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ΑΙ ΣΑΡΔΕΙΣ.

Αί δύο αΰται μεγαλοπρεπείς ΐωνίκαι στηλαι, ίστά- 
μεναι μέχρι σήμερον έν τώ μέσω ολίγων τινων έρει- 

π ίων, καί τών όποιων αί βάσεις είναι κεχ ωσμέναί εϊς 
την γην, σημειοΰσι την Θέσιν ό'που προ ύπερδισχιλίων 
ετών, έπί του μεγάλου ’Αλεξάνδρου, οί Λυδοί είχον ε
γείρει ναόν έκ μαρμάρου λευκοΰ είς την Κυβέλην, την

Σάρδεις, ’Ερείπια του ναού τής Κυβέλης.

μητε'ρα τών θεών. Θά πέσωσι δέ καί αύταϊ μετάτινα 
ετη, και Τουρκομάνοι ποιμένες θά κτίσωσιν ίσως τάς 
πενιχράς των κατοικίας διά τών λειψάνων των.

θχι μακράν άπ’αύτών ερπει ταπεινώς διά της πε- 
διάδος μικρός τις ρύαξ, το μόνον άπολειπόμενον νάμα 

Τόμ. Β'.— Φίβρουάριος, 1869. 

του περίφημου Πακτωλού, ποταμού δςτς κυρίων ποτέ 
ψήγματα χρυσού εις τά ΰδατά του, διη'ρχετο την αγο
ράν της λαμπράς τοΰ Κροίσου μητροπόλεως.

Τά παρέκει διακρινόμενα άδενδρα βουνά είναιέκτών 
της σειράς τοΰ Τμώλου· τούτων αί κατωφέρεια1, εγε-
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μον θαλερών αμπέλων , τάς οποίας παΐς ό Βάκχος, 
κατά τήν μυθολογίαν, είχε φυτεύσει ίδίαις χερσίν. 
Άλλά σήμερον, ούτε κλήματα βλέπει τις έπ’ αύτών, 
ούτε σπαρτά είςτήν πεδιάδα έκείνην, ούτε χρυσόν έν τώ 
Πακτωλώ, ούτε ναούς, ούτε ανάκτορα. Θεοίτεκαί βα
σιλείς κατέρρευσαν, ή φύσις έστειρώθη, ή τέχνη έξώ- 
σθη. Ισχνά τινα ποίμνια βόσκουσι σιωπηλώς έπί χο'ρ- 
του σπανίου μεταξύ τών κολοβών μαρμάρων, πλησίον 
πενιχ ρού τίνος χωρίου καλούμενου Σ ά ρ τ, έκ τοΰ ονόμα
τος Σάρδεις· οί νομάδες Γιουροΰκοι στήνουσιν έκεΐ τάς 
σκηνάς των άφίνοντες τά κτήνη των νά περιφέρωνται 
πρός νομήν, και ό άγριος Ζεϊβέκος τρίζει πρός τον ο
δοιπόρον τούς όδόντας, οσάκις δέν τολμά νά ύψωση την 
μάχαιράντου έπ’αύτοΰ.

4, ' , ’ > , X ~ Ζ « Υ <Εν τούτοις, εις τον αυτόν τούτον τοπον ηκμα',ον αι 
Σάρδεις κατά τούς λαμπρούς αιώνας τοΰ λυδίου πο
λιτισμού. Μεγάλαι ένταΰθα αί αναμνήσεις. Παραλεί- 
πομεν την .μυθολογίαν· τον Μίδαν μεταβαλόντα μέν 
το ύδωρ τοΰ Πακτωλού είςχρυσίον, άλλά μη κατορ- 
θοΰντα να κρύψη τά όνεια ώτά του· τον Ηρακλε'α κλώ- 
θοντα παρά τούς πόδας της βασιλίσσης ’Ομφάλης· τον 
αόρατον Γύγην, τον κενόδοξον Κανδαύλην. Αλυάττης 
όπατήρ τούΚροίσου, βασιλεύσας άπό τοΰ 617 — 560 
π. X., είχε ςερεώσει την έξουσίαν της Λυδίας έπί τών 
άλλων χωρών της μικράς Ασίας· άλλ’ό'μως αί έλλη- 
νικαί άποικίαι είσέτι άνθίσταντο έν τη άνεξαρτησία 
των· ό Κροΐσος έπειτα κατέςησε την Έφεσον υποτελή, 
καί τότε ή Λυδία περιέλαβε, πλην της Μελίτου, σχε
δόν ό'λας τάς χώρας τάς έκτεινομένας μεταξύ τού πο
ταμού Αλεντος καί τών τριών θαλασσών. Μη άρκε- 
σθείς είς τοΰτο ό Κροΐσος, φοβούμενος δέ καί τού Κόρου 
τήν φιλοδοξίαν, ήθέλησε νά προλάβη αύτήν, καί διέβη 
τόν Άλεντα άγων πολυάριθμον ς-ρατόν. Έκτοτε ύπές-η 
ή Λυδία σειράν αλλεπαλλήλων συμφορών, τών όποιων 
ή δραματική διήγησις απαντάται έν τώ Ηροδότω 
(Βιβλ. Λ.), ώς ή έν Θυμβράροις μάχη (548 π. X. ), 
ή άλωσις τών Σάρδεων καί ή αιχμαλωσία τοΰ Κροίσου.

Τεσσαράκοντα τέσσαρα έτη μετά ταύτα, συνεπεία 
της στάσεως ήν είχε διεγείρει κατά Δαρείου Αριστα
γόρας ό τύραννος της Μιλήτου, οί Αθηναίοι ηγούμενοι 
τών έν Ασία Ελλήνων έπυρπόλησαν τάς Σάρδεις, ού- 
σας τότε ή πρωτεύουσα της δευτέρας σατραπείας τών 
ΙΙερσών· έντεΰθεν δέ ποοηλθον οί μηδικοί πόλείΛΟΐ. Η 
άκρόπολις άντέσχεν αί Σάρδεις άνεκτίσθησαν, άλλ’ 
ϊνα πάλιν γίνωσι μάρτυρες καί άλλων μεγάλων περι
πετειών. Αύτόθι ό Ξέρξης συνήθροισε τόν στρατόν του 
πρό τής έπιδρομήςτου είς τήν 'Ελλάδα (480)· αύτόθι 
ό Νεώτερος Κύρος παρεσκεύασε τήν εκστρατείαν ήν ά- 
πεθανάτισεν ό στρατηγός καί ιστοριογράφος Ξενοφών 
(401)· αύτόθι είσηλθεν ό Αλέξανδρος μετά τήν έν 
Γρανίκω μάχην (334), 'ίσως δέ καί ό Σκιπίων μετά 
τήν έν Μαγνησία (190).

’Επί τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας, αί Σάρδεις διά 
τού εμπορίου καί τής βιομηχανίας τών κατοίκων των 
έπανήλθον είς περίοδον πλούτου καί μεγαλείου. Ο 
Φλώρος έκάλει αύτάς «δευτέραν Ρώμην». Κατά πεν
ταετίαν έτελούντο έν αύταΐς άγώνες είς τιμήν της ’Αρ- 
τέμιδος. ’Επί δέ'Γιβερίου κατηδαφίσθησαν ύπό τρομε- 
ρούτινος σεισμού έρημώσαντος όλην τήν Μικράν Ασίαν. 
Ο Τιβέριος άνήγειρεν αύτάς ϊνα δοξασθή. Ό Άδρια- 

νός , άγαπήσας τήν πόλιν ταύτην, τήν έκόσμησε διά 
νέων και ωραίων οικοδομών, καί τήν ώνόμασε Χεόκο- 

εον. Επειτα έπήλθεν ή παρακμή καί ή τελεία τών Σάρ
δεων πτώσις. Επί τής γεννήσεως τού Χριστιανισμού 
απέκτησαν έφήμερόντι κράτος ηθικόν· είχον έπίσκο- 
πον, καί έν αύταΐς συνεκροτήθησαν σύνοδοι έκκλησια- 
στικαί· άλλ’έμελλε καί ή πόλις αύ'τη νά συμμερισθή 
τήν τύχην της βυζαντινής δυνας-είας. ’Εν 1190 ό Φρι- 
δερΐκος Βαρβαρόσας εύρεν αύτήν ή'δη παρηκμακυίαν. 
Εν 1402, ό Ταμερλάνος παρε'δωκεν αύτήν είς τό πύρ 

καί εϊς τήν μάχαιραν τών στρατιωτών του. Έκτοτε 
κατηρημώθη· Σκΰθαι, Πέρσαι, 'Έλληνες, Γότθοι, Σα- 
ρακινοί, όλοι διήλθον δι’αύτης «φόνον καί κήρα φέ
ροντες. »

Ούτω φαίνονται ώσανει πληρωθέντες οί λόγοι ούτοι 
τής Αποκαλύψεως πρός τόν άγγελον τής έν Σάρδεσιν 
έκκλησίας· «Τό όνομα έχεις ό'τι ζής, καί νεκρός εί... 
ιιςω επι σε ως κλέπτης, και ου [χη γνως ποιαν ώραν 

ήξω έπί σε. » (Κεφ. γ', στ. 1 καί 3.)
’Ενώπιον τής γενικής ταύτης παρακμής καί πτώ

σεως, πώς νά μή άναπολήση τις ό,τι είχεν είπεΐ ό Σό
λων πρός τόν Κροΐσον, φιλοξενούντα αύτόν είς τά λαμ
πρά αύτοΰ μέγαρα, καί έρωτη'σαντα- « Έξ όσων άν
θρώπων είδες, έγνώρίσες άλλον εύδαιμονέςερον; » Τότε 
ό Σόλων, παρας-ήσαςτο φθαρτόν τών χαρισμάτων τής 
τύχης διά μακρών, είχε προσθέσει περαίνων τόν λόγον, 
« ΏΚροΐσε! μηδένα πρό τοΰτέλους μακάριζε.»('Ηρ. Α.)

ΤΑ Ρ1ΙΚΤΙΚΑ ΒΛΗΜΑΤΑ.
ΝΕΑ ΠΠΌΚΟΝΙΣ.

Καί άλλοτε άνεφέραμεν περί τών φοβερών οργάνων 
άτινα έπινοεΐ καθ’έκάστην ή τελειοποιεί ή πολεμική 
τέχνη, ώς τυφέκια ταχύκροτα, κανόνια τερατώδη, μη- 
χανάς καταβυθιζούσας έν ριττρ οφθαλμού καί τά ισχυ
ρότατα τών πλοίων. Σήμερον έ'χομεν νά λαλήσωμεν 
περί νέου τίνος μέσου, τού οποίου ή χρήσις μέλλει νά 
δεινώση πολύ μάλλον τάς έκτού πυροβολικού ζημίας. 
Πρόκειται περί πυροκόνεώς τίνος, πε-ρτ ο υϊσ ι ανή ς 
κληθείσης έκ τοΰ ονόματος τού έφευρετού αύτης (Pei’- 
tuiset), καί είς ήν έπέστησαν πάραυτα τήν προσοχήν 
αύτών όλα τά Κράτη, διά νά μή εύρεθή χρείας τυχού- 
σης κάνέν έξ αύτών άνεφοδίαστον.

Καί ήδη μέν είχε παρ,αδεχθή τήν πυρόκονιν ταύτην 
ή Ρωσσία· κατά δέ τόν παρελθόντα σεπτέμβριον, δο- 
κιμάσασα αύτήν καί ή Αύστρία έν Πόλα, πλησίον της 
Τεργέστης, είδε τά κεραυνώδη αύτης άποτελέσματα.

Ή πυρόκονις αυτή χρησιμεύει πρό πάντων είς τά 
ρηκτικά λεγόμενα βλήματα (projectiles explosi- 
bles), τά κοίλα δηλαδή έκεΐνα, ώς όβούζια, βόμβας, 
κλπ., τά όποια πληρούμενα τοιαύτης καθίστανται ι
κανά νά διατρυπήσωσι καί τά θωρηκτά αύτά πλοία.

Κατά τάς έν Πόλαδοκιμάς, αί κοΐλαι σφαΐραι, ούτω 
πεπληρωμέναι καί πυροβοληθεΐσαι άπό κανονιού χα
ρακωτού τής κατασκευής Krupp, διάμετρον έ'χοντος 
έσωτερικήν οκτώ δακτύλων, διετρύπησαν θώρακα έκ 
δύο πλακών σιδηρών, τής μέν έχούσης πάχος 4 1/2 δα
κτύλων, τής δέ 4 δακτύλων καί 3/4 (’μέτρου αγγλι
κού). "Οπισθεν αύτοΰ ύπήρχε τείχος έκ σκληρού ξύλου, 
πάχους έ'χοντος 10 δακτύλων. Μετ αύτο δέ τό τείχος 
ύπήρχε δευτέρα πλάξ σιδηρά, πάχους 1 */2 δακτύλου· 
τέλος δέ δεύτερον τείχος έκ δρυός, πάχους 12 δα
κτύλων.

Πρώτον έγινεν ή δοκιμή διά σφαιρών συνήθων, άλλ’ 
αύται μόλις έπέξεσαν τήν πρώτην πλάκα τού θώρακος· 
άκολούθως δέ μετεχειρίσθησαν τά διά τής νέας πυρο- 
κόνεως πεπληρωμε'να κοΐλα βλήματα. Τό πρώτον αύ
τών, ού μόνον άνετίναξε διά τής ρηκτικης δυνάμεώςτου 
τάςτε πλάκας καί τό ξύλον, άλλά κατέθραυσε καί όλα 
τά όπισθεν αύτών, καί άπό τοΰ θώρακος άπέσπασε 
τμήμα μετάλλου 22 δακτύλων μήκους καί 15 πλά
τους. Τό δεύτερον δέ βλήμα, τόσην έπροξένησε κατα
στροφήν, ώστε μή δυναμένου πλέον τού θώρακος ν’άν- 
θέξορ είς τρίτον, περιωρίσθη είς τοΰτο μόνον ή δοκιμή. 
Η άνοιχθεΐσα χαλάστρα ήτο 44 δακτύλων.

θώραξ πλοίου σιδηρού;, έν Πόλα δοκιμααβεις.

αύτό. Συμπεραίνει τώρα έκαστος πόσον φοβερόν έ'σται 
έπί ναυμαχιών τό πράγμα τοΰτο !

ΑΙ ΣΧΟΑΙΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ
ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑ).

'θ ελβετικός λαός, κατεκλεισμένος ών έν ώρα χει- 
μώνος έντός τών πόλεων καί τών χωρίων του, άνανή- 
φει μετά τοΰ έαρος,· καί, ώς τά έντομα τά περιμένοντα 
τόν ήλιον διά νά έξέλθωσι τοΰ ώού των, ούτω καί αύτός 
έξε'ρχεται τής ναρκώσεως είς ήν τό ψύχος καί ή χιών 
τόν κατεδίκασαν έπί πέντε μήνας τούλάχιστον. Τότε 
δέ άρχετάι ατελεύτητος σειρά εορτών πρός τόν λαόν 
τούτον· άπασαι αί συντεχνίαι, αί έταιρίαι, άπασαι αί 
ίδέαι συνέρχονται είς μίαν τινά πόλιν προσδιοριζομένην 
έκ τοΰ προτέρου, καί ή πόλις έκείνη ς-ολίζεται διά ση
μαιών καί άνθέων, καί ουτω προσφέρεται φιλοςένως είς 
τούς συνερχομένους είς αύτήν.

Τάδύο ταύτα σφαιροειδή βλήματα ήσαν βάρους 90 
χιλιογράμμων έκαστον, περιεΐχον δέ 1 1/2 χιλιογράμ- 
μου πυρόκονιν νέαν. Τό κανόνιον διά τού οποίου έπυ- 
ροβολήθησαν είχε 12 χιλιογράμμων κοινήν πυρίτιδα.

Είς τά βλήματα τά διά τής πυροκόνεώς ταύτης 
πληρούμενα ούτε θρυαλλίς τίθεται, ούτε εναυσμά τι, 
ούτε καψίδες, ούτε ά'λλοτι έκπύρωτρον· ή περτουϊσια- 
νή πυρόκονις ούτε διά τής κρούσεως άνάπτει, ούτε διά 
τής έπαφής πυρού τίνος σώματος· διό καί ή χρήσις 
αύτής είναι ακίνδυνος· τέλος δέ τό βλήμα ρήγνυται 
κατά θέλησιν τοΰ βάλλοντος αύτο, ή έν τώ προσκόμ- 
ματι τό όποιον άπαντα, ή καί έν τώ κενω, άφού διέλθη

Μυρίαι εύκαιρίαι παρέχουσιν είς τούς Ελβετούς α
φορμήν τού νάδίδωσι τόν άδελφικόν ασπασμόν είςτούς 
συμπατριώταςτων, τούς κατοικοΰντας είς τούς δια
φόρους νομούς τής εύδαίμονος έκείνης Δημοκρατίας- 
ότέ μέν τελούνται άγώνες ομοσπονδιακοί, ή έπαρχια- 
κοί, ό'που συνάγονται οί άνδρες καί ασκούνται πρός εύ- 
θυβολίαν· άλλοτε δέ οί αξιωματικοί ή οί ύπαξιωματι- 
κοί συγκροτοΰσι συμβούλια. Έκτος δέ τών δημοτ^λών 
έορτών τούτων, δίδονται καί άλλαι μερικώτεραι, ώς αί 
πρός γυμναστικήν, ή αί πρός μουσικήν φωνητικήν τε 
καί οργανικήν έπειτα είναι αί συνελεύσεις λογιών, ίςο- 
ρικών, νομικών, ιατρών, καλλιτεχνών· αί ύπέο τής ει
ρήνης, ύπέρ τής βιομηχανίας καί τής γεωργίας σύνο
δοι- α ί περί κοινωφελών ή θρησκευτικών αντικειμένων 
συσκέψεις, κτλ. Έκεΐ έκφε'ρονται καί συζητούνται ίδέαι 
πολλάκις έπενεγκούσαι μεταρρυθμίσεις είς τούς πολι
τικούς καί κοινωνικούς τής Εύρώπης θεσμούς.

Δέν λησμονεΐται δέ ούτε ή νεολαία· έχει καί αύτή
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τάς έορτάς της ώς ή άνδρική ηλικία, και σήμερον αί 
σχολικαί έκδρομαί όμολογοΰνται ώς άμιλλα καί αντα
μοιβή προς τούς μαθητάς τών γυμνασίων ή ώφελιμ,ω- 
τάτη καί εύαρεστοτάτη πάσης άλλης.

Αυτή άλλως τε ή συνήθεια είναι πατροπαράδοτος 
είς τον λαόν της 'Ελβετίας. Αΐ έκδρομαί τών μαθητών 
της Γενέβης εκτείνονται κατά πάν έτος εϊς μακράς περί 
τήν πόλιν ταύτην αποστάσεις κατά πάσαν οιεύθυν- 
σιν, καί πολλά έγράφησαν ήδη βιβλία, έξ αύτών ά- 
ρυόμενα τήν ύλην. ’Αλλ’ό πρός τάς τοιαύτας έκδρο-

ΪΙεκορομη τών μαθητών, έν Ελβετία.

πολλά τών σχολείων έν Ελβετία κατηργήθησαν. Τό 
δέ βέβαιον είναι ότι αύτη ή διασκέδασις αποβαίνει 
καί είς συμπλήρωσιν τών μαθημάτων.

Ιδού δέ πώς όργανοΰται πάσα έκδρομή.
Συστήνεται πρώτον έπιτροπή τις προσδιορίζουσα το 

δρομολόγιου, καί προειδοποιούσα τούς τόπους δι’ ών 
μέλλει νά διαβή, ή ένθα μέλλει νά καταλύση ή συνο- 
δία· πρός τούτοις δέ δίδονται είς ,τούς μαθητάς όδη- 
γίαι ώς πρός τήν ύγιεινήν, καί τά άναγκαιοΰντα είς αύ
τούς εφόδια. Κατά δέ τήν ήμε'ραν τής άναχωρήσεως 
( συνήθως πρός τά τέλη ίουνίου ή τάς άρχάς ίουλίου ) 
όλον τό μικρόν στράτευμα συναθροίζεται άπό πρωίας· 
φοροΰσι δέ όλοι ένδυμασίαν στρατιωτικήν, έχοντες τάς 

μάς πόθος κατέστη κοινός μετά τήν εκδοσιν μάλιστα 
πονήματος τίνος έπιγραφομενου « Σχολική 'Υγιεινή », 
ύπό τοΰ διδάκτορος Ούϊλλε'λμου, κατοίκου τοΰ Νεοκα- 
ςε'λλου (Neuchatel). ’Εν τώ βιβλίω τούτω, τό όποιον 
μετεφράσθη είς τέσσαρας γλώσσας έως σήμερον, ανα
πτύσσεται καί συστήνεται είς πάντα τά παιδαγωγεϊα 
ή ιδέα περί ετησίων σχολικών εκδρομών, όπου γίνον
ται δεκτοί μόνοι οί τών μαθητών διακρινόμενοι έπί έ- 
πιμελεία καί χρηςοηθεία, καί τοΰτο πρός αμοιβήν αύ
τών άντικαθιστώσαν τά βραβεία, άτινα σήμερον είς 

περισκελίδας έντός τών έπικνημίδων, έκαστος είς τά 
νώτα τόν σακκον του, άοπλοι όμως όλοι, καί μόνον 
μίαν ράβδον φέροντες. 'Η φάλαγξ έχει τόν αρχηγόν της , 
καί τούς τμηματάρχας της. ’Αναχωροΰσιν έν τάξει 
μετ έμπροσθοφυλακής, ηγουμένων τών σαλπιγκτών, 
μετά σημαίας καί οπισθοφυλακής. "Ολοι ιλαροί, όλοι 
εύέλπιδες, όλοι πνέοντες τόν ενθουσιασμόν τής οδοι
πορίας, άνευ τοΰ οποίου δέν ύπάρχει χαρά, ’ΐδού ό 
κυανούς όρίζων, τό άγνωστον, γέμον τερψιθύμων ύπο- 
σχέσεων ! ’Εκεί γέλωτες, έκεΐ άσματα. ’Άγωμεν ! Διέρ- 
χου λειμώνας, διε'ρχου δάση, διέρχου όρη . . .

"Α ! . . . είς έκείνας τάς εύλογημένας χώρας υπάρ
χει καί ασφάλεια πλήρης.

’Αφοΰ άπομακρυνθώσι τής πόλεως, αρχίζει έκας-ος 
νά βαδίζη ώς θέλη. Οί μέν έρασταί τής βοτανικής κα
ταγίνονται είς τήν συλλογήν των, όπου θάμνος καί ό
που φάραγξ καί όπου λάκκος καί όπου βράχος· οί δέ 
τής έντομολογίας τρέχουσιν είς άγρευσιν μηλολονθών 
ή ζωυφίων· οί δέ σπάνιοι γεωλόγοι έξετάζουσι τούς λί
θους θραύοντες αύτούς διά σφύρας· καί έδώ μέν νεαροί 
ίχνογράφοι σχεδιάζουσι τοποθεσίαν τινά ή έρείπιον, έ
τεροι δέ άναγινώσκουσι καί άντιγράφούσι τάς έπινρα- 
φάς τών εκκλησιών, τών μνημείων, τών έρειπίων· τι- 
νές, έχοντες άνά χεΐρας τό θερμόμετρου, παρατηρούσι

ΛΙ καθ’ όδον παραδόσεις τών διδασκάλων.

είσδύοντες είς τό βάθος τών συνηρεφών φύλλων, καί τα 
ώτα άκροώμενα τούς θορύβους τών έντόμων καί τών 
πτηνών.

Διά ν άποβαίνωσι πρός όλους επωφελείς αύται αι 
αναπαύσεις, λαμβάνουσι τότε τον λόγον οί διδάσκαλοι, 
δίδοντες μαθήματα ιστορίας, φυσικής ιστορίας καί το
πογραφίας τών τόπων τούς οποίους διέτρεξαν ή όπου 
εύρίσκονται. Όποιον θέμα θά είχον οί διδάσκαλοι έν 

• Έλλάδι, έάν έκεΐ έγίνοντο τοιαΰται έκδρομαί!
Μετά τήν έπιςτροφήν δέ άπό πάσης έκδρομής, οί μα- 

θηταί όλοιγράφουσιυ έντός βιβλίου τάς άναμνήσειςτων.
Συνήθως οί καταλυματίαι, άναχωροΰντες πρό τών

ίΙ

τήν θερμοκρασίαν τοΰ άέρος τόν όποιον διέρχονται ά- 
ναβαίνοντες όρη· άλλοι πληροφορούνται περί τής κα- 
ταστάσεως τής γεωργίας, τής βιομηχανίας, κτλ. Οί 
διδάσκαλοι διευθύνουσι τάς έξερευνήσεις καί αποκρί
νονται είς τάς έρωτήσεις.

’Αλλάπολλάς ώρας περιεπάτησαν οί περιηγηταί μας 
καί πολύ άπεμακρύνθησαν. ’Αμέσως οί σαλπιγκταί ή- 
χούσι τό «Στήτε ! » όλον τό στράτευμα συνάγεται είς 
μέρος τι δενδροσκεπές, όπου ή γή είναι ανώμαλος, καί 
έκεΐ οί μέν κάθηνται, οί δέ έξαπλούνται, καί ένω ανα
παύεται ουτω τό σώμα, καταθέλγονται οί οφθαλμοί

άλλων, προετοιμάζουσι τό γεύμα, διότι οίπεριηγηταί 
μας είναι πολλοί, έκατόν ή έκατόν πεντήκοντα, καί ή 
δρεξις έχει πάντοτε καλώς είς τούς δεκαπενταε^εΐς ςο-

Τά γεύματα ταΰτα, διδόμενα πάντοτε έντό: 
τών αχυρώνων.ή είς τούς αγρούς, ή καί είς τήν αίθου
σαν χωρικού τίνος ξενοχείου, άποτελοΰσι μίαν τών ζω- 
γραφικωτέρων σκηνών τής ήμέρας. ’Εννοείται ότι πι
νάκια δέν εύρίσκονται δι’όλους, άλλ έκαστος μαθητής 
έχει ίδιον μαχαιριού, μύστρον καί περόνην. Ιδού γα- 
βάθαι τρισμέγιστα’, έρχονται κατά σειράν, περιέχου- 
σαι τόν ζωμόν, ιδού οίνος συγκερασμένος μ.ετά ΰδατος 
έντός λαγήνων, ιδού τό κρέας άναδίδον ατμόν είς με-
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γαλας πατάνας ή σκουτέλαςκοκκίνας, καί ιδού βουνά 
ψοιμιου σκεπάζουσι τάς τραπέζας· άλλ’ αί χαλάστραι 
ανοίγονται αμέσως είς παν παρατιθέμενου, καί τά βρώ- 
ματα, έως νά είπής άψε σβΰσε, όλα γίνονται ά
φαντα. Οί μέν έπειτα αδουσιν, οί δέ σχηματίζουσι διά 
των μουσικών οργάνων των συμφωνίας'· ή εύθυαία κο- 
ρυφοΰται, όλοι παίζουσιν, όλοι κράζουσιν, δλοι γελώ- 
σιν ατελεύτητους γέλωτας.
,. /·Ρεια ψ^ωσι πάλιν είς δρόμον καί
ιόου μετά πολλάς ώρας ή συνοδία άφίχβη είς τον τε
λευταίου της ημέρας εκείνης ς-αθμόν, κατάκοπος, διότι 
απο της αύγής περιπατεί. Θά διέλθη τήν νύκτα είς χω- 
ριον τι πενιχρόν· εκεί αί κλίναι σπάνιαι, καί τάς κα'τέ- 
λα^εν δλας το επιτελείου. Τί νά γίυη ! οί στρατιώται 
, κατακλιυθωσιυ επάνω είς τά άχυρα. Οί σαλπιγκταί 
εσημαυαυ τδ άυαχωρητήριου, έκαστος λοιπον λαμβά
νει τον τοπον όςις τώ προσδιωρίσθη· νέαι περιπέτειαι, 
νέοι των γελωτοποιών πειρασμοί, τούς όποιους κατα
παύει μέν τδ περιπολοΰυ έπιτελείου, αλλά προς μίαν 
μονού στιγμήυ. 'Όλα όμως έχουσι τόν νυς-αγμόν των, 
και αύτός ό οίστρος τών μάλλον άκαθέκτων μαθητών·’ 
κοιμωνται λοιπον όλοι έπί τέλους τον καλόν ύπνον τής 
νεότητος, μέχρις ου όρθρίση ή σάλπιγξ.

(το τέλος είς τό προσεχές,)

ΟΙ ΕΣΧΑΤΟΙ ΛΓΩΧΕΣ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΕΑΕΓΘΒΡΙΑΣ.

(Τδε σελ. 22.)

„ ο Δημοσθένης λοιπόν έγεννήθη έκ πλούσιας μέν 
οχι δε και ανεπίληπτου οικογένειας. Έχασε τον πα
τέρα του έτι επταετής. (Λογίζεται γεννηθείς έν τώ γ' 
ετει της έννενηκοστής έννάτης ’Ολυμπιάδας, 382 — 
384 π. X.) Οί τρεις συγγενείς του, είς ους άνετέθη ή 
Οιαχειρησις της περιουσίαςτου, τήν κατεσπάθησαν. Π 
μητηρ του,^βλέπουσα αύτόν αδύνατον καί ασθενικόν 
δεν τοναφηκεν είςτάςγυμναςικάς ασκήσεις έναίς τότε 
εμορφουτο ή αθηναϊκή νεολαία. Αί πρός αύτόν ύπερβο- 
λικαι ύγιειναί προφυλάξεις έκίνούντούς όμηλίκουςτου 
εις σκώμματα πρός αύτόν, καί βραδύτεοον, ότε τά 
παιδια ανδρωθέντα είσήλθον είς τόν πολιτικόν βίον, έ
σω,ετο εν αύτοίς έν μέρει αύτη ή πρώτη ένύπωσις. Οί 
αντι,ηλοι του Δημοσθένους ένησμενίζοντο θεωοοΰντε- 
αυτόν ώς ασθενή καί δειλόν. Ό Αισχίνης, μειονεκτών 
αυτου κατα την γενετήν καί τήν περιουσίαν, έπλεονέ- 
κτει κατα τα φυσικά προτερήματα- είχεν αθλητικόν 
σώμα και διεπρεπεν έπί τοΰ θεάτρου ή μεταξύ τών ό- 
Κλιτών.

Α ;°α^^.σ-σσθένους ή δειλία ήτο μόνον εξωτε
ρική· ψυχήν δέ είχε θρασείαν καί επίμονον. Ότε γε- 
νομενος~ένήλιξ (δεκαεπταετής), έζήτησε λογαοιασμδν 
παρα των κηδεμόνων, ούτοι τώ έδωκαν όλίγα τινά 
χρήματα, όλιγώτερα τών δύο ταλάντων, είπόντες ότι 
ηγνοουν τι είχε γίνει ή διαθήκη τοΰ πατρός του. Ένο- 
μι,ον οτι όεν ειχον κανένα φόβον έκ τοιούτου δειλού 
παι ιου· αλλ αυτός τοϊς απέδειξε τό εναντίον. Ειγε 
σπουόασει τα νομικά καί, τήν ρητορικήν πλησίον έ- 
πιτηόειων διδασκάλων, είς τών οποίων λέγεται ό ’ΐ- 
σαιος· ενήγαγε τούς κηδεμόνας του, ήγόρευσε κατ’ αύ- 

π£ίσματωδως, καί κατά συνέπειαν κατεδικάσθη ό 
θειος του Αφοβος εις άπόδοσιν δέκα ταλάντων πρός τον

νεον Δημοσθένην. Έκτοτε ένόησαν πάντες ότι ό μικρός 
Βατταλοε, ώς τον έπωνόμαζον, δέν ήτο όσον τόν ει- 
χον εκλαβει εύαπάτητος.

Το έλλιπές τών φυσικών μέσων του διετρανώθη ότε 
μαλιστα επεχείρησε ν’ αγόρευση περί τών πραγμάτων 
τής πολιτείας. Προς νεον όςτις είχεν ασθενή τήν κρά- 
fliv/ καί τραυλήν τήν γλώσσαν,
βε αιως εν ήτο πράγμα ευκολον τοδημηγορείνένύπαί- 
θρω προς πεντακισχιλίους ή έξακισχιλίους άκροατάς. 
Ενησχολήθη λοιπόν άνενδότως νά διόρθωση τά φυσικά 

ταυτα ελαττώματα. Αύτός ό Δημοσθένης διηγείτο 
προς Δημήτριον τόν Φαληρέα, νέον έτι, δι’όποίων μό
χθων εγύμνασε τήν γλώσσάντου είς τδ λαλείν άκωλύτως. 
Ε6αλλεν εις τδ στόμα του μικρά χαλίκια, καί ούτως 

απηγγελλε περικοπάς στίχων διά νά ένδυναμώση δέ 
τήν φωνήν του, ανέβαινε τρέχων είς τόπους ανωφερείς, 
απαγγελλων συγχρόνως καί δημηγορών απνευστί. Διά 
τοιαυπης επιπόνου γυμναστικής κατώρθωσε μέν ν’α
κούεται άπό τής πνυκδς, ούδέποτε όμως απέκτησε τήν 
ευροιαν του λόγου καί τήν στωμυλίαν τοΰ Αισχύνου η 
του Δημάδου. Τον Δημοσθένην κατέστησεν ίσχυρότα- 
τον πάντων των άλλων ρητόρων, όχι ή έξωτερική του 
λογου και των σχημάτων λαμπρότης, αλλά τδ σπου- 
δαίον καί έμπαθές τών επιχειρημάτων. ’Απέθανε κο- 
πιων^ανωφελώς, αλλ’ό εύγενής αύτοΰ άγων απαρτίζει 
εν τών καλλιστων κεφαλαίων τής ιστορίας. Ό Δημο
σθένης ύπήρξεν άνήρ έκ τών μεγάλων έκείνων νενικη- 
μενων, ους οί μεταγενές-εροι θέτουσιν ύπεράνω τών νι- 
κησάντων αύτούς.

Ο ιδανικός αύτοΰ τύπος ήσαν αί Αθήναι τοΰ Κί- 
μωνος καί τοΰ Περικλεούς, άνευ μέν ’ίσως φιλοδοξών τι- 
νων αξιώσεων, ών τόν κίνδυνον είχεν αποδείξει ή πεί
ρα, αλλά μετά τής αύτής εκείνης ορμής πρός τήν πρόο- 
δον x.aj. του αύτοΰ εκείνου έρωτος πρδς τήν ελευθερίαν 
και do,αν, καί τής αύτής αδιάλειπτου ένεργείας καί εν
δελεχούς συμπράζεως τών διανοητικών τε καί υλικών 
δυνάμεων αί ’Αθήναι τέλος έκείναι, ών τήν αθάνατον 
εικόνα εγραψεν όΘουκύδίδης. Ό Δημοσθένης άνετράφη 
εν τη^μελετη τοΰ ιστορικού τούτου· λέγεται ότι όκτά- 
κις τον άντέγραψεν ίδιοχείρως· οΰτω λοιπόν είχε πο- 
τισθη όλος έξ αύτοΰ. Είς τδν έξησθενημένον ή έκνενευ- 
ρισμενον αιώνα καθ’ον έζησεν ό Δημοσθένης, μόνος αύ- 
τος παρις-α τό μέγα παρελθόν έξ ού ήδύνατο νάπροέλθη 
μέγα τι μάλλον μόνος προσώθησε στιβαρώς, άπαρεγί 
κλίτως καί άνενδότως τούς συμπολίτας αύτοΰ πρδς τδν 
ιερόν εκείνον σκοπόν, προς τδ απόλυτον έκείνο καθήκον, 
τον ύπερ ελευθερίας τής Ελλάδος αντί πάσης θυσίας 
αγώνα.

Οτε ηρςατο τοΰ πολιτικού σταδίου, καίτοι ήσθά- 
νετο και αύτος οτι δεν ήτο διόλου αίσια ή γενική θέσις, 
καίτοι προέβλεπέ τινα κίνδυνον, ήγνόει όμως πόθεν 
ή απειλή. Ανησυχεί διά τάς νήσους, αίτινες άπετέλουν 
τήν θαλάσσιον τής Ελλάδος δύναμιν, βλέπων αύτάς 
απειλουμένας ύπο των ήμιβαρβάρων μικρών δυνας-ειών 
ρής Ελασσονος Ασιας· ανησύχει δέ ούχ ήττον καί έκ 
τής καταστάσεως τής στερεάς 'Ελλάδος', καίτοι έβλε- 
πεν^ αύτην εύαρεστοτέοαν κατ’ επιφάνειαν. Αί τρείς 
-.ρωτεσται πόλεις , Σπάρτη, ’Αθήναι καί Θήβαι, έπί 
τέλους είχον καταστή ισόρροποι, αλλά δέν ώμονόουν 
προς άμυνάν τινα κοινήν ώστε ή ισορροπία των άπέ- 
βαινε μάλλον είς ούδετέρωσιν τών δυνάμεων τής 'Ελλά
δος. Καθόσον άπεσβύνετο τδ πνεΰμα τής φιλοπατρίας.

Συνέκειτο όλη αύτοΰ ή κληρονομιά έξ ολίγων τινων 
ορεινών έπαρχιών αί τής Χαλκιδικής έλληνικαι αποι- 
κιαι άπεμάκρυνον αύτόν άπό τής θαλασσής· η κραταια 
Θεσσαλία τδν άπέκλειεν άπδ τής ηπειρωτικής Ελλά
δος· πρός δυσμάς καί πρός βορράν τόν συνέσφιγγε ζώνη 
βαρβάρων λαών, οί Ήπειρώται, οί Θράκες, οι Ιλλυ- 
οιοί. Ούδ’οίύπηκοοίτου ήσαν κατά τδν πολιτισμού 
άνώτεροι, καί αύτός δέ, καίτοι κατήγετο έξ οίκου ελ
ληνικού, είχε τάς όρμάς βαρβάρους· άλλ ηυμοιρεινοος 
δεξιού, ψυχή? δέ άοκνου καί άνδρειοτάτης. Κρατούμε
νος είς’τάς Θήβας ώς όμηρος άπδ τής δεκαπενταετοΰς 
μέχρι τής δεκαεπταετοΰς αύτοΰ ηλικίας, είδεν εκεί τι 
ήδύνατο ή άνθρωπίνη μεγαλοφυΐα· είδε τδν Επαμει
νώνδαν μεταβαλόντα πόλιν μικρόν σημαινουσαν εις 
πρώτην τής 'Ελλάδος δύναμιν τδν είδεν εισανοντα εν 
τώ στρατώ τάξιν διπλασιάζουσαν αύτοΰ τήν δύναμιν, 
καί άγοντα τούς αύτοΰ όπλίτας μετ’ επιστήμης αγνω- 
ς-ου είς τούς μεγάλους τοΰ προτέοου αίώνος ς-ρατηγους· 
είς τούς Κίμωνας καί τούς Βρασίδας. Πρδς τοιούτου ε
νεργητικόν νοΰν τά μαθήματα δέν άπέβαινον ματαια. 
Εύθύς λοιπόν διενοήθη νά μιμηθή τδν’Επαμεινώνδαν, 
νά σχηματίση στρατόν έκ τών πτωχών αλλ αλκιμων 
κατοίκων τής Μακεδονίας, νά γύμναση αύτον κατα των 
γειτόνων,-καινά τδν καταςήσ:ρ ούτως ικανόν ενάντιον 
τών ελληνικών στρατιών άμα δέ διαδεχθείς τον Περ- 
δίκκαν έπί τοΰ θρόνου τής Μακεδονίας (360 —3ab), 
ήο-χισε καί νά βάλλη είςπράξιν τδ σχε'διον. «δυναντο 
οί ’Αθηναίοι τότε νά τδν προκαταλαβωσι, τουθ οπερ 
βεβαίως θά έπραττον οί πρόγονοι αύτών ώς επιχειρη- 
αατίαι έκείνοι, άλλ’ είχον λάβει τήν εξιν τοΰ ν απρα- 
κτώσιν έν όσω δέν έβλεπον έπί θύρας τον εχθρόν. Οψε 
δέ πλέον έσκέφθησαν ν’ άντιταχθώσι προς τον Φίλιπ
πον. Ό βασιλεύς τής Μακεδονίας διέβη την Θεσσαλίαν 
έν ετει 353. Ήττηθείς ύπό τών Φωκέων το .πρώτον, 
έπανήλθε κατά τό άκόλουθον έτος θρασύτερος προς αυ
τούς έφ’ ών καί ήρατο.νίκην τελείαν. Οι Μακεδονες 
κατέβασαν είς τδ πεδίου τής μάχης φούντες ςεφανους 
δάφνινους , ό'τι δήθεν ηρχοντο να εκδικησωσι τον εν 
Δελφοΐς θεόν. Βάρβαροι ούτοι, παρεστησαν ωςυπερμα- 
γοι τής ελληνικής θρησκείας. , _ ,

Τοΰ Φιλίππου ή νίκη παρέδωκεν αυτφ την Θεσσα
λίαν μέχρι τών Θερμοπυλών. Τότε δέ προσεθηκεν ε^ς 
τδ ήδη άπαράμιλλον πεζικόν του και το αριστον της 
Ελλάδος θεσσαλικδν Ιππικόν. Οΐ Αθηναίοι εμενον 
έτι κατά θάλασσαν κύριοι, άλλα κατα ζηραν ειχον η η 
τδν άνώτερόν των ούτε ήτο δυνατόν ν αφαιρεσωσιν 
αύτώ τήν ύπεροχήν, αν δέν έκινοΰντο κατ αυτου ραγ- 
δαίως, προσλαμβάνοντες καί τάς αλλας πόλεις της 
Ελλάδος είς τοιούτου αγώνα. Είς τούτο 
σθένης άδιακόπως'τούς παρώτρυνεν. Εν ετει ί ο , -
πρός τήν Μακεδονίαν είς μονομαχίαν,~ως ξ
σωπικήν, τελευτήσασαν μετά τής ζωής Γ0υ· J , Γ 
προσκόμματα άτινα είχε συσσωρεύσει εμπροσ 
ή τών πραγμάτων δύναμις τον άπεθαρροναν, ου >- 
αλλεπάλληλοι άτυχίαι· πρός ύ-
που άντέταξεν ουχ ήττονα και «ντος^. * 7
πήρχεν άνισος, καί επομένως ούδέν άπορος αν^ηττηθη 
έν αύτώ ό Δημοσθένης. α.

Κατ έπιφάνειαν, οι Αθηναίοι ο εν οι-γ
ρακμήν βεβαίως, έν τω έλευθέρω πολίτευμα^ των θα 
ήρίθμουν είσέτι πολλών ήμερων 
έάν τά πράγματα έμεναν ώς είχον επι της τε .

δ είχε διεγείρει ή κατά Περσών μεγάλη έλληνικη εκ- 
ς-ρατ'εία, καί καθόσον οί πολίται, τρεπόμενοι επι μάλ
λον πρδς τήν βιομηχανίαν καί τδ εμπόρων και,πλου- 
τοΰντες, άπέβαλλον τήν πρδς τά στρατιωτικά εφεσιν, 
αντί τών παλαιών εθνικών στρατιών έσχηματιζοντο 
στίφη μίσθαρνων, θεωρούντων τδν πόλεμον ώςέπιτη- 
δευμα, καί έτοίμως πωλουμένων εις τους πληρονοντας 
αύτούς καλήτερον, ή είς τούς παρέχοντας αύτοις πλειο- 
νας εύκαιρίας λαφυραγωγίας. ’Αναμφιβόλως, μεταξύ 
τών μισθωτών τούτων εύρίσκοντο καί,καλοί στρατιω- 
ται καί άξιοι αξιωματικοί· ήδύνατο ές αυτών ν αρυ- 
σθή ή 'Ελλάς μαγητάς έξαιρέτους· άλλ’ είχε χρείαν 
δραστήριας κυβερνήσεως, πληρονούσης αύτούς τακτι- 
κώς, ίθυνούσης αύτούς ώφελίμως καί ικανής να χαλινα
γωγώ αύτούς. 'Η δέ αθηναϊκή Κυβέρνησις δέν έπηρκει 
είς τοΰτο· ενώ έπλήρονε τούς μισθούς, οι στρατιώται 
ούτοι πράγματι ύπεΐκον είς ένίους τινάς οπλαρχηγούς, 
condottieri, ώς ήθελέτις εϊπει σήμερον, όποιοι ήσαν 
ό Χαρίδημος καί ό Χάρης, καίύπηρέτουν μάλλον τά ι
διαίτερα συμφέροντα τών αρχηγών των.

Είς τοσοΰτον εσωτερικής παραλυσίας κατελθοΰσα ή 
'Ελλάς, καί τοιαΰτα έχουσα στοιχεία αταξίας έπιπο- 
λάζοντα, διετέλει εκτεθειμένη εις παν άπευκταίον. 

, Ό,τι δέ παρήγαγεν έν αύτη τήν κρίσιν των πραγμά
των ήτο παραδοξότατον. Οί Θηβαίοι έβουληθησαν να 
παρέξωσιν είς τδ παλαιόν καί αθώον άμφικτυονικον 
συνέδρων βαρύτητα πολιτικήν, καί νά καταστήσωσιν 
αύτδ ίδιον οργανον οΐ δ’ ’Αμφικτυονες, έπαιρόμενοι 
είς τήν νέαν αύτών εξουσίαν, κατεδικασαν εις προστι- 
μον 500 ταλάντων τούς Σπαρτιάτας, ώς ένοχους προ
δοσίας, ότι πρδ είκοσι περίπου έτών εψ-χον κυριεύσει 
τών ©ηβών τήν άκοόπολιν. ’Επειδή δέ ήτο χρεία ςρα- 
τοΰ έκ 50,000 άνδρών, 'ίνα ποοευθη καί απαίτηση τδ 
πρόστιμον τοΰτο, ή άπόφασις τοΰ έν Δελφοΐς δικαςν,- 
ρώυ έμεινεν ανεκτέλεστος, θαρρυνθέντες όμως έκ τοΰ 
πρώτου τολμήματος τούτου οί Θηβαίοι, ύπεβαλον εν 
έτει 357 καί τούς Φωκείς, δεά μηδαμινας αίτιας, 
είς βαρύ τι πρόστιμον· ούτοι δε, ως ασθενέστεροι τών 
Σπαρτιατών, καί μάλλον έκτεθειμενοι είς τάς προσ- 
βολάς τών Θηβαίων, ήσαν ήναγκασμένοι νά κύψωσι 
τδν αύχένα, έάν δέν έπενόουν τρόπον δι ού να πληρω- 
σωσιν είς τούς δικάσάς τδ πρόστιμον και τα έςοδα τής 
δίκης. Είς τών ςρατηγών των, Φιλομηλος όνομα,ομε- 
νος, έδανείσθη λοιπόν 1 5 τάλαντα παρά τοΰ Αρχιδα- 
μου, βασιλέως τής Σπάρτης, κατέθεσε δε,έτερα 1 5 καί 
έκ τής ιδίας του περιουσίας, συνέλεςε δια των γφημά- 
των -έούτων στρατόν τινα εκ μισθοφόρων, και εςεπρα- 
τευσε κατά τής πόλεως τών Δελφών, ην και ήλωσε σχε
δόν άμαχητί. Έσύλησε δέ ούτως όλους τους θησαυρούς 
όσους έπί πολλούς αιώνας ή εύσεβεια τών ανθρώπων 
είχε συσσωρεύσει είς τόν περίφημου ναόν τοΰτον τής 
Ελλάδος, άξιους 10,000 ταλάντων, ήτοι 100 εκα
τομμυρίων φράγκων καί επέκεινα. Ουδέποτε πόλις ελ
ληνική ηύπόρησεν είς τοσοΰτον. Τότε οι Φωκείς ήδυ- 
νήθησαννά έφελκύσωσι τά πλεΐςα τών μίσθαρνων ςιφη, 
καί νά περιφρονήσωσι τδν γενικόν πόλεμον ον οι Αμ- 
φικτύονες έκήρυξαν κατ αύτών. Μετά δε τεσσάρων ετών 
αγώνας άδοξους κατά τών ίεροσύ/.ων έκείνων, οι Θη
βαίοι καταίντησαν νά έπικαλεσθώσιν ύπερ εαυτών τον 
νέον ηγεμόνα ός·ις ήδη είχεν αναδειξει την Μακεδονίαν, 
άπδ άσημάντου χώρας, έν έκ τών πρωτίστων τής ελ
ληνικής -χερσονήσου Κρατών.
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’Επαμεινώνδα. ’Αλλ’επήλθεν αυτή ή έπίθεσις τής Μα
κεδονίας, καί τά πάντα διεταράχθησαν. Πρός θερα
πείαν τοΰ απροόπτου κακοΰ, ήτο χρεία νά καταβληθώ- 
σιν άγώνες επίμονοι, ών όμως δεν ήσαν πλέον ικανοί 
οΐ απόγονοι τών νικητών τοΰ Δαρείου καί τοΰ Ξέρξου. 
Κατακηλούμενοι ύπό τών εύγλωττων ρητόρων τής α
γοράς, πειθόμενοι ότι ώφειλον μάλλον νά δαπανώσι το 
περίσσευμα τών προσόδων εϊς καλλωπισμόν τής πό- 
λεως καί εϊς δημοσίας έορτάς, ώκνουν ή έφέροντο ρα- 
θύμως πρός τούς πόνους καί τάς θυσίας τοΰ πολέμου· 
πρός τούς κρατερούς ςρατιώτας τοΰ Φιλίππου αντιπα- 
ρέττατον μισθοφόρους απειθείς, κακώς άμειβομένους 
καί κακώς διοικουμένους. Αθυμοΰντες έκ της ήττης, 
ύπέμενον τήν ειρήνην· άλλά μόλις έγίνοντο αί συνθή- 
και περί αύτής, καί βλέποντες ότι άντίπολλοΰ τήν έξη- 
γο'ραζον, έσχεδίαζον νέας πάλιν εκστρατείας, νέον πό
λεμον. Ούτως, ούτε τής ειρήνης τάς ταπεινώσεις ανε
χόμενοι, ούτε τοΰ πολέμου τάς θυσίας άποφασιζοντε:, 
ούτε τόν πόλεμον έκίνουν πώποτε έν καιρώ εύθέτω, 
ούτε τελείας ειρήνης άπέλαυον.

"Ωστε, μεταξύ άθυμίας καί ενθουσιασμού διακείμε- 
νος ό λαός, ότέ μέν έ'κλινε πρός τοΰτο, ότέ δέ πρός ε
κείνο τών κομμάτων, άτινα έφιλονείκουν περί έπικρα- 
τήσεως. Καί τό μέν έζ αύτών, πρό πάντων έπιθυμοΰν 
τήν ησυχίαν, πάνυ πρωΐμως έλαβε τήν περί τής μα
κεδονικής κυριαρχίας πικράν άπόφασιν, θεωροΰν ώς 
προτιμότερον τό νά ςέρξη αύτήν έκουσίως, ή νά ύποςή 
αύτήν διά τής βίας- συγχρόνως δέτό κόμμα τοΰτο, άν 
καί δέν προεκάλει τήν πτώσιν τής δημοκρατίας, έ- 
πεθύμει όμως νά περισταλή ή καί νά έκλειψη ή τών 
πολλών δύναμις· τούτου τοΰ κόμμ-ατος ύπήρχεν αρχη
γός μέν ό Φωκίων, άνήρ ακέραιος, ό'ργανον δέεΰγλωτ- 
τον, άλλά καί άργυρώνητον, ό Αισχύνης. Τό δ’ άλλο 
κόμμα, τό όποιον διηύθυνεν ό Δημοσθένης έπί είκοσι- 
πέντε έτη καί έπέκεινα, ήθελεν ϊνα ό λαός διατηρη 
μετά τών προγονικών θεσμών καί τάς πατριωτικάς πα
ραδόσεις, είς άς έχρεωστεΐτο τό μεγαλεΐόν των, θεωρή 
δέ εαυτόν καί ώς προστάτην τής 'Ελλάδος όλης, καί ύ- 
περασπίζη διά τών χρημάτων καί τοΰ αίματός του τήν 
άνεξαρτησίαν τών ελληνικών Κρατών. ΙΊαροτρυνόμε- 
νοι ύπό τών ισχυρών καί εύγενών λόγων τοΰ μεγάλου 
ρήτορος, έπικαλουμένου ένώπιον αύτών όλον παρελθόν 
δόξης καί έλευθερίας, οί Αθηναίοι έδέχοντο μετ’έν- 
θουσιασμοΰ τήν τιμήν καί τά βάρη ταύτης τής προσ
τασίας- άλλ’ ό ζήλος ούτος τάχιστα έψυχραίνετο, καί 
άπέληγεν είς ασυνεπείς καί άτελεσφορήτους προσπά
θειας. Μόνος ό έπικείμενος κίνδυνος έφερεν αύτούς είς 
άποφάσεις άξίας τών ’Αθηνών, άλλά τότε πλέον ήσαν 
βραδείας, καί επομένως άπέβαινον.μάταιαι.

Αύτη ή είκών, ής τούς κυριωδεστέρους χαρακτήρας 
άρυόμεθα έκ τοΰ Δημοσθένους αύτοΰ, βεβαίως δέν πε- 
ριποιεΐ τιμήν πολλήν είς τάς τότε ’Αθήνας· άλλ’ είς 
τας αλλας έλληνικάς πόλεις συνέβαινέτι λυπηρότερον. 
Αί Αθήναι τούλάχις-ον ήγωνίσθησαν ύπέρ τής άνεξαρ- 
τησίας όλων, ότε αί αντίζηλοι αύτών πόλεις διετέλουν 
ραθυμοΰσαι καί μ-όνον περί εαυτών φροντίζουσαι. Αί 
Αθήναι έπρεπε νά φανώσι δραστηριώτεραι καί συνεπέ- 

στεραι έν τή αύτών άντιστάσει, άλλ’ άπήντων περί αύ- 
τας τόσον όλίγην συναίσθησιν τοΰ γενικού κινδύνου, 
τοσον ολίγον πόθον ύπέρ κοινής τίνος συμπράξεως, ώςε 
σχεδόν παρίστανται συγγνωσταί διά τάς άθυμίας αύ
τών. Τα ελληνικά Κράτη, συνειθίσαντα είς τάς παλαιάς 

αύτών έριδας, έβλεπον ώς έχθρούς μόνον τάς αντιζή
λους πόλεις- ούτε έφαντάζοντο ότι πτωχή τις καί ο
λιγάνθρωπος καί βάρβαρος χώρα ήδύνατο ποτέ ν’άπει- 
λήση σπουδαίως τήν άνεξαρτησίαν πόλεων κραταιών, 
όποΐαι ήσαν ή Σπάρτη ή αί Θήβαι. "Ωστε έπερίμενον 
τα πράγματα πεποιθυΐαΐ είς τόν πολιτισμόν καί είς 
τούς ς-ρατούς των. Ούδέν όμως ώφελήθησαν έξ αύτών, 
διότι ύπό τήν έπιπόλαιον εύπραξίαν έλάνθανε πραγ
ματική τις χαλάρωσις τής παλαιάς των ισχύος, αλη
θής τις μείωσις δυνάμεων, καί διότι έτυχεν έναντίον 
των μέγαςτις άνήρ φιλόδοξος, νοήμων καί είς άκρον 
δραστήριος. Τό άπρόοπτον τοΰτο κατέσπευσε τήν κα
ταστροφήν τών πραγμάτων, άλλά τήν καταστροφήν 
ταύτην κατέστησε θανάσιμ-ον ή γενική τής 'Ελλάδος 
κατάστασής.

Καίτοι ύπάρχει έν τοΐς πράγμασι δύναμίς τις τά 
πάντα παρασύρουσα, άξιον τοΰ άνθρώπου τόν όποιον 
καταθλίβουσιν είναι τό ν’ άντιπαλαίη μέχρι τέλους 
κατ αύτών. Δέν άπαντάται έν τή ιστορία σελίς ώραιο- 
τέρα της τοΰ βίου τοΰ Δημοσθένους κατά τήν προτε
ραίαν τής έν Χαιρωνεία μάχης. Τέλος πάντων, ή τολ
μηρά καί πατριωτική αύτοΰ πολιτική ύπερίσχυε της 
περιδεοΰς φρονήσεως τοΰ Φωκίωνος· ή μεγάλη αύτοΰ 
ισχύς παρεΐχεν είς αύτόν τήν δύναμιν όπως πράξη τά 
παλαιά σχέδιά του. 'Η μεταρρύθμισις ήν έμελέτα άπό 
τής εισόδου του είς τό πολιτικόν στάδιον , ή δικαιό- 
τεοον καί ένταύτώ πρακτικώτερον διανείμασα τόν πρός 
συντήρησιν τοΰ στόλου φόρον, έγένετο έν έτει 340, 
καί τό άθηναϊκόν ναυτικόν προήχθη έκ τούτου είς ακ
μήν άναμιμνήσκουσαν τήν λαμπροτάτην αύτοΰ έποχήν. 
’Εγένετο δέ καί άλλη τις σημαντικωτέρα μάλιστα με- 
ταρρύθμισις, ήν ό Δημοσθένης έπεπόθει ύπέρ πάσαν άλ
λην. Τό περίσσευμα τοΰ τακτικού προϋπολογισμού τών 
έξόδων έχορηγήθη τοΰ λοιποΰ είς τάς χρείας τοΰ πολέ
μου, άντί τοΰ νά δαπανάται είς τάς δημοτελεΐς έορτάς. 
Μεγάλως έθλίβοντο οί ’Αθηναίοι μετατρέποντες τήν 
χρησιν τών χρημάτων τούτων, δι’ών έπληρόνοντο αί 
θρησκευτικαί πομπαί καί αί θεατρικαί παραστάσεις, 
καί άντί μικράς τίνος εισφοράς ήνοίγετο ή τοΰ θεάτρου 
είσοδος καί είς τούς πενεςάτους τών πολιτών, μή φο
βούμενους ούτω νά γίνωσιν αί έορτασιμοι ήμέραι αύ- 
ται ήμέραι νηςείας πρός αύτόν καί τούς οικείους του. 
Αί είσφοραί αύται, λεγόμεναι θεωρικά, έχρησίμευον 
λοιπόν καί πρός τήν θρησκευτικήν λατρείαν, καί πρός 
άνακούφισιν τήν οποίαν ό κυριάρχης Δή μος παρεΐχεν 
είς εαυτόν. "Οθεν ούδέν παράδοξον οτι τά θεωρικά έ- 
θεωροΰντο ώς άποτελοΰντα μέρος τών θεσμών, καί ότι 
άπηγορεύετο πάσα περί τής χρήσεως αύτών συζήτησις. 
Αύτη ή άπαγόρευσις, ήν ό Κ. Boullec αγανακτών α- 
ποκαλεϊ μωράν καί βάρβαρον, δέν ήτο εργον δημαγω
γού τίνος, άλλά προήρχετο έκ νόμου τον όποιον προέ- 

' τεινεν είς τών αρχηγών της συντηρητικής μεοίδος, ό 
Εύβουλος, ό τότε έπί τής οικονομίας ύπουργός, μή θέ- 
λων ίσως ϊνα ρήτωρ τις έκ τών αντιπολιτευόμενων τοΰ 
άνατρέψη αίφνης τόνπροϋπολογισμόν. Ομολογώ ό'τι είς 
έαέ ή άπαγο'ρευσις αύτη φαίνεται ήττον απεγνωσμένη 
και ήττον ένοχος· καί πρώτον, δέν φρονώ ό'τι έτιμώ- 
ρει διά θανάτου, ώς έλέχθη παρά τίνος αρχαίου ρήτο
ρος· έπειτα δέ, πας ρήτωρ ήδύνατο νά προσβάλη πλα- 
γίως τήν χρήσιν τών θεωρικών, διαφεύγων τήν τοΰ νό
μου τοΰ Εύβούλου αύστηρότητα· ήδύνατο νά προτείνη 
τήν κατάργησιν αύτοΰ τοΰ νόμου, καί αφοΰ κατώρθονε 

τοΰτο, ήδύνατο, τηρούμενος πάντοτε έντός τών διατυ- | 
πώσεων, νά προβή καί είς τό κυριώδες άντικείμενον. 
Ταύτην άναμφιβόλως τήν όδον ήκολούθησεν ό Δημο
σθένης, άφοΰ, μή ύποκύψας είς κεφαλικήν ή άλλην τινά 
ποινήν, προέτεινε καί κατόρθωσε νά έπιψηφισθή έν τω 
339 έτει ή μετατροπή τών θεωρικών είς τά έξοδα τοΰ 

πολέμου.
( Τό τέλος εϊς τό προσεχές.) Leo Joubert, 

ίν τή Revue Contemporainb.

Ό κόσσυφος.

150 ειδών κόσσυφοι, εύρισκόμενοι πανταχοΰ τής γής 
έν αφθονία. * Γ

•υκοι- ,»,........... ι 'θ κόσσυφος τρέφεται έκ καρπών καί έντόμων. Εχει
Ό μέλας κόσσυφος είναι ό κοι- κρέας έξαςρετον, διά τοΰτο δέ καί στήνονται είς αύτόν 

—· παντοίων ειδών παγίδες. ’Ενγένει τά πτηνά ταΰτα, 
ώς καί αί κίχλαι, είναι μεταναστευτικά, καί όδοιπο- 
ροΰσιν είς σμήνη μικρά ή μεγάλα.

Οί κυρίως λεγόμενοι κόσσυφοι είναι ή παμμέλανες 
μετά κίτρινου ράμφους καί κίτρινου κύκλου περί τούς 
οφθαλμούς, ή φαιοί, ή λευκοί· εύρίσκονται δέ καί κυα
νοί, άλλ ούτοι σπάνιοι. ? Λ .
νότερος, έχει δέ μήκος έως δέκα δακτύλων καί ολίγων 
γραμμών. Ό θηλυκός διαφέρει τοΰ αρσενικού, έχων 
τα πτερά αίθαλώδη, καί δχιμέλανα. ’Αριθμοΰνται έως

Ο ΚΟΣΣΥΦΟΣ.

Ό Κόσσυφος είναι πτηνόν τής τάξεως τών ς-ρουθών 
καί τοΰ γένους τών όδοντορράμφων (dcntlPOStres). Οί 
Γάλλοι όρνιθολόγοι έν τώ όνόματι τούτω περιλαμβά- 
νουσι καί τάς Κίχλας, διότι άμφοτέρων τά χαρακτη- 
ρις-ικά είναι ράμφος μέν εύρύ, τοξοειδές, πρός τήν βά- 
σιν αύτοΰ ύψηλόν, καί πρός τά πλάγια συμπεπιεσμέ- 

1 νον πόδες δέ σχεδόν ισχνοί· δάκτυλοι δέ τέσσαρες, 
| ών οί τρεις έμπρόσθιοι.
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'θ κόσσυφος αγαπά τά δενδρώδη ή θαμνώδη μέρη, 
όπου μάλιστα ύπάρχουσι μύρτοι, δάφναι καί ρυάκια· 
εύρίσκων δέ αύτόθι επαρκή τροφήν, πλέον δέν άνα- 
Ί ωρεΐ. ’Απαντάται κατά πάσαν ώραν τοΰ έτους, άλλά 
τόν χειμώνα σπανιώτερον.

Κελαδεΐ μελωδικώτατα. Είναι δυσπρόσιτος καί 
πανούργος, καί δέν πλησιάζει εϊς ύποπτον πράγμα, εί- 
μή μετά προφυλάξεως πολλής. Δυσκολως λοιπόν συλ- 
λαμβάνεται, άλλ’ είναι λαίμαργος, καί έκ τούτου πα
ρασύρεται είς κινδύνους χωρίς κάμμίαν ανάγκην. Καί- 
τοι άγριος, συχνάζει ό'μως εις τούς κήπους καί είς τά 
πέριξ τών κατοικιών, καί έαν συλληφθή νέος έ'τι, εύ- 
κόλως συνειθίζει είς την αιχμαλωσίαν.

Φωλεύει είς μικρόν ύψος άπό τής γης, εϊςτε δένδρα 
καί είς θάμνους· καί ένω ή θήλεια καταγίνεται μόνη 
πρός κατασκευήν τής φωλεάς, ό άρρην τέρπει αύτήν έρ- 
γαζομε'νην περιιπτάμενος καί μελωδών. Τέσσαρα ή εξ 
ώά τίκτει ή θηλεια, καί τοΰτο δίς ή τρις τοΰ έ'τους.

'Ο Πετροκόσσυφος διαφέρει τοΰ προηγουμένου 
ων μικρότερος καί προκρίνων τά ορεινά μέρη· καί αύ
τός δέ κελαδεΐ γλυκύτατα. Ωσαύτως καί ό Κυανούς, 
ή 'Ερη μίτης λεγόμενος, συχνάζει είς τούς πετρώδεις 
τόπους, άλλ’είναι αγριότερος καί μελωδικότερος έν- 
ταύτω. Καί ούτος εύρίσκεται είς τήν Εύρώπην καί είς 
τήν Μικράν ’Ασίαν.

Πάντων ό'μως τών κοσσύφων μελωδικότατος είναι 
ό λεγο'μενος Πολύγλωττος ή Σκώπτης (Oiseau 
moqueur), γέννημα τής νοτίου -Αμερικής καί ιδίως 
τής Αουϊσιάνης. Τοΰτον ό φυσιολόγος Αύδουβών λέγει 
ύπερτεροΰντα καί τήν άηδόνα αύτήν κατά τό κελάδημα. 
Αέγεταιδέ ούτος καί σκώπτης, έπειδή απομιμείται πα- 
ραδόξως τά μελίσματα καί όλων τών ά'λλων πτηνών, 
τελειοποιών αύτά, πρός δέ καί τάς φωνάς τών περί 
αύτόν διαιτωμένων ζώων. Διά τοΰτο οί άγριοι τής χώ
ρας έκείνης τόν όνομάζουσι Πουλί τετρακοσιό- 
γλωσσον. Μή ένοχλούμενος ύπο τών κατοίκων τής 
Αουϊσιάνης, κατήντησεν άφοβος ένώπιον τοΰ ανθρώ
που, καί κτίζει τήν φωλεάν του σχεδόν φανερά, πλη
σίον τών κατοικιών. Συλλαμβανόμενος δέ άπό τής 
τρυφεράς αύτοΰ ηλικίας, καθίσταται χειροηθέστατος.

Ό περ'ι κοσσύφου λόγος άναμιμνήσκει ήμΐν ό'τι πρό 
δεκαπέντε περίπου έτών, ό'τε ό περιβόητος γερμανός 
Φαλμεράγερος, έν τη μανία αύτοΰ όπωςέξουδενώσητούς 
απογόνους τών άρχαίων Ελλη'νων, περιηγείτο είς τούς 
τόπους ήμών καί έζήτει πανταχοΰ έπιχειρήματα πρός 
ένίσχυσιν τοΰ έθνοκτόνου συστήματος του, είχεν έλθει 
καί είς Σμύρνην. Είς τήν Σμύρνην, ποιος έκ τών ήμετέ- 
ρων θέλετε νά τόν περιποιηθή ; Οί εύρωπαΐοι περιηγη- 
ταί, πολλάκις άνδρες διάσημοι, έκ τής καλής ή κακής 
έντυπώσεως τών όποιων, δημοσιευόμενης άκολούθως 
έν βιβλίοις, μορφοΰται ή περί τοΰ έ'θνους ήμών έπιπό- 
λαιος τής Ευρώπης γνώμη, όπου δέν τυγχάνουσι δε- 
ξΐώσεως έξήμών, περιέρχονται είς τήν φραγκικήν κοι
νωνίαν, ήτις, ώς γνωστόν, έχθαίρει ήμάς άναιτίως, 
άμελεΐ δέ καί τήν ήμετέραν γλώσσαν. Ούτως, αύτόθεν 
μόνον άρύονται οΐ ξένοι πληροφορίας περί τών καθ’ 
ήμάς. Καί ό Φαλμεράγερος λοιπόν τό αύτό έπαθεν· ή 
μάλλον, καί έκ τοΰ Φάλμεραγέοουλοιπόν έπάθομεν τό 
αύτό. Μίαν ήμέραν, μεταβάς άπό Σμύρνης είς έν τών 
πέριξ χωρίων μετά τίνος τών δυτικών κατοίκων τής 
πόλεως, είδε κόσσυφόν τινα κελαδοΰντα μελωδικότατα 
έντός κλωβού, είς τήν άγοράν τοΰχωρίου, καίήρώτησε 

τόν συνοδεύοντα αύτόν πώς ώνομάζετο ελληνιστί τό 
πτηνόν τοΰτο. — Κότσυφας, άποκρίνεται είς αύτόν ό 
έρωτηθείς. — "Ά! άνέκραξεν ό Φαλμεράγερος έξαγαγών 
άμέσως σημειωματάριον έκ τοΰ κόλπου του· Κότσυ
φας! τό Τ πρό τοΰ Σ δέν είναι ελληνικόν· ιδού καί 
άλλη σλαβική λέξις, προσμαρτυρούσα ό'τι είναι Σλάβοι 
οί νΰν λεγόμενοι "Ελληνες.

Ού'τε ήςευρε τί, ού'τε ήθέλησεν ίσως ν’άπαντήση είς 
τήν μωρίαν ταύτην ό άγαθός τοΰ Φαλμεραγέρου ξενα
γός. Άφήκεν είς τήν ιδέαν αύτοΰ σλαβικήν τήν λέξιν 
κόσσυφόν (άττικώς κόττυφον).

ΔΙΠΓΠΜΑ. — ΤΟ ΒΑΡΑΘΡΟΝ.

(ΐοε σελ. 10.)
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Είς τό βάθος αύλήςτίνος τής Χώρας (City) τοΰ Αον 
δίνου, έν μικρά τινι όδώ άποκρήμνω καί σκολιά καί ο
λισθηρά, ήτις ήγεν άπό τής όδοΰ Tower Street είς 
τήν όχθην τοΰ ποταμοΰΤαμέσιος, έ'κειτο τό κατάς-ημα 
Βίλδιν καί Συντροφιάς, — οίνεμπόρων. Π άκρα τής 
όδοΰ διά τής οποίας κατέβαινέ τις είς τόν ποταμόν (άν 
είχε τήν ό'σφρησιν ικανήν ν’ άνθέξη πρός τάς δυσωδίας) 
ώνομάζετο Σκάλα τής Γλιστράς. Άλλά καί ή αύλή έ- 
κείνη έ'φερεν ονομασίαν ούχ ήττον κωμικήν ή άπαί- 
σιον έκαλεΐτο Τρίοδος τών Κουζουλών.

Πρό πολλών ήδη έτών, οί έχοντες χρείαν νά διαπορθ- 
μεύσωσι τόν Τάμεσιν άπέφευγον τήν αποβάθραν ταύ
την, καί οί πορθμείς είχον παύσει νά προσέρχωνται είς 
αύτήν· ώστε ή μικρά εκείνη ίλυώδης ό'χθη κατήντησε 
νά συγχισθή μετά τοΰ ΰδατος, καί έξ όλης τής παρελ- 
θούσής λαμπρότητος τής Γλιστράς είχον μείνει μόνον 
δύο ή τρεις πάλοι, είς κρίκος καί μία σκωριασμένη 
άλυσος. Άλλ’ όμως προσήρχετο είσέτι είς αύτήν, άν 
καί σπανίως, σκάφος τι φορτωμένου γαιάνθρακας· καί 
τότε έφύτρονον άπό τής ίλύος εύρωστοι τινες αχθοφό
ροι, έξεφόρτοναν τό σκάφος, καί μετεκόμιζον έκεΐ πλη
σίον τό φορτίον του. Συνήθως ή μόνη έμπορική κίνη- 
σις τής Σκάλας τής Γλιστράς προήρχετο έκ της μετα
φοράς τών έμπεπλησμένων κάδων καί τών κενών βαυ- 
καλίων, διά τών όποιων έπληροΰντο ή έκενοΰντο αί οί- 
νοθήκαι τών οίνεμπόρων Βίλδιν καί Συντροφιάς, τών 
μέν είσαγομένων είς αύτάς μετά κρότου πολλοΰ, τών 
δέ έζαγομένων.

Δεξιόθεν, είς άπόστασιν έως διακοσίων μέτρων, έ- 
κειτο ή ρυπαρά Τρίοδος τών Κουζουλών, όλη άνήκουσα 
είς τόν Βίλδιν καί τούς συντρόφους του. Καί κάτωθεν 
μέν είχον έσκαμμένας τάς οίναποθήκαςτων, άνωθεν δέ 
ήγείρετο τό κατάστημά των. Αληθώς, τό κατάστημα 
τοΰτο είχε ποτέ χρησιμεύσει ώςκατοικία. Μακρά σειρά 
παραθυρίων στενών έφαίνετο έπί της σκυθρωπής προσο- 
ψεως τής οικοδομής ταύτης, καί άνω τής ςέγης αύτής 
μικρός τις τροΰλος, άπό τοΰ οποίου έκρέματοείς κώδων.

— Κύριε Βίντρη, έ'λεγεν ό Ούάλτερος Βίλδιν· στο- 
χάζεσθε ότι άνθρωπος είκοσιπενταετής, δυνάμενος νά 
λέγη καθ’ έαυτόν οσάκις φορεΐτόν πϊλόντου, — Αύτός 
ό πίλος σκεπάζει τήν κεφαλήν τοΰ ιδιοκτήτου αύτοΰ 
τοΰ κτήματος καί τοΰ κυρίου τών έπιχειρήσεων τοΰ κα- 
τας-ήματος τούτου· στοχάζεσθε ότι ό τοιοΰτος άνθρω-

•πος θά ήτο καυχηματίας ; Τούλάχιστον δέν θά είχε 
δίκαιον νά ήναι έκ τοΰ εαυτού του εύχαριστημένος ;

Τούς λόγους τούτους άπέτεινεν ό Ούάλτερος Βίλδιν 
άπό τοΰ γραφείου του πρός τόν άνθρωπον τον όποιον 
μετεχειρίζετο διά τάς υποθέσεις του είς τά δικάς-ήρια· 
πάραυτα δέ προσθέσας είς τόν λόγον του καί τήν πρά- 
ξιν αύτήν, έλαβε τόν πΐλόν του, τόν έφόρεσε, καί πά
λιν τόν άπέθεσεν είς τόν τόπον όπόθεν τόν είχε λάβει. 
"Επραξεν όμως τό κίνημα τοΰτο χωρίς νά ύπερβή τά 
όρια τής συστολής, διότι ήτο φύσει μετριόφρων νέος.

Τίτο τωόντι άπλοΰς καί αφελέστατος. Φαντάσθητε 
άνδρα τινά λευκότατον καί ροδόχροον, άλλά καί πολύ 
σωματώδη· πράγμα παράδοξον διά τήν είκοσιπεντα- 
ετή αύτοΰ ηλικίαν. Η κομήτου ήτο μέλαινα, σχημα- 
τίζουσα χαρίεντας βοστρύχους, καί οί γλαυκοί οφθαλ
μοί του είχον θέλγητρόν τι όχι σύνηθες. Εύπροσηγορώ- 
τατος άλλως τε ώς καί άκακος, οσάκις ένόμιζεν ότι 
είχεν αιτίαν τινά όπως έκφράση χαράν ή εύγνωμοσύνην, 
δέν εύρισκε λόγους πρός τοΰτο άρκούντας.

’Εξ έναντίας δέ ό Βίντρης ήτο σύντροφος πολύ πε- 
ριεσκεμμένος καί έχέμυθος. ’Ηδύνατότις νάπαρομοιάση 
τούς οφθαλμούς του πρός δύο μικρά σφαιρίδια άνοιγο- 
κλειόμενα άδιακόπως, καί προκύπτοντα άπό δύο παχυ- 
τάτων βλεφάρων, έν τώ μέσω φαλακράς καί ογκώδους 
κεφαλής. Κατ’έκείνην τήν ς-ιγμήν, οΐλόγοιτοΰ Βίλδιν
τόν κατέτερπον έθεώρεε ώς κωμικώτατον πράγμα τήν 
ειλικρινή γλώσσαν καί τήν απλότητα τής καρδίας τοΰ 
νέου δςτις ώμίλει πρός αύτόν.

—Ναι, άπεκρίθη· κ’ έγώ στοχάζομαι ότι δικαίως 
εισθε εύχαριστημένος έκτοΰ εαυτού σας ... Βέβαια ... 
Χά ! χά I

’Επί τοΰ γραφείου εύρίσκοντο πέμματά τινα ξηρά, 
μία φιάλη, καί δύο ποτήρια.

— Αγαπάτε τό παλαιόν κρασί τοΰ Πόρτου; αύτό 
έδώ είναι σαρανταπέντε έτών, είπεν ό Βίλδιν.

— Τό άγαπώ! καί έχει έρώτησιν; άπήντησεν ύ Βίν
τρης· άλλά μ’ έδώκετε κ’ έ'πια πολύ . . .

—Είναι άπό τό καλήτερον μέρος τής καλητέρας οί
νοθήκης μας, έπρόσθεσεν ό Βίλδιν.

—”Ω, ναί· σάς εύχαριστώ, κύριε, . . . είναι έξαί- 
ρετον κρασί!

Καί πάλιν ηρχισε νάγελά υψών τό ποτήριόντου καί 
βλέπων αύτό έρωτικώς. Τόν έφαίνετο άστεΐον πώς ή- 
δύνατό τις ν’άποχωρισθή τοιούτου οίνου άλύπως· μά
λιστα δέ νά δίδη νά πίνωσιν έξ αύτοΰ δωρεάν.

— Τώρα, ύπέλαβεν ό Βίλδιν, δςτς καί είς τάς περί 
υποθέσεων διαπραγματεύσεις του δέν παρήτει τήν παι
δικήν του φαιδρότητα,—στοχάζομαι, κύριε Βίντρη, 
ότι όλα τά έτακτοποιήσαμεν, καί μάλιστα όσον είναι 
δυνατόν καλήτερον.

— ’Οσον είναι δυνατόν καλήτερον, έπανέλαβεν ό 
Βίντρης.

— Εχομεν τώρα ένα συνέταιρον βέβαιον.
— Ναι, εχομεν ένα συνέταιρον βέβαιον! . . .
— Ζητοΰμεν διά τών έφημερίδων καί μίαν οίκο- 

νόμον.
—Ναι, μίαν οίκονόμον . . . διά τών εφημερίδων 

« Να κατευθυνθή είς τήν Τρίοδον τών Κουζουλών· 
δείνα οδός, άπό τάς δέκα μέχρι μεσημβρίας.» Τοΰτο 
απλώς θ’ άναγγελθή.

— Αί υποθέσεις της μακαρίτιδος τής μητρός μου 
έτακτοποιήθησαν, είπεν ό Βίλδιν.

— ’Εκεΐναι έτακτοποιήθησαν, έπρόσθεσεν ή ηχώ.
— Τά δικαστικά έξοδα έπληρώθησαν όλα.
— 'Ολα, είπεν ό Βίντρης, γελάσας βαναύσως.
Καί διατί ό Βίντρης έγέλα ; Διότι έσκέπτετο ότι ά- 

ληθώς εύρίσκονται είς τόν κόσμον άνθρωποι απλοϊκοί 
τοσοΰτον, ώστε νά πληρώνωσιν άνεξελέγκτως έξοδα.

— Η μήτηρ μου ή μακαρίτις ... ή πτωχή μή- 
τηρ μου! έςηκολούθησεν ό Βίλδιν οσάκις ομιλώ περί 
αύτής αισθάνομαι τόσην άγαλλίασιν ! . . . άλλά καί 
λύπην ένταύτώ τόσην I . . . Γνωοίζετε πόσον τήν ή- 
γάπων, καί πόσην είχε φιλος·οργίαν πρός έμέ. ’ Ηγουν 
τοιαύτης αγάπης μεταξύ μητρός καί υίοΰ άμφιβάλλω 
άν ύπάρχη άλλο παράδειγμα. Ποτέ, άφ’ής ήμέρας μέ 
παρέλαβεν ύπό τήν ιδίαν της σκεπήν, δέν ένθυμοΰμαι 
νάήλθαμεν είς διαφωνίαν τινά. Τί έκατάλαβες! μόνον 
δεκατρία έτη έπέπρωτο νά διαρκέση αύτη ή εύδαιμο- 
νία. Μόνον δεκατρία έτη, δέν ήτο όλίγιστον ; Αύξησα 
μόνον δεκατρία έ'τη πλησίον τής φιλόστοργου έκείνης 
μητρός, καί μόνον προ οκτώ έτών μέ είχεν έμπιςευθή 
τό μυστικόν, ότι ή'μην υιός της. Γνωρίζετε τήν λυπη- 
ράν ταύτην ιστορίαν, κύριε Βίντρη· τίς θά τήν έγνώ- 
ριζεν, άν όχι σείς;

Καί ό Βίλδιν έ'κλαιε μετά λυγμών.
Άλλ’ένω έσπόγγιζε τά δάκρυά του, ό Βίντρης τί έ- 

καμνεν ; Ό Βίντρης άπεγεύετο ήδέως τόν οίνον τοΰ 
Πόρτου κατά μικρά ροφήματα, άλείφων τον ούρανίσκον 
του διά τής γλώσσης, περιφερομένης ύπ’αύτόν.

—Γνωρίζω βέβαια τήν ίςορίαν . . . είπεν· ώ, ναι, 
τήν γνωρίζω πολύ καλά.

— Η μήτηρ μου, ή δυςιιχής! έπανέλαβεν ό Βίλδιν. 
Πόσον σκληρώς ήπατήθη, καί πόσα ύπέφερεν! Αλλά 
ποτέ δέν ήνοιξε τά χείλη της νά παραπονηθή. Υπό 
τίνος ήπατήθη, καί πώς τήν συνέβη τό μέγιστον τοΰτο 
δυστύχημα τής ζωής της; Μόνος ό Θεός τό γινώσκει. 
Ή πτωχή μου ή μήτηρ ποτέ δέν ήθέλησε νά προδώση 
τό μυστικόν έκείνου όςτις τήν έπρόδωκε πιστεύσασαν 
είς αύτόν- ποτέ ...

—Ναι, είχε κάμει άπόφασιν ν’άποσιωπήση τό ό
νομά του, είπεν ό Βίντρης, περιφέρων πάλιν έντός τοΰ 
λάρυγγόςτου τόν έξαίρετον οίνον· επρεπεν ίσως νά τό 

1 αποσιώπηση.
Καί τοΰτο μέν είπεν ό Βίντρης, έπρόσθεσε δέ κατά 

νοΰν ήμικλείων τόν οφθαλμόν, — Καί τό κατώρθωσεν 
| έκείνη καλήτερα παρ’ όσον θά έ'καμνες σύ μέ τήν άθυ- 

ροστομίαν σου.
— Τί νά γίνη ! « τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μη

τέρα σου, καί μακρόβιος έση », προσέθεσεν ό Βίλδιν δα- 
κρυρροών έ'τι καί άπομάσσων τούς οφθαλμούς. Οταν 
εύρισκόμην, κύριε Βίντρη, είς τό φιλανθρωπικόν κατά
στημα τών ’Ορφανών, τόσην όλίγην ήσθανόμην διάθε- 
σιν ύπακοής πρός τήν έντολήν ταύτην, ώστε έ'λεγα έν 
πεποιθήσει ότι δέν θά έζων μακράν ζωήν. ’Αλλ’ όμως 
συνέλαβα μετ’ ού πολύ θερμοτάτην στοργήν πρό^τήν 
μητέρα μου, καί τήν έτίμησα έξ όλης μου τής ψυχής, 
καί έως σήμερον σέβομαι μεγάλως τήν μνήμην της.

— Τήν σέβεσθε; ήρώτησεν ό Βίντρης.
— ’Ω, βαθύτατα! Φαντασθήτε· επτά έτη* έξηκο- 

λούθησεν ό Βίλδιν, ούδόλως συς·ελλόμενος δια τα^δά- 
κρυάτου, επτά εύδαίμονα έ'τη, ή αγαθή έκείνη μή
τηρ ύπήρξε συνέταιρος τών προκατόχων μου, Πεβλε- 
σώνος Ανεψιού καί Συντροφιάς. Αφοΰ έ'φθασα είς νό
μιμον ήλικίαν, μετεβίβασεν είς έμέ τό μερίδιον τό ό



45
44 ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ.

ποιον είχε κληοονομήσει έν τούτω τώ καταστήματι, 
έπειτα δέ ήγόρασε δι’έμέ καί τό μερίδιον τοΰ Πεβλε
σώνος· καί δ,τι άν είχε, τό κατέλιπεν εις έμέ" όλα, 
έκτος αύτοΰ του πένθιμου δακτυλιδιού τό όποιον φα- 
ρεΐτε . . . Διατί νά μου άποθάνη, διατί! Ακόμη δέν 
έγειναν έξ μήνες άφοτου ήλθεν έν πρωί εϊς την Τρίοδον 
τών Κουζουλών διά ν’άναγνώση ίδίοις δμμασιν άνωθεν 
της θύρας τοΰ καταστήματος την νέαν έπωνυμίαν, Βίλ- 
διν καί Συντρ. Καί απίθανε- -τήν έχασα διά παντός !

—Λυπηρόν ! . . . λυπηρότατου ! . . . έψιθύρισεν ό 
Βίντρης- άλλ’αυτη είναι ή κοινή τύχη όλων μας· ό μέν 
σήμερον, ό δέ αύριον, όλοι άπ’έκεΐ θά περάσωμεν.

Τοΰτο δέ άπέδειξεν ό Βίντρης καί διά πραγμάτων, 
κενώσας της φιάλης τό ύπόλοιπον.

— Διά παντός! έπανέλαβεν ό Βίλδιν άπομάσσων 
νέα δάκρυα· μόνη ή μνήμη της μέ μένει εϊς τό έξης, 
καί ό ςεναγμός. Εύθύς έξ αρχής, άμα την είδα, ή καρ- 
δία μου δλη έδόθη είς αύτήν ή φύσις, βλέπεις . . . 
Καί τούτο ενώ την ένόμιζα ξένην. Ήτο Κυριακή ημέρα- 
εΰρισκώμεθα είς τό τέλος τοΰ δείπνου, έκεΐ, εϊς τό φι
λανθρωπικόν κατάστημα τών ’Απατόρων παιδιών. . . 
Καί μή νομίσετε, κύριε Βίντρη, ό'τι ερυθριώ τελείως 
ώς μη γνωρίσας τόν πατέρα μου. Μη γνωρίσας πατέρα, 
θέλω σήμερον νά ήμαι πατήρ πρός όλους τούς ύπαλλη- 
λους μου.

— Αύτο σάς τιμά· εύγε σας! έπέφερεν ό Βίντρης.
—Καί διά τοΰτο, έξηκολούθησεν ό Βίλδιν παροτρυ- 

νόμενος, μάλιςα δέ πλημμυριζόμενος ύπό της εύγλωτ- 
τίαςτου αύτης, κηρύττω διά τών έφημερίδων ότι ζητώ 
καλήν τινα οίκονόμον διά την οικίαν μου, έντός τοΰ 
καταςήματός μου. Επιθυμώ, κατά τινα παλαιάν συ- 
νη'θειαν, νά έπαναφέρω τας πατριαρχικάς έκείνας σχέ
σεις, αΐτινες ΰπηρχον άλλοτε ποτέ μεταξύ προϊσταμέ
νου καί ύπαλλήλων. Αγαπώ νά ζώ είς τό αύτο μέρος 
όπου κερδαίνω. Μέ άρέσκει νά κάθημαι καθ’ έκάστην 
είς την επάνω άκραν της τραπέζης όπου θά έλθουν νά 
παρακαθήσωσιν οΐ άνθρωποι της υπηρεσίας μου, διάνά 
φάγωμεν όλοι όμοΰ έκ του αύτοΰ ψητού καί έκ τοΰ αύ
τοΰ βοαστοΰ, καί νά πίωμεν έκ τοΰ αύτοΰ ζύθου· ναι, 
καί νά κοιμηθώσιν έπειτα όλοι οί ύπηρέται του Ούαλ- 
τέρου Βίλδιν ύπό την αύτήν στέγην μετ αύτοΰ. 'Όλοι 
δέ όσοι καί άν ημεθα ... Μέ συγχωρεΐτε, κύριε Βίντρη, 
πάλιν ηρχισε νά βομ.βη ή κεφαλή' μου . . . σάς παρα
καλώ νά μέ συνοδεύσετε είς την βρύσιν της αντλίας.

Φοβηθείς ό Βίντρης έκ της όψεως τοΰ πελάτου του, 
ήτις κατέστη όλοπόρφυρος, άναβάντος τοΰ αίματος είς 
την κεφαλήν, τόν έλαβε πάραυτα έκ τοΰ βραχίονος, 
καί τόν έφερεν έξω, είς την αύλη'ν. "Επειτα δέ ήντλη- 
σεν όλαις δυνάμεσιν ύδωρ, έκ τοΰ όποιου λαβών ό Βίλ- 
διν άφθονον έλουσε την κεφαλήν, ένιψε τό πρόσωπον, 
έπιεν άκορές-ως, καί τότε είπεν δτιησθάνθη βελτίωσιν.

— Βλέπετε; ύπέλαβεν ό.Βίντρης, είσθε πολύ εύαί- 
σθητος, καί δέν πρέπει ν’ άφίνετε την καρδίαν σας νά 
θερμαίνεται τόσον.

’Επέστρεψαν είς τό γοαφεΐον, καί ό Βίντρης έξηκο- 
λούθει νά έπιπληττη τόν Βίλδιν άποσπογγιζόμενον.

— 'Η κράσις μου είναι τοιαύτη, κατά δυστυχίαν, 
άπεκρίνετο ό νέος, άλλά δένύπάρχει φόβος· είπακάμ- 
μίαν παραλογίαν έντός της ζάλης μου ;

-— θχι, όχι! Κάμμίαν παραλογίαν.
— Δέν ένθυμοΰμαι τί έλεγα ό'τε διεκόπην . . ·
— ’Ελέγετε ... ’Αλλ’έγώ είς την θέσιν σας θ’άπέ- 

φευγα αύτην την ομιλίαν, πρός τό παρόν τούλάχι- 
στον . . . άφοΰ σάς συγκινεΐ.

—Ναι, θά προσέξω . . . Αλλάτί έλεγα ότε ηρχι- 
σεν ή κεφαλή μου νά βομβή;

•—-Δια τό ψητόν έλέγετε καί τό βραστόν καί τον 
ζύθον ... ’Ελέγετε, νά κατοικώμεν ύπό την αύτην ς·έ- 
γην όλοι όσοι καί άν ημεθα . . .

—Ναι, όλοι όσοι καί άν "ημεθα, ναι ... όλοι όμοΰ 
βομβοΰντες . . .

— Α’ί, α’ί! . . . ανέκραξε διακόψας ό Βίντρης. Σάς 
είπα ότι είσθε πολύ εύαίσθητος, πολύ εύπαθής, καί ό 
έρεθισμός αύτός είμπορεΐ νά σάς βλάψη . . . θέλετε 
πάλιν νά έξέλθωμεν;

—Όχι, όχι, είναι περιττόν· είμαι καλητερα. Λοι
πόν, έπαναλαμβάνω τήν ομιλίαν μου. Όλοι όσοι καί άν 
"ημεθα νά σχηματίζωμεν είδος τι οικογένειας ... διότι 
έγώ, κύριε Βίντρη , ών παιδίον , δέν ήσθάνθην τήν οι
κογενειακήν έκείνην ηδονήν, τήν οποίαν όλα τά παιδία 
αισθάνονται. ’Ακολούθως προσηλώθην είς τήν πτωχήν 
μου τήν μητέρα, καί άφοΰ τήν έχασα, μάλλον έκλινα 
πρός συνεταιρισμ-όν τινα, ή πρός τό νά ζώ κατά μόνας. 
"Α! κύριε Βίντρη, ή ιδέα, νά πράξω τό χρέος μου πρός 
τούς άπ’έμέ έξαρτωμένους, νά αίσθάνωμαι τό πρός έμέ 
σέβας καί όμοΰ τήν αγάπην των , δέν φαντάζεσθε ό
ποιον θέλγητρον ή ιδέα αύτη λαμβάνει ένώπιον τών ο
φθαλμών μου πατριαρχικόν, γλυκύτατον ! Δέν ειζεύρω 
σείς πώς τό θεωρείτε ...

— ’Εγώ; άνέκραξεν ό Βίντρης· αύτο σάς είναι άδιά- 
φορον. Εγώ τί είμαι είς αύτήν τήν περίστασιν ; Τί
ποτε. Σείς είσθε τό παν. Είς έμέ αύταί σας αί ίδε'αι 
είναι άλλότριαι όλωςδιόλου.

—"Ω ! άνέκραξεν ό Βίλδιν αναφλεγόμενος παραδό- 
ξως, είς έμέ δέ πάλιν αύτό μου τό σχέδιον παρίσταται 
ούράνιον . . .

— Αληθινά 1 είπε διακόψας αύτόν άποτόμως ό τής 
θέμιδος λειτουργός· άλλ’έγώ, είς τήν θέσιν σας, κύ
ριε Βίλδιν, θά έπρόσεχα νά μή . . .

— Μή φοβεΐσθε, κύριε Βίντρη. Ιδού· έξηκολούθη
σεν ό νέος λαβών άπό τίνος έπίπλου όγκώδέςτι βιβλίου 
μουσικής* — αύτός είναι ό Χαΐνδελ.

— Χαΐνδελ! καί τί πράγμ.α είναι αύτός; ηρώτησεν 
ό Βίντρης μεμψιμοίρως πως.

— Ό μελοποιός Χαΐνδελ! . . . Μοζάρτος, Χάΰδ- 
νος, Κέντης, Γρύνης, Μενδελσών, ό'λων αύτώντών μου- 
σικοδιδασκάλων γνωρίζω τούς χορούς. Είς τόν μικρόν 
ναΐσκον τοΰ ’Ορφανοτροφείου ύπάρχει όλων αύτών ή 
συλλογή. Τί ώραΐα τροπάρια! Διατί ήγουν νά μή τά 
μάθωμεν όμοΰ;

— Όμοΰ; τί εννοείτε λε'γων «όμοΰ; » ανέκραξεν ό 
Βίντρης, μή πλέον συνεχόμενος· ποιος θέλετε να μαθη 
αύτά τά τροπάρια ;

—Ποιος; . . . ό προϊστάμενος καί οί ύπάλληλοι.
— Ά, αύτό διαφέρει.
Ό Βίν.τοης είχε φοβηθή μήποτε ό Βίλδιν τόν άπε

κρίνετο « έγώ καί σύ ! »
— Πώς διαφέρει; έξηκολούθησεν ό Βίλόιν είναι τό 

αύτό. 'Η μουσική πρό πάντων θά χρησιμεύσει ώς δε
σμός ήμών όλων. Θά παγαίνωμεν εις τήν πλησιες-έραν 
εκκλησίαν νά ψάλλωμεν όμοΰ έναρμονίως· φαντάζεσθε 
δέ μέ πόσην έπειτα άγγαλλίασιν θά έπιστρέφωμεν έδω 
νά συγγευματίζωμεν. Αλλ’ είναι χρεία νά βάλω τό 
σύστημ.α τοΰτοΌσον τάχιστα είς ενέργειαν, ώςε, όταν
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έλθη ό νέος συνέταιρος καί καταλύση είς τήν οικίαν ι 
μου, νά τό εύρη ήδη άκολουθουμενον. ι

—Εύχομαι καλάς έκβάσεις! είπεν άνεγειρόμενος ό , 
Βίντρης. Άράγε καί ό Ααίδλης θά ήναι συνέταιροςτοΰ 
Χαΐνδελ καί τοΰ Μαΐνδελ, καί αύτών όλων τους ο
ποίους είπετε;

— ’Ελπίζω· πώς όχι;
— Είθε νά εύρεθοΰν όλοι αύτοί’οί κύριοι εΰχαριστη- 

μένοι. ’Εν τούτοις, χαίρετε, κύριέ μόυ, χαίρετε!
Καί συσφίγξαντες τάς χεΐρας άπεχωρίσθησαν. Μόλις 

είχεν αναχωρήσει ό Βίντρης, καίήκούσθη ή θύρακρουο- 
μένη* είσήλθε δέτις είς τό γραφείου τοΰ Βίλδιν δι’άλ- 
λης τίνος θύρας, άγούσης είς τήν αίθουσαν όπου ήσαν 
οί γραμματείς. Ό είσελθών ήτο ό πρώτος τών ύπηρε- 
τών τής οίνοθήκης τοΰ Πεβλεσώνος Ανεψιού, ό Ζώης 
Λαίδλης αύτός, άνθρωπος βραδύς καί σκυθρωπός· ώς 
ανθρώπινη αρχιτεκτονική, αχθοφόρος. Έφόρει δέ έν- 
δυμ.ασίαν τετριμμένην, καί ποδίαν άναβαίνουσαν μέ
χρι τοΰ λαιμοΰ, ποδίαν ήτις είχε τήν οψιν καί σφουγ- 
γαροπάνου, καί δέρματος άπό ρινόκερων.

—... Κύριε Βίλδιν, καινούργιέ μ.ου αύθεντικέ, εί
πεν ούτος μετά τόνου άκροχόλου, εισερχόμενος· όσον 
διά τό ίδιον φαγητού καί τήν ιδίαν κατοικίαν . . .

— Τί τρέχει, Ζώη; . . .
— "Ηγουν έγώ σάς ομιλώ διά τόν εαυτόν μου, διότι 

όσον διά τούς άλλους, ποτέ δέν αγαπώ νά όμιλοί . . . 
ούτε φαγητού έγΐό έχω χρείαν, ούτε κατοικίας. Άν ό
μως έπιθυμήτε νά μοΰ δίδετε κατάλυμα καί τροφήν, 
έστω . . . είμπορώ νά τρώγω κ’ έγώ καθώς όλοι* όμως, 
μέ συγχωρεΐτε ότι σάς λέγω , έμέ δέν μέ μέλει όπου 
καί άν τρώγω, όσον μέ μέλει τί θά τρώγω. ’Εδώ θά 
τρώγουν καί οί άλλοι όλοι ύπάλληλοι; Τά δύο άλλα 
παιδιά τής οίνοθήκης, οί τρεις αχθοφόροι, οί δύο μα- 
θηταί, οί άλλοι οί μέ τό ήμ.εροκάματον . . . όλοι ή
γουν έδώ θά τρώγουν;

—Ναί, Ζώη . . . καί έλπίζω ούτω νά σχηματίσω- 
μεν ώς μίαν ήνωμένην οικογένειαν.

—Καλά, είπεν ό Ζώης· καλόν θά ήναι δί αύτούς.
— Καί δι’αύτούς, καί διά σέ. Πώς; 
Ο Ααίδλης έκίνησε τήν κεφαλήν.
—Είς έμέ νά μή βάλετε βάσιν, αύθέντη· έγώ, είς 

αύτήν μου πλέον τήν ηλικίαν , καί καθώς αί περιστά
σεις έσχημάτισαν πλέον τόν χαρακτήρα μου, δέν είμ
πορώ διά μιάς ν’ αλλάξω . . . ν’αγαπήσω τήν συνανα
στροφήν μέ πολλούς. Καί οί Πεβλεσών Ανεψιός, οσάκις 
μ. έλεγαν, «Ζώη, γίνε καί σύ ολίγον εύθυμος, καθώς 
όλοι, » άπεκρινόμην . . . είξεύρεις τί τούς άπεκρινό- 
μην ; « Σείς κυττάζετε νά ήσθε εύθυμοι, σείς οί σιϊνει- 
θισμένοι νά πίνετε τό κρασί. ’Εγώ μόνον άπό τούς πό
ρους τοΰ σώματός μου τό ρουφώ, καί τό κρασί πινό- 
μενον κατ αύτόν τόν τρόπον κάμνει άλλην ένέργειαν. 
Αλλο είναι, κύριοί μου, τό ν’ άδειάζη κάνεις τό ποτήρι 

του εις μιαν καλήν αίθουσαν, ζεστήν, φωνάζων Ίπ, 
ούρρα! είς ύγείαν τών φίλων, καί άλλο τό νά ποτίζε
ται μονοςτου άπό τούς πόρους καί άπό τούς πνεύμονας 
του, κάτω, είς τό βάθος μιάς χαμηλής καί σκοτεινής 
οίνοθήκης, καί μέσα είς τήν μούχλαν τής άτμ.οσφαίρας 
της. » θέλω να είπώ ήγουν καί είς τήν αύθεντιά σου· 
έγω ύπήρξα παιδί τής οίνοθήκης είς όλην μου τήν ζωήν 
όλον μου τόν νούν τόν έξώδευσα είς αύτήν τήν δουλειά, 
και έγινα μάλις-α δι’ αύτό, καθώς έγινα, έ'να ζώον. Δέν 
σε λέγω κάνένα ψεΰμα. Ζώη μέ λέγουν, άλλά καί ζώον

είμαι άληθινά. Σκυθρωπότερον άνθρωπον νά εύρης απ’ 
έμέ είναι δύσκολον. Λοιπόν μή σε μέλη τήν αύθεντιά 
σου· τραγουδεΐτε, κενόνετε μ εύθυμίαν τά ποτήριά 
σας. Καλά κάμνετε. Λέγουν ότι κάθε σταλαγμός όςτις 
πίπτει έπάνω σας έξαλείφει μίαν ρυτίδα . . . τό πι
στεύω. Δοκιμάσετε όμως νά μυρισθήτε τό κρασί άπό 
τούς πόρους τοΰ σώματός σας, όταν δέν έχετε όρεξιν, 
καί θά ίδήτε.

— Πολύ μέ λυπεί, Ζώη, αύτό τό όποιον μέ λέγεις, 
άπεκρίθη ό Βίλδιν, ένώ ήλπιζα ότι θά έσχημάτιζες 
καί σύ μίαν τάξιν μουσικής είς τήν οικίαν μ.ου.

—’Εγώ, αύθέντη I ... Ο Ζώης είναι πάντοτε Ζώης· 
ποτέ έν θά οΰ καθήση νά μελετά άρμ.ονίας· όσον δι’ 
αύτό νά ήσθε βε'βαιος. Εςω άπό τάύπόγειά μου, άλλο 
δέν μπορώ νά ήμαι, παρά μία μηχανή ήτις μ.όνον εΐ- 
ξεύρει νάκαταπίνη. Ό στόμαχός μου είναι γιερός. Ό
μως σάς εύχαριστώ, νέε μου αύθέντη, ότι μ ένομίσετε 
άξιον νά τρώγω είς τό τραπέζι σας.

— Ω, αύτό είναι αναπόφευκτου, Ζώη.
— Άς ήναι . . . Άλλά θά λάβετε τωόντι σύντρο

φον είς τό κατάσημα καί έ'να άλλον νέον, τόν Γεώργιον 
Βένδαλ, καθώς ακούω;

—Ναί.
— Ακόμη μία μεταβολή. Κυττάςετε τούλάχιστόν 

μήν αλλάξετε καί τό όνομα τοΰ καταςη'ματος. Φθάνει 
ότι τό ήλλάξατε μίαν φοράν· μή τό κάμετε άλλοτε. 
Μάλις-α, καλητερα θά ήταν άν άφίνετε νά τρέχη ή έ- 
πωνυμία «Πεβλεσών καί Συντροφιά», ήτις ύπήρξε πάν
τοτε καλότυχη. Όταν ή τύχη ήναι καλή, δέν πρέπει 
κάνεις νά τήν μετακινή.

— Όχι, Ζώη, τ’όνομ.α θά τό διατηρήσω άμετά- 
βλητον.

—Χαίρομαι δι’αύτό, κύριε Βίλδιν, καί σάς προσ- 
■ κυνώ. "Ομως καλητερα θά ήταν άν άφίνετε να τρέχη 

ή έπωνυμία « Πεβλεσών καί συντροφιά. » Κάπως θά ή
ταν καλητερα.

Ε1ΣΑΓΕΤΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ.

Τήν έπιοΰσαν , ό Ούάλτερος Βίλδιν έκάθητο είς τό 
έστιατόριον περιμ-ένων τάς γυναίκας αΐτινες-, εΐδοποιη- 
θεΐσαι διά τών έφημερίδων, έ'μελλον νά προσέλθωσιν 
έπιζητοΰσαι τήν ύψηλήν -υπηρεσίαν οικονόμου έντή οι
κία του. Τό έστιατόριον τοΰτο ήτο πανταχόθεν σανι- 
δόφρακτον· τό έδαφος του έκ δρυός, σκεπασμένου διά 
σμυρναϊκοΰ τάπητος πεπαλαιωμένου· τά δ’έπιπλα έκ 
μελανοβαφούς άκαΐου ξύλου (acajou), έπιπλα μακράς 
παρασχόντα έκδουλεύσεις, καί πολλάκις έπί άρχοντος 
Πεβλεσώνος λαβόντα τόν ανακαινιστήν τής βερενίκης 
ασπασμόν. Η μεγάλη άγγοθήκη πολλών είχε γίνει έ- 
πιμάρτυρ γευμάτων πραγματευτικών, κατά τά όποια 
ό Πεβλεσών Ανεψιός έφέρετο γενναίως πρός τούς πελά- 
τας του, έπειδή ούτος έπρέσβευε τήν αρχήν, ότι κα
λός έμπορος πρέπει νά δίδη αφειδώς ώόν όπως λάβη 
όρνιθα. Τρία μεγάλα πύραυνα έκοιμώντο ύπό τήν με- 
γάλην εστίαν, ήτις σχεδόν έφράττετο ύπ αύτών καί 
τίνος οίνοθήκης έχούσης σαρκοφάγου σχήμα· πραγμα- 
τικώς δέ είς τόν καιρόν της άπειρα ποτά ειχον^ταφή 
έντός αύτής. Άλλ’άφότου ό ροδοκόκκινος έκεΐνος καί 
όλοςφόγγυλος καί τήν μεγάλην φενάκην φορών άγαμος 
γέρων, ού τίνος ή είκών έκρέμ,ατο είς τόν τοίχον, άνω
θεν τής μεγαλοπρεπούς άγγοθήκης (ήτο δέ ούτος ό Πε-
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βλεσών, —οχι όμως ό ανεψιός), άφότου, λέγόμεν, ή- 
βουλήθη και αύτός να κατοίκηση εντός σαρκοφάγου, τά 
πύραυνα ταΰτα άπέμειναν ψυχρά, ώς εκειτο ψυχρός και 
ό γηραιός εύπορος.

Και παν άλλο δέ τού παλαιού τούτου καταλύματος 
έφαίνετο άπηρχαιωμενον και παγετώδες. Οί δύο με
λάνες καί που χρυσοί γρύφοι οίτινες ύπεβάσταζον τάς 
λυχνίας, χύνοντες άπό του στόματός των άλύσεις έ- 
χούσας είς τά άκρατων σφαίρας μελαίνάς, παρίσταντο 
ώς έξαιτούμενοι οίκτον, ό'τι άπό τοσούτου ήδη χρόνου 
έτη'ρουν την επαχθή έκείνην θέσιν. Ίίλλασσον οί οίκο- 
δεσπόται, και αύτοί παρητοΰντο πάντοτε δέσμιοι!

Κατ’έκείνην την θερινήν πρωίαν, συνέβη τι αληθώς 
θαυμάσιον, όσον ή άνακάλυψις τού νέου κόσμου ύπό 
τού γηραιού Κολόμβου. Ό ούρανός άνεκάλυψε τέλος έκ 
τού ύψους του διά τών έπιμόνων του βλεμμάτων την 
Τρίοδον τών Κουζουλών. Είσέδυσε μέχρις αύτής τό 
φως καί ή θερμότηςτου. Μίατών άκτίνωντου ήλθε καί 
διεχύθη έπί τής είκόνος γυναικός τίνος, είκόνος κρεμα- 
μένης άνω τής έςίας, καί άποτελούσης, μετά τής τού 
θείου Πεβλεσώνος, τόν μόνον ςολισμόν τοΰ έσιατορίου.

Ό Βίλδιν παρετήρει την ζωγραφιάν ταύτην.
— 'Η μη'τηρμου είκοσιπενταετής, έλεγε καθ’έαυτόν.
Καί οί οφθαλμοί του ήκολούθουν γεγηθότως τήν εύ

λογη μένην ακτίνα . . . Δύο εικόνας τής γυναικός ταύ
της είχε- ταύτην μέν, παριστώσαν αύτήν είς όλον τό 
κάλλος καί τήν νεότητα, έξέθεσεν έν τω έστιατορίω, 
διά νά βλέπωσιν οί ξένοι, τήν δ’άλλην, όπου παρί- 
ς-ατο ή αύτή γυνή πεντηκοντούτις, ό'τε άπέθανεν, είχεν 
είς τόν κοιτώνα του, ώς ένθύμιον μετά τοΰ οποίου ή
θελε νά ζή διά βίου . . .

—Τί θέλεις, Ίάρβη ;
Τήν έρώτησιν ταύτην άπέτεινε πρός ένα τών γραμ

ματέων του, τού οποίου ή κεφαλή προέκυψε διά τής ή- 
μιηνεωγμένης θύρας.

— Ήλθα, κύριε, νά σάς είπώ ότι είναι δέκα ώραι 
όσονούπω, καί ότι είς τό γραφεΐον ήλθαν γυναίκες πολ- 
λαί, καί κάθηνται περιμένουσαι.

—Πολλαί λέγεις; άνέκραξεν ό Βίλδιν έρυθριών καί 
συγχρόνως ώχριών. Κάλλιον θά ήτο άν τάς είσήγα όταν 
ήσαν μόνον μία ή δύο. Υπομονή· κάμε με τήν χάριν, 
Ίάρβη, νά τάς είσάξης μίαν πρός μίαν, άρχίζων άπό 
τής έλθούσης πρό τών άλλων, κατά τάςιν.

Τούτο δ’είπών, μετέβη όπισθεν τής τραπέζης, κατε- 
κάθησεν είς τήν θρονίδα του, έθεσεν ένώπιόν του μέγα 
τι μελανοδοχεΐον , καί έκραξε νά είσέλθωσιν αί προσ- 
φερόμεναι.

Συνέβη δέ είς αύτόν ό,τι πάντως συμβαίνει έν παρό
μοια περιστάσει είς πάντα άγαμον άνδρα, τοΰ οποίου 
είναι γνωστή ή εύπορία. Είδεν ό Βίλδιν διερχομένας 
έμπροσθεν του τό σύνηθες είδος τών ειδεχθών γυναι
κείων προσώπων, καί τό σύνηθες είδος τών ύπερμέτρως 
συμπαθητικών. Καί πρώτη μέν παρουσιάσθη ή σύζυγος 
βωδεμπόρου τινός, μέ άπόφασιν νά τόν βάλη παντί 
τρόπω είς τούς βρόχους της· καί έσφιγγε λοιπόν ύπό 
τήν μασχάλην της τό άλεςιβρόχιόν της, ώς τό άλεξι- 
βρόχιον τοΰτο νά ήτο αύτός ό Βίλδιν, κρατούμενος ήδη 
είς τούς όνυχας της. Μετ’αύτήν έπήλθον ϊκαναί γερον- 
τοκόραι έφωδιασμέναι διά πιστοποιητικών κληρικών, 
μαρτυρούντων ότι ή θεολογία δέν ταΐςήτο πράγμα διό
λου ξένον· έπειτα νέαι, παρουσιαζομεναι είς τόν Βίλδιν 
ορθά κοπτά ώς νύμφαι ετοιμότατα’.. Ήλθον προσέτι

καί γυναίκες έξ έπαγγέλματος οικονόμοι, άρειμάνιον 
έχουσαι ήθος, καί ύποβαλούσαι αύτόν είς τακτικήν ά- 
νάκρισιν τών ηθών και τών έξεώντου· μαρασμώδεις 
αλλαι ασθενείς, πρός τάς οποίας ό περί μισθού λόγοε 
Τ ~ ~ Λ Z ν , ' 1 - ά zητο πραγμα οευτερευον, όιοτι προ πάντων αυται εζη- 
τουν τας ανέσεις οικιακού τίνος νοσοκομείου· καί τέλος 
αλλαι, πλάσματα πλήρη ευαισθησίας, βάλλουσαι τούς 
κλαυθμούς άμα ταΐς άπέτεινεν ό Βίλδιν έρώτησίν τινα, 
καί πρός τάς όποιας έδέησε νά δώση ικανά ποτήρια υ- 
δατος μετά ζαχάρεως όπως ήσυχάσωσι, κτλ. Σχεδόν ό 
Βίλδιν είχεν άπελπισθή, ότε παρουσιάσθη καί τις άλλη 
νέηλυς. Αύτη ήτο έως πεντηκοντούτις, καίτοι είχε 
στιγμάς καθ ’ άς έφαίνετο νεωτέρα, ότε παραδείγμα
τος χάριν έμειδία. Η μορφήτης είχε τινα άξιοπαρα- 
τήρητον έκφρασιν εύθυμίας γαλήνιου, δηλωτικήν χα- 
ρακτήρος αείποτε άναλλοιώτόυ. Ίίρεσκεν ή γυνή αυτή 
ούτως έχουσα· καί αύτός δέ τής φωνής της ό ήχος διε- 
τέλει είς αρμονίαν μετά της συμπεριφοράς της τελείαν. 
Ο Βίλδιν έπέστησετήν έκλογήντου έπ’αύτής, ότε μά

λιστα πρός τήν έρώτησίντου,— « Τί όνομα νά γράψω, 
κυρία;» τήν ήκουσεν άποκρινομένην, — «’Ονομάζο
μαι Σάρρα Γολδοστάρβη. Ό σύζυγός μου άπέθανε πρό 
πολλών έτών. Είμαι άτεκνος.

Άνεγείρας τούς οφθαλμούς του ό Βίλδιν πρός τήν 
γυναίκα ταύτην, αφού έσημείωσε τό όνομά της^ τήν 
είδε περιφέρουσαν τά βλέμματά της περί τήν αίθουσαν.

— Μέ συγχωρεΐτε ακόμη όλίγαςτινάς έρωτήσεις νά 
σάς κάμω ; είπε πρός αύτήν.

— Καί βέβαια, κύριε· άν δέν ήθελα νάέρωτηθώ, 
δέν θά ήρχο'μην εδώ.

—’Εξετελέσετε ποτέ έργα οικονόμου είς κάμμίαν 
άλλην οικίαν ;

—Μόνον μίαν φοράν. Υπηρέτησα μίαν κυρίαν χή
ραν δώδεκα έτη. Η δυστυχής, ήτο ασθενής καί άπέ
θανε πρό ολίγου· διά τοΰτο καί φορώ αύτά τά μαύρα.

— Πιστεύω ότι αύτή ή κυρία θά σάς άφησεν άριςα 
συστατικά . . . ήρώτησεν ό Βίλδιν.

—Νομίζω ότι, τωόντι, τά συςατικά τά όποια έχω 
είναι πολύ καλά· μάλιστα, διά νά σάς απαλλάξω τού 
νά χάνετε καιρόν καί κόπον, έστοχάσθην νά σάς φέρω 
τά ονόματα καί τάς διευθύνσεις τών ανθρώπων μέ τούς 
οποίους ήκυρίαέκείνη είχε σχέσεις, καί είναι αύτά.

’Απέθεσε δ’έπί της τραπέζης μίαν σημείωσιν.
—Κυρία Γολδοστάρβη, είπεν ό Βίλδιν, λαβών τήν 

σημείωσιν· πράγμα παράδοξον I . . . Σάς βλέπω, καί 
οΐ τρόποι σας, ό ήχος τής φωνής σας, μοΰ ενθυμίζουν 
όμοια, απαράλλακτα . . . Τή αλήθεια, άν καί αύτήν 
τήν στιγμήν δέν είμπορώ νά διακρίνω ακριβώς τί συμ
βαίνει είς τόν νούν μου . . . τό ήθος σας, ή συμπερι
φορά σας είναι τά αύτά καθώς τά είχε μία τις γνωστή 
μου . . . Σπεύδω νά προσθέσω ότι αύτή ή περί τής ο
ποίας λέγω ήτο καλή κάγαθή γυνή.

Καί συγχρόνως έρριπτεν έκ πλαγίου τό βλέμμα του 
πρός τήν μέλλουσάν του οίκονόμον.

—'Όμως, μο'νον πράγμα τό όποιον έξ αύτής της γυ- 
ναικός ενθυμούμαι είναι ή άγαθότης καί ή χάρις της. 
Αί αναμνήσεις έξαλείφονται, ώς γινώσκετε, σβυνόμε- 
ναι ολίγον κατ’ολίγον, καθώς τά όνειρα. Δέν είξεύρω, 
κυρία Γολδοστάρβη , σείς τί λέγετε περί τούτου ;

Ως φαίνεται, καί ή γυνή αύτη εύρίσκετο είς τήν 
αύτήν απορίαν, διότι άπήντησε μόνον διά καταφατι
κού νεύματος.

Ό Βίλδιν ακολούθως τήν παρεκάλεσε νά έπιστρέψη 
μετά τρεις ώρας.

Αί περί αύτής πληροφορίαι, όσας έζήτησεν, ήσαν 
εξαίρετοι. Κατ’αύτήν λοιπόν έκείνην τήν ημέραν καί 
συνεφώνησε μετ’ αύτής περί τού μισθού, καί ούτω τήν 
επαύριον ή κυρία Γολδοστάρβη ήλθε καί κατέλυσεν είς 
τήν οικίαν τοΰ Βίλδιν, ώς οικονόμος αύτοΰ.

(Τήν συνέχειαν είς τό προσεχές.) 

ΟΙ ΙΝΔΙΚΟΙ ΠΕΠΛΟΙ.

Οί ’Ινδοί κατασκευάζουσι τούς καλούς καί βαρυτί
μους έκείνους πέπλους, κοινώς λεγομένους σάλια, δια 
τών όποιων αί Εύρωπαΐαι σκεπάζουσι τούς ώμους. Οί 
πέπλοι ούτοι ύφαίνονται διά κερκίδων άκοντιζομένων 

• διά τής χ,ειρός· όσα χρώματα, τόσαι κερκίδες. Διά 
τούτο ή έργασία αύτη τών ’Ινδών είναι μακρά καί πο
λυδάπανος. Άλλ’ή μακρά πείρα τών ύφαντών, καί ή 
έπιτηδειότης τών βαφέων, έπί πολύν έτι χρόνον θά 
καθιστώσι τά προϊόντα ταΰτα έπιζήτητα έν Εύρώπη, 
καί μεθ’ όλα των τά έλαττώματα, άτινα είναι ή σφρα- 
γίς αύτών, ώς ούτως είπεΐν διότι οί πέπλοι ούτοι έ- 
χουσι χρείαν ραφής πρός συνένωσιν τών διάφορων τε
μαχίων έξ ών συντίθενται· τοΰτο δέ θεωρείται ώςμεγα 
ελάττωμα έν τή ύφαντική τέχνη.

Είς βιβλίον τι άρχαΐον, τού οποίου συγγραφεύς ύπο- 
τίθεται ό ’Αριστοτέλης, «περί θαυμάσιων » έπιγραφό- 
μενον, απαντάται ή περιγραφή ί ματ ίου τινός, είκαζο- 
μένου ώς ινδικού πέπλου, Ιδού τό χωρίον τοΰτο μετα- 
πεφρασμένον, έξ ου μανθάνομεν καί ότι έκτότε έγίνοντο 
έκθέσεις βιομηχανικών προϊόντων, όποΐαι σήμερον.

«Λέγεται ότι κατεσκευάσθη διά τόνΣυβαρίτηνΆν- 
τισθένην ίμάτιόν τι τοσοΰτον μεγαλοπρεπές, ώστε έ- 
θεωρήθη ώς άξιον νά έκτεθή είς τήν εορτήν τής Αακι- 
νιάδος “Ηρας, όπου παραγίνεται άπασα ή ’Ιταλία, καί 
ότι έθαυμάσθη αύτόθιύπέρ πάν άλλο. Τό ίμάτιον τοΰτο 
περιήλθεν ακολούθως είς τάς χεΐρας Διονυσίου τοΰ Πρε- 
σβυτέρου, πωλήσαντος αύτό είς τούς Καρχηδονίους αντί 
ταλάντων 120 (660,000 φράγκων γαλλικών). Ήτο 
δέ πορφυρούν καί έσχημάτιζε τετράγωνον δεκαπέντε 
πήχεων έξ έχάστης πλευράς, άνωθεν δ’ έως κάτω ήτο 
κεκοσμημένον διά προσώπων έν αύτώ συνυφασμένων. 
Καί επάνω μέν έφαίνοντο τά ιερά ζώδια τών Σουσίων, 
κάτω δέ τά τών Περσών· έν τώ μέσω δέ παρίσταντο 
ό Ζεύς, ή Θέμις, ή Άθηνά, ό Απόλλων καί ή ’Αφρο
δίτη· είς δέ τά δύο άκρα ό Άλκισθένης καί ή Σύβαρις, 
δίς ταΰτα έπαναλαμβανόμενα. »

Τό ύφασμα τοΰτο βεβαίως δέν ήτο τάπης, αφού κα
λείται ίμάτιον· ούτε φόρεμα κεκομμένον καί έρραμ- 
μένον, άφρΰ ακέραιον έξετέθη· τί άλλο λοιπόν ήτο είμή 
πέπλος · Εκ τοΰ ό'τι δέ παρίστα τά ιερά ζώδια τών 
—ουσιών και ΙΙερσων, συμπεραινεται οτι ητο καταγω
γής ινδικής, διότε ούτοι, γείτονες ό'ντες τών’Ινδών, 
και άκμάζοντες κατά τούς καιρούς έκείνους, πάντως 
έπεκράτουν αύτών.

Κατα τόν ’Αθήναιον, αναφέροντα μέρος τής ανωτέρω 
περικοπής, τό ύφασμα τούτο περιεγράφη καί παρ’άλ
λου τινός συγγραφέως, τοΰ Πολέμωνος, έν βιβλίω έπι- 
γραφομένω «Περί τών έν Καρχηδόνι πέπλων». Τί ή
σαν οι πέπλοι ούτοι; Πρός τί τούς συνέλεξαν οί Καρ-

χηδόνιοι; Η λύσις τών αποριών τούτων ήδύνατο πολύ 
νά φωτίση ημάς έπί τού προκειμένου.

Ό Πολέμων ούτος είχε γράψει καί άλλα βιβλία, έξ 
ών έπωνομάσθη Περιηγητής. Δυςυχώς, ούδέν έξ αύ
τών τών πονημάτων σώζεται· άναφέρεται δέ μόνον έν 
βιβλίον περί τών ζωγράφων, δύο βιβλία περίτών ιερών 
αναθημάτων τού έν Δελφοΐς ναού καί τής τών Αθηνών 
άκροπόλεως, καί έν έ'τερον περί τών εικόνων τών εύρι- 
σκομένων είς τήν Σικυώνα. Αύται ήσαν συνηγμέναι είς 
στοάν καλρυμένην Ποικίλην, ώς ή έν Άθήναις, ένθα 
ό περίφημος πίναξ τής έν Μαραθώνι μάχης. "Ωστε ή 
άκρόπολις τών Αθηνών καί ό έν Δελφοΐς ναός, ώς έ- 
γεμον αριστουργημάτων πάσης τέχνης, ήσαν έν ταύτώ 
καί αληθή μουσεία. Δέν δυνάμεθα λοιπόν νά είκάσω- 
μεν τό αύτό καί περί τής έν Καρχηδόνι συλλογής πέ
πλων; Φαίνεται πιθανώτατον. Άλλ έπί τίνι σκοπιό 
ή συλλογή ύφασμάτων έν τή Καρχηδόνι ; Ισως ίνα 
έχωσι τά έργοστάσια τής έμπορικωτάτης εκείνης πό
λεως ύποδείγματα έν αύτοίς. Είναι γνωσόν ότι ή Καρ- 
χηδών είχε μέγα έμπόριον έξαγωγής. Άλλως , έξ α
πλού έρωτος πρός'τήν καλλιτεχνίαν, οί Καρχηδόνιοι, 
ό φιλάργυρος εκείνος λαός, δέν θά έδαπάνων βεβαίως 
660,000 φράγκων πρός άπόκτησιν ενός μικρού ύφά- 
σματος. ’Εδαπάνησαν λοιπόν τοσαΰτα έπειδή έμελλον 
νά καρπωθώσι τά έργοςάσιάτων έξ αύτοΰ. Ούτως εξη
γείται το πράγμα. Οσάκις έπρόκειτο περί τοιούτων 
εξόδων, ή τότε βασιλίς τής βιομηχανίας καί τού εμ
πορίου ούδεμιάς θυσίας έφείδετο.

’Αλλά τίς ήτο κατ’έκεΐνον τόν καιρόν ή ηλικία τού 
πολυτίμου ύφάσματος τούτου; '

'Η Σύβαρις, πόλις τής κάτω ’Ιταλίας έπί τοΰ Τα- 
ραντίνου κόλπου , κατεστραφη ύπό τών Κροτωνιατών. 
έν έτει 5 10 πρό Χρις-οΰ. Μετά τήν καταστροφήν ταύ
την, πώς είναι πιςευτόν ότι εύρίσκετο τις τών πολιτών 
της Συβάρεως διαιτώμενος μεθ’ όσης πολυτελείας ό 
’Αλκισθένης! Καί άν όμως παραδεχθώμεν ότι ό άνήρ 
ούτος διέφυγε τόν γενικόν όλεθρον τών συμπολιτών 
του, δέν δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν οτι έζη έως μετά τά 
480. Άφ’ετέρου, Διονύσιος ό ΙΙρεσβύτερος έβασίλευσεν 
έν Συρακούσαις άπό τοΰ 405 μέχρι τού 368. ’Εάν α
πέκτησε τό περί ού ό λόγος ίμάτιον έν τω διαστήματι 
τούτω, τό ύφασμα είχε τούλάχιστον ενός αΐώνος ηλι
κίαν ότε ήγοράσθη ύπό τών Καρχηδονίων, καί ενός καί 
ήμίσεως ό'τε έγράφη τό είς τόν Άριστοτέλην άποδι- 
δόμενον βιβλίον. Τέλος, ό'τε περιέγραψεν αύτό ό Πο
λέμων, θά ήτο τούλάχιστον τριακοσίων έτών. Καί ό
μως εικάζεται ύπό τών αρχαιολόγων ότι έσώζετο καί 
πολύ μετά ταΰτα.

Μετακομισθέν είς Ρώμην ύπό Σκιπίωνος τοΰ Αίμυ- 
I λιανού μετά τών λαφύρων τής άφρικανής πόλεως, έν έ- 

τει 146 π. X, πάλιν μετά 24 έτη έπεστράφη είς τήν 
γήν τής Αφρικής ύπό Γαίου Γράκχου, ϊνα ένδυθή αύτό 
ή θεάΟύρανία (Ccelestis), ύπό τήν προστασίαν τ^ς ο
ποίας ούτος είχε τάξει τήν αποικίαν τών 'Ρωμαίων είς 
Καρχηδόνα. "Επειτα τό μετέφερεν είς 'Ρώμην ό Ηλιο- 
γάβαλος διά τήν γελοίαν τελετήν τού γάμου τής θεάς 
ταύτης μετά τοΰ θεού 'Ηλιου, μεθ’ήν τελετήν πάλιν 
έπεστράφη είς Καρχηδόνα, ής οΐ κάτοικοι ένέδυσάν α
κολούθως δι’αύτοΰ τόν Κέλσον, άναγορεύοντες αύ
τόν αύτοκράτορα. Φαίνεται δέ ότι ήφανίσθη τό ίμά
τιον έν έτει 421 μ. X., ότε οί χριστιανοί κατηδάφι- 
σαν τόν ναόν τής Ούρανίας. Διετήρηθη λοιπόν ύπέρ τά
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έννεακόσια έτη. Ύφανθέν είς τούς πρόποδας τοΰ ’ΐμάου 
(των ’[μαλαίων όρέων τής ’Ινδικής) διήλθε τήν’Ασίαν, 
διέπλευσε την Μεσόγειον, καί άφίχθη είς την νότιον Ι
ταλίαν. ’Εκείθενμετεκομίσθη είς Σικελίαν, έπειτα είς 
Καρχηδόνα, έπέστρεψεν είς 'Ρώμην δίς, καί ούτως έ- 
ποντοπόρησεν επτάκις. ’Επί της μακράς διατηρήσεώς 
του, κατές-η μάρτυς τής πτώσεως πολλών Κρατών τής 
Συβάρεως καί τής Κρότωνος, αΐτινες έπί τής ακμής 
των έστηρίζοντο έπί εκατοντάδων χιλιάδων μαχητών, 
τών Συρακουσών καί τοΰ ’Ακράγαντος, τής Σπάρτης 
καί τών Αθηνών, τοΰ Κράτους τών Περσών καί τοΰ 
τοΰ ’Αλεξάνδρου, τής Τύρου καί τής Φοινίκης. 'Όλα 
τα ισχυρά ταΰτα κράτη έπεσον, καί το έλαφρόν στο- 
λίδιον τοΰτο, το σύγχρονον τοΰ παρελθόντος μεγαλείου 
των, έσώζετο έτι.

Γφανσις τών ινδικών πέπλων (σάλιων).

γαζόμενος βλέπει μόνον τό αντίστροφον τοΰ έργου, καί 
είς τό αντίστροφον τοΰτο φαίνονται συγκεχυμένα τα 
νήματα.

’Εάν ήναι έ'τι πρωτόπειρος , έ'χ ει ενώπιον του πα
λαιόν τι χειρόγραφον, ρυπαρώτατον ώς έπί το πλεϊςον 
καί έσχισμενον, καί έξ αύτοΰ οδηγείται τίνας ατρά
κτους νά μεταχςιρισθή, καί πόσους μίτους νάσυλλαβή 
έκάστοτε.

Καθώς αί λέςεις πάσης γλώσσης συντίθενται ές ώρι- 
σμένου τινός αριθμού γρααμάτων ή συλλαβών, ουτω 
καί τά κλαδία τών πέπλων τής Κασμίρης διαγράφον
ται έκ στοιχειωδών τινων σχημάτων, ών αί διάφοροι 
συνθέσεις πολλαπλασιάζουσιν αύτά έπ’ άπειρον. Τά 
παιδία άτινα έργάζονταιύπό τήν διεύθυνσιν έπιτηδειο- 
τέρου τινός εργάτου, μανθάνουν νά συλλαβίζωσι τάς 
λέξεις τής διαλέκτου ταύτης, άναγινώσκοντα αύτάς. 
Προφέρουν ό',τι καί άν έκτελώσι, καί προφέρουν μεθ’ό

Οί ινδικοί πέπλοι έχουσι πλάτος 1 μέτρου καί 20, 
έως 1 μέτρου καί 25 εκατοστών. Είς έκαστον πέπλον 
εργάζονται συγχρόνως τρεις τεχνϊται, καθήμενοι έπί ε
δωλίου εχοντος μήκος όσον καί ό κύλινδρος πέριξ τοΰ 
οποίου είναι τυλιγμένη ή άλυσος. Ό κύλινδρος ούτος 
στρέφεται περί τόν άςονα αύτοΰ. Εκαστος τών έργα- 
τών έχει έξήκοντα τούλάχιστον κερκίδας, τάς οποίας 
κινεί μετά πλείστης ταχυχειρίας, έάν ήναι έκ τών α
ξιότερων. ’Εν γένει δέ ό έπιτηδειότερος τών τριών 
κάθηται έν τώ μέσω, καί ένω έργάζεται, προσέχει καί 
είς τήν εργασίαν τών δύο παρακαθημένων, τούς οποίους 
εξελέγχει, συμβουλεύει ή οδηγεί. ’Αλλά καί αύτός, 
πολλάκις έρχόμενος είς απορίαν, ρίπτει τό βλέμμα έπί 
σχεδίου γεγραμμένου διά καλάμου, καί έμφαίνοντος 
τό σχήμα τών κλαδιών τά όποια ύφαίνει· έπειδή έρ- 

σης ταχύτητος κινούνται αί χεϊρες, τάς οποίας ή γλώσ
σα προφθάνει πάντοτε· ό δέ διδάσκαλος, γινώσκων τό 
μάθημά των έκ στήθους, τούς διακόπτει άμα ώς ά- 
κούση λάθοςτι, καί τούς έπαναφέρει είς τήν ορθήν οδόν.

Βεβαιοΰσιν οΐ περιήγηταί ό'τι, είς μόνην τήν πόλιν 
Κασμίρην, άριθμοΰνται 120,000 εργατών, ένασχολου- 
μένων είς ύφανσιν πέπλων τοιούτων.

Η είκών ήμών παριστα τούς τεχνίτας τούτους είς 
τό έργον είς άπόστασιν δέ διακρίνεται ό έμπορος δςτς 
έχει αύτούς ύπομίσθους. Ερχεται ίσως νά έπιθεωρήση 
τήν εργασίαν των μεταξύ δύο ύπηρετών, ών ό είς βα
στάζει ύπεράνω τής κεφαλής τοΰ κυρίου του πέτασον, 
προφυλάττοντα άπό τών φλογερών άκτίνων του η^ίου 
τής Ινδικής.

ΒΟΑΣ Ο ΓΙΓΑΣ.

Είς τήν Βρασιλίαν εύρίσκεται τό φοβερόν τοΰτο έρ- 
πετόν συχνάζει δέ είς τάς μεγάλας λίμνας τοΰ Ματο- 
γρόσσου, τής Γογίας (Goya) καί τών άπεράντων ε
λών άτινα σχηματίζονται ύπό τών ύδάτων τοΰ ποτα

Βόας ό γίγας, ή σουκονρονϊούβας.

περιτυλιγμένον είς μάλλινους πέπλους, όπου κοίτεται 
•^•^αλέος καί σχεδόν ώς νεκρός.

Τοΰ σουρ'ουκουϊούβα δφεως ό συριγμός ομοιάζει πρός 
τόν τής άτμοκινήτου μηχανής. Τούτου τοΰ έρπετοΰ τό 
μήκος ύπερβαίνει ένίοτε δεκατρία μέτρα* ώς έπί τό 
πλεϊστον απαντάται είς τούς όλιγανθρωποτέρους τό
πους τής Βρασιλίας, είς τό ενδότερον, φόβον έμπνέον 

Τόμ. Β'. — Φεβρουάριος, I860.

μοΰ Παράνα. Οί αύτόχθονες τό όνομάζουσι Σουρου- 
κουϊούβαν, ή δέ φυσιολογία Βόαν Γίγαντα, διότι είς 
γιγάντειον αληθώς προβαίνει μέγεθος. "Αλλο δέ είναι 
νά ιδη τις ένα τοιοΰτον είς τήν χώραν όπου γεννάται, 
είςτά δάση όπου διαιτάται ελεύθερος, καί άλλο είς τά 
θηριοτροφεία τής Εύρώπης, διελθόντα τον ώκεανόν καί

καί τρόμον είς κτήνη τε καί ανθρώπους* διότι έν τή α
δηφαγία του προσβάλλει τολμηρώς καί τόν άνθρωπον 
ώς καί τά ζώα. Τόν ίππον ή τόν βοΰν δεν δύναται ευ
κόλως νά περιτυλίξη· άλλ’όμως έπιτίθεται καί επ’αύ- 
τών, έάν πλησιάσωσι πρός τόν ποταμόν ή τήν λίμνην 
όπου έχει τήν κατοικίαν του. Πριν ή έφορμήση περι- 

| ζητεί πράγμά τι, ώς σωρόν τινα λίθων, ή ρίζαν τινά
4
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ή καί στέλεχος δένδρου, ό'που περιτυλίσσει τήν ούράν 
Του, διά νά στηρίξω εϊς αύτο τήν δύναριν άν όρως 
δέν ευρ·ρ τοιοΰτό τι ςήριγρα, χύνεται τότε αίφνιδίως 
έπί τοΰ ζώου, καί πριν η τό περιλάβή είς τάς σπείρας 
του, τό αρπάζει άπό τοΰ λαιρ.οΰ, προσπαθούν νά τό πνί- 
ξη. Καί άν ριέν κατορθώσω τό τετράπουν ν’άποσπάση 
τον ό'φιν άπό τοΰ στηρίγρατός του, ούτος πάραυτα τό 
παραιτεΐ καί καταφεύγει είς τά ύδατα, άλλως τό περι
σφίγγει σενώτερον, καί ούτω τό Θανατόνει. Έπειτα τό 
σύρει είς τήν λίρνην ή είς τόν ποταρόν όπου διαιτάται, 
καί έκεΐ τότε αρχίζει τήν έργασίαν τής καταπόσεως.

Οί ποιμένες τής έρήρου πολλάκις θανατόνουσι τόν 
ό'φιν τούτον πυροβολοΰντες πρός αύτόν* άλλά καί δι’ 
άλλου τίνος τρο'που περιεργοτέρου καί κινδυνωδεςάρου 
ένταύτω τόν καταβάλλουσιν. Οσάκις φέεωσι τά ποί- 
ρνιά των διά νά τά ποτίσωσιν είς τινα λίρνην ή ποτα
μόν όπου εύρίσκονται βόαι, οπλίζονται διά λογχών, 
ή ράλλον ρεγάλων ραχαιρών δεδερένων έπί ρακροΰ 
δόρατος, καί, ένω ό ό'φις διατίθεται νά περιτυλίξω το 
κτήνος, καταφέρουσίν έπ αύτοΰ τήν ράχαιραν, καί έ- 
νίοτε τόν διατέρνουσιν είς δύο. Αε'γεται ότι άρφότερα 
τότε τά τρήρατα πηδώσι πάραυτα είςτο νερόν, ράλι- 
στα δέ οΐ βοσκοί έκεϊνοι πιστεύουσιν ότι έν τω υδατι 
πάλιν συγκολλώνται καί ζώσιν ώς πρότερον.

Διηγούνται ότι τά παιδία τών άγριων είς τάς χώ
ρας έκείνας, κυνηγοΰντα τόν βόαν σουρουκουϊούβαν διά 
τό δέρρ,α του, τόν παραρονεύουσιν είς τούς τόπους ένθα 
καταφεύγει διά νά χωνεύση τήν βοράν του. Συρβαίνει 
λοιπόν νά παρασύρωσι τά ύδατα κατά τάς αιφνίδιας 
πληρρύρας των τό τέρας τοΰτο νεναρκωρένον, καί τότε 
οί ρικροί πειρασρ.οί, κολυρβώντες πρός αύτό, τό δέ- 
νουσι σερεώς διά σχοινιών, καί τό φέρουσιν ό'που άν θέ- 
λωσι, παίζοντες μάλιστα έπ’ αύτοΰ ώς έπί ρονοζύλου. 
Διότι τό δέρρ-α τοΰ βόα γίγαντος χρησιμεύει είς πολ- 
λα* τά λέπη ρένουσιν είς τήν τακτικήν των αλλεπάλ
ληλον έπιθεσιν, ώς διατηροΰσι καί τήν φυσικήν χροιάν 
των· τά ρέλανα έκεΐνα σύρρετρα ποικίλρατα τοΰ 
δέρματος ούδερίαν παθαίνουσιν άλλοίωσιν, άλλ’έξέ- 
χουσι ζωηρά έπί τής καστανοχρόου βάσεώςτων. Βυρ- 
σοδεψούρενον*δέ αποκτά πάχος καί δύναριν, καί ούτω 
καθίσταται χρησιρώτατον είς τήν βιορηχανίαν.

Εν 1567, έςελθών τις έκτής πο'λεως Βαχίας είς 
τούς πέρις αβρούς, είχε καθήσει είς τήν θύραν έρήρου 
τίνος έκκλησιδίου ν’άναπαυθή, έκεΐδέ καί άπεκοιρήθη. 
Έξυπνεΐ αισθανθείς βαρύντινα πόνον, καί βλέπει ρετά 
φρίκ-ης ότι τον είχε περιεζωσρένον είς τό ρέσον τοΰ 
σώρατος ό’φις παρρέγις-ος! Χωρίς νά χάση καιρόν, αρ
πάζει τήν ράχαιραν τήν οποίαν έφερε, καί δι’ αύτής 
άνοίγει είς τον λαιρόν τοΰ θωριού φοβεράν πληγήν, ή- 
τις τό ήνάγκασε πάραυτα νά τόν άπολύση. ’Από’τής 
στιγμής έκείνης τό γινάντειον έρπετόν κατέστη άνά- 
ζιον φόβου· ο προσβληθείς ύπ’αύτοΰ τό άπέκτεινεν έν- 
τελώς, το έφόρτωσεν έπειτα είς τον ίππον του, καί έ- 
πέστοεύεν είς τήν πόΰ.ιν θριαμβευτικών.‘ ‘ - r r · ,

Το βέβαιον είναι ότι, καθ’ήν στιγμήν ό βοας, περι- 
σφίγγων δι’όλης τής δυνάμεώςτου οΐονδήποτε ζώον, 
διάκειται διατεταρένος, έλαχίςη πληγή διά ρ,αχαίρας 
διατρύπα τό δέρρ.ατου, καίπάραυτα τόν άποκτείνει.

Είς το Φερναρβοΰκον βουκόλος τις, παρατώρήσας 
ρίαν ήρέραν ό'τι έλειπεν είς τών νέων βοών του, έσκέ- 
πτετο ότι, έάν τό ζώον δέν έκλάπω ύπό τίνος, έρελλε 
να έλθω άφεύκτως προς τήν εσπέραν, διά νά πίη έκ τοΰ 

μόνου έλους τό όποιον εύρίσκετο είς τό ρέρος έκεΐνο. 
Τωόντι, καθ ήν ώραν συνήθως αί άγέλαι έποτίζοντο, 
κατωυθύνθω πρός τό έλος, καί τότε είδεν ότι οί βόες έ- 
φαίνοντο έπτοηρε'νοι, καί πολλοί έξ αύτών έφευγον έ
κεΐθεν τρέχοντες· είς δέ ρόνος έρενεν ώς δεδερένος. 
Ανεπήδα, καί πάλιν, ώς συνεχόρένος ύπό δεσροΰ τί

νος αφανούς, κατέπιπτε. Δέν έβράδυνεν ό βουκόλος νά 
διακρίνω ότι ό βοΰς έκρατεΐτο ύπό ρεγίςου τινός σου- 
κουρουίούβα, όςτις, ενώ τοΰ έδακνε τον αύχένα, είχε 
περιτετυλιγρένην τήν ούράν είς τό στέλεχος δένδρου 
τινός, ρικροΰ ρέν άλλά στερεού, καί ότι έπ αύτοΰ ςη- 
ριζόρενος συνείχε τον νεαρόν βοΰν. Τό ταλαίπωρον τε
τράπουν, άγωνιζόρενον όπως άποσπασθη, έπροχώρει 
ρέχρι τινός, λεπτυνορένου τοΰ σώρατος τοΰ όφεως είς 
σχήρα κάλου ίκανώς παχέως, άλλ έπειτα δέν ήδύνατο 
νά προβή περαιτέρω, καί έπιπτε. Τότε δέ ό βόας τό 
είλκυε πάλιν πρός τό δένδρον. ’Αφοΰ πολλάκις τοΰτο 
έπανελήφθω, καί τοΰ βοός αί δυνάρεις έξηντλήθησαν, 
ό ό'φις άφήκε τό δένδρον, καί τυλίξας τήν ούράν περί 
τήν κοιλίαν τοΰ ζώου, τό συνέσφιγξεν οΰτω πανταχό- 
θεν, όλος συσπειρωθείς περί αύτό. Ο βουκόλος, γενό- 
ρενος ρέχρι τινός θεατής τοΰ παραδόξου τούτου θεά- 
ρατος, έτρεξε τότε, καί διά τής ρακράς ραχαίρας τήν 
οποίαν έχουσιν όλοι οίποιρένες τής χώρας έκείνης, κα
τέφερε βαθεΐάν τινα έγκοπήν είς τό σώρα τοΰ όφεως, 
ούτω διατεταρένου, καί θανατώσας αύτόν έπειτα εύ- 
κόλως, άπελύτρωσε τόν βοΰν, παρ’ολίγον γινόρενον 
βοράν τοΰ τερατώδους ερπετού.

II ΕΥΓΧΩΜΟΣΥΛΊΙ.

Έάν ή εύγνωροσύνω ήτο αρετή απλώς, δέν θά έ- 
θαύραζέ τις ότι είναι τόσον σπανία· άλλ’ είναι καί ή- 
δονή ένταύτω, καί ίσως ή γλυκυτάτω τών τής ψυχής· 
ώστε απορίας άξιον φαίνεται πώς δύναται τις ν’ α
ναίσθητη πρός αύτήν.

Είναι ήδονή, ή ρόνω άνεπαίσχυντος καί ή ράνω άλυ
πος· είς αύτήν έξεστι νά έκδιδώρεθα άφόβως- είπε δέ 
γάλλοςτις σοφός, ό Ααβρυγιέρος, ότι « δέν ύπάρχει είς 
τον κόσρον άλλη κατάχρησις ώραιοτέρα τής έν τή εύ
γνωροσύνω. »

Εν τούτη τη αρετή ύποτίθενται καί πολλαί άλλοι· 
καί πρώτον ή δικαιοσύνη, έν τή όποια ύπάρχει συλ
λήβδην πάσα αρετή· έπειτα δέ παν ό,τι καθιςώϊ αύτήν 
έρασρίαν ή άγαθότης, ή ρετριοφροσύνη, ή αβροφρο
σύνη, ή εύαισθησία, ή σταθερότης. "Οταν ράθης ότι ο 
δείνα προσηνέχθη εύγνωρόνως πρός τόν εύεργέτην του, 
δέν έχεις χρείαν άλλων πιστοποιητικών περί τοΰ ηθι
κού χαρακτήρος έκείνου τοΰ ανθρώπου.

’Αλλά βλέπεις ότι πρός τον εχ θρόν σου προσφέρεταί 
τις λίαν εύγνωρόνως; πρόσεξε ρή τόν κατακρίνης διά 
τοΰτο· οφείλεις ύπόληψιν ράλλον ή έχθροπάθειάντινα 
πρός αύτόν προσπάθησε δέ ράλλον νά καταστήσης 
φίλον σου τόν άνθρωπον τοΰτον, καί άν τό κατορθώ- 
σης, πίς·ευσε ότι εύρηκες φύλακα πις·όν, θησαυρόν άνε» 
τίρητον.

Βεβαίως, τό φατριαστικόν πνεΰρα δέν σκέπτεται 
ούτω· τυφλόν ώς όλα τά πάθη, έχθαίρει έν τω έναντίω 
κόρρατι τάς άρετάς άςθαυράζει έν τώ ίδίω αύτοΰ* τι* 
ράκαί έπαινεΐ τήν άχαριςίαν, τήν διαβολήν ή καί αύ
τήν τήν προδοσίαν, όπόταν αύταί τό ύπηρετώσιν. II

πταΐσρα καί δυστύχηρα τό νά δεχώρεθα εύεργετή- 
ρατα έξ άνθρώπων, ούς ούτε ν’άγαπώρεν δυνάρεθα, 
ούτε νά ύποληπτώρεθα· έπειδή τότε τιθέρεθα ρεταξύ 
αχαριστίας καί ύποκρίσεως. Ως είπε πρός τούτοις ό 
Κικέρων, « ή άγνωροσύνη είναι ή ρυσαροτάτη τών κα
κιών όλους αύτή ζηριοΐ, συνέχουσα τήν έλευθεριότη- 
τα. 'Ωστε οί άγνώρ,ονες είναι έχθροί όλων τών δυσ- 
τυχούντων. »

Μωρία δέ τό νά πιστεύη τις είς τήν εύγνωροσύνην 
αύλής, ή γερουσίας, ή ολοκλήρου λαού* πάν δ,τι είναι 
περιληπτικόν, αδύνατον νά εύγνωρονήση* ή εύγνωρο
σύνω είναι αρετή άτορική. ’Ορθώς άπεκάλεσέ τις αύ
τήν « ρνήρην τήςκαρδίας»* τό περιληπτικόν έχει κε- 
φαλάς πολλάς, καί ούδερίαν καρδίαν.

Πολλάκις κατερέρφθησαν τήν άγνωροσύνην τών βα
σιλέων άλλ οΐ λαοί έφάνησαν κατά τοΰτο έπιρερπό- 
τεροι. Ο Αριστείδης, ό Θεριστοκλής, ό Σωκράτης, 
ό Σκιπίων, πλήθος ηρώων ή εύεργετών έν παντί έ'θνει, 
έθυσιάσθησαν ύπό τοΰ πλήθους.

Τό πλήθος είναι ώς τό παιδίον, συντρίβον τά άθύρ- 
ρατά του- δέν γινώσκει μετριότητα, άλλά τέρπεται 
έκ τής ύπερβολής* άπό τοΰ ένθουσιασρόΰ ρεταβαίνει 
άρέσως είς τό ρΐσος. Τά σηρερινά εϊδωλάτου, αύριον 
καθιστά θύρατα. Δύνασαι νά παύσης τήν άς·ασίαν τών 
αέρων; δύνασαι καί νά διατηρήσης τήν αγάπην λαοΰ. 
Ο λαός ράλιστα παρίσταται πολύ άναισχυντότερος έν 
τή άστασία του, έπειδή δέν είναι έν πρόσωπον ώστε 
νά έντραπη ή νά αίσθανθή κατάκρισιν* τά πρόσωπα 
κρύπτονται έν τφ πλήθει, καί τό πλήθος έρύθηρ.α δέν

Οσον ύψηλόθεν έρχεται ήρΐν ή εύγνωροσύνω, τοσώ 
ράλλον τήν αίσθανόρεθα. ’ΐδού ήγερών τις· τόσω ράΰ- 

,λον φαίνεται ήρΐν άζιάγας-ος, δσω καθίσταται φιλαν- 
θρωπότερος* έξού τόν άπορακρύνουσιν όσον δύνανται 
οΐ κόλακες.

τιριο'της καί ή δικαιοσύνη τώ φαίνονται χαρερπεΐς, 
όπόταν δέν τώ συρφέρωσιν ή τό βλάπτωσι. Διότι το 
συρφέρον του είναι ό ρόνος κανών διά τοΰ οποίου ρε- 
τρεΐ τό καλόν ή κακόν, τήν αρετήν ή τήν ροχθηρίαν.

'Η φιλαυτία είναι τό χαρερπέστατον καί στενώτα- 
τον τών φατριαστικών πνευράτων* διά τοΰτο καί ή 
φιλαυτία ούοέποτε εύγνωρονεΐ· πάν κακόν είς αύτήν 
προξενούρενον, τό γράφει διά ρέλανος, καί πάν καλόν 
διά ρολυβδίδος.

Προσποιείται όρως ένίοτε εύγνωροσύνην, διότι καί 
αύτη έπίσης ή αρετή έχει, ώς καί πάσα άλλη, τούς ύ- 
ποκριτάς της' άλλ’είναι εύγνωροσύνη συρφέροντος, 
όχι αϊσθήρατος· κολακεύει τόν εύεργέτην, ένο'σω ελπί
ζει έξ αύτοΰ καί άλλην εύεργεσίαν. Έπάρχουσιν εύ- 
γνωροσύναι άποθνήσκουσαι έξ ασιτίας, όταν δέν ταΐς 
δίδη τις άδιακόπως.

Ό φιλάργυρος καί ό φιλόδοξος είναι φυσικώς άγνώ- 
ρονες, έπειδή ποτέ δέν δύνανται νά λάβωσιν όσον έ- 
πιθυροΰσιν.

Οΐ άστατοι είναι έν τώ έρωτι άγνώρονες· τούτων 
ή εύγνωροσύνη διαρκεΐ ενόσω έλπίζουσιν ή άχαρις-ία 
των έκδηλοΰται άρα ώς έλαβον τό πάν.

'Η εύεργεσία είναι κοινότερα τής εύγνωροσύνως· 
τοΰτο προέρχεται έκ τής ύπερηφανίας ήρών ό δίδων, 
εύφραίνεται έκ τής ύπεροχής τήν οποίαν νορίζει ότι α
ποκτά έπί τοΰ λαρβάνοντος. Ο δέ λαβών, πάσχε. 
αίσθανόρενος ότι κατέςω ύπόχρεως· καί πολλάκις λοι
πόν άποσείει ταύτην τήν ύπεξουσιότητα· αποβάλλει 
τόν δεσρόν, φρονών ότι συνέτριψεν άλυσον, καί φαντά
ζεται εαυτόν φιλότιρον, ένω είναι άγνώρων.

Διά τούτο, πράγρα αληθώς άπίστευτον! ή εύεργε
σία πολλάκις γέννα είς έαυτήν έχθρούς· ή κενοδοξία 
ζητεί προφάσεις όπως άρελήση τήν εύγνωροσύνην, καί 
σχεδόν ρισεΐ, διά νά ρή αναγκάζεται ν’αγαπά.

Έγνώρισάτινα άνδρα πολλούς έπί ζωής αύτοΰ εύερ- 
γετήσαντα* ολίγοι έξ αύτών τον έσυγχώρησαν διά 
τοΰτο* θέλοντες όρως να τόν στερήσωσι τής ανταμοι
βής του, ήτοι τής αγάπης των, δέν ήδυνήθησαν νά τοΰ 
άφαιοέσωσι τήν άγαλλίασιν ήν ησθάνετο ένθυρούρενος 
ότι τούς εύηργέτησεν· αύτη δέ ή άγαλλίασις είναι τό
σον γλυκεία, ώστε καί πάλιν είραι βέβαιος θά εύηε- 
γέτει, άν τώ παρουσιάζετο περίστασις.

Είναι ρεγίστη ήδονή τό ν ’ άπαντα τις τούς οφθαλ
μούς άνθρώπου είς τόν όποιον έδωσε,—λέγει ό Αα- 
βρυγιέρος.

Αρα, — επιφέρει έτερος σοφός, — άφοΰ ό δεχχίρενος 
τήν δωρεάν παρέχει τοσαύτην άπόλαυσιν είς τόν εύ- 
εργετοΰντα, ύπάρχει τις γενναιότης καί έν τω άνθρώ- 
πω όςτις δέχεται.

Πάσα ψυχή εύγενής καί εύγνώρων γινώσκει πο'σον 
ύποχρεοΰται δεχορένη· ρόνη ή τοιαύτη ψυχή έννοεΐ 
τήν έκτασιν τών χρεών είς ά ύπέβαλεν έαυτήν· άλλ’ 
άφ’έτε'ρου έχει ρεγατι πλεονέκτηρα άγνως-ον είς τούς 
άχαρίστους. Ο Σενέκας παρατηρεί όρθώς, ότι «ό ρέν 
άγνώρ,ωϊ» άπαξ ρόνον εύφραίνεται έκ τής εύεργεσίας, 
ό όέ εύγνώρων πάντοτε. »

Ο Κικέρων, άναφέρων τό απόφθεγμα έκεΐνο τοΰ 
Ησιόδου, ό'τι τό εύεργέτηρα πρέπει νά πληρώνεται 
ρετά τόκου, παραβάλλει τήν εύγνώρονα ψυχήν προς 
κάρπιρον γήν άποφέρουσαν πλείονα τών όσα δέχεται.

Η άγάπη είναι βεβαίως τό πολ.υτιρότατον άνταπό- 
δορα πάσης εύεργεσίας. Διά τοΰτο θεωρείται ώς μ-έγα

Ούδέν θαυραςότερον βασιλέως εύγνωρονοΰντος· εύ- 
φραινόρεθα βλέποντες τό κράτος έρχόρενον είς δε- 
σρούς, καί τήν δύναριν ύπείκουσαν είς τόν ζυγόν τής 
,καρδίας.

Ό περίφηρ,ος Μενζικώφ, — λέγορεν δέ τόν έπί τοΰ 
Μεγάλου Πέτρου, — είχε'ποτέ έκθέσει τήν ιδίαν του 
ζωήν καί χ_ύσει τό ίδιον του αίρα, σώζων τήν ζωήν 
τοΰ κυρίου του. Ο ύπουργός ούτος, εύνοούρενος τά ρέ- 
γιστα ύπό τοΰ αύτοκράτορος, είχε λαρπρα προτερή- 
ρ.ατα, άλλά καί έλαττώρατα ρεγάλα" άπλετον φιλο- 
χρηρατίαν καί φιλοδοξίαν. Είχε σφετερισθή άπειρα δη- 
ρόσια χρήρατα. Αναχωρήσας ρετα τοΰ· αύτοκράτο
ρος, άπερχορένου έν σπουδή κατά τής πο'λεως ’Αστρα- 
χ,ανίου,ΐνα προκαταλάβη καί πολιορκήσω αύτήν, έραθε 
καθ’οδόν ότι αΐ καταχρήσεις του καί οί σφετερισροί 
κατερηνύθησαν είς τόν μονάρχην. Έβεβαιώθη δέ τοΰτο 
καί ίδίοις όρρασιν, έκ τής πρός αύτόν σκυθρωπότητος 
καί σιγής τοΰ ρεγάλου Πέτρου, οιωνών άναρφιβόλων 
τής αύτοκρατορικης δυσρενείας. Γινώσκων τοΰ Μεγά
λου Πέτρου τήν άρείλικτον αύς-ηρότητα, καί διανοούρε- 
νος τήν πτώσιν ήν έρελλε νά πάθη άπό τοΰ κολο^ίωνι^ 
τών τιρών είς τό κοινόν όνειδος καί τήν πενίαν· τάς 
έρήρους τής Σιβηρίας, τήν ροναξίαν τής ρακράς έξο- 

’ ' τής κεφαλής του, και έξά- 
κατελήφθη ύπό κακοήθους 
οίκτράν τινα καλύβην, καθ 

έβδοράδας

ς τής 
ον πέλεκυν ίσως έπί

τήν Φαντασίαν , 
ίπτει λοιπόν είς

, καί εκεί ρένει τρεις

ψας ούτω τί t 
πυρετοΰ. ΙΙίπτε. 
οδόν άπαντωθεϊσαν
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φρενητιών έντός τις νόσου του. Τέλος, συνέρχεται και 
περιφέρει τό βλέμμα περί τήν πενιχραν έκείνην καλύ- 
βην ανήσυχος. Τά πάντα έφαίνοντο έγκαταλείψαντα 
αύτόν* είς μόνος άνθρωπος έκάθητο πλησίον του, νο- 
οηλεύων αύτόν , και μια φωνή τω άπέτεινε παρηγό- 
ρους τινας λόγους· ή φωνή ήτο ή τοΰ κυρίου του· ό άν
θρωπος ήτο ό μέγας Πέτρος.

Αύτη ή θέα ή απροσδόκητος του επιστρέφει εύθύς 
τήν ζωήν καί τό σθένος· πύριναδάκρυα τοΰ καταπλημ- 
ριυροΰσι τό πρόσωπον· πίπτει είς τούς πόδας τοΰ μ.ο- 
νάρχου, άνεγείροντος αύτόν. — « Κύριε Θεέ μου ! Σύ, 
Μεγαλειότατε! —Ναι, άπό τριών ήδη εβδομάδων κά- 
θημαι πλησίον ταύτης τής κλίνης. — Πώς! καί ακόμη 
μέ συμπαθείς! Καί μ έσυγχώρησες; Καί δέν απεφάσισες 
τοΰ ενόχου τόν θάνατον;—Ταλαίπωρε! είπεν ό Πέ
τρος άσπαζόμενος αύτόν, έπίςευσες νά λησμονήσω ό'τι 
μοΰ έσωσες ποτέ τήν ζωήν; »

Οσα καί άν είχεν ό ηγεμών εκείνος ελαττώματα 
έξηγοράσθησαν ύπό τής εύγενοΰς ταύτης διαγωγής. ’Εκ 
τούτου άπεδείχθη ότι αί μέν άρεταί ήσαν ίδιον αύτοΰ 
κεφάλαιον, αί δέ κακίαι κτήμα τοΰ αίώνος εκείνου, ή 
δέ δόξα άνήκεν είς μόνην αύτοΰ τήν μεγαλοφυ’ίαν. ’Εν 
τώ βάθει πάσης αληθώς μεγάλης ψυχής, τό βεβαιότε
ρου παντός άλλου εύρήματος είναι ή εύγνωμοσύνη.

Η άχαριςάα είναι κακία παρά φύσιν τά ζώα αύτά 
αισθάνονται ευγνωμοσύνην. Ο έλέφας καί δ κύων πα- 
ρέχουσιν άπειρα εύγνωμοσύνης παραδείγματα, ικανά 
να καταισχύνωσι τούς ανθρώπους. Μόνη ή ύπερηφα- 
νία έξαλείφει άπό τής ψυχής τήν ήδίστην ταύτην α
ρετήν καί επειδή ή ύπερηφανία είναι κοινή, δυστυ
χώς ούδέν κοινότερου τής αγνωμοσύνης είς τόν κό
σμον. Αέγει δέ που ό γάλλος μυθοποιός Λαφονταΐνος·

Έάν κατεδίχάζοντο δλ’ οί αχάριστοι τής γή;,
Τί; εξαιρείτο τή; οργή;;

Δίκαιον όμως είναι καί νά προσθέσωιζ,εν , ότι πολ- 
λάκις ό εύεργέτης αύτός μεταβάλλει τήν εύεργεσίαν είς 
ύβριν, καί τήν εύγνωμοσύνην είς φορτίου, ταπεινόνων 
έκείνους τούς οποίους ύποχρεόνει, καί όνειδίζων ότε 
συγχωρεΐ. Πολλοί δίδουσιν, ολίγοι όμως γινώσκουσι 
να δίδωσιν εύπρόσδεκτα. Καί σημ.ειωτέον ότι ή διά- 
θεσις τοΰ εύεργέτου συγκινεΐ ύπέρ τό εύεργέτημα.

Η καρδία τοΰ δίδοντος άγαπάται, καί όχι ή χειρ. 
Ο δόσας μόνον διά τής χειρός, μικράς αξίζει εύγνω- 

μοσύνης, καί άν τήν άπαιτή , έςαλείφει καί αύτήν 
πρέπει δωρεάν μέν νά δίδωμεν, μετά τόκου δέ ν’άν- 
ταποδίδωμεν.

Καλώς θα έπρατταν οί ηθικολόγοι έάν περιέγοαφον 
λεπτομερώς τά χρέη τοΰτε εύεργετουμένου καί τοΰ εύ- 
εργετοΰντος. Φαίνεται ότι έν έκ τών πρωτίστων είναι, 
τοΰ μέν δίδοντος, νά λησμονή ό,τι έδωσε, τοΰ δέ δε
χόμενου , νά τό ένθυμήται καί νά τδ κηρύττη. 'Ε
πρεπε δέ νά ζωγραφήται, ή μέν εύεργεσία, φορούσα 
πέπλον, ώς ή αιδώς, καί θέτουσα τδν δάκτυλον έπί 
τοΰ στόματος αύτής, ώς ή σιωπή· τούναντίον δέ ή ευ
γνωμοσύνη, κρατούσα σάλπιγγα οποίαν ή φήμη.

Πρίγκηψ τις γερμανός είχε πράξει εύεργεσίας πολ- 
λας είς ΙΙολωνον τινα αξιωματικόν, Ζαβιέλλον όναμα- 
ζόμενον, ός-ις μυριοτρόπως άπεδείκνυε τήν πρός αύτόν 
εύγνωμοσύνην του. Μίαν ημέραν, έπί τραπέζης, ενώ
πιον πολλών άλλων, ό πρίγκηψ, έν τω καπνώ τοΰ οί
νου και έν τή έζάψει φιλονεικίας τινός, έπρόφερέ τινα 
λεζιν προσβλητικήν προ: τον αςιωματικον. Ούτος ε- 

σιώπησε. Μετά τινας ημέρας, ό πρίγκηψ, ίδών αύτόν 
μελαγχολικόν, καί ένθυμηθείς ότι τον είχε προσβάλει, 
πλησιάζει καί τόν λέγει· « 'Ομολογώ τό πταΐσμά μου· 
τώρα νά τό διορθώσω, δέν είναι πλέον καιρός· γινώσκω 
ότι ή φιλία σου μόνη σ’έμποδίζει τοΰ νά έκδικηθής, 
άλλ’οφείλω είς τήν τιμήν σου τήν μόνην ίκανοποίησιν 
ήτις είναι δυνατόν νά τή δοθή έν απουσία τών παρευ- 
ρεθέντων είς τήν ύβριν. Μονομαχοΰμεν, άν θέλης.— 
Ναι, άπεκρίθη ό Πολωνός μετά ψυχρότητος. » Παρα- 
λαμβάνουσι δύο ζεύγη πιστολίων, καί μεταβαίνουσιν 
ειςτινα τόπον μονήρη. Ο Πολωνός είχε φήμην είς τήν 
πατρίδα του ώς έπιτηδειότατος είς τό εύθυβολεΐν· έξ 
αποστάσεως τριάκοντα βημάτων έπληττεν άλανθάςως 
έντάλληρον. Ίστανται είς άπόστασιν δώδεκα βημά
των, καί ο Ζαβιέλλος, ώς δικαιούμενος νά πυροβολήση 
πρώτος, πολλήν ώραν σκοπεύει πρός τδν αντίπαλόν 
του, καί τέλος πυροβολεί", άλλά δέν τόν κτυπα. ’Έκ
θαμβος διά τοΰτο ό πρίγκηψ, ρίπτει χαμαί τδ όπλον, 
καί τρέχει πρδς τον φίλον του· λαμβάνει τό δεύτερον 
έκείνου πιςήλιον. τό εξετάζει και βάλλει φωνήν· «’Εγώ 
τδ ένόησα άμα ίδών ότι δέν έτραυματίσθην δέν έ'βα- 
λες μολύβδους είς τά πιπόλιά σου! — Ά ! μολύβδους ! 
μόλυβδους! άπήντησεν ό αξιωματικός· κατά τοΰ εύερ
γέτου μου ; »

Έκεΐ, ένηγκαλίσθησαν οί δύο φίλοι, καί ό πρίγκηψ 
δέν έ'λειψε νά διακήρυξή διαπρυσίως πανταχοΰ τήν γεν
ναιότητα ταύτην τοΰ άντιπάλου του.

Τούς πλείστους τών άχαοίς·ων καθιστώσι τοιούτους 
αί καλαί συμβουλαί· διότι αύται, λέγουσαι τήν αλή
θειαν, προσκρούουσιν είς τά πάθη ήμών· ό,τι δ’έν γέ- 
νει κινεί τήν εύγνωμοσύνην, είναι ό έπαινος- και ή ό- 
ξυδερκες·άτη αύτή φιλοτιμία παγιδεύεται πάντοτε διά 
τοΰ κιβδήλου τούτου νομίσματος. Ο έπαινος έχει έλ- 
κυστικόν τι, άν καί ψευδές, πρόσχημα ύπολήψεως ή 
φιλίας. Εύφυέστατός τις άνήρ, έλεγχόμενος ότι συνα- 
νεστρέφετό τινα κόλακα, άπεκρίθη άφελώς" «Γινώσκω 
ότι μέ άπατα, άλλά μοί άρέσκει. »

Πολλοί τών έν τοΐς πράγμασιν έμέμφθησαν τήν α
γνωμοσύνην τών ύπ αύτών εύεργετηθέντων. Οί έν τοΐς 
πράγμασι δαψιλεύουσι μέν κτήματα μή άνήκοντα είς 
αύτούς, τά δημόσια χρήματα, φείδονται δέ τών είς 
αύτούς άνηκόντων* δέν δίδουσι τήν ύπόληψιν, τήν εμ
πιστοσύνην, ή τήν φιλίαν των. "Οθεν, τά μέν χρή
ματά των αποδίδονται αύτοίς είς εύχαριστίας, τά δέ 
παράσημα είς κολακείας , ό δέ καπνό; των είς θυμιά
ματα. Τούτου γενομένου, έκας-ος νομίζει ότι άπέδωκε 
τά πρός αύτούς όφειλόμενα, καί δέν έχει άδικον.

Ύπάρχουσιν άνθρωποι θέλοντες νά τοποθετώσι πάν
τοτε τά εύεργετήματά των καθώς τά χρήματα- αντί 
τόκου ύπερόγκου" ούτοι λοιπόν έκτίθενται καί είς 
χρεωκοπίας πολλάς.

'Η εύεργεσία δέν πρέπει νά ύποσχεται έπί μακρόν 
•χρόνον τό εύεργέτημα’ ποτέ ή εύγήωμοσύνη δέν τό ά- 
φίνει νά γηράσρ.

Θέλεις νά έκπληρώσης εύκόλως καί τά λεπτότατα 
~ — λ. « z \ ~ ·> z ’Ζτων χοεων της ευεργεσίας και της ευγνωμοσύνης; L- 

χεις κανόνα τινά άλάνθαστον, σαφή, λακωνικόν* είναι 
γεγραμμένος είς τό ήθικώτατον τών βιβλίων, έν μια 
καί μόνη λέζει,— Αγάπα.

"Αμα ώς άγαπατις, είναι καλός· άμα ώς είναι κα
λός, θέλει ν’άγαπηθή, καί άγαπάται. Ευεργέτημα πρός 
συμφέρον τι γενομενον, σοί παρέχει δοΰλον, ένφ γενό— 

μενον δωρεάν, σοί παρέχει φίλον. Τών κραταιών τά 
εύεργετήματα είναι βαρέα δεσμά' τά τών αγαθών δέ 
ανθρώπων, δεσμοί ή'διστοι.

δης, έπί τής άριστεράς όχθης τοΰ 'Ρήνου- περί αύτό 1 
δ’εΰρίσκονται πλούσιαι πόλεις, καί έξ αύτοΰ, πλ.ήν 
τοΰ Ιστρου, πηγάζουσι καί πολλοί άλλοι ποταμοί μι
κρότεροι. Περιέχει δέ καί πολλά όρη ύψηλά, συνδεό
μενα μετά τών "Αλπεων. Τό όνομά του τό παρις-α φο
βερόν αληθώς είς τήν φαντασίαν, άλλ’όμως έχει μέρη

ΤΟ ΜΕΑΑΧ ΔΑΣΟΣ.
Προείπομεν ότι ό "ίστρος πηγάζει έκ τοΰ Μελανός 

Δάσους. Τό δάσος τοΰτο, γερμανιστί (Schwartz- 
AVald), έν τών μεγαλητέοων τής Γερμανίας, κεΐται 
μεταξύ τής Βυρτεμβέργης καί τοΰ δουκάτου τής Βά-

τερπνότατα καί λίαν ζωγραφικά. 'Υπάρχει τις κΐιλ'< 
έν αύτω φέεουσα τό άπαίσιον όνομα Καταχθονίου Κοι
λάδας (val d’Enfer)· ή κοιλάς αυτή,' άν καί στενή. 
Λ Λ / f \ , , r / c Ζοιαορεχεται υπο χαοιεντοςτινος ρυαζ.ιου, του οποίου 
τό διαυγές νερόν ποτίζει λειμώνας άνθηροτάτους, ό
που βόσκουσι πλεΐστα ποίμνια· έζεΐδέ καί λόφοι σύ-



a ί ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ. aa

δενδροι, ή βράχοι εστεμμένοι ύπο ελάτων αιωνόβιων, 
και ένί λόγω ό τόπος παρίσταται κατα πάντα λόγον 
ώς ενδιαίτημα αγγέλων μάλλον ή πνευμάτων κακο
ποιών. Εν τώ μέσω τής Καταχθονίου Κοιλάδος απαν
τάται καί έξαίρετον ξενοδοχεΐον, ού τίνος ή φαιδρά ό
ψις αποτελεί θαρρυντικωτάτην έντύπωσιν μεταξύ τών 
περί αυτό άγριων τοποθεσιών.

Οί κάτοικοι τοΰ Μέλανος Δάσους είναι λίαν βιομή- 
χανοι· ιδίως κατασκευάζουσιν ωρολόγια καί όργανα 
μουσικά. Καθ έκαστον έτος πολλοί μεταναστεύουσι 
πρός τάς πλουσιωτέρας τών πόλεων τής Εύρώπης, ώς 
καί τής Πορείας ’Αμερικής, όπου πωλοΰσιν ωρολόγια 
ξύλινα, ή όργανα έξ έκείνων τά όποια ήχοΰσι διά λα
βής περιστρεφόμενης, καί έκ τών άλλων άτινα τανύον- 
ται. Π πόλις Τριβέργη είναι ή πρωτεύουσα τής βιο
μηχανίας ταύτης.

Δέν δύναται τις νά φαντασθή, άν δέν ΐδη, την ποι
κιλίαν του ιματισμού τών κατοίκων τοΰ Μέλανος Δά
σους, μάλιστα δέ τών γυναικών. Πάν χωρίον έχει καί 
άλλου είδους ιματισμόν, κατά πολύ διαφέροντα. ’Εν 
γένει, αί γυναίκες τοΰ τόπου τούτου είναι ύψηλαί καί 
μελάγχροοι, σπανιότατα δέ ξανθαί, ώσανεί κατη- 
γοντο έξ ιταλικής αποικίας.

ΓΧΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΙΜΟΙ II 11ΕΡ1ΕΡΓΟΙ. 

ΠΧΙΓΟΜΕΝΏΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΙΙοτέ δέν πρέπει ν’απελπίζω μέθα έπί πνιγμένου, 
ενόσω δέν βλέπομεν εϊς αύτόν έπελθοΰσαν την νεκρι
κήν ακαμψίαν τών μελών, προσέχοντες μη έκλάβω- 
μεν ώς τοιαύτην την νευρικήν συστολήν.

—’Αλλά πώς διακρίνονται ταΰτα;
Διακρίνονται άλανθάστως. Διάνοιξον διά βίας τό 

στόμα ανθρώπου πνιγμένου, εϊς δν έπηλθεν ή νεκρική 
ακαμψία, καί θά μείνη ανοικτόν. Διάνοιξον διά βίας 
τό ς-όμα ανθρώπου, είς δν έπηλθε μόνον ή νευρική συ
στολή'· άμα άφαιρεθέντος άπό τών όδόντων αύτοΰ τοΰ 
εργαλείου δι* ού διηνοίχθησαν , οί όδόντες πάλιν θά 
κλεισθώσι.

Κατά τινας, τά προφανή συμπτώματα τών ύπό α
σφυξίας άποθανόντων είναι τά επόμενα.· Ί1 αναπνοή 
καί τής καρδίας ή λειτουργία παύουσιν ολωσδιόλου· τά 
βλέφαρα ήμικλείονται· αί κόραι τών όμμάτων πλα- 
τύνονται· αί σιαγόνες συσφίγγονται· οί δάκτυλοι 
ήμισυστέλλονται· ή γλώσσα πλησιάζει πρός τά χείλη 
καί πληροΰται αύτή τε καί οί ρώθωνες ύπό παγετώ
δους καί γλοιώδους τίνος ύλης. '11 δ’ έπιφάνεια τοΰ 
σώματος είναι ψυχρά καί ωχρά.

’Αλλά κατά τινα τών ένταΰθα ιατρών, πολυπειρό- 
τατον περί τήν ασφυξίαν , ή σύσφιγςις τών σιαγόνων 
είναι μάλιστα σημεΐον ζωής.

ΙΙρότινων μηνών, εϊς δημόσιον κήπον έν τω μέσω 
τοΰ οποίου έκειτο δεξαμενή πολλοΰ ύδατος, ήκούσθη- 
σαν αίφνιδίως φωναί όξεΐαι· οί περιπατηταί όλοι ές-ρά- 
φησαν_ ττρός αύτάς ,έπτοημένοι. Παιδίον πενταετές είχε 
πέσει εις τό ύδωρ, τέκνον ένός φαρμακοποιοΰ, καί δυσ
τυχώς είχε πέσει πρό δέκα λεπτών, καί ούδείς είχε 
προσέςει, έως ου έτυχε νά διαβή πλησίον τής δεξα
μενής κληρικός τις, ό οποίος ίδιον τήν χεΐρα τοΰ παι
διού έ'ςω τοΰ ύδατος, έβαλε πρώτος φωνήν.

Είχε πέσει πρό δέκα λεπτών έδέησε δέ νά διατρέ- 
ςωσιν έ'τερα πέντε έως νά εύρεθή ξύλον τι μακρόν, όια 
τοΰ όποιου νά σύρωσιν έξω τό παιδίον· ιδού λεπτά 1 5 
ώς έγγιστα.

Εν τούτοις, έως νά έλθη ιατρός, ον έτρεζαν νά κα- 
λέσωσιν, εύρέθη έκεΐ άνθρωπός τις, ό όποιος είπε καί 
έγύμνωσαν τό παιδίον, καί τό έτύλιξαν έντός θερμοΰ 
εφαπλώματος μάλλινου.

Η αναπνοή καί τής καρδίας ή λειτουργία ήσαν ήδη 
πεπαυμένα όλωςδιόλου" τά βλέφαρα ημίκλειστα· αί 
κόραι τών όμμάτων πεπλατυμμέναι, αί σιαγόνες συνε- 
σφιγμέναι, οί δάκτυλοι ήμισυνεσταλμένοι, κτλ.

Είχεν έλθει δέ καί ό πατήρ ειδοποιηθείς, καί έκρά- 
τει τό τέκνον είς τάς άγκάλας του άπηλπισμένος.

"Ελεγε μόνον θρηνών· « Έχασα τό παιδί μου ! πά- 
γει το παιδί μου ! »

Ο ιατρός έπρόφθασεν.
Εξετάζει, βεβαιοΰται περί τής συστολής τών σια

γόνων, καί λέγει πρός τόν πατέρα θαρραλέως·—Λαν- 
θάνεσθε- τό παιδί δέν άπέθανε!

Καί τότε, ένω ό πατήρ τό έκράτει έν τω μέσω τοΰ 
κύκλου τών θεατών, ό ιατρός, καταβαλών ό'λην τήν 
δύναμιν τής εύρώς·ου χειρός του, κατώρθωσε νάείσάξη 
έκ πλαγίου τοΰ στόματος τοΰ παιδιού, άπό τοΰ κυνό- 
δοντος καί μέσα, τόν έκ ξύλου πύξου μοχλόν, τόν πρός 
τοΰτο επιτήδειον έπί πνιγμένων.

Τόσον συνεσφιγμένοι ήσαν οί όδόντες, ώστε έθραύ- 
σθησαν τέσσαρες αύτών άνοιγομένου τοΰ στόματος.

Ητο μικρόν τό στόμα τοΰ πτωχοΰ παιδιού, καί ό 
ιατρός δέν ήδυνήθη νά είσάξη έντός αύτοΰ τον διαστο
λέα (speculum)· είσήξε λοιπόν μόνον τόν δάκτυλον 
του μετά σπόγγου τινός προσδεδεμένου είς τήν άκραν 
φαλαινοκοκκάλου, πράγμα τό όποιον είχε προσλάβει 
εύτυχώς· έπειτα έσυρεν έπιτηδείως πρός τά έξω τήν 
γλώσσαν, καί ούτως ήνοίχθη τό άνω τοΰ λάρυγγος.

Το παιδίον τότε έκαμεν όλίγην έμεσιν, καί συγχρό
νως έβαλε φωνήν.

Καί ό ιατρός, ς-ραφείς πρός τόν πατέρα, δακρύοντα 
ύπό χαράς άρρητου,—Σάς είπα· ό υιός σας δέν άπέθανε.

Τοσοΰτος τρόμος είχ ε καταλάβει τόν πτωχόν έκεΐ
νον πατέρα, ώς-ε έπήραν τό παιδίον άπό τής άγκάλης 
του, καί τό μετέφερον εϊς τήν οικίαν.

’Εκεί έξηκολούθησεν ή θεραπεία.
Ό ιατρός ήπλωσε τό παιδίον έντός θερμών σκεπα

σμάτων, καί πλησίον του έθεσε δύο φιάλας ζέοντος ΰ
δατος· συγχρόνως δέ άλλοι έτριβον δυνατά τά μέλη 
του, χεΐρας καί πόδας.

Έξηκολούθησε δέ ό ιατρός ν’άνοίγη έκ διαλειμμά
των συνεχών τό στόμα διά τοΰ μοχλού έκείνου, καί, 
κρατών τήν γλώσσαν πρός τά έξω, νά εύκολύνη ουτω 
τήν είσοδον τοΰ άέρος είς τά ό'ργανα τής άναπνοής.

Ωστε ηρχισε μετ’ ολίγον νά καθίςαται έπαισθητός 
ό σφυγμός, ώς καί νά ένδυναμοΰνται βαθμηδόν οί παλ
μοί τής καρδίας· άλλά μόλις μετά μιάς καίήμισείας 
ώρας τοιαύτας αδιάλειπτους προσπάθειας ήδυνήθησαν 
νά παραιτήσωσι τό παιδίον ήσυχον , βέβαιοι ότι έπα- 
νήλθεν είς τήν ζωήν.

"Οταν οί γείτονες τό είδον είς τήν θύραν τής οικίας 
του, έβαλον φωνάς θαυμασμού καί εγκαρδίου χαράς.

Έζησε λοιπόν, καίτοι είχε μείνει δεκαπέντε λε
πτά ύπό το ΰόωρ !

Έγράψαμεν ταΰτα όπως, καί άνευ ιατρού, γινώσκη

έκαστος τί νά πράττη πρός βοήθειαν ανθρώπου έκπνεύ- 
σαντος ύπό ασφυξίας, ούδόλως άπελπιζόμενος έάν κατ’ 
άρχάς ούδεμίαν βλέπη έλπίδα σωτηρίας, καί προσέχων 
μήποτε έκλάβη τήν νευρικήν άποςύλωσιν ώς νεκρικήν 
ακαμψίαν.

’Απολείπεται ήμΐν καί νά έξηγήσωμεν, όχι βέβαια 
είς τούς ιατρούς, γινώσκοντας κάλλιον ήμών ταΰτα 
πάντα, άλλ’ είς πάντα φιλάνθρωπον, πώς συμβαίνει 
είς τούς πνιγομένους ή νεκρική αυτή άποξύλωσις.

'Όταν άνθρωπος ή ζώον όποιονδήποτε πέση έν τώ 
ύδατι, τό ΰδωρ δέν εισέρχεται είς τά αγγεία τής ανα
πνοής ώς είς άψυχόν τινα σωλήνα. Οί καταδύοντες είς 
τήν θάλασσαν, πρώτον κλείουσι τό ςόμα, καί διά νά 
έμποδίσωσι τό νερόν τοΰ νά είσέλθη είς τούς πνεύμο
νας, συστέλλουσι τούς μυώνας τοΰ βρόγχου των'.

Ούτοι οί μυώνες, συστελλόμενοι κατά θέλησιν ή
μών, ύπόκεινται καί είς άλλην τινα έπίδρασιν, ήτις κα
λείται δύναμις προφυλακτική. Ταύτην ύπαγορεύει μέν 

. ή φύσις, έπιφέρει δέ διά τών άποστομώσεών του τό 
» πνευμονογαστρικόν νεΰρον, έπενεργοΰν έπί τών νεύρων 

τής κινήσεως.
Οσάκις υγρόν τι, ή αέριον άλλο παρά τόν άτμο- 

σφαιρικόν άέρα, είσέλθη έν τή τραχεία αρτηρία τοΰ 
λαιμοΰ, τό πνευμονογαστρικόν νεΰρον, ένοχλούμενον, 
καλεΐπάραυτα είς βοήθειαν αύτοΰ τούς δορυφόρουςτου, 
τούς πολυαρίθμους καί πολύπλοκους διακλαδισμούς 
του, ίνα οί μυώνες έμποδίσωσι τήν είς τά ό'ργανα τής 
αναπνοής είσοδον τών άερίων ήύγρών.

θέλομεν διά τών λέξεων τούτων νά είπωμεν, ότι 
πολλοί τών άσφυκτούντων, νεκροί εκλαμβανόμενοι, 
διάκεινται είς απλήν λειποθυμίαν- ότι δέν πρέπει ν’ά- 
ποκάμνωμεν βοηθοΰντες αύτούς, ότε πρόκειται νά έπα- 
ναγάγωμεν είς τό ζην άνθρωπον πνιγέντα, ούδέ ν’ ά- 
ποβάλωμεν τήν ύπέρ αύτοΰ έλπίδα διότι έμεινε δε
καπέντε ή είκοσι λεπτά, ή καί μίαν ώραν έντός τοΰ 
ΰδατος.

ΑΙΜΟΧΑΡΕΙΣ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΧΙΑΙ EX TIE ΑΦΡΙΚΗ*.
Έκ τής ’Επισήμου Έφημερίδος τής γαλλικής 

Κυβερνήσεως έρανιζόμεθα τά επόμενα περί τής κη
δείας καί τοΰ ένθρονισμοΰ τών βασιλέων τής Κιμπούν- 
δης, χώρας κείμενης είς τό ενδότερον τής νοτίου ’Α
φρικής.

Η κηδεία παντός βασιλέως τελευτήσαντος τιμάται 
διά πότων καί ορχήσεων καί άνθρωποθυσιών. Ο διά
δοχος αύτοΰ πρεσβεύει ότι, διά νά εύδαιμονήση ή βα
σιλεία του, είναι χρεία νά ποτισθη ό έπιτύμβιος γήλο
φος τοΰ άποθανόντος δι’αίματος αιχμαλώτων τοσού- 
των, ώς-ε νά μεταβληθή είς πηλόν κόκκινον. Πρό τών 
τελετών δέ τοΰ ένθρονισμοΰ, διαμένει είς πεδιάδα τινά 
μικρόν άπέχουσαν τής πρωτευούσης του.

Διά νά καταςηθή δέ άτρωτος ό νέος βασιλεύς, « ά- 
λείφεται διά τοΰ αίματος εμβρύων άποσπωμενων έκ 
τής κοιλίας τών μητέρων των. » Καί επειδή άπαιτεΐ- 
ται νά δώση δείγμα τών πολεμικών αρετών του , έ- 
<χορμα αίφνιδίως κατα πτωχής τίνος γειτονικής φυλής. 
Ο νέος μονάρχης λούεται κατά τήν μάχην ταύτην είς 

τό αίμα, άλλά προσπαθεί καί νά ζωγρήση όσον πλειο- 
τέρους εχθρούς, διά τάς θυσίας τάς πρό τοΰ ένθρονι- 
σμ,οΰ άπαιτουαένας.

Ο ένθρονισμός ούτος τελείται εις τήν πεδιάδα, τρις

έπαναλαμβανομένων τών φωνών, « Γενοΰ κύριος ήμών, 
λέων ανήμερε, λέων άγριε ! » ’Οφείλει δέ νά θυσιάση 
πρώτον είς τούς πονηρούς δαίμονας, τούς Κιλούλους ό- 
νομαζομένους είς τήν γλώσσαν έκείνην, άνθρώπους τι- 
νάς. Γίνεται δέ ή αρχή άπό τοΰ άνδρειοτάτου πάντων 
τών αιχμαλώτων, ού τίνος ή καρδία καί ή σαρξ φυλάτ- 
τονται διά τό συμπόσιον τοΰ ήγεμόνος μετά τών πρω
τίστων μαχητών του, ό'πως ουτω κληρονομήσωσι τήν 
άνδρίαν τοΰ θύματος. ’Αλλά διά νά ήναι κατά πάντα 
εύπρόσδεκτος εϊς τούς δαίμονας ή θυσία, δέν πρέπει νά 
γινώσκη το θΰμα τήν έπιφυλαττομένην εις αύτό τύ
χην. Διά τοΰτο φέρονται πρός αύτό μετά μυρίων περι
ποιήσεων, καί προσποιούνται ότι τώ απέδωσαν τήν ε
λευθερίαν. Πρέπει δέ καί νά πέση χωρίς νά ίδη τόν φο- 
νέατου, ούτε νά προφθάση νά ζητήση χάριν, ούτε νά 
μάθη το όνομα τοΰ βασιλέως’ καί νά τό προφέρη.

Τοΰτο δέ γίνεται κατά τόν επόμενον τρόπον. Είςτό 
στρατόπεδον τοΰ βασιλέως τό πλήθος είναι διεσπαρ- 
μένον είς ομίλους, οίτινες χορεύουσιν ήχούσης θορυβώ
δους τινός μουσικής. "Αμα δοθέντος τοΰ συνθήματος, 
ό μέλλων νά θυσιασθή, κεκορεσμένος ύπό φαγητών καί 
ποτών, καί ένδεδυμένος έορτάσιμα φορέματα, προσκα
λείται νά είσέλθη είς έ'να τών όρχουμένων ομίλων, καί 
νά χορεύση καί αύτός είς τιμήν τοΰ βασιλέως. Ούδέν 
ύποπτευόμενος, ύπακούεικαί χορεύει ένθουσιωδώς. Αί
φνης, πλησιάζει πρός αύτόν χορεύων άλλος τις έκ τών 
μαχητών, φέρων ύπό τό έ'νδυμάτου κεκρυμμένην πλα- 
τεϊάντινα καί βραχείαν μάχαιραν, σχεδόν ωοειδή· πα- 
ραμονεύων δέ ούτος άρμοδίαν τινά ςτγμήν, ώς άς-ραπή 
ταχύς άποτέμνει τήν κεφαλήν τοΰ θύματος. Τότε βάλ
λονται φωναί μέχρις ούρανοΰ φοβερώταται, καί οί άν- 
θρωποφάγοι έκεΐνοι όρχοΰνται όλοι όμοΰ γύρω τοΰ έ'τι 
άσπαίροντος πτώματος.

Έπειτα, ή μέν κεφαλή αύτοΰ, έμπηγνυμένη είς τήν 
αιχμήν λόγχης, στήνεται έν τώ μέσω τής πεδιάδας ώς 
τρόπαιον, τό δέ πτώμα διαμελίζεται ύπό τοΰ ίερέως 
(τοΰ κιμπάνδα), καί διανέμεται μεταξύ τών αξιω
ματικών, είς τούς οποίους άφεύκτως πρέπει νά δοθή 
καί μέρος τι έκ τής καρδίας- ό δέ βασιλεύς καί οί περί 
αύτόν άναμιγνύουσι τά μερίδιά των μετά κρεάτων κυ- 
νός καί βοός, καί ή εύωχία καθίςαται ουτω τελεία.

Δέν άρκοΰσι ταΰτα· άλλ’ έπειδή ένδέχεται νά τε- 
λευτήση ό βασιλεύς έξ αιφνίδιου θανάτου, πρέπει νά 
έχη είς τόν άλλον κόσμον ετοίμους θεράποντας. Λοιπόν 
ςέλλουσιν έπί τούτω καί άλλους αιχμαλώτους- έναδι’ 
έκαστον έπιτήδευμα, ή δι’έκάστην ύπηρεσίαν τοΰ βα- 
σιλέως, πρός δέ καί εγκύους γυναίκας, καί δύο παρθέ
νους, ών αί κεφαλαί θάπτονται ύπό τήν κλίνην του. 
Διότι δέν πρέπει νά ύποςή ή Αύτοΰ Μεγαλειότης ού'τε 
είς τό βασίλειον τών νεκρών γυναικών στέρησιν.

Τούτων γενομένων, ό βασιλεύς άναβαίνει είς τό 
φορεΐόντου, καί άναχωρών άπό τοΰ πεδίου, μεταβαί
νει είς τά ανάκτορα έν θριάμβφ, παρακολουθούμ^ος 
ύπό τών οικείων του.

Έν κακή όδώ ευρισκόμενος, διπλάσιαζε τό.βήμα.
* «

Μέγα πρόσκομμα τής εύτυχίας είναι ή προσδοκία 
εύτυχίας μεγάλης πολύ.
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0 ΠΟΤΑΜΟΣ ΙΣΤΡΟΣ.
(Συνέχεια άπό σεΛ. 8, καί τέλος.)

Άπό Καλαφατίου καί άνω, ό αναπλέων τον Ίςρον 
έχει νά παρατηρήση πράγματά τινα αξιοθέατα ύπό τε 
την φυσικήν έ'ποψιν καί την ίστορικη'ν. Καί πρώτον τά 
ερείπια της γέφυρας τοΰ Τραϊανού, ολίγον πριν φθάση 
το άτμόπλουν είς Τουρνοσεβερϊνον. Τά ερείπια ταΰτα 
κεΐνται έφ’έκατέρας τών οχθών τοΰ ποταμοΰ, έχοντα 
ακριβώς το αύτό σχήμα· νομίζει τις ό'τι βλέπει δυο 
κολοσσιαίας καθέόρας λιθόκτιστους, την ιχίαν απέναντι 
της άλλης, παρά τό ρεΐθρον. Τινές άμφιβάλλουσιν άν 
τά δύο ταΰτα ερειπωμένα κτίρια ήσαν οί κίονες έπί 
τών οποίων έστηρίζοντο αί δοκοί τής ξύλινης γέφυρας. 
Κατά Δίωνα'τόν Κάσσιον, ή γέφυρα αυτή, κτισθεϊσα 
κατά διαταγήν τοΰ Τραϊανοΰ έπί τής δευτέρας αύτοΰ 

εκστρατείας κατά τοΰ βασιλέως τών Λακών Δεκεβά- 
λου, συνέκειτο έκ το'ξων 20, έχο'ντων ύψος μέν 150 
ποδών, διάστασιν δέ άπό κίονος είς κίονα ποδών 60. 
'Ωσαύτως 60 ποδών ήτο καί τό πλάτος τής γεφύρας 
ταύτης, τό δέ όλον μήκος αύτής 900 ποδών. Δι’αύτής 
ό Τραϊανός μετεβίβασεν είς Δακίαν τά στρατεύματα 
αύτοΰ, άλλ έκρήμνισεν αύτήν Ακολούθως ό ’Αόριανός, 
φοβηθείς μήποτε οί Βάρβαροι έπιδράμωσι δι’αύτής είς 
τάς ρωμαϊκάς κατακτήσεις, ή, ώς λέγει ή ίς·ορία, κι
νούμενος ύπό ζηλοτυπίας πρός τόν εύκλεά αύτοΰ προ- 
κάτοχον.

’Αρχαιολόγοι τινές είκάζουσιν, οτι τά έρείπια ταΰτα 
δέν είναι τά τής γεφύρας, ήν νομίζουσι κειμένην ολί
γον τι κατωτέρω, έκεΐ ό'που έκβάλλει είς τόν "ίστρον 
ό Όλτος· διότι καί αύτόθι σώζονται έ'τι έρείπια τει
χών ρωμαϊκών έτεροι δέ ύποθέτουσιν αύτήν άνωτέρω,

’Αλλ’έκτος τών σκοπέλων καί τής δι’αύτών βιαίας 
καταφοράς τών ύδάτων καί τοΰ ρόχθου έκείνου, ή στε
νοποριά τών Σιδηρών Πυλών απέχει τοΰ νά ήναι με
γαλοπρεπής καί ώραία ώς ή τοΰ Καζανιού λεγομένη, 
ολίγον άνωτέρω τής παλαιάς ’Ορσόβας, όπου ή πρώτη 
αύστριακή φυλακή.

’Ενταΰθα χαράττεται το μεθόριον μεταξύ Ούγγαρίας 
καί Δακίας ύπό μικροΰ τίνος ρύακος, όνομαζομένου 
Τσέρνα. Παλαιά δέ, ή "Ανω Όρσοβα, λέγεται ή πόλις 
αύτη, μόλις 1500 ή 2000 κατοίκους έ'χουσα, πρός 
διάκρισιν άπό τής Νέας ’Ορσόβας ( τουρκιστί ’Ατά 
Καλέ), φρουρίου καί πολιχνίου κειμένου πρός τήν ά- 
πέναντι σερβικήν όχθην, ολίγον κατωτέρω της Πα- 
λαιάς. ’Όχι δέ μακράν τής Παλαιάς ’Ορσόβας κεΐνται 
θερμ,ά λουτρά, τά πάλαι ποτέ ύπό τών 'Ρωμαίων Λου
τρά τοΰ 'Ηρακλέους καλούμενα, νΰν δέ M0hadia.

Είς τήν ΙΙαλαιάν Όρσοβαν έξετάζονται τά διαβα
τήρια καί τά έπιπλα τών οδοιπόρων έν τώ αύστριακώ 
τελωνείω.

’Εξακολουθών δέ τις ν’ άναπλέη τόν 'Ιστρον μετά 
τήν ’Όρσοβαν, άπαντά τόν πολυθρύλλητον άβακα τοΰ 
Τραϊανοΰ· πολυθρύλλητον λέγομεν, διότι πάντες οί 
περιηγηταί τόν άναφέρουσιν. Επί τών ορθών καί ώς 
λελαςευμένων βράχων οίτινες συσφίγγουσιν αύτόθι τό 
ρεΐθρον έξ άμφοτέρων τών οχθών, διακρίνεται που είς 
τήν σερβικήν ογβ-ιγν άβαξ τις περιέχων έν τώ λίθω κε- 
χαραγμένα τά έξής, λατινικοΐς γράμμ.ασιν·

ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΚΑΙΣΑΡ Ο ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΝΕΡΒΑ
ΥΙΟΣ ΝΈΡΒΑΣ ΤΡΑΪΑΝΌΣ Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΝΤΙΦΗΞ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ.

Σκόπελοι τού Ιατρού εϊς τας Σιδηράς Ιΐΰλας. Περίχρημνοι όχΟαι τής στενοποριά; τοΰ Ίστρου έν Καζανίφ.

πρός τό Τουρνοσεβερϊνον, όπου, άνασκαφών γενομένων 
πρό τινων έτών, εύρέθησαν ό'πλα πολλά, θώρακες καί 
γεωργικά έργαλεϊα, άναγόμενα είς τήν κατά Λακών 
έκστρατείαν. Είς τήν αύτήν ταύτην θέσιν, ό'τε έλατ- 
τοΰνται τά ύδατα τοΰ ’ίστρου,' άναδύουσι τά λείψανα 
μεγάλων κιόνων, κατά γραμμήν ίσταμένων έντός τής 
τοΰ ποταμοΰ κοίτης, άπό τής μιάς είς τήν άλλην ό
χθην αύτοΰ.

Είς Τουρνοσεβερϊνον, δεξιόθεν τοΰ άναπλέοντος τόν 
ποταμόν, διακρίνεται έτερον ρωμαϊκόν έρείπιον, πύργος 
τις έγερθείς έν έτει 240 ύπό Σεβήρου διοικητοΰ τής 
Μοισίας έπί αύτοκράτορος Φιλίππου, έζ ου καί τό ό
νομα Τουρνοσεβερϊνον, σημαίνον Σεβη'ρου Πύργον.

’Ιδού έγγίζομεν είς τάς περίφημους Σιδηράς Πύλας 
(τουρκιστί Δεμίρ Καπί). Τό μέρος τούτο τοΰ ποτα
μοΰ ένέπνεε τρόμον είς τούς άρχαίους ναύτας, διά τούς 
έντός αύτοΰ πολλούς σκοπέλους, ώς ή Σκύλλα καί ή 

Χάρυβδις. Διά τών προσκομμάτων τούτων ρέων ό Ί- 
στρος σχηματίζει πολλούς κατά σειράν καταρράκτας 
μικρούς, τούς οποίους όμως τό άτμόπλουν, εί καί μετά 
κόπου, αναπλέει αύξάνον τής μηχανής του τήν δύνα- 
μιν. Έκεΐ ό ρόχθος τών ύδάτων είναι μέγας καί ή δίνη 
αύτών φοβερά, άλλ’οί έπιβάται ση'μερον, πεποιθότες 
είς τήν έμπειρίαν τοΰ κυβερνώντος τό σκάφος, διασκε- 
δάζουσι μ-άλιστα άντί νά φοβώνται πρό τοΰ θεάματος 
τούτου.

Με'χ ρις έκτάσεως τριών χιλιομέτρων, αί ΣιδηραϊΠύ- 
λαι έ'χουσι τήν όψιν πλατυτάτης διαρρωγής, συμβάσης 
αίφνιδίως εις παμμεγέθεις βράχους, τών οποίων τά 
τμήματα έκυλίσθησαν άμφοτέρωθεν έν τή κοίτη τοΰ 
ποταμ.οΰ. Η διάστασις μεταξύ τών δύο πλευρών είναι 
έως 200 μέτρων, το δέ ύψος αύτών διπλάσιαν. ’Επί 
λειψυδρίας, αί σπιλάδες φαίνονται· διά τοΰτο δέ τά 
άτμόπλοα έκεΐνα κατεσκευάσθησαν όσον οίόντε άβαθή. 

Υςρεράνω δέ τής έπιγραφής ταύτης διακρίνονται μόλις 
δύο δελφϊνες συνεχόμενοι άπό τών ούρών, καί ούτω 
περικυκλοΰντες ένα ρωμαϊκόν αετόν.

Αύτόθι διέρχεται ό οδοιπόρος τήν μεγάλην σειράν 
τών όρέων, άτινα άρχόμενα άπό τής Κολωνίας ύπό τό 
όνομα Καρπάθια, λήγουσιν είς τόν Αίμον, διαγράφοντα 
έν τούτω ό'λω τώ διαστήματι τό λατινικόν στοιχεΐον 
S, τεμνόμενον έν τω μέσω ύπό τοΰ ’Ίστρου.

Ιδού εύρισκόμεθα είς τήν κλεισώρειαν τοΰ Καζα
νιού. Ιδού δεξιόθεν ήμών ή πεφημισμένη οδός, ή με
ταξύ Όρσόβας καί Δρεγκόβας, ήν ήνοιξεν άπό τοΰ 
1857 ό ουγγρος κόμης Ζεχένης, καί δι’ής οί οδοιπό
ροι διέρχονται πεζή τό άπόκρημνον μέροςτοΰτο. ’Αρι
στερόθεν δέ πάλιν βλέπει τις έτέραν οδόν, έσκαμμένην 
εις τόν βράχον ύπό τών ς-ρατιωτών τοΰ Τραϊανοΰ· έ'ρ- 
γον τεράστιον, όταν άναλογισθή τις ό'τι κατ’ έκεϊνον 
τον καιρόν ούτε ή πυρόκονις ήτο γνωστή, ούτε ό ά- 

τν,ός, άλλ’ό'/.η αύτή ή έργασία είχε γίνει διά τής σφύ- 
ρας. Τήν οδόν ταύτην, ήν ό Τραϊανός κατεσκεύασε 
πρός ρυμουλκίαν τών πλοίων του, παρατηρεί ό ανα
γνώστης δεξιόθεν αύτοΰ έν τή έπισυνημμένη είκόνι. Ό 
βράχος, άποτόμως έπικείμενος, διακρίνεται πώς είναι 
πρός τήν βάσιν αύτοΰ έσκαμμένος, σχηματίζων ώς 
στέγασμα τής όδοΰ· τό παρέκει άτμόπλουν καταπλέει 
τόν ποταμόν. Έκ τοΰ ύψους τής καπνοδόχος του κα* 
ταμετρεΐ τις εύκόλως έξ άναλογίας τό ύψος τών βρά
χων τούτων, καί τό καταπληκτικόν τής στενοποριάς 
ταύτης.

Φθάνει δέτις μετ’ολίγον είς τάς Βαζίας, ό'που οί 
πλεΐστοι τών όδοιπόοων άποβαίνουσιν, απερχόμενο? 
είς Πέστην διά τοΰ σιδηροδρόμου, ώς ταχυπορωτέρου 
τών άτμοπλόων. ’Αλλ’ ό μή έ'χων τι τό κατεπεΐγον, 
καί προτιαών τοΰ άτμοπλόου τας αναπαύσεις, πολλά 
έ'τι άξιοθέατα άπαντά έπί της πορείας τοΰ Ιτρου," μέ-
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χρις ού φθάση εϊς τήν βαυαρικήν πόλιν Ού'λμην, όπου 
παύει ό ποταμός νά ήναι πλώϊμος.

θά έπανέλθωμεν [χίαν ημέραν είς τον ’Τστρον, άπο- 
ζτήσαντες σειράν καλών εικόνων, αΐτινες παριστώσι 
τάς ώραιοτάτας τών τοποθεσιών καί πόλεων τών ύπ’ 
αύτοΰ διαβρεχομένων χωρών τώρα δέ άς μάς έπιτραπή 
ν’ άνέλθωμεν διά μιας εϊς την πηγη'ντου, έπιφυλαττό- 
υ.ενοι νά καταβώμεν άλλοτε άπ’αύτής, καί νά κατα- 
πλεύσωμεν πάλιν μέχρι τοΰ σημείου όπου σήμερον ί- 
αείναμεν αναπλέοντες.

Κατά τινα δημώδη παράδοσιν, ό Ιστρος πηγάζει 
έκ της αύληςτοΰ αυθεντικού πύργου τοΰ χωρίου Do
naueschingen, έξ ού καί τό γερμανικόν αύτοΰ όνομα 
Donau. Ό ιδιοκτήτης τού πύργου τούτου, πρίγκηψ 
της Φυρστεμβέργης, σεμνύνεται έπί τη μικρά πηγή έξ 
ης γεννάται ό μέγας ποταμός, καί, το άστεΐον, έχει 
ό πρίγκηψ ούτος αξιώσεις, ό'τι αύτός είναι ό δεσπότης 
τοΰ Δουνάβεως. Καί οί μέν Γερμανοί στηοίζονται έπί 
ταύτης της έθνιζής των παραδόσεως, καί πιστεύουσιν 
άδιστάκτως είς ταύτην τοΰ "ΐς-ρου τήν πηγήν* άλλ’οί 
γεωγράφοι φρονοΰσιν εύλόγως ό'τι ό Έστρος σχηματί
ζεται έκ της ένώσεως δύο τινών μικρών ρυάκων, τοΰ 
Βριγάχου καί Βρέγου, συμβαλλόμενων ολίγον τι κα
τωτέρω τοΰ χωρίου Donaueschingen.

Αληθής ανδρία τό έπίστασθαι ύπομένειν.

ΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
'Η έπανάστασις στερεόνει τούς κλονουμένους βασι

λείς φρονούσα ό'τι τούς κρημνίζει· ό πολιτισμός κρη
μνίζει· ό πολιτισμός κλονίζει αύτούς στερεουμένους. 
Τυφλός ό μη βλέπων, κωφός ό μη άκούων την άντι- 
στρόφως γινομένην ταύτην τών θρόνων φοράν. Η έπα- 
νάστασις προβαίνει ταραχωδώς διά τής ανατροπής· ό 
πολιτισμός άθορύβως διά τής μεταμορφώσεως. II έ- 
πανάς·ασις κρημνίζει άπό τής στέγης προς τά θεμέλια· 
ό πολιτισμός οίκοδομεΐ άπό τών θεμελίων πρός τήν 
στέγην. 'Η έπανάστασις είναι περιοδική· ό πολιτισμός 
είναι συνεχής καί αδιάλειπτος. Η έπανάστασις είναι 
τοπική· ό πολιτισμός είναι παγκόσμιος. Δύναταί τις 
ν’ άποφύγη τήν έπανάς-ασιν διά τοΰ πολιτισμού· άλλά 
δέν δύναται ν’άποφύγη τον πολιτισμόν δι’ούδεμιάς 
έξοδο υ. Ό πολιτισμός είναι πρός τήν βαρβαρότητα ό,τι 
είναι ή θνητότης πρός τόν άνθρωπον. Ού'τε θά σταθή 
πώποτε ό πολιτισμός, ούτε θά τόν στήση τι, είτε έ- 
πανάστασις, είτε άντίδρασις.

Η ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΧ ΤΩΝ ΕΛΑΙΙΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ ι.

Πολλοί τών ομογενών άγνοοΰσιν είσέτι ότι έν Πα
ρισίοις συνέστη άπό τοΰ 1867, ύπό Γάλλων ελληνι
στών καί φιλελλήνων, έταιρία σκοπούσα « πρός ένθάρ- 
ρυνσιν τών ελληνικών σπουδών έν Γαλλία. »

Οί ίδρυταί αύτής προεθεντο τήν άναζωπύρησιν, ού 
μόνον τού ύπέρ τής ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας 
ζήλου, ψυχρανθέντος έπ’ εσχάτων δυςυχώς έν Γαλλία, 
άλλά καί τής φιλοκαλίας ήτις διαλάμπει έν τοΐς άρί- 
στοις τών ήμετέρων προγόνων τεχνήμασι. Διότι έν τη 

έμβριθεΐ αύτών διαγνώσει βλέπουσιν όσημέραι έκχυ- 
' δαϊζομένας έν Εύρώπη τάς ώραίας τέχνας, ώστε έπά- 
ναγκες θεωροΰσι ν ’ άνατρέξωσιν έκ νέου είς τήν πηγήν 
αύτών.

"Οχι δέ ταΰτα μόνον, άλλ’ώς έγραψε κατ’αύτάς 
είς τών πρωτίστων ιδρυτών τής 'Εταιρίας, ό είλικρι- 
νώς φιλέλλην καί πολυμαθής Κ. Eichtal, « καί ύπό 
τήν κοινωνικήν έποψιν, ώφειλον οί ίδρυταί αύτής νά 
μή έπιλησθώσιν, ότι ή 'Ελλάς ύπήρξεν ή αληθής γε
νέτειρα τής πολιτικής έπιστήμης, έκ μακράς καί πο
λυμόχθου οικείας πείρας ταύτην πλασασα. Η Ελλάς, 
πρώτον μέν γνοΰσα τήν έκ τής έλευθερίας εύκλειαν καί 
τ’άλλα αγαθά, έπειτα δέ τά παραπτώματα αύτής καί 
τάς πικρίας, άνέγραψε διά τών περιφανών αύτής φιλο
σόφων τάς άρχάς τής μετριοπάθειας, αρμονίας τε καί 
δικαιοσύνης, αΐτινες κατά τούς παρόντας καιρούς τεί- 
νουσιν έπί μάλλον καί μάλλον όπως κατασταθώσιν 
ό νόμος τών ανθρωπίνων κοινωνιών. Τέλος δέ οί άν- 
δρες ούτοι καί διέκρινον έν τη διαδοχή τών ελληνικών 
γενεών, άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, 
τόν βεβασανισμένον μέν, άλλ’ άπαρέγκλιτον ροΰν μιας 
καί τής αύτής τύχης, συμπαθώς περιεργαζόμενοι τά 
βήματα τής προ μιας πεντηκονταετηρίδος άρξαμένης, 
καί νΰν πληρουμένης ελληνικής άναγεννήσεως. » — 
(Ίδε τήν παρισιανήν εφημερίδα Temps, 7 ίανουαρ. 
1869.)

Επί τοιούτων θεμελιωθεΐσα βάσεων ή έν λόγοι Ε
ταιρία, τοιαύτην προσεκτήσατο έν τώ δημοσίω συμ
πάθειαν, ώστεήρίθμει ήδη άπό του παρελθόντος μαρ- 
τίου μηνος δωρητάς μέν δώδεκα, μέλη δέ σχεδόν πεν
τακόσια· μέχρι δέ τοΰέπιόντοςίουλίου, έτέοουςέξδω
ρητάς καί έβδομήκοντα τρία πρόσθετα μέλη· σήμερον 
δέ οί εταίροι αύτής άριθμοΰνται επτακόσιοι σχεδόν, 
μεταξύ τών οποίων καί πλεΐς-οι 'Έλληνες, πανταχόθεν 
φιλοτιμηθέντες νά συνδράμωσιν είς ένίσχυσιν αύτής, 
ώς καί άλλοι ξένοι.

“Ανδρες διάσημοι έν Γαλλία ύπήρξαν οί ίδρυταί, έν 
οίς καί ακαδημαϊκοί ούκ ολίγοι, καί ό νΰν έπί τής δη- 
μοσίας έκπαιδεύσεως ύπουργός, Κ. Δουρούης, συγγρα- 
φεύς μιας τών αρίστων ιστοριών τής Ελλάδος.

Το καταφατικόν τής Εταιρίας ταύτης διαλαμβάνει·
Αρθρ. α'. Η Έταιρία ενθαρρύνει τήν δϊάδοσιν τών 

αρίστων μεθόδων, καί τήν έκδοσιν βιβλίων, όσα κρίνη 
ώς ώφελιμώτατα είς τήν πρόοδον τών ελληνικών σπου
δών· πρός ο καί απονέμει βραβεία.

β . ’Ενθαρρύνει κατά τά ένόντα μέσα καί τόν ζήλον 
διδασκάλων τε καί μαθητών.

γ . Χρείας τυχούσης, προτείνει θέματα πρός βρά— 
βευσιν.

δ'. Διατελεΐ έν σχέσει μετά ξένων ελληνιστών, 
ε . ’Εκδίδει έτησίως έκθεσιν τών πράξεων καί τών 

έργασιών αύτής, ώς καί ύποδεικνύει τά περί τάς έλλη- 
νικάς σπουδάς γενόμενα κυριωδέστατα έργα τε καί ά- 
ποφάσεις.

ς · Ο αριθμός τών μελών τής Εταιρίας είναι απε
ριόριστος. Συγκαταλέγονται Γάλλοι τε καί ξένοι έν 
αύτή.

r'z "c - ' -> ·>■ · » . >ς . Εκαστον των νέων μελών προτεινεται μεν υφ 
ενός τών ήδη καταλελεγμένων, καθίσταται δέ δεκτόν 
ύπό τής Επιτροπής.

θ . Ελάχις-ος όρος τής έτησίας συνδρομής είναι 
φράγκα δέκα.

ι'. 'Όςτις προκαταβάλη δεκάκις όσα ή έτησία αύτοΰ 
συνδρομή, τοΰτο δέ άπαξ μόνον, καλείται δωρητής.

ια'. 'Η Έταιρία διευθύνεται ύπό Γραφείου καί Ε
πιτροπής, ής μέλη είναι καί τά τοΰ Γραφείου δικαιω- 
ματικώς.

ιγ'. II Επιτροπή, μή συμπεριλαμβανομένου τοΰ 
Γραφείου, σύγκειται ές 2 1 μελών. Κατ έτος άνανεοΰ- 
ται κατά τό έν τρίτον αύτής. Αί έκλογαί γίνονται ύπό 
γενικής Συνελεύσεως. Τά έξερχόμενα επτά μ.έλη δέν 
έκλέγονται πρό τής παρελεύσεως ενός έτους.

ιε'. 'Η ’Επιτροπή συνέρχεται τακτικώς άπαξ τοΰ 
μηνός τούλάχιςον. Δύναται ό Πρόεδρος νά συγκαλέση 
αύτήν έκτάκτως. 'Απαντα τά μέλη τής Εταιρίας είναι 
δεκτά είς τάς συνήθεις συνεδριάσεις τής Επιτροπής, 
καί έχουσι μέν φωνήν, όχι δέ καί ψήφον.

ιθ'. "Απαξ τοΰ έτους, τούλάχιστον, συγκροτείται 
γενική Συνέλευσις άκροωμένη τήν έκθεσιν του Γραμ- 
ματέως περί τών έργασιών τής Εταιρίας, ώς καί τήν 
τής διοικητικής Επιτροπής, περί τών προσόδων καί 
έξόδων τοΰ έτους .... "Απαντες οί έν Γαλλία δια- 
μένοντες έταϊροι δίδουσι ψήφον, είτε αύτοπροσώπως, 
είτε καί δι’ έπιστολής.

Ταΰτα τά κυριωδέστερα τών κεφαλαίων τοΰ κατα
στατικού.

Κατά δέ τόνπαρελθόντα αύ'γους·ον μήνα, ή Εταιρία 
έπρότεινε « Παρατηρήσεις-περί μεταρρυθμίσεώντινων 
εισακτέων έν τή διδασκαλία τής ελληνικής γλώσσης εις 
τά σχολεία» της Γαλλίας. '‘Αν δέν άπατώμεθα, έπρό- 
κειτο πρός τοΐς άλλοις καί περί άντικαταστάσεως τής 
προφοράς τών σημερινών Ελλήνων, αντί τής τοΰ Ε
ράσμου. Μόλις γενομένης τής έκδόσεως ταύτης, έξεδη- 
λώθη διά νέων καί άξιολόγων τεκμηρίων ό ζήλος όν 
διήγειραν ύπέρ τών ελληνικών γραμμάτων αί τής Ε
ταιρίας προσπάθειαι. Έκτος έξ νέων δωρητών καί πολ
λών εταίρων Γάλλων, προσήλθον καί έκ Κωνσταντινου
πόλεως έννέα δωρηταί, όλοι Έλληνες, καί ές Ελλά
δος εταίροι πολλοί. Τό ΙΙανεπιστήμιον τών ’Αθηνών 
ύπεγράφη συνεισφέρον 400 φράγκα κατ’έτος, καί έν ' 
Κωνς-αντινουπόλει φιλότιμος τις άνήρ (τοΰ οποίου τον 
δίκαιον έπαινον ήκούσαμεν έπανειλημμένως γινόμενον 
έν ταΐς συνεδριάσεσι τής Εταιρίας), ό Κ. Χριστάκης 
Ζωγράφος, κατέβαλεν 20,000 φράγκων, ίνα έκ τών 
τόκωντών χρημάτων τούτων δίδηται έτήσιον βραβεΐον 
ένθαρρύνσεως πρός τον τής Εταιρίας σκοπόν, ούδόλως 
πολιτικόν, ώς έννοεΐ έκαστος, άλλά καθαρώς φιλο
λογικόν.

Ταΰτα πάντα, έξασφαλίσαντα τό καλόν τοΰτο ί
δρυμα, παρεκίνησαν τούς ιθύνοντας αύτό ν’άποτα- 
θώσι τήν 4 τοΰ παρελθόντος δεκεμβρίου είς τήν γαλλι
κήν Κυβέρνησιν, έξαιτούμενοι παρ’αύτής 'ίνα αναγνώ
ρισή τήν Εταιρίαν, καί τάξη αύτήν μετά τών όμολο- 
γου|χένων ώς κοινωφελών.

Εν τώ έτει δέ τούτω ( 1 869) άπονεμηθήσεται ΰπ’ 
αύτής τό πρώτον χιλιόφραγκον βραβεΐον (τό όποιον 
καί έπωνόμασε prix Zographos), είς τόν όςτις πα- V*» , ~ \ρας-η αςιος αυτου κατα το πρόγραμμα του συναγωνι
σμού, τό όποιον με'λλει νά έκδοθή έντός ολίγου.

Επιφυλαττόμεθα νά δημοσιεύσωμεν τό πρόγραμμα 
τοΰτο καί έν ταΐς σελίσι τών Μυρ ίων Οσων, ώς έν- 
διαφέρον ιδίως μάλιστα είς ημάς τούς Έλληνας.

ΚΑΒΥΑΩΝ ΠΡ0Λ1ΙΨΙΣ.
Οί Καβύλοι είναι άραβική φυλή εύρισκομένη είς τό 

ένδότερον τής ’Αλγερίας. Οί περιηγηταί διηγούνται 
περί αύτών, ότι καί περί άπλου&τατων πληροφοριών 
στατιστικών έάν τις τούς έρωτήση, άνησυχοΰσιν ύπο- 
πτευόμενοι μέγα τι έκ τούτου κακόν. Έάν, παραδείγ- 
μ.ατος χάριν, ΐδη ό Καβύλος ότι τό όνομά του ένεγράφη 
είς βιβλίον χρις-ιανικόν (ρούμι), ύπό μυρίων κυριεύε
ται πάραυτα παραδόξων φόβων, νομίζων κατά πά
σαν στιγμήν ότι τόν περικυκλοΰσι παντός είδους κίν
δυνοι. Τόσον είναι τό δέος του , ώστε ού'τε τολμά νά 
έγγίση τούς στύλους ή τά σύρματα τοΰ ηλεκτρικού τη
λεγράφου· έπειδή πιστεύει ότι τό σύρμα γράφει τό ό
νομα τού έγγίζοντος αύτό έντός βιβλίου.

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΟΥ.

Δύο Αγγλοι, φίλοι, συνεγευμάτιζον είς έν τών ξε- 
νοτροφείιον τοΰ Λονδίνου, ό είς απέναντι τοΰ άλλου 
καθήμενοι. Εζάψαντος ολίγον κατ ’ ολίγον τοΰ οίνου 
τάς κεφαλάς αύτών, ήλθον είς λογομαχίαν, καί έπειτα 
είς ύβρεις έπί πολιτικού τίνος ζητήματος.

—Αί, λοιπόν σέ προσκαλώ αύ'ριον είς μονομαχίαν!- 
είπε τέλος ό θυμωδέστερος αύτών.

— Έστω, αύ'ριον! άπεκρίθη ό έτερος· άνθρωπος 
ούτος τό φαινόμενον φρόνιμος καί μετριοπαθέστερος.

’Αλλ’ ούτος έθεσεν ώς όρον, τό νά προγευματίσωσι 
πάλιν οί δύο όμοΰ τήν έπιοΰσαν οπουδήποτε, πριν ή 
μονομαχήσωσι.

— Τοΰτο, είπε, δέν βλάπτει τίποτε* ή έριςμας εί
ναι πάντοτε έρις· μάλιστα δέ, άφοΰ φάγωμεν, θά εύ- 
ρεθώμεν μάλλον εύδιάθετοι νά κτυπηθώμεν.

— Πολύ καλά· έστω, άφοΰ πρότερον προγευματί- 
σωμεν, άπεκρίθη ό έτερος. Μή νομίσης όμως ότι μέ 
τοΰτο . . .

— Τίποτε- θάγίνηαύτό τό όποιον είπες· έξαρτά- 
ται μόνον άπό τής ϊδικής σου θελήσεως.

Τότε συνεσκέφθησαν πού νά πορευθώσι τήν έπιοΰσαν 
διά το έσχατον αύτών προάριστον.

—7’’Αν θέλης καί είς τήν οικίαν μου ... είπεν ό φρο
νιμότερος αύτών.

— Είς τήν οικίαν σου ! . .. ’’Ας ήναι, άπήντησεν ό 
οξύθυμος. Είς τήν οικίαν σου.

Τήν έπιοΰσαν είσάγεται ούτος είς τό έστιατο'ριον, 
όπου τό προάριστον εύρέθη έτοιμον. Μετ’ ολίγον δέ 
κατέβησαν έκ τών θαλάμων των τά τέκνα καί ή γυνή 
τοΰ οικοδεσπότου. Ήσαν τέσσαρα παιδία άρρενα καί 
δύο μικραί κόραι, όλα έχοντα μεγάλα όμματα πλήρη 
πνεύματος καί νοημοσύνης, όλα φαιδρά, όλα εικόνες 
πισταί της μητρόςτων, -γυναικός συμπαθεστάτης και 
σεμνότατης δψεως. *

Κάθηνται όλοι περί τήν τράπεζαν, καί άρχονται τοΰ 
προγεύματος μετά τίνος κατήφειας, ήτις όμως βαθ
μηδόν διεσκεδάσθη καί άπέλ.ηξεν είς εύθυμιαν γενικήν. 
Οΐ δύο άνδρες δέν έδωκαν ούτε έλαχίς·ην ύποψίαν δια 
τά μετ’ολίγον μέλλοντα. * ' «

Είς τό τέλος τής τραπέζης, ό οξύθυμος κατές-η σιω
πηλός.

— Λι, λέγει πρός αύτόν ό είκογενειάρχης· είναι 
ώρα νά πορευθώμεν είς τήν μικράν έκδρομήν περί τής 
όποιας έουμφωνήσαμεν
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—Δηλαδή, άπεκρίθη ό έτερος ύποτραυλίζων, δέν 
είναι καί τόση βία . . . Φρονώ μάλιστα . , . ότι . . . 
τό άπό ριέρους μου . . ·

— Υπάγωμεν! .„. . ύπάγωμεν . . . Κάλλιο ν [χίαν 
ώραν ταχύτερα.

Η γλυκεία μήτηρ καί τά εξ αύτης χαριέστατα τέ- 
κνα'ήκουον ταΰτα καί παρετήρουν άνησύχως τόν ξένον.

— Οχι! . . . Δέν.ύπάρχει ούδεμία ίσότης, είπεν 
ό ξένος μεταμεληθείς· έπρεπε κ εγώ νάέχω νά σέ δείξω 
τέκνα ώς τά τέκνα σου, καί γυναίκα ώς αύτήν την γυ
ναίκα, την οποίαν βλέπω πόσον λατρεύεις, καί τότε 
να προβώ είς την τόλμην τοΰ νά σέ ακολουθήσω.

— Καλά λέγεις, είπε τότε καί ό οικογενειάρχης· ί- 
σότης δέν ύπάρχει, καί χαίρω ότι σέ κατόρθωσα νά 
όμολογήσης τοΰτο έν τή δικαιοσύνη καί έν τη φιλίασου.

—Σέ ζητώ συγγνώμην . . .
— ’Ώ I συγγνώμης έχω κ έγώ χρείαν έκ σου· άλλ’ 

άμοιβαίως οίκτείροντες εαυτούς, όφείλομεν νά ρίψωμεν 
είς λη'θην την ς·ιγμιαίαν μωρίαν ήτις χθές, αγνοώ πώς 
μάς κατέλαβε.

Τότε δέ άσπασάμενοι άλλήλους μετά δακρύων κα- 
τανύξεως,—Ναι, τωόντι, ανέκραξαν ναι, τφόντι! 
Ανθρώπου οικογενειάρχου είναι ιερά ή ζωή.

Πρός τί, νομίζεις ;

ΠΕΝΘΟΥΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.
(Έκ τών ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ, δράματος Ά.'Ρ. 'Ραγκαβή.)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ καί ΚΑΛΛΙΠΠΗ.

ΚΑΛΑ.—Τεταραγμένος φαίνεσαι, ώ Σώκρατες.
ΣΩΚΡ.—Πιστεύεις, ώ Καλλίππη , είς την ΰπαρξιν 

Θεών;
ΚΑΛΑ.— Τί αύτη ή έρώτησις δηλοΐ; 
ΣΩΚΡ.—Τ ήν φύσιν, ποιος διεκόσμησε φρονείς;

■ ΚΑΛΑ. —Οί θεοί πάντως.
ΣΩΚΡ.— Καί καλήν τήν έπλασαν;
ΚΑΛΑ. — Κ αλήν.
ΣΩΚΡ. —
ΚΑΛΑ.— Όπως τέρπωνται

κ’ εύδαιμονώσιν έν αύτη οί άνθρωποι.
ΣΩΚΡ. — Σύ άρα φίλανθριόπους τούς θεούς φρονείς; 
ΚΑΛΑ.—Τό εναντίον θέ νά ήτον βλασφημον. . 
ΣΩΚΡ . — Τά τοΐς άνθρώποις θέλοντας ωφέλιμα;
Κ ΑΛΛ. — Βεβαίως.
ΣΩΚΡ. — Δυναμένους δ ’ό,τι Θέλουσι; ’
ΚΑΛΛ.—θεοί θά ήσαν, άν δέν ήσαν πανσθενεΐς; 
ΣΩΚΡ.— Ωφέλιμον δέ είναι καί τό δίκαιον;
ΚΑΛΑ.— Ωφέλιμον. Τί θέλεις ταΰτα έρωτών ;
ΣΩΚΡ. — Καί τοΰτο, ώ Καλλίππη. Ιίάν τό έπί γής 

γινόμενον νομίζεις ότι δίκαιον ;
ΚΑΛΛ. —Ούχί.
ΣΩΚΡ.—

γίνεται τοΰτο;
Παρά την γνώμην άρα τών Θεών

ΚΑΛΑ.— Τ ’
ΣΩΚΡ.— Μισοΰσιν άοα οί Θεοί

Ναι, παρά τήν γνώμην των. 
ί τούς πράττοντας ι

τοιαΰτα;
ΚΛΛΛ.— Τούς μισοΰσι.
ΣΩΚΡ.— Τούς δέ π

τά εναντία τούτοις, άγαπώσι;
ΚΑΛΑ.—

άναμφιβόλως.
ΣΩΚΡ.— Καί τούς μέν άμείβουσι,

τούς δ’άλλους τιμωοοΰσιν;

ιραττοντας

ι

ΚΑΛΑ.— Ουτω γίνεται1
άν οχ’ είς ταύτην, είς τήν έπειτα ζωήν.

ΣΩΚΡ.—Τις δέ τών δύο βίων προτιμότερος; 
ΚΛΛΛ.— Ό μετά τοΰτον βίος, ό άίδιος. 
ΣΩΚΡ.-—’Αθλιος άρα ό ένταΰθα εύτυχών, 

κ έν τώ κατόπιν βίω τιμωρούμενος;
ΚΑΛΑ.—Τοΰτο νομίζω.
ΣΩΚΡ.— Κ’ εύτυχής ό δίκαιος,

ένταΰθα πάσχων άλλ’έκεΐ εύδαιμονών. 
Η ίσως ψευδή λέγω ;

ΚΑΛΛ.— Λόγος αληθής,
άλλά ποΰ τείνει, μ’ είναι άνεςήγητον.

ΣΩΚΡ. — Καλλίππη, ό Κριτίας τόν πατέρα σου 
είς θάνατον αδίκως κατεδίκασε.

ΚΑΛΛ.

ΣΩΚΡ.

— Τί λέγεις; ό Κριτίας! τόν πατέρα μου ! 
Θεοί! φονεύει τόν πατέρα! Ώ Θεοί! . . . 
’Αλλά ό δήμος ύπέρ ού διέρρηξε
τόν μετά τοΰ Κριτίου ασφαλή δεσμόν :

— Όςτις είς δήμου κΰμα ρίπτει άγκυραν, 
τήν ρίπτει είς πυθμένα σαλευόμενον. 
Ό δήμος βοράν θέλει, ών αύτός βορά
τοΰ θρασυτέρου. Τών σωτήρων του φονεύς, 
τετυφλωμένος λάτρης τών δημίων του, 
φέρεται ώς καί όπου άν τόν φέρωσι. 
Φονεύει πρώτον, μετά ταΰτ άποθεοϊ.

—Λοιπόν τωόντι; Πάσα λοιπόν έλειψεν 
ελπίς! τόν θανατοΰσι! τόν συνέλαβον !
ορφανή μένω ! Είς τής γής τήν έκτασιν 
δι έμέ πλέον που σκιά; Ώ πάτερ μου ! 
Λοιπόν αί τίγρεις φόνου δέν έπλήσθησαν, 
και τών αιμάτων τό ποτήριον, είς ό 
μεθύσκονται, δέν ήτον πλήρες ; Ηθελον, 
πριν χορτασθώσι, κ’είς τήν σήν τούς όνυχας 
τήν εύγενή καρδίαν νά έμπήξωσι! 
Τά ξίφη των ποΰ είναι τά ανόσια, 
είς αύτα παλλον να ριφθή τό στήθος μου; 
Νά ποτισθώσ’ είς αίμα δέν προκρίνουσι 
θερμόν καί νέον, παρ είς αίμα γέροντος ; 
Ή, όπου ρίψη τόν ύψίκομον κορμόν 
ύ φονικός των πέλεκυς, πλησίον του 
δέν θά θερίση καί τόν άφυλλον βλαστόν; 
Καίάν έμοΰφεισθώσι, σκληρώς εύσπλαγχνοι, 
νά ευρώ μόν’ ήξεύρω τήν καρδίαν μου.

ΣΩΚΡ.— ’Αλλά, όδυρομένη ταΰτα, λησμονείς 
ότι,Καλλίππη, βλασφημεΐςπρός τούςθεούς. 
Τό είπας μόνη· εύτυχής ό δίκαιος 
ον οί θεοί φιλοΰσι καί άμείβουσι, 
καί ό κακούργος μόνος θρήνων αςιος.

ΚΑΛΑ.—Τό είπα; τό τί είπα έλησμόνησα. 
Είς ήρείΛοΰσαν τήν ψυχήν μου έρίιψεν 
αίθριας λάμψεις ή φιλοσοφία σου· 
άλλ’ή άγρια καταιγίς τής θλίψεως 
συντρίβει τήν εικόνα τήν αίθέριον.

ΣΩΚΡ. — ’Αλλ’ είς τά όντα, όσα λόγον κίκτηνται, 
ό λόγος πρέπει νά νικά. Μή λησμονάς 
ότι ό λόγος είναι ή αλήθεια· 
αλήθεια δ δτ είναι τών θεών φωνή.

Ναι,
II επιστήμη τοΰ άρέσκειν άτεχνώς είναι ΰπερτέρα 

τής του άρέσκειν τεχνηέντως.

0 ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ. ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΙΑΥΑΟΥ.

Ό "Αγιος Παΰλος είναι ή μόνη άγγλική μητροπο- 
λιτική εκκλησία, ήτις έκτίσθη κατ’ αρχιτεκτονικήν 
άλλην παρά τήν τοΰ μεσαιώνος. ’Εν έτει 1669, τρία 
έτη μετά τήν μεγάλην πυρκαϊάν τοΰ Λονδίνου, άπεφα- 
σίσθη νά έγείρωσιν έπί τών ερειπίων τοΰ παλαιού Α
γίου Παύλου νέαν μητροπολιτικήν έκκλησίαν. Άρξά- 
μενοι δέ τοΰ κτιρίου έν 1675 κατά τά σχέδια τού άρ- 
χιτέκτονος Χριστόφορου Βρένου (Wren) έτελείωσαν 
αύτό έν 1710, δαπανήσαντες κατά τά 35 ταΰτα έτη 
736,000 λιρών στερλινών.

Τό μήκος όλον τοΰ ναού, άπ ανατολών προς δυσμάς, 
είναι 500 ποδών αγγλικών Χ, τό δέ πλάτος, 107 πο

*Οψις του έν Λονδίνω ναού τού 'Αγίου Παύλου.

τής βασιλίσσης ’Άννης, είς τούς πόδας τής οποίας κά- 
θηνται 4 άγάλματα παριστώντα τήν ’Αγγλίαν, τήν 
’Ιρλανδίαν, τήν Αμερικήν, αγνοείται δέ πώς καί τήν 
Γαλλίαν. Πρό ένός αίώνος, άνήρ τις θεωρηθείς ώς πα- 
ράφρων συνέτριψε τήν ρίνα τοΰ άνδριάντος τής βασι
λίσσης.

Οί εξώτεροι τοίχοι τοΰ Αγίου Παύλου είναι κεκο- 
σμημένοι διά γλυφών καί αγαλμάτων, άλλ’ έκτος τής 
βλάβης ήν έπέφερεν ό άνεμος καί ή βροχή έπί παντός 
κοσμήματος, ό άδιάλειπτος τοΰ Λονδίνου καπνός κα- 
τημαύρωσε καί παρεμόρφωσεν αύτά.

Τά ένδον, καίτοι κεκοσμημένα, έκ πρώτης όψεως 
φαίνονται γυμνά. Οτε ό θεατής, ίς·άμενος έν τώ κέντρω

(1) ΕΤς άγγλικός πού; ισομετρεϊται πρός’30 έκατοστόμετρα καί 
4 χιλιοστόμετρα γαλλικά.

δών· έν τω κέντρω τοΰ ς-αυροειδούς σχήματος τού ναού 
εγείρεται ό τρούλος, μετά φανού ύπεράνω καί σφαίρας 
φερούσης σταυρόν. ’Επί δέ τής δυτικής αύτοΰ πλευράς 
εγείρονται δύο κωδωνοστάσια, έκαστον είς τήν άκραν 
αύτής. Τό ύψος, άπό τοΰ λιθοστρώτου τής όδοΰ μέχρι 
της κοουφής τοΰ σταυρού, είναι 356 ποδών. Τά κω
δωνοστάσια έχουσιν ύψος 220 ποδών.

Τρεις εισόδους έχει ό ναός· τήν μέν πρός δυσμάς, 
τάς δέ πρός άρκτον καί μεσημβρίαν. 'Η κυριώδης πρόσ- 
οψις αύτοΰ είναι μεγαλοπρεπες·άτη· καί τά μέν κατώ
τερα προπύλαια σχηματίζονται ύπό 12 στηλών κοριν
θιακής τάξεως, ή δέ ύπεράνω αύτών στοά ύπό 8 ε
τέρων συνθέτου τάςεως.

Είς τήν τής προσόψεως πλατείαν εγείρεται άνδριάς

τοΰ ναού, ύψοϊ τά όμματα πρός τό βάθος τού τρούλου, 
αισθάνεται βαθεΐαν συγκίνησιν άλλ όμως ό έν Ρώμη 
τοΰ Αγίου Πέτρου ναός έχει ύψηλότερον τρούλον.

Αί ζωγραφίαι τοΰ τρούλου παριστώσι τόν βίον τοΰ 
Αγίου Παύλου, έργα τοΰ ζωγράφου’ΐ. θορνιχίλλψ. 

Διηγούνται ότι ούτος, ένω είς τό ύψος έκεΐνο είργάζετο 
πατών έπί τοΰ ίκρίου, ήθέλησε νά κρίνη έξ άπωτέρου 
τήν όψιν τής ζωγραφιάς του. Όλως προσηλωμένος είς 
αύτήν, ώπισθοχώρει μή προσέχων ότι, εν βήμα έτι 
άνέκινεΐτο πρόςτάόπίσω, θά έπιπτεν είς τό βάραθρο#. 
Φίλοςτου έκεΐτυχών, τόν βλέπει- νά κράξη, θά τόν έ- 
πτόει, καί τοΰτο χειρότερον· νά τον είδοποιήση ήσύ- 
χως περί τοΰ κινδύνου, δέν ήτο πλέον καιρός. Αρπά
ζει λοιπόν γραφίδα και άρχίζει νά φθείρη τήν εικόνα.

| Ό θορνιχίλλος σπεύδει πάραυτα πρός τόν φίλον του
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έκθαμβος καί ήγανακτημενος, ελέγχων αύτόν διά τήν 
τοιαύτην βαρβαρότητα, καί ούτω λυτροΰται άπό τού 
αναπόφευκτου θανάτου.

Αί ζωγραφίαι τού Θαρνιχ ίλλου θεωρούνται ώς μέ
τρια'.· άλλ’ δ,τι επισύρει την πλείτην προσοχήν έν τώ 
ναώ τού Αγίου Παύλου είναι τά μνημεία, έως πεντή- 
κοντα, πρός άνδρας "Αγγλους δοξάσαντας την έοςυτών 
πατρί δα κατά διαφόρους καιρούς, οίοι ό Νέλσων, ό 
Κολλιγγοβούτος, ό ’Αβερκρόμ.βης, κλπ.

Ο άρχιτέκτων τοΰ ναού δέν έχει μνημεΐον εν τω 
Άγίω Παύλω- άλλ’εις την είσοδον τού χορού άπαν- 
τάται επιγραφή λατινική λέγουσα· «Αναγνώστα, ζη
τών τό μ-νημεΐον Χρις-οφόρου τοΰ Βρένου, ίδε περίσέ. > 
Οί άπλοι ούτοι λόγοι αληθώς άξίζουσιν ύπέρ ανδριάντα.

’Από τού φανού, έπί τοΰ τρούλου τοΰ ναού, ό θεατής 
βλέπει δλην τοΰ Λονδίνου την πόλιν, έάν ό ούρανός ή- 
ναι αίθριος, πράγμα έν Αονδίνω σπάνιον.

ΕΙΠΣΤΟΑίΙΧ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ.
Είς τάς έριπορικάς έπιστολάς, ή χρονολογία τίθε

ται άναμφιβόλως έπί κεφαλής· διότι είναι χρεία νά 
έχη ό άναγινώσκων πρό πάντων ύπ όψιν τήν ημέραν 
καθ ήν ή επιστολή έγράφη, καί έκ τούτου νά όδηγή- 
ται· άλλ’εϊς τάς αίσθηματικάς, τοΰτο είναι ανοίκειον. 
Εϊς αύτάς ή χρονολογία πρέπει νά τίθεται εϊς τό τέλος, 
διότι ή όρμ.ή τής ψυχής οίονεί προάρχει τής περί χρο
νολογίας σκέψεως.

ΕΥΤΡΛ1ΙΕΛΛ.

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΓΧΙΝΟΙΑ.

Επί τοΰ Βυζαντινού αύτοκράτορος Βατατζη, είχον 
έπιπέσει έπί τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου βαρεϊαι ύπο- 
ψίαι, ώς έποφθαλριιώντος είς τόν θρόνον. Μιαν ημέραν, 
άρχιεπίσκοπός τις συνεβούλευσε τον Μιχαήλ ένώπιον 
τοΰ Βατάτζη ν’ απόδειξη τήν αθωότητα αύτοΰ δια 
θείας τινός δίκης· ήτοι νά δεχθή έντός τής παλαμης 
του σιδηράν τινα σφαίραν πυρακτωμένην, βέβαιος ότι, 
ώς αθώος, δέν έμελλε ποσώς νά καη ύπ’αύτής.

— Εγώ, άπεκρίθη ό Μιχαήλ, ασμενος έκτίθεμαι 
είς τοΰ θεού τήν κρίσιν, προσκαλών ώς στρατιωτικός 
ένα πρός ένα εϊς μονομαχίαν τούς κατηγόρους μου, ϊνα 
ή θεία δίκη ούτω ριάλλον διατρανωθη· ώς άμ-αρτωλός 
όμως δέν δύναμαι νά ελπίσω θειον τι θαΰμα έπ’ έμοΰ. 
’ Αν θέλης ή Πανιερότηςσου, όςτις έχεις παρρησίαν έ
νώπιον Θεοΰ, δόςριοι έκ τών σεπτών σου χειρών τήν 
πυρακτωμένην σφαίραν, καί ούτως είμαι έτοιμος καί 
αύτήν νά δεχθώ.

Ο αρχιεπίσκοπος έμεινεν ένεός. ό Βατάτζης έγέ- 
λασεν, ό δέ Μιχαήλ ετυχε νέων τεκμηρίων τής εύνοιας 
τοΰ κυρίου του μετά τής συγγνώμης αύτοΰ.

ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΑΝΕΞΙΙΓΗΓΟΥ.

Ο κανδηλαναπτης τής εκκλησίας χωρίου τινός κει
μένου εϊς τήν έπαρχίαν τοΰ Κάτω 'Ρήνου, παρετήρει 
ότι τό έλαιον τής κανδήλας ήτις έκαιεν ένώπιον τού 
ΐεροΰ διά νυκτός, έκλέπτετο μέχρι πυθμένος* άλλά 
ποιον νά ϋποπτευθη ; Αί θύραι δλαι τής έκκλησίας έ- 
κλειδονοντο ύπ αύτοΰ κατά πάσαν έσπέραν. Ι’πέθε- 

τεν ότι οί κλέπται ήσαν τά ποντίκια, καταβαίνοντα 
άπό τοΰ τεμένους διά τοΰ σχοινιού άπό τοΰ οποίου έ- 
κρέματο ή κανδήλα. "Εθεσε λοιπόν ένα δίσκον πλατύν 
έκ μετάλλου ύπεράνω τής κανδήλας, άλλά τό έλαιον 
καί πάλιν έκλέπτετο, καί τό πρωί ευρισκεν έσβεσμέ- 
νον τό φως, πολλάς δέ σταγόνας έλαίου έπί τών πλα
κών τοΰ εδάφους ύπό τήν κανδήλαν.

.—Αέν άρκεΐ, έ'λεγε κατά νοΰν, ότι αύτός ό κλέπτης 
άρπάζει τό έλαιον, άλλά καί μ’εμπαίζει χύνων μέρος 
αύτοΰ χαμαί.

Μίαν νύκτα, άνάπτει τό φανάριόντου καί εισέρχε
ται αίφνιδίως είς τήν έκκλησίαν πάραυτα δέ άτενί- 
σας πρός τήν κανδήλαν, παρατηθεί ότι αύτη έσείετο. 
Πλησιάζει πρός τά εκεί κατεχόμενος ύπό ρίγους φρί
κης, ώς ένώπιον ύπεοφυσικοΰ τίνος φαινομένου, καί, 
« Κύριε έλέησον! » διακρίνει καθήμενον έπί τής κανδή
λας μέγαν τινά όγκον, άμορφόν τι σώμα βλέπον αύτόν 
διά τεσσάρων όλοςφογγύλων καί φλογερών οφθαλμών.

Ιστατο άκίνητος ύπό τον τρόμον όςτις τόν έκυρίευ- 
σεν, ότε βλέπει πάλιν τόν όγκον εκείνον πτερυγίζοντα, 
διαιρούμενον είς δύο, καί πετώμενον πέριξ τοΰ φανα
ριού του μετά άπαισίων κραυγών. Πίπτει τό φανάριον 
τότε άπό τών χειρών του, άλλά τό παραιτεΐ-, κάί 
τρέχει έξω τής έκκλησίας πλήρης καρδιωγμών, διά νά 
είδοποιήση τόν Εφημέριον, ότι ή εκκλησία ένεπλήσθη 
φαντασμάτων.

Ο ίερεύς, ό νεκροθάπτης, καί δύο έργάται εΰρε- 
θέντες έκεΐ κατ’έκείνην τήν νύκτα, έσπευδαν νά έ- 
γερθώσι και νά τρέξωσιν είς τον ναόν πρός άνακάλυψιν 
τοΰ μυστηρίου. Καί τότε είδον έπί τοΰ μεγάλου ςαυ- 
ροΰ, τοΰ άνωθεν τοΰ τεμένους, καθημένας δύο γλαύκας 
έκ τών ωραιότερων τοΰ είδους των. Τάνυκτίνοματαΰτα 
πτηνά, άφοΰ δλην τήν ημέράν έκυνήγουν έντός τοΰ κω
δωνοστασίου τά ποντίκια, είχον λάβει τήν συνήθειαν 
νά είσέρχωνται διά νυκτός είς τήν έκκλησίαν άπό τί
νος ύψηλοΰ παραθύρου, καί νά ποτίζονται έκ τοΰ έ
λαίου τής κανδήλας.

Κατώρθωσαν έπί τέλους νά τά συλλάβωσιν άμφότερα.

ΤΑ

Έν Παρισίοις, 15 (27) ’Ιανουάριου, 18G9.

Πρέπει νά όμολογήσωμεν, αδελφή Έλληνοδίκη,
α'. Ότι τωόντι ύπάρχει τις δαίμων, υπάρχει τις 

δεσπότης, τοΰ οποίου καί αί φορτίκώταται προσταγαί 
ποτέ δέν απαντούν έναντίωσιν, ή, καθώς λέγουν οί 
πολιτικοί, άντιπολίτευσιν.

βΖ. Ότι κάνεις δέν στασιάζει κατά τών ψηφισμά
των του.

γ'. Ότι αί φαντασιοπληξίαι του είναι νόμοι, καί 
αί παραλογίαι του χρησμοί.

δ'. Ότι μεταβάλλει τά ήθη καθώς τον φανή· κάμ
πτει τόν σοβαρόν λόγον ύπό τήν κωδωνοφόρον ράβδον 
τής αφροσύνης, καί γράφει τήν εύκοσμίαν είς τά πα- 
λαιά του παπούτσια.

ε . Οτι αύτός δίδει τόν κανόνα τοΰ καλοΰ καί κα
κού· αύτός κάμνει καί έκκάμνει τήν ύπόληψιν τούτου 
ή εκείνου* αύτός δίδει κάλλος εϊς τάς άσχήμους· αύ
τός δίδει πνεΰαα είς τούς υ.ωοού;· αύτό: δίδει έπιτή- 
[r/jv είς τούς άγύρτας.

ραμίδες καί κώνοι. Έπεσαν πάραυτα οί κώνοι καί αί 
πυραμίδες δόσαντα χώραν είς χαμηλάς κεκρυφαλίδας 
(bonnets), καί μετ’ολίγον διεδέχθησαν αύτάς πίλοι 
στολισμένοι διά πτερών, καί έχοντες τών ανδρικών τό 
σχήμα.

Η γύμνωσις τών ώμων καί τοΰ στήθους έπεκράτη- 
σεν έπί τής βασιλίσσης των ’Ισαβέλλας τής Βαυαρίδος. 
Έπί δέ "Αννης τής Βρετανικής ήρχισαν νά θεωρώσιν 
ώς χρώμα πένθους τό μέλαν, διότι έως τότε ( 1510) 
έθεωρεΐτο ώς χρώμα πένθους τό λευκόν. ’Επί Φραγκί
σκου Α' έγεννήθησαν τάλεγόμενα άρετογαδιν ά (vtl- 
tug’adins), στεφάναι (τσέρκια) μεταμορφουσαι τάς 
γυναίκας είς πυραμιδοειδείς πύρ·ους. ’Επί Φραγκίσκου 
Β έπενοήθησαν αί πλασταί γαστέρες. Γελάς; Αί δέ 
γυναίκες τής αύλής εφηύραν άλλο τι είδος τεχνητών 
θελγήτρων, αντιθέτων πρός τάς γας-έρας . . . Μή θε- 
λήσης νά έξηγηθώ σαφέστερον.

Η ’ΐταλίς Αικατερίνη τών Μεδίκων (1533) έφερεν 
είς τό μή περαιτέρω τής μεγαλοπρεπείας τά ένδύματα. 
Αύτή έδίδαξεν είς τάς Γαλλίδας τό φΰκος καί είς τούς 
Γάλλους τήν πονηριάν. Τότε έγίνετο μεγάλη χρήσις 
τών πλεξίδων. Ό Ερρίκος Δ' (1600) έπανήγαγε τό 
έν τη άπλότητι καλόν άπηγόρευσε τά πλούσια φορέ
ματα, έκτος είς τούς βαλαντιοτόμους καί είς τάς γυ
ναίκας τής απώλειας. Συνειθιζοντο όμως τότε πάλιν τά 
ύψηλά περιτραχήλια’ όταν άκούσης collets mont6s, 
γίνωσκε ότι ήσαν έκείνου τοΰ καιροΰ έφεύρεσις. Αλλ’ 
εύθύς μετ’έκεΐνον, νέα παράδοξα* τό γένειον έθεωρήθη 
ώς άσχημία είς τούς άνδρας* παρητήθη δέ καί ό μαν
δύας* καί τότε ένεφανίσθησαν οΐ σωλήνες έκεΐνοι, οϊδιά 
ταινιών κεκοσμημένοι, μακράτινα δέ καί πλατέα ένδύ
ματα, άνωθεν έως κάτω κομβονόμενα, κόκκιναι περι
κνημίδες, αί μεγάλαι έκεΐναι φενάκαι, αί γελοιωδέςα- 
ται, αΐτινες άχ.όυ.η έως σήμερον θεωρούνται έν ’Αγγλία 
ώς επίσημος καί άξιοσέβαστος τριχος·ασία. Τότε ωσαύ
τως αί γυναίκες έπανέλαβον τά άρετογαδινά, με- 
τονομάσασαι αύτά καλάθια (paniers) — τά όποια 
σήμερον προσπαθούν νά έπαναφέρωσι,—καί έπεφόρτι- 
σαν τήν κεφαλήν των διά κολοσσιαίο» τινός οικοδομή
ματος πολυορόφου, όνομασθέντος foiltang'C, καί τοΰ 
οποίου έκαστον πάτωμα έκοσμεΐτο δι άλλον,ο'των καί 
ποικίλων στολιδίων.

Δύο ’Αγγλίδες. τάς οποίας κατ’ άρχας κατεγέλων 
αί Γαλλίδες, έπε'φερον κατ’εκείνον τον καιρόν μεγάύ.ην 
τινά καί ταχεΐαν μεταβολήν έν Παρισίοις. Οί παρά 
φύσιν γιγαντώδεις κεκρύφαλοι παρητήθησαν, έστάλη- 
σαν πλέον είς κόρακας, καί αί γυναίκες έπανήλθον είς 
τήν φύσιν* μόνον όσαι ήσαν μικρού αναστήματος, πε
ριδεείς γενόμεναι έκ τής πτώσεως ήτις τάς έσμίκρυνε 
τόσον, έπενόησαν άλλο' ανύψωσαν τάς πτέρνας τών υ
ποδημάτων των είς ήμίσειαν σπιθαμήν.

Επί Αοδοβίκου ιε' (1770), πάλιν ήλλοιώθησαν 
οί συραοί έπί τό κωμικώτερον' τότε έπασπαλίζοντο Ά 
κόμαι άνδρών τε καί γυναικών διά λευκής παιπάλη.;, 
τότε τό φΰκος έτίθετο έπί τών παρειών βαθύτατου, 
τότε έπληρούτο τό πρόσωπον φακίδων (mouches), 
αί ζώναι τών έσθήτων έγίνοντο μακραί και όζεΐαι^ τά 
καλάθια έφουσκόνοντο ύπερβολικά, ώστε οί ζωγράφοι 
περιήρχοντο είς αμηχανίαν, ουτω παραμεμορφωμε'νην 
βλέποντες ένώπιον των τήν φύσιν. Δέν σέ λέγω περί 
τών άνδρών, ήσαν καί αύτοί οικτροι.

’Επί Αοδοβίκου ις·' ( 1 775), άγαπώντος τήν οίκο-

ς·'. Ότι ατιμωρητί άπειθεΐ πρός τά νεύματα τής 
δικαιοσύνης, πρός τάς συμβουλας τής φρονήσεως, και 
πρός αύτάς τάς έντολας τής θρησκείας.

Ό μέγας ούτος δεσπότης καί κύριος είναι ό ΣΙ Γ- 
ΜΟΣ, αύτός δν οί Γάλλοι σήμερον καλοΰσι Mode, 
άλλοτέ ποτέ δέ τον ώνόμαζον CoutUHie, ήτοι Συνή
θειαν.

Ούτος εύαρεστεΐται νά διαμένη μέν συνήθως είς τήν 
Γαλλίαν, ή δέ πρωτεύουσα τοΰ Κράτους του είναι οί 
Παρ ίσιοι.

Μόνος αύτοΰ σκοπός είναι τό ν άρέσκη, ύπόστασιν 
δ’ έχει τήν μεταβολη'ν.

Καί ανταμείβει μέν διά χειροκροτήσεων, τιμωρεί 
δέ διά γέλωτος.

Αύτη είναι ή μόνη του ισχύς, καί ταΰτα είναι τα 
μόνα του όπλα· άλλ’ούδέν αντέχει είς αύτά;

Ό Συρμός είναι έχθρός αιώνιος τοΰ όρθοΰ λόγου, 
καί πάντοτε τόν νίκα. Ό ορθός λόγος λέγει είς τούς άν- 
θρώπους· « Κάμετε ό,τι πρέπει νά κάμετε· » ό δέ Συρ
μός τούναντίον προστάζει όριστικώς· «Κάμετε ό,τι 
κάμνουν οί άλλοι. »

Καί είναι άράγε χρεία νά σέ εϊπω, ότι τοΰ Συρμού 
έκτελεΐται πάντοτε ή προσταγή;

Τό θαυμαςότερον έν τη παγκοσμίω ύποταγή ταύτη, 
είναι oTt φαίνεται ώς άντιβαίνουσα πρός τόν αύτής σκο
πόν. Παρατήρησε τωόντι· ό πόθος τών πιστών οπα
δών τοΰ Συρμοΰ ποιος είναι; τό νά διαλάμψωσι· τό 
ν’άρέσωσιν. ’Αλλά διάνά διαλάμψητις είναι χρεία νά 
διακριθή. Δέν είναι λοιπόν παράδοξον ότι οί θέλοντες 
νά διαλάμψωσι καί νά διακοιθώσι πράττουν καθώς οί 
άλλοι, ένδύονται καθώς οί πολλοί, λαλούν καθώς οί 
τυχόντες, άσπάζονται ό,τι είναι κοινώς παραδεδεγμέ- 
νον, καί φέρονται καθώς ό κόσμος όλος φέρεται;

Ό λόγος ούτος φαίνεται ισχυρός, σχεδόν άνεπίδε- 
κτος άντιρρήσεως. ’Αλλά δοκίμασε νά τόν μεταχειρι- 
σθής, καί θά ίδης ότι ούδ’ έλάχιςον έχει αποτέλεσμα. 
Είναι αδύνατον νά κάμη τις χρήσιν τοΰ όρθοΰ λόγου , 
όταν πρόκηται περί συρμών ή περί παθών.

Ο, εύχαριστώ! έάν μίαν στιγμήν ήκούετο ό ορθός 
λόγος, αμέσως θά έπιπτε τό θέλγητρόν των, καί έξ ά- 
παντος θα κατεστρέφετο τό κράτος των.

Αν περιμένωμεν έκ τών Γάλλων τήν άπόσεισιν τοΰ 
ζυγοΰ τούτου, έπροκόψαμεν. Αύτοί όλιγώτερον παντός 
άλλου λαοΰ εύχονται τόν έξορκισμΰν τούτου τοΰ φαν
τασιόπληκτου δαίμονος. Αφες ότι θά έζημιοΰτο με- 
γαλως ή βιομηχανία των, άφοΰ αύτή σουφρώνει μικρόν 
τι ράκος, καί σοΰ πωλεϊ τήν χάριν τοΰ σουφρώματος 
(το ζωμί τοΰ ζωμού τοΰ Χασρεδδίν Χότζα) είς τε- 
τραπλασίαν τιμήν, — άλλ’ή μεταβολή είναι έν τη φύ
σει τοΰ λαοΰ τούτου. Οί Γάλλοι, τόσον συχνά άλλάσ- 
σουν έθιμα, όρέζεις καί γνώμας, ώστε μικρόν επαχθή 
θεωροΰσι ταύτην τήν άλυσον έάν συρμός τις τούς φανή 
ποτέ λίαν γελοίος, ή λίαν έπαχθής, ή λίαν τυραν
νικός, έχουν τήν παρηγοριάν ότι άλλος τις συρμός θά 
τους άπαλλάξη άπ’ αύτοΰ έντός ολίγου.

Εχεις ιδέαν; έξέτασες ποτέ αύτήν τήν ύλην; Χθες 
επεσεν εν τοιοΰτο βιβλίον είς χεΐράς μου. Αί Γαλ- 
λιόες ένεδύοντο κατ’άρχάςώς καλογραΐαι* έπειτα ε- 
μιμηθησαν τήν στολήν ιών ρωμαίων γυναικών. Μετά 
ταΰτα ανέδενον τήν κόμην των είς σχήμα καρδίας* 
επηκολούθησαν δέ τοΰτο γελοιωδέστατα άλλα πράγ
ματα, ωσάν κέρατα, καί ταύτα πάλιν διεδέχθησαν πυ
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νομίαν καί μισοΰντος τήν πολυτέλειαν, ή oivkn είχε 
παυσει νά ένδύεται πολυτελώς. ’Αλλ’έπειδή ό συρμός 
δέν ήδύνατο νά μείνη αργός, κατέφυγεν εις τά χρώαα- 
τα- καί άναζητών νεα, ύποδιήρεσεν αύτά εις ποικί
λας αποχρώσεις. Τότε ή'κουες χρώμα ψύλλου, χρώμα 
κρατημένων ςεναγμών (soupil’S etouffes), χρώ
μα άδιακρίτων δακρύων (larmes in discretes), 
χρώμα συμπαθούσης νύμφης (nymphe emue), 
χρώμα λάσπης παρισιανής, κτλ., κτλ.

Έπήλθε δ’ έπειτα εϊς τούς Γάλλους μανία τις του 
άπομιμεΐσθαι τούς Άγγλους. Πράγμα ανάξιον ! το'τε 
μόνον καί ό άλλος κόσμος έμιμήθη τούς Άγγλους, άφοΰ 
είδε τούς Γάλλους μιμητάς αύτών. Εκτοτε έξέλειπεν 
εύτυχώς πάσα διάκρισις τάξεως, περιουσίας καί βαθ
μού· ή ίσότης δέ αΰτη είς το ένδύεσθαι ύπήρξεν ό πρό
δρομος της ίσότητος ενώπιον τών νόμων, ήτις μετέ
βαλε την ό'ψιν τού κόσμου.

Ακολούθως, ή τά πάντα άνατρέψασα γαλλική με
ταπολίτευσή παρήγαγε νέους τρόπους τοΰ άρέσκειν καί 
διακοίνεσθαι · οί άνδρες έκοπτον τήν κόμην των ρω- 
μαϊστί (a la romaine), αί γυναίκες ένεδύθησαν ελ
ληνιστί (a la grecque)· διεδόθησαν τότε καθ’όλην 
τήν Δύσιν τά τών ήμετέρων προγόνων πράγματα καί 
ονόματα· οί κόθορνοι (cothurnes τούς έλεγον), οί 
κεστοί, οί λεπτόνητοι πέπλοι, αί κατά Τίτον τριχο- 
στασίαι, οί φρίγιοι πίλοι, έπεκράτησαν κατ έκείνην 
τήν εποχήν. Τά ελληνικά αγάλματα ήσαν ό υπογραμ
μός τής γυναικείας στολής.

'Ημείς δέ τότε, ή μάλλον αί προμήτορες ήμών έ_ 
κάθευδον, νομίζουσαι έν τή δουλεία καί άμαθείατω 
ώς φραγκικά πράγματα καί τά έλληνικώτατα αύτάν 
ΙΙρό πολλου, φευ ! είχον παραδεχθή τά άσιατικά ώ· 
μάλλον πάτρια. ί

Δέν είχον καταντήσει καί νά κρύπτωσι το πρόσω- 
πον, ώς αί γυναίκες τών Οθωμανών ;

'Ό,τι καί άν μέ λέγης, έγώ πιστεύω οτι δέν άπέχο- 
μεν τοΰ καιρού καθ ον θ άμελήσωμεν τόν γαλλικόν 
συρμόν ώς ξένον, καί ό'τι λαμβάνουσαι ώς ύπογραμμόν 
τά αρχαία ελληνικά αγάλματα, θά μορφώσωμεν ελλη
νικήν στολήν άξιομίμητον παρά ταΐς γυναιξίν όλου 
τοΰ κόσμου.

’Αλλά πρός τοΰτο χρειάζεται νους γυναικός περι
βλέπτου, καί εύτολμία ό'χι κοινή. Ισως ή γυνή αΰτη 
ακόμη δέν έγεννήθη· ίσως είναι είς τά σπάργανα· άλλά 
δέν μέ φαίνεται παράδοξον καί νά ήναι κόρη τις άνα- 
γινώσκουσα τούς παρο'ντας μου στίχους ή «,έλλουσα ν’ 
άναςήση κατά τοΰτο τούς χρόνους τοΰ Περικλεούς.

Φαντάσου τότε χαριν! άλλα καί ένταύτώ οικονο
μίαν. Τό κατ’ έμέ, φρονώ ότι έκπληρώ χρέος μου νά 
διαλαλώ είς τάς άκοάς σου τά καλά καί συμφέροντα, 
καί σύ , άν θέλης, ρίπτε τα, κατά τόν κοινόν λόγον, 
είς τόν πετεινόν.

’Αλλ’ό',τι προθύμως ίσως θά παραδεχτής, ώς πράγμα 
σημερινόν, είναι τοΰτο.

'Έν μανδύλιον, ώς βλέπεις, τετράγωνον, έκ λευκοΰή 
κυανού κασμιριού, έχον περιερραμμένα μαύρα τρίχα- 
πτα έκ τών λεγομένων g'Uipure. Η μία γωνία του 
πίπτει άνω τοΰ μετώπου, αί δύο φέρονται ύπό τήν 
σιαγόνα, όπουκαρφόνονται δι’ένός λαχάνου (λέγω λα- 
χάνου, διότι καί ύπό τών Γάλλων λέγεται Chou). 
Τό λάχανον τοΰτο είναι κατεσκευασμένον έκ βελούδου 
ή ατλαζιού. Τέλος, ή τέταρτη γωνία πίπτει έπί τών 

ώμων άλλ’ αΰτη ή τελευταία είναι στρογγυλευμένη 
καί άνασύρεται ύπό δύο ή τριών πτυχών, κρατουμένων 
ύπ’ άλλου λαχάνου, όμοιου μ έκεΐνο τό όποιον στολί
ζει τά έμπροσθεν. Τό μανδύλιον τοΰτο, όνομαζόμενον 
capeline mantilie, δύνασαι καί μόνη νά κατασκευά- 
σης. Φορεΐται δέ, οχι μόνον είς τούς άγρούς, άλλά καί 
είς τάς έξόδους έκ χορού ή θεάτρου. Φαντάζομαι τό 
γλυκύ σου πρόσωπον ύπό τοΰ μανδυλίου τούτου περι- 
κυκλωμένον. Βέβαια, τοιαύτην τινά ερατεινήν μορφήν

ώς τήν ίδικήν σου άπαντήσασα ποτέ ή άρχαία εκείνη 
ποιήτρια Σαπφώ (τήν όποιαν περιγράφουν ώς άσχη
μου), έγραψεν ύπό ζήλειας τό « Κατθανεΐσα δέ κεΐ- 
σεαι . . . .»

Άφοΰ δέ άποθάνης, τετέλεσταΓ ψυχή
Δέν θέλει τ’ονομάσου προφέρει, καί παχύ
Τήν μνήμην σου τό σκότος, ό πέπλος τής σκιάς,
Εις τάς έπερχομένας θά κρύψη γενεάς.

Τό ήθελε; σύ μόνη· δέν έδρεψε; τινά
Τή; ΙΙιερίας ρόδα άθάνατα, κλεινά.
Τώρα καί είς τόν ’αδην άφου κατενεχθής, 
Έν μέσω νεκρών άλλων δέν θά διακριθής.

Βαβαί, Έλληνοδίκη μου !—Όπωςδήποτε, ύπό ζή
λειας έκινήθη ή ποιήτρια, είτε άληθείας, τό έςοχάσθης 
αύτό ποτέ; Καλά, καλά τό έστοχάσθης; Τήν παντελή 
μετά θάνατον λήθην;

Λέγουν ότι ή Σαπφώ είχεν ύπ’ό'ψιν γυναΐκά τινα ώ- 
ραίαν, άλλ’ άμουσον.

Άμουσον· ακούεις; Αμουσον ....

Άφοΰ δέ άποΟάνη;, τετέλεσταΓ ψυχή
Δέν θέλει τ’όνομά σου προφέρει....

*Ω, τό πτώμά μου τό άσημον, τό άσημον, έπί τοΰ 
οποίου έσχατος κρότος έσται ό βαρύς ψόφος τής πλα- 
κός, πιπτούσης έπ’αύτοΰ μέ δύο μόνον γράμματα, 
καί ταΰτα πρόσκαιρα . . . !

Ζ. II.
Υ. Γ.—Τά καλαθώδη ... ή παιπάλη . . . Τήν 

τοΰ συρμού εικονογραφίαν, εις τό προσεχές.


