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Ήξεύρετε όλοι, ή σχεδόν όλοι, τί πράγμα είναι 

νυκτερινή πορεία εις τόπον άγνωστον. Οϋτε ευ
χάριστου είναι, ούτε τερπνόν. Τά απόσπασμα 
εκτυλίσσεται ώς μαυρωπή ταινία ε’πί μαύρου 
εδάφους. Τά ώραϊα χριΰματα των στολών σβύ- 
νονται, όλος δέ δ χαρωπός θόρυβος του πολέμου 
αντικαθίσταται ύπό ψιθυριζούσης σιγής, άναμέ- 
σον τής όποιας διακρίνεται δ βηματισμός των 
άντρων καί ή ύπόκωφος άντήχησις τοΰ δπλισμοϋ. 
Τό κατακύλισμ-χ μιας πέτρας ή τό σκόνταμμα 
ίνός ποδός είναι τά μ.όνα επεισόδια τής όδοιπο- 
ρίας, οί δέ πορευόμενοι όμοιάζουσι μάλλον πρός 
καλογήρους έν λιτανεία παρά πρός ήρωας έν 
εκστρατεία. Καί έάν ή ιδέα τού θανάτου ήθελεν 
έμφιλοχωρήσει είς τήν κεφαλήν τίνος έκ των 
δδευόντων, τήν αντιμετωπίζει τω όντι ώς καλό
γερος. Άνέγνωσα, δέν ήξεύρω που, ότι έάν αί 
μάχαι συνεκροτοϋντο τά μεσανυκτα, σπανιώτε- 
ροι θά ήσαν οί γενναίοι. Είναι δέ αληθές, όχι διό
τι ή ματαιότης είναι τό έλατήριον τής γενναιό
τατος, άλλά διότι τότε μόνον δ άνθρωπος είναι 
πλήρης καί τέλειος, όταν εύρίσκηται έν τγ, κα
τοχή όλων αύτού των αισθήσεων. Δέν άρκεΐ μόνη 
ή ηθική δύναμις. Διά νά πορευθ/, τις άφόβως 
πρός τόν κίνδυνον, χρειάζονται πολλά πράγματα· 
όταν δέ είναι τις έν πλήρει ζωή, τότε μάλιστα 
είναι άριστα διατεθειμένος νά θυσιαση τήν ζωήν 
του. Έν τφ λχμπρω φωτί, λοιπόν, έν κχιρώ ημέ
ρας, άτενίζομεν άφόβως πρός τά φονικώτχτχ των 
όπλων.

Ήτο δέ τότε ή ένδεκάτη ώρα τής νυκτός, ή σε
λήνη είχε δύσει, καθ’ ήν ώραν κοιμ-ώνται αί 
όρνιθες, τά δέ άστρα δέν έχρησίμ,ευον παρά διά 
νά καταστήσωσιν χ’.σθητότερον τόν βχθύν ζόφον 
τής νυκτός. Μέ κατέλαβον λοιπόν καί έμέ αί 
σκοτειναί ίδέαι τοΰ άκροβολιστού. Εις τά ορη 
εκείνα τά αόρατα, πρός τά όποια μάς έφερεν 
εγγύτερον έκαστον βήμα, τό όποιον ε'κάμ.νομεν, 
ύπήρχον όπλα γεμάτα, ήδύνατο δέ τις νά στοιχη- 
ματίση ότι τό άπόσπασμά μας δέν θά έπανήρχετο 
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έκεΐθεν πλήρες. Εις ποιον θά έπιπτεν δ κακός 
κλήρος ; Εις τόν Λεοπόλδον ; Εις έμέ ; Καί εις 
τούς δύο; Οί εχοντες πίστιν είναι ευτυχέστεροι 
τών άλλων , νομίζουσιν οτι μία προσευχή δύνα- 
ται νά άπομακρύνη απ’ αυτών τήν φονικήν σφαί
ραν, άλλά το γυμνάσιον μάς άφαιρεϊ ολίγον το 
στοιχείον εκείνο τής παρηγοριάς.

Δέν ήμπορώ βεβαίως νά εϊπω ότι φόβος μέ 
κατέλαβε, διότι ή συμπλοκή εκείνη έμελλε νά 
είναι ή ένατη, είς ήν θά παρευρισκόμ,ην, άλλ’ 
όμως είχα αρχίσει νά συλλογίζωμαι χίλια πα- 
λαιά καί προσφιλή πράγματα, τά όποια δέν τμην 
βέβαιος άν θά έπανέβλεπον πλέον. Έφαντχζόμην 
την γρηάν μου μέ τά άσημ.ένιά της ύαλιά, μέ την 
κάλτσαν της είς τάς χεϊρας, άκουμβισμένην είς 
τό παραθυρον τό σπιτάκι μου τό πατρικόν χρω- 
μ.ατισμένον κόκκινον μέ τήν χρονολογίαν 1640 
είς τό μέτωπον καί τό ξενοδοχείου τών Τριών 
Μάγων, απέναντι, καί τήν εκκλησίαν καί την 
ώραίαν αίθουσαν τοΰ δημαρχείου καί τά πηγά
δια τού δέκατου έκτου αίώνος καί τόν φαρμα
κοποιόν τής πλατείας, ό όποιος έχει τήν κόρην 
τήν τόσον εύμορφην καί τά ερμάρια τά τόσον 
ώραϊα. Έπανεϊδον διά τής φαντασίας μας τό 
άμ.πέλι μ.ας καί τόν τρυγητόν τοΰ 58, είς τόν 
όποιον ε”λαβον καί έγώ μέρος διά τελευταίαν φο
ράν μέ τήν Γραϊτχεν, δηλαδή τήν Μαργαρίταν 
Μώζερ, τήν έζαδέλφην μου. Καί τόσα πολλά τέ
λος πάντων ήσαν όσα έπανήρχοντο είς τήν 
μ,νήμην μου, ώστε ήσθάνθην τόν εαυτόν μου ιός 
άπεκτηνωμένον καί τήν καρδίαν μου ώς άνα- 
κατωμένην. Θά έδιδα δέν ήξεύρω τί, νά ήκουα 
αίφνης τόν τουφεκισμόν τών 'Αράβων τότε ήξεύ- 
ρει πλέον τις τί θά κάμη καί δέν έχει καιρόν 
διά σκέψεις καί διά στενοχώριας.

Τά μεσανυκτα ό στρατηγός έπρόσταξεν ήμι- 
σείας όίρας άνάπαυσιν .... Άνεζήτησα τόν Λεο
πόλδον, τόν εύρον δέ είς οχι μεγάλην άπόστα- 
σιν άπ’ εμού. Ό στρατιώτη; του τω έχυνε-/ ύδωρ 
κατά κεφαλής.

« Γιά δές, τω λέγω, κάμνει τήν τοαλέτταν 
του διά νά φανή ώραίος ένιύπιον τού εχθρού 1 »

Άλλ’ εκείνος ρωθωνίζων ιός νησσάριον μοί 
άπεκρίθη :

« Καθόλου 1 Δέν κάμνω τοαλέτταν, άλλά θε
ραπεύομαι. Εκείνο τό διαβολόκρασόν σου μου
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έφερε ¡λίαν φοβεράν ημικρανίαν· νομίζω ο τι μου 
σπάνει την κεφαλήν, επειδή δέ μετ’ ολίγον πρέπει 
να έχωμεν άνοικτο το ’μάτι............ »

Εκείνο τό καψοσυμπόσιον εγώ το είχα όχι 
μόνον χωνεύσει, άλλα καί λησμονήσει· μοί έφαί- 
νετο ότι είχον παρέλθει ενκτοτε εξ μήνες, μόνον δέ 
τρεις ώραι είχον περάσει. Καί ήσθάνθην τύψεις 
συνειδήσεως, διότι έγεινα αφορμή νά πάθη ό 
άθφος έκεϊνος, ό όποιος δέν ήτο ώς προς τό πίνειν 
τής αυτής δυνάμεως μέ ήμάς τούς άλλους. "Αν 
εις την συμ.πλοκήν ήθελε πάθει τίποτε έξ αιτίας 
μου ! Άλλα φαίνεται ότι τό νίψιμ-ον εκείνο τόν 
ωφέλησε.

ΙΙερί τάς δύο εύρισκόμεΟα εις τάς κλιτύας τού 
Λύρασίου. ’Απέναντι μ.ας έξετείνετο φάραγξ 
ώχυρωμένη από πέντε ή έξ όγκους ρωμαϊκών 
κτισμ-άτων. Ό  στρατηγός, οστις, όπως τόσοι άλλοι, 
κάμ.νει τόν άρχαιολόγον, είχε καί άλλοτε έπι- 
σκεφΟή τά ερείπια εκείνα, άλλα δέν ήξευρεν εάν 
άπό τούς πρόποδας τού όρους διεκρίνοντο τά 
χωρία των Βένι-'Γάλα. Καταλαμβάνετε; Τό 
ζήτημα ήτο νά μ.άθωμεν όσον τάχιστα αν μάς 
περιέμενεν ό εχθρός, αν είχε ’πάρη τά μέτρα του, 
άν ύπήρχον πυρά άνημμένα. Άοαψ τις οδηγός 
δεικνύων μ.έ τόν δάκτυλον κορυφήν εντελώς πρός 
ημάς άόρατον, μάς έλεγεν ότι έκεϊ είναι τά χω
ρία καί οτι οί άνθρωποι κοιμώνται, είς δέ σπα- 
χής τών Βένι- Γακούβ έκαμνε τού; μεγαλητέ- 
ρους όρκους ότι τά χωρία έκειντο όπισθεν 
τών δύο λόφων καί ότι μόλις μετά μιάς ώρας 
δρόμον θά ήδυνάμεθα νά διακρίνωμ,εν άν ήσαν 
τά πυρά άνημμένα ή όχι.

ΙΙρός περισσοτέραν άσφάλειαν, ό στρατηγός 
έπρόσταξε καί πάλιν άνάπαυσιν. ΙΙοϋ αί όδοιπο- 
ρίαι τής Εύρώπης διά σιδηροδρόμου! ’Εδώ αί 
βραδύτητες είναι άναπόφευκτοι· όθεν επιτρέψατε 
αύτάς καί είς την διήγησίν μου. Καί πάλιν έπ’ 
ώμου τά όπλα καί είς τάς δύο καί ήμίσειαν 
εμπρός! Έβαδίζομ.εν πρός τό άγνωστον.

Είς τό βάθος τής χαράδρας £έει δρμητικός 
χέίμ.αρρος· άκολουθούμεν αύτόν, δηλαδή άναβαί- 
νομεν βραδέως άτραπόν, ήν είχον χαράξει αί 
ήμ,ίονοι τών ’Αράβων. Καθ’ έκάστην στιγμήν 
άναγκαζόμεθα νά μεταπηδώμεν άπό τής μ.ιάς 
όχθης είς τήν άλλην ή οδός άποτελεϊ συχνάς 
διασταυρώσεις. Βρέχονται οί πόδες μου, όλισθαί- 
νομ.εν, πάλιν έγειρόμεθα, άλλ’ ούδείς σταματά. 
Ή  μ.άστιξ ελαύνει τά ύποζύγια, τό καθήκον τούς 
άνδρας καί προχωρούμεν μέ κλειστόν τό στόμ-α 
επί ώραν όλόκληρον. ΙΙάφ ! άστραπή φεγγοβολεϊ 
πρός τά δεξιά, άκούεται ήχος καί άποκρίνεται 
πρός αύτόν κραυγή φοβερά. Είναι ό άκροβολιστής 
της εμπροσθοφυλακής, δ όποιος πρό ολίγου έ'λουε 
τόν Λεοπόλδον. Ό  ύψηλός αίθίοψ τραυματισθείς 
δεινώς κατά τόν ώμον, ώρόεται καί νομ-ίζεις ότι 
χίλιοι θώες ωρύονται. ’() στρατηγός σπεύδει πρός

τόν τραυμ.ατίαν, εγώ δέ άκολουθώ τόν στρατη
γόν, έν ώ είκοσιν άνδρες μέ τήν λόγχην προτε- 
ταμένην έρευνώσιν είς τά πέριξ χαμόκλαδα. 
Τίποτε όμως ! ούδέ είς Άραψ άνεκαλύφθη, οπως 
συνήθως συμβαίνει. ’Αντί τούτου όμως διακρίνει 
αίφνης εις έκ τών στρατιωτών καί μάς δεικνύει 
είς τόν όρίζοντα τρία χωρία φωταγωγημένα ώς 
διά χορόν. Ό εχθρός είχε λάβει τά μέτρα του, 
ήμεϊς ήμεθα ήπατημένοι.

« Ά λ τ  ! φωνάζει δ στρατηγός. Παιδιά μου, 
δέν είναι πλέον άνάγκη νά κρυπτώμεθα, δ εχθρός 
μάς περιμένει· ας φροντίσωμεν νά φθάσωμεν εκεί 
όλοι καί είς οσον τό δυνατόν καλλιτέραν κατά- 
στασιν. » Ευθύς δέ δεατάσσει νά περικυκλώσω- 
μεν τούς βράχους, όπου ήμεθα, άραιώνει ένα 
λόχον άκροβολιστών άνά τρεις, ίνα μή καταλη- 
φθώμεν αίφνης, καί λέγει είς τό λοιπόν τού στρα- 
τεύμ.ατος· «  Άναπαυθήτε, ζεσταθήτε, κάμετε 
καφέν, καπνίσατε, κοιμηθήτε άν θέλετε, άλλ’ 
όλοι νά είναι έτοιμοι είς τάς έπτά τό πρωί I » 
Γενναίος άνθρωπος δ στρατηγός καί άτοόμητος 
είς τό πύρ! Είς τούς προβιβασμ.ούς τού 65 παρηγ- 
κωνίσθη χάριν άλλων νεωτέρων, άλλ’ όχι τόσον 
ικανών.

Έτελείωσα τήν έπιθεώρησιν, διά νά ιδω. άν 
έξετελέσθησαν άκριβώς αί διαταγαί, ε"δωκα λό-

. ' i ι , *ρ , 1 „γον εις τον γηραιόν αρχηγόν, εοουτησα το ηαισυ 
ενός παξιμαδιού είς τόν καφέν μ,ου, είχε δέ τότε 
παρέλθει ή έκτη ώρα, έφεγγε πλέον. Έπανείδον 
τόν τραυματίαν, όστις έγογγυζεν άκόμη άν καί 
δ ιατρός Μαρκού τόν είχε περιποιηθή είς τήν 
εντέλειαν. Τον έτοποθέτησα έπί ενός φορείου καί 
τόν έστειλα όπίσω είς τήν Βίσκραν, συνοδευόμε- 
νον άπό τρεις πυρέσσοντας καί ένα ήμίονον, δ 
όποιος είχεν άφήσει έν μέρει το τομ-άρι του είς 
τήν χαράδραν. Καλόν ταξείδι!

Μόλις έτελείωσα καί αύτήν τήν έργασίαν 
βλέπω τόν Λεοπόλδον σπεύδοντα δρομαίως πρός 
έμέ ! "Ηθελε νά άποχαιρετίση τόν Βέλ-Χατζήν 
του καί νά τω δώση καί ολίγα χρήματα. Ό  
νεανίας μοί έφάνη ότι είχεν εντελώς άναλάβει· 
Ό  ΰπνος άρα ή δ καφές τόν είχε κάμει καλά : 
ΙΙοτέ μου δέν είχον ίδη στρατιώτην θαυμ,ασιώ- 
τερον καί μάλλον έτοιμον νά ριφθή είς τόν κίν
δυνον. Έβάδιζεν εύσταλώς, ε’λαμπον οί όφθαλ- 
μ,οί του καί οί ρώθωνές του έπαλλον.

« Λοιπόν, τω λέγω, καί ή ημικρανία ;
—  Πάγει ’ς τόν διάβολον ! ’Επί ζωής μου δέν 

ήσθάνθην τόν εαυτόν μου τόσον καλά.
—  Μού ένθυμίζεις, φίλτατε, ένα παλαιόν στρα

τιώτην, δ όποιος έθεράπευεν ολας τάς άσθενείας, 
μέ τί νομίζεις ;

—  Μέ τήν πυρίτιδα.
—  Τό έμάντευσες !
—  Είναι ή καλλιτέρα θεραπεία καί θά τήν συμ

βουλεύσω είς όλας τάςάσθενείς καρδίας. Ή  ποίησις
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δέν θεραπεύει σέ δεσμεύει πρός τά δεινά σου, είναι 
συνθηκολόγησις μέ τόν πόνον, είναι κλίνη ρόδων, 
έπί τής όποιας κατακλίνεται ό πάσχων καί λέγει 
πρός τούς άλλους. Πονέσατέ με I Ή  προσευχή 
λέγουσιν ότι έχει άλάνθαστον άποτίλεσμα, άλλά 
διά νά προσευχηθή τις πρέπει νά πιστεύη καί ή 
πίστις του νά είναι πλήρης καί τελεία, όχι άτε- 
λής καί άμφίβολος όπως ή πίστις τής ήμετέρας 
γενεάς τής δισταζούσης καί τεταραγμένης. Έγώ, 
όχι, δέν έχω τήν πίστιν ίκανώς ίσχυράν διά νά 
εόρω παρηγοριάν είς τόν θεόν. ΙΙρός τούτο έπρεπε 
πρώτον νά κατασιγάσω τάς φωνάς τής διανοίας 
μου, νά νεκρώσω τό κάλλιστον μέρος τής ύπάρ- 
ξεώς μου, νά θυσιάσω τό έν μ.ου ήμισυ, τό όποιον 
σκέπτεται, είς τό άλλο ήμισυ, τό όποιον κλαίει. 
Ζήτω λοιπόν, φίλε μου, δ πόλεμ,ος καί αί άνδρι— 
καί του παρηγορίαι! Ή  πνοή του ή δυνατή 
πνέει είς τόν βίον μ.ας, όπως ή τού βορρά είς τον 
ουρανόν· είναι καθαρά καί σαρώνει οίονδήποτε 
σύννεφον ! »

Οί λόγοι ούτοι ήσαν μ,έν ίσως ολίγον ύπερβο- 
λικοί, άλλά πάς τις θά τούς ήκουε μετά χαράς 
τήν ιοραν έκείνην. Έπήδα ώς πωλάριον δ Λεο- 
πόλδος άπό τής μιάς ιδέας είς τήν άλλην.

« Ήξεύρεις, μοί λέγει, ότι άν δέν ύπήρχεν 
δ πόλεμος, θά ήτο βλακώδες τό έπάγγελμ.ά μας ;

 Βεβαιότατα, τω άπεκρίθην, άλλά λησμο
νείς ότι άν δέν ύπήρχεν δ πόλεμος δέν θά υπήρχε 
καί στρατιωτικόν έπάγγελμα.

Ένόησεν ότι είχεν είπει μίαν άνοησίαν, άλλά 
δέν ήτον άνθρωπος νά τό δμολογήση.

«  Καί πώς, έξηκολούθησε, δέν αισθάνεσαι 
λοιπόν ότι θά ήμεθα οί άθλιέστατοι καί οί μάλ- 
λον γελοίοι τών άνθρώπων άν έλειπεν ή θεία αΰτη 
στιγμή; Νά περιδιαβάζωμεν άεργοι έν τω μέσω 
λαών έργαζομένων, νά φορώμ.εν τά όπλα, τά όρ
γανα δηλαδή τής καταστροφής έντός κοινω
νίας, όπου πάς τις προσπαθεί νά παραγάγη τι! 
Νά άκούωμεν λεγόμενον κατ’ έτος, κατά πάσαν 
έν τη βουλή συζήτησιν τού προϋπολογισμού ότι 
εϊμεθα άντικείμενον πολυτελείας καί ότι θά ήτο 
σωτήριον πράγμα άν έκόπτοντο έκατομμύριά 
τινα άπό τόν άρτον μ.ας! Νά πειθαρχώμεν ώς 
άψυχα όντα είς τούς άνωτέρους μας, έν ώ και δ 
έσχατος έθνοφύλαξ νομίζει ότι έχει ικανόν πνεύμα 
διά νά σκέπτηται οπως αύτός θέλει! Τήν τελευ- 
ταίαν φοράν, καθ’ ήν συνεγευμ.άτισα μετα τού 
δυστυχούς πατρός μου, ήθέλησεν έκεϊνος νά μ.άς 
περιπαίξη ολίγον, λέγων ότι δ στρατιωτικός βίος 
συνοψίζεται είς δύο λέξεις· νά βουρτσίζεται κάνεις 
καί νά περιμένη- νά περιμένη τά γαλόνια καί 
τάς έπωμίδας, νά περιμένη τό παράσημον, την 
άρχαιότητα, τήν έκλογήν τών άνωτέρων, την 
εύνοιαν τού στρατάρχου ή τής κυρίας του, νά 
περιμένη τάς σφαίρας καί τάς βόμβας καί όταν 
κατασταθή πλέον άνίκανος, μετά τριάκοντα έτη

τοιούτου βίου, νά περιμένη τήν άποστρατείαν διά 
νά ΰπάγη νά φυτεύη λάχανα τελειώνων το στά- 
διόν του έκεΐ, άπό όπου έπρεπεν ίσως νά άρχίση!

—  Ναί, άπεκρίθην έγώ, άλλ’ υπάρχει μ.ία 
ημέρα, ήτις έξαγοράζει όλας τάς ένοχλήσεις καί 
τάς άθλιότητας καί τάς ταπεινότητας τού βίου 
μας, όταν δηλαδή, άντί τις νά βουρτσίζεται αύ
τός, βουρτσίζη τόν έχθρόν καί άντί νά περιμένη 
τήν δόξαν νά έλθη πρός αύτόν, τρέχει αύτός 
πρός έκείνην διά μ.έσου χιλίων θανάτων. Την ημέ
ραν έκείνην, φίλτατέ μου πάτερ, δ στρατιώτης, τόν 
όποιον έμπαίζεις γίνεται ίσος προς τούς θεούς !

Είχον δίκαιον, Βρούννερ, προεμάντευον τήν 
ώραν, ήτις δΓ ήμάς θά ήχήση τώρα. »

Ταλαίπωρε άκροβολιστά ! Είχε τόσην πεποί- 
θησιν έν τω ένθουσιασμω του, αί άποφάνσεις του 
έκείναι έξήρχοντο έκ καρδίας τόσον θερμής, άστε 
δέν ήδυνάμην νά άντείπω τίποτε. Άφώπλιζε πά
σαν κριτικήν, ε'βλεπον ότι ήσαν νεανικώταται 
αί σκέψεις του καί όμως συνεκινούμ-ην. Μ’ ό’λα 
ταύτα ήναγκάσθην νά τω παρατηρήσω ότι δ 
στρατιώτης όταν κάμνη έφοδον δέν είναι όλως 
δι’ όλου ίσος μέ τούς θεούς, οΰτε θά ήτο δυνατόν 
νά εύρεθή Όλυμπος τόσον μέγας διά νά χωρέσή 
τόσον κόσμον. Ήμεϊς οί στρατιώται είμεθα άπλού- 
στατα ίσοι πρός έννέα ή δέκα έκατομμύρια άλ
λων γενναίων άνθρώπων, οί όποιοι ε'χουσι δια
κινδυνεύσει ύπέρ τής πατρίδος των άφ’ ότου ή 
Γαλλία είναι Γαλλία καί τίποτε περισσότερον.

Νομίζετε ότι δ Λεοπόλδος έδέχθη τήν έπα- 
νόρθωσιν ; Αύτός; ούδαμώς. Μέ σιδηράν έπιμο- 
νήν έξηκολούθησε νά ΰποστηρίζη οτι εϊμ,εθα θεοί 
πρώτης τάξεως.

« Λιότι έπί τέλους, έλεγε, τό νά εΐναί τις 
θεός, σημαίνει ότι υπηρετεί τούς άνθρώπους χω
ρίς νά τό ήξεύρωσι, χωρίς νά δειχθή είς αύτούς, 
χωρίς νά περιμένη ούδεμίαν άμοιβήν καί τούτο 
άκριβώς μέλλομεν νά πράξωμεν σήμερον τήν 
πρωίαν. Μάς βλέπει ή Γαλλία ; Ήξεύρει καν 
ότι δ Κάρολος Βρούννερ καί δ Λεοπόλδος δέ 
Γαρδελύξ περιφέρονται πρός τιμήν αύτής είς 
τάς φάραγγας τού Αύρασίου ; Καί έπί τη ύπο- 
θέσει Οτι μίαν ημέραν θά τό μάθη, μέ τί ήμ.πορεΐ 
έπαρκώς νά άνταμείψη τούς τόσους ύπέρ αύτής 
κινδύνους μας ; ’Αδύνατον είναι 5,τι καί άν μάς 
κάμη. θά πολεμήσωμεν λοιπόν διά τά ώραΐά της 
’μάτια οπως σπανίως έκαμνον χάριν τών κυριών 
τής καρδίας των οί μεσαιωνικοί ίππόται. Είναι 
έπτά παρά δέκα- τώρα έξυπνα ή πατρίς άνατεν- 
τώνουσα τούς βραχίονας. Οί χωρικοί πορεύονται 
είς τό άροτρόν των καί οί κτίσται είς τάς οικοδο
μάς των, άλλ’ ή μήτηρ μου, ή άδελφή μου καί 
όλαι τών Παρισίων αί κυρίαι έχουσιν άκόμη τήν 
μύτην των μέσα είς τό έφάπλωμα. Οί κύριοι τής 
Λέσχης καί όχι ολίγοι καταστηματάρχαι κοι- 
μώνται άκόμη. Έκ τών τριάκοντα έξ ή τριά-
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κοντά έπτά εκατομμυρίων ψυχών, αί ί»ττοΐοοι άπο- 
τελούσι τής καλής μ«5 Γαλλίας τον πληθυσμόν, 
ούτε δύο άνθρωποι δέν θά μας συλλογισθώσιν ίσως 
κατά τό διάστημα της ημέρας καί ημείς, φίλ- 
λατέ μου Βρούννερ. σπεύδομεν να σπάσωμεν τά 
κόκκαλά μας διά να αποδείξωμεν ότι ό λαός 
εκείνος είναι μέγας, δυνατός καί ανίκητος, διά 
να κατασταθή το έδαφος καί τό όνομα το γαλ
λικόν αντικείμενου φόβου καί σεβασμού εις την 
ϋφήλιον, διά να μη εϋρεθή ψυχή ζώσα οϊουδή- 
ποτε τόπου, ή όποια να οαντασθη να διέλθη πρό 
του τριγρόου εκείνου κομματιού χωρίς να τό γ αι- 
ρετίση! Καί λέγε μου τώρα, όσον θέλεις οτι δέν 
εϊμεθα θεοί, κτήνος I »

Έβλεπα καθαρά οτι νευρική ε'ξαψις ήτο ή 
κυρία αιτία της ύπερχειλίσεως εκείνης των αι
σθημάτων του Λεοπόλδου, άλλ’ έφυλάχθην να μη 
τω εϊπω τίποτε. Ή  ευθυμία όσον καί άν είναι j 
υπερβολική είναι πάντοτε άριστον έφόδιον εις 
τοιαύτας ώρας. Ό  γηραιός στρατιώτης ήμπορεϊ 
να βαδίζη εις τήν συμπλοκήν ατάραχος, ε’στω 
καί μελαγχολικός, άλλ’ οί εικοσαετείς νεανίαι, 
οί όποιοι πρώτην φοράν μέλλουν νά αντιμετωπί
σουν τό πυρ, καλλίτερου είναι νά εϋρίσκωνται 
έν καταστάσει ενθουσιαστικής έξάψεως.

ταγέ να ενταμώσης 
τούς άντρας σου· θά ίδωθώμεν πάλιν έκεί έπάνω, 
είε τό πρώτον αραβικόν χωρίου. Καλόν βράδυ, 
παιδίον!

—  Έκεί έπάνω, απεκρίθη εκείνος δεικνύων 
τά χωρία, τό παιδίον θά κόψη από τά βουρνού- 
ζια τών ’Αράβων ανδρικόν φόρεμα μέ τήν σπά
θην του. »

Αιωνίως όητορικά σχήματα· τί τά θέλετε ; 
Οί ήρωες τού Άβουκίρ καί του Μκρέγγου δέν 
ήσαν καί εκείνοι σχεδόν τόσον γελοίοι όπως ό 
Λεοπόλδος;

Τό στράτευμα ήρχισεν εις τάς έπτά τήν πο
ρείαν του μέ όλας τάς συνήθεις προφυλάξεις. Ό  
στρατηγός έπρόσταξε νά άποφεύγωμεν τόν χεί
μαρρον καί νά άκολουθώμεν τά κάτω μέρη τής 
κοιλάδας, ήτις όλονέν έπλατύνετο ενώπιον μας. 
Άπό ώρας εις ώραν έκάμνομεν σταθμούς δεά νά 
άντικαθιστώμεν τούς άκροβολιστάς καί τούς 
φρουρούς τών πλευρών, ή τοιαύτη δ’ ασχολία ή 
ίκανώς οχληρά καί μονότονος έξηκολούθησε μέ
χρι τής μεσημβρίας. Θά σας όμολογήσω ότι άπό 
καιρού εις καιρόν ήσθανόμην τούς οφθαλμούς μου 
νά κλείωνται· τεσσαράκοντα οκτώ ώοαι είχον 
παρέλθει χωρίς δΓ όλου νά κοιμηθώ. Ό  Ήλιος 
έκτύπα βαρέως έπί τής κεφαλής μου, ήλιος αρα
βικός τω δντι. Οί άντρες μας έσπόγγιζον μέ τάς 
γειρίδας των τά ίδρωμένα των πρόσωπα χωρίς 
νά βραδύνωσι τό βήμα· έπορεύοντο πρός τό

πυρ μέ καλήν όρεξιν, όπως πάντοτε, άλλά τούς 
έκούραζεν ό δρόμος. Ουτε ίχνος άσματος εις τάς 
τάξεις, την σιγήν ήδύνασο νά τήν κόψης μέ τό 
μαχαιριού, τόσον ήτο αισθητή. Καί οί "Αραβες 
πάλιν ήτοιμαζοντο. Τά χωρία των, τά όποϊα 
πότε ένεφανίζοντο καί πότε πάλιν έχάνοντο, άνα- 
λόγως τών κινήσεων τού εδάφους, ¿νόμιζες ότι 
ήσαν άκατοίκητα. Ό στρατηγός μάτην έκαμνε 
χρήσιν τών διόπτρων του, ουτε έν βουρνούζιον 
δέν ήδύνατο νά διακρίνη. Αίφνης ¿σταμάτησε 
καί μοί λέγει-

« Βρούννεο, πιστεύω οτι έφθάσαμεν. Νά μή 
κινηθή κάνεις· στάσου νά ίδω. »

ΙΙαρακολουθούμενος ύπό μόνου τού σαλπιγκτοϋ 
του έρρίφθη εντός ένός μικρού δάσους δρυών. Τό 
δασίδιον εκείνο έστεφε την κλιτύν, εις την όποιαν 
τότε άνεβαίνομεν. Ίσταμεθα ολίγον πλαγίως, 
χωρίς μέν νά βλέπωμεν τίποτε, άλλά καί εντε
λώς κεκρυμμένοι. Μετά δέκα λεπτά τής ώρας 
άραιοί τινες τουφεκισμοί καί μετ’ ολίγον κανονι
κόν καί άδιακοπον πύρ μάς άποδεικνύουσιν οτι ό 
γέρων δέν εΐχεν άπατηθή. Οί σπαχήδές μας είχον 
ήδη έλθει εις χεΐρας μέ τόν εχθρόν.

Ό  στρατηγός δέν έβράδυνε νά έπανέλθη πρός 
ήμάς. Έλαμπον οί οφθαλμοί του καί τά μά
γουλά του ήσαν κατακόκκινα· ειπον κατ’ έμαυ- 
τόν· καλά πηγαίνουν τά πράγματα. Διατάσσει 
νά σχηματίσωμεν πυραμίδας μέ τά όπλα καί 
νά έτοιμάσωμεν τήν σούπαν. Άναπαυόμεθα, 
μαγειρεύομεν καί γευματίζομεν ύπό τόν κρότον 
λαμπρού πυροβολισμού. Οί φύλακές μας είχον 
αρκετήν ένασχόλησιν έν ώ ήμεϊς έτρώγομεν εις 
υγείαν των. Ή  σούπά μου, την όποιαν μέ πολ- 
λην όρεξιν έρρόφησα όλην, μέ έξυπνοι ολίγον. 
Ήξεύρετε οτι ό ύπνος άντικαθιστα, λέγουν, την 
τροφήν, έβεβαιώθην λοιπόν έγώ τότε ότι καί τό 
έναντίον άληθεύει. Έν φ δέ ό στρατηγός δια- 
τάσσει νά συναθροισθώσιν αί άποσκευαί, οί σάκ- 
κοι καί τά ζώα, τά όποια έμελλον νά μείνωσιν 
έκεί φρουρούμενα ύπό ένός λόχου, άνέρχομαι καί 
έγώ εις τό ύψωμα καί τέρπομαι παρατηρών το 
πεδίο ν της μάχης. Άντικρύ κεΐνται τά τρία 
χωρία, κλιμακηδόν τό έν όπισθεν τού άλλου. Τό 
πρώτον μόνον έχει οχύρωμα πρόσκαιρον, άπλούν 
χαράκωμα έξ έλαιοδένδρων. “Αν κυριεύσωμεν 
εκείνο, τά άλλα δύο θά πέσωσιν ευθύς εις τήν 
έξουσίαν μας. Έχομεν νά κατέλθωμεν κατήφορον 
ένός χιλιομέτρου, όστις όμως ήρχισεν ήθη νά 
καλύπτηται ύπό μύρτοιν, ξυλοκερατειών καί σχί- 
νων. Ούδέν ύπήρχε σπου̂ αΐον έμπόδιον μέχρι 
τού βάθους τής κοιλάδας- οί άντρες μας έχουν 
σαρώσει τήν όδόν. Βλέπω έκατοντάδα περίπου 
ιππέων εις τό βάθος νά συμπλέκωνται πρός τους 
άκροβολιστάς τών πολεμίων. Τό πεδίον παριστά 
μακράν ταινίαν λιβαδιού, έν ή διακρίνονται έδώ 
καί έκεί ώς έσπαρμένα συμπλέγματα δένδρων
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καί τό μικρότερον τών όποιων κρύπτει ένα ή δύο 
άντρας. Οί σπαχήδές μας καί οί εύζωνοι συνε- 
λαύνουσι τό κατηραμένον έκείνο κυνήγιον καί 
καταίιώκουσι παν τό προστυχόν. Οί άκροβολι- 
σταί μας εύρίσκονται ήδη εις τήν άντίπεραν 
κλιτύν καί άναβαίνουσιν εις τό ύψωμα. Φαντά- 
σθητε μίαν κλίμακα, τής όποιας έκάστη βαθμίς 
νά άποτελήται άπό τοίχον ξηρών πετρών όσα 
πατώματα ήσαν, τόσα κηπάρια καρπίμων δέν
δρων, όπισθεν δέ τών δένδρων Άραβες κεκρυμ- 
μένοι. Οί Άραβες δέν διακρίνονται διά τήν 
πειθαρχίαν των· άλλού μέν άποτελούσι συμπλέγ
ματα, άλλού δέ είναι διεσκορπισμένοι. "Οπου 
προχωρούσιν οί στρατιώταί μας, έκτοπίζονται 
όγκοι λευκοί καί οί πολιορκούντες αναγκάζονται 
καθ’ έκάστην στιγμήν νά μετατοπίζωσι τήν όρ- 
μήν των άπό άλλου εις άλλο μέρος. Ύποχωροϋσι, 
προχωρούσι καί έκαστον πάτωμα κυριεύεται ύπό 
τών ήμετέρ6)ν, ανακτάται ύπό τών πολεμίων 
καί πάλιν κυριεύεται ύπο τών ήμετέρων. Δέν 
διακρίνω μέν τάς γυναίκας, άλλ’ είναι καί αύται 
παρούσαι· άκούω νά έπιθαρρύνωσι τούς άντρας 
φωνάζουσαι 'Τού! 'Τού!

«Τί κάμνεις έκεί; κραυγάζει πρός έμέ ό στρα
τηγός μέ τήν τραχεΐαν φωνήν του. Μέ τόν πρώ
τον τουφεκισμόν αύτοί οί ευλογημένοι οί Άλσατοί 
δέν είναι πλέον διά τίποτε........

—  ΙΤαρά διά νά μάχωνται, στρατηγέ μου.
—  Ούτω θέλω καί έγώ. Υπομονή, Βρούννερ! 

θά έλθη καί ή σειρά σου! »
Έπειτα, διαιρεί τό στράτευμά του εις δύο 

σώματα, θέτει τά κανονιά του εις στοίχον καί 
κατρακυλούμεν εις τήν άτραπόν τής δόξης.

’Εννοείτε καλά, άγαπητοί μου φίλοι, οτι δέν 
είμαι ό κατάλληλος άνθρωπος διά νά σας διη- 
γηθώ ολην τήν ϋπόθεσιν λεπτομερώς. ΔΓ έκείνους 
έξ ύμών, οί όποιοι ¿πολέμησαν εις τήν Κριμαίαν, 
εις τήν Μαγένταν καί εις τό Σολφερΐνον, ή άλω- 
σις τού Τζεβέλ-'Τάλα όμο'.άζει πρός διανομήν 
τών βραβείων έν παρθεναγωγείο». Ουδέν ήττον 
αί σπάθαι έκοπτον καί έκεί όπως καί εις τάς 
μεγάλας μάχας, αί σφαίραι διετρύπων καί αί 
λόγχαι είχον έπίσης διαπεραστικήν τήν αιχμήν 
των. Είς Άραψ, έξυπνότερος τών άλλων, έννόη- 
σεν ότι ό 'ίππος μου θά μέ ήνώχλει κατά τήν 
άνάβασιν καί μοί έκαμε τήν χάριν νά τόν φο- 
νεύση υποκάτω μου. Καί Ιδού έγώ άναρριχώμαι 
ώς πίθηκος μετά τού λοιπού σώματος τών μαρ
τύρων. Ά ν ήθελε μέ καταλάβει ό ύπνος κατά 
τήν άνάβασιν εκείνην, πιστεύω ότι πολύ θά μέ 
ήδίκει· άλλά πού νά κοιμηθής έν τω μέσω μου
σικής, ή όποια υπερείχε κατά πολύ όλων τών 
κακοφο>νιών τού Βάγνερ ! Έπέτων βομβούντα τά 
όβούζια ύπεοάνο» τών κεφαλών μας διά νά έκ- 
σπάσωσιν έν τώ μέσω τών συμπλεγμάτο»ν τών 
βουρνουζίων· τά τουφέκια ¿σπινθηροβολούν μέ

κρότον, αί σφαίραι έσύριζον διερχόμεναι καί ε"βρα- 
ζον άναπαλλόμεναι έπί τών πετρών, αί βόμβαι 
διεπέρων τό διάστημα ήχούσαι μεγαλοπρεπώς· 
αί σάλπιγγες μέ τήν δηκτικήν των φωνήν, ε"δι- 
δον τό σύνθημα τής συναθροίσεως ή τής έφόδου 
καί οί Άραβες, άνδρες καί γυναίκες, έξέβαλλον 
φο>νάς, αϊτινες θά ήσαν τρομακτικαί άν τι ¿τρό
μαζε τόν γάλλον στρατιιότην.

'Ενθυμούμαι ότι διήλθον πρό ένός χωρίου, 
έπειτα πρό ένός άλλου καί ότι τά είδον νά φλέ— 
γωνται όπισθέν μου ώς δύο δεμάτια φρύγανων. 
Οί στρατιώταί έμελλον καί είς τρίτον νά θέσωσι 
πϋρ, ότε δ στρατηγός κατέφθασε μέ τέ σιγάρον 
του είς τό στόμα, έπί μικρού μαύρου ίππου, ό 
όποιος άγνωστον είναι πώς κατώρθωσε νά εύρη 
δρόμον.

« ’Ανόητοι, άνέκραξεν, άν καύσητε όλα αύτά 
τά καλύβια, πού θά καταλύσωμεν έπειτα:»

Καί ή άλήθεια είναι ότι αί σκηναί μας εύρί- 
σκοντο είς δύο ωρών άπόστασιν τουλάχιστον.

Είς τάς πέντε τό εσπέρας έστρατοπεδεύομεν 
έπί τής κορυφής τού Τζεβέλ. Ή θέσις ήτο καλή, 
ταχέως δέ τήν ώχυρώσαμεν τοποθετώ τάς φρου
ράς καί όίπτομαι όπως όπως είς μίαν γωνίαν 
έπί μιας ψάθας διά νά πάρω ολίγον ύπνον. Δέν 
είχον παρέλθει τέσσαρα λεπτά, άφ’ οτου είχον 
κλείσει τούς οφθαλμούς, ότε μία Ιδέα μέ έκαμε 
νά σηκωθώ είς τούς πόδας μου· ό Λεοπόλδος ;

Τί φιλαυτία ήτο αύτή ; νά σκέπτωμαι νά 
άναπαυθώ χωρίς νά φροντίσω νά μάθω τί έγεινεν 
ό φίλος μου, άν ήτο ζωντανός ή νεκρός. ’Οργι
σμένος ούτω κατά τού εαυτού μου τρέχω έήω 
τής καλύβης βλασφημών. Τό χωρίον ήτο γεμα- 
τον από στρατιώτας, οί όποιοι έτρωγον, έκάπνι- 
ζον, έκοιμώντο ή έλαφυραγώγουν, έκαστος κατά 
τήν όρεξίν του. ’Απαντώ ένα ιθαγενή ακροβολι
στήν, ό όποιος ήτο φορτωμένος μέ ένα ασκόν 
έλαίου, μίαν δέσμην κρομμύων καί έν νεογέννητον 
έρίφιον.

— Έ  ! παλληκάρι! γνωρίζεις τόν άνθυπολο- 
χαγάν σου, τόν κύριον δέ Γαρδελύξ;

—  Sidi turco? besef!
—  Είναι πληγωμένος;
—  Makasck
— Έφονεύθη :
—  Makascl» morto.
—  Πού είναι:
—  A casa.
—  Τί κάμνει;
—  Dormir.
Άφ' οΰ, ειπον καθ’ έαυτόν, δέν έπληγώθη, 

δέν έφονεύθη, άλλά κοιμάται ήσυχα ύπό στέ
γην , ή φιλία δίδει καί εις έμέ. τό δικαίωμα νά 
κάμω τό αυτό.»

Ούτω δέ, έπανήλθον είς τήν καλύβην καί 
έξηκολούθησα τόν ύπνον μου, όστις τήν νύκτα
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εκείνην ύπήρξεν ίκανώς διακεκομμένος διότι οί 
ίδιοκτηται, τούς όποιους εϊχομεν εκτοπίσει, έδει
ξαν πεντακες η έξάκις τον διάθεσιν να άκυρώ- 
σωσι τον μίσθωσιν.

(άχολουΟεΓ.)

  ---—■s-T'a~32£-55'S-a----------

0 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΒΙΟΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑι

Μ in  σ ν η ό ρ ία σ ις  τή ς  ϋον .Ιής  τώ ν  Κ ο ιν ο τή τω ν

(Συνέχ ιια * t í «  ηροτ,γούιιΐνον f  ¿λ’Λ«·* ,'·

Έν τώ άγγλικώ τούτω κοινοβουλευτικό) κό- 
σμερ, έν 6) ό κ. Κάρολος Δίλκε εκπροσωπεί, ώς 
κοινώς λέγεται, τά νέα σ τρώ μ α τα  (καίπερ έλ
κων τον χρονολογίαν από Κρόμβελλ!) 6 μ.αρκή- 
σιος “Αρτιγκτον εϊνε ή ένσάρκωσις αυτή τού 
παλαιού οΰϊγγείου κόμματος.

Ai γυναίκες έπαιζαν πάντοτε σπουδαίον πρό- 
σωπον έν τ τ , οικογένεια Κάβενδις. Χωρίς ν’ άνα- 
φέρωμεν τον περιώνυμον έκείνην Μπες δέ Χάρδ- ] 
γουίν, ήτις ίδρυσε τον οίκον μ.ετά τού πρώτου j 
συζύγου της, καί κατόπιν διαδοχικώς τρεις ά>.- 
λους δουκικούς οίκους μετά τριών νέων συντρόφων, ί 
δέν είνε δούκισσα τού Λεβονσιάίρ ή χαρίεσσα 
Γεωργιάνα Σπένσερ, ήν δ Καινσβορούγ τοσούτον ί 
ήσμένιζε νά ζωγραφίζη, ή χαράξασα τόσον 
βαθέως εις τόν αγγλικόν δέκατον όγδοον αιώνα 
τόν τύπον τού ροδίνου αυτής δακτύλου;

Είνε γνωστόν τό πεοιλάλ.ητον συμβάν. Ή  
Γεωργιανά ήτο εις έκλογικήν περιοδείαν έν ίλη ¡ 
τή αιθέρια καλλονή τών είκοσι πέντε της έτών, 1 
τής καμελ.ιοειδούς χροιάς καί τής χρυσοξάνθου 
αύτής κόμης. "Αμαξα ύψηλή μέ προσκεφάλαια 
έξ δλοσηρικού, ίπποι γιγαντώδεις χρυσοφάλαροι 
καί μετ’ αργυρών ιπποσκευών, ούδέν ε"λειπε πρός 
συμπλήρωσιν τής μεγαλοπρεπείας τού οχήματος 
τού σπανίου μαργαρίτου. Φθάνει εις τήν θύραν 
χονδρού τίνος κρεωπώλου, γνωστοτάτου διά τά 
έξημμένα τορικά αύτού φρονήματα.

—  Καί σείς, Κύριε, τώ λέγει, έξακοντίζουσα 
αύτώ τό χαριέστερον μειδίαμα, δεν θά ψηφοφο- 
ρήσητε ύπέρ ήμών;

Ό  άνθρωπος, (ίλέπων αυτήν τόσω ορεκτικήν, 
έξυσε τό ούς.

—  Μέ μ.ίαν συμφωνίαν μόνον, Κυρία δούκισσα· 
δηλαδή ή έκλαμπρότης Σας νά μέ άφήση νά 
πάρω έν φίλ.ημα άπο τά ρόδινά της χείλη.

—  Καί δέν πέρνεις δύω, άλλά νά ψηφίσης 
όμως! εϊπεν ή γόησσα ποοτείνασα τό δροσερόν 
της χείλος.

Καί ή έκλογή θριαμβευτικώς επέτυχε. Τοιου
τοτρόπως σχηματίζονται οι καλοί οίκοι.

Ή  ιστορία τών Κάβενδις, δουκών τού Δεβον- 
σιάϊρ καί πατροπαραδότων αρχηγών τού ούϊγ- 
γικού κόμματος, συνδέεται στενώς άπό τριών 
έκατονταετηρίδων πρός τήν τού βρετανικού συν-
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τάγματος. Βρίθουσιν οί μύθοι καί μυρμηκιώσ 
τά περί αυτής ανέκδοτα. Όσον ούδένες άλ.λοι’ 
ή γενεά αΰτη συνετέλεσε διά τής ένδελεχού: 
λαμπρότητος τού οικογενειακού ονόματος της 
καί τής άπαραμίλλου εύλυγισίας τής πολιτικής 
αύτής νά ένοφθαλμίση εις τον αγγλικόν λαόν 
τό μοναδικόν έκεϊνο πάθος ύπέρ τής αριστοκρα
τίας αύτού, οπερ είνε ή ίδιάζουσα αύτώ νόσος.

Ό  έντιμότατος Σπένσερ Κόμπτων Κάβενδις, 
μαρκήσιος Αρτιγκτον, έπίδοξος κληρονόμος τού 
δουκάτου Λεβονσιάίρ καί έπίσημος leader τής 
φιλελευθέρας πλειονοψηφίας, είνε λοιπόν τό δή 
λεγόμενον προϊόν άνθρωπόμορφον πρώτης τάξεως, 
καί ύπό τήν αυτήν ιδιότητα ύφ’ ήν ή δείνα γι- 
γαντώδης κολοκύνθη ή ή δείνα απαράμιλλος 
γαλακτοφόρος δάμαλις θά έδικαιούτο καί αυτός 
νά λάβη τό άριστεΐον τής τάξεως αύτού έν έπι- 
χωρίω γεωργικώ διαγωνισμοί. Απαιτούνται πλεΐ- 
σται μέριμναι καί πολλά αμάξια ανθρωπίνου 
λιπάσμ.ατος όπως καλλιεργηθή εύδοκίμως φυτόν 
τοιούτον, καί ώς ό κάκτος δέν άνθεϊ καί τούτο 
ή άπας κατ’ αιώνα μόνον.

Λημιουργηθείς καί τεχθείς έπί μόνω τώ σκοπώ 
τού νά κυβερνά τήν χαρίεσσαν ’Αγγλίαν οσάκις 
αί δονήσεις τού συνταγματικού έκκρεμούς έπα- 
νάγουσι τό φιλελεύθερον κόμμα εις τήν έξου- 
σίαν, παιδευθείς πρός τόν σκοπόν τούτον καί 
ϋποβλ.ηθείς έξ απαλών ονύχων εις τήν ίδιάζουσαν 
κλίσιν τού έπαγγέλματος, ό λόρδος "Αρτιγκτον 
είνε πολιτικός, ώς είνε τινές υποδηματοποιοί ή 
τέκτονες, διότι δέν εμαθον άλλο έπιτήδευμα.

Συνέβη μόνον εις τήν ειδικήν αύτού περίπτω- 
] σιν, ότι ή μήτηρ φύσις δέν ήρκέσθη εις τό νά 

χαρίση αύτφ έκ γενετής ήδη έπιρροήν έπί τών 
πραγμάτων τής πατρίδος του καί πολιτικήν 
γνώμην συγκεκροτημένην ήδη ώς έπίσης καί 
κόμμα έσχηματισμένον εις τήν ευτυχή έκείνην 
ηλικίαν, καθ’ ήν τά τέκνα τού κοινού βροτού 
άπολαύουσι μόλις την χαράν τού νά φέρωσι πε- 
ρισκελίδα, άλλ’ ήθέλησεν ακόμη όπως δ νύν δούξ 
τού Λεβονσιάίρ καί πατήρ αύτού γεννηθή μέ 
ορέξεις Πεσταλότζη καί άφοσιωθή άπό τής γε
νετής τού παιδός αύτού εις τήν αποστολήν τού 
νά τώ προξενή άνίαν τρομεράν, άλλά καί νά τό 
άνατρέφη θαυμασίως.

—  Λέν είμαι γεννημένος νά διαδραματίσω 
πολιτικόν πρόσωπον, άλλά μόνον διά νά παρα
σκευάσω τό τών τέκνων μου, έλεγεν, ένώ έζή- 
τει νά έντυπώση αύτοπροσώπως εις τό πνεύμά 
των τούς κανόνας τής γραμματικής καί τής 
συντάξεως, αύτός δ μέγας εύπατρίδης, δ κεκτη- 
μένος τριάκοντα έκατομμυρίων πρόσοδον καί τεσ
σαράκοντα ένορίας μόνος, καί περισσότερα ιστο
ρικά μέγαρα έξ έκατέρων τών οικογενειακών του 
κλάδων ή οσα θά έχρειάζοντο ΐνα κατοικήσωσι 
πάντες οί λιμοκτονούντες έν τώ Ήνωμ,ένω Βα-
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σιλείω, οϊτινες άποτελούσιν έν τούτοις στρατιάν 
ούκ εύκαταφρόνητον !

’Εντεύθεν βλέπει τις ότι δ μαρκήσιος Άρτιγ- 
κτον δέν ήδύνατο νά διαφύγη τό ύπουργείον, ώς 
κοινός τις “Αγγλος δέν διαφεύγει τήν έρυθρΐ- 
τιν. Πρός τοΐς άλλοις δέ είνε πεπροικισμένος καί 
διά καλής υγείας, διανοίας εύρείας καί έπαρκούς 
δόσεως πυρρωνισμού ώστε νά δέχηται άκόπως 
τάς έπιβαρυνούσας τήν νεαράν αύτού κεφαλήν 
περίπλοκους μοιραίας υποχρεώσεις, οίον διαλέξεις 
βιβλικάς καί λόγους έπιδορπίους, φιλελευθεοίαν 
άνώδυνον καί μεταρρυθμίσεις εύκομίστους, σο- 
μάδαν πολιτικήν καί λεμονάδαν φιλανθρωπικήν 
καί όλας εκείνας τάς συστατικάς ούσίας, έξ ών 
άποτελεϊται τό ούϊγγικόν ΙΜ ο ν μ π ο ν ό ιγ χ . ’Απαι
τείται πράγματι ειδικός στόμαχος, καί δ μαρ
κήσιος είχεν αύτόν έκ γενετής.

Έπαιδεύθη ύπό τούς άρίστους διδασκάλους, 
έχων τόν πατέρα ώς προγυμναστήν, έστάλη εις 
Κανταβοιγίαν, έφάνη εις τάς λέσχας καί ήσκήθη 
ένωρίς εις τήν πολύτιμον τέχνην τού νά δμ,ιλή 
περί οίουδήποτε σπουδαίου αντικειμένου, χω
ρίς ούδέν νά λέγη.

Είκοσιτριών ήδη έτών έρρίφθη ώς βόρ.βα εις 
τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων ύπό μιας τών κω
μοπόλεων τής οικογένειας του καί άπεστάλη 
έκτακτος άπεσταλμ.ένος εις Πετοούπολιν ύπό τού 
λόρδου Γράμ,βιλ, όστις έλαβεν αύτόν εις τήν ύπη- 
ρεσίαν του. Ότε δέ ήλθεν ή στιγμή ίνα λάβη τόν 
βαθμόν του δ ναυτόπαις τού Γράμβιλ, ώς έλε
γαν, εύρέθη αίφνης έπιτετραμμένος τήν ύψηλήν 
αποστολήν τού νά προκαλέση ψήφον δυσπιστίας 
κατά τού ύπουργείου.

Άλλ’ ώ τού θαύμ-ατος! Δέν φαίνεται τόσον 
άδέξιος εις τούτο καί κατά τήν γενικήν δμολο- 
γίαν τελειόνει τήν ύπόθεσιν καλλίτερον παρ’ οτι 
άλλοτε δ νέος Δισραέλης ή δ σίρ 'Ροβέρτος ΙΙήλ 
έν όμοια περιπτώσει. Τούτο ήρκει ΐνα καταλ.άβη 
πλέον τήν θέσιν αύτού έν τοίς συμβουλίοις.

Άλλ’ ένταύθα υπήρξε πονηρότατος ή άπλού- 
στερον είπεϊν οκνηρότατος. Άνεπαύθη έπί τών 
δαφνών αύτού καί έπί τρία ή τέσσαρα έτη δέν 
(ομίλησε λέξιν. Είχε λοιπόν ολας τάς άρετάς! 
Τήν φρόνησιν τού όφεως καί την δύναμιν τού 
λέοντος. Ό  παϊς ούτος έμελλε νά προοδεύση πολύ.

Ήτο ή περίοδος τών άπολαύσεων τού βίου 
τού μαρκησίου "Αρτιγκτον. Νέος, εύσχημος, μέ 
άνάστημα κομψόν, τό ούς έρυθρόν καί τόν πώ- 
γωνα ώς ριπίδιον, έχων τό σχήμα Βανδύκ τίνος, 
έπίδοξος κληρονόμ,ος τού μ.εγίστου δουκάτου τού 
βασιλείου καί ήδη κάτοχος μεγάλου εισοδήμα
τος ίδιου, δ Έλιακείμ. ούτος τού φιλελευθέρου 
κόμματος εύκόλως έγένετο δ ηγέτης τού συρμού, 
μέχοις ου γένηται καί δ τών φιλελευθέρων.

Πρεσβύτερος κατά επτά ή οκτώ έτη τού πρίγ- 
κιπος τής Ούαλλίας, έμύησεν αύτόν, ώς λέγου

σιν, εις τάς τρυφερότητας τού ύψηλοϋ βίου. Καί 
μάλιστα, άν πρέπη νά πιστεύσωμεν εις τά άδό- 
μενα, έσχεν ίσως άφορμάς μ.εταμ.ελείας διά τούτο, 
συναντών εις τά κυνηγετικά αύτού πεδία καί 
ξένους ηγεμονικούς, ούς δέν είχε παρακαλέσει νά 
προσέλθωσι.

Κατά τόν αύτόν έπίσης χρόνον έμελλε νά ύπο- 
στή καί τάς χαλεπωτέρας έφόδους τού μετα
βατικού τάγματος τών ξανθών θυγατέρων τής 
Άλβιόνος, αΐτινες ώνειροπόλ.ησαν νά γείνωσι δού- 
κισαι τού Λεβονσιάίρ. Έπί τής γαμικής ταύ- 
της αγοράς τών βρετανικών αιθουσών όπου τό 
θήλυ τρέχει μάλλον έπί τά ίχνη τού άρρενος, δ 
έντιμότατος Σπένσερ Κόμπτον Κάβενδις ήτο πε
ριζήτητος· άλλ’ ίσως έπειδή ήτο πολύ τοιούτος, 
έλαβε καί ούτος την άπόφασιν νά μή ρίψη τό 
μανδύλιον εις ούδεμίαν τών Ούρί τούτων καί 
νά μείνη άγαμος.

Άλλ’ ήδη δ έπίσημος βίος έκάλει αύτόν με
γαλοφώνως. Πολιτικός λόρδος τού Ναυαρχείου έν 
ηλικία τριάκοντα έτών, υφυπουργός τών έξωτερι- 
κών καί είτα ϋπουργος τών στρατιωτικών μόλις 
ήδη τριάκοντα τριών κατά τήν άνασύστασιν τού 
δευτέρου ύπουργείου ’Ρούσελ, αύτός άνέλαβε τήν 
βαοείαν έντολην νά καθαρίση τούς σταύλους τού 
Αύγείου τού βρετανικού στρατού καί έξετέλεσε 
τό έργον άνευ ένθουσιασμ.ού άλλά μ.ετά ψυχραι
μίας πολυτίμ.ου.

Ήλθεν έπειτα ή έκλειψις τού φιλελευθέρου 
κόμματος, ήν έπηκολούθησεν ή έπάνοδος αύτού έν 
τοίς πράγμασι τώ 1868. Ό  λόρδος "Αρτιγκτον, 
άντί νά προοδεύση τότε όπισθοδρομ.εΐ. Αρχαίος 
υπουργός αύτός συναινεϊ νά δεχθή τά καθήκοντα 
γενικού διευθυντού τών ταχυδρομείων εις τό 
ύπουργείον Γλάδστωνος. Καί ίδου συναυλία τότε 
έγκωμίων ύπέρ αύτού. Ποια μετριοφροσύνη! ποια 
αφιλοκέρδεια! ποια αύταπαρνησία!

Άλλ’ ήτο άπλουστάτη τούτο άδιαφορία. Ό  
. μαρκήσιος "Αρτιγκτον είνε κατά βάθος άνθρωπος 
άφειμένος εις τήν τύχην του. Ήναγκασμένος ών 
έκ τής φοράς τών πραγμάτων νά έπανέρχηται 
περιοδικώς εις τά πραγμ,ατα μέ τήν παλίρροιαν 
τού κόμματος αύτού, τεθειμένος άλλως ύπο τών 
εξεων τής άγγλικής κοινωνίας καί τού άναπαλ- 
λοτριώτου βαθμού τόν όποιον φέρει ύπό τό πέλμα 
τών ύποδημάτων του πολύ ύψηλότερον τών ίε- 
οαρχικών άθλιοτήτων, ήκιστα ένδιαφέρεται άν 
θά είνε πρωθυπουργός ή κλητήρ υπουργικός! Γι- 
νώσκει άλλως έκ προτέρων οτι θά άναφανή εις 
τήν σκηνήν, καί ίσως εύχεται ένδομύχως νά μή 

δεύτε ρεύον μόνον πρόσωπον.
Καί πράγματι ϊδετε αύτόν εις τά καθήκοντα 

έπισήμ,ου άρχηγού τής άντιπολιτεύσεως, άτινα 
έξεπλήρωσεν άπό τού 1875. Θά έλεγέ τις οτι 
ένα μόνον είχε φόβον έν τώ κόσμω, νά ίδη τό 
κόμμα του γινόμενον αύθις πλειονοψηφία. Καί



280 E S T I A

ήδύνατο να πιστεύση τις, ότι θά διεύθυνε ποτέ 
αυτός την εκστρατείαν μέ τόν διαβολικόν εκείνον 
οίστρον του γηραιού υλοτόμου του Χαβάρδεν;

Αότε αύτώ ¡λίαν καλήν κλασικήν συνεδρίασιν, 
αίαν διεξοδικήν άγόρευσιν επί της άπαντά,σεως 
εις τόν βασιλικόν λόγον, ιδού τό στοιχεϊόν του. 
"Η άλλως ένα πανηγυρικόν ακαδημαϊκόν, ώς 
εκείνον ον απήγγειλε πρό τριετίας έν Εδιμβούρ
γο), ότε ελαβε τήν περιβολήν του επιτίμου πρύ
τανεως. Έφαίνετο αληθώς ώσεί έλεγε: «δεν σάς 
φαίνεται οτι διασκεδάζω εδώ!» Άλλ’ έλεγε 
τούτο έν γλώσση λίαν εύαρμόστω, έπιδαψιλεύων 
πρός τούς άκροωμένους αυτού νέους τάς έπαινε- 
τωτέρας συμβουλάς περί της ανάγκης τού με
λετάν την ιστορίαν καί μορφούν περί παντός 
πράγματος ίδιαν πεποίθησιν.

—  Όλη ή ίερότης τού συνταγματικού ήμών 
δικαίου κεΐται έν αυτή! άνέκραξεν άνατρέχων, 
όπως έξηγήση τά μυστήρια αυτού, μέχρι των 
ευλαβών αναμνήσεων τού Γεωργίου Βούχαναν 
καί τού Σαμουήλ 'Ρούθερφορδ. Καί τό συνταγ
ματικόν τούτο δίκαιον βασίζεται επί τού αντι
προσωπευτικού συστήματος, τό όποιον κατέστησε 
τό πολιτικόν ήμών οικοδόμημα τό πρότυπον πάν
των τών έλευθέρων λαών. Άλλα τί θά έλεγον 
οί ένδοξοι έκεϊνοι διδάσκαλοι, έάν έμάνθανον ότι 
έπί τών ημερών ήμών άρχαί τοσούτον συνεταί 
καί καθιερωμένα! ύπό τής πείρας δύω ήδη εκα
τονταετηρίδων, έτέθησαν ύπό άμφισβήτησιν; Έάν 
ε“βλεπον μίαν κυβέρνησιν άξιούσαν νά στηριχθή 
άπ’ ευθείας έπί τής κοινής γνώμης καί ούχί έπί 
τών Βουλών; »

Ναί, τί θά έλεγον; θά έσκέπτοντο οί άκούον- 
τες περίφοβοι. Άλλ' ό Βήκονσφηλδ προφανώς 
ήκιστα θά έθορυβείτο διά τούτο, καί θά έλογίζετο 
λίαν ευχαριστημένος, έάν δέν ήθελεν απαντήσει 
πρό αύτού ή αντιπάλους τοιαύτης μόνον φύσεως! ι

Έν κεφαλαίο» ό λόρδος "Αρτιγκτον άποδέχε- \ 
ται τήν πολιτικήν ώς ανάγκην τής θέσεως αύτού | 
Γινώσκει ότι πάντες έν τώ κόσμο» τούτο» φέρουσι 
τόν σταυρόν τού μαρτυρίου των καί τό καθ' 
εαυτόν συμβιβάζεται πρός τήν τύχην του. ’Αλλά ί 
τό εξαιρετικόν αύτού διάφορον δέν άπορροφα I 
αύτή.

Τό μέγα πάθος αύτού είνε τό ο ύ ισ τ. Δυστυ
χές άλλως τε πάθος, διότι ήκιστα ευδοκιμεί. 
Παίζει δέ μικρά ποσά κατ’ άρχήν. ’Αλλά πρό 
πάντων εύρίσκεται εις τό στοιχεΐόν του, ότε 
ιχνηλατεί άλώπεκας φέρων ερυθρόν έπενδύτην ή I 
διατρέχει έφιππος τόν λειμώνα τού Νιουμαίρκετ. 
Μετέχει δέ καί τών ιπποδρομιών.’Αλλά καίταύτα 
λαμβάνει πάλιν άπό τής καλλιτέρας άπόψεως. ; 
Ό  μαρκήσιος "Αρτιγκτον στοιχηματίζει ολίγον, 
μόλις ολίγα λουδοβίκεια καί πάντοτε χάνει.

Ύπο πολλάς επόψεις είνε αιχμάλωτος τού 
πλούτου αύτού. Ζή έν αύτώ ώς άνθρωπος οίονεί

I αίσχυνόμενος δι’ αύτόν, άλλά καί άνευ μεγά- 
I λων όρμών τού νά ποιήται ύψηλήν αύτού χρή- 
I σιν έπ’ άγαθώ τής επιστήμης καί τής προόδου. 
' Τό είδος τούτο δέν είνε σπάνιον έν ’Αγγλία. Έν 
! τω μεγάρω αύτού τού Χάρδουϊκ Χάλλ, όπερ είνε 
I κομψοτέχνημα τών χρόνων τής Ελισάβετ, κα- 
j τοικεί έν τώ βάθει δωματίου τινός μόλις εύτρε- 

πισμένου, καί τού μετριωτάτου όπερ ήδυνήθη νά 
ξετρυπώση. Τά πάντα παρ’ αύτώ, άπό τών χον
δρών θηρευτικών αύτού σανδάλων καί τής έφε- 
στρίδος μέχρι τού βλέμματος αύτού όπερ είνε 
καί αύτό έσκιασμένον ολίγον, φαίνονται ώσανεί 
λέγουσι; Τί τά θέλετε, δέν πταίω έγώ!

Ό  μαρκήσιος "Αρτιγκτον άγει σήμερον τό 
τεσσαρακοστόν έννατον έτος. Είνε ώραΐον δείγμα 
τού άγγλοσαξωνικού τύπου. Εύρωστος, τετραγω
νικός τούς ώμους καί τά πλευρά, καλώς έστη- 
ριγμένος έπί εύρειών βάσεων μέ γαληναϊον έπί- 
μηκες πρόσωπον, οφθαλμούς γλαυκούς, μέτωπον 
ύψηλόν, ρίνα εύθεΐαν, έχει τήν χροιάν ύπάλευκον, 
καί τό χαύνον βλέφαοον τών φίλων τής τρυφής. 
Τό δεσπόζον χαρακτηριστικόν τής φύσεως αύτού 
είνε ή δειλία,—  δειλία τήν όποιαν άποκρύπτει 
ύπό θώρακα ψυχραιμίας, άλλ’ ήτις αναφαίνεται 
πάντοτε. Αέν δύναται νά λαβή τόν λόγον καί 
νά μή έρυθριάση ώς παιδίον καί βατταρίση έπί 
τινα λεπτά. Ώς πρός τάς άποφάσεις πάλιν, άρ- 
κεϊ νά εΐπωμεν ότι δέν είνε αύτός οστις θά προ- 
βιβάση ποτέ εις όμάτιμον τόν γραμματέα του.

Ιδού νύν έφθασεν εί; τόν λιμένα όπου ή αύρα 
θάττον ή βράδιον ε'μελλε νά ώθήση τά ιστία 
του. Θά δεχθή τήν εντολήν όπως σχηματίση τό 
ύπουργεΐον; (ι) Είνε ήκιστα πιθανόν τούτο. 
venilo tutus είνε τό σύμβολον τού οίκου του, τό 
δέ έμβλημα αύτού οφις. Καί εύκόλως βεβαίως 
θά έννοήση ότι τήν φοράν ταύτην ή ψήφος τής 
'Αγγλίας κατά πολύ ύπερακοντίζει τό πρόγραμμα 
αύτού.

Ή  μεγάλη αύτή χώρα ύπάρχει άφορμή νά 
πιστεύση τις οτι ήρξατο βλέπουσα μετ’ άνησύ- 
χου όμματος τήν Γαλλίαν προπορευομένην εις 
τόν λογικον και έσχατον τύπον τής άντιπροσω- 
πευτικής κυβερνήσεως. Μέ τό βλέμμα έστραμμέ- 
νον πρός ήμάς ίσως άκόμη καί έν άγνοια των αί 
πόλεις καί αί κομητεϊαι έψηφοφόρησαν τήν φοράν 
ταύτην. Ή  γαιοκτημοσύνη, τό δίκαιον τών πρω
τοτοκιών είνε έκ τών ζητημάτων, άπερ ή νέα νο
μοθετική περίοδος δέν θά δυνηθή ν’ άποφύγη τού 
νά έπιληφθή. Ίσως ούδείς κρίνει έκ τών προτέ- 
ρων αύστηρότερον τό ένεστώς σύστημα ή ό διά
δοχος τού σπουδαιοτάτου κτήματος πρωτοτοκίου 
τού 'Ηνωμένου βασιλείου.

(Έ̂ ,τ.ι η·*χ\ι«·
( ' )  Ό  συγγραφεύς ϊγραφε τάς παραμονάς τοϋ σχηματι

σμού του ενεστώτο; ύπουργεΐον, Ι'λάίστωνο; χα'ι αί επιφυ
λάξει; αύτοϋ αΰται άπεϊείχίησαν έ* τών ύστερων βάσιμοι.
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’Αδύνατον είνε εις τόν μεταβάντα εις Μόντε- 
Καρλο νά μή είσέλθη εις τό έν τή πόλει ταύτη χαρ- 
τοπαικτεϊον. Καί έν τούτοις ό διελθών διά τής 
Νίσης ή τών Καννών πριν μεταβή εις Μόντε-Καρλο 
προγινώσκει εις όποιον κίνδυνον εκτίθεται εισερχό
μενος εις τό καταγώγιον έκεϊνο τής άπωλείας. 
Εύτυχεϊς οί μόνον τό βαλάντιον έν αύτώ χάνον- 
τες! Άλλά πόσοι χάνουν καί τήν τιμήν καί 
τήν ζωήν των! Τούτο τούλάχιστον βεβαιούσι 
πλεϊσται εφημερίδες ή τοιχοκολλήματα καί φυλ
λάδια, άτινα δημ-οσιεύονται άκαταπαύστως έν 
ταϊς παρακειμέναις τώ Μόντε-Κάρλο πόλεσι, 
καί έκτίθενται έν τοίς ύαλώμ,ασι τών καταστη
μάτων ή πωλούνται άπό πρωίας άχρις εσπέρας 
έν ταϊς όδοϊς. Ύφίσταται λοιπόν φιλολογία τις 
καί τέχνη ολόκληρος δυναμένη νά λεχθή a r u -  
fio rrixap .hx j/ , φιλολογία καί τέχνη βιαιοτάτη, 
ύπερβολική οσον ούδεμία σχολή ύπήρξεν ή θά 
ύπάρξη. Φρίττει τις ρίπτων το βλέμμα του έπί 
τών δημ-οσιευμάτων τούτων. Κατ’ αύτά, τό Μόν· 
τε-Κάρλο είνε πελώριον νεκροσκοπεΐον πλήρες 
πτωμάτων, έν ο» καθεκάστην χιλιάδες κατε
στραμμένων ύπο τού χαρτοπαιγνίου αύτοκτονουν- 
ται, κατάρας καί βλασφημίας μεστάς άπελπι- 
σίας καί έκδικήσεως πρός ούοανόν έξερευγόμενοι.

Έν τούτοις τό χαρτοπαικτειον τού Μόντε- 
Κάρλο είνε πολλώ κάλλιαν πάντων τών όμοιων 
του, διότι έν αύτώ είνε άδύνατος ή απάτη, 
όμοίως δέ άδύνατον τό παίζειν άνευ χρημάτων 
έπί λόγω τιμής. Οί θέλοντες νά καταστοαφώσι 
πράττουσι τούτο έν πλήρει συνειδήσει. Μόνον 
τό ποσόν όπερ φέρουσιν έφ’ εαυτών δύνανται ν' 
άπολέσωσι, καί τοι δέ εις πάσας τάς τροπάς 
τής τύχης ύποκείμενοι ούδαμώς άπειλοϋνται ύπό 
τεχνασμάτων αισχροκέρδειας, λίαν συνήθων έν 
τοϊς άλλοις χαρτοπαικτείοις.

Ή  διεύθυνσις τού χαρτοπαικτείου ού μόνον 
έπί τών παικτών ενασκεί τήν έποπτείαν ταύτην 
άλλά καί τούς άπολέσαντας παν ό,τι είχον δέν 
έγκαταλείπει εις τήν οίκτράν τύχην των· προσ
έρχεται εις βοήθειάν των παρέχουσα αύτοϊς τά 
μέσα τής εις τήν πατρίδα των έπιστροφής. Όταν 
παίκτης τις άπολέση καί τόν έσχατον αύτού οβο
λόν, ή διεύθυνσις προσφέρει εις αύτόν χρηματι- 
κόν βοήθημα. Άλλ’ έπειδή πιθανώτατον νά 
σπεύση νά παίξη καί τούτο εις τήν ρηυ.Ι/τιι r  
ή εις άλλο τι, ό λαβών τοιούτο βοήθημα δέν 
είνε πλέον δεκτός κατά τόν κανονισμόν εις τάς 
αίθούσας τού χαρτοπαιγνίου. Ό  τοιούτος κατ’ 
άνάγκην πρέπει ν’ άπέλθη· καί άν έπανέλθη βρα
δύτερου, νέα φέρων χρήματα, οφείλει πρώτον, 
όπως τύχη εισιτηρίου, ν’ άποδώση τό βοήθημα. 
Έν Μόντε-Κάρλο πολλοί καταντώσι τετράκις ή 
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πεντάκις νά λάβωσι τό βοήθημα. Είς τών παι
κτών άπώλεσε περιουσίαν πολλών εκατομμυρίων· 
διατηρεί αύτόν ή διεύθυνσις ώς καλόν παρά
δειγμα είς τούς επισκεπτομένους τό χαρτοπαι- 
κτεϊον. Χορηγεί είς αύτόν μικράν σύνταξιν, δέκα 
ή δώδεκα φράγκων τήν ημέραν, διά τών όποιων 
άποζή έκεϊ οπού είδε καταποντισθεισαν όλην 
αύτού τήν περιουσίαν. Μή νομίζετε οτι ίάθη έκ 
τού πάθους του. Οίκονομ.εϊ μικρόν τι ποσόν έκ τής 
συντάξεώς του· συλλέγει πεντήκοντα λεπτά ή 
μίαν δραχμήν καθ’ ημέραν, έκάστην δ' έβδο- 
μάδα ριψοκινδυνεύει πέντε φράγκα είς τήν ροιι- 
Λ έ τ α ν  άν κερδίση, παίζει άλλο τι παιγνίδιον 
μείζονα απαιτούν κεφάλαια· άν χάση, άρχίζει 
πάλιν τήν διά τών στερήσεων οικονομίαν όπως 
παίξη τήν έπομένην έβδομάδα- είνε φαιδρός, καί 
διάγει βίον πλήρη συγκινήσεων.

Έν τούτοις έν ταϊς αίθούσαις τού χαρτοπαι
γνίου ελλείπει ή εύθυμία. Εκπλήττεται τις έπί 
τώ σοβαρώ καί κεκοπιακότι ήθει τών παικτών. 
Ό  έπισκ̂ πτόμενος άνέμενε νά Ιδη μορφάς ύπο 
σφοδροτάτων παθών έξημμένας· ένόμιζεν ότι 
θά παραστή είς δραματικάς σΚηνάς. Άπορεϊ δέ 
βλέπων περί τάς τραπέζας σοβαρούς άνθρώπους, 
ν.ολυβδοκόνδυλον κρατούντας διά τής μ.ιας χει- 
ρός, καί είκοσάφραγκα διά τής άλλης, γράφοντας 
τούς έξαγομένους άριθμούς έπί φύλλων χάρτου, 
βασανίζοντας τόν έγκέφαλόν των διά βαθυτά- 
των ύπολογισμών καί φέροντας έπί τής ¡κορφής 
αύτών πάντα τά σημεία συντόνου τού πνεύ
ματος προσοχής. Θά έξελάμβανέ τις αύτούς ώς 
μ,αθηματικούς έπιμ.όνως καταγινομ-ένους είς την 
λύσιν τών δυσχερεστάτων προβλημάτων. Σπα- 
νιώτατα ζωηρός τις παίκτης, Αμερικανός τις εί- 
θισμένος είς πάντα τά παράτολμ.α, ή 'Ρώσσος 
ε’κδοτος είς πάσας τάς φαντασιοπληξίας, ζωογο- 
νούσι διά τών τολμηρών καί παρακεκινδυνευμένων 
αποπειρών των, τά σιωπηλά έχεϊνα παιγνίδια. 
Ότε δέ κατά τύχην συμβαίνει τούτο, πάντες 
σταματώσιν, ώς ένώπιον παραδόξου, απροσδόκη
του θεάματος. Οί άλλοι παϊκται, έκθαμβοι άκο- 
λουθούσιν έν σιγή, ήμιάνοικτον ε’χοντες τό στόμα, 
τήν πλημμύραν καί τήν άμπώτιδα τής τύχης. 
Άλλά συνήθως ηρεμία σχεδόν στυγνή έπικρατεΐ 
έν ταϊς αίθούσαις ταύταις. Μόνον ό ήχος τών έπί 
τών τραπεζών πιπτόντων είκοσαφράγκων ακούεται 
καί ή φωνη τών ύπαλλήλων τών άναγγελλόν- 
των τό έρυθρόν ή μέλαν σημειον. 11 έντύπωσις 
είνε πένθιυ,ος. Όπως παραμείνη τις παρατηρών 
πρέπει νά κατανικήση τήν τό πρώτον καταλαμ
βάνονταν αύτόν αηδίαν. ’Ενίοτε μικρά τις φιλο- 
νεικία ταράττει τήν γενικήν ησυχίαν δύο παΐ- 
κται άυ.φισβητούσι περί τής καταθέσεως καί τού 
προκύψαντος κέρδους· παρεμβαίνουσιν οί ύπάλ- 
ληλοι· ή διένεξις άνάπτει- έπί τέλους άν παρα- 
ταθή πληρόνουσι καί τούς δύο καί επανέρχεται ή
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ησυχία. Τότε έκαστος βυθίζεται έκ νέου εις τούς 
βαθείς του υπολογισμούς.

Ως πάσαι αϊ έπιστήμαι, ή επιστήμη τής ¿¡οι>- 
■ Ιέ τα ς  καί τής τ ρ ια ν τ  η μ ία ς  στηρίζεται επί τής 
πείρας· οϊ κερδαίνοντες αριθμοί σημειοϋνται επι
μελέστατα καί δημοσιεύονται καθ’ εσπέραν δια 
μικρών ειδικών εφημερίδων πωλουμένων παντα- 
χού έν Μόντε-Κάρλο- έκ του παρελθόντος προσ- 
παθούσι νά συναγάγωσι πορίσματα διά το μέλ
λον. "Ιδιον βιβλιοπωλείον, το βιβλιοπωλείον τής 
ρ ο υ Μ τα ς  καί τής τρ ια ν τα μ ία ς , έρχεται εις επι
κουρίαν τών ερευνητών, δεικνύον εις αυτούς την 
καλλίστην πρός τό κερδαίνειν μέθοδον. Έν τοις 
σιδηροδρομικοί; σταθμοϊς καί τοϊς παοαπήγμασι 
πωλούνται βιβλία φέροντα τίτλους μεστούς ύπο- 
σχέσεων: Ή τ έ χ ν η  τον  κ ερδ α ίν ε ιν  .. .  Τό ά .ίά ν - 
θαστον  Μ έσον  . . .  τό Μ υ σ τή ρ ιο ν  του  Κ έρ 
δους . . . .  κτλ. κτλ. Άλλα δεν είνε δυνατόν ν’ 
άναγνώση τις τα έργα ταύτα χωρίς ν’ άγοοάση 
αύτά, διότι πωλούνται περιβεβλημένα διά /αρ
τίου. Άλλως τε τά πλεϊστα είνε εύθηνότατα. 
Διά δύο ή τριών φράγκων μανθάνει Τις νά κερ- 
δαίντ) έκατομρι ύρια. Έν τούτοις υπάρχει τοιούτου 
είδους βιβλίον τιμώμενον έ ζα χοσ ίω ν  φ ρά γκ ω ν !

II τέχνη αΰτη τού κερδαίνειν ού μόνον διά 
βιβλίων γίνεται γνωστή, άλλα διδάσκεται καί 
ύπο εγκρίτων καθηγητών, οϊτινες περιφέρονται 
πέρι; τών τραπεζών, προσφέροντες τά μαθήματά 
των ε’ις πάντα; καί εις πάντα. Οϋτε τίτλους 
έχουσιν, οϋτε βαθμούς, ούτε διπλώματα. Έν ί 
Μόντε Κάολο ή διδασκαλία είνε πάντη έλευθέ- I 
ρα, όπως δ ’ έν τοϊς γερμανικοί; Πανεπιστημίοις, 
ό μαθητής πληρόνει άπ’ ευθείας τόν διδάσκα
λον δν έκουσίως έξέλεξεν. Οί πλεϊστοι τών καθη
γητών τούτων δέν έσπούδασαν έν τοίς βιβλίοις, 
άτινα διδάσκουσι λέξεις μάλλον ή πράγματα· 
είνε φιλόφρονες άνθρωποι « προσφέροντες εις υπη
ρεσίαν τής άνθρωπότητος τήν πείραν ήν ήγό- 
οασαν πολύ ακριβά ». Αμέσως έκ τής στάσεως, 
τής μορφής, τής ένδυμασίας αυτών έννοεί τις οτι 
ιδίως ή δυστυχία ε’μόρφωσε την πείράν των. 
Ιναραδοκούσι δέ πρός άγραν νέων παικτών πρω
τόπειρων καί αθώων. Σημειωματάριου κρατούντες 
εις τήν χεϊρα έγγραφουσι τούς έξαγομένους καί μη 
αριθμούς, ύπολογίζουσι, τηρούσι σημειώσεις. Εις 
έκάστην κλήρωσιν, έκβάλλουσιν έπιφωνήματα, 
στεναγμούς, ϋψούσι τούς ώμους, άνασείουσι τήν 
κεφαλήν κραυγάζοντες. «Ή το τής τύχης ! τό 
είχα είπεί έγώΐ αυτός δ αριθμός είπα πώς θά 
κερδήση. » Κατά μικρόν έξάπτονται, καθίσταν
ται οίκειότεροι, ψιθυρίζουσι πολύτιμόν τινα συμ
βουλήν εις τό ούς τού γείτονός των. “Αν συναφθή 
συνδιαλεξις, εισέρχονται καί εις τάς έλαχίστας 
λεπτομέρειας, άναπτύσσουσι πάντα τά μυστήρια 
τού παιγνιδιού, έκθέτουσι τάς θεωρίας των. Έπί 
τέλους ύποδεικνύουσιν εις τούς άκροατάς των

πώς πρέπει νά παίξωσι διά νά κερδίσωσι. Καί 
άν μέν πράγματι κερδίση ό παίζων, δέν άρνεΐται 
εις αυτούς μικράν αμοιβήν, άλλ’ άν χάση καί 
μανιώδης στραφή πρός αύτούς όπως τούς εξύ
βριση, μάτην τούς ζητεί' έγένοντο άφαντοι πρός 
άλλους παίκτας εις άλλην τράπεζαν κομίζοντες 
τάς συμβουλάς των. ΙΙαρά τούς καθηγητάς καί 
ύπ' αύτούς εύρίσκονται οί άπλοι σημειωταί, οϊτι- 
νες σημειούσι τούς έςαγομένους αριθμούς καί παρέ- 
χουσι πληροφορίας περί τής πορείας τού παιγνι
διού. Εκτός τών άλλων κερδών κερδαίνουσι 
προσέτι χίλια ή δισχίλια φράγκα τόν μήνα έξ 
άλλη; έπιχειρήσεως. Είνε αληθές οτι ή έπιχείρη- 
σις αΰτη δέν είνε δύσκολος, έν τούτοι; είνε λίαν 
κερδαλέα. Εισερχόμενοι πρώτοι εις τό χαρτοπαι- 
κτείον άπό τής πρωίας, καταλαμβάνουσι τάς 
καλλιτέρας θέσεις, άς παραχωρούσιν αντί είκοσι 
φράγκων εις τούς έπιθυμούντας νά καθήσωσιν 
άνέτως παίκτας. Έπαναλαμβάνουσι τό τέχνασμα 
τούτο κατά τάς ώρας τού γεύματος καί τών 
συναυλιών, οπότε κενοϋται ή αίθουσα. Μόλις ϊδω- 
σι κενήν έδραν καταλαμβάνουσιν αύτήν, άμα δέ 
φανή τις έπιθυμών αύτήν, τήν προσφέρουσιν έπ’ 
αμοιβή. Οΰτω προσθέτουσιν έκατοστύας τινάς 

1 φράγκων εις τούς συνήθεις αύτών πόρους. Δέν πε- 
ριφρονούσι καί τά μικρά κέρδη. Είξεύρουσιν οτι 
τά μικρά ρυάκια κάμνουσι τούς μεγάλους πο
ταμούς.

Έκτος τών καθηγητών καί τών σημειωτών. 
είσί καί οί έξ επαγγέλματος παίκται καί παί- 
κτριαι. Οί έπισκεπτόμενοι τάς αίθούσας τού 
Μόντε-Κάρλο έκπλήτονται βλέποντες άνδρας 

1 καί γυναίκας πενιχρόν έχοντας τό έξωτερικόν, 
νά παίζωσι σπουδαία ποσά καταθέτοντες ποι- 
κιλοτρόπως έπί τών αύτών περίπου αριθμών. ΙΙού 
εύρίσκουσιν ούτοι τά χρήματα; Τά παρέχουσιν 

| εις αύτούς αί Έταιρίαι, άς άντιπροσωπεύουσι. 
Ιδρύονται, πράγματι, Έταιρίαι παικτών καί 
παικτριών, δια/ειριζόμεναι κοινόν κεφάλαιον 30, 
000, 40,000, 50,000, 100,000 ή 500,000 φρ. 
Έπί τω λόγω οτι αί πρός κέρδος έλπίδες είσί 
δήθεν περισσότεραι, περισσοτέρων οντων τών χρη
μάτων, συμπράττουσιν οπως διαθέτωσι μεγάλα 
κεφάλαια. Είσί δέ πολλαί τοιαύται έταιρίαι. Ή  
γαλλική έταιρία, ή αρμένική, ή ρωσική, ή ιτα
λική άποτελουμένη έκ τών μεγαλειτέρων εύπα- 
τριδών τής Νεαπόλεως, ή αγγλική κτλ. Αί έται- 
ρίαι αύται προσλαμβάνουσιν υπαλλήλους εις ούς 
παρέχουσιν ημερομίσθιον 20— 25 φράγκων.'Η αγ
γλική έταιρία έπελήφθη μετά σπουδαιότητος 
τού πράγματος. ΓΙροσέλαβε τραπεζικούς ύπαλ- 
λήλους καί μισθοδοτεί αύτούς άδρώς. Διά τού 
συστήματος τούτου δύναταί τις νά παίζη ταυ- 
τοχρόνω; εις τάς πέντε τραπέζας ένω περιο
δεύει εις Κάννας, εις Μαντών, ή εις Σάν-Ρέμο. 
Τήν νύκτα, περί τήν ένδεκάτην ώραν, άμα τω
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πέρατι τού παιγνιδιού, οί υπάλληλοι δίδουσιν 
εύθύνας τών πεπραγμένων εις τόν διευθυντήν 
τής Εταιρίας. Τότε άρχεται ή μεγάλη έργασία 
ή διαρκούσα πολλά; ώρα; τής νυκτός, ένίοτε δέ 
μέχρι πρωίας. Μελετώσι τήν ιστορίαν τών άριθ- 
·;.ών, έξελέγχουσι τούς συχνότερον κληρωθέντας, 
ιός καί τούς μή κληρωθέντας παντάπασιν. Έτοι- 
μάζουσι τήν έφοδον διά τήν επαύριον. ’Ακούει 
τις τούς διευθυντάς τών εταιριών τούτων λέγον
τας έν πάση σπουδαιότητι ότι προτιμώσι νά έρ- 
γάζωνται τό πρωι πρός έξέλεγξιν τών αριθμών 
τούτων, διότι τήν πρωίαν έχουσι, καθαρωτέρας 
τάς ιδέας των. »

Τοιαύται είνε αί πρώτισται βιομηχανίαι αί έν 
τώ χαρτοπαικτείω έξασκούμεναι, παραλειπομέ- 
νης έννοεϊται τής τών κυφών τών ένοικιαζομένων 
όπως φέρωσι τήν τύχην, τής τών κοπτριών τών 
παιγνιοχάρτων, αϊτινες έκλιπαρούσι δωρεάν τινα 
τών κερδαινόντων , τής τών προφητευόντων 
τούς μέλλοντας νά κληρωθώσιν αριθμούς κτλ. 
κτλ. Άλλ’ έκτός τού χαρτοπαικτείου έξασκεΐται , 
σπουδαιοτέρα καί έπικερδεστέρα πασών τών 
άλλων βιομηχανία, ή τών δ α ν ε ισ τώ ν  καί δα - 
ν ε ισ τρ ιώ ν . Όλοι οί θεράποντες τών ξενοδοχείων, 
τών καφενείων ανεξαιρέτως, δανείζουσιν έπί ένε- 
χύρω ωρολογίων, κοσμημάτων κτλ. ποριζόμενοι 
κέρδη πολλώ ύπέρτερα τών έκ τής ύπηρεσίας 
αύτών. Οί τοκογλύφοι ούτοι δανείζουσιν έπί τόκω 
20 φράγκων τήν ημέραν ποσόν 1000 φρ. του- 
τέστιν έπί τόκω 730 °/0 ! Καί δέν καταναγκά- 
ζουσι τούς παίκτας, άν θέλουν άς δανεισθούν 
ύπότοιούτους όρους. Φεύΐ συνηθέστατα δανείζονται 
ούτοι έμπιστευόμενοι εις αύτούς τήν έσχάτην έλ- 
πίδα των. Λέγεται δ’ ότι προτιμότεροι πάλιν είνε 
οί άρρενες τοκογλύφοι τών θηλέων. Αύται, όπως 
οί καθηγηταί τήςρον .Ιέτα ς ήγόοασαν ακριβά τήν 
πείραν αύτών πάσαι σχεδόν διήλθον εύδαίμονας 
ημέρας άλλο μετερχόμεναι έπάγγελμα.Άλλ’ έσω- 
ρεύθησαν τά έτη, καί τά πάντα άπέπτησαν έφ’ 
ώ άγρίαντινά ζηλοτυπίαν τρέφουσικατά παντός 
ό,τι ώραίον καί νέον καί εύτυχές. Γίνονται τρα- 
πεζίτιδες καί όπως έκδικηθώσι καί όπως πλου- 
τήσωσιν. Άρρητον δ’αισθάνονται ηδονήν άπογυ- 
μνούσαι δυστυχείς παίκτριας, πρό πάντων άν είνε 
ώραιαι, τών άδαμάντων, τών μαργαριτών, τών 
ένωτίων αύτών, παντός κοσμήματος άφαιρουμέ- 
νου έν πρός έν έκ τών κεφαλών ή τών περικαλ
λών τραχήλων των καί καταπίπτοντος εις το 
βάραθρον εκείνο τής τοκογλυφίας- διότι πολλάκις 
γυναίκες ύπό τής μανίας τού παιγνιδιού παραφε- 
ρόμεναι έξέρχονται άλλοφρόνως έκ τής αιθούσης 
τού χαρτοπαικτείου καί τρέχουσαι παοαδίδουσιν 
εις τάς άπλήστους τών θηλέων τοκογλύφων χεϊ- 
ας τά κοσμήματα αύτών. ΈΙσαν ίκαναί νά παί- 
ωσι τούς πίλους των, τάς έσθήτάς των, καί 

αύτούς έτι τούς χιτώνάς των, άν μή ή αύστηρά

αστυνομία τού Μόντε-Κάρλο άπηγόρευε τούτο 
Οί άνδρες ενεχυριάζουν τά ωρολόγιά των, τά 
κομβία τών περιχειρίδων των, τάς καρφίδας τού 
περιλαίμιου των. Έν τινι άγορα τοιούτων πραγ
μάτων έξετεθησάν ποτε εις πώλησιν 1,560 περί
που καρφίδες περιλαίμιων. Αί χείρες τών κατα- 
στραφέντων έν τω παιγνιδίω είχον άποσπάσει 
αύτάς όπως ρίψωσι τόν ύπέρ τών όλων κύβον.

Ταύτα πάντα είνε βεβαίως αξιοκατάκριτα 
καί είνε εύνόητος τών ηθικολόγων ή άγανάκτη- 
σις κατά τού καταγωγίου τούτου τών τυχηρών 
παιγνιδίων. Άλλά τοιούτοι οί άνθρωποι. Ύάλλα 
καί άλλαχόθι παιγνίδια είσιν ομοίως αξιόμεμπτα 
καί ίσως αί χρηματιστικαί έπιχειρήσεις, αϊτινες 
τοσαύτας κατέστρεψαν τά τελευταία ταύτα έτη 
οικογένειας είσί πολλφ κακοηθέστερα! τών έν τω 
χαρτοπαικτείω τού Μόντε-Κάρλο τυχηρών παι- 
ννιδίων.

( Gabriel Cbaruics ) . . . .  Κ.

Ο JENNER
Κ Α Ι Ο Ε Ν ΔΑ Μ Α Λ ΙΣΜ Ο Σ

'Τπάρχουσιν όλίγαι προνομιούχοι αληθώς υπάρ
ξεις, εύτυχήσασαι νά κατορθώσωσι μέγα τι Ι'ργον 
επ’ ώφελεία τής άνθρωπότητος. Ή δόξα τών 
μακαρίων τούτων τού ανθρωπίνου γένους εύεο- 
γετών είνε τόσο» μάλλον αξιοζήλευτος, όοω ούδε- 
μία άνάμνήσις οδυνηρά συνδέεται πρός ταύτην. 
Μεταξύ τών μεγάλων τής άνθρωπότητος εύεργετών 
ε”ξοχον κατέχει θέσιν ό άγγλος Edward Jenner, 
ό ένδοξος ιατρός ό άνακαλύψας τ-ήν δαμαλίδα. 
Ούτος έγεννήθη έν Berkeley έν τή κομητεία τ-ής 
Glocester τήν 17 μαίου 1749. Έσχε διδα
σκάλους έαυτού εις τόν ιατρικήν τέχνην τόν 
διακεκριμένον χειρουργόν Sudbury καί τόν διά- 
σημον φυσιολ,όγον Ίωάννην Hunter. Έγκατεστη 
έν τή γενετείρα αύτού πόλει, ε'νθα άπησχόλει 
τόν χρόνον τόν άπολειπόμενον αύτω έκ τής έξα- 
σκήσεως τού έπαγγέλματός του εις μελέτας 
άφορωσας εις τήν φυσικήν ιστορίαν καί εις την 
παθολογικήν ανατομίαν. Έδημοσίευσε δέ έπί 
τών αντικειμένων τούτων παρατηρήσεις (ιδίως 
περί ορνιθολογίας), αϊτινες ήθελον έπαρκέσει όπως 
διαφημίσωσι τόν συγγραφέα διά τ-ήν προ>τότυ- 
πον αύτών αξίαν, έάν μή έξηλείφετο οΰτως είπεϊν 
ή άξια αΰτη ύπό τής φήμης τής μεγάλης άνα- 
καλύψεως, ήτις άναγκαίως έπεσκίασε παν αλλο 
έ’ργον αύτού.

Ό Jenner μεγάλους άλλά καί δικαίως έδο- 
ξάσθη διά τήν άνακάλυψιν καί τ-ήν διάδοσιν 
τ-ής δαμαλίδος. Ή  μεγάλη ‘αΰτη άνακάλυψις 
έγένετο τω 1776 έν Berkeley, άλλά κυρίως 
έγνώσθη αΰτη λεπτομερώς του 1796, άφού έπε- 
βεβαίωσαν αύτήν πλεϊστα πειράματα καί παρα
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τηρήσεις. Και κατ’ άρχάς ρέν έπολερ.ήθη ό 
ένδαραλισρός ύπό των προλήψεων, έπί τέλους 
όρως έξετιρήθη κατ’ αξίαν. Ό  Jenner ύπήρξεν 
αρκούντως ευτυχής, ο πως ϊδη τήν πρακτικήν 
του ένδαραλισρού διαδιδορένην καθ' άπαταν 
τήν ύφήλιον. Άνεδείχθη δέ λίαν αφιλοκερδής, 
ώς αληθώς σοφός καί φιλάνθρωπος άνήρ, διότι 
έδηροσίευσεν άνακαλυψιν ής ή ρυστικότης ήδύ- 
νατο νά προσπορίση αύτω ρεγάλα κέρδη. Διά 
ταύτα έδέχθη τήν έκδήλο/σιν των σεβασράτων 
τών συρπολιτών του καί έλαβε παρά τού αγγλι
κού παρλαρέντου άροιβήν είκοσακισχιλίων λιρών 
στερλινών.

Ό  Jenner άπεβίωσε τήν 26 ίανουαρίου 1823. 
Τό πρώτον αυτού πόνηρα περί δαραλίδος έδηρο- 
σίευσε τώ 1798. Κατόπιν δε δι’ αλλεπαλλήλων 
δηροσιεϋσεων τω 1799, τώ 1800 καί τώ 1801, 
συνεπλήροισε τάς περί δαραλίδος παρατηρήσεις 
του. Σώζονται δέ καί τινα χειρόγραφα αυτού.

Άπο τού τέλους τού παρελθόντος αίώνος ρέ- 
χρι σήρ.ερον ή πεϊοα έκύρωσε τήν έκτακτον άξίαν 
τού πρός την πάσχουσαν ανθρωπότητα εύεργε- 
τήρατο; τού Jenner. Αί έπιδηρ,ίαι τής ευλογίας 
ήλαττώθησαν ούσιωδώς εις τάς πεπολιτισρ,ένας 
κοινωνίας, έγένετο δέ σπανιωτάτη ή έρφάνισις 
τής άσθενείας ταϋτης εις τάς άνιυτέρας κοινωνι- 
κάς τάξεις, ε”νθα έφαρρόζονται τακτικώτερα ό 
ένδαραλισρ.ός καί b άναδαραλισρός, διότι ή 
προφυλακτική δύναρις τής δαραλίδος είνε προσω
ρινή· δέον έπορ-ένως ρετά παρέλευσιν χρόνου τινός 
νά επαναλαρβάνηται ή εισαγωγή αυτής εις τον 
άνθρώπινον όργανισρόν. Ύπενθυρίζορεν ενταύθα, 
ότι ένδαραλισρός όνοράζεται ή δι’ ένοφθαλρίσεως 
ρετάδοσις παρά τώ άνθρώπω νόσου άπαντώσης 
εις το βόειον γένος. Ό  Jenner παρετήρησεν, ότι 
οϊ εις τήν περιποίησιν καί εις τήν άρελξιν τών 
αγελάδων άσχολούρενοι, έπαρουσίαζον εις τάς 
χεϊράς των έξάνθηρα προσόρ.οιον τώ έν τοίς ρ.α- 
στοΐς τών ζώων τούτων παρατηρουρένω, ότι δέ 
συγχρόνως ούτοι έφαίνοντο άπηλλαγρένοι κατά 
τάς ένσκηπτούσας έν τώ τόπω έπιδηρ,ίας τής 
ευλογίας. Αϊ παρατηρήσεις αύται έχρησίρευσαν 
ώς κυρία αφετηρία πρός άνακάλυψιν τού ένδα- 
ραλισρ,ού. "Ο,τι τυχαίως συνέβαινεν εις τούς αν
θρώπους τούτους, ό Jenner ΰπέβαλεν εις τόν 
πειραρατισρόν. Λαρβάνων ούτος διά τής αίχρής 
νιστερίου έκ τών φλυζακίων τών επί τών ρ.αστών 
τών αγελάδων άναπτυσσορένων έλαχίστην ποσό
τητα λύρφης, είσήγεν αυτήν έν τώ δέρρατι 
τού ανθρώπου. Δέν έβράδυνε δέ νά παρατηρήση, 
ότι, ρετά διάστηρα τριών ή τεσσάρων ήρερών, 
έν ώ σηρείω είχεν έναποτεθή ή λύρφη αΰτη άνε- 
7ϊτύσσετο φλυζάκιον, καθ’ όλα προσόρ,οιον τώ 
επί τού ραστοϋ τής άγελάδος φλυζακίω έκείνω, 
έξ οΰ ή λύρφη έλήφθη. Ή λυρφική δέ αυτή ου
σία ή έν τώ φλυζακίω τού ανθρώπου παραχθεΐσα,

1 ρ.εταδιδορένη διά τού αυτού τρόπου είτε εις τόν 
άνθρωπον, είτε εις τόν άγελάδα, τό αύτό στα- 
θερώς ενδιδεν άποτέλεσρα. Ό  δέ άνθρωπος ό τήν 
δοκιρασίαν ταύτην ύποστάς, τήν αυτήν έπαρου- 
σίαζεν ανοσίαν, ήτοι τήν ιδιότητα νά ρ.ή προσ- 
βάλληται ύπό ευλογίας κατά τήν διάρκειαν τών 
έπιδηριών ταύτης, ήν καί οί απ’ ευθείας άπό τών 
αγελάδων είτε τυχαίως είτε τεχνητώς ένοφθαλ- 
ριζόρενοι.
/ Έν Ελλάδι ή πρακτική τού ενό αραλισρ.ού 

είσήχθη άπό τού 1801 τή πρωτοβουλία τού “Αρ
χοντες τής Ύδρας Γεωργίου Βούλγαρη. Κατά 
τά τελευταία όρ.ως ταύτα έτη ένέσκηψε καθ’ 
όλον τό κράτος έπιδηρία ευλογίας, πολλά ποιή- 
σασα ρέχρι τούδε θύρατα, διότι ό ένδαραλισρός 
καί ό άναδαραλισρός δέν γίνονται τακτικώς καί 
ώς δει έλλείψει ρέσων, τά όποια ρόνη πεφωτι
σμένη διοικητική πρόνοια δύναται νά παρα- 
σκευάση καί νά έφαρρόση.

*
—- -----

II Ε Ν ΔΕ ΙΑ  ΕΝ ΠΑΙΜΣΙΟΙΣ

Ή ένδεια έν Ιίαρισίοις έχει διπλήν έστίαν· ή 
εύρίσκεται έν τώ Άστει περί τό ΙΙάνθεον καί τό 
έργοστάσιον Gobelins, όπου έπί έπτά κατοίκων 
ό είς είνε πένης καί όπου έντός στρατώνων έξ 
έξ καί πλέον πατωράτων κατοικούσιν ένίοτε 
200— 300 οίκογένειαι καί κοιρ.ώνται έν έκάστη 
κλίνη κατά ρέσον όρον τρία άτορα· ή εϋρίσκε- 
ται είς τάς έτοιρορρόπους οικίας τών προαστείων. 
Ενταύθα είς την Cité Dorée, τήν έδραν τών 
ρακοσυλλεκτών, τήν Cité Grand, Cité du 
Marti, κτλ. υπάρχει ή φοβερωτέρα έδρα τής 
πενίας, όπου οκνηρία καί άνηθικότης ρετά χρονι
κών έπιδηριών έπικρατούσι. Συνήθως οικογένεια 
εργατών συνίσταται έκ 4 προσώπων, άνδρός, γυ- 
ναικός καί δύο τέκνων. Ιΐρός κατοικίαν, ένδυ 
ρασίαν καί τροφήν άναγκαιούσι 5 φράγκα καθ’ 
έκάστην, άλλά τά 1800 ταύτα φράγκα κατ’ 
έτος ούδέ ύπό τού εικοστού ρέρους τών έν Παρι- 
σίοις έργατών κερδίζονται. Ύπάοχουσι ρέν ήρε- 
ρορίσθια έξ 6— 7 φράγκων, άλλά ρόνον έπί 0 
ήρέρας τής έβδοράδος δύναταί τις νά έργάζη- 
ται, πρέπει δέ νά τρώγη καί τάς έπτά. Οί έρ- 
γάται, οί κάλλιον ρισθοδοτούρ.ενοι είνε οϊ χ_ρω- 
ρατισταί οίκοδορών (peintres en bâtiments) 
λαρβάνοντες έπτά φράγκων ήρερορίσθιον άλλ’ 
έπειδή ή εργασία των διαοκεϊ ¡/.όνον άπό ’Απρι
λίου ρέχρι Σεπτερβρίου, δέν δύνανται νά κερ- 
δήσωσιν ή τό πολύ 1400 φρ. τό έτος. ΙΙόσον 
δεινοτέρα είνε όρ.ως ή θέσις τής πλειονότητος 
ήτις, έν ω ε’χει τάς αύτάς άνάγκας καί ϋπο- 
χρεούται νά πληρώνη τούς αυτούς φόρους, είς 
250 κατά ρέσον όρον έργασίρους ήρέρας κερδί
ζει ρόνον 900 φρ., είς ά δύναταί τις νά προσ-
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θέση άλλα 100, τά όποϊα ή σύζυγος πορίζεται | 
ρετά κόπου ! Ή  κατοικία τών ανθρώπων τούτων 
συνίσταται έξ ένός δωρ.ατίου, όπου πατήρ, ρή- 
τηρ, καί ε”φηβα πολλάκις τέκνα ζώσιν έν ολέ
θρια άναρίξει. Τό δωράτιον είνε ώς έπί τό πλεΐ- 
στον ένοικιασρένον καθ’ έβδοράδα, καί στοιχίζει 
άναλόγως τής ευρυχωρίας 2 — 3 φρ. Υπολεί
πονται 2 φρ. διά τάς άνάγκας 4 άτόρων!

Φυσικώ τώ λόγιο έν τοιαύτη περιπτώσει ή 
κυριωτέρα τροφή συνίσταται έκ ξηρών τεραχίων 
άρτου, άτινα στοιχίζουσι 15 λεπτά ή λίτρα, 
καί έξ ολίγου στέατος. Τήν ήρέραν τής πληρω- 
ρής άγοράζουσιν ολίγον κρέας καί τά άπορεινά- 
ρια τών τής έσχάτης τάξεως ξενοδοχείων, άτινα 1 
άναρεριγρένχ ρετά γεωρήλων, άλλά ρόνον έάν 
ταύτα είσίν εύθηνά, άποτελούσι φαγητόν τι όνο- 
ραζόρ.ενον ratatouille. Έάν έπέλθωσι νόσοι ή 
παύσις τής έργασίας, κκθυστερεΐται τό ένοίκιον 
καί τότε παν τό έχον άξίαν τινά ρ.ετατίθεται 
είς τό ένεχυροδανειστήριον. Έάν ό άνήρ εύνοηθή 
ύπό τής τύχης καί είνε καλός εργάτης, «su
blime» όνοραζόρ,ενος, τότε καί ρόνον δύναται 
νά εΰρη άλλην τινά θέσιν ώς βοήθειαν καί νά 
δυνηθή νά συντηρήση έαυτόν τε καί τήν οικογέ
νειαν. Ύπάρχουσιν όρως έν Ιίαρισίοις 45,000 
κακοί έργάται, έξ ών πάρπολλοι ύπό τής ένδειας 
άποθκρόυνθέντες «sublimes». Ευκόλως ούτοι έν 
πόλει, ένθα έπί 100 κατοίκων ύπάρχει έν οινο
πωλείο·/, έπιδίδονται είς τήν ρέθην, ήτις έπί στιγ- 
ρήν έπιφέρει τήν λήθην οϋτω δέ διαδίδεται ό 
άλκολισρός, όστις καί τήν διανοιαν καταστρέφει 
καί τάς έρχορένας γενεάς δηλητηρια. Ό  Παρι- 
σιανος ρ,έθυσος, ον σπανίως άπαντά τις είς άκραν 
ρέθην, έχει περιπλέον είς τήν διάθεσίν του 230 
αίθούσας χορού καί 7226 σφαιριστήρια,καί έπειδή 
σχεδόν πάντοτε ρεταχειρίζεται κακώς τήν οίκο- 
γένειάν του, ούδέν άπορον έάν σύζυγος καί θυγά- 
τηρ άπο βαθρίδος είς βαθρίδα καταπίπτουσιν, 
όπως διασκεδάσωσι καί φάγωσι καλώς. Τήν λύ- 
σιν τού δράρατος δύναταί τις ν’ άναγνώση είς 
τό Assommoir τού Ζόλα. Έτι δέ θλιβερωτέρα 
είνε ή πενία τών γυναικών. Ύπάρχουσιν έν ΓΙα- 
ρισίοις 50,000 έργάτιδες άνευ γονέων καί συγ- ! 
γενών, αϊτινες έχουσιν έκλογήν ρόνον ρεταξύ τής 
πείνης καί τού αίσχους. Πλεϊσται έξ αυτών έρ
χονται έκ τών επαρχιών καί τής άλλοδαπής έλ- , 
πίζουσαι νά πορισθώσιν έντίρ.ως τά πρός τό ζην, 
άλλ’ άντί τούτου είς ρείζονα ένδειαν περιέρχονται, 
ή είς άλλο τι χείρον καταπίπτουσιν. Αί κάλλιον 
ρισθοδοτούρ-εναι έργάτιδες λαρ,βάνουσι 3 φρ. καθ’ 
έκάστην, άτινα άποτελούσι κατά ρήνα, τών Κυ
ριακών έξαιρουρένων, 78 φρ., ποσόν ρή άρκούν 
πρός συντήρησιν νεάνιδος έν Ιίαρισίοις. Σηρειω- 
τέον ότι διά τινα έπαγγέλρατα είνε δύσκολο·/ 
νά εΰρη τις έογασίαν. Άφ* ότου 85 τοίς 100 
τών έν Ιίαρισίοις πωλουρένων χιτώνων κατα- ι

σκευάζονται είς τάς ρονάς, αί έργάτιδες τού εί
δους τούτου πληριόνονται όλίγιστα, καί ρ.ετά 
δυσκολίας εύρίσκουσιν εργασίαν. Τό αύτό ισχύει 
καί διά τάς κατασκευαζούσας τεχνητά άνθη, 
διότι ό συρρός ρόνον πτερά έπί τών γυναικείων 
πίλων έπιτρέπει. Καί άν ή έογάτις είνε τοσούτον 
οίκονόρος καί έχει τοσούτον περιωρισρένας άνάγ
κας ώστε νά συντηρήται έκ τής έργασίας της, 
δυσκόλως δύναται νά διαφύγη τάς έπιβουλάς 
τών περιστοιχιζόντων αύτήν. Ώς στερουρένη χρη- 
ράτωνδέν δύναται νά άγοράση έπιπλα, καί έπο- 
ρινως άναγκάζ^ται νά κατοική είς δυσφηρισρέ- 
νον τι ξενοδοχείον, καθό δ’ έκτεθειρένη είς ρυ- 
ρίους κινδύνους αισθάνεται τήν άνάγκην προστα
σίας έρωρ,ένου. Καί νύν ή τρορερά κατάστασις 
τών άνευ στέγης. Τά θέατρα, άτινα διαρκούσι 
ρέχρι τού ρεσονυκτίου, παρέχουσιν είς αυτούς, 
οϊτινες ώς claqueurs έχουσιν έλευθέραν είσοδον, 
μέχρι τής ώρας ταύτης θερρόν άσυλον. Έάν 
διαρκούσης τής ήρέρας έκοιρήθησαν έπί τίνος 
δηρ-οσίου θρανίου, τότε περιπατούσι καθ’ ολην 
τήν νύκτα προσπαθοϋντες νά διαφύγωσι τήν πε
ρίπολον. Μόνον έν καιρώ χοιρώνος, όταν αί νύ
κτες είσί πολύ ψυχραί, μεταχειρίζονται ώς ρέσον 
τήν κλοπήν, όπως ρέχρι τής άνοίξεως εΰρωσιν 
έν τινι φυλακή άσυλον. ΙΙερί τάς 3 ώρας τής 
πρωίας άπας ούτος ό στρατός τής ένδειας μετα
βαίνει είς τήν άγοράν, εΐτα δέ θερρ.αίνουσιν 
οί δυστυχείς ούτοι τά ύγρά αυτών φορέρατα είς 
τάς θερυ,άστρας τών έκκλησιών ή τών ρ,ου- 
σείων. Έάν ή περιουσία των ύπεοβκίνει τά 2 
σολδία, άγοράζουσι δΓ αύτών τό δικαίωμα νά 
έρπήξωσι κοχλιάριόν τι είς τόν λέβητα, οπού 
βράζουσι τά περισσεύρατα τών διαφόρων ξενοδο
χείων. Ευτυχής ό αλιεύς, οστις ψαρεύση παχύ τι 
τεράχιον! Οί έντιρότεροι άλήται, οϊτινες κάποτε 

ι έργαζονται, διανυκτερεύουσιν είς τό Garni, όπου 
είς ρικρά ρ.ετά ρ.ιάς εισόδου καί άνευ παραθύ
ρων δωρ.άτια κείνται ή ρία πλησίον τής άλλης 
60 κλίναι, στρώρατα δέ καί έφαπλώρατα είσί 
δεδερένα. Διά ρ.ίαν τοιαύτην κλίνην πληρώνει 
τις 50 λ. διά τήν προ/την καί 25 διά τάς άκο- 
λούθους νύκτας. Σινδόνια δίδονται ρόνον έπί πλη- 
ρωρ.ή 50 λ. κατά ρήνα περιπλέον. Έν τή συν
οικία τής Barrière d’Italie καί Butte aux 
Cailles εύρίσκει τις κλίνας άντί 40 λ. Οί «έρ- 
ποροι τού ΰπνου», Marchands de sommeil, 
έχουσι καί ρ.αγειρείον όπου άντί 2 σολδίων δύ
ναταί τις νά λάβη ολίγα όσπρια, άντί 1 σολδίου 
ζωρόν κρέατος καί άντί 4 ήρίσειαν λίτραν 
έσχάτης ποιότητος ζύθου. Έάν όρ,ως λείπουσι 
τά χρήρ.ατα καί διά ταύτην τήν άναξίαν άν- 
θρώπου τροφήν, τότε ρεταβαί ι̂ει τις είς ρίαν bi
bine, όπου έπί προπληρωρή ένός σολδίου λαρ- 
βάνει έν άλυσόδετον ποτήριον πεπληρωρένον οί- 
νοπνεύρατος. Έπειδή πληρώνει τις ρέ τ-ήν ώραν,
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•ΐύναται νά παρατείνω τήν πόσιν όσον θέλει- 
άλλα το ποτό·/ επιφέρει τοιαϋτην νάρκην, ώστε 
ό πίνων καταλαμβάνεται σχείόν άμίσως ύπό 
τού ΰπνου. Ό  παρερχόμενος καιρός υπολογίζεται 
ώς καταναλωθείς εις πόσιν. Τοιαύτη ή γενική 
κατάστασις. Βεβαίως ύπάρχουσι δημόσια καί 
ιδιωτικά ιδρύματα, άτινα άριιλλώνται πρός βοή
θειαν των άπορων. Μόνη ή Assistance publi- ; 
que, ή ενεργούσα ύπό τήν έπιτήρησιν της κυ- 
βερνήσεως, βαπανα κατ’ έτος ύπερ τά 700,000 
φρ., μή λαμβανομένων ύπ’ όψιν των εξόδων τής ! 
συντηρήσεως δημοσίων καταστημάτων καί νοσο- 1 
κομείων. Άλλ’ ή πληγή μένει καί θά μενν), μέ- | 
χρις ότου ύπάρχουσιν οί υπέρογκοι φόροι, οί συνε- ! 
χείς πόλεμοι, οί άποσπώντες μεγα μέρος εργατών j 
της εργασίας, καί ή κακή διανομή τού πλούτου. |

Ε γ κ α ίρ ω ς  ε ίχ ο μ εν  π ρ ο α ν α γ γ ε ίλ ε ι τή ν  έκδοσιν τώ ν  

«  Μ ύ θ ω ν »  τού  έκ  τ ώ ν  ο υ ν ερ γα τώ ν  ή μ ώ ν  κ. Π .  I .  

Φ έρ μ π ου . Τ ο  β ιδλ ίο ν  εξεδό θη  π ρ ο  ή μ ερ ω ν  κομ ψ ότα 

το·/ ε κ  το ύ  τυ π ογρα φ είου  Α .  Κ ο ρ ο μ η λ α , εφ ά μ ιλ λ ο ς  δ ε  

προς τή ν  τυ π ογρα φ ικ ή ν φ ιλοκ α λ ία ν  ε ινε  κ α ί ή  χ ά ρ ις  I 

κ α ί ή  τ έ χ ν η  τ ώ ν  ε ν  α ύ τώ  π ερ ιεχ ο μ έν ω ν  π ο ιη τικ ώ ν  

π ρ ο ϊό ν τω ν , ώ ν  παρέχομε·/  ε υ χ α ρ ίσ τω ς  το  επόμενον εις 

τούς ή μ ετέρου ς  ά ν α γ νώ σ τα ς .

Κ Ω Ν Ω Ψ  Κ Α Ι  Α Ρ Α Χ Ν Η

Μ ια  φορά κ ' ένα κα ιρόν 

ε ίς  π ερ ίπ α τον  έςήλθεν μ ε τά  β λέμ μ α το ς  άπ ληστου  
νέος κ ώ νω ψ  ά π ’ έκείνους . . . μ έ καμάρι φοβερόν, 
μουρμουρίζω ·/ κ α ί έν άσμα . . .  π ο ίη μ α  τή ς  κεφαλής του .

Τ ό ν  όιέκρινε μακρόθεν ή  ά ρ ά γ ν ’  ή  πονηρή 

εις  τ ό  έρ γα σ τη ρ ιό ν  τη ς  χ ω ρ ίς  εργον καβημένη, 
καί εύθύς όρμα 'ς  τή ν  Ουράν κα ί σκ ιρ τώ σ α  θεωρεί 
τό ν  κομψόν μ α ς  κ ω νω π ίσκ ον , δ σ τ ις  όλονέν προβαίνει.

'Κ π λ η σ ία ζε ν  ό κ ώ νω ψ  κα ί έσ κ έπ τετο  αύ τή , 

π ώ ς  νά  δυνηθή ευκόλως 'ς  τ ά  νερά τη ς  νά  τόν  φέρη . . .
■ι Ε ις  τ ά  δ ίκ τυ ά  μου δ ν  π έ σ η . . .  α ι !  Οά ευρη κ α τ ι τ ι, 
έλεγεν , ή  κολακεία  ολα 0ά τ α  καταφέρη » .

Ν ά  κ ’  έκ εΐνος δ ιαβα ίνει κ α τ ’  Ικ ε ίνη ν τή ν  σ τ ιγμ ή ν , 
κά μ νω ν Οτι δέν τη ν  β λέπ ε ι, κ ' έννοε ίτε τή ν  α ι τ ία ν  
ά λ λ ’ α υ τή  ευρ ισκόμενη  ε ίς  τή ς  π είνα ς  τό  άμήν 
«κουνουπ ίδ ι μ ο υ » , τό ν  κρά ζε ι μέ φο>νήν πολύ γλυ κ ε ία ·/ ...

Κ α θ ώ ς  ήκουσεν ό κώ νω ψ  τι’όνομά του  τό  γλυκύ, 
έσ τρεψ ε πρός τή ν  σκ ιρ τώ σα ν πονηράν τ ά  β λέμ μ α τά  του, 
έχ α ιρ έτισ ε  μ έ χ ά ρ ιν , καί έκ είνη  ά π ’ Ικ ε ϊ 
ήρ-χισε νά  έκΟειάζη κα ί αυ τόν κα ί τα σ μ α τά  του  . . .

Μ ίαν ώ ραν ό κομψός μ ας μέ τ ό  σ τό μ α  άνοικτόν 
έβ λεπ ε τό ν  έαυτόν το υ  ώ ς  ποός τούς Ιπ α ίνους Κ ρ ο ίσ ο ν  
. Ά χ !  νά_ σε χ α ρ ώ , τ ω  λ έ γ ε ι,  οργανόν μου έκλεκτόν, 
νά  μου ’ π ή ς  ένα  τραγούδι καί έ γ ώ  κ ρ α τώ  τό  ί σ ο ν . . .  »

Έ β η ξ ε ν  εύθύς έκεΐνος κ ’  ήρχ ισε νά  τραγιρδή · 
ά λ λ ’ έκείνη, « Μ ά ,  τ ώ  λ έγ ε ι, σέ παρακαλώ , κομψόν μου, 
π λη σ ιέσ τερα  νά  έλθης νά ακούω, έπειδή  

έπ ε ιδή  δέν είνε τόσον υγιές τό  τύμπ ανόν μ ο υ . . . »

Κ ’  ή  φ ω νή  τη ς  τ ώ  έφάνη τόσον κ α τα π ε ισ τ ικ ή , 
ώ σ τ ε  έ'καμ’  ά δ ισ τά κ τω ς  πρός έκείνην διπλοΰν βήμ α . .  . 
καί δέν ήξευρεν ά τά λα ς  ο τ ’  ή Μ οίρα ή  κακή 

ε ίχ εν  ε ί ς  αύτόν όρ ίση  τ ή ν  αράχνην κρύον μ νή μ α  . . .

Ι Ιρ ο χ ω ρ ε ί . . . κα ί ή άρά/νη , ε ίς  τό  σ τό μ α  τόν  φ ιλ ε ΐ, 

τ ό ν  ο ι λ ε ϊ .  . .  κ α ί, κ α τά  λάθος, τ ό ν  δα γκά νει κ α ί άκόμα 
τό ν  δ α γκ ά ν ε ι,. . .  έπ ί τέλο υ ς  μ ιά  τού  δίδει κα ί καλή 
κα ί το ν  ρ ίπ τε ι πρό π οδώ ν τη ς  α τονον κ α ί σπαϊρον

π τ ώ μ α  ! . . ]

Τ ού ς  κλεισμένους οφθαλμούς σου νά ά νο ιξη ς  προσπαθείς, 
ά λ λ ά  μ ά τη ν , δέν ά ν ο ίγ ο υ ν ! . . το ύ ς  έκάλυψε τ ό  σκότος. 
Π όσους άρά γ ε  άνθρώπους, κω νω π ίσκους άληθεϊς 
έ’φ αγεν ή  κολακεία  ! . .  Κ ώ νω ψ , σύ δέν εΖσ’ ό π ρ ώ το ς  I . .

Ι Ι α ν α γ ιώ τ η ς  I .  Φ έρ μ π ος

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΓΜΑ

Λερό ίσης τις θέλων νάμάθη πόσοι τών νυμφευμέ
νων άνδρών eTve ευχαριστημένοι έκ τών συζύγων των, 
απέτεινε προς διακοσίους τοιουτους, οΓτινες ήκροώντο 
μετά σεβασμού τών σοφών αΰτοΰ διηγήσεων, τόν έξής 
λόγον- « Όσοι δεν είνε ευχαριστημένοι έκ τών συζύ
γων των άς σηκωθώσιν. »  Ίδών δέ ένα μόνον καθή- 
μενον έπλησίασε καί έμακάρισεν αύτόν διά τήν μονα
δικήν του ευτυχία·/. « —  Καί πώς νά μήν είμαι εύ- 
τυχής, είπεν ό καθήμενος, άφοΰ ή σύζυγός μου είνε 
τόσον ευφυής, ώστε προμαντεύσασα τήν σημερινήν 
έρώτησίν σου, μού Ισπασεν από χθές τά κόκκαλα καί 
μέ Ιφερεν είς θέσιν νά μή εΐμπορώ νά σηκωθώ ’ς τά 
πόδια μου ! »

*
* ·

Είς τών αΰλικών Φραγκίσκου τού Α ' ήπείλησε 
ποτέ διά τής ράβδου του τόν γελωτοποιόν του βασιλ,έως 
έκείνου Τριβουλέττον, όμιλ.ήσαντα περί αύτοϋ άσεδώς. 
Ό γελωτοποιός παρεπονέθη περί τούτου είς τόν βα
σιλέα, όστις είπεν αύτώ —  « Μή φοβείσαι, Ισο δέ βέ
βαιος οτι άν εύρεθή τις τόσον αυθάδης ίνα σέ φσνεύστ), 
μετά εν τέταρτον τής ώρας θά διέταττον νά τόν άπαγ- 
χονίσωσι. — « Μεγαλειότατε, είπεν ό Τριβουλέττσς, 
μεγάλως θά μέ ϋποχρεόνετε άν διετάττετε νά τόν ά- 
παγχονίσυισιν εν τέταρτον'τής ώρας πριν ή μέ φονεύση. »

*

• *
Ξένος έπώλησεν είς αύτοκράτειραν τής 'Ρώμης 

| ψευδείς άδάμαντας άντί αληθών αίίτη ίδοϋσα τήν 
άπάτην παρεπονέθη είς τόν αϋτοκράτορα ζητούσα αυ
στηρά·/ τιμωρίαν του έξαπατήσαντος αυτήν. Ό αύτο- 
κράτωρ, φύσει επιεικής, άλλά μή δυνάμενος νά τήν 
καταπραυ/η, όπως τήν ευχαρίστηση κατεδίκασε τόν 

j άδαμαντέμπορον νά ριοθή είς τδ αμφιθέατρο·/ όπως 
1 γείνη βορά τών αγρίων θηρίων. Κατά τήν όρισθεϊσαν 
1 ημέραν ή αύτοκράτειρα μετέδη έπί τόπου, όπως άπο- 
¡ λαύση τήν εύχαρίστησιν, ήν παρέχει ή συντελουμένη 

έκδίκησις. Άλλ’ άντ'ι λέοντος ή άλλ,ου τινός αγρίου 
¡ θηρίου είδεν έςελθόν πρόδατον, οπερ πλησίασαν είς 

τόν κατάδικον έλειχε τάς χεϊράς του. Ή  αύτοκράτειρα 
παρεπονέθη περί τούτου είς τόν αύτοκράτορα, όστις 
είπεν αυτή: «Έτιμώρησα τόν ένοχον κατά τόν νόμον 
του αντιποίνου. Σέ έξηπάτησεν— έξηπατήθη.»
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Α! άσθένειαι τής ψυχής δέν όμοιάζουσι ποσώς τάς 
τοϋ σώματος: όσον είνε σοδαρώτεραι τόσον όλιγώτε- 
ρον τάς αισθάνεται ό πάσχω·/.

Λιπλ.ώς αμαρτάνει 4 μή αϊσχυνόμενος δι’ αμάρτημα 
είς ό ύπίπεσε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κατά τούς υπολογισμούς Γάλλου τινός στατιστι
κού οί άπό δημιουργίας τού κόσμου κατά τήν χρονο
λογίαν τής 'Αγίας ¡’ραφής μέχρι σήμερον άποθανόν- 
τες άνθρωποι συμποσοϋνται εις 26,628,843,386, 
000,000.

τητα ΰπερόαίνουσαν τούς πεντήκοντα τόννους, καί 
6,857 ατμόπλοια. Ή  ολική χωρητικό της τών μέν 
ιστιοφόρων άνήρχετο είς 13,911,915 τόννους, τών 
δέ άτμοπλοιων είς 7,475,851.

’Εν 'Ιαπωνία όταν κακούργος τις καταδικασθή sie 
[ θάνατον, τού έπί τούτω ονείδους μετέχει ού μόνον ή j

ί οικογένεια αύτοΰ, άλλά έπί τινα χρόνον καί αύτοί οί 
γείτονες τής όδού, έν ή κατώκει ό ένοχος' τούτο δέ 

r δηλούται άποφραττομένης τής όδού εκείνης. Μόνον οέ, 
έάν ό έγκληματίας καταστρέψη αόθορμήτως τόν βίον 
άνοίγων τήν κοιλίαν του, δύναται ν ’ άπαλλ,άςη τούς 
οικείους του τών έκ τής καταδίκης αύτού συνεπειών. 
Ό τρόπος ουτος τού αύτοκτο/εΤν καλείται Karakiri, ' 
τουτέστιν ευτυχής θάνατος.

Αί εργασία·, τής τομής τού ισθμού τού Παναμά 
βαίνουσι καλ.ώς, καίτοι τό φονικόν κλίμα δεκατίζει τούς 
Ευρωπαίους μηχανικούς καί έργάτας. Οί μισθοί, ους 
προσφέρει ή Εταιρία, είνε γενναιότατοι. Ό  διευθυν
τής τών έργων Λίγκλερ λ.αμδάνει 150,000 φράγκα 
κατ' έτος, κατοικεί εις τό ύπό τής Εταιρίας κτισθέν 
μέγαρο ν, έχει δέεις τήν διάθεσίντου άμαξας, ίππους 
καί ύπηρέτας. Έκάτερος τών υποδιευθυντών λ.αμδάνει 
60,000 φράγκα κατ’έτος, έχει δέ δωρεάν κατοικίαν, 
υπηρεσία/ κτλ. 'Εκ τών υπαλλήλων οί ανώτεροι λαμ- 
δάνουσιν 2,500 κατά μήνα,et δέ κατώτεροι 400. Άνα 
διετίαν δίδεται είς έκαστον ύπάλλ.ηλον πεντάμηνος 
άδεια άπουσίας άνευ μειώσεως τών αποδοχών.

Ό  Κρούπ, ό διάσημος διευθυντής τών σιδηρουρ
γείων τού Έσσεν, έπενόησε νέον βλ.ήμα, όπερ, έάν 
πληρωθώσιν α! ελπίδες τού έφευρετού, θ’ άποδή ολέ
θρων εις Οωρηκτά σκάφη καί είς φρούρια. Τό νέον 
βλήμα έχει, ώς τά νυν έν χρήσει, σχήμα κώνου ζα- 
χάρεως' άλλ’ ή όξεΤα άκρα σΰγκειται έκ λευκοσιδή
ρου καί συντρίβεται άμα ώς προσκρούση κατ’ άλλου 
σώματος, τότε δέ τίθεται είς ενέργειαν ή άλ.ηθής κε- 
φαλ.ή τού βλ.ήματος, έπίπεδος ούσα. *0 έφευρετής 

| φρονεί ότι ή έπίπεδος κεφαλή δέν Οά όλισθαίνη έπί 
τού θώρακος ή έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης 
καί θά φέρη όλεθρον εις τά τορπιλοβόλα σκάφη καί 
κατά τά ύφαλα, ένθα είνε αθωράκιστα.

Περί τά τέλη τού 1881, ύπήρχον καθ’ ολον τόν 
κόσμον 49,037 .ιστιοφόρα σκάφη έχο /τα χωρητικό -

Ή  Ιαπωνία, χώρα λίαν προοδευτική έν πασι,έχεί 
ήδη πρό ικανού χρόνου εισαγάγει καί τούς σιδηροδρό
μους, καί εξακολουθεί νυν έπεκτείνουσα τό έκπολιτι- 
στικώτατον τούτο μέσον. “Ηδη επιδιώκεται συντό- 
νως ή κατασκευή γραμμής συνδεούσης τάς μεγάλος 
πόλεις Τόκιο, Ύεδώ καί Κουμαγκάϊ. “Εως τώρα 
έχει κατασκευασθή διάστημα 56 χιλιομέτρων, είνε δέ 
τούτο τό πρώτον τμήμα σιδηροδρόμου, οστις θέλει 
διήκει καθ'όλην τήν νήσον, διατρέχω·/ χώραν πλου- 
σιωτάτην καί γονιμωτάτην. Έπί τού παρόντος λ,ει- 
τουργούσιν έν ’Ιαπωνία 4 σιδηροδρομικοί γραμμαί, 
έχουσαι μήκος 227 χιλιομέτρων, μία δ'Ιτι γραμμή 
κατασκευάζεται μήκους 130 χιλιομέτρων. Μέρος τών 
σιδηροδρόμων τούτων ανήκει είς τήν ιαπωνικήν 
Κυδέρνησιν και μέρος είς ίδιωτικάς 'Εταιρίας.

Κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν ό πληθυσμός τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής συνεποσοΰτο 
είς 50, 000, 000 ψυχών, αύξήσας έν διαστήματι δεκα
ετίας κατά 11, 500,000. Είς τό τέλος τής νΰν δεκα
ετηρίδες υπολογίζεται ότι Ο’άνέλΟγ, είς 65, 000, 000.

1 έν αρχή δέ του προσεχούς αίώνος, ήτοι μετά 17 έτη,
| Οά ύπερδαίνη τά 84,000,000. “Οταν οί παΐοες τής 

σήμερον θά φθάσωσιν είς τό πεντηκοστόν τής ήλικίας 
των έτος, αί Ήνωμέναι ΙΙολιτεΤαι Οά περιέχωσι πλη
θυσμόν 180,000,000. Υποτίθεται ότι ό νυν πλη
θυσμός θά είνε 56,000.000, χάρις είς τήν αϋξησιν 
τών τριών τελευταίων έτώ·/.

Ή  σύζυγος τοϋ βαρώνου Ναθαναήλ 'Ρότσιλδ, τε- 
λευτήσασα κατ’ αϋτάς έν Αγγλία, κατέλιπε διά τής 
διαθήκης της 2,500,000 φρ. υπέρ φιλανθρωπικών 
καταστημάτων.

Τά πρό μικρού έκδοθέντα Απομνημονεύματα τοϋ 
Γερμανού υπουργού Γιόγμους περιέχουσι περίερ
γον ανέκδοτον περί Μεττερνίχου. Κατά τήν ελληνι
κήν έπανάστασιν, ό αύστριακός άρχικαγκελάριος 
άπηύθυνε συχνά διακοινώσεις τή Πύλη, ύπηγόρευε 
δέ τά σχέδια τώ γραμματεί του βαρώνω Χούζαρ, 
όστις ήν είδήμων τών ανατολικών γλωσσών και έγί- 
νωσκεν εκ στήθους τό κοράνιο ν. Μίαν ήμερα·/ ό 
Χούζαρ παρετήρησεν ότι περίοδός τις μιας διακοινώ- 
σεως ήν σχεδόν κατά λέξιν όμοία πρός ρητόν τι τού 
κορανίου. Ό  ΜεττερνΤχος, άκούσας τήν σύμπτωσιν, 
ένετείλατο αύτώ νά παραθέοτ) έν τή διακοινώσει τό 
αραβικόν κείμενον , ό νεωτερισμός δ’ ούτος ένεποίησε 
σφοδράν αίσθησιν είς τήν Πύλην, ίδια δέ είς τόν 
Σουλτάνο·/ Μαχμούτ. Μαθών τούτο παρά τού έν 
Κωνσταντινουπόλει πρέσβεως, ό άρχικαγκελάριος άπε- 
φάσισε νά έξακολουθήση εφαρμόζω·/ τήν αυτήν μέθο
δον έν πάσαις ταϊς πρός τήν Πύλην διακοινώσεσι' 
οϋτω δ ’ ή επιρροή του έπί τού πνεύματος τού Σουλ
τάνου ηΰξησεν έτι μάλλον. Μετά τινα χρόνον ό 
Μαχμούτ καλέσας εις τά ανάκτορα τόν Αυστριακόν 
πρεσβυν ήρώτησεν αύτόν έμπιστευτικώς έάν έγίνωσκε
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καλώς τ'ο παρελθόν τοΰ Μεττερνίχου, έςέφρασε δέ [ 
τήν υπόνοιαν ότι ό πρίγκηψ ήτο μωαμεθανός έξομώ- 
της. Ό  πρέσβυς έβεβαίωσεν ενόρκως ότι ο αρχικαγ- 
κελάριος κατήγβτο έκ χριστιανών, τότε 5 ' έ Σουλ
τάνος, σείσας τήν κεφαλήν, είπεν · «  ’ Αφού το λέγετε, 
το κιοτεύω- είμαι 'όμως βέβαιος οτι ό πρίγκηψ Οά 
γείντ) Οάττον ή βράδιον μωαμεθανός, διότι ήδη άπλοΟ- 
ται επ’ αύτοΰ το πνεύμα του προφήτου »  . Ή  πρόρ- 
ρησις αϋτη κατηύφρανε τον άρχικαγκελάριον, οστις, 
καί ϋπερογδοηκοντούτης γέρων, ήρέ σκέτο έπαναλαμ- 
βάνων το ανέκδοτον.

Ν έ ο ς  η λ ε κ τ ρ ι κ ό ς  σ ι δ η ρ ό δ ρ ο μ ο ς .  Πρό 
τίνος έν ΜβιΰβΙοηο τής ’ Αγγλίας έγενοντο πειράματα 
νέου συστήματος ήλεκτρικοΰ σιδηροδρόμου έφευρεθέν- 
τος υπό του Γ. Η. ΓΚιυοΙιβΙΙ μηχανικού έν Λονδινω, καί 
προωρ'.σμένου ιδίως εις ταχεΤαν μεταφοράν επιστολών 
καί ταχυδρομικών θεμάτων. Ή  μικρά αϋτη ταχυδρο
μική άμαξα τρέχει έπί μιας μόνον τροχιάς, κρατείται 
δέ εις ισορροπίαν δι’ άλλης τροχιάς τεθειμένης ΰπε- 
ράνω αυτής καί χρησιμευοΰσης ώς αγωγοΰ του ήλε- 
κτικοΰ ρεύματος. Εινε δε λίαν ταχυπόρος καί διανύει 
240 χιλιόμετρα καθ’ ώραν.

Έ ν  ’Αγγλία  καί τά μετριώτατα των μυθιστορη
μάτων εύρίσκουσιν έκδότας, αίτια δέ τούτου είνε τό 
Ιν αυτή σύστημα των αναγνωστηρίων. Ταΰτα ώρισμέ- 
νην έχοντα πελατείαν έξασφαλίζουσι τήν κατανάλωοιν 
ικανών αντιτύπων παντός έκοιΒομένου βιβλίου, έφ ω 
ό εκδότης είνε βέβαιος ότι πάντως δέν θά ζημιωθή. 
'Εννοείται δΙ ότι, όταν τό έκδιδόμενον σύγγραμμα είνε 
άξιον λόγου, άγοράζουσι πολλά αντίτυπα όπως Ικανο- 
ποιησωσι τάς απαιτήσεις τών συνδρομητών των. ΙΙρό 
τίνος τό σπουδαιότατον τών αναγνωστηρίων του Λον
δίνου έκτυπουμένης Ιτι τής Α υ τ ο β ι ο γ ρ α φ ί α ς  του 
'Αντωνίου Τρόλλοπ προηγόρασε χίλια πεντακόσια σώ
ματα του βιβλίου. ' Εκαστου αντιτύπου ή αξία είνε 
26 φρ. 25 έκατ.

Ό  έγκριτος Αΐγυπτολόγος Μασπερώ άνέγνω πρό 
τίνος Ιν τινι συλλόγω τών ΙΙαρισίων περιεργοτάτην 
πραγματείαν περί τ ο υ  β ίου του  λ α ο ΰ  έ ν  Θ ή -  
6 α ι ς  έ π ί  τ ή ς  Κ '  δ υ ν α σ τ ε ί α ς .  Ε κ τός δ’ άλ
λων είπε καί τά επόμ.ενα περί του κανονισμοΟ τοΰ 
ημερομισθίου τών εργατών:

«Τ ό  άντίμισθον τής εργασίας κατεδάλλετο εις αυ
τούς οΰχί εις χρήματα άλλ’ εις είδος. Α ί  τροφαί διενέ- 
μοντο κατά μήνα. Ε'ίτε δέ διότι ή χορηγουμένη ποσό- 
της ήτο ανεπαρκής, είτε διότι ό εργάτης κατηνάλισκε 
ταχέως αύτάς, περί τήν εικοστήν ημέραν έζητοΰντο 
καί πάλιν τροφαί. Α λλα  ή τοΰ καιροϋ εκείνου γρα- | 
φειοκρατεία κατ' ούοέν ύπελείπετο τής τών χρόνων 
μας. Ή  αναφορά μετέβαινεν άπό χειρός είς χεϊρα. 
Έκάστοτε δέ προσετίθετο εν φύλλον εις τό ήδη ύ
παρχον, καί οταν τά φύλλα εγίνοντο δεκαέξ, ό δέκα
τος έβδομος γραφεΰς ήρνεΐτο νά μελετήση τοσούτω 
ογκώδες δικόγραφον. Τότε οϊ άποπεμπόμενοι έργάται 
άνήρχοντο καί έκάθηντο κυκλοτερώς έπί τών βαθμιδών 
τοΰ παρακειμένου ναού, άναμένοντες τον ιερέα όπως 
απ' αύτου ζητήσωσιν άρτον. Ό  ίερεύς είσήκουε

τήν -αράκλησίν των, ή άντιπαρήρχετο " άδιάφορον 
οΰτως ή άλλως εφθανον εις τό τέλος τοΰ μηνός. 
Τούτο δ’ έξηκολούθει έκαστον μήνα. Ενίοτε έγένοντο 
απόπειρα! τινες άπεργειών, άλλ' έκτακτός τις διανο
μή τών τροφών μετά δελεαστικών υποσχέσεων έπα- 
νέφερον τά πράγματα εις τήν τροχιάν των.

Ή  Γαλλία ένέγραψεν εις τόν προϋπολογισμόν 
αυτής τοΰ 1884 τό ποσόν 7,996,855 φράγκων α
ποκλειστικούς ϋπέρ τής προαγωγής καί ανατροφής 
τών εγχωρίων αυτής ίππων. Μόνον είς βραδεία καί 
άμοιδάς κατά τάς ίππικάς εκθέσεις καί ιπποδρομίας 
ορίζεται ποσόν 2,249,000 φράγκων.

Ή σ ύ ρ ι γ ξ τ ο ΰ  Α ρ λ β ε ρ γ .  —  Ινατά τό ετος 
τοΰτο θέλει παραδοθή είς χρήσιν τοΰ κοινού νέα πά
λιν σιδηροδρομική γραμμή διερχομένη δΓ -υπογείου 
σύριγγος άρτι συντελεσθείσης. Τό  διατρυπηθέν όρος 
"Αρλβεργ κεΐται μεταξύ τού Τυρόλου, τή: Βαυα
ρίας καί τής Ελβετίας. Τό  μήκος τής σύριγγος είνε 
11 χιλιομέτρων ή άνοιγομένη δ’ αϋτη νέα όδός συν
τομεύει τήν άπόστασιν μεταξύ Τεργέστης, Βενετίας, 
Πέστης καί τής ’Ιλλυρικής χερσονήσου άφ’ έ ν ό ;  καί 
τής 'Ελβετίας, μεσημβρινής Γερμανίας καί Γαλλίας 
άφ’ ετέρου κατά 200 όλα χιλιόμετρα.

Ή  διάτρησις τού όρους ήρξατο κατ’ ’ Ιούνιον τοΰ 
1880' μεθ’ ολας δέ τάς άπαντηθείσας παντοειδείς 
δυσκολίας αί εργασία·, προέβησαν αδιάκοποι, καί ή 
σύριγξ συνετελέσθη έντός 3 ετών καί 5 μηνών άντί 
τών άναγραφέντων 5 έτών έν τώ μετά τού έργολάβου 
τής έπιχειρήσεως συμβολαίω. Ά λ λ ’ όπως κατορ- 
θωθή τοΰτο έγένετο χρήσις τών έντελεστάτων μη
χανών, άπό μέν τοΰ δυτικού μέρους τών μηχανι
κών τρυπάνων καί άεριστήρων τοΰ αύστριακοΰ μη
χανικού B r a n d t ,  άπό δέ τού ανατολικού τών τού 
F’erraux, ών είχεν ήδη γείνει χρήσις καί κατά τήν 
διάτρησιν τού S a i n t  -  G o t h a r d .  Λιά τών μηχανημά
των τούτων ή διάτρησις προέβαινε κατά 9 μέτρα καθ' 
έκάστην, ήτοι τό όρυσσόμενον καθ’ ημέραν διάστημα 
ήτο τριπλάσιον τοΰ έν M o n t - C e n is  καί διπλάσιον τοΰ 
έν S a i n t - G o t h a r d .  Έδαπανήθησαν δέ είς τήν επι
χείρησή 40 εκατομμύρια φράγκων, ήτοι δΓ έκαστον 
χιλιόμετρο·» μικρόν τι όλιγώτερα τών 4 έκατομμυρ·

Κατά τήν διάρκειαν τών εργασιών πλεΐσται δυσ- 
κολίαι έδέησε νά ύπερνικηθώσιν. Οϋτΐι) λ . χ. δυσκο- 
λώτατον πράγμα ήτο έν άρχή ή κατοίκισις καί δια
τροφή στρατού όλου 5000 έργατών εν τόπω ένθα 
οΰδέν χωρίον υπήρχε. Συνέβη λοιπόν και ένταΰθα 
άνάλογόν τι πρός τό συμβαινον συνηθίστατα εν 'Αμε
ρική. εν τοΐς μεταλλωρυχείοις καί τοΤς μέρεσιν ένθα 
ύπάρχουσι πηγαί πετρελαίου" δηλαδή έδημιουργήθη- 
σαν έκ τοΰ προχείρου πόλεις, εν αΐς οί έργάται είί- 
ρισκον πάν τό άναγκαιούν αύτοΤς.

Ό  διά τής σύριγγος διερχόμενος σιδηρόδρομσς εχει 
μήκος 147 χιλιομέτρων μεταξύ Ίννσβρΰκης έν τώ 
Τυράλω καί Βλούδενς έν τώ Αρλβεργ. Καί διά μεν 
τής Ίννσβρΰκης συνενούται πρός πάντας τούς αυστρι
ακούς καί ιταλικούς σιδηροδρόμους, διά. Βλοΰδενς 
δέ πρός τάς ελόετικάς καί γερμανικάς γραμμάς.

Έν Άβήναις, έκ του τυπογραφείου Άνδρέου Κορόμηλα 1884,— Β' 786.


