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Α.'.

Πρό τεσσάρων ή πέντε ετώ ν έφιλοξενούμ.ην, έν 
μια τώ ν  ώραιοτέρων δυτικών πόλεών μας, ύπό 
του φίλου μου Παύλου Σαβαρύ, διακεκριμένου 
μουσικού 'κα ίτο ι απλώς έραστού τής τέχνης όν- 
τινα  ύπό τη ν  ιδ ιό τη τα  ταύ τη ν ή  Μουσική Ε τ α ι 
ρεία τής πόλεως εκείνης έξελέξατο πρόεδρόν της. 
Ή  το  ’Οκτώβριος, ά λ λ ’ ό καιρός γλυκύς είσέτι. 
καί επειδή τή ν ημέραν εκείνην ήτο Κυριακή, 
παρά τό  μελαγχολικόν ολίγον τού ουρανού πολ
λοί συνωθούντο έπί τού κυριωτέρου βουλεβάρτου 
τής Α . . . . Κ α ί έγώ  επίσης περιεφερόμ.ην μετά 
τού ξ ενίζοντός με. Έπηγαινοερχόμεθα άναπνίσν- 
τες εύφροσύνως τόν είσέτι χλιαρόν άέρα τώ ν  πρώ
τω ν φθινοπωρινών ημερών, έν ώ  άνωθεν τώ ν 
κεφαλών υ.ας οί δηυ.όσιοι πλάτανοι καί α ί φι- 
λύοαι, κινούμεναι ύπό άνεπαισθήτου αύρας, άφι- 
νον θλιβερώς νά π ίπ τωσι τ ά  ξηρά καί κίτρινα 
φύλλα τω ν.

ΙΙεριέφερον άδιαφόρως τό βλέμμα επί τού πλή
θους. Αίφνης οί μάλλον μεμακρυσμένοι όμιλοι 
παρεμέρισαν καί έκαμαν τόπον εις ύπερμέγεθές 
τ ι  ον, όπερ προύχώρει βραδέως καί βαρέως. Κ α τ ’ 
άρχάς δέν ένόησα ό,τι ε’ βλεπον. ‘Ομοίαζε πρός 
άνθρωπον. Κ α ί όντως τοιούτος ήτο, άλλά  σπα- 
νίως είδον άσχημ.ότερον, ουδέποτε τερα τω δεσ τε- 
οον τούτου. Φ αντασθήτε κολοσσαϊον σώμα, ύπο το 
φορτίον τού όποιου δύο άνάλογοι κνήμ.αι έφαίνοντο 
καμπτόμεναι, βραχίονα; ώσεί κεκμηκότας έκ τού 
πάχους, κινουμένους βαρέως έκατέρωθεν, κεφαλήν 
συνδεομένην μέ τούς ώμους διά παχεος ίνίου, 
παρουσιάζουσαν π λα τύ  πρόσωπον οπερ ίλη γεν  
εις π λα τύ τα τον  πηγούνιον. Έ ν  τ ω  μέσω ρίνα 
παχεϊαν καί κοντήν, ά λλ ’ άνευ (ορισμένου σχή
ματος, μύστακα πυρρόν, ύπέρμ.ετρον καί καλύ- 
π τοντα  έρυθρά καί φουσκωμ-ένα χείλη, οφθαλ
μούς κοίλους, παλαίοντας έπιπόνως κ α τά  τής 
βαρύτητος τώ ν βλεφάρων, τέλος κόμην χρώμα
τος όυπαρού έρυθρού, κρυπτομ.ένην έν μ.ερει ύπο τον 
πϊλον, πίπτουσαν όπισθεν εις άρκςύντως μ.ακρούς 
βοστρύχους, μάλλον στιλπνούς παρά μ,εταξώδεις, 
ών ή άκουσία φιλαρέσκεια έσχημάτιζε μ.έ τό έπί- 
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λοιπον τού άτόμ.ου κωμ.ικήν καί θλιβεράν άντί- 
θεσιν· ρίψατε έπί τού άλλοκότου τούτου προσώ
που χρώμ.α βαθείας κα ί άποπληκτικής έρυθρό- 
τητος, καλύψατε τόν άμορφον σχεδόν αύτόν ογκον 
δ ι ’ εϋρυχώρου άθλιας έπιγονατίδος, δ ι ’ ύπερμέ- 
τρου πίλου, έφθαρμένου έκ τή ς  χρήσεως, έντυποί- 
σατέ τ ω  τέλ,ος τά ς  άνευ χάριτος κινήσεις πα- 
χυδέρμου βαδίζοντος, καί δύνασθε νά λάβητε 
ιδέαν τινά  του περιπατούντος φαινομένου τούτου, 
τού όποιου ή έρυθρά πολυσαρκία θά προύκάλει 
τή ν  γραφίδα τού 'Ρούβενς.

Θ ά έννοήσητε έπίσης, εννοείται, τή ν  έκπληξιν 
ή τις τόν συνώδευεν. Ά π α ν τ ε ς  τόν παρετήρουν, 
καί μ.όλις παρήρχετο, αί κεφαλαί έστρέφοντο διά 
νά τόν έξετάσωσιν είσέτι, άκίνητοι καί οίονεί 
άπολελιθωμέναι.Κ λειστο ί παρετήρουν, ε ίτα  πρού- 
χώρουν. Ά λ λ ’ α ί γυναίκες, ή ττο ν  διακριτικαί ή 
ή ττον  κύριαι τού έαυτού τω ν, σπανίως έκρυπτον 
τη ν εντύπωσίν των, ένιαι μ-άλιστα τόν έχλεύα- 
ζον ύψηλοφιόνως, ά λλα ι έμειδίων καί έκρυφομ-ί- 
λουν. Ά λ λ α ι  σκληρότεραι παρετήρουν τόν δύ
στηνον μ ετά  βαθέος οίκτου.

Ούδέν έφαίνετο συγκινούν αύτόν. Ή σύχως, μέ 
τό  βαρύ βήμά του, προύχώρει άδιάφορος, κατά  
τό  φαινόμενον, εις τή ν  γενικήν έκείνην περιερ- 
γ ία ν  ήν άναμφιβόλως είχε συνειθίση. Τ ά  ξανθά 
καί ροδόχροα παιδία, ά τινα  επαιζον κα τά  τήν 
διάβασίν του, τόν έδείκνυον άφελώς πρός άλλη- 
λα  διά τού δακτύλου καί μέ τόν φόβον εκείνον 
ον μ.άς εμπνέει κ α τά  τή ν ηλικίαν έκείνην πάν 
τό  άλλόκοτον καί τό  τερατώδες, έγέλων ότε τόν 
συνήντων διά δειλού καί άβεβαίου ύφους, άνοί- 
γοντα  τους εκπεπληγμένους μεγάλους όφθαλμ.ούς 
τω ν ώς εις άπροσδόκητον θέαν προσωπίδος ή τίνος 
άλ.λ.ου παράξενου.

Έ ν  τούτοις εκείνος έβάδιζε πάντοτε, προσποι
ούμενος ότι ούδέν βλέπει, ό τι ούδέν άκούει. Μό
λις ολίγα  βήματα  απείχεν άφ’ ήμ.ών, ότε πενταε
τής ή έξαετής παιδίσκη ολίγου δεϊν, έν ώ  έτρε- 
χεν, έν τη  ζέσει  τού παιγνιδιού, προσέκρουσεν 
εί; τάς ύπερμεγέθεις κνήμ.ας του. Τ ψ ω σ εν  α ί
φνης τούς όφθαλμ.ούς καί τόν παρετήρησε. Γ νω 
στόν όποιαν ζωηράν άντιπάθειαν αισθάνεται ή 
παιδική ηλικία διά πάσαν φυσικήν δυσμ.ορφίαν 
καί μ.εθ’ όποιας σκληράς ειλικρίνειας τήν δεικνύει. 
Ή  παιδίσκη ώπισθοδρόμησεν, ε’τρεξε νά βυθισθν,
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εις τά ς  άγκάλας τή ς  μητρός της, έκεΐ δέ, πτήσ- 
σουσα καί ^ίπτουσα επί του άνδρός έντρομ-ον 
σχεδόν βλέμμα: α 'Ω  ! μαμά, ανέκραζε, κύτταξε, 
κύτταξε τ ί  άσχημος που είνε! »

Κ αίτοι λ ίαν προσεπάθησεν, δ άνήρ ε’κεϊνος 
ήναγκάσθη τη ν φοράν ταύ τη ν νά ϊδη  καί ν’ 
άκούση, ή δέ πυκνή καί βαρεία προσωπίς ήτις 
τ ώ  εχρησίμευεν ώς πρόσωπον ένεψυχώθη αίφνης 
έν εϊδει πρόσκαιρου συστολής. Προφανώς ήθελε 
νά μειδιάση. Ά λ λ ’ έμάντευσα ΰπό τόν άμ.φίβολον 
εκείνον μορφασμόν, έν τή  λάμψει, ήτες ταύτοχρό- 
νως διεπέρασε το  κυανούν καί αόριστον βλέμμα 
του, κά τι τ ι  το  τόσω  βαθέως θλιβερόν, το  τόσω  
θανασίμως οδυνηρόν, ώ στε ή  καρδία μου συνε- 
σφίχθη. Διήλθομεν πλησίον του. Ό  φίλος μ.ου δ·.' 
άπλού καί ευμενούς ΰφους, άνευ τής ελάχιστης 
έπιδείξεως οίκτου ή καί συμπάθειας, έξέβαλε τόν 
πϊλόν του καί ύψηλοφώνως σχεδόν καί δ ι’  οικείου 
ύφους τόν εκαλημέρισεν. ’ Α λ λ ά  τόν προέλαβεν δ 
παράδοξος διαβάτης, δστις άμα τόν είδεν ευθύς 
άπεκαλύφθη, καί, ώς εις θέαν φιλικού προσώπου, 
ή  προ ολίγον τόσω  θλιβερά έκφρασις τής φυσιο
γνωμίας του έφωτίσθη ύπό άνταυγείας χαροποιάς 
έκπλήζεως.

Φυσικώς μόλις παρήλθομ,εν αυτόν βροχηδόν έπέ- 
πεσαν αί ερωτήσεις μου. Ευθύς έζ άρχής ε’ λαβον 
ενδιαφέρον διά τόν υψηλόν εκείνον μελαγχολικόν 
Σειληνόν. Τ ις ήτο ; πόθεν ή ρχ ετο ; τ ί  επάγγελμα 
μ ετή ρχ ετο ; ποίαι ίδ ια ίτερα ι περιστάσεις τόν 
έσχέτισαν μ.έ τόν φίλον μου ΙΙαύλον.

Ώνομ.άζετο Φαβρώλ. "Α γνωστον πού γεννη
θείς, πιθανώς εν τιν ι ανατολική τή ς  Γαλλίας 
επαρχία, καθώς συνεπέρανον ΐκ τού άλσατικού 
τόνου τής δμιλίας του, ε’φάνη, δύο ή τρία έτη 
πρότερον, καταβαίνων κατάμονο; εις τόν σταθ
μόν τής Α . . . , φέρων σάκκον τινά  καί μέγα 
τετράχορδον. Ξένος καί άγνωστος εις άπασαν τήν 
πόλιν, τ ί  ήρχετο νά ζη τή ση  έκεϊ δ άτυχης μ ετα 
νάστης; Άναμ,φιβόλως έπιεικεστέραν τύχην, πό
ρους οΰς αλλαχού δεν έδυνήθη νά εύρη, τ ά  μέσα 
τού ζήν, αν ούχί τού πλουτήσαι. Τ ώ  ώμίλησαν 
ισως περι τής Α . . . . ώς περί πόλεως πλούσιας, 
γενναιοδώρου, φιλοζένου πρό πάντων εις τή ν μου
σικήν. “Ηρχετο, καθ’ όλα  τά  φαινόμενα, νά δο- 
κιμ.άση το  ύστατον τήν τύχην, νά συγκροτήση 
πρός τή ν έγκατάλειψιν καί τή ν  αθλιότη τα  πά
λην, πάλην άπέλπιδα, καθ’ ήν άποθνήσκουσιν έάν 
δεν θριαμβεύσωσι.

Μόλις άφίκετο, δ Φαβρώλ ανήγγειλε διά των 
έφημερίδων ο τι έδίδασκε κλειδοκύμβαλον καί 
τετράχορδον. Έκόλλησε δέ τή ν έπιγραφήν του έπί 
τής θύρας τού μέτριου δωμ,ατίου του. Εις τήν 
είσοδον τή ς  οικίας έν ή κατώκει ε'βλεπέ τις, άπό 
τής πρώτης ημέρας, νά λάμπη ώραία χάλκινη, 
ωοειδής καί λίαν καινουργής πλάζ, ένθα τό  όνο
μά του καί οί τ ίτλο ι του, μέ κεφαλαία γράμ

ματα , άπηύθυνον τοΐς δ ιαβάτα ις ελκυστικήν 
πρόσκλησιν. Μ ατα ία  μεγαλοπρέπεια προσκλή- 
σεως! Μ ετ ’ ού πολύ αϊ έφημερίδες έσιώπησαν, 
ή  επιγραφή άπώλεσε τή ν άσπιλον λευκότητα 
της, ή π λά ζ τή ν μαγικήν λάμψιν της, καί οί 
μαθητα ί ουδόλως ήλθον. Ό  Φαβρόιλ κατεβίβασε 
τή ν τιμήν τω ν  μ.αθημάτων του. Η λεΐστο ι τω ν 
συναγωνιζομ-ένων του άπήτουν πέντε καί πλέον 
φράγκα τή ν ώραν, αύτός έζήτησε τρία, ύστερον 
δύο καί πεντήκοντα λεπ τά , καί τέλος δύο. 
Γονείς τινες, δελεασθέντες, ευτυχείς δέ λογιζόμε- 
νοι μέ τόσον μ,ικράν τιμήν νά τέρπωσι τ ά  τέκνα 
τω ν  δ ι’  ολίγης μουσικής, άπεφασισαν νά ύπαγω - 
σιν όπως τόν εύρωσιν. Ο ί πλεϊστοι όμ,ως μ-όλις 
τόν είδον καί άνεχώρησαν χωρίς νά έπανέλθωσι 
πλέον. Ό  ταλαίπωρος αμήχανων, κατεβίβασε 
τάς άζιώσεις του, έγένετο έτι ταπεινότερος, τέλος 
εις το ιαύτας παραχωρήσεις υπεβλήθη, ώ σ τε  κα- 
τώρθωσε νά πρόσκτησή μαθητάς τινας.

Έ κ το τε , προσέθηκεν ό ΙΙαύλος, δ Φαβρώλ άνέ- 
λαβεν ελπίδας. "Εν ή δύο οικοτροφεία τρίτης 
τά ζεω ς τώ  ένεπιστεύθησαν τό  μάθημα τής μου
σικής, έν ώ  χρησιμεύει ώς αντικείμενου άστεϊ- 
σμ.ών εις τούς μαθητάς. Μέ αύτά  δ ια τηρείτα ι 
όσον δύναται, έδυνήθη νά ένοικιάση κλειδοκύμ
βαλου, ν ’ άγοράση καινουργή τινα  υποκάμισά· 
έν συντόμω οίον τόν συνηντήσαμεν, δ τα λα ίπ ω 
ρος ευρίσκει αρκετήν πίστωσιν καί κάμ.νει αρκετά 
ευκόλως χρέη διά νά νομ ίζηται σχετικώς πλούσιος.

Η κουον έν σιγή. Ή  άπλή έκείνη ιστορία, διη- 
γουμένη άπλούστα τα  καί οίκειότατα ΰπό τού 
φίλου μου, μοί προύζένησε λυπηράν έντύπωσιν.

—  Κ α ί όμως, έπανέλαβεν δ Παύλος μετά 
βραχείαν στιγμ.ήν σιγής, δέν είνε τυχαίος αύτός 
δ παχύς ! Δ ίς ή τρις μ ’ έ πεσκέφθη. “Ηρχετο νά 
μοί κοινοποιήση ώς προέδρω τής Μουσικής 'Ε τα ι
ρείας μελωδίας τινάς, χορούς τινας τή ς  φαντα
σίας του, έργα μακρών σχολών, άς τώ  άφινεν ή 
δημοσία αδιαφορία. Ά φ ’ ένός μέν περιεργίας χ ά -  
ριν, άφ’ έτέρου δέ έ ; έπιθυμίας νά τ ώ  φανώ ευάρε
στος καί ωφέλιμος, ένήργησα νά ψαλώσιν εις τάς 
συναυλίας μας. Τάς έχειροκρότησαν, καί σέ βε- 
βαιώ  ό τι είχον δίκαιον. Τουλάχιστον παρετήρησα 
έν αύταίς, κ α τά  τή ν  κρίσιν μου, έκτός τής βα- 
θείας μαθήσεως τής αρμονίας καί τής σπανίας 
έπιδεζιότητος εις τήν σύνθεσιν, πολλά διακεκρι
μένα μέρη, πολλάς αληθώς χαριέσσας έμπνεύσεις.

—  'Α λλά , είπον ενώ, αί μερικαί αύτα ί έπιτυ- 
χία ι τή ς  συνθέσεως δέν τ ώ  έχρησίμευσαν; Δέν 
συνετέλεσαν, κάμ-νουσαι γνωστόν αύτόν, εις τό 
νά βελτιώσωσι τήν θέσιν του, νά τ ώ  προσκομί- 
σωσι μερικούς νέους μ α θη τά ς ; Μ αλεστα ή  πώλη- 
σις τώ ν  ε”ργων του . . . .

—  Τ ώ ν  έργων του ! Είνε πολύ πτωχός πόρος 
αύτός. Καθώς βλέπεις, όπως μουσουργός τις ζήση 
διά τώ ν  έργων του, τ ώ  χρειά ζετα ι πλέον τ ι
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παρά τό  τάλαντου, πλέον τ ι  παρά τό  πνεύμα, 
τώ  χρειά ζετα ι τύχη, καί δ Φαβρώλ είνε έζ 
έκείνων οϊτινες δέν έχουσιν. Ό π ω ς  καί σύ, 
ήλπισα τουλάχιστον ότι τ ά  ίδικά του θά τόν 
συνίστων εις τό  δημ.όσιον. 'Α λ λά , τ ί  τ ά  θέ
λεις; Ό  Φαβρώλ εις μάτην είνε διακεκριμένος 
μουσουργός, σπάνιος καλλιτέχνης, άριστος μουσι
κοδιδάσκαλος- πρό παντός άλλου είνε περίεργον 
ζώον. Μ αθήματα ! ’Α λ λ ά  μόνη ή θέα του τρέ
πει εις φυγήν τούς μ αθη τας! Είνε αντικείμενου 
άντιπαθείας εις τά ς  μητέρας, φόβου εις τά ς  θυγα
τέρας, αστεϊσμού εις τούς νέους, καί πολλοί τόν 
οίκτείρουν ΐνα τ ώ  άνοίζωσι τή ν  θύραν των. Χ ε ι
ροκροτούν ευχαρίστως τά  έργα του, ά λλά  νά δε- 
χθώσιν εις τήν οικίαν τω ν  αύτόν τόν ίδιον, τόν 
παχύν, τό  τέρας Φαβροίλ ! νά έμπιστευθώσι τό 
τέκνον των, τη ν νεαράν, τή ν λ ίαν αδύνατον, την 
λίαν νευρικήν, τήν προσφιλή τω ν  κόρην εις αύτο 
τό είδος τού σωματώδους κολοσσού ! “ Ελα  δά ! 
Ποιος έδύνατο νά τό  σκεφθή; Κ α ί ε”πειτα , είδες 
τάς χείρα; του; Προσπάθησε νά πείσης λοιπόν το 
κοινόν ό τι μ.έ τάς ύπερμεγέθεις αύτάς χεΐρας 
δύναται νά παραδίδη έπιτυχή μ.αθήρ.ατα κλει- 
δοκυμβάλου ! Κ α ί τό  γνωρίζει καλά, δ δύστη
νος ! Γνωρίζει ο τι ή ειμαρμένη τόν καταδιώκει, 
δήλα δή αύτή  ή μ.εγάλη άσχημία του, ό τι αύτη 
είν' ή  α ίτια , ή μ.όνη α ίτια  όλων τώ ν  αηδιών του, 
όλων τώ ν  δυστυχιών του. Κ α ί όντως είνε σκλη- 
ροτάτη ή  τύχη αύτοϋ τού ταλαιπώρου, πεπροικι- 
σμ.ένου εις έξαίρετον βαθμ-όν ύπό τής φύσεως διά 
μουσικής ευφυΐας, άζίου νά κατέχη έν τή  μουσική 
καλήν θέσιν, όνομ-α σχεδόν, καί όστις, έν τ ή  πά
λη αύτή  ϋπέρ καί κα τά  τής ζωής, αισθάνεται 
έαυτόν άδιακόπως συντριβόμενου ύπό τό  βάρος 
τού ίδιου σώματός του. Ό πόσα ι ά π ά τα ι! δπόσοι 
άτελεσφόρητοι α γώ νες ! όπόση βαθύτης καί όπο- 
ση πικρία άπελπ ισίας! Εις καί μόνος ίσως πόρος 
τώ  έμεινε πάντοτε πιστός, μία καί μ.όνη αγάπη, 
νομίζω, τόν συνδέει είσέτι μ.έ τή ν ζω ή ν : το μ-έγα 
τετράχορδόν του.

Εις τή ν λέζιν τα ύ τη ν  παρετήρησα τόν φίλον 
μ,ου, νομίζων σχεδόν ό τι ήστειεύετο. Κ α ίτο ι δέν 
τό έπεθύμ.ουν, ή ιδέα όμως ό τι δυστυχής τις 
ήδύνατο νά βοηθήται καί νά συνδέηται περισ
σότερον ή  όλιγώτερον βαθέως μέ το  άλλόκοτον j 
εκείνο όργανον, μ.’  έκαμε νά μειδιάσω  ολίγον.

—  Γελάς, μοί λέγει δ Παύλος, έχεις όμως 
άδικον. Τό  τετράχορδον τού Φαβρώλ είνε τ ώ  όντι 
ή  θεία Πρόνοιά του. “ Ω  ! όχι δ ιότι τ ώ  οφείλει 
πολλούς μαθητάς. ά λλ ’ έπειδή τά  παχέα δά
κτυλά του περιφέρονται ευκόλως έπί τού ύπεο- 
μεγέθους οργάνου. 'Ε ξά γε ι ήχους σπανίας ισχύος, 
ή  δέ σύμποαζίς του, ούσα πολύτιμος δ ι ’ ορχή
στραν, ένίοτε άρκετά τώ  ποοσεπόρισε. Κ α ί ε“πειτα, 
σέ βεβαιώ ό τι δέν θά ε’γέλας έάν έβλεπες όποια 
στενή αγάπη φαίνεται συνδέουσα άμφοτέρους!

Ό  Φαβρώλ ερχόμενο: ένταύθα είχε τόν άρχαΐον 
σύντροφόν του, ίσως δέ υπήρξε καί μάρτυς το 
τετράχορδόν του τώ ν  παρελθουσών ατυχιών του, 
καί τώ ν μακρών Ολίψεών του. Λοιπον, ο ταν το 
κρατή μ ετα ξύ  τώ ν  βραχιόνων του, όταν περι
φερή έπί τώ ν  παλλομένων χορδών τό  χονδροει
δές καί κοντόν δοξάριόν του μ ετά  τίνος άδεξίας 
μερίμ-νης, νομίζει τ ις  ό τι σκιρτά ύπο τάς θωπείας 
τού κυρίου του, ο τι ή βραδεία καί σοβαρά φωνή 
του αποκρίνεται. Άμφότεροι τέρ α τα  άμφότεροι 
γελοίοι ένεκα τού ύπερμ.εγέθους τω ν , νομίζει τις 
ότι, πλασθέντες δ μέν διά τόν δέ, τό  όργανον 
καί δ άνθρωπος, εύρίσκουσιν έν τή  στενή ένώσει 
τω ν  καταφύγιου κ α τά  τής είμαρμ-ένης καί παρη- 
γορούνται άμ.οιβαίως διά τούς καταδιώκοντας 
αυτούς αστεϊσμούς, δ ιά  τήν έγκατάλειψ ιν εις ήν, 
παρά τά ς  ύπηρεσίας τω ν , τούς άφίνει ή  αχαρι
σ τία  τού πλήθους !

“Ηκουον όλονέν, μειδιών διά τή ν τελευτα ίαν 
ταύ τη ν σκέψιν, άλ'/ ά  πλέον συγκεκινημένος έν τώ  
βάθει τής ψυχής, τούθ’ όπερ δέν έπεθύμ.ουν νά 
δείξω . Ό  φίλος μ.ου δέν ήπατήθη ώς πρός αύτό, 
δ ιότι αίφνης, στρεφόμ,ενος πρός με .

—  Έ ζ  άπαντος, μοί λέγει, σ’ ένδιαφέρει δ 
δυστυχής ήρως μου! Κ α ί ακριβώς μ έλλω  νά 
ύπάγω όπως τόν ίδω αύριον καί νά τώ  κοινο
ποιήσω ό τι ή ’ Εταιρεία  μας έπιθυμ.εί νά δώση 
ευεργετικήν ύπέρ αυτού συναυλίαν, θ έλεις  νά μέ 

συνοδεύσης;
Έδέχθην προθύμ.ως. Ή δ η  έσκοτείνιαζε, τό δέ 

πλήθος διεσκορπίζετο ολίγον κ α τ ’ ολίγον, τό  βου- 
λεβάρτον έγίνετο ε”ρημ.ον, καί έπειδή ψυχρά καί 
ύγρά δμίχλη ήρχιζε νά μάς καλύπτη πανταχό- 
σε, έσπεύσαμεν νά έπανέλθωμεν οίκοι.

Β\

Τήν έπομένην μ εταξύ  τής πέμπτης καί έκτης 
έσπερινής ώρας διηυθυνόμεθα, δ φίλος μ.ου καί 
έγώ , πρός τή ν συνοικίαν εις ήν δ Φαβρώλ -κατοι
κεί. Πρό τινων εβδομάδων μετώκησε καί μετέβη, 
διά νά περιόρισα, τά ς  δαπάνας του, νά κατοί
κηση έν τιν ι δημ.οσία όδώ, άπομεμ.ακρυσμενη τού 
κέντρου της πόλ.εως, όπου κ α τά  συνέπειαν τά  
ένοίκια ήσαν εύθηνότερα. Ν έα ι σχεδόν καί αρ
κούντως κομψαί, πολυτελούς σχετικώς παραστή
ματος. αί πλεΐσ τα ι τώ ν οικιών τή ς όδού ταύ τη ς 
έδύναντο ν’  άπατήσωσι τούς όφθαλμ,οούς μύωπος 
ώς άπολαμ-βάνουσαι ευπορίας τινάς, ά λλ ’ ή ρυ- 
παρότης τής όδού, αί πρό τώ ν  θυρών επισεσ&ι- 
ρευμ.έναι άκαθαρσίαι, τό  κενόν καί ή πτωχεία 
τώ ν  εργαστηρίων, τα χ ισ τα  άπεκάλυπτον την 
πραγματικήν αθλ ιό τη τα  ήν άπέκρυπτον τά  
ώραία αύτά  έξωτερικά! Έφθάσαμεν εις τή ν  ύπ’ 
αριθμόν 10 οικίαν. Γραϊά τ ις ,  κατοικούσα τό 
ίσόγαιον, ένησχολειτο νά τοποθετή εις τή ν έμπρο- 
σθέλλαν, μ ετά  ευλαβούς μερίμνης, λαχανικά καί 
ώά  τινα . Ό  φίλος μου τή ν ήρώτησεν:
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—— Ό  κ. Φαβρώλ, παρακαλώ;
Ή  γραία  έστρεψε βραδέως τή ν κεφαλήν καί 

τον παρετήρησε διά λυπηρού ύφους:

—  Μήπως τόν μουσικόν που έχει ένα μεγάλο 
β ιολ ί; ήρώτησε.

—  Μ άλισ τα , κυρά!

—  Τ ό τε  έκεϊ είνε. Ά να β ή τε  εις τό  τρίτον 
πάτωμα.

Άνήλθομεν τά ς  ζυλίνας βαθμίδας, ούσας 
απεχθείς ένεκα του κονιορτοϋ καί πλήρεις παν
τοειδών σκουπιδίων. Είς έκαστον π ά τω μ α  ήκούο- 
μεν δ ιά  τώ ν  ήμιανοιγμ.ένων θυοών κραυγάς βρε
φών, δερομένων παιδίων καί γυναίκας ώργισμ,ένας 
καί βλασφημ.ούσας. Ο ι πόδες αας προσέκοουον 
τή δ ε  κάκεϊσε εις περιπλανωμ,ένας γαλάς καί εις 
τάπ η τα ς εις τό  σκότος. Συνεσκόταζε καί επειδή 
ή νύξ έπλησίαζε καί δέν έβλέπομεν πλέον, ώ δη - 
γούμεθα δ ιά  του στηρίγματος τω ν  κιγκλίδων.

Τέλος έφθάσαμεν εις τό τρίτον πάτωμα. ΓΙλεϊ- 
σ τα ι θύραι ήνοίγοντο επί του αύτού πλατέος επι
πέδου, καί έν ώ  διεμ,ένομεν αβέβαιοι, παρετήρησα 
επί τίνος θύρας πράγμ.ά τ ι  ού τίνος ή σχετική 
λευκότης διεκρίνετο έν τωμ.έσω τοϋ σκότους. Ή τ ο  
χαοτίον. Π λησ ιά ζω  καί άναγινώσκω: Φαβρώ.Ι, 
μ ονσ ίχού ιόά σχα .Ιος. Ό  φίλος μου έκρουσεν, άλλά 
δέν έ’λαβεν άπάντησιν. “Εκρουσα καί έγώ  ίσχυρό- 
τερον, ά λλ ’ ούδεμία πάλιν άπάντησις. Τήν τρ ίτην 
φοράν ήν έκρουσα ή έγγύς θύρα ήμιηνοίχθη καί 
κεφαλή γραίας προέκυψε, περίεργος, διά τοϋ 
ανοίγματος.

—  Τόν κ. Φαβρώλ ζ η τ ε ί τ ε ; ήρώτησε σιγά.

—  Αύτόν τόν ίδιον, καλή  ¡/.ου κυρά. Μήπως 
δέν είν’  έ δ ώ ;

—  Ν ά  σάς είπώ καί καλά δέν ήξεύρω. "Ο ,τι 
μόνον γνω ρ ίζω  εΐνε ό τι έβγήκε διά νά ύπάγη εις 
τό  ςενοδοχείόν του.

Έ μέλλομεν νά τήν εύχαριστήσωμεν διά τήν 
πληροφορίαν ταύ τη ν καί ν’ άναχωρήσωμεν, όταν 
αύτη  προσέθηκε διστάζουσα καί προσπαθούσα 
νά μάς διακρίνη εις τή ν σκιάν:

—  Θ ά ε"ρχεσθε ίσως διά νά τοϋ ζη τή σετε  χρή
μ α τα ;

'Ο  φίλος μου τή ν έξήγαγε τής απάτης βε
βαιών αυτήν ό τι τουναντίον ήρχόμεθα ϊνα παρά
σχο/μεν εις τόν Φαβρώλ σημαντικήν υπηρεσίαν. 
Ή  γραία καθησύχασε·/, ήνοιξεν ϊ ξ  ολοκλήρου τήν 
θύραν καί πλησιάσασα ήμάς βραδέως βαδίζουσα : I

—  Θά σάς εϊπω κάτι τ ι ,  βλέπετε, ύπέλαβε ! 
χαμηλοφώνως σχεδόν διά μυστηριώδους καί έμπι- 
στευτικοϋ ϋφους. Δέν θά σάς εϊπω τίποτε κακόν 
δ ιά  τόν κ. Φαβρώλ, βλέπετε. " Ω !  όχι. Σά ς βε- 
βαιώ ό τι είνε ένας χρυσός άνθρωπος, ό καϋμένος! 
Ά λ λ '  αναμεταξύ μας (επειδή βλέπω ότι εϊσθε 
τίμιοι άνθρωποι θά σάς τό  εϊπω) μ εταξύ  μας, 
θαρρώ πώς δέν τά  πάγει καλά. Κάθε πρωί καί 
κάθε βράδυ έρχονται κά τι άνθρωποι ε'δώ καί κτυ-

ποϋν τή ν θύρα τού δωματίου του, καί είς τά  
χέρια τους κρατούν κά τι χαρτιά  καί ζητούν χρή
μ α τα  άπ ' αύτόν τόν κακόμοιρον. "Οπως έμπορεί 
τούς διώχνει, προσπαθεί νά τούς κάμη νά έχουν 
υπομονήν, καί κάποτε κάποτε τούς πληρώνει με- 
ικά. Ά λ λ ’ όλα αύ τά , εννοείτε, δέν θά βαστά- 
ουν πολύ άκόμη, καί κανένα πρωί άν αυτοί έφερ

ναν μαζύ τους καί τόν δικαστικόν κλητήρα, δέν 
θά άποροϋσα, βλέπετε, διόλου.

Ω ς βλέπετε, ή  γυνή εκείνη ή το  φλύαρος, ά λ 
λ  ό ,τ ι  μάς έδιηγεϊτο μάς ένδιέφερε τόσον πολύ, 
ι'ύστε δέν έσκεπτόμεθα νά διακόψωμεν τή ν φλυα
ρίαν τη ς . Τήν ε’πλησιάσαμ.εν, αυτή  δ ’ ένθαρρυν- 
θείσα έκ τής ευμενούς περιεργίας μ.εθ’ ής τήν 
ήκούομεν έφάνη ό τι έλάμβανε πλείονα όρεξιν διά 
νά όμιλήση.

—  Τόν καϋμένον! Δέν 'ξεύρω, κύριοι, άν τόν 
γνω ρ ίζετε, ά λ λά  σάς βεβαιώ ότι έχει μεγάλην 
όρεξιν νά εργασθή. Θαρρώ όμως ό τι δέν έχει τό 
σους μαθητάς όσους θά ήθελε, καί αΰτό μέ κά- 
μνει ν' άπορώ, δ ιότι ήκουσα ότι είνε πρώτης 
τάξεως μουσικός. Ά λ λ ά  τ ί  τ ά  θέλετε! Είνε με
ρικοί άνθρωποι πού δέν έχουν διόλου τύ χ η ν ! 
Εκτός τούτου μού φαίνεται ό τι τόν νομίζουν 

πολυ παχύν καί πολύ άσχημον. Α ύ τό  μόνον εγώ  
'ξεύοω ό τι άφ’ οΰ τρέξη  όλην τή ν  ημέραν, βλέ
πω  τό φώς άναμμ.ένον είς τό  δωμάτιόν του, καί 
τόν άκούω νά πα ίζη  δ καϋμένος έως είς τάς δέκα 
καί ένδεκα τό  βράδυ. Τού λέγω  κάποτε τήν 
άλλην ημέραν: «Α λ ή θ ε ια ,  κύριε Φαβρώλ, δέν 
κάνετε καλά νά 'ξενυκτάτε τό σ ο .» Ά λ λ ’ αύτός 
τίπ ο τε, δέν μ ’ άκούει. Κ α ί νά έβλέπατε τή ν 
άλλην ημέραν τ ί  γραψίματα, τ ί  χαρτιά , τ ί  σει- 
ραί είν’ έπάνω 'ς τό τραπ έζι του, θά έξεκαρδί- 
ζεσθε από τά  γέλοια ! Μού φαίνεται, πώς αύτά 
δέν τόν κάμνουν νά κερδίζη τίποτε. Κ α ί είνε 
μεγάλο κρίμα δ ι’ ένα τόσο καλόν άνθρωπον! Τ ί 
καλός, τ ί  γλυκύς άνθρωπος! ποτέ του δέν παρα- 
πονεΐτα ι! Κ α ί έπειτα , μού φαίνεται, ό τ ι δ ι ’ έναν 
άνθρωπον καλοενδυμένον ώσάν αύτόν ή άνέχεια 
θά ηνε σκληρότερο πράγμα παρά είς ήμάς τούς 
πτωχούς έργά τας, οί όποιοι τά κ ά τω  κ ά τω  τής 
γραφής έχομε συνειθίση είς αύτήν. "Ω σ τε  κάμ- 
μ.ία φορά, νά ίδή τε , συλλογίζομαι ότι άς λέγουν 
ό ,τ ι  θέλουν: οί μεγαλείτεροι άπό ’μάς δέν είνε 
εύτυχέστεροι άπό τούς άλλους!

Η  σοβαρά καί φιλοσοφική αϋτη  σκέψις θά 
έφάνη ίσως άρκετός έπίλογος είς τήν γυναίκα 
έκείνην, δ ιότι έσιώπησεν. 'Ημείς δέ άφ’ ού έπε- 
δοκιμάσαμεν δ ιά  κινήσεως τή ς  κεφαλής τήν 
άναμφισβή τη  τον ορθότητα ταύ της, ήτοίμάσθη- 
μεν νά κατέλθωμεν. Μόνον δ φίλος μου είπεν ότι 
έπειδή δ Φαβρώλ δέν εύρίσκετο είς τό  δωμάτιόν 
του, ήθέλομεν έπανέλθη λίαν προσεχώς. Κΐχομεν 
ήδη  θέση τόν πόδα έπί τής κλίμακος, ότε ή 
γραία έφάνη ώσεί νά έσκέπτετο, καί μετά βρα-

Ε Σ Τ Ι Α

χεϊαν στιγμ/ήν ό'ισταγμοϋ μάς έκάλεσε πάλιν καί 

μάς είπε·

—  Συγχωρήσατέ με ά λλά  θά σάς εϊπω κάτι 
τ ι. Μού φαίνεται ό τι δ κ. Φαβρώλ δέν θέλει καί 
πολύ νά έρχωνται νά τόν βλέπουν έδώ , έπειδή, 
βλέπετε, δέν είνε καί ώραΐον τό  δωμάτιόν του· 
έχει δ καϋμένος κά τι έπιπλα, έλεεινά! Κ α ί ένας 
έργάτης άνθρωπος σάς δρκίζομαι δέν θά τά  ήθελε. 
Καί αύ τά , βλέπετε, είς μίαν ά τα ξ ία ν , Παναγία 
μου! Φ αντασθήτε ό τι αύτός μοναχός του στρώ
νει τό κρεββάτι του καί συγυρίζει τό  δωμ.άτιό 
του καί όλα ! Συλλογισθήτε άν κάμ,νει τίποτε 
ένας τόσον παχύς άνθρωπος, τόσον χονδρός όίστε 
δέν είμποοεΐ ούτε νά κινηθή, χωρίς νά συλλογι- 
σθοϋμε άν έχη κηόλας καιρόν! Κ άμμ ία  φορά τού 
λέγοκ «Κ α λ έ  δέν παίρνετε κάμμιά γυναίκα νά 
σάς συγυρίζη, κ. Φ αβρώλ! τό τε  θά είσθε περισ
σότερον ήσυχος!» Ά λ λ ά  μού λέγει ό τι ή  γυναίκα 
κοστίζει ακριβά καί ό τι δέν έχει χρήματα . Ε γώ  
όμως έπειδή κάμνω καί αύτήν τή ν δουλειά, 
κάμμίαν ημέραν όταν συγυρίσω τό  δω μ άτιό  μ.ου, 
έμβαίνω σιγά σιγά είς τό ίδικό του καί τού σκου
π ίζω , τοϋ συγυρίζω, του σφογγαρίζω, τοϋ άναι- 
βά ζω  νερό, ό ,τ ι  ’μ,πορώ τέλος πάντω ν , δ ιότι, 
μού φαίνεται, ό τι είνε καλό νά βοηθή δ ένας τον 
άλλον, δέν είν’ έ τσ ι;  Ά λ λ ά  μού φαίνεται ότι 
δέν τού άρέσουν αύ τά  πού τοϋ κάμνιυ. Τ ό τε , 
έννοεΐτε, δέν μπορώ νά πηγαίνω είς το  δω μ ά 
τιό του όπως θέλω, ώ στε τό δωμάτιό  του είνε 
πάντοτε άνω κ ά τω ! Εάν τά  έμάθαινεν αύτά, 
θά έθύμ.ωνε καί δι αύτό δέν θέλει νά έρχωνται, 
μου φαίνεται, νά τόν βλέπουν έδώ .

Ό  φίλος μου μ - έθεώρησε μέ άμήχανον ολίγον 
ύφος. Ή  καλή έκείνη γραία  τό  παρετήοησε καί 
μάς είπ εν:

— Ά ν  ήθέλετε, κά τι ’μπορούσε νά γείνη. Ό  
κ. Φαβρώλ θά είνε τιόρα είς τό  ξενοδοχεϊόν του. 
Θ ά σάς δώσω  τή ν διεύθυνσίν του καί ¡/.ού φαί
νετα ι πώς θά τόν εύρήτε έκεϊ.

Ή  άπλοίκή πρότασις τή ς  γυναικός έκείνης 
μάς ήρεσεν. Ό  φίλος μου έλαβε τή ν περί ού δ 
λόγος διεύθυνσίν, καί σιωπηλώς κατήλθομεν ψη- 
λαφητί τήν έτι σκοτεινοτέραν γενομένην κλίμακα. 
Μόλις εϋρέθημεν είς τή ν όδόν καί ώς έξ δρμεμ- 
φύτου έθεωρήσαμεν άλλήλους. Είς τή ν άμυδράν 
λάμψιν τοϋ αεριόφωτος παρετήρησα ότι ή φυσιο
γνωμία τού φίλου μου Παύλου έφερεν έντετυπω- 
μένον βαθύ αίσθημα οίκτου.

—  Κ α ί λοιπόν; μοί είπεν απλώς.

Έ σ ιώ π ω ν, δ ιότι ή  καρδία μου ή το  λίαν συν- 
εσφιγμένη ίνα δυνηθω ν’ άποκριθώ. 11 ιδέα ήν 
είχον πρότερον περί τή ς  θλιβεράς θεσεως τού Φ α
βρώλ ή το  μηδαμινή πρό τής οίκτράς είκόνος, ήν 
μάς έκαμεν, έν τη  απλοϊκή καί είλικρινεϊ δμ,ιλία 
της, ή γραία γε ίτω ν  του. Ε π ομένως χωρίς νά

τό  έννοήσωμεν άφικόμεθα πρό τού ξενοδοχείου 
βεβυθισμένοι είς βαθείας έκαστος σκέψεις.

Τό  ξενοδοχεΐον τούτο ήτο έκ τώ ν  ολως μέτριων 
έκείνων, ένθα καθ ’ έκάστην έσπέραν δεκαπεντάς 
ύπαλλήλων, γραφείς συμβολαιογράφων καί μικροί 
έμ-ποροϋπάλληλοι μεταβαίνουσιν ϊνα εϋρωσι συν- 
διαλεγόμ-ενοι είς τάς συσσιτίους τραπέζας ανα
ψυχήν έκ τή ς  όκταώρου ή δεκαώρου άφώνου έρ- 
γασίας αύτών καί νά εμπιστευθώσι τόν στόμαχον 
αύτών είς πλήρες άνησύχων άποκρύφων μαγει- 
ρεϊον καί είς οίνον ούδεμ-ίαν ώφέλειαν προξενοϋντα. 
Έ π ί  τή ς  θύρας τής εισόδου αί λέξεις: Σ υ σ σ Ιτ ιο ς  
τρ ά π ε ζα  άνεγινώσκοντο γεγραμμέναι διά μ εγά 
λων ερυθρών γραμμάτων. Δεξιόθεν έπί τώ ν  ύάλων 
τώ ν παραθύρων: Γ εύ μ α τα  προς ί ν  ¡¡ρ ό γ χ ο ν  και 
π εν τή χ ο ν τα  .¡ε π τά .  Αριστερόθεν: Π ρογεύμ α τα  
π ρος ί ν  ¡¡ρόγχον . Ό λ ίγ α ι  δ ιατετηρημέναι σ τα - 
φυλαί, τρ ία  ή τέσσαρα σεσηπότα απίδια έντός 
πινακίου καί άπαχον έψημένον όρνίθιον, τοποθε
τημένα παρά τήν είσοδον μ ετά  τελείας τέχνης, 
έχρησίμευον ώς δε ίγμ α τα .

Ή νοίξαμεν. Ωχροί τινες καί ισχνοί π ελά τα ι 
καθήμενοι τηδε κάκεϊσε πρό τώ ν  ακαλύπτων 
μαρμάρινων τραπεζών έτρωγον. Δ εξιά  τ φ  εισιόντι 

παχεϊα έρυθροπάρειος γυνή, βεβα ιότα τα  ή  ξενο
δόχος, ή το  ένθρονισμένη όπισθεν μεγάλης τρα- 
πέζης μ.έ ύφος άναπαυομ-ένης μεγαλειότητος.

— Ό  κ. Φαβρώλ έδώ είνε; τή ν ήρώτησεν δ 
Παύλος μ ετά  σεβασμού.

—  Μ άλ ισ τα , κύριε.
—  Είνε δυνατόν νά τ ω  ομ ιλήσω ;
—  Ευθύς, κύριε, πηγαίνω  νά τόν φωνάξω.

Κ α τήλθε σοβαρώς καί διηυθύνθη μέ βραδέα
βήματα  πρός αίθουσαν, ής ή  θύρα έκειτο είς τό 
βάθος καί οθεν ήκούετο συγκεχυμένος θόρυβος 
γελώ τω ν , λόγων, ποτηρίων καί κινουμένων π ι

νακίων.
—  Κύριε Φ αβρώλ! έφώναξεν ίσταμένη έπί 

τοϋ ούδού, σάς ζητούν.
—  Ποιος μέ ζ η τ ε ί ; άπεκρίθη παρευθύς βαρεία 

υπόκωφος φωνη άνησύχως πως.
—  Δέν είξεύρω. Κ ά τ ι  κύριοι.
Έ γένετο  ολίγη σιγή πρός στιγμήν έντός τής 

αιθούσης, ε ίτα  ήκούσθη κρότος κινουμένων έδρών, 
βήματά  τινα  βαρέα έπί τού έδάφους καί δ πα
χύς Φαβρώλ έφάνη είς τή ν θύραν μέ έρυθρον το 
πρόσωπον κεχρωματισμένον έκ τή ς  θερμ-οτητος 
τού αεριόφωτος καί τής άνυπομόνου ζέσεως 
τή ς  άπορροφήσεως, μέ τό  μάκτρον ύπο τον βρα
χίονα, μασσών είσέτι καί ά να ζη τώ ν  διά τού 
βλέμ.μ.ατος. Έ π ειδή  εΐχομεν μείνει όρθιοι, παρε- 
τήρησεν εύθυς τόν φίλον μου, τό  δε πρόσωπόν 
του ήθρίασε πάλιν καί αστραπή έκπλήξεως καί 
εύχαριστήσεως έφάνη ο τι διεπέρα αυτό.

—  Φ ίλ τα τε  Φαβρώλ, τ φ  είπεν δ Παύλος τε ί- 
νων αύτφ  φιλικώς τή ν χεΐρα, σοί παρουσιάζω
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τον κ. Ξ .  . ., στενόν ¡/.ου φίλον, προ: όν ώμ ίλησα | 
περί σου καί ο στις έπιθυμεί νά σέ γνωρίση.

Ί ’πεκλίθην ολίγον. ’ Εκείνος συγκεχυμένος j 
•ήρυθρίασε πάλιν έάν ή το  δυνατόν, έχαιρέτισε 
δ'υσκόλως καί έπρόφερε συγκεχυμένα: τινάς λέ
ξεις. Ε ίτα  ό Παύλος έκάθησεν εϊς τινα  τράπεζαν, 
τουΟ ’ οπερ καί ημείς επίσης έπράξαμεν.

— "Ε χ ω  νά σάς ζη τή σ ω  μίαν άδειαν,προσέθη- 
κε. Π ιστεύω ότι είμεθα πολύ καλοί φίλοι, ώστε 
νά μή μοί τη ν άρνηθήτε.

Ο  Φαβρώλ έποίησε καταφατικόν σημεΐον.

—  ’ Ιδού περί τίνος πρόκειται. Πρό πολλού ή 
υπ έμοϋ προεδρευομένη ’ Ε ταιρία πιστεύει έαυτήν 
ώς ύποχρεωμένην πρός ύμάς. Κ α ί έχει δίκαιον, 
δ ιό τι εις τάς συνθέσεις σας οφείλει κ α τά  τά  τε 
λευτα ία  έτη  μέρος τω ν επιτυχιών τη ς. Καιρός 
νά σάς απόδειξη τη ν  ευγνωμοσύνην τη ς. Δ Γ  αυ
τήν τούτο θά είνε χρέος όπερ αποτίνει, καί ούδέν 
άλλο καλλίτερον θά ήδύνατο νά πράξη, πιστεύω, 
παρά δίδουσα ύπέρ ύμών συναυλίαν καθ ήν θά 
έκτελέση τά  έργα σας. Ιδ ο ύ  ποιαν έν όνόμ,ατι 
αυτής σάς ζη τώ  άδειαν. Μοί τη ν παραχωρείτε:

Εις τη ν  λέξιν χρέος ό Φαβρώλ έγένετο πορφυ
ρούς, άλλ.’ ο τόσον απλούς, τόσον φυσικός τόνος 
καί προ πάντων ό τελευταίος λόγος τού φίλου 
μου παρευθύς τόν καθησύχασεν. Τό πρόσωπόν 
του έξεχείλιζεν έξ ευγνωμοσύνης καί συνεσταλ
μένος, δυσκολευόμενος έκ τού τόνου του, άλλως 
δέ μή ών ρήτωρ, ¿ψέλλιζε.

—  Λοιπόν, τ ω  είπεν ό Παύλος άποτόμ,ως ΐνα 
θέση πέρας εις τ-ήν στενοχώριαν, έμείναμεν σύμ
φωνοι . Δεν είν’  ανάγκη νά μάς εύχαριστησητε, 
ο ι' ημάς είν’ εύχαρίστησις αύτό.

Ό  Φαβρώλ ¿ψέλλιζε πάλιν, ά λ λ ’ ή φυσιογνω
μία του ώμίλει ά ν τ ’ αύτού. Ο ί μικροί κυανοί 
οφθαλμοί του, κεκαλυμμένοι συνήθως ύπό βαθείας 
μελαγχολίας, άπηστραπτον. Ή  χαρά έξερρή- 
γνυτο καθωραίζουσα καί μεταμορφώνουσα τ-ήν 
ασχήμιαν του, χαρά συγκινητική, χαρά έγκα τα - 
λελειμμένου δυστυχούς ό'ντος, πεποτισμένου ύπό 
χλευασμού καί περιφρονήσεως, παιγνίου τώ ν  αν
θρώπων, εκτρώματος τη ς  τύχης, ούτινος ή ψυχή 
φ ω τίζε τα ι ύπό θερμής άκτΐνος συμπάθειας.

Εν ω  έμέλλομεν νά έξέλθωμεν ή ξενοδόχος 
μάς έσταμάτησεν έπί τού ούδού τής θύρας.

—  Γνωρίζετε τόν κ. Φ α β ρώ λ ; μάς ήρώτησε 
χαμηλοφώνως με περιποιητικόν μειδίαμα.

—  Ν α ι, κυρία.

Εδ ίστα ζε καί μειδιώσα πάντοτε:

—  Ε π ειδή . . . έπειδή, είπε τέλος, είνε πολύς 
καιρός πού δεν έπλήρωσε. Κ α ί έκτος τούτου, 
τρώγει τόσον! Σάς βεβαιώ, ό τι δέν είνε πελάτης 
διά κέρδος. Κ α ί τό τε  εννοείτε ό τι εάν δέν πλη- 
ρώνη ...

Ο  Παύλος εννόησε καί είπε :

—  Θ ά  σάς πληοώση, έγώ  σάς τό  ύπόσχομαι. 
Κ α ί σάς χρεο»στεΐ πολλά ;

—  Τριών μηνών περίπου γεύματα .
—  Δέν προγευματίζει λοιπόν ;

— "Ο χι. Φ αίνετα ι ό τι τό  μεσημέρι τρώγει εις 
τό  ’σπ ίτι του.

Τ ί φαγητόν έδύνατο νά κάμνη ό δύστηνος ού- 
τος Φαβρώλ εις τό  δωμάτιόν το υ ; Κ α ί δ ια τ ί 
άρα, έν ώ  έτρωγε τή ν μ-εσημβρίαν παρ’ αύτω , 
έπείνα πάντοτε τόσον πολύ τό έσπέρας;

("Ε πετα ι ώ  τέλος).
Γ . Λ .  Βλλαβλνιιι

¡Μέγεθος καί ηλικία

Τ Ω Ν  ΙΉ Ρ Α ΙΟ Τ Ε Ρ Ω Ν  Δ Ε Ν Δ Ρ Ω Ν

Τ ά  παμυ.εγέθη καί γηραιά δένδρα δύνατα ί 
τις νά καλέση αρχαιότητας τής φύσεως · ά λλ ’ αί 
ζώ σα ι αύ τα ι αρχαιότητες προξενούσιν εις τόν 
θεατήν έκπληξιν καί σεβασμόν άνώτερον εκείνου, 
ον έμ.πνέει τό  Κολοσσαΐον τής Ρώ μ ης· δ ιό τι τό 
μέγιστον δένδρον δέν είνε άθροισμ.α λίθων καί 
στηλών μέγα  ή μικρόν, χειροποίητον έκ παρελ- 
θούσης γενεάς ανθρώπων, άλλά  κολοσσός ζών, 
έπ ιβάλλων σέβας εις τόν όρώντα- τό  άρχαίον 
μνημεΐον, όσην δόξαν καί άν περιεβλήθη ότε 
ήκμαζε, φαίνεται καταβληθέν ύπό τού χρόνου καί 
δεικνύει τ-ήν αδυναμίαν τού ανθρώπου, ενώ τό

Ϊιγάντειον δένδρον είνε ζώ σα  εικών τή ς  παντο- 
υναμίας καί θαυμ.ασιουργίας τή ς  φύσεως. Διά  

τόν λόγον τούτον πάντες οί λαοί άπέδωκαν εις 
τά  κολοσσιαία δένδρα σεβασμόν ίσον πρός τήν 
λα τρ ε ία ν . Ά λ λ ’ άς έ'λθωμ.εν εις τή ν ιστορίαν τώ ν 
γηραιών δένδρων, τώ ν  Μαθουσαλών τού των του 
φυτικού βασιλείου.

Έ κ  τώ ν  δένδρων τή ς  Ευρώπης τό  γένος τής 
φιλύρας φαίνεται ό τι είνε τό  μακροβιώτερον καί 
τό  έ'χον μ.εγαλείτερον κορμόν. Έ ν  Γερμανία άνα- 
φέρεται ή  περίφημος φιλύρα τού Ν έουσταδ , εύ- 
ρισκομένη έν τ ω  βασιλ.είω τής Βυρτεμβέργης. Ή  
περιφέρεια τής κόμης τού δένδρου τούτου εινε 
έκατόν τριάκοντα τριών γαλλ ικώ ν μέτρων, αί 
δέ διακλαδώσεις αύτού στηρίζοντα ι έπί 106 
λίθινων στηλών, έξ ών α ί μ.έν δύο πρόσθιαι φέ- 
ρουσι τ ά  οικόσημα τού δουκός Χριστοφόρου τής 
Βυρτεμβέργης καί ημερομηνίαν 1558, έπί δέ τών 
λοιπών σ τη λώ ν άναγινώσκονται τ ά  ονόματα πολ
λών άλλω ν ίδρυσάντων αύ τάς. Τοεΐς αιώνες 
λοιπόν καί δέκα οκτώ  έ τη  παρήλθον μόνον έκ 
τής έποχής, καθ’ ήν συμπαθών πρός τή ν γ ιγα ν- 
τώ δ η  άνάπτυξιν τής φιλύρας ταύ τη ς ό δούξ τής 
Βυρτεμ.βέργης έκτισε τά ς  δύο πρόσθιας λιθίνας 
στήλας, όπως στήριξή τούς μακρούς καί βαρυ- 
τάτους κλάδους αυτής .

Ή  γηραιοτέρα φιλύρα, ή  μ άλλον είπεϊν ή  φι
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λύρα, τή ς  οποίας τήν ηλικίαν μ ε τ ’  ακρίβειας γ ι-  
νώσκομεν, είνε ή  φυτευθείσα κ α τά  τό  1476 έν 
τή  πόλει Φρειβούργη τής Ε λ β ε τ ία ς  προς μνή- 
μην τής νίκης τού Μ οράτ· έχει λοιπον αϋτη  τεσ 
σάρων αίοινων ηλικίαν- ό δέ κορμός τού δένδρου 
τούτου έχει περιφέρειαν πέντε γαλλικών μέτρων. 
Παρά τ-ήν αυτήν πόλιν Φρειβούργην ύπάρχει άλλη 
τις φιλύρα, ή τις  κ α τά  τά ς  έπιτοπίους παραδό
σεις ήτο περιιόνυμος έν έ'τει 1476 δ ιά  τ ε  τό  μέ
γεθος καί τήν π α λα ιό τη τά  της. Τό  δένδρον τούτο, 
τού όποιου ή  ηλικία δύσκολον είνε νά προσδιορι- 
σθή ένόσω ζή , είχε κ α τά  τό  1865 κορμόν, ούτι
νος ή περιφέρεια ήτο δώδεκα μέτρων, τό  δέ ύψος 
είκοσι καί τεσσάρων- εικά ζετα ι δέ κ α τά  προσέγ- 
γισιν ό τι πρέπει νά έ'χη ηλικίαν 1000 έτών.

Ή  μ.εγαλειτέρα καί μ,εγαλοπρεπεστέρα φιλύρα 
κα τά  τή ν ’Α νατολήν εύρίσκεται έν Μακεδονία , 
εις τή ν  είσοδον τή ς  κώμης Βοδενά . Τό  θαυμ.ά- 
σιον τούτο δένδρον έχει ύπέρ τά  30 μέτρα υψος, 
κορμόν εύθύν καί κάθετον έχοντα διάμ.ετρον ύπέρ 
τό εν μέτρον καί ΰψος μέχρι τώ ν  διακλαδώσεών 
του ύπέρ τ ά  8 μέτρα.

Έ κ  τώ ν  δρυών τής Ευρώπης μία τώ ν  άρχαιο- 
τά τω ν  υπάρχει έν τ φ  νομώ τή ς Κ ά τω  Σαράντ 
(C h a r e n te  in fé r ie u r e )  έν Γαλλ ία , ϋψος μέν 
εχουσα είκοσι μ.έτρων, διάμετρον δέ πρός τήν 
βάσιν τού κορμ.ού τη ς έννέα μ.έτρων, του τέστι 
περιφέρειαν e lx o o ir  ίπ τη . ¡ lè z ç u r .  Εις το  κοίλωμ.α 
τού γιγαντώδους αυτής κορμού εύρίσκεται κα
λώς ηΰτρεπισμένος θάλαμος, έχων ύψος τριών μ.έ
τρων καί πλάτος τριών μέχρι τεσσάρων, τού ό
ποιου τ ά  το ιχώ μ α τα  καλύπτουσι δροσερά βρύα 
καί πτερίδες. Ή  ηλικία τού γιγαντια ίου  τούτου 
δένδρου είνε άπό 1200 μέχρι 2000  έτών, ίσως 
δέ καί έ'τι πλέον, ό ταν λάβη τις  ύπ’ όψιν τήν 
βραδύτητα  μ.εθ’ ής αύξάνουσιν έν γένει τ ά  είδη 
τώ ν δρυών.

Έ π ί  τού πυριπνόου ό'οους τής Α ίτνης ύπάρχει 
κολοσσιαία καί γηραιά καστανέα , καλουμ-ένη 
ύπό τώ ν  έντοπίων xaircaréa τω ν  tx a rà r  ίπ π ω ν ,  
τής όποιας ό κορμός έχει πεντήκοντα δύο μ.έτρων 
περιφέρειαν. Ό  Ιω άννης Χούελ δ ιη γε ίτα ι τή ν  
ιστορίαν τού δένδρου τούτου όπως ήκουσεν αυ
τήν παρά τώ ν κατοίκων τού όρους εκείνου. «  Τό 
δένδρον τούτο καλείτα ι έπιτοπίως κ α στα νέα  τώ ν  
εχα τον  ίπ π ω ν  διά τήν εύρεΐαν σκιάν του, ύπό 
τήν όποιαν έκατόν ίπποι δύνανται νά άναπαυ- 
θώσι. Μοί διηγήθησαν ότι, μεταβαίνουσα έξ 
Ισπ ανία ς εις Νεάπολιν ή ’ Ιωάννα τή ς Ά ρ α γ ω -  
νίας, διήλθε διά τής Σικελίας, καί έπεσκέφθητήν 
Α ίτνην συνοδευου.ένη ύπό πολλών εύγενών -ήτο 
δέ έφιππος α ΰ τή τε  καί σύμ.πασα ή  συνοδία της 
καί κατέφυγεν ύπό τό  δένδρον τούτο, ούτινος οί 
μεγάλοι κλ.άδοι καί τό πυκνόν φύλλωμ.α ήρκεσαν 
όπως φυλάξωσιν άπό τής καταπιπτούσης βροχής
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τη ν ανασσαν ταυ τη ν και τους περι αυτήν ιππο-

τας. Τό δένδρον τούτο τό  έπί τοσούτον φημ.ισθέν 
έχει τόν κορμόν ολως κοίλον, εις βαθύ δέ γήρας 
φθάσαν ήδη βαθμ.ηδόν άπόλλυται, άν καί ή 
κόμη αύτού είσέτι είνε θαλερά. ’Επειδή δέ το  
κοίλωμα τού κορμ.θϋ του είνε μέγα καί εύρύ, οί 
έντόπιοι κατεσκεύασαν έντός αύτού οίκίσκον, έν 
τ ώ  όποίω ύπάρχει κλίβανος πρός άποξήρανσιν 
καστάνων, λεπτοκαρύων, άμ.υγδάλων καί άλλων 
καρπών χρησίμων κ α τά  τόν χειμώνα, ώς συνει- 
θίζουσιν έν Σ ικ ελ ία . Συμ.βαίνει δέ ένίοτε, οσάκις 
στερώντα ι ξύλων, νά λαμ.βάνωσι πέλεκυν καί νά 
κόπτωσιν έκ τού δένδρου τούτου τήν άναγκαι- 
ούσαν αύτοϊς ποσότητα  ξυλείας. Δ ιό καί τό  δέν
δρον κινδυνεύει νά κ α τα σ τρ α φ ή .

»'Γ ινές φρονούσιν ό τι ό μέγιστος όγκος τού 
κορμ.ού τής καστανέας ταύ τη ς προ-ήλθεν έκ δ ια 
φόρων καστανεών, α ίτινες κείμ.εναι πλησίον άλ- 
λήλων φαίνονται εις τούς άπροσέκτους παρατη- 
ρητάς ώς κορμός ένός καί μ.όνου δένδρου διαμ.ε- 
λισθείς, άλλά  μοί φαίνεται ο τι πλανώνται- δ ιότι 
π ά ντα  τά  κολοβωθέντα ύπό τε  τού χρόνου καί 
τώ ν  καταστρεπ τικών χειρών τού ανθρώπου μέρη 
τού δένδρου τούτου μ.οί έφάνησαν ώς άνήκοντα 
εις ένα καί μ.όνον κορμόν μετρήσας δέ τ-ήν πε
ριφέρειαν τού κορμ.οϋ αύτού εύρον ο τι σύγκειτα ι 
έξ έκατόν καί έξήκοντα ποδών η. Τ α ύ τα  βέβαιοί 
ό ’ Ιωάννης Χούελ.

Ή  καστανέα τής Α ίτνης είνε εν τώ ν άρχαιο- 
τά τω ν  γ ιγα ντια ίω ν δένδρων τή ς  Ευρώπης, πολ
λών αιώνων ηλικίαν φέρον καί έάν ύποθέσωμ.εν 
ό τι ή έτησία  άπό περιφεοείας αύξησις τού κορ- 
μ.ού της περιωρίσθη λαμ.βάνουσα τό  πάχος μ.ιάς 
μόνης γραμμής, ό Μαθουσάλας ούτος τού φυτικού 
βασιλείου δέν δύνατα ι νά έ'χη ηλικίαν κ α τω τέ - 
ραν τώ ν  3,600 μέχρι 4,000 έτών.

Α ί καρύαι είνε έπίσης δένδρα μ,ακρόβια και 
ύπερμεγέθη. Εύδοκιμούσι δέ μεγάλως έπί τών 
παραλίων τού Εύξείνου πόντου καί τής Μεσο
γείου. Έ ν  Κριμ,αία πλησίον τού Μπαλουκλαβά 
έν δένδρον καρύας φέρει έτησίως πλέον τώ ν έκα
τόν χ ιλ ιάδων καρύων, τ ά  όποια διανέμονται 
πέντε οίκογένειαι. Ό  βοτανικός Κανδόλλ.ιος άνα- 
φέρει εις τήν φ υτικήν  φ υ σ ιολογ ία ν  του περι τοα- 
πέζης τινός, ήν είδεν ό άρχιτέκτων Σκαμμότζης 
εις τόν άγιον Νικόλαον έν Λορραίνη, κατασκευα- 
σθείσης έξ έη'κ; τεμ α χ ίο υ  καρύας. Η  τράπεζα  
αϋτη  είχεν όκτώ  μ.έτρων πλάτος καί άνάλογον 
πρός τό  πλάτος τη ς μήκος. Κ α τά  δέ τό  1472 
ό αύτοκράτωρ Φρειδερίκος τρ ίτος προσέφερε με
γαλοπρεπές γεύμα έπί τού τερατώδους τούτου 
φυτικού όγκου. Κ α τά  τήν γνώμην τού Κανδολ- 
λίου ό παραγαγών τή ν τράπ εζαν ταύ τη ν κορ
μός τής καρύας είχε τούλάχιστον 900 έτών 
ηλικίαν.

Έ κ  τώ ν  μεγαλειτέρων δένδρων τώ ν  εύκρά- 
τω ν  κλιμάτων είνε καί ή πλάτανος. Ό  Πλίνιος
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δ ιη γε ϊτα ι ό τι έπί τω ν  ήμερων του ύπήρχεν εν 
Λυκία  γ ιγα ντια ία  τ ις  πλάτανος· το  κοίλωμα, του 
κορμού τη ς είχε θέαν εύρυχιόρου σπηλαίου, ού- 
τινος το  έσω το ίχω μ α  ¿σχημάτιζε καμπύλην 27 
γαλλ ικώ ν μ έ τρ ω ν  ή διακλαδιζομένη κόμη της 
(ομοίαζε προς μικρόν δάσος, οί δέ πρός τα  δ ιά 
φορα τού ορίζοντας σημεία εκτεινόμενοι κλάδοι 
της έσκίαζον μεγίστην έκτασιν γης. Το  το ίχωμα 
της κοιλότητος του κορμού καλυπτόμενου καθ’ 
ολοκληρίαν έκ βρύων πρασίνων έξηπ άτα  τόν θεα
τή ν νά ίκλάβη ότι βλέπει φυσικώτατον άντρου. 
Ό  Λικίνιος Μουκίνιος, διοικητής τής Λυκίας, έδω- 
κεν εντός τού φυτικού τούτου σπηλαίου συμπο
σίου εις δέκα όκτώ συνδαιτυμόνας.

Ό  αύτός συγγραφεύς αναφέρει έτέραν π λά 
τανον, τη ν  όποιαν ό αύτοκράτωρ Καλλιγούλας 
εύρεν είς τ ά  πέριξ τω ν  Βελίτρων. Οί κλάδοι τού 
δένδρου τούτου ήσαν διατεθειμένοι είς τρόπον 
ώστε νά σχημ κτίζω σ ιν έμπροσθεν τής κοιλότητος 
του κατακλινόμενοι πράσινον καί εύρύ σπήλαιον 
εν τ ω  σπηλαίω τούτω  ό ώμ.ος ούτος αύτοκράτωρ 
¿γευμάτισε μ ετά  δεκαπέντε εύνοουμένων του, άν 
δέ καί κατέλαβε δ ι’  έαυτόν μέγα μ.έρος τού κορ- 
μού, ούχ ή ττον καί οί λοιποί συνδαιτυμόνες πα- 
ρεκάΟησαν άνέτως καί οί ύπηρετούντες δούλοι 
ήδυνήθησαν νά έκτελέσωσιν εύκόλως τη ν  ύπηρε- 
σίαν των.

( Έ π εσα  ι το  τέ λο ς .)

ΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΝΙΤΣΑΣ
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Έ ν ω  κατηρχόμην δ ιά  τής όδού Σταδίου  πρός 
τή ν πλα τείαν τού Συντάγματος ειδον τέλος πάν
των όλίγα  βήματα  εμπρός τόν φίλον μου Ινίμωνα . 
Επέσπευσα τό  βήμα καί τόν έπρόφθασα πρό τού 
περιβόλου του Βουλευτηρίου:

—  Τόσον καιρόν σέ ζη τώ  καί δεν κατώρΟωσα 
νά σ ’ εύρώ· άφ ’ οτου ¿γύρισες άπό τή ν Χαλκ ίδα  
έγεινες άφαντος. Μ ήπως άρρώστησες είς τό 
τα ξ ε ίδ ι ;

—  Δόςα  τω  Θ εω  είμαι καλά όπως πάντα , 
άλλά  περνώ βλέπεις κ ' εγώ  τόρα τ-ήν χαρ ιτω - 
μένη ζω ή  τού τελειόφοιτου· κλείσιμο καί μελέτη 
’ς τό  σπ ίτι άπ ’ τ ά  ’ξημερώματα έως τ-ήν νύκτα.

—  Κ α ί μήπως δέν ¿πήγα 'ς τό  σπ ίτι σου: 
Ά λ λ ά  είχες φύγη, μού είπαν, κι’  άπ ’ ¿κεϊ. Π έμ
πτου σπ ίτι πού αλλάζεις ¿φέτος...  Τόρα πού κάθε
σαι π ά λ ι; Μ ήπως ήξευρα νά έλθω  νά σ ’ ευ ρω ;

—  Σ τη ν  Γαλλικήν Σχολήν κοντά. . . .
—  Ά π ό  τό  Γεράνι ’ς τόν Λ υ κ α β η ττό ν !. . Μά 

δεν μού λές πώς ¿βάλθηκες νά κάμης τήν 
περιήγησιν τώ ν Α θη νώ ν ; Α ιωνίως ό ίδιος, θεό- 
τρελλος ! "Οπου οπιτονοικοκυρά ή γειτόνισσα έμ
μορφη πας καί στήνεις τ ά  δίχτυα σου γ ια  'λίγου

! καιρό. "Α μ α  βαρεΟής ¿κεϊ, ξεκινάς καί πας άλ- 
! λού. 'Σ  τά άλλο σου σπ ίτι, θαρρώ, ήτον ξανθή, 

ή  τορινή τ ί  χρώμα ε"χει;
—  "Αφησε τα ,  καϋμένε, α υ τά . . . .

—  Γ ια τ ί ;  Μ ήπως δά  ¿φρονίμεψες τόρα ; Ν ά  
μεταγραφής είς τη ν θεολογικην Σχολήν.

—  Βλέπεις πώς δεν έχω πολ.λήν δρεξι, θά ’πή 
πώς κ ά τι έ χ ω . . . .

Π ράγμ α τι τό τε  μόλις παρετήρησα ότι ή έκ- 
φρασις τή ς  μορφής του δέν ή το  οποία άλλοτε, 
ζωηρά καί περιχαρής. Νέφος μελαγχολίας έπε- 
κάθητο έπί τού μετώπου του, καί οί οφθαλμοί 
του σχεδόν είχον δακρύση. ’ Εννόησα ό'τι κάτι 
έκτακτον, κά τι λυπηρόν είχε συμβή, ίσως οικο
γενειακόν δυστύχημα μέγα, τό  όποιον έπέδρασεν 
οϋτω έπί τού χαρακτήρος τού άφρόντιδος, τού 
τρελλού μου φίλου. Δέν ήθελον νά τόν ¿ρωτήσω, 
ήθελον νά τ ω  δώσω  ευκαιρίαν νά μοί τ ω  είπη 
μόνος αύτός άν ήθελε. Τ Ιλ λ α ξ α  τόνον ομιλίας:

—  Κ α ί πού πηγαίνεις τό ρ α ;
—  Σ π ίτ ι μου ! . .
— Έ χ ε ις  δουλειά;
—  Τ ίπ ο τε .
—  Μέ θέλεις νάλθω μ α ζ ί :
—  Κ ’ έρω τας; ’Έ λ α  νά μ.άθης καί τό  σπί- 

■η μου.
“ Ελαβε τόν βραχίονά μου καί έβαδίζομεν σιω

πηλοί.
Μόνον όταν έφθασαμεν είς τή ν θύραν μικρού 

οίκου ύψηλά, ύψηλά είς τούς πευκοφύτους πρό- 
ποδας τού Λυκαβηττού, ό Κίμο»ν έστάθη καί 
δεικνύων τούς απέναντι τοίχους τώ ν  οικοπέδων 
είπε μειδιών:

—  Βλέπεις πώς ή γειτονιά μου είνε πολύ 
π τω χή  ςέ γειτόνισσαις καί ή  σπιτονοικοκυρά μου 
είνε έξηντάρα καί δέν έχει κόρην, ώστε άδίκως 
μ ’ ¿κακολόγησες.

—  Δέν ήξευρα πιύς άλλαξες σπ ίτι χωρίς λό
γον, άφού μ άλ ισ τα  τό άλλο ήτον άσυγκρίτως 
καλλίτερο άπ ’ αΰτό.

—  Δέν ά λλα ζε ι κανείς ποτέ σπ ίτι χω ρ ίς  
.Ιόγογ.

Κ α ί έπρόφερε τά ς  δύο τελευτα ίας λέξεις μέ 
τοιαύτην έμφασιν, ώστε, ένω ¿κείνος προεπορεύετο 
ϊνα άνοιξη τό  δωμάτιόν του, έγώ  τόν ήκολούθουν 
συλ.λογιζόμενος ότι βεβαίως θά ύπήρχέ τ ι  κοινόν 
μεταξύ τή ς αλλαγής τού οίκου καί τής αλλαγής 
τού χαρακτήρος τού φίλου μου.

Τό  δωμάτιόν του ή το  όπως πάντοτε εν πλήρει 
φοιτητική ακαταστασία - βιβλία επί τής τοαπέ- 
ζης, εφημερίδες έσκορπισμέναι τήδε κάκείσε, εν
δύματα  καί χαρτία  ύπό τήν κλίνην καί δύο 
λεξικά ύπό τό  προσκεφάλαιον, 'ίνα καθιστώσιν αύτό 
ύψηλότερον. Κ λίνη  χαλαρά, κλωνουμένη ώς μέ
θυσος έπί τώ ν  τεσσάρων σιδηρών ποδών της, 
καί δύο καθέκλαι άνευ πολλής ψιάθου πλησίον

Ε Σ Τ Ι Α

άλλήλων ίστάμεναι ιός έλεεινολογούσαι ή  μία τήν | 
άλλην.

'Έσυρα μίαν τώ ν  καθεκλών πλησίον τού ανοι
κτού παραθύρου καί έκάθησα· ό Κ ίμων ήναψε 
σιγάρον καί κατεκλίθη κ α τά  τό σύνηθες έπί τής 
κλίνης του. Έ β λεπ ον  απέναντι μου τούς κοκκι
νωπούς βράχους τού Λυκαβηττού  καί ούδέν άλλο.

 Δέν έχει καθόλου ποικιλίαν ή  θέα τού δω 
ματίου σου· θαρρεί κανείς πώς θά κυλίσουν αύτοί 
οί βράχοι έπάνω το υ . . .  Πού τό  άλλο σου σ π ίτ ι ! . .

—  Τό  ’ ξεύρω! . . .  Κ α ί έστέναξεν.

"Εστρεψα πρός αυτόν τό βλέμμ,κ. Μικρόν άνω
θεν τή ς κεφαλής του έπί τού τοίχου παρετήρησα 
πράγμά τ ι  μελανόν, τό  όποιον δέν είχον ίδή 
πρότερον.

—  Μ π ά ! τ ’ είν' αύτό; ήρώτησα καί ¿γερθείς 
¿πλησίασα ϊνα ίδω  καλλίτερου.

'Τ ίτο  πλαίσιον έκ μαύρου ξύλου ύαλοσκεπές 
καί περιεϊχεν έντός σύρ.πλεγμα κυανών άνθέων 
μυοσωτίδος διά μ-ετάξης κεντημένο>ν έπί βελού
δου μελανού. Ή  έργασία ή το  λεπ τή  καί φιλό
καλος, ά λλ ’ είχε μείνη α τελής κα τά  τό ήμισυ- 
έφαίνετο δέ όλόκληρον μ.έρος μόνον δ ιά  λευκής 
κλωστής ¿σχεδιασμένου. Τό  πρώτον αίσθημα, 
όπερ ήσθάνετο ό θεατής ή το  απορία τις καί 
δυσαρέσκεια, ό τι άνηρτήθη ούτως ημ ιτελές τό 
εύμορφον ¿κείνο χειροτέχνημα, ένώ ήδύνατο εύκό
λως νά τελειωθή.

Τ ή ν  ιδέαν ταύτην άνεκοίνωσα εύθύς πρός τόν 
φίλον μου συνοδεύσας μέ τήν άδιάκριτον έρώτησιν:

—  Ποιος σού τό  χάρισε;
—  Μ ιά κόρη.
—  Λοιπόν θά ήτον ολίγον τερπέ./α·
—  Γ ια τ ί ;
—  Γ ια τ ί  τό  άφησε 'μισοτελειωμένου.
— Ή το ν  αδύνατον νά τό  τελειώση.
—  ’ Αδύνατον; μ,ήπως.δέν εόρισκε μ ετά ξι;
—  Μήν τά  παίρνης όλα τ ά  π ράγμ α τα  έτσι, 

χωρίς νά ’ξεύρης, άπήντησεν ¿κείνος σοβαρώς. 
’Έ χεις  ορεξιν νά μάθης τή ν  ιστορίαν αυτού τού [ 
κ εντήματος: Θ ά ίδής ότι είχες άδικον νά ά.ρχί- 
σης μέ τά ς  είρωνίας.

—  Λ έγε  μου καί είμ' έτοιμ.θς νά ομολογήσω 
μ.όνος τό  άδικόν μ.ου, άν μέ πείσης.

Έ κάθησα πλ.ησίον του καί άνέμενον. Έ δ ί-  
στασεν ¿κείνος έπί μικρόν, έφερε τήν χείρα είς τό 
μέτωπον καί ήρχισεν ε ίτα  χαμηλοφώνως ώς ¿άν 
έπεθύμ,ει υ.όνος έγώ  νά τόν ακούσω καί ούδείς 

άλλος.

«  Ά ντικρύ  του παραθύρου μου, είς το άλλο μου 
τό δωμάτιόν, ήτον ένα μικρό, χαμηλό σπιτάκι, 
καθώς θά θυμάσαι. Είς αύτό τό σπιτάκι κατοι
κούσαν δύο άνθρωποι, δύο γυναίκες- μάννα καί 
κόρη. Ή τ ο ν  καί αί δύο π τω χα ίς καί ε’ζούσαν 
ξενοδουλεύοντας· ή  κόρη έρραπτε καί ¿κεντούσε, 

τομοι: ικ' .—  1884

ή μάννα ¿σιδέρωνε. Έφαίνοντο καί ή  δύο καλαίς, 
πολύ συμ.παθητικαίς καί μ.όνον λυπημέναις, 'σάν 
νά είχαν κάποια μυστική λύπη· ή  κόρη μάλιστα  
ήτον χλωμή, χλωμή. Ά π ό  τή ν δεύτερη ημέρα 
έμαθα άπό τή ν σπιτονοικοκυρά μου τ-ήν α ιτία  

! τή ς  λύπης. Τ Ι  κόρη είχεν άροαβωνιασθή πρό δύο 
| ¿τών μ ’ ένα βιβλιοδέτην. Είχε κά τι χρηματά- 
j κια συνάξη ή  κακομοίρα, τά  πήρε αύτός νά τής 

τά  τοκίση τά χ α  καί τή ς  τά  ε"φαγε καί τ-ήν παρά- 
ί τησε κι’ όλα, έρημη καί χωρίς λεπ τό , καί χωρίς 
] καμμιά έλπίδα πώς θά κατωρθώση πλ.έον ν’ άπο- 

κατασταθή .
Έ γ ώ  άμα ακόυσα αύτό τόσω  τής έσυμπόνεσα 

—  καί άς μ' ε”χ ε τ ’ ¿σείς πώς είμαι έγω ϊστής καί 
δέν συμπονώ κανένα— ώ στε είπα τή ς σπιτονοι- 
κοκυράς μ.ου νά δίδη είς αύταίς νά σιδερώνουν 
τ ά  ρούχά μου, καί άρχισα νά τή ς βλέπω μέ 
πολύ συμπαθητικά ’μ ά τια . Τ Ι  κόρη —  θαρρώ 
πώς τ-ήν είχες ίδή δυό τρεις φοραίς άντικρύ ’ς το 
παράθυρό τη ς  —  ήτον πολύ νόστιμη κοπέλλα- 
χλωμή, μέ μεγάλα γαλανά  'μ ά τια  καί δύο ξαν- 
θαίς πλεξίδες ριγμ.έναις κά τω .

Κάθε πρωΐ, άμα άνοιγα τό  παράθυρό μ.ου, τήν 
έβλεπα ¿κεϊ καί κεντούσε ή έρραφτε. Έ γύριζε, 
μού έρριχνε μιά μ,ατιά καί πάλι ¿κάρφωνε τά  
μ ά τια  ’ ς τή  δουλειά τη ς . "Α ν ή τον καμμιά 
άλ.λη δά , άπό τ-ήν πρώτη ήμέρα θά τή ς έστηνα 
κουβέντα. Μ ’ αύτή ήτον τόσω  καλή, συμπαθη- 
τική, λυπημ.ένη, πού ρ.όλις ύστερα άπό μιά 
έβδομ.άδα ¿τόλμησα νά τής είπώ μιά άθώα κα- 

j λ,ήμέρα.

Τήν πρώτην ήμέρα δέν μ.’ άποκοίθηκε, ύστερα 
, όμ.ως ’σάν είδε πώς δέν είχα  τίποτε κακό ’ς τόν 
| νούν γ ι ’ αύτή, μ.’ ¿καλημέριζε κ’ ¿κείνη μέ χα- 
I μόγελο καί κάποτε μού έλεγε ή πώς παρακοι- 
' μήθηκα ή πώς ό καιρός είνε καλός- τά  συνήθι

σα ένα.Γ
"Ε π ειτα  μιά άλλη  ήμέρα μ ' ¿ρώτησε άν έχω 

κανένα βιβλίου νά τής δώσω νά διαβάση. Τής 
έστειλα τόν Μ ο τ τ ε χ ρ ίσ τ ο ν  καί έμεινε καταγοη
τευμένη. "Ε π ειτα  τής έδωσα καί άλλα . Ηυμά- 

1 σαι πού σού είχα  ζη τήση  καί ’ σένα δυό τρία ; Γ ιά  
¿κείνη τά  ήθελα.

Κ άπ οτε παλι μού έφερε ένας περιβολάρης άπο 
τ ά  Π ατήσ ια , γνωστός μου, δυο γλαστράκια  μέ 
άνθη. Ά ν θ η  ; πού ά δ ε ια ζα  έγώ  νά τά  _ ποτίζω  
καί νά τά  περιποιούμαι. Τ ά  έστειλα λοιπον ςτη ν  
γειτονοπούλα μ.ου καί άπό τή ν άλλην ήμέρα τά  
είδα νά στολίζουν τό  παράθυρό τη ς. Μήν έρωτας 
καί τ ί  εύχαριστήσεις μ.ού έκανε. . . .

Περίπατον δέν ¿πήγαινε ποτέ, αιωνίως έμενε 
κλεισμένη 'ς τό  σπ ίτι καί_ εύχαριστούμην ότι 
κατοίρθωνα νά τή ν διασκεδάζω  ολίγον μέ τέτο ια  
πράγματα. Κ α ί αύτή μ.ού χρεωστούσε πολλήν 
χάριν γ ι ' αύτό καί γ ιά  νά τήν ξεπληρώση . . . »  

— "Αρχισε νά σού κεντά αύτό τό  εργόχειρου.

Ί 2
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«  Ν α ι !  . . . Γ ια  να μ.ού τό χαρίση το  νίον 
ε'τος. Μέ όλα αύτά  άρχιζε νά χ ειμ ω νιά ζη . 
ΙΙό τε  έβρεχε. πότε φυσούσε κρύο? βοριάς, καί 
πότε χιόνιζε, ώ σ τε  δέν ήτον πλειά καιρό: για  
παραθυρο ανοικτό. Κ α ί πάλι όμως την ¿καλημέ
ριζα άπό τό  κλεισμένο της τ ζά μ ι καί έπειτα 
άρχιζα τη ν μελέτην μου κοντά ’ς τό  παράθυρο 
για  νά έχω φώς. Εκείνη άντικρύ έκεντούσε, κ’ 
ε”τσ ι ¿περνούσαμε καί οϊ δύο με συντροφιά τής 
ήμέραις —  τ ί  ώραίαις ήμέραις! . .

Ε ίχα άποχωρίσθή σχεδόν άπό τόν κόσμον. Τόσο» 
είχα συνήθισα, αυτή τήν μονότονη ζω ή  τού σπι
τιού, ώστε δέν εϋρισκα ’ςέ τίποτε άλλο εύχαρί- 
στησιν. ( )ϋτε καφενειον πλέον, οϋτε δόμινο, ούτε 
περίπατον, τίποτε. Μόνη μου ευτυχία καί δια- 
σκεδασιςήτον νά ήξεύρω ό τι είνε εκείνη άντικρύ 
μου καί εργά ζετα ι· τό τε  εννοιωθα μιά φιλοτιμία, 
μιά ορεξι νά  έργάζωμαι κ ’ εγώ , κ’ ¿μελετούσα, 
¿μελετούσα άκούραστα.

Κα ί 0σο> περνούσε ό καιρός, τόσω— δέν μπορώ 
νά πώ πώς τή ν άγαποϋσα, άλλά  τή  συμ.παΟούσα 
περισσότερο. "Ο τα ν  τή ν έβλεπα αυτή, πού ζούσε 
φ τωχικά, φτωχικά, νά δίδη έλεημοσύνη 'ς τούς I 
φτωχούς τού δρόμου, αυτή  πού είχε άνάγκη έλεη · I 
μοσύνης, ό ταν τή ν έ'βλεπα πάλιν ψυχρά υπερήφανη 
νά μή δίδη καμμιά προσοχή εί; τούς διαβάτας, 
οσοι ¿γύριζαν κ ’ έκύττα ζαν μέ μ ά τια  λαίμαργα 
τή ν έμμορφη της όψι, μού ¿φαίνουνταν ’σάν νά 
¿"βγαίνε άπό τό  παραθυράκι τη ς  έκεΐνο ενα άρω
μα καλοσύνης καί άρετής καί ήρχουνταν ώς τό 
ίδικό μου παράθυρο καί τό άνέπνεα καί μού μο
σχοβολούσε τήν καρδιά μου . . . .  η

Διέκοψε τή ν διήγησίν του εις άκρον συγκεκι- 
νημένος, έπειτα  έξηκολούθησε πάλιν ήρεμώτερος:

«  Τό  κέντημα αΰτό δέν μού είχε είπή πώς 
το  κέντα γιά  νά μου τό  χαρίση, μόνον μού τό 
έδειχνε κάποτε καί μ' ¿ρωτούσε άν μ ’ άρέση.

Α λ λ ά  ή σπιτονοικοκυρά μου μού τ ά  έμαρτύ- 
ρησεν όλα · ότι δά  είνε καταϋποχρεωμέναις καί 
μάννα καί κόρη μ α ζί μου καί δέν 'ξεύρουν πώς 
νά μ ’ ευχαριστήσουν.

Μέ άλλους λόγους μού εδιδε νά κα ταλάβω  
τό  γυναικάριον ο τι ’μπορούσα νά πηγαίνω καί 
ς το  σπ ίτι τους. ’ Ε γώ  τή ς  άποκρίθηκα πώς ό 

κόσμος είνε κακός, αύταίς είνε δυό γυναίκες μο- 
ναχαίς καί δέν θέλω νά βγούνε λόγια. Φαίνεται 
δέ πώς ¿πήγε καί τά  είπε αύ τή , γ ια τ ί  άπό τήν 
άλλη ήμέοα ή κόρη, ή Ά νν ίτσ α  —  δέν σου είπα 
ακόμη τονομά τη,ς —  μ ’ ¿κύτταζε μέ γλυκύτερα 
μάτια , καί ή μάννα της ή  κυοά Σ τα μ ά τα , ένα 
βράδυ πού τήν ηύρα ς τόν δρόμον άπ’ ε'ξω, μ.ού 
ε”δωσε τόσαις εύχαίς. . . .

Εϊμεθα εις τ ά  μ.έσα Δεκεμβρίου· κρύο καί 
χιόνια τό τε , θυμάσαι. "Εςαφνα τό βράδυ ’ς τό | 
ξενοδοχείον λαμβάνω τηλεγράφημα άπό τή ν μη- |

τέρα  ο τι ό πατέρας άσθενεϊ καί νά φύγω άμέσως 
τό ίδιο βράδυ μέ τό  άτμόπλοιον.

Οϋτε είχα καιρόν νά ’πά γω  σπ ίτι μου. Ά φ η σ α  
τό  κλειδί μου εις τόν ξενοδόχου νά τό στείλη  εις 
τη ν  σπιτονοικοκυρά μου καί νά τή ς είπή πώς 
πηγαίνω τα ξε ίδ ι, καί έγώ  ¿τράβηξα όπως ήαουν 
κατευθείαν εις Πειραιά, χωρίς οϋτε νά σ ’ άπο- 
χαιρετ-ήσω.

Εύτυχιΰς ο πατέρας έγεινε καλά· ά λ λ ’ επειδή 
ε’τύχαιναν καί αί έορταί τω ν  Χριστουγέννων, δέν 
μ άφιναν νά φύγω άπό τήν Χ αλκ ίδα  πριν περάσουν 
καί τ ά  Φ ώ τα . Έσυλλογιζόμουν κάποτ’ ¿κεϊ τό 
πρωτοχρονιάτικον ό'ώρον τής Ά νν ίτσας, τό όποιον 

I δά  θά μού έδιδε καί κατόπιν, ό ταν ¿γύριζα, καί 
άνυπομονούσα νά έλθω. Εις τή ν επιστροφήν είχα- 

! με τρικυμίαν έκτακτον, καί έφθάσαμε νύκτα εις 
, τόν ΙΙειραιά. Ζαλισμένος, έλεεινός ήλθα μόλις εις 

τά ς  δέκα εις τό  σπ ίτι καί άπό τή ν  άμαξα  εύρέ- 
θηκα ς τό  κρεββάτι μου.

Πρωί, πρωί ¿ξύπνησα άπό κρότους μαστόρων 
οί όποιοι ¿κρήμνιζαν τοίχους· τό  πρώτον πράγμα, 
πού άντίκρυσα μόλις άνοιξαν τά  μάτια  μου ήτον 
αύτό τό  κέντημα, όπως τό  βλέπεις, έτσι 'μισο
τελειωμένο, άλλά χωρίς κορνίζα, ριγμένο 'ς τό τρα
π έζι μου. Γ ιά  μιά σ τιγμή  θαρρούσα πώς είμαι 
άκόμη ζαλισμένος άπ ’ τή  θάλασσα. Έ τρ ιψ α  τά  
μ ά τια  κ' ¿πήγα ν' άνοίξω τό  παράθυρον. "Ε λε
γα  ότι ή Ά ν ν ίτσ α  ήθελε νά μ.' έρωτήση ίσως άν 
μού άρέση όπως εινε, γ ι ’  αύτό τό  είχε στε ίλη  έτσι
ά τελείω τον............ Κ ’ έγώ  δέν ήξεύρω τ ί  έλεγα.
Ά λ λ ά  μ ετ ' ολίγον τέλος πάντων θά μού είπή ή 
ίδια, άπό ’κει άπό τό  παράθυρό της. . . .

Ά λ λ ’ εύθύς άμα ήνοιξα τά  παραθυρόφυλλα 
σκόνη άπ ’ άσβέσταις καί χώμα μ ’ έτύφλωσε καί 
μ.έσα 'ς τό  σύννεφο αύτό  διέκρινα έργατας οί όποιοι 
¿κρήμνιζαν τό μικρόν σπ ιτάκι τή ς  Ά νν ίτσα ς , τό 
παράθυρόν της άκριβώς. . ..  Έ μ ε ινα  άλαλος. —

: Τήν ίδ ια  σ τιγμή  ή σπιτονοικοκυρά μου ακούσε πώς 
εσηκώθηκα καί ήλθε νά μού ’ πή τό καλώ : ώρισα. 
ΙΙρώ τη  μου έρώτησις ή τον:

—  Κ α ί ή  Ά ν ν ί τ σ α ;
—  Ζωη ςέ λόγου σας ! άπέθανε τό  δυστυχι- 

σμ.ένο τό  κορίτσι.
—  Ά π έθανε ! πότε καί άπό τ ί ;
—  Ό λ ίγα ις  ’μέραις άφού ’φύγατε έπεσε ’ ς τό 

στρώμα καί δέν ’μ.ατασηκώθηκε πλειά. Ό  γιατρός 
ειπε πώς ¿κρυολόγησε καί καθώς είχε άδύνατο 
τό  στήθος δέν ’μπόρεσε νά βαστά ξη . ’Εκείνος ό 
φονιάς πού τή  γέλασε τή ν ¿χτίκιασε τή ν  άμοιρη !

—  Κ ’ ή  μάννα τ η ς ;
—  Τ ί  νά κάνη ή δύστυχη ; έγεινε δούλα, σάν 

έμειν’ έ τσ ι έρημη. Τό  σπ ιτάκι πού καθουνταν τό  
γκρεμίζει ό νοικοκύρης, καθώς βλέπετε, γ ιά  νά 
κάνη μεγάλο καί καινούργιο.........

—  Κ ι ’  αύτό ¿δω τό  κέντημα !
—  Είνε τής εύγενείας σας, γ ιά  λόγου σας τό

E S

κεντούσε ή  καϋμένη ή  Ά ν ν ίτσ α , πού ήσαστε τόσω  ; 
καλός, μ.ά σάν δέν πρόφτασε νά τό  τελείωση  κ’ i 
εννοιωσε πώς δέν έχει πολλή ζω ή , μ’ έκραςε μ.ιά 
’μέρα καί μού είπε μέ μισοσβυστή φωνή πώς λυ
πάτα ι πού δέν σάς είδε νά σάς άποχαιρετίση· 
καί πώς νά σάς τό  δώσω άμα θάρθήτε, καί νά σάς 
’πώ πώς ¿λογάριαζε νά σάς τό  χαρίση τή ν πρω-
τοχρονιά τελειωμένο μ.ά δέν ¿πρόφτασε..............
κι’ ακόμα πώς τά  λουλούδια πώχει κεντήση 
απάνω θά είπούν r à  ¡ i v r  τί\ν ‘ζ ε χ ν α τ ε  . . . .

Είνε άνάγκη νά σού είπώ τόρα πώς δέν μού 
βαστούσε ή καρδιά νά βλέπω κρημνισμένο ά ντί- 
κρυ μ.ου τό  σπ ιτάκ ι ¿κείνο, τό  παράθυρο ¿κείνο 
τής καϋμένης τή ς  Ά νν ίτσ α ς  ! "Ο σω  άκουα τά  
λιθάρια του νά κυλούν, νά πέφτουν, μ.ού φαίνουν
ταν σάν νά ή τον χώμ.ατα πού τάρριχναν γ ιά  νά 
σκεπάσουν ενα μνήμ.α —  τό  μνήμα τή ς Ά νν ίτσα ς .

Τήν ίδ ια  ώρα έφυγα άπό τό  σπ ίτι ¿κείνο. 
Έ δ ια λ εξα  τούτο γ ιά  νά μήν έχη οϋτε άλλο σπίτι, 
ούτε παράθυρο κανένα άντίκρυ ’ς τό  παράθυρό 
μου, παρά μόνον τοίχους καί βράχους καί έρημίά.

’Εσείς μέ είχατε πώς ήμουν τρελλός καί άκαρ- 
δος· δέν είμαι πλειά τόρα ! . .  »

—  "Οχι, όχι! είσαι άνθρωπος τίμιος κ’ έχεις 
χρυσή καρδιά !

Κ α ί τόν έσφιγξα συγκεκινημ.ένος εις τη ν  α γ
κάλην μου καί τόν ¿φίλησα πολύ πολύ . . . όπως

. vV Vτου ηςιζε.
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Δ ρ ο ς ι ν η ς

ΔΓΟ ΙΔΙΟΓΡΑΦΑ TOT ΒΥΡΩΝΟΣ

Μεταξύ των άλλων πολυτίμων έγγραφων, των έκτε- 
Οέντων έν τή διοργανωθείση έφέτος ’Εκθέσει μνημείων 
του Ιεροΰ άγώνος, όπήρχον καί δύο αύτόγραφοι επστολαί 
τοϋ λόρδου Βύρωνος, αϊτινες καθό άναγύμεναι εις τήν 
/.ατά τήν έποχήν έκείνην κατάατασιν τής άγωνιζομένης 
Ελλάδος ένέχουαιν έξαιρετικόν δι’  ήμάςένδιαφέρον. Τών 
έπιοτολών τούτων ή μεν έξετέΟη ύπό τής οικογένειας 
Πραΐόου, ή δέ Οπό τής κ. Έ λ. Ν . Μαυροκορδάτου, 
άμφότεραι δ’  εΐσίν ίταλιατί γεγραμμέναι, καί υπο
γραφήν φέρουσιν άπλώς τα δύο αρχικά γράμματα του 
ονόματος του φιλέλληνας Βρετανού Ν. Β. (Νόελ Βύρων).

Καί ή μεν μία έξ αύτών, γραφεϊσα έκ Κεφαλληνίας 
τή 30 Νοεμβρίου 1823, απευθύνεται προς τήν Διοίκη- 
σίν τής 'Ελλάδος· δ·.’  αυτής δε ουνιστα ό Βύρων εις τήν 
ευμενή υποδοχήν τής Διοικήσεως τον συμπολίτην αυ
τού Στάν-χοπ (Stanhopc ) καί ποιείται λόγον περί τών 
περί δανείου διαπραγματεύσεων. 'Εξακολουθεί δε ώς 
έφεξής :

«  Ή  ύπόθεσις τού Δοινείου, ή  έπί τοσούτον προ- 
μακρυνθεϊσα προσδοκία τοϋ Στόλου, καί ό μη 
παύσας είσέτι κίνδυνος τού Μεσολογγίου με κρα
τούν είσέτι ένταϋθα καί θά μέ κρατήσωσιν ά
κόμη μ.έχρις ού λείψωσι τ ίνά  τώ ν  α ίτιω ν τούτων. 
Ό τα ν  πληρωθώσι τά  διά τόν στόλον προσόιωρι- 
σμένα χρήματα, θά άναχωρήσω, μολονότι δέν 
βλέπω κα τά  τ ί  δύναται νά ώφελήση ή έν ΙΙε -  
λοποννήσω παρουσία μου κα τά  τη ν παρούσαν τώ ν

πραγμάτων θέσιν. Έ δ ώ  εφθασαν ειδήσεις δυσά
ρεστοι περί νέων διχοστασιών μεταξύ  τή ς  Ε λ 
ληνικής Διοικήσεως, καί μάλιστα  περί ένάρξεως 
έμφυλίου πολέμου. Εύχομαι έξ όλης καρδίας νά 
ήναι ψευδείς ή τουλάχιστον έξωγκωμέναι, καθ
όσον δέν δύναμαι νά φαντασθώ δυστύχημα έπι- 
φοβώτερον δ ι ’ ύμάς ή τούτο.

»Χ ρ εω σ τώ  έν πάση ειλικρίνεια νά σάς εϊπω, 
ό τι ¿άν οΐα δήποτε τά ξ ις  καί όμόνοια δέν σ τε -  
ρεωθή, πάσαι αί περί δανείου έλπίδες θά μα
τα ιωθώ  σι ν. Α ί βοήθεια: τά ς  όποιας ή 'Ελλάς ήδύ- 
νατο νά έλπίζη έκ τώ ν  ε"ξωθεν (α ϊτινες βεβαίως 
δέν ήθελον είναι οϋτε μικραί οϋτε εύκαταφρό- 
νητοι), θά διακοπώσιν ή  όλοσχερώς θά έμποδι- 
σθώσι πάσαι, τό  δέ χείριστον, αί εύρωπαίκαί 
δυνάμεις, ούδεμία τώ ν  όποιων ήτο έχθρά τής 
Ε λλά δος  καί αϊτινες έφαίνοντο έκ συμφώνου άπο- 
κλίνουσαι ύπέρ τή ς  ίδρύσεως Κράτους ανεξαρτή
του ¿ν Έ λλά δ ι, θά πεισθώσιν ό τι οί "Ελληνες είναι 
ανίκανοι νά αύτοδιοικηθώσι καί θά συμφωνήσωσι 
περί μέτρου τινός, δ ι’ ού νά καταπαύσωσι τάς 
ταραχάς σας, μέτρου τό  όποιον θά καταστρέψη 
τά ς  καλλίστας ελπίδας σας καί τά ς  τώ ν  φίλων 
τής 'Ελλάδος.

» ’Επιτρέψατε νά προσθέσω άπ αξ διά παντός, 
ό τι έγώ  θέλω τό  καλόν τής 'Ελλάδος καί ούδέν 
άλλο, οτι πρός έξασφάλισιν αύτού θά πράξω πάν 
τό  έπ’ έμοί. Ά λ λ ά  δέν συγκατατίθεμαι ούτε ποτέ 
θά συγκατατεθώ  ε’ις το  νά άπατηθώσιν ειτε οί 
ίδ ιώ τα ι είτε τό  Δημόσιον έν Α γ γ λ ία  ώς προς τη ν 
άληθή κατάστασιν τώ ν  ελληνικών πραγμάτων. 
Τ ά  ¿φεξής έξαρτώ ντα ι άπό ύμάς, Κύριοι! Έπο- 
λεμήσατε ένδόξως. Φερθήτε καί έντίμως πρός τε  
τούς συμπολίτας σας καί πρός τόν λοιπόν κόσμον, 
καί τό τε  δέν θά λ έγη τα ι πλέον, ώς έπί δισχί- 
λ ια  έ τη  κα τά  τούς Ρωμαίους ιστοριογράφους 
έλέγετο, ό τι ό Φιλοποίμην ήτο ό έσχατος τώ ν 
'Ελλήνων. Μή έπιτρέψητε μήτε εις τή ν συκοφαν
τ ία ν  (κ α ί  τις δύναται νά διαφύγη αύτήν, ιδίως 
¿ν άγώνι τόσω  δυσχερεί;) νά δυνηθή νά παρα- 
βάλη τόν τούρκον πασάν πρός τόν Έ λ λ η να  πα
τρ ιώ την—  έν ειρήνη— , άφού ούτος κατετρόπωσε 

τόν πρώτον έν πολέμω. »
Ή  δέ έτέρα  είνε έγγραφ ον απευθυνόμενου πρός τόν  

’ Α λέξανδρον Μ αυροκορδάτον, κα ί πραγματευόμενου  
ώ σ α ύ τω ς  π ερ ί τοϋ  ζη τή μ α το ς  τοϋ  δανείου , δ ια ιρ ε ίτα ι 
δέ ε ίς  παραγράφους, ώ ς  φ α ίνετα ι έκ τ ή ς  π α ρα τεθε ιμ έ
νης ένταϋθα ελληνικής αύτού μ εταφ ράσεω ς :

Ίανουαρίου 10 1824 β . Ν .

Πριν ή γείνη δυνατόν νά προμηθευθώμεν έκ 
τώ ν Ίονίων νήσων τάς καλλιτέρας συναλλαγ- 
υ .ατικά: έπί Λονδίνου καί Ι ’ ενούης απαιτούνται 
τουλάχιστον δύο μήνες. ’Ολίγον έλειψε δέ ν’  ά- 
ναγκασθώμεν ν ’ άποταθώμεν είς Μ ελίτην, κα
θότι οί Ίόνιοι έμποροι δέν έχουν ή  δέν θέλουν νά 
διαθέσουν τά  χρήματά τω ν είμή έπί τόκω  ύπε- 

ρόγκψ.
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Εντός βραχυτερας ον.ως προθεσμίας Θά έχω- 
μεν άπάντησιν έκ Λονδίνου διά μέσου τών πλη
ρεξουσίων τότε δέ αί 20 ή 30 χιλιάδες ταλ- 
λήρων Οά είνε περιτταί. Έάν οί πληρεξούσιοι 
άποτύχωσι, τότε Θά προσπαθήσω παντί σθένει να 
έπαοκέσω είς τήν αϊτησιν τής ΙΙελοποννησιακής 
κυβερνήσεως.

3
Ή  υποχρέωσες ήν άνέλαβον να διατηρώ το 

σώμα των Σουλιωτών (χωρίς να ζητήσω αμοι
βήν τινα) θα μοί στοιχίσ·/) περίπου 20 χιλιάδας 
ταλλήρων. νομίζω δέ οτι κατά τάς παρούσας 
περιστάσεις τούτο είνε τό χρησιμώτερον μέσον 
όπως έλαφρώσγι τις τήν κυβέρνησιν άπό τό βάρος 
στρατιωτών, οίτινες καθά στερούμενοι πατρίσος 
είνε φυσικω τώ λόγω δύσπιστοι καί δυσχαλίνω- 
τοι, ενόσω γνωρίζουσι τινα αμοιβήν δύνανται να 
προσδοκώσι παρά τής κυβερνήσεως.

4
’Αναμένω ίδιωτικάς ¿πιστολάς έξ ’Αγγλίας 

περί των ατομικών μου υποθέσεων, καί μετά τήν 
παραλαβήν αυτών θά είμαι είς Οέσιν νά εϊπω 
ώρισμένως τί δύναμαι νά πράξω διά τών ιδίων 
μου μέσων έντός τού τρέχοντος έτους. Έν τω 
μεταξύ δεν θά παραβώ τόν λόγον ώς πρός τάς 
δοθείσας μέχρι τοϋδε παρ’ εμού ύποσχέσεις.

Ν .  Β .

5
V. Γ. "Αν έν τοσούτω ό πρίγκηψ ή ή Κυβέο- 

νν,σες τό κρίνωσιν άναγκαΐον, δυνάμεθα νά πέμ- 
ψωμέν τινα είς Ζάκυνθον ή Κεφαλληνίαν όπως 
διαπραγματευθή επ’ όνόματί μου ή έπ’ όνόματι 
τ-ής 'Ελληνικής κυβερνήσεως ώς πρός τό ποσόν 
ΰπερ άπήτησε τό νομοθετικόν σώμα.

ΛΙ ΔΛΠΑΝΑΙ TOT ΚΑΘ' ΗΜΕΡΑΝ Β ΙΟ Ϊ

Γενική σήμερον επικρατεί μεμψιμοιρία ότι ό 
καθ’ ημέραν βίος κατέστη είς ακρον δαπανηρός. 
ΙΙερί τού ζητήματος τούτου ό διάσημος Γάλλος 
οικονομολόγος P. Leroy Beaulieu δημοσιεύει 
σκέψεις τινάς έν τω γαλλικό» « Οικονομολόγο» », 
αίτινες άναφέοονται μέν κυρίως είς τήν έν Γαλ
λία έπικρατούσαν κατάστασιν, άλλ’ ούχ ήττον 
δύνανται νά έξηγήσωσιν έν πολλοϊς καί τά παρ’ 
ήμΐν έπί τούτου συμβαίνοντα, καί νά παράσχω- ί 
σιν αφορμήν είς συναγωγήν εύοιώνων περί τού 
μέλλοντος συμπερασμάτων. Παραθέτομεν έν- 
ταύθα τούς λόγους τού Γάλλου συγγραφέως : « Είς 
τά είδη της πρώτης ανάγκης ό βίος καθίσταται 
όσημέραι εύθηνότερος. Η ύποτίμησις τού σίτου, 
έπί παραδείγματι, είνε κατάδηλος έκ τούτου, 
οτι σήμερον δέν παρουσιάζεται πλέον ή ύπέρμε- 1

τρος έκείνη διατίμησις, ή συνήθης είς παρελθού- 
σας έποχάς σιτοδείας, ή δέ μέση τιμή αυτού 
είνε πολύ εύθηνοτέρα ή άλλοτε. Έν αύτοις τοΐς 
Παρισίοις πωλ.εϊται σήμερον άρτος πρός λεπτά 
30 τό χιλιόγραμμον (312 δραμ.) άντί 40 λε
πτών, ώς έτιμάτο πρότερον. Καί αν άναπτυχθή 
ή παραγωγή τού σίτου έν Ίνδίαις, ώς φαίνεται 
οτι θέλει συμβή, ουδόλως θαυμαστόν νά πωλή- 
ται μετά τινα έτη έν ΙΙαρισίοις ό άρτος άντί 25 
λεπτών τό χιλιόγραμμον. Τήν σημερινήν αύτού 
ύποτίμησιν εξηγεί άπλούστατα ή άνάπτυξις της 
παραγωγής τού σίτου έν ’Αμερική, Αυστραλία, 
Κίνα καί Ίνδίαις. Τό αύτό συμβαίνει καί ώς πρός 
τήν ζάκχαριν, ένεκα τής μεγίστης αυτής παρα
γωγής έν Γερμ.ανία, Αυστρία καί έν αυτή τή 
Γαλλία · οί αυτοί δ’ ίσχύουσι λόγοι καί διά τόν 

ί καφέν, τό πετρέλαιον, τόν βάμβακα, τά έρια.
Ή  μεγάλη δ’ύπερτίμησις τού οίνου έν Γαλλία 

I πιθανώτατα θά έκλειψη μετά τινα έτη, όταν 
κατορθωθή νά έξαλειφθή ή φυλλοξήρα, άναπτυ
χθή δέ ή παραγωγή έν ’Αλγερία καί Τύνιδι. 
Τέλος έάν άφεθή έλευθέρα ή είσοδος είς τά άμε- 

1 ρικανικά κρέατα, βέβαιον είνε ότι ό ύλικός βίος 
Οά καταστή τόσον εύθηνός όσον ουδέποτε ύπήρξεν 
έπί ήμισυν ήδη αιώνα.

Οί λόγοι τής ύποτιμήσεως ταύτης είνε κατά
δηλοι : πρώτον ή άνάπτυξις τής καλλιέργειας καί 
έκμεταλλεύσεως νέων όλως χωρών· είτα ή τελειο- 
ποίησις τών μεταγωγικών μέσων, ή καταβίβα- 
σις τών ναύλων, τών διοδίων, τών τελωνιακών 
τελών ή όσημέραι παρατηρουμένη αύξησις τών 
κεφαλαίων έν τω πεπολιτισμένω κόσμο», ό έπί 
μάλλον καί μάλλον άναπτυσσόμενος διαγωνισμός 
έν τή βιομηχανία, όστις άναγκάζει τούς βιομη- 
χάνους νά άρκώνται είς.μέτρια μόνον κέρδη· τέ
λος αϊ άδιάκοποι τελειοποιήσεις τών τεχνικών 
οργάνων έν τή βιομηχανία.

» Διατί έν τούτοις ή κοινή γνώμη έν Γαλλία 
έχει ιδέας έναντίας πρός τά ήδη έκτεθέντα έν 
τώ ζητήματι τών δαπανών τού καθ’ήμέραν βίου; 
Διά λόγους διαφόρους καί λίαν εύδιαγνώστους. 
ΙΙρώτον διότι ή εμπορική διοογάνωσις δέν έχει 

; τήν άπαιτουμένην εύκινησίαν καί άπλότητα, έν 
| τή διαπραγματεύσει ιδίως τών τροφίμων, καί έν 

ταϊς μεγάλαις πόλεσι, τά δέ μάταια ε'ξοδα, δΓ ών 
έπιβαρύνονται τά εμπορεύματα, είνε τοιαύτα ώστε 
ό καταναλωτής δέν έπωφελεΐται τηςύποτιμήσεως, 
ήν ύφίστανται τά είδη έν τώ τόπω τής παραγω
γής αύτών. Έπειτα ή άνάπτυξις τής ευημερίας 
έγέννησεν είς όλα; τάς κλάσεις τής κοινωνίας νέας 
πολυαρίθμους καί δαπανηράς άνάγκας. Λέγουσιν 
οτι ό βίος έγένετο δαπανηρότερος· άλλά πράγ
ματι τούτο σημαίνει οτι οί άνθρωποι μετέβαλον 
τόν τρόπον τού βίου αύτών. Τρίτος δέ λόγος είνε 
ότι τά είδη όλα δέν υποτιμιόνται, άλλά μόνον τά 
τής πρώτος άνάγκης, ό σίτος, ή ζάκχαρις, τά
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έρια· μετ’ολίγον ό οίνος, ό άνθοαξ, άργότερον δέ 1 
ίσως τά ενοίκια* άλλά δέν συμβαίνει τό αύτό καί 
είς τά είδη τής πολυτελείας, τών διασκεδάσεων, 
οία είνε τό θέατρον, τά στολίδια, οί μισθοί τών 
ύπηρετών, ή άμοιβή τών ύπαλλήλων, άτινα πάντα , 
ούχί είς ύποτίμησιν, άλλ’ είς ύπερτίμησιν διηνεκή 
βαίνουσι. 'Γό παρακωλύον δ’ ε"τι τήν Γαλλίαν νά 
έπωφεληθή τής ύποτιμ-ήσεως τών ειδών όσον τά 
άλλα έθνη είνε οί υπέρογκοι φόροι καί αί τελο»- 
νιακαί άπαγορεύσεις. Τούτου ένεκα ό καφές, όστις 
φορολογείται δΓ 1, 50 φρ. κατά χιλιόγραμμον, 
είνε άδύνατον νά άγορασθή εύθηνά παρά τού 
καταναλωτού.

» "Οπως άν ε'χη τό πράγμα, ή ύποτίμησις τών 
ειδών είνε πραγματική, όσαι δέ χώραι ώς ή 
’Αγγλία έχουσιν ολίγους φόρους καί λίαν άνεπτυγ- 
μένον διεθνές έμπόριον, έλεύθερον παντός κωλύ
ματος, καί έσωτερικήν εμπορικήν διοργάνωσιν 
τελείαν καί ευκίνητον, καοπούνται άξιολόγους έξ 
αυτής ώφελείας.»

ΤΙ ΛΕΓΕΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ

“Ο τ α ν  ή θάλασσα  γλυκά 

ς  τή ν  άμμον ψ ιθυρίίη ,

’σ ά ν  νά  τή ν  νανουρίόη, 

τ ί  τά χ α  λ έγ ε ι μυστικά, 

τ ί  λ έ γ ε ι ’ ς  τ ’ ά κ ρ ογ ιά λ ι;

Τ ο υ  λ έ γ ε ι :— ’Α κ ρο γ ιά λ ι, 
μή ά τι’ τ ό ν  φλοίσβον γελασθήε 

καί ' ί  τ ώ ν  ν ερ ώ ν  μου κοιμηθήε 

τή ν  ήαυχην άγκάλη.
Μ ή  ’ ς τή ν  γαλήνην π ιστευθήε· 

θάλθη κΓ ά νεμ οζάλη .

Κ Γ  δ τα ν  ή θάλασσα  μ’  όργή  

κυλά τά  κύματά της, 
κΓ αφρίζουν τά  βουνά  τη ς  
καί φοβερά ήχολογεΤ, 

τ ί  λ έ γ ε ι άρά γ ε  ’ς  τή ν  γή 
μέ τά  μουγκρίσματά τη ς  

ή ά γρ ιά  τη ς  ή κραυγή ;

—  Τ ό ν  κόσμον θά χ α λά σω , 

λ έ γ ’ ή κραυγή έκείνη, 

ά λ λ ’ όμως θά π εράσω  

καί θάλθη καί γαλήνη.
Δ .  Βικηλαε.

  -

Π ε ρ ί  τής μ.*ν£«ς
ΤΩΝ ΑΝΤΙΖΩΟΤΟΜΙΣΤΩΝ

Βεβαίως δέν είνε άνάγκη νά έπεξηγηθή ό τί
τλος . δΓ ού αί έφεξής επιγράφονται γραμμαί. 
Τοϊς πάσι τά νύν είνε γνωστόν έκ πολλών καί |

ποικίλων δημοσιευμάτι.»ν οτι είς τά μεγάλα τού 
πολιτισμού κέντρα ύπάοχουσιν ¿ rα ιρ ία ι π ρ ο σ τα -  
cevz ixu i τώ ν  ζώ ω ν, ών μέρος άποτελούσι πολ- 
λάκις πρόσωπα μέγα σημ.αίνοντα έν τή κοινωνία. 
Καί μέχρις έδώ ούδέν τό παράδοξον, οϋτε τό 
παράλογον· άπ- έναντίας μάλιστα αί έταιρίαι 
αύται δύνανται νά θεο»ρηθώσιν ώς βαθμ,ολόγιον 
τού άνθρωπισμ,ού, διότι όμ,ολογουμένως ή πρός 
άναξιοπαθούντα όντα μέριμνα καί συμπάθεια τάς 
εύγενεΐς χαρακτηρίζει φύσεις. Άλλ’ όταν ή συμ
πάθεια αότ/) ύπερβή τά όρια τού μέτριου καί 
έλλογου, όταν ή υπερβολή, ή τούς ζωηροτέρους 
καί ένθουσιώντας χαρακτηρίζουσα, άνυψώση τήν 
εύγενή ιδέαν είς ποιητικόν ύψος, έξ ού αϋτη μή 
εύρίσκουσα λογικήν βάσιν καταπίπτει είς τό βά- 
ραθρον τού γελοίου, τότε βλέπομεν άναδύοντας 
τούς ά ν τ ιζω ο το μ ισ τύ ζ ,  τούς άνθρώπους δηλαδή 
έκείνους, οίτινες όχι μ.όνον άγανακτούσιν, άλλά 
καί είς ύλικάς έκδηλώσεις τής όργής αύτών προ- 
βαίνουσι κατά τών τής έπιστήμης εργατών, οσά
κις ούτοι μεθ ’ όλης τής δυνατής φειδούς άναγκά- 

I ζονται νά προβαίνωσιν είς πειράματα έπί ζώντων 
ζώων, όπως συναγάγωσι συμπεράσμ.ατα επωφελή 
καί αύτοις τοΐς αμείλικτοι; αύτών έχθροίς. Δέν 
είνε δέ πολύς χρόνος καθ’ όν δύο έκ τών έγκρι- 

I τοτέρων ένταύθα φυσιολόγων, έτυχον ήκιστα κο
λακευτικών εκφράσεων καί περιποιήσεων παρά 
τρυφερών δεσποινών, αίτινες παραστάσαι είς τά 
φυσιολογικά πειράμ,ατα τών κ.κ. M a gu a n  καί 
Brown-Sequard, καθ' ά έλάμβανον χώραν ζωο- 

I τομ.ίαι, προέβησαν μ.έχρι τού ν' άρπάσωσι μ.έν 
άπό τάς χείρας τού πρώτου τό πρός πειραματι
σμόν ζώον, νά πλήξωσι δέ κατά κεφαλής τόν 

i δεύτερον δΓ άλεξηλίου τιτλοφορούσαι άμφοτέρους 
δΓ ήκιστα περιποιητικών έπιθέτων. Οί τών >)ρο>ϊ- 
χώ ν  δέ τούτων πράξεων έργάται, μ,εταξύ τών 
όποιων πρωτοστατούσιν αί τού ώραίου φύλου αντι
πρόσωποι, κατήρτισαν καί f r  tu p ia r  χ α τ ιι τώ ν  
ζω ο τομ ώ ν  έπικαλεσθέντες καί την προστασίαν 
τού γηραιού Hugo, όστις δέν άπηξίωσε τήν έπί- 
τιμ,ον νά δεχθή ποοεδρείαν.

Τοιούτον τό σώμα τών άντιζωοτομιστών καί 
τοιούτος ό σκοπός αύτών. Άλλ’ ό σκοπός ούτος 
είνε δίκαιος, είνε λογικός; Οί κύριοι ούτοι, φερό- 
μενοι ώς ανωτέρω έμ.νήσθημεν, ποάττουσι δικαίως 
ή τουναντίον όφείλουσι νά δεικνύωσιν ανοχήν καί 
νά ένθαρρύνωσι μάλιστα τούς τάς ζωοτομ.άς τε- 
λούντας; Είς ταύτα ή λογικωτέρα άπάντησις 
είνε ή έξής* αφού ό άνθρωπο; χάριν τής επικρα
τήσει»; έν τω περί ύπάρξεως άγώνι οίκειοποιεϊται 
τό δίκαιον, οπερ είνε δίκαιον τού ίσχυροτέρου, 
τού νά φονεύη τά πτηνά, τούς Ιχθύς καί τά ζώα 
τών όρέων, όπως συντηρήστ, τςν πολύτιμον αύτού 
ατομικότητα, διατί εύρίσκει άδικον τήν ποάξιν 
τού ζωοτομούντος, ούτινος ό τελικός σκοπός είνε 
ή ευεξία αύτού τούτου τού ανθρώπου;
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Δικαίως δέ ύ βιιηυοϊ έν πληθούση συνεδριά
σει της Βιολογικής εταιρίας δεν ¿δίστασε ν’ άπο- 
φανθή δτι «πολέμιοι τών επιστημονικών ζωοτο
μών είσι τά νυν μόνον οί μικρόνοες καί οί αμαθείς 
δημοσιογράφοι». Το έφ’ ήμΐν, ώς καί άρχόμενοι 
ελεγομεν, θέλομεν προσπαθήσει νά συνοψίσωμεν 
εν τοΐς έφεςής παραδείγματά τινα άποδεικνύοντα 
δτι ή εύγενης τών φιλόζωων ιδέα παρεκτρεπομένη 
του κυρίου και ορθού αύτής σκοπού καί προσ- 
κρούουσα κατά εγκεφάλων κάπως προδιατεθει
μένων, δύναται νά έκτροχιάσν) αυτούς καί μέχρι 
μανίας πολλάκις. Τά παραδείγματα δε ταύτα, 
άπερ έρανιζόμεθα ενκ τίνος διακοινώσεως τού κ. 
¡\lagnan έ'ν τινι τών τελευταίων συνεδριάσεων 
της Βιολογικής έταιρίας έχουσιν ώδε:

Γυνή τις έχουσα κληρονομικήν προδιάθεσιν προς 
φρενοβλάβειαν καί ύποστάσα δυσχερείας καί θλί
ψεις έν τω βίω αυτής, θλίψεις αϊτινες συμπίπτου- 
σαι μετά έκτάκτου δεισιδαιμονίας κατεβασά- 
νιζον αυτήν, έφθασε κατόπιν πολλών καί ποικί
λων ιδιοτροπιών εις τήν περίεργον ιδέαν τού ν’ 
άπόσχη τού λοιπού διαρκώς τής κρεωφαγίας. 
Συνάμα δέ ήρξατο παρέχουσα άσυλον ε’ν τω οί- 
κω αυτής εις παντός είδους ζώα οίον κύνας, γα- 
λάς κ.τ.τ. Εκάστην δέ πρωίαν έξερχομένη μετά 
καλάθου πλήρους τροφίμων προσέφερε ταύτα εις 
τούς όποιους συνήντα κύνας. Δέν ε“λειπε δέ 
προσερχομένη εις τά σφαγεία νά έπικαλήται τον 
οίκτον τών σφαγέων έξορκίζουσα αυτούς νά μή 
σφάζιοσι τού λοιπού τά δυστυχή ζώα, «τά οποία, 
ελεγεν, είνε αδελφοί μας.» ’Εννοείται δέ δτι οί 
σφαγείς δέν ήδύναντο παρά ν’ άποπέμπωσιν αυ
τήν έκάστοτε. Επειδή δέ εκείνη έπέμ.ενεν, ε’πεμ- 
βάσα τέλος ή αστυνομία ώδήγησεν αυτήν εις τέ 
φρενοκομεΐον τής Άγιας Άννης, όπόθεν λογικω- 
τέρα γενομένη μετα τινα χρόνον, έξήλθεν όδηγη- 
θείσα εις τήν οικογένειαν αυτής.
Άλλ άν τ-ής γυναικόςταύτηςήμανίαπεριωρίζετο 

εις την απο τού κρέατος αποχήν καί ε’ις παρα
κλήσεις ένοχλητικάς, άλλης τινές αί άντιζωοτομ,ι- 
στικαι ιδέαι είσίν είς τών τής μανίας αυτής χα
ρακτήρων· ταύτης ή πρός τά ζώα μέριμνα είνε 
τοιαύτη ώστε κατά τάς βροχεράς νύκτας δέν 
κοιμάται άναλογιζομένη μετά δακρύων είς τούς 
οφθαλμούς οτι τά άνευ άσυλου ζώα θά βραχώσι· 
κατά δέ τάς ημέρας τρέμει έπί τή ιδέα δτι ταύ
τα δύνανται νά όλισθήσωσιν έπί τού εδάφους ή 
και νά μη τύχωσι καλών περιποιήσεων. Ή  θέα 
ίππου τυπτομένου είνε δι’ αυτήν αφορμή λιπο
θυμίας· δέν δύναται νά περιστείλη τήν οργήν 
καί τά δάκρυα αυτής έπί μόνη τή Ιδέα πειρά
ματος ζωοτομής. Ή  τοιαύτη δέ τού πνεύματος 
αυτής κατάστασις άγει αυτήν είς πράξεις δλως 
άλλοκότους· έξέρχιται άνά τάς οδούς, συναθροί
ζει τά προστυχόντα τεμάχια ΰάλου φόβω μή 
πληγωθώσι διά τούτων οί ί’πποι· βλέπουσα πε

λάτην πλησιάζοντα είς τόν σταθμόν τών άυ.α- 
ξών καί ζητούντα νά λάβη τό τελευταϊον έν τή 
σειρά όχημα ή έτερον, ού ό ίππος τρώγει κατά 
τήν στιγμήν εκείνην, πλησιάζει καί παρακαλεί 
νά άλλάξη έκλογήν, έπιπλήττουσα συνάμα τούς 
άμαξηλάτας, οϊτινες βεβαίως δέν είνε ευχαρι
στημένοι χάνοντες τοιουτοτρόπως τούς πελάτας 
αύτών. Βλέπουσα ϊππον πίπτοντα έν τή όδώ α
παιτεί νά άποζεύξωσιν δπως άνεγείρη αυτόν καί 
διά νά είνε μάλλον βέβαια οτι θέλουσιν υπα
κούσει αυτή σπεύδει καί κάθηται έπί τού ζώου.

"Οταν μάθη οτι ϊππος τις έθραυσε τόν πόδα 
αυτού προσφέρεται δπως περιποιηθή καί ποοστα- 
τεύσή αύτόν. «"Εχει ανάγκην τό ζώον τούτο, 
λέγει, έκείνου δπερ ε”λειψεν αύτώ καθ’ δλην αυ
τού τήν ζωήν, φίλου άγρυπνούντος κατά τάς 
τελευταίας αύτού στιγμάς».

Ημέραν τινά ήγόρασε γέροντα ίππον άντί 
150 φρ. καί έπλήρωσεν ακολούθως διά τροφήν 
μέχρι τού θανάτου αύτού, συμβάντος μετά 5 
μήνας, 78 φρ. κατά μήνα.

Καί οί κύνες είνε άντικείμενον τής τρυφερότητος 
αυτής· ημέραν τινά ίδούσα κύνα,ού δ πούς άρτίως 
είχε συντριβή, σπεύδει, ανεγείρει αύτόν καί λιπο- 
θυμ.εί. Όταν συναντήση ψωραλέον τινά κύνα. 
συλλαμβάνει καί φέρει -αύτόν είς τό νοσοκομεϊον. 
Αυτή ή Ιδία κατέχει 5 ή 6 κύνας είς ούς έκλη- 
ροδότησεν ισόβιον εισόδημα 25 φρ. κατά μήνα. 
Σήμερον δέ ευρίσκει δτι τό ποσόν τούτο δέν είνε 
αρκετόν. Τή προτροπή έτέοας φρενοβλαβούς ή κυ
ρία αϋτη άπηυθύνθη είς δημοσιογράφους καί πα- 
ρεκάλεσεν αυτούς νά γράψωσιν άρθρα κατά τών 
κ. κ. Paul Bei t καί Labords, των γνωστών 
ζωοτόμων· αυτή δέ αϋτη έγραψε πολλάς αναφο
ράς παρακαλούσα δπως οί ίπποι «οί φίλοι ούτοι 
τού ανθρώπου» τυγχάνωσιν όσον τό δυνατόν 
μεγαλειτέρων περιποιήσεων.

Ή  κυρία αϋτη δύναται νά θεωρηθή τύπος φι- 
λοζώου καί άντιζωοτομιστού ήρέμου καί ήσύχου· 
ύπάρχουσιν δμως άλλαι αϊτινες είνε φιλόδοξοι 
καί έπιθετικαί· διά τάς τελευταίας ταύτας ή 
πρός τά ζώα άφοσίωσις είνε άπλώς αφορμή δπως 
έπιδειχθώσι μετά. μείζονος έπισημότητος, καί ιδού 
έν παράδειγμα :

Πρόκειται περί τίνος κληρονομικήν προδιάθεσιν 
πρός φρενοπαθειαν κεκτημένης, ήτις, ώς πάσαι 
αί τής κατηγορίας ταύτης φρενοβλαβείς, δέν 
στερείται πνεύματος. Κατ’ αυτήν μόνοι οί φρενο
βλαβείς είσιν άξιοι ύπολήψεως, πάντες δέ οί λοι
ποί είνε περιφρονητέοι· δσον τό κατ’ αυτήν παρι- 
στά τό φώς καί τήν πρόοδον· καταπατεί τούς 
κοινωνικούς θεσμούς καί δέν οπισθοδρομεί ¿νώπιον 
τών ζωηρών καί ασέμνων λόγων. Όμολογεϊ ΰψη- 
λοφώνως τό μίσος αύτής διά τήν ανθρωπότητα 
καί τόν όποιον τρέφει ε'ρωτα διά τά ζώα. Προ
τιμά δέ νά ϊδη μάλλον άποθνήσκοντα τόν υιόν
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αύτής παρά νά έξαγοράση τήν ζωήν αύτού διά I 
τής θυσίας ζώου. Είνε δέ τά μάλα ύπερήφανος 
διά τήν όποιαν ύπεκίνησε σταυροφορίαν κατά 
τών ζωοτόμων.

Ή πρός τά ζώα άγαπη ύπήρξε δι’ αϋτην 
αφορμή ού μικράς ζημ-ίας, διότι εύρισκομένη μετά 
τού συζύγου αύτής είς προσοδοφόρου θέσιν καί 
συνεπώς πρός τήν μανίαν αύτής καί μετά τάγ
ματος γάτων, ένώπιον τού διλήμματος δπερ οί 
κύριοι τής οικίας ε'θεντο. τής άπομακρύνσεως τών 
ενοχλητικών ζώων ή τής άποχωρήσεως έκ τής 
θέσεως, δέν ¿δίστασε ν’ άναγκάση τόν σύζυγον 
αύτής νά δεχθή τά δεύτερον. Έν τούτοις μεθ' 
δλην ταύτην τήν ζημίαν ή πρός τά ζώα αγάπη 
δέν έλαττούται- τάς νύκτας έγείρεται δπως περι- 
ποιηθή αύτά καί πολλάκις τής ημέρας καθαρίζει | 
καί ύποβάλλει ταύτα είς λουτρά.

Μεθ’ δλας ταύτας τάς άλλοκότους ιδέας ή I 
κυρία αϋτη είνε αρκούντως νοήμων, ώς ειρηται, I 

• άλλά συνάμα καί λίαν έπιθετική. Έν ανάγκη, | 
δηλ. έν περιπτώσει καθ’ ήν άνθίστανται πρός τάς | 
παραδόξους αύτής ιδέας, δέν διστάζει νά προβή 
καί είς τήν χρήσιν πολύκροτου δι’ ού συχνότατα | 
τυγχάνει ώπλισμένη.

Ώς φαίνεται λοιπόν έκ τών τριών τούτων 
παραδειγμάτων καί ιδίως έκ τού τελευταίου, το 
χαρακτηρίζον τήν μ.ανίαν τών άντιζωοτομ.ιστών 
είνε έρως πρός τά ζώα καί περιφρόνησις πρός τόν 
άνθρωπον.

Έ ν  Π αρισίο ΐζ, τή  21 ’ Απριλίου.
Ν .  Α. Π ίΓ Γ Η Ε

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ

Ό  πρώτος ηλεκτρικός φάρος έπί τών ακτών 
τής Νοτίου ’Αμερικής άνηγέρθη τόν παρελθόντα 
Δεκέμβριον. Είνε δ’ ούτος ό στηθείς έπί τ-ής νή
σου Piazza, είς τήν είσοδον τού λιμένος τού 
Ρίου Ίανείρου τής Βραζιλίας, έργον θαυμασιον 
αληθώς, ύπερβαΐνον κατά τήν έντασιν τού φωτός 
πάντας τούς μ.έχρι τούδε φάρους. Τό φώς αύτού 
έναλλάσσεται κατά δεκαπέντε δευτερόλεπτα 
άπό λευκού είς έρυθρόν καί τάνάπαλιν, είνε δέ 
ή δύναμ.ις τής λάμ-ψεως αύτού ίση πρός τήν 
παραγομ-ένην έξ 120,000 απλών ηλεκτρικών 
γλωσσίδων, ήτοι έξηκοντάκις άνωτέοα τής μεγί
στης έντάσεως, ήν δύναται νά παρουσιάση φάρος 
πρώτου βαθμού δι’ έλαίου φωτιζόμ.ενος.

Σπουδαιότατον πλεονέκτημα τής έκτάκτου 
φωτιστικής δυνάμεως τού φάρου τούτου είνε δτι 
καθιστά αύτόν ορατόν έξ άποστάσεως μακροτέ
ρας, ή δσον έπιτρέπει ή κυρτότης τής έπιφανείας 
τής θαλάσσης. Διότι ή ανταύγεια τού φάρου φαί
νεται έν τω όρίζοντι καί προαγγέλλει την ΰπαρ- 
ξιν αύτού πριν ή ό ναυτιλλόμενος δυνηθή νά

παρατηρήση τό άμεσον φώς τού φάρου. Τό γεγο
νός τούτο, παρατηρηθέν ήδη, έπικυρούται καί ύπό 
τής επισήμου έκθέσεως τού έπιτετραμ.μ.ενου την 
έπιμ.έλειαν τών φάρων τής Βραζιλίας, άναφέρον- 
τος ταύτα: «Ή  ανταύγεια τού φάρου είνε έξαί- 
ρετα καταφανής καί δύναται νά έφελκύση την 
προσοχήν τών ναυτικών καί αύτών τών μ.η γι- 
νωσκόντων τήν ϋπαρξιν αύτού είς άπόστασιν 3ί> 
μιλιών, τουτέστι είς τρία καί ήμ.ισυ μίλια επέ
κεινα τού σημείου, ένθα διακόπτεται τό άμεσον 
φώς τού φάρου. Καί πέραν δέ τών 35 μ.Γλίων 
δ’.ατελεΐ έτι ορατόν έπί εν μ.ίλιον είς έκείνους 
μόνον, δσοι ώς ημείς γνωρίζουσι τήν ϋπαρξιν τού 
φάοου. »

Ό  φάρος ούτος δύναται νά θεωρηθή ώς τό τε· 
λειότατον ίδρυμα είς τό είδός του, διότι έν τή 
κατασκευή αύτού έφηρμόσθησαν αί νεώταται μέ
θοδοι καί τά νεώτατα μηχανήματα δσα έπενοή- 
θησαν έν τω κλάδω τούτω τής έπιστήμης.

ΔΑΝΕΙΟΝ ΙΙΝΕΓΜΑ

Έν τώ θεάτριμ δύο κύριοι παρακάθηνται, οί 
Δ* καί Κ*.

Ό Κ*, δστις είνε δυσήκοος, ζητεί τά δίοπτρα 
τού φίλου του Δ*.

—  Περίεργον, λέγει, μετά τινα στιγμήν άπο- 
δίδων αύτά είς τόν Δ*, μού φαίνεται δτι άκούω 
καλλίτερα δταν παρατηρώ μέ τά γυαλιά τούς 
ηθοποιούς.

Καί ό άλλος μέ άγαθοπουλικήν έτοιμότητα :
—  Ά μ ’ βέβαια, καϋμένε, άφού τά γυαλιά

σού τούς φέρνουν κοντήτερα, έπόμενον είνε νά
άκούης καί καλλίτερα!

*
# ·

Έν τέλει λαμ.προϋ γεύματος ό οικοδεσπότης 
διατάσσει τόν ύπηρέτην νά φέρή μικροτάτην 
φιάλην οίνου, έκπωματίζων δ ’ αύτήν έξαίρει τό 
έκτακτον αύτού, ιδίως δέ τήν παλαιότητά του, 
ήν αναβιβάζει είς τριάκοντα τόσα έτη.

—  Λοιπόν πώς σάς φαίνεται; έρωτα ειδήμονα 
τινα οίνοπότην έκ τών συνδαιτυμόνων.

—  Ωραιότατος, άλλά πολύ μικρός άναλόγως 
τής ηλικίας του !

*

* ¥

Ό  πατήρ τού Γεωργακη καταλαμβάνει τόν 
υιόν του καταδιώκοντα χρυσαλίδας.

—  Τί κάνεις αύτού, Γιώργη; έρωτα ό πατήρ.
—  Ζητώ νά πιάσω πεταλούδαις, μπαμπά.
—  Καί πόσαις έπιασες ώς. τά τώρα:
—  Νά, άν πιάσω αύτήν πού κυνηγώ κ ακό

μη άλλη μιά, τότε θά έχω πιασμέναις δύο. 
άπαντά δ Γεωργάκης■
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Συμβαίνει εις τούς ερίζοντας ο,τι ε'ις δύο 
αντιπάλους στρατούς, ών ό ασθενέστερος άνάπτει 
απατηλάς πυράς καί κάμνει μέγαν θόρυβον, ΐνα 
ό αντίπαλος τον νομίση πολυαριθμότερον καί 
ισχυρότερου ή οσον πράγματι είνε.

’ ϊ'ποκριτικός είνε ό τρόπος, καθ’ όν κατηγο- 
ρειται ό κόσμος Ó τι δήθεν το παν επιτρέπει εις 
τούς τολμηρούς καί τούς σεμνυνομένους διά την 
επιτυχίαν, ένω οι μετριόφρονες παραμελούνται- 
ή αλήθεια είνε ότι οί τολμηροί έκεϊνοι έχουσι 
σπάνιά τινα προσόντα, τήν δραστηριότητα καί 
την ταχύτητα τής ¡όουλήσεως, άνευ τών όποιων 
ή ευφυΐα ομοιάζει άκαλλιεργήτω κτήματι. Ό  
αγρυπνών κύων είνε πολυτιμότερος του κοιμωμέ- 
νου λέοντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Π όσον  σ το ιχ ί ζ ε ι  ί'ν  π ο τή ρ ιο ν  ν ιία τος  τον  
Νέ&α. —  Ώς γνωστόν, Νέβας είνε ό ποταμός, 
εις οΰ τάς οχθας είνε έκτισμένη ή ΓΙετρούπολις. 
Κατ’ όκτώβριον μήνα ό ποταμός πήγνυται, οί 
δέ καλυπτοντες αυτόν πάγοι διαλύονται πάλιν 
τον ’Απρίλιον. Ή  ήμερα καθ' ήν ή πρώτη λέμ
βος δύναται νά διαπλεύση τόν ποταμόν μη 
προσκρούουσα εις πάγους έορτάζεται πανηγυρι- 
κώς έν Πετρουπόλει· & διοικητής του φρουρίου 
Πέτρου-Παύλου διατάσσει νά κανονοβολήσωσιν, 
ό δ’ αύτοκρατωρ έξέρχεται εις τόν εξώστην του 
χειμερινού ανακτόρου, οπερ ΰψούται επί του 
κρηπιδώματος του Νέβα. Ή  λέμβος διαπλέει 
τόν ποταμόν φέρουσα τόν διοικητήν του φρου
ρίου, όστις κομίζει τω ήγεμόνι τό πρώτον ποτή- 
ριον υδατος έκ του ποταμού. Παρουσιάζων δ’ 
αύτω λέγει· «Τό έαρ αποστέλλει ήμΐν τούτο τό 
δείγμα ότι ό σκοτεινός χειμ.ών παρήλθεν». Ό  
αύτοκρατωρ λαμβάνει καί πίνει τό ύδωρ, δια- 
τάσσει δέ νά πληρώσωσι τό ποτήριον χρυσών 
νομισμάτων. Οΰτω συνέβαινον τά πράγματα 
μέχρι τών χρόνων 'Αλεξάνδρου τού Β’. ’Αλλά 
παρετηρήθη οτι κατά μικρόν τό μέγεθος τού 
ποτηριού ηδξανε σημαντικώς, τούθ’ οπερ ήνάγ- 
καζε τόν αύτοκοάτορα νά πίνη μέγα ποσόν ρυ
παρού όδατος. νά αΰξάνη δ' άναλόγως καί τήν 
ποσότητα τών νομισμάτων πρός πλήρωσιν τού 
ποτηριού. Όθεν άπό τίνος χρόνου τό πράγμα 
καθωρίσθη ακριβώς: τό πρώτον ποτήριον υδατος 
έκ τού Νέβα πληοούται μέ διακόσια χρυσά 
όούβλια.
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Κατά τινα νεωτάτην στατιστικήν τά διάφορα 
Κράτη τής ταχυδρομικής Ένώσεως είσέπραξαν 
κατά τό παρελθόν έτος 1883 έκ τής ταχυδρο
μικής αύτών υπηρεσίας τά έξης ποσά έκαστον: 
Αί Ήνωμέναι Πολιτεϊαι φράγκα 220,570,892, 
ή Γερμανία 213,111,609, ή Μεγάλη Βρετανία
182,524,000, ή Γαλλία 154,253,661, ή ’Ρωσ- 
σία 60,944,468, ή Αυστρία 47,876,630, ή 
Ιταλία 32,660,886, αί άγγλικαί Ίνδίαι 23, 
746,024, ή Ουγγαρία 18,400,203, ή Ελβετία 
17,106,436, ή 'Ισπανία 14,902,639, τό Βέλ- 
γιον 12,754,276, ή 'Ολλανδία 9,910,374, ή 
’Ιαπωνία 9,077,987, ή Σουηδία 7,886,100, ή 
Δανία 6,177,560, ή ’Ρουμανία 4,076,921, τό 
Μεξικόν 3,615,398, ή Αλγερία καίΤύνις 3,346. 
111, ή Πορτογαλλία 3,018,868, ή ’Αργεντινή 
Δημοκρατία 2,319,460, ή Αίγυπτος 2,215,713, 
ή Χιλή 1,709,100, ή Ελλάς 904,822, ή Βουλ
γαρία 483,733, τό Λουξεμβούργου 445,585, ή 
Ιίερσία 372,200, ή Γουατεμαλα 186,513, ή. 
δημοκρατία τής ’Ονδούρας 20,385. Έκ τών ανω
τέρω αριθμών δείκνυται οτι τάς μεγίστας προσ
όδους έκ τής ταχυδρομικής καί τηλεγραφικής 
υπηρεσίας καρποϋνται έκεϊναι αί χώραι, παρ’ 
αίς ή εμπορική κίνησις είνε μεγαλειτέρα, ή δέ 
έκπαίδευσις τού λαού μάλλον διαδεδομένη. Ού
τως ή 'Ελβετία εν σχέσει πρός τόν πληθυσμόν 
αυτής έχει τάς μεγίστας ταχυδρομικάς προσό
δους, εις άς όμως ούκ ολίγον συμβάλλεται καί ή 
μεγάλη πάντοτε αυτόθι συγκέντρωσις ξένου 
πληθυσμού. Τάς άνωτέρας όμως καθαράς προσό
δους έχει ή Γαλλία, διότι έκ τών 154,253, 
661 εις ά ανέρχονται αί εισπράξεις, δαπανών- 
ται εις τήν ταχυδρομικήν υπηρεσίαν μόνον περί 
τά 70,000,000. Τούτο δέ διότι οί ταχυδρομι- 
καί υπάλληλοι έχουσι μικρούς μισθούς, καθό ανα- 
λαμβάνοντες οί πλεΐστοι τήν ταχυδρομικήν 
υπηρεσίαν ούχί ώς κύριον έργον. άλλ’ ώς πρόσθε
τον ένασχόλ.ησιν, καί προσέτι διότι αί σιδηρο- 
δρομικαί Έταιρίαι έ'χουσιν άναλάβει τήν ύπο- 
χρέωσιν τής άμισθου μεταφοράς τών ταχυδρο
μικών σάκκων.

Κατά τήν άρτι δημοσιευθείσαν ε”κθεσιν τής 
διαχειρίσεως τού ορφανοτροφείου Χατζή Κώνστα 
κατά τό έ'τος 1883 ήσαν κατατεταγμένοι έν 
αύτω 205 νέοι. Άπεφοίτησαν 41, έξ ών 9 ήσαν 
υπότροφοι- οί πλεΐστοι τούτων έξασκούσι την τέ
χνην, ήν έκαστος έδιδάχθη έν τω ορφανοτροφείο». 
Ή  χρημ.ατική περιουσία τού ορφανοτροφείου άνήρ- 
χετο κατά τό λήξαν έ'τος εις 1,400,000 δρ. 
ή δέ κτηματική μετά τών κτιρίων καί γηπέδων 
αύτού εις δρ. 750,000. Τά έξοδα τής διαχει
ρίσεως τού λήξαντος έτους άνήλθον εις δρ. 82. 
304,23 τά δ έσοδα εις 139,954,57, κατελή- 
ΐίθη τουτέστι πλεόνασμα έκ δρ. 57,650,34.

Άνδρου Κορόμηλα 1884,— Β' 794.


