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ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ
[Έ *  τί>ν τοΟ Ίδαν Τονργ/.ίνιεφ].

Η μ έραν τ ιν ά  , περί τ ά  μέσα του  Σ επ τεμ 
βρίου, έκαθήμην εντός μικρού δάσους στιμυδών. 
’Από πρωίας, π ό τε  μέν έπ ιπ τε  λ επ τή  βρσχη, 
πότε δε διεφαίνοντο α ί α κ τίνες του  ήλίου ' ή το  
άστα τος ό καιρός. Τώρα  μέν έβλεπες τό ν  ου
ρανόν ολον κεκαλυμμένον υπό λευκών νεφών, 
τώρα δέ, εντός ολ ίγω ν  δευτερολ,έπτων, τ ά  νέφτι 
δ ιεσχ ίζοντο  εδώ καί έκεϊ, καί διέκρινε; τ ό τ ε  τό  
λαμπρότατον του  στερεώματος κυανούν χρώμα, 
όμοιάζον πρός γλυ κ ό τα το ν  ανθρώπου μειδίαμα.

Α ί ρ ίζα ι τώ ν  δένδρων περιβεβλνιμέναι βρύον 
πυκνόν ήσαν λαμπρόν δ ι’ εμέ άνάκλιντρον, όπό- 
θεν Ιτερπόμην βλέπων καί άκ ούω ν. . . τ ί  ; θά 
μοί ε ΐπ η τε . Τ ά  π ά ντα  καί τ ίπ ο τ ε ' τ ίπ ο τε , δ ι ’ 
εκείνους, ο ίτινες δέν α ισθάνοντα ι ο ,τ ι  ε γώ  α ι
σθάνομαι. Τ ά  φύλλα ΰπεράνω τή ς  κεφαλής μου 
εκαμνον θόρυβον μόλις έπα ισθητόν, καί όμως 
έγώ παρετήρουν ό τ ι  ές εκείνου του  τόσον λε
πτού θορύβου θά ήδύνατό τ ις  να διακρίνγ, καί 
τήν ώραν τού  έτους, έν γ  εΰρισκόμεθα, καί τό ν  
μήνα αυτόν.

Δέν ή το  ή εύχαρις εκείνη καί οίονεί μ ε ιδ ι- 
ώσα φρικίασις τώ ν  κλάδων, ο ΐτινες πλήρεις χυ
μού έκρήγνυνται είς τρυφερά κ α τά  τό  έαρ φυλ- 
λάρια, δέν ή το  ή μ υελώδες σύνθλιψις, τό  μα - 
κρόν λάλτιμα  καί 6 ψίθυρος τού  θέρους, δέν 
'/¡το ό δειλός καί ψυχρός βατταρισμ.ός τού  τ έ 
λους τού  φθινοπώρου, ά λ λ ' ή το  τ ι  συνεχές καί 
άδιάκοπον καί μυστηριώδες ώς ανθρώπου κα- 
θεύδοντος μηνύρισμα. Μ όλις ό ολίγος άνεμος, 
όστις έπνεεν,έπενήργει επ ί τώ ν  ύψηλοτέρων κο
ρυφών τώ ν  δ ένδρω ν τό  εσωτερικόν τού  μικρού ! 
δάσους ή το  πλήρες έκ τώ ν  α τμ ώ ν  τή ς  βροχής I 
καί μ ετέβαλλεν όψ ιν,τώρα μέν ΰπό τού  επ ιφαι
νόμενου ήλιου καταλαμπόμενον, τώ ρ α  δέ ΰπό 
τώ ν νεφών έπ ισκοτιζόμενον. Κ α ί ό ταν μέν έ- 
λαμπεν ό ήλιος, ή ατμόσφαιρα μετελάμβανεν ά- 
νεκφράστου γοη τεία ς καί ό αήρ έ νόμ ιζε ; ο τ ι  έ- 
μειόία' τ ά  υψηλά λευκάζοντα  σ τελέχη  τώ ν  ση- 
μυδών, είς μ.ικράν κείμενα απ ' ά λλή λω ν άπό- 
στ κσιν, ε ΐχον τρυφεράν τ ιν α  καί σχεδόν μ ετα - 
ξώδη όψ ιν τ ά  φύλλα, τ ά  όποια ήδη έμ ίλτωνον 
τ ο έδαφος, έλαμπον ώς χρυσά νομ.ίσματα καί
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οί χαρ ίεντες κλάδοι ύψούντο μ ε τά  χ ρ ω μ α τ ι-  
σμ,ών όμοιων πρός τους τώ ν  ώριμων σταφ υλών, 
ποικ ιλοτρόπως κα ί πολυειδώς διασταυρούμενοι 
είς τό ν  δ ιαυγή  καί καθαρόν άέρα. "Ο τα ν  όέ έ -  
σ κ ο τ ίζε το  πάλιν ό ουρανός, τ ά  π ά ντα  είς ολ ί- 
γας σ τιγμ ά ς  έχ ρ ω μ α τίζο ν το  κυανά, πάσα ζω -  
ηροτέρα άπόχρωσις ή φ α νίζετο , τ ά  δένδρα μόνα 
διετήρουν ακόμη τ ό  λευκόν τω ν  χρώμα, λευκόν 
ά λλ ’ αλαμπές, ομοιον πρός ά ρ τίω ς καταπεσού- 
σης χιόνος, έφ’ ής ακόμη δέν έχει όλισθήσει ά -  
κ τ ίς  χειμερινού ήλίου . . . Τ ά  φύλλα τ ώ ν  δέν
δρων ήσαν ακόμη σχεδόν όλοπράσινα, ά λ λ ’ ίκα- 
νώς ώχρα, μόλις δ 'έδώ  καί έκεϊ διέκρινες νεα
ρόν τ ι  φύλλον κ ιτρ ινωπόν ή κοκκινωπόν, τό  ό 
ποιον εστιλβεν είς τό ν  ήλιον, ό τα ν  τού  ήλίου 
α ϊ ακ τίνες έχύνοντο δ ιά  τώ ν  κλάδων καί τώ ν  
κλαδιών ώς δ ιά  κοσκίνου επ ί τή ς  γή ς. Ούδέν 
πτηνού κελάδημα ήκούετο ' εΐχον π ά ντα  άπ ο- 
συρθή είς τ ά  κα ταφ ύγιά  τω ν , είς τ ά  άσυλα τ ά  
μυστηριώδη καί σ ιγη λά ' πού καί πού ήκούετο 
μόνον καί κ α τ ’ έξαίρεσιν τού  μελισσουργοϋ ή 

ιμική φωνή, ή τ ις  ά ντή χε ι ώς λεπ τός τ ις  κ ω - 
ωνίσκος χαλύβδινος.

Πρίν ή καθήσω να ρεμβάσω είς τ ό  μικρόν ε
κείνο δάσος τώ ν  σημυδών, εΐχον διέλθει κυνη
γώ ν  δ ι' άλλου δάσους ύψηλ.ών α ίγειρών. 'Ομο
λο γώ  ό τ ι  ή αΐγειρος δέν μοί άρέσκει. Δέν μ.’ ευ
χ α ρ ισ τε ί ούτε ό ίόχρους φλοιός τη ς  ούτε τό  τ ε -  
φροπράσινον φύλλωμά τη ς , τ ό  όποιον υψώνει 
είς τόν άέρα καί αναπτύσσει ώς χαλαρωμένον 
ριπίδιον. Δέν ά γαπ ώ  τή ν  άδιάκοπον κίνησιν τού  
άσχημου μικρού στρογγυλού  φύλλου τη ς , τού  
κακώς προσηρτημένου είς τ ά  μακρά τώ ν  κλά
δων β λα στή μ α τα . Μόνον κ α τά  τά ς  Οερινάς ή - 
μέρας ε ίνα ι ενίο τε καλή ή αΐγειρος, ό τα ν  διά 
τού  φυλλώματος τη ς  εμποδίζει τή ν  άνίαν τώ ν  
άκ τίνω ν τού  δύοντας ήλιου- τ ό τ ε  σ τίλβ ε ι καί 
τρέμει άπο τώ ν  ρ ιζών μέχρι τή ς  κορυφής, φω 
τοβολούσα καί περ'.βεβλημένη λάμψιν κοκκινην 
κλίνουσαν πρός τό  κιτρινον.

Ε ίνα ι ω σαύ τω ς άρεστή  ή α ΐγειρος, ό τα ν  έν 
ημέρα λαμπρά καί άνεφέλω πνέη άνεμος καί 
τη ν  άκούης τ ό τ ε  μ ε τά  π α τά γου  νά ο ε ίη τα ι καί 
νά ήχή πρός τόν κυανοΰν οίιρανόν . . . Έ ν  γέ - 
νει όμως δέν ά γαπ ώ  τ ό  δένδρον έκεϊνο, καί διά 
τού το  ουδέποτε παραμένω νά άναπαυθώ έντός 
δάσους α ίγειρών, προύτίμησα δέ κα ί τ ό τ ε  το
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μικρόν δάσος τών σημυδών. Έκλέξας δε ώρχΐον 
οένδρον έκάθησα ΰπ'αύτύ έν «νέσει., προφυλ,χτ- 
τάμενος άπό τής βροχής, καί «ο’ ού ικανήν 
ήσθάνθην τέ:ψιν από των καλλονών και του 
δάσους και τής ώρίσμένης θέσεως, έν ή έκαθή- 
μην, άπεκοιμήθην, Οωπεύων τα βελούδινα ωΐα 
τής θηρευτικής κυνός μου μέ πάσαν εκείνην την 
εύχαρίστησιν, ήν μόνοι γινώσκουσιν οί αληθείς 
κυνηγοί.

Δεν ήξεύρω τόσον έκοιμήθην, άλλ’ όταν ή- 
νοιξα τούς οφθαλμούς, τό εσωτερικόν του δά
σους ήτο πλήρες ήλιου καί κατά πάσας τάς 
διευθύνσεις διεφαίνετο καθαρός δ ουρανός. Εί- 
χον σκορπισθή τά νέφη ΰπό του παίζοντας ά- 
νέυ.ου καί ήδύνατό τις νά άναπνέτ) έλευθέρως 
την ξηράν καί μυροβόλον εκείνην αύραν του 
δάσους, ήτις πληρούσα την καρδίαν εύχαρι- 
στίας, είναι πάντοτε τό ασφαλές τεκμήριον ή
συχου καί γαληνιαίας εσπέρας μεΟ’ ήμέραν ά- 
στατον.

Έμπεφορημένος των ζωτικών τούτων αισθη
μάτων, ήτοιμαζόμην νά έγερθώ καί νά αρχίσω 
καί πάλιν την Θήραν, οτε έπεσε τό βλέμμα μου 
επί μορφής ανθρώπινης, ήτις ΐστατο ακίνητος 
ολίγον παρέκει' ήτο νέα χωρική. Έκάθητο εις 
είκοσι περίπου βημάτων άπόστασιν, συλλογι
σμένη , την κεφαλήν έχουαα πρός τό στήθος 
κεκλιμένην καί τάς χεΤρας έπί των γονάτων. 
Καί εις μεν την μίαν χειρα. κατά τό ήμισυ α
νοικτήν, έκράτει μεγάλην δέσμην άνθέων του 
άγροϋ, ήτις καθ’ έκάστην αναπνοήν τής κόρης 
ώλίσθαινε σχεδόν άνεπαισθήτως κάτω του φο
ρέματος της. Τό λευκόν της υποκάμισου, καθα
ρόν καί κομβωμένον εις τόν λαιμόν καί τούς 
καρπούς τών χειρών, κατέληγεν εις πολλάς καί 
μυελώδεις περί τήν όσφύν αύτής πτυχάς. Πε- 
ριδέραιον χονδρών ΰαλίνων κόκκων κίτρινου 
χρώματος κατέβαινεν έν διπλή σειρά προς τό 
στήθος της. Ή νέα κόρη ήτο ωραία' ή πυκνή 
ξανθή της κόμη κατήρχετο εις δύο συμμετρικά 
ήμικύκλια ΰπό τήν στενήν κατακόκκινον ται
νίαν. δι’ ής ήτο περιδεδεμένον τό πάλλευκόν 
της μέτωπον' τό λοιπόν της πρόσωπον οίονεί 
έφλέγετο ΰπό λαμπροτάτων χρωμάτων.

Δεν ήτο δυνατόν νά κρίνω περί τών οφθαλ
μών της, διότι ουδόλως ήγειρε τήν κεφαλήν, 
οιέκρινον όμως καθαρώς τάς λ επτά ς όφρύς της 
διαγεγραμμένας ώς ΰπό καλλιτέχνου ΰπεράνω 
τών μακρών καί ύγρών βλεφαρίδων της. Έπί 
τής μιάς τών παρειών της έστιλβεν ήμιεξηραμ- 
μένον δάκρυ, άλλο δε δεύτερον είχε σχεδόν κα- 
ταβή πρός τά. ώχριάσαντα χείλη της . Τίτο 
χαριτωμένου τό ό’λον τής κεφαλής της" ολίγον 
μεγάλη ήτο ή ρί: καί όμως έχω τήν πεποίθη- 
σιν, ότι αν ήτο μικροτέρα, θά ήσχημιζε τήν 
όλην οψιν, -τής οποίας τό μέγιστον θέλγητρου 
ήτο έν τή έκφράσει τής φυσιογνωμίας. ΊΙ έκ-

φρασις έκείνη ήτο τόσον απλή καί τόσον γλυ
κεία ! Άπέπνεε τόσον ώραΐα, έν τ τ ,  θαυμαστή 
της άφελεία , τήν παρθενικήν λύπην, ύφ’ ής 
κατείχετο !

Ήτο προφανές ότι ή κόρη άνέμενέ τινα Ικεϊ. 
Καί τώ 5'ντι ΰποκώφως ήκόύσθη ήχος ώς αν
θρώπου πλησιάζοντος καί ή καλή χωρική ύψω
σε τήν κεφαλήν καί έστοάφη" έν τώ άμυδρώ 
φωτι διέκρινα τήν αστραπήν τών βλεμμάτων 
της τών καθαρών καί στιλβόντων, οϋς ένεψύ- 
χου κατά τήν στιγμήν εκείνην δειλή τις ανη
συχία. Ένόμιζες ότι είχε γείνει όλόκληοος 
οφθαλμοί καί ώτα πρός τήν διεύθυνσιν, όπου ό 
θόρυβος είχεν άκουσθή· έπειτα έστέναξεν, έπα- 
νήλθεν εις τήν προτέραν της ησυχίαν, έκλινε 
πάλιν τήν κεφαλήν πρός τό στήθος καί ήρχισε 
νά τακτοποιή τά άνθη, τά όποια είχε συλλέ- 
ςει! Τά βλέφαρά της έκοκκίνισαν, έκινήθησαν 
ΰπό πικρίας τά χείλη της καί άπό του άκρου 
τών μακρών της βλεφαρίδων θαλερόν δάκρυ 
κατέπεσε καί πάλιν έπί τής παρειάς της, όπου 
συνεσπειρώθη καί έστρογγυλώθη ώς άδάμ,ας 
άκτινοβόλος πριν ή διαλυθή ε’ις χλιαρόν ρυά- 
κιον.

Είχεν ούτω παρέλθει ώρα ολόκληρος χωρίς ή 
ταλαίπωρος κόρη νά καταλίπγ τό δένδρου, 
παρά τό όποιον βεβαίως έμελλε νά γείνρ ή συ- 
νέντευξις. Μόνον άπό καιρού εις καιρόν έσταύ- 
ρωνε τάς χειρα.ς περί τό γόνυ καί ήκουεν, ή- 
κουεν έχουσα πρός τά κάτω νεύουσαν τήν κε
φαλήν . . . Καί πάλιν ήκούσθη ήχος’ έφρικία- 
σε. 'Αλλά τήν φοράν τχύτην ό ήχος έπετείνε- 
το, έγίνετο αίσθητότερος, ¿πλησίαζε . . . . τά 
βήματα διεκρίνοντο, τό βάδισμ.α τό ταχύ καί 
αποφασιστικόν . . . Ήγέρθη όρθία, άλλά συνά
μα έφαίνετο καί δειλιώσα- τό προσεκτικόν της 
βλέμμα ετρεμεν ΰπό τού φόβου καί έφλογίζετο 
ΰπό τής έλπίδος. Διά μέσου τών κλάδων έπε- 
φάνη αίφνης ανθρώπινη μορφή. Ιίαρετήρησεν, 
ήρυθρίασεν ολόκληρος, έμ.ειδίασεν ύπό χαράς 
καί ευτυχίας, κατέπεσε πάλιν, ώχρίασεν, έ- 
ταράχθη καί δέν ύψωσε πλέον είμή βλέμμα α
βέβαιου καί ασταθές, σχεδόν ικετευτικόν, έπί 
τον άνθρωπον, όστις εύρίσκετο τέλος πλησίον 
της . . . .

Άπό τού κρυπτηρίου μ.ου μετά περιεργίας 
παρετήρουν τόν εύτυχή έκεϊνον, δν ή κόρη ά- 
γωνιωδώς περιέμενεν. 'Ομολογώ δέ ότι ή έντύ- 
πωσις, ήν μ.οί ένεποίησε,δέν ήτο πολύ ευνοϊκή. 
Καθ’ ολα τά φαινόμενα ήτο θαλαμηπόλος, ευ
νοούμενος ευπατρίδου τινός. Ί Ι ένόυμασία του 
έμ.αρτύρει τάσιν πρός καλαισθησίαν, άλλά σύγ
χρονοι; καί ματαιόφρονα αφέλειαν. Έφόρει μι
κρόν έπενδύτην χρώματος ελαίας, αποφοριού 
πιθανώς τού κυρίου του, τον όποιον έπενδύτην 
είχε κομβωμένον μέχρι τού λαιμού. Ό λαιμο
δέτης του ήτο στενός καί Ιόχρους κατά τά ά

κρα, έπί δέ τής κεφαλής έφόρει βελούδινου κα
σκέτου μετά χρυσού σειρίτίου. Τό έστρογγυλω- 
μένον περιλαίμιου τού υποκαμίσου του τώ ηϋ- 
λάκωνε τάς παρειάς καί ένόμιζες ότι θά τώ 
κόψγ τά ώτα, αί δέ δυσαναλόγως μεγάλαι πε- 
ριχειριδες του κατήρχοντο οίονεί μετά πείσμα
τος νά καλύψωσι καί τάς έρυθράς του χεϊρας 
καί τά κακοσχημάτιστα δάκτυλά του , τά ό
ποΐα έκόσμουν χρυσά καί άργυρά δακτυλίδια. 
Ή όψις του ήτο έρυθρίζουσα, χαρωπή καί αύ- 
θάδης, όπως έκεΐναι, αΐτινε;— τό έχω πάντο
τε παρατηρήσει— θέτουσι μέν τούς άνδρας εις 
άν-/ισυχίαν, άλλά— πράγμα περίεργον —  άρέ- 
σκουσιν εϊ; τάς γυναίκας.

Ό άστεΐος έκεΐνος, προσποιούμενος τόν βα- 
ρυνόμενον,έπάσχιζε νά δώσγ, εί; τά χονδρά του 
χαρακτηριστικά ύφος περιφρονητικόν. Σχεδόν 
διαρκώς έπεδείκνυε κεκλεισμένα τά καί έκ φύ- 
σεως μικρά ήδη δμματά του , τών όποιων τό 
χρώμα ήτο περίπου τεφρογαλακτώδες. "Επει
τα έσκυθρώπαζε , κατεβίβαζε τό άκρον τών 
νειλέων, έχασμάτο χωρίς νά έχγ πρός τούτο 
διάθεσιν καί μετά τίνος δήθεν άφελείας, ήτις 
όμως πολύ μετεΐχεν άπειροκάλου αδεξιότητας, 
διώρθωνε πότε μέ τήν μίαν καί πότε μέ τήν 
άλλην χεΐρα τήν προσποιητήν αταξίαν τής 
πυρρότριχος κόμης του ή έστριφε τον όμοιό— 
χρωμόν του μύστακα . . . .  Πάσας δέ ταύτας 
τάς προμελετημένα; κινήσεις είχεν άρχίσει μα- 
κρόθεν ήδη νά έκτελή, άφ' ότου διέκρινε τήν 
κόρην. Εύθύς δ’ άμα τήν είχεν ίδει κατέστησε 
καί τό βάδισμά του βεβιασμένου καί σχεδόν 
γελοίου καί προεχώρησεν ούτω πρός αύτήν. 
Σταθείς δέ, ύψωσε τούς ώμους χώνων εις τά 
θυλάκια τού έπενδύτου άμφοτέρας τάς χεϊρας, 
καί χωρίς σχεδόν νά τιμήσν) δι’ ενός βλέμμα
τος τήν χωρικήν, έκάθισε κατά γής, ώς άν νά 
ήτο μέγα υποκείμενον καταδεχόμενου νά έκ- 
πέσν) έπ' ολίγον άπό τού ύψους τού μεγαλείου 
του. Ό  οφθαλμός του ό άπρόσεκτος καί κατά 
τά τρία τέταρτα κεκλεισμένος έπλανάτο ακό
μη καθ’ ολας τάς διευθύνσεις, έν ώ έλεγε προς 
τήν κόρην'

—  Λοιπόν! Είναι πολλή ώρα 'πού είσαι εδώ; 
Καί έταλάντευε τό γόνυ καί έχασμάτο.

Ή κόρη, συγκεκινημένη, άπήντησε μόνον 
μετά τινα δευτερόλεπτα μετά φωνής μόλις νο
ητής"

—  Ναι, πολλή ώρα, Βίκτωρ Άλέξανδριτζ.
—  Ά ! (Εκβάλλει τό κασκέτου του,θωπεύει 

διά τής χειρός τήν πυκνήν καί βοστρυχισμένην 
του κόμην καί άφ’ ού καί πάλιν Ιρριψε πέριξ 
πλανημένα βλέμματα, καλύπτει καί πάλιν τήν 
πολύτιμόν του κεφαλήν μετά πολ.λού τού αξι
ώματος). Καί 'γώ τό είχα ξεχάσει όλως δι’ ό
λου ! Κ’ έπειτα, βλέπεις, έβρεχε. (Χασμάται 
καί παλιν). “Εχομεν καί τόσην εργασίαν.. 1 Ιού

Ε  Σ

νά τά προφθάσγ κανείς όλα... Ό  άλλος φωνά
ζει κάθε στιγμήν. Αύριον φεύγομεν.

—  Αύριον ! έφώνησεν ή κόρη στήνουσα έπ’ 
αυτού ανέκφραστου βλέμμα.

—  Ναί, αύριον. Έ  , λοιπόν ; ειπεν έκεΐνος 
γοργώς καί ξηρώς βλέπων αύτήν τρέμουσαν καί 
κάτω νεύουσαν. Σέ παρακαλώ, Άκουλίνα, νά 
μήν άρχίσγς τά κλάμματα , 'ξεύρεις οτι δέν 
είμπορώ νά ύποφέρω τά δάκρυα. "Αλλως φεύγω 
εύθύς. Τί ανοησία νά κλαίγ κανείς διά τύ πα
ραμικρόν !

—  Όχι, όχι, δέν θά κλαύσω, άνέκραξεν ή 
ταλαίπωρος κόρη καταπνίγουσα τά δάκρυα 
της. Λοιπόν αύριον θά φύγετε ; έπανέλαβε μετά 
τινων στιγμών σιωπήν. Καί πότε θά μού δώ- 
σνι ό Θεός τήν χάριν νά σέ έπανίδω , Βίκτωρ 
Άλέξανδριτζ ;

—  Θά ΐδωθώμεν χωρίς άλλο καί πάλιν. ”Αν 
όχι τού χρόνου, άλλά τόν άντίχρονον βέβαια. 
Ό  κύριος θά λάβγ, φαίνεται, υπηρεσίαν εις £ν 
υπουργείου εις τήν Πετρούπολιν,προσέθηκε προ- 
φέρων κατά τό ήμισυ τάς λέξεις καί σχεδόν μέ 
τήν μύτην. Άλλ' ίσως ΰπάγωμεν καί εις τό έ- 
ξωτερικόν.

—  Θά μέ λησμόνησες,Βίκτωρ Άλέξανδριτζ, 
είπε μετά μελαγχολίας ή κόρη.

—  Διά τί νά σέ λησμονήσω ; Δέν θά σέ λη
σμονήσω.Φθάνει νά ήσαι φρόνιμη καί νά άκούγ,ς 
τόν πατέρα σου. (Καί ό καλός μας Βίκτωρ έτεν- 
τώθη καί έχασμήθη καί πάλιν).

—  Μη μέ λησμονήσης, Βίκτωρ Άλέζαν- 
δριτζ, είπε καί πάλιν ίκετευτικώς ή κόρη. Διά 
τί σέ ήγάπησα ; διά σέ. Μού λέγεις νά άκούω 
τόν πατέρα μου... πώς νά τόν άκούω ;

—  Τί .τώς εό>· άχοΰιις ; (Τάς λέςεις ταύ
τας προέφερεν ώς μέ τόν στόμαχόν, εν ώ στη- 
ριζόμενος έπί τών νώτων είχεν όπισθεν έσταυ- 
ρωμένας τάς χεϊρας καί έπ’ αύτών έστήριζε τήν 
κεφαλήν).

—  Διά τό όνομα τού θεού, Βίκτωρ, τό 'ξεύ- 
ρεις καί μόνος σου τί εννοώ...

Έκείνη έσιώπησεν. Ό  Βίκτωρ έπαιζε μέ τήν 
άλυσιν τού ώρολογίου του.

—  Έλα, Άκουλίνα, είπεν έπί τέλους ά νεα
νίας, δέν είσαι κουτή, μή λέγεις λοιπόν ανοη
σίας. Δέν θέλω παρά τό καλόν σου, μ’ εννοείς; 
Δέν είσαι ολως δι' όλου χωρική , όπως καί ή 
μητέρα σου. Άλλά όεν έχεις καί αρκετήν ανα
τροφήν καί διά τούτο πρέπει νά άκοόγ,ς όταν 
σού όμιλούν.

—  Είναι τρομερά, Βίκτωρ, αύτά 'πού μού 
λέγεις.

—  Έ  ! άνοησίαι ! τί τρομερόν εύρίσκε.ς ; 
Τί είν’ αύτά ’πού έχεις ; άνθη ; προσέθηκε 
πλησιάσας πρός αύτήν.

—  Ναί, άνθη, άπεκρίθη μετά πόνου ή Ά 
κουλίνα. Έγώ τά συνέλεςα, μού αρέσουν τά
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άνθη τού  «γροΰ . Α υ τή  δε ή ανθοδέσμη είναι 
δ ιά  σε, Β ίκ τω ρ , τη ν  θέλει; ; »

Ό  Β ίκ τω ρ  ετεινεν άφ ελώ ; τη ν  χεϊρα , έλαβε 
τη ν  ανθοδέσμην, τή ν  έθηκε προ του  προσώπου 
του  και έπ ειτα  έστρεψε τ ά  βλέμμ ατα  προ; τά  
δένδρα. Ή  Ά κ ο υ λ ίν α  άπ ’ ε να ν τ ία ; εκείνον μό
νον εβλεπεν, εν δε τ ώ  όδυνηοω βλέμ μ ατι του  
δυστήνου πλάσματος ήδύνατό  τ ι ς  νά διίδγ, τρυ- 
φ ερω τά τη ν άφοσίωσιν καί έρω τα  είλ ικρινέσ τα - 
το ν  ! . . ’Έ β λ επ ε ; φανερά ό τ ι  φοβουμένη τον 
άνδρα εκείνον δεν έ τόλμ α  νά κλαύση ' έπρόκειτο 
ν' άποχωρισθή άπ ’ αύτοΰ καί εκείνο; έφηπλω- 
μένο; ώ ;  τ ι ;  ηλίθιος α ν α το λ ίτη ; κα τεδέχετο  
νά άφίνγ αυτήν νά το ν  λα τρ εύη ... 'Ο μ ολογώ  ό τ ι  
μ.ετ’ άπ εχθεία ; παρετήρουν τή ν  σκηνήν εκείνην.

Ή  Ά κ ου λ ίνα  ή το  ώρα ία  κ α τά  τή ν  στιγμ ήν 
εκείνην. Ί Ί  ψυχή τ η ;  πάσα είχεν ώ ;  βιβλίον ά - 
νοιχθή ενώπιον του  μ ετά  π ίσ τεω ς , μ ε τά  πά
θους, εκείνος δέ άφησα ; νά πέση χαμαί ή ανθο
δέσμη, ήν ή  κόρη τ ω  είχε προσφέρει, είχεν έ- 
ξ α γ ά γ ε ι άπό του  θηλακίου του  επενδύτου του  , 
στρογγυλόν ΰαλίον περιΟεόμ.ενον ΰπό έλασμ α- , 
το ς  στιλπνού ορειχάλκου καί προσεπάΟει νά τό  
εφαρμόση ε ί; τό ν  δεξιόν του  οφθαλμόν , άλλα 
μ ’ ό λα ; τ ά ;  προσπάθειας, οσας έκαμνε δ ιά  νά 
τ ό  προσαρμόσγ συστέλλων τ ά ;  όφρύ- , υψών 
σπασμωδικώ ; τή ν  παρειάν καί βοηθούμενος καί 
ΰπό δ ίπ λα ; τ ιν ό ς  τ ή ;  ρινό; του , κ α τέπ ιπ τε  το  
ΰαλίον άπό τή ς  παραδόξου φ ω λεά ; ε ί ;  τή ν  χ εϊ- 
ρά του .

—  Τ ί  είναι α υ τό  ; ήρώ τησεν έκπληκ το ; ή 
Ά κ ο υ λ ίν α .

—  Ύ α λ ί ,  άπήντησεν ό Β ίκ τω ρ  μ ετά  μ εγα 
λοπρέπειας.

—  Κ α ί τ ί  τό  κάμνει; ;
—  Τ ό  μ εταχειρ ίζομ α ι δ ιά  νά βλέπω καλλί

τερα.
—  Μ έ άφ ίνει; νά ίδώ  καί ε γώ  ;
Ό  Β ίκ τω ρ  , άφ’ ου έσκέφθη ολίγον, έδωκε 

τ ό  ΰαλίον προσθέσα; ξηρώς'
—  Π άρε, ά λλά  μή μου τ ό  σπάσγ,ς !

—  Μ ή φοβείσαι, έχ ω  έλαφρόν τό  χέρι. ( “Ε -  
Οηκε τ ό  ΰαλίον ε ί ;  τό ν  οφθαλμόν). Δ εν  βλέπω 
τ ίπ ο τ ε  !

—  Κ λε ίσ ε  λοιπόν τό  εν σου ‘μ ά τ ι , έφώνη- 
σεν εκείνος ώ :  δ ιδάσκαλο ; —ρό; δυσμαθή μα
θη τή ν . ( ’Εκείνη κλείει τό ν  ένα οφθαλμόν καί 
πρό αυτού  θέτει τ ό  ΰαλίον). "Ο χ ι άπ ’ αυτό  τ ό  
’ μ ά τ ι, ανόητη , άπό τ ό  άλλο, άπό τό  άλλο  ! 
άνέκραξεν ό Β ίκτωρ  καί χωρίς νά τή  δώ σγ  και
ρόν νά οιορθώση το  λάθο; τ η ;  τη  ήρπασε τό  
ΰαλίον.

I I  Ά κ ου λ ίνα  έκοκκίνισεν, ήθελε νά γελάσή , 
πάλιν έκρατήθη καί τέλος ε ίπ εν

—  Λ υ τά  τά  π ράγμ ατα  δεν είναι δ ι’  ήμά;.

—  Δ ιά  τ α ί ;  χ ω ρ ια τοπ οΰλα ι; ; α υ τό  μάς έ- 
μ,ελλεν.

Ή  ταλα ίπ ωρος Ά κ ου λ ίνα  εις άπ άντησ ιν δεν 
ειπε τ ίπ ο τε ,  ά λ λ ' έσ τένα ξε  βαθέως....

—  "Α χ  ! Β ίκ τω ρ  Ά λ έ ξα ν δ ρ ιτ ζ ,  είπε μ ετά  
τ ιν α ;  σ τιγμ ά ς , τ ί  λύπην θά μ,άς άφήσης !

Ό  Β ίκ τω ρ  έκαθάρισε δ ιά  του  μαντηλιού  τά 
ΰαλίον του καί άφοϋ τό  έφύλαξεν, άπεκρίθη·

—  Κ α ί βέβαια ! Κ α τ ’ ά^χάς τό  πράγμ.α θά 
σοί φανή πολύ βαρΰ, ά λ λ ’ ήςεύρω ο τ ι  είσαι καλή 
κόρη... Τ ί  νά κάμωμεν ; καί εγώ  κα ί ό κύριο; 
δέν είμπορόϋμεν νά μένωμεν π ά ν το τε  εδώ . "Ερ
χ ε τα ι χειμών καί τό ν  χειμ-ώνα ή έξοχή  εΐναι 
άνυπόφορος. Ά  ! ή Π ετρούπολις είναι τώ ρ α  ω 
ραία ' τ ί  θαυμ-αστά πράγμ.ατα έκεΐ πέρα' μ ία 
καϋμένη κόρη ώ ; σΰ δέν ε ίνα ι δυνατόν νά τά  
φαντασθή ! Τ ί  σ π ίτ ια , τ ί  δρόμ.οι, τ ί  κόσμος !

Ή  Ά κ ου λ ίνα  ήκουσε τή ν  συνοπτικήν τα ύ τη ν  
περιγραφήν τ ή ;  Π ετρουπόλεω ; μ,ετά μ εγ ίσ τη ς 
προσοχή ;' είχεν άνοικτόν τό  σ τόμ α  ώς τ ά  μ ι
κρά π α ιδ ία , πρό; ά. δ ιη γούντα ι τ ά  παραδοξό- 
τα τα . τώ ν  παραμ.υθίων.

—  Τ ί κάθημ.αι τώ ρ α , έξηκολούθησεν ό Β ί
κτωρ έςηπλωμένος,καί σοί διηγούμαι πράγμα
τα ,  τ ά  όποια δέν έννοεϊ; !

—  Δ ια τ ί ,  Β ίκ τω ρ  Ά λ έ ξ α ν δ ρ ι τ ζ  ; Ό λ α  τά  
εννόησα, όλα.

—  Σύ ·, ά ! ά ! τ ί  εγω ισμός !
Ή  Ά κ ου λ ίνα  έδάγκασε τ ά  χείλη  τη ς.
—  Ά λ λ ο τ ε ,  ¿ψιθύρισε χωρίς νά ΰψώση τούς 

οφθαλμούς, δέν μοί ώμ.ίλει; κ α τ ' αύ τον τό ν  τρό 
πον.

—  Ε ! ά λλο τε  καί ά λλο τε , α ιω ν ίω ς ά λλο τε . 
Κ α ί έσίγησαν άμφότεροι.
—  Ά λ λ ’ είναι καιρός νά άπέλθω , είπεν έπί 

τέλους διακόψας τή ν  σ ιγήν ό Β ίκ τω ρ , ήδη δέ 
ή το ιμ .ά ζετο  νά έγερθή.

—  Σ τάσου  άκόμη ολίγον, ύπέλαβεν ίκετευ- 
τ ικ ώ ;  ή  Ά κ ου λ ίνα .

—  Ν ά  σ τα θ ώ  ; δ ιά  τ ί  ; εϊπομεν ό , τ ι  εΓχομεν 
νά είπωμεν, τώ ρα  τ ί  νά κάμω ;

—  Σ τάσου , έπανέλαβεν ή Ά κ ου λ ίνα .
Ό  Β ίκ τω ρ  έξηπλώθη  καί πάλιν καί ήρχισε 

νά συρίζη. Ί Ι  Ά κ ου λ ίνα , έπί τ ινα ς  σ τιγμ ά ς 
δέν άπέσπασε τους οφθαλμούς τη ς  άπό τώ ν  ί- 
δ ικών του , ούς όμως εκείνος έκράτει κεκλει- 
σμένους. Εύχερώς δ ’ εγώ  παρετήρησκ ό τ ι  κ α τά  
μικρόν ή κόρη ήρχισε νά τα ρά σση τα ι' τ ό  χρώ
μα τώ ν  χειλέων τη ς ήλλο ιώ θη , ένα λλά ξ πότε 
μεν ώχρία , π ό τε  δέ έκοκκίνιζε ... έφαίνετο ώς 
άν νά επ ίεζέ  τ ι  τό  στήθος τη ς .

—  Β ίκτωρ  Ά λ έ ξα ν δ ρ ιτ ζ ,  έφώνησεν έπί τ έ 
λους με φωνήν διακεκομμένην, κάμνεις άμ.αρ- 
τ ία ν , μεγάλην άμ.αρτίαν, μάρτυ ; μου ό Θεός.

—  Τ ί  αμαρτίαν ; τ ί  λ έγεις ; ύπέλαβεν ε
κείνο; συνωφρυωμένος. Κ α ί άνακαθίσας έστρεψε 
τη ν  κεφαλήν προς τή ν  Άκουλ ίναν.

—  Ν α ι, άμαοτίαν. Δέν μοΰ λέγε ις  οϋτε ένα 
λόγον έλπ ίδο ; καί παρηγορία ;, έν ώ  πρόκειτα ι 
νά φύγης ! Μέ άφ ίνει; τή ν  δυστυχή  καί δέν 
μού λ έγε ι; τ ίπ ο τε ,  ένα λόγον ! . . .

—  Τ ί  θ έλει; νά σού εΐπω  ;
—  Έ εύρω  καί έ γώ ; ό τα ν θ έλη ; ήξεύρεις νά 

όμιλής, καί τώ ρ α ...
—  Ε ίσα ι παράξενη ! τ ί  θ έλει; νά σού κάμω ;
—  Ν ά  μού ε ϊπ γ ; ένα καλόν λόγον ...
—  Ό λ ο  τ ά  ίδ ια  μού ψ άλλεις... άπεκρίθη έ- 

κεϊνο; μ,ετά σκληρότη τας · καί εγειρόμενος.
—  Μή θυμώνεις, ύπέλαβεν ή κόρη, Β ίκ τωρ 

Ά λ έ ξα ν δ ρ ιτ ζ ,  καταπνίγουσα  το ύ ; λυγμούς τη ; .
—  Δ έν  θυμώνω, άλλά  σύ είσαι ά ληθώ ; άνυ

πόφορος. Τ ί  θέλεις λοιπόν ; ’ Ξεύρεις πολύ κα
λά  ό τ ι  δέν είμ.ποοώ νά σέ 'πάοω , τ ί  λοιπόν θέ
λεις ;

Κ α ί τ α ύ τα  λ έγω ν  περιέμενε τή ν  άπάντησιν 
τή ς  νέας, ετοιμαζόμενος συγχρόνως νά άπέλθγ. 
’Εκείνη δέ τραυλίζουσα.

—  "Ε χ ω , φα ίνετα ι,άδ ικον ,είπ ε ' δέν θέλω τ ί 
ποτε, τ ίπ ο τε . . . . καί τ ά  δάκρυα ήρχισαν νά 
ρέωσιν ώς ποταμός άπό τώ ν  οφθαλμών τη ς .

—  "Ε  ! ’Ε δώ  είμεθα ! Δ έν  μ.ά; ήρκει ή  πρω
ινή βροχή, έχομεν τώ ρ α  καί δάκρυα, είπε ψυ- 
χρώ ; ό Β ίκ τω ρ .

—  Δέν θέλω τ ίπ ο τε ,  έξηκολούθησεν έκείνη 
κλαίαυσα κα ί κρΰπταυσα τ ό  πρόσωπον έντός 
τώ ν  χειρών τη ς . Ά λ λ ά  τ ί  θά γε ίνω  ; Ι ΐώ ;  θά 
μέ βλέπουν οί γονείς μου τή ν  δυστυχή , τή ν  
έγκαταλελειμμένην ! Θ ά  μού δώσουν άνδρα 
κανένα χωρικόν, τό ν  όποιον δέν θά είμπορώ νά 
α γα π ή σω ... Ά χ  ! τό  κεφάλι μ.ου, ή  δυστυχής!

—  Ψ ά λε, ψάλε, έψιθύρισεν ό Β ίκ τω ρ  άνυπο- 
μονών.

—  Μόνον «Ά κ ο υ λ ίν α  μου» άν μού έλεγε. . .
Ό  πόνο; ΙΟραυσε τό  στήθος τ ή ;  δυστυχούς

κα· δέν τή ν  άφινε νά τελ ε ίω σ η . Ά φ έθ η  νά π έ- 
σγ έπί τή ς  χλόης καί έδωκεν έλευθέραν έξοδον 
ε ί; τή ν  τρομεράν τη ς  λύπην. Ό λ ο ν  τό  σώμά 
τη ;  ΰφ ίσ τα το  σπασμωδικήν ταραχήν, ή  δέ κ ε 
φαλή κα ί οί ωμοί τ η ;  ζω η ρ ώ ; άνεπήδων . Ό  
πικρός καί βαθύς πόνος, δν έπί τόσην ώραν εί
χε κ α τα π νίξε ι, έ ξεδ ικ έ ΐτο  τώ ρα  καί τή ν  περιέ- 
σφ ιγγεν ολην. Ό  Β ίκ τω ρ  όρθιος τή ν  παρετήρει 
επί τ ιν α  χρόνον δέν τό ν  κ α τε ίχ ε  συγκίνησις, 
άλλ ’ ανυπομονησία . Έ π ί  τέλους ϋψωσε το ύ ; 
ώμους, έστράφη πρό; άλλο  μέρος καί σχεδόν 
παρευθύ; άπεμακρύνθη μέ μ εγάλα  βήματα.

Μ ετά  τ ιν α ;  σ τιγμ .ά ; ήσύχασεν ολίγον ή  κό
ρη. Ό ρ θ ω σ ε  τή ν  κεφαλήν, ήγέρθη μ ετά  σπου
δής, παρετήρησε περί έαυ τήν καί διέκρινεν ε
κείνον φεύγοντα. Ή θέλη σε  νά τρ έξη  κατόπ ιν 
του, ά λλ ’ οί πόδες τη ς  δέν ΰπήκουον ε ί ;  τή ν  
θέλησίν τη ς . . .  κα ί επεσεν εις τ ά  γ ό ν α τα . . .Έ γ ώ  
μη ά ντέχω ν πλέον ε ί ;  το ιού τον θέα μα έσπευσα 
πρό; .αυ τή ν . Ά λ λ ά  εύθύ; ά μ α  ή δυστυχής μέ ι

είδεν, έγένετό  τ ι ;  αντιπερισπασμό; έν αυτή,' ή ”  
έρθη άφίνουσα ασθενή κραυγήν καί ήφανίσθη 
ιά μέσου τώ ν  δένδρων τού  δάσους.Τά άνθη τ η ;  

είχον μείνει έκεί έρριμ.μένα κα ί οίονεί έ γκ α τα -  
λελειμμένα ... ξ***

Τ Ρ Ε ΙΣ  Η Μ Ε Ρ Α I Ε Ν  Τ Η Ν Ω ι

Γ ν υ ί χ ι ι *  < ί ΐ  β » λ ·

Δ '

Ί Ι  μονή τώ ν  γ ν νχ ιχ ώ ν .— Ί Ι  πρό; τή ν μονήν όοό ;.— Α ϊ ή -  
μ ίονοι τή ; Τήνου .— Έ ν  τω  ή γο υ μ ιν ϊίω .— ’ Αδελφή Μ ε
λά νη .— Τό νεχρο τι? ε :ο ν  τώ ν  ».χλο γοχ ιώ ν .— Ζ ω ή .—  Εις 
τόν  Ε σπ ερ ινόν .— Ά ν χ / ώ ο η α ι ; .

Ώ ;  άκρόπολι; δεσπόζουσα τ ή ;  πόλεως, έπί 
τ ή ;  ράχεω ; ΰψηλού καί ένιαχοϋ άποκρήμνου 
βουνού,κεϊται ή έν Τ ή νω  π α σ ίγνω στος μονή τώ ν  
γυναικών. Έ ν εκ α  τ ή ;  περιφανούς δέ Οεσεω; καί 
τού  θελκτικού μυστηρίου, ό’περ εγκλείει αυτή  
ή ιδέα γυναικείου μοναστηριού, οί π λ ε ΐσ το ι τώ ν  
έπισκεπτομ.ένων τή ν  νήσον έννοούσι νάνέλθωσι 
καί πρό; τή ν  μονήν μεθ’ όλον τό  δύσβατον καί 
επίπονον τή ς  ανωφερούς οδού.

Πρέπει όμ.ω; νά. έ χ γ  τ ις  πλουσίαν συλλογήν 
υποδημ άτων ιν’  άναβή π εζή  δ ιά  τού  κ α τ ’ εύ- 
φημ.ισμόν λεγομένου δρόμου, ή του λά χ ισ το ν  τ ό 
σον τρα χ έα  τ ά  π έλμ α τα  τώ ν  π οδώ ν,ώ σ τε  ά.να- 
λαμ.βάνων έν τή  χειρί τ ά  υποδήμ ατα  νά περι- 
π α τή  γυμ.νόπου; έπί τώ ν  κοπτερών λίθων. Ευ
τυ χ ώ ;  δ ιά  τούς μή έχοντα ς ουδέτερον τώ ν  προσ
όντων το ύ τω ν  ΰπάρχουσι διαθέσιμ-οι οί ήμίονοι 
τή ς  Τήνου.

Ο ί ήμίονοι ούτοι πολύ μέτριον έχ ο ν τε ; τό  ε
ξω τερ ικόν φέρουσιν Ιδιόρρυθμόν τ ι  σάγμα , έφ’ ού 
κάθη τα ί τ ις  ά να π α υ τικ ώ τα τα , συγκείμενον δέ 
έ ξ  ομαλού προσκ.εφαλαίου καί δύο ξύλων έμπροσ
θεν και όπισθεν τεθειμ ένων έν εϊδει μικρών τ ό 
ξω ν , άφ’ ών δύναντα ι νά κ ρ α τώ ν τα ι οί μάλλον 
αδαείς τή ς  ιππασίας κ α τά  τά ς  α νωμ αλίας τ ή ;  
όδού. Ο ί ημ ιονηγοί περιέρχοντα ι τ ά ;  δύούς τ ή ;  
πόλ.εω;  σύροντε; ήμιόνους πρό; ένοικ ίασιν. έ
τεροι σταθμεύουσιν έν ύπαίθρω άναμένοντες πε- 
λ ά τα ; ,  καί μ ε τα ξύ  τώ ν  τελ ευ τα ίω ν  το ύ τω ν  εκ
λ έγω  ένα ξανθόν ά γω γ έα  καί ένα μελαγχρινόν 
ήμίονον πα ραγγέλλω ν α ύ το ΐ;  νά ελθωσι μ.ετά 
τ ό  γεύμα νά μέ παραλάβωσιν ϊν ’  άνέλθωμεν 
πρό; τ ό  πολυθρύλητον Μ οναστήριον.

*  ·

Ό  καιρός έξηκολούθει ό α ύ τό ; συννεφώδη; 
καί ψυχρός, ό’θεν ήναγκάσθην νά παραλάβω  έπί 
τού  ήμιόνου καί ολόκληρον τή ν  αποσκευήν μου 
συγκειμένην έ ξ  ενός έπανωΊρορίου καί μιας όμ- 
βρέλλας. Ο ί ήμίονοι έκ τελούντες ά εννάω ; τή ν 
μ ετα ξύ  τ ή ;  πόλεως καί τού  μοναστηριού όδόν, 
γνωρίζουσι τόσον καλά  πλέον τ ά  καθήκοντά
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"Ενθεν καί Ενθεν τής άθλια; όδού ύψούνται 
μικροί τοίχοι λιθόκτιστοι,κατεσκευασμένοι δη
λαδή έκ τών γνωστών τηνιακών πλακών τεθει
μένων έπ’άλλήλων.Οί τοίχοι ούτοι έμ.ποδίζουσι 
τΫ,ν έπ'ι τής όδού πτώσιν χωμ.άτων καί λίθων έκ 
τών γειτονικών άγρών, έξ ών θά καθίστατο βε
βαίως αδιάβατος. Καί οί άνά τάς κλιτύας δέ 
τών βουνών καλλιεργημένοι άγροί είνε οΰτω; 
είπεϊν κλιμακωτοί, ήτοι άνά τέσσαρα ή πέντε 
βήαατα παράλληλοι γραμ.μαί τοιχίσκων έκ 
πλακών συγκρατούσι τά χώματα,άτινα άλλως 
άνά πάσαν βροχήν θά παρεσύροντο μετά τών 
λιπασμάτων καί όλης της σποράς.

Έκ τών αΰτών πλακών συναντά τις κατε- 
σκευασμένα καί οικήματα παρά τήν οδόν, ά
τινα εις πρώτην θέαν ώς έκ τής άρχιτεκτονι- 
κής αύτών ένθυμίζουσι τά σπήλαια καί τάς 
κατοικίας τών Κραναών, καθόσον δέν εχουσιν 
ούδε ξύλινα; θύρας ούδέ φύλλα παραθύρων, 
άλλά μόνον εύρείας όπάς άντί εισόδων καί φεγ
γιτών. Καί όμ.ως δέν είνε προϊστορικής εποχής 
λείψανα, άνήκουσι μάλιστα εις τήν σύγχρονον 
ιστορίαν καί καλούνται υπό τών έγχωρίων β υ ΐ-  
δόσπητο., διότι φυλάττουσιν έντός αύτών τούς 
βόας όταν άροτριώσιν ή σπείρωσι τούς πλη
σίον άγρούς. Όπου ΰπάρχουσι δάση κατασκευ- 
άζουσι τά οικήματα τών ζώων οι χωρικοί έκ 
ξύλων καί κλάδων, ενταύθα κοινότατον καί 
άφθονον προϊόν είνε οί λίθοι καί φυσικώτατα 
οί άνθρωποι έχρησιμοποίησαν αύτούς όπως ή- 
δύναντο. Καί όμως ή βάρβαρος δψις τών ερή
μων αύτών οίκων έμποιεΐ ίσχυράν αίσθησιν εις 
τον διερχόμενον ξένον άναζητούντα έν τοΐς ουτω 
συντεθειμένοι; λίθοις μυστηριώδη τινα σημα
σίαν.

’Εκτός τούτων ούδέν άλλο προσοχής άξιον 
συναντά τις καθ’ οδόν, μόνον έκκλησίδιά τινα 
καί δύο ή τρία μικροσκοπικά καταστήμ,ατα ά- 
ναψυκτικών ποτών, ών οί διευθυνταί τείνουσι 
πρός τούς διαβάτας ποτήρια £>ακής ή άπολε- 
λιθωμένα λουκούμια μετά ψυχρού ϋδατος.

των, ώστε άμα ώς άφεθώσιν εις τήν ιδίαν αΰ
τών θέλησιν παρακάμπτουσιν άλανθάστως δύο 
τρεις λιθοστρώτου; δρομίσκους τής πόλεως βρα
δέως βαδίζοντες, άμα δ’ώς εύρεθώσιν εκτός αύ- 
τής έπισπεύδουσι τό βήμα άκολουθούντες τήν 
γνωστήν όδόν τής μονής. Ό  δέ άγωγεύς επε- 
ται άνευ ράβδου, άλλά μ-όνον παροτρύνων τον 
ήμίονον διά τής στερεοτύπου έκείνης φράσεως, 
ήν ή τηνιακή διάλεκτος έπενόησεν είδικώς χά- 
ριν τών ήμιόνων :

—  Οΰξου ντές ! οϋξου ντές !
‘Η οδός έπί Εν τέταρτον τής ώρα; καί πλέον 

εινε όμ.αλή, άρχεται δέ τις δυσπιστών πρός όσα 
κακά ήκουσε περί τού ποιοΰ αύτής, καθ’ όσον 
μ,άλιστα άκολουθών διά τού βλέμματος καί ο
λόκληρον τήν γραμμήν τής λοιπή; οδού. όφιο- 
ειδώς ερπουσαν άνά τάς κλιτύας λόφων καί βου
νών, δέν διακρίνει που Εκτακτον άνωμαλίαν Ε
δάφους άλλά μ-όνον άνωφέρειαν κατά μικρόν καί 
κανονικώς ύψουμένην. Καθιστά δ’ Ετι μάλλον 
εύάρεστον το πρώτον τούτο τμήμα τής οδού ή 
θέα τών έν έπιπέδω έκτάσει πρασίνων άγρών, 
έφ’ών άποτυπούνται ώς τόσαι λευκαί κηλϊδες, 
πλεΐστα μικρά οικήματα, άτινα εινε ιδιωτικά 
έκκλησίδιά ή περιστερεώνες" Ενώ καί 6 παρά 
τή όδώ ρέων μικρός ρύαξ τέρπει τόν διαβάτην 
διά ποικίλων ήχων οΰς μ.ελωδεΐ, ότέ μ.έν έπί 
τών λείων χαλίκων άπλούαενος καί έν κελαρυ- 
σμώ κυλίων τά κρυστάλλινα νερά του, ότε δέ 
συσπειρούμενος καί βομβύζων έντός στενής 
καί βραχώδους αύλακος.

’Λλλ’ έκ τής εύαρέστου ταύτης καταστά- 
σεως άποσπώμαι αίφνης βιαίως άνατινασσόμε- 
νος έπί τού σάγματος. Καί μ.ετά τόν πρώτον 
Επέρχονται καί δεύτερος καί τρίτος καί άλλε- 
πάλληλοι κλονισμοί. ’Ρίπτων δέ πρός τά κάτω 
τό βλέμμα έπί τών ολισθηρών βράχων, τών 
κυλιομένων πετρών καί τών άκανθωδών λίθων, 
θαυμάζω τήν έπιτηδειότητα μ.εθ’ ής πατούσιν 
οί πόδες τού ήμιόνου στερεοί καί άλάνθαστοι, 
προσκολλώντες τάς όπλάς αΰτών έπί τού Εδά
φους ώς οστρεα, καί κάμπτοντες καί τινάσ- 
σοντες γοργώς τά γόνατα ώς αίγαγροι εύλύγι- 
στοι καί Ελαφροί. Έμαθον δέ κατόπιν καί ά- 
νέκδοτόν τι δηλούν τήν ολως Εκτακτον αγχί
νοιαν τών ζώων τούτων : "Εν τινι χωρίιρ κα-
τώκει τυφλός όνόματι Κρόκος. Ό  τυφλός αύτός 
μεταβαίνων Ενίοτε έ'νεκα Εργασίας εις τήν πό- 
λιν έξενίζετο Εναλλάξ ότέ μέν έν τω οίκφ ένός 

ίλου του, ότε δέ εις τόν οίκον ετέρου.Ήρχετο 
έ έπί -ιού ήμιόνου του, ού μόνον άφιέμενος εί; 

τήν εύφυίαν αύτού κατά τήν στενήν καί δύσβα- 
τον όδόν, άλλ’ ετι δηλών διά συμβολικού τί
νος σημείου εις τίνα οίκον ήθελε νά καταβή, 
παρά τήν θύραν τού οποίου τά θαυμάσιον φορ- 
τηγόν τόν ώδήγει ακριβέστατα.

* *

*  *

Έπί τής Εξωτερικής πύλης τού μ-οναστη- 
ρίου έζωγραφημένη ή Παναγία τείνει φιλοξέ- 
νως τήν μητρικήν άγκάλην πρός τούς προσερ- 
χομένους ΰπό τήν σκέπην αύτής.

Καταλιπών τόν ήμίονον εις τήν φύλαξιν 
τού άγωγέως εισέρχομαι έντός τού μοναστη
ριού διά τής εύρείας εισόδου. Συναντών δέ τό 
πρώτον πρεσβύτιδα μοναχήν Ερωτώ :

—  Πού εινε τό ήγουμενεϊον ;
Καί Εκείνη χωρίς νά μοί άπαντήση προηγεί

ται έπί μικρόν καί μοί δεικνύει διά τού δακτύ
λου χαμηλόν οίκημα, πρός ό άνέρχεται μικρά 
κλΐμαξ. Πλησίον αύτού βλέπω καί τήν άνοι- 
κτήν θύραν ναού καί τινας ξένους έντός αύτού
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καί πολλάς μοναχά; καθημένας παρά τό κα- 
τώφλιον.

Έν τή αίθούστ] τού ήγουμενείου μ.έ ύποδέ- 
χεται έπιχαοίτως μ,ειδιώσα ΰπό τήν μέλαιναν 
καλύπτραν της νεαρά μ.οναχή άβροτάτη τήν 
μορφήν καί τούς τρόπους, σπεύδει δέ πρός πα
ρακείμενον δωμάτιον κράζουσα τήν ήγουμένην. 
Ή αίθουσα έν ή εύρίσκομαι είνε άπλουστάτη 
τήν διακόσμησιν, μόνον δέ αί έπί τών τοίχων 
άνηρτημέναι ίεραί εικόνες καί μέγα αρχαϊκόν 
Εκκρεμές κινούμενον μετά ρόγχου εν τινι γωνία 
καθιστώσι Επιβλητικόν καί σοβαρόν τό Εσω
τερικόν αύτής.

Μετά παρέλευσιν ολίγων στιγμών πλαγία τις 
θύρα άνοίγεται καί προσέρχεται μοναχή ύπερ- 
βάσα τήν μ.έσην ήλικίαν, μ.ικρόσωμ.ος, τηρούσα 
όμως Ετι έπί τής μ-ορφής τά ανεξάλειπτα ίχνη 
έξοχου καλλονής. Ή  γυνή αΰτη είνε ή ήγου- 
μένη Παϊσία. Δέν εινε ομιλητική, Εχει όμως 
τήν μεμετρημένην εύγένειαν καί τό αύστηρόν 
ήθος άληθούς ήγουμένης. Μετά τήν τυπικήν 
άρχήν πάσης συνδιαλέξεως, τό θέμα τής ομι
λία; στρέφεται ειτα φυσικά περί τά άφορώντα 
εις τό μοναστήριον.

—  Πόσαι εινε ολαι αί καλογραϊαι ; έρωτώ.
—  Εκατόν δέκα.
Κατόπιν μ,ανθάνω ότι ή Εκλογή τής ήγουμέ

νης γίνεται άνά πενταετίαν διά ψηφοφορίας 
όλων τών καλογραιών, ότι μετά τής ήγουμένης 
συνεργάζεται έν τή διευθύνσει καί συμ,βούλιον έκ 
τριών πρεσβυτέρων, ότι αί μοναχαί διαιρούνται 
εις τέσσαρας τάξεις : τήν τών δοκίμων, τών ρα
σοφόρων, τών σταυροφόρων καί τών μεγαλοσχή- 
μ.ων ή χρηματική κατάστασις τών πλείστων 
μοναχών μανθάνω ότι εινε άληθώς άθλία. Τι- 
νές δέ μόλις τρέφονται καί ένδύονται διά τών 
οκτώ ή δέκα δραχμών, S; χορηγεί κατά μ,ήνα 
αύταΐς ώς βοήθημα ή Επιτροπή τής Εύαγγελι- 
στρίας.

Καί άλλοι τινές ξένοι είχον είσέλθει εις τήν 
αίθουσαν. Ή  δέ νέα μοναχή, ήτις μ.’ έδέχθη 
¿ν άρχή, είνε δ’ αυτη ή ύ χ ο τα χ ζ ιχ η  τής ήγου
μένης, προσήλθε πάλιν φέρουσα πρός τούς έπι- 
οκέπτας γλυκόν καί καφέν μ.ετά έπταζύμων 
διπύρων. Έδήλωσα πρός τήν ήγουμένην οτι 
έπεθύμουν πολύ νά παραστώ εις τόν Εσπερινόν. 
Μοί ύπεσχέθη δ’ Εκείνη λίαν εύγενώς ότι :

—  "Αν καί ταΐς άλλαις ήμέραις ό εσπερινός 
γίνεται εις τάς πέντε θά ε’ιπή όμως σήμερον νά 
οημάνωσιν εις τάς τέσσαρα; χάριν τών ξένων.

Χαιοετίσας τήν ήγουμένην κατήλθον τού ή- 
γουμενείου '¿να ίδω καί άλλα τινά μέρη τού 
μοναστηριού, πρό πάντων δέ τό νεκροταφεΐον 
~ών καλογραιών, πρό; τό όποιον μέ εΐλκυεν ά
κατάσχετος περιεργία.

*  *

Μεταξύ τών παρά τώ ναώ καθημένων μονα
χών, ών αί πλεΐσται ήσαν δύσμορφοι καί προ- 
βεβηκυϊαι τήν ήλικίαν, διεκρίνετο μόνη ώχρά 
άλλά διαυγή; καί παρθενική ή μ.ορφή νεωτά- 
της μοναχής.’Ηθελον νά έρωτήσω πού είνε τό 
νεκροταφεΐον άντί ν’άποταθώ πρός πάσαν άλ
λην, άπετάθην πρός αύτήν. Άνήγειρε πρός 
Εμέ ή ρέμα τούς μαύρους, πλήρεις μελαγχολίας 
οφθαλμούς τη; καί μοί είπε :

—  Είνε δύσκολον νά τό εϋρετε μόνος σας. 
θέλετε νά σάς ’πάγω έγώ ;

Ήτο τόσφ ανέλπιστος ή πρότασις αϋτη ! 
άλλ’ έλέχθη μ.ετά τόσης παιδικής άφελείας, 
ώστε δέν έδίστασα ν’ άποκριθώ:

—  Άκούτ’έκεΐ άν θέλω ! μόνον πώς θά σάς 
βάλω ’ςέ κόπο.

—  "Α, μπά ! καί ήγέρθη έκ τής θέσεώς της.
■—  Πού πηγαίνεις, άδελφή Μελάνη ; ήρώ-

τησε παρακαθημένη τις μοναχή.
— ’Στό κοιμητήριο μιά στιγμή,καί θά Ελθω.
’Αδελφή Μελάνη λοιπόν λέγεται ή οδηγός 

μου ; τί παράδοξον οναμ.α !
Έν τούτοι; παραπλεύρως αύτής βαδίζων δι

έρχομαι τού; στενωτάτους δρομίσκους τής μο
νής, διότι ή μονή δέν άποτελεΐται έξ ένός με
γάλου οικοδομήματος, άλλ’ έκ πολλών μικρών 
κελλίων τήδε κακεΐσε έκτισμένων, τών μ.έν έπί 
τών δέ, ώστε Εχει όψιν μικρού χωρίου μ.άλλον 
ή μοναστηριού. Αί πετρώδεις όοοί είνε Ερημοι, 
πάντα τά κελλία εχουσι κλειστά; τά; θύρας 
καί τά παράθυρα, καί μόνον όρνις τις όδηγεΐ 
τά τέσσαρα μικρά της εις βοσκήν καί φεύγει 
Εντρομο; άμα ίδούσα ήμάς. Έν τή άγρία Ε
κείνη, έρημία αισθάνομαι άκουσίως δυσάρες-όν τι 
αίσθημα, άκούων άντί παντός ήχου ζωής τόν 
κρότον τών ιδίων μου βημάτων καί άτενίζων 
παρ’έμοί τήν πένθιμον περιβολήν τής μοναχής.

—  ’Αδελφή Μελάνη, πόσον καιρόν Εχετε 
’ς τό μ.οναστήρι ;

—  Είκοσι χρόνια.
—  Καί πόσων έτών είσθε ; ήρώτησα λίαν 

προπετώς ίσως, άλλ’ έκπλαγείς έκ τών λόγων 
τής μοναχής.

—  ’Από τεσσάρων έτών Εμεινα ορφανή, μ’ε- 
φεραν ’ςτό μοναστήρι καί δέν Εφυγα πλειά άπό 
τότε.

Τώρα Εννοώ τήν παιδικήν άφέλειαν, μεθ’ ής 
προσηνέχθη ή άγαθή κόρη νά μέ όδηγήση εις 
τό νεκροταφεΐον.Άποσπασθεΐσα βρέφος Ετι άπό 
τής κοινωνίας, δέν έγνώρισεν ούδε τάς άδυνα- 
μίας, ούδέ τά; προλήψεις αύτής" ό μοναχικός 
βίος κατεκοίμισεν έν τά, ψυχή της νωπά ετι 
τά πλεΐστα τών αισθημάτων καί άντικατέ- 
στησε ταύτα πάντα μ.όνη ή πρός τόν Θεόν ά
πειρος πίστις, καί ή πρός τήν έκκλησίαν άφο- 
σίωσις. Θά είνε όντως άξία βαθείας μελέτης ή 
παραμορφωθεΐσα ψυχή τής κόρης αύτής ! Ή -
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βέλον νά γνωρίζω πώς φαντάζεται τον κόσμον, ] 
τον όποιον βλέπει [/.όνον έκ του ϋψους του κελ- 
λίου της ... Πόσα πράγματα κοινότατα, συνη- 
Οέστατα ούδ’ ύποπτεόει ίσως οτι ύπάρχουσιν.

"Αν είνε ευτυχής ή δυστυχής [χνι γνωρίσασα 
ποσώς τόν κόσμον, δεν είνε τούτο ζήτημα έκ 
τών άπλώς λυομένων. Εΐνε τόσω πολυσύνθετος 
ή ζωή ή πεπλασμένη έκ χαράς καί λύπης, έξ 
αγάπης καί ¡/.ίσους, έξ άγαθότητος καί κακί
ας, καί ¡ευριών άλλων αντιθέτων αισθημάτων, 
ώστε δεν είνε ουδέ πάντοτε ομοιον, ουδέ πάν
τοτε εΰδιάγνωστον το σύμφυρμα όλων αύτών 
τό καλούμενον ανθρώπινος βίος. Άναντίρρητον 
ομως εΐνε οτι ή κόρη αύτή ή άπύ τής βρεφι
κές ηλικίας κλεισθεΐσα έντος τών ύγρών τοί
χων τού μοναστηριού, ή διά της μοναστικές 
άνατροφής ήρέμα έκβιασθεΐσα νά ύποστή την 
σκληραγωγίαν καί τάς κακουχίας μονάχης, 
είνε θύμα άξιον έλέου. Θύμα τό όποιον φέρει 
η δη επί τές ώχρας μορφές ααί του γεγηρα- 
κότος σώματος τά ίχνη εικοσαετούς ταλαιπω
ρίας.— Ή άτυχης αύτη κόρη ίσως θά άποθάνη 
φθισική. . .

*  *

Το νεκροταφείου είνε άπλούν προαύλιο·/ έκ- 
κλησιδίου πλακόστρωτου. Μεταξύ τών πλακών 
ΰπάρχουσιν δέκα νομίζω ήριθμημέναι, ΰπ’ αύ- 
τάς ΰέ θάπτονται αί άποθνήσκουσαι μοναχαί 
άνευ έπιγραφές, άνευ ονόματος, φέρουσαι λα- 
κωνικώτατον έπιτύμβιον μόνον τον αριθμόν τές 
πλακός!

Τό έκκλησίδιον είνε στενότατου καί κοσμεί
ται μόνον υπό μεγίστης τοιχογραφίας παρι- 
στώσης ξιφήρη καί απειλητικόν τόν 'Αρχάγγε
λον Γαβριήλ. Φαίνεται δέ τόσον έτοιμος νά έ- 
πιπέση κατά τού θεωμένου, ώστε υποχωρεί τις 
καί άκουσίως.

Ένώ περιειργαζόμην τό αληθώς ασκητικόν 
τούτο κοιμητήριον, έν ώ οί νεκροί ύφίσταντο 
τόσας στερήσεις καί κακουχίας, όσας καί ζών- 
τες, ή αδελφή Μελάνη ήνοιξε μικράν Ούραν χα
μηλού οίκίσκου αριστερόθεν τού ναού κειμένου.

—  Έλάτ’ έδώ νά ίδέτε καί τό χωνευτήριον.
Έκ τού σκοτεινού έσωτερικού έξήρχετο οσμή 

τάφου, έντούτοις είσήλθον ΐνα ΐδω, ένώ ή μο
ναχή έκράτει διά τού τεταμένου βραχίονος α
νοικτήν τήν Ούραν. Καί είδον θέαμα προ τού 
οποίου έρρίγησα

Τό διά τέ,ς θύρας εισερχόμενου φώς προσέπι- 
πτεν επί γραμμές μικρών γυναικείων κρανίων 
έπί σανίόος έν παρατάξει τεθειμένων, άτινα μέ 
προσέβλεπον ατενώς διά τών τετρημένων ο
φθαλμών των. Καί ήσαν πολλά, πλεΐστα, δια
κόσια ίσως !

ΙΙρός τά αριστερά τό έδαφος ήτο βαθύτερου 
έσκαμμένον,έφαίνετο δέ συσσωρευμένος έκεΐ κο- 
νιορτός πολύς καί δίκτυα αραχνών πεπλεγμένα.

—  "Οποια γίνεται καλόγρηα, μοί είπεν ή 
δελφή Μελάνη, βλέπουσα ό'τι παρετήρουν μετά 
περιεργίας εις τό βάθος τού χωνευτηρίου, τής 
κόβουν τά μαλλιά της καί τά ρίχνουν έκεΐ.Ε
κεί θά πάνε καί ή δικαίς μου πλεξίδες, προσέ- 
θηκεν αίφνης καί έμειδίασεν έλαφρώς.

Πράγματι δέ έντάς τού κονιορτού διέκρινα 
ήδη τρίχας μελαίνας, καστανάς, ξανθάς καί 
λεύκάς άναμίξ.

Καί έσυλλογιζόμην πόσαι κόμαι πλούσιαι, 
στεφανούσαι άλλοτε μορφάς περικαλλείς, έφ' 
ών θά Ισυρεν ΰπερηφάνως τό κτένιον καλλωπι- 
ζομένη κόρη καί θ’ άνέδενε φιλαρέσκως έρυθράν 
ή κυανέν ταινίαν, πόσαι κόμαι αίτινες ΰπέρξαν 
ευώδεις φωλεαί φιλημάτων εις τά χείλη ευτυ
χούς μνηστηρος, ήσαν τόρα έρριμμέναι έκεΐ ώς 
τόσα άπεσχισμένα ράκη ζωές καί ευτυχίας !

Καί αίφνης ή Ούρα έκλείσθη καί έμεινα πρός 
στιγμήν εις τά σκοτεινά.

—  Φαντασθήτε νά έκλεινε ή Ούρα καί νά μήν 
ξανάνοιγε πλειά ! . .

Είπεν ή μικρά μοναχή άνοίγουσα τήν θύραν 
καί έξερχομένη.

—  Δέν είνε καθόλου ευχάριστος ή ιδέα σας, 
άπεκρίθην γελών. Καί έγέλασε κ" έκείνη τόν 
συνήθη παιδικόν της γέλωτα έπιδεικνύουσα δύο 
σειράς μαργαριτών ΰπό τά χείλη.

—  Πού εινε τό κελλί της πρώην ήγουμένης ;
—  θέλετε νά πάτε ;
—  Ναί.
—  Πηγαίνομε μαζί.
Έβαδίζομεν βραδέως, συνομιλούντες μετ’ οί- 

κειότητος.’Ησθανόμην ζωηράν συμπάθειαν πρός 
τήν κόρην αυτήν, ήτις είχε τήν αφέλειαν παι
διού καί τήν αγαθότητα αγγέλου.

—  Δέν θά είνε καθόλου εύχάριστος ή ζωή 
έδώ ’πάνω, τή είπον.

•— Γιατί τάχα δέν είνε εύχάριστος ; Έχομε 
τήν έκκλησία μας, πού περνούμε τόσαις ώραις. 
"Επειτα συντροφιά δέν μάς λείπει- σμίγομε 
δύο τρεις καί ’μιλούμε, πλέκομε ή κεντούμε. 
Έρχοντ’ ή μέραις καί περνούν χωρίς νά ταίς 
νοιώθωμε καλά καλά.

—  Άμ* ή νύχτες, ή χειμωνιάτικες νύχτες ;
—  Ή νύχτες αλήθεια, μόνον ή νύχτες είνε 

κομμάτι βαρειαίς. Ιίολλαίς φοραίς δέν έχω ύ
πνο καί ξενυχτώ μέ ανοιχτά τά μάτια, βλέ
ποντας ’ς τό φώς τού καντηλιού τριγύρω μου 
ταίς εικόνες τών άγίων πού κρέμονται ’ς τους 
τοίχους τού κελλιού. Μά όταν άστράφτη καί 
βροντά πολύ, τότε αγριεύει κανένας περισσό
τερο μέ ’ς τό σκοτάδι. Κ’ έγώ δέν βρίσκω άλ
λον τρόπο γιά νά μή φοβούμαι παρά νά ση
κωθώ νά ξεκοεμάσω τήν εικόνα τές Παναγίας, 
καί νά τήν πάρω κοντά μου, ’ς τά προσκέφαλό 
μου γιά συντροφιά. Τήν αγκαλιάζω σφιχτά 
κ’ έτσι κοιμούμαι ήσυχη ώς τήν αύγή . . .

Ε  Σ

■— Καί τί βαθμό έχετε ;
—  Προχθές έγεινα ρασοφόρος, ώς τόρα ή

μουν δόκιμος. Μ’ έλεγαν Κατερίνη πριν, τώρα 
άλλαξα καί όνομα, έγεινα Μελάνη.

Είχομεν φθάση εις τό κελλί ον τής πρώην ή
γουμένης Παδέλας. Έσφιγξα τήν χεΐρα τές 
αγαθής οδηγού ευχαριστών αυτήν. Άλλ’ έκείνη 
υπέλαβε :

—  Μά θά σάς ξεναϊδώ πριν νά φύγετε. Δέν 
θά έλθετε εις τόν εσπερινόν ;

—  Βέβαια.
—  0ά μέ ακούσετε πού θά ψάλω. Νά μού 

’πήτε αλήθεια ύστερα έχω πολύ άσχημη φωνή;
—  Ναι, άμα τελειώση ό εσπερινός, θά σάς 

πώ.
Ο *

Ή πρώην ήγουμένη δέν είνε καθόλου εύμορ
φος. "Εχει μάλιστα ή δυστυχής άμαυράν τήν 
κόρην τού έτέρου οφθαλμού καί ήρειπωμένους 
τούς όδόντας. ’Ασθενική δέ τήν κράσιν ήναγ- 
κάσθη νά παραιτηθή τής ήγουμενείας προ τού 
λήξη ή πενταετία. Εξεπλάγην όμως καθ’ υ
περβολήν όπόταν είδον τήν ΰ π ο τα χ τιχ ή ν  της, 
διότι έκάστη ¡ιε γ α .Ιό σ χ ιψ ο η  έχει μεθ’ έαυτής 
ώς ακόλουθον νεαράν τινα καλογραίαν, δόκι
μον συνήθως. Δέν ΰπέθετόν ποτε ότι ήτο δυ
νατόν ΰπό τήν καλογηρικην καλύπτραν νά 
κρύπτηται τοιαύτη καλλονή. "Οχι μικρά, συμ
παθής, ώχρά, ώς ή τές Μελάνης, άλλ’ ακρι
βώς τό αντίθετον : ύψηλή, ροδοκόκκινος, πλή
ρης νεότητος άρρειωπής. ’Ονομάζεται Ζωή καί 
είνε αληθώς ζωή έν μέσω τών νεκρωμένων έκεί- 
νων υπάρξεων, αϊτινες τήν περιστοιχούσι.

Οί οφθαλμοί της είνε καστανοί, μεγάλοι καί 
λαμπροί, σκιαζόμενοι ΰπό όφρύων πυκνών αΐ
τινες μόλις συνενούνται άνωθι της ρινός, έχει 
τάς παρειάς ροδαλάς καί άπαλώς χνοώδεις,ώς 
τά ροδάκκινα, τά χείλη ολίγον παχέα άλλά 
πορφυρά, καί φέρει τήν καλύπτραν μετά τής 
δυνατές φιλαοεσκείας παρενθέτουσα μεταξύ 
τού μελανού αυτές υφάσματος καί τού προσώ
που λεπτήν γραμμήν λευκού πανίου,ήτις προσ
θέτει άρρητον θέλγητρον.

Έν γένει έχει οργανισμόν λίαν κοσμικόν καί 
ήκιστα καλογηρικόν, τό δέ γλυκύτατου αύτές 
στόμα φαίνεται πεπλασμένον μάλλον όπως 
ψάλλει άσματα τού έρωτος ή ψαλμούς τού 
Δαυίδ. Είνε ήδη δόκιμος, μετά §ν έτος δέ έλ- 
πίζει ότι θά γείνη ρασοφόρος, διότι μόνον ο
κτώ ετη έχει εις τό μοναστήριον. Ή φιλαρέ- 
σκειά της δ’ εκτείνεται μέχρι τοιούτου ση
μείου, ώστε σκέπτεται ποιον είνε τό ωραιότε
ρου όνομα, Ϊνα έκλέξη αύτό, όταν θά κατα- 
λίπη τά όνομά της.

—  Μακαρία, δέν μού αρέσει καθόλου" ’μοιά
ζει μέ τό μακαρίτης. "Ηθελα όνομα ν’ άρχίζη
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πάλιν άπό ζήτη, άλλά δέν είν’ άλλο άπό Ζη
νοβία.Σάς άρέσει αύτό τόνομα ;

—  Μού άρέσει, άπεκρίθην, άλλ’ είνε καί 
τόσα άλλα ονόματα ώραιότεοα.

—  Τί ;  ̂ ’
—  'Α γ ά π η  έξαφνα. Δέν είνε άγία Αγάπη ;
—  Είνε άγία ’Αγάπη - άλλά δέν είνε καλό... 

θυμίζει πολύ τόν κόσμο... Καί άνεστέναξε βα- 
θέως.

Τις οίδε όποιον μυστήριον έκρυπταν οί λό
γοι της οΰτοι καί ό στεναγμός ;

Άλλ’ ό κώδων τές εκκλησίας σημαίνων τον 
έσπερινόν μέ άπέσπασεν άπό τέ,ς θελκτικές 
ταύτης συνομιλίας. Έχαιρέτισα τήν γραίαν 
Παδέλαν, ήτένισα διά τελευταίαν φοράν τήν 
ώραίαν Ζωήν καί έπορεύθην εις τόν ναόν.

»  »

Ό ναός της μονής τιμώμενος έπ’όνόματι τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου ούδέν έχει τό ίδιά- 
ζον έκτος τών άπειρων τοιχογραφιών, αϊτινες 
καλύπτουσιν ολόκληρον τά εσωτερικόν αυτού 
άπό άνωθεν έως κάτω. Περιέχοντοκ δέ έν τή 
πινακοθήκη αύτέ, ού μόνον σκηναί έκ τής πα- 
λαιάς καί νέας Διαθήκης καί μαρτυρολόγια ά
γίων καί όσίων, άλλ’ άκόμη πολλά τών φρι- 
κωδών βασανιστηρίων οσα επιβάλλει ό έν "Α- 
δου ποινικός νόμος εις τούς άμαρτωλούς.

Ό ναός είνε πλήρης καλογραιών- όπου άν 
στρέψη τις βλέπει καλύπτρας εύσεβώς κεκυφυί- 
ας καί άκινητούσας . ’Ολίγοι μόνον ξένοι ϊ- 
στανται έν τώ κέντρω μεταξύ τών ψαλτριών. 
Είνε δ’ αί ψάλτριαι δέκα έν ολω- πέντε δεξιό— 
θεν καί έτεραι πέντε άριστερόθεν. Ή έκκλησια- 
στική μουσική εΐνε κ’ ένταύθα ή αύτή μονό
τονος καί κλαυθμηρά, άλλ’ εις τά χείλη νεα
ρών γυναικών προσηρμοσμένη προσκτάται γλυ- 
κεΐάν τινα μελωδίαν, ένίοτε δ’ άνέρχεται καί 
μέχρι τών φθόγγων ΰψίστης περιπαθείας. ’Ιδίως 
όπόταν άπό τών συντετριμμένων έκείνων ψυ
χών πτερυγίζει ώς ταπεινοτάτη πρός τόν Θεόν 
έπίκλησις χάριτος τό τρομώδες καί εις στε
ναγμόν άπολήγον Κ ύ ρ ιε  έΛέησοχ, ή έπίκλησις 
έκείνη φαίνεται τοσούτον ειλικρινής , ώστε αι
σθάνεται τις σχεδόν τά δάκρυα άνερχόμενα εις 
τούς οφθαλμούς.

Μετά τό τέλος τού εσπερινού ήσπάσθην τήν 
χεΐρα τής ήγουμένης καί έξήλθον τού ναού. 
Εις τό κατώφλιον μέ άνέμενε ή μικρά Μελάνη 
διά νά μέ έρωτήση άν ψάλλη πολύ άσχημα.

—  Ώραΐα, λαμπρά ! είπον πριν ή μοί άπο- 
τείνη τόν λόγον. "Οχι μόνον δέν ψάλλετε πο.ί'υ 
ά σ χ ι)[ΐα , άλλ’ έχετε μάλιστα φωνή γλυκειά, 
γλυκειά ’σάν πουλί. Φεύγω καταενθουσιασμέ- 
νος μέ τό μοναστήρι σας.

—  Θά φύγετε άπό τώρα; Δέν κάθεσθε ά
κόμη ολίγο, πάμε ’ς τό κελλ.ί μου νά τό ίδήτε.

36
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—  Λυπούμαι, άλλα πρέπει νά φύγω' ό άγω- 
γιάτης φωνάζει πώς αργήσαμε.

—  Τότε άμα ξανάρθετε μου χρωστάτε τήν 
έπίσκεψι, νά μήν τό ξεχάσετε.

—  Ποιος ξέρει άν θά ξανάρθω ποτέ;..
—  Δεν λέω κ’ εγώ τόρα γλήγορα. Ti θά 

ζηλέψετε έδω ’ς τό έρημο βουνό μας ; ’Αλλά 
υστέρα άπό καιρό, άπά χρόνια... "Ισως θά ζώ 
άκόμη ώς τότε, προσέθηκε θλιβερώς.

—  Μά τάχα γιατί νά μ.ένετε πάντα έδω 
κλεισμένη; δεν ’μπορούσατε νά βγήτε 'λίγο άπ' 
αϋτή τή φυλακή ;

—  Όταν ήρθεν ή βασίλισσα 'ς τό μοναστήρι 
ήμουν δεκαέξη ετών τότε κα'ι μοϋκαμε τόσα 
για να μέ πάο-ρ ’ς την ’Λθήνα νά μέ βάλτ) 'ςτά 
σχολείο, καί 'σάν θέλω νά ξαναγυρίσω πάλι 'ςτό 
μοναστήρι.Έγώ άρχισα νά κλαίω ... Δεν ’μπορώ 
νά ζήσω ’ς τόν κόσμο, τον τρομάζω, τον φοβού
μαι. Θαρρώ πώς άν ’πήγαινα 'ςέ πόλι τή δεύ
τερη ’μέρα θά ’πέθαινα.

Ούτως όμιλοϋσα μεσυνώδευσε μέχρι τής πύ
λης τού μοναστηριού. Mol έτεινε τέλος την 
χεΐρα εις άποχαιρετισμόν— άλλ’έγώ εφερ'αΰτήν 
εις τά χείλη καί ήσπάσθην εΰλαβώς τούς μι
κρούς της δακτύλους.Μή δεν ήτο άγία ή κόρη 
εκείνη ;

Μόλις άνήλθον επί τού ήμ.ιόνου κ’ εύθύς ε
κείνος έκινήθη βήματι γοργώ. Πριν όμως παρα- 
κάμψω την όδόν έστρεψα τελευταΐον τήν κεφα
λήν προς τήν πύλην τού μοναστηριού.

Ή Μελάνη ήτο άκόμη έκεΐ.
* *

Τήν πρωίαν τής έπιούσης ήμην επί τής πρύ
μνης τού άποπλέοντος άτμοπλοίου.Οΐ πλεϊστοι j 
τών επιβατών προσέβλεπον έκεΐθεν τελευταΐον 
ήδη τό κωδωνοστάσιο·/ τής Ευαγγελίστριας καί | 
έσταυροκοπούντο ίκετεύοντες τήν Παναγίαν νά j 
καθησυχάσν) τά κύματα ΐνα ταξειδεύσωμεν κα- | 
λώς. Ώς έάν δ’ είσηκούσθησαν αΐ δεήσεις αύ- 
ται , τό Αίγαΐον ήπλούτο ήρεμον, καί τό ά- 
τμόπλοιον ώλίσθαινε γοργώς επί τών γλαυκών 
ύδάτων.

Καί μετά δύο ωρας ή Τήνος δεν έφαίνετο 
πλέον ! . .

22 Απ ριλ ίου  1883.

Γΐίορπυε Δροει.Νΐιε.

Εύρέθη εσχάτως έν Ober Lausitz επί τών με- 
Οορίων τής Σαςωνίας καί Σιλεσίας τεμάχιον 
χρυσού άξίας 2 ,500  φράγκων,έφ’ού ύπάρχουσιν 
έγγεγλυμμέναι μορφαί μυθολογικαί κατά τόν 
τύπον τών παναρχαίων ελληνικών σχεδίων.

Ή  έπομίνη ζω ηρό τα τη  περιγραφή τής 'Ολλανδίας 
άπεοπάσΟη Χν. τοΟ περί τής -/ώρας ταϋτης αυγγράμμα- 
τος του δ'.ασήμου ΐταλοΟ ουγγρχφίως Έδμόνδου δε \Υ- 
μίκις , ού καί άλλα κάλλιοτα  κεφάλαια ίδημοοιεύ- 
Οηταν άλλοτε ?ν τή  · 'Ε σ τία  ". Σ .τ.Λ .

Η ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Ό παρατηρών τό πρώτον μέγαν χάρτην τής 
'Ολλανδίας άπορεΐ πώς χώρα οϋτω πεπλα- 
σμένη δύναται νά ύπάρχη. Κατά πρώτην δε 
οψιν δέν θά ήδύνατο νά έξηγήσν] άν είνε μάλ
λον γή ή μάλλον ύδωρ, άν ή 'Ολλανδία άνήκει 
μάλλον εις τήν ήπειρον ή εις τήν θάλασσαν. 
Βλέπων τάς άκτάς έκείνας,τάς άνεωγμένας καί 
χθαμαλάς, τούς βαθεΐς έκείνους κόλπους, τούς 
μεγάλους έκείνους ποταμούς οΐτινες χάσαντες 
τήν οψιν ποταμών φαίνονται φέροντες εις τήν 
θάλασσαν νέας θαλάσσας' βλέπων τήν θάλασ
σαν έκείνην ήτις, μεταβαλλομένη εις ποταμόν, 
διήκει εις τήν ξηράν καί διαρρηγνύει αυτήν εις 
νησοπελάγη' βλέπων τάς λίμνας, τά εκτετα
μένα τενάγη, τάς διώρυγας τάς διασταυρου-ι 
μ.ένας άπανταχού, νομίζει ότι χώρα οϋτω διε- 
σχισμένη μέλλει άπό στιγμής εις στιγμήν νά 
διαρρηχθή καί νά χαθή. Θά έλεγεν OTt χώρα 
τοιαύτη μ,όνους κατοίκους δύναται νά έχη κά
στορας καί φώκας, καί φαντάζεται ότι οί κά
τοικοι, άφ’ ού υπάρχει κόσμ.ος εχο>ν τό θάρρος 
νά έγκατοική, δέν θά κοιμώνται μέ ήσυχον 
νούν.

Ταύτα έσκέφθην δτε τό πρώτον παρετήρησα 
μέγαν χάρτην τής ‘Ολλανδίας καί μέ κατέλα- 
βεν ή επιθυμία νά μάθω τό περί τού σχηματι
σμού τής παραδόξου ταύτης χώρας, καί ε
πειδή όσα περί αυτής έμαθον μ’ έπεισαν νά 
συγγράψω τήν βίβλον ταύτην, τά καταγράφω 
έπ’ έλπίδι ότι ταύτα θά πείσωσιν άλλους εις 
άνάγνωσιν αυτής.

Περί τίνος χώρας άγνώστου ήμΐν συνήθως 
άποτείνομεν πρός τόν ίδόντα αυτήν τήν έρώ- 
τησιν »όποια χώρα εινε ;»

Όποία δέ χώρα είνε ή 'Ολλανδία ειπον ήδη 
πολλοί ¿ν λέξεσιν όλίγαις.

Ό Ναπολέων ειπεν δτι είνε χώρα άποτελου- 
μένη έκ τών προςκλύσεων ποταμών γαλλικών, 
τού ‘Ρήνου, τού Σκάλδου καί τής Μοζέλας, καί 
ταύτα διϊσχυριζόμενος προςήρτησεν αυτήν εις 
την γαλλικήν αυτοκρατορίαν. Συγγραφεύς τις 
ώρισεν δτι είνε μ.ετάβασίς τις μεταξύ στερεάς 
καί θαλάσσης. Άλλος είπεν αυτήν παμμέγιστον 
φλοιόν γής επιπλέοντα επί τών ύδάτων, άλλοι 
άπεκάλεσαν αύτήν παράρτημα τής παλαιάς 
γής, Κίναν τής Ευρώπης, πέρας τής ξηράς καί 
άρχην τού ’Ωκεανού, μεγίστη·/ σχεδίαν ίλύος 
καί άμμου' ό δέ Φίλιππος ό Β' τήν χώραν τήν 
πλησιεστάτην εις τόν "Αδην.

Άλλ’ επί ένός τίνος σημείου υπήρξαν άπαν-
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τες σύμφωνοι καί έξέφρασαν αύτό άπαντες διά 
τών αυτών λέξεων, είπόντες δτι ή ’Ολλανδία 
είνε κατάκτησις τού άνθρώπου έπί τής θαλάσ
σης, ότι είνε χώρα τεχνητή, δτι είνε χώρα πλα- 
σθεΐσα ΰπό τών 'Ολλανδών, δτι υπάρχει επειδή 
διατηοούσιν αυτήν οί 'Ολλανδοί, οτι θά ήφα- 
νίζετο άν έγκατέλειπον αύτήν οί 'Ολλανδοί.

"Οπως δέ κατανοήσωμεν τήν άλήθειαν ταύ
την, άνάγκη νά φαντασθώμ.εν τήν 'Ολλανδίαν 
όποία ήτο δτε μετέβησαν πρός κατοίκισιν αυ
τής αΐ πρώται γερμανικαί φυλα'ι αί περιπλανω- 
μεναι πρός άναζήτησιν πατρίδος.

Ή 'Ολλανδία ήτο χώρα οίονεί άοίκητος.’Εξ- 
ετείνοντο έν αυτή λίμναι τρικυμιώδεις , ώσεί 
τινα πελάγη έφαπτόμ,ενα άλλήλων, τελμ.ατα 
έγγύς τελμ-άτων, άκανθεώνες όπισθεν άκανθε- 
ώνων' άπέραντα δάση ελατών, δρυών καί κλή- 
θρων, διαθεόμ.ενα ΰπό άγελών ίππων άδαμ-ά- 
στων, έν οίς, καθ’ & λέγει ή παράδοσις, ήτο δυ
νατόν νά διατρέχν) τις μ.ίλλια πολλά μ.εταπη- 
δών άπό δένδρου εις δένδρον, χωρίς να εγγίς,γ 
τήν γην. Οί βαθεΐς δέ κόλποι μετέφερον μ.έχρι 
τού κέντρου τής χώρας τάς μανιώδεις θυέλλας 
τού βορρά.Έπαρχίαι τινές έχ άνοντο άπας κατ 
ένιαυτον ύπά τά ϋδατα τής θαλάσσης καί εγί- 
νοντο πεδία έλώδη,οΰτε ξηρά ούδέ θάλασσα, έγ 
ών δέν ήτο δυνατόν ούτε τό βαίνειν ουδέ τό 
πλέειν. Οί μ.εγάλοι ποταμοί μή έχοντες άρκε- 
τήν κλίσιν Ϊνα καταρρεύσωσιν εις τό πέλαγος ε- 
πλανώντο τήδε κάκεΐσε, οίονεί άβέβαιοι περί 
τού δρόμου έφ’ δν έμ.ελλον νά τραπώσι καί απε- 
κοιμώντο εις έλη μ.εγάλα έν μέσω^τών άμμων 
τής άκτής. ΤΗτο χώρα άπαισία, διαπνεομένη 
ύπό άνέμων άκαθέκτων, μαστιγουμενη ΰπό βρο
χών έπιμόνων, κεκαλυμμένη ύπό νεφελών διαρ
κών, έν ή ήκούετο μ.όνον ό μηκυθμός τών ύόά- 
των καί αί κραυγαί τών Θηρών καί τών θα
λασσίων πτηνών. Οί δέ πρώτοι λαοί, οί τολ- 
μήσαντες νά στήσωσιν έκεΐ τάς σκηνάς αυτών, 
ώφειλον νά ύψώσωσιν ίδίαις χερσί χθαμαλούς 
γηλόφους, ΐνα σωθώσιν έκ τής πλημμύρας τών 
ποταμ.ών καί τών έπιδρομ.ών τού Ωκεανού καί 
νά ζώσιν έπί τών ύψωμάτων έκείνων, ώς ναυ
αγοί έπί νήσων έρημικών, καταβαίνοντες κατά 
τήν άποχώρησιν τών ύδάτων ϊνα εϋρωσι τροφήν 
διά τής αλιείας καί Θήρας καί περισυναγάγωσι 
τά ώά τά κατατεθέντα έπί τών άμμων υπό 
τών θαλασσίων πτηνών. Ό Καΐσαρ διαβαίνων 
έκεΐθεν έδωκε πρώτος όνομα εις τούς άνωνύ- 
μους έκείνους. Οί δ’ άλλοι Αατΐνοι ιστορικοί έ- 
ποιήσαντο ευλαβή λόγον περί τών άτρομήτων 
έκείνων βαρβάρων οΐτινες έζων έπί χ ω ρ ώ κ  έ π ι-  
χ .Ιιονσώ ν  , έκτεθειμένοι εις τάς έπηρειας κλί
ματος άνηλεούς καί εις τήν λύσσαν τού μ.υστη- 
ριώδους πελάγους τού Βορρά, ή δ’ ήμετέρα φαν
τασία ένασμενίζει άναπολοΰσα τούς Ρωμαίους 
στρατιώτας, οΐτινες έκ τού ύψους τών έν ταΐς

άπωτάταις έσχατιαΐς τού κράτους περιρρύτων 
άκροπόλεων έθεώντο, θλιβώμενοι καί άπορούν- 
τες, τάς φυλάς τάς πλανωμένας διά τών ερή
μων έκείνων χωρών ώσεί τι γένος θεήλατον.

"Αν λοιπόν συλλογισθή τις οτι ό τοιοΰτος 
τόπος έγεινε μία τών καρποφορωτάτων, τών 
πλουσιωτάτων καί τών άριστα διατεταγμένων 
χωρών τού κόσμου, θά έννοήσγ πώς εινε ορθόν 
τό λέγειν ότι ή 'Ολλανδία είνε κατάκτησις τού 
άνθρώπου.

Άλλ’ άνάγκη νά προσθέσωμεν ότι είνε κα- 
τάκτησις διηνεκώς έξακολουθούσα.

"Ινα δέ έρμηνεύσωμεν τό γεγονός τούτο, ΐνα 
άποδείξωμεν πώς ή ϋπαρξις τής 'Ολλανδίας, 
καίτοι κατεσκευάσθησαν ύπό τών κατοίκων με
γάλα άμυντικά έργα, άπαιτεΐ άκόμη άγώνα 
άδιάκοπον καί πλήρη κινδύνων, άρκεΐ νά μνη- 
μονεύσωμεν έξ έπιπολής τινάς μ.όνων τών κυ
ρίων περιπετειών τής φυσικής αυτής ιστορίας, 
άπό τών χρόνων καθ’ οΰς οί έγκάτοικοι είχον 
ήδη καταστήσει αύτήν κατοικήσιμον γήν.

Αί παραδόσεις ποιούνται λόγον ήδη περί 
μεγάλης τινός κατακλύσεως τής Φριζίας κατά 
τόν ς-' αιώνα. Έκτοτε δέ πάς κόλπος, πάσα 
νήσος καί σχεδόν είπεΐν πάσα πόλις τής 'Ολ
λανδίας μνημονεύει καταστροφής τίνος. Άπό 
δεκατριών αιώνων , οίς διηγούνται, έπηκολού- 
θησε μεγάλη πλήμμυρα καθ’ έκαστον έβδομ.ον 
έτος, έκτός τών μικρών, τής δέ χώρας οΰσης 
καθ’ ολου πεδινής αί πλήμμ.υραι αύται ύπήρ- 
ξαν αληθείς κατακλυσμοί. Περί δέ τά τέλη 
τού δεκάτου τρίτου αίώνος ή θάλασσα άπέ- 
σπασε μέρος καρποφόρου χερσονήσου παρά τά 
στενά τού Έμς καί κατέστρεψε πλείονα τών 
τριάκοντα χωρίων. Κατά τόν αύτόν αιώνα έ- 
πανειλημμέναι κατακλύσεις τής θαλάσσης ή- 
νέωξαν παμμέγιστον πόρον έν τή βορεία 'Ολ
λανδία καί ¿σχημάτισαν τόν κόλπον τού Ζουϊ- 
δερσέ, έπιφέρουσαι τόν θάνατον όγδοηκοντακις- 
χιλίων περίπου ψυχών. Τώ 1421 ή Μοζέλλα έ- 
πλημμ.ύρησεκατόπι μεγάλης θυέλλης καί έθαψεν 
ύπό τά ϋδατά της έν μιά νυκτί έβδομήκοντα καί 
δύο χωρία καί έκατοντακιςχιλίους κατοίκους. 
Τώ δέ 1532 ή θάλασσα διέρρηξε τά προχώ
ματα τής Ζηλανδίας, κατέστρεψεν έκατοστύας 
όλας χωρίων καί κατεκάλυψε διά παντός εύ- 
ρεΐαν έκτασιν γής. Τώ 1570 προήλθεν έκ. τρι
κυμίας άλλος κατακλυσμός τής Ζηλανδίας καί 
τής επαρχίας τού Οϋτρεχτ, τό Άαστελόδαμον 
κατεκλύσθη ύπό τών ύδάτων, έν δέ Φοιζία έ- 
πνίγησαν είκοσακιςχίλιοι άνθρωποι. Άλλαι δέ 
πλήμμυραι έπήλθον κατά τόν δέκατον έβδομον 
αιώνα, δύο άλλαι φρικταί ¿ατά τάς άρχάς καί 
περί τά τέλος τού δεκάτου όγδοου, άλλη τώ 
1825 καί τέλος πλήμμυρα τού'Ρήνου τώ 1855, 

I κατακλύσασα τήν Γελδρίαν καί τήν επαρχίαν
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του Οϋτρεχτ καί κατακαλύψασα μέγα μέρος 
τής βορείου Βραβάντης.

Πλήν δέ τών μεγάλων τούτων καταστροφών, 
έπήλθον κατά διαφόρους έποχάς άλλαι αναρίθ
μητοι, αϊτινες Οά ήσαν πολυθρύλητοι άν συνέ- 
βαινον έν άλλαις χώραις καί ών μόλις γίνε
ται μνεία έν 'Ολλανδία, ώς αί πλήμμυραι τής 
μεγάλης λίμνης τού Χάρλεμ, ήτις καί αύτή 
είνε γέννημα πλημμύρας τής θαλάσσης- πόλεις 
άκμαΐαι του κόλπου τής Ζουϊδερσέ άπεπνίγη- 
σαν ΰπό τά ϋδατα, αί νήσοι τής Ζηλανδίας 
κατεκαλύφθησαν έναλλάξ ΰπό τής θαλάσσης 
καί πάλιν άνεφάνησαν- τά χωρία τών παρα
λίων, άπό τού Χέλδερ μέχρι τών στενών τής 
Μοζέλλας, κατεκλύσθησαν άπό καιρού εις και
ρόν καί ήρειπιώθησαν, έν πάσαις δέ ταύταις 
ταϊς πλυμμύοαις έπήλθον θάνατοι άνθρώπων 
καί κτηνών. Τοιαύτης δέ οϋσης τής χώρας, 
δύναταί τις νά φαντασθή όποιον Οαυμάσιον 
θάροος, έπιμονήν καί έργασίαν ώφειλε νά έπι- 
δείξη ό ‘Ολλανδικός λαός πρώτον μέν διά νά 
πλάση αύτήν, είτα δέ διά νά τήν όιατηρήση.

Ό  έχθρός καθ' ού ώφειλον νά διασώσωσι καί 
διεκδικήσωσι τάς εαυτών χώρας οί ‘Ολλανδοί 
ήτο τριπλούς, ή θάλασσα, οί ποταμοί, αί λί- 
μναι- καί δή οί 'Ολλανδοί τάς μέν λίμνας έξή- 
ραναν, τήν δέ θάλασσαν άπέκρουσαν, τούς δέ 
ποταμούς έφυλάκισαν.

Διά νά ξηράνωσι τάς λίμνας έλαβον σύμμα
χον τόν άέρα. Αί λίμναι, τά έλη περιεστοιχί- 
σθησαν ΰπό προχωμάτων, τά δέ προχώματα 
ΰπό διωρύγων, τάγματα δέ άνεμομύλων κι- 
νούντων άντλίας άναμυζητικάς έρριψαν τά ϋ
δατα εις τάς διώρυγας αϊτινες άπήγαγον αύτά 
εις τούς ποταμούς καί εις τήν θάλασσαν.Ούτω 
δέ μέγισται έκτάσεις γής τεθαμμέναι ΰπό τά 
ΰδατα είδον τόν ήλιον καί μετεμορφώθησαν 
ώσεί διά μαγείας εις πεδία καρποφόρα πλήρη 
χωρίων καί διασχιζόμενα ΰπό όδών καί διω
ρύγων. Κατά τόν δέκατον έβδομον αιώνα έν 
διαστήματι χρόνου όλιγωτέρου τών τεσσαρά
κοντα έτών άπεξηρ άνθησαν είκοσιέξ λίμναι. 
Κατά τάς άρχάς τού καθ’ήμάς αίώνος έν μόνη 
τή βορείω 'Ολλανδία έξεχερσώθησαν πλέον τών 
έξακιςχιλίων τετραγωνικών μυριομέτρων γης- 
έν τη νοτίω 'Ολλανδία πρό τού 1844 είκοσιεν- 
νέα χιλιάδες, έν δέ άπάση τή 'Ολλανδία άπό 
τού 1 500 έως τού 1855 τριακόσιαι πεντήκοντα 
πέντε χιλιάδες.Άντικατασταθέντων δέ τών άε- 
ρομύλων διά τών άτμομ,ύλων συνετελέσθη έν- 
τός τριάκοντα καί έννέα μηνών ή μεγάλη έπι- 
χείρησις τής άποξηράνσεως τής λίμνης τού 
Χάρλεμ, ήτις είχε περιφέρειαν τεσσαράκοντα 
τεσσάρων χιλιομέτρων καί ήπείλει διά μανιω
δών τρικυμιών τάς πόλ,εις Χάρλεμ, Άμστελό- 
δαμον καί Λούγδουνον. Καί νύν δέ μελετάται 
ή τεραστία έπιχείρησις τής άποξηράνσεως τού

Ζουϊδερσέ, ό'περ κατέχει έκτασιν έπέκεινα τών 
επτακοσίων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Οί δέ ποταμοί, άλλος έσωτερικός έχθρός τής 
'Ολλανδίας, δέν έστοίχισαν όλιγωτέρους μό
χθους καί όλιγωτέρας Ουσίας. Διά τινας μέν 
αυτών, οϊτινες, ώς ό 'Ρήνος, άπώλλυντο έν τή 
άμμω πριν ή έκβάλωσιν εις τό πέλαγος, έχρει- 
άσθη νά διοχετευθώσι καί νά έξασφαλισθώσι 
κατά τών έπιδρομών τής παλιρροίας κατά τάς 
έκβολάς αυτών διά κλεισιάδων τεραστίων, άλ
λων δέ, ώς ή Μοζέλλα, νά έξασφαλισθώσιν αί 
οχθαι διά φραγμών έπ’ ίσης ισχυρών, οίοι οί έ- 
γερθέντες κατά τής θαλάσσης, άλλων έδέησε 
νά έκτραπή ή κοίτη. Τά πλανώμενα ϋδατα έ
δέησε νά συναθροισθώσι. νά κανονισθή ό ρούς 
τών παραποτάμιων, νά διασκεδασθώσι τά ϋ- 
όατα κατ’ αυστηρόν μέτρον εις ποικίλας διευ
θύνσεις, οπως διατηρήται έν ισορροπία ό παμ- 
μεγέθης έκεΐνος υγρός όγκος, ού μικρά τις με- 
τακίνησις άρκεΐ νά κυλίση εις τήν άβυσσον ό- 
λοκλήρους έπαρχίας. Οϋτω δ’ άπαντες οί πο
ταμοί, οϊτινες άλλοτε διέχυνον διά τάς χώρας 
τά ϋδατα χ υ τώ ν  άχαλιναγώγητα καί ολέθρια, 
έχειραγωγήθησαν ώς ρυάκια καί ήναγκάσθησαν 
νά δουλεύωσι τώ άνθρώπω.

Άλλ’ ό φοβερώτατος τών άγώνων ύπήρξεν 
ό κατά τού ώκεανού. Ή Όλλανόία κατά μέγα 
μέρος κεΐται κατωτέρω τής έπιφανείας τής θα
λάσσης- διό, απανταχού ένθα ή άκτή δέν προ
στατεύεται ΰπό τών θινών, έπρεπε νά έζασφα- 
λισθη διά φραγμών. "Αν δέ δέν παρουσιάζοντο 
πρό τών οφθαλμών ημών τ' άτέρμονα έκεϊνα 
προχώματα έκ γής, ξύλου ή γρανίτου, οπως 
μαρτυρήσωσι δίκην μνημείων τά θάρρος καί 
τήν καρτερικήν ΰπομονήν τών 'Ολλανδών, δέν 
θά ήτο δυνατόν νά πίστευθή ότι ή χειρ τού άν- 
θρώπου ήδυνήθη, έστω καί έν μακροΐς αίώσι, 
νά συντελέση έργον οϋτω μέγα. Έν μόνη τή 
Ζηλανδία τά προχώματα έπεκτείνονται εις μή
κος τριακοσίων χιλιομέτρων. Ή δυτική άκτή 
τής νήσου Βαλχέρων προστατεύεται ΰπό προ
χώματος, περί ού ύπολογίζεται ότι αί δαπάναι 
τής κατασκευής προστιθεμένων καί τών δαπα
νών τής διατηρήσεως τοκιζόμεναι ανέρχονται 
εις ποσόν ισάξιον τής τιμής,ήν Οά είχε τό αύτό 
πρόχωμα όλόχαλκον. Ιίερί τήν πόλιν Χέλδερ, 
κειμένην εις τήν βόρειον άκραν τής αρκτικής 
'Ολλανδίας, έκτείνεται έπί δέκα χιλιόμετρα 
πρόχωμα κατεσκευασμένον ές ογκωόών λίθων 
γρανίτου τής Νορβηγίας, οπερ κατέρχεται εις 
τήν θάλασσαν εις έκτασιν μείζονα τών εξή
κοντα μέτρων. Ολη ή επαρχία τής Φριζίας, 
έπί μήκος όγδοήκοντα οκτώ χιλιομέτρων , 
προστατεύεται ΰπό τριστοίχου χαρακώματος 
παμμεγίστων πασσάλων, ύποστηριζομένων ύπ 
ογκωδών γρανιτολίθων τής Νορβηγίας καί Γερ
μανίας. Τό Άμστελόόαμον, άπασαι αί πόλεις

Ε Σ

α ί  κείμεναι κατά τάς οχθας τού Ζουϊδερσέ καί 
άπασαι αί νήσοι, αποκόμματα γαιών άφανι- 
σθεισών, άποτελούσαι οίονεί τινα στέφανον με
ταξύ τής Φριζίας καί τής βορείου ’Ολλανδίας, 
προστατεύονται ΰπό τών χαρακωμάτων. Άπό 
τών έκβολών τού Έμς μέχρι τών τού Σκάλδου 
ή 'Ολλανδία είνε όλη ώσεί τι φρούριον άδιάδυ- 
τον, έν δέ τοΐς παμμεγίστοις τούτου π^ομα- 
χώσι πύργοι μέν είνε οϊ μύλοι, θύραι δέ αί 
κλεισιάδες, προπύργια δέ αί νήσοι- ώς άληθές 
δέ φρούριον εις τήν όψιν τού εχθρού αύτοϋ, τής 
θαλάσσης, παρουσιάζει μόνον τάς άκρας τών 
κωδονοστασίων καί τάς στέγας τών οικοδομών, 
οίονεί πρός περίγελων καί δίκην προκλήσεως.

[ ’’ Ε π τ κ ι  τ &  τ ί λ ο ; } .

*  * Λ .

Το κ ι τ ω ΐ ί 'ρ ω  αρΟρον εΐνε ά-όχΓ.κ6|χχ άςιολόγοιι πρχγ- 
μχτεΪΛί περί λύισης τοΟ κυνο;, άναγνω σΟ είαη ; ίν  ~.ί\ 
π α ρ ’  ήμ,Τν Ε τα ιρ ία  τή ; Υ γ ιε ινή ; ύπ ΐ τοΟ ίκ »νω τά του  
κτηνιάτρου κ. Γ · Ιίιλαβίοο. Ί Ι  περί τ ι  τοιαΟτα χίδικό- 
της τοϋ χ· Πιλκδίου ϊπχυξάνιι το ίνδιαφιρον, όπερ ~άς 
τ ι ;  α ίοβ ίνετα ι, να εχη άσρχλεϊ; ό3ηγίχ; πρό; γνιο- 
αιν τιΰν αορ-πτωριάτων τ ί ; ;  ρο δ ερ ά ; ν ό το υ , καί προφύ- 
λαζιν άπ’ αίιτής δια τώ ν  καταλλήλων μ ίτω ν .  Τ χ ϋ τχ δ ί 
3ι3άτκει ϊπαρκώ ; ή πραγματεία  τοϋ κ Π ιλα δ ίου , δ:’ ό' 
καί εινε χρησιμώ τα τον εις πάντα  ανάγνωσμα.

Σ .τ  Δ .

II ΛΥΣΣΑ ΤΟΥ ΚΥΝΟΣ

1) Ή λύσσα είναι ειδική τού γένους τού κυ- 
νός καί τής γαλής νόσος, διά έμβολιασμού δέ 
μόνον εις άπαντα τά ζώα καί εις αύτόν τόν άν
θρωπον μεταδιδόμενη. Είναι ¿ξεϊα καί θανα
τηφόρος πάθησις, συνίσταται δέ εις ανώμαλον 
λειτουργείαν τού κέντρου τού νευρικού συστή
ματος.

2) Ή λύσσα τού κυνός, άπό τής πρώτης η
μέρας τής έκδηλώσεώς της, δέν χαρακτηρίζε
ται διά συμπτωμάτων μανίας καί παραφοράς, 
τουναντίον είναι πάθησις έν άρχή καλοήθη έμ- 
φάνειαν έχουσα. Άπό τής πρώτης όμως στιγ
μής τής μεταδόσεως καί τής άναπτύξεώς της 
εις τό ζώον, ό σίελος αυτού καθίσταται δηλη
τηριώδης, τουτέστιν έμπεριέχει τό σπέρμα τού 
εμβολιασμού, οπότε καί ό ΰπό ταύτης προσβλη
θείς κύων είναι επικινδυνότερος κατά τάς διά 
τής γλώσσης ή τάς διά τών όδόντων θωπείας 
του, καθότι κατά τήν άρχην τής άναπτύξεώς 
τής λύσσης δέν κέκτηται είσέτι τήν τάσιν τοϋ 
δάκνειν.

3 ; Αμα τη αναπτύξει τής νόσου έν τώ ζω- 
οργανισμ,ώ, ό κύων άλ'λάσσει αμέσως τάς 

εςεις του, καθίσταται σκυθρωπός, μελαγχολι- 
κος καί περίλυπος, επιζητεί τήν άπομόνωσιν 
»αί άποσύρεται εις τά σκοτεινά μέρη τής οί- 
»'■ας ΰπό τήν κλίνην, τά ανάκλιντρα, καί έν

γένει επιδιώκει τό σκότος. Δέν δύναται νά μένη 
έπί πολύ είς τήν αύτήν θέσιν, φαίνεται λίαν α
νήσυχος καί ήρεθισμένος , περιφέρεται, κατα- 
κλίνεται καί αίφνιδίως έγείρεται- περιπλανά 
τό βλέμμα του ώς άν έζήτει τι, σκάπτει διά 
τών προσθίων ποδών του τό έδαφος. Αί κινήσεις 
του, ή στάσις,ή κατάκλισις, τά πάντα μαρτυ- 
ροϋσιν άλλοίωσίν τινα είς τό ΰλον τοϋ ζώου. 
Ενίοτε προσηλώνει τό βλέμμ.α του έπί τίνος 
αντικειμένου καί αίφνιδίως όρμά κατ’ αυτού, 
δάκνει είς τόν άέρα,όπως όταν διώκη τάς μυί- 
ας, ΰπνώττων δέ φαντάζεται, υλακτεί καί αί
φνιδίως έγειρόμενος όρμά, ώς άν είχεν ένώπιόν 
του άντίπαλόν τινα.

4) Τό βλέμμα του φαίνεται παρηλλαγμένον, 
εκφράζει λύπην καί μελαγχολίαν, άλλ’ ούχ ήτ 
τον μετά τίνος άγριότητος.

Έν τη καταστάσει ταύτη εΰρισκόμενος ό 
κύων είναι έπικίνδυνος είς τόν άνθρωπον- ό συ
νήθης αυτού χαρακτήρ μένει ώς ήν πρότερον- 
δεικνύεται ευπειθής καί προσηνής πρός τόν κύ
ριόν του, ΰπακούει είς τήν ποόσκλησίν του,πα- 
ρέχων τινά ευθυμίας σημεία διά τών συνήθων 
αΰτού θωπειών.

5) Κατά τήν άρχήν τής άναπτύξεώς τής 
λύσσης άντί έπιθετικών διαθέσεων δεικνύει του
ναντίον φιλικάς. Τά ευμενή, οϋτως είπεΐν, αι
σθήματα του πρός τόν κύριόν του καί έν γένει 
πρός τούς οικείους του είσί μάλλον ύπερβολι
κά, άρεσκομένού τά μέγιστα ταύτα διά λείξεων 
νά έπιδεικνύη.

6) Τό λίαν τούτο άνεπτυγμένον αίσθημα τής 
αγάπης έπικρατεϊ ευτυχώς είς πλείστας περι
στάσεις είς τοσούτον βαθμόν, ώστε καί είς τό 
στάδιον τής παραφοράς έτι σέβεται τούς οι
κείους του.

7) Ό λυσσών κύων ψηβεϊται τό ΰδωρ, 
δέν τό αποφεύγει, τουναντίον φέρεται άπληστος 
πρός αύτό- έφ’ όσον δέ δύναται νά πίνη, εύχα- 
ριστεΐ πάντοτε κατά κόρον τήν δίψαν του- όπό
ταν όμως μετά ταύτα έπέλθη ή παράλυσις τών 
οργάνων τής καταπόσεως, αδυνατών νά πίη, 
εμβαπτίζει μέν τό στόμα του είς τό ϋδωρ, δά- 
κνει δ' όμως τούτο έξ οργής.

8) Ό λυσσών κύων έν τώ πρώτψ σταδίω τής 
νόσου λαμβάνει τακτικώς τήν τροφήν του, τού- 
ναντίον μάλιστα δεικνύει παρά τό σύνηθες εί
δος λα ιμαργίας καί βουλιμίας.

9) Όπόταν άναπτυχθή είς τόν λυσσώντα 
κύνα ή τάσις πρός δήξ ιν, όπερ θεωρείται ώς 
έν τών χαρακτηριστικών τής λύσσης συμπτω
μάτων, ούτος άρέσκεται είς τό νά δάκνη καί 
σπαράσση ουσίας ξένας πρός τάς φυσικάς αΰ
τού έςεις, κατατρώγει δηλονότι τά ξύλα τών 
Ουρών καί τών έπίπλων, καταδιασπά τά ύφά- 
σματα, τούς τάπητας τής οικίας, τά ύποδή- 
ματα, τά ένδύματα κτλ., τρώγει άχυρα, μαλ
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λία, εκτός δε τής οικίας ευρισκόμενος άρέσκε- 1 
ται εις τό νά σκάπτή τό έδαφος καί νά τρώγν) 
λίθους καί χώμμα.

10) Ή αφθονία τής έκκοινομ.ένης σιέλου δεν 
θεωρείται πάντοτε ώς σύμπτωμα τής λύσσης' 
ότέ μεν τό στόμα του κυνός φαίνεται ξηρόν, 
ότέ δε υγρόν.

11) Ό λυσσών κύων εκφράζει την όδυνηράν 
αϊσθησιν, ήτις επέρχεται έκ τής παραλυσίας 
του φάρυγγος, διά των προσθίων αΰτοϋ ποδών 
ξύων τά πλάγια του στόμ,ατος, ώς εί ζητών νά 
άποσπάση έξ αΰτοϋ τι τό ενοχλούν αυτόν.

12) Ιΐροχωρούσης τής νόσου, ή κάτω σια- ( 
γών παραλύουσα μένει διεσταλμένη, συνεπώς 
τό στόμα κεχηνός, τό εσωτερικόν αΰτοϋ ζωη- 
ρώς έρυθρόν καί ξηρόν , ή δέ γλώσσα κρέμα- 
ται παραλυμένη, ύπερέρυθρος, ξηρά καί ^υπαρά.

13) ΕΓς τινας περιστάσεις ό λυσσών κύων 
έμεΐ αίμα, ίίπερ προέρχεται έκ τών πληγών 
&ς προξενοϋσιν αί έν τώ στομ.άχω εΐσαχθεϊσαι 
ετερογενείς έξεΐαι ϋλαι.

14) Ή φωνή τοϋ λυσσώντος κυνός είναι 
βραγχνώδης καί παραλ.λάσσει κατά τόν συνήθη 
αΰτής ήχον' αί δέ ΰλακαί αΰτοϋ ακούονται ώς 
κλαυθμοί μάλλον, έκ βαθέος εις υψηλόν τόνον 
φωνής άνερχόμεναι.

15) Ή αίσθητικότης εις τόν λυσσώντα κύνα 
είναι λίαν έξησθενημένη. Όπόταν τις τύπτν) 
ή καίη, ή πληγών/] αύτόν, δέν εκβάλλονται οί 
ώρυγμοί καί αί κραυγαί δι’ ών υγιείς κύνες έκ- 
φράζουσι την κάκωσιν ταύτην.

16) Ύπάρχουσι περιστάσεις, καθ’ άς ό λυσ
σών κύων δάκνει εαυτόν τραυματίζων βαθέο>ς 
καί διασπαράσσων τάς ιδίας αΰτοϋ σάρκας, 
κορέννυσι δηλαδή τήν μανίαν τής λύσσης του 
έπί τοϋ ίδιου αΰτοϋ σώμ,ατος, χωρίς νά έπι- 
ζητή νά βλάψη τοΰς οικείους του.

17) Ό λυσσών κύων δείκνυται πάντοτε λίαν 
ήρεθισμένος καί έξωργισμένος εις τήν θέαν ετέ
ρου κυνός. Μόλις δ’ ώς παρουσιασθή ένώπιόν 
του τοιοϋτος, ή άκουσθώσιν ΰλακαί αΰτοϋ, ή 
λυσσώδης μανία άμ.έσως έκδηλούται καί έάν 
μέννι είσέτι κεκρυμμένη, αναπτύσσεται δε καί 
μ.αίνεται, έάν ήτο ήδη έκδεδηλωμένη καί όρμ,ά 
κατ’ αΰτοϋ οπως τόν κατασπαράξη.

18) Αμα τή αναπτύξει τής λύσσης ό προσ
βληθείς κύων ζητεί νά έξέλθη τής οικίας ίστά-

ενος τό πλεϊστον όπισθεν τών Ουρών, μ,όλις 
έ τώ παρουσιασθή ευκαιρία απέρχεται καί ή 

ουδέποτε πλέον επιστρέφει ή μετά δύο ή τρεις 
ημέρας κεκμ.ηκώς καί ές,ησθενημένος.

19) Ό λυσσών κύων έλεύθερος ών ρίπτεται 
μ.ετά τίνος μ.ανίας καί άγριότητος έναντίον 
παντός έμψύχου οντος, όπερ ήθελε τυχόν καθ’ 
όδόν απαντήσει, κατά προτίμησιν όμως πάν
τοτε έναντίον τών κυνών. Βαδίζει μέ βήμα τα- 
λαντευόμενον, έχων τήν κεφαλήν πρό; τά κάτω

κεκλιμένην, τήν γλώσσαν έκτος τοϋ χαίνοντος 
στόματος κοεμαμένην καί χρώματος κυανοϋ, 
ξηοάν καί κατεσκονισμένην, καί τήν ουράν του 
μεταξύ τών οπισθίων σκελών.

20) Μεγάλως ποικίλλει τό στάδιον τής έ- 
πωάσεως τής λύσσης εις τόν κύνα, δηλαδή ό 
χρόνος άπό τής ημέρας τής μεταδόσεως μέχρι 
τής έκδηλώσεώς της. Αί μακραί έπί τούτου 
παρατηρήσεις εφερον ώς αποτέλεσμα τοϋ χρό
νου τούτου, ώς έλάχιστον μέν οριον 44, ώς μέ- 
γιστον δέ 75 ήμ.έρας.

Δύο δέ μ.όνον περιπτώσεις άναφέρονται τής 
περατώσεως τής έσω άσεοκ  μέχρις οκτώ μηνών.

21) Ή περίοδος τής λύσσης άπό τής άνα- 
πτύξεώς της, δηλαδή άπό τής έκδηλώσεώς 
της, διαρκει περί τάς 6 ήμ.έρας, ό δέ ύπό ταύ- 
της προσβληθείς κύων αποθνήσκει έξ άσφυξίας 
ή γενικής παραλυσίας.

22) Αί διάφοροι κατά καιρούς ληφθεΤσαι ς-α- 
τιστικαί τής λύσσης απέδειξαν, οτι οΰδεμία 
εποχή τοϋ έτους δύναται νά έχφ επιρροήν τι- 
να έπί τής άναπτύξεως αΰτής. Διά τούτο ό' τε 
πολίτης καί ή αστυνομική άρχή όφείλουσι νά 
ώσιν επίσης προσεκτικοί καί κατά τοΰς μεγά
λους καύσωνας καί κατά τά δριμέα ψύχη.

23) Τό ασφαλέστερου καί άποτελεσμ-ατικώ- 
τεοον κατά τής δήξεως μέσον είναι ή άμεσος 
καυτηρίασις τής πληγής διά πεπυρακτωμ-ένου 
σιδήρου, ή διά τής φλογός τής πυρίτιδος, δια 
τοϋ νιτρικού αργύρου,τής καυστικής αμμωνίας, 
καί έν γένει δι’ οίουδήποτε άλλου όξέος.

24) Έάν ή καυτηρίασις αϋτη δέν είναι δυ
νατόν νά γείνη, αμέσως μετά τήν δηξια, δέον 
νά έπίζητήσωμεν τοΰλάχιστον τήν άμεσον πλύ- 
σιν τής πληγής, νά πιέσωμ-εν αΰτήν ίσχυρώς 
μέχρι τής εξόδου αίματος, νά έκμυζήσωμεν αΰ
τήν διά τών χειλέων πτύοντες αμέσως τά άπο- 
μυζηθέν ύγρόν, ή νά περισφίγξωμεν ίσχυρώς 
αΰτήν κυκλικώς διά στερεού νήματος. Μετά 
τήν χρήσιν τών μ.έσων τούτων δύναταί τις νά 
καταφύγγ εις οίαδήποτε θεραπευτικά μέσα θέ
ληση έξ όσων ή π«'/.« πρός θεραπείαν τής λύσ
σης παρεδέχθη.

25) Ιΐας κύων δηχθείς ύπό ετέρου λυσσών
τος ή καί ΰπόπτου ή φονεύεται άμ.έσως ή επι
τηρείται έπιμελώς έπί 4 τοΰλάχιστον μήνας 
άπομ,ονούμενος· όπωςδήποτε ομοις ό κύριός του 
οφείλει νά λάβη άπαντα τά προφυλακτικά κα
τά τοϋ τοιούτου κυνός του μέτρα, όπως μη 
κατασταθή έπικίνδυνος εις τήν ζωήν αΰτοϋ τε 
καί τών οικείων, διατηρών αΰτον εις κεκλει- 
σμένον μέρος μακράν τής οικίας καί έπιθέτων 
τό φίμωτρου.

26) Τό μέρος ένθα διέμενον λυσσώντες κύνες 
δέον ριζικώς νά καθαρίζηται διά διαλυσεως φα- 
νικοϋ οξέος μετά ζέοντος ϋδατος καί διά θει
ούχων άτμών.

Π ροιρυ .Ιαχτιχά  τής ά ν α π τύ Ο ω τ  
τής Λνσσης μ έσα .

1) Πρό παντός ανάγκη διά παντός έφικτοΰ 
μέσου νά περιορισθή ό άριθμός τών κυνών.

2) "Εκαστος ιδιοκτήτης κυνός ή άλλου κα
τοικίδιου ζώου ΰποχρεοϋται έκ τοϋ γενικοϋ τής 
δημοσίας ύγείας συμφέροντος τάς σχετικάς 
περί λύσσης αστυνομικά; διατάξεις αΰστηρώς 
καί εΰσυνειδήτως νά άκολουθή.

3) Εις τόν κύνα δέον νά παρατίθεται τακτι- 
κώς άρκετή καθαρά τροφή καί άφθονου καθα
ρόν πρός πόσιν ϋδωρ.

4) ’Αποφεύγεται ή προσφορά διεφθαρμένης 
ή όζούσης τροφής.

5) Καταλληλοτέρα πρός διατροφήν τοϋ κυ
νός τροφή θεωρείται τό διά ύποχλίου ϋδατος 
ή ζωμ.οϋ κρέατος μ.ετά άρτου καί έλαίου μάγ
μα καί τά οστά. Καθαρόν κρέας δίδεται σπα- 
νιώτερον καί τούτο πάντοτε καθαρόν καί οπτόν. 
'Επίσης λίαν ΰγιεινή τροφή διά τόν κύνα θεω
ρείται καί ό ξηρός άρτος μεθ’ άλατος, έπαλει- 
φόμενος διά τίνος λιπώδους οΰσίας.

6) Πάσα τροφή έναντίον τής φύσεως τού 
γένους τού κυνός προσφερομένη, ώς διάφορα 
αρτύματα, χόρτα, ιχθύς κτλ. δύναται νά κα- 
τασταθή έπιβλαβής τή, ύγεία αΰτοϋ.

7) Ό κύων δέον νά όιατηρήται πάντοτε 
καθαρός, νά πλύνηται μετά σάπωνος καί ϋδα
τος τακτικώς, δίς δέ τοϋ έτους νά κείρεται ή 
μακρά καί πυκνή τρίχωσις αΰτοϋ.

8) Κατά τήν έποχήν τοϋ εαρος τά μάλιστα 
ύφελοϋσι γενικά ψυχρά λουτρά.

9) Τά οικήματα τοϋ κυνός πρέπει νά ώσι 
καθαρά μετά παχείας ξηράς στρωμνής συχνά 
άνανεουμένης.

10) Τά μ.άλιστα δέον νά έμποδίζηται ή κα- 
τάκλισις καί διαμονή τοϋ κυνός πλησίον τών 
θερμαστρών ή ύπό ταύτας, ή καί πλησίον οί- 
ασδήποτε Οεομ.ότητος, ή τό νά είναι ήναγκα- 
σμένος νά διαμένη καθ’ ολην τήν ημέραν ύπό 
τήν έπίδρασιν τών ηλιακών άκτίνων.

11) Αΰστηρώς απαγορεύεται νά έρεθίζωμεν 
ή νά κακίζωμεν τόν κύνα χάριν παιδιάς.

12) Έν φυσικω όργασμ.ώ εύρισκόμενον τόν 
κύνα, άφίνομεν οπως έκτελέση τήν φυσιολογι
κήν ταύτην λειτουργείαν, ή άν τούτο δέν έπι- 
Ουμοϋμ.εν, κατευνάζομ.εν τόν οργασμόν διά συ
χνών γενικών ψυχρών λουτρών.

1 3) Δέν πρέπει νά άφίνωμεν τοΰς κύνας έ- 
λευθέρους εις τάς όδοΰς νά περιφέρωνται καί 
νά τρώγωσι τάς πρό τών οικιών ακαθαρσίας καί 
σκύβαλα.

14) Πάσης άναφαινομ.ένης κακοδιαθεσίας εις 
τον κύνα πρέπει πάντοτε μ.ετά. μεγίστης προ
σοχή; καί προφυλάξεως νά παρακολουθώμ.εν τήν 
πορείαν. Τάέλάχιστα δέ ϋποπτα σημ.εία έπι- 
βάλλουσι τήν άμεσον πρόσκλησιν είδήμονος άν-

δρός, ή έν ελλείψει τοιούτου, τήν κατάλληλον 
καί άσφαλή τοϋ κυνός άπομόνωσιν καί τήν 

¡ μ-ετά προφυλάξεως περαιτέρω περιποίησιν αυ
τού. Ή τροφή καί τό ϋδωρ δέον νά παρατί
θενται εις τρόπον ώστε νά μ.ή δύναται ό κύων 
νά βλάψν] τοΰς περιποιούμενους αΰτόν.

15) Πάς τις πρέπει, δι’ ιδίαν αΰτοϋ άσφά- 
λειαν, νά άποφεύγη τήν μεθ’ έαυτοϋ κατάκλι- 
σιν τοϋ κυνός, μηδέ νά άφίνη αΰτόν νά λείχν) 
τό πρόσωπον καί τάς χεΐράς του.

1 6) Εις τήν φήμην περί ύπάρξεως εις τήν 
πόλιν τής λύσσης δέον οί κύριοι τών κυνών νά 
κρατώσιν αΰτοΰς πεφυλαγμένους έντός τών οι
κιών των.

Γ. Ν. Π ιλλβιοε. 

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Δύο φίλαι συνδιαλέγονται. Άμ.φότεραι εινε 
εις ηλικίαν, καθ’ ήν ή οιλαρέσκεια έπιβάλλει 
τάς περισσοτέρας φροντίδας πρός έξάλειψιν τών 
δυσαρέστων ιχνών,τά όποια ταΐς άφήκεν ή πά
ροδος τοϋ χρόνου.

Ή μία πρός τήν άλλην'
—  Καί τί ηλικίαν έχεις, φιλτάτη ;
—  Πρός τί ή έρώτησις ; Ή ηλικία τής γυ- 

ναικός είνε έκείνη πού δείχνει τό πρόσωπό της.
Ή πρώτη μ.ετά στιγμιαίαν έξέτασιν :
—  Μπά, καί έγώ σ’ένόμιζα πλέον νέαν !

*

♦ *

Έν μ.ιά τών εορτών τρεις φίλοι δικηγόροι, 
οί Δ*, II* καί Σ*, άπεφάσισαν νά μεταβώσιν 
εις Κηφισσίαν ϊνα διασκεδάσωσι. Ιναθ’ όδόν ά- 
παντώσι χωρικόν ίππεύοντα 'ίππον εΰτραφή, εις 
δν έπηκολούθουν δύο άλλοι ισχνότατοι. Οί δι
κηγόροι θέλ.οντες νά γελ,άσωσι μ.έ τόν χωρικόν, 
τόν έρωτοϋν διατί ό 'ίππος του είνε τόσον πα
χύς, καί οί άλ,λ.οι τόσον άδύνατοι.—  Νά, γιά 
τούτο, λέγει ό χωρικός οστις τοΰς έγνώρισε, 
γιατί τό πρώτό μ.ου άλογο εινε δικηγόρος, καί 
τά δύο τά άλλα πελάται του!

*
*  *

Ό ύπουργός Κ ... έφημ-ίζετο ώς άνθρωπος μ.ή 
Οέλιον νά δυσαρεστήσν) κανένα. * Ημέραν τινά 
βλέπει είσερχόμενον εις τό γραφεΐόν του ένα τοϋ 
κόμματος, περί οΰ εϊξευρεν οτι άπήτει μ.ίαν θέ- 
σιν, τήν οποίαν είχεν ήδη δώσει εις άλλον. Πώς 
νά κάμ.η ; Άν τού ήρνεϊτο άποτόμως, ήθελ.ε 
τόν δυσαρες-ήσει. Διά νά άποφύγφ λοιπόν τούτο 
ό ύπουργός, διακόπτων τόν παρακαλ.οϋντα πριν 
τελείωση τήν αΐτησίν του, τοϋ λέγει ίλαρώς : 
— Γιά τή Οέσι έκείνη 'μ.ιλ.εΐς, αδελφέ ; άμ' έγώ 
'φρόντισα νά σέ εΰχαριστήσω προτήτερα' τήν 
έδοισα ’ς τό φίλο σου II*, διά τόν όποϊον ήλθες 
τώρα νά μ.οϋ τήν ζητήσης !
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Λϊ μεγάλαι Ουσία·, αί έμπροσθεν τών ανθρώ
πων γινόμεναι ουδόλως μέ συγκινούβι. Διότι 
ναί μέν τό παριστάμενον πλήθος μετά θαυυ.α- 
σμού τάς θεωρεϊ, ή ιστορία τάς εγγράφει έπί 
των χρυσών της δέλτων, καί ή αθανασία τάς 
παραλαμβάνει" άλλ’ ό ηρωισμός ό επί τόκω το- 
σούτον μεγάλω τοκιζόμενος ούδέν εχει τό συγ- 
κινούν με, ούδέν τό έκπλήττόν με. "Αλλως τε 
τό τοιούτον κατά τό πλεΐστον ούδέν άλλο είνε, 
ή συμφόρησις αίματος εις τήν κεφαλήν, στιγ- 

ιαία τις παραφορά έξημ-μένων αισθήσεων,ώστε 
έν είν’ ά-ίθαν,ον καί νά ύποβληθή εις οίανδή- 

ποτε δοκιμασίαν καί γενναίως νά θυσιάσγ καί 
τήν ζωήν του έν πλήθοντι θεάτρω, άνευφημούν- 
των των θεωρείων καί τής πλατείας, άνθρω
πος, όστις έν τοϊς παρασκνινίοις θά ήτο ψοφο- 
δεής τις καί οΰδενός λόγου άξιος. ’Εμέ θέλγει 
καί βαθέως ΰπερ πάντα λόγον συγκινεϊ ό ήρωι- 
σμός ό κεκλεισμένων τών Ουρών γινόμενος, ή 
έν τή σκιά έργαζομένη άφοσίωσις άνευ τινός 
φιλοδοξίας, ή αύταπαρνησία καί ή θυσία πρό 
του άψυχου καί αείποτε σχεδόν άγονου καί ά
καρπου καθήκοντος. Τοιούτου δέ ηρωισμού ή- 
ρωες καί μάρτυρες εύρίσκονται καί παρά τοΐς 
άπλοΐς πολίταις, ανώτεροι πολλών έν τή ιστο
ρία μνημονευομένων ένδοξων ονομάτων. (Ιού
λιος Σανδώ).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Φ ιΜ α  γά τα ς  χα ΐ δ ρ η θ υ ς . —  ΙΙύ.εϊστοι βε
βαίως ίδίοις ομ,ρ.ασιν Ιτυχε νά ϊδωσι ζώα άνή- 
κοντα εις φυλήν ού μόνον διάφορον, άλλά καί 
έχθρικήν, συζώντα παρά τό σύνηθες έν πληρε- 
στάτ·/) αρμονία καί δεικνύοντα μάλιστα ζωη- 
ράν στοργήν προς άλληλα. Ό  κύων καί ό γά
τος είσίν αδιάλλακτοι, άσπονδοι έχθροί, καί 
έν τούτοις συν/ιθέστατα βλέπομεν εξαιρέσεις 
του κανόνος τούτου. Έν γένει οΰ.δεμία άγάπν) 
συνδέει τόν γάτόν καί τήν περιστεράν, ή του
λάχιστον δ πρώτος τούτων θεωρεϊ τήν δευτέ- 
ραν άπλώς πρός βρώσιν κατάλληλον έν τού- 
τοις ύπάρχουσι παραδείγματα άποδεικνύοντα 
άμοιβαίαν συμπάθειαν.

Ο «Κήρυξ τής Νέας Ί ’όρκης» αναφέρει τό 
έξής παράδειγμα παραδόξου φιλίας γάτας καί 
όρνιθος :

Κύριός τις έπισκεφθείς φιλικήν οικογένειαν, 
είδεν εϋσαρκον μαύρων γάταν φιλίοι; παίζουσαν 

εθ’ ωραίας λευκής όρνιθος, καί μαρτυρούσαν 
ι εκφραστικωτάτου ρωθωνισμ.οϋ τήν μεγίστη-/ 

ήν έπί τούτω ήσθάνετο εύχαρίσττισιν. Πρός αυ
τόν δ' έκφράσαντα τήν εκπληξίν του, ή οικο
δέσποινα άφηγήθη πώς παρήχθη ή φιλία αϋτη: '

Ή  γάτα έν έγκυμοσύνγι εύρισκομένη πρό 
τινων μηνών είχε διώζει απο τής φωλεάς της 
τήν όρνιθα έπωάζουσαν έν ώόν.ΊΙ όρνις ήναγ- 
κάσθνι ν' άπέλθγ, τό δέ ώόν, θερμανθέν κατά 
μικρόν ΰπό τής γάτας, έξεκολάφθη καί έξήλθε 
τού κελύφους αυτού.

Ή  γάτα έπροστάτευε τό νεόσσιον, τά δε μι- 
κοά της τέκνα συνεοίουν ώς αδελφοί και αδελ- 
φαί μετά τής πτερωτής αδελφής των. Έκτοτε 
ή γάτα τρέφει ιδίαν ό'λως στοργήν πρός τό 
θετόν της τέκνον, πολλάκις δε τούτο αύξηθέν 
έρχεται καί έπισκέπτεται τήν γάταν, πρός με- 
γάλην αυτής εϋχαρι'στησιν.

rttl

Πόσον θά έκπλαγώσιν οΐ φίλοι τού σφαιρι
στηρίου, αν μάθωσίν ό'τι αί σφαϊραι αΰται αί 
νομίζόμεναι έξ έλεφαντόδοντος είνε πεζότατα 
καί άπλούς-ατα έκ γεωμήλων κατεσκευασμέναι!

Ιδού κατά τό «Monthly Magasine» ό πε
ρίεργος χημικός τρόπος καθ' δν επιτυγχάνεται 
ή μεταμόρφωσις αϋτη.

Έκλέγομεν καλά γεώμηλα' άφαιρούμεν έπι- 
μ.ελώς τόν φλοιόν αυτών —  όπως λέγει ή μ.α- 
γειρική— ώς καί παν μέρος αυτών εχον σύστα- 
σιν ή χρώμα διάφορον όπως οΰδέν ετερογενές 
στοιχεΐον παραμείντι έν αύτοΤς" είτα εμβαπτί
ζομε·/ αΰτά έπί τινα χρόνον κατ’ άρχάς μέν 
έντός καθαρού ϋδατος, είτα δ’ έντός διαλύσεως 
θειικού οξέος' είτα δέ— καί φαίνεται ότι τούτο 
είνε ό σπουδαιότατος τής κατεργασίας όρος—  
βράζομεν αΰτά έπί μακρόν έντός θειικού όςέος.

Ούτω παρεσκευασμ.ένον τό γεώμηλον σκλη- 
ρύνεται καί άπόλλυσι κατά μικρόν τήν δια- 

ωρητότητα αυτού. Κατ'άρχάς πλύνομεν αυτό 
ιά θερμού ύδατος, είτα διά ψυχρού ϋδατος, 

καί ακολούθως ΰποβάλλομ.εν αΰτό εις βραδεΐαν 
καί βαθμιαίαν άποξήρανσιν.

Ούτω άποκτώμεν είδός τι οστού έλέφαντος 
κιτρινωπού,έλαστικού, εύκατεργάστου,μ.ή διαρ- 
ρηγνυμένου ύπό τήν έπίδρασιν τής ςηρότη- 
τος τού άέρος, καί έπιδεκτικού βαφής διά δια
φόρων χρωμάτων- έν ένί λόγω καταλληλοτά- 
του κατά πάντα ποός κατασκευήν έζαιρέτων 
σφαιρών μ π ι.Ι.ίιά ρ ά ο ΐ'.

'Ιδού ό τρόπος τής κατεργασίας. Έκαστος 
έλεύθερος είνε νά έπιχειρήσνι αύτόν. Δυστυχώς 
ομ.ως ό έφευρέτης αΰτού έκρινε συμφέρον αϋτώ 
νά μή άποκαλύψη εις τό κοινόν λεπτομέρειας 
τινάς τής βιομηχανίας του, μεγάλην άκριβώς 
έχούσης σημασίαν παραδείγματος χάριν δέν 
είπε ποιον έκ τών πολυαρίθμων ειδών τών γε
ωμήλων εινε τό κυρίως κατάλληλον πρός τόν 
σκοπόν τούτον, πόσον πρέπει νά διαρκή, ή έν 
τώ θειικώ όξεϊ βράσις, καί τέλος, ποιον βαθ
μόν πρέπει νά εχη ή διάλυσις τού όξέος τούτου.
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