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Άδβ.Ιφέ Στέφανε !
Μου γράφεις- α"Δν ήμην εις τήν θέσιν σου, 

καί είχα τό κτήμα μου πλησίον εις τό κτήμα 
τοϋ κ. Άνδροκλέους καί τό παράθυρόν μου απέ
ναντι τοϋ παραθύρου τής κόρης του, διττώς αξιέ
ραστου λόγω κάλλους καί προικός, καί είχον τόν 
καιρόν διαθέσιμον καί σύμμαχον τήν φύσιν μέ 
τήν άπομόνωσιν καί τήν ησυχίαν, μέ τάς σκιάς 
καί τάς ευωδίας της, ή θά έφευγον έκείθεν μέ 
μίαν καλήν σύζυγον, ή μέ μίαν καλλιτέραν ε
ρωτικήν άνάμνησιν.. . »  ’Ηξεύρω τί θά έκαμνίς 
σύ άν ήσο εις τήν θέσιν μου, άλλά, πίστευσέ με, 
δέν είμαι δυσαρεστημένος δΓ ό,τι έγώ δεν κά- 
μνω. Όμολογουμένως, είνε εύμορφη, κανείς δέν 
τό άρνεϊται. Ά λ λ ά  τόσον άπό τά  μικρά μου 
χρόνια είμαι συνειθισμίνος νά τήν βλέπω άντι- 
κρύ μου— καί εις τήν πόλιν ώς κ' έδώ είμεθα 
γείτονες— χθες πεταχτό παιδί, σήμερον σοβαράν 
κόρην, ώστε ή μόνη έντύπωσις την όποιαν μου 
προξενεί τό κάλλος της είνε ότι κατορθώ νά τό 
αναγνωρίζω- τίποτε περισσότερον. Ά φ ’ ετέρου δέ, 
φίλε Στέφανε, οπως ζώμεν ήμεϊς εί: τάς έπαρ- 
χίας, τοσούτω σπανίως μού παρέχετ' ευκαιρία νά 
τήν πλησιάσω, ώστε δέν είνε φόβος νέον τι θέλ- 
γητρον εξαίφνης άποκαλυφθέν εν αυτή, νέα τις 
σχέσις, νά μεταβάλωσι τήν αρκετά λογικήν α
διαφορίαν μου.

Τήν εΐ; τούς θνητούς έμφάνισιν 'Ομηρικού τί
νος θεού— ιδού ότι δέν πηγαίνουν χαμέναι αί ά - 
ναμνήσεις τών γυμνασιακών σπουδών μου— προ- 
ήγγελλον τά δένδρα προσκλίνοντα μετά φρίκης 
μέχρι γής τούς κλώνάς των, αί πηγαί άκινη- 
τοϋσα·., τά  όρη σειόμενα, ή φύσις, έν ένί λόγω, 
άναστατουμένη- άλλ' έν οσιρ ό βίος μας ενταύθα 
διέρχεται ό αυτός, ώς πάντοτε, βίος σταφιδο- 
κτημόνων άσχολουμένων τόν περισσότερον και
ρόν εις τήν συγκομιδήν τοϋ καρπού των, καί 
δέν έπέρχεται καμμία άναστάτωσις καί δέν πα
ρεισδύει κανέν μυθιστορικόν έπεισόδιον νά παρα- 
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στήσή προ τών οφθαλμών μου τά πάντα, καί 
την γειτόνισσαν, ύπό καινάς φάσεις, άς είνε όσον 
θέλει εύμορφη, οΰδείς θεός είνε κίνδυνος νά έμ- 
φανεσθή. . .  έν τή καρδία μου, καί μέχρις ώρας 
χασμώμαι καί κοιμώμαι κ’ έγείρομαι ήσυχος.

Ά λ λ ά  μή νομίσής διά τούτο ότι καί περιφρονώ 
τήν εκλεκτήν, καθ’ όλα τά φαινόμενα, φύσιν τής 
κόρης. Έ ξ έναντίας τρέφω πεποίθησιν ότι δύνα- 
ται νά γίνγ, αξιόλογος σύζυγος. Γνωρίζω πολύ 
καλά μέ πόσην στοργήν περιβάλλει τούς γονείς 
της, πόσον τρελλά αγαπά τήν μικράν αδελφήν 
της, χαριτωμένον δέκα έτών αγγελούδι, πόσον 
είνε προκομμένη καί πόσον φρόνιμη I Καί προίκα 
άν δέν είχε, πιθανώτατα ούτ’ έγώ ούτε σύ θά ή- 
μεθα δυστυχείς άποκτώντες τοιαύτην σύζυγον. 
Λοιπόν θά μού εΐπγις· τί κάθεσαι ; νέος ήσαι, 
έχεις ύγείαν καί δίπλωμα καί στάδιον, κύριος 
πρόξενος δά, διατί νά μή ζητήσγις τήν χΓιρά της; 
Αΐ ! φίλε μου, έδώ έγώ ευρίσκω δυσκολίας έπί 
δυσκολιών καί σκοντάπτω καί σταματώ. Πρώ
τον, καί εις τά  μέρη μας άπό καιρόν τώρα έπε- 
κράτησεν, αδιάφορα άν καλά ή κακά, νά ζη
τούν τούς νέους, καί όχι νά ζητούν εκείνοι- καί 
τόσω μωρώς έγκαθιδρύθη ό κανών ώστε δύναταί 
τις άφ’ ένός μέν νά όνειροπολή ώς μοναδικήν ευ
τυχίαν τήν μετά τής δεινός κόρης ένωσιν, άλλ' 
ό καϋμένος νά θεωρή ώς προσκρούον εις τήν φι
λοτιμίαν τό νά κάμή αυτός τήν αρχήν, καί έν 
έσχάτή άπελπισίι»:, νά χαλά τόν κόσμον διά 
νά . .  . τόν ζητήσουν ! Λοιπόν τόν κανόνα τούτον 
δέν δύναμαι νά παραβώ δυστυχώς, όχι διότι 
μέ μέλεε τόσω διά τούς σαρκασμούς τής στε
νής κοινωνίας μας, τούς όποιους έν τοιαύτγι πε- 
ριπτώσει είνε κίνδυνος νά ύποστώ, όσψ διά τήν 
όλως έξαιρετικήν θέσιν μας απέναντι τού κ. Ά ν -  
δροκλέους. Γνωρίζεις ότι ό πατήρ μου άτυχήσας 
πρό τριών έτών άπώλεσε τό πλεϊστον τής περι
ουσίας του, παντελής δέ θά έπήρχετο ή κατα
στροφή άνευ τής εΰγενοϋς αρωγής τοϋ κ. Ά ν 
δροκλέους, εις δν οφείλεται καί ή διατήρησις 
τής μικράς σταφιδαμπέλου τής έναπολειφθείσης 
εις ημάς παρά τά  μεγάλα κτήματα αυτού. Διά 
τής καλλιέργειας αυτής ό πατήρ μας κατώρθωσε 
κάπως νά καλλιτερεύστρ τήν θέσιν του. ’Εννοείς 
λοιπόν τώρα ότι όχι μόνον δέν έχω τήν γενναιό-
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τητα, χωρίς νά περνά των ανθρώπων άπό τόν 
νούν, να ξεφυτρώσω αυτόκλητος υποψήφιος γαρα- 
βρός, άλλά καί τρέμω σκεπτόμενος ότι δύναμαι 
κ' έπί στιγμήν να φέρω τόν κ. Ανδροκλή εις 
στενόχωρον θέσιν δι’ άκαίρου αίτήσεως, ή να τόν 
κάμω ν’ άποδώσν) εις ταύτην εμπορικούς σκο
πούς. Καθ' 5τι, δυστυχώς, μέχρι τούδε οΰτε ό 
πατήρ έδειξε καί δι’ ελάχιστου σημείου οτι μέ 
συλλογίζεται διά γαμβρόν του, οΰτε ή κόρη μ ’ 
έκαμε να ύποθέσω οτι μέ (¿λέπει μέ άσύνηθες 
όμμα.

Ευτυχώς, έπαναλαμβάνω, αν ή παρουσία της 
τέρπγι τούς οφθαλμούς, άλλα δέ / ταράσσει τήν 
καρδίαν μου. Ά λ λ ω ς θά ήμην χαμένος άνθρω
πος· ποτέ δέν θά κατώρθωνα νά συνεννοηθώ μα
ζί της, διότι δέν είμαι άπό τούς ρωμαντικούς ε
κείνους οί όποιοι ιδρώνουν έως ού κατορθώσουν 
νά συναντήσουν τήν κόρην των ονείρων των εις 
κανένα ερημικόν δρυμώνα διά νά τής ψιθυρίσουν 
μελοδραματικώς Σε αγαπώ. Ούτε άπό εκείνους 
οί όποιοι καταστρώνουσι πολυσέλιδους έπιστολάς 
εις τάς όποιας τά φεϋ καί τά άχ διαδέχονται 
άλληλα ώς εις τάς διχαστικάς άποφάσεις τά  
έπειύή. Καί τί είνε μία ερωτική επιστολή ; ή 
γράφεται μέ ολην τήν ειλικρίνειαν καί τήν άστο- 
χασίαν του αισθήματος, καί τότε εΐνε γεμάτη 
άπό κοινοτοπίας καί άνοησίας, ή γράφεται μέ φι- 
λολογικάς άξιώσεις— ό συντάσσων έτυχε νά εί
νε ποιητής— καί τότε είνε γεμάτη άπό ψεύδος 
καί έπιτήδευσιν. Οΰτε είμαι άπό έκείνους οί ό
ποιοι θεωρούσιν ώς μεγαλοφυά θρίαμβον τό ότι 
ύπεδύθησαν μετ’ έπιτυχίας πρόσωπον έραστού. 
Έν τή παρούσνι δέ περιστάσει θά ήμην, άπλού- 
στατα , άχρεΐος, έάν άπεπειρώμην νά σαγηνεύσω 
τό τίκνον έκείνου, εις τόν όποιον ό πατήρ μου 
οφείλει σχεδόν τό πάν.— Κύριε Ανδροκλή, μάς 
εΰηργετήσατε ιδού, ώς ευγνώμων υιός, σας ξε
μυαλίζω τό κορίτσι σας !— Προχθές εις τό δει— 
πνον δέν ήξεύρω πώς μού ήλθεν ε"ξαφνα νά εϊπω 
εις τον γέροντά μου :

—  Πατέρα, δέν είν' εμμορφ’  ή Μαρία, ή 
γειτόνισσά μας;

—  Έμμορφη είνε, μού άπεκρίθη άποτόμως, 
συγχρόνως δέ μέ παρετήρησε προσεκτικώς, ώς άν 
είχε διακρίνει εις τήν έρώτησίν μου νοούμενόν τι. 
Είχα λησμονήσει τήν φράσιν μου, δτε μετά πα- 
ρέλευσιν ώρας τινός ό πατέρας διέκοψε τήν σιω
πήν διά νά μού ειπγι :

—  Έ χομε πολλάς υποχρεώσεις 'ς τόν 'Αν
δροκλή· άς προσέξωμε, νά μή τού δώσουμε ά - 
φορμή νά μάς 'πή άχαρέστους.

Δέν ήτο, Στέφανε, ώς νά μού έλεγεν δτι δέν 
επιτρέπεται νά συλλογίζωμαι αν είνε ώραία ή 
Μαρία, ή γειτόνισσά; Δυνατόν νά γνωρίζω δύο 
τρία γράμματα τά όποια δέν γνωρίζει ό πατήρ 
μου, νά είμαι ελεύθερος πολλών προλήψεων τών

όποιων αυτός είνε δούλος· άλλά τά λόγια του—  
καί άς μή φανγ παράδοξον φεύ ! δ, τι λέγω— δέν 
συνείθισα νά τά περιφρονώ.

θ ά  μείνω άκόμη ένταύθα μέχρι τής 15ης 
τού μηνός, μεθ’ δ έπιστρέφω εις τήν πόλιν δπως 
έτοιμάσω τά  χρειώδη διά τήν εις τήν νέαν θέ
σιν μου μετάβασιν. "Εως τότε δέν θά σού είνε 
δύσκολον νά περάσγις άπ  έδώ, νά μείννι; μίαν, 
δύο, δσας θέλεις, ήμερας· φθάνει νά μέ είδοποιή- 
σγ,ς εγκαίρως πότε θά φθάση,ς διά νά οτεϊ/ω  ά 
μαξαν νά σέ παραλαβή,, θ ά  Γδτ,ς καί τήν δε
σποινίδα, ήτις, ώς βλέπω, χωρίς νά τό θέλωμεν, 
αρχίζει νά άπασχολή τήν αλληλογραφίαν μας, 
καί θά πληρωθρ ή περιέργεια σου· αξίζει πάν
τοτε τόν κόπον νά τήν γνωρίσγι κανείς, μάλιστα 
δταν είνε γυναικάρεσκος ώς σύ, καί μή πρός κα
κοφανισμόν σου. ’Αλλά, νομίζω, αξίζει τόν κόπον 
περισσότερον νά ϊδγ)ς τού Ζαφείρη τάμπέ.ίια—  
αύτό είνε τό όνομα τής εξοχής μ ας— μιάς άπό 
τάς πλουσιωτέρας έξοχάς, άπό τάς θελκτικωτέ- 
ρας παραλίας τής Πελοποννήσου. Ώ ς γωρίζεις, 
ή καλλιτέρα σταφίς εξάγεται άπό τήν επαρ
χίαν μας· καί ό καλλίτερος καρπός τής επαρ
χίας παράγεται 'ς  τοΰ Ζαφείρι/ τάμπέ.έια, έ
νεκα τού ε'ξαιρέτως εΰαέρου τής θέσεως. Ά πό 
τό μέρος μάλιστα τής θαλάσσης ή θέα απασχο
λεί έπί πολύ καί αναπαύει έν ταύτω τά βλέμ
ματα. Έ λ α  νά ϊδγις τόν βαθύν όρμίσκον τόν 
όποιον σχηματίζει η θάλασσα, φθάνουσα σχεδόν 
μέχρι τών όρίων τών κτημάτων μας, ε\θα μό
λις αναστέλλει τήν όρμήν της ή στενή κατά 
μήκος τής άκτής όδός· νά ϊδνις τάς ΰλομανείς 
εκτάσεις τών σταφιδαμπέλων, τάς πευκόφυτους 
κλιτύας τού βουνού, τού έγειοομένου πρό ήμών 
άπό τής αντιθέτου εις τήν θάλασσαν πλευράς, 
τά  μεγάλα μ.ας αλώνια πλήρη σταφίδος πυρι
φλεγή ϋπό τάς ήλιακάς ακτίνας, τάς συστοιχίας 
τών εύοώστων πλατάνων καί τών λιγυσώμων 
καλάμων ύπό τάς όποιας παχεϊαι καί δροσεραί 
έκτείνονται αί σκιαί. Καί μόνον δέ τό θέαμα 
τής συγκομιδής τού σταφιδοκάρπου αρκεί νά 
διανοίξνι εις σέ,Άθηναϊον μή συνειθισμένον εις τοι- 
αύτα, νέους απολαυστικούς ορίζοντας. Δέν εί
δες ποτέ πώς μετά μητρικής φροντίδος άνά γεω
μετρικά την συμμετρίαν τμήματα άπλόνεται 
πρός άποξήρανσιν ή σταφίς, στίλβουσα ϋπό τόν 
ήλιον ώς μέγας βελ.ούδινος τάπης, ποικίλλων εις 
έρυθράς ή βαθυκυάνους αποχρώσεις· πώς συλλέ- 
γουσι τον καρπόν οί έργάται εντός τών καλά
θων, πώς κομίζουσιν αύτόν μέχρι τού άλωνίου ό
που καταλείπεται εις σωρόν καί πώς αί χεΐρες 
τών γυναικών έκτελούσιν μεθ’ δλης τής γυναι
κείας άβρότητος τήν έπίλοιπον εργασίαν. Διότι ή 
σταφίς μας διά τήν έπίδοσιν τής όποιας ή χειρ, 
ώς έπί τό πλείστον, εργάζεται άνευ τής βοήθειας 
έργαλείων ή μηχανημάτων, είνε ώς ή χαϊδεμ-
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μένη * ό ρ δ ι ά  τής όποιας τήν άνάπτυξιν ή μή- 
I τηρ μόνη κοπιάζει άνευ τής αρωγής τροφών καί 
| παιδαγωγών, διαφέρουσα κατά τούτο μόνον τής 
χόρης δτι αντί νά λαμβάνγ), παρέχει προίκα εις 
τούς γονείς τη ς.. . Δι' αύτό καί ή συγκομιδή 

| αύτής διεξάγεται μετ’ άδιακόπου σπουδής, ώς 
| ή όχύρωσις πόλεως, δταν έπί θύραις είνε ό έχ- 
! Ορός. Καί ή βροχή είνε ό εχθρός, ένεκα τού ό-
1 ποιου καταργούνται πάσαι τών Κυριακών καί
2 τών εορτών αί αναπαύσεις. Περίεργον δέ άντί-
5 θεσιν πρός τήν σπουδήν ταύτην αποτελεί ή 

θορυβ ώδης τών εργατών ευθυμία, τών γυναικών 
! ιδίως αί όποϊαι πάντοτε μέ αστειότητας καί ά

σματα σφογγίζουσι τόν περισσόν ιδρώτα τού με
τώπου των, ακατάβλητοι έν τώ  μέσοι τής (ρύ
σεως, ώς νά είνε, όχι δουλεύτριαι, άλλά θεότη
τες έν αυτί). Τινές έξ αυτών ύπό τά  πενιχρά 
καί άκομψα φορέματά των, έν τ-ρ φροντίδι τής 
εργασίας ή τή νωχελεία τής άναπαύσεως άπο- 
καλύπτουσι πλαστικά μέλη ή σχηματίζουσι καλ- 

' λιτεχνικά συμπλέγματα, κατ’ εύθεϊαν ίσως γραμ- 
■ μήν απόγονοι τών προτύπων έξ ών ένεπνέοντο οί 
' Σκόπαι καί οί Πραξιτέλεις. Δέν ¿γνώρισες ποτέ 

τό γευστικώτατον άρωμα τό πληρούν την άτμο- 
σφαΐραν έκ τών άλωνίων μετά τού ήλιου τήν 

ι δύσιν, δέν έγινες μάρτυ; τών χορευτικών διαχύ
σεων τών έργατών, οΰτε τήν νύκτα είδες τήν πε
διάδα καταλαμπομένην αίφνης ύπό μυρίων φώ
των, ¿κ τών έπί τών άλωνίων άναπτομένων φα
νών, ώς άν μετηνάστευσαν έπί τής γής οί ά - 
στέρες.

ΙΙόσαις φοραίς μού ήλθεν εις τόν νούν νά πε- 
τάξω χαί διορισμούς καί ύπαλληλίας καί νά 
έλθω έδώ, νά γίνω απλούς έργάτης, καλλιεργη
τή; τής γής, αυτή νά μέ τρέφη ώς γνήσιον τέ- 
κνον της, καί όχι τό δημόσιον, ώς ένα τών πολ
λών κηφήνων του. Έ δώ  θά καταλήξω έπί τέ
λους. Έπί τού παρόντος. . .  σ ’ ευχαριστώ διά τά 
συγχαρητήριά σου· πρόξενος μάλιστα· δε’ αύτό 
έδέχθην τοιαύτην θέσιν, διότι θά δυνηθώ ίσως 
έν αύτή νά έργασθώ εύσυνειδήτως διά τήν πα
τρίδα μας. 'Γγίαινε. θ ά  έλθτ,ς ;

Ο φΐ.ίος σου 
• Ιά κ ω β ο ς Αημάδης.
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Αγαπητέ μου Στέφατε,
Πρό ολίγου έπέστρεψα άπό τό κτήμα τού γεί- 

τονός μου, τόν όποιον έπήγαμεν νά εΰχηθώμεν 
διά τήν έορτήν τής κόρης του. Καθε χρόνον εις 
τήν έξοχήν έορτάζει ή οικογένεια τήν έπέτειον 
τού ονόματος τής δεσποινίδας Άνδροκλέους, κ' έ
δώ έρχονται οί περίοικοι ώς καί οί φίλοι έκ τής 
πόλεως νά τήν έπισκεφθώσι. Κατά τήν ήμέραν

ταύτην τακτικώτατα παρατίθεται πλούσιον φ α- 
γητόν εις τούς πολυπληθείς έργάτας τού κτήμα
τος καί οίνος γενναίος κυκλοφορεί. Οί έργάται 
τρώγουν καί πίνουν, κατά τά  διαλείμματα καί 
μ.ετά τό τέλος τής εργασίας συμπλέκονται εις 
μακράς χορευτικάς άλύσους, τά δέ άσματά των 
δι’ ών συνοδεύουσι τό έρρυθμόν βήμά των άφορώ- 
σιν ώς έπί τό πλείστον εις εύχάς καί εγκώμια 
ύπέρ τής έορταζομένης. ’Εφέτος αί ασχολίαι τού 
τρυγη,τού ήρχισαν καί έτελείωσαν ένωρίτερον εις 
τήν περιοχήν μας· οί άνθρωποι τού κ. Άνδρο
κλέους σχολάζουσιν άπό χθες, άλλά τούς ¿κρά
τησε καί σήμερον όπως κοσμήσωσι τήν έορτήν 
τής θυγατρός καί τραγουδήσουν πρός χάριν τών 
έπισκεπτών. Εΰρομεν τήν οικογένειαν μετά τινων 
ξένων εις τόν κήπον τής οικίας, εκλεκτόν κήπον, 
πλούσιον εις άνθη, εις ϋδατα καί σκιάς. Παρή- 
σαν έκεί τέσσαρες νεαραί συμπολίτιδες ήμών, φί- 
λαι τής Μαρίας, μετά τών μητέρων των. 'Επίσης 
ό κ. ΙΙικρόπουλ.ος, συγγενής τού κ. Άνδροκλέους, 
έξοχικός γείτων αυτού, διαμένων καί ούτος εις 
τό κτήμά του, μετά τής συζύγου, τών δύο υιών 
του, τελειόφοιτων τού Πανεπιστημίου, τής κόρη; 
του καί τού μνηστήρος αύτής ιατρού, έλθόντος 
νά περάσγι δύο ήμέρας εις τήν εξοχήν. Μή έχων 
τί καλλίτερον νά πράξω, ήρχισα νά περιεργάζω- 
μαι τούς περί έμέ. Ά λ λ ά  δέν πιστεύω νά ένδια- 
φέρεσαι οΰτε διά τά  γλυκοκυττάγματα τών άρ- 
ραβωνισμένων, οΰτε διά τό βραχύ ανάστημα, τό 
μιξοπόλιον γένειον, τά πλατέα λινά ενδύματα 
καί τά  συγκαταβατικά μειδιάματα τού οικοδε
σπότου, οΰτε διά τούς άνωρθωμένους μύστακας, 
τό μαύρον κασκέτον καί τό άγέλαστον πρόσωπον 
τού πατρός μου, οΰτε διά τόν πλούσιον καλλω
πισμόν καί τά  πενιχρά χαριτολογήματα τών 
νέων Πικροπούλων, οΰτε διά τάς φιλοφρονήσεις 
τής κυρίας Άνδροκλέους, τύπου αγαθής οικοκυ
ράς καί νοημονεστάτης εν ταύτω γυναικός, οΰτε 
διά τά άχαρίτως έπί τών κεφαλών τής μητρικής 
τετράδος ¿στημένα μακροθύσσανα φέσια· μόνον, 
καθ’ όσον αφορά εις τάς δεσποινίδας, αλλάζει 
τό πράγμα. ’Ιδού μ.έ δύο λόγια· αύταί δένήσαν 
άσχημοι, οΰτε άκομψοι, άλλ’ άηδώς έμόρφαζον 
καί περιττώς ήσαν ε’νδεδυμέναι, ώς συμβαίνει 
συνήθως εις τάς επαρχίας. ’Εξαιρέσει τής έορτα- 
ζούσης, ήτις, ώς μετ’ έκπλήξεως παρετήρησα, 
ήτο ένδεδυμένη μετά χαριέσσης άπλότητος, άλ
λά  καί τολμηράς καινοτομίας· διότι τό φόρεμά 
της ήτο έξ έλλτ,νικού διαφανούς ύφάσματος, τό 
όποιον κατασκευάζουν εις τούς έργαλειούς τωναί 
γυναίκες τού Μεσολογγίου· άντί παντός πολυτί
μου κόσμου εφερεν έπί τής κόμης της έν μέγα 
καί άπαράμιλλ-ον £όδον· μά τί £όδον ! άδάμας 
τού φυτικού βασιλείου. Τό μέτωπόν της δέν έκρύ- 
πτετο ύπό τάς έπιτηδευομένας έκείνας άφε.ΙεΙας, 
άλλ’ εις τό πείσμα τού συρμού διέμενε γυμνόν»
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κοσμούμενου ύπό μόνης τής ελεφάντινης αύτού 
στιλπνότητος· μέ τό λευκόν φόρεμα καί τό λε
πτοφυές ανάστημά της, πρός τό όποιον άντιτίθε- 
ται ή φωνή της, εκφραστική φωνή χοντράΛτας, 
ώς καί τά  ξανθά μαλλιά της, τό ζεύγος των 
μαύρο)ν οφθαλμών της, θά ένόμιζες ότι ήτο έν 
άπό τά  κρίνα ε'κεϊνα του άγρού, περί των όποιων 
ή Γραφή λέγει οτι ούδ’ ό Σολομών περιεβάλλετο 
μέ τήν δόξαν των.

Έκάμαμεν πολλάς καί διαφόρους δμιλίας. 
Δί μητέρες ήρχισαν νά έκθέτωσιν έν φιλοτιμώ 
συναγωνισμέ τά  προτερήματα καί τάς ελλείψεις 
τών υπηρετριών των· αΐ θυγατέρες έφερον διεξο- 
δικώς τόν λόγον έπί τής διαλύσεως ένός άορα- 
βώνος καί τής απελπισίας τής μνηστής, ό κ. 
Ανδροκλής κατέκρινε τό χάραγμα τής σταφί- 
5ος ώς βλαπτικόν, ό πατήρ μου έξέφρασε τους 
φόβους του περί εύδοκιμήσεως τών έν Αυστραλία 
φυτευομένων σταφιδαμπέλων, ό μνηστήρ ιατρός 
κατέκρινε τόν Παστέρώς άγύρτην, οί δύο τελειό
φοιτοι έγκωμίασαν τήν παράδοσιν τού καθηγη- 
τού των κ. Π . . .  καί τό μυθιστόρημα τού Λυ- 
χογιαγτη. Έγένετο λόγος περί πολιτικής, περί 
έκπαιδεύσεως καί περί αρχαιολογίας. Είνε περιτ
τόν νά σοί είπω ότι κατά γενικόν κανόνα αί 
όμιλίαι εις τούς κύκλους μας, αί πρός τέρψιν ό- 
μιλίαι, καί μάλιστα αί γινόμεναι ένώπιον κυ
ριών ύπό τών άνδρών, καί τάνάπαλιν, διεξά
γονται άνουσίως, καθ' ότι ή συνδιάλεξις είνε 
τέχνη, τήν όποιαν άγνοούμεν δεν είνε δέ ζή
τημα ότι ήμεϊς οί έχοντες αξιώσεις άκεπτυγγεί’-  
νο>τ εϊμεθα πολύ πλειότερον Ευρωπαίοι εις τόν 
τρόπον τής ενδυμασίας ή εις τόν τής όμιλίας μας. 
Τουλάχιστον οί πατέρες μ.ας ήσαν αφελείς καί 
φυσικοί εις ό,τι ε'λεγον ένω ημείς άγωνιζόμενοι 
συνήθως πώς νά εϊπωμεν κάτι τι διά νά έπιδει- 
χθώμεν, εύκολα καταντούμεν ή άφορήτως μικρο- 
λόγοι ή άφορήτως σχολαστικοί. ’Ολίγον άπωτέρω 
ήμών όμιλος έξ έργατίδων έχόρευεν άδιακόπως 
καί έτραγουδούσε έπί τών μεγάλων εΰκαιρωθέντων 
άλωνίων. Τί τά  θέλεις; οσω καί άν άρεσκώμεθα 
εις τάς μελωδίας τής πεφωτισμένης Δύσεως, ή 
άνατολΐτις ψυχή μας έκούσα ακόυσα γοητεύε
ται άπό τά  άγρια τραγούδια τών βουνών μας- 
μέσα εις αύτά φυλάσσονται οί θρήνοι τής μα
κραίωνος δουλείας τού Γένους, καί, τις οιδεν ! άν 
καί άμορφά τινα λείψανα τής μουσική:, ήτις 
έπτέρου άλλοτε τά μέλη τής Σαπφούς καί τάς 
στροφάς τού Πινδάρου. Οί νέοι Κύριοι Πικρό- 
πουλοι, άκούοντες τόν ήχον τών ασμάτων καί 
τού χορού τά  βήματα, έμόρφαζον περιφρονητικώς, 
καί πονηρώς μειδιώντες, έπανελάμβανον πρός 
άλλήλους:

_  Νά σκάσουν οί χοροί τού Στράους ’μπρο
στά τους.

—  Είνε νά βγή ό Φάουστ ’μπροστά σέ τέ
τοια μουσική !

Καθ’ ήν στιγμήν ήκουον την κόρην τού κ. 
Άνδροκλέους κύπτουσαν νά λέγη έμπιστευτικώς 
εις μίαν άπό τάς φίλας της :

—  Τί νά σού 'πώ, ό τι κι’ άν κάνω,μ’ αρέσουν 
αύτά τά τραγούδια· μοΰ φέρνουν δακρυα !

’Αναγκάζομαι νά κλείσω τήν επιστολήν μου, 
διότι πρέπει αμέσως νά τήν στείλω εις τήν πόλιν 
μέ τον άνθρωπόν μου, όστις αναχωρεί αυτήν τήν 
στιγμήν. Δέν θά λειψής βέβαια νά παρατήρη
σης χαιρεκάκως ότι τό θερμόμετρον τών περί τής 
θυγατρός τού κ. Άνδροκλέους σκέψεων μου ά- 
προσδοκήτως ύψώθη έν τή παρούση μου. 'Επό
μενον, άφ’ οΰ παρέστη ευκαιρία νά τήν πλη
σιάσω καί ώς έκ τούτου νά τήν εκτιμήσω άσφα- 
λέστερον. Δέν σού αποκρύπτω δέ ότι ζωηραί 
ϋπήρςαν αί έκ τής έπισκέψεώς μου έντυπώσεις 
άνακαλύψαντος εις νέαν κόρην τρεις ιδιότητας 
σπανίας εις τάς γυναίκάς μας· νά γνωρίζη νά 
ένδύεται καί νά γνωρίζη νά σεωπά, όταν δ ' ά- 
νοίγη τό στόμα της, νά μή λέγη ανοησίας. Αό- 
ριον έπιστρέφω εις τήν πόλιν.

' ΐ έ κ ω δ ο ς  Δ η μ ά δ η ς .

Γ'.
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Φρίκη! φρί κη! . . .  άγαπητέ μου Στέφανε! 
Μού τηλεγραφείς έπανειλημμένως, ζητείς πληρο
φορίας περί τής υγείας μου, περιμένεις άνυπομο- 
νως έπιστολήν μου. ’Αδυνατώ νά συνέλθω άκόμη 
έκ τών συγκινήσεων. Τό κακό μέ ηύρεν εις τόν 
έξοχήν. Είχα στείλει τόν άνθρωπόν μου εις τήν 
πόλιν διά νά δώση τήν έπιστολήν μου, τήν τε- 
λευταίαν μου πρός σέ. Έπλησίαζε τό μ.εσο- 
νϋκτιον.

Ήγρύπνουν άναγινώσκων. .  . Δέν ενθυμούμαι 
τί άνεγίνωσκα. Έκ τού όλανοίκτου παραθύρου 
άπέναντί μου προσηλών τό βλέμμα εις τόν ου
ρανόν μόλις πού καί που κατώρθουν νά διακρίνω 
μεμονωμένον άστρον τι· τό πλεΐστον τού στερεώ
ματος έκρύπτετο ύπό εύρέα άτάκτως ήπλωμένα 
καί κατάμαυρα παραπετάσματα. Ά ν  ήμην ποι
ητής, θά έλεγον διά χιλιοστήν φοράν ότι έν τή 
φύσει ύπήρχέ τι στυγνόν, ώς άν προητοιμάζετο 
εις έγκλημα. .  . Έξαφνα βοή ακούεται ώς άνε
μου βιαίως είσορμούντος διά τού παραθύρου μου. 
— Χάλασε δ καιρός, έσκέφθην, καλά πού έχομε 
σηκωμένη τή σταφίδα· καί σηκώνομαι νά κλεί- 
σω τό παράθυρον. ’Εννοείς ότι δέν έπρόφθασα νά 
τελειώσω τήν σκέψιν μου· ή οικία κατασείεται, 
τρίζει γοερώς, ή έπί τής τραπέζης λυχνία εκ
σφενδονίζεται μακράν, μέγα τεμάχιον ασβέστου 
άπό τής οροφής μέ κτυπή εις τόν ώμον, ό νούς 
μου αντιλαμβάνεται τού φοβερού κινδύνου, και 
συλλογίζομαι άμέσως τόν πατέρα μου. Τρέχω
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σρός αυτόν· ή θύρα τού δωματίου του εινε ανοι
κτή· τόν βλέπω καθισμένον έπί τής κλίνης του 
καί σταυροκοπούμενον. Ο σεισμός, ώς έμπειρος 
βασανιστής, πριν ή καταβάλη ήμδς δι’ έσχα
του κτυπήματος, τώρα μέν λικνίζει συμμέτρως 
τό έδαφος, ώς δι’ άπειρομεγέθους χειρός, τώρα 
δέ τό σύρει εις μανιώδη στρόβιλον, τωρα δ α
ποπειράται νά τό σφενδονήση, ώς μήλον, προς 
τά όψη.

 Πατέρα, τί κάθεσαι; Τόν σύρω βιαίως έκ
τής χειρός καί διευθύνομαι πρός την έςώθυραν 
διά νά εϋρω τήν σκάλαν, έςω τής οικίας κτισμ.έ- 
νην. Α λλά  πριν ε'τι φθάσωμεν εκεί, δεινός κρότος 
κρημνιζομένων λίθων καί δοκών μάς σταματά 
κατατρομαγμένους· ή εμπρόσθια πλευρά τής οι
κίας μας κατέπιπτεν μετά μίαν στιγμήν θά έ - 
θαπτόμεθα ύπό τά  έρείπιά της. Ά λ λ ’ ή̂  άπο 
τον τρόμον ή άπό αίφνιδίχν ανάλαμψιν κρισεως, 
συγχρόνως μέ τόν κρότον τής πτωσεως, αντι να 
προχωρήσω πρός τήν κλίμακα, οπισθοχώρησα 
πρός τά έσω, πάντοτε κρατών σφιγκτά άπό το 
χέρι τόν πατέρα μου- ούτως έστάθημεν ακίνητοι 
έν ιώ  μέσω τού στενού διαδρόμου τού χωρίζον- 
τος εις δύο ίσα μέρη τήν οικίαν μας Η οικία 
κατέρρεε πρός τά  έξω, άλλ’ ή άνωθεν ήμών στέ
γη ύφίσταται κρατερώς τόν κλονισμόν, καθο 
συγκειμένη, καθώς είδον βραδύτερον, έκ̂  στερρού 
συμπλέγματος δοκών, προσηρμοσμένων ασφαλώς 
έπί τών εκατέρωθεν τού στενού διαδρόμου ξυλο- 
δέσμων. Δέν ήξεύρω πόσον καιρόν διήλθομεν εκεί 
άκινητούντες καί άναμένοντες άπο στιγμής εις 
στιγμήν τόν θάνατον. Μόλις ό σεισμός κατέπαυ- 
σεν, όρμώ πρός τήν ε’ ξοδον, πάντοτε σύρων τον 
πατέρα μου, οστις κινεί κατάπληκτος τά χείλη 
του εις άπαυστα καί θρηνώδη « Μνήσθητί μου, 
Κύριε ! » ’Αλλά πού νά ευρωμεν θύραν καί πού 
νά διακρίνωμεν σκάλαν ε’ις τήν κατάστασιν εκεί
νην ! Πώς κατώρθωσα έν μέσω του σκότους καί 
τής φρίκης νά άνοίξω δίοδον διά μέσου όγκων 
ανυπερβλήτων, αύτών σωρευομένων πρό ήμών, 
εκείνων αίωρουμένων ύπέρ ήμ.άς, και κονιορτού 
άποτυφλούντος, δέν εννοώ' πώς εύρέθημεν εις τό 
ύπαιθρον, άν έπηδήσαμεν άπό το υψος τού δια
δρόμου, άν διέβημεν πατούντες έπί τών συντρι- 
μάτων, δέν ενθυμούμαι Μόλις εύρέθην έξω, ό 
νούς μου φεύγει πρός τούς γείτονάς μας· τί να 
επαθαν οί δυστυχείς! Ά λ λ ’ έξω τό σκότος είνε 
τρομακτικόν- φώτα έπί τών άλωνίων Δ έν υπάρ- 
χουσιν αί τήν οικίαν μας περιστοιχούσαι ελαίαι 
καί κυπάρισσοι άναδιδουσιν άνήσυχόν τινα ψίθυ
ρον, ώς άν τηρώσιν ε’τι εις τά φύλλα των την 
φρικτήν έντύπωσιν τού ένοσίχθονος δαίμονος, καί 
καταφθάνει μέχρις έμού, ιός απειλή, τής άπωτέ
ρω θαλάσσης ή βοή, υπόκωφος και βαθυτέρα- 
άλλ’ εις τήν ώτοσπαράκτριαν κραυγήν κυνος πεν- 
θίμως ΰλακτοϋντος αισθάνομαι ότι δέν άντέχω·

μέ καταλαμβάνει ρίγος, καί παρ’ ολίγον έλιπο- 
θύμησα· διότι χωρίς νά θέλω, ή κραυγή έκείνη 
μού φαίνεται ώς όλολυγμός άνθρώπου θνήσκοντος 
ύπό τά  έρείπια τού οίκου του.

Ό  πατήρ μου, ώς έκ τής συγκινήσεως καί 
τής ηλικίας, δυσκόλως στηρίζεται εις τούς πό- 
δας του· εύτυχώς δέν φαίνεται πουθενά κτυπη- 
μένος- στηρίζω αύτόν έπί τού κορμού παρατυ- 
χόντος δένδρου, καί έτοιμάζομαι νά έξετάσω 
προσεκτικώς τά τής καταστάσεώ; του. Ά λ λ ’αϊ- 
φνης όξεϊα καί άπελπις καί παρατεινομένη κραυ
γή έκτείνεται μέχρι? έμού. «ΙΙάλιν αυτό τό 
σκυλί!» λέγω μέ τόν νούν μου, άνατριχιάζων 
άλλά τί φρίκη! έν τή γοερα κραυγή διέκρινα 
λέξεις καλούσας εις βοήθειαν! Ώ  Θεέ μου, ά 
ποδος μοι τήν χρήσιν τού λογικού! Άνθρωπος 
είνε ό κραυγάζων, γυναικός είνε ή φωνή· γυναι- 
κός κινδυνευούσης, άγωνιώσης, καλούσης εις άν- 
τίληψιν. Ή  φωνή καθίσταται εύκρινεστέρα· έρ
χεται άπό τό μέρος τής οικίας τού κ. Ά νδρο- 
κλέους. «Ε λάτε, γλυτώστέ μ α ς!»  άκούω. Τής 
κόρης του είνε ή φωνή· αύτή κινδυνεύει, άγω- 
νιή, καλεϊ εις άντίληψιν !

—  Έφθασα, πατέρα, περίμενέ με !
’Ρίπτω πρός αύτόν τό πλατύ έπανωφόρι, το 

οποίον δέν ήξεύρω πώς εσυλλογισθην νά παρα
λάβω μαζί μου άμα τή άρχή τού σεισμού, καί 
^ίπτομαι πρός τήν διεύθυνσιν τής οικίας τού γεί
τονας μου. Συγχρόνιυς δέ μυρίοι άγωνιώδεις λο
γισμοί διέρχονται τού νού μου, μελανοπτέρυγα 
πτηνά δυσοίωνα. Δέν τολμώ νά ύπολογίσω τίνες 
αί συνέπειαι τού σεισμού, οσάκις δ ’ άποπειρώμαι 
νά σκεφθώ περί αυτού, τρομάζω καί σταματώ. 
Τί θά εΰρω σπεύδων πρός τά  έκεί ; Ποια είκών 
άνυπολογίστου συμφοράς μέλλει να παρασταθή 
πρό έμού : Πώς θά δυνηθώ νά ύπομείνω τοιαύ- 
τας τραγωδίας σκηνάς; Ποιον αποτέλεσμα θα 
έχη ή βοήθεια τήν όποιαν τρέχω νά φέρω έν μέ
σω τής έρημίας καί τής έγκαταλείψεως ; Τί απέ- 
γεινεν ό ’Ανδροκλής μέ τήν οικογένειαν του, ό 
Πικρόπουλος μέ τά  τέκνα του, οί άτυχεΐς μνη
στήρες. ό αμέριμνος όμιλος τής χθεσινής έορτής ; 
Καί σπεύδων νά. φθάσω τό ταχύτερον, άποπλα- 
νώυ.αι τής άτραπού, πίπτω έντός τάφρου, ξεσχί
ζομαι άπό τούς βάτους, τρυπώμαι άπό τάς άκάν- 
θας, κτυπώ κατά τών πρέμνων, έντος τών οποίων 
έρρίφθον, γλυστρώ, καταπίπτω, έγείρομαι και 
έξακολουθώ τήν πορείαν μου, ψαύων μέ τούς πο- 
δας. άπωθών μέ τάς χείρας., Καί ή κραυγή, 
καθ’ όσον πλησιάζω, έκείνη ή κραυγή, καθί
σταται εύκρινεστέρα, σπαρακτικωτέρα. «θάλεια, 
άδερφούλα μου,— άκούω,— πού είσαι; Θάλεια, 
’μίλα μου. ’Ελάτε, Χριστιανοί, νά γλυτώσουμε 
τήν άδερφούλα μου, τή Θ άλεια!»

Ύπερπηδών τήν εκ χώματος και ακ.κνθων 
φραγήν τού κήπου— μόνον ή ποός το μέρος τής
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θαλάσση; πλευρά κλείεται ύπό σιδηρού κιγκλι
δώματος,— εισβάλλω εντός αύτού,καί τρέχω πρός 
την διεύθυνσιν τής οικίας, ήτις παρίσταται μα- 
κρόθεν ώς μελανόλευκος δυσδιάκριτος όγκος. ’Α 
ληθώς δέ εισβολή είνε ή διά τοϋ κήπου διάβα- 
σίς μου, καταπατοϋντο; ϋπέ τα  βήματά μου 
καλλιτεχνικές συστάδας περικαλλών φυτών, κα- 
ταστρέφοντος αβροδίαιτων άνθών συστοιχίας, καί 
καταρρίπτοντος έξέδρας πολυτίμων γαστρών έν 
τή βίρ: καί τή ταραχή μου. Ώ  ^όδα καί άσκλη- 
πιάδες καί κρίνα καί φούξιαι καί βανίλια καί 
κάκτοι καί φύκοι καί ίασμοι, χάριν τοϋ κατ’ εξο
χήν ανθρωπίνου αισθήματος τής συμπάθειας ενερ
γώ καθ’ ύμών ό,τι μόνον τοϋ κτήνους ή αναισθη
σία ήδύνατό ποτε νά διαπράξη! Ή  χαρίεσσα 
έπαυλις με τα  γοτθικά παράθυρα καί τούς στε- 
γαστού; έκ περιγλύπτου ξύλου έξώστας δέν ύφί- 
σταται πλέον. Προ τών ερειπίων αυτής ανακα
λύπτω κύπτουσαν λευκήν μορφήν, ήτις φαίνεται 
ώς άπορροφημένη ύπό προσπάθειας άπέλπιδος. 
Πλησιάζω· ή λευκή μορφή στρεφόμενη μέ βλέπει, 
εγείρεται, ^ίπτεται πρός με, διευκρινιζόμενη, καθ' 
όσον προχωρώ, εις σώμα γυναικός, ώς μόνον έν
δυμα φερούσης τόν έξωμον μακρόν χιτώνα τής 
νυκτός· αισθάνομαι δύο παγεράς χεϊράς νά έγ- 
γίζουν σπασμωδικώς τάς χεϊράς μου, ύφίσταμαι 
τήν δύναμιν μάλλον ή διακρίνω τήν λάμψιν δύο ο
φθαλμών προσηλωμένων έπ'ε’μοϋ μέ δλην τήν ευ
γλωττίαν τής ικεσίας,διαβλέπω μακράν άτημέλη- 
τον κόμην άτάκτως διασαλευομένην έπί τών ήμι- 
γύμνων ώμων,τήν Μαρίαν αναγνωρίζω, φεϋ !— 'Ε
κεί . .  — καί ή φωνή της εξήρχετο ύπόβραγχνος, 
πεπνιγμένη, ώς αν έπίεζεν αυτήν έντές τοϋ λά - 
ρυγγος τρισμέγιστον άχθος. —  Έ κ εϊ.. είνε πλα
κωμένη . . .  Βοήθεια . . .  νά τή βγάλουμε.

Δέν αποκρίνομαι, δέν εξετάζω περισσότερον. 
Γονατίζω πρό τών συντριμμάτων καί άρχιζω νά 
μετακινώ τού; λίθους, νά ανεγείρω τά  ξύλα, νά 
σκάπτω τά  χώματα. Ή  κόρη ώς άν ή έ'λευσί; 
μου τή παρέχει σημαντικόν θάρρος, επαναλαμ
βάνει παρά τό πλευρόν μου τόν άπηλπισμένον 
αγώνα. Αίχεΐρέςτης τών όποιων την προτεραίαν 
είχον άποθαυμάσει τό σαρκώδες καί εϋρρυθμον, ώς 
άν είχον μεταβληθή εις χαλυβδίνας,τείνονται Ερμη
τικώς, όργίλως σχεδόν, κατά τών λίθινων όγκων 
ώς άν ζητώσιν όχι νά παραμερίσωσιν, αλλά νά 
καταθραύσωσιν αυτούς. Πρό τοϋ κινδύνου καί 
τής σκέψεως ότι έκεϊ ύπό τά  συντρίμματα απο
θνήσκει τόν σκληρότερον τών θανάτων ανθρώπινον 
πλάσμα —  καί ή μνήμη μου παρουσίαζε πρό 
έμού τήν εικόνα τής μικρϊς Θαλείας, μέ τά 
σγουρά μαλλιά της, τά  τρελλά πηδήματα, καί 
τήν άδιάκοπον εύθυμίαν της, αισθάνομαι πυρε- 
τωδώς άνδριζομένην τήν ίσχύν τών μυώνων μου· 
καί δέν σκέπτομαι ούτε νά ζητήσω τήν αρωγήν 
άλλ.ων— δέν θά είμεθα παντελώς έκεϊ ε'ρημοι—

ούτε νά έρευνήσω ι’.ς τόν κήπον μήπως εϋροι εις 
κανέν μέρος έργαλεΐόντι κατάλληλον νά διευκο
λύνει τό εργον μας. ’Ακούω μόνον ώς έν νάρκη, 
ολίγον άπωτέρω, δυσδιάκριτους κραυγάς καί θρή
νους καί όλολυγμούς, παρέρχονται τών οφθαλ
μών μου σκιαί τινες πλανώμεναι, φώτα κινού
μενα, καί βλέπω πλησίον μου, ώς λευκήν οπτα
σίαν, τήν κόρην, άγωνιώσαν, άγωνιζομένην, καί 
δέν τολμώ ούδ' έπί στιγμήν νά τήν έγκαταλίπω 
καί τήν ακολουθώ εις τόν αγώνα, ευπειθής ώς 
δούλος, μετά σεβασμού καί άφοσιώσεως. Τέσσα- 
ρες χεϊρες εργάζονται πρός διάσωσιν τής μικράς, 
καί δύο φωναί κατά διαλείμματα ακούονται κα- 
λούσαι αυτήν: «Θάλεια, Θ άλεια!» Ή  φωνή τής 
Μαρίας, καλούσης τήν άδελφήν της, ανέρχεται 
καί κατέρχεται πάσαν τήν κλίμακα τής έκφρα- 
στικής τρυφερότητος· άλλά φεϋ ! ούδεμία άπό- 
κρισις. 'Ενίοτε ή κόρη άποκάμνουσα, ενδίδουσα 
εις τήν απελπισίαν, σταματφ, καί τύπτουσα τό 
στήθος θρηνεί σπαρακ-.ικώς. Τότε τήν ενθαρρύνω, 
τήν παρακαλώ ν’ άποσυρθή, νά καταλίπη δ ' εις 
έμέ πασαν περαιτέρω φροντίδα. Εκείνη, άκούου- 
σά  με, καταπαύει τούς θρήνους, άλλ’ όχι καί 
τήν πρός διάσωσιν προσπάθειαν, τήν όποιαν ώς 
μετά νέων δυνάμεων έπαναλαμβανει. Άμυδρο- 
τάτην ελπίδα διατρέφω περί τής διασώσεω; τής 
μικράς τεθαμμένης · καί άν τήν άνεύρωμεν, τάχα 
θά ζή ; Ά λ λ ' ή σκέψις ότι έν τοιαύτη φοβερφ 
στιγμή, διατρέχων άπαύστως τόν κίνδυνον εις 
έλαχίστην έπανάληψιν τοϋ δονισμού νά συντρίβω 
έκ τών άνωθέν μου απειλητικών άπομειναρίων 
τής οικίας, ή σκέψις οτι διεξήγον άπέλπιδα προ
σπάθειαν, παρά τό πλευρόν ασθενούς κόρης, τήν 
όποιαν ή δύναμις τοϋ αδελφικού φίλτρου έπερρώ- 
νυε μέχρις ήρωϊσμοϋ, ή σκέψις αΰτη μοί παρέχει 
¿πιστευτόν θάρρος καί έγκαρτέρησιν. Καί τής 
κόρης ή είκών καταυγάζει τό πνεϋμά μου ύπό 
νέας σχεδόν φανταστικά; διαστάσεις, καί μεγε
θύνεται, μεγεθύνεται εν αύτω.Έ ν τή κατά τών λί
θων πάλη συναντιόνται αί χεϊρες ημών, αί τρίχες 
τής κεφαλής της έγγίζουσι τήν παρειάν μου, αισθά
νομαι τήν θέρμην τής πνοής της, βλέπω ότι κλο- 
νίζεται, τρέχω νά τήν ύποστηρίξω. .  Φρίττω έκ 
τού κινδύνου, άλλά καί έξ ήδύτητος.

Δέν ε'χομεν κανέν ώρισμένον σχέδιον εις τόν 
νούν μας· άναξέομεν τά  χώματα, άναρρίπτομεν 
τά  ξύλα καί τάς πέτρας, κατεχόμενοι ώς ύπό 
φοενήτιδος.Άλλ’ έπί τέλους κατοοθοϋμεν νά σχη- 
ματίσωμεν επαρκή τινα δίοδον διά μέσου τών 
συντριμμάτων, καί κατορθοϋμεν νά διακρίνωμεν 
τής οικίας τήν θύραν, άντέχουσαν ε'τι μετά μι
κρού τμήματος τού τοίχου, Ή  Μαρία θέλει νά 
τρέξη πρός τήν θύραν, καί μόλις αναστέλλω 
τήν δρμήν της, κρατήσας αυτήν έκ τής 
χειοός.

—  Στάσου, γιάτόΘεό!  δέν εννοείς τί κίνδυ
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νος είν' έκεϊ μέσα ! Μή θέλης να μάς κάμης με
γάλο κακό!

Ώ ς βλέπεις, έλησμόνουν εκείνην τήν στιγμήν 
τον κόσμιον π.Ι/ιθυγνιχόν, τόν όποιον τοσούτω 
έπισήμω; φιλοξενεί ή γλώσσά μας.

—  Μεϊν’ εδώ ! επαναλαμβάνω· εγώ θά σού 
τή φέρω.

Καί δίχο/ς νά προσμένω άπόκρισιν, διευθύνο- 
νομαι πρός τήν θύραν καί διασκελίζω τό κατώ- 
φλιον αύτής. Κραυγάζω καλών τήν μικράν, άλλ’ 
ούδεμία άπάντησις· προσπαθώ νά προχωρήσω, 
άλλά προσκρούω εις ανυπέρβατα κωλΰμματα, 
εις λίθους, δοκού;, κιβώτια, έρμάρια, στρώματα, 
ενδύματα, όπου δέ πατώ εις ε'δαφος, τρίζει ά -  
παισίως ύπό τούς πόδα; μου ή ασβεστώδης κό· 
νις. Δέν χρειάζεται σκέψις διά νά έννοήσω ότι τά 
πάντα έν τή οικία, άνω καί κάτω διαχωρί- 
σματα, δωμάτια, έπιπλα, σκεύη, καί τοίχοι καί 
έδ αφη καί όροφοι άποτελοϋσιν άμορφον σύμφυρμα 
συντριμμάτων. ’Ενώ δέ ίσταμαι κατάπληκτος, 
άγνοών πού νά φέρω τό βήμα, κινδυνεύων έν οία- 
δήποτε κινήσει καί στασει, ηχηρόν κυλίνδημα 
δεξιόθεν έμού καταπίπτοντος λίθου μέ αναγκά
ζει αύτομάτως νά φύγω πρός τάριστερά, ένθα 
ή πορεία μου άνακόπτεται έκ παοεμπιπτούσης 
φραγής, τήν όποιαν ψηλαφών αναγνωρίζω ότι 
είνε ή ξυλίνη κλίμαξ, δι’ ής άνήρχοντο εις τήν 
οικίαν, άπορον πώς, συγκρατουμένη άσειστος. | 
Έν ώ δε καταφεύγω τεταραγμένως κάτωθεν 
αύτής έν τω σχηματιζομένω κενώ ώς ύπό άσφα- | 
λίσσερον στέγασμα, προσκρούω βιαίως κατ’ α ν 
τικειμένου τινός, όπερ ασθενώ; άναταράσσεται, 
ενώ γοεοόν ψιθύρισμ.α έκφεύγει έξ αύτού. «Θ ά- | 
λεία!» κραυγάζω περίφοβος καί χαίρων έν ταύτώ 
αρπάζω τό κοράσιον εις τάς άγκάλας μου; «Θ ά
λεια !»  έτέοα κραυγή άνταποκρίνεται εις τήν ί- 
δικήν μου, ώς άν είνε ή τής ΊΙχοΰς έγκαθιδρυ- 
θείση; πλέον έκεϊ πέραν δικαιώματι ερειπίων καί 
ερημώσεως. Τής Μαρίας εί/ε ή κραυγή, ή ό
ποια δέν είχε τήν υπομονήν νά παραμένη ε"ξο), 
καί άπεφάσισε νά περιφρονήση τόν κίνδυνον, α
κολουθούσα τά  ίχνη μου.

Εις τόν αύτόν κίνδυνον εκτεθειμένοι, μετά τών 
αυτών αγωνιωδών παλμών, φέροντε; τό πολύτι
μον φορτίον μας, κατορθοϋμεν νά έπανεύρωμεν 
τήν εξ οδον. Τότε μόλις ένθυμοϋμαι νά τήν έρω- ] 
τήσω :

—  Καί ό πατέρας καί ή μητέρα πού 'βρί- | 
σκονται;

—  "Εξω· έγλύτωσαν άπό τό σεισμό., άνδέν 
έχάθηκαν άπό τήν λαχτάρα τ ω ν .. . Ό ταν  άρ
χισε, προφτάνουμε . . .  πετιούμαστ’ έ ξω . . .  ό
πως βρεθήκαμε.. . Κυττάζομε . .  λείπει ή Θ ά
λεια . .  Ή  μητέρα πέφτει αναίσθητη. .  . ό πα
τέρας κάνει ’σάν νά τρελλ.άθηκε. .  . Θάλεια ! 
φωνάζει, κι' άντί νά τρέξη κατά τό σπίτι, 1

παίρνει άλλο δρόμο.. .Γύρω οί άνθρωποί μ α ς .. . 
άλλοι πεσμένοι κατά γής. .  . άλλοι κάνουν με- 
τάνοιαις. . . άλλοι χτυπούν τά  στήθια, ξερριζώ- 
νουν τά μαλλιά τ ω ν ., κανείς δέν έχει μυαλό 
νά γλυτώση τό παιδί. .  'Εγώ μονάχη μου έ- 
τρεξα .. καί σείς, κ . ’Ι ά κ ω β ε .. .  Ά χ  ! ’μίλησέ 
μου, θαλίτσα μ ο υ . . .  Ζή ή Θαλίτσα μας; Μή
πως έκτυπήσατε πουθενά, κ. ’ Ιάκωβε ;

Καί μόλις ήδύνατο νά στηριχθή εις τούς πό- 
δας της. "Ηδη άκούομεν θόρυβον ανθρώπων, θρή
νου;, κοπετούς. Μάς ύποδέχονται ώς άν έπανηρ- 
χόμεθα μυθικοί νικηταί τοϋ θανάτου. Ρίπτοντ’ 
έπί τάς θαλείας οί γονείς, καί κατασπάζονται 
τήν Μαρίαν. Ό  πατήρ μου— είχε συνενωθή μετά 
τών άλλων, έλθών εις άναζήτησίν μου— πρώτην 
φοράν μ.έ περιπτύσσεται θωπεύων με, ώς όταν 
μ ’ έκράτει βρέφος εις τάς χεϊράς του. Έν τφ  με- 
γάλω κινδύνω ή σεμνή καί ήρεμο; στοργή, ώς 
ποταμ.ός έκ τών ̂ αγδαίων βροχών ε’ξερχόμενος τής 
κοίτης αύτού, έκχύνεται ακράτητος, τρομακτική 
σχεδόν. Έν τούτοις λαμβάνω καιρόν νά εξετάσω 
τή / κατάστασιν τής Θαλείας- τό κοράσιον δέν 
διατρέχει σοβαρόν κίνδυνον· ζή, άλλ’ είνε πλη- 
γωμένον έπί τού βραχίονος· είνε άνάγκη ιατρι
κής βοήθειας, καθ' οσον καί ή Μαρία έξαντλη- 
θεϊσα έκ τής αγωνίας, κειται σχεδόν λιπόψυχος. 
Ενθυμούμαι τόν έν τή παρακειμένη έξοχή τού 

κ. Πικροπούλου διαμένοντα μνηστήρα ιατρόν, 
καί θέλω νά τρέξω πρός τά έκεϊ όπως ϊδω άν 
είνε δυνατή ή άντίληψις αύτού. «Πού πηγαίνετε, 
κ. ’ Ιάκωβε; μή φεύγετε!» 'Ακούω τήν φωνήν 
τής Μαρία; άλγεινώς θωπευτικήν, καί έξηγώ εις 
αύτήν τόν λόγον διά τόν όποϊον πρέπει νά ύπάγω 
ώς έκεϊ.

—  Τού κάκου ! μοϋ άπαντά εις εργάτης ά- 
κούσας τους λόγους μου. Δέν άκούς έκεϊ κάτω το 
κακό πού γίνεται: Έμεΐς, δόξα νάχη ό Θεός, δέν 
έπαθαμε τίποτε, άφεντικό, μπροστά ’ς τό κακο 
πού έγινε 'ς τή σταφίδα τοϋ Πικροπούλου, 'ς τό 
λινό τοϋ Δημολούλια. Το γιατρό τόν ε"βγαλαν 
σκοτωμένο· τά δύο παιδιά είνε φοβερά χτυπημ,έ- 
να. Κανένα σπίτι γύρω μας δέν έμεινε γερό · 
παντού κλαϊμε λαβωμένους.

Καί ούτως άστέγους, πυρέσσοντας,έκ τής συγ- 
κινήσεως ^ιγοϋντας έκ τού κρύους, άπέλπιδας έκ 
τοϋ ολέθρου, μάς εύρεν ή ημέρα. Τό σκότος φαν- 
ταστικώς μεγεθύνει τήν συμφοράν, άλλά τό φώς 
έν σκληρά άκριβεία καταδεικνύει τούς ειδεχθείς 
αύτής χαρακτήρας. Πρωία μισητή εις τάς καρ
διάς, όσφ είνε προσφιλής δ ήλιος εις τούς οφθαλ
μούς. Ή  έξυπνήσασα φύσις άναπετα έπ1 τών 
περάτων τοϋ όρίζοντος πρός χαιρετισμόν ήμών 
τήν ροδόλευκον σημαίαν της, τονίζουν οί κορυ- 
δαλοί τά  κελαδήματα, τά άνθη τοϋ κήπου έν 
ώ κατακείμεθα μοσχοβολούν περί ημάς μεθυ- 
στικώτατα. Οί πυκνοί στοϊ/οι τών δενδρολιβά-
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νων ύποφρίττουσιν έκ του φιλήματος της εωθινής 
αύρας, ακούεται βληχυθμός ποιμνίου, δ κόλπος 
στίλβει λευκάζων, το όρος άνυψούται σκιερόν καί 
σμαράγδινον. Έν φ  ήμεϊς, ημίγυμνοι, ώς θαλασ
σοδαρμένοι ναυαγοί, έκβρασθέντες έχει πέραν ύπό 
κλύδωνος, άτενίζομεν άλλήλους δι’ απλανούς καί 
ηλιθίου βλέμματος. Εύρύ λινόν σκέπασμα, χρη
σίμευαν διά την προφύλαξιν τής σταφίδος καλύ
πτει τάς τρεις γυναίκας. Ή  Μαρία αποκρύπτει 
την γυμνότητα τού στήθους διά των σφιγκτά 
διασταυρουμένων έπ’ αύτού βραχιόνων, δυσανα- ! 
σχετούσα έζ αίδοϋς, άλγούσα εκ τής συμφοράς. 
’Αλλά μέ την πρώτην λάμψιν τής αυγής συλ
λαμβάνω γοργόν αυτής βλέμμα άνησύχως έπ’ έ- 
μοϋ προσηλούμενον, έν φ  έπί των πελιδνωθέντων 
χειλέων της διαχύνει προσκαίρως μελαγχολικόν 
τι φώς εν άδιόρατον, αλγεινόν, άλλά φιλόστορ
γου μειδίαμα, καί τήν ακούω νά μ ’ έρωτφ καί 
πάλιν: α Μήπως έκτυπτ,σατε πουθενά, κ .’Ιάκωβε;»

Μή έρωτας πώς έπεστρέψαμεν εις τήν πόλιν, 
καί πού είμεθα τρυπωμένοι άπό τής προχθές. 
Περί έμέ έρείπια, έρείπια- έκφοονες έπ’ αυτών 
θρηνούσι, καί μάρτυρες θνήσκουσιν ύπ’ αύτά. 
Νομίζω ότι ούδέποτε ενεργεί μοχθηρότερου καθ’ 
ήμών ή  φύσις, ή  ότε παρέχει εις ήμάς τόν θάνα
τον διά τού ίδιου οίκου, τών άλύπων καί θαλ
περών αύτού κόλπων μ,εταμορφουμένων αίφνης εις 
στήθη στυγερού θηρίου πιέζοντα, κατασυντρίβον- 
τα . Τού μυθολογούμενου βασιλέως τών Θηβών δ 
θάνατος ύπό τής ιδίας αύτού έκβακχευθείσης μ η - 
τρός είνε όλιγώτερον τερατώδης τού ύπό τά  συν- ' 
τρίμματα τής οικίας ολέθρου.

[ " Ε η ι τ α ι  τ δ  τ έ λ ο ς ]

Κ ο ε τ η ε  Ι Ι λ λ α μ λ ς

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

’Εάν άθροισθώσι τά  μέλη τής Βασιλικής Οι
κογένειας τής ’Αγγλίας, θά εύρεθή αριθμός τέ 
κνων καί έγγόνων, γαμβρών, νυμφών, ανεψιών, 
πριγκιπισσών καί πριγκίπων συγγενών έκ πλα-

Ϊίου, έκπροσωπών ποσότητα κολοσσιαίαν προικο- 
οτήσεων, άπορροφώσαν ούκ ευκαταφρόνητου μέ
ρος τού προϋπολογισμού διά τής βασιλικής έπι- 

χορηγήσεως.
’Ενταύθα θά αναγράψω ολίγα τινά μόνον πε

ρί τών κυριωτάτων μελών τής Βασιλικής Οίκο- 
γενείας.

Καί πρώτον μέν δ πρίγκηψ τής Ούαλλίας ίπ- 
ποτικώτατα ί'σταται έν τή πρώτη θέσει. Ό  χα- 
ρακτήρ του είνε όλο>ς άντιθε :ος πρός τόν αγγλι
κόν χαρακτήρα.'Ομοιάζει κατά πάντα πρός Γάλ
λον κάτοικον τών Παρισίων παρεπιδημούντα έν 
Λονδίνω. Βεβαίως είνε δ τελειότατος τΟτ.Ιί^αΥ

τών Τριών βασιλείων, ή δέ κομψότης αύτού καί 
ή φιλοφροσύνη είνε ο τι ε'ξοχον. Γινώσκει νά συν- 
δυάζη δεξιώτατα έν τφ  ένδϋεσθαι τόν άκρον 
καλλωπισμόν καί τήν άληθή απλότητα.ΤΙ χάρις 
αύτού είνε απαράμιλλος. ’Ενήμερος ών περί πάν
των, αναγκάζει τούς έκάστοτε πρός αύτόν συν- 
διαλεγομένους νά πιστεύωσιν, ότι έκαστος αύτών 
είνε τό ύποκείμενον τής ιδιαιτέρας αύτού εύνοίας.

’Αλλά ιδίως διακρίνεται δ μέλλων Ά ν α ξ  τής 
Αγγλίας πολλών άλλων ανθρώπων, έκ τού οτι 
δεν είνε τετυφωμένος τις καί έπηρμένος. Οί φίλοι 
του μάλιστα διατείνονται Ο τ ι  όταν είνε μετ’ αύ
τών λησμονεί τήν θέσιν του, άλλ’ έπί τφ δρω 
ίσως νά την ένθυμώνται έκεΐνοι- καί ή πρός τούς 
άλλους οίκειότης αύτού διαφέρει πολύ τής πρός 
αύτόν οίκειότητος έκείνων. Έχων εύστοχίαν κρί- 
σεως εις τόν ύπατον βαθμόν, ούδέποτε συγχωρεϊ 
την ελλειψιν αυτής, καί γινώσκει κάλλιστα νά 
ένθυμίζη εις τούς περι αύτόν τόν όφειλόμενον σε
βασμόν. Εις τις τών ακολούθων αύτού, έν φ  ήτο 
μετά -ιού πρίγκιπο; έν τω  σφαιριστηρίω, θέλων 
νά κοιμηθή άπεχώρησεν ούδέν είπών,έπί τό άγ- 
γλικώτερον. Ό  πρίγκιψ παρατηρήσας τούτο καί 
αύτός δέν είπε μέν τίποτε, άλλ’ ύπολογίσας πόση 
ώρα άπητεϊτο ΐνα δ ακόλουθος έκδυθή καί κα- 
τακλιθή, τότε μόνον ύπεκρίθη δτι ένόησε την 
απουσίαν του καί άπέστειλε νά τόν ζητήση. Φύ
σει ών αγαθότατος δεν γινώσκει τί έστι μίσος, 
άλλ’ όμως δυσκολώτατα συγχωρεϊ τούς όπως δή
ποτε προσβάλλοντας αύτόν.

Περιττόν δέ νά είπωμεν ότι δ πρίγκηψ τής 
Ούαλλίας είνε δ πρώτος dandy τής ’Αγγλίας, 
διότι ούδείς συρμός υπάρχει μή είσαχθείς ύπ’ 
αύτού.

Διέρχεται δ’ εύαρέστως ώρας τινάς τής ημέ
ρας έν τινι λέσχη κείμενη απέναντι τών ανακτό
ρων του. Πάσαι αί διασκεδάσεις καί πάντα τά  
είδη τών αγώνων άρέσκουσι διαφερόντως εις αύ
τόν· είνε δέ καί είς τών άριστων σκοπευτών, δι’ 
ό  δύναταί τις νά τόν άποκαλέση αριστοτέχνην 
έν τφ όπλω. Ό τ ε  είδον αύτόν κατά πρώτον, 
προσκλ,ηθείς είς τήν τράπεζάν του, κατεθαμβή- 
θην έκ τής άγχινοία; αύτού, καί μοι έφάνη οτι 
ούδείς πρίγκιψ υπήρξε ποτε έχων πλείονα ζωη
ρότητα, διαυγεστέραν διανοιαν, εύρυτέρας περί 
παντός πράγματος γνώσεις. Ά λλ  ά τού χρόνου 
προϊόντος, παραδόξως πως ήσθανόμην έν τε τή 
συναναστροφή αύτού, ίσως δέ καί έν τή  εύφυία, 
ποιάν τινα μονοτονίαν. ΙΙάν τό είς ύπερβολήν 
τέλειον δέν έκθαμβε! τόν άνθρωπον έπί πολύ, καί 
αποκλείει έκεϊνο τό ίδιάζον, τό διαφέρον, τό δή 
καλούμενου θέλγητρου· ώς τοπεϊον αείποτε μέν 
φωτιζόμενου ύπό τής αύτής ηλιακής άκτϊνος, ού
δέποτε δέ ύπό βροχερού πέπλου σκιαζόμενον,ούδέ 
συνταρασσόμενον ύπό βιαίου ανέμου, ούτε τήν 
πορφύραν τής δύσεως έχον, οϋτε τά  δάκρυα τής

Ε Σ Τ Ι Α 729

Ήούς, άδιαλείπτως δέ περιβαλλόμενου ύπό τού 
αύτού χλοερού πλαισίου καί κατακλύζόμενου ύπό 
τών αύτών θωπειών τού φωτός, δέν μεταβάλλει 
θέαν, διαμένει πάντοτε τό αύτό, είνέ πως μ.ο- 
νότονον.

Ό  πρίγκηψ στερείται αληθούς πρωτοτυπίας. 
Ή  δ ’ ένεκα τής εύφυία; αύτού καί τής κοινωνι
κής τάξεως εύχέοεια τού τε βλέπειν καί μανθά- 
νειν πολλά, άφαιρεϊ άπό τών έννοιών αύτού ό τι 
προσωπικόν καί ίδιάζον ήδύναντο νά έχωσι, καί 
ε’χει παραγεμίση τήν διάνοιάν του διά πολλών 
πραγμάτων πλέον τού δέοντος. Διαλεγόμενος 
μετά πολλής ταχύτητος, καταπονεί τόν άκροώ- 
μενον, άδυνατούντα πολλ.άκις νά τόν παρακο- 
λουθήση. Τοσούτον δ ’ εύκόλως μεταπηδά άπό 
θέματος είς θέμα, ώστε άπορεϊ τις τί νά άπαν- 
τήση είς αύτόν, καί ώς έκ τούτου αί άπαντήσεις 
γεννώσιν ούχί σπανίως παρανοήσεις άστειοτάτας.

ΊΤναγκασμένος νά σκέπτεται περί πάντων, 
καί περί τών άμέσως συμβησομένων, καί περί 
τών αΰριον, περικυκλούμενος ύπό άσχολιών εύ
κόλως λησμονουμένων, διανοούμενος ύπόσχεσίν 
τινα ήν βεβαίως θά λ.ησμονήση μετ’ ού πολύ, 
ό έγκέφαλος αύτού μεστός τών πολλαπλών αύτού 
καθηκόντων, τών πολλαπλών αύτού υποχρεώ
σεων καί τών τέρψεων, διατελεϊ άείποτε έν 
ταραχή.

Παιδαριώδες θά ήτο τόνά ά.ρνηθή τις ότι ό 
πρίγκηψ τής Ούαλλίας δέν έχει τόν νοϋν του είς 
τάς τέρψεις καί κατακτήσεις του. Ό  θαυμασμός 
αύτού πρός τήν μις Τ  * * *, τήν εύμορφον ’Α
μερικανίδα, καί πρός τήν κυρίαν Λάγγτρυ, καί 
πλείστας άλλας, δέν είνε τι κρυπτόν. "Αλλως τε 
είνε άγαν γνωστός έν τε Παρισίοις καί Μαδρίτη 
καί πολλαχοϋ άλλαχού, ώστε καί θέλων τις δέν 
δύναται νά άποκρύψη έκ σεμνοτυφίας τό γυναικά- 
ρεσκον τού πρίγκιπος. Έπειτα γνωστή είνε ήδη ή 
περί τού πράγματος κρίσις μου, άπηρχαιωμένη ίσως 
καί σκανδαλώδης διά τήν εποχήν μ α ς! Έ γώ 
άγαπώ τούς μέν πρίγκιπας ολίγον τι διεφθαρμένους, 
τούς δέ πολίτας έναρετωτάτους· καί πολύ κακήν 
γνώμην έχω καί περί τούτων καί περί έκείνων,ό
ταν δέν συμμορφώνται πρός τήν γνώμην μου. 
Μικροί άνδρες μεγάλη αρετή· μεγάλοι άνδρες, 
μικρά άρετή. Οότω πως έπιτυγχάνεται ή κοινω
νική έξίσωσις. Δέν είνε δυνατόν νά έχη τις τά 
πάντα.

Δέν δύναμαι νά νοήσω, δέν νομίζω εύ- 
πρεπές νά άνθίσταταί τις ών πρίγκιψ κατά 
πάντων τών πειρασμών. Γινώσκω πολλά; κυρίας 
υψηλής περιωπής, αίτινες ήθελον θεωρήση τι
μήν των τό νά τύχωσι τών περιποιήσεων τού 
μέλλοντος αύτοκράτορος τών ’Ινδιών- συγγνυίτω 
μοι δέ ή αίδήμων ’Αγγλία ταύτα λέ κοντέ. 
Ά λ λ ’ έν τούτοις ϋπάρχουσι καί πολλάί ύπερβο- 
λαί έν τοϊς θρυλλουμένοις περί τού πρίγκιπος τής
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Ούαλλίας. Ό  πρίγκηψ ούχί σπανίως έξ άπλού 
καθήκοντος φιλοφρονήσεως άναγκάζεται νά λέγη 
έπιτετηδευμένον τινά λόγον, φιλοφρόνημά τι ανού
σιον, άλλ’ ή κακεντρέχεια δράττεται παρευθυς 
τού άσημάντου τούτου λόγου, μεγαλοποιεί αύ
τόν καί έγγράφει έν τώ ένεργητικφ τού βασιλι
κού δόν Ζουάν μίαν έτι έπιτυχίαν, μίαν ε’ τι κα- 
τάκτησιν, ένα έτι θρίαμβον.

Τό αληθές είνε οτι ό πρίγκιψ άγαπα νάνα- 
στρέφηται μετά γυναικών, καί οτισφόδρα αισθά
νεται τάς παρ’ αύταίς έπιτυχίας του. Ή  φήμη 
αύτού ώ ; ανθρώπου έκδεδιητημένου είνε άγαν 
ύπερβολική, άλλ’ εύκόλως παρηγορείται, υπο
θέτω, διότι τά αύτά θρυλ.λούνται περί πάντων 
τών νέο>ν καί εύμορφων πριγκίπων πάσης έ- 
ποχής.

Έ ν ζήτημα παρίσταται φύσει είς τό δημό
σιον πνεύμα περί τής άξίας τού μέλλοντος ήγε- 
μόνος. Καί πρό δεκαετίας μέν τό έρώτημα τούτο 
προεκάλει βαρείας αποκρίσεις, ύπεκίνει δεινούς 
φόβους. Ά λ λ ά  σήμερον ή πρός τά  σπουδαία κλί- 
σις τού πρίγκιπος, έχοντος πλείονα συναίσθησιν 
τού καθηκόντων του, καί οντος ήττον έπιπολαίου 
έμποιεΐ θάρρος καί έλπίδα είς τόν λαόν, οστις τόν 
καλεϊ είς τόν θρόνον έζ όλης ψυχής καί καρδίας· 
άλλ’  ή ποθητή αότη ώρα δέν έσήμανεν ¿’τε,διότι 
ή μέν Ά νασσα  δύναται νά βασιλεύη εϊκοσιν έτι 
ενιαυτούς, άλλ’ ό πρίγκιψ δυνατόν νά μή ζήση, 
διότι ή ύγεία του παρέχει φόβους καί μέριμνας.

Όφείλομεν δέ νά συμφωνήσωμεν ότι ούδεμία 
όπαρξις είνε μάλλον τεταλαιπωρημίνη τής τού 
πρίγκιπος τής Ούαλλίας, καταπεπονημένου ον
τος καί καταβεβλημένου ύπό τής σωρείας τών έ- 
πισήμων αγγαρειών ώς δέ τό πράγμα έξακο- 
λουθεϊ, καί σιδηρά κράσις δύναται νά φθαρή 
ταχέοις. Διότι ό πρίγκιψ δτέ μέν ύποδέχεται δια
φόρου; πρεσβείας καί έπιτροπάς, ότέ δ ’ έπισκέ- 
πτεται πόλεις· παρίσταται έν τελεταΐς έπετείοις, 
προεδρεύει συμποσίων παντοίων εταιρειών, εορ
τών φιλανθρωπικών, καταβροχθίζει γεύματα 
λουκοϋλλειχ, σπανίως αποποιούμενος πρόσκλησιν. 
’Ενίοτε δέ παρίσταται έν ταΐς ΒουλαΓς, έγκχι- 
νίζει μνημεία, έκθέσεις, ανδριάντας, καταθέτει 
θεμελίους λίθου; τοσούτους, όίστε δι’ αύτών δύ- 
ναται νά οΐκοδομηθή οικοδόμημα δλον, ένί λόγω 
ύφίσταται πάντα τά μαρτύρια τής βασιλικής αρ
χής. Έν ώ δέ ή σεβαστή αύτού μήτηρ απο
λαμβάνει τήν ήδίστην άνάπαυσιν, διάγουσα βίον 
άτάραχον καί άκύμαντον, ·ό πρίγκιψ διανυκτε- 
ρεύει τό ήμισυ τών νυκτών του έν τώ σιδηρο- 
δρόμω. Ύφίσταται δέ πάντα τά  βάρη τού στέμ
ματος, στερούμενος τήν ηδονήν τού βασιλεύειν. 
Αληθώς δ ’ είπεΐν αύτός κυβερνά τήν Αγγλίαν 
πλήν τής πολιτικής.

Ή  πολιτική! Τφ είνε άπηγορευμένη ύπό τού 
Συντάγματος, ποόε μεγίστην εύτυχίαν του, διότι
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του το ήθελε δώση άκρόασιν εις τούς θέλοντας νά 
συγκροτήσω« ΐ<5εον αύτού κόμμα, οπερ ούδέν άλ
λο ήθελε κατχστή ή κόμμα μηχανορραφιών. Ό  
πρίγκιψ ουδέποτε συνήνεσε νοο έκδηλωθή οϊα δ ή 
ποτε πολίτικη περί αΰτοϋ γνώμη. Ούδέποτε πα- 
οεσύρθη ϋπ’ ούδενός ρεύματος. Παρίσταται δέ 
έν ταΐς συνεδρίαις τοϋ Κοινοβουλίου πρός διδα
σκαλίαν του. Άπέχων δέ της πολίτικης, δέν είνε 
όμως καί αδιάφορος πρός τάς κοινωνικας βελτιώ- 
0=1'·  ασχολούμενος κατ’ έξοχήν περί της τύχης 
τών εργατών καί τών ένθεων καί παρέχων εαυ
τόν μέγα παράδειγμα, έπέτρεψεν έν ταΐς κτήσε- 
σιν αύτού την εις τούς γεωργούς πώλησιν γαιών.

Μετ’ άκρας δέ περί τό έκφράζεσθαι λεπτότη
τας ουδέποτε λέγει: «"Οταν βασιλεύσω», άλλά: 
«Έ άν ποτε βασιλεύσω!»

Ό  πρεσβύτερος υιός του ’Αλβέρτος είνε παιδίον 
μέγα, ηλικίας ετών ενός καί είκοσι, άρτι κατα- 
λιπόν τό στεφάνιο- καί τάς σφαίρας, αφελές καί 
άτακτότατον. Ά λ λ ’ όμως ή νοητική αύτού νω- 
θρότης καί ή βραδεία διανοητική άνάπτυξις εινε 
απατηλά· διότι καί αύτή ή Ά -α σ σ α  κατ’ αύτας 
ώμολόγησεν δτι καί ό πρίγκιψ τής Ούαλλίας καί 
ό Άλφοέδος ό δούξ τού Εδιμβούργου ήσαν όμοιοι 
καί απαράλλακτοι κατά τήν ηλικίαν τοϋ Άλβέρ 
του, καί ότι βλέπουσα αύτόν τώρα ενθυμείται 
έκείνους.

Οί δύο υιοί τού πρίγκιπος ώςάνατραφέντες έν τή 
θαλάσσγ, είνε αληθείς ναυτίλλοι, ούδέν κοινόν 
εχοντες πρός τήν βασ λικήν αύλήν καί τάς ήδο- 
νάς καί διασκεδάσεις τών πόλεων ούδέν λοιπόν 
θαύμα έάν ζώσιν ολως άφανεϊς καί ούδέν σημαί- 
νοντες. Τούτων δέ ό δεύτερος φαίνεται μάλλον 
έξυπνος- ό πρώτος είνε μεν κατά πάντα έξαίρε- 
τον παιδίον, άλλ’ ε'χει !ν έλάττωμα, καί έλάτ- 
τωμα μέγα: είνε άκριτος.

Αί τρεις θυγατέρες τοϋ πρίγκιπος είνε τοσού- 
τον μέτριαι εις τάς ορέξεις των, ώστε ένα καί 
/.όνον εύρύχωρον θάλαμον έχουσι καί αί τρεις 
άπλούστατα διακεκοσμημένον ένεκα δέ τού πε- 
ριωρισμένου αύτών βίου καί τού στενού κύκλου 
τών ιδεών των, είνε αύτόχρημα παιδία, καί τοι 
μία τις έξ αύτών είνε ήδη έπτακαίδεκα ετών. 
Σφόδρα δ ’ εύαρεστούνται άκροώμεναι διάφορα 
διηγήματα καί παραμύθια, καί διακαώς ποθοϋ- 
σι νά περιέρχωνται τά εμπορικά· άπαξ μόνον 
τοϋ έτους, τά  Χριστούγεννα, γίνεται εις αύτάς 
ή χάρις νά έπισκεφθώσιν εν μόνον κατάστημα 
εμπορικόν, τό τής ΜίΐάαίΠΡ Τΐΐ83αΐΐ(]. "Εχουσι 
δέ άρίστους τούς τρόπους, έξαίρετον τήν συμπε
ριφοράν, καί είνε χαριέσταται καί θαυμασίας α 
νατροφής. "Οταν δέ περιστοιχίξωσι τήν μητέρα 
των, ποιοϋσι δέ τούτο άκατάπαυστα, φαίνονται 
ώς λίθοι πολύτιμοι ένός καί τού αύτού στέμμα
τος. Τ ά  πέντε δέ ταύτα παιδία ζώσι έν άπλό- 
τητι σφόδρα τιμώση μέν τήν μεγαλοφροσύνην

τών γονέων, άλλ’ ή τις όμως Οά έφαίνετο ολως 
άτοπος εις τόν υιόν τού εύτελεστάτου πολίτου.

Ή  πριγκίπισσα τής Ούαλλίας θυγάτηρ τοϋ 
βασιλέως τής Δανίας είνε ο τι επαγωγόν καί 
θελκτικόν. Οί μ.έλλοντες ύπήκοοί της λατρεύου- 
σιν αυτήν, καί ό λαός κολακεύων αύτήν έρπει 
προ τών ποδών της. Είνε άξιέραστος καί γλυ
κεία, ή δέ ξανθή αύτής εύμορφία εινε ό τύπος 
ό ύπό τών "Αγγλων θαυμαζόμενος. ’Ά λλως θά 
έφαίνετο ϊσως ολίγον τι άνοστος, καί θά ε’ λεγέ τις 
ότι ούτε φυσιογνωμίαν έχει, ούτε ζωήν, ούτε χά- 
ριν. Τό δέ στερεότυπαν περιλαίμιον τό αιωνίως 

| περισφίγγον τόν τράχηλον αύτής ώς δουλικές 
| κλοιός, παρέχει εις αύτήν δυσκαμψίαν τινά.

Είνεδέ εξαίρετος άμαζών, τολμηροτάτη καί 
θελκτικωτάτη έπί τοϋ έφιππίου. Σύζυγος καί μή- 
τηρ άφωσιωμένη, γυνή άποδεικνύουσα τήν συμ- 
πάθειάν της χωρίς νά δίδη θάρρος πρός οίκειότη- 

I τα, συνετή καί φρόνιμος άνευ υποκρισίας, άξιο- 
πρεπής άνευ άλαζονείας, άνετράφη όπως καί αύ- 

, τή άνέθρεψε τάς θυγατέρας καί τούς υιούς της 
άπλούστατα. Αληθώς δέ θαυμασία είνε ή πρός 
τά τέκνα της στοργή, τό πρός τούς πρεσβυτέρου: 
σέβας, ή πρός τούς δυστυχοϋντας συμπάθεια, ή 
φιλ.όφρων γενναιοφροσύνη καί έλευθεριότης Είνε 
δέ καί έξαίρετος μουσουργός, ε’χουτα έν πάσι λε- 
πτοτάτην καί άσφαλεστάτην κρίσιν τού καλού 
καί φιλοκαλίαν, ένδυομένη θαυμασίως, καί συμ- 
φώνως αείποτε προς τάς περιστάσεις.

Καί τοι δέ είνε τεσσαρακοντοΰτις, άλλ’ όμως 
φαίνεται κατέχει τό μυστήριον τοϋ μ.ή γηράσκειν 
καί θέλει άναμφηρίστως νά διατηρήση τήν εύ- 
μορφίαν της άκμάζουσαν διά τήν τελετήν τής 
στέψεως.

Περί τών πολιτικών δέν τη μέλει τίποτε, κατ’ 
ούδένα τρόπον. Οίον δήποτε καί άν είνε τό ζή- 
τηαα τής ημέρας, όσον δήποτε όξεΐα καί άν είνε 
ή πολιτική κρίσις, ούτε φροντίζει ούτε ταράσσε
ται Τήν προσοχήν της έλκει πολύ μάλλον καινο
φανής της κόμμωσις τ άπαξάπαντα τοϋ Κοινο
βουλίου τά νομοσχέδια καί αί άποφάσεις. Κατά 
τούτο δέν ¿κληρονόμησε τάς γνώσεις καί τάς ά- 
νωτέρας ψυχικάς δυνάμεις τής μητρός αύτής 
Λουίζης τής βασιλίσσης τής Δανίας.

Ά λ λ ά . .  . διότι ύπάρχει καί έν άλλά ! ή συμ
παθητική αϋτη ήγεμονίς είνε κωφοτάτη καί κατ' 
άκολουθίαν ολως ξένη τών έξωθεν θορύβων ή δέ 
διάνοιά της είνε μετρία καί ούδόλως επιζητεί 
τούς άνθρώπους τούς έχοντας άξίαν. Ά λ λ ’ εί: 
Ιξίσωσιν έχει άλλην τινά άρετήν σπανιωτάτην- 
ούδέποτε λέγει κακόν περί οϊου δήποτε. ώς έκ 
τούτου δέ καί ούδέ ένα έχει εχθρόν- άλλ’ ώ τοϋ 
παραδόξου πράγματος! ούδέ φίλους όμως ε’χει, 
μίαν μόνην έχουσα φίλην της, παρ’ αύτή κυρίαν 
τής τιμής τήν μις Κνόλλυς.

Ό  δεύτερο: υιός τής Άνάσσης ό Άλ.σ>ρέδος
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δούξ τού ’Εδιμβούργου, είνε b αύλικός μουσικός. 
Έγεννήθη δέ κρατών διά τής μιας μέν χειρός 
κώπην, διά τής έτέρας δέ βιολίον. Ό  πρίγκιψ 
περιήλθε τήν γήν δλην καί ε’ γνω πάσας τάς ήδο- 
νάς τάς τε φυσικάς καί τάς πνευματικάς καί 
τάς καλλιτεχνικάς. ’Εν τω σταδίω δέ τού άρέ- 
σκειν εις τάς γυναίκας δέν ε’χει τάς κλίσεις άλλ’ 
ούδέ τήν δεξιότητα τού αδελφού του. Εις άπο- 
ζημίωσιν δέ, λέγουσιν ότι δέν δυσαρεστείται έχων 
ενώπιον του φιάλην εκλεκτού οίνου, καί ότι γι- 
νώσκει κάλλίστα νά πίνη τυχούσης εύκαιρίας ιός 
παλαιός ναύτης. Είνε δέ εύμορφος νέος στερού
μενος όμως τής χαριτος τού πρίγκιπος τής Ού
αλλίας. Κ ατά  τινα δέ άντίθεσιν, ήτις όμως δέν 
είνε καί ή μόνη, περιφρονεί τήν κομψότητα. Έν 
τω  βάθει δέ τών οφθαλμών αύτού διαλάμπει 
ενίοτε φλόξ άπαισία, βλέμμα Μεφιστοφελούς, 
πολλάκις κινήσαν τήν περιέργειάν μου.

Οί άπό βαθμού εις βαθμόν προβιβασμοί αύ- 
τοϋ ε’χουσΐ τι τό θαυμαστόν. Τις λοιπόν έλεγεν 
ότι ή προαγωγή είνε δύσκολος έν τω ’Αγγλικό) 
στρατφ; Άνερριχήθη εις τά ϋπατα αξιώματα 
μετά τοσαύτης εύκολίας καί άφελείας, ώστε οί 
δύσμοιροι βαθμοφόροι οί μαραινόμενοι εν τοϊς ύ- 
ποδεεστέροις βαθμοίς θά θλίβωνται πάντως, διότι 
δέν εγεννήθησαν πρίγκιπες καί αύτοί. Ή το  ένός 
καί είκοσιν ετών ότε τώ προσηνέχθη ό θρόνος τής 
Ελλάδος καί τόν άπεποιήθη, φοβούμενος άρά γε 
τήν σύγκρισιν τού βιολιού του πρός τήν λύραν 
τοϋ Όρφέως ; . .  . Τριών καί είκοσιν ετών διω- 
ρίσθη κυβερνήτης τής ΓαΛατείας, θέλων δέ νά 
καταστήση ένδοξον τό πλοΐον τούτο έγραψε βαλ
λισμόν εις τιμήν αύτού.

Τόν λέγουσι φιλάργυρον, καί τό πιστεύω· διότι 
οί Ά γγλοι διατείνονται οτι δέν έννοεί νά δώση 
έν κάν σελλίνιον όταν επισκέπτεται πινακοθή
κην. Καί έγώ δέ αύτός έχω νά σάς διηγηθώ ι
στορίαν τινά. Ή  Αύτοκράτειρα τής Ρωσίας, ή 
πενθερά του, έπεσκέφθη ποτέ τήν κόρην της, 
δούκισσαν τοϋ Εδιμβούργου μετά πολ.υαρίθμου 
ακολουθίας, μετά πολλών αμαξών, ίππων, κλπ. 
κλπ.. Τι νομίζετε ότι έκαμεν ό γαμβρός της ; 
Ύπίδειξεν εις τήν πενθεράν του ότι εί.ε πολύ 
έπαχθής εις αύτόν ή δαπάνη τής φιλοξενίας, 
καί νά εύαρεστηθή νά παραγγείλη εις τον αύλάρ- 
χην της νά πληρώση τά έξοδα· ή παραγγελία 
έδόθη καί τά  ε’ ξοδα έπληρώθησαν μέχρις οβολού. 
Ά λ λ ά  κατά τήν στιγμήν τού αποχαιρετισμού 
παρετίθη πρόχειρόν τι άριστον. Έ ν ώ δέ ή Αύ- 
τοκράτειρα ήτο ήδη έν τή σιδηροδρομική άμάξη, 
ό δούξ τού ’Εδιμβούργου άνέουρεν έκ τού θυλα
κίου του χαρτίον τι καί ύπέβαλεν εις αύτήν τήν 
προσθήκην τής δαπάνης τού λησμονηθέντος ά- 
ρίστου.

Ό  δούξ τοϋ Εδιμβούργου είνε αύτόχρημα 
ναύτης τήν τε ειλικρίνειαν καί τάς αποτόμους

απαντήσεις. Είνε καλός σκοπευτής, εύστροφώτα- 
τος καί άγαπα τά σωματικάς ασκήσεις. Παί
ζει τό βιολίον πρός διασκέδασιν τών ναυτών του, 
μετέχει ωσαύτως τών συναυλιών τών γινομένων 
πρός σκοπούς φιλανθρωπικούς, ίδιο: δέ ένώπιον 
τών έπτακισχιλίων ή όκτακισχιλίων ακροατών 
οϋς δύναται νά περιλάβη τό Albert-H all· καί 
ορχήστρα μάλιστα έξ έρασιτεχνών κατηρτίσθη 
έπίτηδες χάριν αύτού, καί παίζει καθ’ έβδομάδα 
διευθυνομένη ύπό τού κ. M ount. Ά λ λ ’ ό μου
σικός, έστω καί πρίγκηψ, ούδόλως είνε φιλόμουσον 

I νά ύπερπηδά τούς νόμους τής αρμονίας καί τής 
ακρίβειας, μάλιστα δέ όταν παίζη μόνον έν τή 
πρώτη θέσει (οί παίζοντες βιολίον καταλαμβά- 
νουσι τί λέγω)· άλλως τε πώς εϊνέ ποτε δυνα
τόν πρίγκηψ τις ών, νά λαμβάνη τήν δευτέραν 
θέσιν;

Ή  δούκισσα τοϋ Εδιμβούργου, κόρη τών 
Τσάρων, υποφέρει ούκ ολίγον ένεκα τής ύποδεε- 
στέρας πως θέσεως ήτις έλαχεν αύτή. Παρά 
πάντων νόμιζε ται άλαζών έν ω είνε μόνον υπε
ρήφανος. Καίτοι δέ πολύ προσεπάθησε νά ύπα- 
ΧΘΤ> «1ί τά Αγγλικά έθιμα, άλλ’ όμως δέν ήδυ- 
νήθη νά τό κατορθώση. Είνε δέ αξιέραστος, 
εύφυεστάτη περί τό διαλέγεσθαι, άείποτ’ έπι- 
ζητεϊ τάς συζητήσεις καί συζητεΐ μετά δει- 
νότητος ήν πολλοί πεπαιδευμένοι Οά έζή- 
λουν. Περιφρονεί τάς τετριμμένας συνδια
λέξεις έχουσα παιδείαν σπανίαν εις γυναίκα. 
Μετά πλείστης δέ όσης δεξιότητος καί ευφυΐας 
¿δημιούργησε έσωτερικόν τού οίκου ε’νθα γινώ- 
σκει νά συγκρατή τόν άνδρα της. "Εχει νούν ά- 
ξιον παρατηρήσεως, νούν ύπερφυά, καί έάν ώς 
πιστεύω είνε έπαινος περί ήγεμονίδος λεγόμενον, 
θά εϊπω νούν αρσενικόν. Ή  δούκισσα τοϋ Ε διμ
βούργου φύσει ήτο προορισμένη ένεκα τών αρε
τών τού χαρακτήρός της ί'να γίνη μεγάλη τις 
αύτοκράτειρα.

Ό  δούξ καί ή δούκισσα ολίγους εχουσι φίλους, 
δέν είνε πολυ δημοφιλείς, καί ζώσι σχετικώς ά- 
πομεμονωμένοι· καί όσάκις δέχονται, προσέρχον
ται ολίγοι, καίψυχρότης τις επιπολάζει. Ό  μό
νος δέ σχεδόν οικιακός φίλος είνε ό κόμης Ά -  
δλεοβεργ γραμματεύς τής 'Ρωσικής πρεσβείας.

"Ε ττιτα ι ιό  τέλος.

Comte Paul Vasili.

------------— JB O W g * ·--------------

Οί μεγάλοι άνδρες καί έπίδρασιν έπί τοϋ κόσμου 
άσκοΰντες δημιουργοϋνται έν τή οικογένεια μάλλον 

' ή έν τψ δημοσίφ βίφ. Ύπό τήν πατρικήν στέγην, 
τήν πολλάκις πενιχρόν, διαμοροοϋται b χαρακτήρ 
των. Διά τοϋτο όρΟώ; Ά γγλος ποιητής λέγει : »Τά 
ρεύματα, άτινα στρέφουσι τούς τροχούς τής μηχανή: 

i τοϋ κόσμου, τρέχουσιν εις μονήρη μέρη.»
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Οί πίθηκοι έχουσι λαλιάν, τουλάχιστον έκδη- 
λούσι τά  πάθη των τάς συγκινήσεις των, τούς 
πόθους των, τούς φόβους των διά φωνών καί κι
νήσεων συνοδευομένων δ ιά τραυλισμών διακρι- 
νόντων έκαστον είδος πιθήκων.Ό φαλακρός τρω
γλοδύτες τού Δουβαγιού 1 όταν έπόθει τι, έδί- 
δετο δ ’ αύτώ κατά λάθος έτερον, εξέφραζε την 
δυσαρέσχειάν του δι' ιδιαιτέρας τινός φωνής. Τις 
δύναται νά μ ή έκλάβη ώς έκφραστικωτάτην την 
σκηνην ήν διηγείται ό Φραγκίσκος Ινυβιέρος 
μεταξύ άορενος ’Ιάκχου καί της Οηλείας αυτού; 
Ή  θ-ηλεια πρό μικρού ειχε τέξει έν τώ  θηριοτρο
φείο) των Παρισίων. Ό ταν  αϋτη έκουοάζετο κρα
τούσα τό νεογνόν, άνεγείρετο όηγνύουσα όξεϊαν 
κραυγήν. Ό  άρρην πάραυτα, ώς νά έλεγε πρός 
αυτόν «λάβε τέ τέκνον», έλάμβανενέκ των βρα- 
χιόνων αυτής τό νεογνόν καί Ικράτει τού λοιπού 
άΰτό. Καί έν άγρια καταστάσει οί πίθηκοι ποι- 
ούσι κινήσεις όμοιας τώ άνθροίπω τώ ευρισκόμενα) 
ύπο τάς αύτάς περιστάσεις. Ό  Σ αβάζ παραθέ
τει γεγονός περίεργον θηλείας τινός Χιμπαντζή. 
«Ή  μήτηρ, λέγει, οτε ένόησεν ότι άνεκχλύφθη, 
» έμεινεν ε’πί τού δένδρου μετά τού τέκνου αύ- 
» της παρακολουθούσα μετά προσοχής τάς κινή,- 
» σεις τού κυνηγού.Όταν δ ’ ούτος έσκοπευε κατ’ 
» αύτης, αϋτη διά των χειρών έκαμε σημεΐον προς 
» αύτον απαράλλακτα όπως άνθρωπος όστις θέ- 
» λει νά παρακαλέση». «Ό τα ν  αί κινήσεις καί 
αί φωναί εννοούνται καί παρ’ άλλων οντων, τότε 
ταύτα δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς πραγματική 
των ζώων λαλιά», λέγει ό Τάϊλορ.

Οί πίθηκοι καί τά  παιδία καθώς καί οί ά 
γριοι λαοί καί αυτοί δέ οί κακώς άνατεθραμμέ- 
νοι έκ των πεπολιτισμένων άγαπώσι νά μι/ών- 
ται τός κινήσεις καί τούς μορφασμούς όσων βλέ- 
πουσι. Ουτω ό νεαρός Αιβού υιός τού βασιλέως 
Κουρουράου τών νήσων ΡβΙβνν άποσταλείς εις 
τά σχολεία τού Λονόίνου εικοσαετής τήν ηλι
κίαν, όσάκις έπαντ,ρχετο εις τόν οίκον τών ξενι- 
ζόντων αύτον, έμιμεϊτο πάντας τούς συμμαθη- 
τάς του. Χιλιάδες δέ καί άλλων παραδειγμά
των πείθουσιν ότι καί ό άνθρωπος έχει μεγίστην 
τάσιν όπως μιμήται.

Ή  στάσις καί η ευφυΐα τών πιθήκων είναι 
πολλάκις τόσον άνθρώπιναι, ώστε πολλοί άγριοι 
διισχυρίζονται οτι οί πίθηκοι έκ κακίας δέν ό- 
μιλούσι. ΙΙράγμ.ατι ό πίθηκος δύναται νά θεω- 
ρηθη ώς άνθρωπος βωβός, διότι δέν προφέρει κα-

I .  Σ υ γ γ ρ α φ ε ϋ ;  r . e p ι γ ρ ά ψ α ;  τ . ρ ω τ ο ;  λ ε π τ ο μ ε ρ ώ ς  t i  * α τ α  

τ ο ύ ς  Χ ι μ π α ν τ ζ η  η  Τ ρ ω γ λ ο δ ύ τ α ς .  Σ .  Μ .

θαρώς ώς ηρ.είς τά σύμφωνα. ΓΙάντες όμως οί 
άνθρωποι δέν προφέρουσιν εξίσου εύκρινώς. Πολ
λοί έκ γενετής τραυλίζουσι καί άλλοι ψευδίζουσι 
καί μετά μακράν διδασκαλίαν. ’Άγριοι τινές ί- 
χουσιν άλφάβητον πτωχότατον καί άνάμικτον ή
χων £>ινοφώνων καί λαρυγγόφωνων, οΰς ά< δέν 
άκούση τις δέν δύναται καί νά φαντασθη.

Πάντες οί πίθηκοι έχουσι φωνήν, τινές μ.άλι- 
στα καί ίσχυροτάτην. ’Εξαιρέσει τού Όραγκου- 
τάγκου βιούντος πάντοτε μόνου καί σιωπηλού, 
πάντα τ ’ άλλα ηδη τά  ζώντα κατ' άγέλας φλυ
αρούσε καί πολύν διεγείρουσι θόρυβον. Αί κυριώ- 
τεραι φωναί της θορυβώδους καί ταχείας λαλιάς 
των, έν αίς διακρίνεται ή έπανάληψις τών αύ- 
τών ηχων όπως εις τά παιδία καί τά  πτηνά, α
νευρίσκονται έν ταΐς γλώσσαις τών άγριωτέρων 
λαών. Αί φωνα1 αύται είνε κυρίως όξεϊς λαρυγ
γισμοί όμοιοι πρός τούς τών λαών της Αφρικής 
καί Μελανησίας. Τό άλφάβητον της Νέας Ζη
λανδίας αριθμεί δώδεκα όλα σύμφωνα όλιγωτε- 
ρα τού ημετέρου. Οί Ινδοί της Βρεττανικης Κο
λομβίας στερούνται τών γραμμάτων 6, ό, ζ, μ , 
£, π, ψ. Οί περουβιανοί στερούνται τών γ , δ, 
μ , ζ, σ, ψ. Οί Ούρόνιοι τής Άρ.ερικής δέν έχουσι 
ούδέν τών γραμμάτων 6, μ , υ, π , γ, κλ. Τά 
πτηνά τουναντίον δύναται νά προφέρωσι πάντα 
τά  γράμματα τού ημετέρου αλφαβήτου.

“Αξιόν σημειώσεως είναι, ότι ιδίως τά χειλεό- 
φωνα έλλείπουσιν έν τη γλώσση των ταπεινότε
ρων λαών τής ανθρώπινης φυλής, ώς καί έν τοίς 
τραυλισμοίς τών πιθήκων οΐτινες στερούνται χει- 
λέων· τουναντίον δέ έν ταΐς άνεπτυγμέναις άν - 
θρωπίναις φυλαΐς το τέκνον κατά πρώτον προφέ
ρει τό χειλεόφωνον μ ,  όπερ κυρίως χορηγεί την 
ρίζαν εις τάς λέξεις μήτηρ, μαστός. Οί Κίσουα 
τού ΓΙερού, οί έκπολιτίσαντες την νότιον Αμερι
κήν, καλούσι την μητέρα, μαμά, όπως εις τάς 
Άρειοευρωπαϊκάς διαλέκτους. ’Επίσης είς τινας 
αίθιοπικούς λαούς ή συλλαβή μα χαρακτηρίζει 
τό θήλυ γένος.

"Αν οί πίθηκοι στερώνται λαλιάς, ην δέν κα- 
τωρθώσαμεν ημείς άχρι τούδε νά έρμηνεύσωμεν, 
τούναντίον δείκνυνται ικανοί νά έννο-ησωσι την 
ημετέραν. Είνε βέβαιον ότι έν μέρει έννοούσι ταύ- 
την, διότι διδασκόμενοι ύπακούουσι είς τάς δια- 
ταγάς καί τάς διά φωνών άπειλάς τών τιθασσευ- 
τών των. Ά φ ’ έτέρου δέ καί οί κύνες έννοούσιν 
ένίοτε ό,τι λέγεται πρό αυτών, ιδίως όταν διε— 
γερθη ή προσοχή τών ζώων τούτων.

Τό ακόλουθον γεγονός πείθει οτι όμοιον τι συμ
βαίνει καί είς τούς πίθηκους. Θηλεια πίθηκος 
διέφυγε τόν κ. Μπούκλανδ. «Την κατεδίωκον, 
λέγει, έπί τής στέγης πολλών οικιών μη δυνά- 
μενος νά πλησιάσω είς αυτήν. Συνέβη μίαν στι
γμήν ή άλυσος ην έφερεν έτι έν τψ λαιμώ νά 
κρεμασθή πρό τίνος παραθύρου· τότε είπον είς
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γυναίκα Οεωμένην διά τού ανοικτού τουτου πα
ραθύρου.

—  Σάς παρακαλώ, άπλώσατε την χ,είρά σας 
ί’να λάβητε την άλυσον. Αυτη προσεπάθησε,άλλ’ 
η ’Ιωάννα (ούτως εκαλείτο ή πίθηκος) ήτις ητο 
μάλλον ζωηρά έσυρε διά τών χειρών της την 
άλυσον ώς ό ναύτης ανασύρει την άλυσον τού 
πλοίου καί έφυγεν έκ νέου. Είχον λαβει πάσαν 
πρόνοιαν νά μη δείξω τήν διάθεσίν μ.ου δι’ ούδε- 
μ.ιάς κινήσεο>ς, περιορισθείς είς άπλούν λόγον. Ό -  
θεν εύλόγως δύναται τις νά ύποθέση ότι ή πίθη
κος έννόησε τάς λέξεις, διότι αύτη έσυρε την 
άλυσον, προτού ή γυνή κπλώση τήν χείρα έκτός 
τού παραθύρου».

Ό  Ούζώ προσθέτει ότι δέν είναι άπίθανον ότι 
τά  ζφ α κατορθούσι νά έννοώσιν εν μέρει τούς λό
γους ημών. Δύνανται νά έκληφθώσιν ώς τά νεο
γνά τών δεκαπέντε η δέκα όκτώ μηνών, τά  ό 
ποια έννοούσι την μ.ητέρα των, καίτοι μη γνωρί- 
ζοντα ε"τι νά όμιλώσι.

Οί πίθηκοι κυρίως στερούνται σημείων μνη- 
μονευτικών αναλογών τη γραφή· τοιούτων όμ.ω; 
στερούνται καί οί λαοί οί έν τη εσχάτη βαθμϊδι 
της κοινωνίας, οί ζώντες γυμνοί καί κνευ άσυ
λου. Τά πρώτα σημεία, άτινα εγείρει ό άνθρω
πος όπως διαιώνιση την μνήμην γεγονότων τινών 
είναι σωροί λίθων η κλάδων. Οί Ινδοί τής Βιρ- 
γινίας βαθείας έποίουν έντομάς τών φλοιών τών 
δένδρων είς άνάμνησιν συμβάντων τινών. Αϊ έπί 
πετρωμάτων έπιγραφαί είναι έπίσης άρχαιό- 
ταται.

Αδίκως ό Ραβελαί είπεν ότι «το γε.Ι&Υ ί- 
άιου ίστί τον ίγθρώπου■» Διότι πλεϊστοι πί
θηκοι γελώσιν ώς καί ημείς. Ό  Κούκ έβεβαίω- 
σεν ότι οί ιθαγενείς τών Νέων Έβρίδων έκφρά- 
ζουσι την χαράν των διά λαρυγγωδών τινων ή
χων όμοιων ταΐς φωναΐς τών πιθήκων. Πάντες 
οί άνθρωποι δέν γελώσι. Οί λαοί τής ’Ανατολής 
καί ίδια οί Τούρκοι παραβαλλουσι τούς εύρω- 
παίου; πρός πιθήκους διότι γελώσιν ώς εκείνοι.

Είς τούς πιθήκους, τά σαρκοφάγα, μώνυχα καί 
προβοσκιδοφόρα διακρίνομεν εύκόλως την χαράν 
ή την λύπην. Έπίσης δέ καί είς πολλά πτηνά, 
ίχθ ύς καί έντομα. Ό  φαλακρός Χιμπαντζής τού 
Δουσαγιού έδιδε την χειρ* καί εύ/αρίστει ουτω 
τόν δίδοντα αύτώ φαγητόν τι τής όρέξεώς του. 
Τό τοιούτον δύναται ϊσως νά έξηγηθή ώς νέα 
αίτησις τού πιθήκου η καί άπλώς ώς συνήθεια 
ην εύκόλως λαμβάνουσι τά  ζώα νά δίδωσι τόν 
πόδα είς τούς θωπεύοντας ταύτα.

Οϊ πίθηκοι ού μόνον γελώσι καί έκφράζουσι 
την χαράν των, άλλ’ έκδηλούσι καί την θλϊψίν 
των καί κλαίουσι συγχρόνως. Ό  Ούμβόλδος λέ
γει ότι οί έντομοφάγοι πίθηκοι τού Περού είνε τό
σον ευαίσθητοι, ώστε είς την έλαχίστην αφορμήν 
θλίψεως οί οφθαλμοί αύτών πληρούνται δακρύων.

Τούναντίον πολλοί διισχυρίζονται ότι οί άγριοι 
δέν κλαίουσι. Τό τοιούτον όμως φαίνεται άνυπό- 
στατον, καθότι είδον κλαίοντας καί τούς Ό ττεν- 
τότους καί τούς Ινδούς τής Αμερικής καί τούς 
λαούς τού Ταϊτί. Εν τούτοι; αναπτυσσόμενων 
τών ανθρώπων έλαττοϋται καί η πρός τό κλαίειν 
τάσις αύτών. Καί είς αύτά τά ζώα παρατη- 

; ρούνται άληθή δάκρυα, είς τούς κύνας, τάς δορ- 
κάδας, τάς έλάφους καί τάς κεμ-άδας η γαζε'Λ- 
,ίας. Οϋτω εκλείπει καί έτερος υποθετικός χαρα- 
κτηρ τού ανθρωπίνου είδους.

Έν τη δψει τών πιθήκων δύ/αταί τις νά δια- 
κρίνη τά; αύτάς κινήσεις τής φυσιογνωμίας δι 
ών ό άνθρωπος εκφράζει διαφόρους αυτού συγ
κινήσεις, ώς έπί παραδείγματι την συστολήν τών 
γωνιών τού στόματος καί την σύμπτυξιν τής 
κάτω βλεφαρίδος έν τώ γέλωτι τών πιθήκων η 
καί την συνοφρύωσιν τού μετώπου καί τών ο- 
φρύων έν τη οργή.

Γ ’

Έ ο ρ τ χ Ι  τ ώ ν  π ιθ ή κ ω ν

Οΰδείς πλέον αμφιβάλλει, ότι οί πίθηκοι άγου- 
σιν αληθείς έορτάς, άς τινας ό Ούζώ παρομοιά
ζει πρός τάς τελουμένας ύπό τών ’Αφρικανών 
Αίθιόπων,τών Όττεντότων καί τών Παπούα τής 
Νέας Γουινέας, εν ηχοις τυμπάνων, έν καιρώ 
ιδία πανσελήνου ή καί συνηθέστερον κατά την 
νέαν σελήνην. Οί Κηβοι, πίθηκοι τής Μεσημβρι
νής ’Αμερικής, συναθροίζονται άφού έξαντλή,σωσι 
τά  τρόφιμα χώρας τινός καί ετοιμάζονται πρός 
μετανάστευσιν είς έτερον τόπον. «Πηδώσι, καί 
κραυγάζουσι τότε, οί άρρενες άναρριχώμ,ενοι έπί 
τών δένδρων καί αϊ μητέρες φέρουσαι τά τέκνα 
των επί τού νώτου η είς τούς βραχίονας αύτών.»

Ό  Δουβωσέλ έν ταΐς Ίνδίαις παρετήρησε με- 
γάλην συνάθροισιν Σεμνοπιθήκων, κατά δέ τάς 
μαρτυρίας τών ιθαγενών τό τοιούτον έπανχλαμ- 
βάνεται μεθ’ ώρισμένον αριθμόν έτών. «Έ ν τη 
συναθροίσει, λέγει, προσήλθον πολλαί χιλιάδες 
πιθήκων κατ’ άγέλας έκ διαφόρων μερών συνα- 
θροισθέντες. Παντε; έβαδιζον κρατούντες ράβδον 
είς τήν χείρα1 φθάνοντες όμως είς τόν τόπον τής 
συναθροΐσεως ε"ρριπτον πάντες τάς ράβδους είς τό 
αύτό μέρος καί ¿σχημάτισαν παμμέγιστον σω
ρόν.»

Αϊ έορταί τών μελανών χιμπαντζη τής ’Αφρι
κής προσομοιάζουσι λίαν πρός τάς τών Αίθιόπων. 
Συναθροίζονται πολλάκις περί τούς πεντήκοντα, 
πηδώσι, κραυγάζουσι καί κροταλίζουσι έπί τών 
ξύλων διά ραβδίων, τά  όποια κρατούσι διά τών 
χειρών καί τών ποδών. Τό τοιούτον δύναται νά 
θεωρηθη ώς πρώτη απόπειρα μουσικής τών πιθή
κων· άξιον δέ παρατηρήσεως είναι, ότι η μου
σική αϋτη παριστά την πρωτογενή άνάπτυξιν τού 
τυμπάνου, όπερ πανταχοϋ διατελεΐ τό πρώτον



73'. Ε Σ Τ  I A.

οργανον των τα.πεινοτέρων άγριων φυλών, καί το 
μόνον όπερ πολλοί ετι λχοι κέκτηνται. Ο Διξων 
άνευρε τό οργανον τοϋτο είς τούς λαούς των νή
σων Σανδβίχων, δ Κούκ εις τό Τονγκαταβαύ καί 
Ά π αλι, δ Βουζαινβίλ εις τάς Νέας Έβρίδας καί 
όλη·; τ·/|ν Πολυνησίαν. ’Επίσης άνευρέθη καί εις 
τούς Παπούχ τής Νέας Γουινέας, εις τούς Όττεν- 
τότους τής ’Αφρικής καί τούς Κάφρους τής άνω 
Αίγυπτου, καί εις τού; Τολτέκους τής ’Αμερικής.

Πρός τούτοι; οί έξημερωμένοι πίθηκοι μανθά- 
νουσιν εύκολώτατχ νά κτυπώσι τό τύμπανον καί 
παίζωσι τά  κρόταλα. "Αν δώσωμεν πίστιν εις 
τάς δημοτικά; διηγήσεις, οί πίθηκοι έ'χουσι καί 
επικήδειους τινάς τελετής. Έν Κοχιγκίνα υπάρ
χει είδος καλούμενον Χι-δούκ,ϋπό δέ τών Σινών 
Χαί-τού· δ πίθηκος οΰτος κατά τούς Σίνας βιοϊ 
κατ’ άγέλας. "Οτε δέ είς τών τής αγέλης απο
θνήσκει, οί άλλοι τόν κηδεύουσι λαμβάνοντε; 
πάντες μέρος.

Ό  ΓΙύρχας καί δ Πόγκος καλούμενος (είδος 
γορίλλα) κατά την μαρτυρίαν τήν άξιόπιστον 
του Μπάτελ, βιοϊ κατ’ άγέλας, δταν δέ είς τών 
εταίρων άποθάνη, οί άλλοι καλύπτουσιν αυτόν 
διά μεγάλων κλάδων.

Ιΐασαι αί διηγήσεις αύται δέν έπεβεβαιώθη- 
σαν. Ιδίως τά λεγάμενα ύπό τών Σινών φαίνον
ται έςωγκωμένα. Εν τούτοις όμως τά πάντα πεί- 
θουσιν ότι οί άνώτεροι πίθηκοι δέν (¿λέπουσι μετ’ 
άπαθείας καί άδιαφορίας τόν θάνχτον τών συν
τρόφων αυτών. Ά φ ’ ετέρου δέ οί Κάφροι τής 
Αφρικής, οΐτινες σχετικώς είναι πολιτισμένοι, έγ- 
καταλείπουσι τούς νεκρούς αυτών άτάφους. Μόνον 
τά πτώματα τών αρχηγών καί τών τέκνων αυ
τών θάπτουσι. Τά πτώματα πάντων τών λοιπών 
άφίνονται βορά τών άρπακτικών όονέων, τών λύ
κων καί εντόμων. Καί έν αυτή δέ τή Ευρώπη 
κατά τάς πρώτχς έποχά; τής άνθρωπότητος τοι- 
οϋτόν τι συνέβαινε. Κατά τήν λιθίνην εποχήν καί 
την τών κατοικίδιων ζώων ανευρίσκονται ίχνη 
τάφων. Πάντα τά σπήλαια τά  θεωρούμενα ώς 
τάφοι άρχαιοτάτη; εποχής, σήμερον άνεγνωρί- 
σθησαν ώς άνήκοντα είς πολύ μεταγενεστέραν 
εποχήν.

( " Ε π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ι α . )
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Η ΑΛΕΚΤΟΡΙΣ

Ή  άλεκτορίς καί οί άλεκτρυόνες ύφίστανται 
άπό καταβολής κόσμου. Ί’όπος γεννήσεως αύτών 
ύπήρζαν αί Ίνδίαι καί τά  ύψηλά τής Άσίας ο
ροπέδια, άτινα επίσης έγένοντο τό πρώτον λί- 
κνον τής ήμετέρας φυλής. Έ κ ταύτης διέβη- 
σαν είς τήν Μικράν Ά σιαν καί τάς νήσους τού

Αρχιπελάγους, έν αϊς φαίνεται ηύδοκίμησαν 
λίαν. Οί άλεκτορίδες τής Ινώ καί τής Ιωνίας 
έφημιζοντο καθ’ ύλην τήν αρχαιότητα.

Οί Αιγύπτιοι έτρεφον έν μεγίστη αφθονία, ά- 
λεκτορίδας. Οί Έβραϊοι έγίγνωσκον άριστα πά
σας τάς μεθόδους τής ανατροφής καί παχύνσεως 
τών άλεκτορίδων, διότι έν τή άγια Γραφή μνη
μονεύεται δ τρόπος τής έκτομής τών άλεκτρυό- 
νων. ’Εν τή Συρίιγ ήκμαζον αί άλεκτορίδες, άχρι 
δέ τοϋδε βάσι: τής τροφής τών κατοίκων δ ια - 
τελοΰσιν αύται.

Έν τή αρχαία Έ λλάδι ή άλεκτορίς έθεωρειτο 
έκ τών εύγευστοτέρων φαγητών, Έ ν τούτοις 
άγιοώ άν δ "Ομηρος άναφέρα τι περί αύτών, ένώ 
τόσα λέγει περί τών γευμάτων τών ήρώων. Ό  
Άχιλλεύς, δ Αίας καί δ Όδυσσεύς διανέμονται 
πελώρια τεμάχια βοών καί προσφέρουσι τοϊς συν- 
δαιτυμόσιν αύτών τό νώτον χοιριδίου τετραε
τούς, άλλά περί πτηνών ούδεμία μνεία. Ή  άνα- 
τροφή τών άλεκτορίδων άπ ' αύτών τών άρχαιο- 
τάτων χρόνων ήτο λίαν ανεπτυγμένη παρά τοϊς 
Έλλησιν, έκ τούτων οέ παρελαβον ταύτην οί 
'Ρωμαίοι. Άναφέρεται ότι μετά τήν κατάκτη- 
σιν -.ής Ελλάδος ίδρύθησαν παμμέγιστα ορνιθο
τροφεία, έν οί; άνετρέφοντο καί έπαχύνοντο αί 
άλεκτορίδες κατά τήν μέθοδον τών Ελλήνων. 
Ή  πολυτέλεια καί ή λαιμαργία φαίνεται ότι 
έπί τοσοϋτον είχον αύζηθή, ώστε δ ύπατος Ψάν- 
νιος έπρότεινε νόμον καλούμενον Ψάννιον, δι' ού 
άπηγορεύετο ή πάχυνσις τών άλεκτορίδων. Ό  
νόμ.ος ούτος δ άνόητος παρεβιάσθη ώς έξη; : Οϊ 
‘ Ρωμαίοι παρατηρήσαντες ότι δ ύπατος έν τή 
διαταγή του άνέφερε μόνον τάς άλεκτορίδας, 
άνέτρεφον τού λοιπού μόνον άλέκτορας οϋς έξέ- 
τεμον, μυκτηρίζοντες ούτω τόν νόμον Φάννιον 
καί τόν ύπατον συγχρόνως.

Οί Γαλάται κατεγίνοντο τά μάλα εις τήν 
άνατροφήν τών άλεκτορίδων, έξ ού τό 5νομ.α τών 
πτηνών τούτων Gallus, Γάλλος ή Γαλάτης, ο- 
περ έν τή λατινική σημαίνει τόν άλέκτορα, καί 
ru-i.Ha χώρα τών άλεκτόρων. Οί Κελτοί ιδίως 
φαίνεται διέπρεπον έπί τούτο) καθιστώντες έκτο- 
μ.ίας τούς άλέκτορας. Καί κατ’ αύτόν τόν με- 
σαίωνα έν ύψίστη τιμή διετέλουν αί άλεκτορί
δες. Ό  άλέκτωρ μετά τής άλώπεκος, τού λύκου 
καί του όνου άναφέρεται έν πασι τοϊς μύθοίς τής 
έποχής έκείνης.

X*

Τόσον μεγάλη·; σημασίαν Ιχει ή ανατροφή τής παι
δικής ηλικίας έπί του μετε'πειτα άνδρές, τόσον ίυσμε- 
τάδλητος εϊνε πλέον ό χαρακτήρ, ώστε παιδαγωγός 
τις δέν διστάζει νά προσφυγή είς τό εξής περίεργον 
άλλά βαθύ τήν έννοιαν όξόμωρον ¿πως έκφραση 
τούτο- «Το παιδίον είνε πατήρ του άνδρός».
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II βουλγαρική ηγεμονία συνίσταται ές “21 
διαμερισμάτων, ών τινων δ πληθυσμός άνέρχε-
ται είς 2 ,007,919 κατοίκους, έξ ών 1,027,803 
άρρενες καί 9 8 0 ,1 1 6  θήλεις. — Καθ’ ηλικίας 
καί τήν κοινωνικήν θέσιν :
811,726 παιδία ηλικίας μικροτέρας τών 14 ετών. 
236,988 άγαμοι ακμαίοι.
826,867 έγγαμοι.
111,313 χήροι.

1,025 διεζευγμένοι.
Ή  αναλογία τών έγγάμ-ων είναι όπως καί 

έν Γαλλία 41,20 έπί τοϊς 100, καί όπους έν 
Γαλλία ούτω καί έν Βουλγαρία ύπάρχουσι δι- 
πλάσιαι χήραι ή χήροι.

Κατά θρησκείας:
1 ,404,409 ’Ορθόδοξοι.

5 78 ,06 0  Μουσουλμάνοι.
14,342 Ιουδαίοι.
11,108 διαφόρων θρησκευμ.άτων.

Έπί 1000 κατοίκων 670  δμιλοϋσι τήν βουλ
γαρικήν, 263 τήν τουρκικήν, 24 τήν βλαχικήν, 
19 τήν άθιγγανικήν καί 24 διαφόρους ευρω
παϊκά; γλώσσας. Κ ατά τόν τόπον τής γεννή
σεως:

1 ,937,398 έγεννήθησαν εν τή ηγεμονία. 
31,786 έν Θράκη καί Μακεδονία.
28,735 έν διάφοροι; έπικρατείαις.

Έκ τούτων ¿καταφαίνεται ότι δ πληθυσμός 
δ βουλγαρικός είναι κατ’ έξοχήν αύτόχθων, διότι 
οί ιθαγενείς εύρίσκονται έν αναλογία 97 έπί τοϊς 
100. Κ ατά τήν έθνικότητα 1,995,923 είνε 
Βούλγαροι, οϊ δέ λοιποί ξένοι.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ Τ Η Σ  ΛΥΣΣΗΣ

Κατά τήν συνεδρίαν τής 2 Νοεμ.βρίου δ ΙΙα- 
στέρ άνέγνωσεν υπόμνημα έν τ ή ’Ακαδημία τών 
Έπιστημ.ών τής Γαλλίας περί τής θεραπείας 
τής λύσσης. Μέχρι τοϋδε οί ύποβληθέντες είς 
τήν θεραπευτικήν αύτού μέθοδον άνέρχονται είς 
2490, έξ ών 1726 έκ Γαλλίας καί ’Αλγερίας, 
80 έξ Αγγλίας. 52 ές Αύστρίας, 9 έκ Γερμα
νίας, 57 έκ Βελγίου, 107 έξ Ισπανίας, 10 έξ 
Ελλάδος, 14 έξ Ολλανδίας, 165 έξ Ιταλίας, 
691 έκ 'Ρωσσίας, 18 έξ 'Αμερικής καί 3 έκ 
Βρασιλίας. Έκ τών 1726 Γάλλων καί Ά λγε- 
ρίνων, περί ών ένδιέτριψε κυρίως έν τή ανακοι
νώσει αύτοϋ δ Παστέρ, άπέθανυν 10, ήτοι 1 άνά 
170 άρρώστους. Ά φ ’ έτέρου τά  δελτία θνησι- 
μότητος άποδεικνύουσιν ότι κατά τόν αύτόν χρό
νον άπεβιωσαν 17 μή ύποβληθέντες είς την θε
ραπευτικήν μέθοδον. Πρός τούτοις δ Δουζαρτέν 
Μπωμέτς έβεβαίωσεν ότι ένώ έν τοϊς νοσοκομείοις

I τών Παρισίων κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν 
άπεβιωσαν 65 έκ λύσσης.άφ’ ό'του λειτουργεί τό 
έργαστήριον Παστέρ οί θάνατοι περιωρίσθησαν 
είς 3 μ.όνον, καί ούτοι συμβάντες είς άτομα μή- 
πω έμ.βολιασθέντα διά λυσσικοϋ ιού. Αί σχετικαί 
άποτυχίαι κατά τήν θεραπείαν τών έκ Σμ,όλενσκ 
Ρώσσων ήνάγκασαν τόν Παστέρ νά μεταβάλη 

τήν θεραπευτικήν του μ.έθοδον. Νυν ποιεϊ τάς 
ένέσεις συχνότερον καί κατά τήν Τ ε τ ά ρ τ η ν  ημέ
ραν έμβολιαζει διά λυσσικοϋ ίου νωποτάτου 
μιας μόνον ημέρας, μετά τοϋτο έπαναλαμβάνει 
δες τήν σειράν τών ένέσεων. Από δύο μ.ηνών ή 
νέα μέθοδος έφαρμόζεται καί τ ’ αποτελέσματα 
εινε καταφανή.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

’ Μ αγγλική κυόέρνησις άνεγνώρισε τήν σύστασιν 
’Ε θ ν ικ ή ς  'Α φ ρ ι κ α ν ι κ ή ς  ε τ α ι ρ ί α ς ,  ίδρυ- 
Οείσης έν Λονδίνω. έχοΰσης δε κεφάλαιον 25 έκι 
τομμυρίων λιρών στερλινών, καί σκοποόσης νά ποιή 
έμπορικάς καί τραπεζτικά; επιχειρήσεις, μεταγω
γικόν έμπόριον, εισαγωγήν, εξαγωγή·;, ανταλλαγήν 
κλπ. εν ’Αφρική καί κυρίως έν τή χώρα του Νίγερ, 
ής οί βασσιλείς καί οί φυλάρχαι παρεχώρησαν αύτή 
διά συνθηκών τά κυριαρχικά των δικαιώματα. Ύπό 
τής αγγλικής κυβερνήσει»; επετράπη τή εταιρία νά 
δέχηται παραχωρήσεις χωρών, νά κυβερνά ταύτας καί 
·;ά έμπορεϋηται έν αύταίς ύπό τον ορον νά συντελέση 
έφ' όσον δύναται είς τήν κατάργησιν τής δουλείας, νά 
τηρή άνεξιθρησκείαν, νά άπονέμη μετ’ ίσότητος τήν 
δικαιοσύνην καί ·;ά μή έφαρμόζη άλλο τελωνειακόν σύ
στημα, πλί,ν τού άγγλικοΰ. Συνέστησε δέ τήν εται
ρίαν ή κυδέρνησις εις τούς προξένους τής Μεγάλης 
Βρετανίας, τούς διοικητάς τών αποικιών, τούς πλοι
άρχους καί είς πασαν έν γένει αγγλικήν άρχήν. Ή  
έταιρία ύποχρεοΰται νά εχη σημαίαν τήν αγγλικήν 
καί οί διευθυνταί αυτής ·;ά ώσι πολϊται Άγγλοι- 
προ; τούτοις νά μή ύποδάλλη είς οίονδήποτε περιο
ρισμόν τά είς τού: λιμένας της καταπλεοντα αγγλικά 
πλοία καί νά μή δυναται νά παρχχωρή εις τινα έκ 
τών εις τήν κυριαρχίαν της ύπαγομένων χωρών άνευ 
άδεια; τής αγγλικής κυδερνήσεως.Τις οιοεν άν μή ή 
εταιρία αυτή εύδοκιμήσασα καταλάδη μετ’ ού πολύ 
έν 'Αφρική τήν θέσιν, ήν κατά τον παρελθόντα αιώνα 
κατέλαδεν έν Άσία ή εταιρία τών ’ Ινδιών !

Έν τή μικρά πόλει ΓίοεΙιβκΙεΓ κειμένη έν τή επι
κράτεια τής Νέας Ύόρκης, καί άπεχοΰση ολίγον τής 
λίμνης 'Οντάριο υπάρχει αστεροσκοπεία·; οπερ φέρει 
τό ονομα τοϋ ίδρυτοϋ αύτοΰ Βάρνερ.Ό γενναιόδωρος 
Ιδρυτής έκληροδάτησε πρός τούτοι; καί σπουδαία 
ποσά ϊνα άνταμείδωνται δι’  αύτών οί άνακαλύπτοντες 
κομήτας. Περί τάς άρχάς τοϋ μηνός ή γενναιοδωρία 
αίίτη έγένετο πρόξενος περιεργοτάτου συμβάντος. 
Τήν 5 'Οκτωβρίου ν. ε. ό καθηγητής Σουίφτ '¿στις 
διανέμει τά βραδεία, έ'λαδε τηλεγράφημα παρά τοϋ 
συναδέλφου του Βερνάρ διευθυντοϋ τοϋ άστεροσκο-



736 ΕΣΤΙΑ

πείου Βαντερδίλδ κειμένου εν Νασβίλ, άγγελλοντος 
αύτφ 'ότι άνεκάλυψε κομήτην και άπάιτει το βρα- 
6εΤον. Μόλις ό Σουίφτ έπεδεβαίωσε τήν ανα/άλυψιν, 
λαμβάνει έτερον ιηλεγράφημα παρά τού Άρτόίγν, δι- 
ευθυντοΰ του αστεροσκοπείου τοΰ Στρασβούργου άγγέλ- 
λοντος αΰτφ οτι παρετήρησε κομήτην όστιςομως ή τον 
ό αύτος ο άνακαλυφθε 1ς ύπό του Βερνάρ. « Ό  Κήρυξ 
τής Νέας Ύόρκης» αγγέλλει δτι ο άμερικανός α
στρονόμος άνεκάλυψε πρώτος τον κομήτην και κατά 
συνέπειαν ελαδε το βραβεΐον, αΰτός δε ό κύριος Βερ- 
νάρ άνεκάλυψεν έν διαστήματι τεσσάρων ετών ε ξ  κο- 
μήτας καί έλαβε περί τάς 6,000 φράγκα.

Κατά τον Έμπερμάγιερ ακμαίος άνθρωπος πα
ράγει κατά μέσον ορον 20  λίτρας άνθρσκικοΰ οξέος 
καθ'ώραν, ήτοι 480 λίτρας καθ'ημέραν καί 175 
000 λίτρας κατ’ έτος (344 χιλιογρ, 4). Ό  αύτός 
άνθρωπος καταναλίσκει τον αύτον ογκον οξυγόνου άλ
λα κατά βάρος (250 χιλιογ.). 32 άνθρωποι κατ’ ετος 
παράγουσι τοσοϋτον ανθρακικόν οξύ, οσον χρειάζεται 
διά τήν βλάστησιν βρώμης ή δάσους κατέχοντος χώ
ρον 10,000 τετραγωνικών μέτρων. Οί αυτοί άνθρω
ποι καταναλίσκουσι ϊιά τήν ετήσιον αυτών αναπνοήν 
άπαντό ποσόν τοΰ οξυγόνου τό παραγδμενον υπό τής 
αύτής έκτάσεως τής βρώμης ή του δάσους κατά τήν 
περίοδον τής βλαστήσεως.

—  Κατά τάς τελευταίας έορτάς του Οκτωβρίου 
έν Μονάχω έπόθησαν έν ολω 5,800 εκατόλλιτρα ζύ
θου έν διαστήματι ! 5 ήμερων, ήτοι καθ’ εκάστην έ- 
πίνοντο 37,420 λίτραι ζίθου.

—  Γάλλος τις ξενοδόχος ώρυε τήν τιμήν του 
γεύματος άναλόγως τοΰ δαπανωμένου χρόνου, δηλώ- 
σας διά των εφημερίδων οτι δέχεται πελότας μέ τρία 
φράγκα τήν ώραν.

—  Έν Αύγούστη τής Βαυαρίας κατεδικάσθη πρό 
τινων ημερών γυνή τις γαλακτοπώλι; εις τριάκοντα 
μαρκών πρόοτιμον διότι έπί μακρόν χρόνον άνεμί- 
γνυε μετά τοΰ γάλακτος υδωρ (εις 7 λίτρας γάλα
κτος 1 λίτραν υδατος). Ή  κατηγορουμένη ώμολό- 
γησε τήν’πραξίν της, άλλ’ είπεν οτι τοϋτο επραττεν ού- 
χί πρός τον σκοπόν νοθείας του γάλακτος, αλλά χά- 
ριν θρησκευτικού λόγου, διότι παρά τής μακαρίτιδος 
μητρός της είχε λάβει εντολήν νά ρίπτη πάντοτε 
έντός τοΰ γάλακτος μίαν λίτραν αγιάσματος. Οί 0ι- 
κασταί όμως φαίνεται ουδόλως Ιλαόον ϋπ οψιν τά 
θρησκευτικά τής γαλακτοπώλιδος αισθήματα.

—  Ό  άφρικανικός περιηγητής Ερρίκος Στάνλεύ 
ώνομάσθη ύπό τής πόλεως του Λονδίνου επίτιμος 
πολίτης.

—  Έν Βερολίνω κατεσκευάσθησαν ήλεκτρικαί 
λυχνίαι πρός φωτισμόν τής κοιλότητος τοϋ στόμα
τος καί τοϋ λάρυγγος κατά τάς ϊατρικάς παρατη
ρήσεις.

Έ ν τώ εθνική τυπογραφείου τοΰ Βερολίνου ερ
γάζονται 95 καλλιτέχναι καί τακτικοί τυπογράφοι, 
καί 770 έργάται, έργάτιδες, μαθητευόμενοι καί παΐ- 
δες. Εννοιάν τινα των έν τώ τυπογραφείου τούτου 
γινομένων εργασιών δύναται νά παράσχη ή επο
μένη απογραφική σημείωσις. Κατ’ έτος τυποϋνται

πρός χρήσιν τών άρχών 120 έκατομμύρια φύλλων, 
ές ών μόνον πρός χρήσιν τών ταχυδρομείων καί τη
λεγραφείων 13 εκατομμύρια τυπογραφικών φύλλων 
καί 60 έκατομμύρια φυλλαδίων ή δελταρίων. Κατά 
τό παρελθόν έτος έτυπώθησαν έν ολω έν τώ έθνικώ 
τυπογραφείιρ 1,173,560,000,000 χαρτοσήμων, τρα
πεζικών γραμματίων, γραμματοσήμων κλπ. έχον- 
των ονομαστικήν αξίαν 2,059.900,000 μαρκών, ή
τοι καθ εκάστην εργάσιμον ημέραν 3,500,000 κομ
μάτια, άξίας 7,700,000 μαρκών.

Κατά τήν έπέτειον συνελευσιν τοΰ γερμανικού συλ
λόγου υπέρ τών παρθεναγωγείων, ό επί τής παι
δείας υπουργός Γόσλερ απήγγειλε σπουδαιότατον λό
γον περί τής εντολής τής γυναικός. «Έ πί τή βάσει 
τών γερμανικών καί χριστιανικών ήμών άρχών, είπεν 
ό υπουργός, δέον νά έμμείνωμεν έν τή δόξη Οτι ή 
γυνή είναι ισότιμος τώ ανδρί" δεν έπιτρέπεται 8μως 
ήμΤν νά παραγ/ωρίσωμεν καί τήν άλλην αλήθειαν, 
καθ ήν ή γυνή είναι υπό φυσιολογικήν έποψιν πάντη 
άλλως διαπεπλασμένη- εις τους διέποντας τήν ίκ- 
παίδευσιν άπόκειται τό καθήκον νά διακρίνωσιν όρ- 
θώς τήν ιδιοφυίαν άμφοτέρων τών φύλων. ’Ανάγκη 
επί παοι τά θήλεα νά φοιτώσυ εις τήν σχολήν βρα- 
χύτερον χρόνον ή τά άρρενα- τοϋτο υπαγορεύει ένθεν 
μεν ή φυσική τών γενών διαφορά, ένθεν δέ τό ήθος 
καί ή συνήθεια. Αί βάσεις, έφ’ ών παιδεύεται ή γερ- 
μανίς, δέον νά παραδοθώσιν εις τάς έπερχομένας γε
νεάς αναλλοίωτοι καί εί δυνατόν έπί τό βέλτιον έ- 
πηυξημεναι Ή  γερμανίς δέσποινα, ή φέρουσα έν έ- 
αυτή πάντη άληθή, χριστιανικόν καί ιδεώδη διαλο
γισμόν, είναι παρ’ ήμΤν εικότως καί φορεϋς τοΰ οΓκου 
καί τής οικογένειας. Ού μόνον Γερμανοί άλλά καί 
ξένοι έκ τών μεγαλοφυεστάτων— μνημονεύω !δέ μό
νον τοΰ Τακίτου καί τοΰ Ναπολέσντος— άπεφήναντο 
ότ·. ή άόία έθνους τίνος στηρίζεται έπί τής οικογέ
νειας, έπί τοΰ οίκου, έπί τής γυναικός. Τον θησαυ
ρόν τοΰτον τών αγαθών τής γυναικός ιδιωμάτων πρέ
πει νά παραδώσωμεν άνεπαφον εις τά ήμέτερα τέκνα. 
Ό  κατά φύσιν κύκλος τής γυναικείας ένεργείας δέον 
νά ή ναι ή οικιακή εστία- ή μετοχή τής γυναικός εις 
τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας δέον επομένως να μή 
ήναι τό κύριον α’υτής Ιργον». Έπί τέλους παρετήρη- 
σεν ό υπουργός οτι ούδέν έθνος δύναται νά προκόψη 
καί ευδαιμονήση οπου ό οίκος θεωρείται ώς τι «λ - 
λότριον τής σχολής- άπ’ έναντίας ό οίκος δέον νά 
χρησιμευη εις συμπλήρωσιν τοΰ σχολείου, πρώτιστος 
δέ οροςπρός μόρφωσιν τέκνων αγαθών είναι ή παι
δευτική μέριμνα άγαθών μητέρων».

Ό  διδάσκαλος έν σχολείψ δημοτικώ έρωοϊ τόν ι 
μικρόν Κώσταν"

—  Λοιπόν, είπες, Κώστα,ότι ό βούς έχει δύο πό- 
δας, μίαν κεφαλήν καί δύο οφθαλμούς. Τί άλλο 
έχει άκόμη ;

Ό  Κώστας, βλέπων τόν ’Αναστάσιον φέροντα τάς 
χεΤρας έπί τοΰ μετώπου καί σείοντα αύτάς, άναφωνεΤ 
περιχαρής:

—  Καί δύο χεΤρας !
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