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Παρήλθον έτη πολλά ε'κτοτβ. Ή μην νεώτα- 
τος, πρώτον δέ τότε έτχξείδευα μόνος. Μετέβαινα 
εις Γαλλίαν διά τής Ιταλίας. Κ ατ’ ε’κείνην τήν 
εποχήν τά ταξείδια ήσαν δυσκολώτερα, δαπα
νηρότερα, ταύτοχρόνως δέ καί βραδύτερα ή τήν 
σήμερον. Τά ατμόπλοια δέν διέσχιζον μετά τής 
αυτής ταχϋτητος τήν θαλασσαν, ούδ’ ήσαν πο
λυάριθμα ώς τώρα, έστάθμευον δε εις πολλούς 
λιμένας δίδοντα καιρόν εις τούς έπιβάτας πρός 
έπίσκεψιν τών πόλεων όπόθεν διήρχοντο, έάν (εν
νοείται) είχον διαβατήρια έν τάξει καί έπετρί- 
πετοή ε’λευθεροκοινωνία. Ά λ λ ’ ούτε σιδηρόδρο
μοι συνέδεον είσέτι τάς πόλεις τής Ευρώπης, συν
τέμνοντες τάς αποστάσεις. Διά ξηράς ώ ; καί 
διά θαλάσσης ό περιηγητής μετεφέρετο άνευ 
βίας, τώ  έδίδετο δέ καιρός διά νά άναπνεύση, 
νά άναπαυθή καί νά ικανοποίηση τήν πιριέργειάν 
του. Καί μετά πόσης περιεργείας περιηγείται τις 
ότε, νέος έτι, βλέπει κατά πρώτον νέον καί ά 
γνωστον κόσμον! Πώς τά  πάντα τότε εξεγείρουν 
τον θαυμασμόν καί εξάπτουν τήν φαντασίαν I 
"Ω, ή νεότης! Πόσον καλλύνει τά  πάντα ένόσιρ 
διαρκεϊ, καί πόσον ταχέως παρέρχεται!

Μετά είκοσιτεσσάρων ώρών διαμονήν εις Νεά- 
πολιν μετεβαίνομεν ε'ις Σιβιταβέκιαν. Άφοϋ έ- 
πεσκέφθην όσα πλειότερα ήδυνήθην έκ τών άξιο- 
θεάτων τής Νεαπόλεως, επέστρεψχ εγκαίρως εις 
το άτμόπλοιον προτού άνελκυσθή ή άγκυρα. Το 
κατάστρωμα ήτο πλήρες ανθρώπων. Μετά δυς- 
κολίας ήδυνήθην ν' άνεύρω μεταξύ τοϋ συνω- 
θουμένου πλήθους τούς παραμείναντας έκ τών έξ 
’ Ελλάδος συνταξειδιωτών μου. Τό σημείον τής 
άναχωρήσεως δέν εΐχεν είσέτι δοθή, ώστε δέν 
ητο εΰκολον νά διακρίνω τίνες έκ τών πολλών θά 
προστεθώσιν εις τούς έπιβατας τοϋ άτμοπλοίου, 
καί τίνες ήλθον πρός αποχαιρετισμόν τών άνα- 
χωρούντων. Καθόσον ομως παρήρχετο ή ύίρα, οί 
εναγκαλισμοί,οί αποχαιρετισμοί καί αί βαθμιαϊκι 
αποχωρήσεις ήραίωσαν τήν συρροήν εκείνην. Οί 
πωληταί κοραλίων καί κτενίων καί καθισμάτων 
καί κοσμημάτων, τακτοποιούντες τά εμπορεύ
ματα των, ήρχισαν ό εις μετά τόν άλλον νά 
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καταβαίνωσιν εις τάς λέμβους, οί ναϋται έτέ- 
θησαν εις κίνησιν άνασύροντες σχοινία, κλείοντες 
τάς ανοικτάς άποθήκας, εις δέ τήν γενικήν τα
ραχήν προσετέθη καί δ συριγμός τού άτμού, προ- 
αναγγέλλων τόν προσεχή άπόπλουν.

Εντούτοις άμα ε'πιστρέψας εις τά άτμόπλοιον, 
έν μέσω τής έπικρατούσης είσέτι κινήσεως καί 
συγχύσεως, παρετήρησα εις την ήσυχο/τέραν ά -  
κραν τής πρύμνης καθημένους τρεις,— δύο γυναί
κας καί ένα άνδρα,— οίτινες έφαίνοντο κατα- 
λαβόντες πρό ώρας ικανής τήν γωνίαν εκείνην 
τοϋ καταστρώματος.

Έκ τών δύο γυναικών ή μέν, νέα, νεωτάτη, 
έξηπλωμένη έπί μακροϋ ψάθινου καθίσματος, μέ 
προσκέφαλα ύποστηρίζοντα τό σώμα καί τήν 
κεφαλήν της, παρηκολούθει μέ βλέμμα μελαγ
χολικόν τήν έπί τοϋ πλοίου ζωηρότητα. Ή  άλλη, 
προβεβηκυΐα τήν ηλικίαν, έκάθητο όπισθεν τής 
νέας έπί τού γύρω τοϋ καταστρώματος ξυλίνου 
θρανίου. Έπί δέ σκαμνιού χαμηλού, γέρων εχων 
ύφος αρχαίου στρατιωτικού, κρατών βιβλίον εις 
χείρας, άλλά μή άναγινώσκων, έπρόσεχε μετά 
στοργής εις πασαν τή ; νέας κίνησιν καί ενίοτε 
άπηύθυνε πρός αύτήν ταπεινή τή φωνή τόν 
λόγον.

Προφανώς ήτο πατήρ συνοδεύων θυγατέρα 
πάσχουσαν, άντί δέ μητρό; τήν περιέθαλπεν ή 
γραία ύπηρέτριά της.

Αί εντυπώσεις τής νεότητος είνε αληθώς ανε
ξάλειπτοι. Μορφαί τινες μένουν διά παντός έγκε- 
χαραγμεναι εις τήν μνήμην,— συμβάντα πρό 
ε’τών πολλών διελιχθέντκ ενώπιον τών οφθαλμών 
μας διατηρούνται αείποτε ζώντα εις τό βάθος 
της φαντασίας καί αναπηδούν αίφνης έκεϊθεν α
πρόκλητα, χωρίς νά γνωρίζωμεν τό πώς καί τό 
διατί. Τήν νέαν εκείνην μόλις είδα, μόλις ήκουσα 
τήν ασθενή φωνήν της, δέν γνωρίζω τό όνομά 
της, άλλ’ ούτε κάν τήν πατρίδα της, έπί ώρας 
μόνον τινάς ή παρουσία της έπεσκίασε τήν ψυ
χήν μου, καί ομως ποτέ δέν τήν έλησμόνησα, 
ούτε ποτέ θά τήν λησμονήσω!

ΤΗτο ξανθή, πολύ ξανθή. Έφαίνετο έκ πρώ
της όψεως ότι ήτο γέννημα τής "Αρκτου. Έκ 
τού μεταξύ τών επιβατών γενομένου μετέπειτα 
λόγου περί αύτής, έσχημάτισα τήν ιδέαν ότι
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τιτο Πολωνίς, άλλ ' ούδεμίαν έχω βεβαιότητα 
περί τούτου. Τα χαρακτηριστικά τη ; ήσαν κα
νονικά, ή έκφρασις του προσώπου της γλυκυ- 
τάτη, άλλ ’ ήτο ισχνή, ώχρά καί έξησθενημένη. 
Οί μεγάλοι γλαυκοί οφθαλμοί της έφαίνοντο με- 
γαλείτεροι έτι ώς έκ τής ώχρότητος καί τής α 
δυναμίας της, το δέ βλέμμα της άνεπαύετο εις 
ό,τι ήτένιζεν, ώς άπηυδημένον εκ λύπης ά -  
φάτου.

"Αμα την είδα με συνεκίνησεν ή θέα της. 
Μου ηλθον εις τον νοϋν όντα αγαπητά, άνεπό- 
λησα την οικογένειαν, τήν πατρίδα. Ή  ώχρά 
έκείνη θελκτική μορφή ήμαύρωσε διά μιας τήν 
φαιδρότητα των πρώτων εντυπώσεων τής ξενι- 
τείας. Το θλιβερόν της βλέμμα έπλημμύρησε θλί- 
ψεως τήν ψυχήν μου. Έκάθησα έπί του απέναντι 
θρανίου, παρά την πρύμνην, όπίσω όπίσω, ώστε 
νά μή μέ παρατηρήση ούτε έκείνη ούτε ύ π α
τήρ της, καί δέν ε*βλεπα ούτε έπρόσεχα εις άλλο 
ούδέν.

Ό  ιατρός του άτμ.οπλοίου διέκοψε τήν προ- 
σήλωσίν μου δι’ εΰθύμου προσαγορεύσεως, έρω- 
τών πώς διεσκέδασα εις Νεάπολιν. Ή το  άγα- 
θώτατος άνθρωπος, αγαπών τούς αστεϊσμούς καί 
συντελών διά τής ζωηρότητάς του εις τήν έπί- 
σπευσίν τής μεταξύ τών συνεπιβατών ένάρξεως 
φιλικών σχέσεων. Μέ είχε λάβει ύπό τήν προ
στασίαν του ευθύς εξ αρχής καί μέ μετεχειρίζετο 
ώς αρχαίος οικογενειακές φίλος. Ή το  πεντηκον
τούτης περίπου, κατ’ έκείνην δέ τήν περίοδον 
τής ζωής μου έθεώρουν τούς πεντηκοντούτεις ώς 
γέροντας· άλλ’ ή ευθυμία του δέν έπέβαλεν όσον 
σέβας προύπέθετεν ή μεταξύ μας διαφορά ηλι
κίας. ’Απ' εναντίας εϊχομεν γίνει εντός ολίγου 
φίλοι, ώς συνομήλικοι.

Ό  ιατρός έκάθισε πλησίον μου πρός έξακολού · 
θησιν τής συνδιαλέξεως καί είδε τότε κατά 
πρώτον τούς άντικρύ μου καθημένους ξένους. Ή  
θέα τής άσθενούς ε'ίλκυσε τήν προσοχήν του. Τήν 
έ’βλεπεν έπί ώραν σιωπών. Ή  ευτραπελία του 
διεκόπη.

—  Τί πάσχει άρά γε; ήρώτησα.
—  Δέν τήν βλέπεις ; Φθισική ή δυστυχής!
Καί «γερθείς έπλησίασε καί άπέτεινε τόν λό

γον πρός τόν γέροντα, μετ’ ολίγον δέ λαβών σκα- 
μνίον έκάθισεν έκεΐ καί μ.ού άπέκρυψε μέ τά  εύ- 
ρία νώτά του τήν κεφαλήν τής πασχούσης.

Φθισική ! Έγνώριζα τί σημαίνει φθίσις. Έ ν- 
θυμήθην άμέσως ένα διδάσκαλον του σχολείου 
μου, νέον ισχνόν, ώχρόν, μέ κηλίδας ερυθήματος 
έπί τών κοίλων παρειών του, μετά κόπου ερχό
μενον εις τό μάθημα, παραδίδοντα μετά κόπου, 
καί συχνάκις διακοπτόμενον διάνά βήξη.Έπειτα 
ό διδάσκαλος δέν ήρχετο, τά  μαθήματα έπαυ
σαν, ε’μάθομεν ότι ήτο κλινήρης, καί μετ’ όλίγας 
εβδομάδας οί μαθηταί του ήκολουθήσαμεν τήν

κηδείαν του. Δέν είχα είσέτι ϊδει άλλο θύμα τής 
φθίσεως, άλλ’ έγνώριζα ότι οί φθισικοί άποθνή- 
σκουν, καί μέ τούς οφθαλμούς προσηλωμένους εις 
τά νώτα τού ιατρού έπανέβλεπα διά τής φαν
τασίας τήν νεκρώσιμον έκείνην συνοδίαν, καί τόν 
διδάσκαλόν μου φερόμενον ύπό τεσσάρων έκ τών 
μεγαλειτέριυν μαθητών έντός τού άνθοσκεπούς 
νεκροκραββάτου του.

'Εντούτοις ή άγκυρα άνειλκύσθη, οί τροχοί 
περιεστράφησαν πλήττοντες παταγωδώς τήν 
θάλασσαν καί ήρχισε τό άτμόπλοιον νά κινήται. 
ΤΙγέρθην τότε καί στηριχθείς έπί τής όπισθεν 
τού πηδαλίου σπείρας σχοινιών, ε'βλεπα τήν ώ -  
ραίαν πόλιν έκ τής οποίας άπεμακρυνόμεθα. Ή 
άπέραντος έκτασις αίγιαλού, τήν όποιαν καλύ
πτει διά τών οικιών, τών παλατίων καί τών 
εκκλησιών της, άπήστραπτεν ύπό τά ; ακτίνας 
τού ήλιου, κλίνοντος πρός τήν δύσιν του. "Η 
χλοερά πέριξ ζώνη τών καταφύτων λόφων έπηύ- 
ξανε διά τής άντιθέσεως τού πρασίνου της χρώ
ματος τήν λαμπρότητα τών πυκνών οικοδομών. 
Δεξιόθεν τής πόλεως ό Βεσούβιος, άνυψών άγε- 
ρώχως τά  τραχέα στέρνα, έμαύριζεν άνωθέν του 
τόν κυανούν ούρανόν, έπεκτείνων εις νέφος τήν 
στήλην τών άενάων καπνών του.

"Οτε τό άτμ.όπλοιον έξήλθε τού λιμένος καί 
ήρχισε νά γίνηται έπαισθητή ή δρόσος τής θα
λάσσης, ή γραϊα υπηρέτρια έπρόσθεσε μετά θω
πευτικής φροντίδος σκεπάσματα εις τούς πόδας 
καί τά  νώτα τής έξηπλωμένης νέας. Ό  καιρός 
ήτο ωραίος. 'Αληθώς, πρός δυσμάς τό ζοφερόν 
τού όρίζοντος δέν έφαίνετο προαναγγέλλον έξακο- 
λοϋθησιν τής γαλήνης, άλλ’ ή άπειλή τήν ό
ποιαν τά νέφη εκείνα ύπέκρυπτον ήτο είσέτι μα
κράν, τό δέ άτμόπλοιον διέσχιζε θάλασσαν άκύ- 
μαντον, μόλις ρυτιδουμένην άπό τήν πνοήν ελα
φρού άέρος. Μόνοι οϊ δύο τροχοί ταράσσοντες τά 
νερά έχάρασσον όπισθεν ήμών τό πέλαγος διά 
διπλής γραμ.μής κλιμ.ακωτού άφρού.

" Ω ! πώς έπεθύμουν νά πλησιάσω πρός τήν 
πάσχουσαν, ν' άποτείνω πρός αυτήν όλίγας λέ
ξεις συμπάθειας, νά σύρω τό σκέπασμα έπί τής 
άκρας τού μικρού της ποδός, τόν όποιον ε'βλεπα 
μακρόθεν άσκεπή, νά ύψυύσω τό προσκέφαλόν 
της ότε έστρεφε τό βλέμμα πρός τήν άπέχουσαν 
ήδη ξηράν καί πρός τήν κορυφήν τού καπνίζον- 
τος ήφαιστείου! Ή το  κενόν πλησίον της το 
σκαμνίον έπί τού οποίου έκάθητο πρό ολίγου ό 
ιατρός, άλλά δέν έτόλμων νά πλησιάσω.

Ή  ώρα βαθμηδόν παρήρχετο, ό ήλιο; έπλη- 
σίαζε πρός τήν δύσιν του καί ό άήρ έγίνετο δρο- 
σερώτερος. Ή  ύπηρέτρια έγερθεϊσα έκυψε πρός 
τήν νέαν καί «ψιθύρισε λέξεις τινάς μέ ταπεινήν 
ένδειξιν τρυφερότητος. Έκείνη έστρεψε βραδέως 
πρός τήν γραίαν τούς οφθαλμούς. Δέν ώμίλησε, 
άλλά τό βλέμμα της έλεγεν: Ώ ,  άφες με I
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Θέλω νά ίδω άκόμη τήν θάλασσαν καί τόν ου
ρανόν καί τόν δίσκον τού δύοντος ήλιου !— Ά λ λ ’ 
δ γέρων έθεσε περιπαθώς τήν χεΐρα έπί τής χει- 
ρός της καί έλάλησε πρός αυτήν, καί ήτο ικε
τευτικός τής φωνής του ό τόνος.

Ή  νέα άνέκυψε καί έπροσπάθησε νά έγερθή, 
άλλά δέν ήδύνατο νά κινηθή μόνη. Ό  γέρων καί 
ή ύπηρέτρια τήν ύπεστήριξαν έκατέρωθεν καί έ - 
βοήθησαν τά  βραδέα έπί τού καταστρώμ.ατος 
βήμ-ατά της.

Έ νφ ήγείρετο έπεσεν έκ τού φορίματός της 
άπαρατήρητον τό χειρόκτιόν της. Ά  ! Διατί 
δέν τό έκράτησα! Έκυψα καί τό έπήρα, προχω- 
ρήσας δέ τό έδωκα εις τήν ύπηρέτριαν. Ή  άσθε- 
νής μέ είδε καί κλίνασα έπιχαρίτως τήν κεφα
λήν, μέ γλυκύ μ,ειδίαμα εις τά κάτωχρα χείλη, 
έπρόφερεν ίταλιστί εν εΰγενές Ευχαριστώ, καί 
ήρχισε πάλιν νάβήχη. Άπεσύρθην τεταραγμένος.

Ό  κόπος μέ τόν όποιον έκαμε τά  ολίγα έκεΐνκ 
βήματα, κρεμαμένη σχεδόν άπό τόν βραχίονα 
τού πατρός της, ό ξηρός καί ύπόκωφος έκεϊνος 
βήξ, έμαρτύρουν, περισσότερον καί άπό την ώ- 
χρότητά της, τόν βαθμ.όν τής έξασθενήσεώς της. 
Ή το  προωδευμένη, πολύ προωδευμ.ένη ή νόσος. 
Εις μάτην άπό τήν βόρειο/ πατρίδα των τήν έ- 
φερεν ό δυστυχής πατήρ πρός άνάκτησιν ζωής 
ύπό τόν ήλιον τής μεσημ.βοίας. Ή  ζωή κατέλιπε 
βαθμηδόν τό εϋχαρι σώμά της. Ά λ λ ά  διατί 
άνεχώρουν έκ Νεαπόλεως διευθυνόμενοι πρός άρ
κτον ; Μη ό γέρων άπελπισθείς ήθελε νά έπανα- 
φέρη τήν θυγατέρα ζώσαν είσέτι εις τάς άγκά- 
λας μητρός, περιμενούσης έναγωνίως νά τήν έπα- 
νίδη εις τήν μεμακρυσμένην έστίαν τω ν ; Ή  μή 
έπεθύμει νά ίδη τήν θυγατέρα του άποθνήσκου- 
σαν έκεϊ όπου ή μήτηρ της άπέθανε, καί νά την 
ένταφιάση πλησίον τής συζύγου του, εις τον τ ά 
φον έντός τού όποιου ήθελε καί αύτος νά άνα- 
παυθή;

Ό  ήλιος έπί τέλους έδυσε διασχίζων μέ τάς 
τελευταίας του άκτΐνας τά  έπί μάλλον καί μάλ
λον πυκνούμενα νέφη, ή δέ αύρα, ήτις έως 
πρό ολίγου μάς έδρόσιζε, μετεβάλλετο ήδη εις 
πνοάς διακεκομμένα; άνέμου βιαίου. Ή  έσπέρα 
προσελάμβανεν οψιν άγρίαν. Θά χοροπηδήσωμεν 
άπόψε, έλεγον οί ναύται άναμ.εταξύ των, έπεκύ- 
ρουν δέ τήν πρόρρησιν αί ποικίλαι έπί τού πλοίου 
προετοιμασίαι τού πληρώματος, καί κάτω εί; την 
αίθουσαν αϊ τών ύπηρετών, έξασφαλιζόντων διά 
σχοινιών τά  κινητά σκεύη καί έπιπλα.

Έμενα έπί τού καταστρώματος βλέπων το 
πυκνούμενον σκότος τής νυκτός καί τήν έπερχο- 
μένην τρικυμίαν. Ό  αύξάνων πάταγος τών θραυ- 
ομένων κυμάτων, ό έπιτεινόμενος συριγμδς τού 
άνέμου, δέν άπέσπων τάς σκέψεις μου άπό την 
άγνωστον νέαν. Πώς είναι άρά γε ; Υποφέρει; Θά 
δυνηθτ) ν’ άνθέξη εις τάς δονήσεις τού σκάφους.

όταν ό σάλος τουδεινωθή ύπό τήν βίαν τής προς- 
εγγιζούσης καταιγίδος ;

Οί έπιβάται πάντες άπεσύρθησαν ό εις μετά 
τον άλλον εις τούς κοιτωνίσκους των. ’Εκτός τών 
βαρέων ύποδημάτων τών ναυτών έπί τών σανί
δων τού πλοίου, άλλος άνθρώπινος κρότος δέν ή- 
κούετο έν μέσω τής βοής τού άνέμου καί τής 
θαλάσσης. Ή το ζοφερά ή νύξ. Τά νέφη έκάλυ- 
ψαν δλόκληρον τόν ούρανόν. Ά στρον δέν έφαίνε
το. Μόνος ό φωσφορώδης άφρός τών έξηγριωμέ- 
νων κυμάτων άπήστραπτεν έντός του σκότους. 
Καί ηϋξανεν ή όρμή τού άνέμου, τό δέ πλοϊον 
έσειετο έπί μάλλον καί μάλλον, καί έκυλίετο ένθεν 
κάκεΐθεν, καί έπήδα ύψούμενον καί καταπίπτον.

Στυλωμένος παρά τήν είσοδον τής αιθούσης, 
προφυλαττόμ.ενο; όσω ήδυνάμην άπό τήν πνοήν 
τού άνέμου καί άπό τούς άφρούς τών κυμάτων, 
άνά πάντα βίαιον τού πλοίου κλονισμόν έσκεπτό- 
μην πώς ή έξηντλημ.ένη νέα Οά δυνηθή διά τών 
άσθενών χειρών νά στερεώσει τό έλαφράν σώμα 
έντός τής σαλευομένης κλίνης της, έσκεπτόμην 
πώς θά διέλθη τάς μακράς ώρας τής άγριας νυ
κτός, καί άνεμιγνύετο εις τάς σκέψεις μου ή θλιβε
ρά άνάμνησις τής ε’κφοράς τού νεκρού διδασκά
λου μου.

Έπί τέλους τά  κύματα πηδώντα ύπεράνω τού 
πλοίου μέ ήνάγκασαν νά καταβώ εις τήν αίθου
σαν. Ό  μ.όνος λύχνο; όστις τήν έφώτιζεν, έκκρε- 
μής άναμέσον τών έκατέρωθεν κυλινδουμένων πλευ
ρών τού σκάφους, έδείκνυε μέχρι τίνος βαθμ.ού εί
χε δεινωθϊί ό σάλος. Αί θύραι τών κοιτωνίσκων 
γύρω ήσαν κλεισταί, γόοι δέ καί οίμωγαί άντή- 
χουν ε”κ τινων εξ αυτών. Δέν άπεφάσιζα νά ε’.ς— 
έλθω εις τόν ίδικόν μου, ίδών ότι εις Νεάπολιν 
απέκτησα ώς σύνοικον Ιταλόν εύτραφή, μετά 
τού όποιου δέν έπεθύμουν νά συνάψω γνωριμ.ίαν 
ύπό τοιαύτας περιστάσεις. Έκάθισα έπί τού κύ
κλω τής τραπέζης θρανίου, έστήριξα τού; βρα
χίονας έπί τής τραπέζης, έπί δέ τών βραχιόνων 
τήν κεφαλήν, καί ήσθάνθην τόν ύπνον καταβαίνον- 
τα  εις τά βεβαρημένα βλέφαρά μ.ου.

Δέν γνωρίζω έάν έκοιμώμην ή ήμην έξυπνος ότε 
ήκουσα αίφνης τήν θύραν τού άντικρύ μου κοι- 
τωνίσκου άνοιγομένην. “Ήγειρα τήν κεφαλήν. Ό  
πατήρ τής νέας, άνασύρων τό όπισθεν τής θύρας 
έρυθρόν παραπέτασμα, πελιδνός, έντρομος, έστρε
φε τά βλέμματα πρός τό δωμ,άτιον τής ύπη- 
ρεσίας.

—  Ήμπορώνά σάς χρησιμεύσω; ήρώτησα. Τί 
θέλετε ;

—  Τόν ιατρόν! . .  .Ή  κόρη μου. . .
Άνέβην δρομαίος εις τό κατάστρωμα. Τού

ιατρού τό δωμ,άτιον έκειτο πλησίον τής μηχανής. 
Ό  άνεμος έπνεε φοβερός, ό άφρός τών κυμάτων 
κατέπιπτεν ώ ; ραγδαία βροχή, μετά κόπου ήδυ.

I νήθην νά φθάσω μέχρι τής θύρας τού ιατρού-
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Τήν έκρουσα έπανειλημμένως μέχρι? ού επί τέ
λους ήκούσθη ή φωνή του.

—  Ποιος είναι;
—  Μία ασθενής σέ ζητεί.
—  ΤΑ 1 Γνωρίζω ποια ! Έ λ α  μέσα.
Καί ήνοιξε τήν θύραν. Δέν είχεν έκδυθή. Έ - 

φόρεσεν έν βία τον επενδυτήν του, ε"λαβεν έκ του 
γραφείου του κιβώτιου περιέχον φάρμακα καί 
εξήλθομεν του δωματίου. Τον συνώδευσα μέχρι 
της θϋρας του κοιτωνίσκου. Ό  γέρων ήνοιξεν άμ.α 
μάς ήκουσε, ήρπασεν ε'κ τής χειρές τον Ιατρόν, 
τόν εσυρεν εντός του δωματίου καί έκλεισε την 
Ούραν.

Έκάθισα έκεΐ καί έπερίμενα. Έπερίμενα επί 
ώραν πολλήν. Τό σκάφος έκυλίετο άδεακόπως. 
"Ετριζον τα  ξύλα του, ή θάλασσα έβρόντα 
θραυομένη επί των πλευρών του, άναμέσον δέ τής 
άγριας βοής ήκούετο ό τακτικός κτύπος τής μη
χανής, παλαιούσης μέ τα  στοιχεία. Ά λ λ ’ ούδέν 
ήκουα έκ τών παρά τήν πάσχουσαν γινομένων.

—  Τί έπαθεν άρά γε ; τί ε”παθε ; Καί έσφιγ
γα έναγωνίως τάς χεΐρας.

Διατί συνεκεντροϋτο τοσοϋτον εις αυτήν ολό
κληρος ή ψυχή μου ; Διατί μου έπνιγε τόν λαι
μόν ή πλημμύρα τής λύπης ; Τί κοινόν μεταξύ 
εκείνης κ’ ε’μοϋ ; Διατί τά θολά βλέμματά μου 
προσηλοϋντο εις μόνην τής ώχράς της {κορφής τήν 
απούσαν εικόνα;

“Ω ! πώςηΰχόμην νά κοπάση ή τρικυμία ! Ή - 
σθανόμην δτι χάριν της θά ε”διδα κατ' εκείνην 
τήν στιγμήν τό πάν διά νά έπέλθη ή γαλήνη. 
Ά λ λ ’ έξηκολούθουν τά  κύματα πλήττοντα μ α -  
νιωδώς τό σκάφος καί δέν έμετριάζετο ό σάλος.

Καί παρήρχετο ή ώρα χωρίς νά γνωρίζω τί 
γίνεται όπισθεν τού ξυλίνου διαφράγματος, τό 
όποιον μέ έχώριζεν άπό τήν κοίτην της, χωρίς ν’ 
άκούω ούδεμίαν έκείθεν φωνήν, ούδένα ήχον. Ού
τε καν τόν ασθενή της βήχα ήκουα. Καί ε"τεινα 
τά  ώ τα  μ.έ τήν ελπίδα ίσως τόν ακούσω.

Ή το  γενική ή σιωπή έντός τής αιθούσης. Ού
δέν ήκούετο καί έκ τών λοιπών γύρω κοιτωνίσκων. 
Ήσύχαζον ή έκοιμώντο οι έπιβάται. Μόνον εκεί, 
άντικρύ μου, έγνώριζα ότι ούτε ησυχία ούτε ύπνος 
υπάρχει, καί όμως βαθεΐα κ’ έκεί σιωπή.

'Επί τέλους ή θύρα ήνοίχθη. Ήνοίχθη, καί 
είδα τήν γραίαν ύπηρίτριαν, μέ τά  δάκρυα ρεον- 
τα  εις τάς παρειάς της, άνασύρουσαν τό ερυθρόν 
παραπέτασμα, καί τόν ιατρόν μέ τάς όφρύς συ- 
νεσταλμένας, μέ τό πρόσωπον κατηφές έξερχόμε- 
νον τού δωματίου.

Δέν άπηύθυνα έρώτησιν, δέν έπρόφερα λέξιν. 
Ένόησα οτι Ιπήλθε τό τέλος !

— Τί μένεις έδώ ; μού είπεν ήσύχως δ ιατρός. 
"Ελα μαζή μου. Καί μέ ε”συρεν εις τό δω μά- 
τιόν του.

Περί μεσημβρίαν έλλιμενίσθημ,εν εις Σιβιτα- 
βέκιαν. Δέν άπεβιβάσθην έκεί. "Εμεινα έντός τού 
πλοίου.

Προς τό έσπέρας δ γέρων κρατών εις τήν αγ
κάλην τό πτώμα τής θυγατρός του, ώς μήτηρ 
φέρουσα βρέφος κοιμώμενον, κατέβη τήν κλίμακα 
τού άτμοπλοίου. Πέπλος λευκός έκάλυπτε τήν 
νεκράν άπό κεφαλής μέχρι ποδών. Ό  γέρων δέν 
έκλαιε, άλλ ’ ή εκφρασις τού προσώπου του έμαρ- 
τύρει άλγος βαθύτερου ή όσα δακρυα ήδύνατο 
νά χύση. Ό  ιατρός καί ή ύπηρέτρια, ήσύχως 
θρηνούσα, τόν συνώδευον.

Οί έπί τού καταστρώματος ολίγοι θεαταί τής 
σπαραξικάρδιου εκφοράς, ήκολουθήσαμεν δεάτών 
όφθαλμ.ών τήν νεκροφόρον λέμβον, μέχρι; ού τήν 
άπέκρυψαν παρά τήν προκυμαίαν τά άλλα έντός 
τού λιμένος πλοία.

Δ . Β ικ ε δ α ε
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

’Απορίας άξιον είνε μεθ’ οίας βραδύτητος με
τακινείται παρ’ ήμΐν πάν κακώς κείμενον. "Ο,τι 
έγένετο έν Έλλάδι άτελές ένεκα άπειρίας ή ά- 
μελείας ή τών καιρικών περιστάσεων, έπέχει δ- 
ριστικώς πλέον θέσιν τού ο,τι έδει γενέσθαι.Έπα- 
ναπαυόμεθα εις τούτο,ήσυχον έχοντες τήν συνεί- 
δησιν ότι έξεπληρώσαμεν τό καθήκον ήμών, μη
δαμώς ζητούντες νά βελτιώσωμεν ή άντικατα- 
στήσωμεν τό πραχθέν. Ούτω δέ τό δπωςδήποτε 
τετελεσμένον έγείρεται κώλυμα ανυπέρβλητον 
εις τό χρήσιμον καί άπαραίτητον. Τούτο μαρ
τυρεί έν πολλοίς ή κατάστασις τής διοικήσεως 
καί τής έκπαιδεύσεως παρ’ ήμΐν.

Έν τώ  κεφαλαίω ζ * . τού περί δημοτικών 
σχολείων νόμου τού 1834 σημειούνται τά  επό
μενα :

«Τ ά  σχολεία τών κορασίων, όπου τούτο είνε 
δυνατόν, πρέπει νά είνε χωριστά άπό τά τών 
παιδιών, νά προίστανται δέ αύτών διδασκά- 
λισσαι.

Εις τά  σχολεία τών κορασίων εφαρμόζονται 
τά ρηθέντα εις τούς παραγράφους 1 — 3 καί 6 —  
57 καθ' όσον είνε ένεργητέα.»

Έ κτοτε δέ τά  δημοτικά σχολεία τών θηλέων 
ώς καί τά  τής μέσης αύτών παιδεύσεως είσι 
σχεδόν όμοια πρός τά  τών άρρένων. Τό γένος 
τών μαθητών μόνον διαφέρει, άλλά τά διδα
κτικά βιβλία καί δ τρόπος τής διδασκαλίας κατ’ 
ούδέν παοαλλάσσουσι. "Αν αδελφός καί άδελφη, 
έπί παραδείγματι, άνήκωσιν εις τήν αύτήν σχο- 
λειακήν τάξιν, τήν έσπέραν θά έπιστρέψωσιν έκ 
τών σχοί.είων αύτών διδαχθέντες τά αύτά πράγ
ματα. Ά λ λ ’ δ άνήρ καί ή γυνή έχουσι άρά γε τον 
αυτόν προορισμόν, όπως τής αΰτής, κατ’ άκολου-
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θίαν, τύχωσι προπαρασκευής ; Ό  παίς ημέραν 
τινά θά έξέλθη εις τόν ένεργόν βίον, θά δημιουρ- 
γήση στάδιόν τι, θά παλαίση κατά τών βιωτι- 
κών δυσχερειών, εχει ανάγκην χρησίμ,ων εις τό 
επάγγελμά του γνώσεων, έχει ανάγκην δρα- 
στηριότητος. Ή  κόρη θά γείνη μήτηρ, ή ενέρ
γεια. δ ’αύτής θά περιορισθή μ,εταξύ τού συζύγου 
καί τών τέκνων της ιδία· τά καθήκοντά της 
είνε μεγάλα, άλλ’ ήρεμα ώς δ άγνός βίος τής 
οικογένειας, ής είνε ή ψυχή. Στάδιον ένεργείας 
δέν εχει τήν θάλασσαν ουδέ τά βουνά, άλλά 
τήν γλυκεΐαν συζυγικήν εστίαν, έν μέσω τών 
θελκτικών ψελλισμάτων μ,ικρών παιδίοιν. Ό  άνήρ 
γίνεται ναύτης, έμπορος, στρατιώτης, ή γυνή οι
κοδέσποινα. Εις τά όντα λοιπόν ταύτα τά έκ φύ- 
σεως τόσον διαφέροντα καί ύπό τού βίου έπί άλλα 
προοριζόμενα ή αυτή διδασκαλία, ή αυτή άγωγή 
δέον νά δοθήί’ Η άράγε ούδένα σκοπόν εχει ή έκ- 
παίδευσις, προτιθεμένη άπλώς ν' άπασχολήση 
έπί ματαίφ τά  εύτυχέστερα τού βίου έτη. πλη
ρούσα τήν κεφαλήν τών μαθητών άνωφελών 
πραγμάτων, παιδιά τις ούσα καί ούχί σοβαρά 
προπαίδεια τού βίου;

Τό ζήτημα τούτο έπραγματεύθη δ κ. Ι .Σ κ αλ - 
τσούνης έν ύπομνήματι περί τών μαθημάτων τού 
έν ΚωνσταντινΟυπόλει Ζαππείου, δημοσιευθέντι 
εν τινι τών τελευταίων φύλλων τής τεργεσταίας 
Ημέρας. Άφορμώμενος έκ τής ιδέας ότι ή όρ- 
γάνωσις τού έκπαιδευτηρίου τούτου «μετείχε 
τού έλαττώματος τών έλληνικών εκπαιδευτη
ρίων έν γένει, τής ύπέρ τό δέον τουτέστι ροπής 
πρός γραμματικήν καί νοητικήν παίδευσιν μάλ
λον ή πρός πρακτικήν διαμόρφωσιν καί τού ή
θους αγωγήν» πολλά έκφέρει τά  όρθά καί πρα
κτικά

«Δοςάζων, γράφει, ότεή έκπαίδευσις τού γυ
ναικείου φύλου δέον νά ή διάφορος τής τών άρρέ
νων, επιθυμώ νά μή παρερμηνευθή ή δοξασία 
μου. Περιορίζων τήν άποστολήν τής γυναικός έν 
τώ οίκω δέν εννοώ νά υποβιβάσω τήν θέσιν αυ
τής άπέναντι τού ετέρου φύλου, άλλά φρονώ οτι 
τότε μόνον τά  ήμέτερα έργα άποβαίνουσι λυσι
τελή καί καρποφόρα, όταν άκολουθούντες τούς 
εις τήν φύσιν τεθέντας νόμους έργαζιόμεθα πρός 
κατάλληλον αύτών διεύθυνσιν καί χρησιμοποίη
σή ούχί δέ πρός μεταβολήν καί ανατροπήν αύ
τών . . .

«Υπερέχει δ άνήρ κατά τήν ρώμην τών σω
ματικών δυνάμεων, άλλ’ υπερέχει ή γυνή καθ’ 
όλα τά προσόντα τής παλλαισθησίας καί τής 
λεπτότητος . . . .  Ή  γλυκύτης, ή χάρις, ή σε
μνό της καί τό φιλάρεσκον είνε τά σπουδαιότερα 
τής γυναικός προσόντα άλλά δέν είνε καί στοι
χεία μεγάλων καί έξαισίων χαρακτήρων.........
Ά πό της πρώτης αύτής ηλικίας ώς έζ ένστί-

κτου δίδει προφανή δείγματα τής πρός περίθαλ- 
ψιν καί άνατροφήν τών νηπίων φυσικής αύτής 
τάσεως καί ροπής. Ό  παίς καί ώς αθύρματα 
έκλέγει ίππους καί όπλα, τό δε κοράσιον άρέ- 
σκεται ένδύον ανδρείκελα.»

Τά εκπαιδευτήρια τών θηλέων ού μόνον δμ.οι- 
άζουσι πρός τά  τών άρρένων, τούθ’ όπερ θά ήτο 
κακόν καί άν τέλεια ήσαν τά  τελευταία ταύτα, 
άλλ’ έχουσι κατ’ άνάγκην καί πάντα αύτών τά 
έλαττώματα, επιβλαβέστερα καθιστάμενα έν 
αύτοίς. Είνε γνωστόν τό άψυχολόγητον καί σχο
λαστικόν σύστημα καθ’ ο διδάσκεται ή έλληνική 
γλώσσα έν τοίς έλληνικοϊς σχολείοις καί γυμνα- 
σίοις. « Ό  καλλίμορφος λόγος τών 'Ελλήνων συγ
γραφέων, έ'γραφεν δ άείμ.νηστος Α. Κυπριανός 
έν τώ  προλόγω τής ύπ’ αύτού μ.εταφρασθείσης 
'Ιστορίας της Έ .Μ ηηχής Φι.Ιο.ΙογΙας τού Μυλ- 
λέρου, δέν εμφανίζεται εις τούς μαθητάς ώς λα
λιά ζώσα καί έμψυχος, άλλά κατατέμνεται καί 
κατασχίζεται διά τής γραμματικής μαχαίρας εις 
μικρά καί άσημα τμήματα φθόγγων καί φωνών,ϊνα 
έπί τών νεκρών εκείνων σωμάτων ασκηθώσιν οί μα- 
θηταί τούς κανόνας τής γραμματικής ή τού συν
τακτικού. Διά ταύτα, πικράν μέν αισθάνονται 
τήν γεύσιν τών Ελλήνων συγγραφέων οί νέοι 
έφ’ όσον φοιτώσιν εις τά γυμνάσια, διασώζοντες 
δέ τής πικρίας τήν μνήμην καί μετά ταύτα έπί 
πολύ, πλήν εκείνων όσοι τρέπονται έπί τήν 
σπουδήν τής φιλολογίας, πάνυ ολίγοι τών άλλων 
ύπομένουσι ν’ άνοίξωσιν ελληνα συγγραφέα ή ποι
ητήν . .  . .  Ούδέν άρα θαύμα ότι οί νέοι λαμβά- 
νουσι περί τής έλληνικής φιλολογίας ιδέαν λίαν 
ταπεινήν, άφ’ ού όχι μόνον δέν είδον ούδ’ έκ 
περιγραφής τον άφθονον πλούτον αύτής καί τούς 
θησαυρούς, άλλά πλήν ένός ή δύο λόγων ρητορι
κών ούδέν άλλο σύγγραμμα άρχαΐον ή ποίημα 
είδον οί μαθηταί ώς δλον καί περιφερές καλλιτέ
χνημα».

"Αν εις τούς μαθητάς τών γυμνασίων είνε ί- 
πιβλαβής ή τοιαύτη διδασκαλία τής άρχαίας 
έλληνικής γλώσσης, τί είνε άράγε εις τάς νεάνι- 
δας τών παρθεναγωγείων ών ύπερφορτίζει τόν έγ- 
κέφαλον διά τύπων καί λέξεων μόνον ; θ ά  ώφε- 
λήσωσι κατά τι τήν κόρην ώς είσέλθη εις τόν 
βίον; θ’ άναπτύξωσιν αύτής τό πνεύμα, θά δια- 
πλάσωσι τήν καρδίαν, θά μορφώσωσι τό ήθος ; 
Ούχί! άναφωνεΐ δ κ. Σκαλτσούνης έν τώ  ύπο - 
μνήματί του. Φαίνεται δέ φρονών ότι ούχί κα
κώς, ώς διδάσκεται, άλλά καί μεθοδικώτερον δι- 
δασκομένη ή άρχαία γλώσσα δέν ήδύνατο νά 
ώοελήση όσον κοινή πιστεύεται καί έπομένωςδέν 
πρέπει ή μάθησις αύτής νά θεωρήται βάσις τής 
παιδεύσεως τών κορασίων.«.. . Εις την καλλιέρ
γειαν τής γλώσσης, γράφει, αποδίδεται ή παλινόρ
θωσες τού έλληνεκού οίκου καί έν αύτή εΰρηνται 
πάντα τά στοιχεία τής εθνικής παλιγγενεσίας. Ή
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κλασική έκπαίδευσις, κατά τούς διοικούντας τό 
ίδρυμα (το Ζάππειον) έχει έν έαυτή μαγικήν 
τινα δύναμιν καταδουλούσαν τα ; σαρκικά; άξο
νας, μαλακύνουσαν τά  ήθη των νέων καί καθι- 
στώσαν αύτά σεμνότερα καί σωφρονέστερα. .  . .  
Φρονούντες δέ οτι άπό τής ελληνικής κλασσικής 
παιδεύσεως ήρτηται ή διάπλασις τού νοός καί 
τής καρδίας.. . κατέστησαν τήνάρχαίαν γλώσ
σαν καί τήν κλασικήν παίδευσιν ώ ; τήν βάσιν καί 
τον τελικόν τής παιδεύσεως τών κορασίων σκοπόν.»

Ό  κ. Σκαλτσούνης δέν αποδέχεται οϋτε την 
ιστορικήν ακρίβειαν τών βεβαιώσεων τούτων, 
ούτε τήν ορθότητα τών πρακτικών συμπερασμά
των. Φοβείται δέ οτι επί τών τοιούτων σκέψεων 
σπουδαίως έπιδραή τοσαύτα μέν δεινά, τοσαϋτας 
δ ’ έθνικάς απογοητεύσεις παραγαγοϋσα εθνική 
ύπεροψία καί μεγαλαυχία.

«Έκλαμβάνοντες ότι ε’σμέν ό περιούσιος τής 
γής λαός διότι καταγόμεθαέκ τών αρχαίων Ε λ 
λήνων, φρονούμεν ότι ή εύγενές ήμών καταγωγή 
είνε τίτλος, ού ενώπιον ούδείς έτερος κατισχύει, 
άποδίδοντες δέ εις τήν σοφίαν τών ήμετέρων 
προγόνων πάσαν πρόοδον τού νεωτέρου πολιτι
σμού πιστεϋομεν ότι διά μόνης τής μελέτης καί 
έρμηνείας τών συγγραμμάτων αυτών θά έξα- 
σφαλίσωμεν τήν χρηστοήθειαν τού ατόμου, τήν 
έν τώ  οϊκω ευδαιμονίαν, καί τήν άπάλειψιν τών 
κοινωνικών δεινών έξ ιόν κατατρυχόμεθα.»

Καθ' ημάς οί αρχαίοι συγγραφείς ε"χουσι μεγί- 
στην μορφωτικήν δύναμιν καί στερρός στομού- 
ται εν τοϊς διδάγμασιν αυτών ό χαρακτήρ. 
’Αλλά τά  διδάγματα ταύτα γίνονται άρά γε 
κοινόν άπόκτημα τών νεανίδων, ή πάσα ή 
έλληνομάθειά των περιορίζεται εις τήν έκ- 
μάθησιν οΰχί τού πνεύματος άλλά τού γράμμα
τος τών αρχαίων συγγραμμάτων ; Ναί, είνε ά- 
ναντίρρητον ότι αί μαθήτριαι μόνον τάς άκάν- 
θας τής γραμματικής καί τού συντακτικού αισθά
νονται, οΰχί δέκαί τήν ευωδίαν τών μεγάλων καί 
εύγενών ιδεών. Ά φ ' ού τό γράμμα είνε άπλούν μέ
σον, καί κύριος σκοπός τό πνεύμα, τό δέ μέσον κα
θίσταται δυσυπέρβλητον πρόσκομμα εΐ; έπίτευξιν 
τού σκοπού, διατί αί παιδαγωγικαί ίδέαι τών 
αρχαίων συγγραφέων δέν παρέχονται εις τάς 
σπουδαζούσας άπλούστεραι τήν λέξιν : Αί Γερ
μανίδες καί Άγγλίδες καί Γαλλίδες άναγινώ- 
σκουσι προχειρότατα τον Όμηρον καί τόνΓΠού- 
ταρχον έν μεταφράσει, έν φ  αί Έλληνίδες άδυ- 
νατούσαι ν αναγνώσωσιν αυτούς εις το πρωτό
τυπον τούς άγνοούσι καθ’ ολοκληρίαν.

«Τήν μητρικήν αύτού γλώσσαν, λέγει ό κ.. 
Σκνλτσούνης, νοεί μέν ό Γερμανός τ  ό Γάλλος 
μητρόθεν, καθαίρει δέ μόνον, κανονίζει καί πλου
τίζει έν τή σχολή. Προκόπτων δέ έν ηλικία νοεί 
άνευ έρμηνείας διδασκάλου καί τέρπεται άναγι- 
νώσκων τούς κλασικούς συγγράφεις, οϋτω δέ έχει

καιρόν ν’ άσχοληθή καί περί άλλα τού έπιστη- 
τού είδη βιοιφελέστερα. Ημείς τουναντίον πόσον 
χρόνον δαπανώμεν, πόσους κόπους ύφιστάμεθα 
εις έκμάθησιν τού τυπικού καί τού συντακτικού 
πρός κατάληψιν Λουκιανού μόνον καί Ξενοφών- 
τος ! Βαθμηδόν ή γ.Ιώσσα. άπό όργάνον γίνε
ται σκοπός, νήπιοι δέ μένομεν έν παντί άλλω 
πρακτικώ μαθήματι».

Αί έκ τών παρθεναγωγείο™ άποφοιτώσαι, άφ’ 
ού τοιαύτην έποτίσθησαν αηδίαν, είνε δυνατόν 
ποτε νάνοίξωσιν έλληνα συγγραφέα, ν’ άναδιφή- 
σωσι ποτε τάς τοιαύτας αναμνήσεις ανακαλού
σα ; σελίδας; Καί όμως ακριβώς τουναντίον έπρε
πε νά συμβαίνη. «Αί γυναίκες, γράφει περιφανής 
τις γυνή, ή κυρία Νέκερ δέ Σωσούρ έν τώ 
γνωστοτάτω αύτής έργω, πρέπει ν’ άπο- 
κτήσο>σι κλίσιν μάλλον καί έξιν η πολλήν μά- 
θησιν. Ούδαμώς δυσάρεστον άν ό πόθος τής 
παιδεύσεως ή ύπέρτερος αύτής τής παιδεύσεως. 
"Ας προσπαθήσωμεν νά παράσχωμεν αύταΐς τήν 
έξιν τής έπιμελείας, τήν έπιθυμίαν τού άποκταν 
νέας ιδέας.» Ό  δέ ’Ακαδημαϊκός Paul Janet, 
ό τό χωρίον τούτο παραθέτων επιλέγει : «Δέν
φρονώ ότι είνε ανάγκη νεάνίς τι; νά μάθη πολλά, 
τό ζήτημα είνε νά μάθη καλώς ό,τι μάθη. Ση
μασίαν έχει ούχί ή διδασκομένη ύλη άλλ' ή 
χρήσίς αύτής. Τά δύο ε’πόμενα ήθελον έγώ νά 
έπιτύχω έκ τής παιδεύσεως: τήν έξιν τού σκέ- 
πτεσθαι καί τήν δύναμιν τού αίσθάνεσθαι εύγε- 
νώς. Τά μεμαθημένα εξαφανίζονται τάχιστα έκ 
τής μνήμης, i*roc τών cic πρακτικήν χρνσιν 
χρησιμενόντων, άτινα θά ήτο αίσχος νά λησμο- 
νήαη ή νεάνις. Ά λλά  τά προσόντα τά  διά τής 
σπουδής άνεπαισθήτως άποκτηθέντά παραμένου- 
σιν. Ούχί τό γράμμα τών σπουδών είνε τό πάν 
άλλά τό πνεύμα. ’Ανάγκη νά έθισθώσι κατά μι
κρόν αί νεάνιδες εις τό νά έκφέρωσι γνώμην περι 
τών περιστάσεων καί τών πράξεων τού βίου, νά 
διακρίνωσι τό άρμόζον τού μή άρμόζοντος, νά 
μελετώσι τον χαρακτήρα τών προσώπων καί νά 
συμπεριφέροινται κατά τήν έκτίμησιν ταύτην, 
νά δέχωνται μετ'έπιφυλάξεως τάς Ιδέας τής κοι
νωνίας καί έν ταϊς περίπλοκοι; ταύταις ίδέαις νά 
διακρίνωσι τό άληθές τού ψευδούς».

Ά λ λ ά  περί τούτων πάντων σκιά καν μερίμνη? 
διήλθε ποτέ τά  παρ' ήμίν έκπαιδευτήρια τών θη
λιών ; ’Ίσως ύπάρχει έξαίρεσίς τις, ώς περί ιδιω
τικού τίνος παρθεναγωγείου φερ' είπεΐν λέγεται ότι 
δέν άκολουθεί τήντετριμμένηντρίβον, άλλ’ έν γένει 
τά  παρθεναγωγεία ήμών μεγάλα καί μικρά, εις 
τήν τύχην αύτών άφειμένα, έστερημένα μεγα
λουργού έποπτείχς καί άρχεβουλίας πρό; ψιζικήν 
μεταρρύθμισιν, λειτουογούσι όμοιομόρφω; καί μο- 
νοτόνως ιό; ατμήλατα έργοστάσια, κανονικώς πα
ράγοντα κατ’ έτος μαθήτριας αποφοίτους καί διδα- 
σκαλίσσας, ώς ταύτα β 'Λμηχτ·«κά τινα προϊόντα -
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Έξακολουθούσιν αί δώδεκα ούραι τών ελλη
νικών καθ’ έβδομάδα έπί δεκάδα ίτών, καί άμα 
ώς αί πτυχιούχοι λάβωσι τό δίπλωμά των δέν 
δύνανται νά γράψωαι μίαν έπιστολήν, άγνοούσι 
τάς στοιχειωδεστάτας βιωφελεϊς γνώσεις, άπορεϊ 
δέ τις πώς έδέησε νά συσσωρευθή τοσαύτη έρ- 
γασία έκπαιδευτηρίου καί μαθητριών όπως π α- 
ραχθή τηλικαύτη άμαθία.

Δυστυχείς πτυχιούχοι! διήλθετε τά  θελκτι- 
κώτατα τής ήβης καί τά πρώτα τής νεότητάς 
σας έτη έν στενή αιθούση κατά δεκάδας έπί τών 
θρανίων, έχάσατε έπί νύκτας τον ύπνον σας κυ- 
πτουσαι τήν κεφαλήν ύπό τόν λαμπτήρα επι 
τού ανοικτού βιβλίου· πολλαί έξ ύμών έφάγετε 
πενιχρόν τεμάχιον άρτου, άποζώσαι έκ τού ύ- 
στερήματο; πτωχών γονέων, οίτινες ύπεβάλλοντο 
δι’ ύμάς ε’ις τήν ύψίστην θυσίαν· καί ταύτα 
πάντα πρός τί; όπως μετέλθητε επάγγελμα οπερ 
κατά βάθος άγνοεΐτε έτι, όπως έξέλθητε εις την 
κοινωνίαν ούχί έπαρκώς παρεσκευασμέναι. Είθε 
νά μή ίδητε δυστυχή τόν σύζυγόν σας ή τά  τέ
κνα σας μετά τής φοβέρας συναισθήσεως ότι 
εύθύνεσθε ύυ.εΐς διά τήν δυστυχίαν ταύτην. Δεν 
θά πταίητε σείς άλλά τό έκπαιδευτήριόν σας 
παρ’ οΰ έζητήσατε έπαρκή πνευματικήν ανά- 
πτυξιν καί δέν σάς παρέσχε, διάπλασιν τής 
καρδίας καί δέν σάς παρέσχε, έπίρρωσιν 
τού χαρακτήρος καί δέν σάς παρέσχε. Τότε α- 
ναλογιζόμεναι διά ποιων περιττών πραγμάτων 
έπληρούτε έπί έτη τήν κεφαλήν σας θά νοή- 
σητε όποιαν σημασίαν έχουσιν αί λέςει; αυται: 
« Ή  πρακτική καί ηθική τών νεανίδων τελειο
ποίησες δέον νά ή ό μόνος καί αποκλειστικός 
σκοπό; τής έκπαιδεύσεως, ή δέ νοητική καί γραμ
ματική άπλούν μέσον.»

Α . Π. Κ.

 ΕΒ I 0·|<Τ ---------------

ΠΡΑΙ ΑΓΠ ΝΙΑΣ
Ο Α Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ι Ι  Α Ν Α Μ Ν Η Ϊ Ι Ϊ

Άναποφεύκτως έπρεπε ν’ άναχωρήσω άπο τού 
μικρού εύβοϊκού χωρίου τήν νύκτα έκείνην. Ό  
όκτώβριος έξέπνεεν ήδη, έπείγουσαι έργασίαι μέ 
άνεκάλουν εις Αθήνας, ή δέ άτμοπλοϊκή συγ
κοινωνία έγίνετο τότε κατά δεκαπενθήμερον. ’Α 
δύνατος λοιπόν ή έπί πλέον άναβολή τού τα - 
ξειδίου μου άλλ’ ήτο πρός θεού καιρός δι’ οδοι
πορίαν έκείνος !

Τό φθινόπωρον άπό μιάς έβδομάδος είχε κα- 
ταστή κλ.αυθμηρότατον. ’Εκ τών δασωδών πα
ρειών τής κοιλάδος άνήρχοντο άπό όρθρου νεφε
λώδεις καπνοί άνυπάρκτου πυρ’άς καί συνεπυ- 
κνούντο άδελφούμενοι έν τή άτμοσιραίρα καί κα- 
τεκάλυπτον τόν ουρανόν διά σκιεράς, άραχνοει-

δούς όμίχλης, μ.ονοχρόου, πληκτικωτέρας πολύ 
πλέον η τά  βαρέα καί μαύρα τής καταιγίδος 
σύννεφα. Πριν δ ’ ή άποσβεσθώσιν εντελώς αί 
τού ήλιου άκτϊνες, ηρχιζε βροχή λεπτή, λεπτή 
καί άραιά, ώς άν άμέτρητοι άργυραί βελόναι 
κατέπιπτον άπό τών νεφών. Ή  βροχή έπυκνούτο 
κατ’ ολίγον καί έξηκολούθει δΓ ημέρας καί νυ- 
κτός έν άφορήτψ μονοτονία· δέν έχρύσου καν μία 
άστραπή τά  μολύβδινα νέφη, δέν διέκοπτε μία 
βροντή τόν συνεχή ψίθυρον τών φυλλωμάτων τυ- 
πτομένων ύπό τής βροχής.

Αδύνατον νά ύπάρξη καιρός χείρων τούτου έν 
άγροτική διαμονή. Έστερημένος τών κυριωτάτων 
άπολαύσεων, τών θηρευτικών έκδρομών καί πε
ριπλανήσεων εις άτραπούς καί φάραγγας, ύπο- 
χρεούται νά παραμένη τις διαρκώς έν τφ  οϊκω 
μετρών έν άπελπισία τάς έκ τού καπνού μαύρας 
δοκούς τής οροφής. Διότι έν όσω μέν βρέχει θά 
ήτο κωμικόν νά περιφέρη τό άλεξίβροχόν του εις 
τά μονοπάτια τού χωρίου, καί όταν δ ’ ή βροχή 
διακοπή έπί μικρόν άδυνατεϊ νά βαδίση έπί τού 
χώματος τών άγρών χυλωθέντος έκ τού άφθο
νου άρδεύματος, η νά περιδιαβάση έν τώ  δάσει, 
όπου αϊπεύκαι άποτινάσσουσι μόλις σειόμεναι τάς 
λελουμένας κόμας αύτών. ^

Ή  άτμοσφαιρική αότη άθλιότης μ ' έπλήρω- 
σεν άθυμίας. Πάν δ,τι μ’ εθελγε, μ’ έμάγευε πρό 
τινων μόλις ημερών ήδη μοί έφαίνετο απεχθές, 
άνυπόφορον. Έβαρύνθην πλέον καί τών χωρικών 
τάς συνδιαλέξεις καί τήν άνάγνωσιν καλών βι
βλίων καί ολην τήν θαυμασίαν καί μυροβόλον 
φύσιν τής κοιλάδος. Μ’ έβάρυνεν ό μολύβδινος ε
κείνος ουρανός, ώς νά τόν ύπεστήριζον διά τών 
ίδιων ώμων καί έδυσθύμουν, έδυσθύμουν άνευ 
πραγματικού λόγου. Τις άλλη δύναται νά με- 
τρηθή πρός τήν δυσθυμίαν ταύτην, έν ή φαντά
ζεται τις έαυτόν δυστυχή ύπέρ πάντα θνητόν 
χωρίς νά εύρίσκη τής δυστυχίας του τήν αι
τίαν ;

*

Έν ταϊς παρασκευαΐ; τής άναχωρήσεως εύρον 
ένασχόλησίν τινα καί τέρψιν. Ένφ άλλοτε μετά 
μακράν άπό τών ’Αθηνών άποδημίαν, μετά τε- 
τράμηνον έν τή έρήμω διαμονήν, πονών έμέτρων 
τάς ύστάτας όΐρας τής άγροτικής μ.ου ευδαιμο
νίας, καί μόλις, όταν άπό τής θαλάσσης διέκρι- 
νον τήν λευκήν κορυφήν τού Λυκαβηττού,άφυπνί- 
ζοντο τάποκοιμηθέντα έν τή καρδία μου αισθή
ματα άγάπης καί στοργής, άλλά τήν ήμεραν 
έκείνην άναπολών θελκτι/.άς αναμνήσεις, βαυκα- 
λώμ-ενος ύπό γλυκυτάτων προσδοκιών, έμέτρων 
μακράς, μ.ακράς ώς αιώνα; τάς. ώρας αϊτινες μ’ έ- 
χώριζον άπό τής προσφιλούς μ.ου πόλεως. . . .

Ένφ έπί τών κεράμ.ων τής στέγης έτυμπάνι- 
ζον έρρύθμως τής βροχής οί θρόμ.βοι κ’ έπί τών 
ύελωμ,άτων τών παραθύρων έκυλίοντο κρουνηδόν
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των νεφών τά  δάκρυα, εγώ έπλήρουν τούς θύ
λακας τού δερμάτινου δισακκίου μου διά των έν- 
δυμ,άτων καί των βιβλίων μ.ου. των μόνων τού 
ταξειδίου μου αποσκευών. Έσπευδον δ ’ άπό τής 
ημέρας νά περατώσω την εργασίαν ταύτην, ώς 
να συνετέμ.νετο οΰτω της επί πλέον διαμονής μου 
δ χρόνος, ένφ θ’ άνεχώρουν πάντοτε μετά τό με
σονύκτιον. Περί την εσπέραν ή βροχή κατέπαυσε 
καί ή δύσις έφωτίσθη φλογερά έντός σκιερωτά- 
του περιβλήματος ώς θυρίς καμίνου. Ή  μετα
βολή αϋτη καί ή προσδοκία τής άναχωρήσεως 
μοί άπέδωκαν πλήρη τήν ευθυμίαν καί κατήλ- 
θον εις το χωρίον ϊν’  αποχαιρετίσω τούς γνωρί
μους μου.

Ύ πό την αναλαμπήν τών κλιβάνων ¿φεγγο
βολούν ύγραί αί επικλινείς κεραμόστρωτοι στέ- 
γαι τών αγροτικών οίκίσκων καί τά  άσβεστό- 
χριστα κατώφλια. ΙΙανταχόθεν με προέπεμπον 
δι’ ευχών, συχνότατα άναλελυμένων έντός ρακής, 
πολλοί δέ καί μοί άπέδωκαν τήν επίσκεψιν δι’ 
έσπερίδος, ήν παρέτειναν μέχρι τής δεκάτης ώ
ρας. Άπήλθον τότε, άλλ’ έγώ καί μόνος ήγρύ- 
πνησα επί μακράν κ’ έκοιμήθην μόλις μίαν ώραν 
ένδεδυμένος δπως ήμην.

Άφυπνισθείς ήνοιξα τό παράθυρον. Ό  καιρός 
είχε πάλιν άλλάξη όψιν. ’Ενώ αστέρες τινές έ
λαμπαν ύψηλά, αλλά πέραν άπό τού Πηλίου 
ώρθούτο κόλασις ολη μαύρων νεφών καί άστρα- 
παί έχάρασσον τάς κορυφάς αύτοϋ. Ασφαλές 
προμήνυμα ραγδαίας βροχής ήτο τούτο, άλλ’ 
άδιάφορον- έγώ θά άνεχώρουν καί άν έγίνετο 
κατακλυσμός.

*

Ό  άγροφύλαξ, οστις θά μ.έ συνιόδευεν εις Ό -  
ρεούς, ήλθε μετ’ ολίγον σύρων φορτηγόν ϊππον 
άπό τού σχοινιού. Προσέθεσα τό δισάκκιον έπί 
τού σάγματος, παρέλαβον διά πάν ενδεχόμενον 
βαρειαν χωρικήν κάπανκαί ϊππευσα. Το σκότος 
καθίστατο πυκνότερου καί ό άγροφύλας ώδήγει 
τό ζώον προς τήν κατωφερή άτραπόν πεζή προ- 
—ορευόμενος. Έβαδίζομεν διά τού δάσους. Τήν 
σκοτεινήν σιωπήν έπλησσον μόνον άπομεμ ακρυ- 
σμέναι ύλακαί κυνών, οϋς είχεν άφυπνίση ό 
ποδοβολητός τού ίππου μου, καί θρήνοι γλαυ
κός διακεκομμένοι, προαγγελοι τής κατα- 
γίδος.

Ό που τά πεύκα ήσαν συμφυή καί τά  μεταζύ 
τών κορμών διάκενά έπλήρουν σχίνοι καί πρί
νοι, ώμοίαζον έν όλο» ογκώδη σύννεφα καταπε- | 
σόντα άπό τού ουρανού, δπου δέ μονήρη τινά 1 
ώρθούντο έν μέσω τών άγρών, ισχνά τους κορ- 1 
μούς κκίσφαιροειδή επάνω, φανταστικήνέλάμβα- 
νον όψιν καί άπετυπούντο παμμέλανα έπί τού 
σκιερού κενού ώςγιγάντειοι μαύρων κεφαλαί επί 
πασσάλων έστηλωμέναι.

Καί ημείς έβαδίζομεν πάντοτε εμπρός, ότέ

μέν έπί βορβόρου, ότέ δ ’ έπί ολισθηρών χαλίκων 
καί συχνότερον άψοφητί έπί μαλακού τάπητος 
έκ ξηρών φύλλων πεύκης. ’Αλλά μετ’ ολίγον αί 
άστραπαί κατέστησαν φωτεινόταται. Εις έκά- 
στην άναλαμπήν ήδυνάμην νά διακρίνω τήν κα- 
στανόχρουν μυτηράν καλύπτραν τού οδηγού 
μου καί τήν στιλπνήν κάνναν τού μακρού καρυο
φυλλιού του· κύκλω δέ καί πέραν τά  κάθυγρα 
φυλλώματα τών δένδρων,καί θάμνων περιεβάλ- 
λοντο στιγμιαίος διά τής αίγλης λαξευτού σμα- 
ράγδου, καί που έγγύτατα δεξιά καί άριστερά 
τής άτραπού έπορφυρούντο ύπό τού άκαριαίου 
φωτός τά  ώριμάσαντα κόμμαρα.

Ή  καταιγίς προσήγγιζεν όλονέν. Το Πήλιον 
είχε κατακλυσθή καί ή θάλασσα τού πορθμού 
βαθμηδόν εθολούτο. Βιαιότατος δ ’ άνεμος έκκε- 
νωθείς αίφνης ώς άν ήτό που πεπιεσμένος, ούχί 
άνεμος ά λ λ ’ είδος παγωμένου άτμού, έκύρτωσεν 
άπό άκρου εις άκρον τά  ύψικάρηνα πεύκα καί 
συνέτριψε μετ’ άπαισίου τριγμού τά  μάλλον δυσ- 
πειθή. Μιά αστραπή μ* έτύφλωσε, μία βροντή 
μ’ έκώφανε, καί μόλις έκαλύφθην ύπό τήν βα- 
ρεΐαν κάπαν, άπό τά διερροιγότα νέφη πλήμμυρα 
ΰδατος έχύθη έφ’ ήμάς.

"Επρεπε νά σταματήσωμεν, έως ού παρέλθη 
ή πρώτη δρμή. Βαδίζοντες εις τά τυφλά έκινδυ- 
νεύομεν νά συντριβώμεν άπό τίνος κρημνού ή νά 
παρασυρθώμεν ύπό χειμάρρου, διότι καίύπ’αΰτούς 
τούς πόδας τού ίππου ήκουον κοχλάζουσαν ροήν 
ύδάτων. "Αλλως καί τό ταλαίπωρου ζώον ήρ- 
νεϊτο νά προχωρήση. Ό  άγροφύλαξ έλόξευσε 
πρός δεξιά σύρων τόν ίππον ύπό σκιάν πυκνής 
πεύκης καί ¿σταμάτησε; παρά τόν κορμόν. Έ -  
βρεχόμεθα καί έκεί άλλά κάπως όλιγώτερον.

*

Έ ν τούτοις ή καταιγίς έμαίνετο όλονέν. Ά λ ύ - 
σεις κεραυνών περιέδενον τά  σύννεφα κ αίτά  βουνά 
καί βρονταί συνεχείς έσειον τό έδαφος· έσύριζον 
δέ μ.αστιγούσαι τό κενόν αί αίχμηραί τών πεύ
κων κορυφαί ύπό τήν διηνεκή τυραννίαν τού ά -  
νέμου,καί άλγούντα συνέτριζον τά  όστά καί έγόγ- 
γυζοντά φθισιώντα στέρνα τών γηραιών πλα
τάνων.

Ό  ίππος πτοηθείς έκ τής όργής τών στοι
χείων έφρικία τινάσσων τό ΰδωρ άπό τής χαί
της καί έχρεμέτιζεν άσθμαίνων εις πάντα δού- 
σον βροντής. Έκράτει δ ’ αύτόν σφιγκτά άπό 
τής σιαγόνος ό ύδηγός μου ϊνα μ.ή τραπή αί
φνης εις φυγήν άνά τό δάσος. Καί εγώ καθη
λωμένος έπ’ αϋτόύ, ύπό τό βάρος τής χάηαΐ 
διπλασιασθέν έκ τού ΰδατος, δπερ είχεν άπορρο- 
φήση, άνελυόμην εις ιδρώτα. Αδυνατών δέ νά 
κινήσω τά  μέλη έντός τού άλυγίστου έκείνου πε
ριβλήματος. συνεσπειρούμην μεθ’ ύπομονής ώς 
δ ήρως δημώδους τινός παραμυθιού ό κλεισθείς 
έν σανιδίνω κιβωτίω ύπό άγριου δρακοντος.
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’Αλλά καί έν τη δυσαρέστω εκείνη θέσει δια- 
τελών παριστάμην άκούσιος θεατής τού κατα
πληκτικού δράματος, οπερ έξετυλίσσετο άνά τήν 
πλάσιν.

Ειν’ εύμορφος ή φύσις άφυπνιζομένη έν διαν- 
θεί περιβολή κατά τάς ^οδαλάς τού έαρος 
πρωίας. Καί έν τη ώρα τής θερινής μεσημβρίας, 
όταν οί τέττιγες άδωσιν έπί τών κλάδων τό ά -  
τελείωτον μινύρισμα τού καύσωνος καί οί πέπονες 
θερμαίνωσι τάς φαλακράς αύτών κεφαλάς εις 
τόν ήλιον, μυστήριόν τι πλήρες θέλγητρων ά - 
πλούται άνά τούς ξανθούς άγρούς καί τάς χλω - 
ράς δχθας τών ^ιυακίων. Καί τάς πρώτας έσπέ- 
ρας τού φθινοπώρου, δταν ύπό τά λευκάζον σελη
ναίου φώς αί κονιορτώδεις όδοί καί αί στέγαι 
καί οί χέρσοι άγροί άπαυγάζουσιν ώς ύπό χιόνος 
κεκαλυμμένοι, είνε ή φύσις εύμ.ορφος αληθώς. 
Ά λ λ ’ άπαθής, άκίνητος, άδιάφορος, αναίσθη
τος. . .  .

Ζωήν, κίνησιν, αίσθησιν, άναλαμβάνει μόνον 
ύπό τήν όργήν τής καταιγίδος. Τότε τά τόσα 
άψυχα πλάσματα άληθώς μεταβάλλονται εις 
δρώσας ύπάρξεις. Καί άνεμ,οι καί κεραυνοί καί 
σύννεφα καί βουνά καί δένδρα καί χείμαρροι 
συγκρούονται καί παλαίουσιν άμυνόμενα εν καρ- 
τερίικ ή έπιτιθέμενα μετά λύσσης, νικώντα ή 
ύποχωρούντα, ύποκύπτοντα ή άντέχοντα. Οί 
λαοί πάντες καί δ ελληνικός έπλασαν τόσους μύ
θους προσωποποιούντας τά  στοιχεία τής καταιγί
δος καί τής θυέλλης, διότι άλλως δέν ήδύναντο 
νά έξηγήσωσι τήν δράσιν αυτώ ν.. . .

*

Δέν ήστραπτεν οΰδ’ έβρόντα πλέον καί ή 
βροχή είχε κοπάση έπαισθητώς. Ήκολουθήσαμεν 
καί πάλιν τήν δδόν βραδεϊ βήματι. Ό  δδηγός 
μου έκράτει σιγάρον εις τά στόμα κ’ έν τη ψη
λαφητή εκείνη σκοτία μόνον παρήγοοον φώς έ’- 
βλεπον ύπό τόν θόλον τής καλύπτρας του τήν 
σπινθιροβόλησιν αυτού φωτίζουσαν έπί στιγμήν τήν 
μαύρην δασύτριχου μορφήν του καί τήν λευκήν 
κεφαλήν τού ίππου μου. Εις οΰδέν άλλο προσεΐ- 
χον τόν νούν πλέον, εΐχον άπηυδήση, κ’ ένφ τό 
σώμά μου ήτο κάθιδρον, τά ύποδηματά μου έ- 
πληρούντο ΰδατος· ή δέ άφόρητος χάπα έξη- 
κολούθει νά μ.ού συντριβή τούς ώμους. Έπρεπε 
δέ νά ταχύνωμεν τό βήμα, διότι τά ατμόπλοιου 
πολλάκις διήρχετο δρθρου βαθέος διά τών Ώρεών 
καί μόνον αύτά έλειπε, νά μή προφθάσω 1

Ό  άγροφύλαξ έσυρε πάντα τόν ίππον άπό τού 
σχοινιού καί έγώ κατελαμβανόμην βαθμηδόν ύπό 
δυσθυμίας πάλιν καί απελπισίας. Μοί έφαί- 
νετο δτι μοιραίως έπέπρωτο νά μή φθάσω 
ποτέ εις Αθήνας. Ή  τεταραγμένη φαντα
σία μου ε’πλαττεν έμπόδια άπροσδόκητα, τά 
δποία θά μ’ έκράτουν έκεί, κ’ ε”βλεπον ώς έν 
δράματι άναχωρούντα πλοία κ ευτυχείς έπιβά- 
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τ α ς . .  . Έφθασα μέχρι τού νά ύποπτευθώ καί 
τόν πιστόν μου άγροφύλακα. Ή  σιωπή του μέ 
άνησύχει. Τις οΐδεν άν δέν έμελέτα έγκλημα ; 
Έν τη ζοφερή έκείνη έρημία ήδύνατο άκινδύ- 
νως νά μέ φονεύση καί νά ληστεύση τάς άπο- 
σκευάς μου.

"Οχι, όχι! εις Αθήνας δέν θά έπανέλθω 
πλέον. Καί ή μ.ωρά αΰτη ιδέα μοί καθίστα ταύ- 
τας πολλαπλασίως προσφιλείς."Βρχοντο καί μεπε- 
ριεστοίχιζον έκεί, άστέρες έν τώ σκότει, τών φιλ- 
τάτων μου αί μορφαί. Μοί προσεμειδίων χείλη 
πλήρη άγάπης, μέ ήτένιζον οφθαλμοί πλήρεις 
έλπίδος καί χ α ρ ά ς .. . “Ω, άλλοίμ.ονον δταν τά 
αισθήματα τής καρδίας πλημμυρήσωσε τόν λογι
σμόν,άλλοίμονον δταν αισθάνεται τις μόνον καί δέν 
συλλογίζεται! Αί πλείσται δυστυχίαι είνε τοι- 
αύται : μάλλον έφευρέσεις τής καρδίας ή άνακα- 
λύψεις τού λογικού.

Ά λ λ ’ αίφνης κλονισμός βίαιος διέκοψε τάς μω- 
ράς άνησυχίας μου καί σχεδόν μ ’ έτίναξε κατά 
γής. Διηρχόμεθα μικράν ξυλίνην γέφυραν· δ έτε
ρος τών προσθίων ποδών τού ίππου έβυθίσθη έν
τός τού μεταξύ τών ξύλον κενού καί τό δυστυχές 
ζώον κατέπεσε πρηνές. Θαύμα είνε πώς δέν εύ- 
οέθην έντός τού όυακίου, τό οποίον είρπε μαύρον 
ύπό τά στενόν ξύλινον ζεύγμα.

Ό  άγροφύλαξ βλασφημών προσεπάθει ν’ άνε- 
γείρη τον ίππον. Ά λ λ ’ εις μάτην, διότι ό πούς 
αύτού είχε σφηνωθή μεταξύ τών ξύλων. Εις τά 
σκοτεινά ψηλαφούντες άφηρέσαμεν τό έλαφρόν 
αύτού φορτίου δπως τω άποδώσωμεν πλήρη έλευθε- 
ρίαν κινήσεων, καί έκβιάζοντες αύτόν διά π α - 
ρακελεύσεων κατωρθώσαμεν νά τόν άπαλλά- 
ξωμεν.

Εύτυχώς δέν έ'βρεχε πλέον, άλλ’ ή ώρα πα- 
ρήρχετο ταχεία καί είχυμεν ακόμη οδόν μα
κράν. ’ Ιππέυσα παραγγέλλων τόν δδηγόν νά τα 
χύ νη δσον ήδύνατο τό βήμα. Ά λ λ ά — νέον άνυ- 
πέρβλητον κώλυμα ! —  δ ίππος μωλωπισθείς ε- 
χώλαινε καί ήρνεΐτο νά προχωρήση. Έπέζευσα 
λοιπόν καί πάλιν, κ’ ενώ δ χωρικός άναψας νέον 
σιγάρον ελλείψει άλλου φωτός περιειργάζετο ύπό 
τάς σπινθοβολήσεις αύτού τό γόνυ τού ζώου, ά - 
ποορίψας τέλος τά φορτίου τής χάπαΐ έσυλλογιζό- 
μην περί τούπρακτέου,καί ή άπελπισία μου τόσον 
είχε κορυφωθή, ώστε λόγοι πείσματος καί όρ
γής έπί τη άτυχίιη διέστελλον τά χείλη μου.

Πώς νά ύπάγω ρ-έχρις Ώρεών ; Ύπελείπετο 
ε”τι διάστημα ώρας μιάς μέχρι Ξηροχωρίου, δπου 
θά ήδυνάμην νά. εΰρω άλ/.ο ζώον. Δέν μ’ έφόβι- 
ζεν ή πεζοδρομία, άλλά τό σκότος καί δ βόρβορος 
καί τά έκ τής βροχής ^υάκια.Έπειτα έπρεπε νά. 
προχωρήσω μόνος, διότι τό ζώον μόλις έβάδιζε 
συρόμ.ενον . Ό  άγροφύλαξ ήδύνατο τό πολύ 
νά. τό φέρη ε’>ς Ξηροχώριον βραδέως καί νά τό

%2
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αφήση εκεί. Δια τάς άποσκευάς μου δέν ρ.’ έμε- 
λεν, ά ; ήρχοντο καί διά του προσεχούς άτμο- 
πλοίου, εγώ όμως επρεπε να φθάσω μέχρι του 
δρθρου εί; την άκτήν.

Καιρόν δέν είχον να χάνω καί ή άπόφασις 
μοί έδωκε θάρρος. Με τό μικρόν μονόκαννον 
οπλον μου εις τόν ώμον καί την βακτηρίαν άν’ά 
χεϊρας έξηκολούθησα τόν δρόμον. Κ ' εγώ δέν 
ήξεύοω ποσάκις ώλίσθησα καί ποσάκις έπάτησα 
εντός λιμναζόντων ύδάτων. Ευτυχώς δέν έκινδύ- 
νευον να παραπλανηθώ· μίαν μόνον οδόν είχον 
εμπρός.

Οί βεβρεγμένοι θάμνοι προσετρίβοντο επί 
των ένδυμάτωνμου,τά δένδρα μ ’ έρράντιζον 5α- 
ψιλώς, άλλ' έβάδιζ ον, ε’βάδιζον γοργώς. Έ πά- 
τουν τέλος επί χαλίκων καί αμμώδους γης· είχον 
κατέλθη εις την πεδιάδα του Ξηροχωρίου. Ά λ λ ’ 
ΐ'/·ε~ι— δυστυχία!— μοί έφρασσε την επί τά πρόσω 
πορείαν νέον κώλυμα. Ό  Ξηριας, ποταμός άξιος 
του ονόματος αΰτοϋ συνήθως, την νύκτα εκείνην 
ειχε πληρώση δι' ϋδατος την εύρεϊαν κοίτην αύ- 
του. 'Γπό τό φώς ενός πυρείου ήρεύνησα τό πλά
τος αυτού· ητο αδύνατον νά διαβώ άκινδύνως. 
Εκοπήσαν όλαι αί δυνάμεις μου πλέον, έσβέσθη 

το θάρρος μου προ τού ύγρού φραγμού, όστις μοί 
εκοπτε την πρός τάς ’Αθήνας πορείαν μου, καί 
— πράγμα άπίστευτον— μία ιδέα διήλθε τούπα- 
ραλελυμένου λογισμού μου, ή ιδέα τής αυτοκτο
νίας. Εκεί ώς έν διπλ.ώ πανοράματι είδον πρό 
εμού την ζωήν μου ολην την παρελθούσαν καί 
την ζωήν μου την μελλουσαν, καί ήσαν τόσον 
ωραϊαι, τόσον ευτυχείς καί αϊ δύο. Καί έπειτα 
μέσω των δύο προσέβλεψα πρό εμού ώς τέρας 
τον απαισιον αυτόν ποταμόν δστις τας έχώρι- 
ζεν. "Ορθιος παρά τό ϋδωρ έκυψα την κεφαλήν 
έπί τής παλάμης καί ¿δάκρυσα,έδάκρυσα αληθώς. 

*

Ποδοβολητό; ίππου μέ άπέσπασεν από τής 
οίκτρας εκείνης θέσεως καί φωνή γνώριμος έκραξε 
τδνομά μου. ΤΗτο ό άγροφύλαξ έφιππος. Έ π έ- 
ζευσε καί μοί διηγήθη εις όλίγα λόγια δτι τόν 
ίππον μου άδυνατούντα νά βαδίση έπί πλέον 
κατέλιπεν εις τό χωρίον Βυστρίτζαν, όπόθεν 
παραλαβών άλλον ίππον ε’σπευσε νά μέ ποοφθά- 
σν. Ευνόητος είνε ή χαρά μου- ϊππευσα καί λο- 
ξοδρομήσαντες ολίγον διήλθομεν τόν ποταμόν εις 
πόρον τινά γνωστόν τώ οδηγώ μου. Τίποτε δέν μας 
έκράτει πλέον δ ίππος ήτο εύρωστος καί ή όδός 
ομαλή, μετά τινα δ ’ ώραν έβαδίζομεν έπί τής 
άπό Ξηροχωρίου εί; Ώρεούς αμαξιτού οδού.

Ό  ουρανός καθίστατο όλονέν καθαρώτερος καί 
τμήμα σελήνης πλανώμενον μέσω των μαύρων 
νεφών πού μέν έπρόβαλλε χρυσίζον, πού δέ κα- 
τετρώγετο ύπ’ αυτών. Πέραν δ ’ ή ανατολή ίπορ- 
φυρούτο ϋπέρ τά βουνά τής Θεσσαλ.ίας.

Μόλις έφθάσαμεν εις τό έπίνε'.ον τών Ώρεών

άφίκετο τό άτμόπλοιον. Ά ν  έβραδύνομεν έτι 
πέντε λεπτά, θά έμενον έκεΐ έπί δεκαπέντε ημέ
ρας ακόμη. Έρρίφθην έντός λέμβου βεβρεγμένος 
καί όιγών καί μετ’ ολίγον έκοιμώμην έν τή στε
νή μου κοιτίδι. Έξύπνησα μετά μακρόν ύ'πνον 
έντρομος,διότι ώνειρεύθην δτι τό άτμόπλοιον ήρ- 
νεϊτο νά μέ παραλάβη ε'ξ Ώρεών.

Ένεδύθην καί άνήλθον εί, τό κατάστρωμα. 
Φώς ήλιου μ ’ έθάμβωσεν δ ουρανός έθολούτο 
ύπέρ τούς ιστούς τού πλοίου γαλανός, άνευ τού 
ελάχιστου νέφους, καί τό πέλαγος έρρυτιδούτο μό
λις χρυσίζον ύπό τάς διπλάς θωπείας τής αϋρας 
καί τού ήλιου.

Τό δράμα τής νυκτός είχε λήξη καί γαλήνη 
ήπλούτο πάλιν έπί τού κόσμου. Ώ ς εάν δ ’ έν 
τή ψυχή μου κατωπτρίζετο τό σύμπαν, δπως 
έντός σταγόνος ϋδατος, έλαμπεν ήδη κ’ έν αυτή 
τής ευτυχίας ή αίθρια καί μετά τών νεφών τού 
ουρανού είχον παρέλθη καί άποσβεσθή τελείως 
αί άγωνίαι τής θυελλώδους έκείνης νυκτός.

Καί ήλήθευεν άπαξ έτι δ στίχος τού ποιητού: 
Περνούν ή Αύπαις χ Πν' αίώηα ή χαρά !
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αίσθησις τής σμ,ικρόττ,το; οντοΰ.— ΆνιζήτηΟ-.ς τοΰ α ίτ ιου  
τών σεισμικών κλονισμών. — Ή  γή άποτελεΓ σοφόν κ ι ΐ  πο- 
λνσννθετον οργανισμόν, όσιις «γκλιίίι ι'σχνρας δννάμεις «ν 
άκαταπανσιω Ινεργεία.— 'Ιστορία και άνάπτυξις τον οργα
νισμού τ ή ;  γ ΐ ς  — Ή  γή ην έσ-.ία ισχυρά θιρμότητος καί μά
ζα αερώδης καί φεγγοδολονσα — Βαθμιαία απώλεια τής κεν
τρικής θερμότητος καί περιφερική στερεοποίησις τού  πρώτον 
στρώματος τούφ 'ο ιού  τής γής.— Ά νωμαλίαι τής επιφάνειας 
τον φλο ού καί έςήγησις αύτών.— ’Επιστημονική έρμηνεία 
τού σχηματισμού τών ανωμαλιών τού ίδάφονς καί τής πα
ραγωγής των σεισμών 1κ _τής σ υ γ χ ι ν τ ρ ι χ η ς  σ υ π τ ο . Ι η ΐ  
τών στρωμάτων τον φλοιού τής γής.

Ό  άνθρωπος συνήθως βαδίζων έπί έδάφους 
στερεού καί ακινήτου (τουλάχιστον κατά τό φαι- 
νόμενον) καταλαμβάνεται ύ.:ό τρόμου ισχυρού, 
όταν αίφνης αίσθανθή τό ε”δαφος τούτο, τό όποιον 
ένόμιζεν ασφαλές καί άκλόνητον, νά σείεται καί 
τρέμη. Συναισθάνεται τότε απέναντι τού γιγαν- 
τώδους τούτου φαινομένου την άπειρον αυτού σμι- 
κρότητα καί αδυναμίαν καί βλέπει εαυτόν άνΐ- 
σχυρον καί έκτεθειμένον άνυπεράσπιστον απέναν
τι τών καταστρεπτικών συνεπειών τής σεισμικής 
ταύτη; δυνάμεως, ποός τήν όποιαν οΰδιν έκ τών 
ασθενών ε'ργων αύτού είνε ικανόν ν’ άντιστή.

Κατάπληκτος έκ τής γιγαντώδους δυνάμεως
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τού φαινομένου τούτου καί περιδεής έκ τών κα
ταστρεπτικών διά τήν ανθρωπότητα αποτελε
σμάτων αύτού, δ άνθρωπος αείποτε προσεπάθησε 
νά γνωρίση τήν φύσιν τής δυνάμεως ταύτης, 
τήν πρώτην παραγωγόν αιτίαν τού φοβερού τού
του φαινομένου.

Θεωρών δ ’ έν άρχή τούς σεισμούς ώς φαινόμε- 
νον, άνώμαλονπαρά τούς φυσικούς νόμους συμβαϊ- 
νον απέδωσε πολλάκις τήν σεισμικήν ταύτην δύ- 
ναμιν εις ύπερφυσικάς αιτίας, εί; τήν όργήν τών 
θεών ή τήν ε’πενέργειαν διαφόρων πνευμάτων.

Έπί μακρούς δ ' αιώνας διετέλει εις τήν πλά
νην ταύτην, μέχρι; ού ή επιστήμη δσημέραι κ - 
ναπτυσσομένη άπέδειξεν, δτι οί σεισμοί ού μόνον 
οφείλονται εις φυσικά; δλως αίτιας, άλλ’ δτι καί 
άποτελούσιν εν έκ τών απαραιτήτων φαινομένων 
τής έν γένει άναπτύξεως τού οργανισμού τής
γ-ή«·

Ή  επιστήμη διδάσκει ήμάς σήμερον, δτι ή 
γή αποτελεί σοφόν καί πολυσύνθετον οργανισμόν, 
οί δέ σεισμοί έν έκ τών πολλών καί διαφόρων 
φαινομένων, δι’ ών έκδηλούται ή ζωτικότης καί 
ή προοδευτική άκατάπαυστος κίνησις τού θαυ
μάσιου τούτου οργανισμού.

Πας τις παρατηρών τάς ακινήτους απέραν
τους εκτάσεις τής έπιφανείας τής γής καί τά  α 
κλόνητα ύψηλά καί υπερμεγέθη όρη, νομίζει, δτι 
ή γή είνέ τις ΰλη αδρανής καί νεκρά. Έν τού
τοι; σπουδάζοιν έν γένει τήν ιστορίαν αυτής καί 
τήν μέχρι σήμερον βαθμιαίαν άνάπτυξίν της θέ
λει θαυμάσει άνακαλύπτων, οτι ή γηίνη αδτη 
σφαίρα,— ή γιγαντώδης μέν ώς πρός τόν άνθρω
πον, ώς κόκκος δ ’ άμμου διά τό σύμπαν 
—  συνίστησιν έν συνόλω οργανισμόν εύφυά 
καί πολυσύνθετον , οργανισμόν έγκρύπτοντα 
ύπό τήν εξωτερικήν φαινομενικήν αδράνειαν τού 
έδάφους ίσχυράς δυνάμεις έν άκαταπαύστωένερ- 
γεία, αίτινες έκ τής γενέσεως αυτής μέχρι σήμε
ρον αλληλοδιαδόχους μετέβαλον τήν σύστασιν, 
τήν μορφήν καί τήν διασκευήν αυτού.

Τό πλήθος κοινώς θεωρεί τήν γήν ώς σωρείαν 
βράχων, πετρών καί χώματος. Σωρεία δε τοιαύ- 
τη ούδέν δύναται άφ’ έαυτής. Έν τούτοι; ή 
σωρεία αϋτη ή κατ’ επιφάνειαν ακίνητος καί 
αδρανής είνε ή εστία πλείστων κολοσσιαίων επε
ξεργασιών συντελουμένων άκαταπαύσ πος έν τοΐς 
κόλποι; αυτής τή έπιδράσει γιγαντωδών δυνά
μεων. Ή  σωρεία αϋτη ή κατά τό φαινόμενον 
νεκρά συνίστησιν, ώ ; εϊπομεν, οργανισμόν θαυμα
στόν διατελούντα εις άδιάλειπτον κίνησιν καί 
έγκλείοντα παντοίας φυσικά; καί χημικά; λει
τουργίας, ών ελάχιστη μόνον έκδήλωσις εΐσίν οί 
κατά καιρούς κραδασμοί τοΰ φλοιού τής γής

οί καλούμενοι σεισμοί, ώς θέλομεν ϊδεε εύθύ; έν 
τοίς έπομένοις.

"Οπως δέ κχτανοήσωμεν καλώς, πώς γίνονται 
οί σεισμοί, ανάγκη οσον τό δυνατόν συντόμως καί 
εΰκρινώς νά προβώμεν εις μερικήν άνάλυσιν τού 
οργανισμού αύτού τής γής καί νά προσπχθήσω- 
μεν νά δώσωμεν μικράν ιδέαν, τί ήτο ή γή έν 
άρχή τής ύπάρξεώς της, καί πώς βαθμηδόν ε"- 
φθασεν εις ήν εϋρηται σήμερον κατάστασιν, δσον 
αί έκ τής ε’πιστήμης έρευναι καί γνώσεις έπιτρέ- 
πουσιν ήμϊν τούτο.

Ή  γή έν άρχή, ώς συμφωνούσι περίπου πάν- 
τε; οί επιστήμονες, ήτο εστία ισχυρά θερμότη- 
τος, ή τις διετήρει πάσας τάς ούσίας, έξ ών συνί- 
στατο, εις άτμώδη κατάστασιν. Δέν ητο επομέ
νως ή γή τότε είμή μαζα αερώδης, πλήρης α
τμών καί ομίχλης,διάπυρος, καί έκπέμπουσα πέ- 
ριξ αύτής, ώς δ ήλιος, φώς καί θερμότητα.

Ά λ λ ' ή άπό πολλών αιώνων εκπομπή αδτη 
τής θερμότητας έξησθένει βαθμηδόν τήν θερμο
γόνον δύναμιν τής γηίνης εστίας, ώς έκ τού όποιου 
ή θερμότη: βαθμηδόν κατήρχετο εις τά  περιφε
ρικά μέρη, αί δέ εις άτμώδη κατάστασιν οΰσίαι, 
αίτινες εύρίσκοντο εις τά  βαθμηδόν άποψυχόμενα 
περιφερικά ταύτα μέρη, κατ’ ολίγον σύν τή έξα- 
σθενήσει τής θερμότητας συνεπυκνοϋντο καί με- 
τέβαινον εις ύγράν κατάστασιν. Αλλά καθ δσον 
ή θερμότης έξηκολούθει έτι νά έξασθενή εις τά 
περιφερικά στρώματα, έπί τοσούτον καί αί ύγρχί 
οΰσίαι τών στρωμάτων αύτών έςηκολ.ούθουν νά 
μεταβαίνωσι βαθμηδόν εις πυκνδτίραν καί στε- 
ρεωτέρκν κατάστασιν,καί πολλαί τότε τών ΰγρών 
αύτών ουσιών έστερεοποιήθησαν έκ τών περιφερικών 
στρωμάτων κατά στοιβάδας.

Οΰτως έσχηματίσθη τό πρώτον στερεόν στρώ
μα τού φλοιού τής γής, τό οποίον, ώ ; ευνόητον, 
ήτο λεπτότατον καί έλαβε τό σφαιρικόν έπίμη- 
κες σχήμα τής γής, λείον καί άνευ ανωμαλιών 
κατά τήν εξωτερικήν αύτού επιφάνειαν.

Οί πλεΐστοι τών γεωλόγων ισχυρίζονται, δτι 
μετά ταύτα τά  έντός περικλεισθεντα αέρια καί 
οί άτμοί αΰξάνοντες καί συμπιεζόμενοι έξώθουν 
καί διερρήγνυον πολλαχού τον λεπτόν φλοιον αυ
τόν ένδίδοντα ευκόλως εις τήν έκ τών εσωθεν πί- 
εσιν τών άερίων, ώς έκ τού όποιου ουτος πολ
λαχού έπτυχούτο, ύπεγείρετο εις ϋψη, ύφι- 
ζανεν, συνεπιέζετο, καί παρήγαγε τας ανω
μαλίας τού εδάφους τάς καί σήμερον επ αυτού 
παρατηρουμένας.

Ή  γνώμη αϋτη τών γεωλόγων ή γενικώς 
σχεδόν παραδεδεγμένη, έν τούτοι; δέν στηρίζεται 
καθ’ όλοκληρίαν έπί όρθής βάσεως καί άπορούμεν 
πώς κατώρθωσε μέχρι σήμερον νά διαδοθή έπί
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τοσούτον καί ν άναφέρεται παρά πάντων αδια
κρίτως άνευ τίνος παρατηρήσεοις.

Ημείς βεβαίως, καίπερ μη άξιούντες έπίση- 
μον αυθεντίαν έν τή γεωλογική έπιστήμη, λογι- 
κώς καί επιστημονικώς άμα σκεπτόμενοι εύρίσκο- 
μεν δτι, δταν έσχηματίσθη δ πρώτος φλοιώδης 
επίπαγος τής γης, περιέκλεισεν ε’ν τω  κέντρο) 
ατμούς καί αέρια τά αύτά, άτινα ίιπήρχον καί 
πριν, όσα ήδύνατο να περίκλειση άνευ μεγάλης 
βίας· κατόπιν δέ οϋτε άλλαι νέαι ούσίαι ε'ξωθεν 
προσετέθησαν οϋτε άλλοι ατμοί, οϋτε άλλα αέ
ρια, αλλ οϋτε καί ή κεντρική θερμότης ηϋξησε 
πλειότερον, δπω; οι ατμοί καί τα  αέρια αύξήσω- 
σι και πιέσαντα ύπερμέτρως διαρρήξωσι τόν άπας 
σχηματισθέντα φλοιόν. Έάν δέ τότε τά  αέρια 
αυτά περικλεισθέντα ήνείχοντο, οϋτως είπεϊν, 
την πίεσιν τού φλοιού, ούδείς λόγος υπάρχει, Οτι 
κατόπιν τά  αύτά άέρια μέ την αυτήν ή καί 
ίλαττωΟεΐταν θερμοκρασίαν ηϋξησαν το ποοόν 
καί συνεπιέσθησαν πλειότερον, ώστε νά διαρρή- 
ξωσι τόν φλοιόν καί νά ύπεγείρωοιν αυτόν κατά 
τόπους.

Πώς άρα τότε εξηγούνται αί άνωμαλίαι αύ- 
ται, αί υψώσεις καί καθιζήσεις, αί πτυχαί καί 
συρρικνώσεις τού φλοιού τής γής ; 'Απλώς διά τής 
όλονεν εςακολουθούσης ά  .οψύξεως τής γής εις τά 
περιφερικά στρώματα καί τής έναποθέσεως νέων 
στερεών στοιβάδων έν τή εσωτερική επιφάνεια τού 
φλοιού κατά τήν έξής επί τής φυσικής επιστήμης 
στηριζομένην ήμετέραν γνώμην.

Είνε γνωστόν, ότιούσία τις εν άερώδει κατα-  
στασει κατέχει πολύ μεγαλείτερον χώρον, ή δταν 
συμ.πυκνωθείσα φέρεται εις στερεάν κατάστασιν. 
"Οταν έπομένως ύποθέσωμεν, δτι τό πρώτον στε
ρεόν στρώμα τής γής έπηκολούθησε κατό
πιν έσωτερικώς στερεοποίησις καί άλλου στρώ
ματος, συμπεραίνομεν, δτι οί άτμοί καί τά άέρια, 
τά όποια συμπυκνωθέντα καί στερεοποιηθέντα 
¿σχημάτισαν τό δεύτερον στερεόν στρώμα, κατεϊ- 
χον πριν πολύ περισσότερον χώρον έν τω έσωτε- 
ρικω τής γής ή ήδη, δτε έστερεοποιήθησαν. “Α- 
ραδ όγκος τής γής ήλαττώθη σπουδαίως, καί έκ 
τής ελαττώσεως ταύτης παρήχθη έν τω έσωτε- 
ρικώ τού πρώτου στρώματος τού φλοιού κενόν, 
δπερ φυσική ανάγκη άπήτει νά πληρωθή.

"Ενεκα τής αίτιας ταύτης επομένως τό πρώ
τον στερεόν στρώμ.α τής γής συνεστάλη συγ- 
κεντρικώς, ώς εκ τού όποιου παρήχθησαν αί πτυ
χαί καί συρρικνώσεις, αί ΰφιζήσεις καί κυρτώσεις 
τού φλοιού.

Αέν είχεν έπομένως τό έσωτερικόν τής γής πλεο- 
νάζοντα άέρια, όπως βιάσωσι καί διαρρήξαντα 
τόν φλοιον έξέλθωσιν εις τήν έλευθεραν επιφά
νειαν τουναντίον μετά τήν συμπύκνωσιν καί στε- 
ρεοπείησιν τού δευτέρου στρώμ,ατος έμεινε χώρος 
πλεονά,ων, χώρος κενός, οστις έδέησε νά πλη-

ρωθή διά τής συστολής καί συρρικνώσεως πρός τό 
κέντρον τού πρώτου λεπτού φλοιού.

'Γούτο πάντοτε κατόπιν έξηκολούθει νά γίνε
ται άκαταπαύστως. Οϋτω καθ’ δσον ή θερμότης 
τής γής εις τά περιφερικά στρώματα αυτής έξη- 
σθένει, έπί τοσούτον καί αί έν άτμώδει ετι κα- 
ταστάσει διατελούσαι έν τοϊς στρώμασι τούτοις 
οΰσίαι βαθμηδόν ¿στερεοποιούντο κατά στοιβά
δας έναποτιθεμένας εις τήν εσωτερικήν έπιφάνεΐαν 
των πρώτων στρωμάτων.

Καθ' οσον όμως έναπετίθεντο νέα στερεά στρώ
ματα, καθ’ οσον έπυκνούντο καί ¿στερεοποιούντο 
είςτό έσωτερικόν τού φλοιού]νέαι ούσίαι, έπί τοσού
τον έκενούτο έκάστοτε εις τό έσωτερικόν τής γής 
σπουδαίος χώρος, δστις ε”δει νά πληοούται διά 
τής αδιάλειπτου πρός τό κέντρον συμπτύξεως καί 
συρρικνώσεως των εξωτερικών στρωμάτων τού 
φλοιού.

Εύνόητον δέ ήδη καθίσταται, δτι έκάστη τοι- 
αύτη συρρίκνωσις τού φλοιού έπροξένει σεισμικόν 
κλονισμόν αυτού ιαέγαν. ’Επειδή δέέξ άρχής έγέ- 
νοντο αί συρρικνώσεις αύται τού φλοιού, συμπεραί- 
νομεν, δτι καί όί σεισμικοί οΰτοι κλονισμοί δέν 
έπαυσαν πάντοτε νά γίνωνται, άφ' οτου έσχημα- 
τίσθη ή στερεά γή μέχρι τής σήμερον,καί θά έξα- 
κολουθήσωσιν ετι νά γίνωνται έπί μακρούς αιώ
νας, καθ' οσον άποψύχεται· ή γή καί στερεοποιούν
ται εις τήν κεντρικήν κ«λότητα οί άτμοί καί τά 
στρώματα τού φλοιού αυτής συρρικνούνται καί 
συμπτύσσονται άκαταπαύστως προς τό κέντρον.

Ό σ ω  δέ αί συρρικνώσεις καί πτυχαί καί κυρ
τώσεις καί ρωγμ.αί καί διαρρήξεις τού φλοιού 
ησαν μ.εγάλαι καί έκτεταμέναι, τοσούτω καί αί 
διασείσεις τού φλοιού έγίνοντο ίσχυραί καί είςμε- 
γάλην έκτασιν προξενούσαι παντοίας άλλοιώσεις 
καί καταστροφάς έπί τής έπιφανείας τής γής.

["E ir ica t συνέχεια]

Ιθ . ΦΟΥΕΤΛΝΟΕ.

ΕΙΣ ΕΑΛΗΝ ΙΕΡΑΡΧΗΣ

Ή  Γαλλική κυβέρνησις, ώς γνωστόν, άπηγό- 
ρευσε τήν εις τούς λιμένας τής Γαλλίας εισα
γωγήν οίνων περιεχόντων γύψον ώς έπιβλαβών 
ε;ς τήν ύγίειαν τών κατοίκων. Ή  απαγόρευσες 
αϋτη επληξεν ιδιαίτατα τήν Κύπρον, ής οί χω
ρικοί έκ μακράς συνήθειας άναμιγνύουσι γύψον 
μετά τών οίνων των καί μετακομίζουσιν αυτούς 
διά πισσωμένων άσκών, νομίζοντες δτι οϋτω δια- 
τηρούσι τήν τε γεύσιν καί τά μέλαν χρώμά των.

ΊΙ τοιαύτη δίκαια άλλως άπαγόρευσις και- 
ρίως ζημιούσα τό ανθηρόν τής έλληνίδος νήσου 
έμπόριον, ένέβαλεν εις μέριμ.ναν πάντας τούς κη- 
δομένους τού κυπριακού λαού. Οί πρόκριτοι ¿νου
θέτησαν τους αμπελουργούς νά παύσωνται ποι-
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ούντες πλέον χρήσιν γύψου καί πισσωμένων 
άσκών. Ό  δέ διαπρεπής έπίσκοπος Κιτίου, τού 
όποιου εις τούς παρακολουθούντας τά  τής Κύ
πρου, είναι γνωσταί αί άδιάλειπτοι ύπέρ τής εύ- 
ημ.ερίας τών κατοίκων αυτής ένέργειαι, καί τού 
όποιου ή φωνή ευθαρσής άκούεται έκάστοτε ύπερ- 
μ.αχούσα τών άληθών κυπριακών συρ.φερόντων 
έν τώ Νομοθετικέ-) τής νήσου Σώμ.ατι ούτινος 
διατελεΐ μέλος, άπέστειλεν έγκύκλιον «πρός τούς 
κατοίκους τών κρασοχωρίονν τών διαμερισμάτων 
Λάρνακος καί Λεμησσοϋ».

Διά γλώσσης άπλουστάτης καί άποκλινούσης 
έν τισι πρός τό κυπριακόν ιδίωμα, δΓ ϋφους 
άπερίττου καί άπηλλαγμένου κόμπου, ούχί έν 
βυζαντιακό) φόρτω φράσεως άλλ έν οίκειότητι 
πατρός πρός τέκνα συμβουλεύει περί τού πρα- 
κτέου τό πνευματικόν αύτού πλήρωμα :

«'Αγαπητοί μου Χριστιανοί —  Επειδή πολ
λά χωρία θά έχουν πατημένα τά σταφύλια τους 
πρό τού νά περάσω άπ’ αύτά, διά τούτο θεωρώ 
χρέος μου νά σάς πέμψω τήν παρούσαν έπιστυλήν 
μου διά νά σάς συμβουλεύσω νά προσέξητε εις 
τήν κατασκευήν τών κρασιών σας έφέτος περισ
σότερον παρά άλ λ οτε ... .

«Χριστιανοί μου. Μόνη αιτία οπου άκρίβωσαν 
τά  κρασιά τής Κύπρου είνε μία άρρώστια τών 
άμ.πελιών πού επιασε τά  άμπέλια τής Γαλλίας 
(Φράντζας).

«Τό βασίλειον έκεΐνο επούλε καί πουλεϊ κρα
σιά εις δλον τόν κόσμον ε'ις ποτήλιαις, διά τούτο 
καί δταν ήσαν γερά τά άμπέλια τους δέν τούς 
έφθαναν, καί αγόραζαν καί άπό άλλα βασίλεια, 
ήγουν άπό τήν Ισπανίαν καί τήν 'Ιταλίαν άλλά 
τώρα όλίγα χρόνια έπιασεν ή ίδια αρρώστια 
καί τά  άμπέλια τών άλλων δύο βασιλείων. Διά 
τούτο οί Γάλλοι ¿ζήτησαν άπό τήν Κύπρον κρα
σιά, καί άφού είδαν τά κρασιά μας Οτι έ'χουν 
καί χρώμα καλόν καί δύναμιν πολλην, τούς 
ήρεσαν, άλλά έγραψαν άπό τότε εις τού; εμ
πόρους μας νά τά κάμουν άπισσα καί άύψωτα.

« . .  . .  Τώρα όμως έπειδή είδαν δτι οϋτε ή 
τέχνη τους κατώρθωσε ν’ άφαιρή την βρώμαν 
τής πίσσας καί τήν θολάδαν καί Ουμάδαν 
τού ϋψου. .  . καί εκτός τούτου επειδή πρώτον 
μέν ήρχισαν τ ’ άμπέλια του; νά διορθόνωνται καί 
δεύτερον έμαθον νά κατασκευάζουν κρασιά άπο 
τήν Κορινθιακήν σταφίδα τής Ε λλάδος, πού 
βγάλλουν μίλλιούνια καντάρια τόν χρόνον, διά 
τούτο άπεφάσισαν νά μή άγοράσουν πλέον κρα
σί τής Κύπρου.. . "Οσον διά τόν ϋψον μάλιστα, 
έπειδή ¿γνώρισαν οί γιατροί δτι βλ-άπτει και εις 
τήν υγείαν τών άνθρωπων πού το πίνουν, επρο- 
σταξεν ή κυβέρνησις τής Γαλλίας εις τά  τελω
νεία νά μή τό άφίνουν νά περάση μέσα άπο το 
Βχσίλ.ειον. . .

«Λοιπόν σάς συμβουλεύω πχτρικώς, άγαπη-

τοί μου Χριστιανοί, καί σάς ¿ξορκίζω διά τό 
συμφέρον σας ν’ άκούσητε πλέον τήν συμβουλήν 
μου καί νά παύσητε τόν ϋψον καί τά  άσκιά τά 
πισσωμένα χωρίς ά.Ι.Ιο, διότι πρό πάντων άπό 
τά  άσκιά είνε οπου λαμβάνει τό κρασί σας τήν 
βρώμαν, καί μάλιστα άφότου μεταχειρίζεσθε ξε
νικήν πίσσαν. Κάμετε βαρελούδια καί δέν κο
στίζουν περισσότερον σήμερον άπό τά  άσκιά. 
Ώ ς  πρός δέ τόν ϋψον είσθε γελασμένοι πώς ρ.αυ- 
ρίζει τό κρασί- άπεναντίας τό χα μνίζει.

Καί ταύτα έγώ- είθε δέ δ 'Ύψιστος νά σάς 
φωτίση το συμφέρον σας».

Όμολογούμεν ότι ή έγκύκλιος αϋτη, ής τό πλεί- 
στον παρέθεμεν,βαθείαν ένεποίησεν ήμΐν έντύπωσιν. 
Είδομεν έν αύτή ιεράρχην μή άπαξιούντα μέχρι 
τών κοινοτάτων τού ποιμνίου του συμφερόντων 
νά κατέλθη, λαλούντα εις αύτό περί κεδροπίσ- 
σης καί γύψου. Πόσοι έκ τών ιεραρχών τής τε 
έλευθέρας καί δούλης Ελλάδος, δπω; δέν μολύ- 
νουσι τά πέλματα τών υποδημάτων έπισκεπτό- 
μενοι πτωχικάς συνοικίας πρός άρωγήν καί πα
ραμυθίαν, οϋτε τήν γλώσσαν τοιν μολύνουσι περί 
τοιούτων λαλούντες! Ή  βασιλεία αϋτών ούκ 
έστιν έκ τού κόσμου τούτου ! Από τού ϋψους τού 
μητροπολιτικού ή έπισκοπικού θρόνου των δέν 
καταδέχονται νά κύψωσι πρός τά κάτω όπως 
ϊδωσι τάς άνάγκας τού λαού αύτών. Δέν αισθά
νονται ότι έχουσιν εύθύνην ού μόνον διά τήν μετά 
θάνατον τύχην τών ψυχών τών πνευματικών ϊ πη- 
κόων των, άλλά καί διά τήν έπί τού κόσμου εύ- 
ημερίαν των, καί οτι καθήκον των είνε νά μερι- 
μνήσωσι και περι μ.ορφώσεως καί αναπτυζεως 
αύτών ανθρώπινης τε καί έθνικής καί ούχί μο- 
νον περί τών πέραν τού τάφου. Τό αληθές τού 
Χριστιανισμού πνεύμα καί τά μεγάλα τού ελλη
νισμού συμφέροντα ίεράρχας ώς τονΚιτίου άπαιτού- 
σι, διότι ό προνοών περί τών οίνων τών ΰπό τήν δι
καιοδοσίαν του χριστιανών,προνοεϊ πάντως καί περί 
τής παιδεύσεως καί τής ηθικής διαπλάσεως αύ
τών. Τοιούτος δέον νά ή Έλλην ιεράρχης μή 
άπαςιών νά κατέλθη μέχρι τών εύτελεστάτων 
μερίμνων περί τού ποιμνίου του, ώς δέν άπηξί- 
ωσε μέχρι τών ποδών τών μαθητών του νά κα
τέλθη αύτό; δ γλυκύτατος Ιησούς.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Τό γνωστόν τοϊς πάσι διεθνές κατάστημα 
Bureau V eritas  έξέδωκεν έσχάτως τήν συνήθη 
’Επετηρίδα, ήτις έφέτος είνε, όγκωδεστέρα ή αλ- 
λοτέ ποτε. Έν τή έπετηρίδι ταΰτη ύπάρχουσιν 
ακριβώς άναγεγραμμένα κατ’ αριθμόν καί κατ’ 
όνομα πάντα τά  ιστιοφόρα καί άτρ.όπλοια τής 
ϋφηλίου (νοείται οϊκοθεν δτι πρόκειται μόνον περί 
τής έμπορικής ναυτιλίας) μετά άξιολόγων συγ-
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κριτικών παρατηρήσεων. "Οτι τα μέν ιστιοφόρα 
σκάφη έλαττούνται όσημέραι, αυξάνονται £έ τά 
άτμήρη, είναι από πολλού αλήθεια αναμφισβή
τητος. Ή  προκειμένη έπετηρίς παρέχει νέαν καί 
έναργεστάτην τούτου άπόίειξιν. Πέρυσιν, ύ αριθ
μός άπάντων τών ιστιοφόρων πλοίων άνήρχετο εις 
43 ,692 , εφέτος <ίέ έμειώθη εις 42,545· "δ κατ’ 
έτος βαθμιαίος ούτος μαρασμός τής ιστιοφόρου 
ναυτιλίας άπάντων ανεξαιρέτως των έθνών επαγ
γέλλεται ώς μή ώφελε τόν κατά τό μάλλον ή 
ηττον προσεχή αυτής θάνατον, ιϊέν θά παρέλθϊ) 
δέ ίσως πολύς χρόνος καί τά  ιστιοφόρα σκάφη 
θά άριθμώνται ούτως είπεΐν επί των δακτύλων. 
Τά προμνημονευθέντα 4 2 ,5 45  σκάφη είναι κατ’ 
ε"θνη διανεμημένα ώδε πως·

’Αριθμός πλοίων Χωρητικότης τόνων

’Αγγλίας 14,584 4,654,214
Ά|Αερικής 6 ,10 2 2 ,06 0 ,25 8
Νορβηγίας 3,813 1,373,512
Γερμανίας 2,328 849,869
'Ιταλίας 2,776 825,455
Τωσσίας 2,157 469,098
Σουηδίας 1,960 403 ,887
Γ αλλίας 2 ,1 3 6 385,631
'Ολλανδίας 940 276,480
"Ισπανίας 1 ,450 269 ,578
Ελλάδος 1,348 268 ,464
Αυστρίας 464 192,590
Δανίας 991 154 ,652
Πορτογαλίας 365 80,225
Τουρκίας 416 69,627
Χιλής 135 65 ,509
’Ιαπωνίας 105 29,909
Βρασιλίας 106 29,090
Περού 31 21,180
’Αργεντινής 68 15,833
Ούραγουάης 34 10,904
Νικαραγούης 24 10,187
Χαβάης 24 9,242
Μεξικού 45 7,997
Βελγίου 25 7,231
Σιάμ 15 6,368
Γουατεμάλης 18 6,519
Χαίτης 20 3,642
’Ρωμουνίας 19 3,314
Βολιβίας 3 2,413
Βενεζουέλης 12 2 ,108
Σάν Σαλβατόρ 5 1,770
Κολομβίας 7 1,334
Κίνας 3 1,005
Κοσταρίκας 4 891
Ταίτης 2 439
Μαυροβούνιου 3 412
Λιβερίας 2 317
Ιεροσολύμων 1 293

I Σάν Δομίγγου 2  260
Τύνιδος 3 258
Χονδούρας 1 198

Σύνολον 42,545 12,571,384

’Απ' εναντίας, ή άτμοπλοϊκή ναυτιλία αυξά
νεται κατά μικρόν, εί καί οΰχί μετά τοσαύτης 
ταχύτητος μεθ’ όσης έλαττοΰται ή ναυτιλία ή 
ίστιοφόρος. Ό  δλικός αριθμός των άτμοπλοίων 
άπάντων των κρατών συμποσοϋται εις 8 5 4 7 ,χω- 
ρητικότητος 6 ,817 ,400  τόνων. Παρατιθέμεθα δέ 
ώδε καί τούτων τόν πίνακα, κατά τά  οικεία 
έθνη.

’Ατμόπλοια Χωρητικότης τόνων

•Αγγλίας 4,906 4 ,199,144
Γαλλίας 468 4 9 4 ,0 2 3
Γερμανίας 529  431 ,70 0
Αμερικής 379 347,449
Ισπανίας 356 260,308

’Ολλανδίας 167 141,071
’Ιταλίας 158 129,482
’Ρωσσίας 218  108,295
Νορβηγίας 275 107,800
Σουηδίας 329 98,529
Αυστρίας 105 96,163
Δανίας 174 85 ,300
Βελγίου 62 83,286
Ιαπωνίας 101 58,021
Ε λλάδος 57 34,462
Βρασιλίας 82 32,090
Αίγύπτου 28  20,560
Πορτογαλίας 27 17,367
Χιλής 23  16,323
Μεξικού 12 11,756
’Αργεντινής 22  7,967
Κίνας 9 7 ,567
Τουρκίας 17 7 ,297
Χαβάης 12 6,197
Περού 5 4,060
Χαίτης 4 2,259
Ζανζιβάρης 2 1,750
Ούραγουάης 4 1,507
Ρωμουνίας 3 1,403

Τυνιδος 2 1,204
Χονδούρας 1 543
Περσίας 1 579
Βενεζουέλας 3 540
Κοσταρίκας 2 425
Σιάμ 2  351
’Ισημερινού 1 249
Σάν Δομίγγου 1 103

Σύνολον 8547 6,817,400
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Τό κατωτΙρ··) ποιημίτιον ίζελλη’Ίιτόη ίλευβέρο)^ χατα 
τό ίβπχνιχόν άσμα ·1ιι P a lo m a ·, οΰτινος ό ηχοζ έγένε.ο 
ίσχότω ς τίσούτο/ δημοφιλής ίντανΟα άδόμενος πανιαχοϋ. 
Ή  μετάφρασις έγένετο άχρ:6ώς εις τό μέτρον τον πρωτοτύ
που, Γνα οΰτω χαι τό έλίηνιχόν προσαρμόζεται εις τόν ηχον 
χαβ' Ον άδετοι τό ίσπανιχόν άσμα.

Ο ΝΑΥΤΗΣ
(Κατά τό ισπανικών «la Pnloma»)

Μάνα,— τής είπα’— τώρα 
θά πάω μακρυά' 

εύ’χου γιά τ'ο παιδί σου 
ς τήν Παναγιά.

Μαζη της κ’  ή Μαριώ μου 
’ώς τό γιαλέ, 

έδάκρυσε που μ’ είδε 
ν’ αναχωρώ.

"Αχ ! αν χαθώ, γλυκειά μου 
παρηγοριά, 

κ’ εν άσπρο περιστέρι 
θά ίδης τ ’ άργά, 

μην κλεΤς τό παραθύρι, 
γιατί ’μπορεί 

αυτό νάν’ ή ψυχή μου 
’που σέ ζητεΤ.

Φύσα, μιορή νοτιά!
Τής θάλασσας παιδιά, 
ν’ αντιλαλη δέν παύει 
«Μαριώ μου !» ή στερειά.

’Σάν ξαναϊδώ τή μάνα, 
μέ τή Μαριώ,

’ς τό περιγιάλι, δχι 
όνειρο πλειό, 

τότ’ Ιχε γειά, καράβι , 
σύ π:ϋ συχνά 

μ’ έβλεπες νά δακρύζω 
πρός τή στερειά.

Αΰριο γχά μας, Μαριώ μου, 
είνε εορτή. . .

"Ας γίνουν τά στεφάνια 
καί κάθε τί. . .

Κόραις, έτοιμασθήτε, 
γΐά τό χορό' 

τό άστρο του Αιγαίου 
θά νυμφευτώ.

Φύσα, μωρή νοτιά,
Τίρα μέλα, παιδιά !
Ν ’ άντιλαλη δέν παύει 
«Μαριώ μου!» ή στερειά.

νΩ! δόξα νάχης,Θέ’μου! 
νά. . .  τό νησί. . .

Ν ά . . . βλέπω καί τή μάνα, 
μά. .  . μοναχή . . .

Μάνα, ή Μαριώ ποϋ εΐνε ;
Δέ μου μελεΤς;. . .

’ Σ  έκεΤνο 'κεϊ τό μνήμα 
τί μ ’ όδηγεΤς; . . .

"Αχ ! τ' άσπρο περιστέρι,

Μαριώ μ’ αύτό 
έσύ, έσύ ’σαι!. . . Μάνα, 

θά σκοτωθώ !

— ΑΠ ναύτη, ’ ς τό τιμόνι 
κοιμάσ’ έδώ;

— Κοιμούμουν, καπετάνε ;
Σ ' ευχαριστώ!

Φύσα, μωρή νοτιά!
’Στή μαίστρα, παιδιά !
Ν ' αντίλαλό) δέν παύει 
«Μαριώ μου !»  ή στερειά.

I .  Ι ε ι δ ω ρ ι δ η ε  Σ κ ϊ δ ι ς ε η ε .

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

Ή  ’Ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή  Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς  των 
Παρισίων δημοσιεύει περιληψιν άρθρου τινός του παρ’ 
ήμιν αρχιάτρου κ. Βερνάρδου Ορνστάιν «Περί τής 
μακροβιότητος έν Έλλάδε», καταχωρισθέντος έν 
τοΐς Άρχείοις του Βίρχωό. Ή  αναλογία των μα
κρόβιων είνε έν Έλλάδε πολλώ μείζων ή άλλαχοΰ. 
Άναδημοσιεύουσα ή Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς  πίνακα των 
έν Άθήναις συμβάντων θανάτων άπό Φεβρουάριου 
1884 μέχρι Μαρτίου 1885, έξ οδ προκύπτει ότι 
έπί 2284 θανόντων οί 166 ήσαν ύπερογδοηκοντούτεις 
(115 άπό 80— 90 έτών, 42 άπό 90— 100, καί 9 
ύπερεκατοντούτεες), παρατηρεί οτι οι αριθμοί ούτοί 
είσιν άξιοι πολλής προσοχής- Κατά τά πορίσματα 
των μέχρι τοϋδε γενομένων παρατηρήσεων περί τής 
διαρκείας τοΰ βίου έν άλλαις χώραις, αναλογεί κατά 
μέσον όρον άνά εις πέντε καί όγδοηκοντούτης έπι 
100 κατοίκων’ άνά είς πέντε καί ενενηκοντούτης έπί 
1000 '  άνά είς εκατοντούτης έπί δεκακισχιλίων' άνά 
είς πέντε καί εκατοντούτης έπί έκατοντακισχελίων' 
άνά εις δέκα καί εκατοντούτη: έπί ενός εκατομμυρίου, 
καί πάλιν είνε τοϋτο σπανιώτατον. Αί περιεργότα- 
ται παρατηρήσεις του κ. Όρνστάϊν θά ήσαν διδακτι- 
κώτεραι άν συνεπληροΰντο διά πληροφοριών περί τής 
διαίτης και τών έργων των μακρόβιων' άλλα καί ώς 
Ιχουσιν ένδιαφέρουσιν άναντιρρήτως τά μέγιστα ύπο 
άπογραφικήν καί έθνολογικήν Ιποψιν.

Παρά τοϊς έν Άθήναις δικαστηρίοις εΐσίν έν ολψ 
διωρεσμένοι 647 δικηγόροι, πληρώνοντες είς τό δημό
σιον έτησίως φόρον έπιτηδεύματος 49,500 δρ. Εκ των 
647 τούτων δικηγόρων 6 άνήκουσιν είς τήν στ τα- 
ξεν τών έπετηδευματιών καί καταβάλλουσιν έκαστος 
έτησίως ώς φόρον 360 δραχμάς, 2 εις τήν έ καί κα- 
ταβάλλουσε 300, τρεΤς είς τήν δ ’ καί καταίάλλουσι 
240, 4 είς τήν γ ’ καί καταβάλλουσιν 180, 74 είς 
τήν 6 ’ καί καταβάλλουσιν 120 καί 536 είς τήν α 
καί καταβάλλουσιν 60.

Ό  Ρώσσος επιστήμων Σμαγινίν έποίησε πολλά 
πειράματα, όπως βεβαιωθη περί της έπιρροής ήν Ιχε : 
τό ηλεκτρικόν φως εις τήν βλάστησιν τών φυτών και 
τήν ώρίμανσιν τών καρπών. Κατά τάς όωσσικάς έφη-
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1
μερίδας τα πειράματα ταΰτα έπέτυχον πληρέστατα, 
διότι τά τε φυτά έβλάστησαν καί οι καρποί ωρίμασαν 
ένα μήνα προ τοΰ συνήθους, φωτιζόμενοι 8ι’ ηλεκτρι
κού φωτός.

Κατ' ΙκΘβσιν του επί των δημοσίων έργων υπουρ
γείου της Γαλλίας ο! έν έκμεταλλεύσει σιδηρόδρο
μοι τής Ευρώπης κατά τήν 19)31 δεκεμόρίου 1885 I 
είχον ώς εξής' Γερμανία 37,535 χιλιόμετρα, Γαλ
λία 32, 491, Αγγλία 30,983, Ρωσσία 26,483 
καί 232 στρατιωτικόν σιδηρόδρομον εν τη μέση 'Α 
σία, Αυστρία 22,631, Ιταλία 10,354, ’Ισπανία 
9,185,Σουηδία καί Νορβηγία 8,454, Βέλγιον 4,410, 
Ελβετία 2,758· Κατ' άλλας δέ σημειώσεις Κάτω 
Χώραι 2650, Πορτογαλλία 1520, Δανία 1900, 
Τουρκία ευρωπαϊκή 1756, Σερβία 240 και Ελλάς 
175. Έν δέ τη Αμερική μόνον αί 'Ηνωμένα! Πο- 
λιτεϊαι Ιχουσι σιδηροδρόμους έκτάσεως 201,735 χι
λιομέτρων’ ό Καναδάς 15,000, τό Μεξικόν 5,2(10, 
ή κεντρική 'Αμερική, αι Άντίλλαι, ή Κολομβία καί 
ή Βενεζουέλα 2210, ή Βρχσιλία 6,11ο, ή 'Αργεν
τινή δημοκρατία 4,100, ή Παραγουάη 72 μόνον, ή 
Ουρουγουάη 470, ή Χιλή 1850, τό Περού 2,600 
καί ή Βολιβία 56. Αί δαπάνα1, προς στρώσιν των έν 
Ευρώπη σιδηροδρόμων ΰπελογίσθησαν εις 70,520, 
7·>0,900 δρχχμάσ. Καί ή μέν Γερμανία έϊαπάνησε 
12,085,150,000,ή Αυστροουγγαρία 6,370,850.000, 
ή Μεγάλη Βρετανία 20,020,520,000, ή Γαλλία 
11,130,072,000 ή 'Ρωσσία 6,020,150,000 καί ή’ Ι- 
ταλία 2 1)2 περίπου δισεκατομμύρια δραχμών. Έν 
συνάλψ τά κατατεθέντα κεφάλαια πρός στρώσιν όλων 
τών επί γής σιδηροδρόμων ΰπελογίσθησαν εις 125 
δισεκατομμύρια δραχμών.

Κατ’ ακριβείς πληροφορίας δημοσιευόμενος έν τφ 
Ή  μ ε ρ ο λ ο γ  ί φ τής «Εστίας», ή Ελλάς σήμε
ρον Ιχει έν ένεργεία σιδηροδρόμους μήκους 598 χι
λιομέτρων, έξ ών 10 χιλιομέτρων είνε ό άπό ’Αθη
νών εις Πειραιά σιδηρόδρομος, 206 οί Οεσσαλικοί 
σιδηρόδρομοι, 304 ό άπό Πειραιώς εις Πελοπόννη
σον, 65 ό τοΰ Λαυρείου, καί 13 ό άπό Πύργου εις 
Κατάκωλον.

Έ ν τή έργατική εκθέσει τών Παρισίων είνε εκτε
θειμένη περιεργοτάτη ψηφοφερική μηχανή, ήτις προ
σεχώς Θά τεθη εις ενέργειαν έν ταΐς γαλλικαΤς 0ου- 
λαΤς. Ή  μηχανή αϋτη έφευρεθεΤσαϋπό τοΰ κ. Debayeux 
καί λειτουργούσα διά τοΰ ηλεκτρισμού, σκοπεί τήν α
ποφυγήν σφαλμάτων έν τή απαριθμήσει τών ψήφων 
καί τη σημειώσει τών ψηφοφορησάντων, πρωτίστως 
δε τήν οικονομίαν χρόνου. Έκαστος βουλευτής έχει 
έπί του αναλογίου του τρία κομβία, συγκοινωνοϋντα 
διά σύρματος μετά πινάκων ευρισκομένων έν τώ προε- 
δρείω' τό εν τών κομβίων είνε διά τά ναι, τό έτερον 
διά τό δχι καί τό τρίτον διά τάς αρνήσεις. Ό  πρόεδρος 
κηρύττων τήν Ιναρξιν τής ψηφοφορίας, άποκαθίστησι 
τήν συγκοινωνίαν τών κομβίων μετά τών πινάκων, καί 
μετά παρέλευσιν τό πολύ πέντε λεπτών τής ώρας ή 
ψηφοφορία περατοΰται καί άν ή βουλή είνε πολυμελί- 
στάτη. Περατωθείσης τής ψηφοφορίας ό πρόεδρο; δια
κόπτει τήν συγκοινωνίαν.Έν τοΤς πίνα;: δε σημειοΰται 
έν τφ πρώτω ό αριθμός τών 'ψηφοφορησάντων ύπερ 
τής προτάσεως, έν ετέρω τά ονόματα αυτών, έν δυσίν

άλλοις ό αριθμός καί τά ονόματα τών καταψηφισάν- 
των καί έν πέμπτφ πίνακι ό αριθμός τών άρνηθέντων 

I ψήφων.

Δύο άοιδοί έν 'Ρίω Ίανείρω διέθεσαν τάς είσπρά- 
ξεις τών ευεργετικών παραστάσεων αυτών εις φιλαν- 
θρωποτατον έργον. τήν άπελευθέρωσιν δούλων. Ή  
'Ρωσσίς Ναδίνα Βουλικιώφ, ιταλικού τίνος μελοδρα
ματικού θιάσου, ήγόρασε διά τών εισπράξεων παρα
στάσεως τής Αϊ δ α ς πέντε μαύρους δούλους. Πάν
τα τά εισιτήρια είχον πωληθή άπό τής προτεραίας, 
γνωστοί γενομενου του σκοπού τής παραστάσεως. 
Κατά τό τέλος ταύτης παρέστησαν έπί σκηνής οί 
πέντε απελεύθεροι, εΐ; ο'ύςή άοιδός Ιδωκε τά έξασφα- 

| λίζοντα τήν ελευθερίαν των συμβόλαια. Ό  ενθουσια
σμός τών θεατών ήτο απερίγραπτος. Τό αγαθόν πα
ράδειγμα τής 'Ρυ>σσ!όος άοιδοΰ έμιμήθη μετά τινα: 
ήμέρας έν τη αύτή πόλει καί ή άοιδός μελοδραμα- 
τίων I Ιρετσιόζη, άπελευθερώσασα δύο μαύρους διά 
τών εισπράξεων ευεργετικής παραστάσεως τής Φ ά
τ ι  ν ί τ σ α ς.

Αί Αμερικανίδες έφεύρον νέο ν ιδιότροπο·/ συρμόν 
πρός συμπλήρωσιν τοΰ καλλωπισμού των, ήτοι ζώντα 
κάνθαρον προς κόσμησιν τοΰ πίλου. Ό  κάνθαρος εί
ναι δεδεμένος διά μετάξινου σειρητίου πορπουμένου 
διά χρυσής πόρπη; εις τήν κορυφήν τοΰ πίλου. Ό  
δέσμιος περιέρχεται γύρω τοΰ πίλου, άλλά φθάνων 
εις το ακρον αύτοΰ δέν δύναται νά προχωρήση, διότι 
τό μήκος τοΰ σειρητίου έχει καλώς ύπολογισθή, όπως 
μή έπιτρέπη αύτφ πλείονα ελευθερίαν. Ιναί οδτως 
έπιστρεφόμενος ό κάνθαρο; έπαναλαμβάνει τήν άτέρ- 
μονα περιοδείαν του. Άφαιροΰσα τόν πίλον ή Ά μ ε- 
ρικανίς έμβάλλει τόν κάνθαρον έντός πυξίδος έμπε- 
ριεχούσης σαθρόν ξύλον έξ ου τρεφόμενο; οΰτος λη
σμονεί τά δεινά τής δουλεία;· Ό  κάνθαρος μετά τή; 
πυξίδος καί τής άλύσεως τιμάται άπό 50 μέχρι 60 
δραχμών.

Ώ ς  γνωστόν, ό Βολταίοος ήγάπα πολύ τά χρή
ματα, τοιαύτην δέ ιδέαν είχε καί περί τών άλλων 
ανθρώπων. Ημέραν τινά έξήγαγον τοΰ ποταμοΰ γυ
ναίκα, ήτις δέν έφαίνετο αν ήτο νεκρά ή ζώσα. Ό  
ΒολταΤρος παρών εις τήν σκηνήν, «— Θέσατέ της, 
είπε, νόμισμα χρυσοΰν εις τήν χείρα. . . .  αν δέν 
τήν κλείση, βεβαίως είνε νεκρά-

Ό  Κύριος πρός τόν υπηρέτην του.—  Μά τό Θεό, 
Γιώργη, δέν ξέρω σύ είσαι τρελλός ή εγώ ».

Υπηρέτης.— Σάς εχω, αφεντικό, γϊά πολύ φρόνιμο 
καί δέν μπορώ νά πιστέψω πώς μπορείτε νά πάρετε 
τρελλόν υπηρέτην.

Δάσκαλος.—  Ητο κατα τά πρώτα έ’τη τής ήλικίας 
της ή γή ήμών θερμοτέρα ή ψυχροτέρα;

Μαθητής.— Δένένθυμοΰμαι,κύριε δάσκαλε,άπότότε.

Γ ε ω ρ γ ό  ς .— Παράξενο πράγμα ! άμα τό βρά
δυ πλώ καφέ δέν ’μπορώ νά κοιμηθώ 8λη τή νύχτα.

Ά γ α θ ό π ο υ λ ο  ς.— Μπά σε μένα συμβαίνει 
8λως διόλου τό εναντίον* οταν κοιμηθώ δέν ’μπορώ 
νά πλώ κανένα καφέ πλέον.

Έ ν  Άβήναις έκ τού τυπογραφείου των καταστημάτων Α Ν Ε Σ Τ Η  Κ ίΐΝ Σ Τ Δ Ν Τ ΙΝ ΙΔ Ο γ *  1886 — 589.


