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Τί άπέγεινε, φίλτατε Στέφανε, ή ησυχία τοϋ
βίου μας καί ή αταραξία τής καρδίας μου;
Εις μίαν άπό τάς ¿πιστολάς μου προς σέ ώνειρευόμην άπιστεύτους αναστατώσεις καί μυθιστορικά
επεισόδια, ώς μόνα ίσχύοντα καί ταύτην χ’ ε
κείνην νά διαλύσωσιν.Άλλά, παρά πάσαν προσ
δοκίαν, τά ρητορικά σχήματα λαμβάνουσιν ύπόστασιν έν τή πραγματικότητι, σπαρακτικόν
δράμα πλέκεται περί έμέ, έν τω δποίω πόλις
όλόκληρος τραγικώτατα πρωταγωνιστεί, παρ’
αύτό δέ καί έξ αύτοϋ, ίδιωτικώτερον άλλ' όχι
όλιγώτερον ζωηρόν μυθιστόρημα εκτυλίσσεται,
ούτινος είμαι δ ήρως. Τήν άρχήν αύτοϋ άνέγνωσες εις τήν προηγουμένην μου, σήμερον εξα
κολουθώ τήν συνέχειαν.
Αί οίκίαι τής πόλεως κατέπεσον· δσαι μένουσιν έτι όρθιαι είνε ακατοίκητοι. Ά λ λ ' ώ , α 
ποτρόπαιος είρωνία τής μοίρας ! μόνη άκεραία
καί άβλαβης έν τή πόλει μας σώζεται ή οικία
τού ιατρού, τού άτυχούς μνηστήρος τής κόρης
Πικροποϋλου, τοϋ μόνου φονευθέντος έκ τοϋ σει
σμού εις τοϋ Ζαφείρι) τάμπέΛια ! Ό κ. Α ν 
δροκλής κατώρθωσε νά οίκονομηθή εις άθλιον
παράπηγμα, παραπλεύρως δ ’ αύτών κατοικοϋμεν ήμ-εΐς έντός άθλιεστέρας σκηνής. Τό πλείστον
τής ημέρας διέρχομαι φροντίζω·/ περί τής οικο
γένειας τοϋ Άνδροκλέους, ήτις βαρύτερο·/ ήμών
πληγείσα έκ τού σεισμού, έχει ανάγκην συντρο
φιάς καί περιθάλψεως. Τής μικράς Θαλείας ή
πληγή μόλις αρχίζει νά έπουλοϋται, ή Μαρία
έκ τής φοβεράς αγωνίας τής νυκτός έκείνης ή σθένησεν όχι ελαφρώς, καί οί συγγενείς αύτών,
άριθμούντες δεινάς απώλειας, πού νά προσέξουν
εις αύτούς ! "Οθεν έδέησε νά άναλάβω παρά τή
οικογένεια χρέη άντιλήπτορος καί νοσοκόμου· καί
άν δ ' ήμέλουν πρός τοιαύτην φροντίδα, ό πατήρ μου, γέρων καί μή δυνάμενος αύτός νά ά ναλάβη, θά μοί έπέβαλλε ταύτην ώς καθήκον.
Ά λ λ ά κ’ έγώ έπελήφθην τών νέων καθηκόντων
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μου μετά πλείονος ή άπλής προθυμίας. Διότι
άπό τής τρομεράς έκείνης νυκτο; ήρχισα νά α 
τενίζω πρός τήν Μαρίαν μετά εξαιρετικής συμ
πάθειας, τήν όποιαν μέχρι τούδε, ώς γνωρίζεις,
ή θέα τών γυναικών δέν ήδύνατο εύκολα νά μοϋ
έμπνεύση, καί ήρχισα έπί τέλους νά έννοώ ότι
άπό τής συμπάθειας έκείνης έμορφούτο βαθμη
δόν τό αίσθημα, ώς έκ τών μετάξινων τριχών
τής κεφαλής πλέκεται αδιάσπαστος άλυσος.
Είνε μεγάλη ή δύναμις τών ώραίων οφθαλμών,
οίτινες δεσμεύουν μ,όνον διότι είνε ώραϊοι- ά λ λ ’
όποια είνε ή δύναμις τού κάλλους, ΰποτάσσοντος
όχι μόνον διά τής έξωτερικής αύτού λαμπηδόνος
άλλά καί διά τής ένδομύχου αρετής, ήτις τώ
παρέχει τήν ήγεμονίαν έπί πάσης άλλης ώραιότητος ! Ό π οια είνε ή δύναμις τού κάλλους, δεσμεύοντος τήν καρδίαν, έν ώ ό νοϋς καυχάται
διά τον έρωτα τής καρδίας ! Μέ κίνδυνον νά
φανώ εις σέ ολίγον νερόβραστος εις τάς συγκινή
σεις μου, νομίζω ότι δέν θά ήγάπων τήν Μα
ρίαν, διά μόνης τής δυνάμ,εως τών οφθαλμών
της, άν δέν έβάρυνεν έπί τής πλάστιγγος τής
έκτιμήσεώς μου, καταστήσασα ώραιοτέρους έτι
αύτούς, ή ε'ξοχος εύγένεια τής καρδίας της, ήτις
άπεκαλύφθη εις έμέ έν τω άγώνι προς διάσωσιν
τής αδελφής της. Καί ένώ έπηγρύπνουν τάς δύο
ασθενείς πάντοτε έπί παρουσία τής μητρός καί έπεμελούμην τού πληγωμένου βραχίονος τής μικράς,
καί τήν εκαμνον νά λησμονή τούς πόνους της,
διηγούμενος ότέ μέν έξ άναπολήσεως, άλλοτε δ ’
αύτοσχεδιάζων, τάς θαυμασιωτέρας ιστορίας,
καί κατέπειθον τήν Μαρίαν νά πίη άηδε'ς τι
φάρμακον, καί εις έκαστον νέον κλονισμόν τού
εδάφους, μεθ’ δν ύφίστατο βιαίας νευρικάς δια
ταράξεις, μετά κόπου κατώρθουν νά τήν κ α τα πραΰνω, καί άντετασσόμην κ ατά τών μωρών
προφητειών καί προλήψεων διά τών όποιων εις
τοιαύτας περιστάσεις καταπλήττουσι καί τ ά ολιγώτερον ¿σκοτισμένα πνεύματα οί αμαθείς καί
οί θεόπληκτοι, κατερχόμενος πολλάκις μέχρι
σχολαστικών έρμηνειών έκ τών φυσικών καί γεω
λογικών γνώσεών μου, καί ένω ώς αδελφός ή-
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γρύπνουν πλησίον της, εις λογισμός ακοίμητος
(
I περιεστρεφετο έντός τού πνεύματός μου, έν άρχτ,
! άμυδρώς, βαθμηδόν έπί μάλλον ζωπυρούμενος :
93
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γυνή τοσούτον μεγαλόψυχος εν τ ώ φίλτρψ δέν
δύναται παρά νά εινε ή ευτυχία εκείνου μεθ’ οΰ
έν τω β[φ θέλει συνδεθή. Ά λ λ ’ έκτος τούτου ήζίουν ότι άπό τής νυκτός εκείνης συνήνου ήμάς
δ δεσμός των συναγωνισθέντων καί συγκινδυνευσάντων ώς ύπέρ μιας ιδέας. Τοσούτψ δέ μάλλον έλκύομαι προς ταύτην, όσω είτε έξ εύγνωμοσύνης— καθ ότι επιμένει θεωρούσά με ώς σωτήρα τής άδελφής της,— είτε έξ άπλής εύνοιας,
— διστάζω νά πιστεύσω εις βαθύτερόν τι αίτιον,
— φέρεται πρός με μετ’ αξιοπαρατήρητου διακρίσεως. ΙΙολλάκις άκόπως έπέτυχον παρά τής
κόρης ο,τι ήδυνάτουν νά επιτύχωσι μετά πολλάς
προσπάθειας οί άλλοι περί αυτήν· πολλάκις μέ
δύο τυχαίους λόγους μου την κατέπεισα περί τί
νος ζητήματος, άκαμπτον μέχρι τότε καί προ τής
αΰστηροτέρας λογικής. Ούχί άπ αξ την Ξέκρινα
παιδικώς φαιδρυνομένην έπί τή παρουσία μου ή
την συνέλαβα δυσθύμως κύπτουσαν, έν ώ άνεχώρουν.^ «Φεύγετε ;» μου λέγει μεγαλοφώνως —
εινε και άλλοι πλησίον μας — έν ώ έγείρομαι
πρός άναχώρησιν καί ταπεινοϋσα τήν φωνήν
Φεύγεις-, μου ψιθυρίζει μέ παράπονου.
Έν τούτοις δέν υπήρχε πλέον λόγος νά παρα
μένω έν τω θεάτρψ τής καταστροφής. Ώφειλον
να άπέλθο) εις την θέσιν μου, ένθα έπίσημον κα
θήκον μέ προσεκάλει, είχα δέ καταναλώσει ένταϋθα πολύ περισσοτέρας ημέρας των όσων άπ ή τει ή άδεια τής όποιας είχον τύχει. Μ ή δυνάμενος άλλιυς νά πράξω, έγραψα εις τον τμ η μ α τάρχην μου δικαιολογών τήν ένεκα των συμφο
ρών του σεισμού παράτασιν τής διαμονής μου.
Μοί άπήντησεν ούτος, άναγνωρίζων μέν τό βά
σιμου τή ς δικαιολογίας μου, άλ λά προσκαλών με
ώς τάχιστα νά μεταβώ εις τήν θέσιν μου όπου
σπουδαιότατα συμφέροντα άπαιτούσι την παρου
σίαυ μ,ου. Φανερόν ότι μετά τοιαύτην έπιστολήν
χθές την έλαβα— δέν δύναμαι ή νά έπισπεύσω
τήν άναχώρησιν μου. Ώ Στέφανε, αρχίζω νά
ύοκιμάζω, ώς ό κοινότερος των έρωτολήπτο>ν, τά
πένθη καί τάς πικρίας τού αισθήματος, ό πολλά
κις αυτών κατειρωνευθείς, αίσχυνόμενος, ά λ λ ’ ά δυνατών νά φανώ κύριος έμαυτού. Καί έξεταζω
κατ’ έμαυτόν μήπως έξεύρω λόγον τινά καθ’ δν
δέν εινε ταπεινόν ή σκανδαλώδες ή άνόητον νά
έγκαταλίπω τήν θέσιν μου, έν έσχάτη άνάγκη,
χάριν τής διαμονής μου ένταύθα. Καί τώρα
πρώτον άρχίζω νά υποτιμώ τήν περίέμέ δυστυ
χίαν καί έρήμωσιν καί νά ευρίσκω ότι εγώ ό
σχετικώς ελαφρότερου πληγείς έκ τού σεισμού
δεν είμαι καί τό έλαφρότερον θύμα αύτού. Δ ια
κόπτω τό γράμμα μου, διότι εινε άνάγκη νά πεταχθώ μίαν στιγμήν έκεϊ.
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Έ πήγα χθές εις τού

Ανδροκλέους. ’Ολίγα βήματα μακράν τών έρειπίων της πολυδαιδάλου άρχοντικής κατοικίας
της ή οικογένεια τρώγει, κοιμάται, δέχετ’ έπισκέπτας καί θρηνεί τήν συμφοράν της έντος στε
νού, γυμνου και ύγρού χώρου, έν ώ κατάκεινται
αναμις στρώματα καί ένδύματα, καθίσματα,
σκαφαι, πινάκιά καί χύτραι, παντα μετά κόπων
οίκονομηθέντα. Καθ’ ήν στιγμήν είσήλθον, δ κ.
Ανδροκλής παρά τήν θύραν καθήμενος άνεγίνωσκεν έφημερίδα, ή μικρά Θάλεια άνεπαύετο
εκτάδην έπί τού στρώματος, άδυνατος έτι έκ
τού τραύματος, ή Μαρία όρθια, ώχρά έκ τής
νόσου, έστηρίζετο έπί τίνος χωλόποδο'ς τραπέζης,
του μόνου κόσμου τού χώρου έκεινου, έφ’ ής άποθετουσιν άναμίξ φαγητά καί φάρμακα, ή μ ή τηρ εις τινα γωνίαν ένησχολείτο διπλώνουσα
ασπρόρρουχα. Μεταξύ λόγων άναγγέλλω τήν
προσεχή άναχώρησιν μου.
Γι ν*
θεσιν μου!

πρέπει νά πηγαίνω εις τήν

Τί αύτό δυσάρεστου έπιφώνημα έκφεύγει τών
χειλέων τής οικογένειας. Ή μήτηρ λύεται εις
θρηνώδη διάχυσιν.«Παιδί μου, πώς μάς ηύρες καί
πώς θά μάς άφήσης τούς κακότυχους! " Α χ ! πώς
σού κάνει καρδιά νά μάς άφήσης έδώ τους' δυσ
τυχισμένους πού^θά μάς βουλιάξγ) όλους δ θ εό ς !»
Ο κ. Ανδροκλής άπαθέστερος μού ζητεί πληρο
φορίας περί τού μέρους εις τό όποιον διωρίσθην,
περί τών κατοίκων, τού κλίματος, τών άσχολιών
και τών προσόδων τής θέσεώς μου. Ή θάλεια
κραυγάζει κλαθμηρίζουσα: «Μήν πηγαίνης, κ.
Ιάκωβε, μή μάς άφήσης τώρα !» Έν ώ έκείνη,
ώ ! έκείνη ! τήν βλέπω δίς καί τρις νά νεύη εις
έμέ άρνητικώς διά τής κεφαλής. Υπήρχε δέ εις
τό αφωνον αυτής μ ή ¡ρεύγγς, εις τό βλέμμα μεθ’
ου το συνώδευσεν, άρρήτως θελκτική τις καί καταπείθουσα γλώ σσα, άνάμικτος έξ ικεσίας καί
προσταγής. Αφηρημένω; άποχαιρετήσας, έπανήλθον εις την σκηνήν μου· ήτον ήδη νύξ.
Διήλθον άϋπνος τήν χθεσινήν νύκτα, άλλά
κατ αύτην είχα άποφασίσει. Σήμερον τό πρωί
εεπα εις τον πατέρα μου:
Πατέρα, πριν άναχωρήσω εις τήν θέσι μου,
πρέπει νά μάθης δύο πράγματα· πρώτον ότι
άγαπ ώ την Μαρίαν τού ’Ανδροκλέους, καί δεύ
τερον ότι άπεφάσισα νά τήν ζητήσω άπό τόν πα
τέρα της. Η Μαρία εινε κορίτσι ώραϊο καί προκομ
μένο. Δεν πιστεύω νά είμαι γι’ αύτή κακός γαμ
πρός. Μόνο πρέπει τού λόγου σου, πατέρα, ν’
άναλάβνκ άπάνου σου τήν ύπόθεσι. Τού λόγου σου
πρεπει νάίδής τόν ’Ανδροκλή καί νά τού ’μιλήσης. Πρέπει νά γίνουν σωστά τά πράμματα. Δέν
ταιριάζει νά πάγω μονάχος μου, χωρίς νά φαί
νεται πώς έχω τή γνώμη τού πατέρα, ούτε πού
έχω τέτοιο θάρρος, άλήθεια.
Ουδέποτε προσεδόκων ότι θά ευρισκον τόσην
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άντίστασιν έκ μέρους τού πατρό; μου. Σφοδρώ;
έπί ώραν συζητήσαντες, εις οΰδέν κατελήξαμεν,
έμού άγωνιζομένου νά τόν μεταπείσω, αυτού έπιμενοντος εν τή άρνήσει. Ώ ς κυριώτερον λόγον τής
μη συγκατανεύσεως αύτού προβάλλει οτι επ' ούδεμιόι αίτια έπιθυμ,εί νά φέρη χαλάρωσιν τών πρός
ημάς σχέσεων τής οικογένειας τού ’Ανδροκλέους,
έν η περιπτώσει ούτος, τις οΐδε διά τίνας λόγους
δέν συγκατατεθή εις τήν ένωσιν. Εκτός δ ’ αύτού
καί την ηλικίαν μ.ου θεωρεί πρώιμον διά γάμον,
καί την παρούσαν κατάστασιν, ύστερον άπό τό
σην συμφοράν, άκατάλληλον πρός διαπραγμά
τευσή συνοικεσίων, καί άναξιοπρεπή τήν πρωτο
βουλίαν ημών πρός εϋρεσιν νύμφης. Ό σον διά τήν
προίκα, όταν έλθη ώρα νά νυμφευθώ, ή προίξ δέν
θά λείψη.
Τό συμπέρασμα τών ισχυρισμών του διετύπωσεν ώς έξής:
— Έπί τού παρόντος νά καθίσης ’ς ταύγά σου
Κύριε, καί νά φύγης τό γληγορώτερο γιά τή δου
λειά σου. Νά ήσαι βέβαιος πώς όταν σέ συλλογισθούν γιά γαμπρό θά τρέξουν νά σέ ζητήσουν.
Γιατί άν φορτωθούμε τον άνθρωπο έξαφνα,δίχως
νκχη ιδέα, δίχως ξεύρω κ’ έγώ τί, καλλίτερα νά
μέ θάψης, παρά νά μήν εχω ’μάτια νά τόν ξ α ναιδώ. θέλεις νά πή κι' δ κόσμος πώς ήσουν
ά/ta r γιά νύφη !
Κ αί βλέπων ίσως ότι στυγνώς ήκουον τούς λό
γους του, προσέθηκε, συμβιβαστικώτερον:
— Πήγαινε .πρώτα 'ς τή θέσι σου· άφησε νά
ίδούμε πρώτα· αύτά τά πράγματα δέ γίνοντ’
έτσι μέ τή φούρια· ’παντρειά εΐν' αύτή,ζωή δλόκληρη. “Αν εινε τής τύχης σου, μή φοβάσαι, δέν
τή χάνεις. Δέ λέω, τό κορίτσι λαμ,πρό εινε. Ά λ λ ά
δέν εινε τόρα περίστασι γιά συμπεθεριαίς. Εμείς
όλοι ήμαστε σακατεμ.μένοι άπό τό κακό, σκοτω
μένοι, παραδαρμένοι, θεόγυμνοι· πώς έχουμ'ακό
μα τά μυαλά μ α ς! Π ρώτα θά κυττάξουμ.ε πώς
νά ζήσουμε, κ’ ύστερα πώς νά παντρευτούμε· εινε
καί 'ντροπή άπό τόν κόσμο. Κάμε υπομονή. Κακή
ώρα διάλεξες.
Τό τελευταϊον έπιχείρημα τού πατρός μου περι
τής κακής έκλογής τής ώρας εινε κάπως λογικον
άλλά κ α τ’ έπιφάνειαν μόνον. Ί σ ω ς τού φαιδρού
'ϊ'μεναίου αί λαμπάδες, άναπτόμεναι έπί πένθι
μων έρειπίων, καθιστώσιν αίσθητοτέραν εις τά όμμ α τα τήν εικόνα αύτών καί άνάρμοστον καί εΐρον
φώς διαχύνουσιν έπί τής συμφοράς. Ά λ λ ά διατί
τά χ α ή ώρα καθ ην προσφέρει τις τήν χεϊρα εις
τήν άχώριστον τού βίου σύντροφον πρέπει άναποφεύκτως νά εινε ώρα χαράς καί άμεριμνησίας ;
Ί ’βρίζω τήν δυστυχίαν, όταν πρό αύτής συνενώ
τήν τύχην μου μετά πλάσματος, τό όποιον έν τή
δυστυχία ίσα ίσα έπέλαμψεν έπ’ έμού τά θεία
τής ψυχής του δω ρήματα ; Καί τά χ α δέν θέλει
άντηχήσει ίερώτερος έν μέσψ τής καταστροφής
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τού Υμεναίου δ ψαλμός, δ συζευγνύων με μετά
γυναικός, ήτις δέν μού άπεκάλυψε τήν άγάπην,
άκκιζομένη έν περιπάτω, ή έρωτιώσα έν χορώ,
ή έν εορτή διαλάμπουσα, άλλ’ έν τή καταστροφή
άθλούσα ; Καί ή άνάμνησις τών ημερών ήμών δέν
θά παρέχη έν τού κοινω ήμών βίιρ τήν πεποίθησιν οτι δέν νυμφεύεται τις πρός άκοπον άπόλαυσιν
τρυφηλού παραδείσου, άλλά πρός κρατερωτέραν
άντίστασιν κ ατά τών βιωτικών περιπλοκών, πρός
έγκαρτέρησιν έν ταϊς άτυχίαις; Ά λ λ ’ εις μάτην
υποβάλλω ταύτα εις τήν έκτίμησιν τού πατρός·
εις μάτην άγωνίζομαι νά καταδείξω εις αύτόν
τήν άλόγιστον άντίληψιν τής πρός τόν κ. ’Ανδρο
κλή όφειλομένης εύγνωμοσύνης αύτού, τήν όποιαν
ισως δύναται καταφανέστερον νά έκδηλώση,ζητών
ύπέρ τού υιού τήν χεϊρα τής θυγατρός. Δέν θέλει
νά άκούση τίποτε. Ή άπλοϊκότης τού ήθους, ή
πρεσβυτική ίσχυρογνωμοσύνη, ή πρός τάς προ
λήψεις πίστις, αύτή ή εύεργετικότης τού κ. Ά ν δροκλέους συνενοΰνται όπως καταστρέψωσι τήν
εύτυχίαν μου.
Εινε άληθές ότι μέχρι τής χθές έτι μέ κατεϊχεν ή αύτή υπερευαισθησία ώς πρός τάς υπο
χρεώσεις ήμών πρός τόν κ. ’Ανδροκλή. Ενθυ
μούμαι ότι εις μίαν άπό τάς έπιστολάς μου σού
έκαμνα λόγον περί τού ολως εξαιρετικού τής θέ
σεώς μου άπέναντι αύτού, άποκρούων σχεδόν μ ετ'
άγανακτήσεως τήν σκέψιν ότι ήδυνάμην νά τ α 
ράξω τούς κύκλους τού άξιοτίμου άνδρός, π α ρουσιαζόμενος ώς αύτοχειροτόνητος μνηστήρ τής
κόρης του. Δέν ειχον άδικον τότε σκεπτόμενος
ουτω· διότι άποκρούων τοιαύτην σκέψιν, ά π έκρουον πράγματι τόν χαρακτήρα χυδαίου έξ ύπολογισμού τιμητού τού κάλλους μιας κόρης,
καί τών έκ τής προικός αύτής ωφελημάτων, τόν
όποιον έπ’ ούδενί λόγω ούδ’ έπεθύμουν νά δια
δραματίσω, ούδέ νά νομισθώ, τίς οίδεν ! ώς ύποδυθείς, έξ άκρου σεβασμού καί πρός τάς ίδικάς
μου πεποιθήσεις καί πρός τόν εύεργέτην μας.
Ά λ λ ά χθές, Στέφανε, έσκεπτόμην περί τής Μ α
ρίας, ώς περί καλλιτεχνικού κειμηλίου ή πολυτί
μου κοσμήματος· καί τώρα σκέπτομαι μόνον ότι
τήν άγαπώ, ν α ι! τήν άγαπώ, καί κάθε άλλος
στοχασμός εινε άνόητος, καί ένοχος πάς δισταγ
μός. Τί τά θέλεις; μού φαίνεται ότι είμαι νέος
άνθρωπος· καί εινε παλαιά άλήθεια ότι δ ε'ρως
εις νέαν πίστιν βαπτίζει τήν ψυχήν.
Καί τώρα, Στέφανε, τί πρέπει νά π ρ ά ξω ;
Δέν θέλει νά μέ άκούστ·, δ πατήρ μου’ κυκλούται δέ περί έμέ, ώς σιδηρούς αφόρητος κλωβός,
ή άπομόνωσις. Διότι, μέ τήν θέσιν εις την ό
ποιαν μάς έφερεν δ σεισμός, ούτε τολμώ νά κα
ταφύγω εις τρίτον διά νά ζητήσω συμβουλήν καί
συνδρομήν, ούτε κανείς έχει όρεξιν νά μέ άκούσιρ.
Νά συνεννοηθώ πρός τήν κόρην, ούτε τολμώ,
ούτε εύκολον εινε. Ν ά παρουσιασθώ πρός τόν
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πατέρα, ούτε θά ειχον την δύναμιν, άλ λ' ούτε
θέλω. Διότι, παραδόξως, άδυνατώ νά ενεργήσω
παρά τήν πατρικήν συγκατάθεσιν. Ό σον αλόγι
στος καί άδικος άν είνε ή έπιμονή αυτού, νομί
ζω θανασίμως άνανδρον, νά πικράνω τάς τελευ
ταίας ήμέρας του γήρατος του, πριν τ, έξασκήσω
πάσαν ευγλωττίαν πρές πειθώ, πριν ή έξαντλήσω
καί την έσχάτην ρανίδα ε'κ τού ρωστικοϋ φαρμά
κου τής υπομονής, πριν ή δοκιμάσω καί το μαρ
τύριον των ατυχών, τών άπελπίδων αισθημά
των. Ά λ λ α καί ύστερον, τά χ α θά ε”χω τήν δύναμιν ή, άληθέστερον, θά έχω τήν αδυναμίαν
τής παρακοής; Γνωρίζω τόν πατέρα μου· άν ήδη
προβώ εις διάβημά τι παρά τ ω κ. Άνδροκλεϊ,
εναντίον τής γνώμης του, ίσως μίαν ήμε'ραν θά
μου τό συγχωρήση. Ά λ λ ά θέλει πλησθή έκ τού
του τόσης πικρίας, τοσούτον βαθέως θέλει πληγή,
τοσαύτας μέχρι τούδε δεινάς δοκιμασίας ύποστάς,
παιχθείς υπό τών επιτηδείων, προδοθείς ύπό τών
άχαρίστων, γυμ-νωθείς, κ αταδεχθείς, ώστε φοβούμαι μήπως έκ του άλλως εύλόγου καί δικαίου
διά πάντα άλλον διαβήματος μου, συντάμο) έγκληματικώς τάς ήμέρας τοϋ βίου του. Ά λ λ ω ς,
πολλά ύπέστη δι’ έμ.έ, πολύμέ ήγάπησε, μ’ έσπούδασεν μέ άνεχείας καί στερήσεις, πρώτην δέ φο
ράν ούτως έπικινδύνως συγκοουόμεθα. Κ α ί . . .
κύτταςε! δεν νομίζεις οτι ύπό τήν άρνησίν του
κρύπτεται βαθύτερόν τι, μ.άλλον άπόκρυφον αίτιον;
Δέν νομίζεις,ότι ή δυσμενής, ή οργίλη σχεδόν ύποδοχη τής έςομολογήσεως τοϋ έρωτός μου οφείλε
ται εις τήν έξέγερσιν τής πατρικής στορνής άνησυχούσης, ζηλοτυπούσης, τραυματισθείσης καί
άμυνομένης πρός νέαν άήττητον αντίζηλον, αμ φισβητούντα τό άντικείμενον τοϋ φίλτρου της ;
Τώρα, τώρα είνε μεγάλη ανάγκη, Στέφανε, νά
μου γράψης ο τι θά έκαμνε; σύ αν ήσο εις τήν
θέσιν μου.»
Ά λ λ ά τι κάθημαι καί σου ψάλλο)! Πρέπει
νά αναχωρήσω εις τήν θέσιν μου. Καί άν έν τή
απουσία μου, έν ώ έγώ θά απολαύω ήλιθίως τής
αναμνήσεώς της είς πλατωνικήν όνειροπόλησιν.
μακάριός τις άστός τήν όδηγήση μίαν ήμ,έραν
νύμφην είς τήν κατοικίαν του, συναισθανόμενος
άπείρως ήδύτερον τό έν τ ω θυλακίω του βάρος
τών προικώων ταλλήρων ή τό έπί τών ώμων
του νωχελές έρεισμα τής έρατεενής κεφαλής τη ς;
όχι, μυριάκις όχ ι! . . . . άν φύγω άφρόνως μ α
κράν της, αισθάνομαι ότι δέν θά είμαι ικανός
διά τίποτε. Άλλοίμονον είς τ ά έθνικά συμφέροντα
που θέλουν νά μου έμπιστευθοϋν ίκεΐ κάτου ! έτελείωσε! δέν θά φύγω 1 Αύτή μου τό απαγο
ρεύει, δέν θέλει νά φύγω· άλλως θά μου ένευε
τοσούτον ικετευτικά ή κεφαλή της μέ τήν γλώσ
σαν έκείνην τήν άφωνον καί πανίσχυρου ; Μα
κράν άπό έμέ, σχολαστικαί διυλίσεις καί σεβα
σμοί γελοίοι!
Ιά κ ω β ο ς Α ημ ά δης.
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'Axpißi) μου Κάζια !
Λΰριον τό βράδυ γίνονται οί άροαβώνές μου
μέ τόν κύριον Ιάκωβον Δημάδην.
Ή θελα νά
ε”βλεπα τό ξάφνισμα σου αύτή τή στιγμή καί
τή χαρά σου. Δέν είν’ αλήθεια πώς θά χαρής
γιά τήν άποκατάστασι τής Μαρίας σου ; Δέν έξαφνίστηκα κ’ έγώ 'λιγώτερο, γιατί δέν έπερίμενα ποτέ μου, ούτ' έπρόφθασα καλά καλά νά
σκεφθώ τέτοιο πράγμα μ.έσ' 'ς τό μεγάλο κακό
πού μάς ηύρεν όλους. Ά λ λ ά έτσι τά είχε γραμ
μένα ή τύχη μου. Θ ά μ ’ έρωτήσης βέβαια πώς
ητον ή ύπόθεσις. Νά πώς έγινε :
Προχθές τό δειλινό πού ήταν ’ς τό καλύβι
μας— άχ ! παρ' ολίγον σού έγραφα V τό σπίτι
fiac — ό ’Ιάκωβος μάς είπε πώς ‘ςέ δύο τρεις ’μέρκίς χωρίς άλλο φεύγει γιά τή θέσι του. Ξέ
ρεις π ώ : τόν έχουν διωρισμένο πρόξενο ’ς ένα
μακρυνό μέρος., όλο ξεχνώ π ώ ; τό λένε. "Ετσι
άκούμε όλοι μας, μάς πιάνει χωρίς νά τό θέλουμε
μία μεγάλη μεγάλη λύπη. "Τστερ’ άπό όσα σού
έγραψα γιά τό γλυτωμό τής Βαλίτσας μας— Πα
ναγία μου I άκόμα τρέμω πού τό συλλογίζομαι
— καί γιά ταϊς θυσίαις τού ’Ιακώβου 'ς τήν οίκογένειά μας, είνε περιττό νά σού έξηγησω γιατί
μάς έπιασε τόση λύπη. 'Έπεσα νά κοιμηθώ τό
βράδυ καί όλο αύτό τό ταξεϊδι έστριφογύριζε
μέσ ’ς το μυαλό μου,καί δέν ’μπορούσα νά κλείσω
τά μάτια μου. Ν ά σού ’πώ τήν άλήθεια— ’ς έσένα το λέγο», Κάκια μου— τώρα πού θά ’φεύγε
μού φαινόταν ότι ήταν γιά μένα κάτι τι περισ
σότερο άπό αδελφός. Καί θυμάσαι, πώ ! πώ 1 τί
αντιπάθεια τού είχα πρώτα ; θυμάσαι πού τόν έλέγαμε Συγγεψια, γιατί τόν έβλέπαμε πάντα
νάχη καταιβασμένα τά μούτρά του ; κ’ έγώ τόν
έκραζα ψ ι . ό ό υ ο ψ ο καί δάσχα.Ιο γιατί ειχεν ένα
άλλοιώτικα τρόπο ’ς τήν όμ.ιλία του πού δέν μού
έκανε καί τόση έντύποισι. . . θυμάσαι πέρυσι
τού άγιου Ίωάννου πού μού έπεσε ’ς τού; κλή
ρους, κ’ έθύμωσα ; Πώς μ.άς τυφλόνει ό Θεός
καμμιά φορά ! άνθρωπο πού δέν ’μπορούμε νά
υποφέρουμε, τόν πλησιάζουμε, καί μάς φανερώ
νεται, όχι άνθρωπος, άλλ’ άγγελος. Λοιπόν ότι
άρχιζε νά μέ παίρνη ό ύπνος, άκούω ψιθυρίσματα'
άργά πολύ· ήταν ό πατέρας καί ή μητέρα, ε"ξυπνοι άκόμη. “Εχουν στημένη ζωηρή κουβέντα
απο ώρα, ώς φαίνεται. Τεντόνω ταύτιά μου, καί
νά τί άκούω :
— Τό καλλίτερο είνε, έλεγεν ή μητέρα, ό,τι
θά κάμουμε νά τό κάμουμε τώρα. Δέν πρέπει νά
χάσουμε τέτοια ευκαιρία γιά τό κορίτσι μας.
Μεθαύριο φεύγει ό Ιάκωβος· ποιός ξέρει πότε θά
γυρίση, καί άν θά γυρίση, μέ τήν ίδια διάθεσι.

Άκουσέ με πού σού λέω· τό παιδί έχει όλη τήν
προθυμία. Ά λ λ ά έλα πού ’ντρέπεται! Είνε σε
μνό παιδί- κομπιάζεται, μ ή π ω ς ., ξεύρω κ’ έγώ
κάτι ήθελε νά ίδή κι’ ά π ό ’μάς γιά νά πάρη
θάρρος. Δέν σού λέω, ή Μαρία, όποτε θέλουμε
τήν παντρεύουμε, καί μέ τόν καλλίτερο γαμβρό·
άλλά μού φαίνεται π ώ ; ό ’Ιάκωβος είνε άπό τούς
πειό καλούς πού γίνονται. Ξέρει κανείς τά γράμ
ματά του έδώ πέρα; έχει κανείς τή θέσι του;
μεγάλη θέσι, καί μέ γερό μισθό' άπό τιμιότητα
άλλο τίποτε
Χρυσός νέος γιά τή Μαρία μ α ς !
Τόν είδαμε δά καί τόν έδοκιμάσαμε τώρα μέ το
χαλασμό. Έ τσ ι πού λές. Κάμε αύριο λόγο τού
γέρο Δημάδη, καί δέν θά τό μ,ετανοήσουμε. Γιατί
τή Μαρία, φτάνει νά τής τό ’πώ, καί δέν θά
τό δεχθή μέ κακή καρδιά. Ο γέρο Δημάδης
φοβούμαι μή πάθη τίποτε άπό τή χαρά του,
ϋστερ’ άπό τό προσκύνημα πού σού κάνει, ν’ ά κούση τέτοια πρότασι άπό τό στόμα σου. Κ α τα
λαβαίνω κ’ έγώ πού δέν είνε περίστασι τώρα
γιά χαραίς καί πανηγύρια ! Ά λ λ ά νά γίνη
πρώτα ή συμφωνία, κ’ ύστερα ας πάη ’ς τό καλό
τό παιδί- καί δ γάμος θά ’ ρθη μέ την ώρα του·
ποιός νοικοκύρη; τώρα είνε σέ κατάστασι νά κά
νη γάμου; ; καί πού νά τούς κάμη, αλλοίμονο!’ ;
τούς πέντε δρόμους ! Αύριον λ,οιπόν νά ’μιλήσης
τού γέρου !
Ή μητέρα δέν θά σιύπαινε, φαίνεται, άν δ πα
τέρας δέν τήν έκοβε μ ’ ένα γερό χασμουρητό,
καί δέν τής έλεγε·

Μέ αγαπούσε άπό πριν δ καύμένος
σω στά του !

μέ

τά

Γιά ένα μόνον πράγμα θυμόνω. Κατάρα νάχη
δ σεισμός ! Μέσα ς αύτήν τήν παληοπαράγκα
πού έχει ένα χώρισμα μονάχο, δέν ’μπορούμε
ποτέ νά μείνουμε μόνοι.. . κ’ έχουμε τόσα νά
’πούμε- καί αύριο θά φύγη ! Ή μόνη μου παρη
γοριά θά είνε ή Θάλεια. Γιά κύτταζε τί κό
σμος ! "Αν δέν έκινδύνευεν αύτή, ίσως δέν θά έχαιρόμουν σήμερα έγώ. Κ αλά λέει καί δ ’Ιάκω
βος : «Α κ ρ ιβ ά αγοράζεται ή ευτυχία!»
ή
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Έν τ ώ προλαβόντι άρθρω περί γραφολογίας
είδομεν τήν ιστορίαν τής επιστήμης ταύτη; ή τέ
χνης καί τούς άνδρας τούς έργασθέντας πρός ά νάπτυξιν αυτής. Έ ξ Οσων δέ εϊπομεν ανωτέρω
δυνάμεθα νύν νά δρίσωμεν τήν νέαν ταύτην τέ 
χνην ώς τήν διδασκαλίαν δι’ ής έκ τής συμβο
λικής παραστάσεως τής γραφής έκάστου άνθρώ — Φλυαρία πού τήν εχεις! τά είπαμε- πάλι | που δυνάμεθα νά συναγάγωμεν συμπεράσματα
περί τού χαρακτήρος αύτοΰ.
θά τά ξαναλέμε ; καλα- θά φροντίσω· άφησέ με
Έ κ τού δρισμ.ού τούτου βλέπομεν καταφανώς
τώρα νά πάρω ’λίγον ύπνο.
ότι ή τέχνη αύτη έχει καί τήν πρακτικήν αυ
Είνε άναγκη, Κάκια μου, νά σου γράψω τί
τής σημασίαν. Πόσον ώφέλιμον καί διαφέρον
ταραχή, τί συγκίνησι, τί κακό πού μού έκαμεν
δέν ήθελεν είναι,άν ήδυνάμεθα έξ έκάστης έπιή δμιλία τής μητέρας; ότι δέν έκΟιμήθηκα δι'
στολής, καί δή έκ μόνης τής ύπογ ραφής ή τής
όλου ; οτι ύστερα άπό τά λόγια της κάτι έννοιωσα
όιευθύνσεως, νά διακρίνωμεν τόν χαρακτήρα τού
μέσα μου, πού ’σάν νά μ.ήν ήθελα πρώτα καλά
γράφοντος, τάς άρετάς αύτού καί τάς κακίας ;
καλά νά τό καταλάβω , καί ότι άν δ πατέρας
δέν ήθελε, άν δέν έγίνοταν τίποτε, εγώ θά ’πάΠόσον μεγάλην σημασίαν δέν ήθελεν έχει τούτο
εις τάς διαφόρους έγγραφους έρωτήσεις καί παρα
θαινα’, Χ θές λοιπόν ή μητέρα μού είχε ’μιλήσει
κλήσεις, είς τάς διαφόρους αιτήσεις θέσεων,προςάπό τό προ». “Εκαμα πώς δέν είχ’ ακούσει τί
ποτε— δ πατέρα; πού έλειπε άπο το πρωί γυ
κλήσεις εις γεύμ.κτα καί συναναστροφής, καί είς
ρίζει κοντά τό μεσημέρι μέ τόν ’ Ιάκωβο καί τον
αύτάς έτι τάς αιτήσεις πρός γάμον! Πόσω δέ
πατέρα του. Ν ά μ.ή ’ς τά πολυλογώ, ε”χουν τε
εΰχερεστέρκ δέν είνε ή σπουδή αΰτη έν συγκρί
σει πρός τήν συμ,βολικήν τών φυσιογνωμιών, ή
λειώσει όλα. Αύριο τό βράδυ αλλάζουμε δατήν διδασκαλίαν τού G all ; Ή φυσιογνωμία τού
χτυύίδια σέ πολύ στενό κύκλο, καί μεθαύριο
προσώπου παραλλάσσει συχνότατα· έκτος δε τού
φεύγει γιά τή θέσι του· άργότερα θά γίνη σκέτου δέν δυνάμεθα νά σπουδάζωμεν καί θεο)ψις γιά τό γάμ,ο Πρέπει πρώτα νά πάρουμε α ρώμεν τούς ανθρώπους άδιακόπψς άσκαρδαμυπάνου μας άπό τό σεισμό.
κτεί, ούτε δυνάμεθα νά έρευνώμεν τήν μορφήν
Τήν πρώτη φορά πού ήρθε νά μού σφίξη το
τού κρανίου έκάστου ανθρώπου, όσω εύγενώς καί
χέρι μού είπε, κ’ έτρεμε καί μού φάνηκε πώς έάν αίτήσωμεν τούτο. Ό λ ω ς αντίθετον όμως συμ
δακρυσε ·
βαίνει διά τής γραφής ήν δυνάμεθα ν* άπο— Μαρία, καλά πού έφώτισ’ δ θεός τον πα
κτήσωμεν
ευκόλως παρ’ έκάστου κίνήσαντος
τέρα σου· άλύ.έως θά ήμουν δυστυχισμένος άν
τό
ύμέτερον
διαφέρον, ποός τούτο δέ αρκεί καί
θρωπος.
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μόνη ή γραφή της διευθύνσεως έπιστολής ή ελά
χιστα γράμματα επί τεμαχίου χάρτου. Λ αμ βάνομεν τέ χαρτίον, κλειόμεθα έν τ ώ σπουδαστή
ριο), θέτομεν τό διαφέρον πρόσωπον δηλ. την
γραφήν αύτού, προ ημών, καί ώς επί ανατομική;
τραπέζης άνατέμ.νομ.εν ήσύχως τέ ήθικέν τής ψυ
χής τοϋ προκειμένου, όλως άνυπόπτου,προσώπου,
μέχρι των λεπτότατων αυτής Ινών.
Ά λ λ α ακούω νά μοί φωνάζωσι πανταχόθεν
οί άναγνώσται, είνε δντως αληθές δτι δύναται
τις νά διακρίνη τον χαρακτήρα προσώπου τινές
ίκ τής γραφής ;
Οί ϋπέρ τής νέας ταύτης διδασκαλίας απο
κρίνονται ταχέω ς καί μετά ζωηρότητος κ ατα
φατικών ένφ οί αντίπαλοι, ύψοϋντες τούς ώμους,
φωνάζουσιν δτι πάντα ταΰτα είνε άγυρτεϊαι. Έν
τοιαύτηδέ καταστάσει των δύο μερίδων καί η
μείς ουδόλως θά άπαντήσωμεν εις τάς άνω ερω
τήσεις, άλλά έπιθεωροϋντες αυτήν ταύτην την
νέαν διδασκαλίαν καί τάς θεμελιώδεις αυτής
άοχάς θά καταλίπωμεν εις αύτέν τόν αναγνώ
στην τήν εξαγωγήν τών συμπερασμάτων.
Ό π ω ς δ παριστών τι συμβολικώς ή ό έξηγών
σύμβολα άναφέρεται άπέ μικροτάτου πράγμα
τος εις τό όλον, οϋτο) καί δ γραφολόγος αναχω
ρεί άπέ τής άρχής, τής τόσω Οαυμασίως καί
άπλώς ύπέ τοϋ G o e th e άναγραφείσης δτι «πάν
τέ παροδικόν επί τοϋ κόσμου τούτου είνε όμ.οίωμ.α» δτι δηλ. αί ποικίλαι καί διηνεκώς μ εταβληταί μορφαί τής ϋλης είνε εικόνες, δπισθεν
τών όποιων κρύπτεται ή ιδέα τοϋ πλάσσαντος.
Τάς εικόνας δέ ταύτας διαπλάσσει ή ιδέα καί
το ίδιον σώμα, ή δέ ύλη δέν είνε τι άλλο ή
τέ δρατέν πνεΰμα. Καί μήπως δέν βλέπομεν
καθ' έκάστην ότι έκαστος άνθρωπος παρουσιά
ζεται εις τήν κοινωνίαν άκουσίως, ε’νίοτε μάλι
στα καί εναντίον τής θελήσεώς του, ώς τι ώ ρισμένον άτομον, διάφορον τών λοιπών, ένεκα τής
δλης αύτοϋ παραστάσεως, τής μορφής τού σώμ.ατος καί τής κεφαλής, τών χαρακτήρων τοϋ
προσώπου καί τής έκφοάσεως αύτοϋ, τοϋ βλέμ
ματος, τής στάσεως τοϋ σώμ,ατος καί τής φω
νής, τών χειρών καί τών ποδών τού βήματος
καί τής γραφής, καί δτι έκαστος προξενεί εις
τούς λοιπούς σαφή κατά τό μάλλον ή ήττον έντύπωσιν, ενίοτε μ.άλιστα καί πριν απόδειξη τι
διά πράξεων, άν είνε καλός ή κακός, άν είνε
πονηρός ή απλούς, άν είνε υπερήφανος ή μ.ετριόφρων, έξύνους ή δύσνους εύγενής ή αγροίκος, γεν
ναίος ή αγενής ;
Ή αλήθεια αϋτη ήτο γνωστή εις όλας τάς
χρονικά; περιόδους τής άναπτύξεως τοϋ ανθρώ
που, ή δέ κοινή σοφία τών διαφόρων λαών εκ
φράζει διά πολυαρίθμων παροιμιών καί φράσεων
τάς ιδέας αυτής περί τού χαρακτήρος τολν δια
φόρων ανθρώπων έχουσα φράσεις καί γνώμας έ-

νίοτε έρθοτάτας επί τών πεπηρωμένων (σημειω
μένων) π. χ . ανθρώπων, τών κοκκινοτρίχων καί
γαλανοφθάλμων, τών έχόντων παχύν αυχένα,
σκληράν κεφαλήν, ίεράκειον ρίνα, άετώ δη βλέμ
μ α τα , βάθυσμα επί τής κάτω σιαγόνος, ρίνα
πλακωτήν, καί έν γένει έφ’ δλης τής συμβολικής
τής ανθρώπινης μορφής.
’Εάν δέ δέν δυνάμ,εθα ν’ άρνηθώμεν δτι άναμφισβητήτως έχουσι πολλαπλήν πρός τόν χ α 
ρακτήρα τού ανθρώπου σχέσιν οί χαρακτήρες τοϋ
προσώπου καί τό σχήμα τής κεφαλής αύτοϋ,
τό βλέμμα, καί ή φωνή, τέ βάδισμα, καί ή
στάσις καί δτι ή γλώσσα τού λαού άνεγνιόρισε
τήν συνάφειαν ταύτην, πώς δύναται νά μή έχη
σχέσιν προς τόν πνευματικόν άνθρωπον ή γραφή
αύτοϋ, ήτις παρ’ έκάστω άνθρώπφ αναγνωρίζε
ται ευκόλως ώς ίδιάζουσα, δυσκόλως μ εταβά λ
λεται καί παραλλάσσει,καί συχνότατα εκφράζει
την ατομικότητα ενός έκάστου ; Ή παχεϊα καί
μεγαλοπρεπής αϋτη υπογραφή τού Βίσμαρκ,περί

ης θά δμιλήσωμεν καί κατωτέρου,ήτο δυνατόν νά
είνε δμοία πρός τήν ανθρώπου άνευ θελήσεως,
μικρού, στενοχώρου καί στενοκέφαλου; Ή δύναται γραφή γωνιώδης καί όξυγράμ.ματος, άδρά
καί κατεσχισμένη νά είνε γραφή ανθρώπου πραούς καί καλοκάγαθου ; Ή δύναται κομψή γρα
φή, πλούσια εις μορφάς τών γραμμάτων, αρμο
νική καί πλήρης καλαισθησίας, νά είνε ή γραφή
άνθρώπου άμαθούς, άξέστου καί άγροίκου, σ τ ε ρουμ,ενου πάσης καλαισθησίας καί μή έχοντος
ιδέας τών έναρμονίων μορφών;
Έ κ τούτων βλέπει πας τις δτι τέ εναντίον είνε
μάλλον πιθανέν καί μάλιστα άναγκαϊον διά τέν
Οεωροϋντα τό πράγμα άπέ θεοιρητικής ά π ό ψεως.
Κ α τά τής γραφολογίας ώς επιστήμης ή τέχνης
ύπάρχουσι πολλαί άντιρρήσεις καί ενδοιασμοί. Με
ταξύ τών πολλών άναφέρομεν τήν έξής, καίτοι
μή καταλεγομένην μετά τών πνευμ.ατωδεστέρο>ν.
Ή γραφή τοϋ άνθρώπου, λέγουσί τινες, έξαρτάται
έκ τού δίδασκά) ου, έκαστος γράφει ώς έδιδάχθη
έν τ ώ σχολείω. Ή ιδέα αϋτη είνε, ώς είκός, άναντίρρητος, άλλά μόνον δσον άφορα τόν πρώτον
χρόνον τής διδασκαλίας, διύτι ή γραφή μετα
βάλλεται βραδύτερου- δέν είνε δέ άνάγκη νά είνε
τις γραφολόγο; δπως τούναντίον έκπλαγή διά τήν
διαφοράν τής γραφής εκατοντάδων άνθρώπων,
φοιτησάντων εις τό αύτέ σχολείον καί διδαχθέν-
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των ύπέ τοϋ αύτοϋ διδασκάλου. ’Εάν δέ συμβαίνη
ενίοτε ή σπανία περίπτωσις νά έξοικειωθή τις πρές
τήν γραφήν άλλου προσώπου, οίον τοϋ διδασκά
λου τής καλλιγραφίας ή άλλου τινός, τούτο υπο
δεικνύει τήν αύτήν πνευματικήν άνάπτυξιν τού
άπαραλλάκτως γράφοντος, οίαν θά έχη μαθητής
τις διασήμου άνδρές,μιμούμενος τούτον άπαραλ
λάκτως κατά τέ βάδισμα, τήν ένδυμασίαν κ .τ.λ.
πράγμα δηλ. δπερ δεικνύει τέ άσήμαντον καί μή
ανεξάρτητον τοϋ χαρακτήρος τού μαθητοϋ. Ό
άνθρωπος όμως ούτινος αί σκέψεις καί αί πράξεις
αναπτύσσονται,γενόμεναι αύθύπαρκτοι καί άνεξάρτητοι, θά οίκειοποιηθή γραφήν ιδίαν, έφ’ ής
ούδόλως έπέδρασεν ή διδασκαλία τοϋ καλλιγρά
φου, καί τούτο συμβαίνει πραγματικώς εις τόν
άνθρωπον, καί μάλιστα πολύ ένωρίτερον άφ’ όσον
ήδύνατό τις νά φαντασθή, ώς γνωρίζουσιν οί δι
δάσκαλοι τής καλλιγραφίας έκ πείρας.
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ρήσωμεν δέ έν παρόδω ενταύθα οτι τρανή α π ό δειξις τής ύπάρξεως γενικής αίσθήσεως τοδ αν
θρώπου διά τήν συμβολικήν, είνε αύτή ή εξωτερική
παραμόρφωσις τής γραφής- διότι διατί παραμορ
φώνει τις τήν γραφήν του άν δέν ήλπιζε νά προκαλέση έπί τών άλλων έντύπωσιν ώρισμένην,
χρήσιμον πρός τόν σκοπόν αύτοϋ ;
Ό λ ω ς εύεξήγητον είνε καί τό έτερον γεγονός
οτι ή γραφή άνθρώπων τινών μεταβάλλεται προϊόν
τος τοϋ χρόνου, διότι καί αύτές ούτος ό άνθρωπος
δέν μένει ό αύτός πάντοτε,άλλ’άλλοιοϋται κ α τα 
φανώς, άν μή διά τούς καθ'έκάστην ημέραν συναναστρεφομένους αύτόν, τούλάχιστον διά τούς
έπαναβλέποντας μ.ετά έτη.Δέν ήθελεν είναι δέ ή
γραφολογία άληθής άν δέν συμμετεβάλλετο μετ’
αύτοϋ ή γραφή άνθριόπου μεταβληθέντος διά τής
ανατροφής, τής συναναστροφής, τής πείρας, τής
σπουδής, τοϋ επαγγέλματος, τής εύτυχίας ή δυ
στυχίας. ’Εάν δέ μέ έρωτήσωσί τινες, πώς συμ
βαίνει έν καί τό αύτέ ένίοτε πρόσωπον νά γράφη
διαφόρως, θά απαντήσω· «Δ έν παρετήρησας ποτέ
βαρύν τινα υπάλληλον έν τώ γραφείω τής ύπηρεσίας, μετά ταύτα δέ έν τη οικία του φέροντα
τέν νυκτικέν έπενδύτην καί καθήμενον προ τής
συζύγου το υ ; ή κυρίαν τινά έν τή αιθούση τής
υποδοχής,δεχομένην εύγενεΐς έπισκέψεις, μ.ετά δε
ταύτα έν τώμαγειρείω όρίζουσαν μ.ετά τής απει
θούς μαγειοίσσης;» Καί μήπως μένομεν διαρκώς
ομ.οιοι; Δέν είνε δέ συχνότατα αί πράξεις μ.ας
αντίθετοι πρός τάς θεο>ρίας μ.ας, καί δέν φέρομεν
έκαστος έπί τών ώμων ούχί μ.ίαν ή δύο,άλλά δ ω 
δεκάδα διαφόρων φύσεων ; Εάν δε τόσον συχνά
εϊμ.εθα άσυνεπεϊς καί άντίθετοι πρές ημάς αύτούς,
διατί νά μή είνε τοιαύτη καί ή γραφή ημών ;
Ά λ λ ' αί δυσχέρειαι τής γραφολογίας δέν έγκεινται εις τάς άντιρρήσεις ταύτας, τάς άναιρου, μένας εύκόλως, άλλ’ άλλαχοϋ.

Οί λέγοντες,ότι γράφει τις δπως τύχη καί κατά
τήν γραφίδα ήν έχει εις τάς χεΐρας, έπίσης δέν
δεικνύουσι μέγα παρατηρητικόν πνεύμα- διότι όλοι
οί άνθρωποι π .χ . οί γράφοντες διά τών jte rär
A. D e lb ie rr e et G ie έπρεπε νά έχωσι τήν αύ
τήν γραφήν ή τούλάχιστον όμοίαν. Συνέβη δέ ποτε
νά μή άναγνωρίση κυρία τις τήν γραφήν τού συ
ζύγου της, διότι ούτος ευρισκόμενος έν όδοιπορία
έγραψεν διά τής πένας τοϋ ξενοδοχείου; Ή έκλογή τοϋ είδους τοϋ οργάνου δι’ ού θά γράψωμεν,
είτε είνε τούτο πτερόν χηνές ή χαλύβδινος πένα,
μολυβδοκόνδυλον, τεμάχιον άνθρακο; ή τό άκρον
καλάμου βαμβού, άλλοιοί τέ πολύ μόνον τέ πάχος
τών γραμμών ούχί δέ καί τούς άξονας τών γραμμά
των, είτε τήν μορφήν, οϋτε τέν σύνδεσμον καί τόν
χαρακτήρα τών καμπύλων, ούτε τάς γωνίας τών
γραμμάτων καί τά ς θέσεις τών κομμάτων καί
στιγμών. Ή εκλογή δμως τούτου ή έκείνου τοϋ
είδους τοϋ γραφικού οργάνου κ ατά τούτο καί μόΚαί έν πρώτοις μ.εγάλη δυσχέρεια έγκειται έν
νον είνε διαγνωστική τού χαρακτήρος, καθόσον δ j
αύτή τή άγνοια τών ψυχικών ιδιοτήτων τών άλ
γράφων διά πλατείας καί μαλθακής πένας έκ
πτερού χηνές έχει βεβαίως άλλον χαρακτήρα τοϋ I λων καί ήμών αύτών. Συμβαίνει δέ ένίοτε όταν
μεταχειριζομένου σκληράν λεπτήν έκ χαλύβδου | ό γραφολόγος έξάγη έκ τής γραφής ώρισμένας
χαρακτηριστικά; ιδιότητας τού πνευματικού βίου
γραφίδα- ένεκα τούτου δέ άκούομεν συχνάκις άνάνθρώπου τινός, ν’ άκούη τούς στενωτέρους τούτου
θρώπους ώρισμ.ένου χαρακτήρος λέγοντας « Δέν
φίλου; λέγοντας «τόσον καλά όμως δέν τόν γνωήμπορώ νά γράψω μέ τέτοιες πένες».
ρίζο)»· ή ένώ δύο τούτων ή οί συγγενείς αύτοϋ
Ά λ λ ά δύναται τις νά παραμορφώση τήν γρα
άναφωνοϋσι «μ.άλιστα I έπιτυχέστατα!» τρίτος
φήν αύτοϋ, λέγουσιν άλλοι. Μάλιστα, έν μ.έρει,
τις άναφωνεί « Ά μ.πά, δέν έπετύχατε».
άπαντώμεν, καί δή διά τέν έπιπόλαιον παρατη
Δευτέρα δυσχέρεια ύπάρχει είς τήν έλλειψιν
ρητήν, δπως δύναται τις νά παραμορφώση καί
όρθών
καί εύνοήτων έκφράσεων παριστανουσών
τούς χαρακτήρας τού προσώπου, τάς κινήσεις τού
τάς θεμελιώδεις ψυχικά; διαθέσεις’ τοϋ άνθρώπου,
σώματος, τό βάδισαα, τήν φωνήν του. Ά λ λ ά τι
αϊτινες ύπό τών πλείστων άνθρώπων συγχεονται
άποδεικνύεται διά τούτου : Ή παραμόρφωσις δέν
μετά τών εξωτερικών εκδηλώσεων τού ψυχικού
δύναται νά παραταθή έπί μακρόν χρόνον, άνα-

j

γνωρίζεται δέ ύπέ έξησκημένου οφθαλμού, οπως 1 βίου.
Οϋτως ή φιλοπλουτία δέν είνε όμοια πρές
βλέπομεν καθ’έκάστην έκ τής ιστορίας τόσων χει
τήν
φιλαργυρίαν ή τήν πλεονεξίαν, καίτοι δύναρογράφων έν τοίς δικαστηρίοις, μετά πολλής τέ
ται
νά μεταβληθή είς ταύτας όταν συγχρόνως
χνης καί έπιμελείας παραμ.ορφωθέντων. Ιίαρατη-
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ϋπάρχτρ καί φιλαυτία, οΰτε ή αυταρέσκεια ϊσοδυναμει προς την μεγαλοφροσύνην,ή ή ήδυφαγία
προς την κοιλιοδουλίαν, η ή ιδιοτροπία πρές
την ίσχυράν θέλησιν, η ή ύπερευαισθησία πρές
την ευαισθησίαν. Πρό πολλού δέ κατενόησαν οί
άνθρωποι δτι τέ παίζειν κλειδοκύμβαλου δέν
προϋποθέτει μουσικήν ευφυΐαν, οΰτε τέ στιχουργεϊν ποιητικήν, οΰτε τέ ζωγραφίζειν καλαισθη
σίαν.
Κ αί μεθ’ δλην δέ την άνάπτυξιν ήν προσθέτει ή αγωγή, ή πέριξ κοινωνία καί έν γένε1
δλος δ βίος εις τάς εμφύτους κληρονομικάς κα.ι
φυσικάς ιδιότητας του ανθρώπου, ΰπάρχουσιν εν
τούτοις έν χύτώ ενίοτε αντιθέσεις καί μ.υστήρια
τής ψυχής, άτινα δυσχεραίνουσι τήν σπουδήν καί
έξήγησιν τής γραφής καί έν γένει όλων των
συμβολικών του ανθρώπου παραστάσεων. Εις
εκείνους δέ οί'τινες ένεκα τού πιθανού τούτου
λόγου θεωροϋσι τοιαϋτην έξήγησιν ώς αδύνατον
ή τουλάχιστον ώς άβεβαίαν,άπαντώμεν, δτι άφοϋ
πάσα γραφή έχει ίδιαν ε*κφρασιν, ίδιαν οΰτως
εϊπεϊν φυσιογνωμίαν, δπως ούδείς προσεκτικές των
χειρογράφων παρατηρητής θέλει άρνηθή, ή φυ
σιογνωμία αυτη θά στηρίζεται βεβαίως έπί όρατών τινων σημείων· τά σημεία δμως ταϋτα α
νάγκη νά εύρεθώσι καί όρισθώσι διά παρατεταμένης παρατηρήσεως καί συγκρίσεως, τούτων
δέ εύρεθέντων δύναταί τις άσφα'/.ώς καί ήσύχως,
δπως καί εις πάσαν άλλην επιστήμην, νά παραδεχθή δτι δπου ταϋτα άπαντώσι θά ίιπάρχη καί
ή ανάλογος ίδιότης. Τ αϋτα δέ τά σημεία άνεκάλυψε καί έταξε μεθοδικώς, δ έν τψ> προηγουμένω
φύλλφ τής « Εστίας» μνημονευθείς Μισσόν.
Τ ά γραφολογικά ταϋτα σημεία αποτελούνται
έξ δλων των φαινομένων δσα δύναται νά παράσχη ήμϊν γραφή τις. Ούδέν είνε άσήμαντον εις
τον γραφολόγον. Έ άν γράφη τις τήν διεύθυνσιν
τής έπιστολής έπί τού φακέλλου λίαν υψηλά ή
λίαν χαμηλά, έάν γράφη αυτήν διά μεγάλων
χαρακτήρων καί εύδιακρίτως, ή διά τής συνή
θους αύτω γραφής, έάν λησμονή τά κόμματα
καί τάς τελείας στιγμάς ή μεταχειρίζηται αΰτάς κ ατά κόρον καί τίνι τρόπω μεταχειρίζεται
αύτάς, έάν μεταχειρίζηται διά τέ αύτέ γράμμα
μίαν καί μόνην ή διαφόρους μορφάς καί τίνας,
έάν μεταξύ των λέξεων καί των γραμμών κ ατα
λείπει πολύν χώρον κενόν ή ολίγον, έάν ή ύπογραφή αυτού διακρίνεται διά τέ μέγεθος αύτής
ή τήν σμικρότητα, έάν φέρη ύπογραμ-μ.ισμούς
(τζίφρας) ή οΰ, παντα ταϋτα έχουσι τέν λόγον
αυτών καί τήν σημασίαν καί έκπηγάζουσιν άσυνειδήτως έκ τής ψυχικής ζωής τού γραφοντος
καί επομένως συνδέονται μετά τού χαρακτήρος
αύτού καί τής δλης προσωπικότητας.
Σπουδαζοντες γραφολογικώ; γραφήν τινα έξετάζωμεν έν πρώτοις τούς γενικωτάτους καί εις

τέν μή γραφολόγον αισθητούς χαρακτήρας ταύτης. Εις τινας περιστάσεις π. χ. μάς οδηγεί
πολύ ή παρατήρησες άν τά γράμματα είνε μι κρά ή μεγάλα,έπιμελώς ή άμελώς γεγραμμένα,
ευανάγνωστα ή δυσανάγνωστα. Οΰτω χειρόγρα
φον δυσανάγνωστου, άλ λά διά λεπτών γραρ·μ.άτων γεγραμμένον, υποδεικνύει δτι δ γράψας
αυτό, άδιάφορον άν είνε καλός ή κακός, ευφυής
ή βλάξ, έχει χαρακτήρα οΰχί ευκόλως διακρινόμενον, δτι έχει πολλά τά κρύφια τής ψυχής του
καί δτι δεν θέλει ν' ά,ναγνωρισθή ταχέως καί
ύφ' οίουδήποτε, έν ένί λόγω οτι είνε φύσις κατά
τέ μάλλον ή ήττον κρυψίνους. Γραφή διαυγής,
αναπεπταμένη καί ευανάγνωστος, διά μεγάλων
δπωσοϋν γραμμάτων γεγραμμένη δεικνύει έντελώς
τέ εναντίον. Έν γένει δέ τέ μέγεθος τών γραμ
μάτων καθ' έαυτό, έν συγκρίσει πρές τά μικρά,
ύποσημαίνει εύνοϊκήν έξήγησιν καί διά τ ά λοιπά
σημεια τής γραφής. Δέν είνε δέ ανάγκη, νομίζομεν, νά εΐπωμεν, τί σημαίνει γραφή ομαλή,
τακτική (στρωτή) καί καθαρά, συγκρινομένη πρές
ανώμαλον, άτακτον καί άμ.ελώς γεγραμμένην.
"Ενεκα τούτου καί πολλοί λαοί λέγουσι παροιμιωδώς περί ανθρώπου τακτικού, άγαπώντος τήν
μέθοδον καί μικρολόγου δτι «δέν λησμονεί οΰτε
τήν τελείαν εις τέ ί» 'Επίσης σαφώς διακρίνεται
άπέ τής γραφής πρόσωπον νευρικόν, άνυπόμονον,
θερμόαιμου καί ζωηρόν,έτέρουψυχροαίμου, μετρη
μένου καί επιφυλακτικού.
Μετά τήν πρώτην ταύτην έντύπωσιν άπέ χει
ρογράφου τινές μεταβαίνομεν εις έρευναν τών ολι—
γώτερον καταφανών σημείων, Ιδίως δέ εις τέν
σύνδεσμον ή μή τών καθέκαστα γραμμάτων τών
λέξεων, έπερ θεμελιοϊ σημαντικωτάτην διαφο
ράν ώς προς τήν ροπήν δλου τού πνευματικού
βίου προσώπου τινός. Τέ συνδέειν τά γράμματα
μετ' άλλήλων έν τη γραφή, πράξις δι’ ής γί
νεται φειδώ τού χρόνου, δεικνύει πρακτικόν καί
κριτικόν χαρακτήρα,μή πλάττοντα μέν καί έφευρίσκοντα ιδέας, άλλά κατεργαζόμενον λογικώς
τάς ήδη δεδομένας, άναπτύσσοντα αύτάς καί έφαρμόζοντα, μετ’ αυτών δέ τών ιδιοτήτων συνδέοντα, άναλόγως τού συνδέσμου τών γραμμά
των, καί πνεύμα νηφάλιου, ύπολογιστικόν, καί
ψυχρόν, πλήρες λογικής, πραγματικότητος, κρι
τικής καί σκεπτικισμού. Τέ άσύνδετον τών γραμ
μάτων, σπανιώτερον ον, ύπεμφαίνει άνθρωπον
θεωροϋντα έκάστην ιδέαν καθ' έαυτήν ώς μονάδα
καί συλλαμβάνοντα αύτήν ένιαίως. Ό χ.αρακτήρδέ οΰτος αναπτυσσόμενος τελείως, έάν άλλα
σημεία τής γραφής δέν άντιστρατεύωνται εις
τούτο, ύποδεικνύει δύναμιν πλαστουργόν, δ ι ά 
νοιαν έπιθεωρητικην,ποιητικόν αίσθημα, ταχεϊαν
καί ανεξάρτητον κρίσιν, σαφήνειαν ίδεήν, κλίσιν
πρές τέ ιδεώδες, έχουσαν τάσιν πρές ένειροπολήI σεις, ουτοπίας καί ίδιας θεοιρίας καί συστήματα·

’Ορθή συνένωσις τών δύο τούτων ιδιοτήτων κα
ταδεικνύει φυσικήν καί καλώς ώργανοιμένην διά
νοιαν, μονομερής δέ σύνδεσμος τών γραμμάτων,ή
χωρισμ-ός αυτών,μονομέρειαν, καί έπομένως αδυ
ναμίαν.
Έ άν όυως έκ τών πρακτικών τούτων καί πραγ
ματικών ή θεωρητικών καί ιδεωδών διαθέσεων
τών προσώπων αναπτύσσεται καί χρήσιμόν τι
καί καλόν, τούτο έξαρτάται έκ τής ισχύος τής
βουλήσεως αύτών, ήτις τότε ε’κδηλούται τραχεία
καί ισχυρά, άρμόζουσα όποις κυριαρχή καί επι
βάλλεται εις άλλους διά τών άποτόμοις τεμνομένων καί κορυνοειδώς πεπαχυμένων γραμμ,ών τών
γραμμάτων. "Ενεκα τούτου ή τοιαύτη γραφή είνε
συχνή εις τούς στρατιωτικούς (π .χ . εις Ναπολέοντα τέν πρώτον.) Έ άν τά τελευταία γράμματα
τών λέξεων φέρουσι άγγιστροειδεΐς καταλήξεις,
ή ισχυρά αϋτη βούλησις ε'κδηλοΰται ώς ιδιοτρο
πία, δι’ ής παρίσταται συμβολικώς ιδιότροπος
προσκόλλησις εις τι αντικείμενου, ή έάν αί γραμμαί είνε μ,ακραί, εύθεΐαι καί όριζόντειοι καί διευ
θύνονται αί λέξεις εις στίχους ακριβώς εύθιΐς καί
όριζοντείους έν χάρτη άχαρακιύτψ,ευστάθειαν καί
έμμονήν. Γράμματα τέλος βραχέα γιυνιώδη, κορυνοειδώς καταλήγοντα,είνε ίδια ανθρώπων θερ
μόαιμων, ών οί παροξυσμοί τής όργής παρέρχον
ται ευκόλως. Ή έλλειψις, ώ ς είκός ή τά αντίθετα
τών σημείων τούτων, σημαίνουσιν αδυναμίαν βου
λήσεως.
Ά λ λ ά δέν είνε μόνον δ νούς καί ή θέλησις αί
μόναι ψυχικαί δυνάμεις αί χαρακτηρίζουσαι τέν
άνθρωπον, διότι καί ή καρδία είνε σπουδαίος πα
ράγων εις τήν ατομικότητα έκάστου ατόμου,
ένεκα τούτου δέ καί ή διάθεσις τής ψυχής καί τό
αίσθημα έκδηλούται έν τή γραφή διά τής κλίσεως ή κάμψεως τών γραμμάτων, διά τής γωνίας
ήν άποτελούσιν ταύτα πρές τήν κάθετον. "Οπως
δέ έν τώ συνήθει βίφ ό κατειλημμένος υπό αισθή
ματος ζωηρού, ότέ μέν κλίνει πρές τά έμπρές,
ένίοτε μάλιστα καί εκτείνει καί τάς χεΐρας αύτού
πρές τό ποθούμενον, 6 τέ δέ, καταλαμβανόμενος
'<πέ αηδίας, άναστρέφεται προς τ ά οπίσω, ένώ
ό ψυχρός, αναίσθητος καί αδιάφορος διατηρεί όρΟίαν καί κάθετον τήν στάσιν τού σώματος, οΰτω
καί ή γραφή τού αίσθηματίου είνε χεκαμμένη πρές
τά έμπρός, ώς δε'νδρον κυρτούμενον ύπό τής θυέλλης, ένώ ή τού απαθούς μένει κάθετος καί ορθία.
Έάν ή πλαγία κλίσις ύπερβκίνη ώρισμένον τιόριον,
τέ αίσθημα μεταβάλλεται εις ύπερευαισθησΐαν
είτα δέ εις νοσηράν έρεθιστικότητα. Είνε δέ όντως
αξιοπερίεργου, οτι ή γραφή, ήτις παρά τοϊς άρχαίοις λαοΐς. ο'ϊτινες δέν ίπασχον έξ ύπερβολής
ευαισθησίας, ήτο ολως έρθία, δεατηρηθεΐσα σχε
δόν τοιαύτη καί μέχρι τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος, κατά τούς ήμετέρους χρόνους, καθ
οϋς οί πλεΐστοι πάσχουσιν έξ ύπερερεθισμοϋ καί
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νευρώσεων,γίνεται αΰτη διηνεκώς πλαγιιυτέρα,
καί δεύτερον οτι λαοί αληθώς αίσθηματίαι, όπως
οί γερμανοί,γραφουσι πλαγιώτερον λαών σκληροτέρων καί απαθών, οίον τών άγγλων. Έ κ τούτου
έξηγεϊται καί διατί φύσεις τινές έχουσαι πολύ
πνεύμα καί μεγκλην καρδίαν,άμφότερα έν άνταγωνισμώ, δυνάμεναι νά κυριαρχώσι τής αισθητι
κής ζωής καί νά κρύπτωσι τά αίσθήμ.ατά των,
έχουσι γραφήν μάλλον πρές τά έπισω κλίνουσαν,
καίτοι τούτο συμβαίνει συχνότατα παροδικώς καί
συνήθως μόνον κατά τήν τρικυμιώδη περίοδον τής
νεανικής ηλικίας. Τοιούτοι άνθρωποι παλαίοντες
οΰχί μόνον καθ' εαυτών άλλά καί κατά τού λοι
πού κόσμου δέν είνε ευτυχέστεροι άλλων οΰτε
έπιτυγχάνουσι τού σκοπού.
Ξ
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Ό Σούτσης νηστεύει δι’ εικοστήν καί δευτέραν
φοράν. 1 Ό Μερλάττης ήρξατο νηστεύων άπό
ικανών ήδη ήμ.ερών. Εύρισκόμεθα εις τέ έτος τών
μεγάλων νηστειών. Μή εϊνε καί τούτο σημεϊον
τών καιρών, φρονίμως δέ ποιοϋντες πρεπει νά
άρ/ίσωμεν έθιζόμενοι εις τήν ασιτίαν. Τέ βέβαιον
είνε οτι άφότου ό Σούτσης ένήστευσεν έν Μεδιολάνοις, τέ ζήτημα τού ζην άνευ τροφής απασχο
λεί πολλά ύπέροχα πνεύματα καί εξάπτει την
περιέργειαν αύτών. Γεγονός ολως έκτακτον Οιω-
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ρεϊται ότι άνθρωπός τις δύναται να ζήση χωρίς
να τρώγη, άντικαθιστών τα καθημερινά αύτού
γεύματα διά σωματικών άσκήσεων. Πολλοί
προσθέτους ε”κπληκτοι; Καί μδλα ταυ τα να
διατηρήται ακόμη ακμαίος! Το πράγμα μάλι
στα τοσοϋτον απίθανον έφάνη εις δύσπιστούς τινας ιατρούς, ώ στε εν πάση τή σοβαρότητι αύτών απεκήρυξαν ώς άπίστευτον την τριακονθήμερον νηστείαν τού Σ ούτση . . . μεθ' ολην την
ιατρικήν επιτροπήν ήτις έπέβλεπεν αύτόν. Δέν
ύπάρχουσι πανταχού, προσέθηκαν, επιτήδειοι
θαυματοποιοί, προ πάντων δέ δέν ύπάρχουσιν άκακοι ε’ πιτροπαί ; Τ ά αύτά έλέχθησαν καί κατά
το 1882, οτε έπήλθεν εις τόν άμερικανόν Τάννερ ή ίύέα να νηστεύση επί τεσσαράκοντα ημέ
ρας. Συνελοντι είπεϊν, ούδείς δύναται να ζήση
άνευ τροφής· τούτο είνε αδύνατον καί άντίκειται
εις πάντας τούς φυσιολογικούς νόμους.
Α λλα σπεύδωμ.εν βραδέως. Ή άσκησις τού
ασιτεϊν, ήτις είνε τού συρμού κατα την εποχήν
ταύτην, δέν στερείται πράγματι πρωτοτυπίας,
α λ λ ’ είνε τοσοϋτον παράδοξος, τοσοϋτον απίστευ
τος, όσον θέλουσι νά τήν παραστήσωσι : Πάντες
έχομεν φυσικά; τινας προδιαθέσεις. Γεννάταί τις
'ίνα καταστή μαθηματικές, μουσικός, ζωγράφος.
Διατί νά μή γεννάται ίνα καταστή, καί νηστευτ ή ς; Το έφ' ήμϊν ούδένα έχομεν λόγον, οπω; ύποπτεύσωμεν τόν κ. Σούτση λ Εύχαρίστως ά πο
ύ εχόμεθα ώς πραγματικήν τήν έν Μεδιολάνοις
νηστείαν. Κ ατά τό πείραμα τούτο μάλιστα παρετηοήθησαν αύτά εκείνα τά συμπτώματα, άτινα
παρατηρούνται επί των έξ ασιτίας άποθνησκόντων.
Διατί άλλως νά άμφιβαλλωμεν ; Μήπως δέν έχο
μεν προγενέστερα παραδείγματα ανθρώπων άσιτησάντων έπί πολλάς ημέρας, επίσης παράδοξα,
επίσης απίστευτα ; Μικρού δεϊν καί ύπεστηρίζομεν οτι διά τής επιμονής δύναται τις νά έθισθή
εις τήν ασιτίαν. Ά ς προκηρυχθή αμοιβή διά τούς
ασιτοϋντας καί θά ΐδητε πόσοι νηστευταί θά παρουσιασθώσι ! I Ιιθανον μάλιστα νά εύρεθώσι καί
νηστευταί άσιτοϋντες έξ απλής φιλοδοξίας! Έν
τούτοις εύκαιρον φαίνεται ήμίν νά διατρίψωμεν
έπί μικρόν εις το ζήτημα τούτο τής ασιτίας καί
πεινης, όπερ ατεύώς μέχρι τούδε διηυκρινίσθη.

δύναται νά ζήση. Καί όμως ούδέν άνακριβέστερον τούτου, διότι είνε ωσαύτως άριδήλως αποδε
δειγμένου, ότι εις τινας περιπτώσεις ό άνθρωπος
στερούμενος τροφής, άλλά πίνων κ ατά βούλησιν,
δύναται νά ζήση χωρίς νά ύποφέρη μεγάλως. Ό
Διδερώ μνημονεύει γεγονότος, όπερ δέν θεωρούμεν
περιττόν νά άναφέρωμεν ένταύθα έν πάση αύτού
τή τραχύτητι. Πρόκειται περί τίνος άλχημιστοϋ
όνόματι Δυσαντώ. Εΐνε αληθές οτι ό Δυσαντώ ήτο
ολίγον τι παράφρων, θά ίδωμεν δέ περαιτέρω ότι
έν τισι των μορφών τής παραφροσύνης ό πάσχων
δύναται νά άσιτήση, άνευ τής παραμικρά; ένοχλ.ήσεως. Ό Δυσαντώ έπίστευεν οτι μετά τεσσα
ρακονθήμερον αποχήν άπά πάσης τροφής, πίνων
δέ μόνον τό ούρος αύτού, θά παρήγε τήν φιλοσο
φικήν λίθον. Ί ’πέστη τήν παράδοξον ταύτην δίαι
ταν έπί είκοσιν ημέρας κ α ί.. . δέν άπέθανεν. Ό
όλλανδός ιατρός ΚοπίΕΜίδ λαλεϊ περί γυναικό;,
ήτις όπως αύτοκτονηθή, άπέσχε πάσης τροφής έπί
πεντήκοντα ημέρας, οτε άπέθανεν.
Ό ιατρός Δεβαρρώ-Βεονάρ έδημοσίευσεν έτε
ρον γεγονός έντέλώς ακριβές. Τ φ 1831, κατάδι
κος τι; Γρανιέ τουνομα άπέθανεν έξ άσιτίας έν ταϊς
είρκταΐς τής Τολώσης. Ό θάνατος δ ’ έπήλθε
μόνον μετά τήν έξηκοστήν ημέραν2. “Αλλος ιατρός
άνεκοίνωσεν εις τήν ’Ακαδημίαν τής Ιατρικής
άνάλογον γεγονός αύτοκτονίας δι’ άσιτίας. Ό
άσιτήσας ήτο πλανόδιος μουσικός, όστις έπί έξήκοντα ημέρας επινεν άπό καιρού εις καιρόν
μικρά; δόσεις ύδατος καί σομάόας- Κ α τά τάς
τελευταίας είκοσιδύο ημέρας τής ζωής του, τό
σώμά του άνέδιδεν άποφοράν πτώιοατος, τό στή
θος έστενώθη καί έςωγκώθη, οί ωμοι έκοιλάνθησαν καί τ ά όστά ήρχισαν νά προέχωσιν, ή κοι
λία έπλατύνθη καί ή λεκάνη έφαίνετο ώς μέγα
τι χάσμα· τήν έξηκοστήν ημέραν έξέπνευτε μετά
τινας σπασμούς. Έκτος τούτων δέ καί άλλα
πολλά παραδείγματα άντοχής εις άσιτίαν ή δυ νάμεθα νά άναφέρωμεν.

Τό παραδοςότιρον όμ,ως είνε ότι ένφ ό ύγιώς
ε“·χων άνθρωπος μόλις δύναται νά κνθέξη εις
παντελή άσιτίαν, ό άσθενης, τουναντίον, άσιτεί,
χωρίς νά ύποφέρη. Ό πυρέσσων δέν τρώγει καί
άπόλλυσιν έκ τού βάρους αύτού έπί εβδομάδας
Άνεπίδεκτον «μφισβητήσεως είνε ότι άνθρωπο;
όλοκλήρους. Δυσπεπτικοί τινες αισθάνονται άκακαλώ; εχων τήν ύγείαν, αποστερηθείς αίφνιδίως
τανίκητον άηδίαν πρός οίανδήποτε τροφήν, άσιτής τροφής αύτού, ολίγον δύναται νά ζήση. β ά
τούσιν άκόυσίως έπί έβδομάδας όλοκλήρους καί
άποθάνη, μετά μίαν. μετά δύο έβδομάδας, άναόμως έργάζονται. Ή νευρική άνορεξία ένίων παρ
λόγως τής ίδιοσιγκραοίας του. Διηγούνται ότι ό
θένων ώσαύτως διά τής άποχής άπό πάση; τροβασιλεύς τής Σουηδίας Κάρολος ΙΒ\ έπιθυμών νά I φής χαρακτηρίζεται· δέν τρώγουσι τίποτε έπί
βεβαιωθή επί πόσον χρόνον ήδύνατο νά μείνη άτρεις έβδομάδας. έπί ένα μήνα ή καί πλέον ε"τι·
σιτος, μή πίνων άλλο τι εκτός ύδατος, δέν ή μ είτα αίφνιδίως θεραπεύονται καί ή πείνα έπαπορεσε να παρατείνη τήν νηστείαν πέςαν τής
πέμπτης ημέρας. Καί τά ζώα δέ άδυνατούσι νά
0
Ό
l ’ p a v i e ε π ι ν ε ν ύ δ ω ρ ί φ Ο ο ν ο ν . Ά π α ξ μ ό ν ο ν IX ο ί ε ν
ύποστώσι μακροτέραν ασιτίαν. Ώ σ τ ε προδήλως
ολίγο ν ζ ω μ ό ν καί ο ίν ο ν i v l o n ε π α ν ε λ ίμ β α νε ν ί . τ ι £προττεν
ε'χουσι δίκαιον οι λέγοντεςότι άνθρωπος νήστις δέν
ό ά ν ω τ ί ρ ω μ ·.η μ ο ν εν 0 > 1 ; Δ υ ο α ν τ ώ .

νέρχεται. Ύπάρχουσι μανιώδεις άποποιούμ,ενοι | τής πεινης,φονεύει αύτήν.Παρελθούσης τής ώ ρα ;
τού φαγητού, πολλοί χάνουν τήν όρέξίν των. Οί
πάσαν τροφήν. Οί σιτόφοβοι πολλάκις δέν τρώ έν τοΐς άνθρακωρυχείοις τού Βοά-Μονζίλ κ α τα γουσιν έπί ένα καί δύο μήνας, ίσχναίνοντες μέν,
ταφέντες έπί έκατόν τριάκοντα όίρα; έογάται,
άλλά μή παύοντες νά άσχολώνται εις τά έργα
μετά τήν σωτηρίαν των, ώμολόγησαν ότι δέν
αυτών.
ύπέφερον έκ πεινης, έχοντες εις τήν διάθεσίν των
Ώ σ τ ε , παραδόξως, ή ασιτία παρά τ φ ύγιεϊ
άφθονον πόσιμ,ον ΰδωρ.
άνθρώπω άποτελει έξαίρεσιν, ένφ εις ένίους άσθενεΐς είνε εύχερεστάτη. Αί παράδοξοι αύται άνωΆ λ λ ’ είνε γνωστόν πόθεν άρχεται καί που
μαλ.ίαιτής φύσεως είνε αινίγματα άλυτα διά την
λήγει ή πείνα; Μήπως δέν ύπάρχουσιν άνθρωέπιστήμην. Ί σ ω ς όμως έν αύεαϊς έγκειται ή ) ποι κατορθώσαντες βαθμιαίως νά άλλοιώσωσι
λύσις τού μυστηρίου τώ ν πολυημέρων νηστειών
τό αίσθημα τούτο, έντείνοντες καί μεγαλοποικαί διά τούτο πρέπει νά προσπαθήσωμ.εν νά έοϋντες αύτό ¡χέχρις ύπερβολής ; Καθ’ έκάστην,
ξηγήσωμεν αύτάς.
άπροσέκτως καί άδικαιολογήτως, πολλοί αύξά"Εκαστος έξ ημών ενχει έν τω οργανισμω του
νουσι τό ποσόν τής τροφής των, καί ό στόμαχος,
προμήθειαν κατά τό μάλλον καί ήττον μεγαλειόπως κατευνασθή ή πείνα, έχει άνάγκην νά δέτέραν,λίπους, λευκωματωδών ούσιών κτλ. Ό τα ν
χηται έπί μάλλον καί μάλλον μείζανα μερίδα
τις άσιτή είνε ήναγκασμένος, όπως έξασφαλίζη
τροφών. Εις τάς άνάγκας τού σώματος θά έπήρτάς ζωϊκάς λειτουργίας, νά άφαιρή έκ τού άποκει ίσως πολύ όλιγωτέρα τροφή, άλλά τό αί
θεματικού τούτου κεφαλαίου, ούτω δέ καθίστα
σθημα ένταθέν έκρκτύνθη καί καθ’ έ'ξιν έςακοται σαρκοβόρος έαυτού, αύτοφαγεί. ’Αφού όμ,ως
λουθεΐ νά έπιβάλλη τήν πρόσληψιν τροφής μείέξαντλήση τάς οικονομίας του καί φθάση μ.έχρι
ζονος ή όσην άπαιτεΐ ό οργανισμός χάριν τών
τών κυρίων οργάνων, άποθνήσκει. Είκαστέον έκ
διαφόρων αύτού λειτουργιών. Τό άξίωμα, «τ ρ ώ τούτου οτι όπως νηστεύσωμεν άρκεί νά άφήσωμεν
γε όσον πεινάς» είνε εντελώς έσφαλμένον, πολ.λά
τον ήμέτερον οργανισμόν νά αύτοφαγήση, μέθο
δέ άτοπα δύνανται νά προκύψωσ'.ν έκ τής έφαρμοδος πράγματι άρίστη διά τούς πολυσάρκους. Δυ
γή; αύτού. Ή άφομοίωσι; τών τροφών πολλάκις
στυχώς,ή μάλλον ευτυχώς,διότι ή φύσις τ ά πάντα
ύπερβαίνει τάς άνάγκας τής θρέψεως καί τότε
έν σοφία έποίησεν,παρεντίθεται τό οχληρόν αίσθηέπέρχεται ή πολ.υσαρκία, μετά τών πολυειδών
μ.α της πεινης, όπερ άρχεται έκδηλούμενον διά
αυτής παθήσεων. Ή πολυσαρκία πολλάκις ε”χει
τής όρέξεως καί καταλήγει εις άγωνίαν καί
τήν άρχήν της εις νευρικά; διαταράξεις, προεράλγηδόνας έπωδύνους.
χομένη έκ τής άλλοιώσεως τού αισθήματος τής
πεινης. Αρμόζει πρός τούτοις νά παρατηρήσωΤό αίσθημα τής πεινης έδράζεται έν τω στομεν ένταύθα ότι ή χώνευσις, ώς πάσαι αί λοιπαί
μ.άχω, άλλ’ έκεΐθεν διακλαδούται εις άπαν σχε
τής σωματικής οικονομίας λειτουργίαι, άπαιτούδόν τό σώμα, άδύνατον δέ είνε νά περιορισθή
σιν έργασίαν, ύπερβαλλουσα δέ τροφή ίσοδυνατοπικώς εις έν μέρος αύτού, ώς κατεδείχθη ίδίω;
μεΐ πρός άπώλειαν σωμ-ατικών δυνάμεων δυσα
έκ τών πειραμάτων του Σχίφ. Δύναται τις νά
νάλογον, καί έξασθενίζει τό σώμα, άντί νά ένδυκατευνάση τούτο διά τής εισαγωγής τροφής
ναμώση αύτό, ό>ς κοινώς πιστεύεται. Τοσοϋτον
ούχί εις τόν στόμαχον, άλλ' άπ’ εύθείας εις τόν
δέ άληθές είνε ότι ή περί τήν τροιρήν κατάχρη
έντερικόν σωλήνα. "Η πείνα φαίνεται έκπηγάσι; προέρχεται έκ τής βαθμιαίας καί έκουσίας
ζουσα έκ τού κεντρικού νευρικού συστήματος.
έντάσεως τού αισθήματος τής πεινης, ώστε μι
"Α μα ώς περανθή ή λειτουργία τής θρέψεως,
κρά προσπάθεια άπαιτεϊται ίνα κανονίση τις τήν
διαβιβάζεται διά τών νευρικών νημάτων εις
όρεξίν του καί έπαισθητώς έλαττώ ση τήν μερίδα
τά κεντρικόν σύστημα ή περί τούτου αγγελία.
τής τροφής του, ώς άναλόγως γίνεται καί διά
Είνε ή έπερχομένη πείνα. Οτι ή πείνα άπό
τήν δίψαν, χωρίς ούδεμία τών ζωικών λειτουρτού νευρικού συστήματος έκπηγάζει φανερόν κα
γιών νά άνασταλή. Ύπάρχουσιν έν τούτοις ά θίσταται καί έκ τούτου, ότι ήμπορεϊ τις νά κ α ¡
τομα,
άτινα δέν δύνανται νά έλαττώσοισι τό
ταπραύνη αύτήν, ούχί διά τροφής, άλλά διά ναρ
ποσόν τής τροφής των, χωρίς νά αίσθανθώσι
κωτικών, οίον όπίου, καπνού, οινοπνεύματος, φύλ
πείναν.Τούτο*ποσώς δέν σημαίνει οτι ó οργανισμό;
λων χόχα, κ τλ. Οί εις τήν πνευματοποσίαν καί
έχει τώ όντι άνάγκην τροφής. Έξεγείρεται α
ιό κάπνισμ,α έκδοτοι δέν έχουσιν όρεξιν. Ό τ α ν
πλώς τό νευρικόν σύστημα, διότι, τό έπαναλαμτό νευρικόν σύστημα ύπνώττη, πείνα δέν ύφίσταβάνομεν, ή πείνα δέν είνε ένδειςις άθρεψίας. Ά λ 
ται. Ό κοιμώμενο; δείπνα, λέγει καί τό λόγιον
λο πείνα καί άλλο άνάγκη θρέψεως. Προς άμε
τού λαού. Τό νευρικόν σύστημα, οπερ συνεχώς
σον τούτου άπόδειξιν είνε άνάγκη νά ύπομνήσωύποβαλλεται εις τάς αύτάς διεγέρσεις, άπαμβλύμεν ότι οί άσθενεϊς δέν τρώγουσι καί όμως δέν
νεται. Ό άκαταπαύοτως εΐσπνέων την αύτήν
πεινώσιν ; ότι οί πυρέσσοντε; άναλίσκονται καί
όσμήν δέν αίσθάνεται πλέον ταύτην. Ό συνε
χώς πεινών, παύει πλ,έον νά πεινά- ή υπερβολή
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δλων αυτών των -όρων καί δμως δέν πεινώσιν;
’Απαραίτητον λοιπόν είνε νά μή συγχέωμεν
τήν πείναν καί τήν αθρεψίαν. Έν τή αθρεψία δ
άνθρωπος άφχιρεί άπά τοϋ σώματος αύτοϋ, τουτέστιν δπως διατηρή την θερμότητα του καί έπαρ
σή £,·ί την λειτουργίαν των ιδίων οργάνων, καταναλισκει εκ τοϋ ίδιου οργανισμού ώρισμενον
μέρος καθ’ έκάστην ιόραν, καί αί ήμέραι αύτοϋ
είνε ήριθμημέναι. Έξασθενεϊ βαθμιαίως καί έπί
τέλους αποθνήσκει ελλείψει των απαραιτήτων διά
την λειτουργίαν τοϋ οργανισμού ουσιών. Διάφορά
είσι τά αποτελέσματα της πείνης. Έάν ή δΓ
αυτής έρμηνευομένη επιτακτική ανάγκη δέν κοΡεσθΤι· ή πεϊνα ή σβέννυται οίκοθεν καί ό άνθρω
πος αποθνήσκει βραδέως ές αθρεψίας ή επιμένει
καί άφού ή μ ετ’ αυτής συνδεόμενη κεφαλαιώδης
λειτουργία, εκείνη άφ’ ής πράγματι ήρτηται
ή συντήρησις τής ζωής, έκλείπη, επέρχονται αίφνίδιαι νευρικαί διαταράξεις, σοβαρωτάτου χ α ρακτήοος, επακολουθεί δ ’ έν βραχεί διαστήματι
ο θάνατος. Δηλονότι έν τή τοιαύτη περιπτώσει
αποθνήσκει πρκγμκτικώς έκ πείνης, αποθνήσκει
έκ πείνης πριν ή άποθάνη έξ αθρεψίας. Τ ά συμπ τώ μ α τα τοϋ οΰτως έπερχομένου θανάτου είσι
γνωστά, συνίστανται δέ εις ταραχήν,αδυναμίαν,
παραισθήσεις καί μανιώδεις παραφοράς, ών έ πεται αναισθησία καί επί τέλους γενική εκλυσις τών δυνάμεων τοϋ σώματος.
[Έ π «τ α ι

τό
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Δ . Γ. Κ.

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τ Η Σ ΑΓΓΛΙΑΣ
[Σ υ ν έχ εια χ ιΑ

τέλος·

"δε π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο υ φ ύ λ λ ο ν .)

Ό τρίτος υιός τής Άνάσσσης δούξ τοϋ Κονώτ εκπροσωπεί τον στρατόν καί είνε αγαπ η 
τός εις τήν κοινωνίαν. Στρατιώτης γνήσιος, άνήρ ανδρείος καί πειθαρχικός, δεδοκιμασμένος έν
Αίγύπτω, ένθα φιλοφρόνως πάνυ λησμόνησα; τήν
σεβαστήν καταγωγήν του, έιουσίως υπεβλήθη
εις πάσα.' άνεξο ιρέτως τάς υποχρεώσεις τής
στρατιωτικής υπηρεσίας καί τά επίμοχθα τής
εκστρατείας έργα. Ώ ς δέ πάντα τά τέκνα τής
Άνάσσης. είνε καί αυτός ολίγον τι μουσικός, καί
τό δργανον δπερ παίζει είνε τό τύμπανον, όργανον σύμ.φωνον πρός τό επάγγελμά του. Καί ναι
μεν δεν κατώρθωσεν ¿κόμη νά έκτελή πολυποί
κιλους ήχους ώς δ στρατάρχης ΓΙελισσιερος, άλλ’
δαως εξ αϋτοϋ εξάγει ραγδαίας άνεμοταραχάς.
Ο δούξ Κονώτ θά πρωτοστάτη ση ποτέ πιθανώς έν τοϊς λεγοαένοι: ΙίθΓ 3β-Οιι;ΐΓΐ1ίί, τούτ’ έστ, θά καταστή γενικός αρχηγός τοϋ στρατοϋ,
όταν δ δούξ τοϋ Κάίμποιτζ θά άποηωοήση κα-

ταλείπων εις αϋτόν τήν θεσιν. Τό αξίωμα δέ
τοϋ το, δπερ αυτός θά τό καταστήση δνομα καί
πράγμα, ανέκαθεν κατέχει, κατά παράδοσιν,
μέλος τι τής βασιλικής οικογένειας.
Ο τέταρτος υιός τής Ά νάσσης ήτο δ ύπό
πάντων αγαπώμενος ποθεινότατος πρίγκιψ, όν δ
θανατος άώρως άφήρπασε πρό ολίγων έτών. Ή
χήρα αύτοϋ δούκισσα Ά λ βα ν υ , πριγκίπισσα
Ι’ ερμανίς , άπέμεινεν έν δλγ) τή σημασία
τής λέξεως αύτό τοϋτο δπερ κάλοϋσιν οί 'Γευτονες H au sefrau , προτιμώσα τον έν τή έξοχή βίον.
Ή πριγκίπισσα Χριστιανή είνε γυνή εξαίρετος,
μεγάλην έχουσα ροπήν εις τά εκπαιδευτικά ζη 
τή μ α τα. Δέν έχει δμως πρωτοτυπίαν ούδέ διάκρισιν διότι άμ ’ άκούσασα δ τι δήποτε, πρέπει
νά το μεταείπη. Καί τοι δέ στενάζει ή καθέδρα ή δεχόμενη τά εκατόν χιλιόγραμμα τής
εύσαρκίας της. δμως αυτή διαβεβαιοϊ δτι ή
| μ αμ ά της τήν νομίζει εις άκρον ισχνήν.
Ή πριγκίπισσα Λουίζα είνε ήττον μεν πε
|
παιδευμένη ή αί άδελφαί της άλλά μάλλον
|
καλλιτέχνις. Ό μυθιστορικός αυτής χαρακτήρ
έγένετο αιτία φόβων μ.εγίστων έν τή οικογένεια
|
της. ΓΙαραλείπων άλλας αναμνήσεις παλαιοτέρας άποσβεσθείσας ήδη, τοϋτο μ.όνον λέγω δτι
θέλοντες νά άποφύγωσι δυσανάλογον συνοικέσιον
1 πρός τινα cle rg y m a n , έπεσαν εις άλλο, ύπανδρεύσαντες αυτήν κατεσπευσμένως, μή υπάρχον
τας προχείρου πρίγκιπος, μετά τοϋ υίοϋ τοϋ δουκός Ά ργύλ, μαρκησίου Λόρν. Ιίοσάκις ή ύψηλόφρων καί υπερήφανος πριγκίπισσα κατέστησεν
έπαισθητήν εις τόν έξ ύπογυίου τοϋτον σύζυγ-,ν
τήν τιμήν ή τό βάρος τοιούτου συνοικεσίου ; Δέν
έχει τό δικαίωμα νά εισέρχεται διά τής θύρας
τών πριγκίπων, τήν ημέραν τών γάμων του δεν
ήδυνήθη νά παρακαθήση έν τή βασιλική τραπέζη έν ή έκάθητο ή μνηστή του· ένί λόγω δ
μαρκήσιος Λόρν, καίτοι είνε άνήρ αξίας ού τής
τυχούσης, κατέχει έν τή αυλή Οέσιν ψευδή. ’Α
πέδειξε ν δμως διά τής γενικής συμπάθειας ήν
άπέκτησεν έν Κ αναδά κατά τήν πενταετή Λ\οίκησίν του, άρετάς μεγίστας άνδρός διοικητικού
άμ.α καί πολιτικού. Είνε δέ φύσις εύγενής καί
χρηστοτάτη. Ό δέ άμωμος αύτοϋ βίος, αί φι
λελεύθεροι γνώμαί του, τό φιλάγαθον, δ ήπιο:
καί συνδιαλλακτικός χαρακτήρ αϋτοϋ δ αείποτε
αύτό;.ή μετά δεξιότητος καί άφιλοκερδείχς άκρα
αύτοϋ φιλοπονία,κατέστησαν αύτόν δημοφιλέστατονκαί δύναταί τις είπεϊν δτι μόνον παρά τής συζύ
γου του εύρεν απέχθειαν καί έχθραν, καί δτι εν μονον όν δέν κατώρθωσε νά τόν νοήση καί τόν εκ
τίμησα) προσηκόντως, όν, δπερ δέν ήτο άξιον
τοιούτου άνδρός.
Ή πριγκίπισσα Βεατρίκη ή νεωτάτη τών θυνατέοων τ·7ς Ά νάσσης έχει διαστοαφή ένεκα τοϋ
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χρεών τούτων, άλλ’ αϋτή περιωρίσθη μόνον νά
μέσου έν ώ ζή· ούδέποτε καταλείπουσα την μη
μηνύση ημέραν τινά εις τό άνδρόγυνον νά άποτέρα της έχει τρόπους απηρχαιωμένους, φυσιδημήση εκ τής Αγγλίας έπί έτη πολλά, έπικώς τε καί ήθικώς, καί είνε κρίμα· διότι έχει
λέγουσα δτι ταξειδεύοντες δύνανται νά οίκονο·
καλλιτεχνικά; άρετάς, ούσα εξαίρετος μουσουργός
μήσωσι χρήματα καί νά άπαλλαχθώσι τών έκαί δεξιωτάτη ίχνογράφος. Ή βασιλόπαις αυτη
καίτοι είνε πεπαιδευμένη καί μ-άλιστα λογία, I παχθών χρεών των δταν έπανέλθωσιν εις την
πατρίδα. Έκ πάντων τούτων δήλον γίνεται δτι
βλέπει έαυτήν έγκαταλελειμμένην, ούδενός φρονδέν εύδαιμονεί ή οικογένεια αΰτη, καίτοι έχει α
τίζοντος περί αύτής. Καί δσάκις δέ γίνεται λό
φθονίαν τέκνιυν. ΙΙλήξις δεινή επικρατεί έν αύτή
γος περί αύτής μεταξύ τών άνθρώποιν, γίνεται
καί ενίοτε υπάρχει, ώς φαίνεται, ελλειψις καί
μόνον διά νά τήν λυπηθώσι καί την άποκαλέτών απολύτως αναγκαίων, διότι καί δ πρίγκιψ
σωσι : τήν καϊμένην τήν Βεατρίκην !
Τέλος πάντων ύπανδρεύθη — διότι τή 14 Ά - | καί ή πριγκίπισσα είνε άνθρωποι άσωτοι άμ ιλλώμενοι τις νά ύπερβή τόν έτερον.
πριλίου * συνεπλήρωσε τό δέκα τον όγδοον έτος
Καί πριν ή συμπληρώσω τόν κατάλογον
τής ηλικίας της— τόν πρίγκιπα Βάττεμβεργ,
τών μελών τής βασιλικής οικογένειας, δράττουιόν πρίγκιπός τίνος τής Έ σσης, νυμφευθεντος
μαι νϋν τή ; ευκαιρίας ταύτης ήν δέν θά δυνηαέκ μειόνων», τούτ’ έστι κατωτέραν τής τάζεως
θώ ίσως νά εϋρω αλλαχού, ίνκ εΐπω ολίγα τινά
του κόμισσάν τινα λαβοϋσαν μ.ετά τόν γάμον
περί τοϋ άνδραδέλφου τής Ά νάσσης Βικτωρίας,
τόν τίτλον πριγκιπίσσης Βαττεμ,βεργ. Λοιπον δ
δουκός Έρνέστου τοϋ Σαξκοβούργου Γόθα. "Ο
νεαρός ποίγκηψ κατάγεται έκ γάμου έκ μειόνων,
σον δ ποίγκηψ ’Αλβέρτος, δν ή "Ανασσα θρηνεί
είνε δέ αξιωματικός τών σωματοφυλάκων έν
έτι, ήτο εύγενής, γενναίος, φύσεως αληθώς άνιο1 ίρωσσία.
τέρας, χαρακτήρας άπηλλαγμένου οΐας δήποτε εύΉ "Ανασσα έπιθυμ,οϋσα νά ε“χη τήν κόρην
τελείας καί υ.ικροπρεπείας, δσοναύτό; ήτο διανοίας
της παρ’ έαυτή έπεδοκίμασε τόν γάμον τοϋτον,
ούχί κοινής, ψυχής εξαίρετου, βίου ίπποτικού, το
καί λέγουσιν δτι θέλει νά παραλάβη τόν γαμ
σούτον δ δούξ Έρνέστος δ αδελφός του είνε άν
βρόν της ώς ιδιαίτερον γραμματέα.
θρωπος χαρακτήρας εύτελοϋς, ψυχής περιορισμέ
Μ ετά τού; βασιλόπαιδας έρχεται δ έξάδελφος
νης,
διανοίας νοσηράς.
τής Ά νάσσης δούξ τοϋ Καίμπριτζ γενικός αρχηγός
Μοί είπον δτι δ δούξ Έρνέστος ήθέλησέ ποτε
τοϋ στρατού. Είνε στρατιώτης αληθής, σεβόμενος
σφόδρα τό Σύνταγμ,α τής πατρίδος του, ίκανώτα- | νά άναγορευθή αύτοκράτωρ τής Γερμανίας, έπειτα
δέ βασιλεύς τής Ε λλά δος. ’ Επιζητεί αείποτε
τος περί πάν ζή τη μ α άναφερόμενον εις τ ά στρα
θόρυβον πέριξ αύτοϋ ώς άντιβασιλεΰς, πολιτικός,
τιωτικά καί διακριθείς τό πρώτον κατά τόν Κρι
μελοποιός, κυνηγός, ώς καί ίπποκάπηλος. Τό ά μαϊκόν πόλεμον. Οί στρατιώται τόν άγαπώσι, ή
ριστον μ.έσον τοϋ νά λάβη τις παρ’ αύτοϋ π αράδέ κοινωνία τόν λατρεύει τοσούτον, ώστε αί εν
σημον υπήρξε ποτέ τό νά άγοράση τις παρ’ αύτοϋ
τή τραπέζη παρακαθήμεναι καλλοναί δέν τολίππους. Ά λ λ ω ς τε ύπάρχει τιμολόγιον τών τίμώσι νά άποσύρωσι τούς λευκούς αύτών ώμους,
δταν καταβαλλόμενος συχνότατα ύπό τού Ο τλων καί τοϋ παρασήμου τού δουκάτου καί Σ α ξ
κοβούργου Γόθα. Ό δούξ έχει πανταχού πράκτο
πίου περί τό τέλος τού γεύματος μεταχειρίζε
ρας συνεννοημένους μετά τοϋ αύλικοϋ συμβούλου
ται αύτούς ώς μαλακόν προσκεφάλαιον.
του, τέως υπαλλήλου εστιατορίου, καί επιτε
Ή δέ αδελφή αύτοϋ πριγκίπισσα Μαίου συ
τραμμένου τήν πώλησιν τών τίτλων καί τών
νήψε γάμον άλλόκοτον νυμφευθεΐσα τόν πρίγκιπα |
παρασήμων περί ών λόγος.
Τέκ, υιόν τού δουκός ’Αλεξάνδρου τής Βυρτεμ.- |
Ό δούξ δέν αγαπ ά ται έν τω κράτει του, διότι
βέργης. Ό πρίγκιψ οΰτο; είνε ιππότη; λαμπρό
νόμον έχει τήν ιδιοτροπίαν του καί ούδέν τόν
τατος έφελκύσας τήν εύνοιαν τής ’Αγγλικής κοι
νωνίας. Ά λ λ ά δέν τόν άγαπώσιν έν τή Αύλή, | αναχαιτίζει δταν θέλει νά πληρώση κακίαν τού
τούναντίον δέ ή σύζυγός του ύπεραγαπάται. Καί | τινα. Καίτοι δέ είνε θείος τού δουκός τοϋ ’Εδιμ
βούργου Άλφρέδου, όστι: είνε καί διάδοχος τοϋ
τοι δέ τό πριγκιπικόν τοϋτο άνδρόγυνον λα μ βά
θρόνου τού Κοβούργου, ά λ λ ’ δμως δ τε θείος καί δ
νει έπιχορήγησιν 1 25,000 φράγκων, δμως είνε
ανεψιός διέστησαν έρίσαντες ένεκα χορού τίνος δν
κατάχρεων, καί ε"χει εξάντληση πάντα πόρον
δ ανεψιός έτέλει έν Κοβούργφ, ένθα διατρίβει κατ'
χρημάτιυν, χάρις εις τάς ανοησίας τοϋ συζύ
έτος μήνας τινάς. ’ Αφορμή τής έριδος ήτο ή επι
γου. Έδέησε μάλιστα νά γίνη κατάσχεσις τών
μονή τού δουκός Έρνέστου ίνα προσκαλέση εις
έπίπλων καί νά πωληθώσιν ώς έ'πιπλα άπλοϋ
τόν χορόν κυρίας τινάς, ών τήν παρουσίαν ένόμιζεν
τίνος πολίτου μή άποτίσαντο; έν καιρώ την ο
αναξιοπρεπή ή δούκισσα τοϋ Εδιμβούργου.
φειλήν του. Καί ήλπισαν μέν πρός στιγμήν δτι
ή Ά ν α σ σ α θά άνελάμβανε τήν διευθέτησιν τών
’ Τοϋ
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Ή δούκισσα τοϋ Κοβούργου, ή σύζυγος τού
δουκός Έρνέστου είνε πριγκίπισσα τής Βάδης,
αύτόχρημα άγγελος άγαθότητος, γυνή σπανίας
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άρετής, ήν δ δούξ παντοιοτρόπο>ς βασανίζει καί
καταθλίβει, άναγκάζων αύτήν οΰ μόνον νά γνώ
ριζα, καί να ύποδέχεται τάς έρωμένας του, άλλα
καί νά τάς περιποιήται ασθενούσα;. Λέγουσι δέ
ότι μία τις αυτών έξέπνευσεν έν ταϊς άγκάλαις
της δουκίσσης έν Νίκαια πρό τινων ετών.
Ο υπασπιστής του Κούκος κ. Κάμπελ γόνος
άξιολόγου ’Αγγλικής οικογένειας, έκπληροϊ έν τή
αύλή ύπηρεσίας τοσούτον παραδόξους καί ά λ λ ο κότους, ώστε δ αδελφές αύτοϋ, άνήρ έντιμότατος,
επί έτη πολλά ύπηρετήσας έν ταϊς Ίνδίαις,ήναγκάσθη ποτέ νά ειττγι : «Έντρέπομαι διά τήν θέσν του αδελφού μου· ήθελον προτιμήση νά τον
ϊδω καθηρημένον τού βαθμού του, άπλούν στρα
τιώτην Ι'νεκα στρατιωτικού παραπτιόματος, παρά
νά τον βλέπω προβιβαζόμενον έν Κοβούργω».

στικαί. Ό Λεμέο αναφέρει ότι άγριός τις λαός
τής Νέας Γουί'νέας επιτίθεται κατά τών αντι
πάλων διά τών όδόντων. Ο ί άνθρωποι τού ό
χλου καί παρ’ αύτοίς τοΐς μάλλον πεπολιτισμένοις έΌνεσι, χρώνται τών έδόντοιν αύτών όταν
παλαίωσι σώμα πρές σώμα. Συχνότατα έκφέρε—
ται ή απειλή θά σου φύγω τή ¡¡ύτη καί θα σου

χόψω τ' αυτί.

Ο τρόπος τού μάχεσθαι τού γορίλλου καί τού
ανθρώπου ομοιάζει περιέργως κατά τινα. Οϋτως
δ μέγας ούτος πίθηκος, βαδίζων κατά τού εχ
θρού, έκβάλλει όξεΐαν κραυγήν, αναπολούσαν
τήν πολεμικήν κραυγήν τών άγριων, ε”ρχεται
πρός τόν άντίπαλον τύπτων τέ στήθος διά
τών γρόνθων του. Γνωστόν δ ’ είναι οτι τέ τοιοΰτον ποιούσι κοινότατα οί άθληταί.Ή αυτή συνή
θεια άνευρίσκεται καί παρά τοϊς άγρίοις καί
Coiute Paul Vasili.
βαρβάροις λαοϊς. Ό Μπάρθ μεταύαίνων εις
Μ ετά φ ρ α σ ις I I . I
Φ.
Τομβουκτού προσεβλήθη ύπέ Αίθιόπων,οϊτινες έρχόμενοι κ α τ’ αύτού ε”τυπτον τάς δερματίνας ά σπίδας των. Έ θος δ ’ ύφίσταται παρά πάσι τοΐς
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Τ Ω Ν Π ΙΘ Η Κ Ω Ν
λαοίς νά κραυγάζωσιν δρμώντες εις μάχην. Οί
Λακεδαιμόνιοι άρχόμενοι τής μάχης έψαλλον
Δ'
τον πολεμιστήριον παιάνα. Παρόμοια γεγονότα
"Οπλα καί μάχαο των πιθήκων.
άπειράριθμα ύπάρχουσι καί έκ τών άρχαίων καί
τών νεωτέρων χρόνων. Έ καστος λαός σχεδόν
Οί πίθηκοι μάχονται καί φονεύουσιν άλλήλους
καθώς καί έκαστον ζώον κέκτηται ιδίαν πολεώς οί άνθρωποι.Αί άγέλαι των γορίλλοιν έχουσιν ένα
μιστήριον κραυγήν ή ίδιον έθνικόν ύμνον παρορμόνον άρρενα ώς αρχηγόν, διότι δ ισχυρότερος
μώντα εις μάχην.
καταδιώκει η καί φονεύει τούς άλλους, όπως
Ο γορίλλος ρίπτεται κατά τού έχθροϋ μετ’
ποιούσι καί οί άλέκτορες ού μόνον εις τούς ορνιθώ
άγριωτάτης δρμής. Βαδίζει έπ’ αυτόν κ α τ ’ εύνας άλλά καί έν αύτϊ) τή, έλευθέρα καταστάσει.
Οεϊαν, ούδ’ άπειλή δέ ουδέ πληγή δύναται
’Ό τα ν οί νεαροί άρρενες γορίλλοι άνδρωθώσι καί
νά τόν άποτρέψη τού σκοπού. Έάν ό θηρευτής
άποκτήσωσι πάσαν τήν ίσχύν των, προσβάλλουσι
δέν τόν φονεύσφ,διατρέχει τόν κίνδυνον νά έναγκατόν γέροντα καί πολλάκις τόν φονεύουσιν,όπως ά λισθή καί άποπνιγή ύπό τού πιθήκου προτού προπαλλαχθώσιν αυτού. Είναι όμως έπίσης γνω
φθάση νά πληρώση εκ νέου τό όπλον του.
στόν, ότι πολλοί άγριοι λαοί, άνακαλυφθέντες
Προσβαλλόμενος ύπό ώπλισμένου άνθρώπου, δ
ύπο τών νεωτέοων περιηγητών, φονεύουσι καί έγγορίλλος ρίπτεται κατά τού όπλου καί άρπάζει
καταλείπύυσι τούς γέροντας, όταν οΰτοι δέν δ ύ αύτό. Τό αυτό δέ πράττει καί &ν ούτος άπλήν
νανται πλέον νά ύπερασπίσωσιν έαυτούς ή νά
φέρη ράβδον. Άπόδειξις δέ τούτου είναι ότι προσ
εργασθώσι. Κ α τά τόν 'Ηρόδοτον τοιούτόν τι έπαθεί νά κάμψγι καί θραύση τό όπλον ώςεί ήτο
ποίουν καί τινες λαοί τής Σκυθίας. Τ ά γεγονότα
δάβδος ή κλάδος, καί τέ κατορθώνει διότι ή ισχύς
ταύτα πείθουσιν, ότι ή ηθική παρά τ ω άνθρώπω
του είναι μεγίστη. Ούδέποτε όμως έπιχειρεί νά
είναι πολλάκις ύποδεεστέρα καί αυτής τών
μεταχειρισθή τό όπλον κατά τού άνθρώπου, ύπείζώων, ή κατ ούδέν υπερέχει παρά τισι φυλαΐς
κων εις τό δρμίμφυτον τής άπομιμήσεως τό τόσω
περιωρισμένης άναπτύξεως.
κοινον εις τους πιθήκους, όπερ όμως φαίνεται
Εν τοίς άγώσι αύτών οί πίθηκοι κυρίως μετα
ήκιστα άνεπτυγμένον παρά τ φ γορίλλω. Καί οί
χειρίζονται τάς χεϊρας, όπως οί άνθρωποι, καί
άγριοι όμως λαοί, οί Ιδόντες κατά πρώτον πυρίτιδα
όχως τ ά πτηνά τάς πτέρυγας αύτών. Έναγκαέ’σπειρον αυτήν έκλαβόντες ώς σπόρον φυτού τίνος.
λίζονται όπως οι άθληταί καί συγχρόνως προσΈγίγνωσκον όμως κάλλιστα τήν χρήσιν αυτής,
παθούσι νά δήξωσιν άλλήλους. Ή μεγάλη δ ’ άδιότι έπόθουν τόν πολλαπλασιασμόν ταύτης.
νάπτυξις τών κυνοδόντων αύτών καθιστα τέ τοιΈςαιρέσει τού γορίλλου,πάντες οί λοιποί πίθη
ούτον φυσικώτατον. Οί τής ’ Αφρικής όμως Ούκοι προσπαθούσι ν’ άποφύγωσι τόν άνθρωπον, ίσως
ραγκοτάγκο·. δέν δάκνουσι τόσω εύκόλως όσω
διότι άναγνωρίζουσιν έν αύτω ύπεροχήν έν τω
οί χιμπαντζή. Π άντα τά περί τών τοιούτων ! πολέμω ή καί όπλα φονικώτερα. Προσβαλλόμενοι
γεγονότων άναφερόμενα περιγράφονται ϋπέ πε
όμως ύπό τού άνθρώπου άμύνονται μετά θάρρους,
ριηγητών, έλλείπουσιν όμως έτι μαρτυρίαι πει- I έπιμονής καί δμονοίας, βάλλοντες κατ’ αύτού

πολλάκις ράβδους. Περιοριζόμενοι έπί τών δέν
δρων, άναρριχώνται έπί τών κλάδων βάλλοντες
ο,τι εϋρωσι παρ’ αύτοίς, κλάδους καί καρπούς.
Ό Πάλμ διηγούμενος τήν σύλληψιν ουραγκοτάγ
κου έν Βορνέω προσθέτει οτι «ώφείλομεν νά προσέχωμεν μή έκδικηθή, διότι έξηκολούθει θραύων
κλάδους καί ρίπτων καθ’ ημώ ν.»
Οί πίθηκοι ώς εϊδομεν βάλλουσι κ ατά τού
άνθρώπου διάφορα. Καί δ άνθρωπος έν δμοίαις
περιστάσεσι άκολουθεϊ τήν αυτήν συνήθειαν. Ε 
φεύρε τό βέλος, τήν λόγχην καί τό άκόντιον.Τά
φονικά όπλα έτελειοποιήθησαν, ή άρχη όμως
παρέμεινεν ή αύτή. Μεθ’ δλην τήν ραθυμίαν αύ
τών, οί Αυστραλιανοί ^ίπτουσι τήν λόγχην έπιδεξιώτατα. Οί ’Αφρικανοί έν τοίς άγώσι αύτών
κατά τών Αιγυπτίων μετεχειρίζοντο ράβδους
καλουμένας «ψά.Ιαγγαζ·» Θί Ά κ κ ά μεταχειρί
ζονται έτι καί νύν τ ’ αύτά όπλα καί είναι έπιδέξιοι τοξόται. Έχουσι βέλη μικρά δι’ ών έπιτίθενται καί κατ’ αύτού τού έλέφαντος. Το κυριώτατον όρ.ως όπλον τών ’Αφρικανών κ ατά τού
κολοσσαίου τούτου ζώου είναι σίδηρος κυρτός ον
ρίπτουσι κατά τών σκελών τού ζώου, ούτως ιόστε
ν’ άποκόπτωσι τά σφυρά αύτού.
Ή λόγχη καί τό άκόντιον έγένοντο τά κ α τ’
έξοχήν όπλα τών λαών τού παλαιού κόσμου. Έ ν
τούτοις τό ρόπαλον βεβαιότατα έπί μακρότατον
χρόνον έχρησίμευσε, καθώς καί δ προϊστορικός πέλεκυς καί άλλα άνάλογα όπλα εύρισκόμενα έν
Μεξικφ καί Σαίντασελ. Οί βάλλοντες όμως ρά
βδους πίθηκοι φαίνεται οτι δέν μετεχειρίζοντο
ταύτας ώς ρόπαλον ή άκόντιον τό τοιούτον εξη
γείται έκ τής όργανώσεως αύτών· διότι οντες
τετράχειρα δύνανται ευκόλως ν’ άναρριχώνται
έπί τών δένδρων καί έκείθεν άφ’ ύψηλού νά β ά λ λωσι. Έ άν μετεχειρίζοντο τό ρόπαλον ή τήν
λόγχην θά ήναγκάζοντο νά μάχωνται έπ’ αυτής
τής γής· θά ήσαν τότε κατώτεροι τού άνθρώπου,
όστις εύκολώτερον αύτών ΐσταται έπί τών δύο
ποδών άλλά δέν δύναται ν’ άναρριχάται ώς αύτοί. Τ ά δύο λοιπόν γένη τών ζφων έξελέξαντο
όπλα τά μάλλον άρμόζοντα τή άνατομική αύ
τών όργανιόσει.
Ό δίπους άνθρωπος κυρίως έχει τέ δρμέμφυτον νά ρίπτη λίθους. Τό τοιούτον διατηρείται
έτι καί νύν παρά τοΐς παισί πασών τών χωρών.
Δυνάμ.εθα λοιπόν νά φαντασθώμεν εποχήν τινα,
καθ’ ήν αί άγέλαι τών διπόδων έρριπτον χ άλαζαν πετρών έκ τών κάτω πρός τάνω, εναντίον
τών τετράχειρων, άτινα έκ τών άνω προς τά
κάτω έβαλλον κ α τ’ αύτών κλάδους δένδρων.
Μετά μακράν περίοδον έτών τό λίθινον όπλον
κατέβαλε τό ξύλινον καί ύπερίσχυσεν δ τρέχων
άνθρωπος τού άναρριχωμένου πιθήκου.
Ή άνακάλυψις τής σφενδόνης έπέτεινε τήν
τέχνην τής βολής. Ταύτης έγένετο κυρίως χρή-

σις έν ’Αμερική, ώς καί τού βρόχου. Ά λ λ ’ έκτές
τού άνθρώπου καί τών πιθήκων, όλίγιστα ζώ α
βάλλουσι· διότι μόνα ταύτα έκ τών θηλαστικών
έχουσι χεϊρας. Καί οί έλέφαντες όμως διά τής
προβοσκίδας αύτών συντρίβουσι κλάδους, πολλά
κις καί νεαρά, δένδρα,όταν όργίζωνται, καί οΰτω
καταρρίπτουσι τούς εις αύτά καταφυγόνταςέχθρούς,
ή άμύνονται έξ αύτών, ή κατασυντρίβουσι τούς
καταδιώκοντας αυτούς. Μεταχειρίζονται συχνάκις δεσμίδας κλάδων ή ώς άπομυιϊστήρια ή
ώς ^ιπίδια. Ή στρουθοκάμηλος έπίσης διά τών
| ποδών της βάλλει όπισθεν αυτής χάλικας κατά
τών διωκόντων ταύτην έχθρών. Έν γένει ή άνα
τομική όργάνωσις έκαστου ζώου έπιβάλλει καί
τήν έκλογήν τών όπλων, τ ά στερούμενα χειρών
ή άλλων απτικών οργάνων κέκτηνται όδόντας, ό
νυχας καί κέρατα δι’ ών άμύνονται.

...Α
(Έ π ε τα ι

σ υ νέχ εια .)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΚ ΙΙΛ ΙΔΕ ΪΣΙΣ

Έν ταϊς Ήνωμ.έναις Πολιεείαις τής Αμερικής.

Τό 'ΕθyLxbr γραφείοr zijç έχπαιόεύσεωο έδημοσίευσε τούς άκολούθους άριθμούς δι’ ών άποδεικνύονται αί καταπληκτικαί πρόοδοι τών Η 
νωμένων Πολιτειών άπό 1*2 έτών Ιδία έν τοίς
διδασκαλείοις, τοίς βιομηχανικοί; σχολείοις καί
τοΐς νηπιαγωγείοις ή παιδικοί; κήποις.
Εϋγλωττότερον πάντων λαλούσιν
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οί άριθμοί.
1886

Δ ι δ α σ χ α λ ε Γ α ......................................................

124

2G5

’Ε μ π ο ρ ικ ά

126

231

λ ύ κ ε ι α ....................................

Ν η π ι α γ ω γ ε ί α ...............................................
Σχο λεΓα τής μ έ σ η ;

εχπα-.δεύσεω ς

Π ρ ο π α ρ α σ κευ α σ τικά
ΣχολεΓα
διά

σ χ ο λ ε ία .. .

55

364

1031

1688

91

179

άνω τέρας έ κπ α ιδ εύ σ εω ;

τ ά ς ν ε ά ν ι δ α ς ...........................................

209

240

Π α νεπ ισ τή μ ια

κ α ι Λ ύ κ ε ι α ...............

313

376

’ Ε π ισ τη μ ο νικ ά

σ χ ο λ ε Γ α ......................

72

102

σ χ ο λ ά ! ....................................

113

148

Θ ε ο λ ο γ ικ α ί
Ν ο μ ικ α ι

σ χ ο λ ά ! ..........................α . . . .

Ία τρ ικ α :
ΣχολεΓα

σ χ ο λ ά ! ........................................
νοσοκόμων

38

49

99

•148
37

γυ ν α ικ ώ ν ..

<

κ ω φ α λ ά λ ω ν .................................

40

62

■

διά

τ ο υ ς τ υ φ λ ο υ ς ...............

29

33

τ ο ύ ; η λ ι θ ί ο υ ς ...............

9

18

τ ο ύ τ ω ν ......................

269

308

Σ ω φ ρ ο ν ι σ τ ή ρ ι α ...............................................

56

•

διά

" Α σ υ λ α δ ι 4 - ’ ορφανά κ α ! β ιο μ η 
χ α ν ικ ά

σχολεΓα

Έ ν

δλω

2674

65
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Ώ ς έκαστος βλέπει, έν διαστήματι δέκα έτών
έδιπλασιάσθη σχεδόν δ άριθμός τών έκπαιδευτικών καταστημάτων, καίτοΠέν τω πίνακι δέν σημειούνται τ ά δημοτικά σχολεία, έν οίς φοιτώσι
12 έκατομμύρια παίδων, καί διδάσκουσι 300,
000 διδάσκαλοι άμφοτέρων τών φύλων διανε
μόμενοι κατ’ έτος 3 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 φράγκων. Ό
μισθός τών διδασκάλων, δ ελάχιστος είνε 20 0

752
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T

ιϊολλάοια τό ε'τος ( 1 0 0 0 φράγκα), άτινα, σκο750υμένης της ακρίβειας τού βίου έν ’Αμερική,
ίέν ίσο^υναμούσι ττράς ποτό·/ άνώτερον των 365
χρυσών φραγκ/υν έν Ευρώπη. Αί Μ κ σκ αλοι καίτοι (Μάσκουσαι δσας ώρας καί οί (Μάσκχλοι,
μισθοϋνται γΑισχρότατα. Έν Μασσαχουσέτη ής
τίνος ή Βοστώνη, ή επιλεγόμενη Άθηναι τής
‘Αμερικής, είνε πρωτεύουσα, αϊ Μ ά σκ α λ ο ι πλη
ρώνονται ελάχιστα. Ένω έν τφ κράτει τούτω ό
μισθός τού (Μασκάλου είνε 108 ίολλάρια (540
φράγκα) κ ατά μήνα, ή διδάσκαλο; λαμβάνει
44 δολλάρια, άτινα ά'ίζουσιν οσον 60 φράγκα
έν Ευρώπη. Έν τούτοις νυν 4 3 ,5 0 0 γυναίκες φοιτώσιν έν τοίς διδασκαλείο-.; καί τοίς πανεπιστημίοις, δπως τύχωσι διπλώματος διδασκαλικού.

Ι Σ
“Οσο:
Μ ά

* )'

αν ειν*

κά πο ια

έ λπ ίόα

ο!

πόνοι μου *ς την θενιτειά μου,

ίμ χεια ι

π α ρ ηγο ρ ιά

να δώ ση

οσ ο ι,

;

Ξεϋρω πώς ή αγάπη μου ’ς τά ατήθη οου κρυμμένη
Πάντοτ' ή Τδια, ακοίμητη κι’ όλόφωτη θά μένη.
Κ ι ’ δίαν περάσουν μ2» φορά τοϋ χωρισμού τ α
χρόνια
θέ νά μου φίρη τή χαρά παντοτε-.νή, κι'ών^α.
“Ετσι ’ς ταΓς βροχεραΓς νυχτιαΓς αγριωπού χειμώνο;
Ό ταξειδιώτης που γυρνά μέα' ’ ς ιό σκοτάδι μόνο:
Ξεύρει πώς λάμπουν άγρυπνα κ_ι’ όλόρωια έκεΓ πέρα,
Απάνω άπό τά σύννεφα κι* άπ’ τόν θολόν αέρα
Τ’ αστέρια πού θά φέξουνε τόν δρόμο του καί πάλι
"Οταν περάση ή συννεφιά καί ή ανεμοζάλη.
Γ Ε Β Ρ Γ ΙΟ ε

Α νΟ Ε ΙΝ Η Ε .

i A

Ό νυμφικός δακτύλιος τοϋ Λουθήρου άπό διακοσίων ετών ευρίσκεται εις τήν κατοχήν τής πολωνικής
οικογένειας Μάρκιεβιτζ, ήτις συγγενεύει πρός τήν
οικογένειαν τσϋ μεγάλου αίρεσιάρχου. Ό δακτύλιος,
αρκούντως εϋρύς, φέρει έν τφ μέσω σταυρόν' εκατέ
ρωθεν είνε κεχαραγμένα τά σύμβολα τών παθών τσϋ
•■θεανθρώπου, έσωθεν δί λατινιστί ή επομένη επιγραφή :
Π. Μιιι-Ιίπυ Ι,ιιΙΙιβΓΟ ϋεΙεΓίηε ν. Βονβη, 1525. Το
ιστορικόν τοϋτο κειμήλιου θά έκιεθή προσεχώς εις
κοινήν θέαν έν Βαρσοβία ϋπέρ φιλανθρωπικοϋ τίνος
σκοποϋ.
Εν τινι φυλλαδίφ δημοσιευθέντι πρό μικρού έν
ΓΙαρισίοις καί πραγματευομένφ περί μεταρρυθμίσει»;
τών οικονομικών τού κράτους άπαριθμοϋνται τά έξοδα
τών διαφόρων κυβερνήσεων τής Γαλλίας άπ’ άρχής
τοϋ παρόντος αϊώνος, ή δέ άπαρίθμησις αναγράφεται
καθ' ώραν καί ούχ'ι κ*τ έτος. Οί/τω π. χ. κατά τήν
περίοδον τής ύπατειας καί τής πρώτης αυτοκρατορίας
έδαπανήθησαν 115.000 φρ. τήν ώραν, κατά τήν τή;
Παλινορθώσεων 119,000, κατά τήν βασιλείαν Λου
δοβίκου Φιλίππου 150,000, τήν δημοκρατίαν τοϋ
1848 173,000, τήν δευτέραν αυτοκρατορίαν 349,
000, τήν νΰν δημοκρατίαν μέχρι τοϋ 18ί<2 405,000
φρ. Ικτοτε δε μέχρι σήμερον άνά 463,000.
Κατά επίσημον στατιστικήν δημοσιευθεΐσαν έν
'Ιταλία ήσθίνησαν μέχρι τοϋδε έκ χολέρας κατά τό
έτος 1886 τεσσαράκοντα καί οκτώ χιλιάδες άτομα,
έκ τούτων δε άπέθανον είκοσι δύο χιλιάδες. Μάλλον
έκ :ής επιδημίας παθοΰσα επαρχία είνε ή τής ΙΙαδούης.
Ί'-οκριτής τοϋ θεάτρου, εύρεθε'ις έν στενοχώρια,
έγραψεν εις τόν πλουσιώτατον κύριον Μ. κερδήσαντα
δί; τό λαχεΐον τής Τραπέζης τήν ακόλουθον επιστο
λήν'. «Κύριε Μ. Σάς παρακαλώ, να μέ δανείσητε
500 δραχμάς διότι εύρίσκομαι έν μεγίστη άνεχεία.
Βλέπετε οτι έχετε τόσω στραβήν τύχην ώστε δεν θά
είνε διόλου παράδοξον καί άπό έμέ αυτόν νά ξαναπάρετε τά χρήματά σας» . . .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Αρκούντως χαρακτηριστικόν προς έκτίμησιν τής
ρωσσικής δημοσιογραφίας είνε οτι 51 τοις εκατόν
εκ των συντακτών των έν τα'ς δυσί μεγαλοπόλεσι
τής Ρωσσίας, τή Πετρουπόλει καί Μόσχα, έκδιδομένων εφημερίδων,είνε αξιωματικοί ή δημόσιοι υπάλ
ληλοι. Έ κ των 272 υπευθύνων συντακτών τών εφη
μερίδων τών μεγαλοπόλεων εκείνων έν ετει 1883
τριάκοντα έξ άνήκον εις τάς τέσσαρας άνωτάτας τά
ξει: τής κοινωνίας (στρατηγοί, σύμύουλοι τής επι
κράτειας κλπ.) 65 συντά.κται ήσαν εκ του σώματος
τών γενικών επιτελών ή τής αντιστοίχου τάξεως τών δημοσίων υπαλλήλων, 37 οε ανώτεροι
αξιωματικοί ή ϊσόόαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Πλήν
τούτων 23 έφημεριδογράφοι ήσαν εύπατρίδαι, μή εχοντες βαθμόν τινα στρατιωτικόν ή δημόσιον υπούρ
γημα.

Έν

Έ ν τή σιν.κη γλώσση στιγμή ϋπεράνω γραμμής
σημαίνει ά ν ω θ ε ν , κάτω, κ ά τ ω θ ε ν . Γραμμή τεμνομένη εις δύο ίσα μέρη ύπ’ άλλη; δηλοΤ τό μ έ σ ο ν.
Τρεις ανθρώπινα-. μορφαί κατά σειράν τεθειμένα-, σημαίνουσι ά κ ο λ ο υ θ ε Τ ν . Δύο μσρφαί γυναικών κατέ
ναντι άλλήλων σημαίνουσι φιλονεικίαν. Ή εικων
τοϋ ήλιου δπιοθεν δένδρου δηλοΤ τήν ά ν α τ ο λ ή ν,
πτηνό/ έν τη φωλεα του τήν δ ΰ σ ι ν. 'Οφθαλμός καί
ΰ'δωρ όμοϋ έκφράζουσι τήν ιδέαν τών δ α κ ρ ύ ω ν '
θύρα τις καί ούς τήν ιδέαν τοϋ ά κ ρ ο ά σ θ α ι. Έ ν
γένει ώ ; σημεία τής γραφής τών Σινών χρησιμεύουσιν εικόνες
Φοιτητής τής φιλολογίας άρχίσας νά πωλή τά
βιβλία του Ιγραφεν εις τήν ερωμένην του μεταξύ άλ
λων : Δόξα σοι ό Θεό;' αύτάς τά; ημέρας ζώ διά
τή- φιλολογίας. . . .
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