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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ό φιλόσοφο; Κάντιο;. — ΣπΟι'μϊον αρχαιολογικόν εύρημα -— Ή Δαμασκός ι Τέ
λος I. —Ό οικονομικός βίο; τών αρχαίων. —Λόρδου Βέιρωνος ό Σίλδ Αρόλδος ( ChiWe 
Harold I. Άσμα τρίτον. έξελληνισθέν ΰπό 0. I. Π. (Συνέχεια)—Ή via πόλις Λα- 
Πλάτα έν τή Νοτίω'Αμερική. (Συνέχεια).— Ή δεοπινί; Στέφενσων, διήγημα έκ τοΰ 
άγγλικοϋ. ( Μετάφρασις Αΐν. Βασιλειάδον), /Συνέχεια). — Χρόνου Φείδον.—Βιβλιο
γραφικά.— Διάφρα.—Ώραι σχολής.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Τό μνημεϊον τοΰ φιλοσόφου Κάντιου έν Κενιγσβέργή. — Νέα κυρία έν Δαμασκό! φέ- 
ρονσα τά εγχώρια πέδιλα (καβκάβ). — Κρήνη έν τή άγορή τής Δαμασκού. — Χορεύ
τριαν έν Δαμασκερ. — Τνροποιεϊον έν τή Πάμπρ. — Ή Θήρα τών στρουθοκαμήλων 
έν τή Πάμπα. — Παντοπωλείου έν τή Πάιιπα. — "Αποθήκη μαλλιών καί δερμάτων έν τή 
Πάμπα.

Τΰ μνήμείον τοϋ φιΐοΰόφου Κάντιου έν
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Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΑΝΤΙΟΣ

(.Μετά τής είκόνος τ<>ϋ μνημεΐον τον)
Καθήκον ιερόν επιβάλλεται τοΐ; μεταγενεστέ- 

ροις νά τιμώσι τήν μνήμην ενδόξων άνδρών, 

διαπρεψάντων είτε έν τή πολίτικη, είτε έν πο- 

λέμοις, είτε καί έντοΐς γράμμασιν ή καί άλλως 

πώς ε.εργετησάντων την ανθρωπότητα. Τοιοΰτο 

καθήκον επιβάλλεται ιδίως είς τάς πόλεις, έν 

αίς έγεννήθησαν ή άπέθανον οί τοιοΰτοι έξοχοι 

άνδρες· ώ; έπί τό πλεΐστον ή μνήμη αύτών διαι- 

ωνίζεται διά μνημείων καί ανδριάντων, διότι οι 

άνδριάντες άπεικονίζουσι το πρόσωπον τοΰ εξαι

ρετικοί άνδρός, τό όποιον βλέποντες οί μεταγε

νέστεροι ηλεκτρίζονται καί προτρε'πονται είς έρ

γα γενναία καί ένδοξα.

‘Η πόλις Κενιγσβέργη έν τη βορείφ ΓΙρωσσία 

έτίμησε την μνήμην ένός τών έπιφανεστέρων 

τέκνων αύτής διά τής άνεγέρσεως ωραίου μνη

μείου, ού τήν εικόνα παραθέτομεν. Ό επιφανής 

ούτος άνήρ ήτο ό ’Εμμανουήλ Κάντιο;, 

ό μέγας τής Γερμανίας φιλόσοφος, όστις ιδίαν 

φιλοσοφικήν σχολήν έσύστησεν. Έγεννήθη ό Κάν- 

τιος έν Κενιγσβέργή τή 22 ’Απριλίου τοΰ έτους 

1724 ώς υιός σελλοποιοΰ· διακούσας τά γ»μνα- 

σιακά μαθήματα ένεγράφη τφ 1740 ώς φοιτη

τής του έκεϊ Πανεπιστημίου μέ τήν πρόθεσιν νά 

σπούδασα, θεολογίαν. Άλλά μετ’ ολίγον παρητήθη 

τής επιστήμης ταύτης καί έπεδόθη εις τάς φυ

σικής έπιστήμας, είς τήν μαθηματικήν καί είς 

τήν φιλοσοφίαν. Άποπερατώσας τά μαθήματα 

αύτοϋ έγένετο οικοδιδάσκαλος πρός πορισμόν τών 

τοϋ βίου, έξηκολούθει όμως τάς φιλοσοφικής του 

μελετάς, ών αποτέλεσμα ήτο τό πρώτον αύτοϋ 

σύγγραμμα « Ίδέαι περί τής άληθοϋς έκτιμή- 

σεως τών δυνάμεων.» (1747). Τώ 1755 διωρί- 

ϋφηγητής έν τώ Πανεπιστήμιο», διδάσκων λογι

κήν καί μεταφυσικήν, φυσικήν καί μαθηματικά. 

Μόλις έν έτει 1770 διωρίσθη τακτικός καθηγη

τής τής λογική; καί μεταφυσική; έν τφ αύτώ 

Πανεπιστήμιο». Άπό τοϋ έτους τούτου ήρξατο 

ή έκδοσις τών διαφόρων αύτοϋ φιλοσοφικών συγ

γραφών, δΓ ών έκτήσατο τήν φήμην τοΰ πρώτου 

φιλοσόφου τοΰ αιώνός του. Άλλά καί ώ; καθη- ’ 

γητής διέστρεψε καί αί παραδόσεις αύτοϋ εϊλκυον 

πλήθος μέγα ακροατών έξ όλων τών μερών τοΰ 

κόσμου. Ό βίος του ήτο βίος άληθοϋς φιλοσό

φου, ούχ’ ήττον όμως ή συναναστροφή του ήτο 

εύχάριστο; καί ή συνδιάλεξές του λίαν διδακτική. 

Περί τήν δίαιταν καί τήν ενδυμασίαν του ήτο 

άπλούστατο; καί τόσον πολύ ήγάπα τήν πόλιν 

τής γεννήσεώς του, ώστε καθ όλον τόν μακρόν 

αύτοϋ βίον ούδέ άπαξ άπεμακρύνθη αύτής, μή 1 

δυνάμενος νά έννοήση, ώς έξεφράζετο, πώς ό 

άνθρωπος δύναταί να ζήση έπί ήμέραν καί μόνον 

μακράν τοΰ τόπου, έν φ τό πρώτον είδε τό φώς. 

Δικαίως επομένως οί κάτοικοι τής Κενιγσβέργη; 

σέβονται τήν μνήμην τοΰ πεσσού τούτου συμπο

λίτου αύτών, καί διαβαίνοντες διά τής πλατείας 

έν ή ΐσταται ό άνδριάς του άτενίζουσι πρός αύ

τόν μετ’ άγάπης ναι θαυμασμού. Ό Κάντιο; 

άπεβίωσεν έν ηλικία 80 έτών τή 12 Φεβρουάριου 

1804, τά δέ συγγράμματα του πολλάκις έξεδό-

θησαν καί σήμερον άκόμη μελετώνται ύπό τών 

έπισττυ.όνων.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΥΡΗΜΑ

Σπανιότατου, ή ϊσω; δικαιότερου νά είπώμεν 

μοναδικόν έργον τή; άρχαίας τέχνη; έκόσμησεν 

έπ’ έσχατων τό ιδιωτικόν μουσείου ένός τών λο- 

γιωτέρων. φιλοκαλεστέρων καί πατριωτικωτέρων 

τών ήμετέρων συμπολιτών.

Τό άριστούργημα τοΰτο έστί κεράμινος πίναξ 

επίπεδο; και τετράπλευρο;, περίπου 35)ζ23 έ- 

κατοστομέτρων, εχων έπί μέλανο; έμβάδαΰ τέσ- 

σαρα πρόσωπα διά ξανθού χρώματος έπιγεγραμ- 

μένα.

Έν τώ μέσω ΐσταται άνήρ μεσήλιξ, ημίγυ

μνος, δηλ. χιτώνα φέρων άπό τής όσφύο; μόνον 

μέχρι τών γονάτων, τό έπίβλημα έρριμμένον έ- 

χων ύπέρ’τόν ένα ώμον, πέδιλα ύποδεδυμένος, καί 

είς μέν τήν άριστ-ράν μακρόν δόρυ κρατών είς 

τήν γήν στηριζόμενον, τήν δέ δεξιάν ύψηλώς αέ

ρων μετά τεταμένου δακτύλου. Ή περικαλλής 

αΰτη μορφή, πρός τ’άριστερά έστραμμένη φαί

νεται πνέουσα έμβρίθειαν καί ενθουσιασμόν. 

Ί’πέρ τήν κεφαλήν δ’ αύτοϋ άναγινώσκεται, ευ

κρινέστατα γεγραμμένη, ή λέξι; 'Αριστείδης.
Δεξιώ; δ’ αύτοϋ ΐσταται εί; νέο; άνήρ, όμοίαν 

έχων τήν αναβολήν, εί; άκόντιον έπίσης στηοε- 

ζόμενος, πρός τόν έν τώ κέντρο, έστραμμένος, καί 

ομοίως τήν μίαν χεΐρα εί; ΰψο; αέρων’ ύπέρ αύ

τοϋ δέ τήν κεφαλήν άναγινώσκεται ή λέξις Σπαρ
τιάτης.

Εϊ; δέ τ’ άριστερά τοϋ μέσου προσώπου ΐσταν- 

ται δύο έτεροι άνδρες πωγωνοφόροι, ποδήρεις χι

τώνα; ένδεδυμένοι, τήν κεφαλήν ταπεινώς πως 

ύποκλίνοντε; καί τό βλέμμα στηρίζοντες εις τό 

έδαφο;, τοϋ ένός έχοντος εί; τήν χεΐρα χάρτην 

τετυλιγμένον. Άνωθεν δ’αύτών είσίν έπιγεγραμ- 

μέναι αί λέξεις, Πρέσβεις Μαρδονίου.
Τήν ερμηνείαν τής είκόνος έπαφίεμεν είς μέ- 

γαν έξηγητήν,είς τόν Πλούταρχον."Οτε μετά τήν 

έν Σαλαμΐνι ναυμαχίαν ό Μαρδόνιος, μετά 300, 

000 στρατιωτών απειλών τήν Ελλάδα, έπρό- 
τεινε τοΐς Αθηναίοι; νά τφ παραδώσωσι τήν πό

λιν των, χρήματα καί άλλα πλεονεκτήματα αύ- 

τοΐ; ύποσχόμενος, οί δέ Σπαρτιάται έπεμψαν 

δεόμενοι αύτών ν’ άποκρούσωσι τά; προτάσεις, 

τότε ό Αριστείδη;, τήν εκκλησίαν τοΰ δήμου 

συναγαγών καί προδιαθέσας, μετεκαλέσατο είς 

αύτήν τοΰ; εκατέρωθεν πρέσβεις, καί «Λακεδαι

μόνιοι; μέν έκέλευε φράζειν, ώ; ούκ έστι χρυσού 

τοσοϋτον πλήθος ούθ’ ύπέρ γήν, οΰτε ύπό γήν, 

όσον Αθηναίοι δέξαιντο άν πρό τής τών Έλ

λήνων ελευθερίας. Τοΐ; δέ παρά Μαρδονίου τόν 

ήλιον δειξας. «Άχρις άν ούτος (έφη) ταύτην πο- 

ρεύηται τήν πορείαν, Αθηναίοι πολεμήσουσι Πέρ- 

σαι; ύπέρ τής δεδηωμένης χώρας καί τών ήσεβη- 

μένων καί κατακεκαυμένων ιερών.» 

βίος Άριστείδον 10.

Αΰτη λοιπόν έστί τοϋ πίνακο; ή 

Έν τφ μέσω ΐσταται ό Αριστείδης 

του στηριζόμενος, τόν ήλιον δεικνύων καί μετά 

πατριωτική; έμπνεύσεως, ήν εκφράζει τό πρόσω- 

Π .Ιονταρ [·ο<:

παράστασις. 

εί; τό δόρυ

πόν του, τάς μεγάλα; εκείνα; λέξεις προφέρων. 

Περί αύτόν δ ΐστανται, άφ’ ένός μέν ό Σπαρ

τιάτης μετ’ αυτοΰ ένθουσιωδώς συνομ.νόων, άφ’ 

έτέρου δέ οι ΙΙέρσαι έμφοβοι, καί ύπό τό μέγε

θος τοϋ θεάματος είς ο παρέστησαν, καί ύπό τό 

ύψος τών λόγων ού; ήκουσαν τεταπεινωαένοι. Ό 

δέ χάρτης, ον ό εί; έξ αύτών φέρει άνά χεϊρας, 

έστί βεβαίως τοϋ Μαρδονίου ή επιστολή, ή; επί

σης μνείαν ποιείται μικρόν πριν ό Πλούταρχο;.

Έν τή ιστορία, αρχαία καί νέα, ύπόθεσις ύψη- 

λοτέρα καί καταλληλότερα ϊνα έμπνεύση τήν 

καλλιτεχνίαν δέν ήδύνατο νά έξευρεθή. Αΰτη 

έστίν ή ύπερτάτη έκφρασις τοϋ εύγενεστέρου πα

τριωτισμού, καί ή παράστασις αύτή; μνημεΐον 

πολύτιμον παραδιδον είς τόν θαυμασμόν τών με

ταγενεστέρων έπεισόδιον άξιον νά διαιωνισθή.

Καί ύπό έτέραν δ’ εποψιν τό εύρημα έστίν ύ- 

περτάτως σπουδαϊον, ότι, έν ω σχεδόν άνεξαιρέ- 

τως αί κεραμογραφικαί εικόνες περιορίζονται είς 

υποθέσει; μυθολογικά; καί μή κατιούσα; εί; πα- 

ρχστάσειςκαθαρώ; Ιστορικά; μεταγενεστέρας τών 

Τρωικών, τό μνημεΐον τούτο άποτελεϊ έκτακτον 

έξαίρεσιν, καί έπικυροΰν τήν άκρίβειαν τής διη- 

γήσεως τοΰ Πλουτάρχου άποδεικνύει αύτήν μή 

ούσαν προϊόν ή έφευρέσεώς ή εί; υπερβολήν δια- 

κοσμήσεως έπί μεταγενεστέρων αιώνων.

Καί περί μέν τής γνησιότητος τοϋ ΓΙίνακο;, 

ώς άρχαίου, ούδεμία δύναταί νά ύπάρχη αμφι

βολία. Άν ήτο νέον έργον, άν μέν πρωτότυπον, 

τότε ό νέος καλλιτέχνης κατ’ ούδέν θά ύπελεί- 

πέτο τών άρχαίων, άν δ’ άντίγραφον, τότε θά 

ύπήρχε λοιπόν όμοιου τούτου πρωτότυπον, όπερ 

κυρίως έστί τό ενδιαφέρον. Τό κατ’ έμέ δέ, πέ— 

πεισμαι ότι ούδείς τεχνοκρίτης θέλει τό ϊδει καί 

αμφιβάλλει ότι τοΰτο έστί τό πρωτότυπον.

Άςιόλογον όμω; έστί καί διά τήν έποχήν. είς 

ήν άναμφιβόλως ανήκει, τήν ού πολύ άπέχουσαν 

τοΰ τέλους τοϋΠελοποννησιακοΰπολέμου( Όλυμπ. 

93,δ'.—405 Πρ.Χρ.)καί ολίγον αύτοϋ μεταγε- 

νεστέραν. Ταύτην ένδεικνύουσιν άφ’ ένός μέν αί 

ξανθαί γραφαί έπί μέλανος έμβαδοϋ, αϊτινες ήσαν 

μεταγενέστεροι τών μελανών έπί ξανθού ε’μβα- 

δοϋ, καί άνήκουσιν εί; τήν περίοδον τή; πρό; τε- 

λειοποίησιν προόδου τή; κεραμογραφία;, άπό τών 

χρόνων περίπου τοϋ Περικλεούς’ άφ ’ έτέρου δέ 

ή μέν ορθογραφία, χρήσιν ποιούμενη τών φω

νηέντων Η καί Ω, άνήκει είς χρόνον μεταγενέ

στερον τοΰ άρχοντο; Εύκλείδου (Όλυμπ. 94 

β’.— 403 ΙΙρ. Χο.) ’Αλλ’ έκ τοϋ σχήματος 

τών γραμμάτων Ε, Μ, Σ καταφαίνεται ούχί 

μεγάλη ούσα ή άπ’ έκείνου άπόστασις. Καί ή έν- 

τέλεια δέ τοϋ διαγράμματος, καί ή θαυμασίαέκ- 

φρασις τή; ύπερηφάνου συναισθήσεω; τοϋ ήρωϊ- 

κοϋ πατριώτου, καί τή; ύπό τών λόγων αύτοϋ 

έμπνεύσεως τοϋ Σπαρτιάτου, ώ; καί τή; ταπει- 

νώσεω; τών καταβεβλημμένων ΙΙερσών, έλέγ— 

χουσιν έποχήν, καθ’ ήν έν άκμή ήνθη ή τέχνη.

"Ετερον δέ μέγιστον άπόκτημα δυναμεθα ϊσω; 

νά έλπίσωμεν ότι εχομεν έν τώ άριστα διατε- 

τηρημένφ Πίνακι τούτο», αύτήν τήν όμοιογρα- 

φίαν τοϋ Άριστείδου, έν τή άκμή τής ηλικίας 

του, διότι άπέθανε μόνον 10 ή 11 έτη (Όλυμπ. 

77 δ’.— 469 Πρ. Χρ. ή Όλυμπ. 78, α'. — 

468 ΓΙρ. Χρ.) μετά τήν έν ΙΙλαταιαϊ; μάχην, 

ή; τό προοιμίου ό Πίναξ παρίστησιν. Άν τό πο

λύτιμον εύρημ.α ήν, ώς έξελάβομεν, ολίγον μό

νον τοϋ Εύκλείδου μεταγενέστερον, τότε δέν α

πέχει περισσότερον τών 70 περίπου έτών τοϋ θα

νάτου του, καί περίτά 80 τής έποχής, ήν είκο- 

νίζει, ώστε δύναταί πιθανότατα νά ύποτεθή, 

ότι κατά τού; χρόνου; τής έξεργασίας αύτοϋ 

ύπήρχον, άν ούχί οι ενθυμούμενοι τούς χαρακτή

ρα; τοϋ μεγάλου άνδρός, άλλα καί εικόνες σύγ

χρονοι τό επίσημον έκείνο συμβάν παριστώσαι 

καί ϊσω; δύναταί ό Πίναξ να έκληφθή ώ; μια; 

τούτων αντίγραφου.

Καθ’ όσον ήδυνήθημεν νά πληροφορηθώμεν 

τό κειμήλιου τούτο εύρέθη έυ Φωκίδι,έκεΐ δέ παρ’ 

αύτώ καί έτερος Πίναξ, σχεδόν ίσος τάς διαστά

σεις, όμοιας τέχνης προϊόν, καί ώ; φαίνεται, τοΰ 

αύτοϋ έ.γαστηρίου καί τής αύτής έποχή;.’ ΙΙα- 

ρίστησι δέ υεάνιδα αύλοϋσαν καϊ έκατέρωθ-ν αύ

τή; δύο νέου; όρχουμένους, μετ’έπιγραφών, ύπέρ 

αυτήν δέν 'Εταίρα, παρ’έκάστφ δ* έκείνων Λω- 

(ΐαιττί/ς.
Αν δυνηθώμ.εν προσεχώς άκριβεστέρας νά λά- 

βωμεν πληροφορίας περί τοϋ τόπου καί τών άλ

λων περιστάσεων τής εύρέσεως, καί έπιτύχωμεν 

φωτογραφίαν τοϋ πρώτου τών δύο πινάκων, καί 

τήν άδειαν τής έκδόσεως, θέλομεν σπεύσει να 

θέσωμενταϋτα εί; τήν διάθεσιν τοΰ «Εσπέρου», 

νομίζοντες ότι ούδέν δύναταί νά πε.ιλάβγ κό

σμημα ώραιότερον καί μάλλον ένδιαφέρον είς τά; 

στήλα; του.

Έπαινο; δ’ οφείλεται καί εύγ.ωμοσύνη εϊ; 

τού; φιλοτιμώ; δαπανώντας πρός κόσμησιν τών 

οϊκων των δΓ άξιολόγων λειψάνων τή; Έλληνι- 

νική; άρχαιότητος, διότι διά τούτου ού μόνον δί- 

δουσι δείγματα εύγενοϋς καί ύψηλοτέρα; πνευ

ματικής άναπτύξεως, άλλά καί προλαμβάνουσι 

τελεσφορώτερον ή πάσα νομική άπαγόρευσι; τή» 

ε’κ τή; Έλλάδο; έξαγωγλν τών Ιστορικών καί 

καλλιτεχνικών αύτή; θησαυρών.

Έν Ά&ήναι:

Α. Ρ. Ραγκαβιις

Η ΔΑΜΑΣΚΟΣ -

(μετά εικόνων)

( Συνεχεία ζ.αί τελο:).

Εί; τό άκρον τή; άγορά; κ-ΐται εν τών ώραι- 

οτέρων οικοδομημάτων τή; πόλεως. Είναι τοΰτο 

τό μέγα λεγόμενον τζαμίον (Τζαμί έλ Άμουί), 

τό όποιον ήτο άλλοτε χριστιανική έκκλησία. 

Άγνωστον είναι πότε έκτίσθη, γνωστόν δέ είναι 1 

μόνον ότι ό αύτοκράτωρ Άρκάδιο; άνεκαίνισεν 

αύτήν ε’ν έτει 395, καί ότι έτιμίτο εί; μνήμην 

τοϋ Άγιου Ίωάννου τοϋ Βαπτιστοϋ. Καί έν 

άρχή μέν έτελοΰντο έν τώ τεμένει τούτφ αί ίε- . [ 

ροτελεστίαι καί τών Οθωμανών καί τών Χρίστε- j 

ανών, έν έτει όμω; 705 ό Βελιδ έξεδίωξεν έκεΐ- 

θεν τού; Χριστιανού; καί έκτοτε χρησιμεύεΓμόνον 

ώ; τζαμίον. Πρό τοΰ τεμένους ύπάρχει άπέραν- 

το; μαρμαρόστρωτος αύλή, περικυκλωμένη ύπό 

δύο σειρών στοών πλουσίω; κεκοσμημένων.

Τό έσωτερικόν τοϋ τεμένους, έχων μήκος 131 ] 

μέτρων καί πλάτος 38, διαιρείται εϊ; δύο ϊσα 

μέρη διά ύψηλοϋ θολού καί καταλήγει εκατέρω

θεν εί; ύψηλόν μιναρέν. Δύο σεεραί κιόνων μή

κους 7 μέτρων διαιροϋσι τό υ.ήκο; τοϋ τζαμιού 

εί; τρία μέρη’ ώραία μάρμαρα καί τάπητες πο

λυτελείς καλύπτουσι τό έδαφος, άπό δέ τών 

δοκών τή; στέγης κρέμανται πλεϊσται λυχνίαι. 

Είς μίαν γωνίαν τοΰ τζαμιού ύπάρχει ύπόγειος 

κρύπτη, έν ή διατηρείται έν χρυσή πυς.δι ή κε

φαλή τοΰ Άγιου Ίωάννου. Ή είσοδο; είς τήν 

κρύπτην ταύτην ούδένί έπιτρέπεται. Εί; τό 

άκρον τή; αύλή; ύπάρχει οκτάγωνον οικοδόμη

μα, ού ό θόλο; στηρίζεται έπί άρχαίων κιόνων. 

Τό οικοδόμημα τοΰτο είναι ή βιβλιοθήκη, έν ή 

φυλάττονται τά ιερά βιβλία.

Ούχί μακράν τοϋ μεγάλου τζαμιού εύρίσκε- 

ται έτερον τέμενος, καλούμενου Κουβέτ-έν-Να- 

ουφαρά, τό όποιον πρό; τό βόρειον μέρος έχει 

ύψηλόν μιναρέν, έξ ού ή θέα έπί τή; πολεω; 

είναι καταπληκτική, διότι ό ε’κεϊθεν θεωρών τήν 

πόλιν βλέπει είς μεγάλην κύκλω άπόστασιν τού; 

τοίχου; τών οικιών καί τά δώματα, φωτιζόμενα 

ύπό τών ζωηρών άκτίνων τοϋ ήλίου καί διά μέ

σου αύτών τά; στενάς καί σκοτεινά; οδούς, διευ- 

θυνομένας πρός όλας τά.ς διευθύνσεις άνευ σχε

δίου κανονεκοΰ.

Πρός δυσμά; τής πόλεως ύπάρχει τό άρχαϊον 

φρούριον, τετράγωνον μέγα οικοδόμημα, ώχυ- 

ρωμένον διά δώδεκα πύργων, κατασκευασθεντων 

τό πλεΐστον έξ άρχαίων ογκολίθων. Τό φρούριον 

τοΰτο χρησιμεύει σήμερον ώ; οπλοθήκη, έν ή 

διατηρούνται πολλά όπλα τοΰ μεσαιώνος, τά 

όποια άνήκον είς τού; Σταυροφόρους. Τό φρού

ριον πολλάκις ε’πεσκευάσθη, ή δε τελευταία αύ

τοϋ επισκευή χρονολογείται έκ τοΰ έτους 1219, 

ώστε ύπό εποψιν άρχαιολογικήν τό οικοδόμημα 

τούτο οϋ μ.ικρόν παρέχει το ενδιαφέρον.

Πολλά είναι τά άζιοθέατα αντικείμενα έντός 

τής πόλεως, ών τινα θέλομεν άναφέρει. Ούτω; 

έν τή διασταυρώσει τεσσάρων όδών ύπάρχει 

ώραϊος πλάτανος, ού ό γιγάντιο; κορμός έχει 22 

μέτρων περιφερειαν.ΙΙαρα τήν πύλην μεκροΰ τζα

μιού ύπάρχει κυπάρισσο; άρχαιοτατη καί ορθου- 

μένη εί; μέγα ύψος. Έν τοΐ; κλάδοι; ούτή; νυ- 

κτοκόρακε; έχουσι τά; φωλιά; των.

Πρός νότον τή; πόλεως έν υ.έσω προαστείαυ 

κατοικουμένου ίδίω; παρά τών Βιδουίνων τής 

έρημου εϋρίσκεται τό έκτ ταμένον νεκροταφεϊον 

τοϋ Μεϊδάν, έν ώ αμέτρητοι κατάκεινται οί 

τάφοι. Τινέ; τών τάφων τούτων έχουσιν ύπε- 

ράνω θόλον, καί έν αύτοΐς είσί τεθαμμένκ βε

βαίως επίσημα πρόσωπα. Ή είσοδος έντός τών 

θολωτών τούτων μαυσωλείων είναι αύστηρώς 

άπηγορευμένη.

Εί; τό άκρον τοϋ προαστείου τούτου ύπάρχει 

τάφος, δστι; λέγεται ότι είναι ό τάφο; τοϋ 

αγίου Γεωργίου. Ή παράδοσι; αναφέρει ότι ό 

άγιο; Γεώργιος διηυκόλυνε τφ άγίω Παύλφ τήν 

έκ τή; Δαμασκού φυγήν. Ό τάφο; ούτος, σκι- 

αζόμενο; ύπό λαμπρού καί πυζ.νοφύλλου δένδρου, 

σύγκειται έκ σαρκοφάγου άπλή; λιθόκτιστου, 

περιπεφραγμένης ύπό ξυλίνου κιγκλιδώματος.

Έν ταϊ; στεναϊ; όδοϊς τοϋ Μεϊδάν δύναταί 

νά ϊδη τις τού; ημιάγριου; κατοίκου; τή; Χαου- 

ράνη; καί τή; ερήμου τη; Συρίας, οϊτινες μετα- 

φέρουσιν ένταϋθα πρό; πώλησιν τά προϊόντα τή; 

χώρας των. Τά προϊόντα ταϋτα είναι σίτος, και 

δέρματα διαφόρων ζώων. Οί νομάδες ούτοι, οϊ- 

τινες είναι ώ; έπί τό πλεΐστον Κούρδοι ποιμένες, 

είναι όλοι ώπλισμέννι εϊτε διά μακρών τουφεκίων 

είτε διά άκοντίων ή καί διά εγχειριδίων καί πι- 

στολίων πολλάκις πολυτελεστάτων. Έκτο; τών 

νομάδων τούτων ποιμένων ζώσιν έν τώ προα- 

στείφ τοΰ Μεϊδάν καί ούκ ολίγοι Αθίγγανοι, 

οϊτινες διατελοΰσιν ύπό άρχηγούς, καί εξασκοΰσι 

τό έμπόριον τών ίππων, όνων καί ήμιόνων. 

Πολλοί τούτων είναι καί λίαν επιτήδειοι καί έπι- 

κίνδυνοι κλέπται. Αί γυναίκες των διακρίνονται 

διά τό κάλλος των, άλλα καί διά. τήν φιλαρέ- 

σκειάν των καί όταν ήναι νέαι έζασκοϋσι τό 

επάγγελμα τών χορευτριών, διότι άγαπώσιν είς 

άκρον τά κοσμήματα.

Ακολουθών τι; τήν δεζ'.άν όχθην τοϋ τήν πό

λιν διασχίζοντος ποταμού φθάνει μετά πορείαν 

ολίγων λεπτών τή; ώρας ένώπιον μεγαλοπρεπούς 

οικοδομήματος άνεγερθέντος έν έτει 1515 ύπό 

τοΰ Σουλτάνου Σελίμου καί όρισθέντος πκρ’ αύ

τοϋ ϊνα χρησιμεύσν) ώ; άσυλον καί νοσοκοαεϊον 

διά τούς πτωχούς προσκυνητής. Τό οικοδόμημα 

τούτα σχηματίζει έκτεταμένον τετράγωνον, πε

ριέχον πλήθος μικρών οικημάτων καί σκοτεινών 

παραπηγμάτων καί μαγαζείων. ΤΙ εύρεϊα αύλή 

κοσμείται διά μεγάλων καστανεών καί έχει δύο 

μαρμάρινους δεξαμενής.

' ϊ'πολείπεται ήμϊν νά συμπληρώσωμεν δι’ ολί

γων λεξ εων τήν ιστορίαν τής Δαμασκού, περί ής 

άνεφέραμεν έν άρχή τή; παρούση; διατριβής. Λ’ι 

άραβικαί παραδόσεις άναφέρουσ·. τήν Δαμασκόν 

ώ; μίαν τών άρχαιοτάτων πόλεων τοΰ κόσμου. 

Καί βεβαίως ή όασις, έν ή κεϊται, περιρρεομένη 

ύπό άφθονων ύδάτων καί τοποθετημένη μεταξύ 

τή; ερήμου, τής Συρία; καί τών εύφορων ύπω- 

ρειών τοϋ Λιβάνου κατωκήθη έν χρόνοι; άρχαιο- 

τάτοι;. Τό όνομά της άναφέρεται εί; συγγράμ

ματα αρχαιότερα τή; ιερά; Γραφής. Κατά τούς 

χρόνους τοϋ βασιλέως Δαβίδ ήγεμών τή; Δαν.α- 

σκοϋ ήτο ό Χαδάδ, άνήκων είς άρμενικήν δυνα

στείαν. Βραδύτερου ή πόλις έκυριεύθη ύπό τοΰ 

Τιγλάθ Φαλασαο καί οί κάτοικοι αύτής ήχθησαν 

αιχμάλωτοι εί; Ασσυρίαν. Το ιστορικόν τοΰτο 

γεγονός ήδυνήθη μετά πολλοϋ κόπου ν' άναγνώση 

ό διάσημος άγγλος άρχαιολόγο; ’'Ρώλινσων έν 

ταΐ; άνασκαφείσαι; παρ' αύτοϋ έπιγραφαϊ;. Κατά 

του; χρόνους τοΰ Ν αβουχοδονώσορος ή Δαμασκό; 

έξουσιάζετο ύπό τών Χαλδαίων, καί κατά τού; 

χρόνου

Τή προτροπή τοΰ άγιου Παύλου ίδρύθη έν 

Δαμασκφ έκκλησία χριστιανική, ή; ό πρώτο; άρ- 

χηγός ύπήρζεν ά Άνανίας. Μετά τήν άλωσιν τής 

'Ιερουσαλήμ παρά τοϋ Τίτου δέκα χιλιάδες’Ισραη- 

λιτών έφονεύθησαν παρά τών 'Ρωμαίων. Ση

μειωτέου ότι οί Τσραηλϊται ήσαυ έν Δαμασκφ 

ανέκαθεν πολυπληθείς καί πλούσιοι. Βαθμηδόν τό 

σκοτος καλύπτει τήν Ιστορίαν τής Δαμασκού, 

διότι ή Αντιόχεια έγένετο 

χριστιανικού κόσμ.ου. Άλλ’ 

ρουν πάντοτε τήν Δαμασκόν

Συρίας καί τή; Μεσοποταμία;. "Οτε κατά τόν 

έβδομον αιώνα έκυριεύθη ύπό τών Αράβων 

πεςιεϊχεν έντός τών τειχών της δεκαπέντε 

χριστιανικής εκκλησίας. Έπί Ηρακλείου κατ- 

εστράφη ή Δαμασκό;, βραδύτερον δ’ έγένετο

; τών Άχεμενιδών ύπό τών Περσών.

η πρωτεύουσα τοΰ 

οί 'Ρωμαίοι έθεώ- 

ώ; τήν κλείδα τής
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ή έδρα τών Καλιφών έκ τής δυναστείας τών 

Όμμυαδών, καί ή πρωτεύουσα άπεράντου 

κράτους. Έν έτει 634 στρατός έκ 40 χιλιάδων 

’Αράβων κατατροπώσα; παρά την Τιβεριάδα 

λίμνην 200 χιλιάδας Βυζαντινών προέβη {Λβχρε 

τών τειχών τής Δαμασκού, ήν καί στενώς έπολι- 

όρκησε. Μετά πολιορκίαν τεσσάρων μηνών οί 

"Αραβες κατόρθωσαν νά εΐσελθωσιν είς τήν πό- 

λιν ήν καί ήρξαντο λεηλατοΰντες. Τό έπιλοιπον 

μέρος τής πόλεω; ^συνθηκολόγησε πρός τούς νικη- 

τάς. Έπί τών ’Αράβων ή Δαμασκός κατέστη ή 

πρωτεύουσα τών πλουσιωτέρων μερών τοΰ τότε 

πεπολιτισμένου κόσμου τής’Ασίας καί τής βορείου 

’Αφρικής. Ήτο τότε πόλις εμπορίου καί πολυ

τελείας, πόλις έν ή ήκμαζον αί τέχναι καί αί έπι- 

στήμαι, έν ή κατά προτίμησιν έζων οι ποιηταί, 

οί ιστοριογράφοι καί οί θεολόγοι τοϋ μεγάλου τού

του κράτους Ή ακμή αύτής διήρκεσεν έπί έτη 

πολλά.

Καί σήμερον έτι όλαι αί άραβικαί φυλαί θεω- 

ροϋσι τήν Δαμασκόν ώς πρωτεύουσαν τής Συρίας, 

διότι είναι και ή μόνη πόλις ήτις παρά τήν εκπο

λιτιστικήν επιρροήν τής Εύρώπης, ήτις κατα

κλύζει τήν ’Ανατολήν, διετήρησεν ένεκα τής δέ

σεως της όλους σχεδόν τούς τύπους, οΰς είχε κατά 

τήν μεγάλην καί ένδοξον αραβικήν εποχήν.

Τέλος

0 ΟΙΚΟΝΟλΠΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΝ

Ό διάσημος Αιγυπτιολόγος Βρούξ πασάς, 

Γερμανός τήν πατρίδα, άναφερόμενος είς τά νέα 

έν Αίγύπτω σπουδαία αρχαιολογικά εύρήματα, 

ώμίλησεν εσχάτως έν τή Γεωργική Εταιρία τοΰ 

Βερολίνου περί τοΰ οικονομικού βίου τών αρχαίων 

έν Αίγύπτω κατά τούς χρόνους τών Πτολεμαίων, 

δηλ. κατά τάς τελευταίας πρό Χριστοΰ εκατον

ταετηρίδας, καθ’ ήν τό έμπόριον άνεπτύχθη διά 

τής κατ' εύθεϊαν συγκοινωνίας μεταξύ ‘Ρώμης 

καί ’Ινδιών διά τών διωρύγων τής Αίγύπτου. 

Ό ρήτωρ κατέθεσε καί διαφόρους συγκριτικούς 

πίνακας τής άρχαίας 'Ελλάδος καί ’Ιταλίας, 

οΐτινες τά μάλιστα ένδιέφερον τούς πολυπληθείς 

άκροατάς του.

Μεταξύ άλλων άνέφερε περί καταλόγου τών 

καθημερινών δαπανών ενός αξιωματικού τών Πτο

λεμαίων, καταλόγου εύρεθέντος έν παπύρω άρι

στα διατετηρημένφ. Ό άξιωματικός ούτος ήτο 

Μακεδών τήν πατρίδα, καί εύρίσκετο έν Θήβαις 

τής Αίγύπτου. Ό ύπηρέτης του έκράτει τακτικήν 

σημεϊωσιν τών δαπανών, έν αίς φαίνεται ότι 

παρεισέφρυον ένίοτε καί καταχρήσεις, άς όμως 

ό άξιωματικός δέν ένόει. Ή σημείωσις είναι είς 

άκρον περίεργος. Ούτως έντός 11 ήμερών ό άξιω

ματικός έδαπάνησε διά πλύσιμον τών άσπρορρού- 

χων του 30 λεπτά τοϋ φράγκου (κατά τό σημε

ρινόν νόμισμα). Διά τήν καθημερινήν τροφήν έδα- 

πάνα 20 λεπτά, καί οσάκις είχε προσκεκλημέ

νους συναδέλφους του είς τήν τράπεζαν ή δαπάνη 

άνήρχετο είς 60 λεπτά. Διά διάφορα χόρτα έδα- 

πανώντο 5 λεπτά. Διά λάχανα 1 1 λ. διά κο- 

λοκύνθας 6 λ. σκόρδον 8 λ. έλαιον 15 λεπτά, 

έλαιον διά τάς λυχνίας 5 λ. διά ξύλα (τοΰ μαγει

ρείου) 8 λ. διά μελάνην 12 λεπτά. Καθ’ όλας 

τάς διαλειφθείσας 11 ήμερα; δίς μόνον έφαγε 

κρέας, καί τούτο όταν είχε προσκεκλημένους· ή 

δαπάνη τοΰ κρέατος άιήλθε τήν μίαν ήμέραν 

είς 12 λ. καί τήν άλλην είς 13 '/2 Μία μερίς 

ιχθύων έκόστιζε 5 λεπτά. "Αλλη σημείωσις άνα- 

φέρει τάς τιμάς διαφόρων ειδών, ούτω π. χ. πα

χύς βοΰ; έκόστιζε 140 φρ., μία χήν 3 φρ. Είς 

ίππος έπληρώνετο μέ 1000 φρ. περίπου. Μία 

οκά αιγυπτιακού οίνου έκόστιζε 5 λ. Τό αύτό 

έκόστιζε καί ή οκά ’Ιταλικού οίνου, όστις έν 'Ιτα

λία έπληρόνετο μέ 3 λ. καί έν ’Αλεξάνδρειά έπλη- 

ρονε δασμόν εισαγωγής 2 λ.

Ό ζύθος ήτο συνηθέστατος έν Αιγύπτιο, καί 

ελεγείο ότι ή "Ισις αύτή έφεύρεν αύτόν. Ή οκά 

τού γάλακτος έκόστιζε τό διπλάσιον τοΰ οίνου.

Τά ενδύματα ήσαν είτε έκ λινού είτε έξ ινδι

κών ποικιλοχρόων ύφασμάτων, καί συνίσταντο 

έκ χιτώνας, έπενδύταυ καί μανδύου. Χιτών μικρού 

παιδιού έκόστιζε μόνον 1 φρ. χιτών άνδρός 10 

φρ. 'Ανήκουστος ήτο ή τιμή, ήν έπλήρωσεν ή 

πρώτη καλλονή τής Άλεξανδ είας, ή ΓΙραξινόη 

δΓ έν φόρεμα — διακόσια φράγκα. 'Ολόκληρος ή 

πόλις άνεστατώθη μαθοϋσα τήν σπατάλην ταύ

την τής πολυτελούς γυναικός.

’Απαραίτητοι έν έκάστη οίκ·α ήσαν οί δοΰλοι.

Εν Αίγύπτω έπί τών ΙΙτολεμαίων ή τιμή τοϋ 

δούλου, είτε αρρενος είτε θήλεος, ήτο περίπου 

200 φράγκων, έν 'Αθήνα·.; κατά τήν αύτήν έπο- 

χήν κατά 20 φρ-γκα άνωτεςα. ’Ανεπτυγμένοι 

όμως δούλοι, οΐτινες έχρησιμευον ώς οικοδιδά

σκαλοι, γλύπται μουσ κοί κτλ. είχον τιμήν 

πολύ άνωτέραν. Έν έτει 250 πρό Χρ. έπωλήθη 

δούλο; διδάσκαλος έν Αλεξανδρεία άντί 5 χι

λιάδων φράγκων.

Συνελοντι δ* είπεϊν οικογένεια έν Αίγύπτω συ- 

νισταμενη -κ τοΰ πατρός, τής μήτρας καί ένός 

δούλου έδαπάνα κατά μήνα διά τήν τροφήν τη; 

120 φράγκα, έν δέ άτομον 60 φράγκα. Έ< Ά- 

θήναις όμως ό βίος ήτο πολυδαπανώτερος, δεοτι 

οικογένεια έκ τεσσάρων ατόμων συγκειμένη έξώ- 

δευε κατά μήνα 400 φράγκα.

Μετριωτάτη ήτο ή δαπάνη διά τούς γάμου;- 

γινώσκομεν έκ τών εύρεθεισών σημειώσεων, ότι 

νεάνις τις είχεν οικονομήσει 10 φρ. διά τά έξοδα 

τού γάμου της. Δυσαναλόγως μεγα/ειτέρα ήτο ή 

δαπάνη δ·ά τάς κηδείας καί τόν ενταφιασμόν. Ό 

Διόδωρος διηγείται ότι ύπήρχον δύο τάξεις κη

δειών, ών ή μέν πρώτη έκόστιζε 1450 τάλληρα 

καί ή δευτέρα 480 τάλληρα. Εΰρεθη πάπυρος, 

έν ω σημειούται ότι άνθρωπός τις έν Αίγύπτω 

ώρισε 607 τάλληρα διά τήν κηδείαν καί τόν 

τάφον του.

Αί τιμαί τών οικιών έν Αίγύπτφ ήσαν άναλο- 

γως εύθυναί. Οικία άρκούντως εύούχωρος έν τή 

κεντρεκωτέρα όδφ τής Μέμφιδος καί άποφέρουσα 

έτήσιον εισόδημα 250 χρυσά φράγκα έκόστιζε 

1440 τάλληρα. Έν Θήβαις δέ ήδύνατο ν' άγο- 

ράσγι τι; οικίαν άντί 250 καί 150 φράγκων.

Οί φόροι καί οί δασμοί ήσαν κατ' έκείνους 

τούς χρόνους βαρύτεροι ή σήμερον. Οί φόροι ήσαν 

άμεσοι καί έμμεσοι. Οί Αιγύπτιοι μάλιστα είναι 

οί πρώτοι είσαγαγοντες τούς έμμέσους φόρους. 

01 φόροι έπληρόνοντο είτε εί; είδος (σίτον) είτε 

είς χρήματα. ’Επειδή όμως τά νομίσματα ήσαν 

μόνον χαλκά, ήτο ανάγκη ταύτα νά κομισθώσι 

προηγουμένως έν μεγάλοι; καλάθοι; είς τόν τρα

πεζίτην, όστις τά ήλλασσε. Καί σί ναοί έφορολο- 

γοϋντο. "Αμεσοι φόροι ήσαν οί φόροι τής γης, 

τών άγρών, τών οικιών, καί τών επιτηδευμάτων 

έμμεσοι δέ οί δικαστικοί φόροι, οί έπί τών κλη

ροδοτημάτων, ό φόρος τοΰ ζύθου, οί φόροι τής 

εισαγωγής καί εξαγωγής. Ό βαφεύς έπλήρονε 

κατ' έτος 1 I ι/2 φρ. φόρον έπιτηδεύματος,ό μυ- 

ροπώλης 6 φρ. Πρός ευκολίαν τών πολιτών έπλη- 

ρόνοντο οί φόροι κατά δόσεις. Ό νόμιμός τόκος 

ήτο 1 1 */ί τοϊ’ °/0- Εαν κατά τήν προθεσμίαν 

ό οφειλέτης δέν ήδύνατο νά πληρώση, τότε τό 

ήμισυ τοΰ δανεισθεντος ποσού προσετίθετο εί; τό 

κεφάλαιον. έν ώ οί τόκοι άφηρούντο έκτοΰ κεφα

λαίου κατά τήν συνομολόγησιν τοΰ δανείου.

'Όσον δ’ αφορά τά; εισπράξεις, εύρίσκομεν ότ 

ό έργάτης έλάμβανε καθ’ έκάστην διά μισθόν μέν 

50 λεπτά καί διά τήν τροφήν του 65 λ. Ή θέσις 

τών στρατιωτών ήτο καλλίτερα. Ό απλού; στρα

τιώτης έλάμβανε μηνιαΐον μισθόν 1 φρ. καί 20, 

πρός δέ καί 1 φρ · διά τήν τροφήν του καί 20 

περίπου οκάδας σίτου. Ό ύπαξιωματικός είχε 

μισθόν 10 φρ. κατά μήνα εκτός τής τροφής του. 

Ό κατώτερος άξιωματικός είχε κατά μήνα 50 

φρ. Ό μισθός ήτο πολύ άνώτερος είς τούς άνω- 

τέρους βαθμούς. Αίγύπτιο; στρατάρχης κατά 

τήν έν Συρία εκστρατείαν έλάμβανεν άμοιβήν 

1000 φράγκων τήν ήμέραν. Ό διοικητής ύπο- 

στράτηγο; έλάμβανεν έν καιρώ ειρήνης 100 

φράγκα μισθόν καθ’ έκάστην.

Τά εισοδήματα τοϋ κράτους έπί τών Πτολε

μαίων ήσαν 2 '/2 — 3 εκατομμυρίων λιρών άγ- 

γλικών. Σήμερον ταύτα άνε'ρχονται εί; 7 — 8 

εκατομμύρια. Ή άναλογία τής άρχαιότητος πρό; 

τού; καθ’ ήμάς χρόνους είναι 1 πρός 3. Έπομέ- 

ως ψευδές όλως είναι ότι οί άρχαϊοι δέν είχον 

έξοδα. Καί δαπάνα; είχον, καί φόρου; έπλήρο- 

ον, καί έφοόντιζον καί έμόχθουν, καί έν γένει 

έτρωγον, ώς ήμεϊς,τόν άρτον έν ίδρώτι τοϋ προ

σώπου των.

ΓΝΏΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

_____________________ -S
Χορεύτριαι έν Λαμασκώ

Τά πλεϊβτα των σφαλμάτων καί τών δυστυ
χημάτων ημών προέρχονται έκ τοϋ οτι πολύ 
αργά άποκτώμεν την γνώΰιν ημών εαυτών.

ΔΑΝΙΗΛ ΣΤΕΡΝ.

"Γπάρχουσιν άνθρωποι, οΐτινες ουδέποτε 
κατορ&οϋβι νά ύψω&ώβιν όσον υψηλά καί αν 
άναρριχη&ώσιν.

ΤΕΠΦΕΡ

Καί αυτοί οί αχάριστοι είναι ωφέλιμοι- διότι 
σε προτρέπουσι νά κάμης τδ καλόν αφιλοκερδώς.

ΚΛΑΡΕΤΓ.

Ό μη αγαπών τήν παρίδα του άπολΰτως 
καί τυφλώς. ουδέποτε είναι τέλειος άνήρ.

ΕΔΜΟΝΔΟΣ ΑΒΟΥ

Ό δημαγωγός έν τη δημοκρατία υποκρίνεται 
τό αυτό πρόσωπον, τό όποιον υποκρίνεται ό αύ- 
Aixig ίν μοναρχία.

ΦΡΑΡΓ

Κρήνη έν τή άγορφ τής ζ/αμασκοΰ.
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Γαλήνη περιέβαλε τήν γήν καϊ τούς αίδέρας.
Βωβόν τό πάν ώς άνδρωπος είς σκέψεις βυδισμένος- 

"Ή αίσδημα βαδύτατον έγκλείων είς τίι στήδη.
Γαλήνη περιέβαλε τήν γήν και τούς αίδέρας

ΛΙ σφαίραι αί ούράνιαι, τά ΰδατα τής λίμνης, 
Λί φάραγγες, τά πλάγια τών λόφων καϊ τά δένδρα

Σιγοϋν πλήν δέν ύπνώττουσι· ζωή έντονωτέρα 
Παρά ποτέ κυκλοφορεί έντός των κ' όλα έχουν 

Συναίσδησιν ανέκφραστου τοΰ Πλάστου καϊ Θεού των.
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Λι' όλης τής έκτάσεως νομίζει ότι τρέχει 
Αόριστόν τι αίσδημα, άόριστον τι πάδος,

Καδώς τό κυριεϋον μας έν ώρα μοναξιάς, 
Όταν αύτούς έλάχιστα μονήρεις δεωρώμεν.

Αύτό ψυχή τής μουσικής τυγχάνει αρμονίας, 
Ήτις καδώς ό δαυμαστός κεστός τής Αφροδίτης

Μέ δέλγητρα πανίσχυρα πάσαν ζωήν δεσμεύει, 
Καϊ τόν ώχρόν δέ δάνατου θ’ άφώπλιζεν 'άν ούτος

Ούσιωδώς τήν φύσιν μας ήδύνατο νά βλάππη,
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Τάς περίοπτους κορυφάς τών ύψηλών όρέων 
Άφρόνως δέν έξέλεγε διά βωμούς ό Πέρσης·

Έπί αύτών ίστάμενος ήδύνατο έφ' όλων
Τόν όφδαλμόν έλεύδερον ώς αετός νά ρίπτη.

Καί νά ζητεί τό άπειρον κα'ι παντοκράτορ πνεύμα, 
Είς όπερ οί χειρόκτιστοι ναοί μας δέν αρμόζουν.

Τούς μαρμάρινους κίονας τών Γότδων καί Ελλήνων 
Παράβαλον πρός τ' ουρανού τούς σαπφειρίνους δόλονς 

Καί μή προσήλον, άνδρωπε, είς τά μικρά τόν νοϋν σου.
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Ό ουρανός συννέφωσε. "Αχ! πόσον μετεβλήδη .' 
Ή νύξ. ώ μαύρη δύελλα, άγρίαν έχετ’ όψιν

Καϊ έν ταύτώ έρατεινήν καδώς είνε τό ιίμμα 
Τής γυναικός τό μελανόν καί έμπλεον άγάπης.

Ό κεραυνός μέ πάταγον άπ' άκρου έως άκρου 
Κυλιέται άκράτητος καί έπισκήπτει λαϋρος.

Κάδε βουνόν τόν ήχόν του τον τρομερόν μιμείται, 
Φωνάζουν άγαλλόμεναι άπό μακράν αί Άλπεις

Καί αποκρίνεται βραχνώς ό ομιχλώδης Γιούρας.

93
s
I

Πόσον φρικτή παρίστασαι, ώνύξ ένδ οξοτάτη! 
Λεν ήλδες ύπνον φέρουσα είς τήν άλγοϋσαν φύσιν. 

Όδεν ας γείνω μέτοχος τής φοβέρας χαράς σου, 
Μέ τά στοιχεία άς μιχδώ καί μέ τήν τρικυμίαν.

Φωσφορισμούς τά κύματα τής λίμνης άναδίδουν, 
’Επί τής γής κατέρχεται βροχή ραγδαιοτάτη, 

Τδ σκότος διαδέχεται ή άστραπή ταχεία,
Κ’ οί λόφοι τρέμουν σύσσωμοι ώς άν έκ δεμελίων 

Μέγας σεισμός ύπέβραζεν ϊνα τούς άνατρέψη.
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'Εκεί στενός ό Ροδανός χωρίζει δύο βράχους, 
Οϊτινες άντικρύζουσιν άλλήλους άγερώχως

72 ς έρασταί έρίσαντες μ’ έμπάδειαν τοιαύτην 
ίΐστε αδύνατος νά ή ή συνδιαλλαγή των.

Έν τούτοις, μεταμέλεια πικρά τούς βασανίζει
Και τήν ψυχήν των πάντοτε κατακρατεί ό έρως,

Ό έρως όστις ήναψε τά τρυφερά των στήδη
Καί είτα τούς έχώρισε διά νά τούς παιδεύη

Μέ πόλεμον ένδόμυχον έφ’ όλης τής ζωής των.
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Τώρα αί μαϋραι δύελλαι δρμητικώς πετώσαι 
Είς τού ταχέως 'Ροδανού κατέφδασαν τάς δχδας·

Ής άδελφαϊ μαινόμεναι βοοϋν όμοϋ και παίζουν 
Εκσφενδονίζουν κεραυνούς άπό χειρός είς χεϊρα

Καί λάμψιν κυανόλευκου σκορπίζουν είς τά πέριξ.
Οί δύο βράχοι δέχονται τους σφοδροτάτους κτύπους,

Άλλοίμονον, οί όρφανοϊ οί χωρισμένοι βράχοι .'
'Ομοίως τά βαρύτατα ραπίσματα ή τύχη

Λεν καταφέρει πάντοτε έπϊ τών δυστυχούντων ;
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Ή ουρανέ μέ σύννεφα καί άστραπάς καί κρότους, 
Ή άφρισμένε ποταμέ καϊ ταραγμένη λίμνη,

Μ’ αίσδήματα άνέκφραστα πληροίτε τήν ψυχήν μου,
Καί άγρυπνος σας δεωρώ δλόκληρον τήν νύκτα-

Ό μακρινός σας θόρυβος μοί φαίνεται ότ’ είνε
Ήχώ τής πάλης τής φριχτής τοϋ δυστυχούς μου κόλπου.

Άλλά, στοιχεία άγρια, πού άραγε κοιμάσδε ; 
Τά πάδη ομοιάζετε τού άνδρωπίυου στήθους,

Ή πάντοτε έλεύδερα περάτε τάς εκτάσεις;
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72, έάν ήτο δυνατόν τούς στοχασμούς μου τώρα,
Τά πάδη καί αισθήματα, τούς φοβερούς μου πόθους,

Παν ό,τι έξεζήτησα, πάν ό,τι έφαντάσδην,
’Εκείνο τό άόριστον οπερ μέ βασανίζει,

72έάν ήτο δυνατόν μέ μίαν μόνην λέξιν
Νά έκστομίσω, ήδελον μέ ήδονήν λαλήση

Καί κεραυνός ή λέξις μου έκείνη έάν ήτο·
Άλλ’ όπως έχω άφωνος καί ξώ καί θ' άποδάνω.

Τό ξίφος μου δέν δύναμαι νά σύρω έκ τής θήκης.
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Άλλ’ ή αύγή άνέτειλε χαροποιά καϊ πάλιν 
Μέ εύοσμου άναπνοήν καί μ' άνδη έστεμμένη.

Τά έλαφρά νεφύδρια διώκει φιλοπαίγμων
Καί μειδιφ ώς 'άν ή γή κοιλάς δέν ήτο θρήνων.

Μία ημέρα ΰπαρξιν λαμβάνει περιπλέον.
Καί πάλιν άς άρχίσωμεν τόν δρόμον τής ζωής μας.

Οΰτω κ’ έγώ τάς δχδας σου, Λεμάνη, περιτρέχω
Μέ τήν έλπίδα ήσυχα ν’ άνακαλύψω μέρη

Καί νά σταθώ νά βυ&ισ&ώ είς τρυφεράς μελέτας.
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Είσαι πατρϊς τοΰ έρωτος, γλυκεία Κλαρεντία.
Ώς στεναγμός έρωτικός μυρίξίΐ <5 άήρ σου

Κ’ έν έρωτι τά δένδρα σου ριζοΰνται καϊ βλαστάνουν~
Μέ TVV χροιάν του βάφονται οί πάγοι κ’ αί χίονες

Τών υψηλών όρέων σου δσάκις αί άκτΐνες
Τής δύσεως αί βόδιναι έπάνω των προσπίπτουν.

Καί οί πελώριοι κρημνοί τόν έρωτα κηρύττουν,
Τόν έρωτα τόν άληδή, όστις έδώ έκρύβη

Τοΰ κόσμου φεύγων τά δεινά καί τάς ψευδείς έλπίδας.
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Ό έρως δ αθάνατος πατεί τάς άτραπούς σου
Μέ βήματα αιθέρια, ώραία Κλαρεντία

Θεός αύτός τά πάλλευκα βουνά σου έχει θρόνον
Καί διαχύνει πανταχοϋ χαράν, ζωήν καί λάμψιν.

Τήν ΰπαρξιν του μαρτυρούν ούχί τά όρη μόνα
'Αλλά καϊ τ’ άντρα τ’άμυδρά καϊ οί χλωροί δρυμώνες· 

Μέ δρόσον άδαμάντινον περικοσμεΐ τά άνθη,
Τ’ άναρριπίζει έλαφρώς μέ τ’ άπαλά πτερά του 

Καί τοϊς έμπνέει τήν ζωήν, τδ χρώμα κ’ευωδίαν.
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Όλα τώ είνε ιερά καί κτήματα ένταύδα· 
Λί μαϋραι πεϋκαι, αΐτινες μέ φύλλα τόν σκεπάζουν,

Τοϋ καταρράκτου ή βοή, ήτις τόν βαυκαλίζει,
Τό κλήμα, όπερ πράσινον τήν άτραπόν του στρώνει

Τήν άγουσαν είς τήν άκτήν, όπου τό κρύον κϋμα 
Προσέρχεται μέ μύρμυρον λατρείαν νά τώ φέρη

Καϊ ν’ άσπασδή τούς πόδάς του, τδ δάσος μέ άρχαίους 
Κορμούς καϊ νέον φύλλωμα, τό παν παρουσιάζει

Λιαμονήν ευάρεστου, γλυκεϊαν μοναξίαν

102

Ναί, μοναξίαν πλήδουσαν έντόμων χρυσοπτέρων 
Καϊ ξανδοχρόων μελισσών καί πετεινών ποικίλων, 

Άτινα μ’ ήχους τόν υμνούν, τών λόγων γλυκυτέρους 
Καϊ τά πτερά άπλώνουσι μέ θάρρος κ"άφοβίαν.

Είς τοϋ ήλιου τάς δερμάς καϊ ζωτικάς άκτίνας 
Τών βρύσεων τά νάματα φλ.οισβοϋντα καταρρέουν,

Οί κλώνοι καί οί κάλυκες, οί ένδνμίζοντές μας 
Τό κάλλος τό παρδενικόν, συμπλέκονται μέ χάριν 

Κ' είς τοϋ πατρός των έρωτος τήν τέρψιν συντελοϋσι.
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Ό μήποτε έρωτευδείς έδώ ήδελε μάδη 
Τό στήδύς του μέ έρωτα αγνόν νά άγιάση·

'Όστις δέ έχει αίσδανδή το τρυφερόν έκεϊνο 
Μυστήριον, δερμότερον έδώ δά άγαπήση.

Ό τόπος ούτος άσυλου τοϋ έρωτος υπάρχει 
Όπου αί λύπαι τών δνητών τόν έχουσι διώξη, 

Λιότι είνε φύσις του ή έντελώς νά σβύση
Ή ν' αύξηδή έπ' άπειρον ώστε νά φδάση τ' άστρα, 

Τά άστρα τά άδάνατα κατά τό φώς καί δόξαν.

104

Άσκόπως δέ έξέλεξε διά νά κατοικήση,
Τά μέρη ταϋτα δ Ρουσσώ μέ τά ίνδάλματά του·

Σκηνώματα εύφρόσυνα καί έκλεκτά τά ενρε, 
"Οπου τό πάδος δύναται άρμονικώς νά έλδη

Είς συυαφήυ μέ τά λαμπρά τής φαντασίας όντα- 
Έδώ ό έρως έλυσε τήν ζώνην τής ψυχής του

Καί οΰτω καδηγίασε τό έδαφος μ’ άγάπηυ.
Έδώ τό πάν δαυμάσιον, γλυκύ, μυστηριώδες· 

Κοίτην έδώ δ 'Ροδανός κ’ αί Άλπεις δρόυου έχουν.
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Έδραι σεπτα'ι υπήρξατε, Λωζάυη καί Φερνέϋ, 
Άνδρών, ών τά όνόματα τιμοΰν τά ίδικά σας.

Λιά δδών έπισφαλών έζήτησαν καί εύρον 
Άμφότεροι τήν άφδαρτον καί αίωνίαυ δόξαν.

ΟΙ νόες των ώμοίαζον τούς παλαιούς Τιτάνας· 
Καδώς έκεϊνοι τά βουνά, αύτοί αμφιβολίας

Καί σκέψεις συνεσώρευσαν μετά τοσαύτης τόλμης, 
Ήστ’ ήδελου τοΰ ούραυοΰ τάς φλόγας έπισύρη 

Άν τάς μωρίας μας γελών αύτός δέν έδεώρει.
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Ό μέν είς ήτο ζωηρός καϊ πλήρης άοτασίας·
Είς τάς όρέξεις του οξύς καδώς μικρόν παιδίον,

Άλλά έξ ίσου πλούσιος τό πνεύμα καί ποικίλος-
Καϊ σοβαρός καί εύδυμος, δριμύς καί σαγηνεύων, 

Ιστορικός, φιλόσοφος καί ποιητής συνάμα,
Τής διάνοιας άληδής Πρωτεύς πεφημισμένος-

Έν τούτοις είς τήν σάτυραν διέπρεπε κυρίως 
Καϊ ώς ή αύρα τά σπαρτά λυγίζει όπως πνέει, 

Πότε μωρούς έρράπιζε, πότ’ άνεκίνει θρόνους.

107

Ό έτερος ήτο βαθύς, βραδύς καί έσκεμμένος· 
Μ’ υπομονήν συνέλεγεν άπό παντοίων βίβλων

Σοφίαν, ώς ή μέλισσα τό μέλι άπό τ’ άνδη.
Μέ ειρωνείαν σοβαράν έπίσημον δρησκείαν

Νά ύποσκάψ' ήδέλησε τοϋ σαρκασμού <5 άρχών 
Έγνώριζε π<ός νά κρατή τδ κοπτερόν του όπλον

Καί διά τούτο φοβερός είς τούς έχδρούς του ήτον 
Άλλά τόν κατεδίκασαν είς τάς πυράς τοϋ ίίδου,

Όπου τρανήν άπάντησίν πάς δισταγμός εύρίσκει.
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Λυτούς ας καταλίπωμεν ήσυχους έν τώ τάφω.
Άδώοι είτε ένοχοι δά δώσουν λόγον μόνοι·

Ή κρίσις κ' όλιγώτερον έτι ή καταδίκη
Αύτών δέν είνε έργον μας. Θά έλδη ή ήμερα,

Καδ’ ήν γνωστά δά γίνωσιν είς ολους τά τοιαΰτα.
Είς τό αύτό προσκέφαλου υπό τήν κρύαν πλάκα

Μέ τήν έλπίδ’ άι αίσδητος δ φόβος άς κοιμάται, 
Όπόταν δέ άναστηδή ή τέφρα, δέλει τύχη,

Κατά τό δείον δίκαιον, ποινής είτε συγγνώμης.

109

Τ’ άνδρώπινα καί ταπεινά δέλω ν' άφήσω πλέον 
Άς ρίψω βλέμμα είς αύτήν τήν καλλονήν καϊ πάλιν

Κ’ άς δέσω τέρμα είς αύτάς τάς όνειροπολήσεις 
Λι’ ών πληρώ τό άσμα μου καί τέλος δέν ευρίσκω.

Τά σύννεφα έκτείνοιται πυκνά ένώπιόν μου, 
Πλήν πρέπει πέραν δΓ αύτών τό βλέμμα νά περάσω

Κ’ ένώ τόν πόδα χαίροντα καί έσπευσμένον φέρω, 
Τήν γόνιμον καί εύμορφον νά δεωρήσω χώραν 

'Ήν μέ παντοίας χάριτος έπροίκισεν ή φύσις.

110

Ή ’Ιταλία, έκδαμβος ένώ σέ ατενίζω,
Είς τήν ψυχήν μου ζωηρόν λάμπει τό φώς έκεϊνο, 

"Όπερ έτήρουν άσβεστου τά μάχιμα σου τέκνα
Άπό τών χρόνων τοϋ ώμοϋ υίοϋ τής Καρχηδόνος

Μέχρι τών τελευταίων σου στρατηλατών καϊ βάρδων, 
Οϊτινες ύμνησαν γλυκά τήν υψηλήν σου δόξαν.

Θρόνος καί μνήμα έν ταύτώ σύ τών έδνών υπήρξες, 
Καϊ έτι ρέει άφδονος έκ τοΰ Καπιτωλίου

~Ή βρύσις, ΰπου σβύνεται τής γνώσεως ή δίψα.

111

Καϊ οΰτως έπροχώρησα είς δέμα τό όποιον 
Ί'πό αισίους οιωνούς δέν έχω συνέχιση.

Είνε σκληρόν, πολύ σκληρόν, συναίσδησιν βαδεΐαν
Λ'ά έχωμεν οτι ποσώς δέν είμεδα ώς πρέπει

Ή όπως άλλοτ’ είμεδα Εινε σκληρόν έπίσης
Μέ βλέμμα υπερήφανου νά κρύπτωμεν καί κρύον 

Τόν έρωτα ή μίσος μας, τήν ήδονήν ή λύπην,
Τά πάδη καϊ αίσδήματα όσα μάς κατατρέχουν- 

~Άλ).’ όμως άδιάφορον. Ό κόσμος οΰτω δέλει.
( Έπετι·. τό :έλο;)
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Τνροποιείον ΐι> τη Πάμπα.

Η &ήρα τών στρου&οκαμήλων tv τη Πάμχα.

Παντοπωλείου ΐν τη Πάμπα.
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Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ ΛΑ ΠΑΛΤΑ
ΚΑΙ Η ΠΑΜΠΑ

( μττά ίϊκόνωυ)

(Όρα -ροηγούρυνοϊι τϊϋ/ο;).

ΊΙ ΙΊάμπα, ή άπέραντ',ς αΰτη πεδιάς τή; 

’Αργεντινής δημοκρατία;, είναι, ώ; εϊπομεν ήδη, 

ή άληθή; εστία τή; κτηνοτροφίας. Πληροΰται 

όλη ύπό τών κτημάτων τών κτηνοτροφών, οϊτι

νες έν τή περιοχή των διατηροϋσι κατά χιλιάδα; 

τα πρόβατα, τού; βόας καϊ άλλα κτήνη. Ό μή 

περιελθώ; τήν γωνίαν ταύτην τή; γή; δέν δύνα

ται νά φαντασθή όποιο; πλούτο; εί; κτήνη είναι 

συσσωρευμένος έκεϊ' ύπάρχουσι μεγάλοι κτηνο- 

τρόφοι, ών ή περιουσία άνέρχεται εί; εκατομμύ

ρια φράγκων, καϊ όμω; καΐοί πλουσιότατοι ούτοι 

κτηματίαι, έ'χοντε; εκατοντάδα; μισθωτών άν

θρώπων ύπό τήν έζουσίαν των, διάγουσι βίον 

άπλοΰν καί λιτόν, φροντίζοντας μόνον περί τή; 

άναπτύξ-ωςκαί προαγωγή; τη: βιομηχανία; των. 

Όσοι, βασιζόμενοι εί; τά πλούτη των, παρημέ- 

λησαν τό έργον των καϊ ήθέλησαν νά γευθώσιτών 

διασκεδάσεωνκαί τή;πολυτελεία; τώνΕύρωπαϊκών 

μεγαλοπόλεων, ταχέω; είδον τήν περιουσίαν των 

έλαττουμένην καί πολλάκι; ήναγκάσθησαν καί τά 

κτήματά των νά πωλήσωσι καϊ τό προσοδοφόρου 

αυτών έργον νά ένκαταλείψωσιν.

Ή εύρεϊα πεδιά; γε’μει άγριων πτηνών, ών ή 

θήρα χρησιμεύει ώ; διασκέδατις εί; τού; κατοί

κου;· μεταξύ τών πτηνών τούτων είναι αί στρου

θοκάμηλοι, αϊτινε; όμω; διάγουσιν ένήμέρω μάλ

λον καταστάσει, διότι πολλοί τών κτηματιών δέν 

έπιτρέπουσιν έντό; τή; περιοχή; τών κτημάτων 

των τήν θήραν αύτών. Πρός άπόδειξιν πόσον 

ήμερα είναι τά πτηνά ταϋτα καϊ μετά πόση; 

άφοβιας πλησιάζουσι τά; κατοικία; τών άνθρώ

πων, ά; χρησιμεύση τό έξής έπ-ισόδ ον, όπερ 

διηγείται Ευρωπαίος, περιηγηθεί; πρό τινο; τήν 

ΙΙάμπαν καί. φιλοξ-νηθ,ίς παρά τινο; τών έκεϊ 

κτηνοτροφών. '() ξένο;, ίδών άγέλην στρουθοκα

μήλων ήμέραν τινά βόσκουσαν έν τινι άγρω, 

έζήτησε παρά τοϋ ιδιοκτήτου τήν άδειαν νά κτυ- 

πήσγ μίαν αύτών, όπω: ζρατήση τό δέρμα τη; 

ώ; ενθύμημα τής περιηγήσεώς του. Μετά δυσκο

λία; ό ιδιοκτήτη; έδωκε τήν άδειαν. Ό ξένο; 

έκλέςα; έν τών μ-γαλειτέρων πτηνών έσκόπευσε 

καί πυροβολήσα; εύστόχως τά έρριψε νεκρόν. Τό 

εσπερα; όταν έσχισαν τό πτηνόν εύρον έν τώ στο- 

μάχω αύτοϋ πλεϊστα όσα μικρά παιγνίδια τών 

παιδων τοϋ κτηματίου, τα όποια κατά καιρούς 

είχε καταβροχθίσει βόσκον περί τήν οικίαν, όπου 

συνήθως τά παιδία έπαιζον καί έπεριπάτουν.

Πλησίον τοϋ μικρού χωρίου Όλαβαρίας εύρί

σκεται το πρότυπόν τών τυροποιείων τής ΓΙάμ- 

πας (όρα τήν εικόνα), άνήκον είς 'Ελβετόν, όστις 

πρό έτών ΐδρυσεν αύτό. Τό κατάστημα είνα, 

άπλούστατον, άλλ' ό παραγόμενος τυρός τόσον 

καλή; ποιότητο;, ώστε πριν ή κατασκευασθή 

είναι καί προπωλημίνο; εί; τού; εμπόρου; τοϋ 

χωρίου, αΐτινες κάλλιστα γινώσκου;ιν έτι θά τόν 

πωλήσωσιν αυθωρεί ένεκα τή; μεγάλη; φήμης 

του. Τό χωρίον Όλαβαρία δέν είναι μέγα, διότι 

καί αρτισύστατου είναι, ούχ ήττον όμω; έχει κα1 

τάς άρχάς του, πολιτικά; τε κνί στρατιωτικά;' 

ένα είρηνοδίκην, ένα αστυνόμον, ένα διοικητήν 

τής πολιτοφυλακή;, εχει καί έκκλησίαν καί νε- 

κροταφεϊον, καί έ·.· ξενοδοχείου, έυ τώ όποίω 

ύπάρχουσι κοιτώυες, εστιατορίου καϊ καφενεΐον. 

Οί κοιτώνες είναι άπλουστατοι καί ούχί μεγάλης 

καθαριότητος, τά φαγητά είναι άρκούντως καλά, 

τό δέ καφενείου χρησιμεύει ώ; έντ-υκτήριον διά 

τού; άγαπώντα; τά πνευματώδη ποτά καϊ διά 

τού; χαρτοπαίκτας. Τό περίεργον είναι ότι έν ώ 

ή άστυνομική διάταξις άπαγορεύει τά χαρτοπαί

γνια καϊ έν γένει τά τυχηρά παιγνίδια, οί άστυ- 

νομικοί ύπάλληλοι κάθηνται παρά τήν τράπεζαν 

καϊ παίζουσιν μέ τού; ένθερμοτέρου; χαρτοπαί- 

κτας. Τό εστιατορίου πληροΰται συνήθως τήν 

μεσημβρίαν καί τό εσπέρα; κόσμου ποικίλου,καί ή 

έν αύτώ διαμονή δέν είναι πολύ ευχάριστος, διότι 

έκτος τής οσμή; τών διαφόρων φαγητών καϊ τών 

διαφόρων ποτών εισπνέει τις καί καπνόν τών σι- 

γάρων, όστις ταράττει στομάχους μή άρκούντως 

γεγυμνασμένου;. Τό βέβα.ον είναι ότι τά ξενο

δοχεία τή; ΙΙάμπας είναι μάλλον μαγειρεία, ώ; 

καλοϋμεν αύτά έν Έλλάδι. Άλλως τε οϊ πλού

σιοι κτηνοτρόφοι είναι τόσον φιλόξενοι, ώστε καί 

μεγάλη άνάγκη ξενοδοχείων δέν ύφίσταται.

Έν τή έκτεταμένη ταύτη, πεδιάδι τά χωρία 

είναι άραιά, καί ό περιηγητής, ό μή εύοίσκων 

ένίοτε κατάλυμμα ή εί; άπόστασιν 15—20 χι

λιομέτρων, είναι ήναγκασμένο; πολλάκις νά κα- 

ταλύση είς μεμονωμένα τινά μαγαζ-ία (χάνια 

τρόπον τινά), όπω; προγευμάτισα,.

Τά μαγαζεϊα ταϋτα, τά όποια καλούνται 

pulperia είναι τά μόνα έμπορικά καταστήματα 

τή; ΙΙάμπας (όρα τήν εικόνα). Έν αύτοϊς αγο

ράζονται καί πωλοϋνται παντός είδους άντικεί- 

μινα, έν αύτοϊς παρέχονται φαγητά καί ποτά, 

έν αύτοϊς γίνεται καί ή άνταλλαγή τών χρημά

των. Πολλά τών χανίων τοϊτων είναι έλεειναί 

καλύβαι, έν αί; ζή ό έμπορος (ρΐΐΙρβΓό) έν ήμια- 

γρία σχεδόν κοταστάσει, διότι εύρίσκεται σχεδόν 

έν άπομονώσει, καί άπορεϊ τις πράγματι πώ; ευ

ρίσκει τό συμφέρον του. Καί όμως τό έμπόριον 

τούτο είναι προσοδοφόρον. διότι οί πελάται αύ

τοϋ, άγοράζοντε; τά πωλούμενα είδη έπί πιστώ

σει, πληρόνουσι τακτικώς εί; τό τέλος τοϋ έτους, 

όταν τά πρόβατα κείρωνται, εϊτε εί; χρήματα 

είτε εί; μαλλίον. Οΰτω; ό ξενοδόχο; ένεργεϊ τό 

έμπόριον τών μαλλιών καϊ έχων τού; άνταποκρι- 

τά; του έν τή πόλει είσκομίζει ούκ ολίγα κέρδη. 

Πολλάκις καί οί πέριξ γαιοκτήμονες καί κτηνο- 

τρόφοι έχοντε; άνάγκην χρημάτων διά τήν καλ

λιέργειαν τών άγρών των άποτείνονται πρός τόν 

ξενοδόχου, όστις λίαν προθύμως τοϊς δίδει προκα- 

βολά; έπί βαρυτάτω τόκω λαμβάνων παρ’ αύτών 

συναλλάγματα έπί τής Βουένος-Άϋρες, ά ό δα

νειστή; προεξοφλεί, καί οΰτω βαθμηδόν ό άπλοϋ; 

pulpero καθίσταται τραπεζίτης.

( "Επετζι συνεχεία).

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

διήγημα έν. τοϋ άχχλικοΰ

Μίΐζφραιι;

ΛΙΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Δ’.

Ό Γεώργιο; έπανήλθε μετά μιά; ώρα; άπου- 

σίαν. Εύρε τόν κ. Στέφενσων έν τώ σπουδα

στή ρίω.

— Λοιπόν ; ήρώτησεν αύτόν ό άρχαϊος κολ

λυβιστή; μετ’ άγωνίας.

— Ό νεανίας είχε τούς οφθαλμούς ύγρούς, 

καί έτήρησεν σιγήν.

— Λοιπόν; έπανέλαβεν ό κ. Στέφενσων μετ’ 

άπελπισίας. Είμαι κατεστραμμένο;, δεν έχει 

οΰτω;

— Ή δυστυχία είνεπρνγματική,έψιθύρισε μετά 

λύπη; ό Γεώργιο;. Παν ό,τι έμαθον, βοηθούμε- 

νο; ύπό τοϋ πρώτου ύπαλλήλου τοϋ τραπεζίτου 

ύμών ούδεμίαν ύπολείπει άμφιβολίαν περί τή; 

εγκληματικής άποδράσεως τοΰ τραπεζίτου.

Ό κ. Στεφενσων έμεινεν ακίνητος, καταβε

βλημένος, καϊ δάκρυα κατέρρευσαν κρουνηδόν 

έπϊ τοϋ προσώπου αύτοϋ. Συντετριμμένος, 

έψιθι ρισε μετά διακεκομμένης φωνής. «Οΰτω, 

ό άνθρωπο; τόν όποιον κατόπιν δεκαπενταε- 

τοϋς έντιμου φιλίας έθεώρουν ώς τόν κάλλιστόν 

μου φίλον, καί εί; τοϋ όποιου τά; χεϊρας ένε- 

πιστεύθην προσωρινώς όλην μου τήν περιουσίαν, 

καί δι’ ου ήδυνάμην μάλιστα τυφλώ; τό πάν νά 

πιστευσω καί αύτήν τήν τιμήν μου ! ό άνθοωπο;

μ' έκλεψε, μ’ έρριψε ν είς τήν πενίαν! . . . 

άποδιδράσκων άπαλλάσσεται τής τιμώ- 

τή; δικαιοσύνης! ». . . Ό κ. Στέφενσων 

; άνεπήδησε πυρέσσων.αΔράμετε. Γεώργιε, 

είς την άστυνομίαν !... Καταγγεί- 

, ϊνα καταδιώξωσιν, ϊνα συλλά- 

ά; φονεύσωσιν αύτόν. Ναί! έννοώ 

χιλιάδες λίρα·, στερ. δι’ 

έντιμος κλέπτη;

ουτος 

καί 

ρία; 

αίφ,η 

άνεφώνησεν, 

λατε τον άθλιον 

βωσιν αύτόν ί 

τόν φόνον Τεσσαρ 

ύμάς, φίλε μ.ου, άν αύτό; ό 

συλληφθή !»

Κατόπιν τών λόγων τούτων ό Κ. Στέφενσων 

επανεκάθησεν άσθμαίνων, τό πρόσωπον του κατέ

στη πορφυροϋν, οί όδόντες έτριζον, ή άναπνοή 

έγένετο βραχεία καί θορυβώδη;, έφαίνετο ότι 

ύπέφερε τρομερά.

Ό νεανίας ώρμησεν, ϊνα καλέση είς βοήθειαν. 

Ό κ. Στέφενσων έκώλυσεν αύτον. Ήγέρθη μετά 

δυσκολίας ψιθυρίζων άσυναρτήτους λεξεις, ώ; 

έάν ήθελε νά μεταβή ό ίδιος ϊνα καταγγείλη τόν 

δραπέτην, άλλ' έπεσε κεραυνόπληκτος έπί τοΰ 

άνακλίντρου. ’Αποπληξία έπήνεγκε τόν θάνατον.

Καί μόλον τούτο ό χορό;, εϊπερ ποτέ ζωηρός 

έξη -.ολούθει. Ήτο ή καλλίτερα στιγμήτοϋ χορού.

II κ. Στέφενσων προσέφερεν αναψυκτικά, ή 

Μαρία ώραία καί εύθυμο; έπέτα εί; τού; ουρανού; 

τής εύτυχίας. Ό Ούίλλιαμ δεν ήτο ήττον ευτυ

χή; χορεύων συχνά μετ’ αύτής. Καί πάντες οί 

έν τφ χορφ πολύ άπεϊχον τοΰ νά ύποπτεύσωσι 

τήν τρομερήν καταστροφήν, ήτις συνέβη έν τφ 

σπουδαστηρίω τοϋ Κ. Στέφενσων.

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Ε.'

Παρήλθον δύο έτη άπό τή; ήμερα; τοϋ θανά
του τοϋ Κ Στέφενσων.’Εσπέραν τινά λαμπρόν 

φθινοπωρινήν νεανί; τις διήρχετο τήν δενδρόφυτον 

οδόν τοϋ Saint-James' Park. Περιεπάτει 

ταχέω; καί σύννους, έφαίνετο βεβυθισμένη είς 

λυπηράν σκέψιν, τά δάκρυα μόλι; συγκρατοΰσα. 

Ούτε τό λαμπρόν θέαμα τοϋ ώραίου κήπου 

ό όποιος ήτο πλήρης λαμπρών γυναικείων στολών 

ούτε ή μεθυστική ήσυχία τής εύωδιαζούσης ατ

μόσφαιρας, ούτε τά άσματα τών πτηνών ήδυνά- 

Οησαν νά διασκεδάσωσιν αύτήν. Δέν παρετήρησε 

καν ότι ήκολουθεϊτο ύπό νεανίου ένδεδυμένου με

τά μεγίστη; έπιμελείας. Ό νεανίας ούτος ήν άλ

λως λίαν έπιφυλακτικός, καϊ έν αύτή τή άδιακρι- 

σ·.α αύτοϋ καί μακράν τοϋ νά προσποιηθή τό 

έλεύθερον ύφος έκείνων τών νεανίσκων, οϊτινες 

άτενίζουσι τάς γυναίκας μετ’ άναιδείας τόσον 

αύθάδους όσον καί γελοίας,έφαίνετο ώ; εί κατεί- 

χετο ύπό ρεμβώδους μελαγ-χολίας, καϊ οπωσδή

ποτε καί άν έπορεύετο έμενε πάντοτε μακράν τή; 

νεάνιδος, μόνον δέ τά βλέμματα αύτοϋ σταθερώ; 

προσηλωμένα έπ’ αύτής, έδιδον τήν ύπόνοιαν 

ότι ήκολούθει αύτήν. Καίτοι ένδεδυαένη άπλού- 

στατα ή νεάνις,διεκρίνετο ούχ ήττον έπί τή λε- 

πτότητι καί τή έζαισιφ αύτή; καλλο,ή. "Ισως 

ήτο ολίγον ώχρά άλλ’ ή ώχρότη; αΰτη έφαίνετο 

ότι ήτο αποτέλεσμα εύγενοϋς τινός θλίψεως, καί 

έδιδεν αύτή συμπαθητικήν έκφρασιν ήτι; πάντως 

ένέπνεεν συμπάθειαν.Θά άνεγνώρισας βεβαίως αύ

τήν, ώ άναγνώστα! ’Αλλά δέν ήτο πλέον ή ρο- 

δίνη καί όλως μειδιώσα έκείνη νεάνις, ήτις έχό- 

ρευσεν έν ταϊς αίθούσαις τοϋ κ. Στέοενσων, άλλά 

τις έπί τοϋ μετώπου τής οποίας αί πραγματικαΐ 

τοΰ βίου άνάγκαι είχον έγχαράξει ήδη τύπον 

σπουδαιότητος όστις καθίστα αύτήν μάλλον άξιο- 

θαύμαστον. Έν ένί λύγφ ήτο ή δεκαοκταέτι; 

Μαρία βεβαπτισμένη έν τή δυστυχία.

Ένεκεν τής συρροή; τών άνθρώπων έν τώ πε

ριπατώ έκείνφ ή Μαρία έστη έπί στιγμήν τινα, 

ϊνα διελθη τό πλήθος. Τψώσασα δέ τότε τούς 

οφθαλμούς συνήντησε τό έταστικόν βλέμμα τοϋ 

νεανίου, όστις ήκολούθει αύτήν καϊ έστρεψε τήν 

κεφαλήν έρυθριασασα ολίγον. Μετ’ ολίγον διηυ- 

θύνθη πρός τήν γέφυραν τοϋ Ούενστμίντερ. Πλή

θος περιέργων, έθεώρουν τόν Τάμεσιν στιλπνόν 

ώ; καθρέπτην καί έστολισμένον ύπό άτμοπλοίων 

πεπληρωμένων κόσμου, καϊ ελαφρών άκατίων, 

άτινα ώλίσθαινον ταχέω; έπϊ τοϋ ποταμού.

Ή νεάνις ούδαμώ; προσεϊχε τώ θεάματι,άλλ’ 

επανέπεσεν είς τάς μελαγχολικά; σκέψεις, καί 

έζηκολούθει ταχέω; τόν δρόμον, χωρίς νά ρίπτη 

βλέμμα έπϊ τών λαμπρών πανοραμάτων, άτινα 

έςετυλίσσοντο ένθεν καί ένθεν τή; γεφύρας. Ό 

νεανίας ήκολούθει αύτήν πάντοτε.

Τέλος πάντων ή Μαρία έστη ένώπιον οικίας 

έχούσης σεμνόν έξωτερικόν ή; ή μικρά θύρα 

ήτο κλειστή, καί έκρουσε. Άναμένουσα δέ νά 

άνοίξωσι τήν θύραν ή Μαρία παρετήρησε τον 

αύτον νεανίαν όστις προηγουμένως μετά τοσαύ- 

της προσοχής ήτένιζε πρός αύτήν.

Δεήλθεν ούτος πλησίον καί παρατηρών αύτήν 

μετά παραδόξου έπιμονής, ε’ποίησε κίνησιν, ϊνα 

πλησιάση, άλλά δειλία άνωτέρα τής επιθυμίας 

άνεχαίτισεν αύτόν, καί άπεμακρύνθη· τότε δέ ή

Μαρία άνεμνήσθη ότι είχε συναντήσει άλλοτε 

I παρά τώ πατρί τόν νεανίαν, όστις ήτο καί έκ 

τών πλέον συχνών χορευτών τήν εσπέραν τής 

εορτής καί τής δυστυχίας ήτι; άνέτρεψε τήν ΰ- 

παρξιν τής οικογένειας. ’ΙΙσθάνθη τήν καρδίαν 

πιεζομένην έκ τής άναμνήσεω; ταύτης.

— Τί έκαμα, έψιθύρησεν. ϊνα φαίνωμαι άξια 

τής δυστυχίας καί τών στενοχώριών μου !

Μετά του; λόγους τούτου; έκρυψε τό υγρόν 

έκ δακρύων πρόσωπον, καί άνελήοθη έκ τών 

οφθαλμών τοϋ κομψοϋ νεανίου, όστις έστρεψε καί 

πάλιν τό πρόσωπον ϊνα ίδηαύτήν μίαν έτι φοράν.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΣΤ.'

Άναβαίνουσα τήν κλίμακα ή Μαρία ήσθάνθη 

τούς δισταγμούς άναγεννωμένου; καί ϊστατο επί 

έκάστη; βαθμίδας πιεζομένη ύπό άνεξηγήτων ά- 

ποθαρρύνσεων αΐτινες καταλαμβάνουσιν ένίοτε καί 

τά; πλέον ένεργητικά; φύσεις.

Ήχο; παιδικών φωνών, ήχος εύθυμος όστις 

ήκούετο άπό τοϋ τρίτου όοόφου άνεζωογόνησεν 

αύτήν αίφνιδίως. Έποίησε χειρονομίαν δεικνύ- 

ουσαν καρτερίαν, καί άνεβη άπνευστί είς τό ύπε- 

ρώον, καί ώθήσασα τήν κατά τό ήμισυ ήνεωγ- 

μένην θύραν είσήλθεν είς τό δωμάτιόν, ένθα έ- 

παιζον τρία παιδία, άτινα έσπευσαν νά πεοιπτυ- 

χθώσιν αύτήν.

Πλησίον τοΰ παραθύρου όλως φωτιζόμενη 

ύπό άκτϊνο; ήλιου έκάθητο γυτή τις άδύνατος καί 

πάσχουσα, νεανίας δέ τις ώοαϊον καί εύάρεστον 

πρόσωπον έχων ήρείδετο έπϊλαμπροϋ κλειδοκύμ

βαλού όπερ διέφερε πολύ τώνλοιπών σκευών τοϋ 

οίκου ού ή άπλότης προέδιδε τήν πενίαν.

Τό κλειδοκύμβαλον τοΰτο, ώ; πά; τις έννοεϊ 

ήν λείψανοντής άρχαίας πολυτελείας τοϋ κ. Στέ

φενσων, πλούσιον λείψανον, όπερ ή κ. Στέφενσων 

ήθέλησε νά φύλαξη χάριν τής θυγατρός, ότε 

μετά τήν άπόδρασιν τοΰ χρεωκόπου Δάοιγγ έγκα- 

τέλιπε τό λαμπρόν μέγαρον τής όδοϋ Strand, 

ϊνα κατοικήση τό ταπεινόν ύπερώον,έν ώ ήδη άπό 

δύο έτών εύρίσκετο,καί οτε ήναγκάσθη νά πωλ.ήση 

τά λαμπρά έπιπλα ϊνα πληρώση τού; λογαρια

σμούς τών προμηθευτών. Ή πώλησις σχεδόν 

όλων τών κινητών κτημάτων μόλις έξήρκεσεν 

ϊνα πληρώση ομολογία; ύπογεγραμμένας ύπό τοϋ 

κ. Στέφενσων ώστε ή κ. Στέφενσων έμεινε σχεδόν 

άνευ πόρων μετά τό όλέθριον συμβάν οπερ κατέ

στρεψε καϊ έφόνευσε τόν σύζυγον αύτής. Έξ' ό

λων τών ύποτιθεμένων φίλων οϊτινες τοσον δαψι- 

I λώς άπήλαυσαν τή; πλούσιας φιλοξενίας, ούδείς 

έκτος τοϋ νεανίου τοϋ έρειδομένου έπί τοΰ κλει

δοκύμβαλού ήθελε νά παρηγορήση τήν δυστυχή, 

ούδείς ετεινεν αύτή χεϊρα γενναίαν.

Ενώ ή Μαρία άπέδιδεν είς τά παιδία τά; φι

λόστοργου; θωπεία;, ή μήτηρ έστράφη πρός αύ

τήν, αί λευκαί καί ίσχναί αύτής χεϊρες εμενον 

άργαί έπι τοΰ έργοχείρου, όπερ έκράτει έπϊ τών 

| γονάτων. Μετ’ άνερμηνεύτου δέ βλέμματος, όπερ 
έξέφραζεν ένταυτώ έλπίδα, καϊ άγωνίαν διηρώτα 

τήν θυγατέρα, ήτις ήγειρεν έπί τέλους τήν κεφα

λήν, άλλά τό ύγρον καί μεστόν λύπης βλέμμα 

αύτή; μετέδωκεν εί; τήν κ. Στέφενσων ό,τι ήθε

λε νάμάθη. Έπανέλαβε τό έργόχειρον ϊνα έργα

σθή δήθεν άλλά πράγματι ϊνα ύποκρύψη δάκρυ 

πικρόν, οπερ έρρεεν έπϊ τών παρειών. Έν τώ 

μεταξύ ό ώραϊος νεανία; όστι; ήν ό Ούίλλιαμ 

έθεώρει μειδιών τήν λαμπράν εικόνα, ήν έσχημά- 

τιζεν ή νεάνς καϊ τά περί αύτήν παιδία, καί δέν 

παρετήρησε τό λυπηρόν βλέμμα όπερ άντήλλα- 

ξαν ή μήτηρ καϊ ή θυγάτηρ. Άλ,λά καϊ έάν 

παρετήρει αύτό δέν θά ένόει βεβαίως τό άϋγο;, 

όπερ έξέφραζε.

Όντως ό Ούίλλιαμ ήγνόει τήν πραγματ κήν 

κατάστασιν τής οικογένειας Στέφενσων. Έγνώ- 

ριζε μέν ότι ή Μαρία επωφελούμενη τήν έκτα

κτον αυτής μουσικήν εύφυίαν εύρέ τινα; μαθή

τριας, άλλ’ ήγνόει όποιαν πρόσοδον ήδύνατο να 

έχη ή νεάνις έκ τών μαθημάτων τούτων. Ώ; 

προς τοΰτο έτήρουν πρός αύτόν έπιουλακτικό- 

τητα, άναμφιβόλως, ϊνα προλάβωσι τήν προσ

φοράν, ήν ό νέος τεχνίτης,εί καί ό ίδιο; ήτο πτω- 

χός, ήθελε σπεύσει να κάμη. ’Οσάκις βασανιζό

μενος έκ τούτου ό Ούίλλιαμ. έπειράτο νά μάθη 

τήν άλήθειαν παρά τής μητρός καί θυγατρός, 

ααφότεραι άπεκρίνοντο αύτω, ότι ήσαν εύχαρι- 

στημέναι. Δέν ήδύνατο νά λάβη ά/.λην άπάντη- 

σιν. Εν τούτοις μετά πάσης χαράς θά έστερεϊτο 

ό πτωχός τεχνίτη; τοϋ περισσεύματος τών μέ

τριων αύτοϋ άναγκών, ϊνα έλθη εις βοήθειαν τή; 

δυστυχούς οικογένειας.

ΚΕΦΛΛΛΑ1ΟΝ Ζ’.
Όταν είσήλθεν ή Μαρία είς τό δωμάτιόν, ό 

νέος τεχνίτη; πλησιάσας προσέφερεν αύτή ώραίαν 

άνθοδέσμην έξ ίων.

•—· Εύχαριστώ,Ούίλλιαμ, είπε μελαγχολικώς ή 

Μαρία,τά Ια ταϋτα είναιάναμφιβόλως καλός οιω

νός.—"Οντως, έξαδέλφη, πρό ολίγου μόλις έμα

θον ότι έλαβον τό πρώτον βραβεϊον τής ζωγρα

φικής παρά τή; βασιλική; ’Ακαδημίας.

— Ά! πόσον χαίρω ! είπεν ή Μκρία, ή; τό 

μέτωπον αίθριώτερον έγένετο.

— Δέν είνε μόνον τοΰτο, έπανέλαβεν ό Ούίλ

λιαμ μελαγχολικώς.

— Τί λοιπόν;

—’Πλ.θον, ν’ άναγγείλω ύμϊν, ότι είμαι έτοι

μο; νά άπέλθω εί; ’Ιταλίαν.

Ή Μαρία μόλι; έκράτησε τήν λυπηρκν έν- 

τύπωσιν, ήν ήσθάνθη, καί μετά χαράς μεμ.ιγμέ- 

νης μετά λύπης άπεκρίνατο.

— Λοιπόν! Τόσον τό καλλίτερον, αναχωρείτε 

βεβαίως μετά τοΰ συγγενούς σας, τοΰ βαρώνου, 

όστι; διωρίσθη προζενος ένΡώμη.

—Ναί,έξαδέλφη μου,Αύτός είνε,ώς γνωρίζετε, 

όστι; συνεχίζει τό έργον του πατρός μου. Καϊ μέ 

ήνάγκασε νά ύποσχεθώ ότι θά μεταβώ μετ’ αύτοϋ 

εί; ’Ιταλίαν ϊνα έζακολουθήσω τάς μελέτας μου 

έπί τέσσαρα έτη. Κρίνει άναγκαίαν τήν μετάβα-

1 σιν ταύτην πρό; άνάπτυξιν τή; μικρά; ευφυΐας, 

ήν ϊσω; έχω.

— Εύτυχία έπϊ εύτυχίας, είπε ή Μαρία μει- 

διώσα τακεοώς, Είσθε εύτυχής, Ούίλλιαμ!

— Εύτυχής! έψιθύοισε κενών τήν κεφαλήν.

—Καί πώ;! έπανέλαβε μετά μικρά; συγκινή- 

σεως, δέν είσθε εύτυχής, μέλλοντες νά μεταβήτε 

εί; ’Ιταλίαν, μέλλοντες έντός ολίγου νά εύρεθήτε 

έν Ρώμη ένώπιον χιλίων άριστουργημάτων τέ

χνης, ήν ύπεραγαπϊτε! θά δυνηθήτε νά σπουδά- 

σητε έν αύτώ τώ τόπω,όν ό Ραφαήλ καί ό Μιχαήλ 

Άγγελος έκόσμησαν διά τή; μεγαλοφυίας καϊ 

δόξης αύτών! δέν είσθε εύτυχής, έν ώ χρόνω ή 

εύφυία ΰμ.ών ταύτην τήν στιγμήν άφιεροϋται, καϊ
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ϊν έπισήμφ διαγωνισμφ στεφανούμ-νος, δύνασθε 

νά εχητε τήν ελπίδα ότι θα γείνητε μέγα; καλ

λιτέχνη; των χρόνων ήμών .... Αληθώς, έζά- 

δελφε, π ροσέθηκε μειδϊώσα είρωνικώς, ή τέχνη 

ύμών είνε ανώτερα τή; ειλικρίνειας.

— Είπον έν τούτοι; την αλήθειαν, είπεν ό 

Ούίλλιαμ, μετά ειλικρινούς τρόπου,όστι; δέν ήτο 

απατηλός. Φεϋ!Μαρία! ή τέχνη δέν παρέχει την 

ευτυχίαν, παραμυθεΐ ενίοτε, ιδού τό παν. Εύτυ- 

χίζ, είπον ήδη ύμϊν, είνε έκπλήοωσις τού κα

θήκοντος, ζαί άν ήθέλετε, θά είχον έν τώ 3ίω 

ζαθήζον νά εκπληρώσω, όπερ θα μέ καθίστα ευ

τυχή. Ναι, έξαδέλφη μου, εάν ήθέλετε θά συμ

μετείχαν των δεινών ύμών ζαί θά κατεϊχον έν τή 

οικογένεια ημών θέσιν τοιαύτην, ήτι; θά μοί πα

ρείχε τό δικαίωμα νά έργάζωμαι ώ; ύμεϊς. Μέ

λισσα ώ; ύμεΐ; θά είργαζόμην ζαί εγώ, ίνα κο

μίζω εί; την κοινήν κυψέλην τόν καρπόν τών μό

χθων μου, θά μετεχειριζόμην τήν εύφυίαν και την 

φήμην μου, Να παρασκευάσω ύμϊν, μιμούμενο; 

ύμας,θέσιν μετρίαν μέν, άλλ’ επαρκή ή-ις θά είνε 

ίσως δ,τι προτιμότερον έν τω κόσμφ.

—Καί θά εγκαταλείπετε τήν 'Ρώμην καί πά

σα; τά; περί τοϋ μέλλοντο; λαμπρά; ελπίδας;

— Διατί όχι,Μαρία; άπεκρίνατο φυσικότατα 

ό Ούίλλιαμ.Καί έζτό; τούτου,έάν τι; σκεφθή λο

γικός, ότι αί εύκολίαι, άς μοί παρέχει ό βαρώ- 

νος,ΐναζήσω έν 'Ρώμη,δύνανται νά έπιταχύνωσι 

τό μέλλον ενός καλλιτέχνου, δέν πρέπει νά πι- 

στεύση εντούτοις.ότι ή αποδημία αΰτη είνε ανα

πόφευκτο; προ; τήν άνάπτυξιν αύτοϋ. ’Εκείνο, 

όπερ είνε άναγζαιότατον γνωρίζετε, Μαρία, είνε 

τό θάρρος, ή καρτερία, ή έπιμονή. “Επειτα, εί 

ζαί τό μουσεϊον τής πόλεως δέν είνε τόσον πλού

σιον. ύπάρχουσιν όμως έν αύτω ικανά αριστουρ

γήματα παρ’ ών δύναταί τις νά μάθη τήν χρή- 

σιν τών ύλών έν τή τέχνη. Πρό; δέ τήν επίνοιαν 

καί τήν έμπνευσιν έκαστος άνθρωπο; φέρει αύτά; 

έν έαυτω, καί πιστεύσατέ μοι, ή Ιταλία παρ' 

όλα τά θαύματα ολίγα τινά θά δυνηθή νά πρόσ

θεση. Λοιπόν Μα, ία, δέν δύναμαι χωρίς νά έγ- 

καταλίπω τήν ’Αγγλίαν, τό Λονδίνου, νά έργα- 

σθώ μετά ζήλου, καί νά διαζριθώ, έάν ό Θεός 

ένεβαλεν έν έμοί σπινθήρα τοϋ δημιουργικού πυ

ράς; τή βοήθεια τής μικρά; πατρικής μου κλη

ρονομιάς, καί τοϋ κέρδους τοϋ έκ τών μαθημάτων, 

άπερ θά δύναμαι νά δίδω, θά συμμετε'χω τής ά- 

φοσιώσεω; ύμών καί θα είμαι ευτυχής.

—Δέν θά ήσθε ευτυχής, Ούίλλιαμ, άπεκρίνατο 

ήσύχως ή Μαρία άτενίζουσα πρός αύτόν μετά 

βαθ-ία; μελαγχολίας. “Εχετε πλείονα ευφυΐαν, 

καί βεβαίως εγκλείετε έν ύμϊν αύτοϊς σπέρμα εύ- 

γενοϋς φι λοδο ξία; ζαί αί πτέρυγες ύμών είνε ίκα- 

νώς ίσχυραί, ώστε νά τείνωσι να ύψωθώσι. Μετ' 

ολίγον θά αίσθανθήτε λίαν βαρέως τάς άλύσεις 

αΐτινες θά περιορίσωσιν ύμας έν τφ καθήκοντι. 

Ώ ! μ.ή εΐπητε όχι. Όταν ή ανάγκη θά βιάζη 

ύμας νά διαζόπτητε την έργχσίαν, ΐνα τρέχητε 

εις τήν πόλιν. νά δαπανάτε πολύτιμον χρόνον δί- 

δοντε; μαθήματα τή; ιχνογραφία; ή τή; ζωγρα

φικής, τότε βεβαίως θά άναλογισθήτε μετά πι

κρία; καί μετά λύπη; τα; προσενεχθείσας ύμϊν 

ώφελεία;, ά; γενναίω; απορρίπτετε, καί έπειδή 

ή ύμετέρα λεπτότη; θά έπιβάλλη ύμϊν σιγήν, θχ 

πάσχητε πολύ ύπό τή; κρύφια; ταύτης λύπης, 

ήτις καταβιβρώσκει .... Έν τούτοι: ευχαριστώ 

ύμά; ούχ ήττον έκ τών μυχών τής καρδίας έπί 

τή γενναία προσφορά. Είσθε αγαθός, Ούίλλιαμ, 

άλλ' ή άγαθότης αΰτη δέν πρέπει νά καταστρέψη 

τό μέλλον σας. Εύρίσκεσθέ έν πολύ εύνοϊκαϊς 

περιστάσεσι και δέν πρέπει νά έπιφορτισθήτε πο

λυμελή οικογένειαν ώ; τήν ήμετέραν. Ί’μεΐ; έχετε 

τά; ευκολία;, αΐτινες έπιτρέπουσιν ένδοξον έργα

σίαν, είσθε προωρισμένο; νά δοξασθήτε. Έμοί δέ 

υπολείπονται όδυνηραί άσχολίκι, αΐτινες θά μοί 

παρέχωσι τον έπιοΰσιον άρτον. Τοϋτο είνε έν τω 

μέλλο/τι το στάδιό' μου, καί θά διέλθω αύτό 

μέχρι τέλους.

Ταϋτα λέγουσα ή Μαρία έφαίνετο φαιδρά, 

καί εί'περ ποτέ ωραία.01 μεγάλοι οφθαλμοί αύτή; 

έλαμπον έξ ουρανίας λζμψεως. ’Ορθή ύπό τάς 

άκτϊνχ; τοϋ ήλιου, αΐτινες έπιπτον έπ' αύτήν 

ζαί την μητέρα, έφαίνετο ώ; άγγελος έτοιμος 

νά άποπτή πρό; τήν θείαν αύτοϋ πατρίδα. Ή 

κ. Στέφενσων έκλαιεν έκ θαυμασμού, ό δέ Ούίλ

λιαμ ή το λίαν συγκεκινημένος.

— Είσθε θαμασία καί σκληρά Μαρία,είπε μετά 

τινχ σιωπήν. Θέλετε νά ζήσητε δια τήν μητέρα, 

διά τάςάδελφά; καί διά τόν αδελφόν σας.Δέν θέ

λετε νά κχμητε μείζονα θυσίαν, δεχόμενη ώ; άν- 

δρα πτωχόν τεχνίτην ; 'Ώ ! μάοτυς μου ό Θεός, 

ότι δεν ύπάρχειθυσία,εί; ήν δέν ήθελον ύποβληθή 

ευχαρίστως, έάν έπρόκειτο, Μαρία, νά ικανο

ποιήσω μίαν εύχήν ύμών, καί τήν δ νσκολωτεραν.

—Λοιπόν!Ούίλλιαμ άπεκρίνατο ή νεάα; μετά 

τρυφερά; έκφρχσεω; πλήρους χχριτχς, ιδού ιδού 

ή ευχή μου. Μετάβητε εις Ρώμην, ώ; ύπόσχε- 

σθε. έργχσθητε έπιμελώ; ώ; νΰν, καί γένεσθε έν

δοξο;, ώ; δύνασθε. Μή έπιμένετε πλέον, θχ ήτο 

ανωφελές, έξάδελφ·. Ά<ήκω όλη εις τήν μικράν 

μου οικογένειαν, καί δέν δύναμαι ούδέ θέλω νά 

υπεξαιρέσω ούδέ μίαν στιγμήν ο’νδε τήν έλαχί- 

στην μερίδα τής άφοσιώσεώ; μου. "Οσον δέ εύ- 

τυχή θά εύρισκον εραστήν νά πιστεύσω τήνύπαρ- 

ξιν μου, εις τήν πλέον εύγενή καρδιαν, ήν γνω

ρίζω. τοσοΰτυν είνε πιθανόν, ότ. δέν θά ύπαν- 

δρευθώ ποτέ.

Ό νέος ζωγράφο; ήσθάνθη τήν καρδιαν 

π-.εζομένην, έκλινε τήν κεφαλήν, οί όφθχμοί έδα- 

κρυσαν. Ή κ. Στέφενσων συγκινηθ-ϊσα έκ τή; 

λύπης αύτοϋ έπεν-βη λεγουσα.

— Ή θυγάτηρ μου έχει δίκαιον, Ούίλλιαμ, 

καίπ-ρ επιθυμούσα πολύ νά ϊδω αύτήν σύζυγόν 

σου, μόλον τοϋτο εννοώ τας ενστάσεις, άς ποιεί. 

Εννοείς καλώς, φίλε μου, ότι μόνον ή στοργή 

θυγατρός πρό; μητέρα δύναται μετ' άκαμά.του 

καρτερίας νά φέρη τοιοϋτον βάρος, οίον ή Μα

ρία άνεδέχθη. Πίστευσόν μοι, ότι πας άλλος μετά 

τινα χρονον βραχύτερου ή μακρότερον θά εΰρισκε 

τό βάρος τοϋτο λίαν επίπονον. 'Ιδού εκείνο, όπερ 

ή θυγάτηρ μου θέλει να προλχβη’ άς σεβασθώ- 

μεν τήν λεπτότητα αύτή;, όσον κχί άν φαίνεται 

ύπερβολική. Έκτος τούτου, φίλτατέ μοι, έχεις 

άνάγκγ,ν ανεξαρτησίας, κχί ελευθερίας μέ/pt τής 

εποχής, καθ’ ήν ή φήμη τή; εύφυίας σου θα σοί 

έπιτρεψη να συνάψης γάμον, καί τότε ....

— Και τότε,διέκοψεν ό Ούίλλιαμ, θα δυνηθώ 
νά ελπίσω ότι θά λάβω τήν χ-ϊρα τή; Μαρία;; 

δεν έχει ούτω, θεία μου;

ΓΕτεται συν.ήειχ)

ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ

Η άργία καί ή κενότης τοϋ πνεύματα; παρ- 

άγουσι τήν όρεξιν πρός τάς διασκεδάσεις. Τό 

πράγμα φαίνεται παράδοξον εϊ; τούς δραστη- 

ρίως καί πυρετωδώς εργαζομένους’ ύπάρχουσιν

όμως έν τώ κόσμφ καί άνθρωποι, οΐτινες άγνο- 

οϋσι τίνι τρόπφ νά διέλθωσι τάς ώρας των, καί 

διά τούς όποιους ή διασκέδασις είναι μία ανάγκη. 

Όμοιάζουσιν ούτοι τόν πτωχόν έκεϊνον, δστις 

κέρδισα; τάλληρον κατεγίνετο νά εύρη τρόπον 

πώς νά δαπανήση αύτό. Ή καλλιτεχνία άπεικό- 

νισε τον χρόνον ώ; δύστροπον πωγωνοφόρον γέ

ροντα, κρατούντα δρέπανον. Τό λατινικόν λόγιον 

\ ita brevis (ό βίο: βραχύς) είναι καί αληθές, 

αλλά καί ψευδές, κατα τήν σημασίαν, ήν δίδει 

τις εις αύτό, καθότι έχοντε; πρό οφθαλμών τό 

μέλλον, παρα.μ.ελούμεν πολλάκις τό παρόν, καί 

ζώμεν ώς έαν ήμεθα άθάνατοι.

Ή λεξις διασκεδάζω,ή κοινώς όρθότερον σκο- 

τόνω τον καιρόν, είναι λίζ ι; κακή,διότι συ

νήθως άποφεύγει τις πράγμα περιττόν, δυσάρε- 

στον καί ανάξιον λόγου, καί έν τούτοις ό χρόνο; 

(ό καιρό;) είναι τό εύγενέστερον τό όποιον μάς 

έδόθη έκτος τού πνεύματος. Χαρτοπαίκτης μα

νιώδης, έρωτηθεΐς διατί σπαταλα τόσον άδίκως 

τον καιρόν του, άπεκρίθη’ « Ή ψυχή μου είναι 

άθχνατος’ πρός τί λοιπόν νά ήμαι έν τώ βίφ 

τούτω φειδωλός τοϋ χρόνου, έν ω έχω ενώπιον 

μου τήν μακράν αιωνιότητα ; τ>
Ό θηρευτής διασκεδάσεων είναι άνθρωπος 

οκνηρός, όστι; αγνοεί τί ζητεί καί ουδέποτε έσκέ- 

φθη, ότι ή χρήσις τού χρόνου μόνον έπί καλών 

έργων έννοεϊται. Διό καί αί διασκεδάσει; έπιφέ- 

ρουσι συνήθως ανίαν καί κόρον. Οί κυρίως θηρευ

τά·. τών διασκεδάσεων είναι οι έλάχιστα διασκε- 

δάζοντες, διότι ή διασκέδασις τότε μόνον είναε 

τοιαύτη, όταν προηγήται αύτή: ή εργασία, καί 

αί άπαξ ή δί; τή; έβδομχδο; γενόμεναι διασκε

δάσεις τέρπούσι πολύ περισσότερον τών καθημε

ρινών. Κατά τόν Θά.λητα, τόν σοφόν τής Ελ

λάδος, ό χρόνος είναι τό πάντων σοφώτατον, 

«ανευρίσκει γάρ πάντα». Ό χρόνο; διά τή; ή- 

λακάτη; κατορθοϊ μεγαλείτερα έργα ή ό 'Ηρα

κλή; διά τού ροπάλου του. Τί παράξενον επομέ

νως, άν ό χαρτοπαίκτης μέ τά χαρτία έν χερσίν 

ούδέν κατορθοϊ άλλά μόνον ζημία; έχη ; Ό μέ- 

γας Ναπολέων ήτο εί; τών μεγαλειτέρων έκτι- 

μητών τού χρόνου, ού τήν καλήν χρήσιν έγί- 

νωτκε. «Ζητήσατε παρ’ εμού ό,τι θέλετε, έλεγε, 

μόνον χρόνον όχι, διότι ούτο; δέν είναι εί; τήν 

εξουσίαν μου.»

Εϊ; ένα τών ύπουργών του, παραπονούμενον 

ότι είργάσθη ύλην τήν ήμέραν, άπήντησε μέ τό 

σύνηθες αύτφ άπότομον ύφος. «Καί δέν είχες καί 

τήν νύκτα όλην εις τήν διάθεσίν σου;»

Ό άνθρωπος τείνει φυσικώ; εί; τήν εύεξίαν 

τοϋ σώματος, οί άγριοι κινούνται καί πηδώσι διά 

νά διασκεδάσωσιν. Οί πεπολιτισμένοι λαοί ζη- 

τοΰσιν εύγε.εστέςαν ένασχόλησιν, συναναστροφάς 

πνευματικά; άσχολήσεις καί αναγνώσεις. Ό χρό

νος είναι τό κτήμα τού λογίου, ή δέ δ.ασκέδχσις 

τών σοφών είναι αί ίδέαι’ διό καί ό σοφός ούδέ- 

ποτε αισθάνεται άνίαν. Ή διασκέδασις τού ά ■

ν θήτου καί κοσμικού άνθρώπου είναι αί ήδοναί. 

Οί σπαταλώντες τόν χρόνον δέν έπρεπε νά φέρω- 

σιν ώρολογια ώ; καί οί μαθηταί τού σχολείου 

διότι καί οί μέν καί οί δέ άγνοούσι τήν καλήν 

αύτών χρήσιν. Ό σκεπτικός όμως καί έπ·μελής 

άνθρωπος γινώσκει κάλλιστα τήν σημασίαν τών 

ώρών, διότι έξ ώρών σύγκειται ό βραχύς ήμών 

βίος. Ό χρόνος είναι ώς τά χρήματα’ όταν κά- 

μνωμεν συνετήν χρήσιν τών δραχμών καί τών λε

πτών πλουτούμεν, καί όταν ύπολογίζωμεν τάς 

ώρας καί τά λεπτά τής ώρας κερδίζομεν ήμέρας. 

Πόσον δύναταίτιςνά έργασθή τό θέρος, όταν έγεί- 

ρηται τής κλίνης εις τάς 4 ή 5 τής πρωίας’ καί 

πόσον καί πόσον καιρόν χάνομεν τόν χειμώνα, 

όταν μόλις εις τάς 7 ή 8 φέγγη !

Αί κοινότεραι τών διασκεδάσεων είναι τά παι

γνίδια- πάσα έλαφρά, άκοπος ενέργεια πρός δια- 

σκέδασιν είναι παιγνίδιον’ ή μικρά κόρη παίζει 

μέ τήν κούκλάν της, ό μικρός πχϊς μέ τήν σφαί

ραν. Καί αύτή ή μανία πρός καταστροφήν τών 

παιγνίων, είναι διασκέδασις διά τού; μικρούς παϊ- 

δας, είναι ίξάσκησις τής δυνάμεώς των. Διά τόν 

λόγον τούτον δέν είναι αδιάφορος ή εκλογή τών 

παιγνίων διά τά τέκνα’ δέν είναι άδιάφορον, άν 

δίδωμεν εις τούς παϊδας εικονογραφημένα βιβλία, 

ή φυσικήν Ιστορίαν ή γενικήν ιστορίαν κτλ. ή 

μολυβδίνους στρατιώτας καί ξύλινα πυροβόλα, 

ίππους καίμαστίγια, καί εις τάς κόρας πολυτελή 

ενδύματα ή κούκλας, κεντήματα, βελόνας κτλ.

Οί μεγάλοι παίζουσι χαρτία, χορεύουσι, θη- 

ρεύουσιν, ίππεύουσιν ή ταξειδεύουσιν' άλλοι πά-

'^Ιπο&ήκη μαλλιών y.al δερμάτων έν τη Πάμπα.

λιν διασκεδάζουσιν έν ταΐς συναναστροφαϊ; όμι- 

λούντες ή μάλλον φλυαροΰντες’ άλλοι τέλος άνα- 

γινώσκοντες έν τώ δωματίω των. Οί φιλαναγνώ- 

σται, οΐτινες κυριεύονται ένίοτε ύπό τής μανίας 

τής άναγνώσεως, ζητοΰσι διασκέδασιν εις τά μυ

θιστορήματα, ήμερολογια, περιηγήσεις κτλ. "Αν

θρωποι άγνοοϋντε; πώς νά έπασχολήσωσι τον 

καιρόν των, επισκέπτονται πολλάκις ανθρώπους, 

φειδομένους τού χρόνου, καί καθίστανται οχληροί.

Τών αναγνωστών τά είδη είναι πολλά, περισ

σότερα ή(τά είδη τών περιηγητών,τά όποια απ

αριθμεί ό Άγγλος Στέρνε’ ύπάρχουσι άναγνώ- 

σται περίεργοι, μανιώδεις, κριτικοί, φιλομαθείς, 

άλλά καί οκνηροί, δύστροποι’ ύπάρχουσιν άνα- 

γνώσται άπληστοι καί έκλεκτικοί, εύθυμοι καί 

σοβαροί, πεπαιδευμένοι καί απαίδευτοι, καί τέ

λος καί άναγνώσται νησταλέοι, οΐτινες πριν κοι- 

μηθώσιν άνοίγουσ: βιβλίον, μάλλον ώς φάρμα

κου ναρκωτικόν. Οί άναγνώσται ούτοι άναγινώ- 

σκουσιν ώ; έπί τό πλεΐστον βιβλία, τά όποια δα

νείζονται, καί τά όποια θέτουσι παρά τήν κλίνην 

των χάριν έπιδείξεω; ώ; έπί τό πολύ.

Σήμερον μέ τό πλήθος τών βιβλίων απαιτεί

ται θάρρος τι, ν’ άπαντήση τι; εί; τήν έρώτησιν’ 

άνεγνώσατε τό δείνα μυθιστόρημα, τήν δείνα 

κωμφδίαν, τήν δείνα έφημερίδα; μέ έν ξηρόν 

"Οχι. Σήμερον έλκύει τού; ελαφρούς άναγνώστα; 

τό νέον καί ούχι τό ύψηλόν, τό ώραΐον διότι οί 

άνθρωποι είναι φύσει περίεργοι, καί ή πρώτη έρώ- 

τήσις είναι’ Τί νέα;

Ή περιε'ργεια αΰτη είναι μάλλον προσόν τή; 

προβεβηκυίας ηλικίας, μόνο; ώ; πρό; τά πολι

τικά νέα οί πρεσβύτεροι συνδέονται προς τούς 

νεωτέρους. Τά παραμύθια, τά όποια τοσοΰτον 

διασκεδάζουσιν τά παιδία καί τού; απλού; αν

θρώπου;, έχουσι τήν βάσιν των έπί τή; περιέρ

γεια;. Διηγήσει; περί φαντασμάτων θά κεντώσι 

πάντοτε τήν περιέργειαν τού πλήθους. Τών γυ- 

ναικώνή περιέργεια είναι πασίγνωστος. Άλλά καί 

άνδρε; ύπόκεινται εί; αύτήν. Άγγλο; τι; ήθελε 

παντοίω τρόπφ νά ϊδη τόν Βολταϊρον. Ό Βολ- 

ταίρος, ενοχλούμενος επανειλημμένοι; ύπό τοιού- 

των επισκεπτών, τω έμήνυσε μέ τόν ύπηρέτην 

του ότι ασθενεί. Ό Άγγλο; έπέμενε νά τόν ϊδη 

καί κληνήρη. Είπέ τον λέγει ό Βολταίρος, ότι ά- 

πέθανον. Ό Άγγλος άπήντησεν ότι καί νεκρόν 

θέλει νά τόν ϊδη. Τότε ό Βολταίρος όργισθεϊ; 

λέγει πρός τόν ύπηρέτην του. «Είπέ τον, ότι μ’ 

έπήρε ό διάβολος ! »

Ή περιέργεια είναι κατά τήν γνώμην φιλοσό

φων τινών μί< τών κυριωτέρων αποδείξεων τή; 

μετά θάνατον ζωής Τό βέβαιον είναι ότι άν έλει- 

πεν έκ τού κόσμου ή περιέργεια, ούτε Κολόμβον θά 

είχομενούτε Νεύτωνα ούτε Έδισσώνα καί τόσους 

άλλους διασήμους έφευρέτας, ούτε θά εϊχομεν 

τόσας μεγάλα; άνακαλύψει; καί εφευρέσει;. Έπί 

τή; πρό; τά νέα τέρψεω; ήμών βασίζεται ού μό

νον ή πρό; τήν αλλαγήν εύχαρίστησι; ήμών, άλλά 

καί ή πρό; τήν άλήθειαν δίψα καί έλπί;, ή πα

ρηγοριά τών θνητών.

Ένίοτε καί μικρά σπατχλη χρόνου δύναται 

ν’ άποβή είδο; οικονομία; καί φειδοΰ;, διότι ή
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διαρκή; εργασία επιφέρει χαλάρωσιν, έ* ώ μετά 

τινας ώρας διασκεδχσεω, ζαί αναψυχής. ζωηροί 

το σώυ.χ ζαι τό πνεϋ λχ έτιδιδόμεθα μετά πλειο- 

τέρα; ζέσεω; είς τχ έργα ήχων.

Οί διαρκώ; καθήμενοι καί οΐκονομοϋντες τόν 

χρόνον περιπίπτουσιν ένίοτε είς νόσους, αϊτινες 

τοΐς άφαιροϋσι περιστοτέρας ώρα;.

Αί διασκεδάσει; τών άρχαίων συνίσταντο ώς 

ί~·. τό πλεΐστον εις ασκήσεις τοΰ σώματος, επει

δή όμως αύται δύνανται νά παρεζτραπώσιν είς 

βαναυσότητα, άνεμίγνυον αύτάς μέ τήν μουσι

κήν. Κατα τήν μετάβασιν άπό τής βαρβαρότη- 

τος είς τόν πολιτισμόν έφεϋρον οί άνθρωποι άλ

λα; διασκεδάσεις, τήν Θήραν, τόν χορόν, τάς με

ταμφιέσεις ζαί διάφορα παιγνίδια, κύβου;, πεσ

σούς ζχί ζατρίζιον.

Προσετέθησαν κατόπιν ή ξιφασκία, ή ιππασία, 

ή διατών όπλων γύμνασες. Κατά τόν μεσαιώνα 

δέ έθεωρειτο ώ; διασκέδασι; ή έζμάθησι; τής ά- 

ναγνώσεω; ζαί τής γραφής· γνωστόν είναι ότι 

πολλχζι; έλχμβχνον χάριν οί ζαταοικασθεντες 

κακούργοι, οίτινε; ή εύνχντχι ν'άνχγνώσωσι κας 

νά γρχψωτ-.ν. Οί πρώτοι διασζϊδχσχντε; διά τής 

άναγ/ώσεως ήσαν οί κληρικοί ζαί αί γυναίκες· 

πλήν τί άνεγίνωσζον; Οί μέν κληρικοί άνεγίνω- 

σζον σχολαστικά βιβλία εις σχήμα φύλλου, αί δέ 

γυναίκες προσευχητάριχ. Διά τόν λαόν ή μόνη 

άνχγνωσι; ήτο έπί πολύ ή 'Αγία Γραφή, ζαί ό 

άνχγινώτκων εύχερώς αύτήν έθεωρειτο άνθρωπος 

λόγιος, ζαί τοΰτο διότι οί πλεϊστοι ήσαν όλως α

γράμματοι.

Προϊόντος τοϋ πολιτισμού μ-τεβλήθησαν ζαί 

αί διχσζεδάσεις. Ιίερί τό έτος 1400 έφευρέθησαν 

τχ παιγνιόχαρτα πρός διασζέδασιν φρενοβλαβούς 

ήγεμόνος, τού βασιλέως Κάρολου τοϋ Στ', τής 

Γαλλίας. Μετά τά παιγνιόχαρτα ήλθε ή ίδρυ

σες τών καφενείων, τά όποια έδωζαν μεγάλην α- 

νάπτυειν ε ς τό έμπόριον τών αποικιακών καί 

ιδίως τοϋ καφέ. Τό πρώτον ευρωπαϊκόν ζαφενεϊον 

έσυστήθη έν Κωνσταντινουπόλει■ έν έτει 1660 

έσνστηθη τοιοϋτον έν Μασσαλία, και τώ 1683 έν 

Βιέννη· Περίεργος είναι ή αφορμή τής ίδρύσεω; 

τοϋ έν Βιέννη καφενείου. Έζη έν Βιέν η τότε 

Ιίολωνός τις Κχλσιτσζη; καλούμενος όστις προσε- 

φερε μεγάλας ύπηρεσίας εις τήν αύστριακήν Κυ- 

βερνησιν ώ; — κατάσκοπος. Πρό; αμοιβήν λοι

πόν τών υπηρεσιών τούτων έχορήγησεν αύτώ ό 

αύτοκράτωρ τήν άδειαν να ίδρύση έν μια τών 

κεντρίζω τέρων όδών τής πρωτευούσης ζαφενεϊον.

Μία τών συνηθεστέρων διασκεδάσεων ζατά τούς 

ζαθ ήμας χρόνους, ζαθ’ούς τχ μέσα τής συγ

κοινωνίας είναι τόσον εύκολα ζχί πρόχειρα, είναι 

αί περιηγήσεις. Δια τας περιηγήσεις απαιτούν

ται γνώσεις, παρατηρητικόν πνεύμα,ύγεία, χρή

ματα ζαί ζαλαί συστατικαί έπιστολαί. Ό 

ΙΓλάτωνήδη έξαίρει τήντέρψιν τώ·) περιηγήσεων, 

άλλά δέν επιτρέπει ταύτας είμή μόνον είς τούς 

νοήμΟνας ανθρώπους, καί τούτο μόνον έν χρόνφ 

περιωρισμένφ. Εύζόλως ή εύχαρίστησις τοϋ πε- 

ριηγεΐσθαι μετατρέπεται είς άληθή μανίαν. Λόρ

δος τις έταξείδευε ζαθ’ όλον τόν βίον του, διότι 

δέν ήθελε νά γνωρίση τόν τόπον ένθα έμελλε ν' 

άποθάνη. «Ή περιήγησις είναι βίος ζαί ό βίος 

περιήγησις». Ό περιηγητής ομοιάζει το έλεύθε- 

ρον πτηνόν, ό ούδεποτε έξερχόμενος τής πόλεως 

του ομοιάζει πρός τό πτηνόν έν τφ ζ.λωβίφ, ή 

ποός τόν Προμηθέα, τον δεδεμένον έπί τοϋ βρά

χου. Τις ό εύτυχέστερος τών δυο:

Ό περιηγητής άποκτα γνώσεις ζαί πείραν, 

καί μανθάνει πολύ περισσότερα ή όσα ήθελε μά

θει άναγινωσζων ή διδασκόμενος έν τώ ο'ϊκφ. 

'Ανέκφραστοι είναι αί τέρψεις τοϋ μέ σύστημα 

ζαί μέ σκοπόν περιοδεύοντας, μεγάλαι αί απο

λαύσεις του άς ούδέ φαντάζεται ό μή ζατεχόμε- 

νος ύ’ό τή; μανίας τών περιηγήσεων. Διά τών 

περιηγήσεων άποζτώμεν βλέμμα πρακτικόν, ζαί 

έχομεν αναμνήσεις, αϊτινες μέχρι τέλος τού βίου 

τέρπουσιν ήμας, Ό Ί'ερτυλλιανός αναφέρει περί 

περιηγητοΰ ταξειδεύοντος έπί άγελάδος, διά τοϋ 

γάλακτος τής όποιας έτρέφετο. Βεβαίως τό τα- 

ζείδιον δέν έξετελεΐτο ταχέως, άλλ' ήτο είς ά- 

ζραν οικονομικόν, διότι τό ζώόν του έτρέφετο 

άνεξόδως διχ τοΰ χόρτου τής οδού.

Γαλλικόν τετράστιχον λεγει. «La vie n est 

qu’un voyage—Taehons <le Γ embeliir-Se- 

rnons sur le passage- Les roses du plaisir.n

’Εν τελεί ζαί τινας φιλοσοφικής σκέψεις, δι' 

ών ζλείομεν τό παρόν κεφάλαιον. Τά πάντα έν- || 

θυμίζουσιν ήμϊν τήν πτήσιν τοϋ χρόνου ζχί τό 

ρεύμα τοϋ βίου' ή ήμέρα, ή νυξ, ό ήλιος, ή σε

λήνη ζαι οί αστέρες, αί ώραι τοΰ έτους, αί ήμέ- 

ραι καί τά έτη. Οί ανόητοι καί απερίσκεπτοι πα- 

ραβλέπουσι ταϋτα ζαί άποροΰσι πώς ό ύγιής ζαι 

εύρωστος ούτος άνήρ άπέθανε, πώς ή ώραία έ

κείνη γυνή κατέστη δυσειδής, πώς τά παιδίχ έ- 

γένοντο πάπποι καί μάμμαι, καϊ πώς έν τώ χω- 

ρίω των τά πάντα μετεβλήθησαν άπό τεσσαρά

κοντα έτών ζαί έντεϋθεν. Ό χρόνος τρέχει! Ό 

καθ’ έκάστην μίαν μόνην ώραν αδίκως σπατα

λών, άπόλλυσιν έν διαστήματι 50 έτώ< 18,250 

ώρας. Ή απώλεια τοϋ χρόνου είναι ή μόνη ά- ί 

πώλεια, ήτι; δέν άναπληροΰται. Ό χρόνος είναι 

τό ύφασμα έξ ού ζχτεσζευάσθη ό βίος ζχί νέον 

τοιοϋτον ύφασμα δέν εύρίσκομεν εί; ούδέν έμ.πορι- 

ζόν.α’ο εχων καιρόν έχει ζωήν»,λέγει ό ’Ιταλός.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Νομισματική τής άρχαίας Κ ρή της. 

Σύγγραμμα σπανία; άξίας έξεδόθη ζατ' αύτάς, 

έγκαύχημα, εί ούχί τής ελληνικής φιλολογίας, 

διότι συνετάχθη γαλλιστί, άλλά τής ελληνική; 

επιστήμης, διότι έστίν έργον Ελληνος. άποδει- 

ζνύον, ότι άν ή 'Ελλάς στερήται 'Ακαδημίας, 

τού εύγενοΰς δείγματος τής διανοητικής αύτής 

άναπτύξ-ως, είς τούτο δέν πταίει ούδ ό μεγαλε- 

πήβολος πατριωτισμός τοϋ έκατομμύρια προ- 

δαπανήσαντος Σίνα, ούδ ή έλλειψις πεπαιδευμέ

νων ικανών νά ζαταλάβωσι τάς έδρας αύτής, 

τήν πατρίδα τιμώντες ζαί ώφελοϋντες.

Τό σύγγραμα τούτο έστίν ή Νομισματική 

τής άρχ αίας Κρήτης ύπό Ί. Ν. Σ β ο- 

ρώνου. Τφ 1884, ότε ή ’Ακαδημία τών 

Παρισίων προεζήουξεν ώς θέμα διαγωνισμού τά 

περί νομισμάτων τής Κρήτης, ό ζ. Σβορώνος, 

σπουδαστής τότε τής 'Αρχαιολογίας καί μάλι

στα τή; Νομισματική;, είχε πρό τίνος έπιδοθή 

είς αύτήν ταύτην τήν περί τών Κρητικών νο

μισμάτων μελέτην, διότι δικαίως τήν Κρήτην 

έθεώρει ώς τήν άρχαιοτάτην κοιτίδα τοϋ ελλη

νικού πολιτισμού, καί τόν πρώτον κρίκον τοϋ 

συνδέσμου τής Ελλάδος μετά τών γειτνιαζου- 

σών αύτή χωρών, τής ’Ασία; καί τής Αίγύπτου.

Είχε λοιπόν μετά πλείστης έπιμελεία; καί 

ευθυκρισίας πολλήν συλλέξει ύλην καί εί; άρ- 

χαϊχ καί νέα συγγράμματα ζαί εί; τή; Εύρώπη; 

τά μουσεία ζαί τά; συλλογάς, άλλά μετριοφρο

νώ; δέν ε'νόμιζ- τά; μελέτα; του άξια; νά πα- 

ρουσιασθώσιν εί; διαγωνισμόν ακαδημαϊκόν , 

μέχρι; ού προτραπεί; ύπό φίλων του ζαί ύπ' 

άνδρών έμπειρων περί τά αρχαιολογικά, έτόλ- 

μησε τούτο, ζαί το έργον του πρό; δόξαν τής 

Έλλάδο; έστέφθη ύπό τή; 'Ακαδημίας.

Τούτο έζ.τοτε έζτείνα; ζαί συμπληρώσα: έξέ— 

δωζεν ήδη έν Γαλλία τον πρώτον αύτοϋ τόμον 

είς μέγα 4ον εξ έπέζεινα τών 350 σελίδων ζαί 

μετά 35 φωτοτυπικών πινάκων, περιλαμβανον- 

των εικόνας 1083 νομισμάτων, ά; πρώτος συ- 

νέλεξεν έπί τούτο καί συνεδύασε, μετ’ απα

ράμιλλου έπιμελεία; άναδιφήσχ; πλείονας τών 

τεσσαράκοντα συλλογών. Πολύτιμα δέ καί πολ

λάκις όλω; νέα είσί τά συμπεράσματα ά έξάγει 

έζ τή; άντιπαραθέσεως αύτών καί τής εί; χωρία 

άρχαίων συγγραφέων αναδρομής, μαρτυρούσης 

πλούσιας φιλολογικά; γνώσεις καί βαθύτητα 

κρίσεως.

Ό δεύτερο; δέ, προσεχώς έκδοθησόμενος, 

τόμο; θέλει περιλάβει, εί; 28 κεφάλαια, πάντα 

τά έκ τή; Νομισματική; έξαγόμενα ή μετ’ αύτής 

συνεχόμενα. συμπεράσματα περί γεωγραφίας , 

μυθολογία; καί ιστορία; τή; νήσου, πρό; ά έκ- 

μεταλλεύεται ό συγγραφεύ; καί τά; έν αύτή εύ- 

ρεθείσας πολυτιμοτάτα; έπιγραφά; καί τά μνη

μεία τή; άρχαίας τέχνης.

Τής περί τήν Νομισματικήν δεινότητος αύτοϋ 

ήτις έν Μουσείο·.; καί 'Ακαδημία·.; τή; Ευρώπης 

γινώσζεται ήδη καί έκτιμαται, έδωκε ζαί προ

γενέστερα δείγματα έν Έλλάδι ό νέο; αρχαιο

λόγο;, διάφοοα δημοσίευσα; ού μόνον εί; ευρω

παϊκά; έπιστημονιζά; εφημερίδα;, άλλά ζαί ελ

ληνιστί, ώ; τήν άξιόλογον πραγματείαν περί 

’Αρκαδικού νομίσματος, τοϋ παριστώντος, ώ; 

μετά πλ-ίστη; αγχίνοιας αύτό ήρμήνευσε, τόν 

Όδυσσέα τήν κώπην φέροντα- προσέτι δ' έν τή 

αρχαιολογική έφημερίδι πολλά; περί νομισμά

των τοϋ άρχαίου Βυζαντίου ζαί άλλων πόλεων 

άξιολόγου; ζαί πολυμαθειαν άποδειζνυούσα; ερ

μηνεία;. Άλλά τό τελευταΐον αύτοϋ σύγγραμ

μα πεοί τών Κρητικών νομισμάτων Οελει μένει 

διά παντός τιμών τήν Ελλάδα ζαί κλασικόν έν 

τή έπιστήμη.

Καί δ·.' άλλο δέ τι παρέχει τό έργον τούτο 

άφορμήν ϊνα σεμνύνεται ό 'Ελληνισμός, διά. τό 

ότι τήν δαπάνην τή; έζδόσεως αύτοϋ άνέλαβεν 

ή βουλή τών Κρητών, δεικνύουσχ διά τής εύγε- 

νοϋ; ταύτης έλευθεριότητο;, ότι τό εθνικόν συμ

φέρον ήςεύρει νά έκτιμά, έμπνεομένη ύπό πεφω

τισμένου πατριωτισμού καί άξια δεικνυμένη τών 

συμπαθειών πάντων τών πεπολιτισμένων έθνών.

Α. Ρ. Ραγκαβης

Α ί σχύλου II έ ρ σαι, μετάφρασες Παναγ. 

Ματαράγζα. Έν Άθήναις 1889.

Ό λόγιος κύριος II. Ματαράγζα;, γνωστός 

πρό πολλοϋ ώς ποιητής καί μεταφραστή; δοκι- 

μώτατος,έφιλοπόνησε πρό μικρού μετάφρασιν τής 

άθανάτου τραγφδίας τοϋ ΑίσχύλουβΟί Πέρσαι», 

συνοδεύσας αύτήν διά προλεγομένων καί διά 

σπουδαίων σημειώσεων. Έν τή 61 σημειώσει, 

?/τις έρμηνεύει τους λαμπρούς στίχους τοϋ ποιη- 

τοΰ «Δεΰτε παϊδες τών Έλλήνων»κτλ.ό ήμέτε- 

ρος μεταφραστής δημοσιεύει καί έμμετρον μετά- 

φρασιν τής άφν,γήσεως τής έν Σαλαμΐνι ναυμα

χίας, καθ’ ήν ώ; λέγει ό Πλούταρχος άννφέρων 

τήν ρήσιν τοϋ ποιητοϋ Σιμωνίδου, οί Έλληνες 

ήραντο τήν καλήν ζαί περιβόητον έκείνην νίκην, 

«ή; οΰθ’Έλλ.ησιν ούτε βαρβ'άροι; ένάλιον έργον 

εΐργασται λαμπρότερον».

Τής άφηγήσεως τής ναυμαχίας, ήν έν μετα

φράσει τοϋ κυρίου Ματαράγζα δημοσιεύομεν 

κατωτέρω, προτάσσει ό μεταφραστή; ολίγα; 

λέξεις, άς θεωροΰμεν καλόν νά καταχωρίσωμεν. 

«Τήν άφήγησιν ταύτην άπεπειράθημεν νά μετα- 

φράσωμεν έμμέτρως, άλλά δεν έπροχωρήσαμεν 

πέραν τοϋ πρώτου μέρους αύτής φρονούντες οτι 

πράττομεν έγκλημα καθοσιώσεως πρός τήν γλώσ

σαν τοϋ ύψιπετεστέρου καί φραστικωτέρου τών 

άρχαίων ποιητών, "ϊνα περί τούτου πεισθώσι καί 

οί άναγνώσταί μας παραθέτομεν ένταϋθα τό με- 

ταφρασθέν απόσπασμα όπερ άλλως δέν θεωροΰ

μεν άκατάλληλον πρός απαγγελίαν ά.τό σκηνής 

έλληνικοϋ θεάτρου άποδεικνΰον μέχρι τίνος ση

μείου έπλησίασε τήν άρχαίαν ή νεωτέρα έλληνι- 

κή, καί ότι άν έξακολουθήσωμεν μετά τοϋ αύτοϋ 

ζήλου έπί τά ϊχνη τή; αρχαία; βαίνοντες καί 

άρυόμενοι έζ τοΰ θαυμασίου καί άνεξαντλήτου 

εκείνης ύλικοϋ παν τό άναγκαΐον ήμϊν πρό; 

έποικοδόμ.ησιν καί έπιστέγασιν τή; νέας, δέν θέ

λει παρέλθει πολΰ; εΐσέτι χρόνο;, καθ' ο» μεταξύ 

τών δύο γλωσσών ούδεμία άλλη παραμένει δια

φορά ή έκείνη, ήν διά τοϋ χρόνου ύφίσταται πάσα 

γλώσσα συντακτικώς καί φρασεολογικώς. ’Ιδού 

ή τής άφηγήσεως μετάφρασις.

Όπόταν ί] λευχοφιγγηζ άνέτιιλιν ημέρα
Την γήν κχταλαμπρννουσα de' ιλαρού φωτός. 

Βοή άκονΐτ’εϋμολπος πληρούσα τον αέρα·
’Ενθουσιώδης ίψαλλίν ό Ιχθρικός στρατός.

Εις τήν φωνήν του ή ήχώ ήλάλα^εν οξεία
Τής νησιώτιδος ακτής, καί φόβος καί δειλία 

Τά βάρβαρα κατέλαβε τών ήμετέρων γένη.
Καί πασ’ άπώλετο έλπίς αυτών κατεύευσμένη.

Όχι, φυγής δέν έξαλλον σεμνόν παιάνα τότε
Οί Έλληνες, άλλ' ευθαρσείς έξώρμων στρα- 

(τιώται,
Έν ω όξεΐα σάλπιγγας φωνή άντιβοώσα 

Έξέφλεγετόμένοςτων,φρικτήπολέμονγλώσσα.
ο

Εύθυς δέ ώς τό σύνθημα έδόθη παραχρήμα 
Λί κώπ’εύρύθμωςέπληξαν τό άναβράξονκύμα, 

Κι' οί πρότερον άόρατοι προκύπτουσιν έν τάγει 
Ατρόμητοι ναυμάχοι.

Τό δεξιόν των έν πολλή καί τάξει κ' εΰκοσμία 
'Ηγείτο κέρας-τόν λοιπόν κατόπιν αϊτού στόλον 

Έπερηφάνως έβλεπες χωρούντα, ένώ μία 
Φωνή έβόα φοβερά έκ τών στομάτων όλων.

- 'Ελλήνων παϊδες άγετε, έμπρός μετ' εντολμίας! 
Τήν χώραν σας λυτρώσατε αισχρού ζυγού 

ίδ ον λείας.
Γυναίκας, τέκνα σώσατε, τά έδη τών θεών σας, 

Τους τάφους τών προγύι ων σας δι’ όλα ό άγών

Π

Είς ταύτ' άπήντα Περσικής βραγχώδης ήχος
(γλώσσης.

’Αναβολών καί σκέψεων καιρός δέν ήτο πλέον, 
’.Ιλλ' έφορμα μανιωδώς κατ' άλλης έφορμώσης 

Νεώς έτέρα μ' έμβολον κ.τνπούσα q ρικαλέον.

Έλλήνωνπλοϊον ήνοιξ- τήν άπαισίανπάλην 
Συντρίψαν τ’ άκροστόλια φοινικικής νεώς, 

Καί άλλη τότ' έπέπεσεν όρμητικώς εις άλλην 
Κ’έμόχθει εκατέρωθεν ύ ναυτικός λαός.

Καί κατ' άρχάς τοϋ Περσικού τό βεύμ' άντεϊχε 
[στύλον.

Άλ.λ'ώς ι]θρο(σθ' είςτό δεινόν τοσοϋτον πλή· 
(θος πλοίων 

Καί δέν ήδύι ατο τόεννάδώσ' είςτό πλησίον 
Βοήθειον, άλλ' άλληλα διά χαλκού εμβόλου

Κατέθραυον προσβάλλοντα τους τοίχους τους 
(κωπήρεις,

Τότε μέ δεξιότητα πολλήν τών έναντίων 
Αί ναύς περιεκύκλωσαν τάς Περσικάς τριήρεις

Καί έτρεπονκ’έβύθιζον μετά φωνών άγριων.

Ήθάλασσα έκ τών πολλών νεκρών και ναυαγίων 
Καθόλου δέν έφαίνετο· τοσοϋτον τών άθλιων 

Μεγάλ' ύπήρξεν ή φθορά, ό όλεθρος φρικώδης
Πτωμάτων πάντες έβρυθον οί βράχ' οί σκοπέ- 

(λώδεις.

Έν βία τοϋ βαρβαρικοϋ στρατεύματος τά πλοία
Αιά τήςκώπης έφενγον ένπλήρει αταξία· 

Οί δέ ώς θύννων άγρευμα, ώς άγρευμα ιχθύων
Μέ θραύσματα μας έτυπτον κ' έρρόχιζον 

(κωπίων.

Έξ οίμωγών και κοπετών καί γόων αγωνίας
Τό πέλαγος μέχρι νυκτός κατείχετο βαθείας- 

Τοσαϋτ αί δυστυχίαι μαςέν τή φρικώδει νήσω, 
"ίίστε άν δέκα συνεχώς ήγόρευον ήμέρας 

Αέν θά κατώρθουν άπαντα νά σοί εξιστορήσω·
Γνώριζε τοϋτ’,ό θάνατος ζωάς περισσοτέρας 

Ουδέποτε έθέρισεν έντός μιας ήμέρας.

ΔΙΑΦΟΡΑ

’Αναμνήσεις έζτής αυλής τοϋ Κέρα

μέ ικ ου.Έσχάτως έξεδόθη ύπό τής Κυρίας Κα- 

ρέττη έν Παρισίοις σειρά αναμνήσεων έζ τής διά 

τήν Γαλλίαν πολυσήμαντου έποχής, ήτις προη- 

γήθη τοϋ γαλλο-πρωσσικοϋ πολέμου. Έκ τών 

αναμνήσεων τούτων, αϊτινες βασίζονται είς απο

καλύψεις αύτόπτου μάρτυρος, τινές έχουσι πολύ 

τό ένδιαφέρον διά τήν ιστορίαν. Οΰτω π. χ. τό 

κεφάλαιον, έν ώ περιγράφεται ή άφιξις καί δια

μονή τοϋ πρίγκηπος Βίσμαρκ έν Παρισίοις έν τή 

άκολουθία τοϋ τήν αύλήν τοϋ Κεραμεικοϋ έπισκε- 

φθέντος βασιλέως τής ΓΙρωσσία;, τοϋ κατόπιν 

αύτοκράτορος Γουλιέλμου τοϋ Α. ’ Ό Ναπολέων 

είχε διορίσει τόν ναύαρχον Jurien de la Gra- 

viere οδηγόν τοϋ Βίσμαρκ, διότι έγνώριζεν ότι 

ό ναύαρχο; ήτο ού μόνον είς τών εύγενεστέρων 

άνδρών τή; γαλλική; πρωτευούσης άλλά καί εύ- 

φυέστατος διπλωμάτης, όστι; ώφειλε νά εξηγήση 

τώ Βίσμαρκ μόνον όσα συνέφερε νά μάθη καί 

ούδέν πλέον. Ή άμαξα, έν ή οί δύο ήγεμόνες 

είσήλθον είς τήν πρωτεύουσαν, έχαιρετίσθη ύπό 

τοϋ λαού διά τών τυπικών κραυγών. « Ζήτω ό 

αύτοκράτωρ! » Ή δευτέρα άμαξα, έν ή έκαθητο 

ό στρατηγός Μόλτκε διήλθεν ήσύχω;· οτε όμως 

έφάνη ή άμαξα, έν ή έκάθητο ό Βίσμαρκ μετά 

τοϋ ναυάρχου, τό πλ.ήθο; ήεξατο συρίζον καί 

δεικνϋον αποδοκιμασίαν. Ό Βίσμαρκ στραφείς 

πρός τόν συνοδεύοντα αύτόν, είπεν· ’Εννοώ, Κύ

ριε ναύαρχε, ότι ζητείτε νά μοί άποκρύψητε τάς 

έχθρικας ταύτας ένδείξεις ζαί σας εύχαριστώ διά 

τούτο, άλλά έπερίμενον τοιαύτην ύποδοχήνήμεϊς 

οί πολιτικοί δέν δυναμεθα νά εύχηριστήσωμεν 

όλον τον κόσμον ζαί πρέπει νά συμμορφούμεθα 

πρός τά; περιστάσεις.

Περί τοϋ τρόπου, καθ' όν ό Θιέρσος όλίγας 

ήμέρας πρό τή; έκρήξεω; τοϋ πολέμου τοϋ έτους 

1870 έπρότεινεν είς τόν Ναπολέοντα τάς 'υπηρε

σίας του άναγινώσζομεν έν τφ προζειμένφ συγ- 

γοάμματι τά έξής. Τήν 4 Ιουλίου ό μαρκήσιος 

Βάζα, συγγενής τοϋ θιέρσου, μετέβη παρά τή 

δουκίσση Μουσύ καί τή άνεκοίνωσεν ότι ό θιέρ

σος είναι πρόθυμω; νά δεχθή ύπηρεσίαν, γνωοί- 

ζων ότι ό μετά τής Πρωσσίας πόλεμος έπίκειται 

καί έπιθυμών νά ύπηρετήση τήν αύτοκοοτορίαν 

έν τοιαύτη κρισίμφ περιστάσει. Ή δούκισσα με

τέβη αμέσως παρά τώ αύτοκράτορι, όστις όμω; 

ήρνήθη νά δεχθή τήν πρότασιν, είπών. « Ό Θι

έρσος είναι μέγας καταστροφεύ;, ούχ ήττον όμως 

είναι άνήρ ευφυή; ζαί πολύπειρος, ζαί δέν θα

Άλλά

ζοινο-

έδισταζυν νά τώ αναθέσω ύπουργεϊον. 

περιώρισα τήν έξουσιαν μου είς καθαρώ; 

βουλευτικήν κυβέρνησιν, καί δέν δύναμαι νά έκ- 

λεξω τούς ύπουογούς μου ζατά τό ε’μοί δοκοϋν. 

Ανακοινώσατε, παρακαλώ, τήν άπάντησίν μου 

ταύτην τώ κυρίφ Θιέρσφ, όστις ώς άρχαϊος κοι

νοβουλευτικός άνήρ κάλλιστα θά μ' έννοήση. 

Γνωρίζω ότι δύναμαι νά βασισθώ εί; τήν φιλο

πατρίαν τοϋ έξοχου συγγραφέως καί Ιστορικού, 

καί τό διάβημά του μέ συγζινεϊ». Ώς άνταπάν- 

τησιν είς τήν άπόφασιν ταύτην τοϋ αύτοκράτο

ρος ό Θιέρσος όλίγας ήμέρας μετά ταϋτα έζαμεν 

έν τή βουλή διά τοϋ Κοσερύ τήν γνωστήν έπερώ- 

τησιν περί τής εί; τόν θρόνον τής ‘Ισπανία; ύπο- 

ψηφιότητο; τοϋ πρίγκηπος Λεοπόλδου τοϋ Χοελ- 

ζόλλερν, ήτις ύπήρξε ή αφορμή τοϋ μεγάλου πο

λέμου.

‘Έτερον κεφάλαιον τοϋ βιβλίου κινούν πολύ τό 

ένδιαφέρον είναι τό άναφερόμενον εί; τήν αύτο- 

κράτειραν Εύγενίαν. Τήν εσπέραν τής ήμέρας, 

καθ'ήν έζηρύχθη έπισήμω; ό πόλεμό;,ότε ή πόλις
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τών Παρισίων ^πανηγύριζε τό συμβάν τοϋτο διά 

παταγωδών διαδηλώσεων, ή αύτοκράτειρα έβά- 

διζε σύννους έν τώ άνακτορικω κήπω. Ό συνο- 

δεϋων αύτήν υπασπιστής βαρώνος Βαρέϊν βλέ- 

πων αύτήν τοσοϋταν μελαγχολικήν έτόλμησε νά 

κάμρ τήν παρατήρησιν· «Καί δέν είναι φυσικόν, 

ειπ,εν ή αύτοκράτειρα, νά ήμαι ανήσυχος την 

παραμονήν τοιούτων συμβάντων, Πρόκειται πε^ί 

τής τιμής τής Γαλλίας, καί τί θά συμβή, άν ή 

τύχη δέν μάς εύνοήση ; Έν μόνον χαρτί μας 

ύπολείπεται νά παιξωμεν, καί άν δέν κερδισωμεν, 

ού μόνον ή Γαλλία διαμελίζεται καί υποβάλλε

ται εις βαρυτάτην άποζημίωσιν, άλλ’ έπίκειτα1 

καί ή φοβερωτέρα έπανάστασις, ήν ποτέ ύπέστη 

ή χώρα αυτή !»

Νέος σιδηρόδρομος. ’Εν Έϊδελβέργη, 

τή γνωστή Πανεπιστημιακή πόλει, έσυστήθη νέα 

σιδηροδρομική γραμμή, ένοϋσα τήν πόλιν πρός 

το άρχαϊον φοούριον καί τό έπί τοϋ όρους κείμε

νον Γαλακτομεϊον. Ό σιδηρόδρομος ούτος ανέρ

χεται διά ράβδων οδοντωτών καί έν διαστήματι 

2 Ι/2 λεπτών τής ώρας ό επιβάτης εύρίσκεται 

έν τή μαγευτική θέσει τοϋ αρχαίου φρουρίου, 

καί εντός 6 λεπτών εις την ύψηλήν κορυφήν, 

όπου κεΐται το Γαλακτοκομεϊον, όθεν τό βλέμμα 

εκτείνεται ελεύθερον έπί τή; ωραίας πεδιάδος, 

ήν καταβρέχει ό ποταμός Νέκαρ. Μέχρι τοϋ 

φρουρίου ή γραμμή διέρχεται ϋπογείως, έκεϊθεν 

δέ διά τών δασωδών κλιτύων τοϋ όρους. Ή όλη 

έκτασις τής γραμμής είναι 489 μέτρων.

Οί ιατροί έν Δορτμούνδή. Ή μ κρά 

πόλις Δορτμούνδή έν Πρωσσία έχει 36 πρακτι

κούς ιατρούς, έξ ών οί 1.2 ποιοΰσι χρήσιν τοϋ 

ποδηλάτου (Velocipade) διά τάς ϊατρικάς 

των επισκέψεις. Τά ποδήλατα ταΰτα είναι τοϋ 

συστήματος τών τριών τροχών, διότι φαίνεται 

ότι οί έξοχώτατοι δυσκολεύονται νά τηρώσι τήν 

ισορροπίαν. Είς τών ιατρών τούτων έχει τόν δε

ξιόν πόδα του τεχνητόν, άλλά διά εύφυοΰς μη
χανήματος ποιείται χρήσιν τοϋ ποδηλάτου μετά 

τής αύτής ευκολίας, μεθ' ής καί οί άλλοι οί 

έχοντες ύγιεϊς άμφοτέρους τούς πόδας.

Ή άνάπτυξις τοϋ Βερολίνου. Ό

ποιαν τεραστίαν άνάπτυξιν καί έπέκτασιν λαμ

βάνει ή πρωτεύουσα τοϋ γερμανικού κράτους, 

άποδεικνύει καί τό έξης. Κατά τήν δευτέραν 

εξαμηνίαν τοϋ έτους 1889 παρεχωρήθη εις ερ

γολάβους ή έπίστρωσις 21 νέων χαραχθεισών 

οδών. Τό μήκος τών οδών τούτων είναι 6 χιλιο

μέτρων, ή δέ έπιστρωθεϊσα επιφάνεια 60 χιλ.

τετραγωνικών μέτρων. 'Επομένως ι.ροσετέθησαν 

είς τήν πόλιν 12 χιλιομέτρων προσόψεις οικιών, 

διότι αί οδοί αύται πληροΰνται βαθμηδόν ένθεν 

καί ένθεν κτιρίων. ’Από τοϋ έτους δέ 1883 μέ

χρι του 1889 προσετέθησαν είς τήν πόλιν 40 

ολα χιλιόμετρα οικοπέδων, ών τά μέν έτετρα- 

γώνισεν ή δημοτική αρχή, τά δέ οί ίδιώται.

’Εντός βραχέος διαστήματος ή πόλις τοϋ Βε

ρολίνου θά συναγωνίζηται πρός τάς δύο μεγα- 

λοπόλεις, τό Αονδΐνον κ τούς Παρισιού;.

Άρχαϊον χαρτονόμισμα. Τό βρεταννικόν 

Μουσεϊον τοϋ Λονδίνου άπέκτησε σπάνιον καί άρ

χαϊον κινεζικόν χαρτονόμισμα, τό όποιον έζεδόθη 

παρά τής κινεζικής Κυβερνήσεω; 300 όλα έτη 

πριν άναφανώσιν έν Εύρώπγ, χαρτονομίσματα. 

Το χαρτονόμισμα τοϋτο χρονολογείται άπό τών 

πρώτων έτών τής βασιλείας τοϋ πρώτου αύτο- 

κράτορος Μίγκ. Είναι επομένως άρχαιότερον καί 

τής πρώτης έν Εύρώπη Τραπέζης, τής έν έτει 

1401 έν Βαρκελλόνη τής 'Ισπανίας ίδρυθείσης. 

Τρεις δέ αιώνες χωρίζουσιν αύτό άπό τής έν Στο- 

κολμή τραπέζης, ήτις έξεδωκε τά πρώτα ευρω

παϊκά χαρτονομίσματα έν έτει 1668.

'Ηλεκτρική έκθεσις. Έν Φραγκοφόρτγ, θέ

λει γείνει κατά τό προσεχές έτος Έκθεσις ηλεκ

τρική, καθ' ήν εν τών γνωστοτέρων μηχανουρ

γείων τής ’Ελβετίας παρά τήν Ζυρίχην θέλει εκ

θέσει μεγ ίλην ηλεκτρικήν λέμβον ή μάλλον πλοϊον 

δυνάμενον νά δεχθή εκατόν έπιβάτας. Τό κομ

ψόν τοϋτο πλοϊον, τό όποιον ώς εύνόητον θά φω- 

τίζηται καί δι’ ηλεκτρισμού, είναι προωρισμένον 

διά τήν μεταφοράν επιβατών έπί τοϋ ποταμοϋ 

Μαίνου, χρησιμεύει δέ ώ; δ,ΐγμα διά τήν κατα

σκευήν άλλων πλοιαρίων καί λέμβων, προορισ

μένων διά τά; έλβετικάς καί αύστριακάς λίμνας. 

Τό πλοϊον τοϋτο θα κινήση μεγάλως τήν περιέρ

γειαν τών επιστημόνων, καί είναι έγκαίνισις νέα; 

εποχής διά τήν ποταμοπλοΐαν κάι λιμνοπλοίαν.

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ

Αίνιγμα 663.

Ώς ή φιλάρεσκος γυνή 
τά όνειρα θωπεύω, 
κ' εκεί 'πού κολακεύω, 

εκεί κι’ άμέσως άπατά, 
"Ανθρωποι πλείστοι προσπαθούν 

βία νά μέ κρατήσουν 
και νά μέ κατακτήσουν, 

κ' έγώ μ’ έλπίδας τούς κρατά. 
Άλλ' έν μια ευθύς στιγμή 

έκφεύγω των χειρών των 
καί προ τών οφθαλμών των 

μακράν, μακράν αυτών πετώ. 
Τάς χάριτάς μου όστοργα 

κι' άνευ σειράς μοιράζω, 
οΰδέν’ εγκωμιάζω.

ούδενός χάριν έπαιτώ.
Κρατά είς χείράς μου τροχόν, 

ώς τόν κρατεί ή τύχη, 
κι’ δσάκις έπιτύχη.

αρκεί καί χειρ τις παιδική, 
τον δυστυχονντα ευτυχή 

ευθύς νά καταστήση,

καί μέγαρον νά κτίση, 
όπου καλύβη πτωχική.

Αίνιγμα 664. Λ i'

Ακέραιον, είμί 
είς πάσαν χώραν μέρος, 

όπου παρά θνητοΐς 
γεννώνται μίση, έρως 

κι' ή τών παθών σειρά. 
Άκέφαλον, δ' είμί 

καί μ’ ένα πόδα έτι, 
ζοφώδης ποταμός, 

όστις τά πάλαι έτη 
μέ τό θολόν του ρεύμα 
έφόβιζε παν πνεύμα,

1

Αίνιγμα 665.

Επίρρημα έντέχνως 
μέ νήσον άν ένωσης 

έκ τών έν τά Αίγαίφ, 
τό όνομα σοφού, 

άρχαϊον ήγεμόνος 
ευκόλως θά άρθρωσης. 

Είς Κόρινθον τό πάλαι 
θενά τόν άνταμώσης 

όπου πέντε αιώνας 
πρό τοϋ Σωτήρος ήρχε 

κι' υνο μαστός ύπήρχε.

Αίνιγμα 666.

'Ακέφαλου 'άν μ’ έχης, 
οφείλεις νά προσέχης, 
διότι πιθανόν, 
άν δέν κρατής φανόν, 
σκοντάπτων καί νά πέσης 
"Αν κεφαλήν μοί θέσης, 
μ’ έχεις προσκολλημένον 
είς τό φθαρτόν σου σώμα, 
όπου συχνά άκόμα 
μέ βλέπεις κεκομμένον, 
διότι, φίλε, άλλως 
άν γίνωμαι μεγάλος, 
σοΙ φέρω δυσκολίαν 
είς πάσαν εργασίαν,

ΛΥΣΕΙΣ

τών έν τώ προηγ. τεύχει Αινιγμάτων

Αινίγματος 661 Αινίγματος 662

Ό κοχλίας. Ό κόπανος τής θύρας.
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