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Άριθ. 7. Ιούλιος," 1868.

ΤΟ ΕΝ ΟΥΑΣΣΙΓΚΤΩΝΙ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΝ.

'Ιερόν ελευθερίας.
’Ολίγον μετά τον ύπέρ ανεξαρτησίας πόλεμον των 

'ΗνωμένωνΠολιτειών της βορείου ’Αμερικής(178 7), ή 
σύνοδος διετέλει συγκεκροτημένη έν Φιλαδέλφεια, δτε 

ό στρατός της ΙΙενσυλβανίας, δραξάμενος των όπλων, 
περιέζωσε τό βουλευτηριον, και έζη'τει έπιτακτικώς 
την άπότισιν των καθυστεοούντων μισθών αύτοΐί, χω
ρίς. αναβολής. Τα μέλη της συνόδου άνέβαλον τότε 
πάραυτα τάς αυτών συνεδριάσεις εις Νεοβόρακον.

Το περιστατικού τούτο κατέστησεν έπαισθητην την

άνυπέρθετον ανάγκην, ΐνα ή έδρα της γενικής κυβερνη- 
σεως ΐδρυθη εις τόπον τινά ειδικόν, ήτοι μη έζαρτώμε- 
νον εκ τών διαφόρων Πολιτειών της Ενώσεως, όπου 
νά ύπάργη ασφαλής καί ό'λως άνεπηρε'αστος η τε προ
σωπική τών βουλευτών ελευθερία, καί ή τών διασκέ
ψεων αυτών. ’Αλλά καί άλλοι λόγοι ύπηγόρευσαν τό 
σωτη'ριον τούτο με'τρον· εάν,παραδείγματος χάριν, έ- 
προτιμάτο μία έκ τών Ηνωμένων Πολιτειών προς 
διηνεκη άποκατάστασιν του νομοθετικού σώματος, 

Τόμ. Α'. — Ιούλιος, 1868* 

θά πάρει/ετο εις αύτην είδος ύπεροχης, ·Λαί αί άλλαι 
πάντως θά έζη'λευον εκείνην. Είχε γίνει δέ καί πρότα- 
σις νά μεταφέρεται ή έδρα της Κυβερνησεως απο Πολι
τείας εις άλλην άλλ’ αύτη άπερρίφθη, ληφθέντωνΰπ 
ό'ψιν τών προσκομμάτων άτινα θά συναιέφερεν άναπο- 
φεύκτως η μετακόμισες των αρχείων, των γραφείων, 
κλπ.

’Απεφασίσθη λοιπόν νά ’ έγερθη νέα τις πόλις ώς 
πρωτεύουσα, έν τόπω άνηκοντι εις την γενικήν Κυβέρ- 
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νησιν, ύπαγομένη εϊς την άμεσον διεύθυνσιν αύτης, καί 
μή ύπερβαίνουσα την έ'κτασιν 10 τετραγωνικών μι
λιών. Ως πρόεδρος δέ τότε όΟύασσιγκτών, επετράπη 
νά έκλέξη αύτός τον άρμοδιώτατον τόπον προς έγερ
σή της πόλεως, ήτις έμελλεν ακολούθως νά τιμήση το 
όνομα αύτοΰ. Μετά πολλά; καί ώριμους σκε'ψεις, ό ά- 
νήρ ούτος προείλετο τοποθεσίαν τινά κειμένην επί τών 
συμβολών τών δύο κλάδων τού ποταμού Ποτομάκου, 
εις άπόστασιν 40 λευγών άπό της θαλάσσης. ’Ανήκε 
δέ τότε ό τόπος ούτος εις τάς επαρχίας της Μαρυλάν- 
δης καί της Βιργινίας, αΐτινες παρεχώρησαν αύτδν εις 
την σύνοδον διά συμβάσεως. Καί ή μέν χώρα εκείνη 
έπωνομάσθη νομός Κολοριβίας, ή δέ μητρόπολις 
Ούασσιγκτών.

Η θέσις της Ούασσιγκτώνος είναι λαμπροτάτη· λι- 
μήν θαλάσσιος, ό κεντρικότατος παντός άλλου τών 
Πολ ιτειών της 'Ενώσεως, καί επομένως επιδεκτικός 
μεγίστης εμπορικής άναπτύξεως. Τό σχέδιον οφείλε
ται εις γάλλον τινά αρχιτέκτονα (τον Lenfant)· είναι 
δέ κανονικώτατον, καί άπασαι αί οίκοδομαί φέρουσι 
γιγάντειον τύπον. Ό χώρος αύτής έχει περιφέρειαν 14 
μιλίων- αϊ οδοί, πλάτος 100 ποδών, δλαι εύθεϊαι, 
άναχωροΰσαι άπό βορρά προς νότον η άπ ανατολών 
προς δυσμ-άς, καί σχηματίζουσαι, όπου άν συναντών- 
ται, εύρυτάτας πλατείας, ών έκάστη ^φέρει το όνομα 
μιας τών Πολιτειών της Ενώσεως. ’Εν τώ μέσωδ’αύ- 
τών εγείρονται ανδριάντες η στήλαι παρ’ έκάστης τών 
Πολιτειών, βουλομένης ίναδιά μνημείου άπαθανατίση 
μέγαν τινά συμπολίτην αύτης, η διαιώνιση έ'ργον τι 
άξιομνηαόνευτον έν αύτη γενόμενον. Τάς οδούς διέρ
χονται διαγωνίως έτεραι άγυιαί, πλάτος έχουσαι πο
δών 1 60.

Τό Καπιτώλιον, κείμενον επί λόφου, επικρατείόλης 
της πόλεως, καί είναι τό μεγαλοπρεπέστατον καί κάλ- 
λιστον τών οικοδομημάτων της Αμερικής. Λάμπει έκ 
της λευκότητος, ώς κτισμένον έκ λαξευτών λίθων ε
πιδεκτικών λειότητος όσης καί τό μάρμαρον, καί ού- 
δόλως φθειρόμενων ύπό του ψύχους η της βροχής. Πε
ριέχει ό’ εκατέρωθεν δύο εύρείας αίθούσας, εις την 
μίαν τών όποιων συνεδριάζουσιν οί αντιπρόσωποι, καί 
εις την άλλην οί γερουσιαςαί-'εϊς δέτόκέντρον ύπάρχει 
καί έτέρα αίθουσα μεγίστη, όπου καθιδρύονται οί πρόε
δροι καί συνέρχονται αί δύο συνελεύσεις, οσάκις άπαι- 
τηθή ύπό τών περιστάσεων νά συγκαλεσθώσιν εις έν 
καί το αύτό μέρος.

Η πόλις βρίθει λαμπρών μεγάρων καί δημοσίων 
οικοδομών, διότι αύτόθι κατοικουσιν οί αντιπρόσωποι 
καί οίγερουσιασταί,οί πρόξενοι καί πρέσβεις τών ξένων 
Δυνάμεων· είναι δέ καί τό κέντρον πάσης πράξεως της 
Κυβερνήσεως- αλλά παραβαλλόμενη προς τάς μεγάλας 
πρωτευούσας της Εύρώπης, καί πρός το Νεοβόρακον 
αύτό, παρίσταται ολιγάνθρωπος, καί πολλαχοΰ ύπό 
τά υψηλά μέγαρα άροτρια είσέτι ό γεωργός. 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΗΘ11. — ΛΑΙΔΗ ΤΑΤΤΕΡΣΑΛ.
ΠΙΚΡΙΑΙ ΚΑΙ ΒΑΣΑΧΟΙ ΓΥΝΑΙΚΟΪ ΧΥΜΦΛΓΩΓΟΪ.

(Ίδε σελ. 162. — Συνέχεια.)

Απέναντι της εστίας τού δωματίου, οπού η θεία 
καί ή ανεψιά έτεχνολόγουν συνήθως όσα εβλεπον εϊς 
τάς συναναςροφάς έξ ών έπέστρεφον (ήσαν δέ ώραι δύο

μετά τό μεσονύκτιον), ή λαίδη Μ..., βαρυνθεΐσα 
μόνον καθ’ έαυτήν νά σχολιάζη τά διατρέξαντα,έτόλ- 
μησε νά εϊπη εις την Βαλεντίαν ότι ό ταγματάρχης 
Καρδονέλλος την ώμίλησε.

— Τό εϊξεύρω, άπήντησεν ή μις Βαλτόρτου μετά 
τής συνήθους αταραξίας της. Καί συγχρόνως διήλθεν 
έπί τών χειλέων της μειδίαμά τι λεπτόν, παγετώδες 
μειδίαμα, άπαρέσαν εϊς την λαίδην Μ... Η ψυχρότης 

\ t / ·» / \ Ρ /* V 'την οποίαν ηγαπαζαι συνεοουλευεν, εις τινας περιςα- 
σεις την έφαίνετο άςιοσ.ίσητος.

— *Αν τό είξεύρης, ΰπέλαβεν ή θεία μετά τίνος 
αδημονίας, άνεπαισθήτου όμως, είναι σημεϊον ότι ή- 
θέλησε καί εις σέ νά έξηγηθή.

— Ώ, γές (ναι), άπεκρίθη άφελώς ή ύπερήφανος 
Βαλεντία, ολίγον τι χασμωμένη.

— Καλά, παιδί μου· καί σύ λοιπόν ποιαν άπο'κρι- 
σιν τον έ'δωκες;

— ’Αλλά, θεία μου, σεις άν ησθε εις τήν θέσιν μου, 
τί θά τόν άπεκρίνεσθε;

’Ερώτησιν αντί άποκρίσεως! Η στενοχώρια τής 
λαίδης Μ... κατήντα μαρτυρική· Ύπεστε'ναξεν, ύπέ- 
βηξεν, ηύχήθη νά έκοίτετο μάλλον εις τον πυθμένα 
του δροσερού ρυακίου τό όποιον περιβρέχει τά χλοερά 
δάπεδα τού βασιλικού παραδείσου Χαύδπάρκου, 'Εξή
κοντα δευτερόλεπτα-διέτρεξαν έως ού άναλάβτ; θάρρος 
καί έξηγηθή. — Παιδί μου, είπεν, εί; τοιαύτας περι
στάσεις, πάσα γυνή συμβουλεύεται τά ίδια αύτής αι
σθήματα μόνον· άλλα προ παντός άλλου εϊπέ με- έδέ- 
χθης του ταγματάρχου την προσφοράν ;

Καί ή καρδία τής λαίδης Μ... έπαλλε κατ’ έκείνην 
την στιγμήν πολύ σφοδρότερον παρά τήν τής ώραίας 
ραθύμου κόρης. Π Βαλεντία όμως έφαίνετο ότι άγραν 
ήγορασεν ούτε έσπευδε ν’ απόκρισή.

— Πώς δεν όμιλεΐς; έπανέλαβεν ή θεία· τήν έδέχθης;
— Όχι, άπεκρίθη ή καλώς άνατεθραμμένη κόρη 

παρατηρούσα τούς γυμνούς της πόδας, ούς ήδη εϊσήγα- 
γεν έντός εύμαρίδων (παντουφλών) έξ όλοσηρικοΰ λευ
κού μετά απαλών πτεριδίων κύκνου τριγύρω» ’Απεκρί- 
θη όχι· καί ίσιος μέν έν τώ τόνω διά τού οποίου έπρό- 
φέρε το οχ ι τούτο διεκρίνετο προσωδία τις μελαγχο
λική· μάλιστα δέ καί ώχρίασεν ολίγον τό συνήθως 
ροδόεν τής όψεώς της· άλλ’ ύπερίσχυσεν όμως ή άνα- 
τροφή, καί τά δικαιώματα τού Γουτβούτου διεσώθη- 
σαν ανεπηρέαστα. Καί ωφειλεν άρά γε νά εύφρανθή 
διά τούτο ή λαίδη Μ..., ή νά καταθλιβή; ’Ηγνόει 
καί αύτή ή ιδία. '11 λαίδη Μ... ίσως έσκέπτετο ώς ό 
ς-ρατηγός Ούελλιγκτών, ότι ή νίκη μετά τήν ήτταν 
είναι θλιβερώτατον. ’Απεφάσισε τέλος νά ζητήση τήν 
έξήγησιν τής άνηλεοΰς ψυχρότητος ταύτης, ώς άληθούς 
αινίγματος πρός αύτήν έύθύς δέ άπό τής πρώτης έρω- 
τήσεως, -ή Βαλεντία έξεφράσθη άνυποκρίτως. — Τί νά 
σάς είπώ ; ’Εχρειάσθη νά τον δώσω νά έννοήση όλονμου 
τό φρόνημα. Ούδείς τωόντι μ’ έφάνη άρεστότέρος αύ
τοΰ τού νέου, άλλ’ έπρεπε νά ημαι τρελή ώστε νά τον 
νυμφευθώ.

— Καί αύτό, τό έξέφρασες εϊς τον ίδιον καθώς μέ 
το λέγεις, ορθόν, κοπτόν; Εύγε ! ώραΐα έκαμες... βέ
βαια- νά αίσθανθή βαθύτερον τί έχασε...

'Ο αιφνίδιος ούτος άπόστροφος, έγκάρδιον όρμημα 
αδημονίας, έξέπληξε τήν νουνεχή θυγατέρα τής Άδε- 
λίζης.— ’Ηθέλετε λοιπόν νά δεχθώ εκείνον; ήρώτησε 
τήν θείαν της.

— Διατί όχι, αφού τον αγαπάς; ειπεν ή λαίδη 
Μ... μή δυναμένη έν τη αγανακτήσει αύτής νά κατα- 
σιγάση τάς ειλικρινείς λέξεις αίτινες άνέθρωσκον εις τά 
χείλη της. Εγώ, όταν έδωκα τον λόγον μου εϊς τόν 
πατέρα του Φιλίππου, ήτο καί αύτός, ώς ό Καρδονέλ
λος, απλούς αξιωματικός τού ιππικού. Διά νά εμβη 
και εκείνος εις σειράν, ώς-ε νά κληοονομήση τόν οικογε
νειακόν του τίτλον, έχρειάσθη ν’ άποθάνωσι προ αύτοΰ 
όχι όλιγώτερα πρόσωπα, παρ’ όσα απαιτούνται όπως 
γίνη ό Καρδονέλλος πατρίκιος.

— Δέν λέγω, θεία, τό εναντίον άλλ’ ό θάνατος 
δεν είναίπρός όλους τόσον συντελεστικός, όσον έφάνη 
πρός τήν εύγενίαν σας. Θεωρώ κινδυνώδες τό να στηρί
ζεται τις εις τάς εύνοιας τον θανάτου, καί διά τούτο 
πιστεύω ότι καλώς έπραξα άρνηθεϊσα τόν ταγματάρ- 
χην. ’Εάν ένέδιδα εϊς ορμήν τινα οωμαντικήν, ίσως 
τήν ώραν ταύτην θά είχα πίκρας μεταμελείας. Όπως- 
δήποτε, αύ'ριον δλην τήν ημέραν θά έ'χωμεν καιρόν 
νά συζητήσωμεν κατά βάθος τό προκείμενον. Τώρα 
μόλις αντέχω εις τόν ύπνον, καί συγχωρήσετε νά σάς 
έπευχηθώ καλήν νύκτα, θεία μου.

Εϊποΰσα δέ ταΰτα άπήλθε, μεγαλοπρεπώς βαδί- 
ζουσα, καί σειούσα τό ώραιόν της μέτωπον, έπί τού 
οποίου ένόμιζες ότι έλαμπεν ήδη στέμμα δουκικόν.

— Φεύ! έψιθύρισεν ή λαίδη Μ... σημάνασα μετά ς-ε- 
ναγμοΰ ίνα έλθη ή πιςή αύτής Δεπρεώ, πρέπει νά ομο
λογήσω ότι τό παιδί έχει δίκαιον άλλα τόσον λυπού
μαι καί τόν ταγματάρχην εκείνον τόν πτωχόν... Ό 
μοιάζει τόσον τήν μητέρα του !

Τήν επιούσαν, —Λ’ί,’ μήτερ, άνέκραξεν ό Φίλιπ
πος είσελθών κατά τό σύνηθες εϊς έπίσκεψιν της μη- 
τρός του, σέ συγχαίρω. Είδα προ ολίγου τόν Σε'λλε- 
τον, αύτόν όστις έμελλε ν’ άναχωρήση εις τήν Βεγγά- 
λην έμεινεν, άναχωρούντος τού Καρδονέλλου άντ’ 
αύτοΰ. Ωστε άπηλλάγημεν ενός ταγματάρχου τοσαΰ- 
τα φέροντος ήμΐν προσκόμματα. Τώρα, δύναμαι λοι
πόν νά προσφέρω τά σεβάσματά μου πρός τήν μέλλου- 
σαν δούκισσαν;

— Νά μέ άφήσης ήσυχον, άπεκρίθη δυσανασχετού
σα ή λαίδη Μ... ’Εγώ μέ πολύν μου κόπον σήμερον 
άφήρεσα τήν έσχάτην ελπίδα τού δυστυχούς νέου, καί 
κατα τοΰτο άπονίπτω τάς χεΐράς μου. Συλλογίσου ό
μως καί τί θά έλεγεν ή Βελγραβία, άν ό Καρδονέλλος 
έγίνετο δεκτός!... ότι ή έξαδέλφη σου, άπολέσασα 
όλας τάς έλπίδας της έπί τού Γουτβούτου, έπήρε 
πλέον ό,τι καί άν έτυχεν. ’Οχι, Φίλιππε- όχι, παι
δί μου· έκαστος χρεωστεΐ τι εϊς τό δημόσιον, καθώς 
και εις εαυτόν1 αύτό νά τό εϊζεύρης πάντοτε.

Ο Φίλιππος, άποφεύγων όσον τό δυνατόν πάσαν φι- 
λονεικίαν μετά τής μητρός του, έπί πραγμάτων περί 
τών οποίων ούδεποτε ήδύναντο νά όμονοήσωσιν, έ
βαλε μόνον, αντί πάσης άποκρίσεως, μέγαν τινά γέλω
τα πρός τούς ζοφώδεις άφοοισμούς, ούς ύπηγόρευεν εις 
τήν λαίδην Μ... τό ολιγαρχικόν αύτής σέβας πρός τό 
α τί θά εϊπη ό κόσμος ». "Ωστε καί τώρα, καθώς 
πάντοτε, ή συζη'τησις έξεθύμανεν εϊς άστεϊσμούς. 
Απελείπετο δέ τού λοιπού τό μέγα αίνιγμα, διατί ό 

Γουτβοΰτος έξηκολούθει τήν επίμονον έχεμυθίαν του. 
Η λαίδη Μ... έκάθητο δι’ αύτό εϊς τάς άκάνθας. Ό 

καιρός έπροχώρει· αί Βουλαί όσονούπω έκλείοντο’ οί 
δρόμονες, τά ταχύπλοα ταΰτα σκάφη έπί τών οποίων 
οί Αγγλοι (yachts άποκαλοΰντες αύτά) έκδίδονται 

εϊς συναγωνισμούς, κατά πάντα καλώς έφωδιασμένα 
καί έτοιμα, έπερίμενον τούς ΰγροπόρους περιηγητάς 
νά κανονίσωσι τά στοιχη'ματά των, γινόμενα συνήθως 
εϊς τό "Ασκοτον, 'τόπον εγγύς τού Λονδίνου’ έν συντό- 
μω, έκαστος διετίθετο πρός άναχώρησιν, ό δέ Γουτ
βοΰτος έπέμενε σιωπών. —Αύ'ριον, έλεγε κατά νοΰν 
•ή λαίδη Μ... μετά πάσαν συναπάντησιν τών δύο νέων 
τούς οποίους έθεώρει ώς άναποδράστως προωρισμένους 
άλλήλοις, αύ'ριον θά όμιλήση. ’Ανέτελλεν όμως ή αύ'- 
ριον, καθίστατο σήμερον, μετέβαινεν εϊς χθες, καί ή 
ύπόθεσιςδέν έλάμβανε τροπήν τινα όριστικωτέραν.

’Αλλά μίαν τών ημερών ή λαίδη Μ·.., έπις-ρέφου- 
σα -εϊς τήν οικίαν της αφού περιήλθε τά περικόμψων 
πραγμάτων μεστά έργας-ήρια τής οδού 'Ρηγενστρίτης, 
είδεν ίστάμενον έμπροσθεν τής θύρας της τόν έλαφρόν 
δίτροχον τού Φιλίππου δίφρον (τό tilbury, εϊς τήν 
γλώσσαν τήν άγγλικήν, ήτις Θλά τό Τ, παχύνει τό 
Α, τραυλίζει τό Ρ, στρεβλόνει τό U, κοιλαίνει τό A 
διά τής γλώσσης παρεμφραττούσής, καί άμφιταλαν- 
τεύει τό I μέσον αφθαρσίας καί φθοράς). Η έλευσις 
αύ'τη τού Φιλίππου, άν καί αγαπητού, ήτο όλως ακαι- 
ρος, έπειδή ό θάλαμηπόλος, όςτις κατέβη εϊς προϋπάν- 
τησίν της, ήδη εί^ε ψιθυρίσει εις τό ώτίον της λαίδης 
τό όνομα τοΰ λόρδου Γουτβούτου, ώς εύρισκομένου εϊς 
τήν οικίαν της.

— Φίλιππε, λέγει εϊς τόν υιόν της άμα άνέβήσαν 
καί οί δύο εϊς τό πρό τής θύρας πό^ιον, επιθυμώ νά σέ 
δείξω εικόνα τινά τοΰ ζωγράφου Παύλου Ποττέρου, 
τήν οποίαν ήγόρασα προχθές, θά ηναι σήμερον άνηρ- 
τημένη εις τόν θάλαμόν μου· άναβαίνομεν, άν θέλης 
νά τήν ϊδης.

Ταΰτα όλα έλέχθησαν διά τόν υπηρέτην, όςτις ήρ- 
χετο κατόπιν. ’Αφού όμως άνέβήσαν ή μήτηρ τε και ό 
υιός (σημειωτέον δέ ότι εϊς τήν ’Αγγλίαν τά δώματα 
τής συνήθους υποδοχής προς τούς έπισκεπτομένους 
κείνται εϊς τά κάτω τών οικιών), καί εύρέθησαν μόνοι 
οί δύο έν τώ θαλάμω τής λαίδης Μ...— Ηεικώνδεν 
εύρίσκεται έδώ μέσα, είπε κρυφίω τώ τροπω εις το 
ώτίον τοΰ Φιλίππου, άλλ’ εϊς έν τών δωματίων τών 
πρός τήν αίθουσαν. Τώρα μεταβαίνομεν έκεί, καί τήν 
βλέπεις- αλλάπρός στιγμήν, καταλαμβάνεις!...

'Ο Φίλιππο; έμβήκεν εϊς τό νόημα· τόσον καλώς 
μάλιστα έμβήκε, καί, πεσών έπί θρονίδος τίνος, 
τοιοΰτον έξέβαλε καγχασμόν θορυβώδη, ώστε ό Ζου- 
ζού, ό Πομπών καί ή Πανδώρα (τρία χαριέστατα 
κυνάρια τής λαίδης, ζώα σπάνια), άπήντησαν δια 
χορού παραχόρδου, συνυλακτήσαντα. — Θα σιούπη- 
σης τέλος πάντων, Φίλιππε! άνέκραξεν ή λαίδη Μ.,. 
"Ηγουν τί σημαίνει όλος αύτός ό θόρυβος;

— Λοιπόν τό απεφάσισε; λέγει ό Φίλιππος, μή 
διακόψας τήν φαιδρότητά του.

— Χωρεΐ πλέον έδώ αμφιβολία ; Πώς άλλως εξη
γείται αύτήτου ή έπίσκεψις έν απουσία jiou; Η μό
νη μου απορία είναι, πώς μάλιστα ήργησε τόσον,

— Τό πώς ήργησε τόσον, αύτό, μητε'ρα μου, δέν 
πρέπει νά τό θαυμάζης, επειδή, ακούσε- προκειμένου 
τοΰ νά κρεμασθη τις, επιτρέπεται νά έχη τινά δι
σταγμόν. ‘ «

— Αύτοΰ σου τοΰ σαρκασμού τό άλας δέν τό έννοώ, 
Φίλιππε. Τί ήγουν εύρίσκεις μωρόν εϊς τό νά έπιζητη 
τις ώς σύζυγον κόρην έχουσαν νής Βαλεντιας τα προ
τερήματα ;
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— Νά τήν έπιζητή, έχει καλώς· άλλο όμως τό νά 
τήν έπιζητήση, καί άλλο τό νά τήν άγοράση· έδώ 
πρόκειται περί αγοράς, άφού ό Καρδονέλλος έξώσθηάπό 
της δημοπρασίας ώς μή έχων νά καταθέτη το τίμημα.

— Σιώπα, Φίλιππε ! δέν εϊξεύρεις, παιδί μου, πό
σον μέ πειράζουν οί συνεχείς σου αύτοί άστεϊσικοί. 
Ακούσε· νομίζω... ναι, ό Γουτβοΰτος αναχωρεί. Ά! 

πώς, παιδί μου, δέν συμμερίζεσαι τήν χαράν μου! 
Φαντάσου τήν άγαλλίασιν τής θείας σου.

— Φαντάζομαι μάλλον τήν άγαλλίασιν τοΰ φίλου 
μου, τοΰ Γουτβούτου. ’Εκείνον θά ύπάγω τώρα νά 
συγχαρώ, εάν ςοχάζεσαι ότι δέν είναι ακόμη άπρεπες, 
αλλά...

'Η λαίδη Μ... πλέον δέν τον ήκουεν άλλ’ήδη έ
τρεχε προςτήν αίθουσαν, καί κατέβη τήν κλίμακα ώκύ- 
πους , ώς έπί τής νεότητός της. Η αξιότιμος Βα- 
λεντία, ορθή πλησίον άνθοθήκης τίνος, διεσκέδαζε πε- 
ριφέρουσα τάς αλαβάστρινους της χεΐρας έντός πυκνώ
ματος ροδιζούσης έρείκης. Εδέχθη δέ τό μητρικόν 
όλως φίλημα τής θείας της απαθής καί ασυγκίνητος, 
ώς άγαλμάτιόν τι έκ τών τεθειμένων εϊς τούς παρέκει 
άναδέκτας (consoles).

— Αί! τί σέ είπε, παιδί μου; ήρώτησεν ή λαίδη 
Μ..., θέλουσα μέν, άλλα μή κατορθοΰσα νά κρύψη τήν 
άνησυχίαν της.

Η άπόκρισις έπεσε λέςιν προς λέςιν άπό τών χει— 
λέων τής έρασμίας άδιαφόρου κόρης, ώς πίπτει ς·αλαγ- 
μός προς σταλαγμόν άπό όγκου πάγου έπί δέσμης ρό
δων, ήν έχλίανεν ό ήλιος.

— Μέ είπεν, ότι αύριον θά μεταβή εϊς Κόβας (Co- 
Wes), όπου συνέρχονται εϊς γεύμα τά μέλη τής Σπεί
ρας τοΰ Βασιλικού Δρόμονος (Royal-Yacht Squa
dron), καί έπειτα θ’ αναχώρηση έπί τής Άναδυομέ- 
νης εις τά παράλια τής Σπισβέργης, προς αλιείαν θα
λασσίων σκύλων.

— Θαλασσίων σκύλων! έπανέλαβεν ή λαίδη Μ... 
μετά σπαραγμού.

Καί πλέον έλέχθη ό,τι ήτο νά λεχθή· άπέβαινε πε
ριττή πάσα άλλη έξήγησις. Θεία καί ανεψιά έμειναν 
άλαλόφωνοι ή μέν απέναντι τής δέ.

Συναπαντήσας τον Φίλιππον ό Γουτβοΰτος εις τον 
σιδηρόδρομον τήςΣουθαμπτώνος, — Πολύ φοβούμαι, 
τον είπεν, ό'τι ή μήτηρ σου μ’ έχει γραμμένον εις τού 
διαβόλου τό κατάστοιχον. Είναι άληθές ότι κάμποσον 
είχα προχωρήσειπρόςτήν ώραίανσου έξαδέλφην. ’Αλλά 
μ’ έψύχραναν εκείνοι οί τρόποι της, οί τόσον καλά δι
δαγμένοι, οί πάντοτε εντελέστατοι καί ούδέποτε αύ- 
θόρμητοι. Τί νά σέ είπώ, αδελφέ! Αύτά τά μηχανικά 
αριστουργήματα κατ’ άρχάς μέν άρέσκουν εϊς τούς 
οφθαλμούς, άλλ’ έπί τέλους καταντούν όχ ι ποσώς ψυ- 
χαγωγικά. Καθ’ όλα τ’ άλλα είναι τωόντι ανεπίληπτα· 
άλλ’ αύτό καί μόνονόέν ς-οχάζεσαιότι είναι αρκετόν;

Ό δέΦίλιππος, συνηγορώνύπέρ τού φίλου του, καί 
έπελαφρύνων τό πταίσμα του ένώπιον τής μητρός του, 
— Άλλ’ όχι, μητέρα, τήν έλεγε· πρέπει νά ημεθα 
καί δίκαιοι· συνεπείς τουλάχιστον προς τάς ιδέας 
μας. Φρονείς ότι πρέπει νά νυμφεύεται τις κατα χά
ριν ; Θά σέ ήρεσκεν άν μ’ έβλεπες τρέχοντα εϊς τήν οι
κίαν τήςλαίδης’Ελμέρσου, όπως τήν απαλλάξω μέρους 
τών φροντίδων τάς οποίας παρέχουν εις αύτήν αί τέσ- 
σαρες ενήλικες ήδη κςςί άνυμφοι θυγατέρες της; 'Ο
μοίως καί σύ τώρα ήθελες, χωρίς κανένα πόνον, νά

ύποδουλώσης τον Γουτβούτον, τον δυστυχή. Καταφέ
ρεσαι προς τούς όσοι άπαναίνονται τον γάμον. Άλλ’ 
αύτοι τι σέ αποκρίνονται; Ο άνήο είναι ή πτωχός, ή 
πλούσιος. Αν ήναι πτωχός, τά άπαντώμενα μυρίων 
ειδών προσκόμματα τον φέρουν εϊς ατροφίαν. Πλήθος 
νέων, ευρισκομένων εις δρόμον διά τού όποιου ήδύναντο 
νά προβώσιν εϊς τάς ύπάτας τής κοινωνίας θέσεις, άπέμει- 
ναν καθ’ οδόν, διά τήν βαρυτάτην πέτραν τήν οποίαν 
ό ύμέναιος έδεσεν εις τον πόδα των. ’Άν δέ πάλιν’ήμε- 
θα πλούσιοι, — καί έχωμεν τήν εύτυχή δυστυχ ίαν, ή 
τήν δυστυχή ευτυχίαν νά’ημεθα σκεύη εκλογής, — 
έπιδιωκομεθα, κυνηγούμεθα, περιπολούμεθα με'χρις 
άγανακτήσεως’ ώστε δέν πρέπει νά φαίνεται παράδο- 
ςον ότι άμυνόμεθα καί ημείς κατά τών προφανώς ίδιο- 
τελών επιθέσεων.

Η λαίδη Μ... έφαίνετο προσέχουσα καό σχεδόν 
πειθομένη. — Δέν σέ αντιλέγω, είπεν έπί τέλους έν 
άθυμία· ίσως αύτά όλα είναι αληθή· άλλ’ άν ήξευοες 
οποίας έπιςολάς λαμβάνω έκ τής- Άδελίζης! ’Εκείνη, 
φυσικω τώ λόγω, ρίπτει όλα τά πταίσματα εις έμε'· 
ώστε δέν είναι παράδοξον νά έλθωμεν καί εϊς ρήξιν 
τούλάχιστον εύρισκόμεθα εις έκεΐνα τά νερά. Άλλα 
καί στοχάσου· όλη ή Βελγραβία έθεώρει αύτήν τήν 
ύπόθεσιν ώς τελειωμένην· μάλιστα δέ, τήν αύτήν ημέ
ραν καθ’ ήν ό φίλος σου άνεχώρει εϊς Κόβας, ή έφημε- 
ρίς Court-Circular άνήγγελλεν ώς προσεχή τον γάμον 
του... Είναι καί ή έντροπή τοΰ κόσμου, φίλε μου 
(shoking), είναι καί τού κόσμου ή οϊκτρά έντροπή 
(deplorablement shoking)! ’Εγώ είμαι βεβαία ότι καί 
τής Άννης Χάουτων ό δάκτυλος ένυπάρχει εις τήν ά- 
πευκταίαν αύτήν καταστροφήν. Τούλάχιστον βλέπει 
τώρα καί εϊς άλλους τά αύτά όσα καί έκείνη έπαθε. Καί 
ίσως μέν ή Βαλεντία τιμωρείται, ή πτωχή, δικαίως 
άντί τής διαγωγής της προς τον Καρδονέλλον · άλλ’ 
έγώ κατά τί έπταισα, σέ παρακαλώ, ώςε νά πέση όλη 
αύτή ή συμφορά έπί τής κεφαλής τής έδικήςμου;.,. 
’’Αν μέ πιάσουν όμως άλλην φοράν !

Β'.
— ’ΐδού εν είδος ανθρώπων, τό όποιον ποτέ δέν 

ήμπόρεσα νά υποφέρω· αύτον μάλιστα ιδίως, τόνάπο- 
στρέφομαι!

"Ελεγε μετ’ άπεχθείας μεγίστης, όλως άλλοτρίας 
εϊς τον χαρακτήρα'της, ή φιλοφρων καί αγαθή λαίδη 
Μ... φέρουσα άνάχεΐρας δελτίον τι,τεθέν ήδη ένώπιον 
αύτής έπί τοΰ τραπεζίου. Ίΐ δ’ άπόςροφος αυτή άνε- 
ςάτωσεν έν τω δωματίω έκείνω τό παν. Ο Ζουζού, ό 
Πομπών καί ή Πανδώρα έβαλον .συγχρόνως τάς ύλα- 
κάς* ή άγκυρανή γαλή έξώρμησεν άπό τής φωλεάς της, 
φωλεάς έκ μαλακών προσκεφαλαίων ό ψιττακός, άπό 
τοΰ ποδός δεδεμένος, έπρόσκοψεν έπί τών ραβδιδίων 
τού έκ βαμβοκαλάμων πεταύρου του (perchoir), καί 
άνε'δωκε καί αύτός ώς τινα διαμαρτύρησιν κατά τής 
ασυνήθους ταραχής· τέλος δέ καί νεάνίς τις, κινού
μενη έπί ταλαντώδους θρονίδος καί κόπτουσα τά φύλ
λα περιοδικού τίνος φυλλαδίου, άνέδωκε μέγαν καί 
αϊφνίδιον γέλωτα. — Περί τίνων ανθρώπων έκφράζε- 
σθε μέ τόσην άγανάκτησιν ; ήρώτησεν αύτη μετά τήν 
άποκατάστασιν τής σιωπής.

— Ιίερι των ωραίων αυτχονυιων, οίτινες είναι απο- 
ρον πόθεν πορίζονται τά χρήματα, ένώ έ'ργον κάνέν αρ
κετά ποριστικόν δέν έχουν* καί ζούν κατ’ έπίδειξιν

ώς οί κομψότατοι τών πλουσίων οικογενειών νέοι· περί 
αύτών λέγω, τών πανταχού παρόντων καί πανταχόΰ 
άπαντωμένων , ένω ούδείς γινώσκει άν έχουν πού τήν 
κεφαλήν κλΐναι· περί αύτών οίτινες κάθηνται καμαρω- 
μένοι επάνω εϊςάλογα πολυδάπανα, ένώ άγνοεΐ τις πώς 
θάέκαμναν εάν είχαν νά θρέψουν έ'να γάιδαρον περί αύ
τών οίτινες σέ προσφέρουν ανθοδέσμην μιας γινέας 1, 
ένω στερούνται καί ενός σελλινίου διά νά πληρώσουν 
τά χρέη των, τά κραυγαστικώτερα τούλάχιστον...

— Τώρα σάς έννοώ, σάς εννοώ’ καί πώς ονομάζε
ται αύτών όλων σας τών αναθεμάτων ό άςιος;...

— Τίσανδος Κεβελέϋ, ιδού καί τό δελτίον του!
— Δέν είναι αύτός ό έρασμιώτατος τούς τρόπους 

εκείνος ίππεύς, τον όποιον μοΰ παρουσίασαν χθές εϊς τό 
πρόγευμα τών Αλμονδίνων; Καί πώς λοιπόν, άν ’ηναι 
άξιος τοιούτων έπιτιμήσεων, έτυχε νά εύρεθή εϊς τήν 
οικίαν έκείνην, τήν τόσον άποκλειστικήν;

— Μάλλον έρώτησέ με, καί πού δέν εύρίσκεται αύ
τός ό κύριος· ένω, ώς σέλέγω, είναι άνθρωπος αποβο
λιμαίος, άνθρωπος άποπομπαΐος καί έπικίνδυνος. Πά
σα μήτηρ φρόνιμος χρεωστεϊ νά κρατή τήν θύραν της 
προς αύτον κλειστήν. Αγνοώ πώς ό Φίλιππος έσχετί- 
σθη μαζή του, καί διατί ό κύριος Κεβελέϋ, όστις συνή
θως δέν μου περιποιεΐ τόσην τιμήν, έλαβε τον κόπον 
νά έλθη προς έπίσκεψίν μου. Είναι ή πρώτη φορά έφέ- 
τος, καί έλπίζω νά μή προβή καί εϊς δευτέραν.

Αύτη ή τελευταία φράσις άπέσπασε νέον γέλωτα 
τής μις Κησιλίας "Ορμεσβυ, ήτις τυλίξασα τό μανδύ- 
λιόν της εϊς τολύπην, χαρίεν μανδύλιον κεντητόν, τό 
έρριψεν αϊφνιδίως κατά κεφαλής τοΰ Πομπώνος. — 
Τούλάχιστον είναι ΤΙΣ αύτός ό κύριος; έχει τινά κα
ταγωγήν ; ήρώτησεν έπειτα ή νεάνις.

— Είναι, νομίζω, ό δευτερότοκος υιός δευτερότο
κου τίνος της οικογένειας Δαμβέρσου,

’..... .! Λ ■
άπεκρίθη„· · . ,· περι_ 

φρονητικώς ή λαίδη Μ..., άνθρωπος οκνηρός, τού συρ
μού άνθρωπος, καλλωπιστής.

— Καθώς ό κύριος Φίλιππος; ήρώτησεν ή λαίδη 
Κησιλία.

— Τί λόγος! ό Φίλιππος είναι βέβαια καί αύ
τός τοΰ συρμού, καί μάλιστα, άν θέλης, οκνηρός επί
σης· ό Φίλιππος όμως έχει κάποιον δίκαιον καί άν 
δέν έργάζεται, επειδή έχει τήν περιουσίαν του. Δέν 
πρέπει, καλή μου, νά συγχέωμεν τά διάφορα χρώματα.

— Άναμφιβόλως ύπάρχει κάποια διαφορά· ό βα
σιλεύς τής Άβυσσινιάς δέν είναι ό βασιλεύς τής Πρωσ
σίας· το αύτό δύναταί τις νά εΐπη καί περί τών Τι- 

. σάνδων Κεβελέϋ, παραβαλλομένων προς τούς Καρρου- 
θε'ρσους (τό έπώνυμον τής οικογένειας τού Φιλίππου). 
Άλλ’ ένίοτε είναι δύσκολον τό νά διαιοέση τις αύτά 
όλα εις τάξεις 
εις τον λύκον όστις φορεΐ προβάτου δοράν, 
ό άνθρωπο* '------"--------- ' 2ΐ·~.......'
τατον,

— Νά 
μέ οαλετ 
παιό

» Γ
ις· νά κλείση, λόγου χάριν, τήν θύραν του 

Αύτός δέ 
φάγος σας έχει τό έξωτερικόν εύγενικώ- 

καθώς παρετήρησα.
ί, αύτό δέν τό άρνοΰμαι, άλλ’ ίσα δι αύτό 

μέ φαίνεται τόσον αποτρόπαιος. Οί τοιούτοι άνθρωποι, 
παιδί μου, οίτούς τρόπους έρΚσμιοι, καί τούς οποίους 
κατά δυςυχίαν είναι τις εκτεθειμένος ν’ άπαντα παν
τού, αποβαίνουν επιβλαβείςέπί τέλουςκαί ζημιωδέστα-

(1) Μία λίρα στερλίνα έχει αξίαν 20 σελλινίων, μία δέ γινέα, 1 
νόμισμα ανύπαρκτον σήμερον, είναι αξίας 21 σελλινίων* εις πολλά 
όμως εργαστήρια έν ’Αγγλία ζητείται έτι καί σήμερον γινέα αντί 
λίρας, ήτοι λίρα μετά προσθήκης ενός σελλινίου.

τοι (detrimentals)· Θαμβόνουν, άπατούν τήν opaotv, 
ένώ είναι όλως κενοί ύπό τούς επιδεικτικούς των τρό
πους. 'Ως κυνηγούς επιτηδείους, τούς προσκαλοΰν εις 
όλα τά κυνήγια· ή,έπειδή είναι περί τούς ίππους εϊδη- 
μονεστατοι, έκαστος άφίνει τούς ίππους του εϊς τήν 
όιάθεσίντων. Δέν έχουν έδικήν των σπιθαμήν γής ύπό 
τον ήλιον, καί προσκαλούμενοι παντού, διάγουν εϊς τάς 
έπαύλεις καί εις τά άριστοκρατικώτατα τών αγροτι
κών παλατίων τήν όλβιωτάτην ζωήν. Μόνον όταν έξε- 
τάσης κατά βάθος αύτά όλα, τότε εύρίσκεις ότι ζούν 
τυχαίως πως, ότέ μέν χαρτοπαικτούντες ή άνατρέπον- 
τες δι’ ενός κύβου τήν τράπεζαν τού έν Βάδη ή τού έν 
Χομβούργω κυβευτηρίου, ότέ δέ στοιχηματίζοντας' 
ποιος ίππος θά πρωτοτρέξη, καί' οΰτω κερδαίνοντες. 
Άλλα πλησιάζουν, παιδί μου. αί πέντε cbpat, καί μό
λις μάς έμεινε καιρός νά έτοιμασθώμεν διά τό όχημα.

Μετά τό θλιβερόν πάθημα τής Βαλεντίας Βαλτόρ- 
του, μετά τον μέγαν καί πάνδημον όρκον, τον όποιον 
κατά τήν περίστασιν έκείνην έκαμεν ή ατυχής νυμφα- 
γωγός, απορεί ίσως ό αναγνώστης πώς εύρέθη πλησίον 
τής αγαθής λαίδης Μ... νέα τις νύμφη. Άλλ’ ήδύνα- 
το ή λαίδη Μ... ν’ άντιτείνη, ένώ, έκτος ότι είχε καί 
ιδιαιτέραν τινα συμπάθειαν προς τήν ώραίαν Κησι- 
λίαν, οί κηδεμόνες ταύτης τής ορφανής (καθ’ήν έντο- 
λήν τούς είχε δόσει άποθνήσκων ό λόρδος "Ορμεσβυ, 
κόμης Ροσδιαμόνδου) ήλθον καί τήν καθικέτευσαν νά 
δεχθή αύτήν ύπό τήν σκέπην τών πτερύγων της, καί 
νά τούς βοηθήση προς άποκατάστασιν τής κόρης; Τών 
τεθνεώτων ή θέλησις είναι ιερά. 'Η μακαρΐτις κόμησ- 
σα καί ή λαίδη Μ... ύπήρξαν έπί τής νεότητός των 
στενώταται φίλαι. Ό κόμης, αφού έχήρευσεν, ήρχετο 
συνεχώς ζητών παραμυθίαν τινα παρά τή φίλη τής συ
ζύγου του. Αόγοι όλοι ούτοι, διά τούς όποιους ή λαίδη 
Μ... δέν ήδύνατο ν’ άποποιηθή ό,τι άπεξεδέχοντο έξ 
αύτής καί έκ τής άνεξαντλήτου άγαθότητός της. Δέν 
ε’ίπομεν δέ καί τό άλλο· ότι εϊς τό βάθος τής καρδίας 
της ησθάνετο έπαχθώς τήν τελευταίαν αποτυχίαν 
της, καί ότι ήθελε, νά τήν έξαλείψη διά τίνος έπιτυ- 
χίας ίσης. Τέλος δέ, επειδή ή Κησιλία Όρμεσβυ ύ- 
πήρχε περιπόθητος, καίώς ωραία κόρη, καί ώς πλούσια 
κληρονόμος, ή έπιτηδεία ημών διπλωμάτις διενοεϊτο 
άν έπρεπε ν’ απελπίζεται όλωςδιόλου καί έκ τού Φι
λίππου της αύτοΰ. Ό Φίλιππος, έλεγε καθ’ έαυτήν, 
ένδεχόμενον ήτο ν άλλάζη ολίγον κατ ολίγον τήν ύ- 
πέρ τού αγάμου βίου έπίμονον γνώμην του, βλέπων 
συνεχώς καί συναναστρεφόμενος τοιούτο πολυθέλγη- 
τρον δείγμα τοΰ προς ύπανδρείαν γυναικείου είδους.

Καί ιδού λοιπόν διά ποιαν αιτίαν βλέπομεν τήν 
δεσποσύνην Ορμεσβυ κατοικούσαν παρά τή λαίδη 
Μ... καί έχουσαν εν τή οικία τής μητρός τοΰ Φιλίπ
που όσα προνόμια θά είχ,εν άν ήτο ομομήτριος αύτοΰ 
αδελφή. Αληθώς έφερεν εις τήν οικίαν ταύτην άφα
του ήλθεν εύθυμίαν καί ίλαρότητα· άλλ’ έφερεν όμως 
καί πνεύμα ζωηρόν εις τό άκρον, χαρακτήρα τολμη
ρόν, διαθέσεις σαρκαστικής, καί σταθεράν άπόφασιν 
νά μή διαπιστευθή εϊς κανένα τήν περί τής τύχης της 
φροντίδα. 'Π λαίδη Μ..., ήτις κατ’άρχάς είχε τυ- 
φλωθή ολίγον ύπό τής στοργής τήν οποίαν ένέπνεεν εις 
αύτήν ή νέα της προστατευομένη, ήρχισεν άπό τίνος 
ήδη καιρού νά έννοή ότι άνέλαβεν εργον όχι εύκολον, 
άναδεχθεΐσα ν’ άναδείξη εϊς τον κόσμον κόρην ούτως 

I έκδεδομένην εϊς τήν ιδίαν ανεξαρτησίαν αύτής.
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Άλλα ζητούσα ή μήτηρ του Φιλίππου νά προδιά
θεση τήν κόρην ταύτην κατά τού Τισάνδου Κεβελέϋ, 
τον παρέστησεν άρά γε χείρονα του ό,τι αύτός ήτο 
πραγματικώς; Εύσυνειδήτως όαίλοΰντες, λέγομεν όχι' 
και προσθέτομεν μάλιστα ότι σκιάς τινας της εϊκόνος 
δέν τάς έπεβάρυνεν ή αγαθή λαίδη. Όχι· όσα είπε 
δέν ήσαν συκοφαντία. Τήν εικόνα ταύτην, καί αυτός ό 
Κεβελέϋ θά ύπέγραφεν έν στιγμή ειλικρινούς αδιαφο
ρίας, ώς όντως πιστήν.

— θά μοί παρεχώρει άρά γε μίαν βάλσην ή μις 
Όρμεσβυ; — 'Η έρώτησις αυτή έξεφράσθη διά φωνής 
εύστόμου καί όμού σεβαστικης" άλλ’ ούχ ήττον ή 
λαίδη Μ... άνεσκίρτησεν, ώς άν ήκουε 'τόν συριγμόν 
όφεως κροταλίου’ όθεν στραφεΐσα διά μιας προς τήν 
ώραίαν της κηδεμονευομένην, έρριψεν έπ’ αύτής βλέμ.- 
μα έπιτάττον ν’ άποποιηθή τού Τισάνδου τήν πρόσ- 
κλησιν αλλά τό βλε'μμα τούτο δέν έπροχώρησε μέχρι 
τού σκοπού, διακοπέν καθ’ οδόν ύπό τού αύθάδους νέου 
προς του οποίου τά σχέδια άντιπαρετάττετο. Ο Τί- 
σανδος λοιπόν, μειδιάσας ένδομύχως, έναπεταμίευσε 
τήν μνήμην τού τηλεγραφικού τούτου περιστατικού.

— Πώς δέν εύρίσκεσαι ποτέ πλησίον μου όταν 
χρειάζεται;ήρώτησεν ή λαίδη Μ... τόν υιόν της, προσ- 
ελθόντα καθ’ ήν στιγμήν ή Κησιλία ήγείρετο. Τώρα, 
αυτήν τήν βάλσην, θά τήν είχες σύ, άν ήθελες.

Ό Φίλιππος ήνοιξε τούς οφθαλμούς του μεγάλους. 
— Γνωρίζεις, μητέρα, πολύ καλά, ότι εγώ πλέον δέν 
χορεύω. Τούλαχιστον, άν έπρόκειτο ναχορεύσω κάμ- 
μίαν πυρρίχην, κάμμίαν ταρέντολαν νεαπολιτανικήν, 
ή κανένα βόλλερον ισπανικόν ύπό τάς καστανέας τής 
Καστιλλίας...

1 . ------------ ... Χί»

σιλίαν τού νά βαλσίση μέτόν...
• — Μέ τόν Τίσανδον, τόν καλλίτερον βαλσιστήν 

τού Αονδίνου; 'Ωραίαν ύπηρεσίαν θά τής έκαμνα, καί 
πολλήν θά μ’ έχρεώστει 'χάριν!

— Δέν σέ εννοώ. Πώς σύ ό ίδιος ύπήγες καί παρου
σίασες εις τήν κόρην τού 'Ροσδιαμόνδου ένα τοιούτον 
τυχοδιώκτην, μέ είναι άπορον.

« Καί τώρα πού νά καταφύγω; » έσκέπτετο εύθύς 
μετά ταύτα ή λαίδη Μ..., απορούσα πώς ό ουρανός 
έπεδαψίλευεν άσώτως τοιαύτην όψιν ερατεινήν, τοιαύ- 
την συμπεριφοράν πολυθέλγητρον εις ανθρώπους ουτι
δανούς κατά βάθος, πρός φοβερισμον άένναον τών μη
τέρων καί απώλειαν τών πρός ύπανδρείαν νεανίδων.

Τότε δέ τής ήλθεν εις τόν νοΰν θριαμβευτική τις 
ιδέα, ή επόμενη· νά είσάξη τήν Κησιλίαν εις τάςσυν- 
αναστροφάς τής λαίδης Χάουτων ήτις, ώς γυνή αύ- 
στηράς άσκήσεως, πάντως δέν θά συγκατηρίθμει καί 

• τόν Τίσανδον μετά τών έπισκεπτομένων αύτήν άλλων 
φίλων. 'Η λαίδη Χάουτων είχε συναναστροφήν είς τήν 
οικίαν της κατ’ αύτήν εκείνην · τήν νύκτα. ’Αμέσως 
λοιπόν ή στρατηγική λαίδη Μ... κρούει τό άναχωρη- 
τήριον τυμπάνισμα. Φαντάζεσθε τήν εκπληςιν, τήν 
λύπην τής μις Κησιλίας. Η πολυέραστος κληρονόμος 
ούδεμίαν ησθάνετο εφεσιν πρός τάς διεστραμμένας 
άρετάς καί τήν φορτικήν αύστηρότητα τής επιστήθιου 
έχθράς, πρός τήν οποίαν ή λαίδη Μ... διέκειτο διη
νεκούς έν ειρήνη ένόπλω· έπειδή, καίτοι αί δύο αύται 
δέσποιναι ήσαν ένώπιον τού κόσμου φίλαι στεναί, καί 
προσηγορεύοντο μεταξύ των «‘Ελένη μου! » καί « Άννα 
μου !», κατ’ ίδιαν όμως έμισούντο έξ όλης ψυχής.

Η Κησιλία ώφειλε νάύπακουσή, καί ύπήκουσε· μή 
θέλουσα όμως ν’ άφήση άτιμώρητον τήν λαίδην Μ... 
ότι έπέμβαινεν είς τάς εύαρεστήσεις της, — Είξεύρετε 
όμως, τήν εϊπεν άμα έμβάσα είς τό όχημα, ότι ό 
άνθρωποφάγος σας είναι θαυμάσιος βαλσιστής; Πώς 
αύτό τό άπεσιωπήσετε;.,Δέν νομίζω σκανδαλώδες τό 
νά όμολογή τις αύτό του τό προτέρημα.

— ’Άν τό θεωρης ώς προτέρημα, είς τό έξής δέν θά 
λείψωμεν τού νά τό όμολογώμεν· άλλα, τό κατ’ έμέ, 
έπεθύμουν νά είχεν άλλα παρά τοιαύτα, εϊπεν ή νυμ.- 
φαγωγός ύποτραυλίζουσα έκ τής στενοχώριας της.

— Καθώς καί έχει. Σάς βεβαιώ ότι συνδιαλέγεται 
θαυμασίως, έξηκολούθησεν ό αδυσώπητος μικρός πει
ρασμός. Άλλως τε, πώς θέλετε; τόν πονώ αύτόν τόν 
άνθρωπον διά τήν πολεμίαν του τύχην. Νά ήναι τόσον 
πτωχός, ένώ κατάγεται έκ τόσον καλής οικογένειας· νά 
έχη τόσους φίλους, καί ένταύτώ νάήναι κατάχρεος··νά 
ήναι άφ’ ενός έπιζήτητος έκ τόσων πολυθέλγητρων κυ
ριών, καθώς λέγουν, καί συγχρόνως ν ’ άποπέμπεται μέ 
τόσην αύς-ηρότητα, αύτά όλα είναι αντιθέσεις αληθώς 
παραδοξόταται. Εγώ ασμένως θά καθιστάμην ύπέρ- 
μαχος αύτού τού άνθρωποφάγου, τού τόσον δυστυ
χούς, καί ένταύτώ τόσον χαριτωμένου.

— Αρκεί, παιδί μου, αύτά είναι τρέλαι, εϊπεν ή 
λαίδη Μ..., παρατηρήσασα τέλος ότι ή προς·ατευομέ- 
νη αύτής έξετρέπετο, έπί μάλλον καί μάλλον καταφε- 
ρομένη έναντίον της. Είναι τρέλαι, όχι ποσώς εύπρόσ- 
δεκτοι είς τήν οικίαν όπου πορευόμεθα.

Τήν έπαύριον, ό Τίσανδος Κεβελέϋ εύρίσκετο είς ιπ
πικόν τινα συναγωνισμόν μεταξύ τών έφιππων σωμα
τοφυλάκων τής Βασιλίσσης καί τών μελών τής καλού- 
μένης « Λέσχης τών Αθιγγάνων»· ’Εκεί άνέφερεν είς 
αύτόν ό λόρδος Γουτβοΰτος περί τής ώραίας του βαλ- 
σιστρίας.

— Ναι, άπεκρίθη άμελώς, ώς πεπαλαιωμένος έθάς, 
αύτήν τήν ώραν ή νέα έκείνη είναι ό,τι κάλλιστον με
ταξύ τών βαλσιζουσών.

— Σιγά όμίλει, τόν λέγει γελών ό Γουτβοΰτος, 
μήποτε χάσης είς κάποιας άλλας... τάς εισόδους σου. 
Τί θά έλεγαν είς τάς οικίας τών Άλμονδίνων καί τής 
μικράς Μαρεσχιάλης, άν σέ ήκουαν! Άλλ’ όμως σύμ- 
φημι ότι ή λαίδη Τάττερσαλ έχει τώρα είς τό χέρι κα
λήν πραγματείαν. Είναι καί πλούσια αύτή ή κόρη. 
Όλη ή περιουσία τής μητρός της θά περιέλθη, είς αύ
τήν, καί σημείωσε ότι δέν είναι εύκαταφρόνητος.

— Αοιπόν τί περιμένεις, Γουτβούτε φίλτατε! ή 
εύκαιρία είναι δελεαστική... Ω! ώ! ιδού τό όχημα - 
τής λαίδης Μ... Άν μέ διακρίνη μακρόθεν, θ’άλλάξη 
δρόμον ό ηνίοχος. Ίίγουν μ’ έχει γραμμε'νον είς τού 
διάβολου τό κατάστοιχον είμαι ό έφιάλτης αύτής τής 
γυναικός- φόβητρον δεινότερου τών ληστών όλων τής 
Καλαβρίας. Καί έν τούτοις, ή κοσμιότης απαιτεί νά . 
ύπερφρονήσω τήν παράλογον αύτήν αντιπάθειαν.'

— Πάλιν αύτός ό άνθρωπος! άνεβόησε καθ ’ έαυτήν 
ή λαίδη Μ..., ότε είδε τόνΤίσανδον έρχόμενον πρός τό 
όχημά της μετά μειδιάματος είς τά χείλη καί τού πί
λου είς τήν χεΐρα. Τώρα θά τον μ.εταχειρισθώ ώς αρ
μόζει είς αύτόν.— Τούτο δέ είποΰσα, ή αγαθή ‘Ελένη 
έζήτησεν άποφασιστικώς έντός τής οπλοθήκης της τά 
περιφρονητικώτατα τών βλεμμάτων, τάς βραχυτάτας 
καί άπροσηγορωτάτας τών αποκρίσεων, όπως έμβρον- 
τήση τόν φορτικόν, ό'ς-ις οίονεί έτερπετο νά τήν άψη-

φή· άλλα, φεΰ! μάτην άντιπαλαίει τις πρός τήν ιδίαν 
του φύσιν. Τό ψυχρότατου τών μειδιαμάτων τής λαί
δης Τάττερσαλ, παραβαλλόμενου πρός τά μειδιάματα 
άτινα ή φίλη της Χάουτων έγίνωσκε νά μεταχειρίζε
ται είς όμοιας περιστάσεις, ήτο ό,τι είναι ό ζέφυρος 
τού μα'ίου ό ιταλικός, παραβαλλόμενος πρός τόν χει
μερινόν τυφώνα τών ακτών τής Νέας Ζέμβλας. Αλλως 
τε καί ή Κησιλία έφαίνέτοώς έπίτηδες θέλουσα νά άντα- 
πωθή τήν κακοβουλίαν ήν διέκρινεν έν τώ ύπερβάλ- 
λοντι ζήλω τής προστάτιδός τηε. Καί άναπληρούσα 
λοιπόν τά κενά μέρη τής συνομιλίας, ήν έπίτηδες ή 
λαίδη Μ... παρήτει πίπτουσαν, καί σχολιάζουσα ή 
άναπτύσσουσα τάς λακωνικάς της αποκρίσεις, ή συγ- 
κιρνώσα διά φιλικού μειδιάματος πάσαν ειρωνείαν έ- 
χουσαν έχθρικόν χαρακτήρα, διεκράτει τόν Τίσανδον 
είς τό θυρίόιον τού οχήματος, όπου τον έπρόφθασε 
διαβάσα έκεϊθεν ή λαίδη Χάουτων. Η λαίδη Χάου
των έξηκόντισε τότε πρός τήν φίλην της βλέμμα βα
σιλίσκου· ώμον καί βάσκανου βλέμμα. — Πώς ! ώς 
νά τήν έλεγε1 σύ, ή γνωστή ώς νυμφαγωγός, ανέχεσαι- 
τάς σχέσεις ένόσ ανθρώπου έπιληψίμου μετά τής θυγα- 
τρός τού 'Ροσδιαμόνδου! — 'Η λαίδη Μ... απέναντι 
τοιαύτης καταπληκτικής αποστροφής έταπείνωσε τό 
μέτωπον ή συνείδησις τήν έλεγεν ότι επταιε. Τήν έ- 
φάνη ότι όλη ή Βελγραβ ία ύπεστήριξε καί έπεκύρω- 
σε τό κατηγορητικόν βλέμμα εκείνο τής Άννης Χάου
των. ’Ενώ δέ αύτή ή δυστυχής διέκειτο είς τοιαύτα 
μαρτύρια, αί δύο νεότητες ύπό τούς οφθαλμούς της, 
άγνοούσαι όλωςδιόλου οποίαν παρίστων αύτήν είς τόν 
κόσμον, καί τίνα εύθύνην έρριπτον έπάνω της, έλογο- 
κόπουν καί έρωτοκόπουν μία χαρά, κατά τόν κοινόν 
λόγον.

—· Παγαίνωμεν! άνεκραξεν αίφνιδίως ή λαίδη Μ... 
προσποιηθεΐσα ότι ένεθυμήθη στολισμόν τινα άδαμάν- 
τινον, δν έ'μελλον νά τή φέρωσιν είς προσδιωρισμένην 
τινα ώραν. Κα» ούτω τήν είδον αναχωρούσαν έκ τού 
ιπποδρομίου, καθ’ ήν ς-ιγμ,ήν μάλιστα είχε μέγα συμ
φέρον νά μείνη θεατής,έπειδή ό υιός της ήτο έγγύς τού 
νά ύπερακοντίση τόν υιόν τής λαίδης Άννης, καί νά 
άρη μέγαν ιππικόν θρίαμβον.

Καθώς κατήντησε τό πράγμα, άπέβη άνυπέρθετος 
έντολή τις πρός τήν Κησιλίαν Όρμεσβυ οριστική. — 
Ακούσε νά σέείπω, παιδί μου, τήν λέγει πρωίαν τινα 

ή λαίδη Μ... Μίαν χάριν θά σέ ζητήσω· άλλοτε, οσά
κις έρχεται ό κύριος Τίσανδος Κεβελέϋ νά σέ προτείνη 
βάλσην,, νά εύρίσκεσαι προϋποχρεωμένη πάντοτε.

— Δέν είμπορώ νά σάς δώσω τοιαύτην ύπόσχεσιν, 
άπεκρίθη ή ίσχυρογνώμων κόρη μετά τίνος μορφασμού, 
δν είσέτι δέν είχεν ίδεΐ ή νυμφαγωγός· άγαπώ νά 
έκλέγω τάς σχέσεις μου, καθώς έκλέγω μόνη μου τάς 
στολάς μου. Άλλως τε, ό κύριος Τίσανδος έτυχεν- 
έγγεγραμμένος είς τά πιττάκιά μου διά τόν χορόν αύ
τής τής νυκτός" θέλουσα νά τόν άποφύγω, έπρεπε νά 
επινοήσω ψεύδος τι, καί πιστεύω ότι είς ψεύδος ποτέ 
δέν θά παρακινηθώ ύπό τής εύγενίας σας.

Ή λαίδη Μ... δ έν έκρινε φρόνιμον ν’ άνταπαντήση. 
— Σόμψε! είπε πρός τόν θαλαμηπόλον της, πρόσεςε 
καλά’ άν ό κύριος Τίσανδος Κεβελέϋ έλθη πρός έπί- 
σκεψιν, ποτέ, ποτέ όέν εύρίσκομαι οίκοι· ήκουσες; 
Είπε το καί είς.τόν θυρωρόν, νά τό γνωρίζη.

Ο Σόμψος έλαβεν ακριβή σημείωσιν τής προσταγής 
ταύτης, έπιφυλαττόμενος νά μεταδώση αύτήν λε'ξιν

πρός λέξιν είς τόν ύπηρέτηντοΰ Τισάνδου, άμα άπήν- 
τα αύτόν.

Μετά οκτώ ημέρας, δίφρος τις δίτροχος ήλθε καί 
έστάθη έξωθεν τής οικίας τής λαίδης Μ... Ό δε κύ
ριος (gentleman) όςκςήνιόχει αύτού μόνος, ήκουσε τό 
άπεστι (not at home) τού θυρωρού μειδιών, καί συγ
χρόνως άπηύθυνε διά τού πίλου του έλαφρόν χαι
ρετισμόν πρός τινα κόρην, τήν όποιαν διέκρινεν όπι-, 
σθεν πυκνώματος τίνος άνθέων, είς τήν γωνίαν ενός 
τών παραθύρων τής πρόςύποδοχήν αιθούσης. ‘Η δέ κό
ρη τόν άπεκρίθη διά χαριέσσης κινήσεως τής κεφαλής.

— Κησιλία, κράζει πρός αύτήν ή λαίδη Μ··· τετα- 
ραγμένη· πού έχεις τόν νούνσου; Ποιος σ’ έμαθε νά ςέ· 
κης είς τό παράθυρου καί νά χαιρετάς τούς περαστι- 
χουζ ,

— ’Ενόμιζα, άπεκρίθη ή μις Όρμεσβυ, ότι πρός 
εύγενικούς τρόπους οφείλει νά φέρεται' τις εύγενικώς.

— Δέν φαίνονται οί άνθρωποι πρός εκείνους είς τούς 
οποίους κλείουν τήν θύραν των.

— ’Εγιο δέν στοχάζομαι νά έκλεισα τήν θύραν μου 
είς κανένα.

Περί δέ τού Κεβελέϋ, άπεμακρύνθη ούδόλως μνησι- 
κακήσας δια τό πάθημα.— Η λαίδη Τάττερσαλ εί
ναι όπωςδήποτε έντός τού δικαίου της, έλεγε καθ’ 
εαυτόν* ή Κησιλία Όρμεσβυ δέν πρέπει βέβαια νά 
συγχέεται μέ τήν δούκισσαν Αλμονδίνου καί τήν μα
κράν Μαρεσχιάλην.

(Προσεχώς τήν συνέχειαν.)

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΛΑΟΙΩΣΙΣ ΕΝ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ, ι ι
Ο αστρονομικός κόσμος ένησχολήθη προ ολίγου 

έτι καιρού είς λύσιν αποριών τινων, άρχαίων μέν, άλλ’ 
είσέτι άλυτων. — Η Σελήνη είναι άρα γε νεκρόν σώ
μα, είς ό ένυπήρχεν ίσως άλλοτε' ποτέ, ζωή, άπολεσθεΐ- 
σα έπειτα διά παντός; Καί ούδεμία πλέον άρά γε 
συμβαίνει έπί τής έπιφανείας αύτής κίνησις;—Αί 
φυσικαί δυνάμεις, αίτινες διηνεκώς είναι είς ένέργειαν 
έπί τής ήμετέρας σφαίρας, ούδεμίαν άρά γε έχουσιν 
έφαρμογήν, καί ούδαμώς έκόηλούνται έπί τού γείτο- 
νος έκείνου κόσμου; — Αί άπορίαι αύται, από τού 
Ιππάρχου μέχρι τών σημερινών αστρονόμων έκφερό- 

μεναι, λαμβάνουσιν έν γένει άπόκρισιν άρνητικήν.
Αλλ’όμως έξ άρχής τού έτους 1867 τινες τών 

άς-ρονόμων, ιδίως δέ ό έν Άθήναις Κ. ’Ιούλιος Σμίτ1, 
ό έν Αονδίνω Κ. Ούάρρεν (de la Reu), ό έν ‘Ρώμη πα
τήρ Σέκκης, καί ό έν Παρισίοις Κ. Φλαμμαρίων, έπέ- 
στησαν τήν προσοχήν πάντων έπ’ ένδεχομένης τίνος 
άλλοιώσεως, συμβάσης είς τινα χώραν τής σελήνης, 
κειμένην βορειοδυτικώς τού σεληναίου ημισφαιρίου. 
Γινώσκεται τό σχήμα τής Σελήνης κατά τήν προτε
ραίαν τού πρώτου τετάρτου αύτής· τ.ό μέρος λοιπόν 
όπου συνέβη ή περί ής ό λόγος άλλοίωσις κεΐται πρός 
τά άνω τής μήνης ταύτης. ’Εν άλλαις λέξεσιν, έάν είς 
τούς γυμνούς οφθαλμούς, πλησιφαής ούσα ή σελήνη, 
φαίνεται έχουσα ώς άμυδρόν τι σχήμα ανθρωπίνου

(1) Δέν πρδτάττομεν ήαεΐζ έξ Ιδίας έθνικής φιλοτιμίας τό ονομα 
τών ’Αθηνών καί του πολυμαθούς Κ. Σμίτ, δν καί συγχαίρομεν* 
άλλ’ άπαντώμεν αύτό ούτω πρό τών άλλων τεταγμένον έν τώ επι
στημονική άρθρω έξ ού άρυομεθα τήν ύλην ταύτην, μεταφράζον- 
τες έκ του γαλλικού.
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προσώπου, το [Λερός περί ου λέγομεν κεϊται εντός του 
αριστερού της Σελήνής οφθαλμού.

Είναι γνωστόν ό'τιοί αγρονόμοι, προς διάκρισιντών 
διαφόρων σεληναίων τόπων, έ'δωκαν εϊς αύτούς ονόμα
τα έκ της ίςορίας των έπιστημών, η έκ των πρωτων 
φαινομένων άτινα διέκριναν εις την επιφάνειαν του δο
ρυφόρου ημών .οί πρώτοι παρατηρηταί αύτοΰ. Ουτω, 
παραδείγματος χάριν, ώνόμασαν πέλαγη η θαλάσ- 
σας πολλά μέρη της Σελη'νης πεδινά, είκάζοντες ότι 
εκεί ύπήρχον ύδατα- διετηρνίθησαν δε μέχρι του νυν αί 
όνομασίαι αύται, καίτοι εκεί επάνω ούτε ύδωρ, ούτε 
άηρ ύπάρχει διακρινόμενος εντεύθεν.Εις τά ό'ρη έδωκαν 
ονόματα μεγάΐων άνδρών, τό μέν καλέσαντες Κοπέρ- 
νικον, τό δέ Γαλλιλαΐον, τό δέ Κέπλερον, Πτολε
μαίον, Καρτέσιον, Νεύτωνα, Τύχωνα, Άριστοτέλην, 
Πλάτωνα, Πυθαγόραν, κλπ. - ’

Η χώρα ένθα παρετηρηθη ένδεχομένη τις άλλοίω- 
σις είναι ό κρατηρ του Αινναίου, κείμενος πρός άνα
τολάς του Αιθρίας πέλαγους. ’Αλλ’ ας ακούσωμεν 
μάλλον τον Κ. Φλαμμαρίωνα έν τη εκθέσει ην ύπέ βα- 
λεν εις την έν Παρισίοις Ακαδημίαν των επιστημών, 
την (8) 20 μαίου του παρελθόντος έτους.

« Τό φαινόμενου τοιαύτης τίνος πραγματικής με
ταβολής, συμβάσης εις τάς ημέρας ημών επί του δο
ρυφόρου της γης, μοί έφάνη καθ’ εαυτό άςιον λόγου έν 
τη ’Ακαδημία ταύτη, ώςε καινά υποβάλω αύτη ό',τι 
συνηγαγον έκ τών έπί τού προκειμένου τούτου' προσε
κτικών παρατηρήσεων μου. Πρώτον ηδη μαρτυρεϊται 
μετά βεβαιότητος ή ύπαρξις γεωλογικών παθήσεων 
εϊς την έπιφάνειαν της Σελήνής. Εις τό Αιθρίας πέλα
γος, εις την εύρυτάτην πεδιάδα ταύτην, ητις σεληνο
γραφικούς θεωρούμενη παρίσταται άςία λόγου πολλοΰ 
διά τό ομοιόμορφον της έπιφανείας της, ού'σης ομα
λής Ας θαλάσσης άμμου, καί ς-ερουμένης μεγάλωνικρα- 
τη'ρων, παρατήρεϊται πρός νότον, περί τό κέντρον αύ- 
της, κανονικός τις κρατηρ, ό Βέσσελος, ώς καί άλλοι 
μικρότεροι ολίγον κατωτέρω διεσκορπισμένοι· έπειτα 
δέ λευκή τις γραμμή, αναχωρούσα από τού Μενελάου 
καί διερχομένη μέρος της πεδιάδος μέχρι της ’Ονεί
ρων λίμνης· καί τέλος, νοτιανατολικώς, κρατηρ τις σα
φώς διαγεγραμμένος, ό Σουλπίκιος Γάλλος. ΙΙαρετη- 
ρεΐτα δέ πρός άνατολάς καί έτερός τις κρατηρ, ό 
Αινναΐος, παρεμφερής πρός τον προειρημένου. Ούτος 
λοιπόν ό κρατηρ τού Αινναίου είναι ό παθών εσχάτως 
ούσιώδη τινά άλλοίωσιν. Έπιστησαντος έζ Αθηνών 
τού Κ. Ιουλίου Σμίτ την έπί τούτου προσοχήν, ές-ο- 
χάσθην ότι πρό πάντων επρεπε νά έςετασθη άν τό άνύ- 
ψωμα καί ή κοιλότης ή κεντρική ( την οποίαν βλέπο- 
μεν εϊς όλους τούς σεληναίους κρατήρας), έξέλιπον εϊς 
τούτον παντάπασιν ΐνα δέ καλώς σπουδάσω ταύτην 
την τοποθεσίαν, έζελεζάμην την ς-ιγμην ότε ό Ηλιος 
άνατε'λλει εις τόν μεσημβρινόν τού Αινναίου. Η ατμο
σφαιρική κατάστασις της δευτε'ρας έβδομάδος τού ά- 
πριλίου δεν ητο άρμοδία πρός παρατηρήσεις κατά 
πάντα ακριβείς. ’Αλλά τόν μήνα τούτον, από της τρί
της ημέρας της Σελήνής, ή ατμόσφαιρα καθαρισθεΐσα 
κατέστη διαφανεστάτη, καί επομένως ποΟσφορωτάτη.

» Είχον λοιπόν εξακριβώσει, εντός τού άπρίλίου 
μ.ηνός, ότι, αντί τού κρατηρος, διεκρίνετο λευκόν τι 
νέφος σχεδόν κυκλοειδές. Την δέ 6 μαίου (ν. έ.), 
γενομένης νέας σελήνής τό πρωί της 4, έξητασα διά 
διαφόρων τηλεσκοπίων μεγεθοποιών εϊς τά σκιερά της 

Σελη'νης τό με'ρος όπου κεϊται ό Αινναΐος, ϊνα ίδω άν 
έν έκείνη τη χώρα ύπηρχέ τι φαινόμενον ηφαιστείου 
ένεργείας. ’Αλλ’ ούδενός είδους φως διεκρίνετο· ή αύ
τη δ’ έπεκράτει σκιά καί αύτόθι, ώς καί έπί τών άλ
λων μερών. Εις τό βορειανατολικόν τέταρτον τού δο
ρυφόρου έφαίνετο αίγλη τις ασθενής, καίτοι όρατωτάτη. 
Ή ώχρα αύτη αίγλη έπεΐχε την χώραν τοΰ ’Αριστάρ- 
χου, καί είναι άναμφιβόλως άπλοΰν άποτε'λεσμα τού 
σποδοειδοΰς φωτός. ’Οφείλω όμως νά προσθέσω ότι, 
κατ’ έκείνην την νύκτα, ή αίγλη είχεν έντασιν πλείονα 
της συνήθους. Την δέ 7 μαίου, τετάρτην ήμέοαν της 
σελήνής, από της 9 ώρας μέχρι της 10 καί ήμισείας 
(δυούσης τ’ξς Σελη'νης ώρα 10-57), παρατηρησας πά
λιν την χώραν τού Αινναίου, ούδ’ έλαχίστην τινά αί- 
γλην έν αύτη διέκρινα, ένω ή αίγλη την οποίαν εί
χα παρατηρήσει πλησίον τού ’Αριστάρχου την προτε
ραίαν έτηρει την αύτην έντασιν. Την 8 μαίου, ή κα- 
τάστασις τού ούρανοΰ ούδεμίαν μοί έπέτρεψε παρα- 
τηρησιν. Την 9, καθαρισθέντος τού ούρανού περί ώραν 
1 1, ηδυνηθην νά έπιχειρησω σπουδάς τινας. ’Αλλ’ ή 
προσφορωτάτη νύξ πρός ον σκοπόν έπεδίωκον ήν ή 
της 10.

» ’Επειδή ό "Ηλιος, άρτι άνατείλας, ολίγους ΙτΓ 
βαθμο,ύς υπερείχε τού όρίζοντος τού Αινναίου, αί ακτί
νες αύτοΰ έ'πιπτον λοςόταται πρός άνατολάς τού Αι
θρίας πέλαγους· διεκρίνοντο δέ καθαρώτατα καί αί 
μικραί άνωμαλίαι τού εδάφους του. Πρός νότον, οί 
κυκλοειδεΐς κρατήρες του Πλινίου, Μενελάου, Βεσσέλου 
καί Σουλπικίου Γάλλου έφανέρονον ούτως ού μόνον 
τό βάθος, αλλά καί την κεντρικήν αύτών κοιλότητα. 
Καί νοτιανατολικώς μέν, ό ήλιος έφώτιζε τάς πρώτας 
κορυφάς της σειράς τών Απεννίνων, βορειανατολικώς 
δέ άνεδεικνύοντο δι’αύτού μεγαλοπρεπώς τά ανώμαλα 
Καυκάσια όρη, έφ’ ών ηκτινοβόλουν ό Ταΰγετος, ό 
Κάλιππος καί ό Εύδοξος. (Βλέπε τόν πίνακα- ό Εύ- 
δοξος κεϊται έ'ςω αύτοΰ, κάτωθεν τού Καλίππου.) Τέ
λος δέ, τό όριόν της σκιάς έν τη χώρα ταύτη περιε- 
τέμνετο ύπό τών κυκλοειδών κορυφών του Κασσίνου, 
τού Αύτολύκου καί τού ’Αριστίλλου.

» 'Ο μετά προσοχής παρατηρών πάραυτα βλέπει 
ότι ό Αινναΐος δέν είναι πλέον κρατη'ρ. Πρός άνα
τολάς αύτοΰ, ούδεμία σκιά· ούδεμία δέ σκιά καί εϊς τό 
κέντρον. ’Αντ’αύτοΰ, διακρίνει τις λευκ/ν τινα νε
φέλην κυκλοειδη, η μάλλον λευκήν τινα κηλΐδα ά- 
πτομένην τού έδάφους, καί ή οποία, αντί νά ύψοΰ- 
ται ώς κρατηρ έπί της πρασινοειδοΰς βάσεως τού 
Αιθρίας πέλαγους, ούτε ύψωμά τι φαίνεται έ'χουσα, 
ούτε κοίλωμα, άλλ’ ομοιάζει πρός λίμνην φω- 
τεινοτέραν της περί αύτην πεδιάδος. — Λόγω της 
κλίσεως τού 'Ηλιου, δύναταί τις νά βεβαιώση ότι η ό 
κρατηρ ούτος κατέβη μέχρι της έπιφανείας της πεδιά
δος, η ή πεδιάς ή πέριξ άνέβη μέχρι τού ύψους του. 
Καί τά εντός δέ αύτοΰ φαίνονται ώσαύτως πληρη, διό
τι ούδεμία διακρίνεται σκιά έν αύτοΐς· Λω μικρότεροι 
αύτοΰ κοατηρες, ώς ό a καί ό b τού. Βεσσέλου, ό a καί 
ό b τού Αινναίου, καί οί παρά τόν Ποσειδώνιον, έ'χου- 
σιν ευκρινές τό σκιερόν αύτών κέντρον. Άν ό Αινναΐος 
είχε την αύτην ταύτην δψιν ότε ό φηρος (Beer) καί 
ό Μαίδλερος (Maedler) έσχεδιογράφουν τόν σεληνο
γραφικόν Χάρτην αύτών (Mappa selenographica), 
ητο αδύνατον.νά τόν παραστησωσιν ώς κρατήρα.

» Ενδέχεται όμως καί νά μή ήτο ό κρατηρ ούτος
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πολύ ύψηλός, έπειδή παρετήρησα δτι ούδείς τών αγρο
νόμων έδωκέποτε τό ύψος του. Ό Βήρος καί ό Μαίδ- 
λερος ούδέν άναφέρουσιν. Ό Άραγος άφήκε τό κενόν 
τούτο έν τω καταλόγω του· καί ού'τεέν τώ χάρτη δςτς 
έσχεδιάσθη έπί διαφόρων κλίσεων,προ οκτώ ετών, ύπό 
Αεκουτουριέρου ·σημειούται του Αινναίου τό ύψος. 
Φαίνεται δέ μ.όνον ό'τι ήτο βαθύτατος, ότι είχε διά
μετρον 10,000 μέτρων, καί ό'τι ό Αορμάννος καί ό 
Μαίδλερος τούτον έθετον σταθεράν αφετηρίαν τών κα
ταμετρήσεων αύτών.

» Τήν 1 ί μαίου, άνατείλαντος τού Ηλιου υψηλό
τερου, είδον τον Αινναΐον έχοντα τήν αύτήν όψιν τής 
προτεραίας. 'Η εσπέρα τής 12 υπήρξε βροχερά. Τήν 
13, ή ατμόσφαιρα διαυγέστατη ούσα'έπέτρεψε νά 
διακρίνω έν τώ Αιθρίας πελάγει πληθύν μικρών κρατή
ρων διεσπαρμένοον. Η πεδιάςδλη έλαμπεν, ό δέ Λιν- 
ναΐος είχε τήν αύτήν σχετικήν αίγλην.

» ’Εν ώρα πανσελήνου, ό Αινναΐος φαίνεται εχων 
τήν αύτήν τών σεληναίων όρέων αίγλην, καί θά έπί- 
στευέτις ό'τι καί τότε ύπερέχεε τής περί αύτόν αμ
μώδους πεδιάδας, έάν δέν έπείθετο περί τού έναντίου 
?κ τών παρατηρήσεων τών γενομένων έπί τής τού Η
λιου ανατολής καί δύσεως.

» "Ωστε έξεστι πιστεύειν σήμερον (λέγει περσινών 
ό παρατηρητής), ό'τι ό ήμέτερος δορυφόρος είναι κό
σμος όχι πάντη,νεκρός, καί ό'τι τελούνται είς τήν επι
φάνειαν αύτού έκ διαλειμμάτων μεταβολαί τοιαΰται, 
ώστε διακρίνει αύτάς ή ήμετέρα ό'ρασις. »

Εν τώ Σόμπαν τι, ώοαίω πονήματι γλαουρώς 
μεταφρασθέντι είς τήν γλώσσαν ημών ύπό τού κυρίου 
Ί. Ραπτάρχου, δύναταίτις νά ίδη τήν όψιν τήςΣελή* 
νης έπιτηδείως σχεδιογραφημένην, οϊα φαίνεται διά 
τώ·* τηλεσκοπίων1 ημείς δέ ιδού δίδομεν, κατά τόν 
Φλαμμαρίωνα αύτόν, μόνον τήν σέληναίαν χώραν τήν 
περί τόν Αινναΐον, όποια παρίσταται έπί τής έκεΐσε 
ανατολής τού Ηλιου, ήτοι καθ’ ήν ώραν έγένοντο αί 
άρισται τών παρατηρήσεων. Άναμφιβόλως, ί'να πει- 
σθώμεν άδιστάκτως περί τής άλλοιώσεως ήν οί αστρο
νόμοι διαφόρων τόπων παρετήρησαν συγχρόνως, έ
πρεπε νά ημεθα βέβαιοι ό'τι αί προλαβοΰσαι αύτών 
παρατηρήσεις έπί τού Αινναίου έγένοντο ακριβώς, καί 
ό'τι είς τούς χάρτας ύπήρχεν έπιμελώς σχεδιογραφη- 
μένον καί τούτο ιδίως το σημείου. Όπωςδήποτε, έδο- 
θη άρχή τις πιθανότητος, έξ ής όρμώμενοι οί αστρο
νόμοι πάντως θά φωτισθώσι πληρέστερον έν ταϊς μελ* 
λούσαις έρεύναις αύτών.

ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ TOP ΜΩΑΜΕΘ.

Πέρί τής θρησκείας τού Μωάμεθ οί αρχιεπίσκοποι 
τού γαλλικού κλήρου διαφωνούσι, πρεσβεύοντες ιδέας 
ό'λως άντιφατικάς. Ο έπί τών κριμαϊκών χρηματίσας 
αρχιεπίσκοπος τών Παρισίων Σιβούρ (δν έφόνευσεν είς 
τών διακόνων του ϊερουργούντα έν τώ ναώ, ώς άσπα- 
σθέντα τήν έτι πρόσφατον τότε καινοτομίαν τού άμώ- 
μου τής συλλήψεως τής αγίας Άννης) είχε κηρύξει 
διά ποιμενικής εγκυκλίου, ό'τι ό μωαμεθανισμός είναι 
χριστιανισμός, ή τουλάχιστον αίρεσίς τις τού χριστια
νισμού. Εσχάτως δέ ό αρχιεπίσκοπος τής ’Αλγερίας 
έξέδωκεν (ύπό ημερομηνίαν 6 άπριλίου, ν. έ.) έπιστο- 

λήν ποιμενικήν, διαλαμβάνουσαν ό'τι είναι ανάγκη νά 
κατηχηθώσιν είς τήν χριστιανικήν θρησκείαν οί Αρα
βες. «Ού'τω μόνον, λέγει, θά άνατείλη ή παλιγγενεσία 
» τού λαού τούτου καί ή αληθής αύτού συνομοίωσις 
» (assimilation), ή ζητούμενη καί ούδέποτε έπιτυγχα- 
» νομένη, έπειδή ζητείται μετά τού Κορανίου· ένω, 
» μετά τού Κορανίου, καί μετά μίαν χιλιετηρίδα θά 
» -ρμεθα, ώς τανΰν, σκύλοι χριστιανοί, καί θά 
» θεωρήται ώς ιερά καί θεάρεστος πράξις τό νά σφα- 
» γιασθώμεν καί νά ριφθώμεν είς τήν θάλασσαν. »

Η αύτή έπιστολή φέρει το επόμενον ύστερόγραφον·
« Καί λοιπόν τό συμπέρασμα ύπάρχει πρόδηλον. 

» Βεβαιούται καί άναβοα διά φωνής βροντώδους. Εί- 
» ναι χρεία ν’ άνορθωθή ό λαός ούτος (οί "Αραβες τής 
» Αλγερίας), μή ένσηκούμενος τού λοιπού έν τώ Κο- 
» ρανίω αύτού· είναι χρεία νά έμφυσηθώσιν είς αύτόν, 
» είς τά παιδία τούλάχιστον, άλλα αισθήματα, άλλαι 
» άρχαί. Είναι χρεία, ή νά δώση είς αύτόν ή Γαλλία, 
» μάλλον δέ ν’ άφήση ό'πως δοθη είς αύτόν τό Εύαγ- 
» γέλιον, ή νά τόν άποδιώξη είς τάς έρήμους, μακράν 
» τού πεπολισαένου κόσμου... ΤΙάσα άλλη θεραπεία 
» έσται πρόσκαιρος, ανεπαρκής, άτελεσφόρητος. »

Ο ΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ.

Επί Κλεισθένους καθιερώθη έν ’Αθήναις θεσμός ό'ς- 
τις έδωκεν αφορμήν είς πολλάς παρεξηγήσεις καί πολ- 
λάς κατά τών ’Αθηναίων κατηγορίας, ό λεγόμενος 
όστρακισμός. Αιά τού όστρακισμού ήδύνατο πολίτης 
τών ’Αθηνών έπίσημος νά έξορισθη, άνευ προηγούμενης 
κατηγορίας, άνακρίσεως ή απολογίας, έπί δέκα έτη, 
τά όποια βραδύτερου ήλαττώθησαν είς πέντε. 'Η περί 
τούτου άπόφασις περιεβάλλετο διά πλείστων εγγυή
σεων. ΙΙρό πάντων ή βουλή καί ή έκκλησία τού δήμου 
έβουλεύοντο καί άπεφάσιζον, έάν ή κατάστασις της 
πολιτείας ήτο τοσούτον επισφαλής, έάν δηλονότι τά 
καθεστώτα έκινδύνευον τοσούτον άπό τών ενεργειών 
καί τής δυνάμεως ενός άνδρός, ώςτε νά άπαιτηται ή 
εφαρμογή τού έκτάκτου τούτου μέτρου. Σημειωτέου 
δτι έν τν; προεισαγωγική, ταύτη πράξει ούδενός τό όνο
μα άνεφέρετο · τό ζήτημα έτίθετο άορίστως. ’Εάν δέ 
έλύετο καταφατικώς, τότε ώρίζετο ήμερα καθ ήν ά- 
παντες οί πολΐται εκαλούντο είς τήν αγοράν, περίφρα
κτον ούσαν καί έχουσαν δέκα μέν εισόδους, διά τούς 
πολίτας έκάστης τών δέκα φυλών, δέκα δέ δοχεία είς 
ά έκαστος πολίτης κατέθετε τήν ψήφον του, δηλαδή 
ό'στρακον (έξ ού τό όνομα όστρακισμός) ή κεραμίνην 
πινακίδα, έφ’ής ήτο γεγραμμένον τό όνομα τού άν
δρός, ό'ςτις, κατ’ αύτόν, έπρεπε νά έξορισθή· είς τό 
τέλος τής ημέρας ήριθμούντο αί ψήφοι, καί άν εύρί- 
σκετο, ό'τι τούλάχιστον 6000 πολΐται έψήφισαν καθ’ 
ενός τίνος άνδρός, ό τοιούτος έξωρίζετο · εί δέ μή, ή 
συνέλευσις διελύετο άπρακτος. Δέκα δέ έπετρέποντο 
ήμέραι είς τόν έξόριστον, ίνα τακτοποιήση τάς ύποθέ- 
σεις του- μεθ’ δ άπήρχετο από της ’Αττικής. Διετήρει 
ό'μως τήν περιουσίαν του, καί ούδεμίαν άλλην έπασχε 
ποινήν. Ό όστρακισμός έφηρμόσθη ενίοτε αδίκως- αλλά 
τίνος ανθρώπινης θεσμοθεσίας δέν έγένετο κατάχρησις;

Ίστορ. τοδ έλλ. “Εθνους 
ύπό Κ. Παπα^ηγοπούλου.

Άλλα, παιδί μου, τί κατάστασις είναι αύτή τού 
βιβλίου σου! Τά φύλλα πίπτουν το φθινόπωρου μόνον, 
κ έγώ εχω πάντοτε μέ τά βιβλία σου φθινόπωρου. 

— Είσθε ό κύριος
— Είς τάς προσταγάς σας, κυρίαι μου.
— Σείς συμβουλεύετε « νά, έκλεχθή έπιτροπή έκ 

ι> μυρίων ό'σων άνδρών, ήτις νά μεταβή είς Παρισίους, 
» νά πιάση έκεΐ τόν συντάκτην τών Μυρίων’Όσων, 
» καί νά τώ δώση μυρίας δσας είς τούς πόδας; » 

» — Μάλιστα· τό ηύ'ρετε αρκετά εύφυές ;
“* Πλήρες ά'λατος· μόνον, άντ’ άνδρών, συμβου

λεύσετε νά σταλούν γυναίκες, καί νά τώ δώσουν μυ
ρίας δσας είς τ’ αυτιά* έπειδή οί άνδρες ποτέ δέν θά 
τό κάμουν. Τούς συμφέρει νά μή τό κάμουν.

— Πώς τούς συμφέρει νά μή τό κάμουν, ένώ...
• — Παρατηρήσετε τί έγραφε περί τού συρμ.ού είς τό 

πρώτον του φυλλάδιον... « 'Ετοιμάσου ν’ άκούστ,ς 
» ό,τι άνεμώλιον καί φροΰδον... Τόν συρμόν ύποτυ- 
» πούσι πρώται γυναΐκές τινες άκατονόμαστοι, σχέσιν 
» έχουσαι πρός τάς Ααίδας καί Φρύνας, καί διά τούτο

(1) Οΰτω καλείται έιρημερίς τι; γελωτοποιός, έν ’Σΰριρ έκοιδο- 
μένη, καί έκδηλώσασα παράδοξον πρός ήμας εχθρότητα, έπειδή 
ίδοξεν αύτή ότι παροτρΰνομεν τά; Έλληνίδα; εις τόν συρμόν.

» αί σεμνότεραι καί φρονιμώτεραι άναβάλλουσι τήν 
»άπομίμησιν, κτλ. » Άφίνομεν τά μεταξύ άλλα 
φυλλάδια, όπου απαντιόνται καί άλλαι πολλαί όλέ- 
θριαι τοιαύται γνώμαί' — είς έν έξ αύτών έσυμβού- 
λευε νά μεταποιήσωμεν τό παλαιόν μας φόρεμα είςτό 
τού συρμού, αντί τού νά ζητήσωμεν νέον. — Αύτά 
ολα, κύριέ μου, άναγινωσκόμενα ύπό τών άνδρών, ένι- 
σχύουν τάς αντιστάσεις των. Άλλ’είς τό τελευταίου 
φυλλάδιον παρετηρήσετε αναισχυντίαν ; ’ΐδού τί έλε- 
γεν ή Ζωή τής ευγενίας του· « Ομολόγησε δτι ό κό- 
» σμος ακολουθεί τάς φαντασίας τών κομμωτριών καί 
» ραπτριών τών Παρισίων τυφλώς... καί ημείς δλαι 
» δεχόμεθα μ.έ στόματα κεχηνότα όποιονδήποτε άν 
» μάς κάμωσι μορφασμόν, καί μόνον πληρόνομεν 
» πληρόνομεν ώς πισταί ύπήκοοι τόν φόρον τής ύπο- 
»ταγής· πληρόνομεν ώς άνάξιαι τοιούτων υψηλών 
» (καί τά λοιπά) έπινοιών, τον φόρον τής άναξιότη- 
»τος, κτλ. » (Μυρία Όσα, σελίς 191.) Βλέπετε; 
βλέπετε;

— Εχετε δίκαιον, αλλά... έγώ έξ έναντίας ένό- 
μισα δτι έκατάλαβα...

■— Τί ένομίσετε, καί τί έκαταλάβετε, άφού παρα
τηρείτε.. .

— ’Εξηγούμαι. Σημειώσατε, κυρίαι μου, δτι ονο
μάζομαι Σατανάς, καί δτι ό Σατανάς όλα χρεωστεΐ 
νά τά διαστρέφη ανερυθρίαστος* τό φώς είς σκότος, τό 
σκότος είς φώς. ’Άνευ τούτου, δέν θά είχα λόγον νά 
φέρω τό όνομα το όποιον φέρω. Αοιπόν ή εύγενία σας 
θέλετε νά δείρουν τόν συντάκτην τών Μυρίων Όσων 
αί γυναίκες, καί όχι οί άνδρες- άς τόν δείρουν αί γυ
ναίκες, καί όχι οί άνδρες. Νάδαρη είναι ό σκοπός μου, 
καί έπειτα αδιάφορου δςτις καί άν τόν δείρη. Δι’ό- 
ποιονδήποτε λόγον γίνη τούτο, έγώ πίστεύσατε δτι 
πάντοτε θά εύχάριστηθώ.

— Κύριέμου... (υποκλίσεις.)
— Κυρίαι μου... (άναχωρούν.)

’Άν ήναι πρός έπίδειξιν ό στολισμός, πώς νά μή 
άναβαίνη τις καί ΕΠΙ τού οχήματος, ό'ταν δέν φαίνε
ται καλώς ΕΝΔΟΝ τού οχήματος;
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— 'Η 'Αβροκόμη καπνίζει, και την θεωρούν ώς γυ
ναίκα μέ πνεύμα· φέρε λοιπόν ν’ άποκτήσωμεν πνεύμα 
και ημείς.

— ’Αλλα ναυτιώ, ’Ασπασία μου, ναυτιώ !
— Ναυτίας· κ εγώ ολίγον· αύτό νά τό γαίοεσαι· 

σημείου ότι ηρχισεν ή έμφόρησις τοΰ πνεύματος. Δέν 
ήκουσες.δτι τό πνευρια-είναι της ύλης εχθρός;

— ’Αλλ είναι ό καπνός, δςτις...
— Ό καπνός βέβαια, ό καπνός.

Εις τών υπηρετών (άναγγέλλων ποός την αίθου
σαν)· — 'Ο κύριος κόμης ’Αλεβίζος Δέλλα Μαγκα- 
λούγγας !

Ο κόμης ’Αλεβίζος Δέλλα Μαγκαλούγγας 
(καθ’ εαυτόν).— Ο Θεός νά τούς άναπαύση εκείνους 
τούς Βενετούς! παρέχουν ακόμη οί τίτλοι των αγαλ
λιάσεις.

"Ετερος υπηρέτης. — Η αύτοΰ έξοχότης ό Λεω
νίδας βέης!

Ό εν τη αιθούση αφανής παιδαγωγός τοΰ 
υίοΰ του οικοδεσπότου (καθ’ εαυτόν). — Λεωνίδας 
καί βέης!.... Ηύρα τώρα πώς νά έςηγησω εις τον μι
κρόν Αλέξανδρον, δςτις σήμερον, εις τό γαλλικόν μά
θημα, μέηρώτα τί σημαίνει une alliance monstrueuse 
(τερατώδης σύζευξες).

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Τρόπος διατηρήσεως τοΰ κρέατος. —Κόψον 
τό κρέας εϊς τεμάχια μιας η, τό πολύ, μιας καί ήμι- 
σείας όκκάδος, θές αύτά έντός χύτρας πηλίνης η κά
δου ξυλίνου, λάβε δ’ έπειτα άνθρακας κοπανισμένους 
εις λεπτήν κόνιν, καί πασπάλισον τό κρέας έωςνά σκε- 
πασθή καλώς. Ούτιο διατηρείται ύπέρ τάς δεκαπέντε 
ημέρας, εί καί έν ώρα θέρους καί μεγάλου καύσονος· 
μετά δύο εβδομάδας τόΐύρίσκεις νωπόν, ώς άν τό έ
λαβες άπό τοΰ κρεοπώλου κατ’έκείνην την ώραν. Ση
μειώσου δτι ή κόνις τών ανθράκων, φράττουσα τον 
αέρα, εμποδίζει την σήψιυ· ώστε δσον παχύτερον ήναι 
το στρώμα τής κόνεως (δύο ή καί τριώυ δακτύλωυ), 
τοσοΰτον άσφαλεστέρα καθίσταται ή διατήρησις.

Κατασκευή αεριούχου (gazeux) ΰδατος.— 
Λάβε φιάλην τής οποίας τό πώμα (τάπωμα) νά ε
φαρμόζεται εϊς τό στόμιόν της στεγανώς· γέμισον ΰ
δατος τήυ φιάλην, άφίυωυ τριών σχεδόν δακτύλων τό
πον κενόν· τότε χύσον έν αύτή ζ8 τής ούγγίας ταρτα- 
ρικόν οξύ εϊς λεπτήν κόνιν, καί εύθύς μετά τοΰτο τ/β 
τής ούγγίας άλας δισανθρακικόν (bicarbonate) σόδας, 
ώσαύτως εϊς κόνιν, καί φράξον πάραυτα τήν φιάλην. 
Τάραξου αύτήν δίς ή τρις έντός πέντε λεπτών· άφες 
ολίγον νά γίνη ή άνάλυσις, καί έχεις τό αϊτούμενον. 
Τό δισανθρακικόν άλας τής σόδας πωλείται έν Γαλλία 
προς 3 φράγκα τό χιλιόγραμμου, τό δέ ταρταρικόυ 
οξύ προς 5 φρ. "Οταν δώσης 12 φράγκα, έχεις έξ 
άμφοτέρων τών ειδών δπως κατασκευαστής εκατόν εϊ- 
κοσιοκτώ φιαλών αεριούχου ύδωρ.

ΤΟ ΘΕΡΟΣ.

Εύδαίμον.α λέγω τον γεωργόν εις [λόυους τούς τό
πους ένθα ύπάρχει εύνομία. ’Εκεί μόνον αύτός εύλογεί 
τον ιδρώτα τοΰ προσώπου του* έκεί συγκομίζων τον 
καρπόν διά τοΰ οποίου ή Δημήτηρ (ή γή μ/ίτηρ) άυ- 
τήμειψε τούς καμάτους αύτοΰ, είναι βέβαιος δτι μετά 
τούς κινδύνους τής άυομβρίας ή τής πολυομβρίας, δτι 
μετάτά νέφη τών άκρίδων, δέν επέρχονται άδηφαγώ- 
τεραι καί θρασύτεραι άλλαι, οί φορολόγοι, νά τον άπο- 
δεκατίσωσι ληστρικώς καί ανηλεώς.

Οί θερισταί εϊς τούς τόπους εκείνους έχουσιν άσμα
τα ίδια, ώς είχον καί έπί τών ήμετέρων προγόνων. 
Ποΰ είναι παρ’ ήμίυ τά άσματα τώυ θεριςώυ;

Ενθυμούμαι δτε, εϊκοσιτετραετής, άπεδήμησα ' 
πρώτον έκ τής γής τής γεννη'σεώς μ.ου, καί έμελλα τέ
λος νά ίδω αύτήν τήν εσπερίαν Εύρώπην, ήν από πολ- 
λοΰ ήδη έπεπόθουν, άκούωυ μακρόθεν εύνομουμένην. 
Ήτο ώρα θέρους· εις τό άτμόπλουν, παραπλέον τάς 
άκτάς τής Ιταλίας, μία ανεμώνη ήλθεν, ήλθεν ύπό τοΰ 
άέρος φυσωμένη άπό τής ξηράς. 'Ως παιδίον έτρεξανά 
τήν συλλάβω εϊς τό κατάστρωμα· καί άφοΰ τήν συνέ- 
λαβον, — Όποιας εύδαίμονας χώρας άφήκες ! τήν εί- 
πον καί οποίων τερπνών ειδυλλίων μάρτυς έγινες !

Καί έν άκαρεί έφαντάσθην δ,τι σχεδόν παρις·α εις 
τον άναγνώστην ή εϊκών ήν έχειύπ δψιυ αύτοΰ* — 
τον ούραυόν χρυσονέφελον —τον ήλιον δύοντα δπι_ 
σθευ τών εσχάτων δένδρων — τούς θερις·άς άναβάλ_

λοντας εϊς τήν αύ'ριον τό έπίλοιπον τοΰ έργου, καί 
ερχομένους μετάτών δρεπάνων τωυ νά δροσισθώσι πί- 
νοντες έκ τών στάμνων του προσφάτου ΰδατος ο έφε- 
ρον εϊς αύτούς·'— τήν οικογένειαν ενός τούτων, έλθοΰ- 
σαν έκ τοΰ μικρόν άπέχουτος χωρίου, καί στρωθείσαν 
επί τών δραγμών τών άσταχύων, νυν δτε τό άσμα τών 
τεττίγων κατές-η σπάνιον, καί το καύμα(ή άλέα, έλε

γαν οί άρχαίοι "Ελληνες) έμετριάσθη κατάτήν πρσσέγ- 
γισιν τής εσπέρας· — τά.τέκνα τοΰ θεριστοΰ αύτοΰ 
τούτου, τά μέν βοηθοΰντα τον πατέρα νά σύναξη τούς 
δραγμούς εϊς δέματα, τά δέ συμπαίζοντα ,περιχαρώς 
εϊς τής μητρός των τούς πόδας, εϊς τής μητρός των 

I τούς ώμους, εϊς τής μητρός των τά ςήθη. — Όποια 
I θυμηδία γενική! — Οποία γαλήνη εϊς τής χωρικής

μητρός τό πρόσωπον! — Όποια άγαλλίασις εϊς τήν 
δψιυ τοΰ πατρός δςτις, ένασχολούμενος εϊς τήν εργα
σίαν του, ρίπτει συγχρόνως φιλόστοργον βλέμμα προς 
τήν τερψικάρδιου ταύτην σκηνήν

Καί έξηκολούθουν νά κρατώ τήν ανεμώνην άκροις 
δακτύλοις, ώς τι πράγμα έμψυχον. — Καί τώρα άπο- 
πετάξασα, τήν έλεγον, ποΰ τρέχεις προς άνατολάς; 
Εχει, ναι, ό τόπος μου άγροτικάς τερπνάς θέσεις- ίσως 

δέ καί τερπνοτέρας τών έξ ών άνηρπάγης, άνεμώνη 
πτωχή! άλλ’ αν εγώ τον φεύγω, λόγον έχω νά τον 
φεύγω, πίστευσον. Ω ! πέσε μάλλον εϊς τό πέλαγος 
τούτο το Αοριατικον, και να πνίγη, j εδω προτίμησε. 
Θά πνιγής εϊς άφρόν, άνεμώνη, άυτί·—s έκτος άν δέν 
ύπερβής τοΰ Ταινάρου-τήν άκραν, — εϊς ιδρώτας καί 
εις αίματα. ι
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ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΑΒΤΣΣΙΝΙΑΣ.

Ό ποτέ απεσταλμένος τής γαλλικής Κυβεονήσεως 
παρά τω Θεοδώρω βασιλεΐ της Άβυσσινίας, ούτινος 
το οίκτρόν τέλος είναι γνωστόν, κατέχει αύτόγραφον 
επιστολήν αύτού, τής όποιας οίκατωτέρω στίχοι είναι

απόσπασμα. ’Εκδίδομεν αύτό άπλώς ϊνα λάβη ό ανα
γνώστης ιδέαν τινα τής γραφής τών Άβυσσινών, ταύ- 
τόν είπεΐν της αίθιοπικής, μή ούσης άρχαιοτέρας τής 
εποχής καθ’ ήν ή Αιθιοπία προσηλθεν είς τόν χρις-ιανι- 
σμόν. Η γεεζική ή άμαρρική διάλεκτος γράφεται διά 
τών αύτών αλφαβητικών ς-οιχείων, τή προσθήκη επτά 
νέων συμφώνων.

'Η ανάγνωσες άρχεται άπό τών αριστερών πρός τά 
δεξιά, ώς είς τάς γλώσσας της Εύρούπης. 'Η ανωτέρω 

I επιστολή, ής έκδίδομεν μόνον τό τέλος, ήρχιζε διά 
τών λέξεων « ’Εν όνόματι τοΰ Πατρός, καί τού Υιού, 
καί τού Αγίου Πνεύματος, ενός Θεού. » (Πίσμ άπ, 
ού ούέλδ, ού μανφούς κετούς, άντ άμλάκ.) Είς διάκρι- 
σιν έκάστης λέξεως σημειούσι δύο στιγμάς· αντί τε
λείας, σημειούσι τέσσαρας ςτγμάς, είς δέ τό τέλος έ
κάστης παραγράφου στιγμάς πέντε.

I. ’Αντί υπογραφής, ό Θεόδωρος έ'θετε, καθώς οί Ο
θωμανοί, τήν σφραγίδά του, ής δίδομεν ωσαύτως άν- 
τίτυπον. Τά έπί τής σφραγΐδος αίθιοπικά γράμματα 
δηλούσι « Θεόδωρος βασιλεύς τών βασιλέων της Αι
θιοπίας » (Νεγούς ναγόστ Θεόδωρος κΆίθιοπίγια)· 
τό αύτό δέ σημαίνουσι καί τά κατέχοντα τό έτερον 
ήμισυ της σφραγΐδος αραβικά.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΚΤΙΚΟΝ ΠΟΑΟΝ.
Ό παρών καιρός είναι αληθώς μεγαλεπίβολος. ’Ενώ 

ό Αεσε’ψη; φέρει όσονούπω είς πέρας τήν διορυγήν τοΰ 
’ίσθμ,οΰ Σουέζ, έτερος Γάλλος όνόματι Γουστάβος 
Λαμβέρτιος (Lambert), μαθητής ποτέ τής έν ΓΙαρι- 
σίοις Πολυτεχνικής Σχολής, μή άρκούμενος ό'τι πε- 
ριήλθεν ήδη τάς άπωτάτας τών χωρών τής γής, προ- 
τίθεται νά προβή καί είς αύτάς τάς μέχρι τούδε θεω- 
ρουμένας ώς απροσίτους, είς τόν πόλον τόν αρκτικόν, 
είς τό έσχατον έκεΐνο καί ακίνητον σημεΐον τού ήμετέ- 
ρου ημισφαιρίου.

Καί λοιπόν συνέστη πρός τόν σκοπόν τούτον εται
ρία, τιμηθεΐσα διά τής υψηλής προστασίας τού αύτο- 
κράτορος Ναπολέοντος Γ', καί ηνοίχθη καταγραφή κοι
νών συνεισφορών διά τήν άπαιτουμένην δαπάνην.

Καί άλλοι ήδη έπεχείρησαν νά προχωρήσωσιν είς 
τόν πόλον έκεΐνον, οί μέν, ώς ό Γερμανός Πετερμάν- 
νος, παραπλεύσαντες τάς άκτάς τής Νορβηγίας, οί δέ, 
ώς ό Άγγλος Ύδσων, άκολουθήσαντες τά παράλια 
τής Γρηνλανδίας· όλοι όμως ήναγκάσθησαν νά ςαθώσι 
περί τήν 75ην μοίραν πλάτους, απέναντι τών φοβερών 
όγκων πάγου τούς οποίους άπήντησαν, καί τού δρι- 
μυτάτου ψύχους 58 βαθμών ύπό τό μηδενικόν, έπι-' 
κρατοΰντος είς τά ανήλια έκεΐνα μέρη. Καί πολλοί 
μέν άπωλέσθησαν, ώς προ ολίγων ετών ό τολμηρός 
πλοίαρχος Φραγκλΐνος" εύτυχέ“ερος δέ πάντων ύπήρ- 
ξεν Αμερικανός τις όνόματι Καιν (Kane) όςτις, έν 
έτει 1854, κατόρθωσε νά προβή μέχρι τής 82ας 
μοίρας πλάτους, όθεν καί άνεκάλυψε θάλασσάν τινα 
άπηλλαγμενην πάγων πρός τόν πόλον. ’Επεχείρησε νά 
προχωρήση είς τήν θάλασσαν ταύτην διά χαμουλκού, 
άλλ’ οί πάγοι έσαλεύοντο τοσούτον, ώστε τόν έμπό- 
δισαν.

Ό Ααμβέρτιος, ύπό τής αύτής όρμώμενος φιλοδο
ξίας, έλπίζεΐνά τύχη τού σκοπού ακολουθών οδόν τι- 

να άλλην, είσετι άνεξερεύνητον. ’Αντί ν’ άκολουθήση 
τά βορειοδυτικά παράλια τής Εύρώπης, ή τά βορεια- 
νατολικά τής ’Αμερικής, προτίθεται νά διαβή τής ’Αμε
ρικής τά βορειοδυτικά, καί νά διαπλεύση τόν Βεχρίγ- 
γειον πορθμόν. ’Εκεί, ώς λέγει, ή φύσις τών πάγων 
τεκμηριοΐ ότι έσχηματίσθησαν‘έπί τού ύδατος, καί 
όχι έπί τής στερεάς" ώστε δέν είναι χρεία νά τούς διέλ 
θη τις διά χαμουλκού, άλλ’ ή διά πριονίων ν’ άνοιξη 
δίοδον, ή διά πυρίτιδος· καί τούτο, όχι καθώς συν
τρίβονται οί βράχοι ύπό τών ύπονομοποιών, αλλά δια- 
τρυπωμένου τοΰ πάγου καί είσαγομένης βόμβας μέχρι 
τοΰ ύδατος, ούτινος ό έκ τής έκρήξεως σεισμός είναι 
ικανός ν άποτινάξη καί νά συντρίψη τον πάγον είς με- 
γάλην έκτασιν. ’Επέκεινα δέ τής παγετώδους ταύτης 
ζώνης εύρίσκεται ή Πολινία (Polynie) λεγομε'νη θά
λασσα, ήν έγνων άπηλλαγμένην πάγων" ώστε ό Λαμ- 
βέρτιος πιστεύει ό'τι θά προχωρήση ούτως άνεμποδί- 
στως μέχρι τοΰ πόλου αύτού.

’Αν τούτο κατωρθοΰτο, καί είς τήν Γαλλίαν θά πε- 
ριεποίει τιμήν ού μικράν, καί τάς έπιστήμας, ώς τήν 
αστρονομίαν, τήν γεωγραφίαν καί τήν φυσικήν ιστο
ρίαν, θα ωφελεί τά μέγις·α. Θά έμετρεΐτο επακριβώς 
κατά πόσον είναι συμπεπιεσμένη είς τούς πόλους ή 
γή, θά έμετρεΐτο δέ ούτω καί τό τόξον τοΰ μεσημβρι
νού, ούτινος κλάσμα τι χ ρησιμεύει ώς βάσις είς ό'λον 
τό μετρικόν τών Γάλλων σύστημα. Ούχ ήττον άξιος 
περιέργειας είναι καί ό έπίσης άγνωστος άνταρκτικός 
πόλος, έπειδή μάλιστα είς μόνον έκεΐνο τό μέρος τής 
γής ύπάρχει ορατή ή διάβασις τής ’Αφροδίτης έπί τού 
δίσκου τοΰ ήλιου κατά περιόδους 108 καί 116 έτών- 
καί ούτος όμως θά έξερευνηθή μίαν ημέραν.

ΔΙΣΡΑΕΑΗΣ.

Ο νΰν πρωθυπουργός τής Αγγλίας  ̂Βενιαμίν Δισραέ- 
λης,έγεννήθη έν Αονδίνω κατά δεκέμβριον τοΰ 1805. 
Καθώς καί τό έπώνυμόν του μαρτυρεί, κατάγεται έξ 
Εβραίων · έκ μιας τών εβραϊκών οικογενειών αϊτινες 
είχον έξωσθή άπό τής Ισπανίας πρός τό τέλος τοΰ ιε' 
αίώνος καί καταφύγει πρώτον είς τήν Βενετίαν, όπου, 
μέχρι τού πάππου του, έζησεν έκ μικρού τίνος έμ- 
πορίου· μόλις δέ ό πατήρ του (άποθανών έν έτει' 
1848) είχε μεταναστεύσει είς τήν Αγγλίαν, ένθα έ
γένετο γνωστός ώς άνήρ λόγιος. ’Εξέδωκέ τι πόνημα 
έπιγραφόμενον Φιλολογικά Περίεργα.

Ερχόμεθαείς τόν Βενιαμίν. Μαθητεύσας είς γυμνά- 
σιόντι, πρώτον ένησχολήθη πάράτινι δικογράφω,ύπό 
τήν στέγην τού οποίου έκοιμήθη, καθώς αύτός λέγει, 
τρία όλα έ'τη. Βλέπων δε ότι δέν είχεν εφεσιν διά τά 
νομικά, έτράπη είς τά γράμματα.

’Εξ ούδενός τεκμηρίου προοιωνίζετο ή υψηλή θέ- 
σις τήν οποίαν κατέχει σήμερον έν τή πρώτιστη αρι
στοκρατία τοΰ κόσμου. Ο άνήρ ούτος ούτε τίτλον κα
νένα είχεν, ούτε πατραγαθίαν τινα, ούτε πλούτον 
μάλιστα δέ ή εβραϊκή καταγωγή του έφαίνετο άπο- 
κλείουσα αύτόν διά παντός άπό τής αγγλικής κοινω
νίας, ώς προσκεκολλημένης στενώς είς τό ίδιον θρή
σκευμα" άλλ’ έμελλεν όμως νά ταχθή μίαν ημέραν 
μεταξύ τών επικρατέστερων αγγλικών οίκων, ώς καί 
νά άρξη έπί τών λόρδων τής ’Αγγλίας, αύτών τών 
τοσούτον υπερήφανων!

Καί διατί όχι, άφού άνεδείχθη άξιος; έν μόνον 
βλέμμα όςτις ρίψη έπί τής είκόνος αύτού, πάραυτα 
διακρίνει, εί'καί ύπό τόν ίσραηλιτικόν τύπον, τά δύο 
μεγάλα τοΰ νΰν πρωθυπουργού τής ’Αγγλίας προτερ-ή- 
ματα· τήν περίνοιαν καί τήν θέλησιν, έξ ών ήτο αδύ
νατον νά μή ταχθή μεταξύ τών νικώντων, μαχη
τής ών.

Ήτο είκοσι καί ενός έτους δτε συνέταξεν εφημερί
δα, τόν ’Αντιπρόσωπον άλλ’ ή έφημεριδογραφία 
δέν ήτο τό προσφιλέστερου τών,όπλων αύτού. Τό σαρ
καστικόν αύτού καί πολύτροπον πνεύμα δέν ικανο
ποιείτο άρκούντωςύπό τών ζητημάτων τής ημέρας. Εί
χε χρείαν σατυρών ίουβεναλείων, καί εύρεν έν τή μυ
θιστοριογραφία πώς νά παριστα ζώντατάτε πρόσωπα 
καί τάς γνώμας καί τά πολιτικά κόμματα, άτινα ή- 
βούλετο νά κατατοξεύση. Καί λοιπόν ό Δισραέλης έξέ- 
δωκε μυθιστορήματα πολλά" τήν 'Ερριέτταν Τέμ
πλου, τόν νεαρόν Δούκα, τόν ΐξίωνα έν τώ ού- 
ρανώ, κτλ., αρχήν ποιησάμενος άπό τοΰ Βιβιανοΰ 
Γ ρέη, δι’ ού προεπηλάκισε τήν άριστοκρατίαν, αύτήν 
ής σήμερον είναι ό Νεστωρ. Τό βιβλίον τούτο άπετέ- 
λεσε κρότον πολύν.

Χάρις είς προστασίαν τινα υψηλήν, περιηγήθη έπί 
όλην τριετίαν, άπό τού 1829 μέχρι τοΰ 1831, είς 
Ισπανίαν, ’Ιταλίαν, Κωνσταντινούπολή, Ελλάδα, 

’Ανατολήν καί Αίγυπτον. ’Επιστρέψας δ’έκ τής περιο- 
δίας ταύτης,- "έξεδόθη όριστικώς είς τά πολιτικά. 
’Αλλ’ οί τής Αγγλίας μεγιστάνες, μνησικάκοΰντες 
πάντοτε πρός αύτόν διά τόν Βιβιανόν Ι'ρέηντου, 
έπεπρόσθουν είς τά διαβήματα του, καί, δτε πρώτον 
είχε παρουσιασθή είς τάς βουλευτικάς έκλογάς υποψή
φιος, άπέτυχε" μόλις δέ κατώρθωσεν έν έτει 1837 νά 
έκλεχθη βουλευτής, τεθείς ύποψήφιος τής κωμοπόλεως 
Μαιδιστονίου (Maidstone), διά τοΰ ριζοσπάστου Hume 
καί τοΰ περιφήμουΐρλανδούκομματάρχου’Οκονέλλου.

Κατά τάπρώτα-αύτού βήματαέν τη Βουλή, ήν πα- 
ραγκωνιζόμενος καί περιφρονούμενος· άλλ’ό άνήρ δέν 
ήτο έκ τών δειλιώντων ή άθυμούντων ευκόλως. « Μή 
σας μέλ·ρ, έλεγεν είς τούς γελώντας" θά έλθη καιρός 
νά μέ ακούετε! » Ό καιρός ήλθε, καί, μεγαλυνθέντα, 
τον άκούουσι.

Τό ύπουργεΐον Δέρβη άνεβίβασεν, έν έτει 1852, 
τόν Δισραέλην είς τήν θέσιν υπουργού έπί τής οικονο
μίας. ’Αλλά σημειωτέου ότι, άυ καί ίσραηλίτης, ήσπά- 
σθη έκ υεαράς ηλικίας του Χριστιανισμόν τώυ διαμαρ- 
τυρομένων. 'θ πατήρ αύτού, έλθών είς έ'ριδα πρός τήυ 
έυ Αουδίυω συναγωγήν, ήμέλησε τήυ θρησκευτικήν 
άνατροφήν τοΰ υίοΰ, καί ό Βενιαμίν, πενταετής ή 
εξαετής ών, ούδεμιάς θρησκείας είχεν άκούσει διδα
σκαλίαν. Ό ποιητής Ρόγερσος (Rogers) ήλεγξε μίαν 
ημέραν διά τούτο φιλικώς τόν πατέρα, όςτις παρέδω- 
κεν έ'κτοτε τόν υιόν αύτού είς τήν έκκλησίαν τήν άγ- 
γλικανήν. Άν άποθνήσκων όμολογήση ό υιός ούτος 
τήν πάτριον θρησκείαν, ούδέν παράδοξον. 'Εχομεν 
τοιαΰτα παραδείγματα πολλά.

'Η εύγλωττία τοΰ Δισραέλη διακρίνεται έπί άφθο- 
νία λόγων καί άδιαλείπτως έπαφινομένοις πρός τούς 
αντιπάλους έπιτηδείοις βέλεσιν. Ύςμρμαχος ών τού 
τορισμοΰ τών άριςοκρατών,έπεξέρχετάι όεινός κατά 
τών εναντίων. Η κατ αύτου κατηγορία, ώς άλλοπροσ- 
άλλουέν ταΐς πολιτικαΐς δοξασίαις, ούδέν άφαιρεΐ τής 
άταραξίας καί τόλμης του. Αί μεταμορφώσεις άπει- 
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κονίζουσιν ετι μάλλον τον σκεπτικισμόν του, καθιςώ- 
σαι αύτον δηκτιζώτερον. Ό ρη'τωρ, εις πάσαν άπο- 
ςφοφην, άπαντα διά λέξεων καταθαμβούσών αστρα
πών δίκην. Μίαν ημέραν τοΰ ηλεγξέ τις την καταγω
γήν « Και τί άγουν: άπεκρίθη ό Δισραέλης- πρέπει 
διά τοΰτο νά ταπεινωθώ, ένώ βλέπω τον πολιτισμέ- 
νον κόσμον γονυπετή προ τών ποδών ενός Εβραίου; » 
— Μίαν άλλην ημέραν, άνέμνησέ.τις εις αύτον ότι ύ- 
πηρξεν ό μέγιστος ΰπέρμαχος της καταλυσεως τών 
■τελωνιακών φραγμών, ένώ τώρα... — « Τωόντι, ά- 
πεκρίθη ό λειποτάκτης της φάλαγγας τοΰ 'Ροβέρτου 
ΙΙηλ* έξηλθον τοΰ έργαστηρίου έκείνου τών καινοπρα- 
γιών, ευρών όλα τάέν αύτω παλαιά καί τετριμμένα.»

τελωνιακών έμποδίων άπηρνηθη, άφοΰ πρότερον έπεξ- 
ηλθεν ύπέρ αύτης- ότι έπραςε την έκλογικην μεταρ- 
ρύθμισιν, ένω έφ’ όλης του της ζωής έθεώρησεν αύτην 
ώς θάνατον της αριστοκρατικής μερίδος· ότι καί αύτό 
το αγγλικόν Σύνταγμα παρέστησεν ώς σαθοάς έχον τάς 
βάσεις, μάλιστα δέ καί έν στιγμή τινι μισανθρωπίας 
προεφη'τευσε την πτώσιν της’Αγγλίας- διό καί ό βου
λευτής 'Ρώβουκ τον κατεσπάραζεν έπειπών, «Τοιαύτη 
απειλή ούδέποτε θά έξεφέρετο άπό γνήσιας αγγλικής 
ψυχής! »

’Εν τούτοις ό Δισραέλης όμολογεΐται σήμερον ώς 
ό αρχηγός τοΰ συντηρητικού κόμματος, ένώ έν όνόμα- 
τι τού αύτοΰ κόμματος τούτου έπράχθησαν ηδη τοσαΰ- 

— ’Επετέθη ποτέ ό δεινός Όκονέλλος κατ’ αύτοΰ, 
καί τον είπε κληρονόμον τοΰ ληστού όςτις άπέθανε 
μέχρι τέλους αμετανόητος. — « Καλά! άπεκρίθη ό 
Δισραέλης, αισθανθείς ένδομύχως.τό τραύμα- έν Φι- 
λιππισίοις λογαριαζόμεθα. »

Εν Φιλιππισίοις ήττη'θησάν ποτέ ό Βροΰτος καί ό 
Κάσσιος.

Όπωςδηποτε, καταμέμφονται αύτοΰ ότι έπρόδωκε 
πάντα αγώνα ον πρότερονύπερησπίζετο- ότι ένέπαιξεν 
άλλεπαλλη'λως όλα τά πολιτικά κόμματα της ’Αγ
γλίας- ότι την μέν αριστοκρατίαν έμάστιξε κατ’ άρ
χάς, καταδείςας όλας αύτης τάς μικροπρέπειας, την 
δέ έλευθερίαν τοΰ έμπορίου διά της καταλυσεως τών 

ται μεταβολαί- ή έλευθερία του έμπορίου, ή έκλογικη 
μεταρρύθμισις, καί εσχάτως ή έν ’Ιρλανδία κατάργη- 
σις της Εκκλησίας τοΰ Κράτους- ές ών τεκμαίρονται 
ότι πάντως ή πολίτικη τών λόρδων ύπέστη ρίζικη'ν τι- 
να άλλοίωσιν. Αλλ αί άκροπόλεις τών'προνομίων πί- 
πτουσιν άλληλοδιαδόχως απέναντι της άκαταμαχη'- 
του όρμης της κοινής γνώμης, καί ό αρχηγός τού συν
τηρητικού υπουργείου αναγκάζεται νά ύποχωρηση, 
άφοΰ έπί πολύν χρόνον αντηγωνίσθη ήρωϊκώς. Ο βου
λευτής Βράϊτ έ'λεγεν εις τον Δισραέλην τούτον εσχά
τως· « ’Ανέβης, βλέπω, εϊς την έξουσίαν ίνα τάς ήμε- 
τέρας έφαρμόσης άρχάς. »

ΑΕΤΙΔΕΩΝ ΑΡΠΑΓΕΣ.

’Αετιοέων μικροί Οηρενται.

'Εσπέραν τινά έπεστρέφομεν εγώ καί οί φίλοι οϊκα- 
δε, άλιεύσαντες δι’ όλης της ημέρας εϊς τινα λίμνην 
ύπό τάς ’Άλπεις. Δέν εϊχομεν όμως κατορθώσει μέγα 
τι. Έπεθύμουν νά κτυπησω αετόν τινα, έκ τών γιγάν- 
τείων καί πωγωνιών έκείνων, τών άλλως γυπαετών 

Τόμ. Α'. — Ιούλιος, 1868.

λεγομένων, καί τούς οποίους οί Ελβετοί καλοΰσι ΙίΒΠΐ- 
nier-geyer, ήτοι άρνίων άρπαγας. τέκεϊ, εϊς τό ύψος 
πελωρίων τινών βράχων αποτόμων, όπου διεκρίνοντο 
λευκοί τινες ρυμοί έκ τών άνω προς τά κάτω, ακούω 
όςύν τινα συριγμον, έζερχόμενον άπό τίνος προεχούσης 
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έπί τοΰ κρημνού μεγάλης πέτρας. Δύο άετιδεΐς, άνα- 
τινάσσοντες τάς πτέρυγας, είχον προβή μέχρι τής ά- 
κρας τοΰ βράχου έκείνου ϊνα δεχθώσι τήν τροφήν των, 
καί αί πένθιμοι τής χαρας των φωναί προανήγγειλαν 
ήμΐν ότι ήρχετο ό πατήρ των, μέλαινα στιγμή ή.ο
ποία, μόλις διακριθεϊσα εις τόν γλαυκόν ούρανόν, έμε- 
γαλύνθη έν άκαρεΐ. Δέν ήτο γυπάετος, άλλ άλλο τι 
άετοΰ είδος, μικρότερον μέν τού άρπαγος τών άρνίων, 
άλλά νευρωδέστερον, ϊσχυροτέρας έχον τάς χηλάς, τό 
δέ ράμφος δεινότερον καί εϊς τήν βάσιν κεκοσμημένον 
διά τής ύποκιτρίνου μεμβράνης ήν οί φυσιολόγοι κα- 
λοΰσι κηρόν, αντί τοΰ μικρού λόφουτών λεπτών πτε
ρών, ον φέρει τό ράμφος τοΰ γυπαέτου. Οί άετι- 
δεΐς όμως ήσαν ήδη έπτερωμένοι μέχρι τών πτερνών, 
καί ένώ προέτεινα τήν κεφαλήν μου όπως τούς παρα
τηρήσω καλλίτερου, ή μήτηρ των, κατά το τρίτον με- 
γαλητέρα τού πατρός, παρουσιάσθη αΐφνιδίως καί αύ
τή. Παρουσιάσθη, καί εύθύς τό οξυδερκές της βλέμμα 
μας άνεκάλυψε· βαλοΰσα δέ πάραυτα φωνήν φρικώδη, 
άφηκεν έκ τοΰ ς-όματός της μέγα τι όψάριον, τό όποιον 
έκράτει διά τά μικρά της.

Καί οί μέν άετιδεΐς έκρύβησαν τότε εις τήν ραγάδα 
τού βράχου, ό δέ άρρην άνεπέταξε, πλήττων τόν αέρα 
διά τών στιβαρών πτερύγων του, καί κατόπιν αύτοΰ 
ή θήλεια· περιίπταντο δέ άνωθεν τών κεφαλών μας ός- 
γίλωςπως, καί έβαλλον απειλητικούς κρωγμούς, σχε
δόν φοβερούς τή άληθεία.

Δέν εϊχομεν δυστυχώς τά όπλα μεθ’ ήμών, καί με
τά λύπης άνεχωρήσαμεν έκεΐθεν άπρακτοι. Τό πρωί 
όμως τής έπιούσης έπεστρέψαμεν εκεί, έφωδιασμέ- 
νοι μάλιστα καί διά κλιμάκων καί σχοινιών· άλλ’ 
ούτε άετούς είδομεν πλέον, ούτε άετιδεΐς. ’ΐ.βά— 
λομεν άνθρώπους καί άνέβησαν μέχρι τού ύψους έκεί
νου, άλλά δέν εύρέθη τίποτε. Μετηνέχθησαν τά πετει- 
νά άλλαχόσε’ τίς οίδε ποΰ. Είναι περίεργον ότι τό 
πτέρωμα τών θηλειών, αιτινες κάθηνται καιρόν πολύν 
καί σκεπάζουσι τήν φωλεάν διά τών πτερύγων των, 
συγχέεται μετά τών φύλλων, μετά τοΰ κορμού τού 
δένδρου, καί τών βράχων όπου τήν άποθέτουσιν* αί 
πλεΐσται κάθηνται άφωνοι, καί πολλάκις έθαύμασα 
κατά τάς φυσωλογικάς μου εξερευνήσεις τήν θαυμα
στήν νοημοσύνην των, καί ύψωσα έν κατανύζει τήν ψυ
χήν μου πρός τόν Διανέμοντα τάς δωρεάς κατά τάς 
χρείας.

Παρήλθον ήμέραι. Τα παιδία τού χωρίου όπου κα- 
τέλυον μέ πεοιεκύκλουν, οσάκις εϊς τήν αύλήν τής 
άγροτικής οικίας ήτις μ έφιλοξένει κατεγινόμην νά 
έκδείρω τό πτέρωμα τών πτηνών άτινα έφόνευον διά 
τήν συλλογήν μου, καί παρετήρουν μετά περιεργείας 
πολλής ταύτην τήν έργασίαν μου· ούτω δέ απέκτησα· 
πλήθος μικρών φίλων, οίτινες μέ ήκολούθουν εις τήν 
κυνηγεσίαν, καί μοί έχρησίμευον πολύ. ’’Εν μάλιστα έξ 
αύτών, Αρκυς ονομαζόμενου, είχε μεγάλην έπιτηδειό- 
τητα να άναρριχάται εις τούς βράχους καί ν’ άνακα- 
λύπτη φωλεάς.

Ημέραν τινα, τόν έχασα εις τούς άποτόμους κρη
μνούς έκείνους, καί περιεφερόμην πολλήν έυραν άναζη- 
τών αύτον ανήσυχος, ότε άκούω αΐφνιδίως εϊς τήν 
σιγήν τής έρημίας θυμώδη καίένταύτώ θρηνώδη κρωγ- 
μόν ορνέου, όποιον είχον άκούσει καί ότε μοΰ διέφυ- 
γον οί άετιδεΐς. Τρέχω όπισθεν τούαγκώνας υψηλού 
νος βράχου έπιπροσθοΰντός μοι, καί μένω έμβρόντη ο;

εις τό θέαμα. Εις τήν άκραν ένός κάλου δεδεμένος, έ- 
κρέματο ύπεράνω τής αβύσσου ό μικρός μου 'Αρκυς, φο
βερός δέ τις αετός, περί αύτον ιπτάμενος, ήπείλει τό 
παιδίον έντρομον διά τού γαμψοΰ του ράμφους καί τοΰ 
αγρίου του κοκκίνου οφθαλμού, νά τό σπαράξη ούτως 
έκκρεμέςκαί άνυπεράσπιςον. Ετι ολίγον, καί τοΰ έζ- 
ώρυττε τούς οφθαλμούς.

Κατ’άρχάς δέν είχον διακρίνει ότι τρεις άλλοι μι
κροί σύντροφοί του ήγωνίζοντο άνωθεν ν άνασύρωσι 
τον κινδυνεύοντα διά τού κάλου, τήν άλλην άκραν τού 
όποιου είχον περιτυλιγμένην εϊς όγκώδές τι στέλεχος 
δένδρου, έκεΐ παρατυχόντος· οί δύο έξ αύτών ένησχο- 
λούντο τωόντι εις τούτο, ό δέ τρίτος, ό τολμηρότερος, 
έκράτει ξύλον καί ήπείλει τον αετόν, άλλά μακρόθεν. 
Νά πυροβολήσω δέν ήδυνάμην, φοβούμενος μή θανα
τώσω τον Αρκυν. Διεκείμην εις άκραν άμηχανίαν καί 
άγωνίαν ψυχής. Ο ’ Αρκυς έκράτει ύπό τούς βραχίονας 
του δύο άετιδεΐς, γινώσκων πόσον έπεθύμουν ν’άποκτή- 
σω ζώντα έν ή δύο τοιαΰταπετεινά· άλλά τό ταλαίπω- 
ρονπαιδίον, απέναντι τοΰ έσχατου κινδύνου, πρώτον 
παρήτησε τον ένα, καί ό αετός ώρμησε νά βοηθήση τό 
μικρόν του, το όποιον πτερύγιζαν έπιπτε. Τότε άνέ— 
πνευσα ολίγον· τά δύο άλλα παιδία έξηκολούθουν ν’ 
άνασυρωσιν όλαις δυνάμεσιν. Ό "Αρκυς έπλησίαζεν εϊς 
τήν κορυφήν άλλά ταχύς ό αετός ώς αστραπή, άνήλ- 
θε πάλιν μέχρις αύτοΰ, καί τό πτωχόν παιδίον παρή
τησε τότε καί τον έτερον άετιδέα, φοβηθέν τό τρομε
ρόν ράμφος ο είδε πάλιν προ τών οφθαλμών του άνοι- 
γόμενον τέλος δ’ έπάτησεν έπί τοδ βράχου.

Μετά τινα λεπτά, ένηγκαλιζόμην τον τολμητίαν 
μικρόν θηρευτήν. ’Εννοείται δέ ότι έπέστρεψα εϊς τόν 
βράχον εκείνον εφοδιασμένος διά στερεωτέρων μηχα
νών καί έπιτηδειοτέρων βοηθών, ένοπλων· κατέβην 
έγώ αύτός εις τό μέρος όπου εκειτο ή καλιά τού άετοΰ. 
καί τήν 
ασαένη 
πειτα

ίπιτηδειοτέρων βοηθών, ενόπλων· κατέβην 
’ς το ριέρος όπου εκειτο ή καλια τού αετού, 

•εριειργάσθην έν πάση άνέσει. Ήτο κατεσκευ- 
κ στρωμάτων ραβδίων, καλάμων, βρύων, έ- 

πάλιν καλάμων, καί είχε διάμετρον πέντε ή έξ 
ποδών περί δ’αύτήν ήσαν διεσκορπισμένα όστέα λευ- 
κανθεντα έκ τού χρόνου. Ούτω συνέλαβον ολόκληρον 
μίαν οικογένειαν αετών, διότι έφόνευσα καί τον πατέ
ρα, καί τήν μητέρα· καί.τότε μόνον έσπούδασα καλώς 
πάσαν διαφοράν τού πτερώματοςαύτών, κατά τάςήλι- 
κίας καί τά γένη.

Η ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΗ ΓΗ.

« Η γεωργική είναι μήτηρ καί τροφός τών άλλων 
τεχνών», έ'λεγεν ό Ξενοφών νεότερος δέτις σοφός ά- 
νήρ, ό Sully, προσέθεσεν ότι « ή νομή καί ή γεωργία 
είναι οί δύο μαστοί παν to ς κράτους. »

Κατά τήν στατιστικήν ήτις έδημοσιεύθη έν έτει 
1861, έν 'Ελλάδι ύπήρχον 147,507 οϊκογένειαι δε- 
δομέναι εις τήν γεωργικήν, ήτοι ύπέρ τό ήμισυ τοΰ ό
λου πληθυσμού. ’Αλλ’ όποια τις ή παρούσα κατά- 
στασις τής γεωργικής έν Ελλάδι, καί όποιων τινών 
βελτιώσεων ύπάρχει επιδεκτική, κατά τάς προόδους 
άς βλέπομεν γινομένας εις αύτήν καθεκάστην παρά 
τοΐς πεπολισμένοις έθνεσιν; Οποία ή εκτασις αύτής ή 
καλλιεργημένη ή ή ακαλλιέργητος, καί όποια τά 
προϊόντα τοΰ 'Ελληνικού Βασιλείου ώς προς τάς χρείας 
τού τόπου : Η παρούσα κατάστασις τών περί τόέπαγ-

γελμα τοΰτο, τό ύπό τοΰ Ξενοφώντος καλούμενον 
«έντιμότατον πάντων, έπειδή δίδει εϊς τήν κοινωνίαν 
τούς άρίστους καί εύφρονεστάτους τών πολιτών», 
δυστυχώς δέν φαίνεται πολύ εύχάριστος.

Απασα ή εκτασις τής γής τού 'Ελληνικού Βασι
λείου είναι περίπου 45 έκατομμυρίων στρεμμάτων, ές 
ών, τώ 1860, μόνον 2,329,07 7 στρέμματα ήσαν 
καλλιεργημένα, καί τούτων 1,518,691 άνήκον εις 
ϊδιώτας, καί 8 1 0,386 εις τό Κράτος. Διά τήν έλλει- 
ψιν όμως κτηματολογίου, καί έπειδή ή Κυβέρνησις 
προσέχει μάλλον εϊς τά φορολογούμενα προϊόντα ή εις 
τήν έ'κτασιν τών γαιών, ή άληθής εκτασις τών κατ 
έτος καλλιεργουμένων τόπων φαίνεται ούσα, καθ’ύ- 
πολογισμούς ούς δέδοται ήμΐν νά θεωρώμεν ώς ακρι
βείς (τούς τοΰ άξιοτίμου καθηγητοΰ κυρίου I. Α. Σού- 
τσου) , 3,238,314 στρεμμάτων· ών 2,355,136 
άνήκοντα εϊς ϊδιώτας, 883,178 έθνικά, καί 72,686 
έν οίς καλλιεργούνται άλλα τινα προϊόντα μή συμπε
ριλαμβανόμενα εις τάς άνωτέρω κατατάξεις. Τό όλον 
3,310,000 θρεμμάτων, έν έ'τει 1860. ’Επειδή όμως 
έν 'Ελλάδι ύπάρχουσι γαΐαι καλλιεργούμενα', καθ’ έ
καστον έτος, άλλαι δέ κατά διετίαν ή τριετίαν μόνον, 
διπλασιάζοντες τούλάχιστον τούς άριθμούς τούτους 
εύρίσκομεν 6,620,000 στρεμμάτων (μ.ή συμ.περιλαμ- 
βανομένων τών τοΰ Γυθείου καί Οίτύλου). Προσθέτον- 
τες εϊς ταΰτα 1,800,000 στρεμμάτων κατεχομένων 
ύπό φυτειών, έχομεν στρεμμάτων 8,420,000.

Ωστε άπασα ή εκτασις τής καλλιεργημένης γής του 
Ελληνικού Βασιλείου, συγκρινομένη πρός τήν τής α

καλλιέργητου, είναι ώς 20 τοΐς 100* ένώ εϊς τήν Γαλ
λίαν, κατά τάς στατιστικάς, είναι ώς 58 τοΐς 100.

Η Κυβέρνησις λοιπόν ώφειλε, πρός τελεσφόρον έν- 
θαρρυνσιν τής γεωργίας, α', νά εκποίηση τάς έθνικάς 
γαίας· β’, νά συστήση τραπέζας γεωργικάς· γζ νά 
μεταρρύθμιση, τό φορολογικόν σύστημα, καί, δ', νά 
βελτιώση τά πρός συγκοινωνίαν μέσα ’.

II ΚΟΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
τών

ΑΕΤΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

προϊσταμένους των σχέσεις, συμφύρουσαι. τάς ^ιακρί- 
σεις, πλησιάζουσι τάς τάξεις, μή παραβλαπτομένης έκ 
τούτου τής πειθαρχίας. 'Ολοι αισθάνονται τήν τέρψιν 
της μουσικής· ή κοινή αύτη γλώσσα εννοείται καί ύπό 
τών μή καταλαμβανόντων τά κάλλιστα τών τής ρητο
ρικής σχημάτων παραιτοΰσιν άκοντες τάς έντυπώ- 
σεις αύτών, τροποποιουμένας ύπό τοΰ άσματος, καίαί 
μελωδία', τάς οποίας έπαναλαμβάνουσιν άσαενοι, έπι- 
τείνουσι μέν πάσαν εύφροσύνην, πραΰνουσι δετήν λύ
πην, φαιδρύνουσι δέ τέλος τήν έργασίαν των.

Αί άρχικαί γλώσσαι ήσαν τό σχήμα καί τό άσμα· 
τό μέν, έκφρασις τών σωματικών χρειών τό δέ, ορμή 
ψυχής επίσης γοργή, άν καί ήττον άμεσος. Αί λαλού- 
μεναι καί γραφόμενα·, γλώσσαι είναι έργον συνθήμα
τος· ένώ αί έκφωνήσεις, οί τόνοι, οί ήχοι βάλλονται 
έκ τής ψυχήςς ήμών σχεδόν έν άγνοια ήμ.ών· πάντως 
δέ παρά τοΐς πρώτοις λαοΐς, ώς καί παρά τοΐς νηπίοις, 
προηγήθησαν τοΰ έξηγήσαντος αύτούς λόγου. '11 μου
σική είναι ή πρώτη έκπολιτιστική αύδή· δι’ αύτής 
προσήγγισαν άλλήλοις οί άνθρωποι, δι’ αύτής δέ δύ- 
νανται νά προσεγγίσωσιν άλλήλαις καί αί τάξεις καί 
αί φυλαί.

Παρατηρήσατε όταν γίνεται μουσουργία τις ή χο
ρός εις τινα οικίαν, πώς οί ύπηρέται συνθλίβονται ό
πισθεν τών θυρών, ποός οί διαβάται συνάγονται ίστά- 
μενοι ύπό τά παράθυρα. Είναι χώρα τις όπου, έως 
προ μικρού, άνθρωποι χριστιανοί καί δημοκράται ή- 
γόραζον καί έπούλουν άνθρώπους, ή Αμερική. ’Εκεΐ ό 
δούλος, ό δυστυχής αίθίοψ, ό διά τήνάμάθειαν αύτοΰ 
διακείμενος έν μ.οίρα κτήνους, καί μόνον διά τής ρά
βδου ένεκα τούτου έννοών τήν βαρεΐαν τοΰ δεσπότου 
προσταγήν, αισθάνεται τήν μελωδίαν αί άκοαί του 
άνοίγονται όπως άναπνεύσωσι τούς ήχους έν ήδυπα- 
θεία· πλησιάζει καί αύτός εις τά οικήματα έκ τών 
οποίων έςερχονται συμφοινίαι γλυκεΐαι, καί ή αρμονι
κή αύτών γλώσσα τώ είναι κοινή, ώς εϊς τούς λευκο
δέρμους ημάς. Ματαίως ούτοι τόν άποβάλλουσι τής 
κοινωνίας των· έ'λαβε τέρψιν έκ τών δουλούντων αύτον, 
καί παύει έκτοτε νά τούς μισήρ διότι ή κοινότης τών 
αισθήσεων ισχύει ύπέρ πάντα λόγον, καί ύπέρ τήν 
εύεργεσίαν αύτήν, πρός προσέγγισιν καί ένωσιν τών 
άνθρώπων.

"Ολοι οί αϊθίοπες άγαπώσι τήν μουσικήν· όλοι ά- 
δουσιν οί πλεΐστοι κατασκευάζουσιν όργανα άτελή ή 
σκαιά κατά τό μάλλον ή ήττον. Εάν δέν έχωσι μέ
ταλλα ή χορδάς πρός παραγωγήν ή ποικιλίαν ήχων, 
τανύοντες δέρμα τι, καί τακτικώςπως αύτό έπικρούον- 
τες, ή τέλος πάντων έμβάλλοντες ολίγα τινα χαλίκια 
έντός κολοκύνθης, σημειοΰσι τόν χρόνον καί τονίζουσι 
τόν ρυθαόν. 'Ως φαίνεται, αί λέξεις καί τά τραχέα 
σύμφωνα τής άγγλικής γλώσσης 1 είναι πρός τά 
καί πλαδαοά χείλη των δυσκολώτερα παρά τούς ή
χους.-Τό δύστηνον τοΰτο τών άνθρώτίων φΰλον, το 
μεταφυτευθέν, άλλά μ.ή έξομοιωθέν μετά τών άλλων, 
ούτε καν έ'παθέ τινα ήτταν ώστε νά παρηγορήται άνα-

(1) Παράδοξον είναι ή έξι; εις τύν άνθοωεον! ό Γάλλος έξ ού 
μεταφράζουν ταΰτα θεωρεί ώς τραχέα τά ‘άγγλρ'.ά σύμφωνα δ, 
και 0, μή ύπάρχοντα έν τή γαλλική γλώσση· ένφ τό 3 καί τό θ εί
ναι γλυκεία·, μάλιστα φθοραΐ τοΰ τ καί τοΰ d, καθώς τό χ, καί τό γ 
είναι τοΰ κ, καί τοΰ λατινικού g. Τί δέ; τό b, τό d, τό g αύτό,μά- f
λίστα δέ πρό του a, Ο καί ιι, δέν είναι τραχέα σύμφιο-.α; Περί δέ 
τών αγγλικών j καί ell, ίχονσιν αντίστοιχα τά γαλλικά' αγνοούμε » 
δέ τίνα *’ναι εΰφωνότε^

Διά τοΰ ρυθμού καί τής μελωδίας άγονται καί φέ
ρονται άκόπως καί άβιάστως μεγάλαι ανθρώπων ομά
δες, ύφ’ενός καί τού αύτοΰ αισθήματος όρμώμεναι, 
καί πρός ένα καί τόν αύτον σκοπόν. Οί ναΰται, οί έρ- 
γάται, όπόταν θέλουν νά συνάψωσι τάς δυνάμεις των 
πρός τό αύτό τέλος, άδουσι τόν αύτον ήχον· οί συμ- 
βαδίζοντες στρατιώται ρυθμίζουσι τό βήμα των κατά 
τό μέτρον έμβατηρίου τίνος άσματος· εϊς τήν βόρειον 
Αγγλίαν καί τήν Ούαλλίαν, οί όρύκται τών μεταλλείων 

σιδήρου ή ανθρακωρυχείων πορεύονται έπί τό έργον 
αύτών κατά τόν ήχον φυσητών οργάνων άφότου δέ οί 
κτηματίαι τών μεταλλείων, εύστόχως βουλευόμενοι, 
έκαλλιέργησαν τήν μουσικήν έφεσιν τών έργατών αύ
τών, τά τε ήθη τά τραχέα τών εύρώστων άνδρών 
τούτων έλειάνθησαν, καί τά πνεύματα άνυψώθησαν 
φωτισθέντα· αί δέ νέαι πρός άλλήλους καί πρός τούς

(I) Τά ανωτέρω είναι απόσπασμα μακράς διατριβής, ήν 6 εν
ταύθα αξιόλογος σπουδαστής τής πολιτικής οικονομία-, κύριος Δ. 
Ν. Βερναρδάκης (αδελφό; τού εύδοκίμου ήμών φιλολόγου και 
ποιητού) εκδίδει κατ’ αύτάς γα)λιστί διά του τύπου. 
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πολοΰν τον άτυχη αγώνα, και. νά έξανις-ά δι’ ασμάτων 
τάς σκιάς ηρώων πεσόντων ύπέρ αύτου. Ούτω δέ, σε- 
ρούμ.ενον τών αναμνήσεων της φυσάσης αύτό γης και 
τών παιδικών τέρψεων (επειδή οί πλεΐστοι τών αίθιό- 
πων της ’Αμερικής έγεννήθησαν είς τά δεσμά), καί 
ού'τε παρελθόν έ'χον, ούτε παρόν, ούτε μέλλον έπί τής 
άχαρίστου γής ήν έπότιζε διά τών αγόνων ιδρώτων 
του, έτρεπε τον νουν προς άλλην τινά πατρίδα· συνή
πτε τάς φωνάςτου έν ταΐς ούρανίαις έλπίσιν εύσεβών 
πόθων, καί συναρμόζον αύτάς έψαλλεν, εύχόμενον όπως 
μεταβή μετά θάνατον τούλάχιστον είς ζωήν άνετωτέ- 
ραν τής πολυστενάκτου ταύτης.

Η τύχη τών αίθιόπων έκείνων έλαβεν ικανήν βελ— 
τίωσιν έν ταϊς Ηνωμέναις Πολιτείαις μετά τον τελευ
ταίου πόλεμον· άλλ ήσαν καί είναι έτι τά άσματά 
των ταύτα ωραία καί συγκινητικά, ύπό τά σκιερά μά- 
λις·αδάση, όπου χιλιάδες δούλων τοιούτων συνάγονται 
προσευχόμενοι καί άνάπτοντες δάδας, ών τό φώς μό
λις διασκεδάζει τό διπλοΰν σκότος τής νυκτόςκαί τού 
φυλλώδους θόλου, τόν όποιον τά μεγάλα καί συνηρεφή 
δένδρα συσχηματίζουσιν.’Εκεί ακούεις αίφνιδίως άνα- 
διδομε'νην θρηνώδη τινά μολπήν, είς ήν πάραυτα προσ- 
μ,ελωδοΰσι καί πολλαί άλλαι. Κατά φυσικήν τινα 
ύπαγόρευσιν, έκαστος προσαρμόζει τήν διά τριών ή τήν 
δι’ έξ συμφωνίαν, κατά τήν διαπασών τής ιδίας αύτού 
φωνής· ή δέ βαθεΐα καί ηχηρά καί λαρυγγώδης νεάτη 
(la basse) συνοδεύει κατά όγδόην, κανονίζουσα τήν 
αρμονίαν έκείνην, τήν αληθώς πάνδημον. Θρήνοι ούτοι 
ψυχών γινωσκουσών ό'τι ούδέποτε ’ίσως θά ένωτισθη 
αύτούς ή γή, άλλ’ ό ουρανός όμως διαπορθμεύει άνα- 
βαίνονταε μέχρις’Εκείνου, τού οποίου τό ούς είναι πάν
τοτε ήνεωγμένον προς τούς κατακειμένους έν δεσμοΐς 
καί έν θλίψεσι.

Lento.
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Βαθεΐα λοιπόν είναι καί διαπεραστική ή έντύπωσις 
τών ύμνων τούτων έν τοΐς κόλποις της μεγαλοπρε
πούς έρημίας καί έν τή σιγή της νυκτός· μίαν δέ η
μέραν έμελλον ούτοι νά συγκινήσωσι καί τάς άπςνε- 
ςάτας τών καρδιών· ημέραν πάνδημον, καθ’ ήν άπαν- 
τες οί μελάνες τών κατοίκων τοΰ Νεοβοράκου συναχθέν- 
τες, άνέδωκαν αύτούς προς τόν "Υψιστον καί έκ τοΰ 
κέντρου τής μεγαλοπόλεως έκεινης. Τωόντι, όλοι ού- 
τοι, συμπαρασύραντες καί τούς γενναιοτέρόυς τών ύ- 
περασπιςών αύτών, τούς καταργητικούς (abolition- 
nistes) λεγομένους, συνήχθησαν πρότινων έτών περί 
τό δικαστηρίου, όπου δούλος τις έδικάζετο ώς δραπέ- 
της. Αίθίοψ τις κυνηγηθείς ώς θηρίον καί τέλος συλ- 
ληφθείς, έζητεΐτο ύπό τοΰ κυρίου του ώς κτήμα αύ- 
του, ώς πράγμα τό όποιον έπωλεΐτο καί ήγοράσθη ύπ 
αύτού, καί τό όποιον ήδύνατο αύτός τού λοιπού νά 
μεταχειρισθή ώςήβούλετο. Όλην τήν νύκτα έπερίμει- 
νεν έκεΐ έξωθεν συυιπεπυκνωμένον τό πλήθος τούτο ν 
άκούση τοΰ δικαστηρίου τήν άπόφασιν τό δέπρω'ί, 
ότε δυνάμει τού τότε έπικρατοΰντος νόμου ό δυς-υχής 
αίθίοψ άπεδόθη είς τόν όςτις τον άπήτει δικαιώματι- 
κώς, καί άπη'χθη σιδηροδέσμιος είς τό πλοίου δ έμελ
λε νά τον έπιςφέψη είς τήν Νέαν Αύρηλίαν, μίαν τών 
νοτίων πολιτειών, όλος ό λαός έκεΐνος τον ήκολούθησε 
ψάλλων τόν έπόμενον ύμνον, ένα τών προσφιλέστε
ρων καί κοινοτέρων μεταξύ τών αίθιόπων τής ’Αμε
ρικής.

Ύποσχόμεθα τέρψιν είς τάς οικογένειας έν αίς εύρί- 
σκονται μουσικοί, έάν άπό τεσσάρων ή καί τριών φω
νών άκροασθώσι τόν ύμνον τούτον, ότε μάλιστα γινω- 
σκουσιν έκ τών ανωτέρω τάς περιστάσεις έν αίς συνετέ- 
θη. Φευ! έφαρμόζεται καί είς τόπους άθέσμους, ένθα 
οί δούλοι δέν είναι αίθίοπες.

-*—

Η 110 ΜΣ ΝΙΚΑΙΑ,

τατρίδος δέ τού Δίωνος Κασσίου, καί περιώνυμου 
ας έν αύτή συγκροτηθείσας δύο μεγαλας οίκουμενι-Δέν λέγομεν σήμερον περί Νίκαιας τ?,ς -ν Β.θυνια, 

Νίκαιας τής ύπό τών Τούρκων Ίσνίκ έπονομα,ομε-
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κάς συνόδους, τήν μέν έπί Κωνς·αντίνου, έτει 324 μετά 
Χρίστον, τήν Sk έπί των εικονοκλαστών, ετει 787· 
— άλλα περί της άλλης Νικαίας, τής έν Λιγουρία της 
"Ανω ’Ιταλίας, ήτις ύπο των Μασσαλιωτών άλλοτε 
ποτέ άποικισθεΐσα έκλήθη υπό των Ιταλών Nice.

Ή Ν ίκαια αυτή ’ύτγζ'» έπ’εσχάτων περιπέτειας πολ- 
λάς. 'Η επαρχία της Νικαίας ήτο κομητεία του βασι
λείου της Αιγουρίας η Σαρδηνίας, όριζομένη προς μεν 
βορράν ύπο τού Πεδεμοντίου, προς δέ νότον ύπο τής 
Μεσογείου θαλάσσης, προς άνατολάς ύπο τού δουκά
του τής Γενούης, και προς δυσμάς ύπο τής Γαλλίας, 
έχουσα επιφάνειαν 300 τετραγωνικών λευγών, καί 
πληθυσμόν 92,000 σχεδόν κατοίκων Τόπος ορεινός 
μέν, άλλ’ ίκανώς εΰκαρπος προς νότον, παραγει οί
νον πολύν καί οπώρας, καί εξαίρετους έχει νομάς. Καί 
κατ’ άρχάς μέν άνήκεν εις τούς κόμητας της ΙΙροβιγ- 
κίας, έπειτα δέ (1388) είχε δοθή εις την Σαβοΐαν. 
Ενωθείς μετά τής Γαλλίας, έσχημάτιζε μίαν τών 

επαρχιών αυτής, την τών Θαλασσίων "Αλπεων (Alpes 
Maritimes) μέχρι τού 1814, δτε προσετέθη εις τό ΙΙε- 
δεμόντιον. ’Αλλά τό 1860 έπεστράφη μετά τής Σα
βοΐας εις την Γαλλίαν παρά τής κυβερνήσεως τοΰ βα- 
σιλέως Βίκτορος Εμμανουήλ, άντί τής Λομβαρδίας, 
Μοδένης, Πάρμας τε καί ’Ετρουρίας, αϊτινες διά τής 
γαλλικής ένοπλου δυνάμεως άποσπασθεΐσαι άπο τοΰ 
αΰτοκράτορος τής Αύστρίας καί τών άλλων ηγεμόνων, 
συνήφθησαν ύπο τό σκήπτρον τοΰ νΰν βασιλέως τής 
’Ιταλίας.

Ούτως ή γαλλική πάλιν σήμερον πόλις Νίκαια, 
σχήμα έ'χουσα πετάλου' ίππείου, κεΐται περί τινα 
βράχον άνυψούμενον επί των εκβολών μικρού τίνος 
ποταμού, Pagliano όνομαζομένου. 'Εχει δέ λιμέ
να, άλλα μικρότατον,καί περί τάς 20,000 κατοίκων. 
Η άπόστασίς της άπό τοΰ Ταυρίνου είναι 38 λευγών, 

άπό δέ της Τουλώνος, 27. Λί οδοί έν τή παλαια πό- 
λει είναι σκολιαί καί όχι καθάριοι, άλλ έν τή νέαπλα- 
τειαι καί κανονικαί, καί ένεκα, τοΰ γλυκέος κλίμα
τος συρρέουσιν αυτόθι καθ έκαστον έτος έκ τών βο- 
ρειοτέρων τής Εύρώπης πλεΐστοι ξένοι πλούσιοι, ϊνα 
παραχειμάσωσιν· έξ ού καί καλλωπίζεται ή πόλις αυ
τή όσημέραι. Λόφος τις ζωγραφικώτατος, καλούμενος 
Βύρων, καί προεχων εις την θάλασσαν προς άνατολάς, 
χωρίζει τόν κόλπον τής Νικαίας άπό τοΰ βαθέος καί 
καλλίστου λιμένος της Βιλλαφράγκας, μεινάσης εις 
την ’Ιταλίαν.

II είκών ημών παριστα μίαν άκραν τής πόλεως με
τά τών έπ αύτής ωραίων κήπων καί πολυδαπάνων ξε
νοδοχείων. Είναι πιστή· δέν έγγυώμεθα όμως δτι, 
αν οί φαινόμενοι ένταΰθα φοίνικες ήριθμοΰντο εις τον 
τόπον, θά εύρίσκοντο έκεΐ σωστότατοι· διότι, τί ευχή 
Κυρίου! πώς λοιπόν τά αίγύπτια ταΰτα δένδρα προκό- 
πτουσιν έν τή Νικαία ταύτη μάλλον ή έν ’Αθήναις, ό
που το κλίμα είναι θερμότερον !

Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΛΟΥ.
Τίς έξ ημών δέν άνέγνωσεν ή δέν ήκουσε πομπώδη 

τινά περιγραφήν ή διήγησιν περί τοΰ γιγαντώδους 
εκείνου όρειχαλκίνου άγάλματοςτοΰ ’Απόλλωνος, τοΰ 
φέροντος τό όνομα Κολοσσός τής 'Ρόδου, ένος τών ε
πτά θαυμάτων; "ΐστατο, λέγουσιν, έπί τοΰ στομίου 

-τοΰ λιμένος, καί τόσον ήτο υψηλόν, ώστε πλοία διέ- 
βαινόν πλησίςτα διά τών σκελών' αύτοΰ. Τό θαΰμα 
τούτο σήμερον θεωρείται ώς πλάνη· όχι καθότι δέν 
ύπήρξε τοιοΰτός τις κολοσσός, αλλά καθότι ό κολοσ
σός ούτος δέν είχε τά σκέλη τοσοΰτον διεστώτα, ώστε 
νά διέρχ'ωνται πλοία ύπ αύτόν.

Μόλις προ μιας έκατονταετηρίδος γάλλος τις άκα- 
δημαϊκός (le COillte de Caylus), πολλά έρευνήσας έπί 
τοΰ προκειμένου, άπε'δειξεν ό'τι ουδέποτε ό κολοσσός 
έκεΐνος ύπήρξε τεθειμένος ώς κοινώς έπιστεύετο, καί 
ό'τι ή πλάνη αύτη διεδόθη κατά τον ις-' αιώνα ύπό 
τίνος Βιγενέρου, γάλλου καί τούτου, μεταφραστοΰ τοΰ 
Φιλοστράτου.

Τά επιχειρήματα τοΰ Caylus, άναιροΰντος τήν 
πλάνην ταύτην, είναι ό'τι, ένώ πλεΐστοι συγγραφείς 
άρχαΐοι, πρόςτοΐς άλλοις δέ ό Πλίνιος καίό Στράβων, 
άνέφερον λεπτομερώς περί τοΰ έν 'Ρόδω κολοσσού, ού- 
δέν λέγουσι περί τής διαστάσεως τών σκελών τοΰ ά- 
γάλματος, πράγματος άλλως τε άξιου πλείστου λό
γον· αύτη δέ καί μόνη ή άποσιώπησις τών άρχαίων εί
ναι έπαρκής προς άναίρεσιν τής διαδοθείση$*πλάνης. 
’Εν τω Στράβωνι διεσώθη ήμ.ΐν άπόσπασμα έπιγράμ— 
ματός τίνος εις στίχους ιαμβικούς, ένθα άναφέρεται 
τό όνομα τοΰ άγαλματοποιοΰ, Χάρητος τοΰ έκ Λίνδου 
τής νήσου 'Ρόδου, ώς καί τό ύψος τοΰ κολοσσοΰ, ον 
70 πήχεων, ακριβώς όσον λέγει αυτό καίό Πλίνιος· 
προσθέτει δέ ό άθάνατος γεωγράφος έκεΐνος, ό'τι ό κο
λοσσός ούτος έκειτο χαμαί, άνατραπείς ύπό σεισμού 
καί συντρίβεις εις τά γόνατα* δέν τόν έπανώρθωσαν 
δέ οί 'Ρόδιοι, χρησμού τίνος άπαγορεύσαντος τούτο 
εις αύτούς.

Ό δέ Πλίνιος, ό έγκυκλοπαιδικός άνήρ ούτος, εις 
δν πολλαί οφείλονται περί τής άοχαιότητος γνώσεις, 
λέγει περί τοΰ κολοσσοΰ τής 'Ρόδου τά εξής·

« Θαυμαστότατος πάντων τών κολοσσών ύπήρξεν 
ό τοΰ Ηλιου έν 'Ρόδω, ποιηθείς ύπό Χάρητος τοΰ 
Αινδίου, μαθητοΰ τού Λυσίππου, περί ού είπον ήδη. 
'Ο κολοσσός ούτος είχεν ύψος 70 πήχεων. Κατηδαφί- 
σθη δέ τό άγαλμα ύπό σεισμού, πεντήκοντα καί έξ έτη 
μετά τήν ί'δρυσιν αυτού· άλλά καίτοι πεπτωκός, είναι 
πάλιν θαυμαστότατον. Ολίγοι άνθρωποι δύνανται νά 
έναγκαλισθώσι τόν άντίχειρα αύτοΰ· οί δάκτυλοι αύ
τοΰ είναι μείζονες τώνπλείστων άγαλμάτων. Τά άπο- 
κεχωρισμε'να αύτοΰ μέλη φαίνονται ώς εύρύχωρα σπή
λαια· βλέπει δέ τις έν αύτοΐς λίθους ύπερμεγέθεις, διά 
τών οποίων τον είχον καταστήσει ίσόρροπον. Λέγεται 
ό'τι προς κατασκευήν αύτοΰ έδαπανήθησαν 300 τάλαν
τα (έν τάλαντον 6,000 δραχμών), καί ότι τά χρή
ματα ταΰτα έπορίσθησαν οί Ρόδιοι έκ τών πολεμικών 
άποσκευών τάς οποίας έγκατέλειψε προ τής πόλεως 
αύτών ό Αημήτριος, δτε ήρε τήν πολιορκίαν, άποκα- 
μών έκ τής παρατάσεως αύτής. »

Βλέπομεν λοιπόν ότι ούδείς λόγος περί διαστάσεως 
τών σκελών, καίτοι ό Πλίνιος ήγάπα νά περιγράφη 
παν δ,τι άξιον θαυμασμού. Πώς λοιπόν ήδύνατο νά 
λησμονήση ή νά παραλείψη τούτο; Αρα τοιοΰτό τι 
δέν ύπήρξε.

Φίλων ό Βυζάντιος, περίφημος μηχανικός τοΰΓ' 
αΐώνος προ Χριστού, εις δν άποδίδεται ’Εγχειρίδιόν τι 
περί τών επτά θαυμάτων τοΰ κόσμου, ελληνιστί γε- 
γραμμένον καί προ πάντων έκτεινόμενον έμφαντικώς 
έν τη περιγραφή-τοΰ κολοσσοΰ τής 'Ρόδου, οϋδεμίαν

Προσθετέον δτι εις ούδε'να τών άρχαίων συγγραφέων 
απαντάται δτι ό κολοσσός της Ρόδου έχρησίμευσέ 
ποτέ καί ώς φάρος· δότι καί τοιαύτη τις άνυπόστατος 
φήμη έπεκράτησεν έπί τού ιζ' αΐώνος- έπί τή ύποθέσει 
δτι ό κολοσσός έφίστατο τού στομίου τού λιμένος, έ- 
δόθη είς τήν χεΐρατοΰ ’Απόλλωνος 'Ηλιου καί τις φανός.

Περί τάς άρχάς τής ρωμαϊκής κυριότητος έχαράχθη 
έν τη νήσω Ρόδω νόμισμά τι όρειχάλκινον, παριστών 
τον Απόλλωνα είς θέσιν οποίαν ένδέχεται νά είχε 
τό έν τω αύτώ έκείνιρ τόπω ίστάμενον περίφημον αύ
τοΰ κολοσσιαΐον άγαλμα. Είναι δέ τούτο*

ποιεί μνείαν τής τεραστίας διαστάσεως τών σκελών 
αύτοΰ, ένφ έξηγεΐ λεπτομερώς τίνι τρόπω κατεσκευά- 
σθη τό άγαλμα, προσθέτων μάλιστα τό εξής, άρδην ά- 
νατρέπον τήν μωράν ταύτην παράδοσιν. —— Λέγει ό'τι 
ή βάσις αύτοΰ, έκ λευκού μαρμάρου ούσα, «ύπερέβαι- 
νε τά μέγιστα τών άγαλμάτων τής πόλεως. » Αρα 
ή βάσις ήτο μία, ύποβαστάζουσα άμφοτέρους τούς πό- 
δας τού κολοσσοΰ. Σώζεται δέ καί άλλη τις παλαιά 
ρήσις έν τω Ύπομνήματι τοΰ Λουκίου Αμπελιού, 
λατίνου συγγραφέως τοΰ πέμ.πτου αΐώνος, ό'στις περι- 
γράφων ώσαύτως τά επτά θαύματα τοΰ κόσμου, λέγει 
τά επόμενα' « ’Εν τή νήσφ 'Ρόδω ύπάρχει τό κολοσ- 
σιαΐον άγαλμα τοΰ Ηλιου, ίστάμενον έπί μαρμάρινης 
στήλης, μετά τεθρίππου. » Καί τό μέν τέθρίππον 
τοΰ ’Αμπελιού ούτε ύπό τού Πλινίου άναφέρεται, ούτε 
ύπο τοΰ Στράβωνος ή Φίλωνος· ώστε είναι έπίνοια 
τοΰ συγγραφέως, προδιδομένου καί έκ τούτου μόνου 
ώς αναξίου οίαςδήποτε πίστεως- άλλ’ έντούτοις, ούτε 
αύτδς αναφέρει τι περί της διαστάσεως τών σκελών, 
ήτις αποβαίνει άδύνατος, άφοΰ τό άγαλμα ΐστατο, 
κατ αύτόν, έπί στήλης, καί έντός τεθρίππου. Τέλος 
δέ, έάν ό κολοσσός ΐστατο άμφοτέρωθεν τοΰ στομίου 
τοΰ λιμένος, θά έ'πιπτεν έν τή θαλάσση, καί όχι έπί 
τής ξηράς, δτε συνετρίβησαν τά γόνατα αύτοΰ ύπο τοΰ 
μνημονευόμενου σεισμού.

'Ως εΐδομεν έκ τής ρήσεως τοΰ Πλινίου, ό κολοσ
σός ούτος άνηγέρθη μετά τήν ύπό Δημητρίου τοΰ Πο- 
λιορκητοΰ πολιορκίαν της 'Ρόδου- ή πολιορκία αύτη, 
διαρκέσασα δλον ένιαυτον, ήρθη κατά τό δεύτερον έτος 
.της έκατοστής δεκάτης έννάτης όλυμπιάδος, ήτοι τό 
303 έτος προ Χριστοΰ. Κατά τόν αύτόν τούτον συγρα- 
φέα, ό κολοσσός κατέπεσεν έκ σεισμού, πεντήκοντα 
καί έξ έτη μετά τήν αύτοΰ άνεγερσιν. 'Ο σεισμός ού
τος, κατά τούς ύπολογισμούς Κλίντωνος (Clinton), 
τοΰ σοφοΰ συγγραφέως τών Ελληνικών Λαμπρο
τήτων, υποτίθεται δτι συνέβη μεταξύ τών έτών 229 
καί 226 προ Χριστού. "Ωστε ό κολοσσός είχε τελειω- 
θή περί τό έτος 285. Υπολογίζεται πρός τούτοις δτι 
θά κατεβλήθη τούλάχιστόν μία δεκαπενταετηρίς πρός 
ανέγερσιν τοιούτου όγκου, ούχί μικροτέρου 34 μέτρων, 
κατά τούς ύπολογισμούς τοΰ Πλινίου καί τοΰ Στράβω
νος. Οί 'Ρόδιοι είχον λάβει παρά τών βασιλέων καί 
λαών τής 'Ελλάδος μεγάλας συνδρομάς χρημάτων 
πρός άνέγερσιν τών έρειπίων των καί ιδίως τοΰ κο
λοσσού· άλλ’ώς εΐδομεν άνωτέρω, έμποδίσθησαν ύπό 
χρησμού, ή, το πιθανώτερον, μετεχειρίσθησαν τά 
χρήματα ταΰτα εις άλλας μάλλον κατεπειγούσας 
αύτών άνάγκας. Ως λέγει ό Πλίνιος, ό κολοσσός ού
τος, καί κατεδαφισμένος, ήτο άξιοθαύμαστος· έμεινε 
δε σχεδόν έννέα αιώνας ούτω κατακείμενος, καί ίσως 
μέχρι σήμερον θά τόν έβλέπομεν έκεΐ θαυμάζοντες, άν 
οί '.Αραβες δέν τον έξηφάνιζον έν έτει 672 μετά Χρι
στόν. Ό Μωβιάχ, είς τών τοποτηρητών τού Οσμά- 
νου, τετάρτου καλίφου τοΰ ισλαμισμού, άλώσας τήν 
νήσον, κατεκερμάτισε τόν κολοσσόν· τά δέ τμήματα 
αύτοΰ έπώλησεν εις τινα 'Εβραίον, φορτώσαντα αύτά 
έπί έννεακοσίων καμηλών, κατά τούς βυζαντινούς 
ιστοριογράφους· ίσως όμως είς τούτο ύπάρχει καί ύ- 

-περβολή τις, έπειδή τοΰ καιρού έκείνου οί άνθρωποι, 
έπιλησθέντες τών προγονικών άρετών διά τής τών διε
φθαρμένων ρωμαϊκών ηθών λύμης, δέν είναι κατά 
πάντα αξιόπιστοι.

Νόμισμα τής 'Ρόδου όρειχάλκινον.

Ο θεός παρίσταται γυμνός, όρθιος- καί διά μέν τής 
μιας χειρος κρατεί στέφανον, ον άναθέτει έπί τίνος 
τροπαίου, έπί δέ τοΰ άριστεροΰ βραχίονας φέρει χλα
μύδα. Η κεφαλή του έχει άκτΐνας, ώς πρέπει είς τόν 
Ηλιον. Πέοιξ δέ άναγινώσκεται έλληνικοΐς γράμμασιν 

ή άξια τοΰ νομίσματος, ΔΙΔΡΆΧΜΟΝ. "Οπισθεν δέ, 
τό νόμισμα-τούτο παριστα κεφαλήν πόλεως, καί περί 
αύτήν άναγινώσκονται αί λέξεις, ΡΟΔΙΟΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ 
ΣΕΒΑΣΤΩΝ- Σεβαστούς δέ έλεγον τότε τούς αύτο- 
κράτοραε, ούτω μεταγλωττίζοντες τούς λατινιστί 
Αύγούστους. Οί τότε Σεβαστοί ήσαν ό Τιβέριος καί 
Λιβία ή μήτήρ αύτοΰ. Δέν άξιοΰμεν δτι δίδομεν τόν 
ακριβή τύπον τοΰ κολοσσοΰ τής 'Ρόδου- — τό τρό
παιου αίνίττεται ιδιαίτερόν τι περιστατικόν — άλλά 
πιθανόν νομίζομεν δτι ό τό νόμισμα τούτο χαράξας, 
προκειμένου τοΰ νά παραστήση τον Απόλλωνα έπί νο
μίσματος τής 'Ρόδου, ένεπνεύσθη έκ τοΰ κολοσσοΰ δ- 
ςτςπεριεποίησε τοσαύτην δόξαν είς τήν πατρίδα αύτοΰ.

’Απολείπεται νά ε’ίπωμεν ολίγα τινα καί περί τού 
ποιήσαντος τό περίφημον άγαλμα περί ού ό λόγος. Εΐ
δομεν δτι, κατά Πλίνιον, είναι ό Λίνδιος Χάρης, τοΰ 
Λυσίππου μαθητής- ούδέν όμως άλλο γινώσκεται περί 
τού τεχνίτου τούτου. Ό Στράβων καί ό άγνωστος 
ποιητής τών ιαμβικών στίχ_ων τούς οποίους άναφέρει, 
ώσαύτως όνομάζουσιν αύτόν Χαρητα. Καί αληθώς μέν 
έν τινι διατριβή τού πυρρωνικοΰ φιλοσόφου Σήξτου τοΰ 
’Εμπειρικού, κατά τών μαθηματικών, εύρίσκεται ά- 
νέκδοτόν τι, καθ’ ό ό κολοσσός έκεΐνος άπετελειώθη 
ύπ’άλλου τινός Αινδίου, Λάχητος όνομαζομένου’ πι
στεύονται όμως μάλλον ό Πλίνιος καί ό Στράβων. 'Ο 
Σηξτος διατείνεται δτι ό Λάχης, άνήρ φιλότιμος λίαν, 
ίδών ότι ήπατήθη είς τόν περί τής δαπάνης προϋπο
λογισμόν του, καί δτι μόλις ήρκουν διά τό ή'μισυ τοΰ 
έργου τά χρήματα άτινα είχε ζητήσει, ηύτοχειριάσθη 
έν στιγμή άπογνώσεως· τότε δέ άπεπεράτωσεν αύτό 
εύτυχώς ό Χάρης. ’Αλλά δέν θεωρείται ό λόγος ούτος 
ώς άλάνθας-ος, δλνΓδέη χάρις άποδίδετάι είς τόν μα
θητήν τούτον τοΰ Λυσίππου, ό'στις, κατά τήν έκφρασιν 
αύτήν τού Φίλωνος, « έποίησε θεόν δμοιον θεώ, καί 
δεύτερον έδωρήσατο τω κόσμω ήλιον. »
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Η ΕΝ ΓΑΛΑΤΑ;

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ.
’Εν Γαλλία, άπότινων ήδη ετών, ή φιλοσοφία ήλ- 

θεν είς περίοδον κρίσιμον ό δέ άγων συνήφθη επί θέ
ματος οχι τοσοΰτον άφηρημένου ώστε νά μή δύνανται 
οί αδιάφοροι, άργοί τε καί άλλας έχοντες ασχολίας, ν’ 
άκολουθήσωσι τάς κυριωδεστε'ρας τών περιπετειών αύ
τοΰ. Πρόκειται άλλως τε περί πραγμάτων ενδιαφερόν
των καί αύτούς· έχουσιν ύπερμάχους τούς κυρίους Κά- 
ρον, Φλαμμαρίωνα, Αετουρνέα (Caro, Flammarion, 
Letourneau) καί άλλους τών έν Γαλλία φιλοσοφικών 
σχολών καθηγητάς· πάντως δέ την οριστικήν νίκην θά 
έπακολουθήση νέα τις έννοια του κόσμου καί τοΰ βίου, 
καίτοι άνευ άνοικοδομήσεως της ηθικής τάξεως τών 
πραγμάτων. "Οσοι τών ήμετέρων αναγνωστών δέν θέ
λουν,χαλώντες την ησυχίαν των, νά καταβώσιν αύτοί 
είς την παλαίστραν καί νά κρίνωσι περί τών τραυμά
των, θά εύρωσιν ενταύθα τούλάχιστον πληροφορίας 
τινάς περί της δυνάμεως καί φύσεως τών αθλητών, 
περί της σπουδαιότητος καί τοΰ γέρατος τοΰ άγώνος.

Ό Κάρος προοιμιάζεται άφηγούμενος φιλοφρόνως 
καί πάντοτε σχεδόν άκριβώς τάς τών δοξασιών παρα- 
λειπούσας, άλλοιούσας η άρνουμένας την μεταφυσικήν, 
ής αυτός είναι πρό πολλοΰ θιασώτης καί λάτρης. 
Ποιών εκποδών τάς παρασιωπήσεις τοΰ συστήματος 
της θετικής φιλοσοφίας (le positivisme), τουτέστι 
της αίσχράς άθείας, ώς καί τά άνακόλουθα τοΰ παν
θεϊσμού, αθεΐας καί τούτου μυστικής, προβαίνει κατέ
ναντι τοΰ άποφωλίου καί ειδεχθούς τέρατος, ο Θυμιά- 
ζρυσιν έν Γερμανία σήμερον ό Μολεσχόττος (Mole— 
schott) καί ό Βύχνερος (Biichner), καί το όποιον 
ένέδυσε γαλλιστί εβδομαδιαία .τις έφημερίς τών ΙΙαρι- 
σίων (la I’ensee Nouvelle). ’Ατρόμητος πρό τοΰ φρι
χτού άντιπάλου, καί ούτε μεταχειριζόμενος έν προοι- 
μίοις τά ομηρικά έπίθετα, ώς θά έπραττεν ίσως άλλος 
άντ’ αύτοΰ, προσαγορεύει τόν έχθρον εύπρεπώς, τιμών 
καί την έκείνου ειλικρίνειαν. Φέρει δέ μόνα τά της 
διαλεκτικής όπλα. ’Αλλ’ άρά γε κατευθύνει αυτά όπου 
τό τρωτόν μέρος; ’ΐδού τό πρόβλημα. Είναι τά όπλα 
του αρκούντως βαρέα καί ήκονισμένα; Τό πρώτον τών 
έπιχειρημάτων του είναι κατηγορία περί ανακολουθίας· 
τό δεύτερον περί αδυναμίας. Λέγει ότι ό 'Υλισμός πα
ραβαίνει την ιδίαν του μέθοδον· ότι δογματίζει, συλ
λογίζεται έκ προτέρων (a priori), καί, έπεμβαίνων είς 
προβλνίματα διαφεύγοντα την πειραματικήν έπιστη- 
μην, πλάττει αρνητικήν τινα μεταφυσικήν. Φέρει δ’ 
έπί τούτοις καί μαρτυρίας εύστοχους, ά.ρυόμενος έκ 
συγγραφέων τά μάλιστα τιμωμένων.

’Αλλά τί αποκρίνεται είς ταΰτα τό τέρας, μετά γα
λήνης καί τούτο καί αταραξίας τοσαύτης, ώστε φαί
νεται είσέτι άτρωτον; — ότι ούτε είς την μεταφυσι
κήν ύπάρχειτι έκ προτέρων συλλογισμών, άλλα τό 
όνομα τούτο έδόθη πάντοτε είς συλλογισμούς έκ τών 
ύςέρων, ατελείς ή συντετμημένους· ότι ούδεμία δύνα- 
μις τοΰ κόσμου θά έμποδίση ποτέ τήν διάνοιαν τοΰ νά 
τεκμαίρεται καί νά συμπεραίνη', καί ότι οί συμπερα
σμοί δέν είναι δόγματα· ότι ούδεμίαν εχουσιν έννοιαν 
αΐ λέξεις άρνητική μεταφυσική ότι δέν ύπάρχει 
χρεία λύσεως προβλημάτων στερούμενων ύποστάσεως· 
τέλος δέ, ότι ή διά πειραμάτων έξέλεγξις τής αλήθειας 
αποβαίνει μάλιστα κατά τής μεταφυσικής.

&

Τίνα οδόν νέαν θά λάβη νυν ό σοφός καθηγητής, 
αγνοείται. Πρός τό παρόν περιορίζεται κηρύττουν, ότι 
ή μεταφυσική σέβεται τάς ανακαλύψεις τής επιστή
μης, καί ότι δικαιωματικώς διαμένει εντός σφαίρας ά- 
προσίτου καί έξοχου, άφ’ής άπέχει τού νά καταβή καί 
νά διαταοάξη τήν παρούσαν καί άνεγνωρισμένην τάξιν 
τών φαινομένων. Αλλ’ούτω δύναται ό έχθρός νά λέ- 
γη, ότι ή πάλη έτελείωσε διά τήν έλλειψιν παλαι-ών.

Μεταξύ τοΰ Κάρου καί τού Φλαμμαρίωνος ύπάρχει 
—ς συνάφεια ιδεών. ’Αμφότεροι άπαγορεύουσι τάς άφη- 
ρημένας ιδέας είς τάς επιστήμας, μόνην άντιλογίαν 

τών τελικών αιτιών. Καί ό μέν συγκα- 
λύπτει αύτήν, έστι δ’όίε καί τήν αποκρύπτει’ ό δέ 

αχράται. ’Εξετάζωντόν Ούρανόν, τήν 
" ; ζωής, τόν έγκέφαλον ή τόν 

I AUV J Ο Φλαμμαρίων ούδέν άλλο βλέπει ό- 
ιδήποτε ή σχέδιον καί προμελέτην. Άλλ’άπολείπε- 

ν.’ άποκαλύψη καί τόν λόγον τού σχεδίου τούτου, 
:ί τού λόγου τούτου, καί τήν αιτίαν τούτου 

,, καί ούτω καθεξής, μέχρις ού ικανοποίηση 
μόνον αί τελικαί αίτίαι δέν 

είναι ότι άμοιροΰσιν·
ε- 

τις σι 
ρημένας ιδέα; 
γινώσκοντες τήν 
λυπτει αύτήν, ι 
ίσως καί τήν κατ 
Γήν, τήν κυκλοφορίαν τής 
άνθ ρωπον όλον, ό Φλαμμαρίων ούδέν άλλο βλέπει ο
πουδήποτε :ί 
ται ν .....
καί τό δια· 
τού διατί. 
πάσαν περιέργειαν· διότι 
έςηγοΰσι· το έλάττωαα αύτών 
έξηγήσεως. Η τάξις τής φύσεως, —άντϊλέγουσιν οί έ- 
ναντίοι, — είναι λέξις δι ’ ής χαρακτηρίζομεν τάς με- 
ταξύ τών πραγμάτων ύπαρχούσας σχέσεις· έάν αί σχέ
σεις αύται ήσαν άλλαι, πάλιν θά τάς άπεκαλοΰμεν τά- 
ςιν τοΰ παντός. ’ Ας άφήσωμεν λοιπόν άπαξ διαπαντός 
τάς ταύτολογίας. Αί τελικαί αίτίαι ούδέν προσθέτου- 
σιν είς τό πράγμα. Ό άνθρωπος, καθό πεπερασμένος, 
δύναται έξ αναλογίας νά διακρίνη τά αίτια τών πρά
ξεων αύτοΰ· ό κόσμος όμως, έάν ήναι άπειρος, ούτε ε
νότητα ενδέχεται, ούτε Θέλησιν.

« '11 φυσική, ή ή ερευνά τών ποιητικών καί ύλικών 
αιτιών, παράγει τήν μηχανικήν άλλ ή μεταφυσική 
παράγει τήν μαγεία?, επειδή ή έρευνα τών τελικών 
αιτιών είναι στείρα, καί, ώς παρθένος αφιερωμένη τω 
θεώ, ούδέν τεκνοποιεί. »

Τήν γνώμην ταύτην τοΰ Βάκωνος λαμβάνουν ώς έπι- 
γραφήν, ό Λετουρνεύς ένέκλεισεν εύθύς έξ αρχής τήν 
αύτοΰΦυσιολογίαν τών παθών είς τόνφυσικόν κύ
κλον τών καταστάσεων έν αίς ταΰτα έκδηλοΰνται. 
Τούτου ή μέθοδος είναι σαφής. Δέν άποπλανάται άπο 
τού προκειμένου αύτοΰ είς κενούς συμπερασμούς, άλλά 
σκάπτει αύτό ϊνα τό σαφηνιση. Διά τής έπιστημονι- 
κής άναλύσεως άνερχόμ.ενος είς τήν ρίζαν τών παθών, 
σημειοΐ κοινόν τινα αύτών χαρακτήρα, τήν συγκίνη
σή, καί περίπτωσίν τινα διαφοράς, τάς κράσεις τών 
ανθρώπων έπειτα δε, ύπό μέν τήν συγκίνησιν εύρίσκει 
τήν έπιθυμίαν, ύπό δέ τήν έπιθυμίαν τήν ανάγκην, 
ύπό δέ τήν ανάγκην τόν οργανισμόν, ύπό δέ τόν οργα
νισμόν,· τέλος, τήν ζωήν, κατάστασιν ιδίαν τή ούσία, 
καί μόνην ής ούκ άνευ αιτίαν τών έν αύτη αναπτυσσό
μενων φαινομένων. Οί ορισμοί του, διατυπούμενοι είς 
σειράν εισαγωγικών κεφαλαίων, είσίν ευκρινέστατοι; 
θετικοί. Η ζωή, έν τή άκρα αύτής άπλότητι, παρίς-α- 
ται αύτώ ώς « διπλούν τι ρεύμα ύλικών διαμείψεων, 
διερχόμενον τόν κενεώνα τού κυψελώδους ιστού. » Τόν 
οργανισμόν συνιστώσιν αί σχέσεις αί καθιστάμενα', με
ταξύ άθοοισμάτων κυψελών έχουσών ζωήν αίδέσχέσεις · 
τοΰ οργανισμού τούτου μετά τούπεριεκτικούμέσου διευ
κρινίζονται είς χρείας· αίχρείαι είς έπιθυμίας, αί έπιθυ- 
μίαι είς θελήσεις. « Πάσα έπιθυμία σφοδρά καί μόνι-

μος, έπικρατούσα παντός τού οργανισμού κυριαρχι- 
κώς, καλεϊτάι πάθος. » Τών παθών ό άριθμός δέν ο
ρίζεται, ώς ούτε ό τών έπιθυμιών δύνανται όμως νά 
καταλεχθώσιν είς άθροίσματα ύπό τάς κυριωδεστε'ρας 
τών λειτουργιών τού ανθρωπίνου οργανισμού· καί εί
ναι, — θρεπτικά, ώς ή λαιμαργία, ή πολυφαγία, ή 
οινοποσία· αισθητικά, ώς ή προς τήν ήδυπάθειαν καί 
προς τό πλαστικόν κάλλος ροπή· αισθητικά καί έν- 
ταύτώ έγκεφαλικά, ώς ό έρως, ή μουσική, ή τέχνη, 
ή ποίησις, ό μυστικισμός· καθαρώς έγκεφαλικά ή δια
νοητικά, ώς ή έπιστήμη. Άπολήγουσι δέ καί μετα
βάλλονται είς νόσους, ώς έκστασιν, άπόγνωσιν, παρα
λυσίαν.

Αληθώς λοιπόν ή μέθοδος τού Αετουρνεως είναι ή 
σαφεστέρα καί συνεπεστέρα· διά τούτο δέ καί τό πόνη

ΊΤ κυρία ’Ελισάβετ Κ. Στάντωνο;.

Κύριε, μοί έλεγέ τις χωρικός· όταν κάμνη πολλήν ζέ
στην είς τήν πόλιν, μή στοχάζεσαι ότι είς τήν έξοχήν 
παίζει ό ήλιος- καί ημείς είς τήν έξοχήν ούτε ριπίδια 
έχομεν, ούτε φιάλας μέ παγωμένον νερόν τό καλοκαί
ρι. Μόνον τί; βρέχω ολίγον είς τήν γλώσσάν μου τού 
δακτύλου μου τήν άκραν, τήν φέρω είς τό έ'να μου τό 
αύτί, έπειτα καί είς τό άλλο, καί ούτω πάντοτε ανα
σαίνω κάμποσον. Δοκίμασε, καί θά ίδής.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΙΔΔΥ ΣΤΑΝΤΩΑΟΣ.
'II γυνή τής οποίας παραθέτομεν τήν εικόνα είναι 

μία τών άξιωτέρων ιδρυτών συνεταιρισμού τίνος, 
συστηθέντος πρό μικρού έτι είς τάς 'Ηνωμένας Πολι
τείας ύπέρ ίσότητος τών δικαιωμάτων τών δύο φύλων 
(Equal rights association). Καίτοι φαίνεται έτι νέα, 
σήμερον είναι ύπερεξηκονταετής, έχει τάς τρίχας κα- 
ταλεύκους, φυσικώς βοστρυχιζούσας καί κτενισμένας 
έπιμελέστατα. Γυνή τήν οψιν διαπρεπεστάτη φορεί 
έπιχαρίτως τήν ένδυμασίαν τοΰ φύλου της.

μα ο έξέδωκε πρό μικρού, ή «Φυσιολογία τών παθών» 
άναγινώσκεται άσμένως. Η φιλοσοφία έχει τωόντι έν 
αύτώ γλώσσαν όσον οίόν τετοίς πάσιν εύληπτον.

ΜΙΚΡΑ ΑΝΑΨΥΞ1Σ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΑΌΣ.
Ευρισκόμενοι είς τά κυνικά καύματα, δέν φρονοΰμεν 

άκαιρον τό νά γνωστοποιήσω μεν άπλούστατόν τι θερα
πευτικόν μέσον, δι’ ού αισθάνεται τις άνάψυξιν ικανήν 
έπί τινας σιγμάς, όπου ή ατμόσφαιρα ήναι. πνιγηρά έκ 
τοΰ καύσονος. Τωόντι, βρέξον τό έξώτερον μέρος τής 
τριγωνικής τών ώτίων σου μικράς πτέρυγος (αύτη κα
λείται έν τή έπιστημονική γλοίσση τράγος), καί θά 
ϊδης άνέλπιστον άνακούφισιν, ώςάν έβάπτιζες την κε
φαλήν σου όλην έντός λεκάνης ύδατος ψυχρού. —

Περιοδεύει συνεχώς, συνοδευομένη ένίοτε καί ύπό 
άλλων κυριών συνεταιρίδων αύτής, καί άγορεύουσα είς 
τάς πόλεις έν όμηγύρεσι, τάς οποίας συγκαλεϊ όπου 
άν καταλύση.

'Η κυρία Στάντωνος έξαιτεϊται ϊνα αί γυναίκες άπο- 
κτήσωσιν έν ταΐς Ηνωμέναις Πολιτείαις οποία καί οί 
άνδρες άστυκά τε καί πολιτικά δικαιώματα· ήδη μά
λιστα έτεθη ύποψήφιος βουλευτής έν τή πολιτεία τού 
Χεοβοράκου. Καί μέχρι τούδε μέν έν τή εταιρία ταύ- 
τη δέν άριθμούνται πάμπολλα μέλη, άλλ’ ή ιδέα δύνα
ται νά καρποφορήση. Μή λησμονώμεν ότι εύρισκόμε- 
θα είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας, τήν κατ’ έξοχήν χώ
ραν τής προόδου, ένθα πάσα ιδέα νέα ευδοκιμεί, όταν 
μάλιστα ήναι ορθή, άναπτυσσομένη καί τάχιστα δη- 

I μοφιλής καθιστάμενη.

——.
'Ο πλείονας έχων έ'ςεις ήκιστα είναι ανεξάρτητος.

f
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ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΑΜΒΡΟΣΙΑ.
(ΆρΟρον δεύτερον. — Ίδε σε).. 129.)

Τό νά σχηματίση πολίτας και ν’άναθρέψη πολιτι
κούς άντρας ήτο τό ήμισυ τοΰ έργου τό όποιον έπε- 
χείρει ό Σωκράτης· και κατά τό ήμισυ τοΰτο ούδείς 
θά είχε χρείαν αύτοΰ, άν έγεννάτο έν Άθήναις σήμε
ρον· διότι όλοι εκ κοιλίας μ,ητρός είναι άνδρες πολι
τικοί έν ταίς άνασταθείσαις ’Αθήναις.' Αν τον ή- 
κουον, θά ώμολόγουν τήν ανικανότητα αύτών ώς 
Γλαυκών, άλλά Οά επραττον τά εναντία·

ο

. · . . . «Δέν είμ’ εγώ ή ζημία»
‘Έκαστος λέγων, τόυ Κράτους ζητεί ωσαύτως ψιχία*. 

Και άλλος λέγων, « 'Ο δείνα τής δεινός κόρης υίός
» Έχει μισθόν καί αξίαν, ών ξυλοσχίστης εμπρός μου. » 
Έστω βελτίων τωόντι, ή πρώτος βλάξ τών τού κόσμου, 

θέλει άφεύκτως νά παύση τού ν’ άριθμήται λαός.
"Αν τό κατόρθωσε, τότε ό Σπόννεκ πλέον δέν πταίει* 
Άλλος άπόκρουστος κύων αρχίζει τότε νά κλαίη*

'Ο πρότερος βλεμεαίνει* έχ’ εις τό στόμα οστούν. 
Ά! καί προσμένει τό έθνος προόδους καί μεγαλείο ν’....
............................................................................(1).

Σήμερον έλθετε, άν θέλετε, ν’ ακολουθήσω μεν τον 
Σωκράτην εϊς τήν ιδιωτικήν αύτοΰ διδασκαλίαν· τά 
γενναιότατα τών αισθημάτων τοΰ ανθρώπου, τά ειδι
κότατα τών καθηκόντων πάσης πολιτείας, τάς έπιςή- 
μας, τάς τέχνας, τά επιτηδεύματα, όσα έγίνωσκε, 
πρός δέ καί όσα ήγνόει (έπειδή πολλάκις έδίδασκε 
προφασιζόμενος καί τήν άγνοιαν αύτοΰ), τά πάντα ύ- 
πεδείκνυεν ό Σωκράτης, καί τά πάντα ήρμήνευεν. 
’Αγαπών όπως όλα χωρώσιν έν τάξει, έδιδεν έτι καί 
μαθήματα έρωτοτροπίας εις τάς έλληνίδας γυναίκας, 
διδάσκων αύτάς πώς ώφειλον νά πράττωσιν όπως μή 
άπομακρύνωνται άπ’αύτών οί σύζυγοι. Καί το μέν 
βήμα τοΰ Σωκράτους ήτο ότέ μέν ό σκίμπους ύποδη- 
ματοποιοΰ τίνος, ότέ δέ τό κατώφλιον ναοΰ, ή αγορά, 
κήπος τις, τό έργαστη'ριον άγαλματοποιοΰ τίνος, ή ή 
καθε'δρα μεταπράτου· τό δέ θέμα, αί μεγάλαι ϊδέαι 
περί δικαιοσύνης, χρηστότητος, τιμιότητος, ή αίύψη- 
λαί θεωρίαι τής τέχνης· ό δέ σκοπός, ή ανατροφή τών 
’.Αθηνών.

Ημέραν τινά, παραγενόμενος μετά τών μαθητών 
του εις τόν ναόν τοΰ Ολυμπίου Λιός, έκάθισεν έκεΐ 
ύπό τήν στοάν. Έπρόκειτο ν ανύψωση έμπροσθεν αύ
τών τήν τιμήν τής εγκράτειας, αρετής έν ή κείν- 
ται συλλήβδην καί άλλαι, καί νά καταβάλη δεινόν 
τινα αντίπαλον, Αντιφώντα τον σοφιστήν. Έρχεται 
καί ό Αντιφών μετ’ ολίγον, καί ούτος συνοδευόμενος 
ύπό τών μαθητών του, καί μόλις ίδιον τον Σωκράτην 
κράζει πρός αύτόν

— Ώ Σώκρατες, έγώ μέν ένόμιζα ότι οΐ φιλοσο- 
φοΰντες έπρεπε νά γίνωνται εύδαιμονές-εροι- σύ όμως 
μοί φαίνεσαι ότι άπήλαυσες τών εναντίων τής φιλο
σοφίας· έπειδή ζής ώς ούτε όοΰλός τις ύπό δεσπότην 
διαιτώμενος θά ύπέμενε. Φαγητά τρώγεις καί ποτά 
πίνεις τά χείριστα, καί ίμάτιον φορείς ού μόνον φαΰ- 
λον, άλλά τό αύτό καί τό θέρος καί τον χειμώνα, δια- 
τελεΐς δέ καί άνυπόδητος καί άχίτων. Έπειτα, χρή
ματα δέν λαμβάνεις, άτινα καί τούς έχοντας εύφραί- 
νουσι καί τών λαμβανόντων τήν ζωήν καθιστώσιν

(1) Έλληνες καί Έλλαδίται,ύπό I. I. S. Π3ε 'Huioac 
άριβ. 504, 510.) , ' 

έλευθεριωτέραν καί γλυκυτέραν. Έάν λοιπόν, καθώς 
άποδεικνύουσι τούς μαθητάς οί διδάσκαλοι μίμητάς 
των εις τ’άλλα πράγματα, ούτω καταστήσης καί τούς 
σούς μιμητάς σου εις τοΰτο, όμολόγησον ότι είσαι κα
κοδαιμονίας διδάσκαλος·

'Ο Σωκράτης έστράφη ίνα ϊδη οποίαν έπροξένουν οί 
λόγοι ούτοι έντύπωσιν εϊς τούς περί αύτον, έπειτα δέ 
προς ταΰτα άπήντησε.

—- Καταλαμβάνω, ώ ’Αντιφών, έκ τών λόγων σου, 
ότι μ’ εκλαμβάνεις ζώντα τοσοΰτον άθλίως, ώστε, άν 
εύρίσκεσο εις τήν θέσιν μου, θά έπροτίμας τόν θά
νατον αντί τοιαύτης ζωής. Έλθέ λοιπόν νά παρατη- 
ρήσωμεν τί τοΰ βίου μου θεωρείς ώς δυσάρεστου. Οί 
λαμβάνοντες χρήματα εύρίσκονται ήναγκασμε'νοι νά 
έργασθώσιν αντί τοΰ μισθού όστις έδόθη έπί τοΰτο εις 
αύτούς· ένω εγώ,ό χρήματα μή δεχόμενος, ού'τε ανάγ
κην έχω νά διαλέγωμαι μεθ’ ούτινος δέν θέλω. II 
θεωρείς ώς φαύλην τήν δίαιτάν μου ώς τρώγοντος ήτ
τον μέν υγιεινά έκείνων τά όποια σύ τρώγεις, ήττον 
δέ καί ένδυναμωτικά ·; Ή είναι δυσκολώτερον νά πο- 
ρίζωνται τά πρός τήν δίαιτάν μου , ώς σπανιότερα καί 
πολυτελέστερα τών σών: ’ Η όσα σύ διά σεαυτόν πα
ρασκευάζεις φαγητά είναι γλυκύτερα παρ’ όσον φαί
νονται εις έμέ τά ύπ’ έμοΰ παοασκευαζόμενα; ’Αγνοείς 
ότι ό ήδιστα τρώγων ήκιστα χρείαν έχει προσφαγιού, 
καί ό ήδιστα πίνων ήκιστα έπιθυμεΐ μή παρόντα πο
τά; Γινώσκεις πρός τούτοις ότι οί άλλάσσοντες φορέ
ματα άλλάσσουσιν ένεκα ψύχους ή καύσονος- καί υπο
δήματα ύποδύονται, όπως μή πονοΰντες εϊς τούς πό- 
δας έμποδίζωνται εις τό περιπατείν. Σέ παρακαλώ λοι
πόν νά μ’είπης· είδες ποτέ νά μείνω έντός τής οικίας 
μ.ου μάλλον ή άλλος τις ένεκα ψύχους, ή νά μάχωμαι 
περί σκιάς πρός τινα ένεκα θάλπους, ή νά μή πορεύω- 
μαι όπουάν θέλω, ένεκα άλγους εϊς τούς πόδαςμου;... 
Φαίνεσαι, ώ ’Αντιφών, νου-ίζων ότι ή εύδαι,ζονία εί- 
ναι πολυτέλεια καί τρυφή· έγώ δέ φρονώ ότι τό μηδε- 
νος έχειν χρείαν είναι θειον, καί επομένως, τό όσον τό 
δυνατόν ολιγωτέρωνπραγμάτων χρείαν έχειν, έγγύτε- 
ρον τοΰ θείο. . Καί τό μέν θειον είναι, αδελφέ, κράτι- 
στον· το δέ έγγύτατον τοΰ θείου έγγύτατον τοΰ κρα- 
τίστου.

Συντέμνομεν τούς γλυκυτάτους λόγους τούτους, φο
βούμενοι πάντοτε μήπως ή καλή νεολαία, πτοουμένη 
έκ τής μακρηγορίας, παρατρέξη τάς σελίδας ταύτας. 
Διακόπτομεν λοιπόν έδώ τον διάλογον, καί, χάριν τής 
ποικιλίας, πηδώμεν εϊς άλλον, περιέχοντα πράγματα 
τής νεότητός. ’'Ω ναι, δέν ψευδομεθα· πρόκειται περί 
ίππων. Τί δέ; καί ημείς δέν ζώμεν εις τά Παρίσια; 
άλλά προσέχομεν καί εις τάς παλαιοπεργαμηνάς ταύ
τας, μετά τά δροσερά κάλλη ά άπαντώνται καθ’ οδόν.

Τοΰ αύτοΰ φθονερού σοφιστοΰ Αντιφώντος έρωτή- 
σαντος τόν Σωκράτην, — Τούλάχιστον, άρνεΐσαι ότι 
πανταχοΰ έπεται τής πενίας ή καταφρόνησις; .

Ο σοφός διδάσκαλος έσιώπησεν· ϊδών δέ διαβαί- 
νοντακατ’ έκείνην τήν στιγμήν ώραίόν τινα ίππον, εις 
τον Νικίαν άνήκοντα καί θαυμαζόμενον παρά πάντων, 
έπλησίασε προς τόν ιππέα καί τώ είπε γεγωνυία φω
νή· — Άκουσον, είναι πλούσιος αύτός ό ίππος; — 
Δέν καταλαμβάνω τί μοι λέγεις, αποκρίνεται ό ανα
βάτης. — Σ’ έρωτώ άν αύτό τό άλογον ήναι πλού
σιον. — Τί θέλεις νά ε’ίπης; — Διά τόν Αντιφώντα 
σ ερωτώ, όστις μοί λέγει ότι, άν δέν ήναι ό άνθρωπος

άλλου· καί άμφιβολία δέν είναι ότι άρχόμενος τοΰ λό
γου θά προοιμιάση ώς επομένως·

« Παρ’ ούδενός μέν πώποτε, ώ άνδρες Αθηναίοι, 
ούδέν έμαθον, ούδ’ άκούων περί τινων ότι είναι εις τό 
λέγειν καί πράττειν ικανοί έζήτησα νά συναναστραφώ 
αύτούς, ούδ’ έπεμελήθην όπως λάβω διδάσκαλόν μου 
τινά έκ τών έπισταμένων· τούναντίον δέ πάντοτε διε- 
τέλεσα άποφεύγων ού μόνον τό νά μανθάνω τι παρά 
τίνος, άλλά καί τό νά φανώ ότι έδιδάχην τι·άλλ’ όμως 
θά σάς συμβουλεύσω ό,τι μοΰ καταβή. » — Τό ηύρα 
Εύθύδημε;

Έγέλασαν όλοι οί παρόντες· ό δέ Σωκράτης προσ
έθεσε· — Κατά τόν αύτόν τρόπον θά ήρμοζε νά προοι- 
μιάζωσι καί οί βουλόμενοι νάλάβωσι παρά τής πόλεως 
ιατρικόν τε έργον. Νά άρχωνται δηλονότι καί ούτοι 
τοΰ λόγου διά τών εξής·

«Παρ’ούδενός μέν πώποτε, ώ άνδρες Αθηναίοι, 
τήν ιατρικήν τέχνην έμαθον, ούδέ κάνένα τών ιατρών 
έζήτησα διδάσκαλόν μου· τούναντίον δέ πάντοτε διε- 
τέλεσα άποφεύγων ού μόνον τό νά μάθω τι παρά τών 
ιατρών, άλλά καίτό νά φανώ ότι έδιδάχθηντήν τέχνην 
ταύτην· άλλά δότε μοι άδειαν νά πράττω τό έργον, 
καί θά δοκιμάσω νά τό μάθω διακινδυνεύων τήν ζωήν 
ύμών. »

Είναι τωόντι άξιοπερίεργον, προσέθεσεν, ότι οί μέν 
θέλοντες νά μάθωσι τό παίζειν κιθάραν ή αύλόν, ή τό 
ίππεύειν, προσπαθοΰσι νά γυμνασθώσιν εϊς τοΰτο όσον 
τό δυνατόν, καί όχι μόνοι, άλλά πλησίον τών νομιζο- 
μενων αρίστων εϊς τό είδος των, πάντα ποιούντες 
καί πάντα ύπομένοντες, έπειδή φρονοΰσιν ότι δέν δύ- 
νανται άλλως νά εύδοκιμήσωσι' τινές δέ τών θελόν- 
των νά λέγωσι καί πράττωσι τά πολιτικά άςίως 
■νομίζουσιν ότι άνευ παρασκευής καί έπιμελείας αύτό- 
μ.ατοι θ’ άναδειχθώσιν έξαίφνης ικανοί εις τήν πράξιν 
αύτών καί τοΰτο ένώ τά πολιτικά είναι δυσκατεργα- 
στότερα. Βλέπομεν τωόντι πολλούς μέν τούς ασχολού
μενους εϊς αύτά, ολίγους όμως τούς ικανούς νά τά 
πράττωσι. Φανερόν λοιπόν ότι έχουσι χρείαν πλείονος 
καί ϊσχυροτέρας έπιμελείας οί έπιθυμοΰντες νά έκδο- 
θώσιν εϊς'ταΰτα μάλλον ή εϊς έκεΐνα.

Ό Εύθύδημος ήδη έφαίνετο προσέχων εϊς τούς λό
γους τοΰ Σωκράτους, άλλ’ έσιώπα· είναι δέ περίεργον, 
ώς άποδεικνύον τήν ηθικήν έξουσίαν τοΰ φιλοσόφου, 
ότι ό Εύθύδημος, αντί ν’άπομακρυνθη μετά τά σκώμ- 
ιζατα καί τούς γέλωτας ούς ήκουσεν, ή νά όργισθή, 
κατέστη εις τών ένόελεχεστέρων αύτοΰ μαθητών· το
σοΰτον έγίνωσκεν ό άνήρ εκείνος νά κολάζη, τήν τραχύ
τητα τών συμβουλών διά τής φωνής καί τοΰ σχήμα
τος. ’Ησθάνετο έκαστος, καί ύπό τάς δηκτικωτάτας 
τών έπικρίσεων τοΰ Σωκράτους, ότι δέν έθηγεν ούτω 
τούς λόγους του ή πρός έπίδειξιν εύφυίας ματαία ηδο
νή, άλλ’ ό διακαής πόθος τοΰ νά εϊσάξη τήν αλήθειαν 
βαθύτερον εϊς τήν καρδίαν τών άνθρώπων τούς οποίους 
ήλεγχεν.

"Οταν ό Θεός πλάττη τούς μεγάλους τούτους παι
δαγωγούς τοΰ άνθρωπίνου γένους, πλάττει αύτούς εν
τελείς· δίδει αύτοίς καί καρδίαν άξίαν τοΰ νοός. Ού- 
δεμία ψυχή φιλοστοργοτέρα τής τοΰ Σωκράτους. 
Πνεύμα έξοχον, όχι έκ τών ύπερηφάνων καί μισάνθρω
πων έκείνων άτινα ζώσι μόνον δι’ έαυτά,ή σχετίζον
ται μετά τής κοινωνίας μόνον όπως λέγωσι κατά νοΰν, 
Ιδού επικρατώ αυτής· όχι· ό Σωκράτης ήγάπα* ό Σω-

πλούσιος, δέν τιμάται. Βλέπων λοιπόν ότι έτρεξαν 
όλοι καί περιεκύκλωσαν τόν ίππον τούτον, έστοχά- 
σθην ότι δύναται καί ίππος νά έχη πολλά χρήματα. 
— Πώς γίνεται νά έχη χρήματα ίππος; — ΆΙ σ’ 
εύχαριστώ, μέ άνεκούφισες· έτρεμα περί τής ιδίας μου 
ύπολήψεως έξ ών μ’ είχεν είπεί ό ’Αντιφών. Ο καλός 
ίππος τιμάται λοιπόν, άν καί δέν έχη αύτός χρή
ματα.

Μετά δέ τούς χλευαστικούς καί απλούς τούτους λό
γους, ό μέγας άνήρ, μεταρσιωθείς κατά τήν μέθοδον 
αύτοΰ εϊς ϊδέας ύψηλάς, προσέθεσεν---- ’Απολείπονται,
ώ ’Αντιφών, αί ήδοναί μου, άς θεωρείς ώς μεκράς καί 
περιωρισμένας. ’Αλλά δέν βλέπεις έξ αύτής μου τής 
άπαλλαγής άπό τών ποταπών ηδονών τής γαστ.ρός καί 
τοΰ ύπνου, ότι είναι άλλο τι αϊτιώτερον; ότι έχω άλλα 
ήδύτερα τούτων, άτινα όχι μόνον έπί τοΰ παρόντος 
εύφραίνουσιν, έκπληροΰντα-χρείαν τινά, άλλά καί έλ- 
πίδας παρέχουσιν ότι πάντοτε θά μέ ώφελήσωσι; Γί- 
νωσκε τούτο' — οί μέν νομίζοντες ότι ούδέν πράτ- 
τουσι καλώς, ούδέν εύφραίνονται, οί δέ ότι καλώς 
προκύπτει έργον τι αύτών, ώς ή γεωργία, ή ή ναυκλη- 
ρίοίτων, ή ό,τι άλλο άν έπαγγέλλωνται, εύφραίνον
ται ώς εύ πράττοντες. Νομίζεις λοιπόν ότι ές ό
λων τών κατά σέ ήδέων προκύπτει τόση ηδονή, όση έκ 
τοΰφρονείν, ώς έγώ, ότι καί αύτός γίνεται τις βελτίων, 
καί φίλους αποκτά άμείνονας; ’Αλλ είναι καί άλλο τι· 
άν χρειασθή ποτέ νά ώφελήση τις φίλους ή πόλιν, τίς 
θά ήδ ύνατο μάλλον νά έπιμεληθη αύτών, ό διαιτώμε- 
νος ώς έγώ νύν, ή ό διαιτιόμενος ώς σύ μακαρίζεις; 
Καί τίς εύκολώτερον θά ήδύνατο νά έκστρατεύση, ό 
μή δυνάμενος άνευ πολυτελούς διαίτης νά ζή, ή ό ασ
κούμενος εϊς ό,τι άν εύρίσκη έπί τοΰ παρόντος; Τίς δέ 
ταχύτεοον θά έκυριεύετο έν πολιορκία, ό έχων χρείαν 
τών δυσκολωτάτων πρός τήν εαυτού συντήρησιν, ή ό 
άρκούμενος εϊς τα εύκόλως εύρισκόμενα;

Μετά τούς λόγους τούτους άπήλθεν, άφήσαςτόν σο
φιστήν άναπολόγητον· μετέβη δ’ έν τάχει (διότι πρός 
τόν Σωκράτην ήτο πολύτιμος ό καιρός) εις άλλο μέ
ρος, εγγύς τής άγοράς, όπου νέον τι καθήκον έφαίνετο 
προσκαλούν αύτόν. ΙΙαρετήρησε νεανίαν τινά εϊσελθόν- 
τα εϊς τό έργαστήριον ήνιοποιού τίνος· κατηυθύνθη 
λοιπόν έκείσε καί ούτος, έχων μεθ εαυτού καί τινας 
τών άκολουθούντων, καί έκάθισεν έν τώ έργαστηρίω. 
Απέναντι του ΐστατο νέος τις ’Αθηναίος εικοσαετής, 

Εύθύδημος ονομαζόμενος, περί ού είχεν ακούσει ό Σω
κράτης ότι, έπειδή συνέλεξε πολλά βιβλία ποιητών 
καί σοφών έκ τών εύδοκιμωτάτφ, ένόμιζεν ότι ήδη 
διέφερε τών συνηλικιωτών του έπί σοφία, καί μεγά- 
λως ήλπιζεν ότι πάντας έμελλε νά ύπερβή εϊς τήν δύ- 
ναμιν τού λέγειν καί πράττειν τά πολιτικά · — καλή 
ώρα ! ώς έχουσι τοιούτους τινάς καί αί σημεριναί Α- 
θήναι. — Άμα ϊδών τόν Σωκράτην, ήθέλησεν ό Εύ
θύδημος νά έξέλθη, φυλαττόμενος μή φανή ότι έθαύ— 
μαζεν αύτόν έπί σοφία. ’Αλλά προλαβών αύτόν ό πα
νούργος φιλόσοφος, — Ώ άνδρες, άνέκραξε , κρίνων 
τις έκ τών όσα ό Εύθύδημος ούτος ήδη επιτηδεύεται, 
βλέπει σαφώς ότι, άφοΰ φθάση εϊς νόμιμον ηλικίαν, 
έάν ή πολιτεία προτείνη έν τή βουλή λόγον περί τίνος 
ύποθέσεως, δέν θ’ άπέχη τοΰ νά συμβουλεύη αύτήν 
δημηγορών. Μοί φαίνεται δέ ότι τήν ώραν ταύτην 
προετοιμάζει καλόν τι προοίμιον τών δημηγοριών 
του, έπειδή φυλάττεται μή φανή ότι έμαθε τι παρ’
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κράτης ήλέει. *Ας άκούσωμεν αύτόν λαλοΰντα περί 
φιλίας.

— Πόσους δούλους έχεις, Κριτόβουλε; έρωτα [λίαν 
τών ήμερων ένατων μαθητών του.

Οί πλούσιοι τοΰ καιρού εκείνου έβλεπον ότι, στε
ρούμενοι παιδείας, έστεροΰντο μεγάλου στολισμού, 
καί ήκολούθουν τούς σοφούς άνδρας, μαθηταί αύτών γι
νόμενοι.

•— Εχω εκατόν, αποκρίνεται ό Κριτόβουλος.
— Καί πόσους βόας;
— Διακοσίους.
— Καί ίππους;
— Πεντήκοντα.
— Φίλους δέ;
— Φίλους;... Περίμεινε... Φίλους έχω... ένα... 

δύο... τρεις... Οχι! αύτός δέν είναι... Πέντε... 
"ίσως όμως αύτός...

— Πώς! λέγει ό Σωκράτης, γινώσκεις άπό στήθους 
τά βοσκήματα σου, τούς δούλους σου, καί ταΰτα πα- 
ραυτα αριθμείς, τών δε φίλων σου τόν κατάλογον α
γνοείς, άφοΰ, ώς παρατηρώ, άφαιρεΐς ή προσθέτεις! 
Καί όμως πρός ποίον τών άλλων κτημάτων παραβαλ
λόμενος φίλος αγαθός δέν θά έφαίνετο πολλώ κρείτ- 
των; "Υπάρχει ίππος, ή ζεύγος βοών ωφέλιμον όσον 

.φίλος χρηστός; Υπάρχει δούλος ούτως εύνους καί 
παραμόνιμος; Υπάρχει κατάλυμα ούτως εύστεγές; 
Υπάρχει τέλος θησαυρόςχρησιμώτερος όποιοςδήποτε; 
Διότι ό αγαθός φίλος πληροί παν τό έλλείπον είς τον 
φίλον, είς τε τάς ϊδιωτικάς αύτοΰ ύποθέσεις, καί είς τά 
κοινά τής πολιτείας. Εάν θέλη νά εύεργετήση τινά, ό 
αγαθός φίλος τόν συντρέχει πρός τούτο’ έάν ύπό τί
νος φόβου ταράττεται, ό φίλος τόν συμβοηθεί, τό μέν 
συνδαπανών, τό δέ συμπράττων. Συμπείθει τούς αντι
λέγοντας’ συμβιβάζει τούς έναντιουμένους. Καί έπί μέν 
τής ευτυχίας εύφραίνει, έν δέ περιπτώσει δυστυχίας έ- 
πανορθόνει τά πλείστα. Εν συντόμω, όσα αί χεΐρες 
ΰπηρετούσι καί οί οφθαλμοί προορώσι καί τά ώτα 
προακούουσι καί οί πόδες διανύουσι, είς ούδέν τούτων 
μένει όπίσω ό εύεργετικός φίλος’ πολλάκις μάλιστα 
όσα δέν κατόρθωσε τις ύπέρ έαυτοΰ ή δέν είδεν ή δέν 
ήκουσεν ή δέν διεξεπέρανε, ταΰτα κατώρθωσεν ό φίλος 
πρό τοΰ φίλου. ’Αλλ’ όμως πολλοί πειρώνται ν’ άνα- 
στήσωσι δένδρα ένεκα τοΰ καρπού, τού δέ παμφορω- 
τάτου κτήματος τό οποίον καλείται φίλος, οί πλεί- 
στοι επιμελούνται άργώς πως καί χαλαρώς.

— Ωραία είκών αύτη φίλου αληθούς ! έπείπεν ό 
Κριτόβουλος· είκών έμβάλλουσα πόθον πρός τοιοΰτο 
άπόκτημα* άλλά δύνασαι νά εϊπης καί πώς θηρεύεται 
ό παρ’ ημών νομιζόμενος ούτω χρήσιμος φίλος;

— Πώς θηρεύεται; Ούτε κατάπόδας, μά τόν Δία, 
ώς λαγωός, ούτε δι’ απάτης, ώς τά πετεινά, ούτε διά 
τής βίας, ώς οί εχθροί· διότι άκοντα φίλον νά συλλά- 
βη τις είν’ εργώδες· δύσκολον δέ καί νά τον κρατή ώς 
δούλον, επειδή ούτω θά τόν έκαμνε μάλλον έχθρόν. 
Πρός τοιαύτα Θηράματα απαιτούνται άλλα όπλα.

— 'Οποία λοιπόν, σέ παρακαλώ;
Ό Σωκράτης ϋπεμειδίασεν- εδώ έπερίμενετόν Κρι- 

τόβουλον. Ηρχισε δέ λέγων μετά τής οικείας αύτώ 
λεπτότητος επιχειρημάτων.—'Όταν,ώ Κριτόβουλε, 
θελήσης νά γίνης φίλος τίνος, μέ συγχωρείς άρα νά σέ 
καταγγείλω πρός αύτόν, λέγων ότι καί τον θαυμάζεις 
καί επιθυμείς νά ήσαι φίλος του;

— Κατηγορεί με τοιαύτην κατηγορίαν, άπεκρίθη ό 
Κριτόβουλος· επειδή γινώσκω ότι ούδείς μισεί τούς 
έπαινοΰντας.

— Αλλ’ έάν πρός τούτοις σέ κατηγορήσω ότι με- 
γάλως επιμελείσαι τών φίλων σου, ότι είς τάς εύπρα- 
γίας των άγάλλεσαι ώς άν ήσαν εύπραγίαι σου, ότι είς 
τά καλά των έργα χαίρεις ώς άν ήσαν ιδιάσου, δέν θά 
σοί έφαίνετο ότι ούτω θά σέ διέβαλλα;

— Πώς! άφοΰ κ’ εγώ αύτός συναισθάνομαι εύνοιαν 
πρός έκείνους, οΰς υπολαμβάνω έχοντας εύνοιαν πρός

— Μοί έπιτρέπεις λοιπόν, είπεν ό Σωκράτης, νά 
λέγω ταΰτα περί σοΰ πρός ούς άν θέλης ν’ άποκτήσης 
φίλους; ’Εάν δέ μοί έδιδες προσέτι εξουσίαν νά λέγω 
περί σοΰ, ότι ύπ’ ούδενός κυριεύεσαι πάθους, ούτε υπό 
άσωτείας, ούτε ύπό γαςφιμαργίας, ούτε ύπό ακηδίας, 
ώστενά παραστήσω ότι δύνανται νά σοί έμπιστευθώσι 
τά δημόσια;

— ’Αμφιβολία είναι ότι θά ώμίλεις άριστα ύπέρ 
ψοΰ;

— Νομίζεις λοιπόν, Κριτόβουλε, ότι ούτω θά σοί 
έγινόμην άριστος συγκυνηγός φίλων ;

— Ναι’ άλλά, Σώκρατες, διατί μοι άπευθύνεις 
ταύτας όλας τάς ερωτήσεις, ώς άν μή ήτο είς τήν εξ
ουσίαν σου νά λέγης ό,τι άν θέλης περί έμοΰ;

— "Οχι, σέ βεβαιώ, όχι, άπήντησεν ό Σωκράτης* 
δέν είναι ποσώς είς τήν εξουσίαν μου τό νά λαλώ ούτω 
περί σοΰ, άλλ’ έξήρτηται έκ σοΰ καί μ,όνου.

—- Πώς;
— Πώς; ιδού πώς. "Ηκουσά ποτέ τήν ’Ασπασίαν 

νά μοί λέγη ότι αί καλαί προμνηστρίδες (προμνηστρί- 
δας έ'λεγον οί άρχαίοι τάς παρ’ημών τανΰν όνομαζο- 
μένας προξενητρίας) άληθείας μέν λέγουσαι μεταξύ 
τών παρακινούμενων είς γάμον θαυμασίως έπιτυγχά- 
νουσι, ψευδείς δ’ έπινοούσαι έπαίνους ούδέν ώφελοΰσι* 
διότι οί έξαπατηθέντες σύζυγοι, μισούμενοι έπειτα, 
μισούσι καί τήν παραίτιον τής ένώσεως αύτών. Πει- 
σθείς λοιπόν κ’ εγώ περί τούτων ώς άλανθάστων, φρο
νώ ότι δέν μοί είναι συγκεχωρημένον νά σ έπαινώ, 
έάν δέν λέγω αλήθειαν.

— ’Ενόησα· άρα, ώ Σώκρατες, μοί είσαι τοιοΰτος 
φίλος, όποιος, άν μέν έχω τι έπιτήδειον πρός άπόκτη- 
σιν φίλων, νά συμπράττης είς τούτο, εί δέ μή, δέν θά 
έσεργες νά πλάσης τι πρός όφελος μου.

— ’.Αλλά πότε, ώ Κριτόβουλε, είπεν ό Σωκράτης, 
νομίζεις ότι μάλλον δύναμαι νάσέ ώφελήσω; ψευδώς 
έπαινών σε, ή πειρώμενος νά σέ πείσω όπως γίνρς α
γαθός άνήρ ; Μάλλον δέν θά σ’ έζημίουν λέγων ύπέρ 
σου όσα θά διεψεύδοντο εύθύς άπό τών πρώτων ημε
ρών τής σχέσεώς σου;

— Έλθέ λοιπόν είς τό συμπέρασμα, ώ Σώκρατες.
— Τό συμπέρασμα είναι ότι, έπειδή ούδέν θειότε- 

ρον φίλου, καί επειδή όπως σοί προμηθεύσω τοιοΰτον 
είναι χρεία νά διηγώμ,αι τάς άρετάς σου πανταχού· 
καί έπειδή δέν δύναμαι νά έπαινώ άρετάς σου μή ύ- 
παρχούσας, ή συντομωτάτη καί άσφαλεςατη και καλ- 
λίστη πρός τό εύδοκιμείν οδός, ώ Κριτόβουλε, είναι 
αυτή· είς ό,τι άν θέλης νά φανής άγαθός, είς τούτο 
καί νά προσπαθής νά γίνης τωόντι άγαθός. Ούτως εγώ 
νομίζω ότι πρέπει νά θηρεύωμεν τούς φίλους· άν δέ σύ 
γινώσκης άλλως πως, μάθε με.

Καί ό Κριτόβουλος, — Άλλ’ έντρέπομαι, άπεκ^ί-; 

θη, ώ Σώκρατες, άντιλέγων πρός ταΰτα' διότι ούτε 
καλά θά ήδυνάμην νά ε’ίπω άλλα, ούτε αληθή.

ΙΠΙΙ01 ΑΓΡΙΟΙ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΑΒΑΝΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

Είς μεγα μέρος τών ηπείρων τής γής εκτείνονται χέρ
σοι, άκαλλιέργητοι πεδιάδες αχανείς, όπου ούτε δέν- 

μον ήτις καλύπτει τήν επιφάνειαν αύτών* είς δέ τήν 
νότιον ’Αμερικήν, πάμπαι ή ίλλανα' τέλος δέ είς 
τήν βόρειον ’Αμερικήν, σαβάναι. Καθώς τό άπειρον 
τοΰ ούρανοΰ, καθώς τό άπέραντον τοΰ ’Ωκεανού, ούτω 
καί ή θέα τών αχανών πεδιάδων τούτων, όπου μόνον

δρον φαίνεται ήμερον ή άγριον, ούτε θάμνος, καί πολ
λάκις ούτε φρύγανον, καί είς τάς οποίας ό πολιτισμός 
καί ή μετ’ αύτοΰ βιομηχανία είσέτι δέν έξέτειναν τό 
κράτος των. Καί είς μέν τήν ’Ασίαν τήν βόρειον καί 
τήν Εύρώπην τήν ανατολικήν, αί χέρσοι αύται ονομά
ζονται στέππαι·, λέξις σλαβική, σημαίνουσα ό,τι εϊ- 
πομεν· είς δέ τήν ’Αφρικήν, έρημοι, όπου πνέων ό 
φλογερός άνεμος λίψ, σιμούν καλούμενος ύπό τών 
εγχωρίων, εγείρει καί κυλίει δίκην κυμάτων τήν άμ

χορτον τι φύεται βραχύ καί ισχνόν, έξε'πληξε πάντο
τε τήν φαντασίαν τών περιηγητών οίτινες τάς διήλθον 
διότι θέλγητρόν τι άπερίγραπτον, συναίσθησις τής 
ιδίας αθανασίας, εφελκύει τόν άνθρωπον πρόςπαν ό,τι 
άναμιμνήσκει είς αύτόν τό άπειρον.
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θύσεις ήχ°?> ούδείς κτύπος, ούδεμία φωνή διακό
πτει τήν έκεΐ επικρατούσαν νεκρώσιμον σιγήν· μόλις 
όρνε'ου τίνος διαβατικού, τό όποιον όμως ό οφθαλμός 
πολλάκιςδέν διακρίνει, ακούεται ό κρωγμός.

« Μίαν ημέραν όμως (διηγείται τις περιηγητής) 
ήθέλησα νά προχωρήσω αρκετά μακράν εις τάς σαβά
νας αϊτινες σκεπάζουσι την χώραν τοΰ ποταμού Μισ- 
σισίπη, καί τότε ήκουσά τινα κρότον ασυνήθη, καί Ιζ- 
ε'τεινα το βλέμμα μου πρός τόν ορίζοντα ζητών νά 
ϊδω πόθεν ήρχετο· άλλ’ ό ούρανός ήτο γαλήνιος, καί 
ούδ’έλαχίστη τις αύρα διετάραττε τήν ατμόσφαιραν. 
Ό κρότος έν τούτοις ηύξανε, καί τότε διέκρινα ώς 
βήματα πολλά καί βίαια, καί μετ’ ολίγον ειδον μα- 
κρόθεν εϊς τήν πεδιάδα ώς μέλαν τι νέφος έρχόμε- 
νον, έπειτα δέ παρετήρησα δτι ήτο αγέλη κτηνών. 
Ήσαν ίπποι άγριοι. Τής αγέλης ταύτης προηγείτο 
σώμάτι, ώς έμπροσθοφυλακή ποδηγετούσα αύτήν οί 
ολίγοι τινέί ίπποι ές ών συνετίθετο έτρεχον έχοντες 
τούς μυκτήρας αύτών τεταμένους προς τον άέρα καί 
τάώτα όρθια, προσέχοντα εις τήν έλαχίστην ταραχήν 
δηλωτικήν κινδύνου, ’Ηθέλησα νά κρυβώ, όπως γίνω 
έν ησυχία θεατής τού έξαισίου έκείνου θεάματος το- 
σούτων ζώων τρεχόντων δίκην δαιμόνων, άλλ’ ούτε 
δένδρον έκεϊ εύρίσκετο, ούτε λίθος τις, καί μεθ’ δλας 
μου τάς προφυλάξεις έντός ολίγου ή εμπροσθοφυλακή 
μέ παρετήρησε. Καί πρώτον έστάθη διά μιας· έστά- 
θη, έ'βαλεν ένα χρεμετισμόν εϊδοποιήσαντα τούς άλ
λους ίππους, καί όλοι τότε στραφέντες εις τά οπίσω, 
έγιναν ώς αστραπή άφαντοι.

» Μετά τινα λεπτά, ούτε ίχνος πλέον τής άγέλης 
έκείνης έφαίνετο· μόνον ό δούπός της ήκούετο ήχων 
έπί τής ξηράς γής έκείνης έτι ολίγον, καί μετά τούτο 
άποκατέστη ή συνήθης τής σαβάνας άκρα σιγή καί έ- 
ρήμωσις. »

’Ενόσω δεν έχη τις τόν πλούτον, λέγει πως θά τον 
διέθετεν άριστα- άφοΰ άπέκτησεν, άφίνει νά λέγωσιν 
άλλοι.

ΙΙρος άπόκτησιν μέν πλούτου απαιτείται έργασία 
καί υπομονή· πρός συντήρησιν δέ αύτοΰ, μετριότης 
καί φρόνησις.

Ό δειλός φοβείται Ι1ΡΟ τού κινδύνου, ό άνανδρος 
ΕΠΙ τοΰ κινδύνου, ό άνδρεΐος ΜΕΤΑ τόν κίνδυνον.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ.

ΚΑΝΘΑΡΩΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ!.

Τών Κανθάοων (κοινώς άσκαθάρων) αί νύμ.οαι,,. 1 Χ γ 1 Λ , r , ' , ί 1
ήτοι οι σκωληκες, προςενουσι φυοραν εις τους αγρούς 
όχι μικράν, καί πολλάκις τό έπί τής γεωργίας ύπουρ- 
γεΐον έν Γαλλία έξεζήτησε τρόπον πρός εξάλειψαν αύ
τών· ματαίως όμως μέχρι τοΰδε, επειδή αϊ νύμφαι 
εύρίσκονται εις πολύ βάθος (έως δύο πήχεων) εντός 
τής -γής. Περιωρίσθησαν λοιπόν οί γεωπόνοι καταδιώ- 
κοντες το έντομον τοΰτο κατά τάς πρώτας 8 ή 10 η
μέρας μετά τήν έκκόλαψιν αύτοΰ, δτε εύρίσκεται εϊσ
έτι έπί τών δένδρων. Σείουσι τά δένδρα τό πρωί, δτε 
οί κάνθαροι, όντες αποναρκωμένοι, άποσπώνται εύκό- 
λως· έπειτα τούς συνάγουσιν άμα πεσόντας χαμαί, 
καί τούς πνίγουσιν εντός ΰδατος περιέχοντος καί ολί

γον έλαιον παχύ, προερχόμενον έκ τής διασταλάξεως 
τής φωτιστικής άτμίδος· διότι εις τό άπλοΰν ύδωρ 
άντέχουσιν ένίοτε ημέρας πολλάς.’Επειτα δέ τούς με
ταχειρίζονται πρός πίανσιν της γής. Κατ’ αύτάς, χη
μικός τις έξήγαγεν έξ αύτών χρώμα κίτρινον, άνεξίτη- 
λον άπό τών ύφασμάτων.

ΑΙΝΙΓΜΑ.

Εάν λείψω, πάσαν βάσιν σείω καί κατακρημνίζω, 
Καί τό σέβας καί τον φόβον τού λαού έξαφανίζω· 
Ούτε δύναται διόλου βασιλεύς έπί τού κόσμου 
Νά ύπαρξη στερημένος τής πολλής δυνάμεώς μου. 
Ο ’Αλέξανδρος ό μέγας μεθ’ αιματηρόν άγώνα 
Μόνον δι’ έμού είσήλθε νικητής εϊς Βαβυλώνα. 
Μάταια μακράν μου δόξαν άνεζήτει έν ’Ασία· 
Του θριάμβου του ύπάρχω έγώ μόνον ή αιτία. 
Τώρα πλέον ηγεμόνας δέν κοσμώ καί μεγιστάνας, 
Εϊς βιλία αόνον είααι γεγραυ.μ,ένον καί μ.εαβοάνας- 
Ομως όχ εις τά μουσεία τής Αγγλίας καί Γαλλίας, 
Αλλ’ εϊς τήν βιβλιοθήκην ζήτει μ.ε τής Βενετίας.

Α. Κατάκουζηνός.

ΝΕΟΤΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.

Κατά" τόν Χρόνον τού Λονδίνου, διά τήν ΕΚ
ΣΤΡΑΤΕΙΑΝ κατά ΑΒΥΣΣΙΝΊΑΣ ΕΔΑΠΑΝΗΘΙΙΣΑΝ 
πέντε εκατομμύρια λιρών τερλινών. «’Αλλ’ούδέποτε, 
προσθέτει, άπέβη τοσοΰτον άκαρπος άλλη τις τοιαύτη 
έπιχείρησις- φαίνεται σχεδόν άπίς-ευτον ότι ήδυνήθη 
στρατός ξένος νά προχωρήση τοσοΰτον εϊς τό ένδότε- 
ρον χώρας άγνώστου, καί νά μή άνακαλύψη τι άξιολο- 
γώτερον τών όσα άνεκάλυψέ. Τήν έκστρατείαν ταύτην 
συνώδευσαν έπιστήμονες άνδρες πολλοί· όλοι ούτοι οί 
κύριοι έπιςφέφουσι κενάς έχοντες τάς χείρας, ώς καί δ 
ςγατός. Μόλις εύρέθησαν περίεργατινα διατό Βρετανι
κόν Μουσείου. Ό βασιλεύς Θεόδωρος ούτε πόλεις είχεν, 
ούτε πρωτεύουσαν έν τώ κρατεί αύτοΰ. Η Μαγόάλα 
του, ή άκρόπολίς του αύτη, ώμοίαζε μάλλον πρός κα
λιάν άετοΰ ή πρός άνθρωπίνην κατοικίαν. Καθόσον.ό 
ς-ρατός προέβαινεν άπό έρήμου εις έρημον, οί έγχούριοι 
έλεγαν ότι ή μάλλον πεπολισμένη χώρα των έκειτο 
παρέκεΓ άλλ’ ή πεπολισμένη αύτη χώρα ούδαμοΰ 
έφάνη. Τών φωτογράφων τό στίφος θά μάς δώση ά- 
ναυ.φιβόλως άφθονίαν όψεων τής ’Αβυσσινίας· οί γεω
λόγοι θά μάς είπωσί τι περί τής φύσεως τής γής έκεί
νης, καί οΐ γεωμέτραι θά ϊχνογράψωσιν έςαίρετόν τινα 
χάρτην γεωγραφικόν τής άφρικανής ταύτης χώρας· 
άλλ’όλην άν περιηρχόμεθα τήν ύφήλιον, ούδαμοΰ θά 
άπηντώμεν τόπον άνικανώτερον νά πληρώση κατά τι 
τούς κόπους ήμών. Ούτε έπράξαμέν τι κακόν εϊς τήν 
’Αβυσσινίαν· τούναντίον, άφήσαμεν έκεί πολλά χρή
ματα, ίσως δέ καίτινας νύςεις έμπορίου έντιμου. Κα- 
τεσκευάσαμενδρόμον διαρκέσοντααιώνας· παρέσχομεν 
εϊς τού; ιθαγενείς τό θέαν.α σιδηοοδοόαου, καί έδωοή- 
σαμεν εις αύτούς προκυμαίαν τιναστερεάν. »

Ή σύζυγος τοΰ βασιλέως θεοδώρου, πριν ή έπιβι- 
βασθή μετά τού υιού αύτοΰ εϊς άτμόπλ.ουν τι άναχω- 

ροΰν εις τάς άγγλικάς ’Ινδίας, όπου ή αγγλική Κυβέρ- 
νησις άπεφάσισε νά τήν μεταφέρη, άπεβίωσεν ύπό φθί- 
σεως, παρά τάς έκτενείς θεραπείας τών άγγλων ιατρών 
πρός αύτήν.

— Εϊς τό Πλυμοΰθον, πόλιν άγγλικήν, φαίνεται 
άπό τοΰ παρελθόντος μαίου έκτεθειμένος έν τινι έργα
στηρίω εις ΒΟΣΤΡΥΧΟΣ έκ τής κόμης τοΰ βασιλέως 
τής ’Αβυσσινίας ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Λοχαγός τις άναχωρών 
εϊς τήν Αβυσσινίαν είχεν ύποσχεθή τό δώρον τοΰτο 
εϊς ένα τών φίλων του γελών. Περί τά μέσα τού μαίου, 
ό φίλος ούτος έλαβε παρά τού λοχαγού τόν βόστρυχον 
μετά τοΰ επομένου γραμματίου’

« Σοί στέλλω ένα βόστρυχον αληθή τής κόμης τοΰ 
βασιλέως Θεοδώρου. Τόν έκοψα έγώ αύτός, ότε ευρο- 
μεν τό σώμα του παρά τήν θύραν τοΰ φρουρίου, καί 
σέ βεβαιώ 8τι είναι γνήσιος. ’Απείχον τοΰ νά πιστεύ- 
σω, ότε σέ τόν είχον ύποσχεθή χάριν αστεϊσμού, ότι 
θά έξεπλήρουν πραγματικώς τήν ύπόσχεσιν ταύτην 
σήμερον. »

— ’Εν τή ένταΰθα ’Ακαδημία τών ’Επιστημών έγέ- 
νετο πολύς λόγος έσχάτως περί έφευρέσεως, ήτις μεγά- 
λως δύναται νά έπενεργήση εις τό έμπόριον τών ΠΟ
ΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ. Χημικός τις όνόματι Gaudin κα- 
τώρθωσε νά παράξη νέου είδους ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΜΑΤΑ 
παντός σχήματος καί χρώματος, σκληρότατα καί χα- 
ράττοντα τήν ύαλον ώς καί τέμνοντα αύτήν. Εϊς άπό- 
δείξιν, έφερε νάρθηκα, τινα έμπλεον άδαμάντων, σαπ
φείρων, σμαράγδων καί ανθράκων, θαυμάσιους άναδι- 
δόντων εκλάμψεις εϊς τό φώς· καί όλοι ούτοι ήσαν τών 
χειρών αύτοΰ έργα.

— « Εϊς τό ήμέτερον τυπογραφείου (λέγει ό Χρό
νος, έφημερίς τού Λονδίνου) έδοκιμάσθη σήμερον νέον 
τι ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΝ ύπερβάν πάν ό,τι τοιοΰτον έπενοήθη 
μέχρι τοΰδε. Ό τυπωθησόμενος χάρτης δέν κόπτε
ται εις φύλλα, άλλ’ είναι τυλιγμένος εϊς κύλινδρον, έξ 
ού έκτυλίσσεται βαθμηδόν τυπούμενος. Ούτω δ έκτυ- 
πούνται έντός μιας ώρας 46,000 φύλλα έκ τοΰ ενός 
μέρους, ή 23,000 αμφοτέρωθεν. Ούδέποτε κατωρθώ- 
θη νά τυπωθώσι τοσαΰτα έντός 60 λεπτών. Η αύτή 
μηχανή κόπτει τόν χάρτην, διπλόνει τό φύλλον, καί 
τό παραδίδει ήριθμημένον μάλιστα. »

Ό γινώσκων τό μέγεθος τού σχήματος τής έφημε- 
ρίδος ταύτηςθά θαυμάση πολύ μάλλον ταύτην τήν τα
χύτητα.

— Μεγάλη καί έκπληκτική μεταβολή εϊς τήν ΤΥ
ΠΟΓΡΑΦΙΚΗΝ τέχνην ετοιμάζεται. Ιθαγενής τις 
τών νήσων τού Σανδουίχου^ εμπειρότατος χημικός, 
καίτοι μόλις άποβαψών τήν άγρίαν αύτοΰ δίαιταν, έ- 
πενόησε τρόπον τοΰ τυπόνειν διά ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ. Βάσις τής άνακαλύψεως ταύτης είναι ού- 
σία τις προερχομένη έκ τών κρατήρων τοΰ ηφαιστείου 
όρους Μαουναρούα, κειμένου εις μίαν τών είρημένων 
νήσων, ούσία έχουσα ιδιότητας ρευστοΰ φωσφόρου. 
'Οσονούπω θά λάβωμεν άκριβεστέρας περί τούτου 
πληροφορίας. Φαίνεται ότι τά διά τοΰ ρευστοΰ τού
του τυπούμενα βιβλία άναγινώσκονται έν τώ σκότει. 
Εύτύχημα μέγα, — λέγει ό « Ταχυδρόμος τών Ηνω
μένων Πολιτειών », —διά πολλούς συγγραφείς, οίτι
νες άλλως θά έμενον έν τώ σκότει, ότι νΰν τά πονήμα
τα αύτών θά λάβωσι φώς άνέλπιστον.

— Οί μεταχειριζόμενοι ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ εις τούς 
λύχνουςτων ειδοποιούνται,ότιέπί τού μεγάλου θερινού 

καύσονος τό έλαιον τούτο άναδίδει πολύν εύφλεκτου 
ατμόν, καί ό κίνδυνος αύτοΰ αύξάνει ούτω πλειότε- 
ρον ή έν ώρα ψύχους. ’Απαιτείται λοιπόν προσοχή 
μεγάλη, διότι καί έξ άποστάσεως δύναται ν’ άνάψη 
εύκολώτατα, άν πλησιάση ό λύχνος εϊς αύτό θερμα- 
σμένον.

— Παρηγγέλθη κατ’ αύτάς εϊς Παρισίους διά τον 
ΣΟΥΑΤΑΝΌΝ ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΩΜΑ (des- 
SUS de table) αξίας τριών εκατομμυρίων φράγκων, ώς 
λέγουσιν αϊ παρισιαναί έφημερίδες, άποροΰσαι συγχρό
νως διά τόν τοσοΰτον πλούτον.

— Εϊς τόν περιώνυμον ίταλόν ΜΕΛΟΓΡΑΦΟΝ 
ΒΕΡΔΗΝ άπενεμήθη κατ’ αύτάς τό παράσημου τοΰ 
τάγματος Στέμματος τής’Ιταλίας· αύτός δέ τό 
άπεποιήθη, έπειδή, ώς λέγεται, ό έπί τής δημοσίας 
έκπαιδεύσεως ύπουργός τής ’Ιταλίας είχε γράψει έσχά
τως έπις·ολήν πρός τον Ροσσίνην, τόν περίφημον καί 
τούτον ίταλόν μ.ελογράφον, διαλαμ.βάνουσαν πρός 
τοΐς άλλοις τά επόμενα· « Μετά τόν Ροσσίνην, ήτοι 
» άπό τεσσαράκοντα έτών, τί έσχομεν; Τέσσαρα με- 
» λοδράματα τοΰ Μεγερβέρου, καί... » ούδέν περί τού 
μελοποιοΰ τοΰ 'Ριγολέτου, τοΰ Ερνάνου καί τής 
Εκδεδιητημένης (Traviata). Η λήθη ή άποσιώ- 

πησις αύτη έφάνη εϊς πάντας ασύγγνωστος.
— 'II ΤΡΑΠΕΖ Α ή ’Εθνική τής ΓΑΛΛΙΑΣ προ δύο 

έτών είχε κτίσει τά ύπογείους αύτής άποθήκας· άλλ’ 
έπειόή εύρίσκονται καί αύται ανεπαρκείς πρός τούς 
θησαυρούς οίτινες συνεσσωρεύθησαν έν αύτή, κατα
σκευάζει νέας, εύρυχωροτέρας καί ώραιοτέρας. Τούτων 
οί τοίχοι έχουσι πάχος δύο μέτρων· είναι δέ καί τε- 
θωρακισμέναι ώς τά. νέα πολεμικά πλοία, καί θολοσκέ
παστοι, καί έν ώρα ανάγκης δύνανται νά πληρωθώσιν 
ΰδατος έντός ολίγων τινών δευτερολέπτων.

— Τό ΜΕΓΑ ΛΤΜΟΙΙΑΟΥΝ ο ή Γαλλία ήγόρασε 
προ μικρού έκ τών Ηνωμένων Πολιτειών ( ΐδε τήν ει
κόνα αύτοΰ έν σελίδι 148) μετωνομάσθη Rochani- 
beau. Πρός άγοράν αύτοΰ έπληρώθησαν 2,300,000 
ταλλήρων χάρτινων, ήτοι 7,360,000 φράγκων, (φρ. 
3.20 τότάλληρον)· μετάδέ τάςέπισκευάς αϊτινες έγέ- 
νοντο εϊς τό σκάφος τοΰτο έν Χερβούργω, άνέβη ή 
άξια αύτοΰ εις 10 εκατομμύρια φράγκων, ώς έγγιστα. 
Φέρει δέ 14 έγκεχαρακωμένα πυροβόλα, ών 4 μέν 
διά βλήματα βάρους 216 χιλιογράμμων καί αξίας 
250 φράγκων, 10 δέ μικρότερα. Τό βάρος όλου του 
έξοπλισμοΰ είναι 567,600 γιλιογράμ.μων, ή δ’αξία 
500,000 φράγκων.

ΤΑ

’Εν Παρισίοις, 13 (25) Ιουνίου, 1808.

'Η νίκη έμεινεν εϊς τάς μακράς έσθήτας" σέ τό λέ
γω μετά λύπης- αί έσθήτες είναι ποδήρεις έντός τών 
οικιών, ποδήρεις έντός τών οχημάτων, ποδήρεις έπί 
έπισκέψεων, ποδήρεις έπί γευμάτι^/,παντού ποδήρεις, 
έτι δέ καί εϊς τούς χορούς, όπου συνάγονται έπί τοΰ 
βραχίονος ίνα μή περιπλέκωσι τούς πόδας τών ·χο- 
ρευουσών μόνον εϊς τον πεζόν περίπατον φέρονται 
βραχεΐαι- άλλά σημείωσε onf εϊς τόν τόπον τούτον ο·.-
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δεμία έκ των μεγάλων δεσποινών εξέρχεται εις τον 
περίπατον πεζή. Τούτο δεν σημαίνει ό'τι οσαι απαν
τιόνται εις τούς περιπάτους πεζαί δεν είναι κυρίαι α
ξιότιμοι* τούναντίον, μεταξύ αύτών μάλλον σώζεται 
ενταύθα ή τιμιότης· αλλά σημαίνει ό'τι δεν έχουν νά 
εςοδεύωσι μίαν μυριάδα φράγκων κατ’ έτος προς άπό- 
κτησιν οχήματος.

Τό έπικρατέστερον ύφασμα, ένεκα των καυμάτων 
τού θέρους, είναι ή μουσελίνη, μάλιστα δέ η λευκή· 
μετ’ αύτην δέ τά λεγάμενα φουλάρια, χρώματος ά
χυρου η μαργαρίτου, ώς καί τά μετάξινα εκείνα ύφά- 
σματα τά όποια, κατά την άντανάκλασιν των ακτι
νών τού φωτός, φαίνονται έχοντα δύο διάφορα χρώ
ματα’ άν ενθυμούμαι καλώς, εις τούς τόπους μας 
ταύτα ονομάζονται ύαλαμπούκια* ενταύθα έλέγον- 
το άλλοτέ ποτέ cliangeanls· σήμερον λέγονται gla
res. Νομίζιο ότι αίολόχροα είναι καθ’ημάς λέξις 
προσφυής δι’ αύτά.

Εστω’ τά ύφάσματα ταύτα, ών τό χρώμα παρεμ- 
φέρει προς τό τού τράχηλου των περιστερών, ήσαν 
κατά τάς άρχάς τού αίώνος τούτου λίαν τού συρμού· 
ακολούθως έπεσον σήμερον αναλαμβάνονται ώς και
νοφανέστατα (haute nouveaute). Αράξε λοιπόν, 'Ελ- 
ληνοδίκη μου, την περίστασιν, καί μεταχειρίσθητι την 
έσθήτα ήνή μάμμη σου έφύλαξε τόσον καλά· άν όμως 
ήναι βραχεία, εις τον περίπατον είμπορεΐ νά χρησι
μεύσω .

Εις τά εργαστήρια βλέπει τις προς τούτοις χ,αριέ- 
~ατα λεπταύφάσματα έκ μαλλιού καί μετάςης, χρώμα 
έχοντα μαργαρίτου αίολώδες, μετά σειρών πλατειών η 
ς·ενών χρώματος άχυρου (τό όποιον φαίνεται ώς χρυ- 
σούν), η πρασίνου, φλογίνου, ή κυανού. Αέν φαντάζε
σαι πόσον αρμονικά είναι όλα τά χρώματα ταύτα επί 
τού μαργαριτώδους ! Η τιμή τών ύφασμάτων τούτων 
είναι άπό 2 έ'ως 4 φράγκων τό μέτρον, κατά την ποιό
τητα* τό πλάτος των, 70 εκατοστόμετρων.

'Η άνακράτησις τών μακρών έσθήτων γίνεται διά 
πολ,λών τρόπων* άλλ εις τών άπλουστέρων καί εύχε- 
ρεστέρων είναι ό επόμενος. Ράψε τρία κομβία εις την 
ζώνην της έσθήτος ■ τό μέν εις τό μέσον αύτης, όπι
σθεν, τά δέ άλλα δύο έκατέρωθεν εις τάς πλευράς, 
εις άπάστασιν I Ο έκατοστομέτρων άπό τού όπισθεν 
κομβίου· ράψε έπειτα καί επί της έσθητος τρεις κομ- 
βιοδόχας, όσον άν θέύ.ης ύψηλά η χαμηλά, κατά τό. 
μήκος τού φορέματος· αί κομβιοδόχαι αύται περώμε- 
ναι εις τά κομβία άνακρατούσι την έσθήτα μετά χάρι- 
τος καί κατά τον έπικρατέστερον συρμόν, όστις αγα
πά τά άδρά καί πεφυσκωμένα όπισθεν.

Είπα άδρά καί πεφυσκωμένα· ό 
ό λεγόμενος ένταύθα κατά, 
χάριν συντομίας κατά Βαττώ ( Watteau)· διότι ό ζ<· 
γράφος ούτος (άκμάσας έν 
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•υναικών άς παριστώσιν αί σωζόμεναι αύτοΰ εικόνες. 
Εν των τριών προσώπων τής εΐκόνος ήτις επισυνά

πτεται εις τό παρόν φυλλάδιον, το προς τά δεξιά, θά 
σέ δώση ιδέαν του ρυθμού τούτου, άλλ’ επί τό με- 
τριώ.τερον, διότι ή ύπερβολή είναι πάντοτε ύπερβολή.

Εις την αύτήν ταύτην εικόνα θά περιεργασθής καί 
άλλα τινά πράγματα κομψά, ιδίως δέ την έξωμίδα 
την μέλαιναν του τρίτου των τριών προσώπων, την 
τηβεννίδα τού δευτέρου μετά της έπικρατούσης τριχο-
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στασίας, καί τό σμυρναϊκόν σχεδόν, αλλά γωνιώδες, 
άνοιγμα τής- έσθητος τού πρώτου.

’Ιδού λοιπόν μάς έπρόλαβαν κατά τούτο αί Παρι- 
σιαναί. Βλασφημεΐς τώρα την αμβλυωπίαν μας ή τί 
κάμνεις; Εϊχομεν εμπρός εις τούς οφθαλμούς μας τό 
σμυρναϊκόν άνοιγμα τούτο, καί δέν μάς έκαμεν εντύ
πωσή ή χάρις του· τώρα θά τό δανεισθώμεν έκ τών 
ΙΙαρισιανών! Εις τούτο βλέπει καί ό τυφλός την ήμε- 
τέραν αθλιότητα. Τίς γυνή εξ ημών θά σχηματίση την 
έθνικήν ένδυμασίαν έξ αγαλμάτων άν'ασκαπτομένων, 
καί ύφασμάτων κατασκευαζομένων παρ ήμΐν; Εις ε
κείνην δικαίως θά άνήγειρεν άνδριάντα ή πατρίς.

Σέ είπα ανωτέρω ότι συνειθίζονται κατ’ αύτην την 
ώραν τά φουλάρια. Ταύτα είναι παντοίων ποιοτήτων 
σημείωσε ότι τά λεγόμενα Ιαβαναΐα (Javanais’ έκ τής 
Ιάβας, νήσου τής Μαλαισίας, — ήτις όμιος δεν εχει 
κάμμίαν περί τούτου είδησιν), λιστρώδη όντα καί μα
λακά ώς τό όλοσηρικόν (άτλάζιον) είναι τά έν χρήσει.

Χρεία νά σοί προσθέσω ότι τά διάτρητα (guipures) 
μελανάτε καί λεύκά, χαίρουσιν εύνοιαν μεγάλην, τιθέ
μενα ώς ποδόγυροι, ώς έφεστρίδες (σάλια), προ πάν
των δέ ώς φαινόλαι (καζάκαι), προτιμώμενα καί πα
ρά τά βαλεντίνια (Valenciennes), άτινα άφ’ ετέρου 
τώρα γίνονται πλατύτερα παρά τό σύνηθες, καί πολ- 
ύ.άκις έπιρράπτονται εις τάς έσθήτας ώς ποδόγυροι.

ίΐς προς τάς τηβεννίδας, άδελφή μου, καί τά παλ
τά καί τούς φαινόλας, εξακολουθεί έπικρατούσα ακρα 
αναρχία· τό όποιον είναι εύχάριστον, καθότι έκαστη 
δύναται νά φορή ό,τι έ'χη. ΙΙροχθές, γενομένου ιππο
δρομίου, όπου παρευρέθην, καί είδα τον λαμπρότατον 
κόσμον τού τόπου τούτου έστολισμένον έορταστικώς, 
ήπόρησα βλέπουσα την ποικιλίαν τών παραδόξων 
μάτων! Τινά έκ τών έπιβλημάτων τούτων είχον εις 
την όάχιν τό σχήμα τού ριπιδίου, εις δέ τό στήθος ή
λιους· άλλα δέ σύγκεινται έκπλη'θους επιδέσμων, άπο- 
δέσμων, άμμάτων, κόμβων, ρόμβων, σέ λέγω, ένα 
συρφετόν πραγμάτων, πετώντων άπ’ έδώ, κρεμωμε'νων 
άπ’ εκεί ! — Καί ταύτα, όταν μέν φορώνται ύπό γυ
ναικών ύψηλών καί λεπτών, είναι άπλώς ασχ ημα· 
άλλ’ όταν σκεπάζωσι μικράς τινας καί παχείας γυναί
κας, άποβαίνουσι γελοιωδέστατα μετ αύτών.

Χά σέ εϊπω καί άλλα είχα- νά σέ είπω καί αλλα ή
θελα, έκτος τών περί ενδυμάτων παραδείγματος χά- 

"ριν περί τού ιπποδρομίου, ή περί τής κατ αύτάς γε- 
νομενης έκθέσεως τών εικόνων τού 1868, όπου προς 
τοίς άλλοις ή κακογυναϊκα Ξανθίππη παρίσταται 
έπιστρε'φουσα έκ τής αγοράς μέ τό καλάθι της πλήρες 
κρομμύων καί πράσων, καί χυνομένη μέ τανυσμένους 
δακτύλους καί γουρλωμένους οφθαλμούς ώς Εριννύς 
κατά τού Σωκράτουε, καθημένου μεταξύ βίβλων, καί 
βλέποντος αυτήν με ήσυχον μειδίαμα· — άν ήσο ε
κεί, πίστευσέτο. ΙΙρός τούτοις ήθελα να σε ειπωπερι 
τής περιωνύμου ποτέ διά το κάλλος της φίλης τής μη- 
τρόςσου δουκίσσης Μ·.., τήν οποίαν μ’ έδειξαν προ
χθές καθ’οδόν. ’Αλλοίμονον, Ίίλληνοδίκη μου! Οί 
χρόνοι τούς μέν άνδρας γηράσκουσι, τάς δέ δυστυχείς 
γυναίκας καθιστώσιν άγνωρίστους- — άλλ ό τυπογρά
φος στέλλει τήν είδησιν ότι δέν έμεινε τόπος, πλήν 
τής προσθήκης τής υπογραφής μου ξηράς* καί λοιπόν, 
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