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ΕΙΣ Τ Ο Υ  ΟΦ ΘΑΛΜ ΙΑΤΡΟΥ
Διήγημα

Είχε σχεδόν κενωθήή τραπεζαρία τοϋ ιατρού, 
ίπου οί πελάται έπερίμενον τήν σειράν των. Ή το 
ή ένδεκάτη πρό μεσημβρίας, έδέχετο δέ καθ’ 
έκάστην, άπό τής ένατης μέχρι τής ένδεκάτης 
καί ήμισείας. Τό πρωί είογάζετο εις τό Νοσοκο- 
μειον, μετά δέ μεσημβρίαν έπεσκέπτετο τούς 
ασθενείς του κατ’ οικον. Ή  πελατεία του ήτο 
πολυάριθμος, ουδέ περιωρίζετο μεταξύ τών κα
τοίκων μόνον τή ; -ρωτευούσης, καθότι τό ονομά 
του, ώς άρίστου οφθαλμίατρου, ήτο γνωστόν καί 
εις τάς επαρχίας καί εις τό εξωτερικόν. Οί ασθε
νείς συνέρρεον πρός αυτόν πανταχόθεν, διό καί 
οί ερχόμενοι πρός έπίσκεψίν του έφοόντιζον νά ε'λ- 
θωσιν ενωρίς, διά νά καταλάβωσιν οσον έ'νεστι 
καλλιτέραν σειράν έκαστος. Σπανκότατον ητο 
νά έλθη τις μετά τάς ένδεκα. "Ωστε καί ή μα
γείρισσα, ήτις άπό τό εις τήν αυλήν κείμενον 
μαγειρεϊον ήνοιγε διά σχοινιού τήν ε'ξω θύραν καί 
έδείκνυεν εις τούς μή είδότας τήν είσοδον τού 
οικήματος,— αντίκρυ τού μαγειρείου,— καί τήν 
τραπεζαρίαν,—  δεξιά τής εισόδου, εις τό Ισό— 
γαιον,— έπαυε κατ’ εκείνην τήν ώραν ένασχο- 
λουμένη εις τά  τής υποδοχής τών πελατών καί 
έπεδίδετο άποκλειστικώς εις τήν προετοιμασίαν 
τού προγεύματος.

Έμενον είσέτι περιμένοντες νά ϊδωσι τόν ια
τρόν τρεις πελάται, ή μάλλον είπεϊν τέσσαρες: 
Μία κυρία κομψή μέ τήν μικράν θυγατέρα της, 
έχουσαν τούς οφθαλμούς δεμένους μέ λευκόν επί
δεσμον,— εις κύριος μεσόκοπος φέοων όμματοϋά- 
λια άλλ’ υγιής άλλως τούς οφθαλμούς, κατά τό 
φαινόμενου τουλάχιστον,— καί είς νέος.

Ό  νέος ήτο φοιτητής τής φιλολογίας, προπα- 
ρασκευαζόμενος διά τάς εξετάσεις του. Έπόνει 
ό δυστυχής καί έκράτει διαρκώς τήν χεΐρα έπί 
τού αριστερού οφθαλμού του. Τίτο ή σειρά του 
ήδη καί έπερίμενε μετά προφανούς ανυπομονη
σίας, όρθιος, προσηλών τόν δεξιόν οφθαλμόν είς 
τήν θύραν τού δωματίου τού οφθαλμίατρου.

Ό  μεσόκοπος ήτο έπαρχος Θήρας. Ε πωφε
λούμενος τής είς ’Αθήνας διαμονής του ηλθε νά 
βυμβουλευθή τόν ιατρόν, δωρεάν, (διότι τόν είχε

Τ 0Μ · ε  κ β ’  —  1 886

συμβουλευθή πρό ένός ήδη έτους έπί πληρωμή,) 
εάν δέν ήτο καλόν νά προμηθευθή δυνατώτερα 
ομματοϋάλια.

Ό  άνθρωπος είχε διάθεσιν νά συνάψη δμιλίαν 
μετά τών ευρισκομένων είς τήν τραπεζαρίαν, διά 
νά παρέλθη εΰκολώτερον ούτω ή ώρα, άλλ ’ αί 
πρός τούτο άπόπειραί του έναυάγησαν. Ό  φοιτη
τής άπεκρίθη πολύ λακωνικώς, ίσως μάλιστα ολί
γον άποτόμως, είς τήνέρώτησίν του έάν πονή κα
τά. συνέπειαν τής πολλής μελέτης. Ή  δέ κυρία, 
προσποιηθεϊσα ότι δέν ήκουσε φράσιν του εγκω
μιαστικήν διά τήν υπομονήν τού κορασιού, έξη- 
κολούθει συνδιαλεγομ.ένη μέ τήν μικράν της, άλ
λά τόσον ήσύχως, ώστε μόλις ήκούετο δ ψιθυ
ρισμός των.

’Απελπισθείς δ έπαρχος έβύθισε τήν χεΐρα είς 
τόν κόλπον του καί έκλέςας διά τής άφής με
ταξύ πολλών καί διαφόρων εγγράφων, έξήγαγε 
τήν ’Εφημερίδα τής Θήρας, πρό ήμερων ληφθεΐ- 
σαν, καί ήρχισε ν’ άναγινώσκη τό κύριον αρθρον, 
μ,ολονότι τό έγνώριζε πλ,έον έκ στήθους, λυπούμε- 
νος ότι δέν ήδύνατο νά τό άναγνώση υψηλή τή 
φωνή, είς έπήκοον τού φοιτητού καί τής κομψής 
κυρίας.

Ιδού  τί έλεγε τό αρθρον :
α’Ο Κος έπαρχος άνεχώρησε προχθές δι’ Ά -  

«θήνας.Εϋχόμεθα νά ίδωμεν αυτόν προσεχώς έπα- 
«νακάμπτοντα,έπ’άγαθώ τής νήσου. Καί όμως με
στά  λύπης, υπαγορευόμενης (τ ό  δμολογοϋμεν) έξ 
«αισθήματος έγωϊστικού, άναγράφομεν, κατά. δη- 
«μοσιογραφικόν καθήκον, τήν έπ’ έσχάτοις διαδο- 
«θείσαν έν τή πρωτευούση φήμην, ότι προσεκλήθη 
«ϋπό τής Κυβερνήσεως όπως διορισθή ε’ις θέσιν ύψη- 
«λήν, άνταξίαν τών μεγάλων αύτοϋ προσόντων.»

Σημειωτέον οτι ταύτα πάντα ανακριβή. Πρώ
τον οϋδεμία περί τοϋ έπάρχου Θήρας φήμη ¿κυ
κλοφόρησε ποτέ έν τή πρωτευούση. Δεύτερον, δ 
Κος έπαρχος δέν προσεκλήθη ΰπό τής Κυβερ - 
νήσεως, άλλ’ άπήλθε δυνάμει άδειας μετά κό
που καί μόχθου άποκτηθείσης, λόγω δήθεν ύγείας. 
Τρίτον, οΰδαμώ; έπρόκειτο περί προβιβασμού, άλλ’ 
άπ ’ εναντίας υπήρχε φόβος περί παύσεως, καθό
σον δ προστατεύων τόν ε'παρχον βουλευτής, δυ- 
σαρεστηθείς έπί τή άονήσει αιτήσεων τάς όποιας 
τό ύπουργείον έγαρακτήρισεν ώ ; υπερβολικά:,
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διεπραγματεύετο τού; ορούς τής μεταστάσεώς 
του εις τάς τάξεις τής άντιπολιτεύσεως. Τούτο 
[Λαθών 6 έπαρχος έδραμεν εις ’Αθήνας πρός εΰ- 
ρεσιν άλλων στηριγμάτων, δυνάμει των σχέσεων 
τής συζύγου του. Ευτυχώς εις τό ¡Αεταξύ ή ύπό- 
θεσις έσυμ-βιβάσθη δι’ αμοιβαίων παραχωρήσεων, J 
καί ό μεν βουλευτής εξακολούθησε δίδων την ' 
ψήφον του εις το ύπουργεϊον, διαμείνας οΰτωπι- I 
στός εις τάς πολιτικάς πεποιθήσεις καί εις τα 
πατριωτικά του αισθήματα, ό S' έπαρχος κα- 
θησυχάσας Six την θέσιν του έφρόντιζε περί τού 
αριθμού των όμματοϋαλίων του, δικαιών οδτω 
καί την άδειαν απουσίας.

Ταύτα έν παρενθέσει. Ή  S' έφημερίς ώς έξής:
«Χωρίς ν’ άδικήσωμεν τον-άγνωστον διάδοχόν 

«του, δυνάμεθα να έκφράσοιμεν την βαθεΐαν καί 
«ειλικρινή λύπην ημών έπί τή έπαπειλουμένη ά- 
«πωλεία τοιούτου έπάρχου. Ή  ελπίς ημών είναι 
«ότι έν τή αγάπη τουπρός την ήμετέραν νήσον, 
«αγάπη τοσάκις έκδηλωθείση, θ' άποποιηθή 
«πάντα προβιβασμόν όπως έξακολουθήση πα- 
«ρέχων Six τής πεφωτισμένης αύτού διοικήσεως 
«ευεργεσίας τή ήμετέρα νήσιρ.»

Καί έξηκολούθει τό άρθρον άνυψούν Six πολ- ι 
λών δοτικών τόν έπαρχον μέχρι τρίτου ουρανού! 
Εγνώριζεν ούτος τόν άρθρογράφον· ήτο έξάδελ- 

φος τής συζύγου του, διορισθείς διδάσκαλος εις 
τό σχολεΐον Θήρας, χάρις εις τάς ένεργείας τού 
προμνησθέντος βουλευτού. Εγνώριζεν ότι τά γρα - 
φόμενά του οϋτε τά. αισθήματα των Θηραίων πι- 
στώς διηρμήνευον, οϋτε τήν αλήθειαν μόνην καί 
πάσαν έλεγον. Οΰχ ήττον έτέρπετο καί ήγαλλία 
βλέπων τό όνομά του έξυμνούμενον διά τού τύ
που, ένώ S i  άνεγίνωσκε έσκέπτετο Six  τίνων μέ
σων ήδύνατο νά κατορθωθή ή άναδημ.οσίευσις 
τού άρθρου, έστο> καί έν περιλήψει, εις έφηρ.ερίδα 
τινά των ’Αθηνών, καί άνελογίζετο όποιαν έν- 
τύπωσιν ήθελε τό φύλλον εκείνο τής προιτευούσης 
προξενήσει εις Θήραν, ιδίως εις τόν δείνα καί 
τόν τάδε, τούς ήγέτας τού αντιθέτου έκεϊ κόμ
ματος.

Άνεγίνωσκε λοιπόν, ή μάλλον είπεϊν έβλεπε 
τήν ’Εφημερίδα του 6 Κος έπαρχος, ένώ ή κομ
ψή κυρία καί τό Ουγάτριόν της έψιθύριζον έρω- 
ταποκρίσεις, ό δέ φοιτητής, όρθιος, έπερίμενε ν’ 
άνοιχθη ή θύρα τού ιατρού.

Ά κ ρα  ησυχία έβασίλευεν έντός τής τραπε- j 
ζαρίας.

Αίφνης ήκούσθη έξωθεν διάλογος όπωσούν ζωη
ρός. Κ α τ ’ άρχάς ή συζήτησις έγίνετο εις τήν αύ- | 
λήν, παρά τό μαγειρεϊον, καί δέν διεκρίνετο κα
λώς τό άντικείμενόν της, άλλά βαθμηδόν τά  πρό
σωπα τού διαλόγου έπλησίασαν εις τήν είσοδον 
τής οικίας. Ηκούοντο δύο φωναί, ή  τής μαγειρίσ- 
σης καί άλλη γυναικεία φωνή. ΤΙ δευτέρα αΰ-

τη ήτο ή ήπιωτέρα τών δύο, ό δέ ήχό; τη; 
ήτο γλυκύς. Έπρεπε να προσέξη τις διά νά έν- 
νοήση οτι ήτο γραίας γυναικός φωνή.

—  Σού λέγω ότι δέν δέχεται σήμερα, έλεγε 
μετά δριμύτητος ή φωνή τής μαγειρίσσης.

—  ’Εμένα μού είπαν ότι δέχεται,άπεκρίνετο ή 
γλυκεία φωνή.

—  Δέχεται τό πρωί εις τό Νοσοκομεΐον Πή
γαινε έκεϊ αϋριον νά τόν ίδής.

—  Μού είπαν νά τόν ίδώ έδώ.
—  Τί σού είπαν καί σού ξεΐπαν! Άκουσε 

τί σού λέγω έγώ.
—  Δέν μού είπες τού λόγου σου τώρα ότι είναι 

έπάνω ;
—  Μάλιστα, έπάνο) είναι.
—  Τότε λοιπόν θά μ.άς δεχθή. Είναι καλός 

άνθρωπος ό ιατρός. Μού τό είπαν έμένα.
—  Πάλιν σού είπαν! Έ γώ  σού λέγω νά ’π^ς 

εις τό Νοσοκομ.εΐον.
—  Δέν ήξεύρω πού είναι τό Νοσοκομεΐον. Ή 

θελα νά τόν ίδώ έδώ.
—  Πώς νά σού τό ’πώ νά καταλάβης, Χρι- 

στιανή μου ! Εδώ βλέπει όσους πληρόνουν.
—  Καί ποιος σού είπε ότι έγώ δέν πληρόνω ;
Ή  άπόκρισις έθεσε τέρμ.α εις τά  έπιχειρήμ.ατα

καί τήν άντίστασιν τής μαγειρίσσης. Ά λ λ ’ ή υπο
χώρησές τις εγένετο ύπό διαμαρτύρησιν.

—  ’Αφού δέν θέλεις ν’ άκούσης λόγον, είπε, 
κάμε καλά. μαζή του. Νά, έκεϊ είναι.

Ό  διάλογο; έπαυσεν, ήκούσθησαν δέ εις τήν 
είσοδον καί εις τάς όλίγας μαρμαρίνας βαθμίδας 
αϊτινες έφερον εις τό ίσόγαιον τής οικίας βημα» 
τισμοί βαρείς, μαρτυρούντες τήν παρουσίαν καί 
έτέρου προσώπου, παρεκτός τής κατόχου τής γλυ
κείας φωνής.

Έν τούτοι; ό έπαρχος είχε παύσει τήν άνά- 
γνωσιν καί μέ τήν έφημ.ερίδα ανοικτήν έπί τών 
γονάτων ήκουε την συζήτησιν, ενόσω διήρκει, 
καί τώρα τόν βαρύν κρότον τών βραδέοιςπλησια- 
ζόντων βημάτων. Τό κοράσιον, άνασηκώσαν τον 
έπί τών οφθαλμών του έπίδεσμον, ήοώτα μετ’ 
ανησυχίας τήν μ,ητέρα του: «Τί τρέχει ; Ποιος 
είναι ;»  δ δέ φοιτητής, όρθιος πάντοτε, διακό- 
ψας τήν προσήλωσιν εις τήν θύραν τού δωματίου 
τού ιατρού, ε'στρεψε τόν ύγιή οφθαλμόν πρός την 
είσοδον τής τραπεζαρίας. "Ολοι μετά περιεργείας 
έπερίμενον την έμφάνισιν τών άνερχομένων.

Έπί τέλους ή θύρα ήνοίχθη. Ήνοίχθη καί είς- 
ήλθεν εις τήν τραπεζαρίαν γραία χωρική, έξη- 
κοντούτης περίπου, οδηγούσα νησιώτην γέρον τό
τε ρον έτι.

Ή  γραΐα ήτο μικρόσωμος, έφαίνετο δ ’ έτι μι· 
κροτέρα πλησίον τού υψηλού γέροντος, τού όποιου 
έκράτει τήν άριστεράν διά τής δεξιάς χειρός 
της. Εις τήν δεξιάν του ό γέρων έφερε ράβδον
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στιβαράν. "Ο τρόπος μέ τόν όποιον έψηλάφει | 
διά τής ράβδου τό έδαφος, κλινών πρός τά  ό- 
πίσω τό στήθος καί τήν κεφαλήν, ώσεί φοβούμε
νος μή προσκρούση εις αόρατον πρόσκομ,μα, τό 
άψυχον βλέμμα τών ανοικτών οφθαλμών του, 
τά πάντα έμαρτΰρουν ότι ήτο παντελώς τυφλός.

Τό φέσι τού τυφλού γέροντος καί αίβράκαι του 
•ίχον χάσει τό αρχικόν χρώμά των έκ τής χρή- 
σεως καί τής πολυκαιρίας, αί παρειαί του ησαν 
πρό ημερών αξύριστοι, έν συνόλω δέ τό παρου- 
σιαστικόν του έπρόδιδεν ανέχειαν δικαιούσαν 
τήν έπιμονήν τής μαγειρίσσης, θελούσης νά τόν 
στείλη εις τό Νοσοκομ.εΐον. ’Απ’  εναντίας, έκ τής 
περιβολής τής γραίας χωρικής έφαίνετο ότι δέν 
ητο απατηλή καύχησις ή διαβεβαίωσις, ότι θά 
πληρώση τόν ιατρόν. Τ ά  πένθιμα ένδύματά της 
ήσαν απλά, άλλά νέα καί καλής ποιότητος. Τό 
φόρεμά της ήτο ανοικτόν εις τό στήθος, άναμέ- 
σον δέ τού ανοίγματος έλαμ.πε τό λευκόν μ.ετα- 
ξωτάν ύποκάμισον, έκ τού όποιου έξήρχετο ό ρυτι
δωμένος λαιμό; της. Έφερε μικρόν φέσι μαύρον, 
μανδίλιον δέ τού αύτού χρώματος τό έσφιγγε 
περί τήν κεφαλήν της, καί έκατέρωθεν έκρέμαντο 
έπί τών κροτάφων δύο μικροί λ.ευκοί βόστρυχοι. 
Έπί τών ώμων έφερε σάλι μαύρον, έν είδει πα- 
ραχο>ρήσεως εις τούς παρεισάκτους νέους συρμούς 
τής Ευρώπης. Έπί τού όλου έφαίνετο οτι έβαλε 
τά καλά της διά νά παρουσιασθή ένώπιον τού 
ιατρού.

Άμ.αείσήλθεν εις τήν τραπεζαρίαν, όδηγούσα 
τόν τυφλόν, έρριψε τό βλέμμα περί αύτήν καί 
έστάθη διστάζουσα. Εις τό χωρίοντης ό ιατρό; , 
δέν είχεν άντιθάλαμον, οϋτε έπερίμενον οί πελά- I 
ται τήν σειράν των. Τήν έτάραξε δ ' έτι μάλλον 
ή σιωπή τών περιεστώτων, οί όποιοι τήν παρε- 
τήρουν μετά περιεργείας, χωρίς νά φαίνωνται ε- 
χοντες ούδεμίαν σχέσιν ό εις πρός τόν άλλον. | 
Κ ατ’ άρχάς ένόμισεν ότι ό όρθιος φοιτητής ήτο 
ό ιατρός, καί ήτοιμάζετο νά προχωρήση πρός 
αυτόν, σύρουσα τόν τυφλόν. Ά λ λ ’ έσκέφθη οτι 
είναι πολύ νέος έκεΐνος δι* ιατρός καί έστράφη

ι  ι  ν  ' ·  I  '  1  » Ν ·  >προς τον έπαρχον, οςτις με την εφημεριοα επι 
τών γονάτων καί τά  όμμ.ατοϋάλια έπί τών ρω- 
θώνων, τήν έβλεπεν ασκαρδαμυκτί μέ γυμνούς 
τούς όφθαλμ.ούς. Δέν είχεν ούδ’ έκεΐνος υφος ια
τρού καθ’ εαυτό, άλλ’ όπως δήποτε έπρεπε νά 
λυθή ή άπορία της.

—  Τοΰ λόγου σου είσαι ό Ιατρός; ήρώτησε 
μέ τήν γλυκεΐαν φωνήν της.

—  “Οχι, κυρά μου. Ό  ιατρός είναι εις τό δω- 
μάτιόν του, έκεϊ μέσα. Θά μάς δεχθή κατά 
σειράν, πρώτον τόν κύριον έδώ, έπειτα την κυ
ρίαν μέ τήν μικράν της, κατόπιν έμέ, καί έπειτα 
τήν εύγενείαν σου.

Ό  έπαρχος μετά πολλής προθυμίας έπωφε-

λήθη τής παρουσιασθείτης ευκαιρίας πρός συν- 
διάλεξιν.

—  Δέν κάθεσαι; έξηκολούθησε δεικνύων δύο 
καθέκλας πλησίον του. Κάθησε καί σύ καί τού 
λόγου του, έως ότου νά έλθη ή σειρά σας. θ ά  
περιμένετε άρκετήν ώραν.

Ή  γραΐα έστρεψεν έπιδεξίως τόν τυφλόν μέ 
τά νώτα πρός τήν καθέκλαν καί τόν έσπρωξε 
σιγά σιγά, μέχρις ού ήσθάνθη οπισθέν του τό κά
θισμα. "Αμαέκάθισεν δ γέρων έστέναξεν έκ βά
θους καρδίας:

—  Έλέησόν με ό θεός κατά τό μέγα σου 
έλ,εος !

Ή  φωνή του ήτο τόσον βροντώδης καί θλι
βερά συνάμα, ώστε ή μικρά έφοβήθη καί έπλη - 
σίασεν όσον ήδύνατο περισσότερον εις τήν μητέρα 
της, ή όποια έπροσπάθει νά τήν πείση νά μή ά- 
νασηκόνη τόν έπίδεσμον της.

—  Ησύχασε, έψιθύριζεν, ησύχασε. Δέν είναι 
τίποτε. ΙΙονεΐ δ καϋμένος !

Ή  γραΐα δέν έδωκε κατά τό φαινόμενον προ
σοχήν εις τήν έκφώνησιν τού τυφλού. Έκάθισε 
πλησίον του καί στραφεΐσα πρός τόν έπαρχον 
τφ  άπέτεινε τόν λόγον, έκφράζουσα άνευ προοι
μίων καί άνευ περιφράσεων τά  παράπονά της 
κατά τής μαγειρίσσης. Ήσθάνετο τόσω μάλλον 
τήν ανάγκην τού ν’ άνακουφισθή έκ.χύνουσα εις 
λόγους τήν άγανάκτησίν της, καθόσον έπροσπά- 
θησε νά τήν περιστείλη διαρκούσης τής συζητή
σει·); εις τήν αυλήν, όπως κατορθιόση τόν σκο
πόν της διά τής γλυκύτητος.

—  Χαρά ’ςτο ! έλεγε. Ν ά  μή θέλη νά μ ’ άφή- 
ση νά έμ.βω! Δέχεται όσους πληρόνουν, λέγει. 
Καί μ.ήπως έγώ τής είπα ότι θέλω νά τόν ίδώ 
χάρισμα, τόν ιατρόν; Ά ς  έχη δόξαν ό θεός, 
δέν έχω τήν ανάγκην της ! "Ας εϊμ,εθα μικροί 
άνθρωποι, δέν εΐμεθα τής έλεημοσύνης. Τού λό
γου της θαρρεί ότι άν δέν φορής φράγκικα καί 
καπελίνι δέν είσαι άνθρωπος! Νά ’πάγω, λέγει, 
’ ς τό Νοσοκομ.εΐον 1 "Ογεσκε, έδώ θά μάς ίδη ό 
ιατρός καί άς τόν πληρώσω !

Καί λέγουσα ταύτα έθεσε τήν χειρ* εις τόν 
κόλπον διά νά ψαύση τό άργύριόν της.

Ό  έπαρχος ένόμισε τήν στιγμήν πρόσφορον 
όπως λάβη κ’ έκεΐνος τόν λόγον, άλλ’ ή γραΐα δέν 
τφ  έδωκε τόν άναγκαΐον πρός τούτο καιρόν.

—  Δέν φορούμεν φράγκικα, έξηκολούθησε, καί 
δέν είμεθα πλούσιοι, άλλά κάτι όά σημαίνομεν 
καί ’μεΐς ’ς τόν τόπον μ.ας. Ά ς  κοπιάση εκεί τού 
λόγου της νά μάθη άν είναι τής έλεημοσύνης ή 
Κυρά Λοξή. . . .

Διέκοψε τήν γραίαν ή Ούρα τού ιατρού, ή ό
ποια ήνοίχθη τρίζουσα. "Ολαι αί κεφαλαί έστρά- 
φησαν πρός τήν θύραν, έκ τής όποιας έξήλθεν ό 
πελάτης καί μ.ετ’ αύτόν ό ιατρός. Ό  πελάτης



692 Ε Σ Τ ί  A

διασχίσας τήν τραπεζαρίαν άνεχώρησεν, δ δέ 
ιατρός, σταθείς εις το κατώφλιον τής Ούρας του, 
είδεν ένα πρός ένα τούς περιδένοντας καί έγευ- 
σε προς τον φοιτητήν, οστις είσήλθεν εν βία εις 
τό δωράτιον.

Ή  θύρα έκλείσθη καί πάλιν.
Ή  Κυρά Λοξή ειχεν έγερΟγί » δ *  είδε την θύ- 

ραν άνοιχθεϊσαν. Θέσασα την χεϊρα εις τά  βάθη 
τού κόλπου της άπέσυρεν από τάς πτυχάς τού 
ρεταξωτού ύποκαρίσου έπιστολήν καί τήν έτεινε 
πρός τόν ιατρόν. Ά λ λ ’ ίδούσα ότι δ ιατρός δέν 
έπρόσεξεν, έναπέθεσε πάλιν την επιστολήν εί; τόν 
κόλπον της καί έκάΟισεν. ’Εντούτοις ή έπελθού- 
σα διακοπή καθησύχασε τήν άγανάκτησίν της.

Ό  έπαρχος ήνοιξε τό ώρολόγιόν του καί εί
δε τήν ώραν.

—  ’Ελπίζω, είπεν, οτι δεν θα χρονίση καί αυ
τός ώσάν τόν άλλον,

—  Τόν έλεγα ρέ τόν νούν ¡/.ου γεροντότερον, 
ΰπέλαβεν ή  Κυρά Λοξή.

—  Ποιον ; ήρώτησεν ό έπαρχος.
—  Τόν ιατρόν.
—  Δέν είναι δά  καί τόσον νέος.
—  Ποτέ να ρή πεθάνη,! έπανέλαβεν ή γραϊα.
—  "Αξιος ιατρός, έπρόσθεσεν δ έπαρχος. Κά- 

ρνει Οαύρ,ατα!
—  Θαύρατα αλήθεια ! Τόσοι καί τόσοι εΐςτό 

νησί δ ας τού χρειυστούν τό φως των ! Έ δώ  εις 
τό ξενοδοχεϊον ρ.’ ¿φορτώθηκαν νά ’πάγο» εις έ’να 
άλλον, άλλα πού ν’ ακούσω έγ ώ !

—  Ποιον άλλον ;
ΤΙ κυρά Λοξή είπε τό όνορα τού άλλου ό- 

φθαλδ’-ατρού.
—  Θ ά συγκριθή εκείνος ρ.έ τούτον; είπε περι

φρονητικές δ έπαρχος.
—  Πού ’ξεύρω έγώ! Μού ¿διάβασαν εις τήν 

Έφηδερίδα τυπωδένα τά  ευχαριστήρια τού ένός 
καί τού άλλου δπού τούς ίάτρευσε, ρ.έ ένα σωρόν 
επαίνους.

—  Τάς έφηδερίδας θά πιστεύση;, κυρά ρ.ου ! 
Ό λ α  αυτά είναι πληρωρένα.

Λέγων ταύτα δ ε'παρχος είχε πρός στιγρ,ήν 
λησρ.ονήσει τήν Έφηρερίδα τής Θήρας. ’Αλλά 
διά ριας συντ,σθάνθη οτι δέν είχε τό δίκαίωρ.α 
τού νά έκφέρη τοιαύτην άδικον κατηγορίαν κατά 
τού τύπου, καί £ίψας τό βλέρρα εις τό άνοικτόν 
είσέτι έπί των γονάτων του φυλλον, τό έδίπλωσεν 
εύλαβώς καί τό έτοποθέτησεν εις τόν κόλπον του.

Έ ν ρέσω τής βραχείας σιωπής, ή δποία συνώ- 
δευσε τάς περί τύπου ένδορύχους σκέψεις τού έ
παρχου, άντήχησεν αίφνης έντός τής τραπεζα
ρίας ή πένθιρος φωνή τού τυφλού :

—  Έλέησόν ρε ό Θεός κατά τό ρέγα 50υ 
έλεος!

Ή  ρεκρά έτρόραξε πάλιν, πρός άκραν στενοχώ
ριαν τής ρητρός της, ή δποία έπροσπάθησεν

έκ νέου νά τήν καθησυχάσει, λαβούσα αυτήν έπί 
των γονάτων καί ψιθυρΐζουσα θωπευπικά λόγια.

Ή  Κυρά Λοξή δέν είπε τίποτε, άλλά διά νευ
ρικής κινήσεως άνέσυρεν έπί των ώρων τό σά- 
λι της.

Ό  έπαρχος άνύψο>σεν έπί τής ρ.ύτης του τά 
όρρατοϋάλια.

— Ά νδρας σου είναι: ήρώτησε.
—  Όγεσκε, άπεκρίθη ή γραϊα ξηρά ξηρά. Δέν 

είναι άνδρας ρου.
—  Περίεργον πρκγρ.α, έξηκολούθησε λεγουσα. 

Ό λος δ κόσρος έδώ ρ ’ έρωτά:, «Ά νδρας σου εί
ναι ; "Ανδρας σου είναι;» "Εως καί ή υπηρέτρια 
κάτω κοντά εις τάλλα, ρού τό ήρώτησε καί τού
το: «Ά νδρα ς σου είναι :» ’Ε δώ, φαίνεται, άλλο 
παρά ανδρόγυνα δέν βλέπει κανείς ρ.αζή.

—  Μέ συγχωρεϊς τήν άδιακρισίαν ρου, κυρά 
ρ.ου. Δέν ήθελα νά σε πειράξω ρέ τήν ερώτη- 
σίν ρου.

—  Δέν ρ ’ έπείραξες, κύριε, καί δέν τό έχω 
παράπονον δτι ρού έκαρες τήν έρώτησιν. Τό έχει 
δ κόσρος νά θέλη νά έρωτι^, άς είναι καί πράγ- 
ρατα  δπού δέν τόν ρέλει.

Μολονότι ή κυρά Λοξή έξέθεσε τήν ιδέαν της 
άφελώς καί χωρίς κακίαν, δ ε'παρχος έθεώρη- 
σεν ώς προσβολήν, τρόπον τινά, τό ράθηρα τό 
όποιον τ ω  έδόθη. Δυσηρεστήθη δέ τόσω ράλλον 
καθόσον στραφείς πρός τήν κορψήν κυρίαν τήν 
είδε ρειδιώσαν έπιδοκιραστικώς. Προητοίραζεν 
άπόκρισιν τοιαύτην ώστε νά ζερατίση τήν γραίαν 
καί νά τήν βάλη εις τήν θέσιν της, δτε ή Ούρα 
τού ιατρού ήνοίχθη έκ νέου.

Ό  φοιτητής, καλύπτων τόν όφθαλρόν διά τής 
χειρός, καί ρέ έ'κφρασιν ανθρώπου ύποστάντος 
καυτηρίασιν, απήλθεν, ένω ή κορψή κυρία, ύπεί- 
κουσα εις σιωπηλήν πρόσκλησιν τού ιατρού, εις* 
ήρχετο, ρετά τού κορασιού της εις τό δω ρά - 
τιόν του.

Ό  ε'παρχος έλησρόνησε τήν προσβολήν ή 
τήν ¿συγχώρησε, καθόσον ράλιστα δέν ήτο πα- 

; ρούσα πλέον ή κορψή κυρία. Άνοίξας τό ώρολό
γιόν του είδε πάλιν τήν ώραν.

—  Τί νά έχη άρά γε τό παιδάκι της ; ήρώ
τησεν ή Κυρά Λοξή.

— Ά !  άνεφώνησεν δ έπαρχος πλήρης εϋχα- 
ριστήσεως. Βλέπεις δτι καί σύ έρωτας διά πράγ· 
ρα τα  δπού δέν σέ ρέλει; Κ ’ έπειτα πειράζεσαι 
καί θυρόνεις έάν σ’  ¿ρωτήσουν ! Έ γώ  δέν ήρώ- 
τησα τήν κυρίαν τί έχει τό παιδάκι της. Δέν

! τήν γνωρίζω.
Ή  γραϊα ύψωσε τήν χεΐρά της εις τά  χείλη 

| καί περιστρέφουσα χαριίντως τά  δάκτυλα π ε 
ρί τό στόρα ¿προσπάθησε νά κρύψη τό ρεοδία— 
ρα, τό όποιον έπρόδιδον οί γελώντες όφθαλ- 

1 ροί της.
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Αντί απολογίας άπηύθυνε πρός τόν έπαρχον 
δευτέραν καί διπλήν ράλιστα έρώτησιν.

— Δέν τήν γνωρίζεις ; Ξένη είναι ;
—  Ούτε εί; τούτο ήρπορώ νά σέ φωτίσω, κυ

ρά ρ°υ· Δέν κατοικώ έδώ.
—  Καί πού κατοικείς;
—  Είραι έπαρχο; Θήρας.
Καί θέσας ρηχανικώς τήν χεϊρα εις τό θυλά- 

ί κιόν του έψαυσε τήν έφηρερίδα. Εύχαρίστως ή
θελε διακοινώση τά  πιριεχόρενά της εις τήν 
γραϊαν, άλλ’ έσκέφθη δτι ή περίστασις δέν ήτο 
κατάλληλος καί άπέσυρε τήν χεϊρα κενήν.

—  Ά !  "Επαρχος είσαι τού λόγου σου, ύπέλα- 
βεν ή γραϊα. Καίνοράρχης!

—  Ευχαριστώ, κυρά ρου. Α π ’ τό στόρα σου 
κ' εις τού θεού τ ’ αύτί!

—  Καί ρέ τί κόρ.ρ.α είσαι, κύριε έπαρχε ;
—  Μέ τήν Κυβέρνησιν.
—  Αΐ, τότε δέν θά γείνγ,ς γρήγορα νοράρχης.
—  Πώς τούτο ;
—  Θά πέση τό ύπουργεΐον. Δέν είναι πολλά 

[ τά ψωριά του.
—  Άνακατόνεσαι εις τά  πολιτικά βλέπω, κυ

ρά Λοξή.
—  "Αν ήρπορής κάρε καί αλλέως, Κύριε έ-

ί " αρχε.
*0 τυφλός διέκοψε τήν συνδιάλεξιν στενάξας 

πάλιν έκ βάθους καρδίας :

—  Έλέησόν ρε δ Θεός κατά τό ρέγα σου 
έλεος.

Ό  ε'παρχος προσήλωσεν έρωτηρατικώς τούς 
όφθαλρούς εί; τήν γραίαν θέσας τόν δείκτην έπί 
τού ρετώπου του καί σαλεύσας έπειτα έπανει- 
ληρρένως τήν ανοικτήν χεϊρα. Ή  χειρονορία έσή- 
ραινεν εύκρινώς:

—  Μή δέν είναι εί; τά  σωστά του;
Ή  Κυρά Λοξή ένευσεν άρνητικώς τήν κεφα

λήν καί ε'φερε τήν χεϊρα πρώτον εις τούς όφθαλ- 
ρούς της, τούς όποιους ε'κλεισεν, ε’πειτα δέ έπί 
τής καρδίας.

Ό  ε'παρχος ένόησεν ότι κατέχει τόν γέροντα 
*  ή λύπη άφότου άπώλεσε τήν δρασιν.

Ο σιωπηλός ούτος διάλογος συνεφιλίωσεν έν- 
τελ.ώς τόν έπαρχον καί τήν γραϊαν χωρικήν. 
Έάν διέρενεν ε'τι ύπολανθάνον νέφος τι άναρετα- 
ξύ των, κατά συνέπειαν των ρικοών άκροβολι- 
σρων οϊτινες έπηκολούθησαν την έρώτησιν έάν 
Ίτο άνδρας της δ τυφλός, διελύθη ήδη καί τού- 
το. Ή  δριλία έπανελήφθη ζωηροτέρα, περι- 
στρεφορένη ιδίως εις τά πολιτικά. Ί Ι  κυρά Λοξή 
διηγήθη διά ρακρών τάς περιπετείας τού τελευ
ταίου εκλογικού άγώνο; εις τήν νήσον της, δέν 
«πίκρυψε δέ τό ένεργόν ρέρος τό όποιον έλαβεν 
οπέρ τού άποτυχόντος υποψηφίου βουλευτού τής 
«ντιπολιτεύσεως, ούδ' άπεισώπησε τάς ελπίδα; 

, Της -ερί προσεχούς ήττη; τής υπουργικής ρερίδος.

Ό  ε'παρχος ήρχισε νά βαρύνηται, καθόσον 
ράλιστα ήναγκάζετο ν’ άκούη ρόνον, ρόλις δυ- 
νάρενος πού καί πού νά εΐπη ένα λόγον καί αύ- 
τός, διακόπτων τήν ευγλωττίαν τής κυρά Λοξής. 
Ά λ λ ω ς δέ ή προσοχή του ήτο έστραρρένη καί 
εις τήν θυραν τού ιατρού, ή δποία έπί τέλους 
ήνοίχθη, έξελθούσης τής κορψής κυρίας ρέ τό 
κοράσιόν της.

Ό  Έπαρχος ήρπασε τόν πΐλόν του καί σπεύ- 
σα; ήκολούθησε τόν ιατρόν εις τό δωράτιόν του 
διά νά τόν συρβουλευθή περί τού άριθρ.ού των 
όρρατοϋαλίων του.

Ή  Κυρά Λοξή καί δ τυφλός έρειναν ρόνοι.
—  Τίλθε ή αράδα ρας, Γιάννη. Τώρα θά 

ράς ίδή δ ιατρός. Άκούς ;
Ό  τυφλός δέν άπεκρίθη. ΓΙρώτην ήδη φοράν 

τώ  άπηύθυνεν ή γραϊα τόν λόγον άφότου είσήλ- 
θονείς τού όφθαλριατρού. Ή  σιωπηλή ρελαγ- 
χολία τού άορράτου γέροντος δέν άνταπεκρίνετο 
εις τήν ΐδικήν της στωρυλίαν. 'Αληθώς ήδύ- 
νατο κάλλιστα ¿κείνη νά δριλή διά δύο, άλλά 
πρός τούτο ήτο χρεία νά έχη άντικρύ της ακροα
τήν δεικνύοντα οτι τήν άκούει, είτε διά παρα- 
τηρήσεώς τίνος ή διακοπής, είτε διά τής έκ- 
φράσεως τούλάχιστον τών όφθαλρών του. Ό  γέ
ρων Γιάννης ούδερίαν τών τοιούτων ένθαρρύνσεων 
παρεϊχεν. Οί όφθαλροί του δέν είχον βλέρρα, τά 
δέ χείλη του δυσκόλως ήνοίγοντο.

Καί ορως ήθελεν ή κυρά Λοξή νά τόν έξυπνή- 
ση ολίγον τόν δυστυχή, τώρα ράλιστα ότε 
έπρόκειτο νά τόν ϊδη δ ιατρός.

—  Είδες πώς τρέχουν οί άνθρωποι άπό παν
τού νά τόν ίδούν, έπανέλαβε. Τόσην ώραν προς- 
ρένορεν,. Μεγάλος ιατρός, άλήθεια ! Θά σέ ία ' 
τρεύση κ’ έσένα, Γιάννη, πρώτα δ Θεός! Άκούς ϊ

’Αντί πάσης άποκρίσεως δ γέρων έστέναξεν

Ά * ! .....................................................
—  Μη ρού άρχίσης πάλιν εκείνο το Έ.Ιίησόν 

¡ ιε  ό Θεός, ύπέλαβεν ή γραϊα ρετά ζωηρότητος. 
’Σ  τήν ψυχήν ρου κάθεται! Κ ’ έπειτα σ’ άκούει 
δ κόσρος καί θαρρούν πώς είσαι άλήθεια τού 
έλέους!

—  Καί δέν είραι τού έλέους ; είπεν δ τυφλός 
ρελαγχολικώς.

—  Οΰφ! Θ ’ άρχψση; πάλιν τά  ίδια καί τά  ίδια·: 
«Π ώς ρού είσαι βάρος, καί κρίρα ’ς τά  ε'ξοδα, 
καί τού κάκου οί ιατροί καί τούτο κ’ έκεϊνο !» 
Ό ,τ ι  θέλεις λέγε τώρα, άφού τό έκχτάφεοα νά σέ 
φέρω έδώ ! Μόνον νά τό ’ξεύρης ότι δένρούχρεω- 
στεΐς τίποτε. Σού τό είπα καί σού τό ξανα- 
λέγω : Δέν ήλθα έό’ώ  έξ αίτιας σου. Είχα δου
λειάν νά ε"λθω.

—  Μ άλιστα! Δουλειάν είχες, έψιθύρισεν δ 
τυφλός.
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Ή  γραία προσεποιήθη ότι δέν νικούσε την έκ- 
φρασιν της δυσπιστίας του.

 Τί μ ' ¿πείραζε λοιπόν, ίξηκολούθησε, να σέ
πάρω μαζή μου; Οϋτε ναύλον ¿πλήρωσα. Δέν 
ήθελε νά πληρωθή ό καραβοκύρης. Το ψωμί που 
τρώγεις ¡χαζή μου θά λογαριάσω;; Μου κάμνεις 
άδικον νά τά λέγω; αυτά καί νά τά  συλλογίζε
σαι, Γιάννη. Το κάτω κάτω, ί/ω  χρέος εγώ νά 
¡χή σέ παραιτήσω. "Εχω χρέος! Καί δόξα τω 
Θεφ, είμαι εις θέσιν νά το κάμω, καί ούτε αδι
κώ κανένα κατόπιν μου, άν κάμω όσον ζώ  την 
εΰχαρίστησίν μου. Καί τί εύχαρίστησις μου άπέ- 
μεινε τ-ής πτωχής, παρά νά βοηθώ δσον μπορώ 
τούς άλλους. Άφησέ τα , Γιάννη, αύτά ! Νά σ ’ | 
άξιώστ; δ Θεός νά ίδής τό φώς σου, καί τότε θά 
είμαι μέ τό παραπάνοι πληρωμένη, άν σου έκα
μα καί τίποτε!

—  Δέν θά ίδώ τό φως μου, έψιθύρισεν δ 
γέρων.

—  Μην απελπίζεσαι, άνθρωπε ! Τόσοι καί τό
σοι ίατρεύθησαν. Νά σου τούς ονοματίσω πάλιν 
ένα κ’ ένα ; Μάτια είχαν κ' εκείνοι, καθώς έσϋ. 
Τά ε”χασαν καί τούς τά  ε'δωκε πάλιν δ θεός.

—  Ελέησόν με δ Θεός . .  .
—  Σου είπα, Γιάννη, νά μη τό λέγης αυτό. 

Λέγε το μέσα σου καί δ Θεός τ' ακούει.
—  Θέλωνά τ ’ άκοΰω κ’ εγώ. Ξεθυμαίνω.
—  Λέγε το λοιπόν νά ξεθυμαίνεις!
Καί ήγέρθη ή Κυρά Λοξή μετά τίνος ανυπο

μονησίας. ΊΙγέρθη όχι μόνον διότι ήσθάνετο την 
ανάγκην νά διασκεδάσω δι’ ολίγης κινήσεως την 
μελαγχολίαν, τήν όποιαν μετέδιδονκαί εις αυτήν 
οί αναστεναγμοί του τυφλού, αλλά καί διά νά 
περιεργασθή τά έπιπλα τής τραπεζαρίας. Ιδίως 
εϊλκυσε τήν προσοχήν της ή είκών του ίατροϋ, 
καί την παρετήρει μετά προσοχής, οτε ήνοίχθη 
καί πάλιν τρίζουσα ή θύρα του δωματίου.

Ό  έπαρχος έξελθών τήν ¿χαιρέτισε φιλεκώς, 
άλλ’ ή Κυρά Λοξή δέν έπρόσεξεν εί; τον χαιρε
τισμόν του. Δραμοϋσα πρός τόν τυφλόν της τόν 
έλαβεν έκ τής χειρός, τόν άνήγειρε καί διηυθύν- 
θη μετ’ αύτοϋ πρός τόν ιατρόν, δςτι; έστεκεν εις 
τό κατώφλιον τής θύρας του.

Κ ατά τήν αυτήν εκείνην στιγμήν ήρχισαν νά 
σημαίνωσιν αί δώδεκα εις τήν παρακειμένην εκ
κλησίαν, ταύτοχρόνως δέ ή μαγείρισσα είσήρχετο 
διά πλαγίας θύρας εις τήν τραπεζαρίαν, φέρουσα 
δίσκον πλήρη πινακίων καί ποτηριιον.

—  Μέ κακοφαίνεται, κυρά μου, είπεν δ ια
τρός προχωρών πρός τήν γραίαν, άλλά βλέπεις, 
είναι μεσημέρι καί έχω νά εξέλθω αμέσως μετά 
τό πρόγευμα. Έ λ α  αΰριον, σέ παρακαλώ,ή καλ
λίτερα έλα πρωί πρωί εις τό Νοσοκομείου.

—  Τά βλέπεις τώρα, κυρά ; ϋπέλαβεν ή μα

γείρισσα, ενώ άπέθετε τόν βαρύν της δίσκον επί 
τής τραπέζης.

Καί στρεφομένη πρός τόν κύριόν της,
—  Έ βγ α λ α  τόν λάουγγά μου, έπρόσθεσε, νά 

τής λέγω νά ’πάγη ’ς τό Νοσοκομείου καί δέν 
ήθελε νά μέ άκούση.

II Κυρά Λοξή ήσθάνθη τό αίμα άναβαϊνον 
εις τήν κεφαλήν της, άλλ’ έκρατήθη καί, χωρίς 
νά στραφή πρός τήν μαγείρισσαν, άπηύθυνε μει- 
λιχίως τόν λόγον πρός τόν ιατρόν:

—  Δέν θά κάμγ,ς αύτό τό άδικον, ιατρέ μου, 
εις ανθρώπους που έκαμαν τόσον ταξεϊδι μόνον 
καί μόνον νά σέ ίδοϋν. Δέν θά σού πάρω "ολλήν 
ώραν. Νά, μόνον νά τόν ίδής θά καταλάβω; τί 
έχει. Σέ παρακαλώ, ιατρέ μου!

Ό  ιατρός ε’φαίνετο μαλαχθείς.
—  Παρ’ ολίγον νά λησμονήσω, έξηκολούθη- 

σεν ή γραία. Σου έχω γράμμα άπό τόν ια
τρόν μας.

Καί άφήσασα τήν χείρα του τυφλοϋ άπέσυρεν 
έκ του μεταξωτού ύποκαμίσου τήν επιστολήν 
καί τήν έτεινε πρός τόν ιατρόν.

—  Μού είπεν έκεΐνος, έξηκολούθησε, τί καλές 
πού είσαι, καί πώς ή χρυσή σου καρδιά βαλσα- 
μόνει μέ τήν καλοσύνην της τού; αρρώστους, πριν 
τούς ίατρεύση ή τέχνη σου.

—  Πλάνα, πλάνα! ανέκραξε μειδιών δ ια
τρός1 καί άνοίγων τήν επιστολήν τού συναδέλφου 
του έστράφη πρός τό δωμάτιόν του.

Ή  Κυρά Λοξή σύρουσα τόν τυφλόν, έρριψε 
βλέμμα θριαμβευτικόν έπι τής μαγειρίσσης καί 
ήκολούθησεν εις τό δωαάτιόν του τόν ιατρόν 
άναγινώσκοντα τήν επιστολήν.

’Ιδού τό περιεχόμενόν της:
«Σεβαστέ μου καί φίλε καθηγητά.
«Σ άς συνιστώ ένθέρμως τήν έπιφέρουσαν τό 

«παρόν. ΊΙΚ υρά Λοξή είναι ή καλοσύνη προσω- 
«ποποιημένη. Ούδείς εύπορώτερός τη ; εις τό χω 
«ρίον, ίσως δέ καί καθ’ ολην νήσον· άλλά ζώσα 
«γλίσχρως, ώς χωρική, καταναλίσκει τό είσόδη- 
«μά της άγαθοεργούσα καί ύποθάλπουσα τού; 
«έχοντας άνάγκην βοήθειας. Γνωρίζει όμως πώς 
«νά ϋπερασπισθή τά συμφέροντά της καί ούτε 
«επιτρέπει εις ούδένα νά καταχρασθή τήν άγα- 
«θότητά της, οϋτε χωρατεύει, εάν θελήοτρ τις 
«νά τήν πειράξω- "Αλλως είναι αυτόχρημα άγια 
« Ελεούσα, καθώς τήν άποκαλούνοί χωρικοί έδώ· 
«"Εμαθα ε’μπιστευτικώς παρά τού συμβολαιο- 
«γράφου δτι τήν περιουσίαν της διέθεσε μετάθά- 
«νατον υπέρ τού σχολείου τού χωρίου της !

«Ά λ λ  ή κυρά Λοξή δέν σκέπτεται μόνον πε- 
«ρί ευεργεσιών, ζώσά τε καί μετά θάνατον. Εί- 
«ναι πρός τούτοι;καί μία δύναμις ενταύθα, έξα- 
«σκούσα επιρροήν οΰχί άναξίαν λόγου, ήτις έλπί- 
αζω δτι δέν θά μοί είναι άχρηστο; κατά τά ; 
«προσεχείς έκλογάς, δπότε, κατά παρακίνησιν
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«πολλών πολιτικών φίλων μου, προτίθεμαι, μέ I 
«τήν ευχήν σας, νά εκτεθώ.

«Πεποιθώς Οτι ή ύμετέρα δεξίωσις θά μού ι 
«προσπορίσω νέα δικαιώματα έπί τής εύμενείας 
τής αγαθής γραίας

«διατελώ κ .τ . λ .»

Περί τού τυφλού ούδέ λέξις ! Ό  ιατρός δέν ε"δω~ 
κε πολλήν προσοχήν εις τήν άποσιώπησιν ταύ- 
την. Έ κ τών περιεχομένων τής επιστολής τό προ- 1 
ξενήσαν εις αύτόν πρό πάντων έντύπωσιν καί εν- | 
τύπωσιν οϋδαμώς εύχάριστον, ήτο ή πρόθεσις 
τού συναδέλφου του τού νά έκτεθή εις τόν βου
λευτικόν άγώνα.

—  ”Ω, τόν άνόητον! είπε καθ’ έαυτόν, ρίπτων
τόν επιστολήν έπί τής τραπέζης.

Στραφείς δέ πρός τόν τυφλόν τόν έλαβεν έκ 
τής χειρός, τόν έφερε πλησίον τού παραθύρου, καί 
άνοίξας διά τών δακτύλων τά  βλέφαρά του εξή- 
τασεν έπί μίαν στιγμήν προσεκτικώς τούς άφω- 
τίστους οφθαλμούς του. Έ πειτα, βλέπων τήν I 
γραίαν ήτις παρηκολούθει ατενώς τήν έξέτασιν, 
έκίνησεν δριζοντίως τήν χείρα ώς αν ε"λεγε : Τε- 
τέλεσται !

Ή  γραία έθεσε τό δάκτυλον εις τ ά  χείλη καί 
ήνωσε παρακλητικώς τάς δύο χεΐρας. Ή θελε νά 
κρύψω τ °ν γέροντα τό άνίατον τού πάθους | 
του. Ό  ιατρός ένόησε τήν βωβήν παράκλησίν της. | 
Τίτο συνειθισμένος εις τό νά ένθαρρύνγι τούςπά- | 
σχοντας δι’ απατηλών παρηγοριών.

—  Πρό πόσου καιρού δέν βλέπεις; ήρώτησε
τόν τυφλόν.

’Αντί τού έρωτωμένου έλαβεν ή κυρά Λοξή 
τόν λόγον.

—  Είναι τώρα τρία χ ρόνια πού ήρχισε νά ολι
γοστεύω τό φώς του. Έλειπε δ κακόμοιρος ’ς τά  
ξένα άπό νέος. Έδούλευε νά 'βγάλω τό ψωαί του.
’Σ  τά  ϋστερα δλα του τά  κέρδη τά έξώόευσε ’ς 
τούς ιατρούς. Είδε κι’ άποεΐδε, έγύρισε ’ς τήν , 
πατρίδα έδώ κ’ ένας χρόνος. Έ βλεπε ακόμη πό- ί 
τε είναι ’ μέρα καί πότε νύκτα. Τώρα τρεις μη- | 
νες δέν βλέπει τίποτε. Ό λ α  μαύρα, λέγει.

—  Μαύρα, μαύρα, ύπέλαβεν δ γέρων μέ τήν
πένθιμον φωνήν του.

Ή  γραία έθλιψε τά βλέφαρα μέ τά  δάκτυ
λά της διά. νά έμποδίση έν δάκρυ έτοιμον νά
όεύσω·

Ό  ιατρό; τήν παρετήρει μέ βλέμμα πλήρες
συμπάθειας.

—  Ά νδρας σου είναι ; ήρώτησε.
—  Όγεσκε, άπεκρίθη ή  γραία. Ά λ λ ’ ή άρ- 

νησίς της δέν έξέφραζεν οϋτε τήν δυσαρέσκειαν 
οϋτε τήν ανυπομονησίαν μετά τής δποίας πρό 
ολίγου άπεκρίθη εις τού έπάρχου τήν έρώτησιν.

—  Αδελφός σου; έπανέλαβεν έρωτών δ ιατρός.
—  Ό γεσκε.
—  Λοιπόν άγαπητικός σου :

Ή  Κυρά Λοξή ΰψωσε πάλιν τήν χείρα εις τά 
χείλη, κρύπτουσα τό μειδίαμα μέ τήν συνήθη χει
ρονομίαν της.

—  Πατριώτης μου είναι, είπε μετά τινας
στιγμάς.

Ό  ιατρός τήν έβλεπε μειδιών.
—  Ό  άμοιρος, έπανέλαβεν ή γραία, δέν Ιχει 

κανένα συγγενή, κανένα ¿δικόν του. Τόν γνωρίζω 
άπό παιδί. Κ ’ έγώ πού σού ’μιλώ είμαι ξεκλη
ρισμένη,— έρημη καί μόνη.Τώρα κοντεύομεν κ’ 
οί δύο 'ς  τά  τέλη. Ά ν  έβλεπε αυτός κ’ έγώ 
δέν είχα 'μάτια, θά μού ε*δειχνε τόν δρόμον ’ς 
τόν τάφον. Έ γώ  ε'χω τά μάτια μου άκόμη. . .  
Έκατάλκβες ;

—  Εκατάλαβα δτι είσαι καλή Χριστιανή,
άπεκρίθη δ ιατρός.

Καί άποτεινόμενος πρός τόν τυφλόν,
—  Νά δοξάζγ,ς τόν Θεόν, έπρόσθεσε, οτι σού 

έπρομήθευσε τήν βοήθειάν της.
—  Δόξα σοι ό Θεός, έστέναξεν δ γέρων.
—  Τί ιατρικόν θά τού δώσω;, ιατρέ μου, ή- 

ρώτησεν ή κυρά Λοξή, κλείσασα τόν ένα οφθαλ
μόν διά νά υποδείξω πρόςτίνα σκοπόν ή έρώτησις.

—  Θά τού δώσω κάτι νά πλύνιρ τά  'μάτια 
του .Ά λλά πρέπει καί νά δουλεύη μέ τά χέρια του.

—  Αύτό τού λέγω κ' έγώ, ιατρέ μου! Μέ τά  
•χέρια σταυρωμένα καί τά  'μάτια κλειστά σκου
ριάζει δ νούς τού ανθρώπου. Τού λέγω νά πλέκω 
καλάθια.

—  Σωστά σού λέγει ή γερόντισσα καί νά τήν 
άκούγις, είπεν δ ιατρός πρός τόν τυφλόν.

Ά λ λ ’ έκεΐνος έσεισε τήν κεφαλήν, έν σιωπή. 
Δέν ήπατάτο δ δυστυχής ώς πρός τό μέλλον. 
Έγνώριζεν δτι δέν θά ϊδη τό φώς ένόσω είσέτι

I έμενεν έπί τής γής!
Ό  Ιατρός έκάθισε νά γράψη τήν δήθεν συν

ταγήν, ή δέ Κυρά Λοξή εν τφ  μεταξύ άπέ
συρεν έκ τού κόλπου τό μανδίλι της, έλυσε 
τήν άκραν του καί λαβούσα έκεΐθεν δύο άργυρά 
πεντόδραχμα τά άπέθεσεν άθορύβως έπί τής τρα
πέζης, ένωδ ιατρός τή έτεινε τήν συνταγήν.

—  Τί είναι τούτο ; άνεφώνησεν δ ιατρός. Πά
ρε τα  όπίσω ! Αυτήν τήν ώραν δέν δέχομαι επι
σκέψεις, μόνον τούς φίλους μου δέχομαι.

Λαβών δέ έκ τών έπί τής τραπέζης χρημάτων 
έν χρυσούν νόμισμα τό έπρόσθεσεν εις τά δύο πεν
τόδραχμα, τά δποΐα έπέστρεψεν εις τήν γραίαν.

—  Διά τά κοφίνια, ¿ψιθύρισε δεικνύων τόν 
τυφλόν.

—  Μόνον αύτό δέν γίνεται, είπεν ή Κυρά Λο- 
I ξή. Ό χ ι μόνον νά μή παίρνω; άλλά καί νά

δίδγ,ς!
Καί ήρνήθη άποφασιστικώς τήν προσφοράν.
—  Δέν μού τό είπαν ψεύματα, έξηκολούθησεν, 

ί δτι είσαι καλό; άνθρωπος.
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—  Σύ είσαι καλή ! Έ γώ  δέν ¿πήγαινα καί 
νά έξοδευθώ καί να θαλασσοπνιγώ δι’ έ’να πού 
δέν τόν έχω ούτε άνδρα, ούτε αδελφόν, οδτε 
άγαπητιχόν.

—  Αΐ, να σου τό 'πώ, ιατρέ μου : Καί έκρυψε 
πάλιν δια τής χειρός τό μειδίαμά της.— Δέν εί
ναι οΰτε άνδρας μ.ου, ούτε αδελφός, ούτε άγαπη- 
τικός μου. Καί όμ ω ς.. . Πώς νά σου τό ’πώ ; 
Έ να  καιρόν ήτον άγαπητικόςμου. Έκατάλαβες; 
Έ ξ  αιτίας μ.ου έξενιτεύθηκε όταν μέ 'πάνδρευσαν. 
Οί γονείς μου δέν τόν ήθελαν. Ήτον πτωχός. “Αν 
μ.’ ¿ρωτούσαν κ’ έμενα τότε, θά τόν ¿προτιμούσα

• αυτόν πού βλέπεις. Ή τον ώραιος νέος καί κα
λός άνθρωπος καί πιστός. ΙΙιστός, μού τό απέ
δειξε. Έμεινεν ελεύθερος. "Εφυγε νέος καί ¿γύρι
σε γέρος καί τυφλός. Κ ’ ένφ έλειπε, έγώ έθαψα 
καί τόν άνδρα μου καί όλα μου τά  παιδιά. Κ ’ 
εύρεθήκαμεν πάλ.ν, κ’ οϊ δύο δυστυχισμένοι, 
κοντά δ ένας ’ς τόν άλλον. Ά λλά  τί τά  θέλεις, 
ή  νεότης ε'φυγε καί δεν ματαγυρίζει. Έ κατάλα
βες, ιατρέ μου ; Τώρα άν είμαι ¿γώ έρημη καί 
μόνη, αυτός δεν μού πταίει εμένα. Έ γώ  Ομως 
έχω χρέος νά μή τον άφήσω εκείνον άβοήθητον 
’ς τά μαύρα καί τά σκοτεινά. Έκατάλαβες;

—  Μαρία, Μαρία ! έφώναξενδ ιατρός πρόςτήν 
μαγείρισσαν, άνοίγων την Ούραν. Βάλε δύο πινά
κια ακόμη 'ς τό τραπέζι.

Καί στρεφόμενος προς τήν Κυρά Λοξήν,
—  Κυρά μου, είπεν, έλα, παρακαλώ, ν’ ακού

σω την ιστορίαν σου μέ την ησυχίαν μου εις τό 
πρόγευμα, διότι μού αρέσει.

—  Καλέ, πώς γίνεται, ιατρέ μου ; ’ Σ  τό τρα
πέζι σου θά μάς καθίσης !

—  Γίνεται καί καλογίνεται.
Ή  Κυρά Λοξή έπέμενεν άρνουμένη, άλλ’ 

ένθυμ.ηθείσα τήν μαγείρισσαν δένήδυνήθη νά άν- 
θέξη εις τήν εύχαρίστησιν τού νά τήν έκδικ.ηθή 
καθημένη, ε'στω καί επί μίαν στιγμήν, εις τήν 
τράπεζαν τού κυρίου της, ένω ¿κείνη ήθελε νά 
της κλείση τήν θύραν του.

—  ’Αφού τό θέλεις, ιατρέ μου, μόνον ένα πο
τήρι κρασί εις ύγείαν σου καί φεύγομεν.

Καί λαβούσα τόν τυφλόν έκ τής χειρός ήκο- 
λούθησε τόν ιατρόν εις τήν τραπεζαρίαν.

—  Έλέησόν μ.ε δ Θ εός., .ήρχισεν δ τυφλός.
—  Σιωπή Γιάννη! Ν άμή σ’ άκούσηδ Ιατρός!
Ό  Γιάννης έσιώπησεν.
—  Ό  συνάδελφός μου,έλεγε καθ' εαυτόν δία- 1 

τρός, θά νομίση οτι περιποιούμαι τήν καλήν αυ
τήν γραίαν, διά νά τού προμηθεύσω ψήφους! 
Θέλει νά γείνη βουλευτής! “Ας γείνη νά ίδή τήν 
γλύκαν.

—  “Αχ ιατρέ μου, είπεν ή  Κυρά Λοξή ένώ δ 
ιατρός ¿γέμιζε τά  ποτήρια. “Ας ήθελες νά γεί- 
νης βουλευτής μας ! Τόν κόσμον θά έκαμνα άνω
κάτω νά μήνάποτύχης!

—  Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δέν τό έχω σκο
πόν. Α ντί έμού, λάβε ύπό τήν προστασίαν σου 
τόν συνάδελφόν μου έκ.εΐ κάτω, πού τό νοστι
μεύεται.

Καί προσφέρων τά ποτήρια,
—  Εις ύγείαν σου, Κυρά Λοξή, καί . .  . εις τού 

άγαπητικού σου !
—  Εις ύγείαν σου, ιατρέ μου.

Δ .  Β ι κ ε λ λ ε

Η  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Ε

ΣΧΟΛΗ Τ Π Ν  ΥΠΑΞΙΩΜ ΑΤΙΚΩΝ

ΤΙ Σχολή των Ύπαξιωματικών συνεστήθη διά 
τού Α Λ Β '  Νόμου τής 21 Ιουνίου 1882, κοινο- 
ποιηθέντος διά Β . Δ .  τής 12 ’Απριλίου 1883. 
Τή 2 δέ Μαίου 1883 ήρξατο ή προσέλευσις τών 
μαθητών. Τό ε’πί τής συστάσεως τής Σχολής 
προσωπικόν άπετελεϊτο έκ τού Ταγματάρχου τού 
Ιίεζικού κ. Ί .  Δημοπούλου ώς Διοικητοΰ καί 
τού Ταγματάρχου τού Μηχανικού κ Δ . Νοταρά 
ώς διευθυντού τών πουδών. Ή  διάρκεια τών 
έν αυτή σπουδών είχεν δρισθή διετής.

Προορισμός τής Σχολής είναι ή έκπαίδευσις 
τών έν αυτή κατατασσομένων ύπαξιωματικών 
τών διαφόρων σωμάτων, ί’να καταστώσιν ικανοί 
¿πως καθέξωσι τόν βαθμόν τού αξιωματικού εις 
τό πεζικόν καί ιππικόν.

"Οπως καταταχθή δ’ έν αύτή ύπαξιωματικός 
τις έδε·. νά έχη τά  έξής προσόντα: Τόν βαθμόν 
τού έπιλοχίου ή λοχίου— Νά μ.ή ύπηρετή ώς 
αντικαταστάτης κληρωτού παλαιών άπογραφών. 
— Νά ύπηρέτησεν έπί έ’ν τουλάχιστον έτος ώς 
ύπαξιωματικός εις τό στράτευμα.— Νά έχη έξαί- 
ρετον διαγωγήν.— Νά ή άγαμος καί νά έχη τάς 
έξής γνώσεις : Νά έκθετη έγγράφως δεδομένον 
τι θέμα ώς τό δυνατόν κάλλιον. —  Ν ά γνωρίζη 
τήν πρακτικήν αριθμητικήν καί τήν στοιχειώδη 
γεωμετρίαν, την θεωρίαν καί έφαρμογήν τής βο
λής όπλου, νά ή  κάτοχος τών κανονισμών τής 

I εσωτερικής ύπηρεσίας τών στρατευμάτων, τής 
! υπηρεσίας έντος πόλεων καί φρουρίων καί τής έν 
1 έκστρατείκ ύπηρεσίας.—  Νά γνωρίζη τήν λογι- 
ι στικήν υπηρεσίαν λόχου καί τάς ασκήσεις τής 

διμοιρίας έν τε τή πυκνή καί αραιά τάξει.
Ό  αριθμός τών μαθητών ώρίσθη εις εκατόν, 

διά δέ τά  δύω πρώτα ετη από τής συστάσεως 
δ άριθμ-ός ούτος ήδύνατο ν’ άνέλθη εις διακο- 
σίους.

Στολή τών μαθητών ώρίσθη διά μέν τούς προ- 
ωρισμένους διά τό πεζικόν ή κεκανονισμένη 
διά τούς δπλίτας τού πεζικού στολή, διά δέ 
τούς διά τό ιππικόν ή κεκανονισμένη διά τούς 
δπλίτας τού ιππικού, μετά τών έξής τροποποιή-
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σεων: "Απαντες φέρουσι τά  σήματα τού λοχίου, 
έπί δέ τών άκρων τού περιλαίμιου τού χιτώνος 
καί τής χλαίνης έπιρράπτονται δύο χρυσοκέν
τητοι φλογοφόροι ροιαί.

Τροφή τοϊς μαθηταϊς χορηγείται ή έξής: Εις 
τό πρόγευμα καφές, γάλα, ή καφές μετά γάλα
κτος. Εις τό γεύμα εν φαγητόν μ,ετά κρέατος, 
τυρός καί όπώραι. Εις τό δεϊπνον εν φαγητόν 
μετά κρέατος ή εν φαγητόν άνευ κρέατος καί 
τυρός ή όπώραι.

"Εκαστος δέ μαθητής λαμβάνει τήν κεκανονι- 
σμένην διά τούς δπλίτας τού στρατού μερίδα 
άρτου.

Ή  αγορά τών τροφίμων καί ή παρασκευή τού 
φαγητού έκτελεΐται καθ’ έκάστην ύπό τήν άμε- | 
σον έπίβλεψιν ένός μαθητού διοριζομένου κατά 
σειράν ώς συσσιτιάρχου.

Ή  Σχολή έχει βιβλιοθήκην άπαρτιζομένην 
έξ 600 περίπου τόμων, συλλογήν τοπογραφικών 
έργαλείων καί συλλογήν οργάνων φυσικής καί 
χημείας.

Κατά τήν σύστασή τής Σχολής κατετάχθη- ; 
σαν έπιτυχόντες εις τάς είσιτηρίους έξετάσεις 125 ' 
ύπαξιωματικοί, έξ ών 105 ήσαν προωρισμ-ένοι 
διά τό πεζικόν καί 20 διά τό ιππικόν έξ αυτών 
κατόπιν εις τη αιτήσει του έπανήλθεν εις τό 
σώμά του.— Έ κ τούτων 33 ήσαν έπιλοχίαι καί 
92 λοχίαι, προήλθον δέ 8 έκ τού Μηχανικού,
13 έκ τού Πυροβολικού, 28 έκ τών Εύζώνων. 56 
έκ τού Πεζικού, καί 20 έκ τού Ιππικού.

Πρό τής εις τήν Σχολήν κατατάξεώς των οί 
είρημένοι ύπαξιωματικοί ειχον διακούσει τάς 
έξής σπουδάς :

1 τελειόφοιτος τού Πανεπιστημίου, 19 φοιτη- 
ταί, 3 τελειόφοιτοι τού Γυμνασίου, 2  έκ τής 
Σχολής τών Εύελπίδων, 9 έκ τής τάξεως 
τού Γυμνασίου, 18 έκ τής 3 ’Κ , 28 έκ τής 2 “ ! 
καί 20  έκ τής Ι ό'  τάξεως, 18 έκ τού Σχολαρ
χείου, 2 έκ τής 2“« τάξεως τού Έλλην. Σχο
λείου, 1 ιδιαιτέρας σπουδάς καί 3 αύτοδίδακτοι 
μή φοιτήσαντές ποτε εις Σχολεΐόν τι.

Τη 14 Αύγούστου 1883 συνεπεία διαταγής 
τού Υπουργείου οί μαθηταί έξετέλεσαν πορείαν 
ώς έν πολέμω διά Κηφησιας καί Μαραθώνος, 
έκεϊθεν διά Ραφίνας, Μαρκοπούλου καί Κερα- 
τέας εις Λαύριον, δπόθεν διά Λεγραινών καί Βά- 
ρης έπανήλθον τή 24η Αύγούστου εις Αθήνας. 
Τόν Λόχον τών μαθητών διώκει δ Λοχαγός Κ. 
Λώρης ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τού συμ.παρα- 
κολουθούντος Διοικητοΰ τής Σχολής κ. Δημο
πούλου .

Τή 17η Σεπτεμβρίου 1884 είσήλθον έπιτυ- 
χόντες εις τάς είσιτηρίους έξετάσεις έτεροι 60 | 
μαθηταί, έξ αυτών δέ 51 ήσαν προωρισμένοι ! 
διά τό Πεζικόν καί 9 διάτό 'Ιππικόν. Έκ τού- [ 
των προσήλθον 38 έκ τού πεζικού, 6 έκ τού ,
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μηχανικού, 4 έκ τού πυροβολικού, 2 έκ τών εύ
ζώνων, 1 έκ τού λόχου τών νοσοκόμων καί 9 έκ 
τού ιππικού, έξ αυτών δέ ήσαν 13 έπιλοχίαι καί 
47 λοχίαι.

Κατά τόν αυτόν χρόνον συνέστη καί τμήμα 
οικονομικού κλάδου, ε'χον σκοπόν τήν μόρφωσιν 
αξιωματικών διά τό οικονομικόν σώμα τού 
Στρατού.

"Οπως δέκαταταχθή ώς μ,αθητής τού τμήμα
τος τούτου τής Σχολής ύπαξιωματικός τις δέον 
νά έχη τά έξής προσόντα: Βαθμόν έπιλοχίου ή 
λοχίου, νά διετέλεσεν ώς σιτιστής λόχου έπί 
εξ τουλάχιστον μήνας, νά έχη συμ.πεπληρωμ.1- 
νον τό 28ον ε”τος τής ήλικιας του, νά ή άγαμος 
καί νά ίχη καί τάς άπαιτουμένας πρός είσοδον 
έν τή Σχολή γνώσεις. Ή  διάρκεια τής σπουδής 
τού οικονομικού τμήματος ώρίσθη διετής. Έπιτυ
χόντες δέ εις τάς είσιτηρίους έξετάσεις διά τά 
οικονομικόν τμήμα κατετάχθησαν ώς μαθηταί 

, 40  ύπαξιωματικοί, έξ ών 2  έπιλοχίαε καί 38 
λοχίαι, έκ τούτων πάλιν προήλθον 29  έκ τού πε
ζικού, 6 έκ τών εύζώνων, 2 έκ τού ίππεκού, 2 
έκ τού μηχανικού καί 1 έκ τού πυροβολικού.

Οί 100 ούτοι είσελθόντες μαθηταί είχον προ- 
γενεστέραν έκπαίδευσιν ώς έξής :

8 φοιτηταί τού πανεπιστημίου, 14 απόφοιτοι 
τού γυμ-νασίου, 65 μαθηταί τού γυμνασίου, 4 έκ 
τής Σχολής τών Εύελπίδων, 7 μαθηταί τού πο
λυτεχνείου καί 2 τού Ελληνικού σχολείου.

Τή 27 ’Απριλίου 1885 διοικητής τής Σχο- 
I λής διωρίσθη δ Άντισυνταγματάρχης τού πεζι- 
I κού κ. Κ . Σέχος, τού τέως Διοικητοΰ Ά ντι- 

συνταγματάρχου κ. Δημοπούλου διορισθέντος 
Διοικητοΰ τού 7ου τάγματος τών εύζώνων. Τή 
1η Ιουλίου 1885 ήοξαντο αί απολυτήριοι εξε
τάσεις τών πρώτων είσελθόντων 124  μαθητών 
ένώπιον έπιτροπής πρός τούτο συσταθείσης, καθ’ 
άς ηΰδοκίμησαν πάντες.

Τόν Αύγουστον τού 1885 τροποποιηθέντος τού 
| οργανισμού τής Σχολής ή διάρκεια τών έν αύτή 

σπουδών ώρίσθη τριετής
Συνεπεία δέ διαταγής τού υπουργείου οϊ ύπο- 

στάντες τέ'.ς απολυτηρίου: έξετάσεις μαθηταί διε- 
τάχθησαν νά έκτελέσωσι πορείαν άπό τών ανα
τολικών άκρων τής δροθετικής γραμμής μέχρι 

I τής θίσεως Κούτρας πρός τοπογραφικήν μελέτην. 
Ή  πορεία αϋτη διήρκεσεν άπό τής 24ης Αύγού
στου μέχρι τής 23ης Σεπτεμβρίου, παρηκολού- 
θησε δέ τούς μαθητάς καί δ διοικητής τής Σχο
λής Άντισυντ. κ. Σέχος καί δ υποδιοικητής 
Ταγματάρχης κ. Σχινας.

Τή 25η Σεπτεμ-βρίου 1885 είσήχθησαν έ- 
πιτυχόντες εις τάς εισιτηρίου; έξετάσεις 20  ΰπα- 
ξιωματικοί προωρισμένοι διά τό πεζικόν καί 6 
διά τό ιππικόν· έκ τούτων 1 1 προήλθον έκ τού 
πεζικού, 4 έκ τού πυροβολικού, 3 έκ τών εύ-ώ-
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νων, 2  εκ του μηχανικού, καί 6 εκ του ιππικού, 
ήσαν δέ 2 έπιλοχίαι καί 24 λοχίαι. Οΰτοι Si 
είχον τάς έξής προγενεστέρας σπουδάς:

6 φοιτηταί τού πανεπιστημίου, 3 άπόφοιτοι 
του γυμνασίου, 14 μαθηταί του γυμνασίου, 1  έκ 
τής Στρατ. Σγολής του Βελγίου, 1 έκ τής Σχο
λής των Εΰελπιδων καί 1 έκ του Έλλην. Σχο
λείου.

Διά Β. Λ. τής 22  Σεπτεμβρίου 1885 κατε-
τάχΟησαν εις τον στρατόν ώς άνθυπολοχαγοί έ-
πιτυχόντες εις τας άπολυτυρίους έξετάσεις 103
εις τό πεζικόν καί 20  εις τό ιππικόν, ενός άπο-
βιώσαντος- τή 20ή του αυτού μηνός έν τώ  νοσο
κομείο» Βιΰλου

Διά Β . Δ . τής 19 'Οκτωβρίου 1885 ε'κανο- 
νίσθη όπως άπαντες οί μαθηταί φέρωσι την αυτήν 
στολήν ήν καί οί όπλΐται τού σώματος εις ό ά- 
νήκουσι συν τή Sιαφορά δτι τό περιλαίμιον του 
αμπεχόνου, του χιτώνος καί τής χλαίνης θέλει 
κατασκευάζεσθαι από ερέας κυανής.

Τόν Μάϊον ε.ε. διωρίσθη έκ νέου Διοικητής 
τής Σχολής ό Άντισυνταγματάρχης κ. Δημό- 
πουλος.

Δια διαταγής του υπουργείου οί μαθηταί ά- 
πασών τών τάξεοιν έξετέλεσαν πορείαν άπό του 
άνατολικωτέοου άκρου τής όροθετικής γραμμής 
ήτοι του σταθμού τών Τριών Πλατάνων μέχρι 
τού Ζυγού απέναντι τού Μετσόβου. Οί μαθηταί 
S ιήνυσαν οϋτω πεζή πλέον τών 300 χιλιομέ
τρων. Έ ξ ’Αθηνών άνεχώρησαν τή 23η ’Ιουλίου, | 
συμπαρακολουθοδντος τού Διοικητού τής Σχολής 
μετά τού λοιπού προσωπικού, καί μέχρι μέν Β ώ
λου μετέβησαν Sιά θαλάσσης, έκεΐθεν S i εις Λ ά- 
ρισσαν διά τού σιδηροδρόμου, άπό τής Λαρίσσης 
δέ ήρξατο ή πεζοποοεία· οί μαθηταί άνήλθον έπί 
τής Όσσης, έκεΐθεν κατέβησαν διά τών Ά μπε- 
λακίων καί τών Ύεμπών καί ε”ρθασαν εις τον 
σταθμόν τών Τριών Πλατάνων, όπόθεν πλέον πα- 
ρηκολούθησαν τήν δροθετικήν γραμμήν μέχρι 
τού Ζυγού, έπανελθόντες εις Αθήνας τή  22  Αύ
γουστου.

Τή 11η Σεπτεμβρίου ε.ε. κατετάχθησαν εις 
τήν Σχολήν έπιτυχόντες εις τάς είσιτηρίους ε
ξετάσεις 6 1 μαθηταί· έξ αυτών είσι 17 προοιρι- 
σμένοι διά τό πεζικόν, 4 διά τό ιππικόν καί 40  | 
διά τόν οίκονομικόν κλάδον. Έ κ τούτων ήσαν |
2 7  έπιλοχίαι καί 34 λοχίαι, προήλθον δέ 37 
έκ τού πεζικού, 11 έκ τών εύζώνων, 5  έκ τού 
πυροβολικού, ί· έκ τού μηχανικού καί 4 έκ τού | 
ιππικού.— Οΰτοι δέ εϊχον τάς έζής προγενεστέ- | 
ρας σπουδά; : 1 φοιτητής τού πανεπιστημίου, 2 
απόφοιτοι τού γυμνασίου, 4 1 μαθηταί τού γυμνά- ] 
σίου καί 1 7 μαθηταί τού έλληνικού Σχολείου.

"Ηδη δέ διδάσκονται τά έξής μαθήματα έν | 
τή Σχολή. Έ ν  τή 1η τάξει: Ελληνικά, Γαλ- ι 
),ιχά, Γενική ιστορία, Γενική Γεωγραφία, Άριθ- I

j μητι/ή , Γεωμετρία, Φυσική, άνάπτυξις κανονι
σμών ασκήσεων καί υπηρεσίας έν εκστρατεία, Ι 
χνογραφία, Οπλομαχητική, ’Ασκήσεις πεζικού καί 
ιππικού καί γυμναστική.

Έ ν τή 2α τάξει : Ελληνικά, Γαλλικά, 'Ιστο
ί ρία καί Γεωγραφία τής Ελλάδος, Γεωμετρία, 
ι Κατωτέρα άλγεβρα, εύθύγραμμος τριγωνομετρία, 

Φυσική, Περιγραφική Γεωμετρία, Χημεία, άνά- 
πτυξις κανονισμών ασκήσεων καί υπηρεσίας έν 

j εκστρατεία, ’Ιχνογραφία, Οπλομαχητική, Ά σκή- 
I σεις πεζικού καί ιππικού καί γυμναστική.

Έ ν τή  3η τάξει. 'Ελληνικά, Γαλλικά, Το- 
, πογραφία, Πολεμική τέχνη, Στρατιοιτικόν δί

καιον, ’Οχυρωτική, Πυροβολική καί όλίγα περί 
στρατιωτικής τεχνολογίας, άνάπτυξις κανονι- 

I σμών ασκήσεων καί υπηρεσίας έν έκστρατεία, 
’Ιχνογραφία, 'Οπλομαχητική, ’Ασκήσεις πεζικού,

I ιππικού καί πυροβολικού καί Γυμναστική.
Οί μαθηταί τού οικονομικού τμήματος διδά- 

' σκονται τά  αύτά μαθήματα πλήν τής άναπτύ- 
I ξεως τών κανονισμών τών ασκήσεων καί τής έν 

έκστρατείγ. υπηρεσίας, τής οχυρωτικής, τής πυ
ροβολικής, τής Πολεμικής τέχνης, τών ασκή
σεων τού πεζικού καί τού πυροβολικού. Ά ντί δέ 
τούτων διδάσκονται τά  έξής : έν τή 1η καί 2α 
τάξει στρατιωτικήν οικονομίαν καί λογιστικότητα 
καί έν τή 3η τάξει, Διπλογραφίαν, Πολιτικήν 
οικονομίαν, στοιχεία τεχνολογικής χημείας— Περί 
προμηθειών, έλέγξεως καί συντηρήσεως υλικού, 
τροφών καί νομής— άνάπτυξιν τού κανονισμού 
τής οικονομικής υπηρεσίας τού στρατού έν έκ- 
στρατείγ.

Ή δ η  ύπάρχουσι μαθηταί έν τή Σχολή 177, 
έξ ών είσι προωρισμένοι 82 διά τό πεζικόν, 18 
διά τό ιππικόν καί 77 διά τό οίκονομικόν.

Ή  καθ’ ημέραν δίαιτα τών μαθητών είναι ή 
έξής : Εγείρονται τή 5η <·»ρα τής πρωίας, τή 
5  1)4 λαμβάνουσι τόν καφέ, άπό τή 5 1)2—
7 1)2 γίνεται μελέτη, άπό τής 7 1(2— 9 τε
λείται ή  άτομική καθαριότης, ή έπιθεώρησις 
παρά τών άξιωματικών καί ή  άναφορά τού λό- 

1 χου τών μαθητών. ’Από τής 9— 12 παραδοσις 
τών μαθημάτων. Τή 12η παρατίθεται τό  γεύμα, 
μέχρι τής 2 μ. μ· τελείται άνάπαυσις, άπό τής 
2— 5 αί διάφοροι άσκήσεις πεζικού, ιππικού καί 
πυροβολικού, γυμναστική, ιχνογραφία καί οπλο
μαχητική, άπό τής ο — 6 άνάπαυσις, άπό τής 
6— 8 μελέτη, τή 8η παρατίθεται τό δεΐπνον 
μέχρι δετή ς 9ης άνάπαυσις, άπό τής 9 — 10 ε
κούσια μελέτη, τή 10η κατακλίνονται οί μα
θηταί.

Κ ατά τάς έορτάς οί μαθηταί έξέρχονται έλευ- 
θέοιοο ώ : καί καθ’ έκάστην Πέμπτην άπό τής 
5— 10 μ. μ .
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Γ’
Α ί αδιάϊειπτοι μετακινήσεις κοί άνωμαλίαι τοΰ φ>οιοΰ τής 

γής καί οί σεισμοί τοΰ εδάφους.—  Συνέχεια τής Ιρεύνν,ς 
τών πολλαπλών αιτίων τής παραγωγής τών σεισμών.— 'Ε π ιρ 
ροή τών έν τοΓς εγκάτοις τής γής είσϊυόντων ΰδάτων εις 
τήν παραγωγήν σεισμών καί ηφαιστειωδών φαινομένων.— 
Παρατηρήσεις περί σεισμών έπιίεβαιω τικαί τοΰ έν Ζαχύν- 
βω Ά γ γ λ ο υ  F o r s te r .—  T i  ήφαίστεια είσι σαιν&μενα μδνον 
τών βαθύτερων στρωμάτων τοΰ φλοιοΰ.

Εΐπομεν ήδη καί έςηγήσαμεν, νςμίζομεν, εύ- 
κρινώς ότι οί σεισμοί, ήτοι οί τρομώδεις κραδασμοί 
τού έδάφους είσίν άποτέλεσμα τής ένεκα τής προι- 
ούσης πάντοτε άποψύξεως τής γής συγκεντρικής 
συστολής καί συρρικνώσεως τών στρωμάτων τού 
φλοιού αύτής. ’Εννοείται ήδη, ότι αί συρρικνώσεις 
καί αί πτυχαί τού φλοιού συμβκίνουσι συχνότερον 
καί περισσότερον έκεϊ,όπουμεγάλαι πριν διαρρήξεις 
τού φλοιού παρέχουσιν ήττονα άντίστασιν. "Ενεκα 
τούτου δέ οί καταστρεπτικώτεροι καί οί φοβερώ- 
τεροι σεισμοί συμβαίνουσι πρό πάντων εις τάς 
τρεις άνωτέρω περιγραφείσας ηφαιστειώδεις κυ
κλοτερείς γραμμάς.

Ά λ λ ’ αί έκτεταμέναι αΰται διαρρήξεις τού 
φλοιού τής γήςπαρήγαγον κατά τά διάφορα στρώ
ματα αύτού ύπερμεγέθεις £ωγμάς, σχεσμάς, κοι
λότητας κενάς, έν αΐς βράχοι καί όγκοι γής ϊσταν- 
ται μετέωροι. Αί κοιλότητες αΰται πολλάκις 
πληρούνται αίφνης δι’ άποσπωμένων στερεών 
στοιβάδων έκ τών άνω ή έκ τών πλαγίων. 'Ο
λόκληροι δε ύπερμεγέθεις υπόγειοι βράχοι, οπο»ς 
τοποθετηθώσιν εις τούς κενούς χώρους καί τάς 
χαινούσας ^ωγμάς, θραύονται, συντρίβονται ή 
κάμπτονται προξενούντες σεισμικός δονήσεις τού 
έδάφους μετά κρότου καί βοής καί μυκηθμών γι- 
γνομένας πολλάκις.

Επειδή δέ έκάστη μεγάλη καί έκτεταμένη 
συρρίκνωσις καί συγκεντρική συστολή τού φλοιού 
τής γής παράγει νέας άνωμαλίας τών στρωμάτων 
καί ρωγμάς καί κοιλότητας νέας, την πρώτην 
ταύτην ίσχυράν διατάραξιν έπακολουθεϊ κατόπιν 
σειρά νέων άσθενεστέρων διαταράξεων καί μετα
κινήσεων τού φλοιού κατά τό μέρος αύτό, μέχρις 
ού αύθις τά μετακινηθέντα καί διαταραχθέντα 
στροίματα τής γής ε'παναλάβωσι νέας θέσεις καί 
άνακτήσωσι τήν διχταραχθεΐσαν ισορροπίαν των

Διά τούτο δέ παρατηρεΐται σταθερώ; τό φαι- 
νόαενον, ότι τους μεγάλους καί καταστρεπτικούς 
σεισμούς έπί ημέρας πολλάς κατόπιν παρακολου
θεί σειρά μικροτέρων καί άσθενεστέρων σεισμών.

Ά λ λ ά  σεισμικοί κλονισμοί τού έδάφους συμ- 
βαίνουσιν καί δι' άλλας ότι διαφόρους έπεξεργα- 
σίας συντελουμένας άδιαλείπτως έν τοις εγκάτοις
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τού φλοιού τής γής, εις τάς όποιας ε”τι τά  μέ
γιστα συμβάλλουσιν ή υπόγειος αύτη άνωμαλία 
καί ή συνεχής διατάραξις τών στρωμάτων τού 
φλοιού.

Τά ύδατα τών θαλασσών είσδύοντα έν τοϊς 
εγκάτοις τής γής διά τών δωγμών τών άνωτέρω 
περιγραφεισών γηίνων διαρρήξεων διυγραίνουσι 
καί έμποτίζουσι τά  διάφορα στερεά στρώ
ματα διευκολύνοντα τήν διάλυσιν πετρωμάτων, 
τήν άπόσπασιν καί κατατριβήν βράχων καί τήν 
καθίζησιν τών ύπερκειμένων ή παρακειμένων στοι
βάδων τού έδάφους καί προξενούντα ισχυρούς 
σεισμικούς κλονισμούς.

ΙΙρός τήν ιδέαν δέ ταύτην πληρέστατα συμ- 
φωνούσι καί αί άπό τινων έτών γιγνόμεναι καί 
έσ/άτωε δημοσιευθεΐσαι παρατηρήσεις τού έν 
Ζακύνθω πρό δεκατριετίας διαμένοντος διευθυντού 
τών υποβρυχίων τηλεγράφων τής διεθνούς Τη
λεγραφικής έταιρίας κ. λν. Cl. F oster.

Ό  κ. Forster άσχοληθείςκαί περί τών έν Έ λ- 
λάδι συμβαινόντων συχνών σεισμών παρετήρη- 
σεν, οτ: καθ’ έκαστον γιγνόμενον σεισμόν ό έγ- 
γύτερος τού κέντρου τού σεισμού πυθμήν τής 
θαλάσσης έβυθίζετο εις πολλάς έκατοστύας 
όργυιών.

Ούτω μετά τόν καταστρεπτικόν σεισμόν τής 
Κεφαλληνίας καί Λευκάδος τού 1867 εις άπό- 
στασιν τινά έκ τού C apo— G ob bo  αί βυθομε
τρήσεις ¿"διδον άντί 600 — 800 όργυιών βάθους 
ώς πριν, 1000 καί πλέον, καί εις τινα μέρη μά
λιστα δέν ήδΰναντο νά εΰρωσι ποσώς πυθμένα! Έ - 

j πίσης κατά τόν ισχυρόν σεισρόν τή: Ζακύνθου τού 
1873 δ πυθμήν τής μεταξύ τής νήσου ταύτης 

, καί τής Πελοποννήσου θαλάσσης καθίζησεν ώσαύ- 
ϊ τως καί έν τή καθιζήσει διέρρηξε τό καλφδιον 

τό συνδέον αυτήν μετά τής Πελοποννήσου καί 
ε’φθειρεν αύτό εις άπόστασιν ένός χιλιομέτρου. 
Επίσης τώ 1878 μετά σεισμόν έν Μεσσηνία τό 
καλφδιον τής Κρήτης τό διερχόμενσν πλησίον 

j τού Μεσσηνίακού κόλπου διεκόπη ένεκα καθιζή- 
I σεως τού βυθού τής θαλάσσης κατά δισχίλια 

καί πλέον μέτρα. Τώ  1885 δέ κατά τόν σεισμόν 
τών Καλαμών είχε συμβή μεγάλη άνατροπή τού 
θαλασσίου βυθού μεταξύ τής νήσου Σαπιέντζας 
καί τής Κρήτης. Τό καλφδιον τής Κρήτης, δπερ 
διήρχετο πλησίον τής Σαπιέντζας διεκόπη, αί 
δέ βυθομετρήσεις αί γενόμεναι παρά τήν Σαπιέν- 
τζαν διά τού άτμοπλοίου τής Έταιρίας τών 
διεθνών τηλεγράφων ε’Λίσκον βάθος άντί 1200 
μέτρων ώς πριν, 4000 καί 6000  μέτρων! Τό δέ 
περίεργον ήν, οτι ή καθίζησις τού πυθμένος τής 
θαλάσσης πολλαχού ήτο μεγάλη καί άπότομος 
ούτως, ώστε ή καταμέτρησες, ήτις έγίνετο εις 
τήν πρώραν τού πλοίου, διέφερε κατά 500 μέτρα 
τής καταμετρήσεως ήτις έγίνετο έν τή πρύμνη !
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Πολλαχοΰ δέ ή καταβύθισες ήτο τόσον μεγάλη 
και ανώμαλος, ώστε ή εταιρία ήναγκάσθη εί; 
πολλά μέρη ν’ άλλάξη διεύθυνσιν κατά τήν κα- 
ταβύθισιν τον νέου καλωδίου.

Κ ατά τον τελευταΐον δέ καταστρεπτικόν σει- 
σμ,όν έν Μεσσηνία κατά τά  μέσα τού παρελθόντος 
Αύγουστου τό καλώδιον τό συνδέον την Ζάκυνθον 
καί την Κρήτην πάλιν διεκόπη κατά την παρα
λίαν τής Μεσσηνίας. Κ ατά τάς γενομένας δέ τότε 
βυθομετρήσεις άπεδείχθη,δτι καί αύθις ό πυθμ,ήν 
τής θαλάσσης περί τήν Μεσσηνίαν ϋπέστη καθί- 
ζησιν 1000 περίπου όργυιών καί πολλαχοΰ 700.

Τά όδατα άρα των θαλασσών είσδύοντα διά 
των £ωγμών, έμποτίζοντα, κατατοίβοντα καί 
διαλύοντα τ ά ; στερεάς στοιβάδας συντελ,οΰσι τά 
μέγιστα εις τήν άένναον άλλοίωσιν των στρωμά
των τοΰ φλοιού.

’Αλλά γνωρίζομεν καλώς, ότι, όσω είσδύομεν 
πρός τό κέντρον τής γής, ώς έκ τής κεντρικής 
εστίας τής θερμότητος, άπαντώμεν θερμοκρασίαν 
μεγαλειτέραν, αύξουσαν κατά ένα βαθμόν έκα- 
τονταβάθμου θερμομέτρου άνά 33 μέτρα βάθους.

Έφ’ όσον δέ τά  είσδύοντα όδατα  ε’ις τά  έπι- 
πολαιότερα στρώματα δέν συναντώσι θερμότητα 
μεγάλην, δέν έπιφέρουσιν εις τά  στρώματα ταΰ- 
τα είμή τά  ανωτέρω περιγραφέντα φαινόμενα τά 
προερχόμενα έκ τής διαλυτικής τών ύδάτων 
ίδιότητος· άλλά καθ’ όσον είσδύουσι βαθύτερου, I 
συναντώσιν επί τοσοΰτον τήν θερμότητα μεγα— I 
λειτέραν, δτε καί ταΰτα θερμαίνονται βαθμηδόν 
μέχρι ζέσεως καί έξατμίσεως. “Ηδη εις βάθος 
περίπου τριών χιλιομέτρων τό υπόγειον ϋδωρ βρά
ζει καί άρχεται νά εξατμίζεται.

Νέα κατά συνέπειαν φαινόμενα συντελοϋνται 
εις τό βάθος αυτό τών εγκάτων τής γής· ή ισορ
ροπία τών έν αύτοΐς ήδη υπαρχόντων ατμών καί 
αερίων, ΰγρών καί στερεών ύλών διαταράσσεται 
ώς έκ τής προσθήκης νέας ουσίας, νέας όλ.ης, 
νέων άτμών.

Τό ζέον νέηλυ ύδωρ εξατμιζόμενου παράγει 
νέους άτμ.ούς, οϊτινες άπαιτοΰσι μέγαν κενόν χώ 
ρον καί οϊτινες συσσωρευόμενοι μεγάλως έκβιά- 
ζουσι αύθις πρός τά  άνω τά  διάφορα στρώματα 
τής γής προξενοΰντες νέας υπογείους διαρρήξεις 
καί ρωγμάς καί μετακινήσεις πετρωμάτων καί 
αποσπάσεις καί άνατροπάς βράχων καί κυρτώ
σεις στερεών στοιβάδων, συντελουμένων πάντων 
μετά άναλόγων σεισμικών δονήσεων. Ό τα ν  οί 
ατμοί καί τά άέρια ταΰτα σχηματίζονται καί 
συσσωρεύονται πολλά καθ’ υπερβολήν, τότε εΐνε 
αδύνατον νά συγκρατηθώσιν έν τοϊς έγκάτοις τής 
γής καί ώθοΰντα βιαίως τά  ύπεράνω στρώματα, 
όπου ταΰτα παρέχουσιν ήττονα άντίστασιν, διαρ- 
ρηγνύουσιν αύτά μέχρι τής έξωτερικής έπιφανείας, 
όπου εύοίσκουσιν έλευθέραν πρός τά έξω διέξοδον

| μετά πατάγου καί κρότου συμπαρασύροντα καί 
διαφόρους ε“τι αλλας όλας εις κόνιν ή μάζας δια- 

! πύρους, ή ουσίας έν ^ευστή καί τετηκυία κατα- 
. στάσεε έκ τής μεγάλης θερμότητος τής γής τής 
I ύπαρχούσης εις τά βαθέα αύτά στρώματα.

Αί πρός τά  έξω αύται έκρήξεις παριστώσι τήν 
προσπάθειαν τής φύσεως αυτής, όπως έξαγάγη 
πρός τά  έξω τήν έπιπροστεθεΐσαν ουσίαν, ήτις 
είσδύσασα εις τούς κόλπους τοΰ οργανισμού τής γής 
διεταραξεν, ούτως είπεΐν, τήν ισορροπίαν τών συ
στατικών τοΰ οργανισμού αύτοΰ.

Οότω δε παράγονται τά  ηφαίστεια, άτινα ά
παντα εϋρηνται παρά τήν θάλασσαν, καί πολλά 
μάλιστα τούτων άναδύουσιν έκ του μέσου τών 
’Ωκεανών αύτών. Τά ηφαίστεια δέ ταΰτα δια- 
τελοΰσιν έν ένεργεία, όταν οϊ κάτωθεν άτμοί συσ- 
σωρεύωνται εις μεγάλην ποσότητα καί συμπιε- 
ζόμενοι ύπερβαλλόντως ζητοΰσι πρός τά  έξω έ
λευθέραν διέξοδον, όταν δ ’ έκφύγη ικανή ποσό- 
της αύτών, πάλιν έφησυχάζουσι, μέχρις ού νέα 
παραγωγή ϋπερβαλλούσης ποσότητος άτμών φέ- 
ρη νέαν ηφαιστειώδη έκρηξιν.

Εις τήν ανωτέρω έξήγησιν συμφωνεί καί ή 
παρατήρησις, ότι πάντα σγεδόν τά ηφαίστεια 
κείνται παρά τάς θαλάσσας, πολλά δέ τούτων 
άναδύουσι καί έκ τοΰ πυθμένος βαθυτάτων ’Ω
κεανών. Ή  γνώμη δέ αότη ύποστηρίζεται έτι 
καί έκ τοΰ ότι εις πολύ προγενεστέρους χρόνου; 
ύπήρχον πλεΐστα ηφαίστεια εις τήν κεντρικήν 
Ευρώπην, ών τά ίχνη έτι καί σήμερον διατηρούν
ται καί ανευρίσκονται πολλαχοΰ. Φαίνεται δέ 
ότι παρά τά  όρη τής μέσης Εύρώπης άλλοτε έγει- 
τνίαζον θάλασσαν, αϊτινες νΰν άπεμ,ακρύνθησαν 
διά τής άναδύσεως νέων κατόπιν πέριξ χωρών.

Οϋτως έν Γαλλία ύπήρχον εκατοντάδες ηφαι
στείων, ενώ σήμερον οΰδέν υπάρχει. ’Επίσης πολ
λά αύτών ύπήρχον έν Σαξονία, Βοημία, Ουγγα
ρία καί Τρανσυλβανία. Είνε αληθές, οτι καί 
ήδη εύρέθησαν τινά ηφαίστεια, ώς έπί τό πλεΐ- 
στον ασθενή καί σμικρά, έν τω  κέντρω τής Ά σίας 
καί Άμ.ερικής, πλήν καί εις παραγωγήν αύτών 
τά ϋδατα άπορροφώνται έκ τής έπιφανείας τής 

| γής καί είσδύουσιν εις τά  έγκατα αυτής διά 
^ωγμών καί ύπογείων οχετών έκ ποταμών καί 
λιμνών εκτεταμένων ή καί μεσογείων θαλασσών 

ι ευρισκομένων έν ταϊς χώραις ταύταις.

Ή  γνώμη, ότι τά ηφαίστεια προέρχονται κατ ’ 
εύθεΐαν έκ τής κεντρικής κοιλότητος τής γής, ότι 
είσίν όπαί συγκοινωνοΰσαι τήν εσωτερικήν κεν
τρικήν κοιλότητα πρός τήν εξωτερικήν έπιφά- 

I νειαν, οτι δηλαδή ε'χουσιν ΰψος όσον ολόκληρον 
τό πάχος τοΰ φλοιού τής γής, οπεο υπολογίζεται 

| περίπου περί τά 75 γεωγραφικά μίλια, είνε έσφαλ- 
μ,ενη, διότι τούτο είνε αδύνατον.
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Είνε δέ αδύνατον, καθ’όσον δέν ύπάρχει λόγος 1 
νά αύξάνωσι καί πλεονάζωσιν αί έν τώ κέντρω τής 
γής πάντοτε αί αύταί έν έξατμίσεε σταθερώς ύπάρ- 
χουσαι άπ ’ αιώνων ούσίαι. Τουναντίον μάλιστα 
κατά τήν έν τοϊς ανωτέρω έξενεχθεΐσαν ήμετέραν 
γνώμην κυρουμένην ύπό τής ορθής παρατηρήσεω; 
καί τής έν τή επιστήμη λογικής, τό έσωτερικόν 
τής γής, ώς έκ τής άκαταπαύστου άποψύξεως 
αυτής, ύφίσταται άεννάως αύξουσαν έλλειψιν ου
σιών καί άραίωσιντώνέν αύτω αερίων καί άτμών 
καί ύγρών, ώς έκ τοΰ κενού χώρου τοΰ ϋπολειπομέ - 
νου συνεχώς έκ τή ; αδιάλειπτου συμπυκνώσεως, 
στερεοποιήσεω; καί έναποθέσεως έν τή έσωτερική 
έπιφανεία τοΰ φλοιού νέων στερεών στοιβάδων.

"Αρα τά  ηφαίστεια εισί φαινόμενα μ,όνον τών 
βαθυτέρων στρωμάτων τοΰ φλοιού τής γής παρα- 
γόμενα διά τής ανωτέρω έκτεθείσης φυσικής καί 
χημικής έπιδράσεως τών ύπογείων ύδάτων έπί 
τών διαφόρων ορυκτών καί μεταλλικών ουσιών 
τής γής καί πρό πάντων διά τής έπιδράσεως τής 
ίσχυράς κεντρικής θερμότητος έπί τε τοΰ κυκλο
φορούντο; ϋδατος καί τών λοιπών έν διαλύσει καί 
ρευστοποιήσει ουσιών τών ύπογείων αύτών στρω
μάτων .

[Έπ«ται τό τί)ος.]
Ι ο .  ΦοΥΣΤΛΝΟΣ.

Η ΚΟΙΝΠΝΙΑ Τ Η Ν  Π ΙΘ Η ΚΠ Ν
Λ'

Κ ο ιν ω ν ία ι κ α ί  ο ικ ο γ έν εια  τών π ιθ ή κ ω ν . 

Συγκρίνοντες τά  όρμέμιρυτα τών ζώων έν γένει, 
ή καί τών πιθήκων ιδιαιτέρως πρός τάς ψυχικά; 
έκδηλώσεις τού πεπολιτισμένου ανθρώπου διακρί- 
νομεν χάσμα δυσπλήρωτον. Σφάλλονται όμως οί 
έξετάζοντες μόνον τά  δύο ταύτα έσχατα σημεία.

Αν κατελθόντες πάσας τάς βαθμίδας τής άν- 
θρωπίνης φυλής συγκρίνωμεν τούς ταπεινότερους 
τούτους αντιπροσώπους πρός τινα ζώ α , θά ίδω
μεν τάς διαφοράς έκλειπούσας καί άναφαινομένας 
άναλογίας. Έ κ τούτου πολλοί συνεπέραναν οτι 
πολ.ύ ολιγώτεραι διαφοραί ύφίστανται μεταςύ 
τινων πιθήκων καί τών Αυστραλών αυτοχθόνων 
ή μεταξύ τών τελευταίων τούτων καί τών Ευ
ρωπαίων κατοίκων τών μεγαλ,οπόλεων, οϊτινες 
έκληρονόμησαν πάσας τάς προόδους, ας έποιή- 
σατο τό ανθρώπινον είδος, άφ’ δτου έξήλθε 
τής ζωώδους αύτοΰ καταστάσεως, δηλαδή έπί 
τρεις όλας γεωλογικά; περιόδους.

’Ηθικά τινα καί νοητικά προσόντα οί πίθηκοι 
έχουσι κοινά πρός τε τούς άγριους λαούς καί πρός I 
τινα θηλαστικά πεπροικισμένα διά κοινωνικών 
όρμεμφύτων, ώς οί κύνες, οί ϊπποι, οί έλέφαντες. !

’Ο άνθρωπος έξημέρωσε μόνον τά  ζώ α  εκείνα, | 
άτινα καί έν αύτή τή  φύσει βιοΰσι κατά κοινω- |

νιας πολ.υαρίθμους ή άλιγαρίθμους. Ζώα κοινωνι- 
I κά άπαντώσιν έν άπάσαις ταϊς ζψολογικαΐς τά- 
I ξεσεν, έν αίς ταΰτα κατέχουσι τήν ύψίστην θέσιν. 
ι  Τοιαΰτα είναι οί μύρμηκες καί αί μέλισσαι έν 
I τοϊς έντόμοις, οί ψιττακοί έν τοίς πτηνοϊς, οί 

ϊπποι καί οί έλέφαντες έν τοίς παχυδέρμοις, οί 
κύνες καί αί άρκτοι έν τοίς σαρκοφάγοι; καί τέ
λος ό άνθρωπος.

Εις άκρον πλανώνται οί νομίζοντες, οτι τά 
I κοινωνικά δρμέμφυτα εύρίσκονται μάλλον άνεπτυ- 
I γμένα εις τούς άνθρωποειδείς πιθήκους, ή εις 

πολλούς άλλους μ.ικροτέρους πιθήκους διακρινομέ- 
I νους άπό τοΰ άνθρώπου έξ ανατομικών χαρα- 
I κτήρων, άλλ' οϊτινες είναι ζώ α  τελειότατα ιδία 
I διά. τήν δενδρόβιον αύτών ζο>ήν.

Πράγματι οί μεγάλοι άνθρωπόμορφοι πίθηκοι, 
δέν είναι μήτε άληθεϊς πίθηκοι μήτε άνθρωποι, 
άλλά κατέχουσι μέσον τι έν άμφοτέροις, είναι 
όντα ημιτελή κακώς κατεσκευασμένα, προωρι- 
σμένα έν τή πάλη περί τής ύπάρξεως νάπαραγ- 
κωνισθώσιν ύπό διαδόχων δυναμένων νά όρθοπο- 
δήσωσιν ώς ό άνθρωπος ή νά βαδίσωσι τετραπο
δητί καί άναρριχηθώσιν ώς άληθεϊς δενδρόβιοι πί
θηκοι .

Οί άναρριχητικοί πίθηκοι είναι κατ’ έξογήν 
κοινωνικοί, ζώσι κατ’ άγέλας πολυάριθμοι, καί 
εύκόλο>ς έξημερούνται καθιστάμενοι ώφελιμώ- 
τατοι.

Ό  Γορίλ.λας τή; δυτικής Αφρικής βιοϊ κατ' 
οικογένειας μικρά; πατριαρχικά;, έν αίς πολλαί 
Οήλειαι μετά τών τέκνων των ύπακούωσιν εις 
ένα καί μόνον άκμαΐον άρρενα. Οί Χιμπαντσίδες 
τής αυτής χώ ρα ; έχουσι ταύτά ήθη.

Οί κυνοκέφαλοι καί όλοι οί μ.ικροί κατά το 
σώμα πίθηκοι τού άρχαίου κόσμου, καθώς καί 
πολλοί άμερικανικοί βιοΰσι κατά πολ.υαρίθμους 
άγέλας, ή δέ μητρική στοργή ήτις ύφίσταται 
ζωηροτάτη έφ’ όσον τά  νεογνά έχουσι ταύτης 
άνάγκην, έκλείπει μετά τήν παρέλευσιν τής παι
δικής ηλικίας.

’Ανάλογα ήθη παρετηρήθησαν καί εις τινα; 
άγριας φυλάς· παρ’ όλοις δέ τοϊς λ.αοίς ύφίστα- 
ται ή παράδοσις έποχής τίνος παρωχημένης 
καθ' ήν οικογενειακοί δεσμοί δέν ύφίσταντο. 
Πολλά καθιστώσι πιθανήν τήν ύπόθεσιν, ότι ού- 
δένα είχον οικογενειακόν δεσμόν αί άνθρώπιναι 
φυλαί αί οϊκοΰσαι τάς κοιλάδας τών ποταμών 
τής Εύρώπης κατά τήν έποχή ' Ριγόχε ρω τον 
τοιχορρΐ> ου καί τοΰ Μαμρονθ καί κατά την 
προηγουμενην έτι ταύτης έποχήν Έ.ΐέφαγτοτ τ ον 
αρχαϊκού καί ’¿Ι./έφαντος τοδ μεσηρβριγοΰ.

Οί άνθρωπόμορφοι πίθηκοι βιοΰσι νΰν καθ’ 
όμ.άδχς μικράς, κατ’ οικογένειας πολυγάμους ώς 
οί άθλιέστεροι τών άγριων. Πολλά πείθουσι ότι 
καί οί τρωγλοδύται τής Εύρώπης κατά τήν έπο-
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χήν του Ταρύ>'όου τόν αύτόν διήγον βίον- ενώ 
κατά τήν εποχήν τήν λεγομένην του Σεντασέλ (1) 
κατά πολυαρίθμους όμάδας οι άνθρωποι κατε
βαίνουν εις τάς κοιλάδας των ποταμών. Άγνο- 
οϋμεν άν καί οϊ μεγάλοι πίθηκοι δέν έζων άλλο
τε κατά πολυαρίθμους άγέλας,ώς βιοϋβι σήμερον 
τά μικρότερα αυτών εϊδη.

Αί μικραιτών πιθήκων κοινωνίαι, αϊτινες συνι- 
στώσι νυν όλίγας τινάς αποικίας έν Αφρική καί 
Ά σία  δσημέραι έκλείπουσιν, ενώ αϊ φυλαί τού 
πεπολιτισμένου ανθρώπου έπεκτείνονται βαθμη
δόν ίφ’ όλης τής επιφάνειας τής σφαίρας. Το τοι- 
ούτον ούδέν ενέχει το παράδοξον, καθ' όσον καί 
τών άγριωτέρων καί άθλιεστέρων ανθρωπίνων 
φυλών έπίκειται ή  εκλειψις από τοϋ προσώπου 
τής γης. Αύται εξαλείφονται ώς ό κάστωρ καί 
ή άρκτος ούχί έ'νεκεν άμεσου καταδιώξεως, άλλά 
διότι δ πεπολιτισμένος άνθρωπος καταλαμβανει 
τάς πεδιάδας έξ ών ήντλουν τά τρόφιμα αυτών. 
Άιρ’ ετέρου ό άνθρωπος κατώρθωσε δ.ά τών εν
δυμάτων, τών οικημάτων καί τής παρασκευής 
τών τροφίμων νά ζή εις πάντα τά  κλίματα, 
ενώ οί πίθηκοι δεν δύνανται νά έπεκταθώσι καί 
βιώσωσι πανταχοϋ.

Οί ανθρωπόμορφοι πίθηκοι, παρατηρεί όΟύζώ, 
δίδουσιν ΰμϊν τό υπόδειγμα τών μικρών άγριων 
κοινωνιών, ένφ οϊ μύρμηκες δεικνύουσιν ήμϊντάς 
πολυαρίθμους βαρβάρους κοινωνίας. Αί μ.ικραί 
τών πιθήκων όμάδες συγκρατοϋνται ώς άλλοτε 
αί πατριαρχικαί οίκογένειαι, διά τής υποταγής 
εις ένα αρχηγόν. Εκαστη δμ.άς ένα μόνον ανα
γνωρίζει αρχηγόν, έν άρρενα άκμαίον, αί θήλειαι 
άνήκουσιν αΰτφ, τά τέκνα εις αυτόν ύπακούουσι 
καί οί νέοι ύπηρετοϋσιν ΰπ’ αυτόν μέχρις ού βα - 
ρυνθέντες τήν υποταγήν τον έγκαταλιίψωσιν ή 
τόν φονεύσωσιν.

Οί μικρότεροι όμως πίθηκοι ζώσιν έν πλήρει 
ελευθερία βίου καί έρωτος ώς αί άγέλαι τών μη- 
ρυκαστικών καί τών κυνών οΰτω βιοϋσιν αί ά - 
γέλαι τών κυνοκεφάλων έν Αφρική καί τά  πλειο- 
τερα είδη τών αμερικανικών πιθήκων.Μυκηταί 
οϊ χρυσόκερκοι οί παρατηοηθέντες υπό τοϋ Ούμ.- 
βόλδου παρά τήν μονήν τοϋ Ιναρεπή ήσαν τόσω 
πολυάριθμοι, ύ'»στε ύπελόγισε τούτους άνά δύο χι
λιάδας καθ' έκάστην τετραγωνικήν λεύγαν. 
Οί πίθηκοι τής Σουμ.άτρας βαδίζουσι κατ’ άγέ
λας δεινάς ποιοϋντες λεηλασίας.

Άνευρίσκομεν εις τούς πιθήκους δεσμούς οικο
γενειακούς : Άναγκαίως παραδεχόμεθα τοιοϋτόν 
τι γιγνώσκοντες τάς οικογένειας τών γορίλλων 
καί χιμπαντσή, αϊτινες κατάγονται έξ ενός καί 
μόνου ζεύγους· καί συγχρόνως ύποθέτομεν ότι τά 
μέλη τής οικογένειας συνδέουσιν αισθήματα άγά-

( I )  S a in t-A cllcu l t iv i i  μιχρόν χωρίον nap« τήν Ά μ ιέ- 
*η< ττ,ςΓα λΜ »;, «ν ώ  όνεχιλύρθτ,σχν παμπλτ,βή έργχλιΓχ τοϋ 
προϊστορικού άνθρωπον. Σημ. Μ.

πης, έπειδή πρός τάς άλλας οικογένειας διά- 
κεινται πάντοτε έχθρικώς.

Διήγησις τοϋ ιεραποστόλου Σ αβάζ άποδει- 
κνύει τό μ,έγεθος τής μητρικής στοργής τών χεμ. 
παντή : «Θήλειά της, λέγει, εϋρίσκετο έπί δέν
δρου, οτε παρετήρησαν ταύτην μετά τοϋ άρρενος 
καί δύο νεογνών διαφόρου φύλου. ’Αμέσως κα
τήλθε τάχιστα μετά τού άρρενος καί τού θήλεος 
νεογνού όπως κρυβή έν τώ  πυκνώ τοϋ δάσους. 
Επειδή όμ,ως ό νεαρός άρρην έμενεν, έπανήλθεν 
άμ-έσως εις βοήθειάντου. Άνερριχήθη καί ε’ λαβεν 
αύτόν εις τούς βραχίονας. Τότε δυ.ως έφονεύθηδιά 
σφαίρας διελθούσης τήν καρδίαν αύτής καί πλη- 
γωσάσης τό τέκνον εις τόν πήχυν τοϋ βραχίονος.»

Ό  Οόζώ πρός τό γεγονός τούτο συγκρίνει 
τήν αδιαφορίαν ήν έπεδείςατο γυνή τις έκ νέας 
Ζηλανδίας κατά τήν άναχώρησιν τοϋ υιού της 
μετά τοϋ θαλασσοπόρου Κούκ, καίτοι ούτος έκα- 
μ.ε ταύτη γνωστόν οτι ούδέποτε θά έπανήρχετο.

Ή  πατρική στοργή έκδηλοϋται έπίσης εις τούς 
πιθήκους ; “Ιχνη ταύτης ανευρίσκει ό Ούζώ έξε- 
τάζων ποις οί γηραιοί ανθρωποειδείς —ροστατεύ- 
ουσι τήν οικογένειαν ής τινο: είναι άρχηγοί.

Ύ φίσταται όμως πατρική στοργή παρ’ ά π α - 
σι τοίς άνθρώποις; 'II άπάντησις δύναται νά εί
ναι καθαρώς άρνητική. Ύπάρχουσι πολυάριθμοι 
φυλαί έν αίς οί πατέρες δέν άναγνωρίζουσι μήτε 
τά  ίδια αύτών τέκνα, έν αίς τά. ονόματα μετα
δίδονται άπό τών γυναικών καί έν αίς κληρονό- 
μ.οι τοϋ πατρός είναι τά  τέκνα τής άδελφής του. 
Δικαίως λοιπόν δ Ούζώ έπιλέγει ότι παρά τώ 
άνθρώπω τό αίσθημα τής πατρικής στοργής δέν 
διακρίνει τό άνθρώπινον είδος.

Καθ’ οσον δ ’ άφορά τήν μητρικήν στοργήν, 
τοιαύτην έχουσι άπαντα τά θηλαστικά καί τά  
πτηνά καίτά  έρπετά άκόμη. Πατρικήν στοργήν 
έχουσι καί οί ιχθύες, ιδίως οί τοϋ γένους Γαστε- 
ρόσζεοι (ιχθύες τών γλυκέων ύδάτων). Εις δε 
τά  έντομα μητρικής στοργής έλατήρια παρατη- 
ροϋμεν εις τάς στείρας θηλείας τών ΰμ,ενοπτέρων.

Εί; τινας μ,ονογάμ.ους πιθήκους άνευρίσκομεν 
παραδείγματα συζυγικού έρωτος. Τοιοϋτοι πίθη
κοι είναι οί μικροί άμερικανικοί πίθηκοι Ίακχοι, 
τών όποιων ενώ αϊ θήλειαι έλαχίστην κέκτηνται 
μητρικήν στοργήν, ή πατρική στοργή ύφίσταται 
λίαν άνεπτυγμένη εις τούς άρρενας. Θ ά ίδωμεν 
πώς ή θήλεια τοιούτου τινός πιθήκου βαρυνομ,έ- 
νη νά φέρη εις τά  άγκάλας της τό τέκνον καλεϊ 
τόν άρρενα νά λάβη τούτο καί τό περιποιηθή.

"Οτε έν τώ  φυσιολογικώ κήπω τών Παρισίων 
άπέθανεν Ίακχός τις δ έπιζών σύζυγος διετέλει 
απαρηγόρητος. Έθώπευσεν έπίμακροντό στόμα 
τής συντρόφου του, άφοϋ δέ έπείσθη περί τού θα
νάτου έ’θετο τήν χεΐρα πρό τών οφθαλμών καί 
παρέμεινεν άκίνητος, άποποιούμ.ενος τροφήν ρ-Ιχρις 
οτου καί αύτός άπέθανε.
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Μακάκος δ Σιληνός τών ’Ινδιών μ.ίαν καί μ.ό- 
νην έχει σύζυγον διατελών ταύτη πιστός μέχρι 
τοϋ θανάτου.

Κατηγοροϋσι τούς ανθρωπόμορφους πιθήκους ότι 
άρπάζουσι τέκνα καί φυλάττουσιν έντός τών δ α - | 
σών γυναίκας Μαλαισίας καί Αίθιοπίδας. Καί 
τοι δ Σεβάζ άρνείται ότι δ Γορίλλας αρπάζει 
γυναίκας, είναι βέβαιον ότι ή θέα γυναικών 
διεγείρει αύτοϊς έρωτικάς δρμ.άς.

Γεγονός τι συμβάν έν τώ  φυσιολογικώ κήπω 
τών ΙΙαρισίων, όπερ διηγείται δ Μποατάρ, άπο- 
δεικνύει δποϊα αισθήματα διεγείρουσιν είς τούς 
πιθήκους αί γυναίκες.

Κυνοκέφαλος τις διέφυγε τοϋ θηριοτροφείου ! 
καί έπλήγωσεν ένα τών φυλάκων ούδείς έτόλμα I 
νά πλησιάση αύτόν. Ή  κόρη τοϋ φύλακος ήτις 
έγνώριζε τήν αγάπην τοϋ πιθήκου πρός αυτήν 1 
έτρεξεν άπό τοϋ αντιθέτου μέρους τού κλωβού 
καί είπεν εις παιδίον τι εύρισκόμενον έκεΐ νά τήν | 
φιλήση. Τούτο ίδών δ πίθηκος, φοβεράν έξέβαλε I 
κραυγήν καί ώρμησεν έν τώ  κλωβώ ϊνα δήξη 
διά μέσου τών κιγκλίδων τόν διεγείραντα τήν 
ζηλοτυπίαν του.

Έ χ  τή; Έχιστ-ημοηχτίΓ. ' Επιθεωρήσεων.

(Έπεται συνέχεια)
. . . Λ

ΠΟΘΕΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ  ΚΑΚΟΝ

’Ερημίτης έζη έν τώ  δάσει, μή φοβούμενος 
τά άγρια θηρία. Ό  έρημίτης καί τά αγρίμια συν- 
διελέγοντο καί συνεννοούντο.

'Ημέραν τινά δ έρημίτης ήτο έςηπλωμ-ένος ύπό 
δένδρον έκεΐ δέ συνήλθον όπως διανυκτερεύσωσι 
είς κόραξ, μία περιστερά, μία έλαφος καί είς 
οφις. Τά ζώα ταύτα ήρχισαν συζητοϋντα περί 
τής αιτίας τού έπί τού κόσμου κακού.

Ό  κόραξ έλεγε :
—  ’Από τήν πείναν προέρχεται τό κακόν. 

"Οταν κανείς τρώγη καί χορταίνγ, καί μένη έπί 
ένός δένδρου κράζων, όλα τώ φαίνονται ώραΐα, 
καί καλά. Ά λ λ ’ αν μείνη δύο ημέρας νήστις, 
δέν θά έχη όοεξιν ούτε νά ϊδη τήν φύσιν. Θά 
εϊνε ανήσυχος, δέν θά είμπορή νά μείνη είς τήν 
θέσιν του· άμα εν τεμάχιον κρέατος εί καί χει
ρότερον άκόμη φανγ, ένώπιόν του. ίίπτεται έπ ά- 
νω του χωρίς νά σκεφθή. Ματαίως τόν κτυποϋν 
ρ.έ ξύλον, ή τού ρίπτουν πέτρας. Σκύλοι ή λύ
κοι ματαίως αρπάζουν τήν τροφήν άπό τό στό
μα του· δέν τήν άφίνει. Πόσους τού γένους μας 
θανατόνει ή πείνα! Ά πό τήν πείναν προέρχεται 
όλον τό κακόν.

Ή  περιστερά έλεγε:
 Κ ατά  τήν γνώμην μου, τό κακόν δέν προ

έρχεται άπό τήν πείναν, άλλ’ άπό τόν έρωτα.

I "Αν έζώμεν μόνοι, δέν θά ύπεφέρομεν τόσον πολύ, 
τουλάχιστον θά ύπεφέρομεν μόνοι. Έν ώ  ζώμεν 
πάντα κατά ζεύγη, καί άγαπώμεν τόσον πολύ 
τήν σύντροφόν μας, ώστε δέν είμπορούμ.εν νά εΰ- 
ρωμεν ησυχίαν, μόνον αυτήν συλλογιζόμεθα : 
«Έ φαγε; Μήπως κρυόνει ;»  Καί όταν άπομακρύ- 
νεται ολίγον, φοβερά ανησυχία μάς καταλαμβά
νει. Μάς βασανίζει ή υποψία μήπως τήν κατε- 
σπάραξε κανείς γύψ ή μήπως τήν συνέλαβαν οί 
άνθρωποι. Καί άρχίζομεν νά τήν άναζητώμεν, 
καί πίπτομεν ήμεΐς είς τούς όνυχας γυπός τίνος, 
ή είς τό δίκτυον ένός άνθρώπου. Καί άν έχάθη 
ή  σύντροφός μας δέν τρώγομεν πλέον, δέν πίνο- 
μεν πλέον, τήν ζητούμεν μόνον καί κλαίομεν. 
ΓΙόσοι άπό ημάς άποθνήσκουν κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον! "Ολον τό κακόν προέρχεται όχι άπό τήν 
πείναν, άλλ' άπό τον έρωτα.

Ό  οφις ε"λεγε :
— Ό χι, τό κακόν δέν προέρχεται ούτε άπό τήν 

πείναν, ούτε άπό τόν έρωτα, άλλ ’άπό τήνκακεντρέ· 
χειαν.Ά ν έζώμεν ήσυχοι,άν δέν έζητοϋμ,εν φιλονει- 
κίας, όλα θά ήσαν πολύ καλά* έν ω  άμα έν πράγμα 
δέν γίνν) όπως τό έπιθυμούμεν, θυμόνομ.εν καί όλα 
μάς φαίνονται άναποδα. “Αλλο δέν σκεπτόμεθα 
παρά πώς νά ξεθυμάνωμεν τόν Ουμ.όν μας είς 
κάποιον. Καί τότε μανιώδεις συρίζομεν καί συ- 
στρεφόμεθα καί ζητούμεν νά δαγκάσωρ,εν όποιον 
εϋριομεν έμπρός μ.ας. Καί δέν λυπούμεθα πλέον 
κανένα· καί εϊμεθα ικανοί νά δαγκάσωμεν τόν 
πατέρα μας καί τήν μητέρα μας, εϊμεθα ικανοί 
νά φαγωθώμεν μόνοι ρ.ας, καί ή μανία μας μάς 
έξολοθρεύει έπί τέλους. Όλον τό κακόν προέρχε
ται άπό τήν κακεντρέχειαν.

Ή  έλαφος έλεγε:
—  “Οχι, ούτε άπό τήν κακίαν, ούτε άπό τόν 

έρωτα, ούτε άπό τήν πείναν προέρχεται τό κα
κόν, άλλά άπό τον φόβον. ’Ά ν ήτο δυνατόν νά 
μή φοβώμεθα, όλα θά ήσαν καλά. Οί πόδες μας 
είνε έλαφροί καί τρέχομεν πολύ καί εϊμεθα ρω
μαλέοι. Κ ατά τών μικρών ζώων ύπερασπιζόμεθα 
μέ τά  κέρατά μας- κατά τών μ,εγάλων μέ τήν 
ώκυποδίαν μας. Ά λ λ ά  δέν ήμπορούμεν νά μή 

| φοβώμεθα. Κλάδος τις τρίζει είς τό δάσος, έν 
φύλλον κινείται, τρέμομεν σύσσωμοι· ή καρδία 
μας κτυπα δυνατά ώς νά. έμελλε νά τιναχθή 
έξω άπό τό στήθος, καί τρέχομεν, πετώμεν ώς 
βέλη. Ά λλοτε  περά λαγώς τις, έν πτηνόν κινεί 
τάς πτέρυγάς του, μικρόν κάρφος πίπτει· νομίζο- 

| μεν οτι μάς καταδιώκει άγριον θηρίον καί τότε 
I τρέχομεν άκριβώς πρός· τόν κίνδυνον. Ό τέ μέν 

διά νά άποφύγωμεν ένα σκύλον εύρισκόμεθα έμ- 
! πρός ένός κυνηγού, ότέ δέ καταφοβισμέναι τρέ

χομεν, χωρίς νά ήξεύρομεν πού, κάμνομεν έν 
πήδημα, καί πίπτομεν ε'ις ένα κρημνόν, δπου εύ- 
ρίσκομεν τόν θάνατον. Κοιμώμεθα μέ τον ένα ο
φθαλμόν, πάντοτε άνήσυχοι, πάντοτε περίτρομοι.
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Δέν ενρίσκομεν ησυχίαν. "Ολον τό κακόν προέρ
χεται άπό τον φόβον.

Τότε 6 ερημίτης είπε ;
—  Ουτε άπό την πείναν,ούτε από τόν έρωτα, 

ούτε άπό την κκκεντρίχειαν, ουτε άπό τόν φόβον 
προέρχονται όλαι αί ίυστυχίαι μα ;, άλλ1 άπό 
την ίσίαν φϋσιν μας προέρχεται το κακόν ό'ιότι 
αϋτη γ ε ν ν ρ ε  καί την πείναν, καί τόν ε”ρωτα, καί 
την κακεντρέχειαν καί τόν φόβον.

Λ έ ω ν  Τ ο λ σ τ ό ϊ ,

Σ Η Μ Ε Ω Σ Ε ΙΣ

Εταιρεία τις επιστημονική έν Οϋαλλίαέρευνήσασα 
τά σπήλαια καί άντρα αυτής εύρεν ίχνη τού ανθρώ
που αναγόμενα εις χρόνους καταπληκτικό»; απώτα
τους . Κατά τούς υπολογισμούς τή; επιτροπής τού
της ό άνθρωπο; §ζη αύτόθ: προ 240,000 έτών.Έάν
δέ στηριζόμενοι έπί τής κοινής καί εσφαλμένης γνώ
μης 8τι ό άνθρωπος υπάρχει επί τής γής ποό 6— 7 
χιλιάδων έτών θεωρήσωμεν ώς μετρίαν τήν πρόοδον 
τής άνθρωπότητος, πότον δεν θέλομεν έκ-λαγή μαν- 
Οάνοντες δτι οί πρόγονοι ήμών προ ετών 240,000 υ
πάρχοντες έπί τής γη;, έπί μακρόν μακρότατον χρό
νον ουδόλως ή ελάχιστα μόνον συνετέλεσαν εις άνά- 
πτυξιν του πολιτισμού ;

Ό  άμερικαν'ος φυσιοδίφης ΜβοΙοΙι περιηγηθεις τε
λευταίου τάς χώρας το3 νέου Μεξικού, τού Άριζόνου 
καί τμήματος του Ιίαλαιοΰ Μεξικού άνεκάλυψε αν
ταγωνιστήν τής μελίσσης δεινόν, άγνωστον μέχρι 
τοϋδε, ήτοι νέον γένος μυρμήκων.Οί μύρμυκες ούτοι 
όμοιάζουσιν εντελώς πρός τούς ήμετέρους κατά τήν 
κατασκευήν τού σώματος, εϊνε όμως ίκανώς μεγα- 
λείτεροι τούτων. Ή  οπίσθια χώρα τού σώματός των 
έκβλύζει μέλι, κατά τήν εύγευστίαν ούδαμώς υποδεέ
στερον τού καλλιτέρου ευρωπαϊκού. Το μέλι τούτο οί 
εγχώριοι έξάγουσι διά πιέσεως των εντόμων, 900 δέ—  
930 μΰρμηκες παρέχουσιν ήμισυ χιλιόγραμμου μέλιτος.

Περί τού αριθμού των ιερέων τής Τωσσιας ό 
«Οβββι νεΙΟΓβ Ηοηοαηο» δημοσιεύει τάς έξής στατι- 
στικάς πληροφορίας ληφθείσας ές επισήμων πηγών. 
Ό  ρωσσικός κλήρος άποτελεϊται έκ τριών μητροπο
λιτών, 15 αρχιεπισκόπων, 75 επισκόπων. Μοναστή
ρια άνδρών ΰπάρχουσι 380 περιέχοντα 10,879 μο
ναχούς, γυναικών 171 περιέχοντα 17,907 μοναχά;. 
Ό  κατώτερος κλήρος συνίσταται ές 84,974 προ
σώπων διανεμημένων κατά διαφόρους βαθμούς. Τό 
κράτος δαπανά διά μεν τήν έν γένει έκπαίδευσιν 6 
εκατομμύρια ρουβλίω», διά δε τήν εκκλησίαν εν καί 
ήμισυ έκατομμύριον. ΙΙλήν τούτου δέ υπάρχει καί 
άποθεματικ'ον κεφάλαιον 4 εκατομμυρίων προς χρή- 
σιν τού κλήρου.

Μελεταται νά γείνη έν Βρυξέλλαις έν Ιτει 1886 
διεθνής εκθεσις πολεμικού υλικού. Έ ν ταύτη έκτε- 
θήσονται πάντα τά όπλα, ών γίνεται σήμερον χρήσίς 
έν τοΐς κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν πολέμοις, 
οίον τυφέκια, καραδϊναι, πιστόλαι, ρεβόλβερ, πυρο
βόλα, μυδραλιοβόλοι, νάρκαι κλπ. Έν έτέρω τμή-

j ματ: θά έκτεθώσι παλαιότερα όπλα, κατά τάξιν 
ιστορικήν. Έ ν τρίτο) τμήμα τι θά ϋπάρχωσιν εργα 
τού μηχανικού, ιδίως οχυρωματικά, καί έν τετάρ-ω 
Οά έκτεθώσιν εικόνες μαχών καί μεγάλων στρατηγών, 
Περιεργοτάτη έν τή έκθέσει εκείνη έσται μεγάλη 
γέφυρα, κατασκευασμένη έκ πολεμικού υλικού, καί 
διήκουσα άπό τού ένός άκρου των οικοδομημάτων 
τής έκθέσεοις εις τό έτερον.

Ή  πατρίς τού τηλεφώνου, των ραπτικών μηχανών 
καί άλλων τεραστίων έφευρέσεων, Αμερική, παρα
σκευάζεται νά καταπλήςη τόν κόσμον διά τής ναυπη- 
γήσεως άτμοπλοίου, έξαισίου τό μέγεθος. Ό  καθηγη
τή; καί μηχανικός Θ-.ύρπτων άνήγγειλεν δτι, άντί 
ολίγων εκατομμυρίων, θά ήδύνατο νά ναυπηγήση 
άτμόπλουν, μέλλον νά διανύη ώς οί σιδηρόδρομοι 
75 χιλιόμετρα καθ’ ώραν καί νά μεταφερη έπιβάτας 
έκ τού παλαιού εις τόν νέον κόσμον καί τάνάπαλιν 
εντός 3 Vj ήμερων. Ό  μεγαλοπράγμων Βορειαμε- 
ρικανός, όρμώμενος έκ τής αρχής ότι ή ταχύτης 
πλοίου τινός αύςάνεται κατά λόγον τού μήκους αύτού. 
φρονεί ή όρθότερον ίσως ειπεΐν φαντάζεται ότι δύνα- 
ται νά ναυπηγήση άτμόπλουν μήκους 800 (τό παμ- 
μέγιστον των ατμόπλοιων, ό Μ έ γ α ς  Α ν α τ ο λ ι 
κ ό ς  έχει μήκο; 680 ποδών ! πλάτου; 80 καί χω
ρητικότητας 38,000 τόνων. Εις τό μυθώδες τούτο 
μέγεθος προστίθεται και ή μυθώδης δύναμις 250 
χιλιάδων ίππων, ήτι; θά καταναλίσκη καθ' ώραν 
3500 τόνους ανθράκων 1 Αλλά πώς είναι δυνατόν 
νά μεταβιβάζηται τοιαύτη τις δύναμις έπί των ελίκων; 
Ό  καθηγητής θούρπτων φρονεί σπουδαίως ότι τό 
πράγμα δέν είναι δυσκατόρθωτον, αμφιβάλλεται Ομως 
αν θά εύρεθώσι τά άπαιτούμενα εκατομμύρια πρός 
ναυπήγησιν τού παμμεγέθους πλοίου, όπερ έπί τέλους 
έ(δέχεται νά διάψευση τά; προσδοκία; τού μεγαλό- 
φρονος έφευρετοΰ.

Έν τή μικρά πόλει W alsal έν Αγγλία έγένοντο 
τ' αποκαλυπτήρια τού μνημείου τής Λωροθέας 
W yndlow  P a ltiso n , τής πρώτης μετά τάς βασίλισ
σας γυναικός έν 'Αγγλία ής άνεγείρεται μνημείον. 
Ή  περί ής ή τιμή αϋτη γυνή, γνωστή έν ’Αγγλία 
ώς «αδελφή Δόοα» ήτσ ιδρυτής τού K ottag e —  H o
sp ita l έν W a lsa ll καί άφιέρωσεν όλον αυτής τόν βίον 
εις θεραπείαν καί άνακούφισιν τών πτωχών και των 
ασθενών.

Ό  λ ο χ α γ ό ς  Π. ε ι ς  τ ι να  σ τ ρ α τ ι ώ τ η ν .
—  Βρέ πόσον καιρό τά φορείς αύτά τά παπούτσια;
Σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς  . _  Τρεις μήνες, Κύριε Λοχαγέ.
Λ ο χ α γ ό ς .  —  Βλέπεις λοιπόν τί κατελάνος εί

σαι; Βρέ ή αγελάδα 'φορούσε τό πετοί αυτό ώς πού 
'πέθανε, καί σύ τό χάλασες 'ςέ τρεις μήνες ;

Έ ν άμάξη:
—  Γιατί, μπαμπά, έστάθηκε ή καρότσα ;
—  Γιά νά πληρώσωμε τό δημοτικό φόρο,παιδί μου.
—  Πληρώνουνε φόρο καί όταν ή καρότσα είνε 

αδειανή ;
—  Δέν ξέρω. παιδί μου- μέ αδειανή καρότσα δεν 

έπήγα ποτέ μου.

Έ ν  Άβήναις ί «  τον τνκονρΒφ*Ιο\» τών «τβστνιμά τω ν Α Ν Ε Σ Τ Η  Κ Π Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Ο Χ - 1 8 8 6 — 611.


