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Έ σ α ν δύο οίκίαι έπί τής α.ύτής δδού, ή μία
τής ά λ λ η , αντιμέτωπος.
Ή μία μεγάλη, άρχοντος οικία, ή άλλη μι
αρά, ταπεινή, σχεδόν καλύβη, πτωχόν πτωχού
ένδιαίτημα.
Έ δ ώ πυλώνες μεγάλοι, καί παράθυρα πολλά,
διά βαρυτίμων παραπετασμάτων ρετριάζοντα
τό άπλετον φώς, καί έξώσται κομψοί περιθέοντες τήν οικοδομήν, καί άνδηρα, αναπεπταμένα
το μέν εις τόν ήλιον, τό δέ εις τήν αύραν τήν
εσπερινήν, καί κήπος όπίσω θαλερός καί βαθύ
σκιος, καί στρουθιών τά γμ α τα πολυάριθμα, φλυαροΰντα ύπό τών δένδρων τό φύλλωμα καί ζωογονοϋντα τήν βαρείαν σιγήν, ήν περιέβαλλε τόν
οίκον πάσα ή σοβαρότης του πλούτου.
Έκεΐ μία μόνη μικρά Θύρα, καί στενόν παράθυρον μόλις που τάς κυριακάς καί τά ς έορτάς
δειλώς άνοιγόμενον, καί πέραν έκεΐ, εις τό άκρο^
στενού διαδρόμου καί όπισθεν τών δύο χαμογείων δωμάτων άτινα άπετέλουν τόν πτωχικόν
οίκον, αύλή εΰρεϊα, ής τό γεώδες έδαφος συνεκύκων δι’ όλης τής ημέρας παιδία γυμνό.·οδα
φαιδρώς φωνασκούντα, καί όρνιθες κλώζουσαι
καί ^αμφοκοπούσαι τό χώμα, άς ένθεν μέν κατεδίωκεν άκάκως πυρρόθριξ μολοσσός, απαθής δ ’
έκεϊθεν άλ λά προσηνής τό φαινόμενον έθεάτο γέ
ρων τεφρόχρους όνος, προσδεδεμένος εις φάτνην
πενιχράν, ύπό τήν στέγην ολίγων σανίδων.
Τοϋ πλουσίου μεγάρου κάτοικοι, πλήν τών
πολλών οίκετών, άφώνων καί σοβαρών ώς ό οίκος,
ησαν δύο μόνοι: άνήρ καί γυνή. Ό Θεός δέν
είχε δώσει τέκνα εις αυτούς, νομισας ίσως δτι
αρκετός ήν δ πλούτος· ά λ λ ’ είχε δώσει φίλους
πολλούς εις τόν πλούτον των, οΐτινες έπλήρουν
πολλάκις τήν τράπεζαν αύτών κ' έφαίδρυνον
ενίοτε τάς αίθούσας των. Δέν έφαίδρυνον δμως
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καί τόν οίκον αύτών οί ξένοι· πολλάκις δέ τά
ομματα ττς πλούσιας άλλ’ έρήμου οίκοδεσποίνης
έθόλου μελαγχολία καί δάκρυ δειλόν άνέβλυζεν
ύπό τά βλέφαρά της, δσάκις άπό τής σιγής τοϋ
θαλάμου της, έθεώρει διά τοϋ παραθύρου εις τήν
άπέναντι πτωχικήν αύλήν, κ’ έβλεπε τ ά άκτένιστα παιδία τού γείτονος παίζοντα έν φωναΐς
καί θορύβω τό χεράχι καί τόν χρνπτόχ.
Διότι είχε πολλά παιδία δ γείτων. Ούδ’ αύτός
δ ίδιος ήξευρε πόσα— ε”λεγεν άστειευόμενος δσά
κις ήρωτάτο. Ό τ ε δέ τήν εσπέραν έπέστρεφεν
οίκαδε δ ημερόβιος εργάτης, άλλοτε πεζός, καί
άλλοτε σοβαρός κεντρίζων τόν όνον του, καί ήνοΐγετο πρό αύτοϋ ή θύρα τοϋ οίκίσκου χωρίς καν
έκεϊνος νά τήν ώθηση, άλαλαγμός χαρμόσυνος
ήγείρετο άπό τής αυλής, καί πάσα παιδιά κατελείπετο εις τό μέσον, καί όλος τών παικτόρων
δ έσμός, μικρών καί μεγάλων, έκρεμάτο βοτρυδόν άπό τών φορεμάτων τοϋ πατρός. Ό εύσταλέστερος άνερριχάτο εις τούς ώμους του, ή ζωη
ρότερα ήρπαζεν άπό τής άγκάλης του τόν άρ
τον τής εσπέρας, άλλος άνηρτάτο άπό τού τρα
χήλου του, καί τ ά μικρότερα ένηγκαλίζοντο τάς
κνήμας του.
— “Ελα ήσυχάστε! αφήστε τον πατέρα σας νά
ξανασάνη ! έφώνει πρός τό στίφος τών πολιορκη
τών ή κυρά Δημήτραινα, εύσωμος καί πορφυρόχρους μεσήλιξ, ής τά σπαργώντα στήθη, άνέτως
άναπτυχθέντα ύπό τά στόματα δέκα θηλαστικών
νηπίων καί ούδένα ποτέ γνωρίσαντα στηθόδε
σμον, έκυμαίνοντο μεγαλοπρεπώς, μόλις συγκρατούμενα ύπό τών πτυχών τού χιτώνός της.
— Ά σ ’ τ α ! μή τά μαλλώνης I άπήντα δ
κύρ Δημήτρης, καί άναλαμβάνων εις τάς άγκάλας του τά δύο δίδυμα μικρά του, έκάθητο κεκμηκώς έπί τού σάγματος τού όνου κ’ ¿σπόγγιζε
τόν άδρόν τοϋ μετώπου του ιδρώτα διά τής πο
διάς τών τέκνων του.
Τοιούτων φαιδρών σκηνών πολλάκις έγίνοντο
άπό τού εξώστου των θεαταί δ Κύριος Μαρής
καί ή Κυρία Μαρή, τού πλουσίου οίκου οί άπαιδες άρχοντες. Κ ’ εκείνος μέν, εκατομμυριούχος
χρηματιστής, άπό μακρού ήδη τραχυνθείς τήν
καρδίαν έκ τών συγκινήσεων τής ύψωσεως καί
τού εχπεσμον, δυσθύμως μάλλον προσέβλεπε τάς
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θορυβώδεις αύτάς και προστύχους, ώς τάς άπεκάλει, οίκογενειακάς πανηγύρεις, αί’τινες έτάραττον την εσπέραν οΰ μόνον την κοπιώδη συνήθως
χώνευσίν του, άλλα καί πάσαν τήν ηρεμίαν των
οικονομικών αυτού υπολογισμών. Ά λ λ ' ή σύζυ
γός του, γυνή καί δίς ήδη άποτυχούσα μήτηρ,
μακράν πολλάκις ώραν έλησμονεϊτο θεωρούσα τήν
διηνεκή σχεδόν εκείνην τύρβην, καί μειδίαμα
παράδοξον, χαράς ά μ α καί πόνου μαρτύριον, διέστελλε τ α χείλη της. Τί δέν έδιδε διά μικράν
τινα μόνον μερίδα της ζωηρότητος εκείνης καί
τα ρα χ ή ς!
**
¥
'Εσπέραν τινά, — ήτο πρώτη Κυριακή τών
άπόκρεω — δ Δημήτρης έπέστρεψεν ¿νωρίτερα
εις τόν οίκόν του.
Ή τ ο καταφορτωμένος.
Διά τού δεξιού βραχίονος έσφιγγεν ένηγκαλισμένον ταβαγ, οθεν άπό παχέος όρύζης στρώ
ματος προέκυπτον πού καί πού, ώς λόφοι μικροί,
τεμάχια κρέατος οπτού, κάτωθεν δ ’ αυτού άνελικνίζετο δίκην εκκρεμούς άπό τής δεξιάς του
χειρόςφιάλη μελάγχρους ευμεγέθης, πλήρης ξαν
θού ρητινίτου. 'Αριστερόθεν έκράτει μανδήλιον,
εγκυμονούν τις οίδε τίνα καί ποια έκτακτα τρ α γήματα, κ' επί τού μανδηλίου ¿"σφίγγε διά τού
άντίχειρος χάρτινον πρόστυχον προσωπειον είκοσι
λεπτών.
— Έ λ α , Μαριώ, να ζής ! ξεφόρτωσέ με, έφώνησεν εισερχόμενος.
’Α λλά πού να προφθάση ή Μαριώ ! Τρία ήρπασαν διά μιάς τήν βαύκαλιν, άλ λα τόσα τό
μανδήλιον, ούτινος διεσπάρησαν χαμαί τά περι
εχόμενα— δύο λεμόνια εδώ, πέντε μ.ήλα εκεί,
ολίγα μ ύγδαλα παρέκει— καί ή γενική κ α τ’
αυτών έφοδος τών παιδιών έσωσεν άπό σοβαρού
κινδύνου τόν ταβαγ, ον κατώρθωσε τέλος νά παραλάβη σώον καί ακέραιόν ή μήτηρ.
— Κ ύτταξε, κύτταξε τά διαβολόπουλα ! έφώνει αϋτη καί ήγωνίζετο άσθμαίνουσα νά έπαναφέρη τήν τάξιν εν μέσφ τού άφηνιάσαντος στί
φους, ενώ ό πατήρ έκράτει τό προσωπειον ύψη—
λά , ύψηλότερα τών κ ατ' αυτού άναπηδώντων μ.ικρών, κ’ έλεγεν ά τα ρ ά χ ω ς:
— Αΐ, ησυχία, τόρα, η σ υ χ ία !.. . Κάμετε
φρόνιμα . . . ειδεμή δέν έχει μουτσούνα !
— Μουτσούνα! Μουτσούνα! έκραύγασεν έν
χορω τό παιδοθέμιον, θορυβώδη συγκροτούν πυρρίχιον κύκλω τού πατρός, ένώ ή μήτηρ μόλις
κατώρθου νά περίσυναγάγη άπό τού πεδίου τής
μάχης τούς άπό τού μανδηλίου πεσόντας τραυ
ματίας.
Τέλος έπήλθεν ησυχία έν τω οίκω τού κύρ
Δημήτρη. Τ ά παιδία κατηυνάσθησαν, καί συναχθέντα περί τον ταβ&γ ώσφραίνοντο βουλιμιώντα τό περιεχόμενον. Ή οικοδέσποινα έστρωσεν
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έν μέσφ τήν βραχύποδα τράπεζαν τού δείπνου,
τόν aogtpdr, καί άνήψε παρ’ αΰτφ κλαυθμηρίζοντα λύχνον. Ό κύρ Δημήτρης, ¿κάθισε χαμαί
σταυροποδητί καί σταυρώσας διά τού μ,αχαιρίου
του τόν άρτον έκοψε καί διένειμε.
— Δ όξα σοι δ Θεός, γυναίκα, είπε σταυροκοπούμενος, ή έβδομάδα πήγε καλά. Βγάλαμε
τριάντα δραχμαίς. Υ γεία νάχωμε καί όξονού 1
Ή φτώχια θέλει καλοπέρασι!
Οϋτω δ ’ εύθύμως ήρχισε κ’ εύθύμως έπεράνθη τό πτωχικόν τού πτωχού οίκου δείπνον.
’Αφού δέ τά παιδία ¿τραγάνισαν καί τό ε”σχατον φαγώσιμον όστούν τού ταβά, σκυθρωπάζοντος εύλόγως τού παρισταμένου μολοσσού,—
εις ον σκληρός άπέμεινε κλήρος, δ,τι μόνον άπρόσιτονείς παίδων όδόντας— καί άποσμήχοντα διά
ψωμιού τό πήλινον σκεύος έγάνωσαν αύτό λ ά μ πον καί στίλβον, ό κύρ Δημήτρης έμοίρασεν άκριβοδικαίως τά τρωγάλια εις τά τέκνα του, έστράγγισε εις τό ποτήριόν του τό κατάλοιπον τής
μελαψής φιάλης, καί σπογγίσας διά τής παλά
μης τόν μύστακα, είπεν εις τήν σύμβιόν του έν
άληθεΐ ευφροσύνη :
— Δός μου τόρα λιγάκι τό μπουζούκι μου,
κυρά Μαριώ, νά τό τραγουδήσωμε!
— Δέν νυστάξατε σείς άκόμη, ήρώτησεν ή
κυρά Δημήτραινα, άλλά τοσαύτα διά μιάς άπήντησαν ο χ ι ! εις μίαν κορυφωθέντα κραυγήν,
ώστε καθησύχασε μέν ή μ,ητρική μέριμνα, έξετέλεσε δ ’ άμέσως τό παραγγελθέν ή συζυγική
προθυμία.
Τό προσαχθέν μπουζούκιον ήτο πατρική κλη
ρονομιά τού Κύρ Δημ.ήτρη. Ό πατήρ αυτού,
βαρελοποιός ποτε καί μουσικός κ ατά τάς ώρας
τής σχολής του, μόλις είχε κατορθώσει νά διδάξη τόν υιόν του, πλήν τυπικών τινων υποκρού
σεων, ένα συρτόν καί ήμισυν καλαματιανόν.
'Α λ λά το έν καί ήμισυ αΰτόήρκει εις διασκέδασιν τών παιδιών, ών αί χορευτικαί γνώσεις περιωρίζοντο κ α τ’ άνάγκην εις τό μουσικόν τού πα
τρός των εύρετήριον.
— ’Ελάτε τώρα σείς, είπεν ούτος, πιασθήτε
άπό τά χέριοε. . . 'Εμπρός δ Νικολής, ύστερα δ
Γεώργης, καί οι άλλοι μέ τήν άράδα. Σ υρτό!
Ό Νικολής πού τραβάει τό χορό, φορεί καί τη
μουτζο;υνα
— Κ’ έμεϊς πατέρα ; έμεΐς ; έφώνησε δυσθύμως δ λοιπός όμιλος, δέ θά τήν φορέσωμε ;
— 'Α γάλια άγάλια ! Έ ν α ς ένας θά τραβά
τό χορό καί θά τήν φορή.
Καί άνέκρουσεν δ μουσικός, καί ήρχισεν ή δια
σκέδασες.
Ελαφροί τών παιδιών οί μικροί πόδες έπληττον, ρυθμικώς ενίοτε, τό π άτω μ α, αί λάλοι των
γλώσσαι παρηκολούθουν κ ατά διαλείμματα διά
προχείρου άσματος τόν σκοπόν τής ορχήστρας, δ

δέ πατήρ, διακόπτων ενίοτε τήν μουσουργίαν,
άνέμελπεν έρρινον καί βροντόφωνον ώδήν, πρός
ήν άγαλλιών καί σκιρτών άπήντα δ χορός.
— Κέφι πού τώχεις, ευλογημένε ! έλεγεν ή
κυρά Μαριώ, νανουρίζουσα ήρέμα τό βρέφος της,
— διότι είχε καί βρέφος ή ευλογημένη.— Κέφι
πού τώ χ εις! Δέν πέφτεις νά πλαγιάσης, πού εί
σαι κουρασμένος, μόνον κάθεσαι κ α ί .. .
Κτύπος δυνατός εις τήν ¿ξώθυραν διέκοψε τής
Δημήτραινας τήν φράσιν καί τού Δημήτρη τήν
μουσικήν.
— Ποιός νγ.νε τέτοια ώ ρα ! είπεν οΰτος, άποθέτων τό δργανόν του καί ¿γειρόμενος. Έ λ α !
σιωπή έσεΐς καί ησυχία! έξηκολούθησεν άποτεινόμενος πρός τά παιδία, άτινα έξηκολούθουν όρχούμενα καί μετά τό πέρας τού μέλους, ώς θ ά 
λασσα σαλευομένη καί μ ετά τού άνέμου την
πτώσιν.
Κ ’ έβάδισε πρός τήν θύραν.
* »
*

Καθ’ ον χρόνον ηύθύμουν καί διεσκέδαζον οί
κάτοικοι τής πτωχής καλύβης, έπληττον καί έχασμώντο τού πλουσίου οικου οί κύριοι.
Περάναντες τό γεύμά των, όπερ άφθονον ώς
συνήθως καί ποικίλον, ούδέν εϊχεν ιδιαίτερον
γνώρισμα, τό δυνάμενον ν’ άναμνήση αυτούς τήν
άπόκρεω, άνεκλίθησαν άμφότεροι άπέναντι άλλήλων, έκεΐνος μέν έπί σοφά μαλακού, καπνίζων τό σιγάρον του, καί χειλοποτών ήρέμα τον
καφέν του, αυτή δέ έπί τού εγγυτάτου εις την
τράπεζαν κλιντήρος, θωπεύουσα νωχελώς διά τής
λευκής καί δακτυλιοφόρτου χειρός της τό λειον
τρίχωμα χονδροκεφάλου αίλούρου ^έγχοντος μα
καρίως έπί τών γονάτων της.
Πλήν τού ρόγχου τούτου, σιγή έντελής έπεκράτησεν ικανήν ώραν έν τή αιθούση.
"Οτε δέ τέλος δ κύριος Μ αρής έρρόφησε, πλήν
τού καφέ του, καί μικρόν ποτήριον κονιάκ, καί
ήσθάνθη τό σιγάρον του έγγίζον εις τό πέρας,
άνεκάθισε, μορφάζων έκ μικρού τίνος ρευματικού
νυγμού, δν ήσθάνετο εις τήν κνήμην, καί ειπεν
άφού μεγαλοφώνως έχασμήθη:
— Δέν παίζεις λιγάκι Βοοιίαοβ, Έρμιόνη ;
— Ο υφ! καυμένε 'Α γ η σ ίλ α ε,., νά ήξευρες
πώς βαρηοΰμαι. . , άπήντησεν έκείνη, παρατείνουσα μετά κόπου τάς λέξεις καί οίονεί συλλαβίζουσα αΰτάς. ’Επάνω εις τήν χώνευσιν.. καί
πού ν’ άφήσω τόρα τόν καύμένον τόν Πλούτωνα,
πού κοιμάται τόσον εύμορφα.
— Καλά ! ύπέλαβεν δ Α γησίλαος καί ή τε
λευταία τής λέξεώς του συλλαβή άπήχησεν εις
δεύτερον καί φοβερώτερον τού πρώτου χάσμημα.
— Τί; ¿νύσταξες κι’ δλα ; ήρώτησεν ή σύ
ζυγός του, άκούουσα μάλλον ή βλέπουσα την

συζυγικήν εκείνην χασμωδίαν. Μήπως δέν είσαι
καλά;
— Κ αλά είμ α ι., άλλά βαρηοΰμαι κ’ έ γ ώ . .
’ξεύρεις.
_
,
,
,
— Δέν πηγαίνεις καμμιάν ώρα εις την λέ
σχην νά διασκεδάσης;
— Άποκρηά σήμερον,. . ποιος θά είνε εις την
λέσχην ; Έ π ε ιτ α . . μπορεί νά μάς έλθουν καί τί
ποτε μάσκάρες άπόψε. .
— Ό Θεός νά τού; φώτιση, νά σού είπώ !
Διότι αύταίς ή βραδυαίς τού χειμ.ώνος είνε άτελείωταις
Τήν στιγμήν έκείνην είσελθών υπηρέτης, αογος τήν άναβολήν, άφήκεν έπί τής τραπέζης
έσμην έφημερίδων, είπών απλώς :
— Ταχυδρομείο·/ !
— Ά , τί καλά, έφώνησεν εύθύμως δ Α γ η 
σίλαος, καί θείς έπί τής ρινός τάς διόπτρας του
άνέπτυξε τό νεώτατον τών φύλλων καί ήρχισε
τήν άνάγνωσιν άπό τού τέλους.
Ό Πλούτων, άφυπνισθείς, έπήδησε χαμαί
άνευ περαιτέρω διατυπώσεως, καί βυθίσας τους
έμπροσθίους του όνυχας εις τον παχύν τής αι
θούσης τάπ η τα έκύρτωσεν εύαρέστως την ραχιν
του, ή δέ κυρία Έρμιόνη, άνεγερθεϊσα ήνοιξε
μίαν τών επί τής όδού θυρίδων.
— Ν ά πάρωμεν ολίγο άέρα καί κλείω ευθύς,
είπε προλαμβάνουσα πάσαν τού άνδρός της διαμαρτύρησιν.
Ά λ λ ’ άπό τής θυρίδος έκείνης, πλήν τού δρο
σερού άέρος, είσέβαλεν άπρόσκλητος ξένος καί ή
εύθυμος άντήχησις τού μπουζουκίου τού Κύρ Δημήτρη.
— Ν ά τ α ! είπεν δ χρηματιστής έξακολουθών
τήν άνάγνωσιν του- άρχισαν πάλιν οί αντικρυνοί μας τά συνειθισμένα. Ξεύρεις, Έρμιόνη, ότι
κατήντησεν άνυπόφορος αυτός δ κύρ Δημήτρης με
τό κοπάδι του;
— Διατί οί καϋμένοι; ήρώτησε μετ’ άγαθότητος ή κυρία. Διασκεδάζουν., .δέν κάμνουν κακόν.
Τί σέ πειράζουν ;
Μέ άνησυχούν. . . τί άλλο θέλεις νά με πει
ράξουν ; άπήντησεν έκεΐνος, άναγινώσκων πάν
τοτε.
— Έ γ ώ τούς ζηλεύω, νά σού είπώ, ύπέλαβε
μετά μικρόν ή κυρία Μαρή, πλησιάζουσα εις τόν
σύζυγόν της καί θωπεύουσα ήρέμα τόν έπί τής
έφημερίδος κύπτοντα τράχηλόν του.
— Τί σού ήλθε ; είπεν έκεΐνος άναβλέπων.
Τήν έρώτησεν ταύτην ύπέλαβεν ή Έρμιόνη
άποτεινομένην εις τήν ζήλειαν μάλλον ή την θω
πείαν της, κ’ έσπευσε νά προσθέση·
— Ά χ , . . .ζηλεύω τά παιδιά των.Δέν ξεύρεις
πόσα είνε, ’Αγησίλαε. . . καί όλα τ ό σ α . . . τοσα,
τό ένα μικρότερο καί ώραιότερο άπό τ αλλο. Ν α
είχαμε κ’ έμεΐς κανένα ! . . είπε μετ’ ολίγον σιγα
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λή τή φωνή καί κύπτουσα τήν μορφήν τη : προς
την μορφήν του συζύγου της.
— Χ ά, χά, γ χ ! έφώνησεν Εκείνο; γελών, μέ
την ώρα σου ήλθε ή ορεξις ! Ποιος σου π ταίει;
μή τα κάμνεις μισά !
Καί άποβαλών τάς διόπτρας του ήγέρθη κ’
έπλησίασεν είς τήν εστίαν.
— Με τα σω στά σου λοιμόν, αγάπη μου, έξηκολούΟησε διά μειλίχιας φωνής, προσπαθών νά κολάση τήν προ μικρού τραχύτητα τής φοάσεώς του,
μέ τά σωστά σου ζηλεύεις τούς γείτονάς μ α ς;
— Καί είνε νά μή τούς ζηλεύση κανείς ; Δεν
βλεπεις τί ευτυχισμένοι ζοϋν ! ΙΙώς είνε πτωχοί!.,
άδιάφορον. Ό λ οι ροδοκόκκινοι άπό υγείαν. . . Ά —
νάγκας δέν έχουν. . . φροντίδας δεν έχουν. . . Σπί
τι γεμάτο ζωήν καί χαράν 1 "Οταν εινε νά δουλεύσουν δουλεύουν, καίδταν είνε νά διασκεδάσουν
διασκεδάζουν. Ό χ ι . . .
— Ό χ ι ’σάν έμάς ; ήθελες νά είπής κ' Iστάθης.
— Βέβαια. Ψ εύματα ; άπήντησεν ή κυρία
Μαρή, ΰψούσα τούς ώμους. 'Ημείς μέ δλα μας
τά κ α λ ά . . . μέ τά πλούτη μας, μέ ώραΐο σπίτι,
μέ αμάξια, μαγείρους, ύπηρέτας, τ ά έχομεν αιω
νίως καταιβασμένα, σάν νά έχωμεν πένθος· καί
αν δέν έλθη κανείς ξένος νά μάς ίδή, δέν άνοίγομεν το στόμα μ ας ώοαις. Έ γ ώ τούλάχιστον σέ
βεβαιόνω, εξηκαλούθησεν ή αγαθή γυνή μετά πι
κρού μειδιάματος, κατήντησα νά μήν ομιλώ πα
ρά όταν μαλλόνω τούς ύπηρέτας. . . Αύτοί οί π τω 
χοί μέ τό τίποτε είνε πάντα ευχαριστημένοι, εύ
θυμοι, διασκεδάζουν αδιάκοπα, τραγουδούν, χο
ρεύουν, χαίρονται τήν ζωήν των τέλος πάντων.
Διατί αύτό ;
— Δ ια τί! είπε καθ’ έαυτόν ό -χρηματιστής,
περίπατων σιγά άνω καί κάτω έν τή αιθούση.
Είτα δέ ώσεί φαεινή τις ιδέα ε’πήλθεν αίφνης
άπαντώσα είς τό ενδιάθετον αύτό ερώτημα,έστη
άποτόμως έπιστραφείς ενώπιον τής συζύγου του
καί ήρώτησε·
— Θέλεις, Έρμιόνη μου, νά σιωπήσουν οι γεί
τονες μας, καί νά παύση δλη αύτή ή διασκέδα
σες καί ό θόρυβος;
— Ό χ ι τού; καύμένους ! άπήντησεν ¿κείνη
περίτρομος, τις οίδεν όποια ύποθέτουσα τά σχέδια
τού συζύγου της. Ό χ ι , . . . μ ή τούς κάμης κα
κόν ! άφησέ τους. . . τί μάς πειράζουν ;
— Κακόν νά τούς κ ά μ ω ; άπήντησε μειδιώ;
ό κύριος Μαρής. Πού σού έφάνη ; Έννοια σου, μήν
άνησυχης.. .κ αί δέν θά πάθουν τίποτε. Καλόν
θά τούς κ άμ ω . . . καί θά σιωπήσουν. Θ ά ΐδ ή ς !
— Μά τί σκοπόν έχεις ;
Ό ’Αγησίλαος ούδέν άπήντησεν, άλλ’ έξελθών τής αιθούσης, καί καλέσας τον υπηρέτην
του Γιάννην είπεν είς αυτόν όλίγας λέξεις ταπεινή
τήφωνή.

Μ ετά τινας στιγμάς ό Γιάννης έκρουεν, ώ?
εϊδομεν ή δη , τήν θύραν τού Κύρ Δημήτρη.
**
*
Τήν επαύριον έσπέραν 6 κύρ Δημήτρης, δειπνήσα; συντομώτεοον καί τού συνήθους, έπλυνε
πρώτον τάς χεϊρας αύτού καί τό πρόσωπον, ε’νεδϋθη κατόπιν εν ζεύγος καινουργών δήθεν σανδαλίων, άτινα άπό πέντε ήδη ετών έφύλαττεν ή
Μαριώ εντός παλαιού έρμαρίου διά τάς όισπο
τιχάς έορτάς, ε’φόοεσε τό καλόν του φέσιον, καί
εύτρεπίσας όσον κάλλιον ήδύνατο τήν λοιπήν αύ
τού άναβολήν, ήτοιμάσθη νά έξέλθη, λέγω ν:
— "Ας πάμε νά ίδούμε τί μάς θέλει ό κύρ
’Αγησίλαος.
— Δέν θ’ άργήσης ; ήρώτησεν ή σύζυγός του.
— Πώς θ’ αργήσω ; Μήπως έχομε τίποτε νά
μοιράσωμε μέ τό γείτονα; Θάχη καμμιά δου
λειά νά μού παραγγείλη. . , Σέ δύο λεπτά είμαι
’πίσω.
— Κΰτταξε νά μή π α ρ α στρ α τή σ η ς.. .
— Μέ τό καλό μου φέσι; άπήντησεν ό Δ η
μήτρης, καταπλαγείς ότι ή σύμβιος του ύπέθεσεν
αύτόν ικανόν τοιαύτης μωρίας.
Κ ’ έξήλθε λέγων :
— Πλάγιασε τά παιδιά !
Ή κυρά Δημήτραινα, μείνασα μόνη κατέκλινε πρώτον τόν πολυάριθμον αύτής τόκον επί δύο
εύρέων στρωμάτων, χαμαί ήπλωμένων εντός τού
παρακειμένου θαλάμου, είτα δέ καθεσθεισα π α 
ρά τόν λύχνον της, ήρχισε πλέκουσχ κάλτσαν καί
διανοουμ,ένη τί άρά γε ήθελε τόν σύζυγόν της ό
κύριος ’ Αγησίλαος.
— Ν ά τόν φώτιζε ό Θεός, ε"λέγε καθ’ έαυτήν,
νά μάς έδιδε καμμιά καλή δουλειά. . . άποκοπή, νά βγάλωμε τίποτε. Κανένα χωράφι, νά είπούμε, νά τό βάλη αμπέλι ό Δημήτρης, · · καλο
γερικό, νά πάρωμ.ε καί ’μεϊς λιγάκι απάνω μ.ας.
Γιατί μ ’ όλ’ αύτά τά παιδιά,— ζωή ναχουνε!—
πού νά ’ βγή κάνεις μέ τό ’μεροδούλι. . . ψωμί μ.οναχά δέν μπορεί νά τά προφτάση ό καϋρ.ένος ό
Δημ-ήτρης.— Αί! δόξασοι ό θεός ! είπεν αίφνης
διακόπτουσα μεγαλοφώνως τάς σκέψεις της καί
σταυροκοπουμένη.
’Απορούσα δέ ότιό Δημήτρης δέν έπανήρχετο, άνέλαβε πάλιν άνεπαισθήτως τόν ειρμόν τού
τερπνού της ονείρου.
— Θάκανα ένα φουστανάκι τής ’ Ελένης μου,
έξηκολούθησε διαλογιζομένη, καί θάστελνκ καί
τό Νικολή μου ’ς τό σκολειό, νά μή μείνη στρα
βό τό καϋμένο, καί μ.έ βλαστημ.άη μ.ιά ’μέρα.
θ άκ ανα καί τό τάμ.μ.α πού έχω ’ς τήν Βαγγε
λίστρα γιά τό Σπύρομου, οταν έβγαλε τή ’βλο
γ ι ά ,., καί δέν ’μπόρεσα άκόμη νά τό στείλω..—
μέ τί νά τό στείλω! "Αν περίσσευε τίποτε, α ί !
θάκανα κ’ έγώ, νά σού πώ, ένα δούχο νά βάλω
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τάλλ.ηρα ; . . Δημήτρη !
άπάνω μου, πού περπατώ τόρα δύο χρόνια μέ
— Έ λ α , έ λ α . . μήν ήσαι τρελλή ! Μού τά χ ά 
μπαλώμ.ατα. , .
ρισε ό κύρ ’Αγησίλαος. . . Πού ό θεός νά μού κόΟύτω δέ δειλώς ιστιοδρομούσα διά τού πελάβη χρόνια νά τού δίνε) μέραις! Κάθισε κάθισε
γους τών ονείρων, δέν ήκουσεν ή Μαριώ άνοιγονά ’σ τ ά ’πώ !
μένην καί κλειομένην τήν αυλόθυραν, ούτε την
Καί καθίσας πρώτος ¿κείνος ήρξατο προσπαμετ’ ολίγον ήμιανοιχθεϊσαν ήρεμα θύραν τού οίκίσκου, ούτ’ ενόησε τον κύρ Δημ,ήτρην, όστις προ- \ θών νά διηγηθή τ ά γενόμενα, καί ν’ άπαρτίση
κύψας διά τής θύρας τήν κεφαλήν, ήρώτησε σι- j είς έν όλον τά πράγματα, τάς ¿ντυπώσεις αύτού
καί τά αίσθήματά του.
γαλή τή φωνή πριν είσέλθη :
— Μπήκα, πού λές, Μαριώ μου, κ’ ένας ύπη— Κοιμήθηκαν τά παιδιά ;
ρέτης,— ’ντρεπόμουνα πού τόν κύτταζα, τόσο ω 
— Οϋ! μ ’ ¿τρόμαξες, καύμένε ! έφώνησεν ή
ραία ρούχα φορούσε. . .
άνανήψασα αίφνης σύζυγός του. Τί στέκεσαι τόρ’
αυτού; τελείωσες ; έλα μ.έσα.
— Τί τά θέλεις τόρ’ αύτά; διέκοψεν άνυπομο— Μή φωνάζης ! ύπέλαβε, σιγά καί πάλιν ό
νούσα ή κυρά Δημήτραινα. Λέγε τί έγεινε !
κύρ Δημήτρης, ίστάμενος πάντοτε επί τής φλιάς
— Στάσου δά , μή βιάζεσαι. Μπήκα τό λοιπόν
τής θύρας. Κοιμήθηκαν τά παιδιά ;
καί άπό κάμαρα σέ κάμαρα, ’μπρός ό δούλος
— 'Σέ καλό σου ! κοιμ.ήθηκαν βέβαια. Τί θά
’πίσω έγώ, βρέθηκα ’μπροστά ’ς τόν κύρ ’ Αγη
’πή αύτό ; Τί ρωτ?ς ; Τί σού ήλθε ;
σίλαο. Τί σπίτι, καύμένη Μαριώ ! Κ αλά πού έ
— Μεγάλα πράμματα, Μαριώ μου! άπήντη
βα λ α τά καινούρια μου παπούτσια.
σεν εκείνος εισερχόμενος.
— Ουφ, καύμένε,. . λέγε τί σού είπε, καί ά 
Πρέπει δ ’ άληθώς μεγάλα πράγματα νά είχον
φησε τής φλυαρίαις.
— Τί μου είπε ; καί θυμάμαι Οαρεΐς; Τί κά
συμβή είς τόν πτωχόν Δημήτρην, διότι καί τό
νομε, πώς περνούμε, πόσα παιδιά έχομε,. . άν ή
πρόσωπον αύ:ου ήτο ήλλοιωμένον, καί οϊ οφθαλ
μαστε στενοχωρημένοι.. . χίλια δύο. — Κ αλώ μοί του είχον λάμψιν άσυνήθη καί τής φωνής
τατος άνθρωπος, Μαριώ μου ! χρυσός άνθρωπος! . .
αύτού ή κλαγγή ήτο τρομώδης καί π αρηλλαγΑύριο εύθύς θά τού παραγγείλω μιά λα μ π άδα ,
μένη.
ίσα μέ τό μπόι του, νά τήν π άω ’ς τόν άϊ Δ η
— Καλέ τίέπαθες; ήρώτησεν έγειρομένη καί
μήτρη . . .
πλησιάζουσα άνησύχως ή κυρά Δημήτραινα. Σύ
δέν είσαι ο ίδιος.
— Κ α λά όλ’ α ύ τ ά ,.. μά πώς σοϋδωσε τά χρή
— Τόρα καί άλλη μια φορά ό ίδιος ! Κ ύ τταξ’
μ α τα ; γιατί σού τάδωσε ;
εδώ !
— Ξεύρω κ’ έγώ, για τί: έτσι θέλησε. Μάς
βλέπει, λέει, άπό τ ά παράθυρά του καί μάς χαί
Καί λαβών κάτωθεν τής μ ασχ άλη ; του σακρεται, . . γιατί έχομε πολλά παιδιά καί καλή
κίδιον πλήρες ταλλήρων κατήνεγκεν επ’ αύτού
καρδιά,, .κ αί ζούμε χαρούμενοι καί διασκεδάζο
βαρύν τόν γρόνθον του.
μ
ε . . .Κάνομε λιγάκι ανησυχία καμμιά φορά, μά
Ή πτωχή Μαριώ έγεινε κάτωχρος. ΊΙσθάνθη
δέν τόν πειράζει, λ έ ει,. . ή γυναΐκά του μάλιστα
διά μιάς λυόμενα τά γόνατά της· ήνοιξε τό στόμ άς καμαρώνει. . . . — δέν έχει, ξέρεις παιδί ή
μα της νά δμιλήση. . . άλλά πού φωνή ! Ένόμικαύμένη . . . — Τί έλεγα ; . . ά, ναί· τό λοιπόν,
σεν ότι ό λάρυγξ της είχε καταβή διά μιας είς
μάς λυπήθηκε, λέει, ¿μένα καί σένα, νά μάς βλέτά βάθη τού στήθους της. Εύτυχώς δέν ήτο
πη έτσι νά δουλεύωμε όλη μέρα, καί τού ήρθε,
φύσις αβρά, ήν ήδύνατο νά νικήση επί μακρόν ή
λέει, ή ιδέα νά μάς κάμη εύτυχισμένους.Μέ ρώ
συγκίνησις.
τησε, τί θέλω·— τί νά θέλω; ύγεία καί δουλειά,
— Δημήτρη ! ανέκραξε τέλος συνερχόμενη,
άφέντη.— Δουλειά ; λέει· έγώ νά σού δώσωχρήκαί ή φωνή της έβρόντησεν ώς φωνή κατηγόρου
μ α τα νά κάμης δουλειά, ό,τι δουλειά θέλεις. Καί
καί ή χειρ της ύψώθη άπειλητική. Πού τά ηύσηκόνεται μωρέ μάτια μου, βάζει ένα κλειδί ’σέ
ρες αύτά τά χρήματα ;
μιά όρθή κασσέλλα. . Κράκ ! έγώ τρόμαξα, νά
Ό πτωχός Δημήτρης έμεινε κ α τ’ άρχάς ένεός
καί κατάπληκτος πρό τής αιφνίδιας μεταμορφώ- | σού ’πώ !— ’Ανοίγει ένα πορτέλλο, χονδρό ’σάν κ’
σεω; τής συζύγου του. Ά λ λ ’ άστραπή ταχεία, ! ¿κείνο πού έχουν ή μπουκαπόρταις ’ς τά βασι
ή άστραπή τής υποψίας τής Μαριώς, διέδραμ-εν I λικά καράβια, καί βγάζει αύτή τή σακκούλα.
Ταύτα δέ λέγων ό κύρ Δημήτρης κατήνεγκε
αμέσως τήν διάνοιάν του, καί άνακαγχάσας πα- j
καί
πάλιν τόν γρόνθον του επί τού πρό ποδών του
ταγωδώς,
— Χ ά , χ ά ! είπε, μή θαρρής πώς τάκλεψα; j αποτεθειμένου σακκίου.
— ’Ε δώ μέσα, λέει, έχει πεντακόσια τάλληΜού τάδωσαν, ματάκια μου, μού τ ά , . δ ω . σαν,
ρα. Μπορείς νά κάμης μέ αύτά ο,τι δουλειά θέ
. . μού τά χάρισαν !
λεις. ΓΙάρ’ τ α ! Δέν θέλω χαρτί, ούτε άπόδειξι. “Αν
— Σού τά χάρισαν; Ποιος σού τά χάρισε;
Ποιος χαρίζει σήμερα ’ς τήν ’Αθήνα σακούλια | πλουτίσης καμμιά φορά, καί παν ή δουλειαίς σου

630

Ε Σ Τ ΙΑ

καλά, μοϋ τά δίνης . . ιίδεμή, χάρισμάσου. Μοϋ
φάνηκε πώς ώνειρευόμουνα.Δέν ήξευρα τί νά πώ,
. . τ ί νά κ ά μ ω .— Χάρισμά μου, λέω,αφέντη, μά
πώς . . . — Δεν εχει πώς, λέει· θά τ ά πάρης ! Μου
κάνεις χάρε,. . καί μοϋ σφίγγει τό χέρι. Μοϋ σφίγ
γει το χέρι, Μαριώ, κ α τά λ α β ες; Τί νά κάμω το
λοιπόν; τά πήρα. Κ ακά έκαμα; έπρεπε νά μή
τά π ά ρ ω ;
Ή πτωχή Μαριώ δέν ήδύνατο ν’ άπαντήση.
Έ κ λαιε. Τό ονειρόν της έκεϊνο, τό προ μικρού,
ήρχετο πάλιν ¡«ιδιών προ τής φαντασίας της,
καί τό μειδίαμά του δέν ήτο πλέον πλάνη, ουδέ
γοητεία. Ήδύνατο τόρα νά στείλη εις τό σχολεϊον τόν Νικολή της, . . .ήδύνατο νά κάμη τό
τάμ μ α της εις τήν Ευαγγελίστριαν.
Έκεΐ σιμ.ά της έκαιε ¡«κρόν κανδήλιον πρό
μικρού εικονίσματος τής Θεοτόκου. Ενώπιον τής
είκόνος αυτής εύρέθη αυτομάτως γονυπεπής ή κυρά Δημ.ήτραινα.
— Ά μ ’ δεν είπαμε δά , γυναίκα, ν’ άρχίσωμε
τά κλάμματα ! ύπέλαβεν δ άνήρ, βλέπων αυτήν
σπογγίζουσαν τά δάκρυά της, προσπαΟών δέ νά
νικήση καί αυτός την συγκίνησιν ήτις τόν κατελάμβανεν. ”Ελα, σήκω τόρα καί πάρ’ τ ’ αυτά
νά τά φυλάξης.
— Που νά τά φ υ λάξω ; ειπεν έγειρομένη ή
Μαριώ, άφοϋ έπέρανε τήν ύπέρ τοϋ μεγαλοδώρου
ευεργέτου θερμ-ήν αυτής δέησιν.
— Ξεύρω ’γώ ; δπου θέλεις. Ν ά έκεΐ, ’ς τη
μεγάλη κασσέλλα, ποϋ έχει καί μεγάλο κλειδί!
“Ε τσι! ίξηκολούθησεν, άφοϋ έξετελέσθη ή π α 
ραγγελία του. Δός μου τόρα τό κλειδί, καί βοήδησέ με νά βάλωμε τήν κασσέλλα άποκάτω άπό
τό κρεββάτι γιά πειό ασφάλεια.
— ’Α σφ άλεια; καί τί φ οβά σαι; νά μας π ατή 
σουν κλέφταις;
— Δέν ξεϋρω ε γ ώ ., όποιος φυλάει τά ^οϋχά
του έχει τά μισά· τόρα είμαστε πλούσιοι, κυρά
Μαριώ, τό κατάλαβες ; καί χρειάζεται προσοχή
καί φρόνησι.
— Καί ποιος μάς ξέρει, Δημήτρη μου;
— Ναι, δέν σου λ έω . . ,άπήντησεν εκείνος, ξύων
τήν κεφαλήν του, άλλα ποϋ ξέρεις ; δ διάβολοί
έχει πολλά ποδάρια, καί πολλά μ.άτια. Καλλί
τερα έτσι. Ά ! σβύσε τόρα τό φώς,νά π λαγιάσο
με, καί αϋριο τά λέμε. 'Αλήθεια, νά στείλης άπό
τό πρωί τά παιδιά, τ ά μισά 'ς τήν άδελφή μου,
καί τά μισά ’ς τή μάννα σου.
— Γ ια τ ί;
— Νάχωμε λίγη ησυχία αϋριο. . θάχωμε όμιλίαις ποϋ δέν είνε γιά παιδιά. . .
— Τ ά καϋμένα. , δέν τ ’ άφίνεις καί αύτά νά
χαροϋν;
— “Εχουν καιρό νά χαροϋν ! έπέμεινε λίγων,
σκαιότερον ή κ α τ’ αυτόν, δ Δημήτρης. Κάμε αυ
τό ποϋ σοϋ λέω.

— Καλό.
Καί τό άνδρόγυνον κατεκλίθη . . .ά λλά δέν ά πεκοιμήθη άμέσως, όπως άλλοτε, δτε δ ϋπνος ήρ
χετο ταχύς άναπαύων τ ά έκ τής εργασίας καταπεπονημένα των μέλη, καί ναρκών ευκόλως τήν
αργήν αύτών διάνοιαν. Εΐχον τόσα πράγματα νά
σκεφθοϋν άπόψε, ή Μαριώ καί δ Δημήτρης I Τί
νά κάμουν αύτά τά χρήματα; διενοεϊτο έκάτερος· τί ν' αγοράσουν ;Τ ί νά επιχειρήσουν; Πώς νά
τ ά καταστήσουν κερδοφόρα; Καί έπ ειτα ., ήτο
φρόνιμον νά τά κρατούν εις τόν πενιχρόν αύτών
οίκον, τόσα χρήματα ; Ό ,τ ι ήτο νά γείνη, έπρε
πε νά γείνη γρήγορα. . καί νά γείνη μάλιστα μέ
τρόπον, ώστε νά μή φ α ν ή ,.ν ά μήν έννοήσουν οί
συγγενείς τ ω ν . . — πτωχοί έπίσης ημερόβιοι— δτι
έπλούτησαν. Θ ά ήρχιζαν τότε τά δανεικά— καί
αγύριστα βεβαίως— καί αιτήσεις βοήθειας, καί
μεμψιμοιρίαι, καί δυσαρέσκειαι καί ύποψίαι ίσως
άκόμη,— τις οίδε— περί τής πηγής τού πλούτου
τ ω ν ., .κ αί φθόνος,., καί χίλια άλλα κ α κ ά . . .
“Επειτα δ κύριος Μαρής είχε εΐπεϊ νά τοϋ τά
έπιστρέψουν άν πάγουν καλά ή δουλειαίς τ ω ν ..
Δέν ε”πρεπε νά προσέξουν μήπως ζημιωθούν; Χ ω ρίί άλλο! άλλά π ώ ς ;., άπλοι άνθρωποι ώ ςήσαν;..
Κ ’ έσκέπτετο δ Δημήτρης, κ’ έσκέπτετο ή
Μαριώ, κ' έστρέφοντο μέ κλειστούς οφθαλμούς
έπί τής κλίνης των, προσποιούμενος έκαστος δτι
έκοιμάτο, ΐνα μή άφυπνήση τόν άλλον, ον ύπέθετε κοιμώμενον.
Τέλος ίβαρύνθη δ άνήρ νά κρατή κλειστά τά
όμ μ ατά του. Τ ά ήνοιξε, καί ειδεν άγρυπνον παρ
αύτω τήν γυναίκά του.
— Δέν κοιμάσαι καί σύ, Μαριώ ; είπε. 'Ε
γ ώ , τί νά σοϋ ’πώ, δέ μοϋ κολλάει ϋπνος άπόψι,
μ ' αύτά τά διαβολοχρήματα.
— Ά μ ’ έμενα;
— Πρέπει κάτι νά τά κ άμ ω μ ε. . . νά τά β γ ά λωμε άπό ’ δ ώ μ έσ α . . γ ια τί. . .
— Κ ' εγώ τό ίδιο συλλογίζομαι.
— Έ γ ώ λέω, γυναίκα . . .
Καί ήρχισε συζήτησις μακρά μεταξύ τών συ
ζύγων περί τής διαθέσεως τοϋ φοβερού έκείνου
περιεχομένου τοϋ σάκκου· συζήτησις ήρεμος τό
κατ’ άρχάς, ζωηρότερα κατόπιν, τραχυνθεϊσα
δέ βαθμηδόν εις έριδα καί άπολήξασα μετά
τινα ώραν εις πείσμονα μεγαλόφωνου λογομαχίαν,— την πρώτην ήν ήκουον οί ταπεινοί τής οι
κίας των τοίχοι.
Ά λ λ α ήθελεν δ εις καί άλλα ήθελεν δ άλλος·
Εκείνη γνώμην είχε ν' αγοράσουν χωράφια κα
λ ά καί νά τά φυτεύσουν αμπέλια· δ Δημήτρηί
έλεγε καλλίτερα ν' άνοιξη οινοπωλείου, ή καφε
νείου, ή άλλο τι έογον νά έπιχειρήση, ήσυχον
δρ.ως, καθιστικόν,. . διότι είχε βαρυνθή πλέον τήν
ά ξίνη ν,. . είχε γηράσει. .ήθελεν ολίγην άνάπαυσιν.
—■Κ απελειό ν’ άνοιξης ; βέβαια I ίφώνησεν
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όξύ ή κυρά Δημήτραινχ· γιά νά τώχης μπόλικο
καί χάρισμα !
— Κ α τά λ α βα πώς είσαι τρελλή, άπήντησε
σκαιώς δ Δημήτρης, καί έγερθείς κατέλιπε τήν
κλίνην.
— Έ γ ώ είμαι τρελλή, ή έσύ είσαι τεμπέλης
καί μ.εθύστακας ;
— Μ αριώ! έβρόντησεν εκείνοςέξαγριωθείς, καί
προύχώρησεν έγείρων τήν χεΐρα κατά τής συζύ
γου του.
— Θέλεις καί νά μέ δείρης ;
Ν ά τήν δείρη ! δ Δημήτρης νά δείρη τήν Μα
ριώ ! . . τήν μητέρα δέκα τέκνων του ! Ησχύνθη
δ ταλαίπωρος, ήσχύνθη έαυτόν, καί ή χειρ του
κατέπεσεν αδρανής.
— Κ ' έγώ είμαι μασκαράς, είπεν ή π ίω ς ,.. .
μά καί σύ καϋμένη είσαι ανόητη.
— Έ λ α , έλα πλάγιασε, Δημήτρη, νά ήσυ χάσης λιγάκι, άπήντησεν έκείνη, κάμπτουσα εις
θωπείαν τήν τρέμουσαν έιι φωνήν της.
• —Ποϋ νά πλαγιάσω τόρα ; μοϋ έφυγε δ ϋπνος·
ξεύρεις ό μ ω ς .. μοϋ έρχεται μία Ιδέα.
— “Αφησε τώρα τής ΐδέαις γιά αϋριο, κ’ έλα
νά κοιμηθής.
— Μοϋ έρχεται ί ? έ α . . .νά μετρήσω τά τά λ ληρα.
— Ν ά τά μετρήσης ; καί γιατί ; ποϋ σοϋ
ήλθε ;
— Ν ά ίδώ , είνε σω στά πεντακόσια; ή μέ γέ
λασε δ κύρ Μ αρής;
— Νά σέ γελάση δ άνθρωπος ; γιατί νά σέ γελάση, άφοϋ σοϋ τά χάρισε; Δέν σοϋδινε, ’σάν ή
θελε, ’λιγώτερα;
Ό Δημήτρης έμεινεν έπί στιγμήν σιγών, κύπτων ύπό τό βάρος της ακαταγώνιστου εκείνης
εύθύτητος.
— "Εχεις δίκηο, γυναίκα! είπε ταπεινή τή
φωνή, έχεις δ ίκ η ο.. .
Κ ' έντρεπόμενος νά έξακολουθήση μεγαλοφώ
νως, συνεπλήρωσεν ένδομύχως τήν φράσιν του : τά
χρήματα χαλούν τον άνθρωπον.
— Σαλέπι ζεστό ! ήκούσθη αίφνης φωνή βραγχώδης άπό τής οδού.
— 'Ν ά ! ’ξημέρωσε, είπεν έγειρομένη τής κλίνης
καί ή κυρά Μαριώ. Στάσου νά σοϋ πάρω λιγάκι
σαλέπι νά ζεσταθής.
**
•
Ό τε μετά τινας ώρας έφάνη πλήρης ή ημέ
ρα, καί φαιδρός είσεχώρησεν δ ήλιος διά τών χαραμίδων τού στενού παραθύρου τής μικρά; οικίας,
αθόρυβος έπεκράτει έν αύτψ ήρεμία.
Τά μεγαλείτερα καί θορυβωδέστερα των παι
διών είχον άποσταλή εις τήν μάμμην των, ό
Μαριώ έσάρωνε τήν αυλήν καί συνήγεν άπό τών
φωλεών τών ορνίθων της τά νωπά των ώ ά , ο δέ
Δημήτρης, καθήμενος πρό τής θύρας έκάπνιζε σιω
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πηλός αλλεπάλληλα σιγάρα κ’ έξεεν έπιμόνως
διά τής άριστεράς του χεερος τόν άξύριστον αύτού
πώγωνα.
— Δέν θά πής σήμερα σέ δουλειά ; ήρώτησεν
αίφνης, διακόπτουσα τό έργον της καί άνακύπτ·υσα ή Μαριώ.
— Τόρα π ειά ; πέρασε ή ώρα. Έ π ειτα έχομε
καί ν ά ’μιλήσωμε, γυναίκα, .πρέπει νά ίδούμε τί
θά κάμω με. . .
— Έ χ ομ ε καιρό. . .ν ά ’μιλήσωμε, άπήντησεν
έκείνη μελαγχολικώς, ένθυμουμένη τά νυκτερινά.
Σήκω τόρα, σήκω ! Πήγαινε νά πάρης λίγο άε'ρα ’ς τό π α ζά ρ ι. . νά ψωνήσης κι’ ολα. Ψωμί έ
χομε ολίγο., δέν θά μάς φτάση.Πάρε ένα καρβέ
λ ι . , λίγο τυρί καί κρασί.
— Δέν βράζεις καμπόσ’ αυγά, λέω έ γ ώ ; Τί
θά τά κάμης, ποϋ τά κρύβεις;
— Καί τή λαμπρή τί θά βάψωμε ; "Ελα, ελα
σήκω.
— Πώς βαρηέμαι καϋμένη! άπήντησεν δ Δ η
μήτρης, διατείνων εις ΰψος τούς βραχίονας.
— Βαρηέσαι; γιατί τά χ α γινήκαμε πλούσιοι,
βαρηέσαι;
— Πλούσιοι! άμή δέ γενήκαμε πλούσιοι! ΙΙεντακόσια τ ά λ λ η ρ α .. .μεγάλο πράγμα !
Ή κυρά Δημήτραινα ένόμισεν δ’τι παρήκουσε.
— Μέ τά σω στά σου είσαι; είπεν έ'.πληκτος.
— Α ΐ! κ ατάλαβα πώς έχεις πάλι όρεξι γιά
κ αυ γά. . . Δός μ.ου τό φέσι μου!
— Έ τ σ ι γειά σου !
Καί δ Δημήτρης έξήλθεν εις τήνδδόν.
— ’Σ τό καλό ! έφώνησεν ή σύζυγός του καί
κλείσασα τήν θύραν εισήλθεν εις τόν οίκόν της.
Ε ργασία δέν έλειπε ποτέ εις τήν πτωχήν οι
κοδέσποιναν καί άν τής έλειπεν, έδημιούργει,
διότι αδύνατον τής ήτο νά κάθηται, ώς έλεγε.
Παρήρχετο δέ οϋτω ή ίύρα, καί πάντοτε σχεδόν
ήκουε χωρίς νά περιμένη τόν κώδωνα τής Μ ητοοπό’ί εω ς σημαίνοντα τήν μεσημβρίαν. Ά λ λ ά
τήν ημέραν αυτήν δέν ήθελεν ή ιύρα νά περάση.
Έσιγύριζεν ή Μαριώ, έπλυνεν ολίγα φορέματα
τών μικρών της, διώρθωνεν άλλα, ήρχιζε τό
πλέξιμόν τ η ς,. . . ά λ λ ’ δ καιρός δέν παρήρχετο·
τί νά κάμη; Τής ήλθεν ίρεξις νά άνοιξη τό βαρύ
έκεϊνο κιβώτιον, καί νά ίδή ολίγον, — νά ίδή
μόνον _ _ τά τάύληρα τού σάκκου. Ποτέ της δέν
ειχεν ίδεϊ πολλά μ α ζ ή ,. . ,ούδέ ολίγα, ή άγαθή
γυνή. Ά λ λ ’ ένθυμ.ήθη αμέσως δτι είχε τό κλει
δών δ Δημήτρης. «Κρίμα I » είπε καθ’ έαυτήν,
καί έξήλθεν εις την αυλήν, οπου τά νεώτατα
τών παιδιών της έ'παιζον μετά τοϋ οίκοφύλακος
αολοσσού, σύροντα αυτόν άλλο άπο τών ώτων
καί άλλο άπό τής ουράς.
Τέλος έσήμανε μεσημβρία, καί δ Δημήτρης
δέν ειχεν έτι έπιστρέψει άπό τής άγοράς.
— Κάπου θάμπλεξε, διενοήθη ή Μαριώ. Κ α -
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λά που δέν είν’ έδώ τ α π α ιδ ιά ,., θα τ ’ άφινε
νηστικά.
Καί λαβούσα άπό του έρμαρίου τεμάχιον άρ
του, λείψκνον τής προτεραίας, τό έμοιράσθη μέ
τα μικρά της.
— ’Εκείνος θχφαγε βέβαια, είπε καθ’ έαυτήν.
’Αληθώς δέ είχε φάγει δ κύρ Δημήτρης, καί
είχε πίει μάλιστα.
Έξελθών της οικίας του, ήσθάνθη, καί αυτός
δέν ήξευρε διατί,έλαφρότερον τόν εαυτόν του. Έ νόμισεν ότι είχε γείνει διά μιας νεώτερος, δτι αί
κνήμαί του ησαν εύσταλέστεραι καί ιό βήμά
του κουφότερου, κ’ έβαινεν άνατείνων την κεφα
λήν καί ύποτονθορύζων τό δημοτικόν άσμα της
άπόκρεω : Κατήγορον? τη γάτα μας. αμέριμνος,
σχεδόν ϋπόπτερος. Μετ’ όλίγας στιγμάς εΐχεν
εντελώς λησμονήσει δτικατηυθύνετο εις την αγο
ράν. Έσκέπτετο, ύπελόγιζεν, έσχεδίαζε . . Πάντα
δέ ταύτα μειδιών, κατευχαριστημένος· Χωρίς νά
τό έννοήση, εύμέθη μετ’ ολίγον εις τό καφφενεΐον
του ΓΙαρήγγειλε καφέν, ε’κέρασε καί μερικούς
φίλους, τούς όποιους εύρεν εκεί, έπιε κατόπιν έν
δύο ρακία, φιλευθέντα ύπό τών φίλων, κ’ εξήλθε
του καφενείου ετι εΰθυμότερος, θωπεΰων ένίοτε
έξωθεν του θυλακίου του τό μεγάλο χ.Ιειόϊ τής
χασσέΛ.Ιας. Ένθυμήθη τό τε τήν παραγγελίαν
τής Μαριώς, ένθυμήθη δτι έπρεπε ν’ άγοράσν)
άρτον διά τα τέκνα του καί έτράπη πρός τήν
αγοράν. Α λ λ ά — κακή μοΐρα !— εκεί πρό τής
αγοράς ε"χαινεν έπί τής οδού ή θύρα καπηλειού,
καί πρό τής θυρας ϊστκτο φίλος παλαιός, β.Ιάμης του Δημήτρη, δ κύρ Θοδωρής.
— Βρέ, καλό ’ς τό Μ ήτρο! Σκόλη ε'χεις καί
σύ : Κ άτι χαρούμενος ;
Ή από πολλοϋ ήδη έν σιγή πνιγομένη χαρά
του Δημήτρη ολίγουδ είν έξώρμα αθυρόστομος.
— Που νά σ’ τ ά . . είπε, ά λ λ ’ άνεκόπη αμέ
σως. "Α λλη ώρα τ ά λ έ μ ε ,., έλα τόρα νά σέ
κεράσω 1 ϋπέλαβε ταχέως, θέλων νά διόρθωση
διά τής έλευθεριότητος τήν παραδρομήν τής
γλώσσης του.
Καί είσήλθεν εις τό καπηλεϊον δ Δημήτρης
καί έμεινεν εκεί μέχρι νυκτός.
Ό τ ε δε άργά έπέστρεψεν εις τόν οικόν του,
κλονούμενος καί παραπα/ων, ύποστηριζόμενος ύπό
του β.Ιάμη του Θοδωρή, είχεν ήδη κα :ά μήκος
πλάτος διηγηθή τά κ α τ’ αυτόν εις δμιλον φίλων
εύωχητών, εις οϋς, κενώσας το τελευταϊόν του
ποτήριον, είχε κενώσει καί πάντα του τά μυστικά
καί αϋτό τό μυστικώτατον καί νωπότατον, τό
του θησαυρού του.
Ή πτωχή Μαριώ έκάθητο ε’ ς τό κατώφλιον
τής έξωθύρας, ανήσυχος, έναγωνίως άνιχνεύουσα
διά τού βλέμματος τήν δδόν, συμπλέκουσα τάς
χεϊρας επί τών γονάτων. Είδε τόν άνδρα της

φερόμενον μάλλον ή ερχόμενον, κ’ έρράγισεν ή
καρδιά της.
— Χ αρά ’ς τ ο ! ε’φώνησε, χαρά ς’ το ! Τέτοια
ώρα έρχεσαι ’ς τό σπίτι σου ; Πού ήσουν δλη τήν
^ ί? Λ '
.
* .
_ Τ ίπ οτα ,. . τίπ ο τα ! απήντησεν ή δυσκί
νητος γλώσσα τού Δημήτρη. Μή . . μου θυμώνης. . κυρά Μ αριώ. . καί σού λ έ ω . . .
— Καλησπέρα κυρά, προσεφώνησε φιλοφρόνως δ Θοδωρής. Δέν είνε τίπ ο τε,, λίγη ευθυ
μία! ’Αλήθεια δ ά , . , τ ά συχαρίκια μας. Σ ά ς έφεξε πάλι. Μά νά μή τό πάρετε καί άπάνω σας
δ μ ω ς .. καί δέν μάς καταδέχεσθε,. . τόρα πού
γενήκατε πλούσιοι., κυρά Δημήτραινα! Κ αλη
νύχτα σας.
Καί παραδούς τόν Δημήτρην εις χεϊρας τής
συζύγου του, καταπλήκτου έξ δσων έβλεπε καί
ήκουεν, άνεχώρησεν δ β-Ιάμης.
— Σέ καλό σου, Δημήτρη μου, σέ καλό σου !
έλεγενή ταλαίπωρος γυνή, σύρουσα ήρεμα τον σύ
ζυγόν της πρός τήν θύραν τού οίκου. Τέτοιο
πράμμα δέν τώπαθες άλλη φ ο ρ ά .. Πού σού
ή λθε;
— Π ατέρα, πού ’νε τό ψωμί; έφώνησεν εν
τών πεινώντων παιδιών, προστρέχον εύθύμως εις
ύπάντησιν τού πατρός του.
— Ψ ω . .μ ί ;Ν ά ! άπήντησε βαναύσως δ μέθυ
σος, καί πριν ή προφθάση ή μήτηρ νά κρατήση
τήν χείρά του, κατέπεσεν κϋτη βαρεία έπί τής
παρειάς τού παιδός.
Τό μικρόν έκυλίσθη χαμαί όλολύζον, δ δέ Δ η
μήτρης κατέπεσε μ ετ’ ολίγον βαρύς εις την κλί
νην του, οπού άπεκοιμήθη.

Μετά δύο ημέρας δ Κύριος Μαρής καί ή Κυ
ρία Μαρή ίπινον μετά τό πρόγευμα τόν καφέν
των, έν τή αιθούση δπου ήδη τούς άπηντήσαμεν.
— Τό είδες λοιπόν, Έρμιόνη, δτι οί γείτονές
μας ησύχασαν ; Ούτε χοροί πλέον, ούτε τραγού
δια, ούτε μουσική, ούτε τίπ ο τε.. .Πού καί πού
μόνον καμμιά λογομαχία . . .
— Μά πώς αϋτό ; ’Αγησίλαε.; τί συνέβη ; Μή
πως τού; έκαμες τίποτε ; ήρώτησεν άνησύχως ή
κυρία Μαρή. Μήπως τού; έφοβέρισες; μήπως τοός
κατήγγειλες ; Δέν έκαμες καλά !
— Έννοια σου, έννοια σου,. . μήν άνησυχής !
ούτε τούς κατήγγειλα, ούτε τούς έφοβέρισα. Χ ρή
μ α τα μόνον τούς ε'δωκα . . νά τά κάμουν δ,τι θέ
θέλουν, καί τ ά χρήματα βλέπεις πώς τούς άλ
λαξαν.
— Είνε δυνατόν;
— Φαίνεται. Διότι τά χρήματα, πρέπει νά
γνωρίζης, Έρμιόνη . . .
Καί δ κύριος ’Αγησίλαος ήτοιμάζετο νά αύτοσχεδιάση πρόχειρόν τινα δμιλίαν περί τής έπι-

δράσεως τήν δποίαν, κατ’ αύτόν, ήδύνατο ν’ ά σκήση τό χρήμα έπί τόν χαρακτήρα τού ανθρώ
που, δτε έκρούσθη σιγά ή θύρα, είσελθών δέ δ
υπηρέτης άνήγγειλεν, δτι δ Κύρ Δημήτρης έζήτει νά ίδή τόν Κύριον.
— “Ας έλθη, είπεν έκπλ αγείς δ ’Αγησίλαος.
Κ α! μετά μικρόν έφάνη δ ταλαίπωρος Δημή
τρης, ωχρός, ισχνός, ερυθρούς ε’χων τούς οφθαλ
μούς έκ τής αϋπνίας, παρηλλαγμένος ύπό τής αρ
γίας καί τής μερίμνης, καί κρατών ύπό μάλ.η;
τ ό ' γνωστόν ήμϊν ήδη σάκκον.
— Τί είνε κύρ Δημήτρη ; τί τρέχει; ήρώ τη
σεν δ χρηματιστής.
— Μέ τό συμπάθειο, αφέντη, σάς έφερα ’πίσω
τά χ ρ ή μ α τ α ,.. δεμένα δ π ω ς ή τ α ν ε ...
— Δ ια τ ί ;
— Δέν μάς κάνουν, αφέντη.
— Π ώς; σάς είνε ολίγα;
— Ό χ ι, αφέντη,. .μ ε τό συμπάθειο· μάς εί
ν ε .. πολλά. Δέν είμ αστε’μεϊς άνθρωποι γιά χρή
μ α τα . . . μάς χαλούν εμάς τά χρήματα. ’Εμένα
μέ χάλασαν. Μ’ έκαμαν κακό άνθρωπο. Μ’ έκα
μαν νά δείρω τά παιδιά μου δίχως α φ ο ρ μ ή ,.. .
νά σηκώσω χέρι ’ς τή γυναΐκά μου !. . μ ’ έκαμαν
νά ύποψιασθώ τήν άφεντειά σου πώς μ’ έγέλασε;..
μ ’ έκαμαν νά μεθύσω. . νά γείνω τά βλ α . . πρώτη
φορά ’ς τή ζωή μου. Άφίνω πώς μάς άρ^ώστησαν, άπό τήν αϋπνία, κ’ έμένα καί τή γυναίκα
μ ο υ .. άφίνω πώς τά καϋμένα τά παιδιά μου οϋ
τε χορεύουν πειά ούτε τραγουδούν. . γιατί δέν έχω
κέφι νά παίξω τό μπουζούκι μου. Τό λοιπόν, α
φέντη, μέ τό συμπάθειο.. σάς είμαι ύπόχρεως,. .
πολύ ύπόχρεως. . μ ά . . νά κρατήστε τού λόγου
σας τά χρήματά σ α ς . . * ’ έ γ ώ , .τ ή φτώχια μου
Καί χαιρέτισα; δ κύρ Δημήτρης έπανήλθε φαι
δρός εις τόν οίκόν του, περιεπτύχθη τ ά μικρά
του, κ’ έξεκρέμασεν αμέσως τό μπουζούκι του.
Ό Κύριος Μαρής ένόμισε περιττόν νά έξακολουθήση τήν δμιλίαν του περί τής έπιδράσεως
τού χρήματος έπί τού χαρακτήρος τού ανθρώπου.
Α

γγελο ς

Β

λάχος

-----------

Θ ΗΣΑΥΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ
Σ η μ α σ ία α ύ τ ώ ν

πρός

ά ν Λ π τυ ξιν τ ο υ π ο λ ι τ ισ μ ο ύ

[Ε υν έχιια χα ί τέλοζ· Γδβ προηγούμενον φύλλο». ]

Πλήν τής παραγωγής άτμού μεταχειρίζονται
τ ά μέγιστα τούς γαιάνθρακας καί προς ποικίλας
άλλας βιομηχανικός χρήσεις,ας δμως, καίτοιδιαφερούσας, δένδυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν έν τοϊςστενοΐς δρίοις τής παρούσης διατριβής. Η βιομη
χανία τού σιδήρου καί τού χαλύβδου έν Α γγλία
καταναλίσκει τά τέταρτον τών έξαγομένων λι
θανθράκων, μεγάλα δέ ποσά κατατρώγουσιν επί
ΤΟΜΟΧ κβ’.—1*86
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σης αί βιομηχανίαι τής ύάλου, πενακιοποιίας τών
χημικών ούσιών κτλ. ’Α λλά οί άνθρακες δέν παρέχουσιν εις ήμάς θερμότητα μόνον, αλλά καί^ιώο·
Καί υπάρχει μέν φωτισμός διά φωταερίου άνευ
λιθανθράκων, ά λ λ ’ ή ποσότης τού οΰτω παραγομένου φωταερίου είνε σχετικώς μικρά έν συγκρίσει πρός τήν παραγομένην διά λιθανθράκων ή
δι’ ούσιών συγγενών πρός αυτούς, ήτοι άσφαλτοβριθών σχιστόλιθων. Δύναταί τις μάλιστα καί έκ
ξύλων νά ίξαγάγη φώς άλλ’δπου έγένοντο τοιαϋται
επιχειρήσεις, έκρίθη συμφορώτερον νά έπανέλθωσι πάλιν εις τού; λιθάνθρακας. Έν Άγγλί^ι.Σκω
τία καί ’Ιρλανδία πρός παραγωγήν φωταερίου α 
ναλίσκονται έτησίως 10 έκατομμύρια τόννων λι
θανθράκων. Διότι αύτόθι φωτίζονται διά φωταε
ρίου καί αί δημόσιοι δδοί τών προαστείων έπί μι
λιά δλα, τό δέ φωταέριον θεωρείται τόσφ ά π α ραίτητος ανάγκη, ώστε εις πολλάς έπαύλεις ιδρύ
ονται ίδια μικρά κ αταστήμ ατα φωταερίου, εις δέ
τάς πόλεις φωτίζονται διά φωταερίου καί τά δω 
μάτια τών πενεστέρων οικιών. Ό διά φωταερίου
φωτισμόςδμως εις άλλας χώρας,οίον ένΓερμανίιγ,
δέν είσεχώρησε τόσον πολύ δσον έν ’Αγγλία, ένθα
ένεκα τής εύθηνίας αύτοϋ τό πετρέλαιον συναγω
νίζεται σπουδαίως πρός τούς λιθάνθρακας. Ά λ λ ’
ούδεμία τών δευτερευουσών καί τριτευοοσών
αυτόθι πόλεων στερείται τού διά φωταερίου φω
τισμού.
Ε νταύθα ίσως ήθελεν άντιτάξη τις τών ήμετίρων αναγνωστών δτι τό φωταέριον δέν είνε ή
φωτιστική ούσία τού μέλλοντος, καί δτι τό δέ
ηλεκτρισμού φώς θά καταβάλτ) τ ό δ ιά φωταερίου.
Πρός τό παρόν δμως δύναταί τις νά μή θεωρήση
ώς λίαν προσεχή τήν έκπλήρωσιν τής εύχήςταύτη ς, διότι ούδαμόθεν άπεδείχθη πειστικώς δτι
τό ήλεκτρικόν φώς θά συναγοινισθή έπιτυχώς προς
τό φωταέριον. Απανταχού δέ δπου μέχρι σήμερον
έγένετο χρήσις τού πρώτου, κύριος σκοπος ητο η
ώραιότης καί αφθονία τού φωτός, ούδόλοις δέ έλαμβάνοντο ύπ’ δψιν αί δαπάναι. Εις δλους δέ
τούς ισχυρισμούς ότε τό ήλεκτρικόν φώς θά γίνη
εύθηνότερον τού φωταερίου αντιτάσσονται ου μ ο νον έτεροι λόγοι αντίθετοι άλλά καί άδιαφιλονείκητα γεγονότα, οίον χάριν παραδείγματος, ή
κατάργησις τού δι’ ήλεκτρικοΰ φωτός φωτι
σμού οδών τινων τών Παρισίων μετά τριετεΐς δό
κιμός.
Ά λ λ ’ αί διαμφισβητήσεις αύται ουδόλως διαφέρουσιν ήμάς ένταύθα, διότι έκτός ολίγων έξαιρέσεων, καθ’ ας δύναταί τις νά μεταχειρισθή ώς
ήλεκτρογόνον δύναμιν τήν δύναμιν τού ϋδατος,
αί λοιπαί δυναμοηλεκτρικαί -μηχαναί κινούνται
διά τού άτμού καί επομένως τό ήλεκτρικόν φώς
παράγεται έμμέσως διά τών λιθανθράκων. Ό ,τ ι
δέ δέν δυνάμεθα νά μεταχειρεσθώμεν ώς φ ω το
γόνον άέριον έκ τών λιθανθράκων καί έξάγομεν
8ο
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εκ τού αποστακτικού σκεύους των καταστημάτων
τού φωταερίου ώς χόχ,τούτο μ.εταχειριζόμεθα καίοντες ώς πηγήν θερμότητος, δι’ ής, μεταβάλλοντες το ύδωρ εις ατμόν, κινούμεν τάς μηχανάς, δι’
ών συγκινούμεν τάς δυναμοηλεκτρικάς μηχανάς,
αϊτινες άναπτύσσουσαι ηλεκτρισμόν μεταβάλλουσι τούτον έν μέρει είς θερμότητα,πυρακτούσαν
τεμάχιον άνθρακος, οΰτινος αί λάμψεις είνε τό η
λεκτρικόν φώς. ’Εάν λοιπόν δέν μεταχειριζόμεθα
τους λιθάνθρακας ώς πηγην θεομότητος, δέν θά
ήδυνάμεθα νά παραγάγωμεν εΰχερώς ηλεκτρικόν
φώς. 'Ενταύθα δέ άπαντώμεν πάλιν μεγαν νό
μον της φύσεως, καθ' ον έν τ ω κόσμω μία χα>
μόγη δύναμις υπάρχει άφθαρτος καί αναλλοίωτος
ης αί διάφοροι μορφαί έκδηλούνται ώς κίνησις,
ηχος θερμότης, φώς, μαγνητισμός, ηλεκτρισμός.
Εκάστην των δυνάμεων τούτων δυνάμεθα νά
μεταβαλωμεν είς ε'τέραν, ούδόλως όμως δυνάμεθα και νά γεννήσωμεν άλλην έξ αυτής η νά παρα
γάγωμεν έξ ύπαρχής.Καί δύναται μέντις ν ά π α ραγάγη ηλεκτρικόν φώς καί διά γαλβανικών συ
στοιχιών, άνευ ανθράκων, άλλά πρός τούτο δέον
νά διαλυθή ψευδάργυρος έν θειικώ όξεϊ, ήτοι νά
καί), ό δέ ψευδάργυρος μόνον διά λιθανθράκων
έξάγεται άπό τών ψευδαργυρούχων ορυκτών. "Ω
στε όπωσδήποτε καί άν έξετάσωμεν τό πράγμα
απαντώμεν τους λιθάνθρακας ώς πηγήν τών
πλείστων ΰπο τού ανθρώπου χρησιμοποιούμενων
φυσικών δυνάμεων.
Καί δι’ όλων όμως τούτων τών αρετών καί
πλεονεκτημάτων τών λιθανθράκων δέν έξαντλείται ή σημασία αύτών καί σπουδαιότης διά τόν
άνθρωπον. Διότι δύο δευτερεύοντα προϊόντα σχ ηματιζόμενα κατά την παρασκευήν τού φωταερίου
έκ λιθανθράκων, θεωρηθέντα δέ κ ατά τήν νηπιώ
δη κατάστασιν της βιομηχανίας ταύτης ώς ό χληρά καί φροντίδας μόνον παρέχοντα είς τούς βιομηχάνους, σχηματίζουσι σήμερον τάς βάσεις σπουδαιοτάτου μέρους τής βιομηχανίας, ήτοι ή αμ
μωνία καί ή πίσσα.
Η αμμωνία, εχουσα σπουδαιότητα μεγίστην
«ίς τάς τέχνας καί την γεωργίαν, παράγεται σή
μερον το πλεΐστον είς τά έργοστάσια τού φωταε
ρίου, άτινα άποχωρίζουσιν αϋτήν πρός καθαρισμόν
τών άερίων των. Έν τοίςαύτοίς έπίσης έργοστασίοις παράγεται καί ή παχύρρευστος μελανή καί
κάκοσμος ούσία, ή πίσσα,έξ ής ό χημικός, ώς διά
τής μαγικής ράβδου εξάγει άπό τού κέρατος τής
Αμαλθείας, τά διάφορα χρώματα τής άνι.Ην7ΐς,
πτητίχα. ε.Ιαια χα'ι αΐθεριώόεις οσμάς, το
απαραίτητον είς τήν ιατρικήν φανιχον ¿ζύ,
αφθονίαν κολλητικών ουσιών χρησίμων είς
τον οικοδόμον καί τον μηχανικόν καί πλήθος άλλο
ουσιών. Άρκει μ,όνον νά έκστομίσωμεν τά ονόμα
τα άνιΜνί] καί ά.Ιιζαρένη, όπως ύπομνήσωμεν
είς τον αναγνώστην τήν άπειρον έκτασιν τού πε

δίου τούτου τής παραγωγής. Μόνον ή άξια τώ ν
άπό τής πίσσης έξαγομ-ένων χρωμάτων ύπερβαίνει έτησίως τό έν καί ήμισυ δισεκατομ,μύριον φράγ
κων. 'Εάν δε θελήσωμεν νά προοθέσωμεν τήν ά ξίαν τών άπό τής πίσσης έξαγομένων λοιπών προϊ
όντων πρός τά τής άμμωνίας καί τής βιομηχα
νίας τής πίσσης, έχομεν δύο δισεκατομμύρια
φράγκων, άτινα έξάγονται κατά δεύτερον λόγον
απο τών λιθανθράκων.
’ Αρκούντως μέχρι τούδε νομίζομεν κατεδείχθη ήμεγάλη σπουδαιότης τών λιθανθράκων πρός
όπαρξιν τού πεπολιτισμένου άνθρώπου κατά τήν
παρούσαν εκατονταετηρίδα. Νύν δμ,ως γεννάται
ή άπορία ποία εΐνεή άρχή τών άνθράκων τούτων,
έρώτησις είς ήν μέχρι τούδε άπηντήσαμεν ακροθι
γώς. Είδομεν δ η λ . ανωτέρω, ότι οί λιθάνθρακες
εινε τά συγκεντρωμένα λείψανα δασών, άτινα
έζησαν διά χιλιετηρ δων έτών. Είδομεν είτα οτι
πρός αϋξησιν τών δασώντούτων ήτο άνάγκη άφθο
νων άτμών ϋδατος καί ανθρακικού όξέος,άτινα παρελήφθησαν άπό τής τότε άτμοσφαίρας. Ό άνθραξ δέ ούτος, ό περιεχόμενος ώς αέριον ε’.ς τό
ανθρακικόν όξύ, άπεθησαυρίσθη εντός τής γής ώς
λιθάνθραξ, τό δέ μετ' έκείνου συνηνωμένον όξυγόνον άπεδόθη είς τήν ατμόσφαιραν. Ά λ λ ά ταύτα λέγοντες έξηγούμεν μόνον τό πόθεν κατάγον
ται τά ύλικά άτομα, άτινα συνιστώσι τά σώμα
τ α ταύτα. "Οπως δέ έννοήσωμεν σαφώς τήν αρ
χήν τών λιθανθράκων, άνάγκη νά ζητήσωμεν
άντίληψιν άπό τής φυσιολογίας, τής βοτανικής
καί τής χημείας.
Είδομεν άνωτέρω ότιούδεμία όύναμις έν τώ
παντί γεννάται ά.φ' έαυτής.Οϋτε ήμ.εΐςοί πυγμαίοι
ούτε αυτή ή μ.ήτηρ καί τροφός φύσις' δυνάμεθα νά
πράξωμεν άλλο τι ή νά μεταβάλωμεν τήν μορφήν
δυνάμ-εώς τίνος είς έτέραν.Ά λλ’ ύπό τήν γήν ά πλοΰνται ήρεμούντα τ ά παμμ,έγισταθησαυροφυλακεϊα τής δυνάμεως ήν έγκλείουσιν τά κοιτάσμα
τα τών λιθανθράκων. Νύν λοιπόν γεννάται άφ’ έαυτής ή άπορία πόθεν πηγάζει ή δύναμις ή έν αύτοίς
πρό αιώνων έγκεκλεισμένη ; Διότι μόνον τά ύλι
κά άτομ,α τού άνθρακος καί τού υδρογόνου ύπήρχον είς τό άνθρακικόν όξύ καί τούς υδρατμούς,
τούς πληρούντας τήν τότε άτμοσφαίραν, ταύτα
δέ τά σώ μ α τα δυνάμεθα νά θεωοήσωμεν ώς νε
κρά, άτε μή δυνάμεναάφ’ έαυτών νά έκτελέσωσι ποιάν τινα έργασίαν. Τουναντίον δέ τά ξύλα,
οί λιθάνθρακες καί τά τοιαύτα, περιέχοντα ηνω
μένα τά στοιχεία άνθρακα καί ύδρογόνον, ένούνται καιόμενα μετά τού οξυγόνου τής ατμόσφαι
ρας καί άναπτύσσουσι θερμότητα, ήτις κατά τήν
φυσικήν είνε είδος κινήσεως ή εργασίας, καί ή τις δύναται νά μεταβληθή κατά βούλησιν είς
έτερα είδη κινήσεως, παράγουσα άτμόν τήκουσα
μέταλλα ή γεννώσα ηλεκτρισμόν. Γεννωμένων όμ.ως τών προϊόντων τής καύσεως, ήτοι ανθρακικού
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όξέος καί όδατος καί ψυχομένων, ή έργασία,
ήτοι ή κίνησις, έπερατώθη, ήτοι μετετράπη
είς άλλο είδος, όπως δέ διά τών αυτών υλικών
άτόμων έπιχειρήσωμεν νέαν έργασίαν, δέον νά
διαχωρίσωμεν πάλιν τάς ένώσεις ταύτας άφ’ ενός
μέν είς άνθρακα καί ύδρογόνον, άφ’ έτέρου δέ είς
όξυγόνον,οπως κατορθώσωμεν διά τής ένώσεως αύ
τών νά παραγάγωμεν έκ νέου θερμότητα. Πρός
διαχωρισμόν δέ τών ένώσεων τούτων είνε άνάγ
κη νά μεταχειρισθώμεν τόσην ποσότητα δυνά
μεως οση άπολύεται κ ατά τήν ένωσιν τών προϊόν
των τής άποχωρίσεως, ή δέ δύναμις αότη κ α τ ’
άνάγκην έρχεται εζωθεν. "Οπως βλαστήσωσι
τ ά σπέρματα τών φυτών, άφ’ ών έγεννήθησαν οί
άνθρακες καί αύξηθώσι τά δένδρα, ϊνα οίκοδομήσωσι δ η λ . τό σώμα των διά σχίσεως τού έντή
άτμοσφαίρα περιεχορ-ένου άνθρακικού όξέος καί
τών άτμών, καί όπως μείντρ τέλος άποθησαύρισμα δυνάμεως έν τοίς λειψάνοις τών δένδρων τού
των έπρεπε νά προσφερθή είς τά φυτά ή δύναμις
αϋτη έκ τών έξω, διότι ταύτα δέν ήδύναντο νά
πλάσσωσι τήν έν αύτοΐς άποτεθησαυρισμένην δύναμιν έκ τού μηδενός. Ποία λοιπόν ήτο ή δύναμις ή ώθήσασα τά φυτά είς αύξησιν ; Περί τούτου
ούδ’ επί στιγμήν δυνάμεθα ν’ άμφιβάλωμεν. Ή
δύναμις αότη ήτο ό ήΛιος, ούτινος τό φώς καί
ή θερμότης παρήγαγον πάντα ταύτα. Τ ίςδ έ άγνοεϊ ότι πηγή πάσης ζωής καί κινήσεως έπί τής
γής είνε ό ήλιος; "Ανευ ήλιου, άνευ φωτός καί
θερμότητος ή γή ήθελε κεΐσθαι έρημος υπάρξεων
καί ζωής είς γωνίαν τινά τού στερεώματος, έν σκότει καί νυκτί, ού ουδέ αί πολύμηνοι νύκτες τών
πολικών χωρών δύνανται νά παράσχωσιν ήμϊν
άμυδράν ιδέαν. "Ανευ ήλίου ούδεμία διατάραξις
τής θερμοκρασίας τών στρωμάτων τής άτμοσφαί
ρας καί έπομένως ούδεμία πνοή άνέμου θά διετάρασσε τήν γαλήνην αυτής.
"Ανευ ήλίου ού
τε γεύματα θαλάσσια θά ύπήρχον, ούτε ά π ά τμισις τών θαλασσών καί ωκεανών, ούτε νέφη, ού
τε βροχή ούτε χιών ούτε δρόσος καί έπομένως ού
τε πηγαί ούτε ρύακες ούτε ποταμοί. Ά ν ευ ήλίου
ούτε φυτά ούτε ζώ α ήδύναντο νά ΰπάρξωσιν, διό
τι καί τά όλίγιστα έκ τών φυτών άτινα δύναν- ται ν’ άναπτυχθώσεν έν σκότει έχουσιν άνάγ
κην θερμότητος, ήτις έμμέσως μεταδίδεται αύτοϊς άπό τού ήλίου.
"Οταν δέ κ α τά τήν παρούσαν χρονικήν πε
ρίοδον καθήμενοι περί τήν έστίαν ύποβοηθούμεν
διά τών λιθανθράκων τάς μή έπαρκή θερμότητα
άποστελλούσας ήλιακάς άκτίνας, όταν διά τού
άτμού προκαλούμεν έκδηλώσεις δυνα υ.εων, άς μ.εταχειριζόμεθα άνεξαρτήτως τών ιδιοτροπιών τού
άνέμου καί τής τυχαίας κακής θέσεως χώρας τινός μακράν τών ζεόντων ύδάτων, όταν την νύ
κτα άντικαθιστώμεν τήν προσωρινήν άπου -,ίαν τού
ήλίου διά φωταερίου ή ηλεκτρικού φωτός, ά π α -

σα αότη ή θερμότης καί ή κίνησις καί τό φώς
άτινα άντλούμεν άπό τών λιθανθράκων, πηγάζουσι τέλος άπό τής θερμ.ότητος καί τού φωτός ά 
τινα πρό έκατομμυρίων έτών ήκτινοβόλησεν έπί
τής γής ήμών ό ήλιος, καθ’ δν χρόνον δέν ύπήρ
χον έπ’ αυτής άνθρωποι. Θεωρουμένου δέ τού
πράγματος καί άπό τού περιωρισμένου άνθρωπίνου συμφέροντος, ό ήλιος δέν έπεφαίνετο κατά
τούς χρόνους έκείνους άσκόπως έπί τού στερεώμα
τος, διότε έκτοτε κατετέθησαν έν τή γή τά άποθησαυρίσματα τών δυνάμεων, άτινα καταναλίσκομεν σήμερον καί άτινα έπί μακρόν ετι χρόνον
θά καταναλίσκωσιν καίοί ήμέτεροι έπίγονοι.
’Ημείς σήμ-ερον, κληρονόμοι τών δυνάμεων τού
των, αίτινες ήθροίζοντο έπί γενεάς γενεών, εϊμεθα κληρονόμοι καταναλίσκοντες, ούχίδέ καί πα
ράγοντες. Πάν ό,τι έπλασαν έκατομμύρια έτών
θά σπαταλήσωμεν έντός έκατονταετηρίδων τινών
ή καί χιλιετηρίδων. Ά λ λ ά μή άνησυχώμεν. Καί
άν ύποθέσωμεν ότι οί λιθάνθρακες θά έξαντληθώσι
μετά δύο ή τρεις χιλιάδας έτών, b ήμέτερος αιών
παρήγαγε τοιαΰτας μεγάλας εφευρέσεις, ciare
ήθελεν είσθαι πολύ άπελπιστικόν διά τούς ήμετέρους απογόνους, νά ύποθέσωμεν ότι αυτοί δεν
θά δυνηθώσι νά άπαλλαγώσι τής κυριαρχίας
τών λιθανθράκων. Μόνον δέ διά τήν ήμετέραν
έκατονταετηρίδα καί τάς έπομένας δυνάμεθα νά
εΐπωμεν ότι οί λιθάνθρακες είνε αί βάσεις τού
νεωτέρου πολιτισμού καί ότι άνευ λιθανθράκων
ή ιστορία τής άνθρωπότητος θά έβάδιζεν άλλην
όδόν τής ήδη κεχαραγμένης.
( Έ χ τον γ ιρ μ α ν ικ ο ϋ .)

Σ .Μ .

■—

---

Η Ο ΙΚΟ ΔΕΣΠ Ο ΙΝ Α
[Σ υ ν έ χ ε ια

κα ι

t é > o « .]

Ή διοίκησις λοιπόν τού οίκου είνε σοβαρά και
εΰγενής ένασχόλησις διά τήν γυναίκα. Α λλα
δέν έννοούμεν νά δεσμευθή ή γυνη απολύτως εις
τ ά οικιακά έργα· άς θεωρήση αύτά ώς καθήκον
ή ώς εΰάρεστον ένασχόλησιν άλλ’ οΰδέν πλέον· το
εΰάρεστον έργον άς μή μεταβληθή είς μονομα
νίαν. Είνε δέσποινα καί ούχί θεράπαινα τού οί
κου. Δέν είνε μόνον ή οικονόμος τού άνδρός, άλλά
καί ή πνευματική αυτού σύντροφος. Ο ανηρ
κεκμηκώς, βαρύθυμος, έπιστρέφει οϊκαδε όπως
εύρη ανάπαυλαν. Δέν έχει άνάγκην τάξεως μό
νον έν τ ω οΐκω, άλλά πνεύματος δυναμίνου να
έννοήση αύτόν. Ή γυνή δέν πρέπει νά λησμό
νησα, οτι είνε ή χαρά, τό θέλγητρον, ή τέρψις
τής οικογένειας· ή μεγάλη άρχή τής οικιακής πο
λιτικής συνίσταται είς τό νά καταστήση τον οίκον
ένδιαίτημα εύαρεστότερον τών άλλων οίκων. Το
εύαρεστεΐν λοιπόν είνε ώς είπεΐν εν τών καθη
κόντων τής γυναικός. Καί άν αυτό καθ’ αυτόέ
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δέν έχη αξίαν τινά καί μικρόν τι προσθέτη
εμπόδια καί κινδύνους έχει ανάγκην ό άνήρ τών
εις τόν εύμ.οιρούντα τοϋ πλεονεκτήματος τούτου,
φροντίδων καί τής άφοσιώσεως τής 'γυναικός. Ό
μεγάλην πάλιν έχει άξίανώ ς έκ τής έπιδράσεως | άνήρ έχει ιδίως τήν δύναμιν, τήν άποφασίζουσαν
ην ενασκεί επί τής ευτυχίας των άλλων.
καί έκτελούσαν, άλλά δεν έχει πάντοτε τήνύποΟ άνήρ πρέπει βεβαίως νά γένηται ό διδά | μένουσανκαί άναμένουσαν. Ή άποτυχία παροξύ
σκαλος τής συζύγου του καί νά μεταδώση εις
νει αυτόν καί εξερεθίζει· νομίζει άπολεσθέντα τά
αύτήν Ιδέας θετικωτέρας καί ύγιεστέρας των
πάντα διότι ά π α ξ ήτύχησεν, έξανίσταται σφο
ϋπό τής συνήθους ανατροπής παρεχόμενων. Ά λ λ ά
δρά κ ατά πάσης άδικίας. Ή γυνή, ζωηροτέοα
καί ή γυνή δύναται νά συμπληρώση, το καθ’ έάναμφιβόλως καί περισσότερον έξαπτομ.ένη τήν
αυτήν, τήν ανατροφήν τοϋ συζύγου της· δύναπρώτην στιγμήν, συνέρχεται ευχερέστερου, καί έξ
ται ενίοτε ν’ αφαίρεση απ’ αύτοϋ τό τραχύ τοϋ
άφοσιώσεως μόνον πρός τόν σύζυγόν της είνε μάλ
ήθους, ν’ άπαλλάξη αυτόν έξεων τινών βίαιων
λον αύτοϋ διατεθειμένη εις ύπομονήν καί α ύ τα καί κοινών, νά καταστήση άβράν τήν συμ
πάρνησιν. Δέν έχει τήν επιχειρούσαν δύναμιν άλ
περιφοράν του, καί διαπλάση αυτόν άξιώτερον
λά τήν βοηθούσαν καί ένισχύουσαν, πρός δέ καί
τής κοινωνίας των ανθρώπων. Καί άν δεν φαν τα τήν άνυψοϋσαν έν ταϊς μεγάλαις κρίσεσιν.
σθώμεν έτι τοιαύτην ανισότητα αγωγής μεταξύ
Ή δυστυχία είνε τό σχολείου καί ό θρίαμβος
άνόρός καί γυναικός, πας άνήρ, όσον ανεπτυγμέ
τής γυναικός. Ίδέτε τήν νεαράν ταύτην γυναίκα·
νος καί άν ύποτεθή κ ατά τό πνεϋμα καί τήν κα
ετη τινά ήγνοεϊτε τί έγένετο· ήτο νέα, φιλόγελως,
λαισθησίαν, δύναται νά διδαχθή τι σχέσιν έχον
καί κούφη, έπανευρίσκετε δ ' αύτήν σοβαράν,σώπρός τήν αβρότητα των αίσθημ.άτων παρά τής
φρονα, ύγιώς κρίνουσαν τά ς περιστάσεις καί τούς
συζύγου του. Αϋτη εϊνε δίκαια άνταπόδοσις, ήν | άνθρώπους. Ή δυστυχία τήν ¿μόρφωσε. Τήν επο
ό σύζυγος δικαιούται ν’ απαίτηση άντί τής στερχήν τής γαλλικής Έ παναστάσεως αί εις τάς αί
ρότητος των ιδεών καί τής όοθότητος περί τό
θουσας διερχόμεναι τόν χρόνον των άργολογοϋσαι
κρίνειν, ας μ.εταδίδει εις τήν σύζυγόν του.
δέσποιναι διέπρεπον έν γένει έπί έλαφρότητι πνεύ
Ά λ ’ άς ε”λθωμεν εις άρετάς ΰψηλοτέρας καί
ματος καί έλαφρότητι ηθών, άλλ’ ένώπιον τού θ α δυσχερεστέρας. Καίτοι ό άνήρ ε”χει τήν κυρίαν
νάτου,έν τή έξορίο:, έν τή ένδεια, ανέπτυξαν αξιο
διεύθυνσιν τής οικογένειας καί τήν απόλυτον κυθαύμαστα προσόντα. Έν τή έσχατη ανάγκη καί
ριαρχίαν έν ταϊς έξωτερικαϊ; ύποθέσεσιν,είνε προ
ταϊς δυσχερείας δέον νά φαίνηται διαλάμπον τό
φανές οτι ή γυνή δεν πρέπει νά στερηθή πάσης
μεγαλείου τής γυναικός καί όχι έν ταϊς αίθούσαις.
συμμετοχής εις τόν ενεργόν βίον τοϋ συζύγου της.
Ή γυνή δέν εύμοιρεϊ μόνον τής δυνάμεως τού
’Οφείλει νά ή ενήμερος εις τάς ύποθέσεις του, νά ; ύποστηρίζειν καί άνυψοϋν άλλά καί τής τού πατάς έννοή, νά ένδιαφέρηται περί αυτών, πρέπει | ραμυθεϊν. Ή φύσις δοϋσα εις αύτήν τό δώρον
νά ή εις θέσιν νά Ικφράζη τήν ρώμην της · αυ 1 τών δακρύων έδωκε συγχρόνως αύτή τό δώρον
τής καθήκον είνε νά νουθετή, νά άναχαιτίζη, νά | τής παρηγ-ορίας. Ή γυνή κέκτηΊται . θαυμασίαν
παροτρύνη καί ένθαρρύνη αυτόν κ ατά τά ς περι
δύναμιν όπως έπαναγάγη τό μειδίαμα έπί τών
στάσεις. « Ή σύζυγος, λέγει ή κυρία Ρεμυζά,
χειλέων όπόταν διασπαράσσηται ή καρδία. Διά
πρέπει νά εύαρεστήται συνδιαλεγομένη μετ’ άνγενναιόφρονός τίνος ύποκρισίας γεννά περί αύτήν
δρός περί τά δημόσια ασχολούμενου. Δύναται νά
τήν ειρήνην ήν άπώλεσε, ένώ δ ' αύτή φέρει άνίαειπη την κρίσιν της περί τής γνώμης του άν δ
τον τραύμα, καταπραύνει καί Ιαίνει, έφ’ όσον δύσύζυγος ηνε μέλος τού κοινοβουλίου, περί τού βι
ναται, τάς περί αύτήν άλγηδόνας.
βλίου του άν ηνε συργραφεύς, περί τής ψήφου
Ά λ λ ά πλήν τούτων, ή γυνή είνε ώς είπεΐν ή
του άν ηνε απλώς πολίτης. Δέον νά συμμετέχη
συνείδησις τής οικογένειας. Ενταύθα έν τούτοις
τών σχεδίων του, ώς πρός τήν επιστήμην, τήν
θά έπενέγκωμεν παρατήρησίν τινα. Φαίνεται
τέχνην ή τό επάγγελμα όπερ μετέρχεται. "Αν ή
πράγματι ότι ή γυνή, άβρότερον έχουσα πνεϋμα,
πεφωτισμένη καί εύαίσθητος, άφωσιωμένη καί συ
άβροτέοαν έπρεπε νά έχη τήν συνείδησιν άλλά
νετή συγχρόνως, πάντοτε σχεδόν ό σύζυγος θά έτούτο δέν είνε πάντοτε αληθές. Καθ’ έκάστην ό 
πιχαίρη διότι συνεβουλεύθη αυτήν,ουτω δ ’ αϋτη
πόταν ό άνήρ διαπράττη σφάλματα έν τώ δημοδιά τής αγάπης της θά καθίσταται κοινωνός τής
I σίω βίω άκούομεν τήν έπίδρασιν αύτών άποδιδοεπιτυχίας αύτοϋ. Ή πλήρης στοργής επιδοκι
μένην εις τάς γυναίκας, είνε δέάληθές ότι τινές
μασία της θά έςασθενίση τήν έντύπωσιν τών ε
αύτών δέν έννοοϋπ τ ά , έκτός τού κύκλου τής
λαφρών ή αυστηρών επικρίσεων τών αντιπάλων
οικογένειας ύποχρεώσεις των. Πολλαί προτιμώσι
καί θά προλάβη ενίοτε διά τοϋ ενθουσιασμού
συχνάκις τήν άποφέρουσαν κέρδος εργασίαν τής
τήν άναγκαίαν εκείνην έκτίμησιν, ής ούδ' 6 δι
περιποιούσης τιμήν καί δόξαν. Άγνοούσιν οτι
καιότατος τών ανθρώπων τυγχάνει ευθύς άμα
ύπάρχει πράγμα τι υπέρτερου καί αύτής τής οι
γένηται άξιος αυτής.»
κογένειας: ή δικαιοσύνη καί ή άξιοπρέπεια.
'Α λλά πρό πάντων ότε συναντά πρό αύτοϋ
Ά λ λ ά δέν είνε μεμπτέα ή γυνή διά τάς πλημμε-
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παλαίουσαν κ ατά τής τοιαύτης διαγωγής τοϋ
λεϊς ταύτας ιδέας· δέν πταίει αϋτη, ά λ λ ’ ή έπισυζύγου είνε δ συμ,βιβασμός τών δικαίων περιποι
πόλαιος άγωγή ήν λαμβάνει, καί ήτις δέν άναήσεων άς οφείλει πρός αύτόν καί τής άντιπαπτύσσει έπαρκώς έν αύτή τάς γενικάς καί ύψηθείας ήν καί άκουσίως αισθάνεται κ ατά τών
λάς ιδέας.
έλαττωμάτων αύτοϋ. Μέτρια τις ή διεστραμμέ
Ά λ λ ’ άν ή γυνή δέν είνε πάντοτε οδηγός
νη
γυνή θά έπωφεληθή τής εύκαιρίας όπως α
άμερόληπτος καί δίκαιος όσο/ έδει έν ταϊς ύποπαλλαγή
τής συζυγικής έςουσίας. Ύπάρχουσι
θέσεσι τοϋ έξωτερικοϋ βίου, είνε θαυμασίως αρ
βεβαίως
περιστάσεις
καθ’ άς τό έσχατον τούτο
μόδια όπως έπαναγάγη τήν αγνότητα καί τήν
μ.έτρον
καθίσταται
απαραίτητον,
άλλ’ έν γένει
τάςιν εις τόν έσωτερικόν.Όταν ό σύζυγος περιπίούχί
διά
τής
όδοϋ
ταύτης
δύναται
ή γυνή νά
πτη εις σφά/.ματα, όταν δι’ άτάκτου βίου δυνα
έπαναφέρη τόν άποπλανηθέντα σύζυγον.
τόν νά καταστρέψη τήν οικογένειαν, καθήκον τής
γυναικός είνε νά κατακτήση αύτόν πάλιν διά
Εύρέθησαν οί διισχυρισθέντες ότι ή γυνή έχει
τών Ισχυρών μέσων, άτ'.να ή φύσις καί ό έρως
τό δικαίωμα ν’ άνταποδώση τά ίσα εις τήν τοιπαρέδωκαν εις χεϊράς της. Βεβαίως δέν είνε μι
αύτην τοϋ συζύγου διαγωγήν. Αί τοιαύται ά ρ κρόν τό εγχείρημα καί πολλαί γυναίκες άποθαρχαί είσίν όλεθριώταται. Δέν είνε άνάγκη νά είπω
ρυνόμεναι εύθύς άπό τής άρχής παραιτούνται τόν
ότι ή άπιστία δέν έχει τά ς αύτάς συνέπειας έκαάγώνα. Ό ποια διάψευσις έλπίδων, πράγματι,
τέρωθεν άλλως δέ τό κακόν ούδέποτε δικαιολο
εις νεαράν γυναίκα αγνοούσαν παντελώς τήν άνγεί τό κακόν. Δύο μόνον τρόπους νομίζο) άξιους
θρωπίνην διαφθοράν καί ής ή άθωότης μόλις πιγυναικός προδεδομένης, τούς έςής: ή νά έπιδείξη
στεύει ε'ις τήν ϋπαρξιν έλαττω μάτω ν, νά συνανγενναίαν έπιείκειαν έφ’ όσον τό κακόν έπιδέχεται
τήση τά χείριστα τών έλαττω μ άτω ν εις τό όν
θεραπείαν, ή ύπερήφανον έγκαρτέρησιν όταν η
εις ό οφείλει ύποταγήν καί σεβασμόν ! Ό σ ω πλείάθεράπευτον.
ονας ιδέας ύψηλάς καί άγνάς περί τής αγιότη
Ή έγκαρτέρησις είνε θλιβερά άρετή, ούδέν ί τας τής οικογένειας ένεπνεύσθη, έκ τόσω μεγα•χουσα τό θερμαΐνον τήν φαντασίαν. Τινές άποκαλειτέρου ύψους καταπίπτει, καί καθίσταται σχε
λοϋσιν αύτήν άνανδρίκν, οί άνδρες δέν έκδόν άπελπις άναγκαζομένη νά όμολογήση πρός
τιμ.ώσιν αύτήν κατ’ άξίαν. Καί έν τούτοις είνε
έαυτήν ότι έκεϊνος ον πρέπει νά σέβηται είνε
ή τελευταία γενναία πράξις τής γυναικός όπόταν
άξιος τής περιφρονήσεως τών άλλων. Όποια
τά πάντα έξαντλήσασα βλέπη αύτήν ήναγκαπάλη έν τή ψυχή έκείνη! Πώς νά πνίξη τήν
σμένην ν’ άπαρνηθή τήν εύτυχίαν. Ά λ λ ά πόσον
ενδόμυχον φωνήν ήτις κατακραυγάζει τής προ
άσθενεϊς καί τετυφλωμέναι είνε αί άνθρώπιναι
δοσίας ; Ά ν άγ απ α, όποια τρομερά πτώσις άν
γνώμαι! ΙΙόσον περισσότερον μεγαλείο·/ ενέχει ή
δέν άγαπ α, πόσοι τρομερωτέρα έτι ! Ά λ λ αν ή I
σιγηλή έκείνη ύπομονή, ό αύστηρός άποκλεισμός
γυνή καταληφθή ύπό τής ά,.οθαρρύνσεως ταύτης,
άπό πάσης έλπίδος, τής παραφοράς άνισχύρου
τ ά πάν-.α άπώλοντο· διά τάς τοιαύτας περι
όργής καί τών εύχερών άντιποίνων τής προδο
πτώσεις έπιθυμητόν θά ήτο νά μη ή πάντη
σίας !
άπειρος τοϋ βίου ή νεάνις είσερχομένη εις γάμον.
Δέν θέλο) διά τούτων νά ειπω ότι ή σύζυγος
Δέν πρέπει βεβαίως νά πτοώμεν αύτήν έν ού δέοφείλει
τ ά πάντα νά ύπομένη καί τήν τραχεΐαν
οντι καί νά δεικνύωμεν κρημνούς εις έκαστον
I έτι συμπεριφοράν και τήν περιφρόνησιν ό νόμος
αύτής βήμα· άλλ’ ϊσως πρέπει να παρασκευασθή
παρέχει αύτή τήν άρωγήν του όταν τό βάρος
διά τά ς δοκιμασίας τού βίου όπως μή κ α τα τούτο είνε λίαν δυσβάστακτου· οϋτε ή ήθική
βληθή ύπό τής οδύνης τής πρώτης άπογοητεύούτε ή θρησκεία έμποδίζουσι τήν γυναίκα νά
σεως καί μή καταστρέψη αυτη αϋτη τάς τελευ
σώση τά τελευταία ναυάγια τής εύτυχίχς της.
ταίας ελπίδας τής εύτυχίχς δι’ άκαίρου καί
Ενίοτε μάλιστα αύτό τό συμφέρον τών τέκνων
άνεπανορθώτου βιαιότητος !
της άπαιτεϊ τό τοιοϋτο διαζύγιον. Ή εύθύνη
Ά λ λ ’ είνε σπάνιον ν’ άπαρνηθή εύθύς αμέσως
έπιβαρύνει έκεΐνον, όστις κατέστησεν αύτό άνκγή γυνή τήν έλπίδα τοϋ νά έπαναγάγη τήν τάκαϊον 1 Ά λ λ ’ είτε ή γυνή , βοηθουμένη ύπό τού
ξιν' καί τήν εύτυχίκν έν τή οικογενειακή έστία. ι νόμου, άποσείει τόν ζυγόν δουλείας άφορήτου, ή
Ή ένθερμος αύτής φύσις, εύχερώς κ ατα βα λλοδι’ ήρωϊσμοϋ μεγαλειτέρου έτι φέρει μετά γενμένη άνυψούται μετά τής αυτής ευχερειας, ή
ναιότητος τό μαρτύριο-/ αύτής, μόνην παρηγοριάν
πρώτη δ ’ αύτής σκέψις είνε νά παλαίση γενπρέπει νά έχη τήν άρετήν καί τα καθήκοντα
ναίως. Ά λ λ ’ ή άποτυχία άπαμβλύνειτό θάρρος· ! αύτής ώς μητρός. 'Ομολογώ ότι έν τώ σημείω
καί έν τούτοις αυτη δέν πρέπει ν’ άποθαρρυνθή
τούτω ή άρετή δέν είνε πλέον επαρκής εις έαυ
είμή άφ’ ού έξαντλήση πάν μέσον. II ύπομονή,
τήν καί δεϊται στηρίγματος τίνος, άλλο δέ στή
ή περιπάθεια, καί τά δάκρυα, ή φαιδρότης, η
ριγμα δέν νομίζω κατάλληλον πλήν τοϋ θρη
σιγή, πάντα είνε κατάλληλα όπλα.
σκευτικού αισθήματος. Ή εύλάβεια, ή τόσον προΥ πέρ πάν άλλο δυσχερέστατου εις γυναίκα
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σαρμοζομένη εις τήν καρδίαν τη ς γυναίκας, ή
τόσον προσαρμοζομένη εις την χαράν καί εις την
θλΐψιν, είνε τό μόνον όπλον δπερ δύναται να προστατεύση την γυναίκα καθ' έαυτής καί κατά
τών πειρασμών τής έξαναστάσεως καί τής έκδικήσεως.
Ιδού όποιον είνε το ήμέτερον ιδεώδες τής γυναικός. Θελομεν αΰτήν διευθύνουσαν τόνοικονμετά
τάξεως καί χάριτος, διοικούσαν τούς θεράποντας
μετά σταθερότητος καί φιλανθρωπίας, άνυψουμένην μέχρι τού συζύγου δι' αγωγής έπιμεμελημένης, ένδιαφερομένην περί τών σκέψεων αύτού
καί τού σταδίου, καί καθιστώσαν εύάρεστον την
ανάπαυλάν του διά τών θέλγητρων κεχαριτωμένου πνεύματος· θέλομεν αΰτήν συμβουλεύουσαν,
έμψυχούσαν, άνυψούσαν, παραμυθούσαν έπ αναφέρουσαν αυτόν, άν άποπλανάται, εις την οι
κογενειακήν εστίαν, εξαγνίζουσαν τά πάντα
περί αΰτήν διά τής ίδιας άγνότητος καί άν τά
πάντα άπώλοντο, άν μή ύπάρχη πλέον ελπίς,
σωζομένην δι' ευσεβούς έγκαρτερήσεως. Τούτο
είνε τό αληθές ιδεώδες τής γυναικός, το μόνον
άρμόζον εις εύαίσθητον καί ύπερήφανον ψυχήν,
τό μόνον δπερ τή απολείπει δλον τέ θέλγητρον καί
οΐιδαμώς άφαιρεί τήν ευγένειαν καί τήν αξιο
πρέπειαν αυτής.

πάντες οί άρχοντες καί στρατηγοί νά παρέχωσι
πρόθυμον συνδρομήν καί ασφάλειαν τ ω κομίζοντι τό βασιλικόν έγγραφον. Ή σφραγίς φέρει τήν
επιγραφήν « Ίωάη'ης βασιλεύς Γωκ βαοιΑέων
τής Αιθιοπίας·» είνε δ ' αϋτη γεγραμμένη εις
δύο γλώσσας, εις άβυσσινιακήν, κατέχουσαν τό
πρός τά άνω μέρος τής σφραγΐδος, καί εις τήν
άραβικήν, ής τά γράμμ ατα είνε κεχαραγμένα
εις τό κάτω μέρος. Σημειωτέον οτι αϋτη είνε
ή μεγάλη σφραγίς τού αΰτοκράτορος, κεκτημένου καί άλλην μικροτέραν έκτυπουμένην εις
ά,\λα έγγραφα ήττονος σπουδαιότητος. Τοιούτου δέ μεγέθους σφραγίδα απαγορεύεται εις πάν
τα άλλον τών έν τέλει νά έχη εν ΆβυσσινίαΔευτέραν κατά τό μέγεθος τής αΰτοκρατορικής
σφραγΐδος κέκτηται ό Μητροπολίτης, δστις είνε
ό μ,ετά τόν αΰτοκράτορα ανώτατος άρχων έν τή
χώρα έκείνη, μικροτέρας δέ οί άλλοι άρχοντες,
άναλόγως τού άξιώματος, δ έκαστος έχει.
Αί περί Άβυσσινίκς καί τού φιλέλληνος αύτοκράτορος αΰτής δημοσιευθεΐσαι εσχάτως έν ταΐς
έφημερίσι περιεργόταται πληροφορίαι εκ διηγή
σεων τού κ. Παρίση έκίνησαν τοσούτον τό ένδιαφέρον τού κοινού, ώστε ένομίσαμεν οτι παρέχομεν
εύάρεστον συμπλήρωμα τήν ανωτέρω μικράν δη μοσίευσιν.

(P
au
l Jan
et).
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Το ανωτέρω πανομοιότυπον τής σφραγΐδο; τού
αΰτοκράτορος τής Ά βυσσινιάς έλήφθη εξ εγγρά
φου, ανακοινωθέντος ήμΐν εΰμενώς παρά τού έξ
Ά βυσσινιάς άρτι έπανακάμψαντος Ιατρού κ. Νικ
Παρίση, δστις έπί διετίαν παρέμεινεν έν τή χώρα'
έκείντ, ώς ιατρός τού αΰτοκράτορος Ιωάννου. Τό
έγγραφον είνε εις άβυσσινιακήν γλώσσαν, περιέχει
δ ' αΰτοκρατορικήν διαταγήν, δι’ ης έντέλλονται
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ίων δηλητηριωδών δφεων.
Ιατρός τις έκ Βραζιλίας γράφει εις Γερμανι
κήν έφημερίδα· «Κ α τά τήν είκοσαέτη διατρι
βήν μου έν τή Νοτίω ’Αμερική είχον ' εύκαιρίαν
νά παρατηρήσω πλειστάκις τ ά αποτελέσματα
τής δι’ ιού οφεων δηλητηριάσεως. Παρετήρησα
δέ περιπτώσεις δηλητηριάσεως διά τού ιού τού
όφεως τού καλουμένου ,ί'ΛΓαΐ’αοα ρΓβ£033 (ένός
τών δηλητηριωδεστάτων καί συχνοτάτων έν
Βραζιλία), αΐτινες δέν έπέφερον οΰδέν αποτέλε
σμα, ένώ εις άλλας περιπτώσεις ό θάνατος έπήρχετο όλίγα; ώρας μετά τήν δήξιν, γεγονός, δπερ
έξηγεΐται έκ τής πληρώσεως ή μή ιού τών κύστεων τών παρά τούς διατρήτους όδόντας τού
όφεως ευρισκομένων. ’Εάν κ ατά τήν δήξιν τών
ιοβόλων όδόντων αί κύστεις ήσαν τυχόν κεναί,
ό παθών δέ είχε μεταχειρισθή πρός θεραπείαν οι
νόπνευμα, ή ΐασις άπεδίδετο εις τό φάρμακον
τούτο. Έ άν όμως αί κύστεις ήσαν πεπληρωμέναι δηλητηρίου καί οί όδόντες είσέδυον βαθέως,
οϋτε τό οινόπνευμα οϋτε ή αμμωνία ώφέλουν τό
παραμικρόν. "Ενεκα τούτου τά θύματα τών δφεων ήριθμούντο έτησίως κατά χιλιάδας, μέχρι«
ού τέλος προ τεσσάρων έτών βραζιλιανός τις ια
τρός δ Δρ Ι.αζβΓ(3α, διευθυντής τού φυσικοϊστορικού μουσείου έν ’Ρίω Ίανείρφ, άνεκάλυψε καί
μετεχειρίσθη κατά τών έν λόγψ δηλητηριάσεων

απταίστως το ύπερμαγγανιχογ κάλι. ’Από τής
άνακαλύψεως τού άντιφαρμάκου τούτου, τό όποιον
σήμερον έκαστος χωρικός αύτόθι έχει έν τή οικία
του, ε’παυσεν ό φόβος τών ανθρώπων άπό τών όφεων, ό δέ λαός έπείσθη οτι ή ένέργεια τού φάρ
μακου τούτου είνε απολύτως ασφαλής, καί τό
δήγμα τού όφεως δέν είνε σπουδαιότερου τού νυγμου τής μελίσσης. ’ Εγώ δέ αύτός μετεχειρίσθην έπιτυχώς όκτάκις τό ύπερμαγγανικόν καλι,
και μάλιστα κ ατά πρώτην φοράν εις περίστασιν
λίαν απελπιστικήν. Μαύρη τις, δύο καί εΐκοσιν
ετών ηλικίας καί υγιούς κράσεως κόπτουσα σακχαροκάλαμον, τόσω σφοδρώς έδήχθη ΰπό τού ό
φεως Ίαραράκα εις τήν χεϊρα, ώστε ό όφις έφονεύθη κρεμάμενος ε"τι άπό τής χειρός τής μαύρης.
Δυστυχώς άπο τού δήγματος είχον παρέλθει δύο
ωραι, οτε παρουσιάσθη εις έμέ ή μαύρη έν έλε—
εινή καταστάσει. ’Από τών οφθαλμών, τής ρινός
καί τού στόματος ένεκα τού ερεθισμού έρρεεν αί
μα, ό βραχίων ητο τερατωδώς διωγκωμ,ένος,
είχε δέ εκραγή καί πυρετός δεινός. Έ ν τοιαύτη
καταστάσει ένέχυσα πάραυτα 0,0 2 τού γραμμα
ρίου ύπερμ-αγγανικόν κάλι ύπά τό δέρμα τού αν
τιβραχίου τής παθούσης, μετά ήμίσειαν δέ ώραν
άλλην μίαν δμοίαν δόσιν εις τόν βραχίονα. Μετά
όυο ημέρας ή μαύρη μετέβη εις τήν έργασίχν
της. Εις τάς έπτά δέ λοιπάς περιπτώσεις καθ’
άς διενήργησα εύθύς μετά τήν δήξιν, μετά μίαν
ώραν, τήν έγχυσιν, οί δηχθέντες ούδόλως διέκο
ψαν τήν εργασίαν τω ν.— Ε λπ ίζω διά τών ολί
γων τούτων γραμμών νά διαγείρω τήν προσοχήν
τών ειδημόνων έπί τής άνακαλύψεως ταύτης, ό 
πως προσπαθήσωσι πάντες νά εϊσαγάγωσι τά
κλυσμάτια λεγάμενα τού Π ραβάζη, δι’ ώνέγχέομεν την μορφίνην, καί εις τήν χρήσιν τών δασο
νόμων, διδασκάλων, γεωκτημόνων κ. λ. όπως
γίνεται χρήσις τού άνωτέρω φαρμάκου καί κατά
τών δήξεων τών ήμετέρων όφεων. Δέον όμως
νά προσθέσωμεν ένταύθα ότι τό ύπερμαγγανικόν
κάλι είνε λίαν εύαποσύνθετον, καί ότι ένεκα
τούτου πρέπει οϊ κρύσταλλοι αύτού νά διχλύωνται εις τό ύδωρ εύθύς πρό τής χρήσεως.
Μ.

--------Ειδόςτι ύπολαί3ος ράπτει τά φύλλα έξ ών σχηματί
ζει τήν φωλεάν της διά τεμαχίων νήματος, άτινα κλέπτει έκ τών πέριξ οικιών. Δέν είνε δυνατόν νά ύποθέσωμεν οτι τό πτηνόν τούτο έδημιουργήθη μετά τήν
εφεύρεσιν τοϋ νήματος" πρότερον λοιπόν πάντως κατεσκεύαζεν άλλως τήν φωλεάν του, ώστε έπενόησε
τό είδος τοΰτο του ράπτειν,άν καί έν γένει έπικρατεϊ
ιδέα ότι τά ζώα ούδέν έπινοοϋσι.
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ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΕΡΙ Α ΙΜ Α Τ Ο Σ
Υ πολογίζεται ότι ή άνθρωπίνη καρδία έχει
βάρος κατά μέσον όρον 2 5 0 — 3 00 γραμμαρίων,
αναπαράγει δέ ή ζώσα αϋτη μηχανή 180 γραμ
μάρια αϊματος κατά παλμόν. Επειδή δέ οί παλ
μοί συνήθως είνε 72 κ ατά λεπτόν, άναπαράγει
1 2,8 60 κατά πρώτον λεπτόν, ήτοι 2 6 ,4 3 8 ,4 0 0
έντάς μιας ήμ,έρας καί 7 7 2 ,0 0 1 ,2 8 0 ,0 0 0 γρ α μ 
μάρια εις διάστημα ένός έτους.
Τό αίμα λοιπόν, όπερ άναπαρήγαγεν ή καρδία ογδοηκονταετούς άνθρώπου ε'χει βάρος έν
συνόλφ 1 ,5 4 4 ,0 0 2 ,5 6 0 χιλιόγραμμα. Τό βά
ρος τούτο ίσούται πρός 1 5,4 40 ,0 25 τόννους,
ήτοι ήδύνατο νά πληρώση 154,400 πλοία χω ρητικότητος 100 τόννων έκαστον. Ά ν δ ’ έκα
στον τών πλοίων τούτων ΰποτεθή μ,ήκους 4 0 μέ
τρων, άπας δ φορτη-,ός στόλος θά κατείχε μή
κος 6 ,1 7 6 χιλιομέτρων. Ά ν δέ άντί πλοίων μετεφέρετο διά σιδηροδρόμου τ ό αίμα τούτο έντός
αμαξών μήκους 1 0 μέτρων έκάστης καί χωρητικότητος 10 τόννων, ή όλη αμαξοστοιχία έπρεπε
νά άποτελήται έξ 1 ,5 4 4 ,0 0 0 χιλιομέτρων. "Η
τοι όταν ή πρώτη άμ α ξα θά είχε φθάση εις τόν
βόρειον πόλον, ή τελευταία δέν θά είχεν έξέλθη
τώ ν ’Αθηνών ! !!
Ή κυκλοφορία τού αίματος έν ταΐς άρτηρίαις
τού άνθρώπου έχει ταχύτητα 2 5 έκατοστών τού
μέτρου κατά δευτερόλεπτον, ήτοι 90 μέτρων
έντός 5 λεπτών καί 1080 έντός μ,ιας ώρας·
2 .3 6 5 δέ λεύγας εις διάστημα ένός έτους. Ώ ς τε άν ήτο δυνατόν νά κυκλΟφορήση διατρέχον
κ α τ’ εύθεΐαν έν εΐδει μικρού αιματηρού ρύακος
μετά τής αύτής ταχύτητος, τό αίμα δεκαπενταετούς νεανίου θά διέτρεχεν έκτασιν 3 5 ,4 7 5
λευγών, καί τό αίμ.α ογδοηκονταετούς γέροντος
θά είχε κάμη πολλάκις τήν περίοδον τής γής.
Έ πί τή ύποθέσει ότι τό αίμ.α έκάστου άνθρώ
που είνε κατά μέσον όρον 15 χιλιόγραμμα, περιέχονται έντος τού όλου ποσού κατά τάς γενομένας αναλύσεις έως 2 1)2 γραμμ. μεταλλικού
σιδήρου. Ένούμενον δ ’ έπί ταύτό τό αίμα τών
2 , 0 0 0 ,0 0 0 έλευθέρων Ελλήνων, ήδύνατο νά
παραγάγη χάριν . . . πολεμικών προπαρασκευών
5 0 0 0 περίπου σφαίρας τηλεβόλου βάρους ένός
χιλιογράμμου έκάστην.

Ό λόρδος Wilton έπισκεφθείς ημέραν τινά τόν
Κάρολον Δάρόιν έν τώ γραφείω του, καί ϊδών αύτό
έστερημένον παντός κοσμήματος καί πολυτελείας— Βλέπω, είπεν, ότι προτιμαίε, κύριε Δάρόιν, τό ω
φέλιμον τού ευάρεστου— Διότι, άπήντησεν ό φυσιο
δίφη;, ούδέν πράγμα γνωρίζω εύαρεστότερον άπό τό
ωφέλιμον.
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Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ
Ο πλούσιος Γάλλος έργοστασιάρχης Dulet είχε
προ $ύο ετών νέον τινά παραγγελιοδόχον, εκ τοϋ
ζήλου καί τής έργασίας του όποιου τόσψ ήτο ευχα
ριστημένος, ώστε συμπεριέλαόεν αυτόν Ιν τώ κύκλφ
τής οικογένειας του. 'Ημέραν τινά προσκαλεΐ αυτόν
καί τω λέγει' « Φίλε μου, είσαι νέος, γενναίος καί
εργατικός'ή Μιμή μου εΐνε 17 ετων καί τής άρέσκεις. Έχει δέ προίκα από τής μητρός της 100
χιλιάδας φρ. ’ Εάν θέλετε κάμνομεν τόν γάμον κατά
τό πάσχα.» Ό υπάλληλος άκούσας ταΟτα έγένετο
κάτωχρος, μετά μικρόν δέ λέγει εις τόν κύριάν του:
« _ Εισθε ευχαριστημένο; κατά τά δύο έτη τής υπη
ρεσίας μου ; » «-Μάλιστα.» «-Έξεπλήρωσα εντελώς
τά καθήκοντά μου;» « — Μάλιστα' είμαι ύπέρ τό
δέον ευχαριστημένος». « — Λοιπόν σας άνακοινώ,
αδιαφορών περί τοϋ μέλλοντός μου, 8τι δέν ονομά
ζομαι Έρνέστος, άλλ’ Έρνεστίνα, οτι δεν είμαι
άνήρ, αλλά κόρη. Έσπούδασα καλώς τά εμπορικά
μαθήματα, αλλ έπειδή πρόσωπόν τι μέ μεσοφούστανον
πληρώνεται μόνον τεσσαράκοντα φράγκα, ένώ σεϊς
έδίδατε εις τούς άνδρας τό έξαπλοΰν. . . . »
"Οταν ό κύριος Dulet άνέλαβεν εκ τής εκπλήξεώς του προσέφερεν εις τον υπάλληλόν του τήν
χεΤρά του καί ειπεν' « — Μέ τήν Μιμή μου θά διορ
θώσω εύθύς τό πράγμα' σύζυγός της βεβαίως δέν δύνασθε νά γίνεται" άλλ’ ίσως έχετε όρεξιν νά γίνετε
δευτέρα αυτής μήτηρ' τί λέγετε;» Νυν εςεπλάγη
ή Έρνεστίνα' έζήτησε χρόνον οπως σκεφθη, βε
βαίως δέ ή άπάντησίς της δέν ήτο αρνητική.
Τό επόμενον ώραΐον ανέκδοτον άναγινώσκομεν
έν αγγλική έφημερίδι.
Ό άποθανών πρώσσος στρατάρχης von Manteuffel, διοικητής ’ Αλσατίας και Λωραίνης, έδείπνει
ποτέ μετά γάλλου διπλωμάτου, οστις επειράτο νά
τόν πείση περί τής φιλοκαλίας τοϋ γάλλου εργάτου.
— Τό ασχημότερου πράγμα άν τω δώσητε εις χεϊράς του, έλεγε, Οά τό μεταόάλη εις κομψότατου
αντικείμενου. Άνυπομονήσας ό γηραιός στρατιωτι
κός άνήρ άπέσπασε τρίχα έκ τοϋ πυκνοΰ καί πολιοϋ
πώγωνός του καί ένεχείρισεν αύτήν τω γάλλω δι
πλωμάτη λέγων' «Λοιπόν προσπαθήσατε νά κάμη
κάτι τι εύμορφον μ’ αύτό εδώ προς άπόδειξιν τής
ακρίβειας των λόγων σα ς». Ό γάλλος έλαβε τήν
τρίχα καί έπεμψεν αυτήν εις παρισινόν χρυσοχόον,
εις ον ένεπιστεύθη δι’ επιστολής τήν έξήγησιν τής
άποστολής' έποιήσατο δέ έκκλησιν εις τήν πατριωτι
κήν αύτοϋ ύπερηφανίαν προς παραγωγήν ωραίου τινός
πράγματος, ολίγον δ' έμελεν αύτώ περί τής τιμής.
ΙΙαρήλθεν έδδομάς, δτε έφθασεν εκ ΙΙαρισιων μικρόν
κουτίον, εν ώ ύπήρχεν έναποτεθειμένη ώραία καρφίς,
ής ή κεφαλή παρίστα τόν άετόν τής Πρωσσίας κρα
τούντα από των όνύχων τήν τρίχα τοϋ στρατάρχου'
εις τήν τρίχα όμως ταύτην ήσαν δεδεμέναι δύο μικραί χρυσαΐ σφαΤραι εφ’ ών ήσαν κεχαραγμέναι αί
λέξεις « ’Αλσατία καί Λωραίνη» . 'Επί δέ τοϋ βρά
χου οπού εκάθητο ό άετος άνεγινώσκοντο γαλλιστί
«Σ έ μια τρίχα μόνον κρέμονται!»
Τοΰτο ονομάζεται γαλλικόν πνεΰμα.

Οϊ Γάλλοι επινοοϋσι καθ’ έκάστην νέα καί φοβερά
μηχανήματα, προωρισμένα νά χρησιμεύσωσιν εις τόν
μέλλοντα πόλεμον πρός άνάκτησιν τής ’Αλσατίας
καί τής Λωραίνης. Τό νέον μηχάνημα συνίσταται εις
τήν γάμωσιν των κοίλων σφαιρών δι’ απορρήτου χη
μικής υλης, ής ή καταστρεπτική ενέργεια υπερβαίνει
πάσαν φαντασίαν. Οί παχύτατοι καί ογκωδέστατοι
των θωράκων καί οί στερεώτατοι των τοίχων διατρυπώνται καί καταστρέφονται εντός ολίγων λεπτώνόπου άν πέση τοιαύτη σφαίρα, προξενεί απίστευτου
όλεθρον' δέν διατρυπά μόνον τους τοίχους, οΐονδήποτε καί άν Ιχωσι πάχος' τά έκρηγνυόμενα τεμάχια
αύτής εϊσδύονται καί εις τήν γήν, άνοίγοντα τερα
στίους όπάς καί χάσματα.
’Από τοϋ 187‘2 μέχρι τοϋ 1886 ή γαλλική κυβέρνησις έδαπάνησε περί τά πεντακόσια εκατομμύρια εις
ναυπήγησιν νέων πλοίων' τανΰν δέ ναυπηγούνται έν
τοΤς νεωρίοις, 6 μεγάλα θωρηκτά, 4 θωρηκταί κανο
νιοφόροι, 14 καταδρομικά πρώτης καί δευτέρας κλασεως μετά βαρέος ή ελαφρού όπλισμοΰ, 45 ναρκο
δόλα καί 2 ίστιοφόροι φρεγάται. Σήμερον ό μάχιμος
τής Γαλλικής Δημοκρατίας στόλος συνίσταται
εις εξ τρισμέγιστα θωρηκτά, φέροντα πυροβόλα τώ/
42 καί 37 ϋφεκατομέτρων καί διανύοντα πλείονα ή
14 μίλια καθ’ ώραν' εις 7 μεγάλα θωρηκτά μέτριας
ταχύτητος, ώπλισμένα διά πυροβόλων των 27 καί
21 ϋφεκατομέτρων' εις 4 εύδρομα θωρηκτά, μετά
πυροβόλων τών 24 ϋφεκατομέτρων, διανύοντα δέ 14
μίλια- εις 6 θωρηκτους άκταιωρούς, φέροντας 6 πυ
ροβόλα τών 27 ϋφεκατομέτρων καί τών 3 4 - (τά σκά
φη ταϋτα, νεναυπηγημένα κατά νέον δλως πρότυπον
είνε προωρισμένα πρός ύποστήριξιν τών ναρκοδό
λω ν)- εις 4 θωρηκτάς κανονιοφόρους, ώπλισμένας
έκάστην δι' ενός πυροβόλου των 27 ύφεκατομέτρων.
Ταχέων καταδρομικών πλοίων δέν εύπορέϊ σήμερον
ή Γαλλία, έχει όμως 9 μεγάλα ναρκοβόλα, πλέοντα
εις τό ανοικτόν πέλαγος, 18 ναρκοβόλα δευτέρας καί
50 τρίτης τάξεως.
Ήδη ναυπηγούνται 6 μεγάλα
ναρκοβόλα, ών ή άξία θά ύπερβή τά 15 έκατομμύρια, 52 ναρκοβόλα νέου συστήματος, 3 μεγάλα κα
ταδρομικά (αξίας έκαστον 3 1]2 εκατομμυρίων φρά
γκων), ετερα 10 καταδρομικά πρώτης καί δευτέρας
τάξεω; καί 4 θωρηκταί κανονιοφόροι αντί ένός εκα
τομμυρίου έκαστη. "Ωστε ή Γαλλία δύναται νΰν νά
είπη θαρρούντως 8τι οΰ μόνον κατά ξηράν άλλά
καί κατά θάλασσαν οϋδένα φοβείται, όσημέραι δέ
άνακταται μ'είζονα αλκήν καί δύναμιν, είνε δέ καί
παρεσκευασμένη πρός πάσαν απρόοπτον ανάγκην.
— Μπά, φορεΐτε πένθος διά τόν μακαρίτην σύζυγόν
σας; Ά λ λ ά μοί φαίνεται 8τι είνε πεθαμένος πρό 5
ετών.
— Ναί, άλλά πρέπει τέλος πάντων νά δείξω ς
τόν κόσμο οτι έμεινα χήρα.
Α.— Κΰρ Κώστα, ενα σκυλί πρό ολίγου έδάγκασε
τή γυναίκα σου.
Κ ώ σ τ α ς — Ή ταν λυσσασμένο ;
Α. — Ό χ ι.
Κ ώ σ τ α ς . Ά χ τό φτωχό Τότε θά λυσσάξη.
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