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(Χ ιη ίχ «·' TJ. ι^οηγ- ί'Λλο.)

Εις τήν Βίσκραν τό έκ Γαλλίας ταχυδρομεϊον 
φθάνει καθ’ εβδομάδα. Ή  σάλπιγξ αγγέλλει 
συνήθως τήν άφιξίν του, οί αξιωματικοί πάντες 
σπεύδουσιν εις τήν στρατιωτικήν λέσχην καί έκεϊ 
δ έπί τών έπιστολών τεταγμένος αξιωματικός 
κάμνει τήν διανομήν. Χωρίς νά θέλω νά έπαι- 
νέσω τόν εαυτόν μου, διότι έπί τέλους ή ευτυχία 
δέν μαρτυρεί πάντοτε τήν αξίαν τοΰ εύτυχούντος, 
δμολογώ δτι έχω καλούς καί πιστούς φίλους καί 
οικογένειαν έκ τών σπανίων. Γράφω ολίγον, διότι 
δέν έχω καί τί νά γράψω, άλλά άνέκαθεν μοί 
συνέβη νά λαμβάνω πολλάς άπαντήσεις. Καθ’ 
έκάστην λοιπόν εβδομάδα έλάμβανον πέντε ή έξ 
έπιστολάς, ένίοτε δέ έννέα ή δέκα- έν τοιαύτη 
περιπτώσει ύπερηφανευόμενος έθετον έν παρατάξει 
τά γράμματά μου ώς παιγνιόχαρτα καί ήρχιζον 
τήν άνάγνωσιν άπό τό γράμμα τής μητρός μου. 
Ουδέποτε ήρχισα άπό άλλο γράμμα !

Πρωίαν τινά τού Σεπτεμβρίου, ήτο ή τετάρτη 
τού μηνός, θά τό ένθυμούμαι καθ’ ολον μου τον 
βίον, είχον λάβει έπτά ή όκτώ έπιστολάς. Ή κα
λή μου γραΐα μοί έπεμπε μίαν συναλλαγματικήν 
πεντακοσίων φράγκων, πρός τούτοις δέ μοί άνηγ- 
γέλλετο ή αποστολή χοιρομηρίων, λουκάνικων, 
οίνου καλού καί άλλων ποτών, παντός ο,τι έχρειά- 
ζετο τέλος πάντων διά νά καλοπεράσω επι ολό
κληρον μήνα. Ήμην ευχαριστημένος, έπέτων 
άπό τήν χαράν μου καί έν ώ άνεγίνωσκον, δεέ- 
κρινα μέ τήν άκραν τού οφθαλμού έπί τών λοι
πών φακέλλων τό γράψιμον τής έξαδέλφης μου 
τής Γραϊτχεν καί παλαιών μου φίλων. Άπεχώ- 
ρησα εις τό πρός άνατολάς ιδιαίτερον δωμάτιον 
τής λέσχης διά νά άπολαύσω μόνος μου τήν 
ευτυχίαν μου έν άνέσει καί ησυχία. Ό  Γουζών 
τό ήξεύρει καλά τό μέρος, θά νομίζη δτι τό βλέ
πει. Εισέρχομαι καί βλέπω τόν άκροβολιστήν, 
δστις τήν ώραν εκείνην μέ οψιν τεταραγμένην 
έσχιζε τήν ταινίαν μεγάλης έφημερίδος.

«”Ε !, τώ λέγω άπερισκέπτως, τί κάμνεις λοι
πόν αύτού ; δέν σέ είδον εις τήν διανομήν, δέν 
είχες γράμματα σήμερον ; » 
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Έχύθη εις τόν λαιμόν μου ώς μικρός λέων καί 
σφίγγων με άνέκραξε*

« Μέ προσβάλλεις! τί σού έκαμα καί μέ προσ
βάλλεις ! Ήξεύρεις πολύ καλά δτι κανείς δέν μού 
γράφει ! “Αχ Κάρολε, Κάρολε!» Καί διά μιας, 
χωρίς νά μοί δώση καιρόν νά άρθρώσω ουδέ λέ
ξιν, διεσκέλισε τό χαμηλόν τού δωματίου παρά- 
θυρον καί έφυγε κλαίων. Το κατάστημα τής 
στρατιωτικής λέσχης είναι εύτυχώς ισόγειον.

Έμεινα άπεκτηνωμένος. Ήμην άνώτερός του 
καί είχεν ύψώσει κατ' έμού τήν χεΐρα· άν τις 
ήθελε μάς ίδει, θά παρεπέμπετο εις τό στρατο- 
δικεΐον, έγώ δμως ουδόλως έσκέφθην περί τούτου. 
Ή πρώτη ή ιδέα, ή όποια μοί έπήλθεν ήτο νά 
φυλάξω τά γράμματά μ.ου καί νά τρέξω νά τόν 
ευρώ διά νά μάθω πώς καί κατά τί τόν είχον 
πειράξει. Έπορεύθην εις τήν κατοικίαν του, άλ
λ’ έκεϊ μία έλεεινή μέ βαμμένους τούς οφθαλμούς 
μού έκλεισε τήν θύραν κατά πρόσωπόν. Ούτως 
έμαθον, τούτο έν παρενθέσει, τήν πρός αυτήν 
σχέσιν του.

Τήν έπομένην ημέραν, λίαν πρωί, έκοιμώμην 
άρκετά κακά ύπό τόν κουνουπιέραν μου, έχων 
άνοικτήν καί τόν θύραν καί τό παράθυρον, οτε 
δ άκροβολιστής μ’ έξύπνισε καλέσας με κατ’ όνο
μα. Έφόρεσα τό ένδυμά μου καί ενσπευσα εις 
προϋπάντησίν του. Μέ άσπάζεται, κλαίει, άρα- 
διάζει έν βία καί άναμίξ πολλά καί ποικίλα, 
συχνάκις έπαναλαμβάνων p t  σ νγχω ρε ίς .

« Δέν ήξεύρεις, λέγει, δέν δύνασαι νά ήξεύ- 
ρης . . . .  άλλά τά πάντα θά σοί εΐπω, Κάρολε! 
Είμαι δ δυστυχέστατος τών άνθρώπων. ’Αγαπώ 
μέ δλην τήν δύναμιν τής καρδίας μου καί ούδέ 
καν μέ ένθυμούνται. Αύτό είναι ή παγωμένη κό- 
λασις τού Δάντου ! »

Έκτοτε έμαθον δτι δ Δάντης είχεν έπινοήσει 
κόλασιν άνευ πυρός.

Μέ παρέσυρεν εις τούς άγρούς, εις τήν εξο
χήν . . . .  δέν θά τήν λησμονήσω ποτέ. Δέν ήξεύ- 
ρω άν τό έχετε παρατηρήση, οσάκις συμβάν τι 
λυπηρόν ή εύχάριστον έμπήξει κάνέν καρφίον εις 
τό μέγα έκεΐνο σκηνογράφημα· τετέλεσται! δέν 
λησμονεί τις πλέον τό σκηνογράφημα. Ουτω 
παραδείγματος χάριν τό χο>ράφιον, δπου ή Γραΐτ- 
χεν ή έξαδέλφη μου . . . .  άλλ’ άς μή συγχέωμεν 
τάς δύο ιστορίας.
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Ήρχισε λοιπόν να ¡/.οι διηγήται τόν βίον του 
μέ τόσην καρδίαν! "Αχ I όταν τις ήξεύρη έγκαι
ρο)? να οίκονομή, έρχεται στιγμή, καθ’ ήν άνα- 
δεικνύεται αίφνης πλούσιος! Ή διήγησίς του ήτο, 
πώς νά τήν εϊπω, τρικυμία, έκρηξις, κάτι τι 
ίσχυρότερον. "Ας είπωμεν, ώς έν πυροβόλον, τό 
όποιον ήθελε τις άπό του 1850 άδιακόπως γε
μίζει καθ’ έκάστην ήμέραν καί καθ’ έκάστην 
ώραν καί εις τό όποιον ήθελε θέσει πϋρ διά μιας 
τώρα δά! ’Ακούεις τόν κρότον; Είναι τρομερός. 
Καί όμως ό νεανίας έκεΐνος-ήτο λεπτοφυέστερος, 
τρυφερώτερος, αίσθηματικώτερος παρ’ όσον ή 
’Αλσατία καί ή Γερμανία όμοϋ, καί δέν είχε 
γνωρίσει ποτέ οϋτε πατέρα οϋτε μητέρα!

Ό  πατήρ του, ό Κ. δέ Γαρδελύξ, ό'έν ήτο 
πατήρ· ήτο είς έκ τών κυρίων έκείνων του συρμού. 
Είχεν ένα στάβλον είς τό Σαντιλλύ, μίαν χορεύ
τριαν είς την Όπεραν- ητο δέν ήξεύρω τι είς 
την ιππικήν έταιρίαν, ταμίας ή αντιπρόεδρος, 
άλλα τόν άπερρόφα όλόκληρον ό βίος τών Παρι— 
σιων καί είς τοιοϋτον τρόπον, ώστε έπί είκοσιτέσ- 
σαρας όίρας έλησμόνει τόν δρόμον του μεγάρου 
του. Ή σύζυγός του, νυμφευθεΐσα έν ηλικία δε
καπέντε έτών καί γενομένη μήτηρ μετά έν έτος, 
δεν είχεν οϋτε θρέψει, οϋτε άναθρέψει οϋτε γνω
ρίσει τόν υιόν της.

’Εγώ, ήμην τεσσάρων, έτών καί άκόμη μέ 
έθηλαζεν ή μήτηρ μου καί άν τήν έβλέπετε θά 
έπείθεσθε δτι ή τροφοδότησίς μου δέν τήν είχε 
καθ’ όλου κουράσει. Ή άλήθεια είναι ότι είς τόν 
τόπον μας τά κοράσια δέν νυμφεύονται είς ηλι
κίαν μικροτέραν τών είκοσιπέντε έτών, ώστε 
έχουσι πλήρεις τάς δυνάμεις των. ’Ραχιτικά 
παιδία είναι εκείνα, τά όποια άποκτα μία μη
τέρα όταν τεκνοποιή προ του άπαιτουμένου χρό
νου. Ούτως ή αδελφή του Λεοπόλδου, ήτις έγεν- 
νήθη τέσσαρα έτη μετά τόν άδελφόν της είναι 
άριστούργημα· όποιος δέν πιστεύει άς ύπάγη νά 
την ίδη αύριον είς την έκκλησίαν. Δύο βήματα 
είναι, δέν είναι άλήθεια, Φίτζ Μούρ;

’Αλλά φαίνεται ότι όλοι οί άνθρωποι δέν εϊνα1 
άπο τό αύτό ξύλον κομμένοι, διότι ήκουσα ότ* 
πολλοί γεννώνται καί ζώσιν άπαράλλακτα όπως 
ό δυστυχής έκεϊνος νέος χωρίς νά αίσθάνωνται 
την παραμικράν διά τούτο ένόχλησιν. Είχον λοι
πόν δώσει τό παιδίον είς τροφόν βουργουνδίαν 
άρίστης κράσεως, τήν όποιαν έπλήρωνον καλώς 
καί τήν όποιαν κατόπιν άκριβοϋς έξετάσεως είχεν 
έκλέξει ό ιατρός τής οικογένειας. Τά σπάργανά 
του είχον παραγγελθή είς τό πρώτον κατάστημα 
τών Παρισίων, τό άπεγαλάκτισαν όταν ήλθεν ή 
ώρα καθ’ όλους τούς κανόνας τής τέχνης καί τώ 
έδωκαν έπειτα σειράν όλων διακοιθεισών ήδη 
παιδαγωγών διά νά μάθη τά άγγλικά, τά γερ
μανικά καί τά ιταλικά, χωρίς νά τά μανθάνη. 
Είς ηλικίαν έπτά έτών έξήλθεν ώς πρίγκιψ άπό

τών χειρών τών γυναικών καί παρεδόθη είς κομ- 
ψοπρεπή καί νεαρόν άββάν, όστις έκάλει πάντοτε 
τόν μαθητήν του κύριον ύποκόμητα. Ό ταλαί
πωρος άββάς μέ όλα τά γράμματα, τά όποια 
ήξευρε καί τάς άρετάς, τάς όποιας είχε διδα- 
χθή είς τήν έκκλησιαστικήν σχολήν, συνησθάνετο 
τήν ταπεινότητα του καί έπανελάμβανε πάντοτε 
καί είς εαυτόν καί είς τούς άλλους ότι ό πανά-

Ϊαθος Θεός τόν είχεν άφαιρέσει άπό τού άροτρου 
ιά νά τόν καθίση ύπό τά μεγαλοπρεπή φατνώ

ματα τών μεγιστάνων. Διά τούτο μόλις έτόλμα 
νά κάθηται ό δυστυχής καί όσάκις έπρόκειτο νά 
βαδίση έπί τίνος τάπητος ύψωνε μετεώρους τούς 
μεγάλους του πόδας ώς διά νά ζητήση συγχώ- 
ρησιν άπό τάς ώραίας ζφγραφίας τού τάπητος. 
Φαντάζεσθε λοιπόν τό ταλαίπωρον έκεΐνο πλά
σμα, άνευ γονέων, άνευ συντρόφων, άνευ άλλης 
σχέσεως έπί τής γής ταύτης πλήν τού ξηρού 
έκείνου καί ταπεινοτάτου άββά ! Πολύ μικράν 
εύχαρίστησιν θά έπροξένουν βεβαίως είς αύτόν οί 
Παρίσιοι. Τό άληθές όμως είναι ότι διήρχετο εξ 
μήνας τού έτους είς τόν πατρικόν πύργον, ό δέ 
χρόνος τής έκεϊ διαμονής του ήτο δ άνεκτότερος 
τού βίου του. Διότι τότε άφινον τόν ύποκόμητα 
νά τρέχη, νά κηπουρή, νά άναβαίνη είς τά δέν
δρα, νά ίππεύη ώρας όλοκλήρους. Έκεϊ δέ είχε 
σχετισθή ολίγον καί προς τήν οίκογένειάν του ό 
Λεοπόλδος· έγευμάτιζεν ένίοτε είς τήν κοινήν 
τράπεζαν, ένίοτε δέ καί τόν έκάλουν είς τήν αί
θουσαν διά νά διασκεδάση ολίγον τήν συντροφιάν 
όταν δέν ήσαν ξένοι καί έμάστιζε τάς ύέλους 
τών παραθύρων ή βροχή. Ή σκαιότης του, τό 
άγριον τού χαρακτήρός του καί αί έπτοημέναι 
του άποκρίσεις ευχαριστούν πολύ τήν κυρίαν κό- 
μησσαν καί τούς ξένους αύτης φίλους. Όσάκις 
δ’ ό μικρός γελωτοποιός ήγριούτο διά τούς άστεϊ- 
σμούς, τούς όποιους τώ έκαμνον, τόν άπέπεμπον 
νά έπανεύρη τόν άββάν του. Μοί έδιηγεΐτο βρα- 
δύτερον ό Λεοπόλδος ότι άπό τής ηλικίας ήδη 
πέντε έτών είχε σκεφθή νά αύτοκτονήση. Όσάκις 
άναγινώσκομεν είς τάς έφημερίδας ότι μικρός παϊς 
έγεινεν αύτόχειρ, έχομεν άόικον νά λυπώμεθα 
τούς γονείς· έγώ νομίζω ότι έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει πρέπει πρώτον νά φυλακίζωνται οί γονείς, 
ούτω δέ θά έβλέπομεν νά όλιγοστεύωσιν αί τοιαύ- 
ται αύτοχειρίαι.

Τόν Λεοπόλδον τόν έσωσε ν ή φιλία του πρός 
τήν μικράν Ελένην καί άφιξις ένός νέου διδα
σκάλου, άληθινού άνθρώπου, περί τού όποιου πάν
τοτε είς τό έξής ό ταλαίπωρος άκροβολιστής 
ώμίλει μετά άκρου σεβασμού ώς περί πατρός. 
Ώνομάζετο Πελγάς καί είχε παυθή άπό τήν 
δημοσίαν τού καθηγητού θέσιν, ήν κατεϊχεν, 
ένεκα ένός μικρού βιβλίου, τό όποιον είχε νεωστί 
γράψει καί τό όποιον διελάμβανε περί τών έπε- 
νεκτέων είς τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν μεταρρυθ
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μίσεων. "Αν ήθελε γράψει δέκα έτη βραδύτερον 
τά βιβλίον έκεΐνο, ό Πελγάς θά έγίνετο ύπουργός.

Δέν ήξεύρω τί άπέγεινε τό βιβλίον καί ή δι’ 
αύτοϋ προτεινομένη νέα μέθοδος, τά άποτελέ- 
σματα όμως, τά όποια έγώ εΐδον ήσαν άληθώς 
εξαίρετα. Φαίνεται ότι ό διδάσκαλος είχε πολιορ- | 
κήσει πανταχόθεν τήν διάνοιαν τού μαθητού του, 
έξεγείρων πάσας αύτοϋ συγχρόνως τάς ψυχικάς 
δυνάμεις ώς ύπηρέτης ξενοδοχείου, όστις διατρέ
χει τούς διαδρόμους κτυπών είς πάσας τάς θύρας 
τών δωμ.ατίων. II μία μελετη αναπαύει απο 
τόν κόπον τής άλλης, ούτω δέ το παιδίον είργά- 
ζετο άπό πρωίας μέχρις εσπέρας χωρίς ούδόλως I 
νά άποκάμνη. ’Εν ΙΙαρισίοις ό μαθητης και ό 
διδάσκαλος ήκροάζοντο τά δημόσια μαθήματα, 1 
έφοίτων είς τά μουσεία καί τάς δημοσίας συλλο- 
γάς καί περί πάντων έφιλοσόφουν καί συνωμίλουν | 
ώς δύο φίλοι στενοί συνομιλούντες περί τών ύπο- 
θέσεών των. Είς τήν έξοχήν δ’ όταν ήσαν, έκ α
μνόν παρατηρήσεις έπί τού ουρανού, έσπούόαζον | 
τήν γήν, τά φυτά, τά ζώα, τά γεωργικά πράγ- 1 
ματα, τήν άγροτικήν οικονομίαν, πολλάκις δέ I 
έπί μακρόν έκλείοντο διά νά άναγνώσωσιν δμοϋ | 
εκλεκτούς συγγραφείς. Ήτο λαμπρός βίος, τό δέ ; 
παιδίον ήσθάνετο ότι έγίνετο άνήρ. Εφ’ όσον δέ I 
άπέκτα πραγματικήν ύπεροχήν, έλησμόνει τάς 
ματαιότητας τής άριστοκρατικής καταγωγής και 
τού πλούτου καί κατά μικρόν ήτένιζε ̂  προς την 
ύψηλοτέραν ιδέαν τού νά δώση είς τό άρχαίον 
όνομα τών Γαρδελύξ νέαν άξίαν. Ειχεν άρχίσει 
νά γράφη, έστιχούργει δέ μέ ικανήν ευχέρειαν. 
Τό άσθενικόν τής παιδικής του ηλικίας είχεν εμ
φυτεύσει είς τόν χαρακτήρα του ποιητικήν τινα 
έξ-.ν, τήν όποιαν ή έπειτα έπελθούσα έπιστημο- 
νική άνάπτυξις δέν ειχεν άπομαράνει. Είς ηλι
κίαν δεκαέξ έτών ώνειροπόλει νά γείνη λόγιος 
ποιητής ώς ό Λουκρήτιος καί νά εισαγαγη είς 
τά άμαθέστερα πνεύματα τάς έπιστημονικάς 
άληθείας διά τής γοητείας τών στίχων. Διότι 
όμολογούμενον είναι ότι ή ποίησις εύκολώτερον 
επιτυγχάνει τού σκοπού παρά ό λόγος ό πεζός, 
ομοιάζει πρός τήν βεβιασμένην σφαίραν, ή όποια 
καί μακρότερον βάλλεται καί έπιτυχέστερον.

Θά ΐδητε, κύριοι, πόσον παράξενον πράγμα 
καί άλλόκοτον είναι ή άνθρωπίνη καρδία. Ολην 
εκείνην την δόξαν, ήν ώνειρεύετο τί νομίζετε οτι 
ήθελε νά τήν κάμη ; Δέν τήν ήθελε διά τον 
εαυτόν του, άλλ’ ώς προσφοράν νά την καταθέση 
είς τούς πόδας τής κούκλας έκεινης, ήτις ύπαν- 
δρεύεται αϋριον, τής κυρίας δέ Γαρδελύς. Θά 
ήτο άπίστευτον δι’ έμέ τό πράγμα, άν δεν τό 
ήξευρον άπό τόν ίδιον τόν Λεοπόλδον. Γο δυστυ- 
χές παιδίον είχε λατρείαν, αφοσίωσήν, ουράνιον 
έρωτα αληθούς μάρτυρος πρός τό διά δαντελ- 
λών καί τουλλίου έστολισμένον έκεινο νεφελώδες 
πλάσμα, τό όποιον καθ’ έκάστην εσπέραν επετα

συρόμενον ύπό δύο ίππων διά τής μεγάλης πύ
λης τού μεγάρου είς τάς συναναστοοφάς καί τούς 
χορούς.

Ήθελε νά κατακτήση τήν άνεύρετον έκείνην 
μητρικήν καρδίαν, τήν όποιαν αί θωπεΐαί του, 
τά δάκρυά του καί τά παιδικά του μειδιάματα 
δέν είχον έως τότε κατορθώσει νά πλήξωσιν. 
Αϋτη ήτο ή πραγματική του φιλοδοξία, ό σκο
πός τών έργασιών καί τών ελπίδων του· άλλ’ ή 
ιδέα εκείνη, βαθύτατα κεκρυμμένη είς τάς μυ- 
χιαιτάτας πτυχάς .τής καρδίας του, δέν ητο 
γνωστή παρά μόνον είς τήν αδελφήν του ’Ελένην. 
Ό κ. Πελγάς, είς δν τά πάντα έλεγεν δέν είχε 
κριθή άξιος τής έκμυστηρεύσεως έκεινης. Λεπτόν 
τι συναίσθημα αίδούς τόν έμπόδιζε νά καταστήση 
γνωστόν είς ξένον άνθρωπον τοιοϋτον οικογενεια
κόν μυστικόν. Ή  αδελφή ήτο δώδεκα έτών, 
πλήρης αγγελικής άφελείας· «Νά γείνης, έλεγεν 
είς τόν άδελφόν της, μέγας άνθρωπος, νά κατα- 
κτήσης την καρδίαν τής μαμάς . . . .  άλλά έπει
τα νά την μοιράσωμεν μαζί.»

"Εν πράγμα, τό όποιον έγώ έμάντευσα, ουδέ
ποτε όμως είπον είς τόν άκροβολιστήν είναι ότι 
αί νέαι καί κομ.ψότροποι γυναίκες τού φυράματος 
τής μητρός του, δέν άγαπούν νά βλέπουν νά 
μεγαλώνωσι τά τέκνα των. “Ας ήξεύρη ό κόσμος 
ότι γυνή τις ήτο δεκαέξ έτών όταν ένυμφεύθη, 
όταν όμως την βλέπη είς τόν βραχίονα νέου με
γάλης δπωσούν ήλικίας, σκέπτεται πάντοτε οτι 
ιδού νέα γυνή, ή όποια μετ’ ολίγον θά ηναι 
μάμμη.

Είχεν ήδη ΐκανώς προχωρήσει ή άνατροφή τού 
Λεοπόλδου καί ήδύνατο πλέον μόνη νά κάμη 
τόν δρόμ.ον της, ότε ό διδάσκαλός του προσε- 
κλήθη είς τήν νήσον τού Μαυρίκιου. ’Εγχώριοί 
τινες έκεΐθεν, οΐτινες είχον ύπάρξει μ.αθηταί του 
τόν είχον καλέσει νά άναλάβη την διεύθυνσιν 
ένός γυμνασίου, ίδρυθέντος είς τήν έπιμόνως γαλ
λικήν έκείνην νήσον. Ήτο τούτο σπουδαΐον μέλ
λον, τύχη σχεδόν μεγάλη διά τόν άγαθόν έκεΐ- 
νον άνδρα. Έπί πολύ έδίστασεν άν έπρεπε νά 
άφήση τόν άγαπητόν του μαθητήν, τό τέκνον 
τού πνεύματός του, άλλά μήπως δέν έ'πρεπεν 
οϋτως ή άλλως νά γείνη ό άποχωρισμός μίαν 
ήμέραν; Ο Λεοπόλδος είχεν ήδη εύδοκίμως ύπο- 
στή τάς απολυτηρίους του έξετάσεις· ό κόμης, 
έλευθέριος έν τή ψυχρά του άδιαφορία, είχε 

! παρασκευάσει διά τόν υιόν του ώραίαν νεανικήν 
! κατοικίαν, ή δέ κυρία είχεν έπίσης παραγγείλλει 

είς τόν ίδιον αύτης άμαξοπηγόν πολυτελές έλα- 
, φρόν άμάξιον διά τόν κύριον ύποκόμητα. Έπλη- 
| σίαζε λοιπόν ό καιρός, καθ’ δν συνήθως οί νεαροί 

εύγενεΐς άπαλλάσσονται άπό τών διδασκάλων 
διά νά. ριφθώσιν είς τάς χεΐρας τών γυναικών. 
Διά τούτο άπεφάσισε καί ό κ. Πελγάς νά δεχθή 
τήν προσφερθεΐσαν είς αύτόν θέσιν. Εύθυς δ ’ άφ’
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οΰ έγραψε τήν επιστολήν, δι’ ής έδήλου ότι δέ
χεται νά άναλάβη τήν νέαν του θέσιν από τής 
ένάρξεως του προσεχούς ¿"τους, έπορεύθη πρός 
έντάμωσιν τού Λεοπόλδου καί τώ είπε- «Θά άπο- 
χωρισθώμεν μετά εξ ¡χήνας. Θά είσθε τότε δεκαε
πτά ετών, ήλικίας δηλαδή, ήτις είναι πολύ 
δύσκολος διά τόν βίον των Παρισίοιν. Εις τήν 
ήλικίαν ταύτην δ νέος είναι άκόμη άωρος διά 
πάσαν ώιρέλιμον εργασίαν δστις ¡χάλιστα τύχη 
νά έχη την ΐδικήν σας περιουσίαν καί τήν ίδι- 
κήν σας ελευθερίαν, εύκολώτατον είναι νά έξο- 
κείλη εις ατοπήματα. Ή  ποίησις δέν είναι ή 
κατάλληλος ασχολία ή δυναμένη σπουδαίως νά 
σάς συγκράτηση, διότι τί άξιόλογον δύναται νά 
γράψη έμμετρως ή καί πεζώς ακόμη, εκείνος, 
οστις ούτε έγνώρισεν ακόμη τον κόσμον, οϋτε 
ήγάπησεν, οϋγε ύπέφερε ; Πρέπει πρώτον νά ζή
ση τις, νά γνωρίση δηλαδή τόν κόσμον· ανάγκη 
λοιπόν πάσα νά εχητε έν ε'ργον, μίαν ένασχόλη- 
σιν καί έσκέφθην δτι καλόν θά ήτο νά έκλέξητε 
τό στρατιωτικόν στάδιον χρειάζεται πειθαρχία 
καί κίνδυνος διά νά σάς αναπτύξουν τάς ανδρι
κά: τάσεις. Είσθε σχεδόν έτοιμος διά νά ε’ισα- 
χθήτε εις τό στρατιωτικόν σχολεϊον τού Σαίν- 
Σύρ· τήν ιστορίαν μας νά έπαναλάβητε ολίγον 
καί νά άσχοληθήτε ολίγον τι πλειότερον εις τά 
μαθηματικά. Γνωρίζετε ζφγραφικήν, ομιλεϊτε 
δέ ξένας γλώσσας πλειότερον ή όσον απαιτείται 
διά τό στρατιωτικόν σχολεϊον. Τώρα δέ, παιδί 
μου, ας άσπασθώμεν άλλήλους καί άς διέλΟωμεν 
τήν σημερινήν ημέραν δμού διαλεγόμενοι. Αϋριον 
θά έπαναλάβωμεν τάς εργασίας μας καί θά τάς 
έξακολουθήσωμεν μέχρι τής ημέρας, καθ' ήν θά 
άπέλθω.»

Ό Λεοπόλδος δέν έλαβε πολύ ευκόλως τήν 
άπόφασίν του, άπ’ εναντίας δέ επί πολύ έμενεν 
αναποφάσιστος ζυγίζων έν τώ νώ του τά ύπέρ 
καί τά κατά. Τέλος ύπεχώρησεν εις τον ορθόν 
λόγον καί μόνος του μάλιστα διέγραψε τό σχέ- 
διον μέλλοντος βίου λογικού. Δύο έτη μαθητείας 
καί δέκα υπηρεσίας, έσκέφθη, θά τόν ήγον ε’ικο- 
σιεννέα ετών όντα εις τόν βαθμόν κατά πάσαν 
πιθανότητα τού λοχαγού καί εις τήν κτήσιν τού 
παρασήμου. Κατά τό τριακοστόν έτος ήδύνατο 
νά δώση τήν παραίτησίν του, νά νυμφευθή καί 
νά διαιώνιση τό γένος του, άφ’ ού πρώτον ήθελεν 
ισχυροποιήσει τήν υγείαν του, δυναμώσει τά νεύρά 
του, συμπληρώσει τήν ανατροφήν του εις τό μέ- 
γα σχολεϊον τού βίου καί δοξάσει ίσως τό όνομά 
του. Τότε θά ητο καιρός νά καλλιεργήση καί 
τής ποιήσεως τό φυτόν, άν δ καθαρός άήρ δέν 
ήθελε τό μαράνει.

Μετά τινας μήνας, επειδή δ κ. δέ Γαρδελύξ 
παρεσκευάζετο νά άπέλθη εις τήν Αγγλίαν, 
έδέχθη εις έπίσκεψιν τόν υιόν του.

«Κάτι σέ βλέπω ωχρόν καί συγκεκινημένον,

είπεν, ευθύς πρός αυτόν δ κόμης. "Εχεις τίποτε 
νά μοΰ ζητήσης; Χρήματα οσα θέλεις έχω, 
φίλτατέ μου, εις τήν διάθεσίν σου, δσάκις δέ 
συμβή νά έχης χρέη, νά αποτείνεσαι ελεύθερα 
πρός εμέ.

—  "Ω ! κύριε, ύποθέτετε ; .. .
—  Ή  ϋπόθεσίς μου, βεβαιώσου, δέν σέ προσ

βάλλει δι' ολου· ή νεότης έχει τά ίδικά της ... 
Άλλ’ είπέ μου, τέλος, τί θέλεις διότι βιάζομαι 
νά άπέλθω εις Λονδϊνον. »

Έπρόκειτο δ κόμης νά παρευρεθή εις τά με
γάλα ιπποδρόμια τού Λονδίνου, διά τά δποϊα 
ύπο πολλάς επόψεις ένδιεφέρετο. Ό  Λεοπόλδος 
έν ταραχή ανήγγειλε τότε εις τόν πατέρα του 
την ληφθεϊσαν άπόφασίν τού νά είσέλθη εις τό 
στρατιωτικόν σχολεϊον.

« Τί διαβολοϊδέα σού ήλθε ; τώ είπεν δ κό
μης. Καί νομίζεις ότι έτσι εύκολα εισέρχονται 
οί νέοι εις τά στρατιωτικά σχολεία, δέν προετοι
μάζονται. δέν έχουν εξετάσεις νά δώσουν;

—  Ό  κ. ΓΙελγάς ελπίζει ό'τι θά δυνηθώ νά 
ύποστώ τάς έζετάσεις.

—  Άλλ’ όπως καί άν έχη, εγώ σέ θαυμάζω, 
άγαπητέ μου. Ένόμιζα ότι θά έσκέπτεσο προτή- 
τερα νά γνωρίσης τόν βίον τών ΓΙαρισίων τώρα, 
0τε άπηλλάγης άπό τά μαθήματα σου. Δεκαε
πτά ετών νέος νά κλεισθής εις τό σχολεϊον ! Δια
σκέδασε πρώτα καί έχεις καιρόν· μήπως εγώ 
σού έμπόδισά ποτε τίποτε ; "Οταν φέρη ε!ς νέος 
τό όνομα τό όποιον φέρεις δύναται εξαίρετα εις 
ήλικίαν είκοσιπέντε έτών νά καταταχθή εις το 
ιππικόν, νά κάμη έ'να γύρον εις τήν ’Αφρικήν καί 
μετ’ ολίγον ή γραφειοκρατία θά θεωρήση καί 
τιμήν της νά τόν προβιβάση αξιωματικόν. Τί
λέγεις;............. Τέλος πάντων, όπως θέλεις!
'Ετοίμασε τά έγγραφα καί ύπογράφω ευχα
ρίστως. »

Ή  κυρία δέ Γαρδελύξ έξέλαβε τό σχέδιον 
τού υιού της ώς παιδικήν φαντασιοπληξίαν.

« Χάριν τής στολής θέλεις βέβαια νά γείνης 
στρατιωτικός ; εύχομαι νά σού πηγαίνη καλά 
καί σέ κάμη κομψότερον. »

Ή  μικρά 'Ελένη όμως είχεν άλλην ιδέαν.
« Θά είμαι τό> έλεγε, πλέον υπερήφανος 

άκόμη όταν γείνης ώραϊος αξιωματικός. Έπειτα, 
όταν άκολουθήσης αύτό τό σταδιον θά δυνηθώ- 
μεν νά εΐμεθα ένωμένοι εις όλην μας τήν ζωήν !

—  Κατά ποϊον τρόπον;
—  "Ω! εύρηκα εγώ τόν τρόπον. Θά ε'κλέξης 

εις τό σύνταγμά σου τόν καλλίτερον καί άνδρειό- 
τερον αξιωματικόν, θά τόν κάμης πρώτον φίλον 
σου, έπειτα θά μοϋ τόν δώσης νά τόν κάμω αδελ
φόν σου καί θά τρέχωμ,εν ούτω μαζί έως εις την 
άκραν τού κόσμου- θά έχω εγώ ένα λευκόν 'ίππον, 
θά νικώμεν μάχας καί οί εχθροί βλέποντες ότι
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θά έχητε μαζί σας μίαν κυρίαν δέν θά σάς φο
νεύουν ποτέ. »

Αϊ σκέψεις αύται τού κορασιού ήσαν θαυμά- 
σιαι, διότι όταν ε”λεγε ταύτα ή Ελένη ήτο δε
κατριών έτών. Τά παιδία, βλέπετε, γεννώνται 
αγαθά, ή ανατροφή τά διαφθείρεε.

Ότε κατά πρώτον δ Λεοπόλδος είσήλθεν εις 
τόν οίκόν του κατά τάς διακοπάς τού νέου έτους 
μέ τήν στολήν τού μαθητού, ή μήτηρ του εξέ
βαλε φωνήν παράξενον διά γυναίκα, ή δποία 
άπό δύο μηνών δέν είχεν ϊδη τό τέκνον της· 
β Θεέ μου πόσον είνε άσχημος 1 Ελένη, ε"λα νά 
ϊδης αύτήν τήν κούκλαν, όπου μάς ήλθεν άπό 
τάς Βερσαλλίας.» 'Ομολογώ ότι δέν είναι εύ
μορφος ή στολή τού Σαίν-Σύρ καί ότι άσχημίζει 
καί αυτούς τούς ώραιοτάτους νέους, άλλ' ητο, 
παρακαλώ, έπιφοίνησις εκείνη άρμόζουσα εις Γαλ- 
λίδα προκειμένου περί στολής, ή δποία . . . .  
άλλ’ άς είναι! Ή  δεσποινίς 'Ελένη τήν ημέραν 
εκείνην είχε δειχθή τρυφερωτέρα καί μάλλον 
θωπευτική.

« ’Αγαπητέ μου Λεό, ε"λεγε πρός τόν αδελ
φόν της ήξεύρω οτι δέν θά φορής αιωνίως τάς 
έπωμίδας τού μαθητού. Καϋμένη χρυσαλίς, σέ 
άγαπώ ώς άν ήσο ήδη ή λαμπροτάτη τών 
ψυχών ! »

"Οταν καταδιώκη τινά ή τύχη, δύναται έν 
διαστήματι δύο έτών νά έπιρρίψη εις αυτόν όσας 
δυστυχίας είναι δυνατόν δ άνθρωπος νά φαντα- 
σθή. Ό  Λεοπόλδος έχασε τόν ένα μετά τόν άλ
λον καί τόν Κ. Πελγάς καί τόν Κ. δέ Γαρδελύξ, 
τόν πατέρα του. Ό  ταλαίπωρος καθηγητής ευ
θύς άμα έφθασεν εις τήν νέαν του Οέσιν προσε- 
βλήθη ύπο -πυρετού, έπάλαισεν έπί τινας μήνας 
πρός τήν νόσον, ήσθάνθη έπειτα ότι έκείνη ήτο 
ακατάβλητος καί σταυρώσας τούς βραχίονας ϋπέ- 
κυψεν εις τόν θάνατον. Ή  τελευταία του έπι- 
στολή, ήν διατηρώ, είναι μάκρος καί τρυφερώ- 
τατος αποχαιρετισμός πρός έκεΐνον, ον άφινε 
καταμόναχον εις τόν κόσμον τούτον. Εις τέσσα- 
ρας όλας σελίδας έκαμνεν εις τόν μαθητήν του 
σχεδόν είπεΐν πλήρες μάθημα περί παρηγοριάς 
αντάξιον τού Σενέκα ή τού Κικέρωνος. Μεταξύ 
τών άνδρών, οί'τινες έχουσιν άφοσιώσει τόν βίον 
των εις τήν διανοητικήν άνάπτυξιν τών νέων 
ΰπάρχουσιν εΰγενεϊς καί τώ οντι εκλεκτοί διδά
σκαλοι, τούς δποίους δέν ήξεύρω, μά τόν θεον 
άν ίκανώς άνταμείβουσιν οί αγαθοί μας άστοί 
πληρώνοντες εις αυτούς διακόσια φράγκα τον 
μήνα. _

Ή  μονομαχία τού Κ. δέ Γαρδελύξ με τον 
μαρκήσιον τού Κερπλοέτ έθρυλήθη όλιγώτερον 
τού συνήθους. Αί έφημερίδες δέν έγραψαν τίποτε 
περί αύτής, έκτός μιάς μ,όνον ή δύο, αϊτινες έν τή 
άφηγήσει τής ύποθέσεως παρέλειψαν τά όνόμ.ατα 
άντικαταστήσασαι αύτά διά μόνων τών αρχι

κών ψηφίων. Καί ήτο δυνατόν νά άναφέρωσι κα
θαρά ότι δύο εύγενεϊς άνδρες, πατέρες τέκνων 
μ.εγάλων καί σύζυγοι κατά παράδοξον σύμπτω- 
σιν τών δύο ωραιότερων γυναικών τών Παρισίων, 
είχον μονομαχήσει χάριν έλεεινού γυναικαρίου 
τεσσαράκοντα έτών ; Οι μάρτυρες είχον πιστο
ποιήσει οτι ή μ.ονομαχία διεξήχθη καθ’ όλους 
τούς κανόνας, δ Κ. δέ Κερπλοέτ άπεσύρθη έπί 
δεκαοκτώ μήνας εις τήν Βρεττανίαν, οί Γαρδε
λύξ ε”θαψαν τόν νεκρόν των καί όλη ή ύπόθεσις 
καθησύχασεν.

Ή απώλεια αύ'τη υπήρξε τόσον μ.άλλον έπαι- 
σθητή εις τόν Λεπόλδον, καθ’ όσον έπήρχετο 
ακριβώς ότε ήρχιζε νά σχετίζηται πρός τόν πα
τέρα του. Ή  ματαιότης είχεν έπί τέλους αρχί
σει νά διατρυπά τόν τέως άδιάτρητον θώρακα 
τής φιλαύτου αδιαφορίας τού κόμητος, έπειδή δ’ 
ήκουσε νά έπαναλαμβάνηται καθ’ έκάστην καί 
ύπό πάντων οτι ό υιός του ήτο αξιωματικός άρί- 
στου μέλλοντος, έκινήθη τό ένδιαφέρον του ύπέρ 
τού νεανίου καί πολλάκις τόν προσεκάλει νά συγ- 
γευματίζωσιν, μίαν φοράν μ.άλιστα είχε λάβει 
τόν κόπον νά ύπάγη νά ϊδη τόν υιόν του εις τό 
Σαίν-Σύρ, καθ’ ήν ημέραν έτελούντο ίπποδρομίαι 
εις τό Σατορύ, όπερ όμως, άς τό είπωμ.εν, δέν 
απέχει πολύ άπό τού στρατιωτικού σχολείου. 
Ένα μήνα προ τής μονομαχίας, ήτις έμελλε νά 
καταστήση ορφανόν πατρός τόν Λεοπόλδον, δ 
κόμης είχε παρουσιάσει τόν υιόν του εις τινας 
φίλους έν τή Λέσχη τής ιππικής ’Εταιρίας. Εις 
τό πρόγευμα ,πάντες προέπινον εις υγείαν τού 
μ.έλλοντος αξιωματικού, τόν έβλεπον ήδη ύπολο- 
χαγόν τών Ούσσάρων, διάγοντα, βίον αληθούς 
Παρισινού, παίζοντα, έχοντα έρωμένας τού συρ
μού, ^αβδίζοντα τούς άναγώγους καί πράττοντα 
ό,τι άομ-όζει εις Γάλλον ιππότην, Ό  Κ. δέ Γαρ
δελύξ υπήρξε πάντοτε μέγας θιασώτης τής μο
νομαχίας, ήν ύπελάμβανεν ώς τό άκρον άωτον 
τών ίπποτικών συνηθειών.

’Ατυχείς περιπέτειαι έν τε τώ χρηματιστη- 
ρίω καί τοϊς χαρτοπαιγνίοις είχον έπαισθητώς 
έλαττώσει τήν περιουσίαν τού κόμητος, καί όταν 
άπέθανε τά τέκνα του είχ_ον μόλις έν έκατομμύ- 
ρεον νά μοιράσωσι. Ή  μήτηρ είχεν ΐδικήν της 
περιουσίαν, μόλις δέ παρήγγειλε τά πένθιμά 
της, πρώτη της φροντίς ήτο νά δώση πλήρη ανε
ξαρτησίαν εις τόν Λεοπόλδον, δ τρόπος δέ ούτος 
ήτο δ κάλλιστος διά νά λάβη καί τήν ιδίαν 
της ανεξαρτησίαν. Δέν έλυπήθη πολύ διά τόν 
θάνατον τού συζύγου της· θά μοί εΐπητε ότι δέν 
ήτο καί άξιος πολλής λύπης,.άλλά τέλος πάν
των διά τόν κόσμον καί έτι μάλλον χάριν τών 
τέκνων της ε'πρεπε νά δείξη όλιγωτέραν αδια
φορίαν.

Ό  θάνατος άφίνει πάντοτε κενόν έν τη καρ- 
δία μιάς γυναικός, τό όποιον συνήθως άναπλη-
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ροΰται δΓ άλλης στοργής. Άλλ’ εις τήν λυπηράν 
εκείνην περίστασιν, δέν κατώρθωσεν δ Λεοπόλδος 
να ύπερνικήση τήν συνήθη της μητρός του αδια
φορίαν. Ευθύς άμα έπανήλθεν άπό του νεκρο
ταφείου έσπευσε πρός τα δωμάτια της κομήσσης 
διά νά κλαυτή μετ’ αυτής τόν θανόντα, άλλ’ ή 
κυρία είχε ρητώς έμποδίση εις πάντας την είσο- | 
δον καί δεν είχε σκεφθή νά έξαιρέση του γενικού 
κανόνος τόν υιόν της. Ή  'Ελένη όμως άνεγνώρισε ι 
την φωνήν του άδελφοϋ της, έτρεφε νά τον ύπο- | 
δεχθή καί τόν έκάλεσεν εις τό δωμάτιόν της·

«  Έλα εδώ, τφ είπε, ή μήτηρ ρ.ας δεν θέ- , 
λει νά κλαύση διότι έχει κεφαλόπονον, άλλ’ 
ήμεϊς οΐ δύο, άδελφέ μου, θά κλ.αύσωρ-εν τόν ! 
ταλαίπωρον τόν πατέρα μας έλευθέρως!»

Ή  τρυφερότης αΰτη τής άδελφής του ύπήοξε 
παρηγοριά διά τόν άτυχή ριου φίλον. Μετ’ ού 
πολύ όμως άνηγγέλθη εις τόν Λεοπόλδον οτι ή 
ρ.ήτηρ καί ή άδελφή του είχον άπέλθει ϊνα δια- 
τρίψωσιν έπί τινα χρόνον παρά τάς δχθας τής 
λίμνης του Νεουσιατέλ. Δέν είχε δέ πράξει τούτο 
άπό κακίαν ή κόμησσα, ό λόγος τής αιφνίδιας 
άπελεύσεώς της ήτο δτι εΰρισκεν δπωσούν γε- 
λοΐον τό νά διαδραματίση πρόσωπον άπαρηγο- 
οήτου χήρας έν Παρισίοις, αύτή, ήτις ή νέα j 
άκόμη ήτο καί συνήθειας είχεν ολως ιδιοτρόπους, 
προσεκάλεσε δε τόν υιόν της νά ύπάγη προς έν- 
τάμωσίν της ευθύς μετά τό πέρας τών έξετάσεών I 
του. Τφ όντι, δ Λεοπόλδος έπορεύθη εις Νεου- 
σιατέλ, δεέτριψεν έκεΐ ρ.ετά τής μητρός καί τής 
άδελφής του έπί δύο μήνας, νομίζω, ρ.ετ’ αυτών 
δέ έπανήλθον έπειτα εις τούς Παρισίους. Ό  Δε- ; 
κέμβριος ήτο τότε περί τά τέλη του, τήν δέ 
π^ώτην Ίανουαρίου άπήρχετο δ Λεοπόλδος εις 
την ’Αφρικήν. Κατά τό διάστημα τών όλ.ίγων 
έκείνων ημερών τής έν Παρισίοις διατριβής του 
έδοκίρ,ασεν έσχάτην καί άπέλπιδα προσπάθειαν.
Ό  δυστυχής νέος, τού όποιου ή καρδία ήτο πλή
ρης άγάπης καί δ ι ί  τούτο δέν είχε κατορθώσει 
νά εύρη τήν ευτυχίαν έπί τής γής, δέν ήθελε νά 
έπέλθη χωρίς νά έκσπάση άπό τής μητρός του ί'ν 
δάκρυ, μίαν θωπείαν, μίαν ευλογίαν, κάτι τι μη
τρικόν τέλος πάντων! Ήσθάνετο ίσως οτι τό πρώ
τον του έκείνο ταξείδιον έμελλε νά είναι καί τό 
τελευταΐον. Αί προσπάθειαί του υπήρξαν μά- 
ταιαι. Ή  κόμησσα δέν είχε μέν άκόμη είσέλ- 
Οει εις την τύρβην τού κόσμου, άφηνεν δμ.ως τόν 
κόσμον κατά μικρόν νά είσέρχηται εις τόν οίκόν 
της, αί δέ τοιαύται φροντίδες τήν καθίστων κω
φήν πρός τούς μελαγχολικούς λόγους τού υιού 
της. Έν ώ δέ είχε πως δειχθή εύμενεστέοα έν 
Νεουσιατέλ, έν Παρισίοις κατελ.ήφθη πάλιν ύπό 
τής παλαιάς ψυχρότητος καί άδιαφορίας. Τήν 
πρωΐαν καθ' ήν ε“μελλεν δ Λεοπόλδος νά τήν άπο- 
χαιρετήση, ένόμισεν δτι ήτο ή κατάλληλος στιγ
μή. Είσήλθεν ακροποδητί εις τόν κοιτωνίσκον

ί τής μητρός του. Ή  κυρία δέ Γαρδελύξ είχεν 
έστραμμένα πρός τήν θύραν τά νώτα καί πα^ε- 
τήρει εικόνα τινά τού υιού της, ήν έσ/άτως ειχε 
κάμει καί τήν προτεραίαν τη είχε δώσει δ άν- 
θυπολοχαγός. «Τέλος πάντων, είπε καθ’ έαυτόν, 
μέ συλλογίζεται! μέ άγαπα λοιπόν ολίγον!» Μέ 
τήν ιδέαν δέ ταύτην σπεύδει πρός αυτήν καί 
ί̂πτεται εις τούς πόδας της·

«Ά χ !  άγαπητή μου μήτερ, έφώνησε, φίλησέ 
με! εύλόγησέ με! "Ας έχω μαζί μου εις τά 
ξένα έν σου ένθύμημα!

—  Είσαι τρελλός! άπήντησεν εκείνη, μέ έτρό- 
μαξες. Σήκω, παιδί μου, καί μή κάμνης άνοη- 
σιας. Θά άρρωστήσης καί θά μέ κάμης νά μού 
έλθουν τά νεύρά μου. Τί θέλεις άπό έμέ;

—  Νά μέ άγαπας, μητέρα!
—  Σέ άγαπώ, δπως άγαπούν τούς συγγενείς 

εις τόν κόσμον, εις δν άνήκομεν δέν είμεθα, δόξα 
τω θεφ, τίποτε προστυχού Δέν είξεύρω άν είναι 
αυτός δ κύριος Πουλγδς, Πελγάς, πώς τόν λ.έ- 
γεις, δ οποίος σέ έμαθε νά έχης αυτούς τούς 
τρόπους, άλλ’ δπωσδήποτε δέν φέρονται οϋτω οί 
άνθρωποι οϊ καθώς πρέπει καί καλά θά κάμης 
νά άλλάξης τρόπον. Παρετήρησα δτι έκόλλησε 
καί ή θυγατηρ μου καί είχεν άρχίσει καί αύτή 
νά έχη άπό αύτάς τάς γελοίας αισθηματικότη
τας. Σύ είσαι ε”ξυπνος, δλοι λέγουν δτι ήξεύρεις 
νά φέρησαι, δτι έχεις τρόπους αληθούς εύγενούς, 
άλλ’ δλα σου αύτά τά προτερήματα, τά δποΐα 
άναγνωρίζω, καταστρέφονται μέ αύτήν τήν νο- 
σηοάν ευαισθησίαν, τήν δποίαν έχεις. Πρέπει νά 
κυτταχθής!»

Αύτός ήτο δ μητρικός άποχαιρετισμός, τόν 
| δποϊον άπήλαυσε. Τουλάχιστον τόν παρηγόρησεν 

ή άδελφή του ! Τόν συνώδευσε μετά τής διδα- 
σκαλίσσης της μέχρι τού σταθμού, τόν ήσπάσθη, 
τόν έθώπευσε, τόν έρρανε μέ τά δάκρυά της καί 
άπεκοίμησεν ολίγον διά τού καλού της τρόπου 
τόν όξύν πόνον, τόν οποίον είχε διεγείρει εις τήν 
καρδίαν του ή σκληρότης τής μητρός. Άναν- 
τιρρήτως έσυκοφάντει την θυγατέρα της ή κυ
ρία δέ Γαρδελύξ πιστεύουσα δτι είχε θεραπευθή 
άπό τής πολυτίμου εκείνης αίσθηματικότητος. Ό  
Λεοπόλδος καί ή Ελένη ώρκίσθησαν νά άλλη- 
λογραφώσιν άπαξ τής έβδομάδος, ή άδελφή 
έ’δωκε πρός τόν Λεοπόλδον χρυσούν μετάλλιον 
περιέχον τήν εικόνα της ζωγραφηθεΐσαν ύπό τής 
κυρίας Έρβελέν, άριστούργημα τέχνης, τό όποιον 
έθαύμασα έξ μήνας μετά τού Λεοπόλδου καί 
δεκαοκτώ άνευ αυτού- θά σας εΐπω παρακάτω 
πώς.

Όταν δ κώδων τού σταθμού ε'σήμανε τήν 
ώραν τού άποχωρισμοϋ, ή 'Ελένη έλαβεν έντός 
τών βραχιόνων της τήν κεφαλήν τού άδελφοϋ 
της καί είπε πρός αύτόν κρυφά εις τό ούς·
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«Ήξεύρεις τήν παραγγελίαν μου· μή τήν λη-' 
σμονήσης!»

’Εκείνος ήσθάνθη έαυτόν κατά δύο έτη νεώ- 
τερον έν τη άναμνήσει τής παιδικής παραγγε
λίας καί μειδιών άπεκρίθη-

« ’Επιμένεις λοιπόν πάντοτε εις τό σχέδιον 
εκείνο;

—  Πάντοτε.
—  Λοιπόν ξανθός νά είναι ή μελαγχροινός;
—  Σού άφίνω τήν εκλογήν θά έπροτίμων 

δμως νά είναι ξανθός. ’Αλλά πήγαινε, μέ κάμνεις 
νά λέγω άνοησίας!

—  Χαΐρε!
—  Καλήν έντάμωσιν . »

("Επεται σ υ νέχ ε ια ) .

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Ζ Α Ρ ΙΦ Η Σ

Περί Γεωργίου Ζαρίφη τού πρό τίνος έκμετρή- 
σαντος τό ζην έν Κωνσταντινουπόλει, τοσαύτα 
έρρέθησαν καί έγράφησαν ένταύθά τε καί έν 
Κωνσταντινουπόλει, ώστε θά έλάμβανέ τις άτελή 
μάλλον ιδέαν τού μετά τοσούτων έκδηλώσεων 
προπεμφθέντος εις τόν τάφον ατόμου ή εικόνα 
τινά τού συστήματος, τών ιδεών, τής εποχής 
καί τού κόσμου, δν έξεπροσώπει* διότι δ Γεώρ
γιος Ζαρίφης υπήρξε πλέον ή εν άτομον, υπήρξεν 
ή άκραιφνεστέρα ή τελειοτέρα παράστασις, ή 
ένσάρκωσις άληθώς είπεΐν τού κοινωνικού συστή
ματος έν ώ έγεννήθη, ε“ζησε καί άνεστράφη, καί 
ώς τοιούτος μάλλον δ άνήρ είνε άξιος γενικωτέ- 
ρου χαρακτηρισμού, δν έπιχειρούμεν ένταύθα.

ΤΙ Κωνσταντινούπολή, ή τουρκική Κωνσταν
τινούπολή, είνε πόλις, έν ή δ τύπος τού εμπόρου 
καί τού τραπεζίτου, τού κεφαλαιούχου καί τού 
ΘΙτοντος εις κυκλοφορίαν τό κεφάλαιον οργάνου, 
δέν είνε δ γνωστός τύπος ούτε τών άλλων πεπο- 
λιτισμένων ούτε τών βαρβάρων κοινωνιών. ’Ανέ
καθεν βεβαίως άφ’ ού χρόνου δ £ήτωρ τής άρ- 
χαιότητος είπε τό γνωστόν έκείνο τό έκάστοτε 
επαναλαμβανόμενον ύπό ποικίλας μορφάς καί 
ύπό τών νεωτέοων «δει δή χρημάτων», καί πολύ 
πρότερον άκόμη, τό χρήμα ύπήρξεν ισχυρόν όργα- 
νον, φοβερόν όπλον, μέγας παράγων τών πολι
τειών. ’Αλλ’ έν Κωνσταντινουπόλει Ιδίως, έν τή 
πρωτευούση τού τουρκικού κράτους, δ παράγων 
ούτος ηνωμένος μετά νοημοσύνης, πνεύματος καί 
ρευστότητός τίνος τού έξωτερικού χαρακτήρος 
διεδραμάτισε πρόσωπον, ού ομοιον δέν άπαντα έν 
άλλαις πολιτείαις. Ή  σύγχρονος καί ή μικρόν 
παλαιοτέρα ιστορία τής Σταμπούλ άναφέρει 
διάφορα ονόματα τραπεζιτών, Αρμενίων ιδίως, 
οϊτινες μετά τόν άρχιευνοϋχον καί τούς συμβού
λους τού Διβανίου έβάρυναν πολλάκις εις τήν 
πλάστιγγα τών άποφάσεων τών Σουλτάνων καί

εις τάς τύχας τού έΌνους των. Ό  κλήρος οστις 
θεωρείται συνήθως ώς ισχυρότατος μοχλός τής 
εθνικής δράσεως υπήρξε μάλλον παθητικόν ορ- 
γανον ένεργείας ή άντενεργείας πρός τήν τουρκι
κήν εξουσίαν, ένω οί διά τού πλούτου αϋξηθέντες 
καί διά τής εύνοιας πάλιν αύξήσαντες αυτόν ήσαν 
όργανα πραγματικωτέρας ένεργείας. Μέ μόνην 
τήν διαφοράν οτι οί ούτω πως αυξανόμενοι εις 
παλαιοτέρους χρόνους έτελεύτων πάντοτε μέ τινα 
άπώλειαν, καί ή άπώλεια ήτο συνήθως τής κε
φαλής των, ήτις έπιπτεν έπί τέλους θύμα τής 
ραδιουργίας καί τής άπληστίας τών αΰλικών, 
έπισκιαζομένων ύπό τού πλούτου άλλά καί τής 
αύξούσης έπιρροής τού κατόχου αυτού. Εις τοι- 
αύτην τινά ίστοριονομικήν πηγήν δυνατόν είπεΐν 
οτι είχε τήν άρχήν καί ή δύναμις τού Γεωργίου 
Ζαρίφη παρά τοΐς κρατούσι καί ή κραταίωσις 
αυτού έν τω έθνικφ φρονήματι, συντελούντων όμως 
καί ίδιαζούσης μορφώσεως καί χαρακτήρος όστις 
ήν δλως ίδιος αύτφ καί τού όποιου τό βάθος ήν 
ή έμφυτος κοινωνική άγαθότης καί τό βαθύ αί
σθημα τής εΰποιίας ύπό τε γενικήν καί μερικήν γ
έποψιν, πρός τε τά άτομα καί τάς κοινότητας, καί 
ύπό τήν γενικωτέραν τέλος έποψιν τού έθνους, 
ήτις άπεκρυσταλλούτο παρ’ αΰτω εις τό μέγα 
καί ύψηλόν αίσθημα τής φιλογενείας, καί διεμόο- 
φο>σεν αύτόν ώς τόν άκρότατον τύπον, τήν ύψί— 
στην παράστασιν τού φιλογενούς τραπεζίτου Έλ- 
ληνος.

Πρό τού Κριμαϊκού πολέμου δ Γεώργιος Ζαρί
φης, καί νεώτερος έτι καί ήττον πλ.ούσιος καί οτε 
οί έν Κωνσταντινουπόλει τραπεζΐται ήσαν απλοί 
σαράψιδες ή τοκισταί, ήτο είς έκ τών πολλών 
έμπορων οϊτινες άπετέλουν πολλάς μικράς δυνά
μεις συντελούσας πρός ένα καί τόν αύτόν σκοπόν 
καί παραγούσας ούχ ήττον εν λεπτομερεία τό 
αύτό εύεργετικόν άποτέλεσμα έπί τής Ελληνικής 
κοινωνίας τής Κωνσταντινουπόλεως. Άλ.λά τό ό
νομα αύτού έφημίζετο ήδη, ήτο κύκλος έχων 
εύρυτέραν άκτΐνα άγαθότητος, αί πράξεις αύτού 
καί ή πρόοδος τού ένεργού σταδίου του άπηύγα- 
ζον ήδη ώς ήώς άνατέλλοντος Ήλιου. Ό  Κρι
μαϊκός πόλεμος έχάραξε τήν άρχήν νέου σταδίου 
έν Κωνσταντινουπόλει. Ήτο άφετηρία νέου βίου, 
αί πολιτικαί συνθήκαι ήρξαντο άλλοιούμεναι, αί 
κοινωνικαί καί έμποοικαί έπίσης. Ή δύναμις τού 
χρήματος ήρξατο συστηματοποιουμένη, οί ε'μπο- 
ροι έγίνοντο μεγαλέμποροι καί οί μεγαλέμποροι 
τραπεζΐται. Νέα πολιτικά ζητήματα προέκυψαν 
είς τό μέσον, άπητούντο νέοι χαρακτήρες καί νέα 
μορφή τών ύπολήψεων. Ό Γευίργιος Ζαρίφης προ- 
έβαλε τότε τελειότερος. Πατριαρχικός, διασώ- 
ζων τό άρωμα καί τήν χροιάν τής ανατροφής καί 
τών χρόνων άφ' ών έξήρχετο τσ ε . ΐ ιμ π ή  Γ ε ω ρ -  
γάχης —  άς μοί έπιτραπή ή προσωνυμία δι’ ής 
ήτο γνωστός καί προσεφωνεϊτο ύπό τών οικείων
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καί τών περί αύτόν καί ή τις ¿χαρακτήριζε τον 
τύπον τής εποχής— δέν εβράδυνε να δείξη ότι 
παρουσίαζε καί τα στοιχεία δι’ ών /¡δυνατό να 
άνταποκριθή καί προς τον νέον βίον καί τάς νέας 
απαιτήσεις ώς Γεώργιος Ζαρίφης. Ό τέως ε"[επο- 
ρο; άνέλαβε την δράσιν του τραπεζίτου τής έ- 
ποχής, αί σχέσεις άλλως τάς δποίας ¿καλλιεργεί 
ώς άνεπαισθήτως σχεδόν μετά πάσης τάξεωςκαί 
φυλής ανθρώπων έν τή Βαβυλωνία τών φυλετι
κών στοιχείων τής Κωνσταντινουπόλεως, έχων 
ώς κέντρον τήν ιδίαν φυλήν πάντοτε καί ώς στά- 
διον τήν τουρκικήν, ή πείρα τού προγενεστέρου 
αύτού σταδίου καί ή άντιληπτικότης τών είσα- 
χθέντων ευρωπαϊκών στοιχείων καί θεωριών εις 
τό έμπόριον καί τά χρηματιστικά, κατέστησαν 
αυτόν ού μόνον τό εύπλαστότερον όργανον, άλλά 
καί σχολήν νέαν ¿¡κπορική; καί τραπεζιτικής δρά- 
σεως. Ό  δέ τέως ευεργετικός άνήρ, δν ή φύσις, 
ή έξις, ή ανατροφή είχον παρασκευάσει προς 
τούτο, άνέλαβε τήν δράσιν τού φιλογενούς καί 
φιλανθρώπου, χωρίς ν' άποβάλη ουδέ τό έλάχι- 
στον στοιχεϊον τού προτέρου αυτού τύπου. Ούτως 
έν ψ ήν δ τ σ ι . Ι ιμ π ή  Γ ιω ργά χης  ετι καί μέχρι 
τελευτής δ πατριαρχικός άνηρ έν τ<ψ οϊκω καί έν 
τη πάτριά τών περιοικούντων καί οϊτινες έδέχοντο 
τήν ά[κεσον αγαθοεργόν αύτού έπίδρασιν καί έν 
τώ κύκλω τών έπαιτών, οϊτινες έμυρμηκίων περί 
αύτόν τό σάββατον ότε κατήρχετο εις τό γρα- 
φεϊον του, ήτο συγχρόνως δ έξ άνωτέρας περιω
πής φιλογενής εύεργέτης τών έθνικών καθιδρυμά- 
των, δ ισχυρός προστάτης καί άντιλήπτωρ τών 
χρηζόντων προστασίας, δ γενναίος αείποτε χορη
γός τών σπουδαζόντων νέων οϊτινες ήθελον συ- 
στηθή πρός αύτόν ώς διακρινόμενοι έπί ευφυΐα ή 
ώς έπαγγελλόμενοι άγαθά τή εθνική προόδω, δ 
φιλάνθρωπος συνδρομητής πάσης αγαθής ύποθέ- 
σεως, δ αγαθός σύμβουλος έν τοΐς έθνικοίς πράγ- 
¡κασι.

Ώς πρός τό τελευταΐον τούτο, ή ένέργεια τού 
Γεωργίου Ζαρίφη παρεξηγήθη πολλάκις καί έν 
Κωνσταντινουπόλει καί ένταύθα μάλιστα εις περι
στάσεις τινάς κρισί[κων έθνικών ζητημάτων. Άλλ’ 
άφ’ ένός ή ¡καλακότης αύτού έν τ<ρ βουλγαρικοί 
ζητήματι ότε τό πρώτον ένεφανίσθη τούτο καί 
έτέθη έπί τού τάπητος έν Κωνσταντινουπόλει, 
άπέρρεε μάλλον έκ τής φιλανθρωπικής αύτού φύ- 
σεως καί έκ τού εύρέως ¿κείνου αισθήματος τού 
χριστιανικού κοσμοπολιτισμού έν ’Ανατολή, όπερ 
αν καί φαίνεται ώς τό άγλαότερον χαρακτηριστι
κόν τού Έλληνος, άλλ’ είνε συγχρόνως καί τό 
έθνικόν μειονέκτημα αύτού άπέναντι τών άλλων 
φυλών. Άλλά δ Γεώργιος Ζαρίφης ουδέποτε ήν 
επιβλητικός έν ταΐς συμβουλαΐς αύτού. Παρεΐχεν 
αύτοϊς ώς καθήκον καί έγίνωσκεν έκ προτέρων δ τι 
ήτο δυνατόν καί νά μή άκολουθήσωσιν αύτάς. 
"Αλλως ουδέποτε έζήλωσεν ούδ’ έφιλοδόξει τό

πρόσωπον Πυθίας έν ούδεμιά περιπτώσει. Ήτο 
δ στρατάρχης πασης ένεργείας όστις είσήγε μέν 
τό προσωπικόν στοιχεϊον έν τοΐς στρατιωτικοΐς 
συμβουλίοις ών προίστατο, άλλ’ άφινεν εις αύτά 
νά εϊπωσι τήν τελικήν λέξιν. Τό έμβλημά του 
ήν ή πρακτικότης, οπερ έπανελάμ-βανε συνήθως 
διά τής άγαθωτάτης φράσεως «π ρ α κ τ ικ ά  π ρ ά γ 
μ α τα ,  η Καί ίσως μάλιστα αυτός διά τού διαυ
γούς αύτού οφθαλμού τής πρακτικότητος διέβλε- 
πεν ένίοτε πολλώ άπώτερον ή άλλοι συστηματι
κοί διά τών πολύπλοκων θεωριών αύτών.

Άλλ’ ή τραχυτέρα περίοδος τής παρεξηγήσεως 
τών ένεργειών τού Γεωργίου Ζαρίφη ύπήρξεν ή 
έπί τού κρητικού ζητήματος Ή ύπερεξημμένη 
τότε φιλοπατρία τού ελευθέρου Έλληνος δέν διέ- 
βλεπεν έν αύτώ ή αύτόχρημα προδότην. Ό  Ζα
ρίφης ήν δ τραπεζίτης δ ποιούμενος δάνεια πρός 
τούς έχθρούς τής πατρίδος. Έν Άθήναις, άν εύ- 
ρίσκετο πρός στιγμήν τότε , ήθελεν ύποστή τόν 
νόμον τού Λ υ τ τ ζ  εξάπαντος. Άλλ' εις τούς κρί
νοντας σήμερον άνευ τών προλήψεων τής εποχής 
ύπάρχει άκαταμέτρητος διαφορά καί μεταξύ τού 
Θεμ,ιστοκλέους άκόμη φεύγοντος τόν άχάριστον 
δήμον ’Αθηναίων καί καταφεύγοντος πρός τόν 
έχθρόν καί τού Γεωργίου Ζαρίφη βιούντος, άνα- 
στρεφομένου καί σχεδόν πολιτευομένου παρά τοΐς 
έχθροΐς αύτοϊς. Ό  Ζαρίφης ¿δάνειζε τοΐς Τούρ- 
κοις χωρίς νά είνε διπλούς χαρακτήρ, δ Ζαρίφης 
ήσπάζετο βεβαίως έγκαρδίως τό κίνημα τών Κρη- 
τών χωρίς ν’ άποκρύπτη τήν ένδόμυχον εύχήν 
όπως ή νήσος άποτελέσγ, μέρος τού έλευθέρου βα
σιλείου καί έδιδε χεΐρα βοήθειας εις τόν άγώνα 
οσον ήδύνατο νά δώση. Άλλά προσκληθείς νά 
συμ.μετάσχη δανείου, ούτινος δέν ήτο δ σημ.αιο- 
φόρος, αύτός δ τραπεζίτης, ού αί πράξεις πρός 
τήν τουρκικήν κυβέρνησιν ήσαν εις άδιεξίτητον 
λαβύρινθον, ώφειλεν άρα νά ύψώστ, σημαίαν άν- 
ταρσίας; ώφειλε νά θυσιάση αύτός πολιτικήν 
έπιρροήν καί δύναμιν ήν ήδύνατο νά μεταχειρι- 
σθή έπ’άγαθώ τού ύπολοίπου δούλου Ελληνισμού, 
ίσως δέ καί έπ’ άγαθψ τών συμφερόντων τής 
Ελλάδος αύτής; Βεβαίως δέν ήτο τόσω έπιπό- 
λαιος καί έ"πραξεν ώς Έλλην ούχ ήττον ή ώς 
τραπεζίτης ο,τι κατεκρίθη τότε ώς άντεθνικόν.

"Ο,τι πρό οφθαλμών είχεν δ Γεώργιος Ζαρίφης 
πάντοτε δέν ήτο ή 'Ελλάς αύτή καί μόνη, τό 
έλεύθερον βασίλειον. Ήτο ή δύναμις τού 'Ελλη
νισμού, τό κράτος, ή ισχύς αύτού έν άπάσαις αύ
τής ταΐς έκδηλώσεσιν, έν τή εύρυτέρα τής έννοιας 
εκδοχή. Έλλην έλεύθερος αύτός καί τρέφων τόν 
εγκάρδιον πόθον τού μεγαλείου τής Ελλάδος 
διέβλεπε τούτο ού μόνον έν τή μεγεθύνσει τής 
έλευθέρας χώρας, άλλ’ έν τή άναπτύξει καί περι- 
φρουρήσει τών δπουδήποτε συντριμμάτων τού 
Ελληνισμού, άτινα θά ώσιν έν ιστορική τίνι 
ήμέρα τό φύραμα νέας άναδημ-ιουργήσεως. Είθε
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καί πάντες οσοι προϊστανται ισχυρού παράγοντος 
ένεργείας νά είχον τήν αύτήν οΐαν εκείνος άντί- 
ληψιν τής άποστολής καί τού έδάφους έν ώ 
κέκληνται νά δράσωσι. Καί άληθώς πάσα ή 
ένέργεια αύτού έθνική, ¿¿παιδευτική, εμπορική 
τραπεζιτική είχε τήν αύτήν κατεύθυνσιν.

Ή συμμετοχή αύτού εις εμπορικά; καί τρα
πεζιτικής επιχειρήσεις ύπήρξεν όργανον δημιουρ
γίας ελληνικής τραπεζιτικής ύπεροχής έν Τουρ
κία καί έλληνικών περιουσιών έν τώ διεθνεΐ 
έκείνψ συναγωνισμώ τού Βυζαντίου, ένθα ούχί 
μόνον τά έγχώρια στοιχεία, άλλά καί εύρωπαϊκά 
συνεπαγόμενα όγκον χρήματος καί διπλωματικής 
έπιβολής τελούσι τόν ίσχυρότατον άνταγωνισμόν 
πρός τήν έλληνικήν φυλήν. Είνε ολίγον τούτο 
άράγε; Άλλά καί ή έκπαιδευτική αύτού ενέρ
γεια διηυθύνετο μετά τής γενναιοτέρας διαθέσεως 
καί διά τού σκοπιμωτέρου τρόπου. "Αν αύτός διά 
τάς πολλάς καί ποικίλας άσχολίας αύτού δέν 
ήδύνατο πάντοτε άφ' έαυτού νά σκεφθή τό πρα- 
κτέον, άλλ' ήτο όξύτατος νά άντιληφθή τάς ει
σηγήσεις άλλων καί ύπό τήν πρακτικωτέραν 
αύτών έποψιν, καί έδιδε πλήρει τή χειρί, όπου ! 
άλλοι ύπελόγιζον, καί έδιδεν, οπερ καί τό σπου- 
δαιότερον πολλάκις, τό σύνθημα τής γενναιοδω
ρίας αύτός καί τήν άφορμήν άμίλλης. Αέν θά 
καταλέξωμ.εν τόν άριθμόν τών συγκεκριμ.ένων 
εύεργεσιών ών πολλαί κατέλιπον ίχνη άνεξίτη- 
λα ώς ή οικοδομή τού μεγαλοπρεπούς κτιρίου 
τής σχολής τού Γένους έν Κων/πόλει καί ή προι- 
κοδότησις τών Ζαριφείων διδασκαλείων έν Φι- 
λιππουπόλει. Περί τούτου θά ήδύνατο νά είπη 
τις άσφαλέστερον μ.όνον άν έγίνωσκε τό μ.ερίδιον 
οπερ έν τοΐς ίσολογισμοΐς αύτού άφιέρου εις τήν 
άγαθοεργίαν. Άλλά τό άνυπολόγιστον ιδίως είνε 
ή πολιτική καί κοινωνική δύναμις αύτού, τά στοι
χεία τής πολλαπλής ύπολήψεως άπερ αύτόματα 
συνεκέντρωσεν έν τώ προσώπω αύτού, ό αγαθός ι 
καί άπέριττος έκεΐνος γέρων, δ έξοχος έκεϊνος τύ
πος τού Κωνσταντινουπολίτου άστού, τόν δποΐον 
περιεστοίχισεν, εκάλλυνεν, άλλ’ούδόλως παρήλ- 
λαξεν ούτε έδηλητηρίασεν δ έξωτερικός πολιτι
σμός.

Κατά τούς τελευταίους αύτού χρόνου; ύπήρ
ξεν δ φίλος τού Σουλτάνου, ούχί δ εύνοούμ,ενος, 
άλλά δ άγαθός αύτού φίλος, δ άγαπητός γέρων, 
πρός ον δ μέν όθωμανός άναξ τρέφων άληθή σε- 
βασμ,όν άνεκοίνου τάς σκέψεις καί τάς ψυχικάς 
αύτού παθήσεις, έκεΐνος δέ τάς σχεδόν πατρικά; 
αύτού συμβουλάς, τάς δποίας ούδόλως ήγνόει δ 
Σουλτάνος ότι προκειμένου περί τών έλληνικών ί 
πραγμάτων έχρωμάτιζεν ή άγάπη τού ε”θνους ! 

,γ ; του. Ή  φιλία αύτη ¿χρονολογείτο πρό έτών ήδη 
ότε δ Σουλτάνος άπλούς έτι πρίγκιψ ών ούδέ I 
ύπελόγιζεν ίσως ότι έμελλε νά βασίλεύση. Καί | 
δμολογουμ,ένως δ τότε πρίγκιψ Χαμήτ Έφένδης | 
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είχεν άποκτήσει φίλον έκ τών ά ρ ισ τω ν  χ ρ ισ τ ια  
να»' τόν άριστον. Καί έγίνωσκε τούτο δ Σουλτά 
νος καί δέν άπέκρυπτε τήν οικειότητα αύτού 
πρός τόν Γεώργιον Ζαρίφην, ένώ αύτός ούδόλως 
έποιεΐτο ματαίαν έπίδειξιν τής σουλτανικής φι
λίας του, πολλώ δέ ήκιστα κατάχρησιν τής θέ- 
σεώς του. Άλλ' δ κόσμος έγίνωσκεν αύτήν καί δ 
Σουλτάνος έπεθύμει τήν δημοσιότητα τού πράγ- 
μ.ατος. Διηγούνται, ότι ότε τό πρώτον μετά τήν 
άνάρρησιν τού οθωμανικού μονάρχου, δ γέρων 
Ζαρίφης προσκληθείς μετέβη πρό; έπίσκεψιν αύ- 

1 τόύ, έφόρεσε τό κεκανονισμένον φέσιον άντί τού 
πίλου. Άλλ’ δ Σουλτάνο; μετά πολλής οίκειότητος 
δεξάμενος αύτόν, τώ είπεν ότι δέν έπιθυμεΐ, διότι 
δ Θεός ήθέλησε νά βασίλεύση, νά μ,εταβάλη δι’ 
αύτό καί δ γέρων φίλος του τάς έξεις. Ή  έκ- 
φρασις τής επιθυμίας τ&ύ Σουλτάνου είνε δια
ταγή καί έκτοτε δ Γεώργιος Ζαρίφης, άνήρ Ιδιώ
της, ούδένα φέρων τίτλον, μετέβαινεν εις τά άνά- 
κτορα φέρων τόν συνήθη πΐλόν του. Οϊ φρουροί 
παρουσίαζον όπλα καί οϊ άνακτορικοί θεράποντες 
ύπεχώρουν εύλαβώς. —  Διήρχετο δ φίλος τού 
Αύθέντου.

Άλλ' ή φιλία τού Σουλτάνου ούδέν προσέθη- 
κεν ούδέ άφήρεσεν άπό τού γηραιού Ζαρίφη. Έν 
τή πόλει τής άνατολικής έθιμοταξίας τή Σταμ- 
πούλ, δ αύτός άνήρ, οστις τήν πρωΐαν παρεκά- 
θητο μ.ετά τού Σουλτάνου καί τήν μ,εσημβρίαν 

! προήδρευε συμβουλίου κορυφαίων τραπεζιτών,
1 μετά μεσημ-βρίαν συνωμίλει πρός υπότροφον αΰ- 
| τού τόν δποΐον ήρώτα περί τών σπουδών του 
; καί τήν έσπέραν έδέχετο γραΐάν τινα ήτις ήρ- 

χετο νά τόν παρακαλέση νά μεσιτεύση διά τόν 
υιόν της ή καί γηραιόν τινα όθωμ.ανόν οστις πα- 
ρεκάλει αύτόν νά μεσολάβησή εις τόν υπουργόν 
διά τήν παροχήν συντάξεως. Τό θέαμα ήτο 
πολλάκις συγκινητικόν. Ό  Τούρκος στρατιώτης, 
όστις ήν άρκούντως υπερήφανος ώστε νά ζητήση 
συνδρομήν άπό τού Ζαρίφη, δέν έθεώρεε ταπει
νωτικόν νά παρακαλέση τόν άγαθον φίλον τού 
αύθέντου νά τώ χρησιμεύση ώς μεσίτης υπέρ τής 
συντάξεως. Είχε συστηθή πρός αύτόν άπό γη
ραιόν τινα οίκοκύρην όστις είχεν ε’λευθέραν τήν 
είσοδον εις τήν οικίαν τού τσελεμπή Γεωργάκη 
καί ήτο βεβαιότατος ότι έκεΐνος ούδέν θά τώ 
ήρνεΐτο. Ένθυμούμεθα ιστορικόν τι άνέκδοτον, 
οπερ έχομεν έκ πηγής αύτού τού εύεργετηθέντος. 
Ήτο νέος τις σπουδάσας έν Εύρώπη τή χορηγία 
τού ίδιου τήν μηχανικήν. Ότε έπανήλθε, συμ- 
πληρώσας τάς σπουδάς του, παρουσιάσθη πρός 
αύτόν.

—  Έ  καλά, ε'μαθες αύτήν τήν μηχανικήν, 
πώς τήν λέγουν;

—  Μάλιστα Κύριε Ζαρίφη.
—  Τώρα λοιπόν θέλεις νά σέ τοποθετήσωμεν. 

Πήγαινε λοιπόν εις τόν υπουργόν τών δημοσίων
32
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έργων καί ώμίλησέ του ε'κ βέρους μου. Πάρε καί 
την χά ρ τα  μου.

Μετά μίαν εβδομάδα δ νέος παροϋσιασθείς 
πάλιν.

—  Πώς! δέν έκαμαν τίποτε; Κάθησε ολίγον.
Καί διατάσσει τον γραμματέα νά τοϋ

^ράψη ¡Αίαν συστατικήν. Άλλα καί ή συστατική 
έν έτελεσφόρησεν. Ό  νέος παρουσιάσθη πάλιν. 

Ό  Γεώργιος Ζαρίφης τον παραλαμβάνει τότε 
έφ’ άμάξης, μεταβαίνει εις τό ύπουργεϊον καί 
παρουσιάζων αυτόν προς τόν υπουργόν, τοϋ λέγει;

—  Έξοχώτατε, αύτό τό παιδί είνε παιδί 
μου, καί δέν θέλω νά τό στείλης όπίσω μέ άδεια 
χέρια.

Ήτο θέαμα τό όποιον θά έφείλκυε την προσ
οχήν τοϋ ξένου ότε κατήρχετο εις τόν Γαλατάν. 
Έβλεπέ τις αγαθόν γέροντα τήν άνοιξιν φέροντα 
νεανικήν ενδυμασίαν ανοικτού χρώματος καί ρό- 
δον εις τήν δεξιάν, περιστοιχιζόμενον ύπό σφη- 
κιας μεσιτών, α'ίτινες παρεκάλουν αυτόν νά τοϊς 
άναθέση πράξίν τινα. Τό κατάστημα αότοϋ είχε 
τούς Ιδιους του μεσίτας, οΰχ ήττον ό γέρων δεν 
ήθελε ν’ άπέλθωσιν οΐ άνθρωποι δυσηρεστημένοι, 
καί ε”διδεν εις έκαστον μικράν τινα παραγγελίαν 
καί άπήρχοντο καταγοητευμένοι έξ αΰτοϋ. Οϋτω 
δε εις παν βήμα αΰτοϋ εΰρισκε τρόπον ϊνα εΰερ- 
γετή είτε παρέχων εργασίαν, είτε παρέχων συν
δρομήν καί γινόμενος τό κέντρον ζωηράς πάντοτε 
εθνικής καί κοινωνικής ένεργείας.

Καί άλλοτε μεν εΰρισκε ζηλωτάς αΰτοϋ καί μιμη- 
τάςόπωσδήποτε τοϋ παραδείγματος.'Αλλά κατά 
τούς τελευταίους χρόνους είχεν άπολειφθή μόνος 
καί μόνος έφερε τό βάρος τοσούτων πολύπλοκων 
αναγκών τής βυζαντινής έλληνικής κοινωνίας. 
’Αλλά σήμερον Ιξέλιπε καί οΰτος. ’Εντεύθεν είνε 
είλικρινέστατον τό πένθος καί εγκάρδιος ή θλίψις 
ή έκδηλωθείσα έπί τώ θανάτω αΰτοϋ έν Βυζάν
τιοι. Τοιούτοι άνδρες, οίος ό Γεώργιος Ζαρίφης, 
έπισπώμενοι τήν ύπόληψιν καί τήν αγάπην το- 
σούτω πολλαπλών καί έν πολλοϊς άντιμαχομέ- 
νων στοιχείων, οΰτε γεννώνται εΰκόλως ούτε 
διαπλάσσονται, καί σήμερον μάλιστα όπότε καί 
αί συνθήκαι παρήλλαξαν καί τά άτομα έν γένει 
άποβλ έπουσιν έκαστον εις μίαν καί αποκλειστι
κήν διεύθυνσιν. Εΰχής έργον θά ήτο μόνον άν ή 
οικογένεια αΰτοϋ έκληρονόμει τό ζώπυρον οπερ 
ό γενάρχης έκληροδότησεν αύτή, διασώζουσα 
άκμαίαν καί τήν εΰγενή παράδοσιν τού οίκου 
και το γοητρον αύτού, δπερ τοσοϋτον στενώς 
είχε συνδεθή τελευταϊον μετά τής έννοιας τής 
φιλανθρωπίας καί τού γοήτρου αΰτοϋ τοϋ έλλη- 
νικοϋ ονόματος έν Κωνσταντινουπόλει.

Π. ΘΩΜΑ.

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΝΝΗΜΕΙΠΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΟΝΟΣ

'Δλιζιβρόχια και ράβδοι. —  Ό  «Γλο; τοϋ Καποδιστρίου. 
—  Τϋ φόρεμα τής χυρα Φροσύνης.

’Εντός ύελοσκεποϋς ερμαρίου κεΐνται άναμίξ 
ράβδοι καί άλεξιβρόχια άνήκοντα εις άνδρας 
τής μ.εγάλης τού άγώνος γενεάς. Τά άλεξιβρό- 
χια ταύτα, ών τά δύο άνήκον τφ Γεωργίω Κουν- 
τουριώτη, έτερον δέ τω Γεωργίω Σαχίνη, κινούσι 

! τήν περιεργίαν τών νεωτέρων διά τό παρά- 
[ δοξον τοϋ σχήματος καί τοϋ χρώματος.

Τά δύο είνε έρυθρά, τό έτερον κυανοϋν, καί 
τό μέν έν μετάλλινη θήκη τιθέμενον μεταμορ- 
φούται αίφνης εις χονδρήν βακτηρίαν,τοϋ δ’άλλου 
άποσπάται ή λαβή άνασυρομένη καί προβάλλει 
έκ τών ειρηνικών σπλάγχνων αΰτοϋ όξεϊα λεπίς 
έγχειριδίου καθιστώσα τό φιλήσυχον σκεύος χρή
σιμον φύλακα οΰ μόνον κατά τής βροχής, άλλα 
καί κατά τών κακούργων άκόμ,η.

Αί δύο ράβδοι, άνήκουσαι εις τόν Σπετσιώτην 
Μέςην ή μία, καί εις τόν Ύδραϊον Β. Μπουν- 
τούρην ή άλλη, οΰδέν έχουσιν ίδιάζον είνε άμφό- 
τεραι εύθεΐαι έκ στιλπνού ξύλου βυσσινοχρόου 
μετά μικράς χρυσής κεφαλής, έφ’ής φέρουσι κε- 
χαραγμένα τά αρχικά στοιχεία τών έπιφανών 
κτητόρων. Καί τοϋ μ.έν Β. Μπουντούρη ύπάρ- 
χουσι καί άλλα τινά έν τη έκθέσει· ή ταμβακο- 
θήκη του, τό ώρολόγιόν του, ή σφραγίς καί τά 
ό'πλα του, άλλά τοϋ Μέξη τό όνομα πενιχρότα
τα έκπροσωπεϊται διά τής ράβδου του μ.όνης 
καί τού ακροπρώρου τού πλοίου του, πενιχρότερον 
δ’ ¿τι τό τοϋ έτέρου σπετσιώτου πολιτικού, τοϋ 
μ-εγαλόφρονος καί συνετού Π. Μπόταση, τοϋ έπί- 
σης άδρώς είσενεγκόντος ύπέρ τοϋ άγώνος, ούπνος 
μόνον την ιλαράν μορφήν προσβλέπομεν μεταξύ 
τών έλαιογραφικών εικόνων τού Ναυστάθμου.

Μετά τών λαϊκών ράβδων άνάκειται προέχουσα 
τό μήκος ή ποιμ,αντοριχή ράβδος τού άγιου Εφέ
σου δωρηθεΐσα αΰτφ ύπό τοϋ ΙΙατριάρχου Γρη- 
γορίου Ε'.

’Εν τώ αΰτω έρμαρίω υψηλός πίλος τεφρόχρους 
έν μέρει έρρακωμένος προσελκύει κύκλον πολυα- 
ρίθμων θεατών, διότι πινακίς πολυσήμαντος άνήρ- 
τηται έπ’ αύτού δηλοϋσα ότι ό πίλος ούτος είν’ 
έκείνος, δν έφερεν ό Καποδίστριας καθ’ ήν ώραν 
έδολοφονήθη έν τω ναώ τού άγιου Σπυρίδωνος 
τήν 27 Σεπτεμβρίου 1831.

Ό πίλος ούτος άπεστάλη έξ 'Οδησσού άνή- 
κων ήδη εις τόν πρίγκηπα Καγκάριν, άφίκετο 
δέ κατ’ αΰτήν τήν ώραν καθ’ ήν έγίνετο ή έναρ- 
ξις τής έκθέσεως, άλλ’ ή έπιτροπή έξαιρετικώς 
άπεδέξατο αΰτόν ώς πολύτιμον έκθεμα. ’Αξιο
σημείωτοι δ’ είνε καί αί συναποσταλεϊσαι δύο 
έπιστολαί τού Καποδιστρίου γαλλιστί γεγραμ-

μέναι ολίγον χρόνον προ τοϋ θανάτου αΰτοϋ, έν 
αίς προβλέπων τήν τεκταινομ-ένην φονικήν συνω
μοσίαν, μετά θαυμαστής μεγαλοψυχίας κηρύττει 
ούτος ότι μεθ’ όλα ταύτα έννοεϊ νά έμ.μείνη πιστός 
καί ανένδοτος εις τήν έπιτέλεσιν τοϋ ύψηλοϋ 
καθήκοντος, έν ώ ή μοίρα εταξεν αΰτόν, έλπίζων
εις τοϋ Θεού τήν προστασίαν........

Έν έκπληκτική άντιθέσει προς τά πτωχικά 
ταύτα καί πεπαλαιωμένα λείψανα τής μεγάλης 
έποχής, άπαστράπτον όλον έκ χρυσού άπλοϋται 
τό βαθύχρουν καί πολύπτυχον φόρεμα τής ώραίας 
εκείνης τών Ίωαννίνων γυναικός, ήν άπέπνιξεν ό 
Άλή πασάς καί άπηθανάτισεν ό ’Αριστοτέλης 
Βαλαωρίτης. Ή  κυρά Φροσύνη οΰδέν έχει κοινόν 
πρός τόν ύπέρ έλευθερίας έλληνικόν ’Αγώνα τοϋ 
1821, οΰδ’ άξιομίμητον παράδειγμα παρέχου- 
σιν οί μετά τοϋ Μουχτάρ έρωτες αΰτής. Τό τρα
γικόν τέλος τής ζωής της, τό προελθόν έκ τής 
σκληρότητας τοϋ μισητού τυράννου τής ’Ηπείρου 
έκίνησε τήν ύπέρ αύτής συμπάθειαν τού έλληνι- 
κού λαού, όστις συνέθεσε καί τό γνωστόν δημώ
δες έλεγεϊον εις μνήμην αύτής:
Τραβάει αγέρας χαι βοριάς κα ι χνματα ή Λίμνη 
Νά βγάΛη τής άρχόντισσαις χαι την χνρά  Φροσύνη...

Έκ δέ τού λαού παρέλαβεν είτα καί διέπλασε 
τελειότερον ή έπική καί ή δραματική ποίησις 
τό πρόσωπον τής Φροσύνης καί έξωράϊσε καί 
έξιδανίκευσεν αύτό ούτως, ώστε ή άπιστος σύζυ
γος τών Ίωαννίνων, ή έρωμ,ένη τού τούρκου πασά 
κατέστη έκ τών προσφιλεστέοων ήρωΐδων τής 
νεοελληνικής ποιήσεως.

Εΐπομεν μεθ’ όλα ταύτα οτι οΰδέν κοινόν 
έχει ή Φροσύνη πρός τόν έλληνικόν ’Αγώνα καί 
τό φόρεμα δ’ αΰτής κείται έν τή έκθέσει μό
νον ώς λάφυρον συληθέν έν Ήπείρω κατά τήν 
έπανάστασιν ύπό τών στρατιωτών τοϋ Βαλτι- 
νοϋ αρχηγού Σωτηρίου Στράτου, οϊτινες καί έξε- 
χώρησαν αύτό ώς έκλεκτήν μ,ερίδα τώ άρχη- 
γώ των.

Έκ τών διαστάσεων τοϋ φορέματος φαίνεται 
ότι ή ώραία Φροσύνη δέν ήτο ύψηλοϋ άναστή- 
μ-ατος, τό δέ σώμα αΰτής έξεϊχεν έπί λεπτότητι 
καί Ιδίως ή όσφύς αΰτής δέν είχε διάμ.ετρον 
μείζονα τών πεντήκοντα έκατοστομέτρων, καί 
τούτο πρό τής έφευρέσεως τών στηθοδέσμ.ων. Ό  
δέ πλούτος τού φορέματος, μολονότι έφθάρη πως 
έκ τού χρόνου καί τής χρήσεως, άλλά μ.ένει ετι 
βαρύς καί άληθώς θαυμάσιος· άν δέ πιστεύση 
τις καί τό λεγόμενον ότι έξ έκάστης τών χρυσών

Γλωσσίδων εις ας άπολήγει ό πλατύτατος πο- 
όγυρος, έκρέμ.ατο άούπια  ισπανική, δέν δύνα- 

ται ν’ άμφιβάλλη πλέον ότι τό φόρεμα τούτο 
είνε άληθώς ηγεμονικόν καί δώρον αύτού τοϋ 
Μουχτάρ πρός τήν φιλτάτην έρωμένην. Το φό
ρεμα συνοδεύουσι καί δύο μικρά, κομ.ψά, έπίσης 
περίχρυσα καί βαρύτιμα σανδάλια. Τις οίδεν άν

Ε  Σ ,

δέν είνε αΰτά έκεΐνα άπερ έφόρει ή ατυχής έν 
τή τελευταία μετά τού Μουχτάρ συνεντεύξει! 
τις οίδεν άν δέν είνε αΰτά έκεϊνα έφ’ ών έσύρετο 
τρέμουσα, λιπόψυχος, έν ώ πέραν άντήχει σβεν- 
νύμενος ό περιπαθής τού έοαστού αποχαιρετισμός:

Φροσύνη, μ' /στοίβαν νά π ά ω  ’ς rd  (εva 
Μακριά ·ς τον πάίεμο μ ¿σ' 'ς τη φωτιά·
ΒγάΛ' απ' τά χείΛη σον τάγαπημύνα 
Δός μου για σύντροφο χίΛια φιΛηι.

0 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΒΙΟΣ ΕΝ Α ΓΓΛ ΙΑ ι

Μ ία  σννεάρίασις τή ς  ΒουΛής τ ώ τ  Κ ο ιν ο τή τω ν ·
(  Σ υ ν ιχ ί ια ,  Γ ί *  «ρ ο η γ ο ύ μ ιν ο ν  ψ ύ λ λ ο ν ) .

Ή άρίστη κλασική έκπαίδευσις ήν λαμβάνου- 
σιν έν ’Αγγλία αί τά κοινά πράττουσαι τάξεις, 
ή συνήθεια τού έκφράζειν τάς ιδέας έν δημο- 
σίω ήν κτώνται ήδη άπό τού σχολείου, τό άτε- 
λεύτητον κύμα τών έπιδορπίων λόγων, προσφω
νήσεων, όμίλιών, δημοσίων διαλέξεων, τό πα- 
φλάζον περί τόν νεανίαν άγγλον, έξωκείωσαν 
αΰτόν μετά τών ¿ητορικών τύπων, κατήρδευσαν, 
έζύμωσαν αΰτόν διά τής δημοσίου εύγλωττίας. 
Σπανίως μ-εταρσιούται πρός τάς κορυφάς τής 
τέχνης, άλλ’ ¿τι σπανιώτερον φαίνεται ανεπαρ
κής. Άλλως τε γινώσκει καλώς τό άντικείμενον, 
όπερ πραγματεύεται, έμ,ελέτησεν αύτό κατά βά
θος, έν τή πατρίδι αύτού, έν τή άλλοδαπή, διότι 
ταξειδεύει κατά παν ε'τος καί έπίσταται δύω ή 
τρεΐς γλώσσας* είνε ειδικός έν τοϊς ζητήμασιν, έχει 
πάντοτε πρό όφθαλμ.ών νά έκμάθη τι ένδιαφέρον 
ή καινόν. Τόν άκροώνται λοιπόν, τοΰλάχιστον 
μέχρι τής ώρας τού δείπνου.

Έάν βάλλη ακριβώς εις τόν σκοπόν, έάν τό 
ύπσκείμ.ενον αύτού κινή τό διάφορον όπωσδήποτε 
τοϋ ακροατηρίου του, έπανειλημμένα hear! hear! 
(άκούσατε! ακούσατε!) προφερόμενα ύπό τών 
συναδέλφων του, σημειοϋσι τάς εΰτυχεστέρας 
αΰτοϋ λέξεις. Άλλά θερμ,αίνεται, φέρει τόν πόλε
μον έπί τοϋ πολεμ.ίου στρατοπέδου * τό αντίθετον 
κόμμ.α έξάπτεται, μυκτηρίζει, αντιτάσσει Πθ1 
no ! (όχι! 0χιΙ) μάλλον ή ήττον έντονα εις τούς 
ισχυρισμούς αΰτοϋ.

Άνευφημίαι έν τή κυριολεκτική έννοια ώς παρ’ 
ήμϊν, χειροκροτήσεις τοιαϋται δι’ ών έκδηλού- 
ται ή έπιδοκιμασία, οΰδέποτε ύπάρχουσιν έν τή 
Βουλή τών Κοινοτήτων. Τοΰλάχιστον έν μόνον 
άναφέρεται παράδειγμα τοιούτων τούτο δέ κατά 
τό 1863, εις τόν έπίλογον άγορεύσεώς τίνος τού 
Γλάδστωνος έπί νομοσχεδίου·τινός περί διαχει
ρίσεων τών φιλανθρωπικών προικοδοτημάτων. Ό 
θαυμασμός τοϋ ακροατηρίου ύπεκκαυθείς έδανεί- 
σθη πρός στιγμήν τόν τρόπον τής ηπειρωτικής 
έκδηλώσεως αύτού. Άξιοσημείωτον έν τούτοις 
γεγονός! τό νομοσχέδιου όπερ ύπερήσπιζεν ό έξο
χος πολιτικός άπέτυχεν οΰδέν ήττον.
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Σπανίως διακόπτουσι τον ρήτορα, θύσεις 
έπιχειρεϊ να διακόψη το νήμα τής άγορεύσεως 
αύτοϋ. Ή  κοινοβουλευτική αβροφροσύνη αντιβαί
νει είς τούτο. Το σώμα, διά του προέδρου αΰτοϋ, 
δέν ίδωμεν αύτώ τόν λόγον, όπως άγροίκός τις 
διακόψη αύτον. Τοϋτο ουδέποτε γίνεται έν τω 
Κοινοβουλίω όσον ούδ’ έν αιθούση συναναστρο
φής. Τό πολύ συνάδελφός τις, έξαιρετικώς επη
ρεαζόμενος ΰπό πραγματικού τίνος λάθους, θά 
έρ̂ ιψοκινδύνευε να παρεμβάλη εΰγενώς πάντοτε 
επανορθωτικήν τινα παρατήρησιν, χαιρετίζω·/ διά 
τού πίλου. Έκρηξις οργής ή ρητή διάψευσις δεν 
συμ-βαίνουσιν ουδέ άπας εντός δεκαετίας καί 
τότε πάλιν παράγουσι σκάνδαλον.

Άλλως δ όήτωρ τηρεί λίαν εύλαβώς τήν έθι- 
μοτυπίαν τού τόπου καί άξιοι κατ’ ακολουθίαν 
ϊνα καί οι άλλοι ϋποβάλλωνται αυτή απέναντι 
αυτού. Δεν απευθύνεται πρός τούς αντιπάλους 
του, δέν δεικνύει αυτούς δι’ επιτακτικού δακτύ
λου, δέν ζητεί νά προσβάλη αυτούς, δέν παρεκ
τρέπεται είς προσβλητικής προσωπικότητας. Ά ν  
νομίζη οτι πρέπει νά ύποδηλώση Οτι μέλος τι 
τού Κοινοβουλίου παρεμόρφωσεν έν έπιγνώσει 
τήν αλήθειαν, θά σπεύση παραυτίκα νά πρόσθεση 
ότι τοϋτο α ύπό κοινοβουλευτικήν έννοιαν.» ’Εάν 
εύρεθή ήναγκασν.ένος νά ύποδείξη τόν ύπονοούμε- 
νον, δέν σημαίνει αύτόν διά τού ονόματος, άλλά 
τόν χαρακτηρίζει διά τής κοινοβουλευτικής φρα
σεολογίας α δ αξιόλογος μου φίλος δ βουλευτής 
τής Δείνα πόλεο>ς». ’Εάν δέ πρόκηται περί 
υπουργού, εστε βέβαιος οτι θά μεταχειρισθή προ; 
τούτο μόνον τόν τίτλον τού αξιώματος αύτού. 
Οΰτω δέ ένώπιον ενός ανωνύμου Κοινοβουλίου 
αναπτύσσει την γνώμην αύτού, καί αυτός ανώνυ
μος, καί όνομαστός μόνον ώς αντιπρόσωπος μιας 
έκλογικής μονάδος. Ά ν  παρεκκλίνη πρός στιγμήν 
τού ουσιώδους τούτου κανόνος, ή τρομερά ποινή, 
δι’ ής δ πρόεδρος θέλει απειλήσει αύτόν ίνα τόν 
έπαναφέρη είς τήν τάξιν, έστι νά τόν είδοποιή- 
ση ότι θέλει περιέλθει είς τήν ανάγκην. . . .  r u  
το ν  άποχα .Ιέσ ι) διά τοϋ  ονόμ α τος  αύ τοϋ/  Δέν 
είνε τούτο ικανόν όπως άνορθωθώσιν αϊ τρίχες 
είς τήν κεφαλήν ύπό τής φρίκης;

Πλάσμα άλλόκοτον, αν θέλετε, άλλ’ όπερ 
όμως συντελεί άναμφισβητήτως ώστε νά έξαίοη 
τήν συζήτησιν, νά δίδη αξίωμα είς τάς διασκέ
ψεις, νά προλαμ.βάνη σκηνάς, τόσον παιδαριώδεις 
όσω καί απρεπείς, ένί λόγω νά διατηρή τήν 
αξιοπρέπειαν τού Κοινοβουλίου καί τήν εύφημίαν 
τού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, ένω συγχρό
νως βέβαιοί καί τόν στενόν δεσμόν δι’ ου δ έκ- 
λεκτός δέον αείποτε νά αίσθάνηται εαυτόν συν- 
δεδεμέννον πρός τόν έκλογέα, διότι έν τω μεγά- 
λω συμβουλίω τού έθνους δέν είνέ τις ούδέ πρέ
πει νά είνε δ κ. X. ή δ κ. Ψ. άλλά καλείται 
Σελσέα, Βιρμιγχάμη, Μαγκεστρία.

"Επεται λοιπόν έκ τούτου ότι ή Βουλή των 
Κοινοτήτων δέν είνε κατά τάς περιστάσεις τρι
κυμιώδης, θορυβώδης καί θυελλώδης μάλιστα; 
Βεβαίως είνε καί τοιαύτη ώς άπασαι αί συνε
λεύσεις. Άλλ’ οί καταιγισμοί ούτοι καί αί 
θύελλαι είνε όλιγώτερον ακανόνιστοι ή έκείναι 
πάσης άλλης συνελεύσεως. Ούδέποτε ή έξαιρε- 
τικώς παρεκτρέπονται είς προκλήσεις καί προ
σωπικούς διαπληκτισμούς. Καί άναμ.φίβολον ότι 
τό αποτέλεσμα τοϋτο χρεωστεϊται είς τάς έξεις 
τής εύπρεπείας τάς διακεχυμένας έν τή ατμό
σφαιρα αύτής ύπό τών στοιχειωδών κανόνων.

Ή  αληθής εύγλωττία ούδέποτε έλιιψεν έκ 
τής Βουλής τών Κοινοτήτων. Καί σήμερον δέ 
δύναται νά καυχηθή ότι κατέχει έν τοΐς κόλ- 
ποις αύτής τόν κ. Τζών Βραϊτ καί τόν κ. Γλάδ- 
στωνα, τούς δύο δυνατωτάτους άναμφισβητή- 
τως ρήτορας τών χρόνων ήμών.

Ό  κ. Τζών Βράϊτ, « αύτός δ όρθός λόγος δ 
κατειλημμένος καί πεπυρακτωμ-ένος ύπό τού πά
θους», ώς έχαρακτηρίσθη, ή ένσάρκωσις τού 
«άνδρός αγαθού έμ.πείρου λέγειν», δ μόνος Τσως έκ 
τών ζώντων έν ώ ύπάρχουσι συνηνωμένα πάντα 
τά ΰψιστα προσόντα τού ή̂τορος, ή λαμπροτάτη 
φαντασία, ή έκλεκτοτάτη εύαισθησία, ή λεπτό
τατη θυμηδία, ή άσφαλεστάτη κρίσις, ή χκριε- 
στάτη, καθαρωτάτη καί ένταύτώ εύρωστοτάτη 
γλώσσα.

Τό άκούιιν αύτοϋ είνε ηδονή θεσπεσία. Μό
λις είπεν εϊκοσιν λέξεις, καί ή συζήτησες 
έξήρθη ήδη. Ή  ιδέα έκτυλίσσεται έπί τών χει- 
λέων του μετά τοσαύτης εύροίας, εύγενοϋς άπλό- 
τητος καί παρθενικής χροιάς τόνων ώστε καί 
άκων αναπολεί τις έν τώ νώ τάς ύψηλάς χιονο
σκεπείς κορυφάς καί τάς έκδηλώσεις τού μεγα
λείου τού Ωκεανού. Μετέχει ένταυτφ τού Βο- 
σουέτου καί τού ΓΙασχάλ καί τού Φραγκλίνου. 
Τό ούς, ή καρδία, τό λογικόν, τό πνεϋμ.α, τά 
πάντα θέλγονται Υπερέχει ιδία είς τήν εΰρεσιν 
τών συναρπαστικών εικόνων, κοπτομένων ώς με
τάλλια, τά δποϊα παραχρήμα τίθενται είς κυ
κλοφορίαν. Ι'ινώσκει νά δονή πάσας τάς ανθρω
πίνους χορδας, τήν μ.ίαν μετά τήν άλλην. "Η 
μάλλον είπεΐν, τό συναρπάζον αύτού καί παρα- 
σύρον είνε ότι αισθάνεται τις οτι τοϋτο δέν είνε 
παρ’ αύτώ αποτέλεσμα τέχνης, άλλά βαθείας 
πεποιθήσεως, ήν έξυπηρετοϋσιν άπαράμιλλα 
προσόντα. ΙΙάντοτε φαίνεται πιστεύων οτι είνε 
δυνατόν νά πείση τούς άντιπάλους αύτοϋ διά 
καλών επιχειρημάτων καί βεβαίως τό πιστεύει 
κρίνων άφ' έαυτού.

Μοναδική δύναμις τωόντι, ήτις έλλείπει είς 
τούς κοινούς λογοπλόκους καί διά τής δποίας κα- 
τήγαγε πολλάκις άπροσδοκήτους θριάμ,βους. Το 
δεσπόζον αύτής πλεονέκτημα είνε τό βαθύ καί 
γαλήνιον αίσθημα τών τυχών τού άνθρώπου,
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άπηλλαγμένων τών φυλετικών καί τοπικών πε
ριστάσεων. Σύν πάσι δέ τούτοις, Άγγλος άπό 
κεφαλής μέχρι ποδών, "Αγγλος μέχρι μυελού τών 
όστέων, κουάκερος, ύδροπότης, νηματοκλώστης, 
φιλάνθρωπος καί ιεραπόστολος Εύαγγελιστής. 
’Εκ τής έντυπώσεως ήν προξενεί έπί σοϋ δύνασαι 
νά κρίνης πλέον περί έκείνης ήν δύναται νά πα- 
ραγάγη έπί τών πολλών, άνερχόμενος είς τήν 
υπάτην. Έν τη Βουλή δσάκις αύτός έγείρεται, οί · 
πάντες σιωπώσι· δέν ύπάοχει άλλος πλήν αύτοϋ.

Ό  κ. Γλάδστων είνε καί αύτός έπίσης ύψη- 
λή συνείδησις καί έντεϋθεν άπορρέει ή κυριω- 
τάτη αύτοϋ ισχύς. Άλλά προ παντός μελετή | 
κατά βάθος τά ζητήματα περί τών δποίων 
πραγματεύεται. Είνε δ σοφός γινόμενος Λόγος. Ό  
ρήτωρ τών υποθέσεων, όστις έξήντλησε πάσας 
τάς πηγάς, οστις άφωμοίωσεν έαυτώ καί τάς 
έλαχίστας άτόμ.ους ούσίας τοϋ υποκειμένου του 
καί τοϋ όποιου δέν υπάρχει έφάμιλλος είς τό συ- 
σπειρώσαι, διατάξαι καί άνελίξαι αύτάς έν παρα
τάξει μάχης προτού έξεστηκότοςάκροατηρίου του.

Έάν ή εύγλωττία του δέν έμφορήται ύπό 
τοσοϋτον ίσχυράς πνοής όσον ή τοϋ κ. Βράϊτ, 
άλλά τό άξίωμα αύτοϋ έπί τής Βουλής είνε ισο
βάθμιον. Τούτο δέ έδράζεται έπί της εναργούς 
τιμιότητος αύτοϋ, έπί τοϋ σεβασμ.οϋ ον οΐ τε ού- 
δέτεροι καί οί πονηροί έκόντες άκοντες αισθάνον
ται προς τάς ώρισμ.ένας γνώμας όταν ωσιν 
αύται ειλικρινείς. Όποιοι πόλοι αντίθετοι ήσαν 
αύτός καί δ μακαρίτης άντίπαλος αύτου, δ λόρ
δος Βήκονσφηλδ! ’Αληθώς δ Δισραέλης ήτο ρή
τωρ δηκτικώτερος, έκ διαλειμμάτων μεταοσιώ- 
τερος καί μάλλον τανυσίπτερος. Άλλά ποια 
ήθική έλαφρότης, ποια έλλειψις άρχών, ποια 
άπουσία έρματος, έντεϋθεν δέ καί ποϊα ναυά
για! . . .  Άναμφιβόλως δ Θωμάς Καρλύλος περί 
αύτοϋ έσκέπτετο, δπότε έγραφε :

« Καί ύπάρχει τι ειδεχθέστερου ύπό τόν ή
λιον παρά τόν εύγλωττου άνθρωπον τόν λέγοντα 
ψεύδη! . . . . »

("Επεται συνέχεια).

Υ Γ ΙΕ ΙΝ Η

Ι Ι ε ρ Ι  έ π ι θ ε ω ρ ή σ ε ω ;  τ ώ ν  κ ρ ε ά τ ω ν .

Έν προλαβοϋσι φύλλοις τής 'Ε σ τ ία ς  έγένετο 
λόγος περί τοϋ διά τήν δημοσίαν υγείαν τόσον 
ούσιώδους ζητήμ.ατος τών νοσηρών κρεάτων. "Ηδη 
μ.εταφέρομ.εν την κατωτέρω λίαν ένδιαφέρουσαν 
συζήτησιν, ήν άποσπώμ.εν έκ τών πρακτικών τής 
συνεδριάσεως τής 29»« μ αρτίου ( ( .  ν.) 1884 
τής έν Βρυξέλλαις ’Ιατρικής Ακαδημίας.

« Ό  κ. ΙΙιιςςιιο», στρατιωτικός κτηνία
τρος, έπαναλαμβάνει τήν συζήτησιν περί τών 
έξής δύο ζητημάτων α') έάν τά έφθαρμένα

κρέατα, ήτοι τά προερχόμενα έξ άρρωστων ζώων, 
δύνανται νά παραδίδωνται είς τήν κατανάλω- 
σιν, καί β') έν ή περιπτιύσει τοιαύτα κρέατα 
δέν πρέπει νά καταναλίσκωντάι, τίνι τρόπω καί 
διά τίνος πρέπει νά γίνωνται. αί έπιθεωρήσεις. 
Ό  κ. Hugues απαριθμεί τήν μεγίστην ποσό
τητα τών κρεάτων, τά δποϊα οί έν ταίς μεγα- 
λουπόλεσιν έπιθεωρηταί άπορρίπτουσιν άπο τής 
καταναλώσεως, διατάσσοντες τήν κ ατάχωσιν 
αύτών. Είνε τά κρέατα ταϋτα νοσηρά; Ό  κ. 
Hugues είνε πεπεισμ,ένος, ότι τά. κρέατα ταϋτα 
είνε τώ όντι νοσηρά. Φέρει δέ είς άπόδειξιν τής 
πεποιθήσεως του άποδείξεις έπιστημονικάς καί 
κλινικάς.

«  Καθόσον άφορά είς τάς έπιστημονικάς απο
δείξεις, δ κ. Hugues υπομιμνήσκει τά. παρά 
πολλών σοφών γενόμενα πειράμ.ατα, δι’ ών άπο- 
δεικνύεται, ότι τά. φυμ.ατιώδη προϊόντα μεταδί
δονται άπό τών ζώων είς τόν άνθρωπον καί τό 
άνάπαλιν. Αί όξεϊαι φλογώσεις, άς έπακολου- 
θοϋσι φαινόμενα γαγγραινώδη ή σηψαιμικά. είνε 
συχνόταται είς τά. ζώα. Γνωστή δέ είνε ή όξύ- 
της καί ή δραστικότης τοϋ σηπτικού ιού. Ό  κ. 
Hugues πιστεύει, ότι έν τή χρήσει τών κρεάτων 
τούτων ήθελεν εύρεθή ή αίτιολογική έξήγησις 
πλείστων -τυφοειδών έπιδημιών, αϊτινες έμάστι- 
σαν τό άνθρώπινον γένος.

«  Ό  άγορεύων μετά ταϋτα διεξέρχεται πά
σας τάς κολλητικά; καί παρασιτικάς νόσους, 
αϊτινες άπό τών ζώων δύνανται νά μ.εταδοθώσιν 
είς τόν άνθρωπον, οίαι είσίν έν παραδείγματι ή 
μάλις καί δ τύφος. Μεταβαίνων δέ είς τά κλινικά 
διδόμενα, άναφέρει πολλά γεγονότα, έν οίς παρε- 
τηρήθη ή άμεσος σχέσις μ.εταξύ τής χρήσεως 
γάλακτος ή κρεάτων προερχομένων άπό ζώων 
άρρώστων καί τής άναπτύξεως σοβαρωτάτων νό
σων, συχνάκις θανατηφόρων.

«  Αί έπιθεωοήσεις είνε έπομ.ένω; άπολύτως 
άναγκαϊαι, συμπεραίνει δ κ. Hugues. Δέον νά 
γίνωνται αύται έπί τε τοϋ ζώντος ζυ/ου καί έπί 
τού σφαχθέντος ζώου. Δέον δέ νά έκτελώνται 
άποκλειστικώς παρά κτηνιάτρων, οίτινες είνε οί 
μόνοι αρμόδιοι. Ύπό τήν έποψιν ταύτην οί κρεο- 
πώλαι είνε τόσον άνωφελεϊς, όσον άνωφελεϊς είνε 
διά τάς αύτο γί*ς οί ύπηρέται τών άνατομικών 
άμφιθεάτρων.

■* Ό  κ. W i l l e m » .  —  Έπιτήρησις νοή- 
μων καί άρμοδία άποβαίνει άναγκαία. Άλλ’ δ 
κ. Depaire διατείνεται, ότι δέν είνε βεβαιωμέ
νο·/ έπιστημονικώς, ότι είνε βλαβερόν είς τήν 
υγείαν τό κρέας τό προερχόμενου άπό ζώων άρ
ρώστων. Πλήν έάν ή γνώμη αΰτη έπεκράτει, με
γίστη ήθελεν έπέλθει βλάβη είς τήν δημοσίαν 
ύγείαν. Ναι, ή κατανάλωσες κρεάτων προερχομέ
νων άπό ζώων προσβληθεντων ύπό λύσσης, ύπό 
μ.άλιος, ύπό φυμ.ατιώσεως δέον ν’ άποκλεισθή
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άπό ττ,ς μαγειρtar,; χρήσεως· δ κίνδυνος εινε 
έπιστημονικώς βεβαιωμένος, οία δήποτε καί αν 
ήνε ή θύρα £Γ ής εισέρχεται 6 Ιός. Λεν έχω ανάγ
κην ν’ αναφέρω νέα γεγονότα. Πλεϊστα τοια'ύτα 
έξετέθησαν ενώπιον ύμών. Ή  φυματίωσις του 
ανθρώπου θανατώνει τό πέμπτον του πληθυσμού 
της Ευρώπης. Είνε δε ή νόσος αύ’τη συχνότερα 
έν τα’ίς πόλεσιν ένθα καταναλίσκονται παν
τός είδους κρέατα, η έν ταΐς έξοχαϊς ένθα ή 
κρεωφαγία είνε ολίγη. Ή  ι/.εταδοτικότης τής 
φυματιώσεως είνε πρό καιρού έν τη επιστήμη 
παραδεδεγμένη, ούτε δύναταί τις ν’ άρνηθή 
ταύτην μετά τά πειράματα των Willemin, 
Klebs. Toussaint, Gerlach, Koch, κτλ. Άφ’ 
ότου δ’ δ Koch άνεκάλυψε τό μικρόζωον τής 
φυματιώσεως, δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν, ότι ή 
νόσος αΰτη είνε ή αυτή παρά τώ άνθρώπω καί 
παρά τοϊς ζώοις, καί οτι μ.εταδίδεται άπό του 
ανθρώπου εις τά ζώα καί τό άνάπαλιν. Πώς είνε 
λοιπόν δυνατόν νά βεβαιώμεν ήδη, ότι ή τροφή 
διά κρέατος φυματοίδους είνε άβλαβης; Υπεν
θυμίζω ύμΐν τά συμπεράσματα τά γενόμ.ενα 
παραδεκτά κατά τόν παρελθόντα σεπτέμβριον 
ΰπό τής διεθνούς συνόδου τών κτηνιάτρων έν 
Βρυζέλλαις. Τό κυριώτατον έκ τών συμ,περασμά- 
των τούτων ητον, οτι ή φυματίωσις είνε κολλη
τική, καί οτι είνε άφευκτου ν’ άποβάλλωμεν άπό 
τής άγορας τό κρέας τό άπό φυματιώντος ζώου 
προερχόμενον.

α 'Ο  κ. B o e n s .— Ότεέπαρουσίασα τήν πρό· 
τασίν μου τώ 1882, δεν περιέμενα νά λάβω τήν 
άπευθυνθεϊσάν μοι πρόκλησιν. Ό  κ. Depaire 
ζητεί γεγονότα, αί ά π ό  καθέόρας βεβαιώσεις 
δέν έπαρκοΰσιν αύτω κτλ. Κατηγορούμην λοι
πόν ώς μή φέρων ούδέν γεγονός εις ύποστήριζιν 
τής προτάσεώς μου. Οι άγορεύσαντες εκτοτε ε<ρε- 
ρον, πιστεύω, έπαρκή γεγονότα καί άποδείςεις. 
Τφ 1875, άπό δευτέρας εις πέμ.πτην τής έβδο- 
μάδος, έν χωριδίω έν ώ δέν ύπήρχον άρρωστοι 
προσεβλήθησαν τεσσαράκοντα τρία άτομα ύπό 
τύφου. Πάντες οί άρρωστοι ούτοι είχον φάγει 
άπό τού κρέατος νοσούσης άγελάδος. Τφ 1872 
ύπήρχεν έν Charleroi κρεοπωλείου ίππείου κρέα
τος. Αίφνης έν διαστήματι όκτώ ήμερων, τεσ
σαράκοντα τέσσαρα άτομα φαγόντα έκ του κρέα
τος του κρεοπωλείου τούτου άσθενοϋσι καί ά π ο - 
θγί)σχουσ ιτ. Άλλως τε αυτή ή μακρά έκθεσις 
τού κ. Wehenkel, ήτις φέρει καί τήν υπογραφήν 
του κ. Depaire, περιέχει επαρκείς άποδείςεις.

« Ό  κ. W e h e n liH .  εισηγητής. —  Έκ 
τής συζητήσεως προκύπτει, οτι δέν πρέπει νά 
ληφθή άπόφασις άπόλυτος. Δέον νά διακρίνωμ.εν 
τό άπολύτως άναγκαϊον άπό του μή άπολύτως 
άναγκαίου. Δέον νά έπισκοπήσωμεν τήν έπενέρ- 
γειαν τοϋ κρέατος έπί του καταναλίσκοντος αύτό 
άτόμ.ου, ώς έπϊσης καί αυτήν τήν έπί τοϋ ώμου

κρέατος διά τών χειρών έργασίαν τών έπιτε- 
τραμμένων τήν παρασκευήν αύτοϋ. Κατά γενι
κόν δρον, τό κρέας δύναται νά είνε έπιβλαβές 
ένεκα τής κατά τό μάλλον ή ήττον προκεχωρη- 
μένης άποσυνθέσεώς του, ένεκα τοϋ μαρασμού 
ύφ’ ού τό ζώον επασχε, καί τέλος ένεκα τών πα
θολογικών άλλοιώσεων άς έπαρουσίαζεν. 'Υπάρ
χει λοιπόν σειρά δλόκληρος άφορμών σοβαρωτά- 
των, δπως ύποστηριχθή ή ιδέα σπουδαίας έπε- 
θεωρήσεως τών κρεάτων ένεργουμένης ύπ’ άνδρών 
άρμοδίων.

« Ό  κ. U op a ii-e . —  Είνε ευτυχής, λέγει, 
δτι προεκάλεσε τάς άνωτέρω έξηγήσεις. Διαμαρ- 
τύρεται δμως κατά τής πλάνης τού κ. Willems, 
διότι ούδέποτε έβεβαίωσεν, δτι τό κρέας τών 
άρέώστων ζώων δέν ήτον έπιβλαβές εις τήν 
υγείαν, άλλ’ έπεριωρίσθη νά ζητήση άποδείζεις. 
Άλλ’ έάν άναδιφήσωμεν τό τελευταϊον τεύχος 
τοϋ Δελτίου τού Συμ.βουλίου τής υγιεινής τής 
Γαλλίας, θέλομεν άναγνώσει, δτι δ κ. Boilley 
θέτει έτι τό ζήτημ.α, έάν είνε νοσηρά τά περί 
ών δ λόγος κρέατα. Ή  γνώμη έπομένως ή παρά 
τών πλείστων έκ τών προλαλησάντων ύποστηρι- 
χθεϊσα, δέν είνε τόσον άσφαλώς βεβαιωμένη, 
άστε νά μή ζητήσωμεν καί άλλας πληροφορίας. 
Τό έπ’ έμοί πιστεύω, έπιλέγει δ κ. Depaire, δτι 
όφείλομεν νά είπωμεν πρός τάς άρχάς τάδε. —  
Χρήσιμον είνε νά όργανίσητε έπιθειΰρησιν σπον- 
d u la r  τών είς τήν κατανάλωσιν προωρισμένων 
κρεάτων, διότι ή παρούσα έπιθειυρησις είνε δλως 
άπατηλή. »

Τ Ο  Χ Ε Λ Ι Δ Ο Ν Ι

Χ ελ ιδ ό ν ι μου καϋμένο, 
ιτέ ε  μου, π έ ε  μου δ ια τΙ 
έχ ε ις  σ τήθος μ α τω μ ένο  
καί νουρά ψ αλ ιδ ιστή ;

Έ π ερ νο Ο σ ' άπό τή ν  Π ό λ η , 
άπ ό τή ν  Ά γ ι ά - Σ ό φ ι ά ,  
μ ' όλη τή ν  χαρά  καί μ ' όλη 
τή ν  άρχα ΐα  μ ’  εύμορφιά.

Κ αλοκα ίρ ι νά  μηνύσω 
σ τδ ν  Γρα ικό  τό ν  βασιλιά , 
και σ τό  σπ ίτι του  νά  κτίσω 
τή ν  μικρή μου τή ν  φω λιά .

Δ έ ν  τ ό ν  ηύρα ίενο ια σμ ένο  
σ τό  χρυσό του  τ ό  θρονί · 
δ έν  τ ό ν  εύρηκα σκυμμένο 
σ ’ έκκλησιά νά  προσκυνή.

Δ έ ν  τ ό ν  ηύρα σέ παλά τι 
μέ μιά αγάπη μυστικιά, 
μ ό ν ’  τ ό ν  ηύρα ’πάνσυ σ τ ’ ά τ ι 
πού 'πολέμα τή ν  Τ ου ρκ ιά .
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Σ τ ώ ν α  χέρι τ ό  κοντά ρ ι, 
σ τ ’  ά λλο  χέρι τ ό  σπαθί, 
ή τή ν  νίκη θενά πάρη , 
ή τ ό  Γ έ ν ο ς  θά χαθή.

Γ ια τ ί  εΤν' ό λ ί γ ’ ο! φ ίλο ι, 
κ ’  οί έχθροί το υ  μυρμηγκιά 
καί δέν  έχ ε ι π ο ιόν νά  σ τε ίλη  
νά  μηνύση σ τή ν  Φ ραγκ ιά  :

Ά χ  ! Φ ρα γκ ιά , χρ ιστιανεμμένη  
μ ’ ευ α γγέλ ιο  γραικικό, 
π ώ ς  ύπόφερες νά  γένη  
τέ το ιο  ά π ίσ τευ το  κακό !

Π ώ ς  ’ παρά τησες νά  πλήέη 
τή ς  σκλαβιάς ή μαχαιριά 
τό ν  λα ό , πού σ ’ Εχει δείέει 
τ ί  θά ’πή Ελευθερίά.

Τ α ύ τα  'σκέφθη π ώ ς  δ έν  Εχει 
π ο ιό ν  νά σ τε ίλη  νά  τά  'πή, 
καί σά ν  θύελλα δ ια τρ έχ ε ι, 
καί χ τυπ ά  σά ν ασ τρα π ή .

Τ ό τ ’ άπό τ ό  λάβαρό του  
έσηκώθηκα γ ο ρ γ ό , 
τ ό  πικρό παράπονό του  
νά  κηρύέω καν έ γ ύ .

Χ ά μ ου  π έ τα έα , μέ βλέμμα 
άπό φρίκη νεκρικό, 
μού έοάφηκε σ τ ό  αίμα 
τ ό  στηθακι τ ό  λευκό.

’ Ψ η λ ο π έ τα ία , άπ ό χάμου, 
μ έσ ’  σ τή ν  μάχη τή ν  βαθειά , 

'ψ αλίδ ισαν τή ν  νουρά μου 
τ ’  άναρίθμητα  σπαθιά .

Δ ι ’ αϋτό  λα λώ  θλιμμένα 
άπό τή ν  ήμέρ ’ αύ τή , 
κ ’ Εχω στήθη 'μα τωμ ένα  
καί νουρά ψ αλ ιδ ιστή .

Γ. Μ. Βιζυηνος

— -——s-ra-aar^'s'-2- — '—  

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΓΜΑ

Π ρ ο χ θ ές  ό νεότευκ τος δ ιδάκτωρ τή ς  ιατρ ικής Δ .  
μεταβαίνει είς τοϋ καθηγητοϋ του  κ. Α *  ϊνα τόν 
άποχα ιρετίση  καί τόν ευχαρ ίστηση συνάμα έπ ί τή  

αναγορεύσει του.
—  Θ ά  σας είμαι π ά ντο τε  ευ γνώ μ ω ν, κύριε καθη- 

γ η τά , δ ιό τι παν ο ,τι γ ν ω ρ ίζω  ε ίς  «σ ά ς  κα ί μόνον τό  

οφείλω .
—  Κ α λ έ  γχά τόσω  μικρά πράγμ ατα  δέν ά ξ ίζε ι νά 

γ ίν ε τα ι καν λό γο ς , ά π αν τα  ό καθηγη τής, οσ τις  ¿γνώ 

ρ ιζε  πόσον εδάρυνον αί γ νώ σε ις  τοϋ  μαθητου του.
*

* *
Ό  α σ τ υ ν ό μ ο ς  π ρ ό ς  τ ό ν  κ λ η τ ή ρ α .  Ποιανού 

άχρειου ήσαν τ ά  ζώ α  που έμπήκαν καί έρήμαξαν 

τόν  δημόσιον κ ή π ον;
Ό  κ λ η τ ή ρ .  — Ίδ ικ ά  σας, κύρ α σ τυνόμ ε!

*
* *

Ό  ’Α γαθόπ ουλος εύρίσκετο είς τή ν  οικίαν φίλου 
του, του  οποίου αίφνης ή σύ ζυγος καταλαμβάνετα ι 
υπό τώ ν  ώδίνων του τοκ ετού  καί γεννά  ώραΤον α γο - 

ράκι.
Τ ού του  γενομένου, ό ’ Α γαθόπ ουλος τρ έ χ ε ι  νά εύρη 

τόν  ευ τυχή πατέρα , είς ον θ έλε ι νά ά να γ γ ε ίλ η  π ρώ 

το ς  τή ν  χαρμόσυνον εΐδησιν.
—  Ή  γυναίκα σου έγέννησε ! τ ώ  φω νά ζει άμα 

ίδών αυτόν.
—  Κ α ί  τ ί  παιδί Ικαμ εν ;
—  Μ άντευσε άν ήμ.πορεϊς . . . .

—  Θ ηλυκό, ε ;
—  νΟ χ ι  δέν Ικ α μ ε θηλυκό.
—  Ά ,  άρσενικό λ ο ιπ ό ν ; Τ ί  ευ τυχία  !

—  Μ π α ,  καί π ώ ς  τό  έμ.άντευσες ! λ έ γ ε ι έκ π λη 
κ το ς  ό ’ Α γαθόπουλος. Κ α τά λ α β α , κάποιος θά είχεν 

έλθ ε ι προτή τερα  καί σου τό  ε ίπ ε !

Α Α Η θ Ε Ι  Α Ι

Π όσον σπανίως συμφωνούν τ ά  μέσα μέ τά  έ ξω  ! 

Μ έ  τά  σ τολ ίδ ια  π ά ντο τε  ό  κόσμος ά π ατά τα ι.

Ί δ έ  τά  δ ικαστήρ ια : Ύ π ό θ εσ ις  υπάρχει, 
όσον καί αν τή ν  φαντασθής α ϊσχράν καί σαπημένην, 
όπου μέ λό γ ια  εύμορφα εάν τή ν  καρυκεύσης 

δέν κρύπτονται τά  α ίσχη τ η ς ;  Ί δ έ  καί τή ν  θρησκείαν: 
Υ π ά ρ χ ε ι  π λά νη , αί’ρεσις, ποϋ δέν θά τύ χ η  κάποιος 

| μέ ύφος επ ιβλητικόν νά  τή νκαθ ιερώ ση  
| διά τοϋ κύρους τώ ν  Γραφ ώ ν, καί τή ν  άναίδειάν τη ς  

μ ' ευπρόσωπα σ τολ ίσμ α τα  νά τή ς  π ερ ικαλύψ η; 
Κ ά θ ε  κακία ήμπορεί, οσον χονδρή κι’  άν είναι 
μέ κάτι πρόσχημα άρετή ς νά σ τολ ισθη  άπ ’  έξω . 
Π όσο ι δειλοί, μ έ  τή ν  καρδιάν ω σ ά ν  τή ν  άμμον χαύνην, 
άν κρίνης άπ ' τά  γένειά  τω ν  ε ίν ’ Ή ρ α κ λ ε ίς  ή Ά ρ ε ις ,  
κι’ άν τούς σκαλίσης —  κάτασπρον τό  αι'μά τω ν 'σ ά ν

[  γά λα .

Μ έ  μόνον τά  φυτρώματα  κοσμούνται τή ς  άνδρίας , 

νά φαίνωνται επ ίφοβοι! Ί δ έ  κ ’ ή ώραιότης, 
ίδέ π ώ ς  ά γορά ζετα ι κ ’  εκείνη μ έ  τ ό  ζύ γ ι.
Ε ίς  τοϋ το  δέ μας γ ίν ε τα ι τό  παρά φύσιν θαύμα, 
νά  είναι πλέον έλαφραί αί μ ά λ λ ο ν  φορτωμένα·..
Κ α ί  πόσα δέ χρυσά σγουρά, στρημένα  ’ σάν τά  φείδια, 

ποϋ σειόνται κ ι’ άφίνονται άέρας νά τ ά  π α ίζη  
’ ς ά λ λη ν  άνήκουν κεφαλήν, ν ’ εκείνο τ ό  κρανίον 
όπου έπρωτοφύτρωσαν εύρίσκεται ’ ς  τό ν  τά φ ο ν ! 

'Ώ σ τ ε  λοιπόν οί σ τολ ισμ ο ί δέν είναι τ ίπ ο τ ’  ά λ λο  
είμή  α κ τή  ά π α τη λή  πέλαγους φρικτοτάτου. 
ή σκέπη χρυσούφαντη —  καί κρύπτει μίαν μαύρην. 
Ε ίς  ένα λόγον, πρόσχημα τή ς  άληθείας είναι, 

κα ί μ έ  αύτό οί πονηροί φρονίμους παγιδεύουν.
( Ί *  τ · ί  τ ί | ς  Β ε ν ε τ ί α ; »  τ ο ;  Χ α ι* σ π * ιρ ο υ  χ * τ *  ; ι · τ * ψ ρ .  Δ -  Β ι χ ί λ « ) .

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

Μ ο ν α ί  έ ν  Έ λ λ ά δ ι .  — Τ ο  νυν προσωπικόν ό
λ ω ν  τώ ν  μονών του  κράτους κ α τά  τ ινα  πίνακα, όν ό 

I έπ ί τ ώ ν  εκκλησ ιαστικώ ν υπουργός ύπέβαλεν είς τή ν
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βουλήν, ανέρχεται εις 3743, έξ ών μοναχοί 1781, 
μοναχοί 222, δόκιμοι 638, δόκιμαι 74, καί ύπηρέται 
1028. Τά έσοδα τών μονών κατά το 1883 άνήλθον 
εις ip. V. 2,385,065, τά έξοδα εις ip. 1,570,116, 
ώστε υπάρχει πλεόνασμα δρ. ν. 814,949, οπερ είναι 
κατατεθειμένον εις τάς τραπέζας καί τά δημόσια τα
μεία.

Σημειώσαντες προηγουμένως τήν περίεργον παρα- 
τήρησιν περί τής ποσότητος τών τριχών, ας περιέχει 
ή κεφαλή του ανθρώπου, συμπληροϋμεν αυτήν Si’ αλ- 
λης ούχ ήττον άξιοπεριέργου, οτι δηλ. θεωρείται ώς 
μαθηματικώς άποδεδειγμένον οτι ϋπάρχουσιν επί τής 
γής πολλοί άνθρωποι Ιχοντες τον αύτόν αριθμόν τρι
χών εις τήν κεφαλήν. Πράγματι κατά τάς παρατη
ρήσεις του Wilson ό αριθμός τών τριχών μιας κεφα
λής ανθρώπου δέν είνε ανώτερος τών 127,920' ήμεΐς 
παραδεχθώμεν έτι καί 150,000, λαμβάνοντες τήν 
δασυτέραν κόμην, ήτις υπάρχει. Άλλ’ ό αριθμός 
τών κατοίκων τής γής είνε άσυγκρίτως ανώτερος, 
συμποσοΰμενος εις εκατοντάδας εκατομμυρίων. Έξ Ο

λων λοιπόν τών κατοίκων δεν δϋνανται νά ϋπάρχωσιν 
ή μόνον 150,000 άνθρωποι έχοντες διάφορον αριθ
μόν τριχών τής κεφαλής, ποικίλλοντα μεταξύ 1 καί 
150,000' ολοι δέ οί άλλοι έχουσιν αριθμόν τριχών 
περιλαμβανόμενου μεταξύ τών δύο προσημειωμένων 
αριθμών. Επειδή δέ ό αριθμός τών κατοίκων τής γής 
υπερβαίνει τό δισεκατομμυρίου, άναγκαίως επεται οτι 
πολλοί αυτών έχουσι τόν αύτόν αριθμόν τριχών είς 
τήν κεφαλήν.

'θ  'Ιταλός δόκτωρ Παΰλος 'Ρικάρδης έδημοσίευ- 
σεν εσχάτως περιέργους παρατηρήσεις περί του ανα
στήματος του ανθρώπου, έξ ών έρανιζόμεθα τά έπό- 
μενα. Μεταξύ του αναστήματος του ανθρώπου καί του 
μήκους τών βραχιόνων αύτοϋ τεταμένων υπάρχει στα
θερά αναλογία. Παρά τοΤς πιθήκοις τό μήκος τών 
βραχιόνων τεταμένων εινε πολύ μεγαλείτερον του α
ναστήματος αυτών ή παρ’ άνθρώποις' σχετικώς δέ πά
λιν παρά τοΐς Νέγροις, Νηγρίταις καί Παπουαις ή 
Ικτασις τών δύο βραχιόνων εινε μακροτέρα του ανα
στήματος ή παρά τη καυκασία φυλή. Κατά τήν νη- 
πιακήν ήλικίαν δεν φαίνεται ύπάρχουσα μεγάλη δια
φορά μεταξύ του άναστήματος καί τής έκτάσεως τών 
δύο βραχιόνων" μέχρι δέ του 7 ή 8 έτους ήλικίας 
τό μήκος τής έκτάσεως τών βραχιόνων είνε σχεδόν 
πάντοτε κατώτερον του μήκους του άναστήματος. 
Μετά το 8” έτος τό μήκος τών βραχιόνων άρχεται 
αύξάνον, ώστε καί υπερβαίνει κατόπιν τό του άναστή
ματος. Ή  αναλογία μεταξύ άναστήματος καί τής έκ
τάσεως τών βραχιόνων μένει σχεδόν πάντοτε αναλλοί
ωτος παρά τη γυναικί. άμα είσέλθη είς τό 20*'· έτος 
τής ήλικίας. Υποτιθεμένου ότι τό ανάστημα έχει μή
κος 1000, ή έκτασις τών βραχιόνων παρά μεν τψ 
έφήβω άνδρί έσται 1045, ήτοι κατά 45 χιλιοστόμε
τρα άνωτέρα, παρά δέ τή γυναικί 1015. Κατά μεγί
στου όρον τό μεν ανάστημα δύναται νά ύπερβή τήν 
Ικτασιν τών βραχιόνων κατά 10 ύφεκατόμμετρα, τά- 
νάπαλιν δέ ή έκτασις τών βραχιόνων τό ανάστημα 
κατά 19 ύφεκατόμμετρα.

Τήν έμφυτον καί άπειρον όντως φιλανθρωπίαν του
Έν  Άθήναις, ί *  του τυπογραφείου

άρτι άποθανόντος Γεωργίου Ζαρίφη μαρτυροΒσι πολ- 
λαί περιστάσεις, ών μίαν λίαν χαρακτηριστικήν δη- 
μοσιευομένην έν τω «Κόσμια» Κωνσταντινουπόλεως 
μεταφέρομεν ένταΰθα.

« "Οτε πρό τίνων ετών ό αείμνηστος μετέδη είς 
Παρισίους, μετά τίνων έβδομάδων διαμονήν έν τή με
γάλη εκείνη καί πολυθελγήτρω πρωτευούση κατελή- 
φθη ύπ’ άθυμίας καί μελαγχολίας, ήτις ήρξατο έπι- 
δρώσα έπί τής ύγιείας αύτοϋ. Τούτο παρετηρήθη ύπό 
τόν περί αύτόν, είς δέ τών οίκειοτάτων αύτώ όμογενών 
τραπεζιτών, ήρώτησεν αύτόν ήμέραν τινά διατί φαίνε
ται άθυμος. Ό  Γεώργιος Ζαρίφης άπεκρίνατο ασαφώς 
πως, είπών οτι « οτενοχωρεϊται έν Παρισίοις ». Αλη
θώς, ό Γεώργιος Ζαρίφης έστενοχωρεΤτο έν Παρισίοις, 
διότι δέν περιεκυκλοΰτο ύπό τών αίτούντων χάριτας, 
διότι δέν έβλεπε καθ έκάστην ήμέραν καί ώραν άνθρώ- 
πους πάσχοντας, έπικαλουμένους τήν αρωγήν του, 
διότι δέν έδίδετο αύτώ αφορμή συνεχούς εύποιίας. 
Κατά συγκυρίαν, οτε είπε τοϋτο, εις τών ύπηρετών 
προσελθων ένεχείρισεν αύτώ ενσφράγιστον φάκελλον. 
Άποσφραγίσας άνέγνω τό έγγραφον, κατά δέ τήν 
άνάγνωσιν οί περί αύτόν ειδον τήν ϊψιν αύτοϋ φαιδρυ- 
νομένην καί έπανθοϋν τό γλυκύ εκείνο μειδίαμα, οπερ 
ήν ή έκφρασις τής ήδονής, ήν ενεποίει αύτψ ή πραξις 
το3 άγαθοϋ.

—  Έδω εινε ό νέο; αύτός ; Είπέ του αμέσως νά 
ελθη, είπεν δ Ζαρίφης’ καί μετ’ ολίγον ένεφανίσθη 
άτολμος καί ώχρός νεανίας, ο στις, πόθων νά σπου- 
δάση. ύφίστατο έν Παρισίοις μυρίας στερήσεις έπί τώ 
σκοπψ τούτω.

Ό  νέος άνέλαβε τό χρώμα αύτοϋ εύθύς ώς είδε 
τόν Γεώργιον Ζαρίφην μετά γέλωτος καί πατρικού 
φίλτρου δεξιούμενον καί έρωτώντα τά κατ’ αύτόν.

—  Με πόσα φράγκα είμπορεΐς. παιδί μου, νά ζήσης 
καί νά σπουδάσης εδώ ;

Είς τήν έρώτησιν τούτην ό νέος έφάνη προς στιγ
μήν αμήχανων ν’ άποκριθή, είτα ύπετραύλισε"

— Θά ζήσω καί θά σπουδάσω μέ εκατόν, με εξήντα, 
μέ 50 φράγκα τόν μήνα, εάν μόνον είχα αύτά τακτι- 
κώς καί ασφαλώς.

—  Όχι, παιδί μου, αύτά τά πράγματα δέν γίνον
ται. 'Ξεύρω εγώ τό Παρίσι. Πρέπει νά Ιχης τού- 
λάχιστον 350 φράγκα τόν μήνα. Αύτά άπό σήμερον 
θά τά Ιχης άπό εμέ" πήγαινε λοιπόν, άλλά νά είσαι 
φρόνιμος καί επιμελής καί νά ζής μέ οικονομίαν, 
διότι άλλως έδώ δέν σοϋ φθάνουν ούτε 350 χιλιάδες 
φράγκα.

Παραλεϊπομεν τά δάκρυα καί τήν εκφρασιν τής 
ευγνωμοσύνης τοϋ απόρου σπουδαστοϋ, σημεΐοϋμεν δέ 
μόνον "ότι κατ’ εκείνην τήν ήμέραν ό Γεώργιος Ζαρίφης 
ήτο άχρι τής εσπέρας εύθυμος καί ζωηρός ».

Ή  ύπό τόν περικλεή Κώχ επιτροπή τών Γερμα
νών ιατρών ή πεμφθεΤσα έξ Αίγυπτου είς 'Ινδικήν, 
οπως έξακολουθήση τά έπί τών χολεριώντων πειρά
ματα, επέτυχε σπουδαιότατα αποτελέσματα. Είς τούς 
στομάχους πάντων τών αναταμέντων πτωμάτων άνευ- 
ρέθη τό μικρόδιον, οπερ υποτίθεται ότι γεννά τήν ε
πιδημίαν, "Αγγλος δέ τις ιατρός, όνόματι 'Ρίχαρδς 
κατώρθωσε καί νά μεταδώση τεχνητώς δΓ εμβολια
σμού τήν νόσον είς χοίρον, όστις άπέθανεν εντός τριών 
ώρών.

Ανδρέου Κορόμηλα 1884 ,— Β' 764.


