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Φ ΙΛΙΠΠ Ο Σ Μ ΑΡΘΑΣ
Αιήγημα
[Σ υνέχεια χολ τέλος· Γδβ προηγούμενον φνιλλον.)

Α'
« Ή Ψαριανή γειτόνισσά μουκάθηται το εσπέ
ρας εις τό κατώφλιον τής θύρας της, μέ τό πρωτογέννητόν τ-ης εις την άγκαλην, καί περιμένει
τον ανδρα της. Ό τ ε έπιστρέφων εις την οικίαν
μου διέρχομαι έξ ανάγκης ίμπροσθέν της, μέ
καλησπερίζει μειδιώσα καί σχεδόν πάντοτε εύρίσκει τρόπον νά είπη τι, ώστε νά διακόψω τόν
δρόμον μου διά ν' άποκριθώ. Ενίοτε θηλάζει τό
βρέφος της καλύπτουσα διά τής χειρός τό ήρ,ια
νοικτόν στήθος. Δεν είναι βεβαίως ώραία ή γειτόνισσά μου, άλλ’ ότε κλίνουσα την κεφαλήν ανα
παύει εύφροσύνως το βλέμμα εί; τού; ανοικτούς
οφθαλμούς τού θηλαζοντος τέκνου της, μέ μει
δίαμα άφάτου αγάπης εις τά χείλη, τότε μεταμορφούται τό προσωπόντης. Την εξωραΐζει ή
μητρική στοργή!
Μένω τότε ενώπιον της καί τήν βλέπω. Α λ λ ά
δέν βλέπω εκείνην. Ά λ λ η μορφή, μορφή ώραία,
ρ.ορφή λατρευτή, μου φαίνεται καθημένη εκεί, εις
τό κατώφλιον τής θύρας. Φανταζομαι οτι βλέπω
τήν σύζυγόν μου θηλαζουσαν εις τήν μητρικήν της
άγκαλην τό τέκνον μας Τό επί τής κεφαλής τής
Ψαριανής πράσινον μανδίλιον μεταβάλλεται εις
κομψόν Σμυρναίκόν κεφαλόδεσμον,ή μαύρη της κό
μη μεταβάλλεται εις ξανθήν,καί δύο γαλανοί όφθαλμ,οί προσηλοϋν έπ’ εμού απερίγραπτον βλέμμα.
Ά λ λ ’ ένω ονειρεύομαι ταύτα, άλλάσσει ή οπτα
σία, οί οφθαλμοί εκείνοι κλείονται διά ρ.ιχς, ή
λευκή όψις ώχριι»:, τό βρέφος δέν αναπνέει, καί
τήν βλέπω νεκράν τήν μητέρα του, νεκράν κα
θώς τήν είδα, καθώς τήν βλέπω διαρκώς ένώπιόν
μου έκτοτε !
Ή , διατί τό ονειρον δέν έπραγματοποιήθη !
Δ ια τ ί; Διότι αί κατηρχμένχι ιαου χεϊρες έςωλόθρευσαν τήν ευτυχίαν μου. ’Εγώ είμαι ο κ α τα στροφεύς, εγώ δ ένοχος, εγώ δ φονεύς!
Β'
Σήμ.ιρον μέ συνήντησε καθ’ δδόν δ νεωστί έλ·
θών ενταύθα Γερμανός ιατρός. Όσυνοδεύων αύτο μ ο ϊ
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τόν συμπατριώτης του τόν ώθησε διά τού άγκώνος ένώ διεσταυρούμεθα, ό δέ ιατρός έστρεψε πρός
εμέ τό βλέμμα καί μέ ήτένισε μετά περιεργείας.
Τόν ήκουσα οπισθε'ν μου λέγοντα : «Συνέπεια βε
βαίως ψυχικής διαταράξεω ς.» — Δέν ύπέθετεν οτι
ήδυνάμην νά εννοήσω τά Γερμανικά του, ούδ’
ότι ¿σπούδασα κ’ εγώ τήν επιστήμην του.
Ή διάγνωσις μαρτυρεί οξυδέρκειαν, Τ ω όντι τά
χρώμα των τριχών μου ήλλοιώθη κατά τό δεκ α μηνον διάστημα τής διαμονής μου εις τά κελλία
τής Ευαγγελίστριας, άλλ’ άγνοώ έάν ή άλλοίωσις
έπήλθε διά μιας ή βαθμηδόν. Ουδέποτε ήρεύνησα
περί τούτου.
Μ’ έθεώρουν ώς παράφρονα έκεΐ καί ώς τοιούτον μέ μετεχειρίζοντο. Δέν ήδύναντο νά ίδωσι τί
συνέβαινεν εντός τής ψυχής μου, δέν ε’γνώριζον
όποιον βάρος έπίεζε τήν συνείδησίν μου, δέν έβλε
παν εκείνοι καθώς ε"βλεπα έγώ αιωνίως ένώπιόν
μου τό φάσμα της. Καί άπέδιδον εις δίατάραξιν φρενών τήν απελπισίαν μου καί μ ’ έβασάνιζον διά νά μέ θεραπεύσωσιν——καί ένόμισαν ότι μ ’
¿θεράπευσαν ! Ό χ ι δέν παρελογιζόμην. Έ ά ν π α ρεφρόνουν τότε, παραφρονώ καί τώρα. Διότι καί
τώρα ή αύτή είκών πλανάται αενάως ενώπιον
τών οφθαλμών μου, ή αύτή απελπισία μέ κυριεύει,
ή αύτή μέ κατέχει επιθυμία τού θανάτου καί
ε'φεσις τής αύτοτιμοιρίας.
’Α λλά τότε έφρόνουν ότι ό θάνατος είναι ή με
γίστη τών ποινών. Δέν μέ ¿θεράπευσαν εκείνοι, δ
γέρων ίερεύς τής Τήνου μέ έπεισεν ότι ή ζωή
είναι ποινή βαρυτέρα τού θανάτου. ”Ω, είχε δί
καιον! Τό ύπεσχέθην ότι θά παραμείνω μέχρις ού
ε”λθη απρόσκλητος δ θάνατος. Ποσάκις μετενόησα διά τήν δοθεΐσαν ύπόσχεσιν, ποσάκις ήθέλησα
νά πατήσω τόν όρκον μου ! Ά λ λ ’ ό χ ι! Θ ά τόν
τηοήσω πιστώς !
Γ
Ενίοτε απορώ ¿γώ αύτος πώς εκτελώ ακρι
βώς καί άλανθαστως τήν γραφικήν μου έργασίκν,
ένφ πλανάται δ νούς μου άλλαχού,— πώς συγκεντρούται ή προσοχή μου εις το ε”ργον μου, ένφ
ή ψυχή μου απουσιάζει. Μή ύπάρχουσι δύο άν
θρωπο'. έντός μου, καί μοιράζεται εις δύο ή ϊνέργειά τω ν ; Έ ξ ένό; δ δούλος τής συνήθειας, ή
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έργαζομένη μηχανή, δ έτεροκίνν,τος τροχός,— ές
άλλου ή αμετάβλητος σκέψις, ή ακατάβλητος
οδύνη, ή διηνεκής άνάμνησις. ’Εξ ένό; ή θέλη
σες, έξ άλλου ή συνείδησίς ; ’ ¿προσπάθησα νά
μ εταβάλω την σκέψιν, v i κ ατα βά λω την οδύ
νην, νά νικήσω την άνάμνησιν, έπάλαισαν επί
πολύ έντός μου τά αντίθετα στοιχεία, άλλ’ ή θέ
λησες δέν Ισχύει. Ενίκησεν ή συνείδησες !
Δ'
Ο Γερμανός ’εατρος θαυματουργεί. Π ανταχοϋ ακούω ¿'υμνούμενα τ ά κατορθώματα του.
’¿θεράπευσε τού ενός τό χρόνιον καί επίμονον
νόσημα, έσωσε τόν άλλον καίτοε καταδεκασθέντα
παρά τών λοιπών ιατρών. Οι πάσχοντες προσέρ
χονται σωρηδόν εις την ο’εκίαν του, οί συνάδελ
φοί του επιζητούν την αρωγήν του. Άντικείμενον τής δμιλίας καί τού θαυμασμού τής Έ ρμουπόλεως είναι πρό ήμερων δ Γερμανός!
Τοιαύτα έπηύχοντο οί συμμαθηταί καί οί καθηγηταί εις εμέ δτε άνεχώρουν έξ Αμερικής.
Τοιούτον μοί επηγγέλλετο τό μέλλον δ πρόεδρος
τής Σχολής, δτε εντός τής αιθούσης επέστεφε διά
λατινικής προσλαλιάς την απονομήν τού διπλώ
ματος, τά δε συνωθούμενον πλήθος άνευφήμει τον
νέον "Ελληνα ιατρόν.
Διατί αναπολώ ταύτα, καί πρός τι ; Δέν εί
μαι πλέον Ιατρός αφού ή επιστήμη μου αντί τής
σωτηρίας έπέφερε τον θάνατον,— τόν φόνον. Τού
το επέβαλε τότε ή συνείδησίς μου, σήμερον τό
ε’πιβάλλει καί ή αμάθεια. ’Επί δέκα ήδη ε’τη
άπέμαθα την μη έξασκουμένην ιατρικήν. Σήμε
ρον είμαι γραφεύς τής Α γγλικής γλώσσης καί
ούδεν άλλο, ούδέν περιπλέον ! Ούδεϊς ενταύθα
γνωρίζει ότι ήμην ιατρός, ή καί άν τό έγνώριζε
τό ¿λησμόνησε. Α λλ’ ούτε μεταμελούμαι διά
τούτο. Ούτω έπρεπε νά γείνη καί ού'τω έγενετο.
Ή δ η τετέλεσται !

νην τού ουρανού, καί άκούο» ύπό τόν εξώστην
μου τόν ήσυχον φλοίσβον τής θαλάσσης, διαπερούν ενίοτε τήν φαντασίαν μου ώς εικόνες αλλε
πάλληλοι αί όλίγαι εύχάριστοι αναμνήσεις τής
ζωής μου. ’Ενθυμούμαι τότε τόν ’Αμερικανόν εύεργέτην μου, ένθυμ-ούμαε τόν ιερέα τής Ευαγγε
λίστριας, ενθυμούμαι τήν Ψαριανήν γειτόνισσάν
μου, ένθυμούμαι οσην καλοσύνην άπήντησα έπί
γής. ' Οί άνθρωποι δέν μού ήρνήθησαν ποτέ τήν
συμπάθειάν των, άπ’ εναντίας· ά λ λ ’ εγώ δέν τήν
θέλω, ούτε ποτέ τήν έζήτησα. "Ισως έάν τήν
έπεζήτουν δέν τήν άπελάμβανα, διότι αποβαίνει
φορτική ή μακρά δυστυχία, ή δέ φιλανθρωπία
προσφέρει την ελεημοσύνην τής συμπάθειας εις
δόσεις έφημέρους· δέν ύποβάλλεται εις χρόνιον
φόρον.
Δεν θέλω ούτε αγάπην, οϋτε συμπάθειαν,
θέλω νά διέλθω άγνωστος καί απαρατήρητος
εν τ ώ μέσω τών ανθρώπων, ύποφέρων έν κρύπτω
το βάρος τής συμφοράς μου μέχρις ού ε”λθη ή πο
θητή 'ύρα τής άπολυτρώσεως, τής άναπαύσεως.

ϊδορ εύτυχής καί σώα τό βρέφος χάριν τού δποίου
ίκινδύνευεν ή ύ’παρξίς της. Δέν άφυπνίσθη ¿κεί
νη. ’Ε γώ άφυπνίσθην έκ τής απατηλής μου μ α 
ταιοφροσύνης, δτε τήν είδα νεκράν ένώπιόν μου
καί νεκρόν τό τέκνον μου.
ΓΙόθεν τό λάθος μ ου; Μή έσφαλα εις τηνδόσιν ; Μή ύπερεϊχεν εις τήν σκευασίαν τό οξικόν
όξύ; Μή έπλανήθην ώς πρός τήν κράσίν της, ή
έπήλθεν άλλοίωσις απρόβλεπτος εις τάς σωματικάς ένεργείας;
Ή τής έγκληματεκής μωρίας μου ! Τίς εγώ
δ νομίσας δτι ήσαν εις τήν εξουσίαν μου τής φύσεως τά μυστήρια ; Ό τ ε είδα τήν ωχρότητα
τού θανάτου εις τό πρόσωπόν της καί ήκουσα
τούς τελευταίους βίαιους παλμούς τής καρδίας
της, τότε συνησθάνθην τήν φρίκην τού έργου μου
καί άπηλπισμένος έτρεξα καί έρρίφθην εις την
θάλασσαν. Διατί μέ έσωσαν; Διατί δέν με άφή·
καν νά άποθάνω ; Τί έκέρδησα ζών;
Η’

Ζ’

ΈπεθύμΟυν νά γνωρίσω τόν Γερμανόν, νά τόν
έρωτήσω περί τών γενομένων ερευνών καί προό
δων εις τήν χρήσιν τών αναισθητικών, νά εξα
κριβώσω τήν αιτίαν τού θανάτου της. ’Αλλά
πρός τ ί ; Κ α τά τι θά ώφελήση τούτο; Τό λάθος
μου δέν διορθόνεται, ή νεκρά μου δέν θ’ άναζήση. Διατί νά διακοινώσω εις τόν ξένον τούτον
δ,τι οΰδείς γνωρίζει;
Ό τ ε έν τή απελπισία μου έκραξα δτι εγώ
τήν έφόνευσα,παρεξήγουν πάντες τούς λόγους μου
καί ένόμιζον οτι παρεφρόνησα έκ τής λύπης!
Ας μείντ) διά παντός άγνωστον τό φρικτόν μυ
στικόν μου. Μόνος δ ίερεύς τής Εύαγγελιστρίαι
τό έγνώριζε, άλλ’ άπέθανεν εκείνος. Δέν θά έρω
τήσω τόν Γερμανόν.
Ε'
Καί δμως ποσάκις ε”κτοτε έμελέτησα τάς ανα
λογίας
καί ύπελόγισα τά συστατικά τού αίθέρος,
Πρό τίνος μία υποψία ήτις καί άλλοτε μ ’ έδιά
τού
όποιου τήν έφόνευσα. Α λλά ταύτα δι’
βασάνισε, μού πιέζει συχνάκις τόν νούν. Α μ φ ι
ύπολογισμών
δέν έξακριβούνται. ’Ανάγκη πειρα
βάλλω τότε περί παντός, περί τού παρελθόντος,
μάτων,
πειράματα
δέ ούτε έπεχείρησα οϋτε έπιπερί τού παρόντος, περί τής ύπάρξεώς μου αυτής.
χειρώ
πλέον.
Πόσα
τοιαύτα
¿δοκίμασα εις ΒοΣκέπτομαι τότε μή διαφεύγει αληθώς τήν θέστόνην,
πόσα
εις
Τήνον,
καί
εις τί άπ έληξαν;
λησίν μου ή ενέργεια τής διανοίας, μή τά γενΈνόμιζα
δ
μωρός
οτι
κατέχω
τό μυστήριον τής
νήματά της στηρίζονται έπί τής σαλευομένης
βάσεως πάσχοντος εγκεφάλου, μή καί ή λύπη 1 άκινδύνου αναισθησίας, δτι δι’ έμού θ’ άντανακλασθή εις τήν Ε λ λ ά δ α ή δόξα τής έφευρέσεως,
μου αύτή. . . Δ ιατί σκέπτομαι ταύτα ; Διατί
δτι
διά τής έπιτυχούς χρήσεως τού αίθέρος θ
αί ύποψίαι αύται αί έπιβαρύνουσαι έτι μάλλον
ανακουφίσω
εγώ τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα,
τό άφόρητον άχθος τού βίου; Ό χ ι .Ό πάσγωντάς
καί
τί
κατώρθωσα;
Έ θανάτωσα τήν γυναΐκά μου!
φρένας δέν έχει τήν συνείδησιν τού πάθους του.
Πώς
δέν
¿κράτησε
τότε τήν χεΐρά μου αμφι
Ώ ! Είθε νά ήμ.ην παράφρων!
βολία τις; Τήν έβλεπα άγωνιώσαν, κινδυνεύ<7*
' ουσαν νά συναποθά^γι μέ τό άγέννητον έτι τέκνον
Την νύκτα δτε άϋπνος βλέπω τά άναρίθμητα
τη ς, καί τήν άπεκοίμησα διά τού αίθέρος. Τήν
άστρα άκτινοβολούντα εις τήν άπέραντον γαλήάποκοίμ.ησα πεποιθώς δτι θ’ άφυπνισθή καί θά

Διατί ήλθεν δ Γερμανός ένταύθα; Διατί π α ρήτησε τήν πατρίδα του ; Μή ώθησε καί τούτον
ή κακή τύχη νά έλθτ) νά ταφή ζών μεταξύ ξέ
νων αγνώστων. Αύτός δμως έςασκεϊ τό έργον του,
ίνφ έγώ άπηρνήθην τήν έπιστήιχην. Ά λ λ ’ ή δυστυχίχ έχει φάσεις ποικίλας καί χεϊρας πολλάς.
Τού ενός ή συμφορά δέν δμοιαζει πρός τήν τού
άλλου. Τίς οίδε πώς ούτος ¿πλήρωσε τόν φόρον
του εις τήν Ειμαρμένην ! Τίς οίδε δποίον βάρος
φέρει ή συνείδησίς του .

θ'
Συχνάκις αναπολώ τόν πρώτον μετά τής μνη
στής μου περίπατον. Ό ήλιος είχε δύσει, άλλ’
αϊ ακτίνες του έφώτιζον είσίτι τήν εξοχήν. Κ ατεβαίνομεν τό βουνόν ίπιστρέφοντες εις την πόλεν.
Έκράτει δέσμην ανθών άγριων εις τήν μίαν
χεϊρα, διά τής άλλης έστηρίζετο ¿πί τής χειρός
μου. Ή ψυχή μου ήτο πλήρης ευτυχίας! Διηρχόμεθα τόν έμπροσθεν τού ανεμομύλου άγρόν εις
τά πρόθυρα τής πόλεως. Ό τροχός του δέν ¿κι
νείτο, είχον έπιδεθή τά ιστία του. Εις την θύραν
τής παρακειμένης καλύβης ίκάθηντο δ γέρων
μυλωνάς καί ή σύζυγός του. Ό υιός των επότιζε τόν περί τόν μύλον κήπον, ή νύμφη των έπι
χαμηλού σκαμνιού έρραπτεν είσέτι, κύπτουσα διά
νά βλέπη, τά δέ δύο της τέκνα, οί έγγονοι τών
δύο γερόντων, έπαιζον ε’κεΐ καί αντηχούν οι γέ
λωτές των. Ή τ ο σκηνή αληθούς εύτυχίας ε
κείνη. Έστάθημεν καί έβλέπομεν, άπολαύοντες
μακρόθεν τήν ηδονήν τής γαληνιαίας φαιδρότητός της. Έθλιψ α έν συγκινήσει τήν χείρα τής
μνηστής μου. Ώ ! ¿ψιθύρισα, θά μάς άξιώση
καί ημάς δ Θεός νά γηράσωμεν ούτω περικυκλωμίνοι ;

Έμειδίασεν εκείνη. Πολύ βιάζεσαι, είπεν. “Ας
χαρώμεν τήν νεότητα καί άς μή προμελετώμεν
τό γήρας.
Δέν εχάρημεν τήν νεότητα, καί δέν θά ελθγ·,
τό γήρας. Δι’ ¿κείνην βεβαίως όχι. Είθε όχι καί
δι’ ¿μέ !
I'
Βάσις τής ευτυχίας ή άγνοια τού μέλλοντος.
Τίς θά ε'χαιρε ποτέ, έάν ήδύνατο νά προίδγι δτι
ή παρούσα χαρά θά μετατραπή εις λύπην ; Τίς
θά ήγάπ α, έάν έγνώριζεν δποίους σπαραγμούς
μέλλοντας ύποκρύπτει ή πηγή, δπόθεν άναβρύει
σήμερον ή εύδαιμονία ; Τίς θά ήλπιζεν, έάν δέν
έμενον κεκρυμμένα τ ά ¿περχόμενα δεινά; ’Ενό
σω είναι δ άνθρωπος νέος, τό στάδιον τού αγνώ
στου άπλούται εύρύτερον ένώπιον τής τυφλότητός του, δσω δέ πλειότερον απέχει τό μέλλον,
τόσψ μεγαλειτέρα ή έκ τής άγνοιας του πηγάζουσα ευτυχία.
Ά λ λ ’ δταν τό δάκτυλον τής Ειμαρμένης στηλωθή εις σελίδα ύπό τής χειρός της άνοιχθεϊσαν,
δταν δ κρύπτων τά μετέπειτα πέπλος σχισθείς
άποκαλύψ·/} τάς όπισθεν αυτού συμφοράς, τότε
διαλύεται ή πλάνη, τότε έπέρχεται άφύπνησις
σκληρά, τά δέ όνειρα διαδέχεται ή απελπισία.
Τό βλέπω έγώ τό δάκτυλον τής Ειμαρμένης,
βλέπω τήν σκιάν του έπί τού ανοικτού βιβλίου
τής ζωής μου. Διά τού σχισθέντος πέπλου βλέπω
προκεχαραγμένην τήν τροχιάν μου μέχρι τού κρη
μνού όπου θά καταλήξγι!
Ά λ λ ’ ό χ ι! Ά π α τώ μ α ι καί μκταιοφρονώ. Ούδ’
έπί τοσούτον δύναμαι νά καυχηθώ. Ό άνευ έλπίδος ζών γνωρίζει μόνον τί έστερήθη, γνωρίζει
δτι θά διέλθτρ ημέρας αφώτιστους έκ τού φωτός
τής εύτυγίας, αλλά δέν γνωρίζει οϋτε δύναται
νά προίδν; τί είσέτι κρύπτεται έντός τού ένώπιον
αύτού σκότους.
Ά λ λ ’ είναι πλήρες τό ποτήριον, δέν χωρεΐ
άλλην πλέον ρανίδα ! Καί μή απαιτείται αύξησις
ποσού διά ν’ αύξήστ; ή πικρία τής πικρίας του ;
Μή δέν αυξάνει άφ’ έαυτής καθόσον δ χρόνος π α ρέρχεται ;
ν
Ώ , τό βάρος τής ζωής ! Ω, ή αφόρητος ανια
τής ύπάρξεώς I
ΙΑ '
Έ π ί τέλους! ή λϋσις παρουσιάζεται άφ’ ίαυτήςι! ’ Επέρχεται ή ποθητή" διέξοδος έπί τέλους.
Τήν νύκτα, ένφ έσύριζεν δ άνεμος περί την
σκέπην τού έξώστου μου καί ή θάλασσα ¿βρόντα
κάτωθέν μου, ήκουσα αίφνης ξύλου τριγμόν καί
ήσθάνθην τόν έξώστην σεισθέντα ύπό τήν κεφα
λήν μου. Τό πρώτον μου αίσθημα ήτο αίσθημα
τρόμου ’ Αλλά διήλθεν δ φόβος ώ ; αστραπή,
καί ίπλήσθη χ<κρά4 ή καρδία μου.
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'Επί τέλους!
’Ανέκυψα, καί έκάθησα βλέπων κάτωθέν μου
την άφρίζουσαν θάλασσαν. Έ σεισα τόν εξώστην.
Μόνον ή προς την κεφαλήν μου πλευρά του ένέδιδεν ύπό τήν πίεσιν,άλλ’ έπανήρχετο μ ετ’ έλαστικότητος εις τήν προτέραν του θέσιν. Έπροςπάθησα νά καθησυχάσω τα αισθήματα μου καί
νά κ ατα τάξω τάς σκέψεις μου. Τί έτριξε; πώς
καί δια τί;

ΙΓ·

Προσοχή, προσοχή ! Σήμερον συνέλαβα τόν ε
αυτόν μου έπ’ αύτοφώρω μονολογοϋντα, — ίσως
καί χειρονομούντα.
Έ νω έπέστρεφα εις τήν οικίαν μου, μία γραϊα
εις τήν καμπήν τής δδού έστάθη διά μιάς άπέναντί μου, ώς τρομάξασα, καί μέ παρετήρει.
Συνελθών έν άκαρεϊ ήκουσα τόν ήχον τής φωΔεν κατέβην ποτέ εις τόν κρημνόν διά νά έ- I νής μου.
Προσοχή ! Έ άν προδοθώ, έάν έννοηθώσιν οί
πεξεργασθώ κάτωθεν τά του εξώστου μου. Έ κ
σκοποί μου, ένδέχεται νά έμποδισθή ή έκτέλετων έπί τών σανίδων του καρφιών φαίνεται ότι
σίς των. Διά τούτο δέν διέκοψα τήν έργασίαν
στηρίζεται επί δύο πασσάλων κτισμένων εντός
μου άλλ- έξακολουθώ έπισκεπτόμενος τά γραφεία
του τοίχου, ά λ λ ’ ούτε τό πάχος ούτε τήν στε
τών πελατών μ.ου ώς πρότερον. Ά λ λ ’ ¿άν δέν εί
ρεότητα τών πασσάλων δύναταί τις άνωθεν νά
μαι κύριος έαυτού, έάν ή φωνή μ.ου προδίδει τά
έξακριβώση. Ό π ω ς δήποτε, φανερόν ότι ή ύπόδιανοήματά
μου χωρίς νά τό θέλω καί χωρίς νά
κρυφος εργασία τής φθοράς έγένετο βαθμιαίως
τό
γνωρίζω,
τότε τί τό όφελος τών μέτρων μου
καί ήδη τό ξύλον άπέκαμε. Έχωρίσθησαν αί
περί
τά
λοιπά
. Προσοχή μή προδοθώ !
φθαρεϊσαι ίνε'ς του, άλλ’ όχι καθ’ ολοκληρίαν είσέτι. 'Α λ λά καί οί δύο πάσσαλοι θά είναι έξ ά ΙΔ·
παντος τής αυτής προελεύσεως καί τής αυτής
στερεότητος. Διατί δέν έτριξεν επίσης καί δένΣήμερον συνήντησα καθ’ δδόν τόν Γερμανόν
σαλεύει καί δ ϋπό τάς πόδας μου ; Διότι τό β ά 
ιατρόν μόλις δυνάμενον νά σταθή εις τούς π όρος έκεϊ όλιγώτερον, ή δέ φθορά κατά συνέπειαν
δας του. ΤΗτο μεθυσμένος ώς κτήνος ! “Ηκουσα
βραδυτέρα.
καί άλλοτε ότι τό συνειθίζει, άλλά δέν ετυχε νά
Ά λ λ ’ έάν δ εις μόνος πάσσαλος θραυσθγ,
τόν ϊδω ποτέ καθώς τόν είδα σήμερον. ΤΗτο
ένω δ άλλος άντίχει είσέτι, δ έξώστης θά κρεμα- | έλεεινός!
σθγ χωρίς διά μιάς νά καταπέση. Καί τότε ;
Εννοώ τό κινούν αυτόν έλατήοιον. Θέλει δ
Τί ¿κέρδισα; Διά νά καταπέση ανάγκη έκ πα
δυστυχής νά πνίξη τήν φωνήν τής συνειδήσεως,
ραλλήλου καί ταύτοχρόνως νά προοή καί τών
θέλει νά μή τήν άκούϊ).
δύο πασσάλων ή φθορά. Καί τ ό τ ε ; Τότε ΰπό
Υπάρχουν σκέψεις καί άναμνήσεις εις τών
τό βάρος μου θά συντριβή καί θά πέστ, μίαν νύ
δποίων τήν βάσανον δ άνθρωπος δέν άντέχει.
κτα δ έξώστης, καί λήγει τό μαρτύριον.
Προσπαθεί νά τάς διώξη, άλ λά δέν ήμπορεί νά
θ ά μεταβάλω θέσιν έπί του εξώστου, θ ά
τάς έξαλείψγ, ούτε νά τά ς διεκφύγορ. Έ άν ύποτοποθετήσω τό προσκέφαλου έκεϊ όπου μέχρι
βάλη τήν διάνοιάν του εις άδιάκοπον έργασίαν,
τοϋδε ήσαν οί πόδες μου.
μεταξύ τού άντικειμένου τής μελέτης καί τών
Παραβαίνω μήπως τήν δοθεΐσαν ύπόσχεσιν ;
οφθαλμών του παρεισδύει ή είκών τήν δποίαν
Ό χ ι. Δέν πηγαίνω εγώ πρός τόν θάνατον, άλλ'
έπεθύμει νά λησμονήση.Έάν κλείση τούς οφθαλ
ιδού δ θάνατος άπρόσκλητος έρχεται πρός εμέ.
μούς, τήν βλέπει καί πάλιν ζωντανήν ένώπιόν
Καλώς νά ε'λθγ !
του. Έ άν έπιζητήση τήν λήθην εις τάς περιπέ
τειας βίου πλάνητος, δέν θά τήν εϋργι οϋτ’ έκεϊ.
ΙΒ’
Ό σ ω μακράν καί άν ύπάγν) τόν παρακολουθεί
αναπόσπαστος
ή συνείδησίς του καί τόν συνοδεύει
Έ βδομ άς παρήλθεν δλόκληρος, άντέχει δε
ή
θλίψις
του.
Παραδίδεται
τότε εις τήν μέθην,
στερεώς είσέτι δ άλλ.ος πάσσαλος. Ουδέ τριγμός
θέλων
καί
προσπαθών
ν’
άποκτηνωθή.
Τινές, ευ
ουδέ σάλευμα. Θ ά περιμείνω μεθ’ υπομονής, δέν
τυχέστεροι, παραφρονούν.
θά επισπεύσω τήν καταστροφήν. Θ ά έ'λθη άφ
θεέ μου, θεέ μου, δέν είναι άπλούστερον καί
έαυτής, θ ά έλθη !
προτιμότερον δ θάνατος ;
Έ δοκιμασα τί θά συμβή δπόταν συντριβή καί
πέστ, δ έξώστης. Έοριψα λίθον ογκώδη κατά
κάθετον έπί του βράχου· Ό λίθος έκυλίσθη πηδών μέχρι τής άκρας του κρημνού, έκεΐθεν κα
τέπεσε, καί ήκουσα τήν βοήν τής βαθείας θα
λάσσης ήτις τόν έδέχθη. Έρριψα λιθάριον μικρόν
καί κατεκρημνίσθη κυλισθέν έπίσης. Ούδεμία έπί
τών βράχων έξοχή ικανή νά έμποδίση τό κύλισμ.α οίουδήποτε βαρέος σώματος.
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ΙΕ '
Ό έξώστης είναι είσέτι στερεός ϋπό τήν κε
φαλήν μου, ά λ λ ’ ΰπό τούς πόδας μου τόν αίσθάνομ-αι κλονούμενον περισσότερον καί εΰκολώτερον.
Εικάζω ότι δ πάσσαλος έσχίσθη δριζοντίως, άλλά
δέν διερρήχθη καθ’ όλον τό μήκός του καί διά
τούτο άντέχει είσέτι. Έσκέφθην όμως ότι κ α τα -

σεν ή τάλαινα. Ά λ λ ά τό μαρτύριον έκείνης δέν
στρεφομένου αύτού δ εξώστης θά κρημνισθγ, καί
ήτο μακρόν ώ ς τό ίδικόν μου. Συγχρόνως μέ τού
άν ετι διατηρήται στερεός δ άλλος πάσσαλος.
νού έξηντλήθησαν καί τού σώματός της αί δυ
Δέν θά καταπέση ίσως έπι τών βράχων διά μιάς,
νάμεις. Άπέθανε! Καί έκ τού καταστρώματος
άλλά θά μείνγ, κρεμάμενος έκ τής μιάς τών
πλευρών του, τά S' έπ’ αύτού θά πέσωσιν έξ τού πλοίου όπου, άντί ίερέως, δ πλοίαρχος άνέ·
γνωσεν εις ξένην γλώσσαν τάς νεκρώσιμους προανάγκης έπί τού κρημνού. Αί κιγκλίδες δέν θά
σευχάς, τό λείψανόν τ η ; σαβανωθέν έντός ιστίου
έμποδίσωσι τήν πτώσιν τού έξώστου. Έ ξή τασα
μέ σφαίραν βαρεϊαν εις τούς πόδας, έρρίφθη εις
καλώς τ ά ξύλα τά δποία τάς συνδέουν άνωθεν.
τά βάθη τής θαλάσσης !
Είναι έκατέρωθεν προσηλωμένα έπί τού τοίχου
“Ημην δεκαετής τότε, ήμην εις ηλικίαν ώστε
τής οικίας, άλλ.ά τόσον άτέχνως καί άσθενώς ]
νά
αισθανθώ ολόκληρον τήν πικρίαν τών τραγι
ώστε θά ένδώσωσιν εις τήν έλαχίστην βίαν ή πίκών
έκείνων περιπετειών. Έ κ τοτε ένετυπώθη εις
εσιν. Ούδεμία άνάγκη νά περιμένω μέχρις ού
τήν
ψυχήν
μου τό προαίσθημα ότι τά όστά μου,
τρίξγι διαρραγείς καί δ άλλος πάσσαλος. Θά
καθώς τά όστά τών γονέων μου, πέπρωται νά
τοποθετήσω καί πάλιν τό προσκέφαλον εις τήν
κυλ,ίωνται εις τά άδυτα τού πελάγους μέχρις ού
σαλευομένην πλευράν τού έξώστου. “Ισως οϋτω
ή κόνις άνέλθη εί; τό φώς τού ήλιου άναμιγνυοέπέλθγ τό ταχύτερον.
μένη μέ τούς άφρού; τών κυμάτων.
Ι<7’

ΙΖ*
Ή Μοίρα προώρισε τό πέλαγος ώ ς τάφον τής
Τέσσαρες έβδομάδες συνεπλ,ηρώθησαν σήμερον,
οικογένειας μου. Ανέκαθεν είχα τό προαίσθημα
I δ δέ έξώστης άντέχει είσέτι. Ά ν ά πάσαν εσπέότι έντός αύτού θά εϋρω καί έγώ τήν αιώνιον ά • ραν προσδοκώ τό τέλος, άλλ’ δ ήλιος άνατέλλων
νάπαυσιν. Τούς άλλους τρώγει τό χ ώ μ α , τ ά ίμοϋ τό αναβάλλει εις τήν αϋριον. Ά π η ύδη σα πεδικά μ.ας όστά καλύπτονται ϋπό φυκών καί
ριμένων. Ή κεφαλή μου άλγεϊ, βομβοϋν τά ώ τά
οστράκων εις τά βάθη τής θαλάσσης.
μου, οί οφθαλμοί μου καίουν,αισθάνομαι ότι δέν δύ
Έ κ τής λέμβου τού Αμερικανικού πλοίου, εις
ναμαι πλέον έπί πολύ νά κυβερνώ τόν νούν μου.
τήν δποίαν οί ναύται διά τής βίας μάς έσπρωξαν
’ Ελπίζω όμως, έλπίζω ότι προσεγγίζει ή κατα
τήν μητέρα μου κ’ έμέ, τόν είδα κ ατά τήν φριστροφή. Α ί σανίδες τού έξώστου τρίζουν καί κλο
κτήν έκείνην νύκτα, τόν είδα τόν δυστυχή μου
νίζονται έπί μάλλον καί μάλλον.
πατέρα καλυπτόμενον ΰπό τών ύδάτων.
Ό ούρανός είναι σήμερον ζοφερός, δ άνεμος γί
Οί Τούρκοι έλεηλάτουν καί έσφαζον έντός τής
νεται σφοδρότερος καθόσον δ ήλιος καταβαίνει
πόλεως, ένω ήμεϊς έφεύγομεν πρός τήν παραλίαν.
πρός τήν δύσιν του. Έ άν μεταβληθή εις τρικυμίαν
Ή λέμβος έκεϊ έπερίμενεν πλήρης ήδη προσφύ
τήν νύκτα, ίσως οί πάσσαλοι έπί τέλους συντριγων. Μάς έσπρωξαν έντός αύτής οί ναύται τήν
μητέρα μου κ’ έμέ καί ή λέμβος άπεμακρύνθη I βώσι.
Ί σ ω ς ! Χθές πρός τό λυκαυγές μία λευκή περι
τής άκτής. Ό πατήρ μου έροίφθη εις τήν θά- |
στερά ήλθε κ’ έκάθησεν επί τών κιγκλίδων τού
λασσαν καί μάς ήκολούθει κολυμβών. Ά λ λ ’ οί
έξώστου άνωθεν τής κεφαλής μου, πάλλουσα
Τούρκοι ήσαν ή δ η έπί τής παραλίας μέ τά ξίφη
τάς πτέρυγάς της. Έντός τού διαλυομένου σκό
γυμνά, μέ τά όπλα άπαστράπτοντα ύπό τό φως
τους, πρό τού άνατείλγ, δ ήλιος, τήν είδα προςτής σελήνης. Έκράτουν τό φόρεμα τής μητρός
ηλούσαν εις τού; οφθαλμούς μου τούς λάμπονμου, όρθιας έντός τής λέμβου, βωβός έκ τού τρό
| τας οφθαλμούς της. Τό βλέμμα της έξέφραζε
μου, μέ τά βλέμματα προσηλωμένα πρός τόν
θλίψιν άφατον. Έιραντάσθην ότι ήτο ή ψυχή τής
πατέρα μου. Αίφνης είδα τάς λάμψεις έκπυρσουναικός μου καί έκλαυσα. Ώ , πρό πόσου καιρού
κροτήσεων, ήκουσα τουφεκισμούς καί είδα τόν
έν έχυσα δάκρυα ! “Εκλαυσα καί ώμ,ίλησα
πατέρα μου ύψούντα τάς χεϊρας καί έπ ειτα. . .
πρός τήν λευκήν περιστεράν. Είπα τής ψυχής
δέν τόν είδα πλέον !
μου τόν πόνον. Καί μέ ήκουεν ή περιστερά καί
Ή μήτηρ μου επεσεν ώς νεκρά έντός τής
μ ’ έ'βλεπε μέ τό θλιβερόν βλέμμα της. Είπα τήν
λέμβου, καί ώς νεκράν τήν μετέφερον οί ναύται
έλπΐδα μου οτι έπέρχεταιτών δεινών μου ή παύέπί τού πλοίου. Καί έγώ έξηκολούθουν κρατών
σις, ότι θά συνενωθώμεν καί πάλιν. Καί ήνοιξε
μέ τάς δύο χεϊρας τό φόρεμά της. Αί φιλάνθρω
τάς λεύκάς της πτέρυγας ή περιστερά καί άπε
ποι φροντίδες τών ξένων τήν έπανίφερον εις την
μακρύνθη προσηλούσα είσέτι έπ’ εμού τό βλέμμα.
ζωήν. Ά λ λ ά δέν ήτο ζοιή έκείνη! Έ φαντάζετο |
Μοϋ έδείκνυεν άρά γε τόν δρόμον ; Ώ ψυχή τής
διαρκώς ότι βλέπει τόν σύζυγόν της διωκόμενον
γυναικός μου θά σέ ακολουθήσω! Έ ρ χ ο μ α ι!»
ύπό τών Τούρκων, δέν μέ άνεγνώριζεν, ε’κλαιε
λέγουσα ότι έσφαξαν καί τό τέκνον της οί Τούρ
’Ενταύθα λήγουν αί αύτόγραφοι σημειώσεις
κοι. Εις μάτην κατεφίλουν τάς χεϊράς της, εις
τού Φιλίππου Μάρθα. Δέν απαιτούνται γνώσεις
ιιάτην εκοαζα, Έ δ ώ είμαι, μητέρα ! Παρεφρόνη-

Ϊ

678

Ε Σ Τ Ι Α

βχθεϊχι ιατρική; δπως έκ της χναγνώσεώς των έννόηση πάς τις δτι δ δυστυχής κατείχετο ύπό της
μονομανίας τής αυτοκτονίας. Είς τά αποσπά
σμ ατα ταύτα διχφαίνονται πάντα τ ά παθολο
γικά συμπτώματα νοσούσης διανοίας.
Έ π ί ίκανάς ημέρας ήρεύνησα είς τά άρχεϊα
τής Έρμουπόλεως πρός άνεύρεσιν εγγράφου οίουδήποτε άναγομένου είς τον θάνατόν του. Έπί
τέλους άνεκάλυψα δικαστικήν χπόφχσιν διαλαμ βάνουσαν δτι μή παρουσιασθέντος συγγενούς τίνος
διεκδικοϋντος τήν κληρονομιάν του, μήτε δανεεστοϋ οΰδενός, ή πενιχρά περιουσία του μετεβιβαζετο είς τήν κυριότητα του δημοσίου. Έπισυνημμένη δέ είς τήν άπόφασιν τοϋ δικαστηρίου
ύπήρχεν ή σημείωσις τής έπί δημοπρασίας έκποιήσεως τών ολίγων σκευών του, έκκαθαρισάντων, κατά λεπτομερή άπογραφήν, είς δραχμάς
πεντήκοντα τρεις καί λεπ τά τριάκοντα.
’Ε ξ ετέρου εγγράφου περισωζομένου είς τήν βι
βλιοθήκην Έρμουπόλεως ίξαγεται δτι τά βιβλία
του δεν συμπεριελήφθησαν είς τήν δημοπρασίαν,
άλλ’ ε’ναπετεθησαν είς τήν δημοσίαν βιβλιοθή
κην. Τ ά πλεϊστα είναι ’ Αγγλικά καί ϋλης ια 
τρικής, ά λ λ' ύπάρχουν μεταξύ αύτών καί τινες
’Α γγλικά!' εκδόσεις Ελλήνων συγγραφέων. Τό
δλον τής μικράς βιβλιοθήκης τοϋ Μάρθα απ ιτελεΐτο έκ τόμων τεσσαράκοντα περίπου. Εννο
είται δέ δτι δι’ εμέ τό κειμήλιον τής συλλογής
ήτο τό ιδιόγραφον σημειωματάριόν του.
Ά λ λ ’ έξ άμφοτέρων των εγγράφων τούτων
οΰδόλο»ς έφωτίσθην ώ ς πρός τ ά καθέκαστα τής
άποβιώσεώς του, παρήτησα δε πάσαν ελπίδα
τοϋ νά ικανοποιήσω την περιέργειάν μου, δτε
φυλλολογών χάριν άλλων μελετών τήν έν τή βι
βλιοθήκη Έρμουπόλεως συλλογήν τής έφημεοίδος «δ Φανός τοϋ Α ιγαίου», άνεκάλυψα είς τό
ύπ' άριθμόν 3 19 καί ύπό ημερομηνίαν τής 10ης
Σεπτεμβρίου 1817 φύλλον αυτής μεταξύ των
διαφόρων τήν έξής παράγραφον:
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έπήλθεν άκχριαίως ώς έκ τής σφοδρότητος τής
τρικυμίας. Ή έξακολούθησις αυτής δέν έπέτρεψεν είσέτι τήν έκεϊ ερευνάν, άλλ’ άνωθεν ούδέν
φαίνεται έπιπλέον, ούτε π τώ α α , ούτε σανίς, ούτε
σινδόνη. Ό άνεμος πνέει νοτιοδυτικός, ώστε
κατά πάσαν πιθανότητα θά φέρη τό λείψανον
τού πνιγεντος πρός τάς άκτάς τής Τήνου».
Δ.
ι
|
|
ΤΗΣ
|

Βικιλαι
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Ή διδάσκαλος είναι βοηθός καί άναπληρωτής
τής μητρός εν τή άγωγή τών τέκνων, ή καί έντελής αντικαταστάτης αυτής. Ά ναδέχ εται λοι
πόν μέρος τι τών ύποχρεώσεων καί καθηκόντων
τής μητρός ή αύτάς ταύτας δλοκλήρους.
Κ α τά συνέπειαν, ώς ή μήτηρ, οΰτω καί ή
διδάσκαλος οφείλει νά ε’χη βαθυτάτην τήν σ υ ναίσθησιν τού δτι άναδέχεται τάς ύποχρεώσεις
ταύτας ενώπιον τοϋ Ύψίστου πρός δν θέλει ποτέ
δώσει λόγον διά τήν ευτυχίαν ή δυστυχίαν, ήν
διά τής έντελούς ή τή ς πλημμελούς άγωγής παρεσκεύασεν είς τ ά έμπιστευθέντα αυτή τέκνα.
Διότι ή άγωγή δέν δύναται μέν νά μεταβάλη
τήν φύσιν, έξευγενίζει δμως καί ενισχύει αυτήν,
μετριάζουσα τάς άτελείας, άφυπνίζουσα καί εξεγείρουσα τά πλεονεκτήματα αυτής. Ά λ λ ’ δ ταν ή διδάσκαλος, ώς άλλη μήτηρ, εν τή πληρεστάτη συναισθήσει τών άγαθοποιών ή κακο
ποιών άποτελεσμάτων τής έπί τού παιδαγωγουμενου ένεργείας αυτής, έμφορηθή τής ίερότητος τής έντολής της καί είς ταύτην καί μόνην
άποβλέπη, τότε μετά συγκινήσεως, άλλά καί
δυνάμεως καί βεβαία; επιτυχίας ποδηγετεί τήν
νεαράν εκείνην ψυχήν έν τή δ δ ώ τής άρετής
καί τής τελειοποιήσεως.

« — Πλησίον όσων άλλων καταστροφών έπίΉ διδάσκαλος λοιπόν άφεύκτως πρέπει νά εί
αερεν ή φοβερά τρικυμία τή ς προχθεσινής νυναι καί παιδαγω γός, καθ' δσον σκοπός τή ς ά 
κτός, έχομεν δυστυχώς νά συγκαταριθμήσωμεν
γωγής είναι, καί θά είναι πάντοτε, ή έναρμόκαί τον θάνατον τού Φιλίππου Μάρθα. Οί γεί
νιος τελειοποίησις δλων τών δυνάμεων τοϋ π αιτονες μή ίδόντες αυτόν δι’ όλης τής ημέρας
δός. Πώς δέ ή είς μόνην τήν γραμματοδιδαχθές, ¿πληροφόρησαν τήν αστυνομίαν δτι κ α τέσκαλίαν περιοριζομένη διδάσκαλος δύναται νά
πεσεν δ εξώστης τής οικίας του, κείμενης παρά
έπιφέρη τήν τελειοποίησιν καί μάλιστα τήν έτήν δυτικήν ’ Εκκλησίαν. Διαρρηχθείσης τής θύναρμόνιον τελειοποίησιν τών μαθητριών καί μ α
ρας, έπεκυρώθησκν αϊ ϋποψίαι τών γειτόνων.
θητών α υ τή ς; "Ο ,τι δέν έχομεν δέν δυνάμεθα
Καθ’ άς ίλάβομεν πληροφορίας δ Μάρθας έκοινά μεταδώσωμεν. Διό σπουδαιότατα πρέπει νά
μάτο συνήθως έπί τοϋ εξώστου, τόν όποιον ή βία
είναι καί πραγματικά τά προσόντα τής δ ιδ α 
τοϋ άνεμου κατέρριψεν έπί τών κατωφερών βρά
σκάλου- έκαστη δέ νέα, προσερχομένη είς τό ύχων. Ό έξώστης καί πάντα τά έπ’ αύτού καταψηλόν τούτο ε’ργον, οφείλει πρότερον πολλαχώς νά
•/.υλισθέντα κατεποντίσθησαν έντάς τής βαθείας | έρευνήση έαυτήν, δπως πεισθή, δτι ποαγματι
είς έκεΐνο τό μέρος θαλάσσης. Ό δυστυχής, πε- ' κέκτηται τ ά πρός τούτο άπαιτούμενα χαρί
ποιθώς είς τήν στερεότητα τοϋ ε’ξώστου, δέν έ - ι σμ ατα .
ποόφθασε νά σωθή άφυπνιζόμ.ενος. Ή καταστροφή
Καί σωματικώς μέν δέν πρέπει νά είναι άγεεν

δυσειδής, ουδέ νά ε'χη τι τών ελαττωμάτων
εκείνων, τών διεγειρόντων τόν οίκτον ή τήν άτοστροφήν, διότι πλήν τοϋ δτι είναι άρχή παι
δαγωγική νά περιβάλληται δ παίς έκ μικράς ήI λικίας δι’ δσον οίόν τε κανονικών καί ώραίων μορI φών καί σχημάτων, ούδέν πρέπει νά δυσχεράνη
| τήν πρός τήν παιδαγωγόν άφοσίωσιν καί αγά
πην αυτού. Πρέπει νά είναι καί ύγιής, ύγιεστάτη
μάλιστα κατά τ ά πνευστικά και φωνητικά όρ
γανα καί τό νευρικόν σύστημα, διότι κοπιωδέστατον είναι τό ε’ργον διά τάς εΰσυνειδήτως έργαζομενας, α'ίτινες άλλως τε οΰδ’ ήδΰναντο ν’
άνθέξωσιν είς τούς κόπους τούτους.

τήν πρός ταύτας αγάπην καί ζωηρόν τόν πόθον
τής εφαρμογής αύτών, τέλος παρέχει αύτοϊς,
διά τής έξεως καί τής αγάπης τής δράσεως καί
τής έργασίας, τήν πρός τήν έφαρμογήν ταύτην
άπαιτουμένην δύναμή.
Τ ά οΰτω παιδαγωγούμενα τέκνα πρωΐμως ό δηγούνται είς τήν μετά συνειδήσεως προαιρετι
κήν έκπλήρωσιν τών βαθμηδόν αύξανομένων κα
θηκόντων αύτών- τελειοποιούνται δέ άπό χρόνου
είς χρόνον Οετικώς καί αληθώς, καί φθάνουσιν άσφαλώς, κ ατά τό τέρμα τής έκπαιδεύσεως αύτών,
είς τήν έναρμόνιον έκείνην άνάπτυξιν όλων τών δυνάμεών των, ήτις άρχήθεν υπήρξε τό μόνον ιερόν
μέλημα τής αληθούς αύτών παιδαγωγού.

Αί γνώσεις τής παιδαγωγού— διδασκάλου πρέ- |
Είναι άρά νε δυνατόν ν’ άμφιβάλλωμεν δτι
πει νά είναι μάλλον σαφείς καί θετικαί ή πολ- ,
τά οΰτω πως διαπαιδαγωγηθέντα παιδία θά εί
λκί καί έπιπόλαιαι. ’Ιδίως οφείλει νά ε'χη τό |
ναι πληρέστατα παρεσκευασμένα πρός πάντα τά
δώρημα τής μεταδοτικότητος, δπερ είναι μέν ^
στάδια τοϋ βίου,πρός πάσας τάς τε οίκογενειακάς
| φυσικόν, αποκτάται δμως καί διά τής έπιμονής ι
καί κοινωνικά; υποχρεώσεις, προς πάσαν ύπερκαί μεγάλως ύποβοηθεϊται διά τής σαφήνειας
τέραν έκπλήρωσιν δυσχερεστάτου καθήκοντος
τής διδασκαλίας. ΓΙρό παντός άλλου όμως ή
απέναντι τού θεού καί τών ανθρώπων; Είναι
παιδαγωγός οφείλει νά γνωρίζη καί νά ένθυμήδυνατόν ν' άμφιβάλλωμεν, δτι διά τοϋ τοιούτου
ται διαρκώς, δτι αί ψυχικαί δυνάμεις διακρίβίου ασφαλέστατα θέλουσιν ανευρίσκει τήν έννονται μέν άπ’ άλλήλων έν τή διδασκαλία άλλ’ I
δόμυχον χαράν καί ψυχικήν ίκανοποίησιν, τήν
ουδόλως ένεργοϋσι μεμονωμένος. Ο δτω λοιπόν, \
άληθεστάτην δηλαδή βάσιν πάσης αληθούς καί
εάν θέλη νά ε’χη τελεσφόρον τό αποτέλεσμα τής
μονίμου εύτυχίας;
ένεργείας αύτής, πρέπει πρώτον ν’ αγαπ ά ή ιδία
'Ιδού λοιπόν δτι καί έκ τών υστέρων άποδει| τό ε’ργον της, ν’ αγαπ ά τά διδασκόμενα παικνύεται ή σπουδαιότης καί ίερότης τής εντολής
δίχ καί τό μάθημα δπερ διδάσκει. Τότε μόνον
τής διδασκάλου, συνισταμένη είς τό δτι αΰτη
θέλει πληροϋσθαι ή ιδία τού ιερού εκείνου ένοφείλει νά άγη τήν έμπιστευθεϊσαν αύτη ψυ
θουσιασμοϋ, ού ή είς τό άκροατήριόν της μετάχήν, διά τής έναρμονίου έκπαιδεύσεως καί μορδοσις θέλει ασφαλώς έπιφέρει τήν θετικήν καί
φώσεως, είς τήν έκπλήρωσιν αύτού τοϋ προορισμού
χριστήν άντίληψιν καί οίκειοποίησιν τών δεδιαύτής, ήτοι πρός αύτόν τόν θεόν, δι'ού καί μό
δαγμένων, δπερ είναι τό τέρμα πάσης καλής δινον
εύεκτεΐ καί εύδαιμονεϊ.
| δχσκχλίας. Τότε μόνον αί άλήθειαι, καί πάσα
Πότε
δμως δύναται νά ε’χη πληρεστάτην
άγαθή διδασκαλία, έκ τοϋ νοός καί τής καρδίας
τήν
συναίσθησιν
ταύτην τής ιερά; αύτής έντοτής διδασκάλου θέλουσιν εισδύει
« ς τόν νούν
1
λής
ή
διδάσκαλος
καί πώς δύναται ν’ άνευρίσκη
καί τήν καρδίαν τών διδασκομένων καί καρπο
έν
έαυτή
τήν
πρός
πραγματοποίησιν αύτής δύφορήσει έν αύτοϊς, ώς έν τή παραβολή δ α γ α 
ναμιν : Ή είς τάς έρωτήσεις ταύτας άπάντηθός σπόρος, ό πεσών έν τή παρασκευασθείση ά σις ταύτίζεται μ ετά τώ ν καρδιακών καί βουλη
γαθή γή.
τικών αύτής προσόντων. Διότι έάν, ώς προς
Τής αληθούς παιδαγωγού ή διδασκαλία δέν
τόν νούν, ή διδάσκαλος όφείλη προ πάντων νά
περιορίζεται είς μόνην τήν έκμάθησιν θεωρητι- ι
έχη όρθήν κοίσιν, ώστε νά δ ιζτ ά τ τ η καί νά έκών κανόνων, ονομάτων, αριθμών, γεγονότων κ. |
φαρμόζη έρθώς καί καταλλήλω ς έκάστοτε τά
τ. τ. χάριν ψυχράς έκπληρώσεως τού ά π α ξ ά - |
ώς πρός τήν ηλικίαν καί τόν χαρακτήρα τών
νχδεχθέντος καθήκοντος· άλλ’ οϋτε πρός έπίδειπαιδαγωγουμένων καί ώ ς πρός αύτάς τά ς έκά
ξιν τών γνώσεών της διδάσκει, ή δπως καί είς
στοτε άλλοίας περιστάσεις έμπρέποντα καί άπαιτάς μαθήτριας της παρέχη εφόδιά τινα έπιδείτούμενα, καί νά ρυθμίζη συμφώνως πρός ταύτα
ξεως καί ματαιοφροσύνης. Ή αληθής π αιδαγω - '
τήν τε διδασκαλίαν καί τάς νουθεσίας αύτής,
•γός διά τής διδασκαλίας της αποβλέπει είς τήν
ώ ; πρός τήν δύναμιν τής θελήσεως καί ώ ; πρός
αληθή διαπαιδαγώγησιν τών έμπεπιστευρ.ένων
τό ήθος καί τό σύνολον τοϋ χαρακτήρος έν γένει
αυτή τέκνων, είς τήν πραγματικήν μόρφωσιν τού
ή παιδαγωγός οφείλει νά είναι όσον τό δυνατόν
ήθους καί τοϋ χαρακτήρος αύτών, είς αύτά τέ
I έντελεστέρα χριστιανή, κατά τόν πληρέστατον
λος τά πραγματικά καί πρακτικά έν τώ κα
| όοισμόν τής χριστιανής τής ώραίας έκιίνης έποθημερινοί βίω αποτελέσματα τών διδασκομένων.
χής τού χριστιανισμού τών πρώτων αιώνων. Δ η
Διδάσκουσα δη λα δή αύτά, μεταδίδει αύτοϊς
λα δή όφεί) ει νά ε’χη άκμαίον τό θρησκευτικόν
*)ηθ?ίας καί άρετά:, διεγείρει έν αύτοϊς θερμήν
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αϊσθημα καί καλλιεργημένα; τάς καλλιτεχνικά;
αυτής διαθέσεις πρό πάντων δέ έμ.φορουμένη
τής ιερότητος τή ; εντολής της, να είναι πλήρης
αύταπαρνήσεως καί άφοσιώσεως υπέρ τής έκ πληρώσεως τών καθηκόντων της. Ή τοιαύτη
παιδαγωγός είναι θησαυρός ακένωτος εύεργετικής δράσεως καί αγάπης, εις τάς θερμαντικά;
ακτίνας τής όποιας αί νεαραί τών παίδων ψυχαί ζωογονούνται καί άναθάλλουσι θαύμασίως,
άποφέρουσαι πολλαπλασίους καρπούς.
Ά φ ’ ού λοιπόν τοιαύτη είναι ή ιερά τής δι
δασκάλου εντολή, άφ’ ού τοσούτον σπουδαία
είναι τ ’ αποτελέσματα τής εύεργετικής αυτής
δράσεως, όποια οφείλει νά είνχι ή πρός μόρφωσιν τοιούτων παιδαγωγών φροντίς καί μέριμνα
τών τε διδασκαλείων καί τών εκπαιδευτηρίων
έν γένει! Τ ά υψηλά καί σπουδαία προσόντα
τής παιδαγωγού δέν αποκτώνται διά τή ς έν
διαστήματι ολίγων μηνών έκμαθήσεως τών ά 
ριστων παιδαγωγικών συστημάτων. Πολλάκις
μάλιστα άτελέστεραι μέθοδοι άκολουθούμεναι εύστάχως καί εϋσυνειδήτως ύπό καλού π αιδαγω 
γού, άποφέρουσι σπουδαιότερα άποτελέσματα
άλλων έντελεστέρων μεθόδων εφαρμοζόμενων ύπό
ατελών διδασκάλων.
Ή παιδαγωγός οφείλει πρώτον έκ φύσεωςνά εί
ναι πεπροικισμένη διά τών πρός τήν εντολήν αύτής άφεύκτων χαρισμάτων. Κ α τά δεύτερον ό
μως λόγον οφείλει νά εχη άνατροφήν ειδικήν
καί παρασκευαστικήν πρός τό ίργον της. Πόσον
άδικος καί επιβλαβής διά τήν σπουδαιοτέραν
εΰόδωσιν τής δράσεως τής γυναικός είναι ή ετι
καί νύν παρ’ ήμΐν έν τή γυναικεία έκπαιδεύσει
έπικρατούσα μεγίστη έπιπολαιότης ! Όλίγισται
είναι αί ώς πρός ταύτην άπαιτήσεις όλων. Εν
ώ δέ οί νέοι, μετά πολυετή, ειδικήν σπουδήν καί
προετοιμασίαν, ύποβάλλονται εις πολλαπλά;
γραπτάς, προφορικά; καί πρακτικά; έςετάσεις,
όπως π αρέ/ωνται αύτοίς τ ά πτυχία καί αί άδειαι τού μετέρχεσθαι τά διάφορα αύτών επαγ
γέλμ ατα καί ε"ργα, έπιπολαιοτάτη είναι ή προπαίδευσις καί προετοιμασία τής τε μητρός καί
τής παιδαγωγού,εί καί οΰχ ήττον μετέπειτα πάντες άπαιτούσιν όπως άναδειχθώσιν τέλειαι κατά
τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων αύτών. προς ά
άτελέστατα ή καί ουδόλως είχον προασκηθή.
Ή παιδαγωγός λοιπόν οφείλει νά έχη καί ή
ίδια τελειοποιημένα; τάς τε σωματικά; καί τάς
ψυχικά; αύτής δυνάμεις, όπως κατασταθή κα
τάλληλος νά συντελέση εις τήν τελειοποίησιν
τών μαθητριών καί μαθητών αύτής. 'Οφείλει
νά είναι έπιτηδεία καί φίλεργος, νά εχν) δέ έκπαιδευθή κατά τά άριστα συστήματα, δι' ών
εύκολώτερον καί τελειότερον δύναται νά παρακολουθή μετέπειτα τάς προόδου; τής παιδαγοιγίας
κα' νά κατανοήση τάς μεθόδους ας πρόκειται
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νά μεταχειρισθή πρός μόρφωσιν τών ύπ’ αύτής
παιδαγωγουμένων. ΙΙρό πάντων δέ όλόκληρος ή
αγωγή καί έκπαίδευσί; της οφείλει νά τείνη, δι’
όλων αύτής τών μέσων, εις τό νά έμπνεύοη
αύτή πρωίμως την αγάπην, τόν ένθουσιασμόν
τής έντολής της, οτε μόνον δύναται ν’ άνυψωθή
εις τήν αληθή αύτής αξιοπρέπειαν, νά έξευγενίση
τό ένεκα πλείστων λόγων
έξευτελισθέν έπάγγελμά της, νά κατανοήση καί συναισθανθή τήν
ιερότητα τής έντολής της, καί τέλος έν πεποιθήσει νά δργ έπ’ άγαθώ τών περί αύτήν καί
τού μέλλοντος τής φιλτάτης αυτή πατρίδος.
Αικ.

Λ α ϊκ α ρ ιδ ο υ .

ΕΝ Τ Ω ι Α Ρ ΣΑ Κ Ε ΙΠ ι
'Οδηγούμενος ύπό τού κ. Βιώνη, τού σεβα
στού επόπτου τών έν Άθήναις παρθεναγωγείων
τής Φιλεκπαιδευτικής Ε ταιρίας, έπεσκέφθην τό
Άρσάκειον.
Έν τ ώ προδόμω, δεξιά καί αριστερά τώ είσιόντι, επί στηλών μαρμάρινων, χρυσοί; γράμμασι γεγραμμένα άνάκεινται τά ονόματα τών
προέδρων καί συμβούλων τής Φιλεκπαιδευτική;
'Εταιρίας καί τών μεγάλων εύεργετών, οΐτινες,
φλογερού πόθου υπέρ τής γυναικείας παιδεύσεως
έμφορούμενοι, έθυσίασαν γενναίο); ύπέρ αυτής τόν
χρόνον αύτών ή τό χρήμα· στίλβουσι τ ά ονό
μ α τα των έπί τού μαρμάρου, άλλ’ ή άνάμ.νησίς των στίλβει λαμπροτέρα έν τή έθνική ευ
γνωμοσύνη, !
Λιά μεγάλης ύαλοφράκτου θύρας είσήλθον εις
τήν μαρμαρόστρωτου στοάν, ένήύψούται ή προ
τομή τού Ά ρσάκη. Ό μεγαλώνυμος ιδρυτής τού
έπισημοτάτου τών έν ’Ανατολή έκπαιδευτικών
ίδρυμ.άτων διά τών μαρμάρινων του οφθαλ
μών θεωρεί τό έργον τής φιλομουσίας αύτοϋ, όπερ,
παραδόξως, ουδέποτε κ ατά ιόν βίον του ήθέλησε
νά ϊδη διά ζώντων οφθαλμών.
’ Αριστερά
έν τή αιθούση τής Διευθύνσεως,
είσίν άνηρτημέναι αί εικόνες τών προέδρων τή ;
Φιλεκπαιδευτικής'Εταιρίας, τού Γ.Κουντουριώτη,
Μ εταξά,
Μαυροκορδάτου,
Λέοντος
Μελά.
'Ρομπότη καί τού ίδρυτού τ ή ; Εταιρίας Κοκκιόνη . . . Τινές τών άνδρών τούτων πριν μεριμνήσωσι περί τής ειρηνικής τών έλληνίδων άναπλάσεως, ά λ λ α : μέριμνας βαρυτέρας περί άναστάσεο>; τής ΙΙατρίδος /κυοφόρησαν έν τή κεφαλή
των, καί αί σεβάσμιχι μορφαί των, αί απαθείς
νύν άκινητούσαι έντός τού πλαισίου το>ν, συνεσπάσθησαν βιαίως ύπό τού αισθήματος τού κινδύ
νου όπότε Εήγωνίζοντο ύπέρ τής ελευθερίας.. .
Ή διευθύντρια τού ’Αρσάκειου κυρία Κλέβε,
λ·'αν φιλοφοόνωε. έφ'ιρ έκφράζοινεν αύτή καί δημο

αία τάς ευχαριστίας μας, έξεναγησεν ημάς άνά
τό οικοδόμημα.
Ή έντύπωσις ήν έμποΐεϊ καί ή έπί μέρει έπίσκεψις είνε λίαν ευάρεστος. Διάδρομοι εύρεϊςκαί
ύψηλοί, αϊθουσαι μεγάλαι, διαίρεσις τού κτιρίου
συμ.μετρική. Εύχερώς έννοεϊ τις οτι άρχήθεν δΓ
δν προωρίσθη σκοπόν ώκοδομήθη, έκτιμά δ ’ έπαζίως τήν μέριμναν καί τήν τέχνην τού άνεγείραντος αύτο άρχιτέκτονος μακαρίτου Καυταντζόγλου, όστις όΰδέν παρημέλησε όπως καταστήση τά οικοδόμημα εύάερον καί ύγιεινόντοιούτο
δ ’ είνε, πράγματι, απρόσβλητον ρ.εϊναν άπό
πάσης επιδημίας, καί τής χολέρας καί τού κοι
λιακού τύφου, καί οτε ετι αί φοβέρα! νόσοι έπί
τών πέριξ συνοικιών έπισκήψασαι διά ζώνης
θανατηφόρου περιέσφιγγον αύτό. . .
Έ ν τ ώ ίσογαίω, έπί τών έκατέρωθεν πλευ
ρών, είσίν αί αίθουσαι τών παραδόσεων. Είνε ώρα
μαθήματος. Άνοίγομεν θύραν τινά· βλέπομεν
τήν διδασκάλισσαν καί τάς μαθήτριας έργαζομένας· έγείρονται έν σπουδή έκ τών βάθρων των,
καί παρατηρούσε μ ετά τίνος περιεργίας τόν άδιακριτον,οστις έτάραξε τούς κύκλους των. Α ίμ α θ ή τριαι έδώ μ.έν είνε μικραί, άποπνέουσαι ακόμη τό
άρωμ,α τής μητρικής αγκάλης, αλλαχού δέ νεάνιδες έπιχαρίτο); φέρουσαι τήν άπλήν άλλά κομ.ψήν στολήν τών συσσίτων. Έ ν τή εΰρεία αι
θούση, όπου διδάσκονται αί τάξεις τού προτύ
που, εΐδομεν μικρόν κοράσιον μέχρις εξ έτών, μ.έ
ξανθούς βοστρύχους καί οφθαλμούς έξύπνους,
ίστάμενον μόνον έν τή γωνία, έστραμμένον πρός
τόν τοίχον.

κεια διδασκάλισσα· ή διευθύντρια καί τό άλλο
προσωπικόν τής διευθύνσεως ίστανται όπίσω, εί;
τό κυκλοτερές βάθος. Τήν λειτουργίαν ψαλλουσιν αί μαθήτριαι καί αί διδασκάλισσαι. Όποιον
δέ θέλγητρου ένέχει τούτο δύνανται νά έννοήσωσι
μόνον οϊ έν μονή καλογραιών άκούσαντες διά
γλυκείας, διαυγούς καί περιπαθούς φωνής μελπομένην τήν ίεράν ακολουθίαν. Πόσον οί κατανυκτικοί έκεϊνοι τόνοι άπέχουσι τών κραυγών ίεροψαλτώντινωνΙ Πόσον ευχαριστείται ης τότε διό
τι είνε Χριστιανός ! . .
Έπιστρέφομεν, καί διά λίθινης κλίμακος κ ατερχόμεθα εις τά δω μάτια, άτινα χρησιμεύουσιν ώ ς ιματιοφυλάκια. Έ κ ά στη μαθήτρια ε'χει
ίδιον έρμάριον, φέρον το όνομα αύτής. “Ακρα έν
πάσι καθαριότης. Α ί μαθήτριαι ύποχρεούνται νά
^άψωσι διά τών ίδιων χειρών τά ένδύματα αύ
τών, έφ’ οσον δύνανται, άλλά τούτο έλάχιστα α 
νακουφίζει τό ιδιαίτερον έργαστήριον οπερ έκτελεϊ πάσας τάς ραπτικά; εργασίας τού κα
ταστήματος, άδιακόπως εργαζόμενον.

Άνερχόμεθα εις τό ισόγειον, καί δΓ έτέρας λί
θινης κλίμακος κατερχόμεθα εις τό έστιατόριον.
Είνε εΰρεία ύπόγειος αίθουσα πλήρης τραπεζών,
εις ήν παρακάθηνται αί μαθήτριαι κατά τάξει;
μετά τών οικείων διδασκαλισσών. Έ φ ’ έκάστη;
τραπεζης παρατίθεται πρόχους πλήρης ϋδατο;
έπάρ-^υρον δέ κύπελλον πρό έκάστη; μαθήτριας.
'Ταλινον ποτήριον τίθεται πρό έκείνων μόνον, αϊτινες κ ατ' ανάγκην ποιούνται χρήσιν οίνου.
Έ κ τού κανονισμρύ βλέπομεν ότι τ ά τή ς έσωτερικής διαίτης ε”χουσιν ώς έξής.
«Α ί σύσσιτοι έγείρονται τής κλίνης τον μέν
_ Τιμωρία είσαι ; τό ήοώτησα.
χειμώνα τή 6 ώρα π . μ., τό δέ θέρος τή 5η.
Έκίνησε καταφατικώς τήν κεφαλήν του,άλλά
Ά μ α δέ ένδυθεΐσαι συνέρχονται όλαι όμού εις
μ ετά τόσης άφελείας μετά τόσης χάριτος!
προσευχήν παρούσης καί τής Διευθύντριας. Με
Τί διέπραξεν άρά γε τό αθωότατον πλάσμ,α,
τ ά ταύτην προγευματίζουσι, καί εύθύ; άρχονται
καί κατεδικάσθη έπί ώραςνά βλέπη τοίχον ένώτής μελέτης διαρκουσης μ-έχρε τής ένάρξεως τής
πιόν του, ακίνητον λίθινον πέπλον τεταμένον
διδασκαλίας. Γευματίζουσι τήν 12ην καί δει
πρό τών παιδικών του όφθαλμών;...Ώ ! είθε αύτή
πνούσι τήν 6 ώραν μ.μ., τηρουμ.ένων τών περί
νά είνε ή τιμωρία του, καί μηδέποτε νά ίδη,
νηστείας διατάξεων τής ήμετέρας έκκλησίας. Δί
μετά ε"τη, καθ’ ήν έποχήν ή κεφαλή του θά πληδεται τροφή καθαρά, άρκούσα καί ύγιεινή, έπιρούται ονείρων καί ή καρδία του έλπίδων, τοί
τηρουμένη συνεχώς ύπό τού Διοικητικού Συμ.χον τινα φοβερώτερον, εγειρόμενου ογκώδη καί
βουλίου καί ιδίως ύπό τής Οικονομικής Ε π ι
απότομον, άποφράττοντα τόν ορίζοντα τών πό
τροπής.
θων το υ ! . . .
«Κ α τ ά τήν 7 μ.μ. ώραν τόν χειμώνα καί τήν
Έ ν τή όπισθίγ πλευρά κεϊται τό ναίδριον τού
όγδόην τό θέρος, άρχονται τής μελέτης ύπό τήν
καταστήματος τιμώμενον έπόνόματι τής'Α γίας
I έπιτήρησιν τών αρμοδίων έπιμελητριών καί δι’Αναστασίας, ής τό όνομα εφερεν ή σύζυγος τού
δασκαλισσών καί μ ε λ ε τ ώ « μέχρι τή ; 1 0 ης ώρας,
Ά ρσάκ η . Είνε μικρόν άλλά κομψότατου, καί
ότε προσευχής γενομένης απέρχονται εις τήν κλίμετ’ άκρας φιλοκαλίας έσκευασμένον · διαφαίνε; νην των.»
τ ’ έν α ύ τώ ή γυναικεία καλαισθησία· αποπνέει τό
ΔΓ εύρείας κλίμακος άνερχόμεθα εις τούς κοι
θελκτικόν καί ποιητικόν έκεϊνο άρω μα οπερ τόσον
τώνας τών μ,αθητριών. Έντός αιθουσών μεγάλων
καταγοητεύει τούς έπισκεπτομένους ερημικά εςωκή μικρότερων είσί παρατεταγμέναι σιδηραί όμοιόκλήσια. Αί μαθήτριαι έκκλησιάζονται τακτικώς
μ.ορφοι κλίναι, ών τά προσκεφάλαια καί αί σινάνά πάσαν κυριακήν ή έορτήν. Ίστανται όρθαί,
δόνες λάμπουσιν έκ χιονώδους λιυκότητος.Ό είσέν διπλή γραμμή, καί παρ’ έκάστην τάξιν ή ο'ι86
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ερχόμενος εις τους κοιτώνας τούτους καταλαμβά
νεται ύπό σεβασμού· εισδύει εις τό άσυλον της παρθενικής άγνότητος, άπό του όποιου έκάς είσίν οϊ
βέβηλοι στοχασμοί. ’Επί των πλειστων κλινών
ύπέρ την κεφαλήν έκάστης μαθήτριας άνήρτητχι είκονισμχτιον τής πανχγίχς. Ώ ! αί κχλχί κόραι! Κατακλίνονται υπό την χάριν τής θ εομ ή τορος, αποκοιμώμεναι εμπιστεύονται τήν ψυγήν
των είς τήν 'Α γ ν ή ν ΙΙοερθενον ! . . . Τές οΐδεν άν
τήν νύκτα τινών τα χείλη, έν όνείρω, δεν ψελλίζουσι προσευχήν I . . .
Π αρά τούς επί τής πλευράς τής όδού Παρθε
ναγωγείου κοιτώνας κεϊται τό νοσοκομεϊον. 'Α νη
συχία τις είχε καταλάβιρ τήν ψυχήν μου καθ'
ήν στιγμήν είσηργόμην είς αυτό. Ποιον άρά γε
δυστυχές κοράσιον κεϊται κλινήρες ; Τί όνειρον
άρά γε νά βλέπη ή ταλαίπωρος μήτηρ του, μ α
κράν έν τή επαρχία ή έν τ ώ έξωτερικώ, έν ώ
τό προσφιλές της ον, ωχρόν, μέ οφθαλμούς έσβεσμένους καί δακτύλους άπεστεωμένους επικαλεί
ται έκ βάθους καρδίας αυτήν; Γυναίκες άλλαι
ίστανται παρά την κλίνην του, νοσοκόμοι άφωσιωμέναι, άλλά νοσοκόμοι μόνον καί όχι μητέρες.
Πόσαι κόραι, βαρεϊαν κλίνουσαι τήν κεφαλήν των,
άνεπολησχν από τού δωματίου εκείνου τήν πα
τρικήν έστίαν, καί, έν τή παραφορά τού πυρετού,
είδον περί αύτάς προσφιλείς μορφάς, αΐτινες τήν
πρωίαν έςηφανίσθησαν ! Είσήλθεν άρά γε ποτέ
έκεϊ ό φοβερός επισκέπτη; ό φέρων κατόπιν του
δάκρυα καί ολοφυρμούς : Έκενώθη ποτέ κλίνη
τις έκ τούτων όπως πληρώσν) διά σώματος α 
βρού μικρόν τινα λάκκον τού νεκροταφείου ;
Ευτυχώς οί φόβοι τής φαντασία; μου δέν
έπηλήθευσαν. Έν τ ώ νοσοκομείο» εΰρομεν μίαν
μόνην κόρην καί ταύτην άναρρώσασαν καί καθημένην έπί έ δ ρ α ς .Ά μ α ίδυύσχ ήμάς ήγέρθη έν
σπουδή, καί ή αιδώς έπανήγαγεν έπί τών παρειών
τό έούθημα, δπερ είχεν αφαίρεση ή αρρώστια.
Άκούομεν κρότον σκεπάρνου. Οί ξυλουργοί
κατασκευάζουσι εξέδραν τινά κλιμακωτήν έφ’ ής
θά καθήσωσιν αί μαθήτριαι τήν ημέραν τής τε
λετής. Παρασκευάζονται δι' αυτήν έσπευσμένως
αί λευκαί στολαί τών συσσίτων μαθητριών έξ έγχωρίου ύφάσματο;. Άκούομεν γλυκείας φωνάς
νεανίδων έν χορώ ψαλλουσών έκκλησιαστικά τρο
πάρια. Έν φ κατερχόμεθα, από θύρας τινός άνοιχθείσης έκπέμπονται μελωδικοί φθόγγοι κλειδοκυμβάλου.
Είνε καιρός ν' άπέλθωμεν-ζητούμεν πληροφορίας
τινάς είσέτι. Τό προσωπικόν τής διδασκαλίας καί
διευθύνσεω; συνίσταται έξ άγδοήκοντα προσώπων.
Οί εΰεργέται τού καταστήματος είσί περί τούς
τριακοσίους, περί τού; δέκα δέ οί μεγάλοι εΰεργέται. Διευθύντριαι από τής συστάσεω; τού Παρ
θεναγωγείου έγένοντο κατά χρονολικήν τάξιν αί
κυρίαι Π ιταδάκη, ή Ά γγλ ίς Κανόν, ή Σεβαστή
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Μάνου, ή Άμεναίς Καβανιάρη, ή Κίτσου καί ή
νύν διευθύντρια κυρία Κλέβε.
Έ ληξεν ή ώρα τού μαθήματος, καί πολλαί
τών μαθητριών άνθηραί τήν οψιν, ζωηρχί, μ.εταβαίνουσι από διαδρόμου είς διάδρομον. Δέν ε'χουσι
τό κατηφές έκεϊνο έξωτερικόν, τό ήθος έκεϊνο
τής ορφανίας, όπερ έχουσιν αϊ κόραι μακράν τών
μητέρων. Έν τφ σχολείω εύρον άλλην οικογέ
νειαν. Κ ατ’ άρχάς, ότε ήλθον μικοαί, ίσως έχυ
σαν πικρά δάκρυα- τό Άρσάκειον ταΐς έφάνη δεσμωτήριον καί αί διδασκάλισσαι δεσμοφύλακες.
Ά λ λ ά τόοα, όταν έλθν , μετά τάς απολυτηρίους
έξετάσεις, ή στιγμή τής άναχοιρήσεως, ή στιγμή
τού πικρού αποχωρισμού, θά χύσωσιν έτι θερμό
τερα δάκρυα άπερχόμεναι α υ τ ο ύ ...
Ώ , πόσαι έκ τών νεανίδων τούτων άς βλέπω
σκιρτώσας, όταν εΐσέλθωσιν είς τήν κοινωνίαν, έν
ταϊς όδυνηραις στιγμαΐς τ ή ; θλίψεως ή τής άπογοητεύσεως θ’ άνχμνησθώσι μετά πόθου τού αφε
λούς εύτυχούς μαθητικού βίου, όπότε ή λύπη
ήτο μικρά, όπως καί ή καρδία των ή δυναμένη
νάφέρη αυτήν ! . . . Πόσαι σκιρτώσαι κορασίδες άλ
λοτε έν αύτή τή χύλή, δέσποιναιήδη, άπολαύσασαι τού βίου άναπολούσι μετά συγκινήσεως τήν ή ρεμον εκείνην ευτυχίαν ! . . . . Χρυσοί παιδικοί
καί έφηβικοί χρόνοι! εισθε ή αύγή τής ζωής,
καί έχετε όλην τήν χάριν, τήν ποίησιν, τήν £οδίζουσαν γοητείαν τής αυγής τής ήμ έ ρ α ς Ι . . .

Α. Π. Κ.

ΣΕΙΣΜΟΙ
Τ Α Η Φ Α ΙΣ Τ Ε ΙΩ Δ Η Φ Α ΙΝ Ο Μ ΕΝ Α Κ Α Ι
6 ό ρ γ α ν ισ μ ό ς τ ή ς γ ή ς

Β'
Ό λ ιχ α ι χυχλοτερ«Γς διαρρήξεις το ϋ φλοιού τή ς γ ή ς. —
Α ί τριΓς διαρρήξεις τοϋ φλοιοϋ τή ς γής έν είδει χυχλοτερών
ήφαιστειωδών γραμμών, εφ ' ών ΰπάρχουβι τα υψηλότερα
ϊρ η χα ί πάντα σχεδόν τά έν ένεργεία ήφαίστεια τής γής.—
Σπουδαιότη; τώ ν ηφαιστειωδών αυτών γραμμών ώ ς κρός τήν
έρμηνείαν πολλών σεισμικών φαινομένων. — Ό βαθμιαίος
σχηματισμός όρέων, πεδιάδων καί θαλασσών.— Πλήιιμυραι
καί κατακλυσμοί έκ τ ή ; αΐφνιδίας αναδΰσεως ορίων καί
χερσονήσων.— 'Ε π ιστη μ ονική Ιξή γ η σ ις τοϋ κατακλυσμόν.

Αί μεγαλείτεραι αλλοιώσεις καί διαταράξεις
είς τόν στερεόν φλοιόν τής γής έγένοντο ευτυχώ;
πρό τ ή ; έμφανίσεως ετι τού ανθρώπου έπί τή ;
γής. Έν τή αρχή τής στερεοποιήσεως, ώ ; εϊπομεν, ό φλοιός ήν λεπτότατος καί έκαστη σύρ.πτυξις καί συρρίκνωσι; αύτού έγίνετο εύχερώς είς
μέγαν βαθμόν καί είς μεγάλην ε’κτασιν έν είδει
έκτεταμένων ρωγμών καί διαρρήξεων. Αί πτυχαί καί αί ρωγμαί ήσαν μέγισται, αί καθιζήσεις
καί αί έξοχαί ύπερμεγέθεις- τότε έσχηματίσθησαν τά υψηλότερα όρη, διότι ό φλοιός τ·7ς γής

χεται τήν χώραν τής Κ αμτσιάτκας, έν ή άριθΙτότε ών λεπτότατος καί ύπείκων είς τήν πρός
μούνται ε'τι πλείονα τώ ν δεκατεσσάρων ηφαι
τό κέντρον τής γής συστολήν ύπέστη μεγίστας
στείων έν ένεργεία. Εΐτα διευθύνεται διά μέσου
*ιαρρήξεις διηκούσας κυκλοτερώς δΓ όλης τής
τ
ή ; Ά σία ς ακολουθούσα τήν γενικήν διεύθυνσιν
γηίνης σφαίρας.
τής ορεινής αλύσσου, ήτις χωρίζει τήν Σ ιβ η 
Τρεις τοιαύται μέγισται διαρρήξεις τού φλοιού
ρίαν έκ τής Μογγολίας, τού Τουρκεστάν, τού
τής γής παρατηρούνται σήμερον άκολουθούσαι σχε
Θιβέτ καί τού Αφγανιστάν, πλήρη παλαιών
δόν ευθείας γραμμάς περιβαλλούσας άπασαν τήν
ηφαιστείων τών πλείστων ή δη έν αργία. Έ κεΐσφαίραν τής γής. Αί γραμμαί αύται διέρχονται
σειράς υψηλών, ώς έπί τό πλεΐστον, όρέων, έν ; θεν δέ διέρχεται διά τής Α ρ αβίας καί φθάνουσα
είς τήν είσοδον τή ; Έρυθράς θαλασσής μ ετα
οί; ε'τι σήμερον ύπάρχουσι σχεδόν άπαντα τά
βαίνει έπί τήν ’Αφρικήν, ήν διέρχεται κατά μή
ηφαίστεια τής γής. Πρός τά ς τρεις ταύτας κυ
κος τής μεσημβρινό - ανατολικής παραλίας ακο
κλοτερείς γραμμάς συνδέονται καί άλλαι μικραί
λουθούσα
τήν σειράν τών ύψηλών όρέων μέχρι
γραμμαί μερικών διαρρήξεων τού φλοιού.
τού ά,κρωτηρίου τής Καλής Έ λπίδος, έκ τού
όποίου εισερχόμενη είς τόν ’Ατλαντικόν ’Ωκεανόν
Ί ν α δ ’ ό αναγνώστης κατανόηση εύκρινέστε·
διευθύνεται πρός τόν Μαγγελάνειον πορθμόν καί
ρον τάς τρεις ταύτας μεγαλας διαρρήξεις τού
τήν Γην τον Πυρός τού μεσημ-βρινού άκρου τήςΝοφλοιού τής γής, αϊτινες ένδιαφέρουσι σπουδαίο»;
τίου Αμερικής, όπόθεν κατά πρώτον άνεχώρησεν.
ήμάς όσον άφορή τήν έρμηνείαν τών φαινομένων
τού σεισμού, διδομεν ώ δε περιγραφήν αύτών λε
Ή τρίτη τέλος κυκλοτερής ηφαιστειώδης
πτομερή κατά τήν τού Γάλλου έπιστήμονος Α.
γραμμή είνε κάθετος τής διχοτομούσης τήν σφαι
Gautier.
ρικήν γωνίαν τήν σχηματιζομένην ε’κ τών δύο
Ή πρώτη κυκλοτερής γραμμή τής σπουδαιοπρώτων κυκλοτερών γραμμών. Ή γραμμή αϋτη
τέρας τών διαρρήξεων άργεται έκ τού μεσημ
ενδιαφέρει τά μέγιστα ήμάς ώ ; διερχομένη έκ
βρινού άκρου τής Νοτίου ’Αμερικής πρό; βοροάν
τής Μεσογείου καί διά τής Ε λλάδος. 'Αναχωρεί
τής Παταγωνίας, ακολουθεί κατά μήκος τής δυ
δέ έκ τών ηφαιστειωδών κρατήρων προς νότον
τικής παραλίας τής Αμερικής τήν γραμμήν τών
τής Νικαραγουάης παρά τόν ισθμόν τού ΠαΆ νδεων όρέων, όθεν διέρχεται διά τών πολυα
ναμ,ά, διευθύνεται πρός τούς τών νήσων Μικρών
ρίθμων ηφαιστείων τής ΓΙερουβία;, Κολομβίας,
Ά ντιλλών καί διά μέσου τού ’Ατλαντικού Ω κ ε 
τών νήσων Γαλλαπάγου, τού ισθμού 'Γεουαντεπέκ
ανού διερχομένη μεταξύ τών ηφαιστείων τώννήσων
( T e h u a n t e p e c ) καί τής Σιέρρα -Ν ε β ά δ α ς.
Άζορών καί Καναρίων φθάνει είς τό στενόν τού
Προχωρούσα δέ πάντοτε πρός βορράν ή γραμμή
Γιβραλτάρ πρό; νότον τής Λισσαβώνος τής Ποραΰτη διέρχεται διά τών πολυπληθών ηφαιστείων
τογαλλίας, ήτις κατεστράφη ύπό τού φοβερού
κρατήρων τών νήσων Άλεουτίνων καί τής Κ αμσεισμ-ού τού 1 7 5 5 . Έκεϊθεν δέ βαίνουσα διά
τσιάτκας, μεθ’ δ άναστρέφεται πρός τούς τών
τής 'Ανδαλουσίας, ήτις κατά τό 1884 ύπέστη
νήσων Κουρίλλων. Έ κ τούτων δέ ή γραμμή
ισχυρούς σεισμούς, διέρχεται κατά μήκος τής
απομακρυνόμενη τού βορείου πόλου διέρχεται διά
Μεσογείου κατευθυνομένη πρός τήν ’Ιταλίαν με
τών ηφαιστείων τής ’Ιαπωνίας, τών Φιλιππινών
ταξύ τού Βεζούβιού καί τής Αίτνας καί κατερνήσων, τή ς Βορνίου, τής Σουμάτρας καί αφίχομένη μικρόν διά τής Ζακύνθου διέρχεται δΓ
νουσα πρός τ ά δεξιά τήν Αύστραλίαν εισέρχεται
άπάσης τής μεσημβρινής ’Ελλάδος κατευθυνο
έν τ φ ’Ινδικέ)» καί εϊτα τώ Ά τλαντικ ώ Ώ κεμένη πρός τήν Μικράν Ά σίαν άφίνουσα πρός
ανώ, δι’ ών επανέρχεται είς τό πρώτον σημεΐον
βορράν μέν τήν Χίον καί Σμύρνην, πρός νότον
τής άναχωρήσεως, ήτοι έν τή αρχή τής σειράς
δέ τήν Θήραν καί Κρήτην.Έκεϊθεν κατευθύνεται
τών Ά νδεω ν πρός τό μεσημβρινόν άκρον τής
διά μέσου τής Μικράς Ά σ ία ς πρός τό Κουρδι
Νοτίου Αμερικής. Ά π α σ α ή σειρά αϋτη βρέχε
στάν καί τά ορη τών Ά χ αντίδω ν (ΑίΊΐαηΠ β).
ται ύπό θαλάσσης, ής τό βάθος είνε 5 — 6000
Εΐτα δέ τέμνουσα λ οξώ ; τήν χερσόννησον τών
μέτρα σχεδόν παρά τήν ακτήν.
Ινδιών κάτωθεν τών όρέων νϊη<1Ιΐγ3 διευθύνε
ται πρός τήν περιλαλητον γραμμήν τών ηφαι
Ή δεύτερα γραμμή άοχεται έπίσης έκ τού
στείων τών νήσων Σουμάτρας καί Ί α β α ς , παρ’
μεσημβρινού άκρου τής Νοτίου Αμερικής, έκ
α ί; τέμνει τήν πρώτην κυκλοτερή γραμμήν α 
τών ηφαιστειωδών κρατήρων τής Γής τον Πυ
κριβώς είς τήν θέσιν, ένθα Συνέβη κατά τό
ράc ( T e r r e -d e -F e u ), διέρχεται τόν Είρη.ικόν
1883 ή ε'κρηξις καί ό καταστρεπτικό; σεισμός
Ωκεανόν διευθυνομένη πρός τά ηφαίστεια τών
τού Κρακάτοα όρους. Ή θέσις αϋτη τής τομής
νήσων Σάνδουϊχ, τάς όποιας άφίνει ολίγον πρός
τής πρώτης καί τής τρίτης κυκλοτερούς γραμ
τά δεξιά, προχωρεί έπί τών ηφαιστείων τών
μής είνε ή χώρα τής γής, ένθα ύπάρχουσι τά
νήσων Άλεουτίνων, ένθα τέμνει την πρώτην ανω
πολυαριθμότιρα καί τά φοβερώτερα ήφαιστεΐα
τέρω πεοιγραφείσαν γραμμήν. Έκεϊθεν δέ διίρ-
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Έ κ τής χώρας δέ ταύτης άναχοιρούσα ή τρίτη
γραμμή διέρχεται διά της Αυστραλίας τέμνουσα
αύτήν κ ατά τήν δυτικήν παραλίαν. Είτα διερχομένη διά τού Ειρηνικού ’Ωκεανού μεταξύ τών
ηφαιστείων τής Νέας Ζηλανδίας προς νότον καί
τών νήσων Τόγγα προς βορράν διευθύνεται πρός
τά ηφαίστεια τών νήσων Γαλλαπάγου, δι’ ών
καταλήγει εις τον ισθμόν τού Παναμά, ε'ξ ού
κατά πρώτον άνεχώρησεν.
Ή Ελλάς ώς βλέπομεν είνε χώρα κείμενη
σχεδόν όλόκληοος ίπί τής μεγάλης γραμμής τής
διαρρήξεω; τού φλοιού τής γής. Διά τούτο δέ
και πάντοτε έκ τής άρχαιότητος ύπόκειται εις
συχνάς καί ίσχυράς σεισμικάς δονήσεις καί εις
μεταβολάς τού εδάφους μεγάλας. Λύτη ή Ε λ 
ληνική ιστορία μαρτυρεί περί τών κατά καιρούς
σεισμικών καταστροφών,ας τινας ΰπέστησαν έπανειλημμένως οί κάτοικοι τής χώρας ταύτης.
Ή διάρρηξις τών στρωμάτων τού φλοιού, έφ’ ού
κεΐται τό έδαφος τής 'Ελλάδος, έπήνεγκεν έσωτερικώ; εΰρυτάτας κοιλότητας καί £ωγμάς ϋπερμεγέθεις κενάς, αΐτινες έκάστοτε χκίνουσαι γί
νονται αϊτιαι συχνών μετακινήσεων καί μεταβο
λών τών στοιβάδων τού εδάφους. 'Ολόκληροι
όγκοι γής καί βράχοι μετέωροι ύπέρ ή παρά τάς
κοιλότητας ταύτας διά τής άκατκπαύστου υπο
γείου διαλυτικής καί χημικής επεξεργασίας τών
τε κυκλοφορούνιων ύδάτων καί τής κεντρικής
θερμότητος άποσπώμενα άποτόμως από καιρού
εις καιρόν καί κατατριβόμενοι δίδουσι χώραν εις
νέας μεταβολάς τού εδάφους καί μετακινήσεις
αυτού καί σεισμικάς δονήσεις. Έ κάστη δέ τοιαύτη αιφνίδια μεγάλη ανατροπή τών υπογείων
στρωμάτων εξακολουθεί έτι έπί ημέρας τινάς
κατόπιν ε ν εϊδει μικρότερων καί άσθινεστέρων
δονήσεων, έως ού άποκατασταθή καί πάλιν ή
διαταραχθεϊσα πριν ισόρροπος θέσις τών υπογείων
στρωμάτων έπί τινα καιρόν.
Ή γραμμή δέ, έφ’ ή ; χεΐται ή 'Ελλάς, ώς ούσα διάρρηξις δέν είνε εντελώς ευθεία, άλλ' ανώ
μαλος καί φέρουσα πλαγίως διαφόρου; δευτερευοϋσας διαρρήξεις κατά διαφόρους διευθύνσεις.
"Ενεκα τούτου δέν είνε καί παντα τά μέρη τής
Ε λλάδος εξ ίσου υποκείμενα εις σεισμικάς δονή
σεις. Αί πρός τούτο δέ ακριβείς παρατηρήσει;
τών τελευταίων ετών ύπό τού μακαρίτου διευθυντού τού ’ Αστεροσκοπείου ’Αθηνών Σμιθ, έδει
ξαν ότι δέ/.α εξ κυρίως κέντρα σεισμών έν Έ λ λάδι υπάρχου σιν (ΐδε « Ε σ τ ία ς » σελ. 551).
Η άνακαλυψις καί ή γνώσις τών τριών τού
των γραμμών τών παριστανουσών μεγάλας καθολικάς διαρρήξεις τού φλοιού τής γής είνε
σπουδαιότατη, καθ' ότι εξηγεί έτι ήαϊν πλεΐστα
φαινόμενα τών σεισμών καί καθοδηγεί ήμάς εις
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τήν άκριβεστέραν έκτίμησιν καί πιθανωτέραν έρ_
μηνείαν αυτών.
"Απαντα σχεδόν τά έν ε’νεργεία ηφαίστεια
τής γής, άπερ άριθμούνται σήμερον περί τά 250
ε’ν όλιρ,— εϋρηνται έπί τών τριών τούτων γραμ
μών καί ιδίως, όπου αί γραμμαί αύται κείνται
παρά τήν θάλασσαν ή διέρχονται διά μέσου
αυτής. Καί ή τελευταία αΰτη παρατήρησις έ
χει μεγίστην σημασίαν εις τήν έξήγησιν τής πα
ραγωγής τών ηφαιστείων καί τού αιτίου τών σει
σμών έτι, ώς θέλομεν ίδει κατωτέρω.
Οί σεισμοί, οΐτινες πολλάκις συμβαίνουσι κα
ταστρεπτικοί έπί τών γραμμών τούτων, οΰχί
σπανίως επέρχονται σχεδόν συγχρόνως έπί δια
φόρων σημείων τής αυτής γραμμής.
Ί ν α δ έ μή άνατρέχωμεν εις παλαιότερα συμβάντα, άναφέρομεν ότι κατά τό 1883 ταΰτοχρόνως σχεδόν μέ τόν καταστρεπτικόν σεισμόν
τής Ίσχίας έν ’Ιταλία συνέβη καί ή φοβερά ε"κρηξις καί ό σεισμός τής νήσου Ι ά β α ς , αΐτινες
κείνται έπί τής αυτής γραμμής. Κ α τά τό τρέχον δέ ήδη ε'το; μόλις πρό μηνός συνέβησαν
σχεδόν ταύτοχρόνως οί καταστρεπτικοί σεισμοί
τής νοτιοδυτικής παραλίας τής Πελοποννήσου
καί τής Καρλεστώνος κειμένης ολίγον τι βορειότερον τής αυτής τρίτης γραμμής.
Μετά τάς μεγάλας ταύτας διαρρήξεις, ή γή
έν τούτοι; έξηκολούθει άδιαλείπτως νά συμπτύσ
σεται, συρρικνούται, άνυψούται, καθιζάνη, διαρ
ρηγνύεται εις διάφορα μέρη τού φλοιού αυτής,
άλλ’ εις βαθμόν μικρότερον, καθ’ όσον οί αιώνες
διέρρεον καί i φλοιός διά τής στερεοποιήσεως καί
τής έναποθέσεως εις τό έσωτερικόν αύτού νέων
στα βά δω ν έγίνετο παχύτερος, συμπαγέστερος καί
μάλλον άνθιστάμενος εις εκτεταμένα; διαρρήξεις.
Οϋτω βαθμηδόν μετεβάλλετο καί ήλλοιούτο
ή εξωτερική μορφή καί διάταξις τού φλοιού τής
γής διά τών κατά τόπου; γινομένων κυρτώσεων
καί καθιζήσεων, δι’ ών έσχηματίζοντο τά διά 
φορα όρη καί αί χλοεραί καί εύφοροι πεδιάδες,
διά μέσου τών όποιων κατέρρεον πρός τάς θαλασσας τ ά περισσεύοντα ύδατα τών βροχών, δι' ών
άνέδυον έκ τού πυθμένος τών θαλασσών νήσοι
καί χερσόνησοι ολόκληροι.
"Ολη αΰτη ή άένναος μεταβολή καί μετακί
νησες τού φλοιού έν τούτοις αίφνιδίως έκάστοτε
γιγνομένη παρήγαγε δονήσεις καί κλονισμούς
τού έδάφους ισχυρούς, οΐτινες έπέφεραν μέν έπανειλημμένως μεγίστας καταστροφάς καί απώλειας
εις τήν ανθρωπότητα, άλλ' έγένοντο πρόξενοι με
γίστου καί άπαραιτήτου καλού διά τήν έπί τής
έπιφανείας τής γής ύπαρξιν τής ζωής· διότι αί
άνωμαλίαι αύται έσχημάτισαν τάς στερεά; και
περιώρισαν τά ΰδατα εις εΰρυτάτας λεκάνας, άλ-
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Ή άνάμνησις δέ τού γεγονότος τούτου εις τού;
λαούς τής Ε λλάδος, τή ς ’Ιταλίας, τή ς Α'.γύάγονος καί καλύπτεσθαι ύπό ύδάτων.
πτου καί τής Μικράς Ά σ ίκ ς έπλασεν έν τή ιστο
Αί διαταράξεις αύται έπομένως τού φλοιού |
ρία κατά διαφόρους παραδόσεις τόν κατακλυ
τής γής, αΐτινες φαίνονται ήμΐν έκ πρώτης
σμόν τού Δευκαλίωνος, τού Ώγύγου καί τού Ν ώε.
όψεως ώς άνωμαλίαι, είσίν έν τούτοις άναγκαΐχι !
Μή άρα δέν συνέβη όμοιον περίπου, άλλ’ εί;
καί καλαί ύπό τήν ε'ποψιν τής ύπάρξεως τής ζ ω 
ί μικρότερον βαθμόν, γεγονός καί επ' έσχατων έτι
ής επί τής γής. Α ί διαταράξεις αύται ήσαν
μόλις πρό τριών έτών κατά τόν καταστρεπτικόν
διά τόν γήϊνον οργανισμόν όρος προόδου καί άσεισμόν τής νήσου ’Ιάβας καί τήν ηφαιστειώδη
ναπτύξεως.
έκρηςιν τού όρους Κρακατοα πρός νότον τής Σ ιI νικής ; Κατά τήν φοβεράν ταύτην ε'κρηξιν άπαν
Πλείστας άλλοιώσεις κατά καιρούς ύπέστη ή
τ ό βόρειον μ.έρος τής νήσου εις περιφέρειαν 23
έπιφάνεια τής γής έκ τών συχνών καί αλλεπαλ
τετραγωνικών χιλιομ.έτρων ύπέστη αίφνιδίκν καλήλων αύτών μετασχηματισμών τού φλοιού, καθ'
θίζησιν. Ό γιγαντώδης ούτος όγκο; ά μ α καταοΰς χώραι ϋψηλαί καί έκτός τή ς θαλάσης έβυθίβυθισθείς εις 2 0 0 — 3 0 0 μέτρα ύπό τήν έπιφαζοντο ΰπ’ αυτήν, καί άλλαι πάλιν έκ τού πυθ
νειαν τής θαλάσσης παρήγαγεν άπότομον άνύψωμένος τής θαλάσσης άνήρχοντο εις μέγιστον ύψος
σιν τών ύδάτων καί σχηματισμόν ύπερμεγέθους
πρός σχηματισμόν όρέων. Καί εις τ ά ύψηλόκύματος κατακλύσαντος εις ικανήν έκτασιν καί
τερα όρη πολλαχοΰ άπαντώσιν ολόκληρα στρώ
εις ϋψος 3 0 — 3α μέτρων τάς πέριξ νήσους καί
μ ατα λειψάνων όστρακοδέρμων, δεικνύοντα κα
καταποντίσαντος πλείστας κώμας καί κωμ,οπόταφανώς, ότι τό έδαφος τούτο τών όρέων εύρίλει; άκμαζούσας έπί τών παραλίων τής Ίαβας
σκετο άλλοτε ποτέώςπυθμήν ύπό τήν θάλασσαν. ■
καί τή ς Σουμάτρας καί άπολέσαντος πλείονας τών
’Εν τοΐς κυματισμοΐς τούτοις τού φλοιού τής ι
3 5 χιλιάδων ατόμων !
γής καί τοϊς κλονισμοί; αύτού άπεχωρίσθη ή Εύ- I
Εάν δέν ύπήρχον σήμερον τά τηλεγραφικά
βοια έκ τής Στερεά; Ε λλά δος, κ ατά τόν ΙΙλίσύρματα νά γνωρίσωσιν εύθύ; τό γεγονός τούτο
νιον, ή Κύπρος έκ τής Ά σ ία ς καί ή Σικελία έκ
εις όλον τόν κόσμ.ον· έάν δέν ύπήρχεν ύ άτμ,ός
τής Νοτίου Ιτα λ ία ς. Έ κ τών διαταράξεων τού
καί τά άτμόπλο’. α καί ή εύχερή; συγκοινωνία,
των καί τών κυματισμών τού φλοιού τής γής
δι’ ών έξητασθησαν λεπτομ.ερώς τά μ,έρη τής
τό έδαφος, όπου άλλοτε ήκμαζεν ή αρχαία Καρκαταστροφής καί ήρευνήθησαν αί απέραντοι έκ
χηδών εϋρηται τανύν βεβυθισμένον ύπό τήν έπιτής αιφνίδιας πλημμύρας έρημωθεΐσαι έκτάσεις
φάνειαν τής θαλάσσης· ένεκα τούτων επίσης καί
καί έξηκριβώθησαν αί άπώλειαι, βεβαίως έπί
ή αρχαία Μασσαλία τών Φωκαέων εϋρηται ύπό
πολλούς αιώνας οί περισωθέντες λαοί τών νήσων
την θάλασσαν. Κ α τά τινα έκ τών κυματισμών
| έκείνων θά ένόμιζον ίσως, ότι ή πλημμύρα ήτο
καί διαταράξεων αύτών τού φλοιού άνεφάνη ή
| παγκόσμιος καί θά διετήρουν έν τή άναμνήσει
νότιος ’Ιταλία, καί άνέδυσε τό Ταίναρον καί ή
τής ιστορίας αύτών τό γεγονός τούτο ώς τινα
Πελοπόννησος κ ατά τούς πρώτους χρόνους τής άννέον γενικόν κατακλυσμόν ! . . .
θρωπότητος.
[Έπιται τό τί)ος.]

λως ή έπιφάνεια τής γής ήθελεν είναι λεία καί |

Ή ιστορία όλων τών περί τήν Μεσόγειον θά
λασσαν λαών, ήτοι τών κατοεκούντων τά παρά
λια τής Ε λ λ ά δος, τής Μικράς ’ Ασίας, τής Αί
γυπτου καί τής Ιταλίας, κατά παράδοσιν
φέρει μέγαν τινά γενόμενον κατακλυσμόν. Ή έπιστήμη σήμερον μή παραδεχομένη κατακλυ
σμόν παγκόσμιον ώς μή ύπαρχόντων έπί τής
έπιφανείας τής γής ικανών ύδάτων, όπως καλύψωσι καί τά ύψηλότερα όρη αύτής, έξηγει τό ι
στορικόν τούτο συμβάν έκ τής παρακτίου πλημ
μύρας τής θαλάσσης, ήτις συνέβη ένεκα τή , αι
φνίδιας άναδύσεως τού Ταινάρου καί τής Πελο
ποννήσου κ ατά μέγα μέρος.
Έ κ τής άναδύσεως ταύτης τά ϋ δατα τής
θαλάσσης ύπερεκχειλίσαντα άποτόμως άνήλθον
πρός στιγμήν εις ικανόν ϋψος πρός τήν ξηράν τών
παραλίων χωρών τής Μεσογείου θαλάσσης καί
κατέκλυσαν άπεράντους έκτάσεις προξενήσαντα
μεγίστας καταστροφάς τών κατοίκων.

Ι ο . ΦοΥΕΤΑΚΟΕ.
- Ρ Ι Ο Ι <= - --------------

ΟΙ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Α Ι
Τ Η Σ ΙΟΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜ ΙΑΣ
χ α τ ά τ ά ς π ρδς τήν

Γ ερ ο υ σ ία ν

χόμ η τος

ίχ Ο έσ η ς

του

Γ υ ίλ φ ο ρ δ .

Τ '
Κ ω νστα ντίν ος

Ά σ ώ π ιο ς.

Ό κ. Κ. Ά σώπ ιος, όιχμένων πρό πενταετίας
έν Τεργέστη, όπου όιετήρει σχολήν, δικαίως ά πολαύουσαν μεγάλης φήμης, έλαβεν έντολήνπαρ’
έμού, τή συγκαταθέσει τού λόρδου Άρμοστού,
νά μεταβή εις Γοτίγγην καί μετά ταύτα νά ε"λθη ενταύθα, έάν ήθελε ζητηθή ή υπηρεσία του.
Ά φ ’ ού διέμεινεν έπί τρία έτη έν Γότίγγη, έ-
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7τειδή δέν ήτο αναγκαίος ενταύθα,

μετέβη ε’ις
Βερολίνου, όπου ώς εν Γοτίγγη έπηύξησε τάς ά
πειρους γνώσεις τής κλασικής φιλολογίας, δι’ ών
ή το ήδη πεπροικισμένος. Ή δ η εύρίσκεται εις Π αρισίους καί ελπίζω δτι θά ριοί έπιτραπή νά φέρω
αύτον μ ετ’ έμού ενταύθα πρό τού Νοεμβρίου.
( Έ χ θ ι σ ι ς τ ή ; I I Μαρτίου 1 8 2 3 )

Ό έξ Ίωαννίνων Κ . Ά σώπ ιος πρώτος διδά—
σκαλος τών
έν Τεργέστη ’Ελληνικών Σ χ ο
λείων, άπεστάλη ύπ’ έμού κατά τό ε’τος 1818
τη άδεια τής Ύ μ . Ύψ. εις Γοτίγγην καί μετά
ταύτα εις Βερολίνου καί Ιίαρισίους, δπου έσπούδασεν εις τάς πολλάς αύτοϋ γνώσεις νά πρόσθεση
καί νέας. Ή σημερινή αυτού εργασία έν τη εκ
παιδεύσει τών ιερέων καί τών νομικών δέν θά
διαρκέση πολύ, ά λ λ ' ή υπηρεσία αυτού ε’σται
εις ακρον άναγκαία έν τ ώ τμήματι τής φιλο
λογίας.
Γ
Ν εόφ υτος Β ί μ ί α ς

Ε πειδή κ ατά τον προσεχή Σεπτέμβριον ή με
ταξύ τού Ίεροδιακάνου Ν . Β άμβα καί τών Κυρίων(;) Αργοστολιού συμφωνία θά λήξη, δυνάμεθα νά έλπίσωμιν δτι θά άποκτήσωμεν καθηγη
τήν, ε’χοντα άπειρους γνώσεις τής φιλολογίας καί
τών φυσικών επιστημών.
ΐ'Ε χ θ ίο ι ; τ ή ; 31 Μ χρτΙου 1 8 2 3 .)

d g e ) μετά πολλής έπιτυχίας πρό εΰχαρίστησιν
τών προϊσταμένων του άκαδημαϊκών. "Η δη έπιθυμώ νά διατηρήσω αυτόν ε’πί εν ε'τος εις Λον
δίνου, ϊνα παρευρίσκηται εις τό δικαστήριον τού
Ναυαρχείου.
( Έ χ θ ι β ι ς τής 3 ) Μαρτίου 1 8 2 3 .)

Ό καθηγητής Μανιάκης (νεωτέρα Ιστορία)
κατά τά ς άρχάς Νοεμβρίου τού 1826 ήθέλησε
νά κάμη εναρξιν τών παραδόσεών του, ά λ λ ’ έλλείψει ά/.ροατηρίου άπεσύρθη. Τή ημέρα Πέμπτη
έποιήσατο ε’ναρξιν έπί παρουσία τού ’Εφόρου Καρανδινού, έμού (Γυίλφορδ) καί τίνος άλλου καθηγητού καί τίνος ξένου. Τή έπςμένη δμως ημέρα
είχεν ώ ς άκροατάς πλέον τών 2 0 φοιτητών.
θ'

Βουλγαρίας έξεπαιδεύθη κυρίως έν Παρισίοις.
Μ ετά ταύτα ίμεινεν έπί τινα χρόνον έν Κ εφαλ
ληνία δπου έγώ εΰρον αύτόν κατά τό παρελθόν
ε’τος Οΰτος διδάσκει μεταφυσικήν, άκολουθών
τό σύστημα τού D u g e ld S tu a rt. "Ηκουσα σχε
δόν ολας τά ς παραδόσεις του, εΰρον δέ αύτάς
σαφείς εις γλώσσαν γλαφυράν καί καθ’ ολοκλη
ρίαν άπηλλαγμένας τώ ν έπικινδύνων έκείνων άρχών, αΐτινες δυστυχώς εύκόλως δύνανται νά
είσχωρήσωσιν εις έπιστήμην άναγκαίαν όσω καί
λεπτήν. ’Οφείλω δέ νά παρατηρήσω δτι ή
γλώσσα, ήν λαλούσιν οί μνημονευθέντες καθηγηταί είνε καθαρωτέρα έκείνης, ήν οί κάτοικοι
τής νήσου μεταχειρίζονται, καί ότι μάλιστα οί
καθηγηταί καθιστώσι προσεκτικούς τούς μαθητάς
αύτών εις τ ά λάθη τής κοινής γλώσσης, άτινα
όφείλουσι νά άποφεύγωσιν.

δέν έπεδόθη εις τόν παραλήπτην, άνακρίσεως ό
μως γενομένης άπεδείχθη ότι ό ύπηρέτης οστις
έφερεν αύτά εις τό ταχυδρομείου χατεχράσθη.
"Οτε δέ κυρία τις Ιω άννα τόνομα παρεπονέθη
δτι έπιστολή άπευθυνομένη πρός αυτήν δέν έλήφθη, ή έξέτασις άπέδειξεν δτι 29 κυρίαι φέρουσαι ταϋτό όνομα κατώκουν έν τή αύτή συνοι
κία, οΰδεμίαδ’ ένδειξις τής διευθύνσεως ήδύνατο
νά δδηγήση τόν διανομέα, ϊνα άνεύρη τόν άληθή παραλήπτην. Έπιστολή τις περιείχε τήν
έξής έπιγραφήνβΤω κυρίω τά δ ε, κατοικούντι εις
άπόστασιν τριών μιλιών έκ τής άγοράς τών κτη
νών έν τ φ κτήματι τού δουκός τού Μπουκλέϋ.»

("Ε π ιτα ι το τέλος)
Δ ρ . Γ ε ώ ρ γ ιο ς

Ί ω α ν ν ίδ η ς.

Ό έκ Σμύρνης νέος Γεώργιος Ιωαννίδης μετά
τάς έν Γοτίγγη σπουδάς του έπέστρεψεν εις Ε λ 
λ ά δ α , τό παρελθόν δέ ε'τος μετέβη εις Λιβόρνον.
Τόν εύρον ένταϋθα καί λογίζομαι ευτυχής έπί
τούτω. Αί γνώσεις, δ χαρακτήρ'αυτού καί ή έπιτηδειότης πρό; μόρφωσιν τών μαθητών του καΟισ.ώσιν αύτόν άνεκτίμητον. Χορηγώ εις αύτόν
τριάκοντα τάλληρα κατά μήνα καί προτείνω
τό ποσόν τούτον νά χορηγήται εις αυτόν παρά
τού δημοσίου. . . . Τούτον προτείνω ούχί ώς κα
θηγητήν, άλλ’ ώς διευθυντήν τών κλασσικών σχο
λών. Βοηθεϊται δέ παρά τίνος νέου Κερκυραίου
θ ω μ ά Γουλίου.. . . Ό άριθμός τών νέων, οΐτινες
άκολουθούσι τάς νυκτερινάς παραδόσεις έν τοΐς
έλληνικοις, αύξάνει καθ’ έκάστην, ή δέ μέθοδος
τή ς διδασκαλίας ήν οΰτος καί οί άλλοι καθηγηταί μετέφερον έκ Γερμανία; θέλει ε’χη ώς άποτέλεσμα. μετά τών μαθητών τών κ. Φιλητά
καί Ιίικόλου, ένα ούχι εύκαταφρόνητον άριθμον
προβιβασίμων κατά τόν έρχόμενον Νοέμβριον.

Διεδόθη δτι ή Κυβέρνησις προτίθεται νά προςκαλέση τον διάκονον Βαμβαν ώς διδάσκαλον
τού Ιεροσπουδαστηρίου. Ε κλογή καλλιτέρα τα ύ της δέν δύναται νά γείνη. Ά λ λ ’ οΰτος είνε τόσον
προσκεκολλημένος εις τό Άργοστόλιον και τόν
οικογενειακόν βίον, διότι ε'χει περί έαυτόν πάν
τοτε τήν χήραν άδελφήν του καί την οικογέ
νειαν αύτής, ώστε δυσκόλως θέλει άσπασθή τόν
μοναχικόν βίον, δν τό Ιεροσπουδαστηρίου άπαιΓ
τιϊ Διά νά καταπείσωμεν αύτόν, ήδυναμεθα νά
Ν ικ ό λ α ο ς Π ίκ ο λ ο ς .
τώ προσφέρωμεν καθηγητικήν τινα έδραν έν τη
Έν ώ εύρισκόμην έν μεγάλη άδημονία διά
’Ακαδημία. Κ αί έπειδή είνε κάτοχος έξ ίσου
τόν
διορισμόν μεταφυσικού.. . . ε’σχον τήν μεγί—
τής θεολογίας, τών φυσικών έπιστημών καί τής
στην
ευτυχίαν νά εϋρω τον κ. Ν. Πΐκολον έκ
φιλολογίας, δέν θά ήτο δύσκολου νά άνταλΤυονάβου
άνευ έργασίας έν Άργοστολίφ. Οΰτος
λάξη τήν έν Άργοστολίφ θέσιν του διά τίνος κα- j
είνε βεβαίως εί: τών μάλλον πεπαιδευμένων Ε λ 
θηγητικής έδρας.
λήνων τού αίώνος, έστρεψε δέ τήν προσοχήν αύΐ'Ε χ θ ι σ ι ; τής 13 Ιουνίου 1 8 2 9 .)
τού ιδία εις τήν φιλοσοφίαν, παραδεχθείς τάς
Η'
άρχάς τής Σκωτικής σχολής. "Οθεν μετά θάρ
ρους συνιστώ αύτόν εις τήν Κυβέρνησιν καί θε
Λ ρ . Ν ικ ό λ α ο ς Μ α ν ια κ ή ς .
ωρώ τόν έαυτόν μου ευτυχή, διότι δύναμαι νά
Ό Δρ. Νικόλαος Μανιακής έκ Πάργας, κα
προσθέσω δτι οΰτος είνε έτοιμος νά άρχίση τάς
θηγητής τού άλληλεθνούς δίκαιου καί τής νεωπαραδόσεις κατά τόν προσεχή Νοέμβριον.
τέρας Ιστορίας, άποσταλείςύπ’ έμού εις ’Αγγλίαν
("Ε χ θ ισ ις τή ς 3 1 Μαρτίου 1 8 2 3 )
πρός σπουδήν τής έπιστήμης ταύτης ( jl l S d e l le
g e n ti) ίσπούδασεν εις Κανταβριγίαν (C a m b riΌ κ. Νικόλαος Πικολος έκ Τουρνάβου τής

Ο Χ Π Ρ ΙΣΜ Ο Σ
Σαν ϊρ#’ ή βαρυχειμωνιά

τόν ουρανό μας μαύρη,

Δ ίν χλαίω τό γοργό π ουλί, ποΰ πάει μ ϊ τά π ο υ λ ώ
Ναύρη 'ς τά ξένα άλλη φωλιά
Κ α ι χαλοσΰνη γαύρη.

Τ Ο ΤΑΧΥΔ ΡΟ Μ ΕΙΟ Ν Τ Η Σ ΑΓΓΛΙΑΣ

Μά χλαίω τό φτωχό δεντρί ποΰ 9ε νά μένη άχόμα
Κ α ι μ ’ όλα τά χιονόβροχα χαί μ ’ δλον τόν βοριά

Έ κ τής έπετείου έκθέσεως τής περιλαρβανούσης τά τελεσθέντα έν τή ταχυδρομική ύπηρεσίρ:
άπό 1 ’Απριλίου 1 8 8 5 μέχρι τής 31 Μαρτίου
1886 άποσπώμεν τούς έξής άριθμούς. Κ α τά τό
διάστημα τούτο παρεδόθησαν έπιστολαί 1,403,
5 4 7 ,9 0 0 παρατηρεϊται δ ’ αΰξησις επί τής αΰτής χρονικής περιόδου τού παρελθόντος έτους
κ ατά 3 ,2 τοϊς έκατόν, καί άντιστοιχούσι δι’
έκαστον κάτοικον τού βασιλείου 3 8 ,6 έπιστολαί.
Επιστολικά δελτάρια 1 7 1 ,2 9 0 ,0 0 0 · αΰξησις
6 ,5 τοϊς 1 0 0 . Προσθέτοντες εΐς τούς άνω άριθ
μούς τά έντυπα, τάς έφημερίδας, τά δέματα
εύρίσκομεν 2 .0 9 1 ,1 8 3 .8 2 2 . Προσετέθησαν εις
τά προϋπάρχοντα 371 ταχυδρομικά γραφεία καί
8 60 γραμματοκιβώτια. 1 2 ,8 2 2 ,0 6 7 έπιστολαί,
δελτάρια, έφημερίδες καί δέμ α τα έπεστράφησαν. Έ κ τούτων 4 41 ,76 5 δέν κατωρθώθη νά
έπιδοθώσιν εις τούς άποστολείς αύτών· 175,246
περιεΐχον χρηματικά ποσά, καί 2 6 ,9 2 8 ήσαν
άνευ διευθύνσεως· 1620 έπιστολαί έκ τών τελευ
ταίων τούτων περιεΐχον εις χ ρή μ ατα καί συ
ναλλάγματα 93,321 φράγκα καί 50. Πληθύς
ζώων μεθ’ δλην τήν άπαγόρευσιν άπεστάλη διά
τού ταχυδρομείου. Εις Δουβλίνου μόνον έν τή
μεταβιβάσει έκρατήθησαν δύο όρνιθες, οκτώ
ποντικοί καί δύο ακανθόχοιροι. Μία έκ τών ορ
νίθων άποστελλομένη εις κτηνίατρον τού Λονδίνου
ήτον άρρωστος χαί άπέθανε μεθ’ δλας τάς φρον
τίδας τών ύπαλλήλων τού ταχυδρομείου. Πάντα
τάλλα ζ ώ α άπεδόθησαν ζώ ν τα εις τούς άποστολεϊς αύτών.
Άποστολεύς τις έκ Λιβερπούλης παρεπονέθη
δτι δέμα πιριέχον φιάλην οίνου καί κυτίον σύκων I

Π άντα ’ς τήν ΐο ια τ ή μερ^ά,
Π άντα

Κ ι* ό τ α ν

'ς τό ίδ ιο χώ μα.

χ ω ρ ίζ η δ υ ό χ α ρ δ ια Γ ς ή τ ύ χ η

ή

ώ ρ γ ισ μ ίν η ,

Δέν χλαίω έχείνη τήν χαρδ^ά που 8ά ξενιτιυ τή,
Μά χλαίω χαί πονώ γ ι' αύτή
Ποΰ μοναχή θά μ ένη .
Γ β ο ρ γιο ε

Δ ρ ο ε ιν η ε

ΣΗ Μ ΕΩ ΣΕΣ
Έ κ Πετρουπόλεως έκπέμπονται προσεχώς δύο έπιτροπαί· ή μέν εις τήν Λευκήν θάλασσαν καί τήν
λίμνην Όνεγα δπως μελετήση το σχέίιον διώρυγος
ένοΰσης ταύτην μετά τής θαλάσσης' ή δε εις τήν διοίκησιν Πέρμ προς προκαταρκτικήν μελέτην σιδη
ροδρομικής γραμμής μεταξύ Κάμας καί Πετσόρας.
Έ ν τώ Ά μ ε ρ ι κα ν ω έ πι σ τ ή μ ο ν ι περιγράφεται μηχάνημά τι τοϋ Τζών Ά δαμ ς δι' ου κατορθοϋται νά σταματά έν άκαρεΐ πλοΤον πλέον έν με
γάλη ταχΰτητι καί οδτω καθίστανται αί συρράξεις
ήττον επικίνδυνοι. Τά γενόμενα πειράματα απέδει
ξαν τήν πλήρη επιτυχίαν τοϋ μηχανήματος.
Έ ν Λειψία διατρίδει κατά τό παρόν διάσημος ίάπων δικαστή; άποσταλείς δπως σπουδάση τήν νομο
θεσίαν καί τήν όργάνωσιν τώ’ν νόμων τοϋ γερμανικού
κράτους. Τό υπουργείου τών εξωτερικών έσΰστησεν αύ
τόν εις τόν πρόεδρον κ. Σίμψωνα μεθ' ού συνεννοεί
ται διά διερμηνέος, διότι ό σοφός ίάπων δικαστή;
γνωρίζει μόνον τήν αγγλικήν γλώσσαν.
Έ ν τη πόλει ϋβΓίιβΙιιηβη τής ’Ανατολικής Πρωσ-

αίας έωρτ άοθη πρό τινων ήμερων ή έναρξις τοϋ νέου
3ί* ήλεκνρικοϋ φωτόςφωτισμου, δι’ οδ όχι μόνον φω
τίζονται άπασαι α! οδοί άλλα καί το εσωτερικόν κολ
λών οικιών ΤΙ δύναμις δέ προς παραγωγήν τοΰ
φωτός παρέχεται ύπο τοϋ ποταμού, όστις ρέει διά τής
πόλεως. Ό υπουργός τής εκπαιδεύσει»; ΟεβεΙβΓ απέσΤίίλε τώ δήμφ συγχαρητήριον τηλεγράφημά.
Ή βασίλισσα Μαργαρίτα τής Ιταλίας Ιχει περι
δέραιου έξ ερυθρών χοραλλίων τό όποιον πάντοτε φέ
ρει επί του σώματός της ήμερος τε χαί νυχτός. Εάν
δε ενίοτε τό περιδέραιον τούτο δεν αρμόζεται προς
τόν λοιπόν χόσμον τής βασιλίσσης, έγχρύπτεται ϋπό
τόν χιτώνα. Ιίερί τοϋ περιδέραιου τούτου υπάρχει ή
έξης διήγησις. Πρό πέντε έτών ό ’Ιταλός διάδοχος
τοϋ θρόνου Βίχτωρ Εμμανουήλ μετέδη μετά τοϋ παι
δαγωγού αύτοϋ εις Ένετίαν χαριν αναψυχής. ΈχεΤ
ϊπί τίνος παραθύρου έμποριχου καταστήματος παρετήρησεν κοράλλια άτινα τώ ήρεσαν χαθ’ υπερβολήν.
«Θ ά τά αγοράσω, είπε, διά τήν μαμά μου», χαί είσελθών έν τω χαταστήματι, ήρώτησε περί τή; τιμής.
« — Τόσα χρήματα, είπε, όσα μοί ζητείτε δεν Ιχω'
άλλα θά σάς χάμω τήν έςής πρότασιν. Θα αγοράσω
σήμερον ολίγα μόνα χοράλλια, όσα δύναμαι έχ των
χρημάτων τά οποία έχω. Τά άλλα σάς παρακαλώ
νά μοί τά φυλάξετε, χβί όσάχις οίχονομώ εχ των
χρημάτωι μου ϊχανόν ποοόν, θά σας τό στέλλω ϊνα
μοί στέλλετε ίσα χοράλλια δύναμαι ν' άγ.ράσω διά
τοϋ οίχτνομηθέντος ποσοΰ». Ή συμφωνία Ιγένετο άποδεχτή, οϋτω δέ μετα δύο έτη ήδυνήθη ό βασιλόπαις
νά έγχειρίση τό περιδέραιου εις τήν μητέρα του Ή
δε Μαργαρίτα μαθοϋσα χατόπιν τάς λεπτό ιερείας
τής άγορας ταύτης τόσοι συνεχινήθη ώστε είπεν εις
τόν υιόν της:—Τοϋτο είνε τό πολυτιμότερου των χα
σμημάτων μου' θά τό φέρω πάντοτε έπί τοϋ σώματός
μου, ϊνα μοί ένθυμίζη τήν τρυφερότητά σου χαί τήν
πρός εμέ αγάπην σου.»
Τά « Είχονογρχφιχά Νέα» άφιεροΰσι τρίστηλου άρ
θρου εϊ; τά προϊόντα τής Κύπρου έν τή Αποικιακή
Εκθέσει τοϋ Λονδίνου, ήτις διετράνωσε τό μεγαλείου
τοϋ Βρετανιχοΰ χράτους χαί άπέδη έχ πάσης άπόψεως επιτυχέστατη. Ή έλληνιχή νήσος, χαίπερ άμαυρωθείσα λόγφ πολυτελείας ΰπό άλλων άγγλιχών
χτήσεων, παρέστη έν τή άμίλλη αρκούντως ευπρό
σωπος. Τινά έχ των έχτεθέντων μεταξωτών υφασμά
των ήγοράσθησαν υπό τή; άνασσης, τό ενδιαφέρον δ'
εϊλχυσε χαί ό αρχαϊκός τρόπος, χαθ' όν ΰφαινον τό
νήμα τρείς Κυπριαι γυναίκες, πεμφθείσαι ϋπό τοϋ
Σίρ Βίδδωλφ. Διάφοροι Αγγλοι αξιωματικοί έξέθη•ζαν είχόνας χαί φωτογραφίας τοποθεσιών τής νήσου,
συλλογάς οπλών, αγαλμάτων, κειμηλίων χαί κεραμείων σκευών. Τ ά ποικίλα γεωργικά προϊόντα τής
νήσου έμαρτύρησαν φυσικόν πλοϋτον ούχ ευκαταφρό
νητου, μεγάλως δ' έθαυμάσθησαν τά πρός καταστρο
φήν τήν άχρίδων μηχανήματα. Καί οί Κύπριοι οίνοι
εϋρον έν τή Εκθέσει ού μικράν χατανάλωσιν, καίτοι
έκρίθησαν ϋπό τών Ά γγλων λιαν γλυκείς.
Ό αντιναύαρχος Θωμαζέ έξητήσατο παρά τής
κυβερνήσει»; άδειαν νά συγκρότηση εταιρείαν, άναδεξομένην νά καταστήση τους ΙΙαρισίους πόλιν ούτως

ειπείν έπιθαλά-σιον, ώστε νά χαταίρωσιν αύτόσε απ
ευθείας έχ τοϋ ώζεανοϋ πλοία μεγάλης χωρητιχότητος. Ή διώρυξ, ή ακολουθούσα τόν ροϋν τοϋ Σ η
κουάνα, θά καθίστατο διπλάσιά τής τοϋ Σουέζ κατά
τό πλάτος, ό δέ λιμήν θά Ικειτο έν St. Denis χαί
Poissy. Τά άναλώματχ τής τεραστίου ταύτης έπιχειρήσεως προϋπελογίσθησαν εις 110 έκατομμύρια. Ή
Εταιρία δεν ζητεί παρά τής χυδερνήσεως χρηματι
κήν χορηγίαν άλλά μόνον τό δικαίωμα νά καρποΟται τήν διώρυγα 99 έτη, καί νά είσπράττη κατά τό
χρονικόν τοϋτο διάστημα διαποριχά τέλη, όρισθησόμενα έχ συμφώνου μετά τής χυδερνήσεως.
Ό καθηγητής τοΰ Γυμνασίου Π. ουδέποτε κατώρθωσε νά έπιδάλη τάςιν χαί ήσυχίαν κατά τάς παρα
δόσεις του. Ο! μαθητα'ι προσήρχοντο απαράσκευοι
εις τό μάθημα, κατά δέ τήν διάρκειαν αύτοϋ Ιπραττον πλείστα όσα. Ό καθηγητής έπί τέλους τόσφ
είχε συνειθίσει εις τήν κατάστασιν ταύτην, ώστε οΰδεμίαν πλέον έδιδε προσοχήν. 'Ημέραν τινά όμως
όλοι οί μαθηταί έκ συμφώνου άπεφάσισαν καί τό μά
θημα τής επομένης ήμέρας νά μάθωσι καλώς
καί κατά τήν διάρκειαν αύτοϋ νά φερθώ-ι κοσμίως.
Τ ή ι έπομένην ήμέραι ό καθηγητής Π . εισέρχεται
εις τήν τάςιν. Νεκρική ηρεμία, θεωρεί έκπληκτος
τούς μαθητάς, μεταβαίνει εις τήν χαθέδραν, άφίνει
έχει τά βιδλία του, άλλ’ ή ήσυχία εξακολουθεί. Ό
καθηγητής άρχεται νά γίνεται ανήσυχος. 'Αρχίζει
τό μάθημα. Οί μαθηταί τώ άπαντώσιν άπταίστως.
Τό βιδλίον τρέμει εις τάς χεΐράς του . 'Εξετάζει πλή
θος μαθητών' όλοι είνε εκτάκτως παρεσχευασμένοι,
ή δέ τάξις είνε τόσον ήσυχος ώς νά είνε κενή. Αίφνης
ό καθηγητής άνορθοΰται ολοο, ρίπτει τό βιδλίον έπί
τής χαθέδρας χαί μετά φωνής στεντόρειας «Αϋτά τά
πράγματα δεν μ’ αρέσουν» φωνάζει' «αυτό είνε μια
τρομερά συνωμοσία, θά τιμωρηθήτε παραδειγματιχώς».
Δύο νέοι εισέρχονται εις τι τών καλών ξενοδοχείων
τών Αθηνών φιλονεικοΰντες μεγαλοφώνως.— Έ χομε
10 μπουκάλες κρασί στοίχημα,—λέγουν εις ιόνπροςελθόντα ξενοδόχου, όστις έγνώριζεν άμφοτέρου; πρό
μακροΰ χρόνου.
— Θέλετε νά τής φέρω τώρα ; έρωτά οδτος.
— Ναι, λέγει ό εις τών νέων άλλά Οά πληρωθής
άμα τελειώ-η τό στοίχημα, όταν θά ίδοΰμε ποϊος Οά
•χάση άπό τοϋς δυό μας.
— Δέν μέ μέλει, λέγει ό αγαθός ξενοδόχος, ένας
άπό τούς δυο σας θά χάση βέδαια.
Τή στιγμή εκείνη προστίθενται καί τινες άλλοι φί
λοι καί μετ’ où πολυν χρόνον καί αί 10 φιάλαι ήσαν
κεναί.
— Καί δεν 'μπορούμε νά μάθωμε . . . λέγει μειδιών
ό ξενοδόχος όταν οί δύο φίλοι προαήλθον όπως άποχαιρετήσωσιν αυτόν.
— Γιατί όχι. ’ Ενώ πριν διηρχόμεθα πρό τής
'Ρωσσικής εκκλησίας, έγεννήθηκε 'στο κεφάλι τοϋ
Γιάννη ή απορία άν πεση τό καμπαναρίό, άπό ποιο
μέρος θά πέση' ό Γιάννης έλεγε δεξιά, έγώ έλεγα
άπό τό μέρος τοϋ δρόμου. Τέλος έδάλαμε στοίχημα.
Νά ίδοϋμε' Οποιος χάση θά πληρώση τής μπουκάλες».
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