν άλλοι; νά περισυλλέξη καί ταϋτα, 

ώ; καί τά πολλαχοϋ διεσπαρμένα άλλ α στοιχεία 

τής ελληνική; γλώσσης, καί νά έγκαταστή ποτέ 

ελληνικόν προξενείου εί; τά μέρη έκεϊυα τής 

Ιταλίας, ό ώ; έκ τών καθηκόντων του νά θεω- 

ρήση και τήν περισύλλεξιν καί μελέτην τών γλωσ

σικών τούτων στοιχείων.

Η ΔΑΜΑΣΚΟΣ

(μετά εικόνων)

( Συνέχεια).

Τά πολύτιμα όπλα τή; Δαμασκού, τά όποια 

άλλοτε κατεσκευάζοντο ενταύθα, έξέλιπον σήμε

ρον σχεδόν έντελώς Αί περίφημοι λεπίδι; τών 

ξιφών δέν κατασκευάζονται πλέον ενταύθα. ΤΙ , 

βιομηχανία αύτη ήτο άρχαιοτάτη έν Δαμασκω, 

διότι μνεία αύτής γίνεται ήδη κατά τόν τέταρτον 

μ. X. αιώνα, κατα τού; χρόνους τοϋ αύτοκρά- 

τορο; Διοκλητιανοϋ. Συνεπεία τών Επιδρομών 

τοϋ Τιμοΰρ καί τοϋ Τσέγγις-Χάν ή βιομηχανία 

αύτη έςηπλώθη καθ’ όλην τήν ζ.εντρςύαν ’Ασίαν 

καί τήν Περσίαν. Έν τισι οίκογ-νείαι; σώζονται 

είσέτι τοιαΰτα πολύτιμα ξίφη τή; Δαμασκού, 

τά όποια διατηρούνται χάριν τή; ιστορική; των 

άξια;. Μικρά μόνον ίχνη τή; τέχνης ταύτης διε- 

τηρήθησαν έν τή πόλει ταύτη, καί τά δαμασκηνά 

εγχειρίδια χαίρουσι καί έν τοϊς καθ’ ήμάς χρό

νοι; ύπόληψιν μεγάλην διά τήν στερεότητα τή; 

λεπίδος καί διά. τήν πολυτελή έργασίαν τή; λα- 

βίδος. Σπανιώτατα έγένοντο ώσαύτω; καί τά 

χάλκινα αγγεία τής Δαμασκού, τά όποια άλλοτε 

ήγοράζοντο κατά προτίυ.ησιν καθ’ όλην τήν ’Α

σίαν καί έν Αφρική άκόμη. Σήμερον κατασκευά

ζονται έν Δαμα’κώ μεγάλοι δίσκοι έκ χαλκού, 

διαμέτρου δύο μέτρων πολλάκις, οϊτινες άγορά— 

ζονται παρά τών Βεδουίνων τή; ερήμου, καί 

χρησιμεύούσι πρό; παράθεσιν τών φαγητών, Έν 

τώ τοιούτω δίσκω χωρεϊ ολόκληρον πρόβατου 

έψημένον. Οί άρχηγοί τών Βεδουίνων παρουσιά- 

ζουσι τούς δίσκου; τούτου; εί; τά έπίσημα συμ

πόσια, όπω; άποδείξωσιν εί; τού; προσκεκλημέ

νους ότι είναι γενναιόδωροι καί φιλόξενοι.

Τά λουτρά έν Δαμασκω είναι καί πολλά καί 

άριστα δεεσκευασμένα’ σύγκεινται δέ συνήθως έκ 

μεγάλου θολού μετά μ.ικρών κυκλικών θυρίδων, 

βασταζόμενου ύπόελαφρών κιόνων. Έν τω μέσω 

είναι εύρεϊα δεξαμενή, ώρισμένη διά τά ψυχρά 

λουτρά. Μικρά δωμάτια μετ’ άνακλίντρου καί 

έστραμμένα πρό; τήν κεντρικήν αίθουσαν χρησι- 

μεύουσι διά τήν πρόθεσιν τών ένδυμάτων. Τά 

θερμά λουτρά είναι τά λεγάμενα τουρκικά, τά 

γνωστά καθ’ όλην τήν Ανατολήν, καί τοσοΰτον 

συντείνοντα είς τήν καθαριότητα καί τήν υγείαν 

τοΰ σώματος, Άλλως τε είναι καί αναγκαιότατα 

έν κλίματι θερμω, οίον τό τής Δαμασκού.

Τό εσπέρας ή πόλις παρουσιάζει αλλόκοτου 

θέαμα ίδίω; διά τον Εύρωπαΐον. Αί οδοί δέν φω

τίζονται, διό καί αστυνομική διάταξι; ύποχρεοϊ 

τού; έξερχομένους τών οικιών νά κρατώσι φανόν.

Άκρα σιωπή επικρατεί εν ταϊ: στεναΐς ταύτα·.; 

όδοϊς· τά εμπορικά καταστήματα είναι κεκλεισ- 

μένα, καί οί κάτοικοι μένουσιν ώ; έπιτό πλεϊστον 

έν τή οικία. Ί α διάφορα τμήματα τή; πόλεω; 

χωρίζονται διά μεγάλων ξύλινων φρακτών, οϊ-.ι- 

νε; κλείονται μετά τήν έννάτην ώ:αν τή; εσπέ

ρας· φύλακες ίστάμενοι πα;ά τού; ©οάκτας 

τούτου; ύποχρεοϋνται νά τού; άνοίγωσιν όσάκι; 

ό διαβάτη; εϊπη τά; λέξε·-;' « Άνοιξον, ώ φό

λας ». Οί αύλακες ούτοι είναι συνήθως πτωχοί 

τινες μονόφθαλμοι ή ανάπηροι, οϊτινες έχουσι τό 

έπίπονον τούτο έργον Οί φράκται ούτοι ών ό 

σκοπό; είναι ή προφύλαξι; άπό τών κλεπτών, 

είναι μέγα κώλυμα διά τού; ξένους, καθότι οί 

κάτοικοι σπανίω; έξέρχονται τή; οικίας μετά τήν 

δύσιν τοϋ ήλιου. Μέ όλα τά ατελή ταύτα άστυ- 

νομικά μέτρα καί τήν έντελή σχεδόν έλλειψιν 

άστυνομικών φυλάκων, οί κακούργοι είναι ολίγοι' 

ώσαύτω; καί οί έπχϊται είναι όλιγώτεροι έν Δα- 

μασζ.ώ ή έν ταϊ; άλλαι; πολεσι τή; Ανατολής. 

Μόνον ε'ς τά προάστεια καί παρά τήν μεγάλην 

άγοράν διαμένουσι Πέρσαι τινέ; ή Κιρκασιοι

έπαϊται, οϊτινες μή εχοντε; τά μέσα νά

έπιστρέψωσιν εί; τα; πατρίδα; των ζώσιν έξ

ελεημοσύνης.

Ή Ενδυμασία τών γυναικών τή; Δαμασκού

ομοιάζει πρό; τήν τών Βηρυττινών. Ό χιτών

είναι πλατύ; έπί τοϋ στήθους καί έχει μανίκια 

στενά άνωθεν καί κάτωθεν πλατέα, ή φούστα 

είναι κοντή, καί κάτωθεν αύτών εύρεϊ; αί περι- 

σκελίδες. Εί; τήν κόμ.ην φοροϋσιν άνθη καί πο

λυτίμου; λίθου;, καί δακτύλια πολλά εί; τάς 

χεϊρας καί περιδέραια περί τόν λαιμόν "Εθος 

ύπάρχει νά φοοώσι δακτύλιον καί είς ένα τών 

ρωθώνων' το άηδέ; τούτο κόσμημα καλείται 

κ ε ρ γ έ. Μετά μεσημβρίαν μεταβαίνουσιν α! γυ

ναίκες κατά ομάδα; εί; τήν άγοράν καί ϊστανται 

έξετάζουσαι. ψηλαφούσα·, καί θαυμάζουσαι τά 

Εκτεθειμένα άντικείμενα- εί; τήν άγοράν τών 

πραγμάτων είναι εί; άκρον φειδωλά· καί Ενίοτε 

διαπραγματεύονται πρό; τόν έμπορον έπί πολύ 

πρό; έξοικονόμησιν ολίγων παράδων. Ό δυστυ

χή; έμπορος αναγκάζεται πολλάκις νά έκθέση 

ένώπιον Κυρία; ολόκληρον τό μαγαζεϊόν του χω

ρίς νά πωλήση ούδέ πήχυν υφάσματος, διότι ή 

κυρία αΰτη δέν μετέβη έκεϊ πρό; τόν σκοπόν ν' 

άγοράση τι άλλά μόνον νά διασκέδαση καί νά 

διέλθη τά; ώρα; της.

01 ίπποι τής Δαμασκού τέρπουσιν άληθώ; τό 

όμμα τοΰ ειδήμονας, διότι ού μόνον ώραίαν έ

χουσι τήν κεφαλήν καί νοήμονα τόν οφθαλμόν, 

άλλά καί οί πόδε; των είναι λεπτοί καί δυνατοί. 

Οί ίπποι ούτοι είναι μεγαλείτεροι τών αραβικών 

ίππων τής ’Αλγερίας, είναι δέ καί ήμερώτεροι, 

καί πολλάκις άντί διά χαλινού οδηγούνται διά α

πλού σχοινιού καί Ιππεύονται καί παρά παίδων 

επτά καί οκτώ έτών άλω; άκινδύνως. Είναι δέ 

καί κατάλληλοι διά τήν άμαξαν, καί ούτοι είναι 

οί σύροντες τήν ταχυδρομικήν άμαξαν, τήν ε’κ- 

τελοϋσαν τήν γραμμ.ήν άπό Βηρυττού εί; Δα

μασκόν .

01 κάτοικοι τή; Δαμασκού είναι φύσει εύθυ

μοι κα: ζωηροί' όμιλοΰσι δυνατή τή φωνή, αδου- 

σι, καί άγαπώσι τήν κίνησιν καί τά; διασκε

δάσεις. Τό εσπέρα; πανταχόθεν ακούει τι; τού; 

ήχου; μουσικών οργάνων καί τά άσματα ψαλ— 

λόμενα έν ταΐ; οίκίαι;, έν α’.ς καί χορεύουσιν οί 

νεώτεροι άνδρες, διότι αί γυναίκες τών καλλίτε

ρων τάξεων ούδέποτε χορεύουσι, θεωρούσα·, τήν 

διασκέδασιν ταύτην άπρεπή καί άναζίαν γυναι- 

κός σεβομένη; έαυτήν. Τπάρχουσιν όμω; έν 

Δαμασκω καί χορεύτριαι, αΐτινες μισθοϋνται 

εί; έπισήμου; περιστάσεις, οίον γεννήσεις, γάμου;, 

όπω; διασκεδάσωσι διά τών χορών καί τών α

σμάτων αύτών τού; προσκεκλημένου;. Αί χορευ- 

τριαι αύται είναι κεκοσμημέναι διά πολυτελών 

ενδυμάτων καί πολυτίμων λίθων, συνήθως δέ 

βάφουσιν ού μόνον τήν κόμην των. άλλά καί τό 

πρόσωπον, τού; βραχίονας, τού; δακτύλου; καί 

τοΰ; όνυχας. ΤΙ θέα τοιαύτη; γραικός τοσοΰτον 

έπιτετηδευμένη; δέν Εμποιεί εύχάριστον έντύ- 

πωσιν εί; τού; Ευρωπαίους, διεγείρει όμω; τόν 

Ενθουσιασμόν τών Εγχωρίων. Έν ταϊ; συνανα- 

στροφαϊ; καί έσπερίσι τών 'Αράβων προσφέ- 

ροται συνήθως εί; τού; κεκλ.ημένου; τέϊον, καφέ; 

καϊ παγωτά, τα οποία κατασκευάζονται διά 

τή; χιόνος, ήν εύρίσκει τι; εί; τά; χαράδρα; 

τών ύπερκειαένων ύψηλών όρέων. Έκτό; τού 

άναψυκτικοϋ τούτου οί Δαμασκηνοί άγαπώσι 

καί τά; οπώρα;, ά; πολλάκις τρώγουσιν άώρους. 

Ή κατάχρησι; αύτη είναι λίαν επιβλαβή; ίδίω; 

έν έποχή, καθ’ ήν έπικρατοΰσιν έν Δαμασκω 

Επιδημικά! νόσοι καί πυρετοί.

("Επετχι τό τίλο;|.

ΠΕΡΙ ΕΓΩΙΣΜΟΥ

Ή φιλαυτία, ή άρκουμένη εί; τήν έκπλήρωσιν 

τών άναγκών τοϋ άνθρώπου, είναι έμφυτο;' άμα 

όμω; ή φιλαυτία προβάλλη τήν σύγκρισιν, καί | 

ό άνθρωπο; Ερωτα' «Δέν είμαι καλλίτερος, ή εύ- 

γενέστεοο; ή συνετώτερο; ή πλουσιότερο; τών 

άλλων;» μεταπίπτει ή φιλαυτία είς εγωισμόν, 

καί συν τω έγωϊσμω είς δυσανασχέτησιν καί εί; 

πάθος.

Ή φιλαυτία είναι ή μήτηρ τή; πολιτεία; καί 

τής κοινωνίας, τή; άναπτύξεως τών σωματικών 

καί διανοητικών ήμών δυνάμεων, τών τεχνών 

όλων καί επιστημών, είναι όμω; καί ή μήτηρ 

όλων τών κακών, τής ύπεροχή; τοΰ ισχυρού έπί 

τοϋ αδυνάτου, τής διχονοία; καί έριδο;, τού δό

λου καί τή; άπάτης. Ή φιλαυτία, περιόριζα- 

μένη έντό; τών ορίων τή; μετριότητας καί τή; 

σοφία; είναι ή πηγή πάσης εύδαιμονία; καί τε- 

λειότητος. “Οταν όμω; καταστή τυφλή καί άκα- 

νόνιστος, είναι ή άρχή πάσης δυστυχία; καί πάν

των τών παθών. ΤΙ κακώς έννοουμένη φιλαυτία 

είναι πρόσκομμα πρός τό «Γνώθι σαυτόν». Πώς 

νά έπέλθη μετάνοια καί διόρθωσι; ; Πώ; νά έπ- 

έλθη, συγχώρησι; τών άμρτημάτων ; ΤΙ τοιαύτη 

φιλαυτία ή ό έγωϊσμό; είναι ήθική νόσο;, καθ’ 

ή; ούδέ τό ΐσχυρότερον φάρμακον ισχύει. Έάν , 

εύρίσκετο ικανό; ιατρό; ν’ άνακαλύψη τό φάρμα

κον τούτο, ούτο; θά καθίστατο καί ό οδηγό; 

πρό; τήν οδόν τής άρετή; καί πρό; τήν εύδαιμο- 

νίαν τοϋ ανθρωπίνου γένους. Ό έγωϊσμό; είναι 

ό έσωτε ικό; ήμών κόλας, όστι; πρώτος άνοιγε·, 

τήν θύραν εί; τού; εξωτερικού; κόλακα;. Καί 

τοΰτο βλέπομεν ήδη εί; τά μικρά παιδία. Τό έν 

ζηλεύει τό άλλο, μή παραδεχόμενον ώ; ώραιό- 

τερα ούτε τά παιγνίδια, του, ούτε τά ένδύματά. 

του ούτε έν γένει τά πράγματά του. Ό ύψηλό- 

τερο; τό ανάστημα παϊ; βλέπει μέ περιφρόνησιν 

πρό; τον έχοντα μικρότερον τό ανάστημα, ή 

ώραιοτέρα κόρη πρό; τήν όλιγώτερον ώραίαν. 

Παιδία ηλικία; 5 — 6 έτών λέγουσι πολλάκις' 

«“Οταν ήμην μικρές».

Άλλ’ ή φύσις μάς έδωσε τόν έγωϊσμόν ή τήν 

φιλαυτίαν διά νά είμεθα δυστυχεί; ; Ούχί βε

βαίως. Ημείς είμεθα οί αίτιοι τή; τοιαύτη; 

παρεκτροπής, ήμεϊ; οϊτινες προσέχομεν εί; τήν 

φωνήν τών παθών μας. Ό έγωϊσμό; είναι τό 

πρώτον καίτά μάλιστα διαδεδομένον τών παθών, 

καί αί ρίζαι του είναι βαθεϊαι, οί δέ κλάδοι του 

πολλοί καί πυκνοί. Τοΰτο συμβαίνει εί; όλα; τά; 

τάξε·.;, εί; όλα; τά; ήλικίας τοΰ άνθρώπου, 

οστις θεωρεί τό έγώ ώ; τόν ΰψιστον σκοπόν, ώ 

τά πάντα ύποτάσσονται. ΊΊμεϊς αύτοί είμεθα 

οί χειρότεροι κόλακες ήμών έαυτών, ήμεϊς αύτοί 

είμεθα οί άπατώντε; ήμας έαυτούς, καί τοΰτο 

Ενεκα φιλαυτία; καί έγωϊσμοϋ.

Όνομάζομεν οπτικήν άπάτην όταν έξ υψώ

ματος βλέπωμεν τήν έπιφάνειαν τή; γή; έπίπε- 

δον καί ούχί στρογγύλην,ώ; είναι ή γή' καί ομω; 

δέν είναι αί αισθήσεις, αί άπατώσαι ήμάς, άλλ.’ 

ήμεϊς αύτοί, ζητοϋντε; έκ τοϋ μικρού τεμαχίου, 

τό όποιον έπιβλέπομεν νά κρίνωμεν περί τοϋ 

όλου. Λέγομεν ότι τά άνθη άποπνέουσι περισσο- 

τέραν οσμήν τό εσπέρας, διότι τότε α:σθανόμεθα 

πεοισσότεοον τήν οσμήν αύτών, έπειδή ο άήρ 

τής εσπέρα; είναι ήττον άραιός. Όμιλοΰμ-ν περί 

έκλείψεω; ήλιου, όταν ή σκιά τή; σελήνη; μά; 

άφαιρεϊ τό φώ; τοϋ ήλιου. Έπρεπε δικαιότερον 

νά λέγωμεν «εκλειψιν τή; γής».

Ούδείς θνητό; είναι άνευ κολάκων, καί άν 

τού; κόλακα; δέν εύρίσκη έκτος έαυτοϋ, τού; 

εύρίσκει άφεύκτω; έντός εαυτού. Ό έγωϊσμό; 

έπεδεικνύεται ίδίω; παρά τοϊς άγριοι;, οϊτινες 

νομιζουσιν ότι τά πάντα έπλάσθησαν δι’ αύτούς, 

καί οϊτινες τά πάντα οίκειοποιοΰνται οσα φθά- J 

νουσιν αί χεϊρές των. 11α; άνθρωπο; άπεχθανε- 

ται νά κυβερναται παρ' άλλου, καί μάλιστα οί 

άνοητότεροι είναι οί πρό; τό ζήτημα τοΰτο καί 

οί μάλλον έπίμ-ονες. Τήν άκολασίαν τού έγωί- 

συ.οϋ δέν έχαλιναγώγησεν ό χρυσού; αιών τών 

ποιητών, άλλ’ ό σύνδεσμο; πολλών οικογενειών 

εις μίαν κοινωνίαν, όστι; όμω; πάλιν διά τή; 

πολυτελεία; καί τοϋ ύπερβολικοΰ πολιτισμού 

έπανέφερεν αύτήν. Ή ύπερβολική πρό; τά τέ

κνα στοργή, ή πολυμάθεια καί ήμιμάθεια τών 

νέων, τό κοσμοπολιτικόν τών άνδρών καί ή πο

λυτέλεια τών γυναικών κατέστησαν πλείστους έ- 

γωϊστάς. Ό κοχλία; είναι τό σύμβολον τοϋ έγωι- 

σμοΰ, διότι ό κοχλία; δέν έγκαταλείπει τήν κα

τοικίαν του καί ό τι έγγίζει έπιχρίει διά τοϋ 

συέλου του. Ό έγωϊστή; είναι όμοιο; πρός τήν 

γήν, ή; τό κέντρον είναι απανταχού καί ή; ή 

περιφέρεια ούδαμοϋ είναι. ||

Άφ’ ού κατευνασθώσιν όλα τά πάθη, ό έγωϊ- 

σμός έχει άκόμη έκρήξει;, διότι ή άρχή αύτοϋ 

είναι1 «Έκαστο; είναι ό πλησιέστερο; έαυτοϋ». 

Καί τοιαύτην άρχήν βλέπομεν σήμερον έπικρα- 

τοΰσαν ού μόνον έν ταϊς μεγαλοπόλεσιν, όπου 

συγκρούονται τόσα συμφέροντα, άλλά καί είς τά 

μικρότερα χωρία. Οί Γάλλοι λέγουσι «Charite 

bien ordonnee commence par soi-meme». 

Ό έγωϊστή; δύναται νά πυρπολήση τήν οικίαν 

τοΰ γείτονό; του, μόνον όπω; εί; τήν πυράν 

βράση τό ώόν του, καί ό Φαρισαίος άναφωνεϊ 

έν τώ ναώ. «Σ’ εύχαριστώ, Θ·έ μου, ότι δέν εί

μαι ώ; οί άλλοι». Ό έγωϊσμό;, ό μοχλό; τή; 

δυνάμεως καί ένεργεία; ήμ.ών, διό καί ισχυρότε

ρο; είναι παρά τώ άνδρί ή παρά τή γυναικί, 

παρεκτρέπεται πολλάκις εί; άκαταλόγιστον δε- 

σποτισμόν. Διαρκή; εύτυχία μεταπίπτει εύκό- 

λω; είς ύπεροψϊαν, ήτι; τοσοΰτον μάλλον αύξά- 

νει, όσον αύξάνει καί ή εύτυχία. Ό τοιοΰτο; έ

γωϊστή; υπερόπτης δέν γνωρίζει πλέον τού; φί

λους του, διότι καί εαυτόν δέν γνωρίζει πλέον, 

ώ; ό ύψιπετή; άετό; δέν θεωρεί τα έκτ’εταμένα 

δάση ή ώ; άπλοϋν τάπητα καλύπτοντα τήν γήν.

Οϊ στρατηγοί τών Ελλήνων, οί μετά τήν έν 

Σαλαμϊνι μάχην προσκληθέντες νά όρίσωσι δι’ 

όρκου τί; έφάνη ο πάντων άνώτερο; κατά τήν 

ένδοξον έκείνην ναυμαχίαν, ύπέδ-ιξαν όλοι ώ; 

δεύτερον τόν ©εμιστοκλέα, ώς πρώτους δέ 

έαυτούς. Βεβαίως ό πάντων μέγιστος είναι έκεϊ

νο;, ον πά; τις αναγνωρίζει τόν μεθ' εαυτόν 

πρώτον. Κενοί πίθοι κροτοΰσι περισσότερον ή 

πλήρεις, καί οί τυφλοί κρατοϋσι συνήθω; ύψηλό- 

τερον τήν κεφαλήν ή οι βλέποντε;.

Τπάρχουσιν έν τώ κόσμω έγωϊσταί εύγενεΐ; 

καί βάναυσοι, ύπάρχουσι δέ καί κομπορήμονε; 

έγωϊσταί, οϊτινες προφέρουσι κατά ιδιαίτερον τρό

πον τό έγώ, διδοντε; διά τή; φωνής εμφασιν 

εί; τήν μικράν ταύτην αντωνυμίαν. Έκ τοϋ 

τρόπου, καθ’ όν προφέρεται τό έγώ δύναται τι; 

εύκόλω; νά έννοήση τι; χαρακτήρα τοϋ έ- 

γωϊστοΰ, τήν κοινωνικήν του θέσιν, τόν πλούτον 

του, καί αύτήν άκόμ.η τήν έθνικότητά του. Οί 

πλεϊστοί έγωϊσταί εχουσί τι δυσαρεστον εί; τόν 

τόνον τή; φωνής των' οί μέν έχουσι τήν φωνήν 

βραγχνήν καί άπότομον ώς πρόσταγμα, οί δέ 

τραχεϊαν, ώ; είναι ή φωνή τού φλυάρου. Έν 

γένει δέ διακρίνονται οί έγωϊσταί διά τήν όλίγην 

προσοχήν, ήν έχουσι διά τοΰ; άλλου;. Ό Γάλ

λο; δραματικό; ποιητής Barthe μετέβη ποτέ 

πρό; τόν Ονήσκοντα φίλον του Colardeail, όπως 

τώ άναγνώση τήν κωμωδίαν του « Ό εγωι

σμός», ναί άκούση τήν έπί ταύτης κρίσιν του. 

Ό θνήσκων φίλος, άφ’ ού έτελείωσεν ή άνάγνω- 

σις, τώ είπεν, «Έλησμόνησα; νά προσθέση; είς 

το; 5 πράξεις τή; κωμωδία; σου καί τήν σκη

νήν, έν’ ή ύγιή; τις μεταβαίνει είς τήν οικίαν 

θνήσκοντος, ϊνα τώ άναγνώση μακράν κωμω

δίαν».

Είς τών μεγαλειτέρων έγωϊστών ήτο ό μέγας 

Ναπολέων, όστις τά πάντα έθυσίαζεν είς τόν 

άκόρεστον έγωϊσμόν του. ΤΙ διάσημο; Κυρία 

Στάελ τόν παρομοιάζει πρός έπιδέξιον παίκτην 

ζατρικίου' ό αντίπαλό; του έν τώ παιγνιδίω τού

τω είναι ολόκληρον τό άνθρώπινον γένος, τό ό

ποιον αύτό; προσπαθεί νά νικήση. Ό Ναπολέων 

μετά τήν έκ Έωσσία; φυγήν του έπανελθών εί;
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τό έν St. Cloild μέγαρόν του καί θερμαινόμενο; 

παρά τήν εστίαν, είπε μειδιών προς τόν άπέναντι 

αύτοΰ ίστάμενον αύλάρχην του «Πολύ πλέον 

εύχάριστον είναι έδώ ή εις Μόσχαν». Ό άκρο; 

εγωισμό; του δέν τόν άφινε νχ συλλογισθή πό

σου; ανδρας, νέου; καί εύρώστου;, έθυσίασεν έν 

τή άπερισκέπτω έκεί<η κατά τη; 'Ρωσσίας εκ

στρατεία, 

θτ,φόρουν

καί πόσαι γυναΐκε; έκλαιον καί έπεν- 

καθ’ ήν στιγμήν αυτό; έθερμαίνετο 

παρά τήν πυοάν τή; εστία; έν τφ πολυτελεϊ 

μεγάρφ αύτοΰ.

ΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΙΣΤΡΙΑΙ

(μετά τριών εικόνων)
Οΰδεί; κλάδο; των ωραίων τεχνών καλλιερ

γείται σήμερον ύπό γυναικών περισσότερον τοϋ 

κλειδοκύμβαλού. Καί αυτή ή ζωγραφική, ή το 

σοΰτον αγαπητή εί; τά; Κυρία;, κατέχει δευτε- 

ρεύουσαν θέσιν. Πόθεν προέρχεται ή κλίσι; αϋτη 

τών γυναικών ; Πρώτον έκ τή; φύσεω; αύτή; Ή 

χειρ τή; γυναικός είναι καλώ; 'σχηματισμένη, 

καί έχει νεύρα εύχισΟητότερα, ή αφή τη; εί·-αι 

λεπτοτοτέρα τή; τού άνδρός,ού αί χεϊρες είναι βα- 

ρεΐαι καί τραχεΐαι, διό καί ήττον κατάλληλοι διά 

τό είδο; τούτο τή; μουσική;. Κατά δεύτερον 

λόγον πρέπει νά λάβωμεν ύπ' όψιν ότι περισσό- 

τεραι γυναΐκε; ασχολούνται εί; τήν έκμάθησιν 

τού κλειδοκύμβαλού ή άνδρε;. ΙΙοία δεσποινίς 

σήμερον δέν διδάσκεται αύτ ό;

’Αλλά τό φαινόμενον τούτο είναι φαινόμενον 

μόνον τών νεωτάτων χρόνων. Πρό τού έτου; 

1835 ή αναλογία τών πρώτης τάζεω; κλει- 

δοκυμβαλιστών ήτο 150 άνδρε; προ; μόνον II 

γυναίκα;. Σήμερον ή αναλογία αύτη είναι έντε- 

λώ; ανεστραμμένη. "Αλλοτε αί κλειδοκυμβαλί- 

βτριαι, ή ’Ιωάννα Στράϊχερ, ή "Ανδερσων καί ή 

Ούρή έφημίζοντο’ τήν σήμερον μόνον τά ονόμα

τα των γνωρίζομεν. ’Αλλά σήμερον ή τέχνη αϋτη 

έπροόδευσεν παρά ταΐ; γυναιξί τοσούτον, ώστε 

όνόματά τινα κατέλαβον θεσιν έν τή μουσική, 

οΐαν κατέχει ό Λιστ, ό 'Ρούβινσταϊν καί ό 

Γουνώ.

Ή μεγαλειτέρα δυσκολία, ήν έχουσι νά ύπερ- 

νικήσωσιν αί γυναίκες εί; τό κλειδοκύμβα^ον, 

είναι ή έλλειψις τή; δυνάμεως τών μυώνων τή; 

χειρός, τή; άπαιτουμένη; διά τήν έκτέλεσιν τών 

μουσικών έργων τού Αίστ καί τού 'Ρούβινσταϊν. 

Κατά τούτο οί άνδρες εύρίσκονται έν καλλίτερα 

μοίρα, διότι έχουσιν έκ φύσεω: τλν δύναμιν τών 

μυώνων. Μία μόνον κλειδοκυμβαλίστρια, ή Σο

φία Μέντερ (όρα τήν εικόνα) ούδέν έχει να ζη- 

λεύση τού; άνδρας ώ; ποό; τήν δύναμιν τής 

χειρό;· ώ; πρό; γλυκύτητα όμως εί; τό παί- 

ξιμον, καί τήν ακριβή έκ’έλεσιν προεξάρχει 

πασών ή Κλάρα Σούμαν (Schumann).

’Ενταύθα θέλομεν αναφέρει συντόμως βιογρα- 

φικά; σημειώσει; περί τινων διάσημων κλειδο- 

κυμβαλιστριών τού καθ’ ήμας αίώνος, ών αί μέν 

άπεβίωσαν ήδη, αί δέ ζώσιν έτι καί καταγοη- 

τεύουσι τά πλήθη διά τή; θαυμασία; αύτών 

τέχνης.

Ή ’Ιωάννα Στράϊχερ (γενν. τφ 1769, άπο- 

θαν. τώ 1835] ήτο θυγάτηρ τοϋ πρώτου μεγά

λου κατασκευαστού κλειδοκύμβαλων καί σύζυγο; 

τοΰ διαδόχου αυτού. Ώ; τοιαύτη έδωκε μεγά- 

λην άνάπτυξιν εί; τό πατρικόν εργοστάσιου. Ή 

Ίωάνα Στράϊχερ ώ; κόρη όκταέτις μόλις έπαιξε 

πολλακι; τό κλειδοκύμβαλου μετά τού μεγάλου 

Μόζαρτ. Κατόπιν δέ έγένετο διδασκάλισσα, λαμ- 

βάνουσα συμβουλάς καί οδηγίας παρά τού γέρον- 

το; Βέτχοβεν.

Ή Μαρία Συμανώβσ/.η έγεννήθη έν Μόσχ^ 

καί περιήλθεν όλα; σχεδόν τά; πόλει; τή; 'Ρωσ- 

σιας καί τής Γερμανία; διδουσα συναυλία;, 

αίτινες τή έπέφερον μεγάλα κέρδη. Άπεθανεν 

αϋτη έν ήλικία 40 έτών έν Ιίετρουπόλει.

Ή Λουκία Ανδερσων (γενν. τφ 1797 καί 

άποθ. τώ 1878 έν ήλικία 88 έτών) ήτο ή 

πρώτη κλειδοκυμβαλίστρια ήτι; έπαιξεν έν ταΐ; 

γνωσταϊς φιλαρμονικαΐς τού Λονδίνου συναυ

λία'.;. Ήτο σχεδόν αύτοδίδακτος, αλλά τοσαύ- 

την είχε κλίσιν καί ευφυΐαν εί; τήν μουσικήν, 
ώστε ότε έπρόκειτο νά διδαχθή τό κλειδοκύμβα- 

λον ή βασίλισσα Βικτωρία, αϋτη προσεκλήθη 

διδασκάλισσα, καί ού μονον τήν-βασιλισαν έδί- 

δαξεν άλλα καί όλα τά τέκνα τη;.

Ή Λουϊζα Δυσών (γενν. τώ 1804, άπέθαν. 

τφ 1875) ού μόνον ώ; διδασκάλισσα τού κλειδο

κύμβαλού διέπρεψε, διατελέσαΟα τοιαύτη εν τώ 

ώδείω τών Παρισίων έπί τριάκοντα όλα έτη 

(άπό τοϋ 1842 — 1872 ), άλλά καί μουσικά; 

συνθέσει; έγοαψεν ίδ·.ω; φημίζεται ή έκδοσίς τη; 

ατού θησαυρού τών κλιιδοκυμβαλιστών » ( Le 

tresor des pianistes), ήτοι Συλλογή; τών 

κλασικών αριστουργημάτων.

Έτέρα διάσημο; κλειδοκυμβαλίστρια ήτο ή 

κατά τό 1880 έν Μονάχω άποθανοΰσα Καρο

λίνα Ούρή (τό γένος Belleville), θυγάτηρ τοΰ 

Γάλλου διευθυντοϋ τοΰ έν Μονάχω τής Βαυα

ρία; μελοδραματικού θεάτρου, ήτι; νυμφευθεϊσα 

τόν μουσικόν Ούρήν έδωκε συναυλία; έν όλαις 

ταΐ; κυριωτέραι; πόλεσι τής Εύρώπης, καί 

έγραψε πολλά; περί μουσικής μονογραφίας. 

Ήτο μαθήτρια τοΰ ά ρέστου διδασκάλου Czerny, 

ύπό τήν οδηγίαν τοΰ όποιου έπαιξεν έν ήλικία 

δέκα ετών δημοσία μ.ίαν τών δοσκολωτέοων συν

θέσεων τού Hummel συνοδευομένη ύπό τή; 

πλήρους ορχήστρας.

Μετεβαίνομεν ήδη εί; τά; ζώσα; κλειδοκυμ- 

βαλιστρίας. Έν αύταΐ; προεζάρχει δικαίω; ή 

Κλά ρ α Σ οϋ μαν (τό γένο; Βήκ), ήτι; καίτυι 

εβδομηκοντούτις ήδη έξακολουθεϊ τέρπουσα τούς 

άκροατάς έν συναυλίαι; καί διδάσκουσα. Ό πα

τήρ τη; ήτο άριστο; μουσικός καί διδαχθεϊσα 

παρ’ αύτ.ΰ ή κόρη ήδυνήθη έν ήλικία ένδεκα έτών 

νά έυφανισθή ένώπιον τοΰ κοινοΰ καί νά χεεροκρο- 

τηθή. "Εκτοτε έπί 55 καί πλέον έτη δέν έπαυ

σε διδουσα συναυλίας, καί τό περίεργον ότι 

καί έν προβεβηκυίρ: ήλικία διατηρεί τήν αυτήν 

έλαστικότητα τών χειρών καί τήν αύτήν μουσι

κήν εμπνευσιν.

Συνετέλεσεν εί; τοΰτο καί ό γάμο; τη; μετά 

τσύ διαπρεπούς μουσουργού Schumann, ού τά; 

συνθέσεις ή σύζυγό; του θαυμασίως έκτελεϊ. 

Έπί δέκα έτη ή Κλάρα Σούμαν διετέλ;σε διδά

σκαλο; τοΰ κλειδοκύμβαλού έν τφ μεγάλω 

ώδείω τής Φραγκοφόρτης.

Ή Άραβελλα Γ ο δ δ α ρ ( Άγγλί; τό 

γένος), είναι ή πρώτη κλειδοκυμβαλίστρια, ήτις 

έζετέλεσε συναυλία; έν ’Αμερική, έν Αύστρα- 

λία καί έν ταΐ; Ίνδίαις. Πρό αύτής ουδέποτε 

είχε σκεφθή γυνή νά έκτελέση πλοας τοσούτον 

έκτεταμένους.

Εις τήν χορείαν αύτήν ανήκει κατά τρίτον 

λόγον καί ή Σοφία Μέντερ, ήτις άγει σή

μερον τό τεσσαρακοστόν έτος τή; ήλικας της 

καί διακοίνεται διά τό ισχυρόν καί ανδρικόν 

ούτως είπεΐν παίζιμον τοΰ κλειδοκυμβάλου, καί 

διά τήν άκρίβειαν, μεθ’ ή; έκτελεϊ τά δυσκολώ- 

τερα τεμάχια τοϋ Αίστ. Ή Μέντερ θαυμάζεται 

ίδια έν 'Ρωσσία, ένθα έπιδαψελεύονται αύτή 

πολλαί περιποιήσεις εν μέρος τή; αύτοκοατορική; 

αύλής, οσάκις χάριν συναυλιών μεταβαίνει εις 

Πετρούπολιν.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Σπανίως καλή συμβουλή φέρει καλόν άπο- 
τέλεσμα.

ΒΥΡΩΝ

Ο άν&ρωπος πρέπει νά ύποβάλληται είς 
στερήσεις κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ βίου τον, 
όπως κατά τό δεύτερον ήμισυ διασκέδαση.

Γ. ΣΑΝΔ.

'Οσάκις ή κολακεία δέν έπιτύχη τοϋ σκοπού 
της, δέν πταίει αϋτη, άλλ' ό κόλαξ

ΔΟΤϊ ΛΕΒΙΣ.

Μόνον οί κριτικοί βλέπονσι τάς ελλείψεις, 
ίσως διότι μόνον τάς ελλείψεις &έλουσι νά ίδωσιν.

Δ. ΝΙΖλΡ.

ζ/έν Ιγραψα ποτέ γραμμήν, χωρίς νά φαντά- 
ξωμαι οτι τήν βλέπω τετυπωμένην διά τούτο 
καί κοιμώμαι ήσυχος.

ΒΑΣ1ΓΚΤΩΝ.

Έν καιρώ ειρήνης οί νέοι ίλάπτονσι τους 
γέροντας, έν καιρώ πολέμου οί γέροντες &ά· 
πτονσι τούς νέους.

ΗΣΙΟΔΟΣ.

' Τπάρχουσιν έχδροί, οϋς επικίνδυνον είναι 
νά περιφρονή τις, ϋπάρχουιν όμως καί έχ&ροί, 
οϋς γελοίοι' είναι νά μισή τις.

ΒΛΩΒ1ΤΣ.

•-υ.’.«·^··..-·3£· -Ρ;

Κλάρα Σούμαν.

Παράλογον είναι ν' άγοράσης τήν γούναν σου 
κατά 'Ιούνιον, διότι &ά τήν χρειασ9ής κατά 
Δεκέμβριον.

ΜΟΝΤΑ1Ν.

Δύο τινά έξουσιάξουσι σήμερον τά πάντα 
ή πολιτική καί ή χρηματική άνάγκη. πολλάκις 
τά δύο ταύτα είναι έν καί τό αυτό.

Β.

Οί ιατροί είναι ιός οί άχ^οφόροι, οΐτινες 
γνωρίζουσι μέν ολας τάς όδούς, άγνοοϋσιν 
όμως τί συμβαίνει έντα'ις οίκίι ς.

Ο ΙΑΤΐΟΣ ΠΕΤΙΤ.

λοφία Μέντερ. ' /ραβέλλα Γορδάρ.
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ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ

Ο ΣΙΛΔ ΑΡΟΑΔΟΣ (CHILDE HAROLD)

ΑΣΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

Έξελληνισ&εν ύπό Ο. I. Π.

( Συνεχεία).

66

Έκεϊ. ώ όνομα γλυκύ καϊ δεΐον, Ιουλία
Ή κόρη ή φιλόστοργος την ά< δηράν της ήβην 

Προσέφερ' είς τόν Ούρανόν μ' αγνότητα άγγελον.
'Αλλ' έπί τοϋ κινήματος τοΰ χε'ροντος πατρός της 

Έδραύοδη ή καρδία της έκ λύπης κι' αγωνίας,
Ό δικαστής ήν δίκαιος καί τήν δικαιοσύνην 

Αέν συγκινοΰν τά δάκρυα- έξέπνευσεν επάνω
'Εκείνου όν αδύνατον έστάδη νά λύτρωση. 

Είς τάφος περιέβαλε τήν κόνιν άμφοτέρων.

67

Ή λήδη μέ τόν πέπλου της δέν πρέπει ν' άποκρύπτη
Ποτέ τοιαντ' Ονόματα και δαυμασίας πράξεις 

Τά κράτη άς παρέρχωνται, &ς λνωνται είς χώμα
Τά σώματα τά χαμερπή τών μισητών τυράννων. 

Ή αρετή ή υψηλή, ή άληδής άξια
Νά έπιζή τήν λύπην της και τάς πικρίας πρέπει, 

Καί ή άδανασία της τόν κόσμον ν' άνιικρύζη 
Άστράπτουσα ώς αί λευκαί τών ‘Αλπεων χιόνες. 

Καδ' ών ίσχύν δέν έχουσι τοϋ Φοίβου αί άκτϊνες.

68

Ή λεία επιφάνεια τής λίμνης τής Αεμάνης, 
'Ιδού, άπλοϋται πρό έμοϋ ώς κάτοπτρου κρυστάλλου, 

'Εν ώ τά άστρα καί βουνά σιωπηλώς προσκλίνουν 
Καί δεωροΰν τάς λάμψεις των, τό ϋψος καί τό σχήμα. 

Καί τώρα μέν αδυνατώ τής δέας ν' απολαύσω, 
Αιότ’ έδώ εϊνε πολλά τά ίχνη τοϋ άνδρώπου, 

Άλλ’ έν βραχεί ή μόνωσις δά μο'ι έπαναφέρη 
Τάς σκέψεις μου τάς παλαιάς, τάς προσφιλείς μου σκέψεις, 

Μέ τάς όποιας έτρεφον τά νεαρά μου έτη.
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"Αν φεύγη τις δέν έπεται οτι μισεί τόν κόσμον 
Πάντες δέν εϊνε ικανοί νά στρέφονται έν τούτο,

Άλλ" ούτε δυσαρέσκειαν δεικνύει τις διώκων
Άφ' έαυτοΰ τό μίασμα τό περιττόν έκείνο

Τής κοινωνίας τής μικράς, ής έπί τέλους δούλοι
Καί δύματα γινόμεδα μέχρις ου εϊνε πλέον

Πολύ αργά νά δραύσωμεν τάς σιδηράς της πέδας.
Είς μάτην τήν άπάτην μας έλεεινολογοϋμεν

Έν μέσω κόσμου έχδρικοΰ, αδίκου, κακολόγου,

• 70

ΟΙ δυστυχείς βυδίζομεν όλόκληρον τόν βίον 
Είς μεταμέλειαν πικράν καί χύνομεν είς δάκρυ

Τό αίμα τής καρδίας μας, τό Ιερόν μας αίμα, 
Έξαίφνης δέ εύρίσκομεν τό μέλλον καϊ παρόν μας

Μέ σύννεφα πυκνότατα καί μαύρα κυκλωμένου.
Άνευ έλπίδος πλέομεν τό πέλαγος τοϋ βίου,

Αιότι δ όρίζων του τεδολωμένος εϊνε.
‘Ισως δά εύρη σώτηρα λιμένα ό ναυβάτης,

Άλλ’ ή πλανήτις μας ψυχή ποϋ δ’ άγκυροβολήση;

71

Αέν εϊνε τάχα κάλλιαν μονήρη τις νά άγη 
Τόν βίον εις τάς μητρικός τής φύσεων άγκάλας,

Έδώ παρά τά νάματα τοϋ 'Ροδανού τά κρύα.
"Η και τής λίμ'.ης τής γλαυκής, ήτις πηγή του εινε, 

Καί πάντοτε άστείρευτος μέ μέριμναν τόν τρέφει
'£1ς ή τροφός τό νήπιου, ήτις τά δάκρυα του

Σπογγίζει μέ τά χείλη της καϊ τάς φωνάς του παύει;
Αέν εϊνε συνετώτερον νά ζής τοιουτοτρόπως

‘Η μέ τόν κόσμον πάντοτε κακοποιών ή πάσχων ;

72

AC έμαυτόν έγώ δέν ζώ- άνήκω είς τήν φύσιν, 
Είς πάν τό περιβάλλον με. Τά δρη παί κοιλάδες

Μοί εϊνε ώς παράδεισος, ώς κόλασις αί πόλεις.
Ούδέν κακόν ή άτοπου εύρίσκω έν τή φύσει

Είμή οτι ένέδυσε μέ σάρκας τήν ψυχήν μου,
Καί έντελώς έλεύδερος δέν δύναταί ν' άνέλδη

Είς του αίδέρα τόν γλαυκόν, είς τών βουνών τά άκρα, 
Μέ τάς χρυσάς ν' άναμιχδή άκτΐνας τών άστέρων,

"Η μέ τ’ άφρώδη κύματα τοϋ άπεράντου πόντου.

73

Καί αυτή ή άνάμιξις εϊνε ζωή τώ ΰνιι !
Τό παρελθόν μου τό μεστόν κοινωνικών συνδέσμων

Φρικτόν βασανιστηρίου πολλάκις έκλαμβάυω.
Εις οπερ διά πταίσμα τι βαρύ κατεδικάσδην,

Μέχρις ού διά δλίψεων, άγωνιών καί στόνων
Έζαγνισδώ, καϊ άναβώ εις τήν ζωήν καί πάλιν

Μ' ίσχυροτέραυ πτέρυγα. Καϊ τώρ' άγαλλομένη 
Κατασυντρίβει πλήττουσα τήν χοϊκήν ειρκτήν της,

Καϊ μέ Ορμήν τόν άνεμον πρός τ' άνω διασχίζει.

74

Καϊ όταν έλευδερωδή έν τέλει ή ψυχή μου 
Άπό τής ΰλης τής νωδράς, ήτις τήν περιβάλλει,

Καί ή ζωώδης φύσις μου μεταδοδή είς άλλα 
Πλάσματα πλέον ευτελή, τόν σκώληκα ή μυίαν,

Άλλ' ίσως ευτυχέστερα έμοϋ, τού άρχοντός των, 
‘Siτότε δά περιπτυχδώ μ' άδελφικήν άγάπην

Τήν αίωυίαν δύναμιν, ήτις κινεί τά πάντα,
Κ' είς τόν άδάνατον χορόν τών ευμενών πνευμάτων, 

Άπερ τήν φύσιν κατοικούν, ευδαίμων δά είσέλδω.

75

Οί ουρανοί, ή δάλασσα, τά δένδρα καί τά όρη
Αέν εϊνε μέρισμα έμοϋ καδώς έγώ έκείνων ;

Ή πρός αύτά άγάπη μου δέν εϊνε ριζωμένη 
Βαδεΐα είς τά στήδη μου ώς ιερόν τι πάδος ;

Χάριν αύτών δέν ήδελον τό πάν καιαφρονήση,
Χάριν αύτών δέν ήδελον τά πάντα ύπομείνη ;

Αέν εϊνε εύγενέστερον νά συμπαδώ πρός ταϋτα,
"Η πρός έκείνους, οϊτινες άναίσδητοι καϊ κρύοι

Τό πνεύμα καϊ τά βλέμματα πάντοτε κάτω στρέφουν ;

76

Άλλ’ όμως μέ παρέσυραν πολύ οί στοχασμοί μου.
Είς έπικήν διήγησιν καϊ πάλιν έπιστρέφω.

Όσοι ευρίσκουν ήδουήν είς νεκρικάς ύδρίας
Άς άσπασδώσι μετ’ έμοϋ έκείνην τής όποιας

Ή κόνις ήτο όλη πϋρ. Ίδαγενής τής χώρας,
Όπου γλυκόν καϊ καδαρόν άέρα τώρα πνέω

Παροδικός ώς χελιδών, έπόδησε νά γείνη 
Περιφανής καϊ ένδοξος. Μικρά έπιδυμία !

Πλήν δι’ αύτήν είχε τό πάν γενναίως δνσιάση.

77

Έδώ Ρουσσώ ό άγριος απόστολος τής λύπης, 
Όστις έπέδεσ' έαυτόν μέ τά σοφίσματα του,

Όστις μέ τόσα δέλγητρα έστόλισε τό πάδοι
Καϊ ήντλησεν ευφράδειαν έκ τής μελαγχολίας, 

Έδώ έδέχδη τήν ζωήν, τήν δυστυχή ζωήν τον.
Καί όμως τάς μωρίας του έγνώριζε μέ χρώμα

Ουράνιον νά ίστορή καί μέ τοιαύτας λέξεις, 
'Άστε καδώς ήλιακαϊ ακτίνες νά θαμβώνουν

Τούς Οφθαλμούς τούς κλαίοντας ένώ άναγινώσκουν.

78

7ο κυριεϋον πάδος του ήτον ό δείος έρως. 
Έφλέγετο μέ άσβεστου καί αίδερίαν φλόγα

Καδώς ή δρύς, ήν ίπληξεν ό κεραυνός τήν νύκτα. 
Αέν είχε δ’ άντεικίμενον ό έρως του γυναίκα

Ζώσαν καϊ άναπνέουσαν ή ιεκρικήν εικόνα, 
"Ητις συχνά ώς όνειρος τούς ύπνους μας ταράττει,

Άλλά έκείνο τ' άπειρον καϊ ιδεώδες κάλλος, 
Όπερ τελεία υπαρξις διά αύτόν κατέστη

Κ’ έπλήρωσε μέ χάριτας τά γλαφυρά του έργα.

79

Αϋτη ή άϋλος είκών ζωήν καί σχήμα έσχεν 
Έν τώ προσώπω τής σεμνής κ' ωραίας 'Ιουλίας-

Έν ταύτη ήγιάζετο τό φίλημα έκείνο,
Μέ τό όποιον καδ’ αύγήν έσφράγιζε πυρέσσων

Τά χείλη τά γλυκύτατα τής τρυφεράς του φίλης.
Όποια φλόξ έρωτική διέτρεχε τά στήδη

Κ’ έκλόνιζε τά μέλη του είς τήν στιγμήν έκείνην! 
Αέν ήτον ευτυχέστερος μ' έν φίλημά της μόνον

"Η οί χυδαίοι μ’όλους των τούς πόδους πληρωμένους;

80

Πόλεμος ήτο συνεχής ό βίος του πρός φίλους, 
Οϋς μόνος άπεξένωνε καϊ πρός έχδρούς, οϋς μόνος

Έδημιυύργει έαυτφ, διότ’ ή κεφαλή του 
Κατήντησε κρησφύγετου βαδν τής υποψίας.

Καδ' όλων όσους ήδελεν ύποπτευδή έχδρούς του 
Μέ λύσσαν κατεφέρετο. Έμαίνετο βεβαίως-

Τό αίτιον ουδέποτε γνωστόν μάς έχει γείνη, 
Όμως νοσών έφαίνετο τάς φρένας έχων σώας,

Καί τοΰτο ήτο σύμπτωμα χειριστής άσδενείας.

81
«

Ώς ή Πυδία άλλοτε έν μυστικοίς σπηλαίοις
Θείους χρησμούς έξέφερε, καί ούτος έμπνευσμένος

Έκήρνξε τά δόγματα έκεϊνα, τά ύποία
Τόν κόσμον εις πυρκαϊάν μετέβαλον φρικώδη,

Καί τότε μόνον έσβυσε όταν κ' ή τυρά ι via 
Νά βασιλεύη έπαυσε Αύτός μέ τήν φωνήν του

Έκ τοΰ ληδάργου ήγειρε τήν τάλαιναν Γαλλίαν, 
’Ήτις ζυγόν βαρύτατον τόσον καιρόν έφόρει,

Εις άγανάκτησιν κ’ όργήν Ισην μέ τά δείνας της.

82

Φρικτόν μνημεΐον έστησαν τής άνασ-άσεώς των 
Έκ συντριμμάτων έξεων, δεσμών άρχαιυτάτων

Καί παραλόγων ιδεών Αιέσχισαν τόν πέπλον
Καί ο,τι ήτο δπισδεν όλος ό κόσμος εϊδεν,

Άλλά καλά μέ τά κακά άνέτρεψαν έπίσης,
Καί έστρωσαν μ' έρείπια τήν γήν μόνον καϊ μόνον 

Αιά νά άνεγείρωσιν έπϊ τών βάσεών των
Θρόνους καί δεσμωτήρια ώς τά άνατραπέντα, 

Περίδαλψιν προσφέροντες εις τήν φιλοδοξίαν-

83

Πλήν τούτο δέν ήδύνατο πολύ νά διαρκέση- 
Τά πλήδη τάς δυνάμεις των συναισδανδέντα τότε

Τάς έκαμαν έπαισδητάς. Πρός άλλους καλλίτερους 
Σκοπούς νά τήν εύδύνωσιν ήδύνανιο βεβαίως,

Άλλά τό νέον πρόσκτημα τούς εϊχ' άποτυφλώιη 
Καί κατ' άίλήλων έστρεψαν τά φονικά των όπλα-

Ό οίκτος δέν τούς έδιγε- παράδοξον δέν ήτο 
"Αν παρεγνώριζον συχνά τήν δυστυχή των λείαν, 

Αιότι άνετράφησαν έν σκότει καί δουί.εία.

84

Ποία πληγή πότ’ έκλεισε χωρίς ο ύλην ν' άφήση ;
Τό στήδος μας έπί πολύ αίμάσσει κ' έπί τέλους

Ή δεραπεία έρχεται νά τ' άσχημίση μόνου.
Όσοι μέ τάς έλπίδας των παλαίοντες ήττώνται

Σιγοϋν, άλλά υποταγήν καμμίαν δέν προσφέροι^ν.
Τό πάδος έν τή τρώγλη του δαμάζει τόν δυμόν του, 

Μέχρις ού ώρα εύκαιρος νά τον κορέση έλδη.
Μηδείς ας απελπίζεται. Θά έλδη ή σειρά του,

Ίσως άρ; ά, πλήν πάντοτε, έκδικησιν νά λάβη.
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"SI διαυγής Αεμάνη μου, σύ ήκισδ’ όμοιάζεις 
Τόν κόσμον, έν ώ έζησα, τόν δυελλώδη κόσμον.

Ή γελαστή γαλήνη σου γλυκά μέ συμβουλεύει
Τής γής ν' άφήσω τά καλά καί νά στραφώ πρός τ' άνω, 

Τό δέ λευκόν ιστίου μου καδώς άγγέλυυ πτέρνξ
Κινείται νπεράνω μου. Τό πάλαι ηύφραινόιιη"

Είς τήν βοήν τ’ ώκεανοϋ, άλλ' ό μορμορυσμός σου 
Μέ έρωτά έλεγκτικώς ώς άδελφή φιλούσα,

Πώς ήδυνάμην ι·’ άγαπώ τόν δοΰπον τών κυμάτων;

86

Μέ σιωπήν έκάλυψε ή νύξ τό πάν τριγύρω. 
Ή άτμοσφαίρα άμυδρά καί καδαρά συνάμα

Αέν κρύπτει τ’ άντικ-ίμενα άλλ' ούτε σ' έπιτρέπει 
Νά διακρίνης σχήματα. Τοϋ Γιούρα μόνον τ’ άκρα

Φαίνονται τώρ’ ύψούμενα απότομα καί ;'αύρα· 

Άπό τής όχδης έρχεται γλυκεία ευωδία
Μέ τόν δροσώδη ζέφυρον, μικραί σταγόνες πίπτουν 

Άπό τής κώπης, ήν κρατεί ό ναύτης ύψωμένην, 
Κ' ό τέττιξ ό έσπερινός τήν καλήν νύκτα Ψάλλει.
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Αύτός τήν νύκτα άγρυπνος διέρχεται τονίζω» 
Άσματα ίλαρότητος καί άμεριμνησίας

Πότ1 καί πότε έξαφνα πετά άπό τών θάμνων 

Πτηνόν τι, ψάλλει πρός στιγμήν καί σιωπά αμέσως.
Ψιδυρισμός τις κρύφιος τούς λόφους διατρέχει, 

Πλήν τοΰτο εϊνε άκουσμα πλαστόν τής φαντασίας-
Σταλάζουν δρόσον έρωτος σιωπηλώς τά άστρα, 

Καί ραίνουσι τής φύσεως τά κάλλη έως οτον
Μέ τά γλυκά των χρώματα καί λάμψεις τά στολίσουν.
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Τών ουρανών ή ποίι,σις. χρυσά μου άσ·ρα, εισδε. 
Έάν ή μοίρα τών έδνών καδώς καί τών ατόμων

Τώ 1>ντι είς τάς δέλτονς σας υπάρχει γεγραμμένη, 
‘Si! τότε είμεδ' άξιοι ν\ τύχωμεν συγγνώμην 

Αιά τάς άξιώσεις μας πρός τήν συγγένειάν σας, 
Καί διά τήν άγάπην μας πρός ό,τι εϊνε μέγα.

Ή μυστική σας καλλονή τοσοϋτον μας έμπνέει 
Καί έρωτα καί δαυμασμόν, ώστε άποκαλοΰμεν

Άστρον τήν δόξαν, τήν ζωήν, τήν δύναμιν, τήν τύχην.

ι "Επεται συνέχεια)
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Τύποι Ίιΰών τής Πάμπας.

Η οικία τού γαιοκτήμονας. Ή πιιδιάς τής Πάμπας.
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Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ ΛΑ ΠΑΛΤΑ
ΕΝ ΤΗι ΝΟΤΙΩι ΑΜΕΡΙΚΗι

(Συνέχεια |

ΙΙεριγράψαντε; τήν ίδρυσιν τή; νέας πόλεω; 

Λα ΙΙλάτα έν τή Άργεντική δημοκρατία, μετα- 

βαινουεν ήδη είς τήν περιγραφήν τής χώρας, 

έν ή κεΐται ή πόλις αϋτη καί εί; ήν οφείλει τή' 

σύστασίν της. Ή /ώρα αϋτη, τό άπέραντον κα- 

τάλυμμα τόσων κτηνών καί τό κέντρον τής κτη

νοτροφίας, καλείται ή ΙΙάμπα, καί κατοικεϊ- 

ται ύπό τών ποιμένων,οίς είναι ανατεθειμένη καί 

ή φύλαξις τών προβάτων καί βοών, τών άποτε- 

λούντων τον πλούτον τής ύπό πολλά; ε’πόψει; 

περιέργου ταύτη; γωνία; τή; γης,

Ο1, ποιμένες ούτοι είναι γνωστοί ύπό το όνο

μα gauchOS, καί άποτελοϋσιν ιδιαιτέραν φυλήν 

έχουσαν τήν Ιστορίαν της.

Καθ’ ήν εποχήν ίδρύθησαν έν ’Αμερική τά 

πρώτα ισπανικά εμπορικά καταστήματα, ή Ι

σπανία είχε πρό μικρού νικήσει τούς Μαύρους, 

οΐτινες έξουσίαζον τήν 'Ισπανίαν έπί έττά όλους 

αιώνας. ΙΙολλοί τών ήττηθέντων τούτων Μαύ

ρων μετηναστευσαν είς τήν ’Αμερικήν καί εΰρον 

έν τή ΙΙάμπα. τόπον, έν ώ ήδύναντο ν’ άναλά- 

βωσι πάλιν τόν Βίον τών ’Αράβων αύτών προγο

νών. Τοσούτον δε υ.ετέδωκαν τόν τύπον αύτών 

τή νέα ταύτη πατριδι, ώστε πολλαί λέξεις τοϋ 

ποιμενικοϋ των βίου ώ; καί τό όνομα αυτών εί

ναι καταγωγής αραβικής. ΊΙ λέξι; gaudlO είναι 

παραφθορά τή; αραβικής λεξεω; tcliaoiicll. ήτις 

σημαίνει ποιμένα ή βοσκόν. Έν ταΐ; ίσπα.νικαΐς 

έπαρχίαις τής ’Ανδαλουσίας, τή; Σεβίλλης καί 

Βαλεντίας καί σήμερον ετι ο ποιμήν λέγεται 

cliaouclio. ΊΙ ονομασία αϋτη μετεδόθη βαθμη

δόν εις όλους τούς κατοίκους τής ΙΙάμπα;. ώ' 

οί πρόγονοι ήσαν όλοι ποιμένες. Ό τύπος αύτών 

διετηρήθη διά μέσου τών αιώνων ό αυτός, ό δέ 

χριστιανισμό; είσήχθη παρ’ αΰτοΐς άφ’ ή; εποχής 

άνεμίχθησαν μετά τών ιθαγενών τή; χώρας, τών 

ήμιβαρβάρων 'Ινδών, οΐτινες ήσαν έθνικοί. Θέ- 

λοντες λοιπόν οί νέοι άποικοι να διακρίνωνται 

άπό τών άγριων ιθαγενών, ήσπάσθησαν τόν χρι

στιανισμόν, άφ’ οϋ έμαθον ότι οί Ευρωπαίοι 

ήσαν χριστιανοί. Βαθζηδόν προέβη καί ή άνά- 

πτυξις καί σήμερον ή Πάμπα έχει ού μόνον τούς 

ιστορικούς της άλλά καί τού: ποιητά; τη;, οίτι- 

νες αύτοσχεδιάζουσι τά άσματά των. Τινα τών 

ασμάτων τούτων είναι ποιητικά αριστουργήματα 

καί ψαλλόμενα προς τόν ην τής κιθάρας ένθου- 

σιάζουσι καί αύτούς ετι τούς άνεπτυγμένους Εύ- 

ρωπαίους.

Τρεις είναι σήμερον ·νί σιδηροδρομικάί γραμ- 

μαί αί διασχίζουσαι τήν IΓάμπαν ή πρός νότον, 

ήτις έκτείνεται μέχρι τής Ιίαταγωνίας, καί έχει 

μήκος δισχιλίων χιλιομέτρων· ή πρός δυσμάς, 

ήτις διευθύνεται πρός τήν Χιλήν, καί ή τρίτη, 

ή γραμμή του Ειρηνικού, ήτις διευκολύνουσα τήν 

συγκοινωνίαν τής εκτεταμένης ταύτης πεδιάδος 

έκτείνεται μέχρι τής πόλεω; ‘Αγίου Λουδοβίκου. 

Διά τόν ξένον τον έπιθυμοϋντα νά φθάσγ, τό τα

χύτερου είς τήν Πάμπαν,ή καταλληλότερα γραμ

μή είναι ή προ; νότον, διότι εϊ; μιας ώρα: άπό- 

στασιν άπο τής πόλεω; Βουένο;- Αύρες άρχε- 

ται ή πεδιάς, ή άπέοαντο; μέ τα άραιχ χωρία 

της, μέ τας ταπεινά; οικίας, μέ τόν τύπον όλον 

τή; μητροπόλεω; τα.της τή; κτηνοτροφίας.Βαθ

μηδόν οί σιδηροδρομικοί σταθωοί είναι άραιότε- 

τεροι, τά χωρία κεϊνται είς μεγαλειτέρας απο

στάσεις καί αί οίκίαικαθίστανται άτλα καί άτε- 

λή καταλύμματα ή τόπος διανυκτερεύσεως αν

θρώπων και κτηνών. Καί πράγματι πρός τί νά 

κατασπαταλώνται χρήματα εί; άνέγερσιν πολυ

τελών οικιών έν χώρα έν ή δύναταί τις και τήν 

νύκτα να μ.ε’νη άκινδύνως έν ύπαίθρω. εν ή ου

δέποτε έσκέφθη ό ιθαγενή; κάτοικο; να περιφράξη 

τήν ιδιοκτησίαν του καί τά ζώα δέ' έχουσιν

άν άγκην 

τήν έν

στεγασυ.άτων. συνειθισμ.ενα 

ύπαιθςω καθ όλον το έτος 

όντα εί; 

διαυ,ονήν.

Φαίνονται πού καί πού μεγάλα παραπήγματα.

τά όποια χρησιμεύουσιν ώ: άποθήκαι τοϋ μαλ- 

λίου και τών δερμάτων τών προβάτων, οθεν τά 

προϊόντα τα.ϋτα. παραλ αμβκνονται παρα αμαξών 

καί μεταφέρονται εί; τον πλησιέστερον σταθμόν 

τοϋ σιδηροδρόμου. Ή περίδεσις τοϋ μαλλιού εί; 

δέματα καί ή προπαρασκευή τών δερμάτων διά 

το έμπόριον γίνεται έν τοί; παραπήγμασι τούτοι; 

παρ'ειδημόνων ά.νδρών, οί ινε; άδρώ; διά τήν 

εργασίαν ταύτην πληρόνονται.

Διάφορο; είναι ή καλλιέργεια τών γαιών τών 

χρησιμευουσών διά τήν τροφήν τών προβάτων 

καί ή διά τά λοιπά κτήνη. Ή χώρα, ή έπεκτει- 

νομ.ένη έν έκτεταμένω κύκλω περί τήν πόλινΒουέ

νο; -Αύρες, έχει εμβαδόν οκτώ χιλιάδων τετρα

γωνικών μιλιών καί είναι ή καταλληλότερα διά τήν 

τροφήν τών προβάτων. ΙΙρο; βορραν τή; πόλεω; 

ταύτης ή γή είναι πλουσιωτερα, τα πρόβατα με- 

γαλείτερα καί τά μαλ.λία αύτών βαρύτερα’ πρός 

νότον τά χόρτα είναι ισχνότερα, διό και τα πρό

βατα μικρότερα τό ανάστημα, άλλα το μαλλιο» 

αύτών λεπτοτερον. Τό όλον τών ενταύθα τρεφό

μενων προβάτων ανέρχεται εί; ίκατδκ έ/.ατομυ.^·
ρια κεφαλών.

Τά κτήματα τά άνήκο.τα είς του; ιδιόκτητα; 

τών υ.υριάδων προβάτων, είναι μέν απέραντα, 

άλλά δέν διακρίνονται επί πολυτελεία, ώ; έν Ευ

ρώπη. Ή κατοικία τοϋ κυρίου, απλή καί άνευ 

έπιδείξεως, κεϊται συνήθως έν τώ μέσω τοϋ κτή

ματος, διότι έκεΐθεν ή έπίβλεψι; είναι εύκολωτε- 

ρα. Τήδε κάκεϊσεν έσπαρμέναι κεϊνται αί όλως 

ασήμαντοι καλύβαι τών ποιμένων, αΐτινες κα

λούνται puestos. Αί καλύβαι αύται εύρίσκονται 

συνήθω; εί; σημεία ολίγον ύψηλότερα καί άπέ- 

χουσιν άλλήλων 'έν χιλιομέτρου περίπου. Περί 

τας καλύβας ταύτα; ό εύρύ; χώρος χρησιμεύει 

εις βοσκήν τών προβάτων,

ΊΙ οικία τοϋ ιδιοκτήτου είναι έσωτερικώ; εύ- 

ρωπαϊττί διεσκευασμένη, διότι καί τά άπαιτού- 

μενα δωμάτια περιέχει, αίθούσας, εστιατόρια, 

κοιτώνα; κτλ. καί οί ένοικοΰντες κύριοι ζώσι βίον 

άνετον καί αναπαυτικόν. Ώ; έκ τής τακτική;

μετά τής Εύρώπης συγκοινωνίας διά τών κατα 

εβδομάδα εί; τόν λιμένα τού Βουένο; - "Αύρες 

καταπλεοντων άτμοπλοίων, τακτικώς άφικνοΰν- 

ται αί εύρωπαϊκαί έφημεριδες μέ τας ειδήσεις, 

αί έπιστολαί καί τα βιβλία.

'Εκτός δέ τούτου άφθονος είναι ή θήρα, είς 

ήν επιδίδονται μετά ζεσεω; όί πλούσ.οι γαιοκτή

μονες καί οί είς έπίσκεψιν αύτών ερχόμενοι ξέ

νοι. Πολυάριθμοι ίπποι εύρίσκονται έν τοϊς σταύ- 

λοις προς χρήσεν τοΰ κυρίου, οστι; καθ’ έκάστην 

έπισκεπεται τά. διάφορα τμήματα τοϋ κτήματός 

του καί επιτηρεί τά; γενομενας εργασίας.

Έκ των παρατιθέμενων εικόνων ή μέν παρ- 

στα τήν πεδιάδα τή; ΙΙάμπα; μέ τά έν αύτή 

κτήνη, ή δέ τήν οικίαν ένό; γαιοκτήμονος, άλλη 

δέ τούς οϊκίσιου; τών ποιμένων, καί έτέρα τού; 

τύπου; τών ιθαγενών γυναικών.

Ετετα: συνιχεια)

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

διήγημα ΐκ τον άγγλικοΰ

Μ::άυ:α3ι;

Α1Κ. ΒΑΣΪΛΕΙΛΔΟΤ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ’.

Κατά τόν Δεκέμβριον τοϋ 188. έν τινι τών 

ωραιότερων μεγάρων τοϋ Strand έν Λονδινω 

ήτο συνηθροεσμένη πολυάριθμο; καί λαμπρά όμή- 

γυρις. Διέκρινέ τις έκεΐ τό άνθος τοϋ οικονομο

λογικού κύκλου, πολιτικού; τινα: άνδρας, καί 

ιδίως πολλά; ωραία; γυναίκας τά; οποίας τό 

θελγητρον μουσική; έσπερίδο; μετά χορού συνή- 

γαγε παρά τώ Κ. Στέφενσων, άρχαίφ κολλυ

βιστή ίδιωτεύουτι ήδη.

Ή συναυλία έληξε πρός μεγίστην χαράν τής 

νεολαία;. Ηδη ζωηρότης διεχύνετο. Ή ορχή

στρα έκρουε τούς νεωτέρου; άντιχόρους, καί τά 

ζεύγη έκινοϋντο ζωηρώς, έν ώ τήδε κάκεϊσε τα 

ζητήματα τής ήμερα;, ή ύποτίμησις, καί ύπερ- 

τίμησις τυύ συναλλάγματος, αί πρόσφατοι κοινο

βουλευτικά'. αγορεύσεις έκ νέου ουνεζητοϋντο, 

διότι ΰπάρχουσι πολλοί οΐτινες άγαπώσι νά κά- 

μνωσι λόγον περί πάντων τών ζητημάτων τών 

σχετικών προ: το ίδιον αύτών έπάνγελμα.

Έκ τών ομίλων, τών σχηματιζομένων κατά 

τα διαλείμματα τών χορών, εις πρό πάντων 

πολυάριθμος έσπευδε να πλησιάση νεάνιδα όλως 

συγκεχυμένην έκ τών φιλοφρονήσεων καί τών 

πολυαρίθμων προσκλήσεων άς άπηύθυνον αύτή. 

Ή σπουδή αϋτη ευκόλως έζηγεϊτο. τό μέν διότι 

ή νεάνις πρό ολίγου είχε έκτελέσει μουσικόν τε

μαχίου μετά πολλής ζωηρότητας καί ιδιαιτέρου 

αισθήματος, το δέ διότι ή; αδύνατον νά εύρη, τις 

εύγ-νεστέραν έκφρασιν, ώραιότερόν τι τή; νεά- 

νιδο; ταύτης, ήτις μόλις είχεν εϊδει δεκαέξ 

ανοίξεις.

Τό ραδινόν καί κομψού σώμα αύτή; διεκρι- 

νετο ύπό τήν λευκήν έσθήτα ή; ή λευκότης ήμιλ- 

λάτο πρό; τόν κύκνειον λαιμόν της. Τό στίλβον 

μέτωπο» έλαφρώ; έξέχον έδείκνυε τήν έξοχου 

διάνοιαν, οίοφθαλμοί γαλανοί καί υγροί άπεκά- 

λυπτον διά τών στιγμιαίων λάμψεων έξαίρετον 

ευαισθησίαν συνηνωμένην μετά διαύγειας τή; 

διάνοιας, ή ξανθή κόμη, θαυμασίω; κεχρωμα- 

τισμένη,έκυμάτιζε έπί τών ώμων, περιβάλλουσα 

τό ώραϊον καί νεαρόν πρόσωπον. Θχ έλε·(ε τις, 

ότι ήτο νύμφη κατελθοϋσα εκ τοϋ ουρανού έπί 

άκτΐνος φωτός, ϊνα γευθή τών ήδον , ν τοϋ κόσμου 

καί ότι ή ατμόσφαιρα ή περιβάλλουσα αύτήν 

ήτο καθαρωτέρα, δι' ο και τό πλήθος ήτένιζε 

πρό;αύτήν πλήρες μαγεία; καί ένθουσιασμοϋ.

Άπό ’καιρού εί; καιρόν, γυνή πεντηκον- 

τοϋτι; προσερχομένη έκάθητο παρ’ αύτή. ή δέ 

νεάνις λαμβάνουσα τάς χεΐρα; αύτή; μετά ειλι

κρινούς διαχύσεω; έσφ-.γγεν αύτάς. Ή γυνή αϋτη 

ήτις έφαίνετο λίαν εύτυχής, καί συνάμα υπερή

φανος διά. τε τήν ωραιότητα και τήν εύτυχίαν 

τή; νεάνιδο; ήτο ή κ. Στέφενσων, μήτηρ τεσ

σάρων ώραίων τέκνων, ών τό πρεσβύτερον ήτο 

ή προσφιλής αύτή Μαρία.

Διά τήν Μαρίαν καί τήν μητέρα της, ή έσπε 

ρίς αϋτη ήτό τις έκτακτος’ ήτο ή πρώτη έμφά- 

νισις τή; νεάνιδος είς μίαν αίθουσαν, ήτο ή επί

σημος στιγμή τής είσοδου αύτή; εί; τήν κοινω

νίαν’ διότι μέχρι τούδε ή Μαρία άνετρέφειο μεθ’ 

ύπερβολικής αύστηροτητο;.

Έκ νεαρά; ήλικία; παιδευομένη έν τινι παρ

θεναγωγεία) έξήρχετο σπανίω; έξ αύτοΰ κατα 

τά; διακοπάς, ϊνα διελθη μόνον μετά τών γο

νέων έν στ.νω οικογενειακά) κύκλφ τόν βραχύν 

τούτον χρόνον. Άλλά νϋν άπήλαυεν ή Μαρία 

διαρκών παύσεων άποχαιρετήσασα διά παντό; τό 

παρθεναγωγείο·', καί ή μήτηρ, κρίνουσα αύτήν 

ίκανώς π-παιδευμένην καί ώριμον νά είσέλθη είς 

τήν κοινωνίαν, έθεώρησε καθήκον, έφ’ ω καί 

ύπερηφάνειαν ήσθάνετο, νά παρουσίαση, αύτήν 

εί; μικράν συναναστροφήν, ήν έπί τούτω έδωκε.

Ή επιτυχία λοιπόν ήτο πλήρη;. Άλλ’ όμολο- 

γήσωμεν, ότι ή κρίσι; περί τής μουσική; αύτή; 

ίκανότητο; ειδημόνων καί έξοχων καλλιτεχνών 

ένεθάρρυνε τήν κ. Στέφενσων νά έπιτρέψη αύτή 

νά έκτελέση τεμαχίου μουσική; έν τή αιθούση τήν 

πρώτην ήμέραν, καθ’ ήν έζήλθεν εί; τήν κοινω

νίαν. ’Αντί δέ νά μεμφθή έαυτήν έπί αφροσύνη 

ή όπερήφανο; μήτηρ, έ'χαιρε κρύφα έπι τώ θριάμ- 

βω τή; θυγατρό; αύτή;. Ό κ. Στέφενσων ήτο 

αγαθός πατήρ, και μόλις συνεκράτει τήν υπερβο

λικήν έπιθυμίαν νά δραμη διά τοϋ πλήθους νά 

έναγκαλισθή τήν προσφιλή αύτω Μαρίαν.

’Αλλ’ ό κ. καί ή κ Στέφενσων δέν ήσαν 

οί μόνοι συγκινηθέντε; ζωηρώς εκ τή; επιτυχία; 

τή; θυγατρό; αύτών. Μεταξύ τοϋ πλήθους δεε- 

κρίνετο νεανίας μόλις εικοσαετής, οστι; παρά 

τήν ήδεϊαν καί γαλήνιου έκφρασιν. καί τήν έπι- 

φυλακτικότητα, ήν έδείκνυεν ίστάμενος μακράν 

τοϋ πλήθους, συνησθάνετο έν τφ βάθει τής καρ- 

δία; ά.τηχησιν διπλάσιου θαυμασμού έκείνου, 

όν ή Μαρία διήγειρε παρά τοΐς άλλοι;. Ό νεα

νία; ούτο; ήν ό έξαδελφος της Ούίλλιαμ, όν ό κ. 

Στέφενσων ήγάπα ώ; ίδιον υιόν, καί ύπεστήριξεν 

έν τή σπουδή τής ζωγραφικής, άφ’ ού διείδε τήν 

πρός αύτήν αύτοΰ κλίσιν. Ό Ούίλλιαμ άπό τι- 

νων ήδη στιγμών ϊστατο έρειδόμενος έπί τή; 

παρασταδος μιας τών θυρών τή; αιθούσης, όλως 

παραδιδόμενο; εί; ήδεϊ; λογισμούς, ότε π.οανά- 

κρουσμα άντιχό. ου ήκούσθη. Ί α ζεύγη έλαβον 

τάς θέσεις αύτών κοί ή ορχήστρα ήτο έτοιμη, 

ότε παρετηρήθη οτι ή Μαρία έμεινε μόνη έν τή 

θέσει αύτή;. Είκοσι χορευτά: εσπευσαν τότε νά 

προσκαλεσωσιν αύτήν, άλλ’ ή Μαρία άπεκώνετο 

ό τι επωφελείτο τήν βραδύτητα τού χορευτού, 

μεθ ού έμελλε νά χορεύση. ϊναάναπαυθή ολίγον.

Μόλις έτελείωσε τήν φρασιν. και ό Ούίλλιαμ 

άνεφανη έρυθρό; ώ; κεράσιον έκ τή; συγκινήσεως.

— "Ω ! συγγνώμην, συγγνώμην, φιλτάτη μου, 

έψέλλισε.

— Μ’ έλησμονήσατε, Ούίλλιαμ, είπε, μετ' 

ελαφρά; μομφή; τείνουσα αύτώ τήν χεΐρα.

— Να λη-μονήσω υμάς! έψιθύιισεν ό νεαρό; 

ζωγράφος ταπεινών ολίγον τήν κεφαλήν..............................

τότε ύμεϊ; εΐσθε ή αιτία .... Εγώ. έξαδελφε 

μου, πώς ; είπε, σύρουσα αύτόν συγχρόνως εί; 

τόν ά.τιχορον.

— Είνε άπλούσ ατον άπήντησεν άφελώς ο 

Ούίλλιαμ. Έσκεπτόμην ύμά;, τήν μουσικήν 

Ικανότητα, τήν έπιτυχίαν και τούτου ένεκα έλη- 

σμονησα οτι έμελλον να χορεύσω μεθ υμών τόν 

άντίχορον.

Ή Μαρία έμειδίασε. καί τό ώραϊον ζεύγος 

ώρμησε πρός τον χορόν.

Ό 'χορός ήτο λίαν ζωη;ό; Πλήθος οικονομο

λόγων καί πολιτικών άνδρών πτρεσύρθησαν ύπό 

τής γενικής επιθυμίας, οΐτινες λησμονά,σαντες 

έπί στιγμήν τήν βρεττανικην σοβαρότητα, έλα

βον μέρος είς τόν άντίχορον.

Ό κ. καί ή κ Στέφενσων ήσαν περιχαρείς έκ 

τής γενική; εύθυμίας. καί συνέχαιρον άλλήλου; 

έπί τή χαρά ήν προύξένησαν εί; του; προσε'- 

θόντας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

Αλλ’ ένώ διεσκέδαζον τοιουτοτρόπως εί; την 

αίθουσαν τοϋ κ. Στέφενσων, σκηνή δλω; διάφο

ρο; έλαμβανε χωράν, εκατόν βήματα μακράν 

τή; οικίας, σκηνή, ήτι; έμελλε όλεθρίω; νά με- 

ταβάλη τήν τύχην τή; εύτυχούς οικογένειας.

Άνήρ τις έκάθητο έν πλουσίως διακεκοσμημέ- 

νω σπουδαστηρίω στηριζόμενο; έπί μιας τραπε- 

ζης, καί τούς οφθαλμούς άπλήστω; προσηλών 

έπί ανοικτού καί πλήρους χαρτονομισμάτων χαρ

τοφυλακίου.

—Τί να κάμω ; τί νά κάμω : έλεγε μεθ ύφους 

απελπιστικού. Ύπεσχέθην νά πληρώσω αύριον 

εί; τον φίλον μου Στέφενσων τάς ογδοήκοντα χι

λιάδα; λίρας, άς μοί έπίστωσε κατόπιν τή; εκ

καθαρίσεων τών ύποθέσεων, καί αύται αί όγδοή- 

κοντα χιλιάδες μετά τας έν τώ χρηματιστηρίω 

ζημία: μα; είνε σχεδόν τό ενεργητικόν μου.....................

Αύτή ή ποσότη; είνε περιουσία τοΰ φίλου μου. 

Θά ήνε πάντοτε πλούσιος καί εύτυχής, ένώ έγώ, 

ούδέν θα έχω, θα ήμαι άθλιος ! ! Ναι, ναι έπα- 

νελαβεν άπελπιστικώ;' αύριον ή δυστυχία, ή 

ένδεια ! . . . ένφ έχω έδώ ! έδώ ! πλησίον μου 

ολόκληρον θησαυρόν. Έξ έμοϋ έξαρτάται να τεί

νω τήν χεΐρά μου μόνον, ΐνα λάβω αύτόν . . . 

καί ν' άπέλθω . . . Διατί αύτό; ό δισταγμό; ; 

πρό ολίγου είχον σταθεράν άποφασιν . . . Δέν 

έπεμψα νά ζητήσω άμαξαν ; Θά έλθη, εντός ολί

γου . . . . διατί να διστάζω ετι; Μετ’ ολίγα; 

στιγμάς δύναμαι να είμαι πολύ μακράν μετά τοϋ 

χαρτοφυλακίου τούτου .... Ατιμία, άτι»ία ! 

άνεφώνησεν αίφνης ... Ν’ άπατήσω τόν φίλον 

μου, να κλέψ ο αύτόν άνάνδρως ! να καταστρέ

ψω .... ίσως καί νά φονεύσω αύτον ! . . . “Ω 

όχι ! όχι, ποτέ ! θά είνε βδελυρόν / Είμαι πα- 

ράφρων . . . προτιμότερο; ό θάνατο; ! Θά απο

δώσω αύτά τά χρήματα .... Θα έξακολουθήσω 

τάς εργασία;, θά κάμω περιουσίαν .... Ναι, 

ναι, αύριον ίσως ή τύχη μ’ εύνοήση έν τώ χρη- 

ματιστηρίω ....

ΊΊγέρθη, καί έβάδιζε μεγάλοι; βήμασι, έν 

τώ σπουδαστηρίφ, αί κινήσει; αύτοΰ ήσαν άνώ 

μαλοι. ώ: οί λόγοι, καί μετά στιγμιαία·' σιωπήν 

ά.εφώνησε σαρκαστικώ;-

— ’Ανόητο; έγώ ! Έλησμό,ησα ότι αύριον 

λήγει ή προθεσμία,καί δέν έχω οβολόν, ΐνα πλη

ρώσω τού; τόκου; τών ομολογιών καί τινα; τών 

συναλλαγματικών. Οί πελάται μου θά ύποπτευ- 

θώσι, θά θελήσωσι να λάβωσι τά κατατεθειμένα 

χρήματα, καί τότε θά άπολεσθώ I Ώστε είτε 

πληρώσω είτε μή τόν Στέφενσων. πάντοτε ή 
μου θα δηλωθή καί ή δλω; άφοων 

γενναιότης πρό; τόν φίλον μου ούδέν άλλο θα 

ήναι ή εύήθη; πράξι;.

'Αρκεί, άρκεϊ πλέον ό δισταγμός ! ή πάλη ! 

Ό πειρασμός είνε λέων καταχθόνιος .... Είς 

έμέ άνήκουσιν αί ογδοήκοντα αύται χιλιάδες λίρ. 

στερλ. Μία ήμέρα πάλης μεταξύ ατιμίας καί 

τιμή; είνε αρκετή ! Χαϊρε ! τιμή μου . . . έσυν- 

θηκοόλγησα ήδη μετά τής ατιμία;.

Μόλι; έτελείωσε τήν τελευταία·' φρασιν, καί 

ύπηρέτης είσελθών άνήγγειλεν αύτώ ότι ή άμα

ξα περιέμενε.

Ό τραπεζίτη;.έκλεισε το χαρτοφυλάκιο·',έλα

βε τό έπανωφοριον τοϋ ταξειδίου, κατέβη δρο- 

μαίω; τήν κλίμακα ώ; παράφρων διευθυνθεί; είς 

τήν οδόν τή; Δουβρης, οθεν έμελλε νά άπέλθη 

εί; Γαλλίαν.

Άλλά καθ' ήν στιγμήν ό δραπέτη; έπεβαινε 

τή; άμάζης, νεανίσκος, άλλοτε υπάλληλο; τοϋ 

κ. Στέφονσων, όστις έπορευετο είς τόν χορόν τόύ 

πρώην προϊσταμένου του,άνεγνώρισεν αύτόν.Έκ- 

πλαγείς δέ έκ τής νυκτερινής ταύτη; άναχωρή- 

σεω; μηχανικώς ήρχισε νά "ρόχη πρός τό μέγα- 

;ον τοϋ κολλυβιστοϋ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’.

Ό χορός έ’ηκολούθει έν τώ λαμπρώ μεγκρω 

τοΰ Στέφενσων.

Μεσονύκτιον έσήμανεν ήδη. Ή ορχήστρα διέ

διδε δι’ ισχυρών δονήσεων διεγερτικωτάτους τό

νους, αί δέ χορεύτριαι τό πρόσωπον πορφυροΰν 

έχουσαι έκ τοϋ ζωηρού χορού ήσαν εΐπερ ποτέ 

ώραϊαι.

Ό κ. Στέφενσων έρειδόμενος εί; τό μάρμαρον 

εστία; τινός συνδιελέγετο πρό; τινα; τών προσκε

κλημένων, τό δέ προσωπον αύτοΰ πλήρες ζωή; 

έφαίνετο· ήτο ιλαρός, μειδιών καί πορφυρούς’ 

διότι ό αρχαίος κολλυβιστής ήτο τοσούτον εύσαρ

κος, ώστε και αύτός ό Φαλστάφ τοϋ Σαιξπήρου 

ήθελε ζηλεύσει αύτόν.

— Νομίζω,φίλτατε κ.Στέφενσων,έλεγεν αύτφ 

τ;απεζίτη; τι:, ότι όλίγιστοι τών προσκεκλημέ

νων λειπουσι, τήν εσπέραν ταύτην. Ίδέτε πόσον 

πλήθος!

— Γνωρίζετε τήν γαλλικήν παροιμίαν ; άπήν

τησεν ό κ. Στέφενσων. "Οσοι περισσότεροι τρελ- 

λοί . . . I Ιερισσότερο; ό γελώ;, είπε κωμικώ; εύ- 

Φυής τις τών τοϋ κοινοβουλίου, καί περισσοτέραν 

λαμβάνουσιν εύχαρίστησιν νά άπατώνται, προσ- 

εθηκε.

— Ούδεμία εύχαρίστησι; άνευ κόπου, έπανέ-
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λαβεν ό κ. Στεφενσων εί; ον ήρεσκον πολύ αί πα- 

ροιμίαι.

—Εύτυχώς ό πόνος δεν εϊνε μέγας,άνεφώνησεν 

ό τραπεζίτης, ποιων μορφασμόν ήκιστα στωϊκόν, 

διό-.ι κατ' έκείνην τήν στιγμήν εύσαρκος κυ

ρία διερχομένη έπάτησεν αύτόν έπί τοϋ δα

κτύλου.

— Έάν ό κ. Δάριγκ κατείχε τήν θέσιν ύμών , 

είπεν ό κ. Στέφενσων, θά έπέτεινε τήν στωϊκότη- 

τα αϊτών συγγνώμην παρ' αύτής τής κυρίας έπι 

τώ πονώ, όνπερ προύξένησεν ύμΐν.

—“Απαγε! δέν είμαι τόσον φιλόσοφος, άπήν

τησεν ό τραπεζίτης. Άλλ'αληθώς έπανέλαβε, δέν 

είδον εΐσέτι τόν Ζήνωνα τών οικονομολόγων.

— Πάντοτε βραδύνει,όταν μεταβαίνη εις έσπε- 

ρ ίδα.

— Εύχομαι αύτώ μόνον έπί τούτφ νά βρα- 

δύνη, έψελλισεν ό έκ τοΰ κοινοβουλίου.

— Τί θέλετε νά εϊπητε, είπεν έκπληκτο; ό κ. 

Στέφει σων.

— "Ω ! ούδέν, σχεδόν ούδέν, διαδόσεις άνευ 

ΰποστάσεω; .... Άλλ’ είπατε.

—Αί κακαί γλώσσαι διαδίδουσιν ότι ό Δάριγκ 

δέν απέχει τής πτωχεύσεως.

— Συκοφατία, είπεν ό Στέφενσων, καταστάς 

σοβαρός.

— Τό βέβαιον εϊνε, είπεν ό τραπεζίτης, ότι, 

ώς φαίνεται, ό συνάδελφος μου παίζει έν τώ χρη

ματιστήριο), άλλ’ ή τύχη δέν φαίνεται αύτφ ευ

νοϊκή.

— Αί τελευταΐαι έπιχειρήσεις ήσαν καταστοε- 

πτικαί καί βεβαίως θά εϊνε λίαν ισχυρός, άν 

άντέχη.

— Ό Δάριγκ εϊνε πολύ πλούσιος, είπεν ό κ. 

Στέφενσων, λίαν συγκεκινημένος.

— "Ε ! γνωρίζει τις τών ιδιωτών πόση εϊνε ή 

ακριβής κατάστασις ένός οικονομολόγου, πριν ή 

όριστικώ; κάμγ τόν ισολογισμόν, είπεν ό έκ τοϋ 

κοινοβουλίου. Έρωτήσατε κάλλιαν τόν κύριον, 

όστις προσέρχεται.

— Ό τραπεζίτης τόν όποιον έπεδείκ.νυεν ό τε

λευταίος έκλινε τήν κεφαλήν είς σημεϊον άποδοχής. 

Ό άντίχορος είχε τελειώσει καί τά ζεύγη δια

σταυρούμενα έσπευδαν νά άποκαταστήσωσιν έν 

ταΐς θέσεσι τάς χορεύτριας, ώστε ήνάγκασαν 

τούς διαλεγομένου; νά χωρισθώσιν Ό κ. Στέ

φενσων έμεινεν έπί στιγμήν μόνος, τό μέτωπον 

αύτοϋ συνωφρυώθη, ότε νεανίας τις προσήλθε 

προς αύτόν.

—Ά! είσθε ύμεϊς. Γεώργιε,είπεν ό πρώην κολ

λυβιστής είς τόν άρχαϊον αύτοϋ ύπάλληλον. Κά- 

μετέ μοι τήν χάριν, παρακαλώ, σπεύσατε πρός 

τόν Δάριγκ, καί προσπαθήσατε έπιδεξείως νά 

πληροφοοηθήτε, άν μένη οίκοι.

Μετά τούς λόγους τούτους, οϊτινες ύπε- 

δείκνυον παράδοξόν τινα ύποψίαν, φόβον τινά 

άνόητον ίσως, άλλ’άκατανίκητον ό κ. Στέφενσων 

νομίσας τοΰτο άνάξιον έαυτοϋ έπενέλαβε’

— θΖι> F-'ΰ “ορεύεσθε, είμαι παρά-

φρων.—Θά ήτο πράγματι ανωφελές, άπεκρίνατο 

ό νεανίας, διότι μόλις πρό τινων στιγμών είδον τόν 

τραπεζίτην έπιβαίνοντα άμάξης καί έδραμον.. .. 

— Αδύνατον, άνέκραξεν ό Στέφενσων, δραττό- 

μενο; όρμητικώς τοΰ βραχίονας τοΰ πρώην ύπαλ- 

λήλου, έκείνο όπερ λέγετε, εϊνε άδύνατον !

Ή κραυγή αΰτη έκαλύφθη ύπό τοΰ θορύβου 

τής ορχήστρας, ήτις προανέκρουσε τόν άντίχο- 

ρον, οστις έμελλε νά σχηματισθή.

—Φεϋ I ηύχόμην τοΰτο,άπήντησε μελαγχολι- 

κώς ό νεανίας, όστις γνωρίζων, ότι ό κ. Δάριγκ 

έμελλε τήν επαύριον νά πληρώσγ είς τόν κ. Στε

φενσων σπουδαίαν ποσότητα, συνεχώρει αύτφ 

τήν παραφοράν, ήι; άπεβη αύτώ έπώδυ- 

νος. Άλλα βεβαιώθητε, έπανέλαβε, εϊνε δυ

νατόν αϊ ύποψίαι μου νά είναι άδικοι. "Ισως 

ό τραπεζίτη; ύπιχρεώθη νά έγκαταλίπη τήν νύ

κτα ταύτην τύ Αονδΐνον δι’ έπειγουσαν καί έντι

μον αιτίαν. "Ισως άφήκεν εις τινα υπάλληλον τό 

άναγκαϊον ποσόν πρός τάς πλήρωμά; τήν έπαύ

ριον. Γνωρίζω έ>α τών ύπαλληλων, καί παρά 

τήν άκατάλληλον ώραν τρέχω νά μάθω παρ’ 

αύτοϋ τι.

— Καλώς,καλώ;,φίλε μου,είπεν ο κ. Στέφεν

σων πειρώμενο; νά κρατήσγ, τών δακρύων. Πη

γαίνετε, καί έλθετε να μέ έπανεύρητε έν τφ σπου- 

δαστηρίφ μου. Πρό πάντων σπεύσατε, διότι 

πάσα στιγμή παρερχομένη θα είναι δι’ έμέ άγω- 

νια μεγαλειτέρα.

Ό ύπάλληλο; άπήλθε.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην ή Μαρία καί ό 

Ούίλλιαμ. συνεχοοευον, επειδή δέ ολίγα μόνον 

βήματα άπεϊχον τοϋ κ. Στέφενσων παρετήρησαν 

ότι ήτο λίαν ωχρός, καί συγκεκινημένος, καί άμ- 

φοτεροι έδραμον πρός αύτόν.

— Τί έχεις, πάτερ μου ; είπεν ήνεάνις, μοί 

φαίνεσαι πασχών.

— Τί συνέβη, θεΐέ μου :

— Ούδέν, ούδέν, τέκνα μου,άπήντησε. ό Στέ

φενσων πειρώμενος νά μειδιάση. . . Δυσάρεστος 

εϊδησις . . . άσήμαντον τι. ’Επάνελθετε εις τάς 

θέσεις, εϊνε ή σειρά σας νά χορεύσητε. Σπεύσατε, 

πάντες παρατηροϋσιν υμάς . . .

Οί λόγοι ούτοι ζωηρώς λεχθέντες ένέφαινον 

την ανυπομονησίαν καί τήν πικρίαν. Ό Ούίλ

λιαμ καί ή Μαρία έπέστρεψαν είς τόν χορόν κα- 

τεχόμενοι ύπό άορίστου τινός μελαγχολίας, έχό- 

ρευον άφηοημένως, ρίπτοντε; βλέμματα κρύφια 

πρός τόν κ. Στέφενσων, οστις έφαίνετο μέν ήσυ

χος, άλλά πράγματι κατετρύχετο ύπό φοβέρας 

ανησυχίας. Άφήκε τήν αίθουσαν πρό τοΰ τέλους 

τοΰ άντιχόρου.

( Έπεται συνεχεία ).

01 ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Έξεδοθη έσχάτως έν Παρισίοις βιβλίον, τό 

όποιον ένεποίησε βαθεΐαν έντύπωσιν είς εύρυτά- 

τους κύκλους. Το βιβλίον τοΰτο, ού συγγραφεύς 

είναι ό Γάλλος λόγω; Κ. Βχρινής, φέρει τόν 

τίτλον. «Αϊ μεγάλαι περιουσίαι έν Αμερική καί 

έν Αγγλία», καί βασίζεται έπί περικοπή; τής 

έκθέσεως τοΰ προέδρου τή; αμερικανικής δημοκρα

τία; έκ τοΰ έτους 1887, ήτι; περιέχει τήν έπομέ- 

νην κάπως άλλόκοτον φράσιν. α'Εχομεν πολλά, 

παρά πολλά χρήματα, καί έάν ή Κυβέρνησι; 

δέν έξεύργ, μέσα πρό; απαλλαγήν ήμών τοΰ τόσου 

πλούτου, κινδυνεύομεν νά ίδωμεν ταχέως κατε

στραμμένη» έντελώ; τήν χώραν μας». Έκ τής 

φράσεω; ταύτη; έλαβε τό ένδόσιμον ό προμ.νη- 

σθεί; Γάλλο; καί συνέγραψε τό βιβλίον του.

Ή λέξις πλούσιος έχει σχετικήν σημασίαν.

Άνθρωπος, εχων έν τώ θυλακίφ του 25 τάλ- 

ληρα, θεωρεί εαυτόν πλουσιώτατον άλλο; δέ, 

τραπεζίτη; λ. χ. άφίνων μετά θάνατον .3 έκα

τομμύρια φράγκων, κινεί τόν οίκτον τών πλου- 

σιωτέρων συναδέλφων του, οϊτινες μανθάνοντε; 

τον θάνατόν του άναφωνοϋσι. «Μόνον τόσα ά- 

φησεν; ΊΊμεΐς τόν ένομίζομεν πλσυσιώτερον».

Επομένως ό ήμέτερος συγγραφεύς θέτων όριον 

τοϋ πλούτου παραδέχεται άληθώς πλουσίου; τούς 

έχοντα; τούλάχιστόν έν έκατομμυριον λιρών στερ

λινών περιουσίαν (ήτοι 

Κατ’ αύτόν οί τοιοΰτοι

25 έκατ. φράγκων), 

πλούσιοι είναι 700 έν

όλφ τφ κόσμω. Έκ τούτων 200 ζώσιν έν Αγ

γλία, 100 έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαι; τής 

Αμερικής. 100 έν Γερμανία καί Αύστρία, 75 

έν Γαλλία, 50 έν ’Ρωσσία, 50 έν ταΐς Ίνδίαις 

καί 125 έν ταΐς λοιπαϊ; χώραις. Έκ τών προ

νομιούχων τούτων τή; τύχης εξαιρεί ό συγγρα

φεύς δώδεκα περίπου, οϊτινες έχουσι τετράκις 

τούλάχιστον περισσότερον, ήτοι 4 έκατ. λιρών 

καί τούτων άναφέρει τά ονόματα μέ τήν περιου

σίαν καί τό έτήσιον εισόδημα Είναι δέ ούτοι οί 

έξής’

περιουσία εισόδημα
I. Γοίλδ 'Αμερικανό; 1370 ίκ. 70 έκατ.
I. δίακ.αί ,, Π 12-20 n 05
'Ρότσχιλδ Άγγλο; >. 1000 n 50 w
Βάνδερβηλτ 'Αμερικανό; r 025 Λ 81'/, n
1. Ίον; r 500 n 25 -
Δον; Οΰεοιμίνονεο Άγγλ.ο; 400 n •20 n
I. Άσιοιρ Αμερικανό; r. 250 1-·Έ n

A. I. Σειούαρε r r> 200 * 10 r
I. Γ. Βένετ ,, n 150 r i'2 n
Joi-j Σούδερλανδ Άγγλο; n 150 r Γ/2 r
Δοί·; ΣορΟοίμβερλανδ ,, r. 125 r o‘/s
ί1/αοκι}σιο; Βιοΰτ „ Tt 100 n 5

Εκ τοΰ πίνακος τούτου καταφαίνεται ότι αί 

μεγαλείτεραι περιουσίαι ύπάρχουσιν έν Αμερική 

καί έν Αγγλία, καί ότι ή Αμερική έχει τήν με

ρίδα τοϋ λέοντος (ήτοι 72 °/0). Βεβαίως οί αρι

θμοί ούτοι δέον νά ληφθώσι μέ μεγάλην έπιφύ- 

λαξιν, καθότι άδύνατον είναι νά καταμετρηθή 

έπ’ άκριβώς ή περιουσία έκάστου τών μυριοπλού- 

των τούτων. Άφ’ έτέρου όμως γνωστόν είναι οτι 

περιουσίαι τινές είναι έτι μεγαλείτεραι ή ότι ση- 

μειοϋνται. Οΰτω π. χ. ό Ί. Γούλδ κέκτηται 

σήμερον περιουσίαν άνερχομένην εί; 1600 έκατ. 

φράγκων. Σημειωτέον ένταϋθα ότι ό πλουσιώ- 

τατος ούτο; άνήρ, παϊς δωδεκαετή; ών, έλαβε 

παρά τοΰ πατρός του τήν διαταγήν να φροντίση 

μόνο; του περί τής συντηρήσεώ; του μέ μόνον 

έν φράγκον εί; τό βαλάντιον ώ; όλην περιουσίαν. 

Άπ’ έναντίας ό Ίόνς, σιτέμπορος έν Χικάγφ, 

ύπεστη κατά τά τελευταία έτη τοσαύτας ζη

μίας, ώστε σήμερον ή όλη περιουσία του δέν 

ύπερβαίνει τόέν έκατομμύριον δολλαρίων. Ώσαύ- 

καί ή περιουσία τοϋ Βάνδερβηλτ είναι ΰπερβολι- 

κώς σημ.ειωμένη, διότι τά 625 έκατ. φράγκων 

άνήκουσιν εί; όλους τούς άδελφούς.

Έπί τή; κληρονομιά; τοϋ Στιούαρτ, τοϋ γλί- 

σχρου « βασιλέως τών αμερικανικών πανιών » 

ύφίσταται δίκη, ώστε άδύνατον είναι νά όρίσγ 

τις άκριβώς τήν περιουσίαν του. Ό κατάλογο; 

είναι καί κατά τοΰτο άτελής, ότι δέν άναφέρει

Ή άγορά ΐν Λαμβσχώ.
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καί άλλου; μυριοπλούτους, μεταςύ τών όποιων 

υπάρχει καί ή Κυρία Γζ.ρήν, ή γνωστή εί; όλους 

τοΰ; χρηματιστικούςκύκλους τή; Νεας'Υόρκη; διά 

τά; τολμηρά; ir.v/i'.zr.'Λ'·'·,, ά; μόνη της διευ

θύνει καί διεξάγει. ΊΙ περιουσία αύτη; τή; Κυ

ρίας ανέρχεται σήμερον είς τό ούζ. εύζ.αταφρόνη- 

τον ποσόν τών 200 έκατομ. φράγκων.

Αί σημειώσει; έν τώ πίνακι περί τών εκατομ

μυριούχων τή; ’Αγγλίας είναι άσφαλέστεραι, 

καθότι οί πλουσιώτατόι ούτοι Άγγλοι άνήζ.ουσιν 

εΐ; τήν αριστοκρατίαν καί έχουσι τήν περιουσίαν 

των εί; κτήματα, καί ούχί ώ; οί ’Αμερικανοί εί; 

χρεόγραφα καί μετοχάς, ών ή άξια ύπόκειται 

εί; διακυμάνσεις. Ό λόρδο; Ούέστμινστερ είναι 

άποδεδειγμένως ό πλουσιότερο; γαιοκτήμων τής 

’Αγγλίας, έπονται κατόπιν οί λόρδοι Σούθερλανδ 

καί Νορθούυ.βερλανδ καί ό μαρκήσιο; Βιούτ, ού 

ή περιουσία κατά τά; τελευταίας πληροφορίας 

ανέρχεται εί; 5*/, εκατομμύρια λιρών στερ

λινών .

Έν τελεί τοϋ βιβλίου του ό Βαρινή; άσχο- 

λεΐται καί υ.ί τό ψυχολογικόν ζήτημα, ε’άν τά 

τόσα χρήματα καθιστώσι τον κάτοχον αύτών 

εύτυχή. Είς άπάντησίν τή; έρωτήσεω; ταύτης 

αναφέρει τόν λόγον τοΰ πρό διετία; άποθα.- 

νόντος γέροντος Γ. Βάνδερβηλτ, οστις είπε ποτέ 

πρό; τινα φίλον του, ότι ή κτήσι; τόσον μεγάλης 

περιουσία; είναι φορτίον βαρύτατου καί δυσβά

στακτου, το όποιον δεν επιτρέπει τήν ευθυμίαν 

εί; τόν κάτοχον αύτής. Τοΰτο δέον νά λεχθή κα: 

περί τών λοιπών εκατομμυριούχων. Άλλοίμονον 

άν ή ευδαιμονία τοΰ βίου έξηρτάτο μόνον έκ τή; 

καταστάσεω; τοΰ χρηματοκιβωτίου !

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΊΙ χρησιμοποίησες τή; δυνάμεως τών 

κυμάτων. Έν τή πόλε·. Ocean Gl'OVe παρά 

τήνΝέαν Ύόρκην έγένετο πρό μικροϋ μία έφεύ- 

ρεσι;, ήτι; πολλών καλών πρόξενο; ήδύνατο νά 

γείνη διά τήν ύπό τή; θαλάσση; πανταχόθεν 

περιβρεχομένην χώραν μας. ΊΙ έφεύρεσι; αΰτη 

συνίσταται έν τή χρησιμοποιήσει τή; δυνάμεως 

τών θαλασσίων κυμάτων. Τό μηχάνημα σύγ- 

κειται έκ σανίδων τοποθετημένων μεταξύ τών 

πασσάλων τή; προκυμαίας. Τά κύματα κινοΰσι 

τά; σανίδας ταύτας, αΐτινες μεταδίδουσι τήν 

κίνησιν είς έμβολα άντλιών. Αί άντλίαι διοχε- 

τεύουσι τό θαλάσσιον ύδωρ εί; μεγάλην δεξα

μενήν κειμένην δώδεκα μέτρα ύπεράνω, έξ ή; τό 

ΰύωρ λαμβκνεται πρός κατάβρεγμα τών οδών 

τής πόλεως. Απεδείχθη δέ δτι τό θαλάσσιον 

ύδωρ είναι καταλληλότερου τοϋ γλυκέος διά τό 

κατάβρεγμα τών οδών, διότι απορροφά τήν υγρα

σίαν τής ατμόσφαιρας καί ώς έκ τούτου δεν 

επιτρέπει τοσον ταχέως τόν σχηματισμόν τοΰ 

κονιορτου. Τό μηχάνημα είναι άπλούστατον καϊ 

ούχί πολυδάπανον. Τό μόνον κακόν είναι ότι 

έν γαλήνη τής θαλάσση; δέν λειτουργεί, άλλα 

περί τούτου προνοεϊ ή δεξαμενή, ήτι; έχει αρ

κετόν ύδωρ, όπω; μή διακοπή τό κατάβρεγμα,

Αί εύχ αριστήσει ς τοΰ βίου. Ούτω; επι

γράφεται δίτομου σύγγραμμα τοΰ Άγγλου Ίω. 

Λοΰβοκ. Ό συγγραφεύς είναι τραπεζίτης, πρόε

δρος τοϋ εμπορικού επιμελητηρίου τή: πόλεώς του 

διακρίνεται δέ καί ώ; φυσιοδίφης. Τό βιβλίον 

εζεδόθη τφ I 887 καί μέχρι σήμερον έπωλήθησαν 

ήδη 60 χιλ. αντιτύπων αύτοϋ' άποδειξι; ότι ό 

κόσμος επιθυμεί νά φωτισθή περί τών εύχαρι- 

στζσεων τοΰ βίου. Τό κεφαλαίου περί βιβλίων 

είναι ιδία ελκυστικόν. Ό συγγραφεύς λέγει ότι 

εκ τών προσόντων τοΰ ένεστώτος αίώνος τό ση- 

μαν’ΐκ.ώτερον είναι ή εύκολία, μεθ’ ή; δυνάμεθα 

νά προμηθευθώμεν βιβλία. *0 αγαπών τά βιβλία 

έχει πάντοτε πλησίον του πιστόν φίλον. Τά βι

βλία είναι οί διδάσκαλοι, οϊτινες άνευ ράβδου 

και σκληρών λέξεων διδάσκουσιν ήμας, χωρίς νά 

μά; έπιπλήττωσι ή νά μά; χλευάζωσιν οσάκις 

δεν είμεθα ενήμεροι εί; ζητημά τι. Ό διάσημο; 

Άγγλο; Κάρλαϊλ είπεν ότι καλή βιβλιοθήκη 

είναι καλώ; κατηρτισμένον Πανεπιστήμιου. Ό 

Κικέρων παρωμοίασε δωμάτιόν άνευ βιβλίων 

προ; σώμα άνευ ψυχής, Ό συγγραφεύς έξ ιδία; 

πείρα; οδηγούμενο; συμβουλεύει τού; άναγνώστα; 

νά μ.ή άναγινώσκωσιν έπί μακρόν ε ν καί τό αύτό 

βιβλίον, διότι ή διαρκής άνάγνωσι; τοΰ αύτοϋ 

βιβλίου καθίσταται μονότονος. Τά πλεϊστα τών 

βιβλίων άναγιιώσκονται έπιτροχάδην, καί μόνον 

περικοπαί τινες δέον νά έπιστήσωσι τήν προσο

χήν ήμών. Ό λόρδο; Βροΰαμ. είπεν ορθότατα. 

Έκ τινων β βλίων πρέπει ν’ ά-αγινώσκωμεν 

όλα, έξ όλων δε τινά. ΊΙ βιβλιοθήκη περιέχει έν 

μικρω χώρω θησαυρόν ακένωτου. ΙΙοιοΰντε; καλήν 

χρήσιν τών βιβλίων έχομεν κήπον εύθαλή είς τήν 

διάθεσιν μας, έν ώ εΰρισκομεν όλων τών ειδών 

τά άνθη καί τούς καρπού;. Άναγινώσκοντε; συν- 

ναναστρεφόμεθα τήν έκλεκτοτέραν κοινωνίαν, 

βασιλείς καί μεγιστάνα;, πολιτικού; καί φιλο

σόφους, περιηγητάς καί ποιητής.

Περί τών έ κ τή; φιλία; ευχαριστήσεων 

εκφράζεται οΰτω; ό ήμέτερος συγγραφεύς. ’Απαι

τείται μεγάλη προσοχή εί; τήν εκλογήν τών φί

λων. "Ο,τι καταστρέφει τήν σύμπνοιαν είναι ή 

επιπόλαιο; εκλογή’ φίλου; όνομάζομεν πολλάκις 

του; έν τή αύτή οίκία, έν τή αύτή όδώ κατοι- 

κοΰντας, τού; συνάδελφου;, καί ομω; πόσον 

απατηλή είναι ή τοιαύτη φιλία! Ώ; ή έκλογή, 

οΰτω καί ή διατήρησι; άληθοΰ; φίλου είναι δύ

σκολο;. Γνωμικόν περσικόν λέγει. «Έχει; φίλον, 

έπισκέφθητι αύτόν συχνά, διότι ό δρόμος, σ μή 

πατημένος, πληροΰται εύκόλω; άκανθών καί 

άγριων χόρτων. » ΤΙ φιλία δέν πρέπει νά ήναι 

πρόσχημα, όπως ύπό τό προσωπείου τή; ειλι

κρίνειας άνταλλάσση τι; λόγους δυσάρεστους. 

Πολλοί έννοοΰσιτότε μόνον ότι είχον φίλον, όταν 

τόν άπολέσωσιν. Ίστάμενοι παρά τόν τάφον 

φίλου καί άναπολοΰντες τόν σύνδεσμον, όστις 

μά; συνέδεεν, έννοοΰμεν τί ήμαρτήσχμεν απέ

ναντι αύτοϋ, καί λυπούμεθα μή δυνάμενοι νά 

έπανορθώσωμεν τά σφάλματά μας. "Οταν έκλέ- 

γωμεν τού; φίλους μα; ούχί έκ συμφέροντος άλλ’ 

απλώς έκ συμπάθεια;, ούδέποτε χωριζόμεθα 

άπ αύτών. Οί τοιοΰτοι φίλοι καί μακράν ευρι

σκόμενοι μένουσι πιστοί είς ήμας, καϊ άποθα- 

νόντες δέν χωρίζονται άφ’ ήμών, άλλ’ έγκλει- 

ονται έν τή πυξίδι τής άναμνήσεως. Τό έν λόγω

βιβλίου είναι άνάγνωσ.; τερπνή «μα καί διδα

κτική.

Έ ν τ ο λ α ί δ ι ά τ ά ς Κυρίας. Άμερικανίς 

τις έδημοσί-υσεν έν έφημερίδι τή; Νέα; ,'Γόρκη; 

οδηγία; τινά; πρός τάς ύπανδρους Κυρίας, ύπό 

τό όνομα εντολών. Αί έντολαϊ αύται είναι αί 

έξής. α'.) Άπόφευγε τήν πρώτην φιλονεικίαν 

έάν ομω; ένσκήψη αύτη δεϊξο» εύστάθειαν καί 

θάρρος. Μεγάλην σημασίαν έχει διά τό μέλλον 

νά έξέλθη; νικήτρια έκ τή; φιλονεικία; ταύτης 

β'. Μή λ.ησμόνει ότι ύπανδρεύθη; άνδρα καί 

ούχί θεόν, όπω; αί άτέλειαι αύτοϋ μή σε κατα- 

πλήττωσιν, γ'.ιΜή τόν στενόχωρη; διαρκώ; ζη- 

τοΰσα χρήματα, άλλά προσπαθεί νά οίκονομηθή; 

μέ τό ποσόν τό όποιον σοί προσδιώρισε καθ’ 

εβδομάδα ή κατά μήνα, δ'. Έάν ό σύζυγό; σου 

δέν έχη καρδίαν, έχει όμω; στιμαχον διό προ

σπαθεί δια καλών εδεσμάτων νά κερδίση; τήν 

εύνοιαν αύτοϋ. ε'.) ’Ενίοτε, ούχί όμω; συχνάκις 

άφινε νά ύπερισχύη ή γνώμη τον τοΰτο τόν 

εύχαριστεϊ, σέ δέ ούδαμώ; βλάπτει, ς'.) Άνα- 

γίνωσκε τά; έφημερίδα; διά νά ήσαι ένήμερο; 

εί; όλα τά ζητήματα τή; ήμέρας’ δι’ αύτοϋ τοΰ 

τρόπου ό σύζυγό; σου εύρίσκων δεασκέδασιν έν 

τώ οίζ.ω δέν θά συχνάζη τά καφενεία καί οινο

πωλεία. ζ'.) Έσο πάντοτε — καί έν φιλονεικία 

—— εύγενής πρός αύτόν ένθυμοΰ ότι τόν περιε- 

ποιήσο όταν ήσο μνηστή του, καί μή περιφρονή; 

αύτόν. η'.) ’Ενίοτε παραδέχθητι οτι γνωρίζει 

πλείονα σοΰ’ έν τώ συμφέροντί σου κεϊται να μή 

φαίνεσαι πάντοτε άνάμάρτητος, θ'.). “Εσο φίλη 

εί; τόν σύζυγόν σου, άν ούτο; ήναι άνήρ συνετό;’ 

έάν δέν ήναι τοιουτος, ύψωσαν αύτόν πρό; σεαυ- 

τήν, ούδέποτε όμω; μή κατέρχεσαι πρό; αύτόν. 

ι'.) Σεβου τού; συγγενείς τοΰ συζυγου σου, 

ίδίω; τήν μητέρα του’ μή λησμονή; ότι αΰτη 

τόν ήγάπησε πρό σοΰ.

I
’Επιγραφή νοσ οκομείου. Ό έκθρονισθείς 

αύτοκράτωρ τή; Βρασιλία; Δόν Πέτρο;, ο αεί

ποτε φρόντισα; περί τή; εύημερία; τοΰ λαοϋ του, 

ήθέλησέ ποτέ νά ίδρύση έν τή πρωτευούση αύτοϋ 

μέγα Νοσοκομεΐον, ού έστερεϊτο ή πόλις. Άπε- 

τάνθη έπϊ τώ σκοπώ τούτω πρό; τού; πλουσιωτέ- 

ρουςΒρασιλιανούς, άλλζούτοι ήρνοϋντο νά παρά- 

σχωσιν τήν συνδρομήν των εί; τό φιλανθρω

πικόν έργον. Διενοήθη τότε, κατά τό παρά

δειγμα ετέρου ήγεμόνος, νά πωλήση τίτλου; 

τινά; εύγενείας, όπω; έκ τών χρημάτων τούτων 

ίδρύσγ, τό κατάστημα. Άφθονοι συνέρρευσαν αί 

αιτήσεις περί άπονομής τίτλων βαρώνων, κο

μητών κτλ. Οί τίτλοι ήσαν μόνον προσωπικοί, 

καί άν οί υίοί τών τιτλοφορηΟέντων ήθελον τόν 

τίτλον, ώφειλον καί ούτοι νά καταβάλλωσι χρη

ματικόν ποσόν. Τό οικοδόμημα έκτίσθη μεγα- 

λοπρεπέστατον καί έπϊ τής κυρία; εισόδου έχα- 

ράχθη ή έξη; λατινική έπιγραφή, συνταχθ-ϊσα 

παρ’ αύτοϋ τοΰ αύτοκράτορος. «Ή ανθρώπινη 

ματαιότης τή ανθρώπινη δυστυχία.»

Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΓΡΟΙΣ ΒΙΟΣ

“Ό Θεο; ϊ.-τλααε τ»}’’ /ώραν, 
ό αεΟρωπο; ϊβρναε ra; πό/.ειςη.

ΊΙ φύσις είπεν εί; τό πτηνόν «πέτα» είς 

τόν ίχθύν «νήχου » εις τόν άνθρωπον, «καλ

λιεργεί τήν γήν». Ή Λ εωργία καί ή κτηνοτρο

φία είναι οί δύο μαστοί, ού; θηλάζει τό κράτος 

έπιτυχέστερον, ή έκ τών χρυσωρυχείων καί αρ
γυρωρυχείων. Ό λαός είναι ασφαλέστερος καϊ 

ισχυρότερος υπερασπιστής τή; χώρας ήό στρατό;, 

καί παρήλθε πλέον ό καιρό;, ότε τό ονομα αγρό

της ή χωρικό; έσημαινε τόν βκναυσον καΐχυδαϊον 

άνθρωπον, τόνάπόκληρον τής κοινωνίας. ΙΙαρήλ- 

θεν ό καιρός, ότε πλούσιό; τις δούξ έν Γαλλία 

οΰτω; έχαρακτήριζ-: τού; χωρικούς. « Οί χωρικοί 

:ισκε-
μου είναι βόες,οϊτινες άρωτριώσι τήνγήν, έ 

πτονται τά οίνοπωλεϊκ καί έπιστρέφουσι τό εσπέ

ρας εί; τούς σταύλου; των».

Ό γεωργός είναι φυσικω τώ λόγω ό μάλλον 

περιωρισμένος τών ανθρώπων, διότι ή φύσι; τοΰ 

έργου του, καί ή καλλιέργεια τοΰ αγροΰ του, δεν 

τω έπιτρέπουσι νά καλλιεργήση ταύτοχρόνω; 

καί τό πνεϋμά του, καί όμως δίκαιον ήτο νά 

κατέχη τήν πρώτην έν τή κοινωνία θέσιν, διότι 

ό γεωργός, χωρίς νά έχη γνώιε.ς έπιστημονικάς 

καί κλασικήν παιδείαν, είναι πολύ καλλίτερος 

οικονομολόγος πολλών σοφών διδασκάλων. Ό 

χωρικό; είναι δένδρον όπορωφόρον, οί δέ λοιποί 

άνθρωποι είναι αί κάμπαι, αί τρεφόμεναι έκ τών 

φύλλων αύτοϋ. ΊΙ χώρα, έν ή άκμάζει ή γεωρ

γία, παράγει άληθεϊς άνδρας, καί οί άληθεϊ; άν

δρες είναι ό ασφαλέστερο; πλοΰτος ένός τόπου. 

’Αξιοζήλευτο; είναι ό χωρικός, ό μηδέποτε έγκα- 

ταλείψα; τό χωρίον του’ ούτο; όζίγον γνωρίζει 

περί τής κακία; τοΰ κόσμου καί τής μοχθηρία; 

τών άνθρώπων, ζή ήσυχος καί μακράν πάση; 

ραδιουργίας καί φθόνου.

Κωμική είναι ένίοτε ή αφέλειά του· χωρικός 

τις, βλέπων τόν ήλιον καθ’ έκάστην άνατέλ- 

λοντα έκ τοΰ ίδιου μέρους καί πάλιν δύοντα 

πρός τό αύτό μέρος, δέν ήδύνατο νά έννοήσν;, 

πώς διέρχεται τήν νύκτα δια '.ή; γής. ΊΙρώτησε 

λοιπόν τόν διδάσκαλον τοΰ χωρίου του. «Τήν 

νύκτα διανύει τόν αύτόν δρόμον», τώ είπεν 

ούτος. —Πώς; Τότε έπρεπε νά τόν βλέπωμεν. 

— ’Ανόητε, τίς βλέπει τήν νύκτα; —Ά! 

ένόησα, δάσκαλε’ έχει; δίκαιον !

Καίτοι όμω; τοσοΰτον κωμικώ; απλοϊκός, 

ό χωρικός γνωρίζει τό έργον του, καί καλώ; εν

νοεί καί τήν κατάστασιν τοΰ έδάφου; καί τών 

άγρών του τήν γονιμότητα. Ωρολογίου δέν έχει 

ανάγκην’ τήν ήμέραν τόν οδηγεί ό ήλιος, τήν 

νύκτα οϊ άστέρε; καϊ ή φωνή τοΰ πετεινοΰ. Προ

βλέπει τόν καιρόν καί πολλοί κανόνες του περί 

μετεορολογικών μεταβολών είναι αλάνθαστοι.

Αί ίεραϊ τών Ινδών γραφαί όνομάζουσι τόν 

γεωργόν πηγή τής αφθονίας, οί δέ αρ

χαίοι Έλληνες έτίμων καί έσέβοντο τήν Δήμη

τρα καϊ τόν Διόνυσον, οί; ήγειραν καϊ βωμούς, 

καϊ οί ’Ρωμαίοι μεγάλω; ΰπελήπτοντο τούς 

άγρότας πριν ή παραδοθώσιν είς τήν πολυτέ

λειαν καϊ έκθηλυνθώσιν. Ό Γάλλο; ποιητής 

Θωμάς έν τή « ’Επιστολή του πρός τόν λαόν» 

λεγει περί τοΰ γεο-ργοΟ. «Τό άροτρον του κα1 

τό πτύον του λάμπουσιν περισσότερον είς τά 

ομματά μου όλων τών πλουσίων κοσμημάτων 

καί πολυτίμων λίθων ή τέχνη αύτοϋ είναι ή 

πρώτη πασών, διότι αΰτη τρέφει τούς θνητούς, 

καί εν άρχή τοΰ κόσμου ή τέχνη αΰτη έτυχε τής 

τιμ.ή; βωμών καί ίεοών ».

Ό γεωργό; δέν τρέφεται διά τών μόχθων ή 

τών χρημάτων άλλων διό καί τό έργον του τόν 

απαλλάσσει τοΰ μίσους καί τοϋ φθόνου’ ό χω

ρικό; είναι φιλόξενος, διότι δέν αναγκάζεται νά 

αγοράζη άντί χρημάτων ό,τι προσφέρει εί; τόν 

ξένον είναι δέ προθυμότερο; εί; τό να θυσιασθή 

ύπέρ τοΰ άλλου, ώ; έκ τούτου δέ είναι καί κοι- 

νωνικώτερο; τοΰ άστοΰ.

«Τρισευδαίμων έκεϊνος, λέγει ό ’Οράτιος, 

όστι; μακράν τή; τύρβη; τοΰ κόσμου, καί όμοιο; 

πρό; τού; τίμιου; άνθρώπου; τή; άρχαιότητος, 

διά τών ίδιων αύτοϋ βοών καλλιεργεί τόν άγρόν 

τών πατέρων του. » Καί πράγματι πά; άνθρω

πος, ορθώς φρονών, έπρεπε νά ζηλεύη τόν άμέ- 

ριμνον έκεϊνον αγροτικόν βίον, όστις είναι τό αλη

θές τή; εύδαεμόνίας στάδιον. Μόνον έν τή ::.α- 

λύβη τοϋ έργατικοΰ χωρικοΰ, τοϋ διατρέφοντο; 

διά. τοϋ ίδρώτος τοΰ προσώπου του τήν οίκογέ- 

νειάν του, εύρίσκονται είσέτι αί ήρεμοι άρετα!

I

τή; μετριοφροσύνης, τή; απλότητος, τή; τιμιό- 

τητος, άρ-ταί άντάξιαι τών λαμπροτέρων πρά

ξεων τών ήρώων. Παρά τοϊ; άγρόταις εύρίσκει 

τις περισσότερα εύγενή αισθήματα ή παρά τοϊς 

αστοί;’ έκεϊ ή συμπάθεια πρός τού; πένητας καί 

ένδεεϊ;, ή άπλότη; τών ηθών, ή όρθή σκέψις 

καί ή αδιάφθορος τή; φύσεως δύναμ.ις, ή τά; 

καρδία; θερμαίνουσα’ έκεϊ ή αμοιβαία έμπιστο- 

σύνη. ΙΙαρά τών αγροτών δύναται τι; νά μαθη 

πράγματα, τά όποια ούτε πολύτιμα συγγράμ

ματα διδάσκουσιν, ούτε έν ταϊ; συναναστροφαϊ; 

τών πόλεων άναφέρονται' παρά τών άγροτών 

μανθάνει τι; ν’ άγαπΖ τού; ανθρώπους, έν ώ έν 

ταΐ; πολεσι μανθάνει τι; νά τού; περιφρονή. Έν 

τοϊ; άγροϊς έγείρεσαι όταν έγείρεται καί ή φύσι;, 

καϊ μετ’ αύτή; κατακλίνεσαι.

Άποσυρθέντε; έκ τή; πόλεω; καί έν τή ηρε

μία τών αγρών έγραψαν ό μέν Ξενοφών τά 'Α

πομνημονεύματά του, ό δέ Θουκυδίδης τήν ιστο

ρίαν του, άμφότερα αριστουργήματα. Ή τών 

άγρών ήσυχία παρέχει καί εί; ήμας άνάπαυσιν, 

ή άνάπαυσις γέννα αγαθότητα καί ή άγαθότη; 

εύχαρίστησιν. « Άς πλησιάζη όστι; θέλει τόν 

θρόνον' τή; απατηλή; τοΰ κόσμου λάμψεω; προ 

τιμώ εγώ τό χωρίον μου. Ώ φύσι;,σέ λατρεύω, 

καί διά τών στοών τοΰ ναοΰ σου θέλω νά βα

δίσω εύχαριστημένο; πρό; τήν ήσυχον τελευταί- 

αν κατοικίαν μου.»

ΛΕΙΨΑΝΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Έν τώ έν Καίρω αιγυπτιακοί Μουσείω ύπάο- 

χει έρμάριον, έν ω περικλείονται διάφορα αντι

κείμενα σχέσιν έχοντα πρό; τόν κατ’ οίκον βίον 

τών άρχαίων. Τά αντικείμενα ταϋτα προέρχον

ται κατά τό πλεϊστον έξ άνασκαφών γινομένων 

παρά τοΰ άειμνήστου αρχαιολόγου Μαριέττη, 

και εύρέθησαν έν τάφω έν τή πόλει τών Θηβών, 

τάφω άνήκοντι είς τήν δωδεκάτην δυναστείαν.

Τά εύρήματα ταϋτα διήγειρον τήν περιέρ

γειαν τών περί τήν ’Αρχαιολογίαν ασχολούμενων 

καί διαφωτίζουσι τό μάλιστα τήν έν Αίγύπτω 

καλλιέργειαν τών φυτών καί τά; εμπορικά; σχέ

σεις τώ. Αιγυπτίων πρό; τού; γείτονα; λαούς. 

’Ενταύθα άναφέρομεν τινά, τα περιεργότερα τών· 

εύρημάτων.

Διάφορα αγγεία περιέχοντα κριθήν καί σίτον. 

Έντος τών πήλινων τούτων αγγείων κατετίθεντο 

έν τοϊ; τάφοι; οί δημητριακοί καρποί ώ; προσ- 

φοραί.

Έτερον άγγεϊ ν, φέρον τήν έπιγραφήν «Σα.κ- 

καρα » Ε’. δυναστεία, καί παριέχον στάχεες κρι- 

θήςϊν άποσυνθέσει Είναι οί στάχεις ούτοι τά αρ

χαιότατα. δείγματατήςγεωργία; τών Αιγυπτίων.

Τεμάχια ζύμης κατεσκ-υασμένης έκ κριθής* 

Δέν είναι άκριβώς γνωστή ή σημασία τή; τοιαύτη;

προσφορά;’ φαίνεται όμως ότι τό έθιμον τούτο 

διετηρήθη καί παρά τοϊ;'Ρωμαίοι;, οϊτινες προσέ- 

φ-ρον =ί" τόν βωμόν τήςΈστία; ζύμην έκ σίτου. 

Κατά τού; άρχαιοτέρους χρόνου; δέν προσέφερον 

είς τάς θεότητάς των είμή φυτά’ τό έθιμον τοΰ 

θύειν ζώα χρονολογείται έκ τών χρόνων τών 

βασιλέων.

Άγγεϊον πλήρες βολβών φαγώσιμων, τού;

όποιου; αναφέρει ό Θεόφραστος. Οί άρχαΐοι 

Αιγύπτιοι έσυνείθιζον νά τρώγουσι τού; βολ

βού; τούτου; έν τέλ.ει τοΰ γεύματος ώ; έπιδόρ- 

πιον. ΙΙιθανώτατον δέ ότι είναι τό αύτό φυτόν, 

όπερ πωλείται καί σήμερον έν ταϊς όδοϊςτοϋ Κάι

ρου ύπό το όνομα Χκβ-έλ-άζίς.

Πυρήν ροδάκινου αρχαίου ού τά φύλλα έχρη- 

σίμευον πρό; κατασκευήν τών στεφάνων τών 

μωμιών. Περίεργον είναι ότι οί άρχαΐοι Αιγύ

πτιοι προσέφερον εί; τά; θεότητάς των του; 

πυρήνα; καρπών, ού; είχον φάγει προηγουμένως.

Διαφόρου; φοίνικα; ( χουρμάδες ), οϊτινες ήσαν 

προσφορά συνηθεστάτη.

Πυρήνα; καϊ καρπούς τοΰ φοίνικο; Δελα, 

οστις δέν φύεται ή έν τινι κοιλάδι τής μεγάλης 

έρήμου παρά τήν πόλιν Κορόσκον. Τοιούτους 

καρπού; έχει καί τό έν Βερολίνω αιγυπτιακόν 

αουσεΐον.

Μέγα; κάλαθος, περιέχων διαφόρου; καρπούς, 

έν οί; καί τοιούτους,πεύκων. Τοΰτο εμφαίνει τά; 

έμποοικά; σχέσεις, αΐτινες συνέδεον έν αρχαία 

έποχή τήν Αίγυπτον πρός τήν 'Ελλάδα και 

την Συρίαν.

Δέμα περιέχον φακήν έβρασμένην.

Δύο κυάμου;, άρίστης διατηρήσει»;.

Τό ζήτημα περί κυάμων ώ; αντικειμένων 

προσφορά; εί; τήν θεότητα παρά τοϊ; άρχαΐοι; 

Αιγύπτιοι;, είναι ζήτημα έπασχολήσαν πολλούς 

συγγραφείς. Ό Ηρόδοτος λέγει ότι κύαμοι δέν 

προσεφέροντο είς τού; θεούς, διότι έθεωροΰντο 

παρά τοϊ; άρχαΐοι; Αιγύπτιοι; ώς τροφή ακά

θαρτος, καί ούδείς έτρωγεν έξ αύτών, οί δέ 

ίερεϊ: καί τήν θέαν αύτών άπέφευγον. Άφ’ ετέ

ρου δέ ό Πλίνιος διηγείται, οτι έν τή άρχαΐα 

‘Ρώμη οί κύαμοι ( τά κουκιά) έθεωροΰντο παρά 

τοϊς γεωργοί; ώς σύμβολον εύοίωνον, ότι έγί- 

νετο χρήσις αύτών έν ταϊ; κηδείαις, καί ότι 

αΰτη ήτο ή μονή αίτια, δι’ ήν οί ρωμαίοι Ιερείς 

δέν έτρωγον αύτούς. Τά μέλανα στίγματα τοϋ 

κυάμου έξηγοΰντο ώ; γράμματα πένθιμα (lit- 

terae lugubres).
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Τέλος δέ είφίσκεται έν τώ ρηθεντι έρμαοίφ 

σάρωΟρον έκ «σχεδίτου» της Αίγύπτου, φυτοϋ 

φυόμενου ά—οκλειστικώς παρά τόν Νείλον. Σή

μερον άκόμη γίνεται χρήσις έν Καίρω τοιούτων 

σαρώθρων. Τοιοΰτον άρχαϊον σζοωθρον ύπάρχει 

καί ε’ν τώ αϊγυπτιακω μουσείω τοϋ Λονδίνου.

Την όψιν μου ό χωρικός 
μισεί κι’ ό άμπελοκτήμων, 

καί παρ' αυτών ανηλεώς 
φονεύομαι, ό τλήμων.' 

Καί τάφον εχω φοβερόν μου 
αύτο τό μέγαρον μου,

Πίστιν δέν χαίρω μέν πολλήν, 
άλλά διευκολύνω 

είς μέγαρα τήν είσοδον 
όταν τήν χειρ' έκτείνω.

Γλώσσαν τινα δέν ομιλώ, 
καί όμως είς τήν κροϋσιν 

όλης τής γής οί άνθρωποι 
άμέσως μ' έννοοϋσιν.

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ

Αίνιγμα 661.

Την ύτβιν άηδής 
και μέ βράδυ το βήμα, 

αδιακρίτως ζώ 
είς έν καί άλλο κλίμα. 

Αέν είμαι ούτ' ΐχδδς 
ούτε ύπώρα είμαι, 

καί όμως φαγητδυ 
είς τάς τραπέζας κείμαι. 

Τδ θέρος έκκινώ 
καί τρέχω ί'Ζευθέρως, 

πλήν τον χειμών' ευθύς 
ήαυχον θέΖω μέρος, 

Όπου νά βυθισίλώ 
εις ϋπνον καί γαλήνην, 

άνάπαυσιν ζητών 
αμέριμνοι' κι' ειρήνην.

Αίνιγμα 662.

Χωρίς προειδοποϊησιν 
αν καί συνήθως κρούω, 

δέν είμαι όμως φοβερός 
καί εις ούδέν προσκρούω.

Είμαι πολλάκις οχληρός 
εις ήσυχον πολίτην, 

τόν νήδυμον κα&εύδοντα 
εις τήν γλυκείαν κοίτην 

Τους τρόπους είμαι εύγενής, 
κατά τάς περιστάσεις 

τόν ήχον μου διευθετών, 
τήν γλώσσαν, τάς έκφράσει;.

Ένίοτε ώς κύριος, 
άλλοτε ώς επαίτης, 

ένίοτε ώς δανειστής, 
άλλοτε ώς ικέτης.

Χωρίς ν' άναλλάξω παντελώς 
τήν θέαν μου κινούμαι, 

κι' είς μίαν μόνην κίνησιν 
άείποτε άρκοΰμαι.

ΛΥΣΕΙΣ

τών έν τώ προηγ. τεύχει Αινιγμάτων

Αινίγματος 658

Ό πίλος

Αινίγματος 659

Τδ είκοσάφραγκον.

Αινίγματος 660

Ό χείμαρρος.

ΛΛΛ -ΑΛ.Λ----------***----------------------------------------------------------------------------------------

Διευθυντής καί εκδότη; I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ 
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Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον δίς του μηνός μετά εικόνων έν Άθήναις.
Έλλάδι
τώ έξωτερικώ

_ , ι ΈνΤιμή έτησία προκληοωτάι '' Εν

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΕΤΑΙ
Έν τώ γραφεία» τοΰ « Εσπέρου » όδός Όμηρου άρ. 8. 
Εν τώ βιβλιοπωλεία» Καρόλου Β λμπεργ όδός ΈρμοΟ.

. . δρ. 40 
. . φρ. 40 (χρ.)

ΑΓΓΕΛΙΑΙ
Τιμή καταχωρισεως έν τή σελίδι ταύτη, εις 4 στήλας 

οιηρημένη, 50 λεπτά τόν στίχον.
ΔιεύΟυνσις ΕΣΠΕΡΟΥ έν Άθήναις όδός Όμήοου άριΟ. 8.

I

π.ζ 
οέ πόλεσι δέν ύπάρχουσι τοιοΰτοι, άποστέλλεται τό αντίτιμου τής συνδρομής κατ’ εύθεΓαν είς τήν ΔιεΰΟυνσιν ή διά ταχυδρομικών 
έπιταγών, ή οιά συναλλαγμάτων όψεως ή και γαλλικών,

ταίς διαφόροις πόλεσιν, έν αίς ύπάρχουσιν ειδικοί αντιπρόσωποι τοΰ «’Εσπέρου» αί έγγραφα! γίνονται παρ’αύτοΐς, έν "*· · * - ' * · - · · - “ ζ» 5 _
. * ”1·»---------- Γ’Γ .

αγγλικών, όωσσικών και αυστριακών χαρτονομισμάτων.ΑΓΝΗΣ ΣΜ1Θ
Β Λ Ε Μ Μ A Τ Α

ΕΓΙΙ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙυΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τρικυμία έν τώ "Ατλαντική! Ώκιανφ — Πρώτοι εντυπώσεις εν'Αθήναις— Έν 

’Αθήναις — Το Σούνιον καί όΎμηττός —Ό Μαραθών καί ή Αίγινα Ό Ισθμός 
τής Κόρινθόν καί ή ' Ακρσκόρινθος — Αί Μυκήναι καί ή 'Αργολική πεδιάς —Έν 
Σπάρτη — Παρατάν Ταΰγετον — ’Επί τής ' Ιθώμης — Τό Πάσχα έν μονή — ‘Από 
τής μονής είς Κρέκι — Έν ’Ολυμπία - ’Απ’ ’Ολυμπίας εί; Μέγα Σπήλαιον — ‘Εκ
δρομή είς τήν Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Αυσχέρειαι — Θύελλα έπί τοϋ Παρ
νασσού. Άπό τοΰ Παρνασσόν είς Κέρκυραν—"Π γλώσσα καί χαρακτήρ τών νεω- 
τέροτνΈλλήνων — Τρόπος τοϋ περιοδεύει)’ εν Συρία καί Έλλάδι.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΑΙ

ΤΑ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ

θεολογία τοϋ Σωκράτου;. Τό περί πρό
νοιας δόγμα.

Πραγματεία γαλλιστί σνγγραφε’.σα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΟΥ

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

1890

Τό παρόν βιβλίον, εκ 18 τυπογραφικών φύλλων εις σχήμα μεγάλου 8ου συγκεί
μενον, κα! περιέχον πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας καί χάρτην τή; "Ελλάδος, ίν 
Αγγλίρ ΙπΙ τούτφ κατασκεαασθέντα. ίκδίδεται κομφώς καί πολυτελώς δεδεμένον.

Μετάφρασες I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ

Τιμή Φράγκων 7.
ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ. ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΧΟΥ
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ΥΠΟ

Γοτσταΰου Δ’ Έΐχ&αλ

' ΕξελληνισβεΙσα 3έ μετά προσθήκης 
έν παραρτήματ·. τών ’Απομνημο

νευμάτων τον Ξενοφώντο;

ΥΠΟ

ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΒΑΛΕΤΤΑ

Τιμή Μάρκ. 6.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ. 1881 
W. DRUGULIN

ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ
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ϊ-

ΕΝ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
1890

ΒΙΙ’ΓΙΝΙΛΣ II. ΕΥΛΓΓΕΛΙΔΟΥ

ΤΥΠΟΙΣ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ


