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"Α μ’ απελθούσης τής Βαλεντίνης ό ζω γρά
φος απεσφραγισε τήν έππτολήν τού ανεψιού του.
Ά π ό τών πρώτων λέξεων τό πρόσωπόν του έφαιδρύνθη ύπό εύαρεσκείας. ’Ιδού δέ τί ειχεν χναγνώση αστραπηδόν.

« E r Παρισίοις cp 11 ΊουΛίου 1816.
» ’Αγαπητέ μου θείε χαι πάτερ»,
» Ή επιστολή μου αυτή δέν θά φθάση πολύ
πρό έμοϋ, διότι έρχομαι διά τής αμαξοστοιχίας,
ήτις θά μ’ έπιτρέψη νά σας άσπασθώ σήμερον
περί τάς έ π τ ά . . . »
Ό ζωγράφος διακόψας τήν άνάγνωσιν διενοήθη:
— Ιίερί τάς έπτά ; . . . Ά μ.’ ή Βαλεντίνη,
ή όπ οια .. . Θ ά της γράψω δύο λέξεις. "Επειτα
δέ έπανέλαβε τήν άνάγνωσιν τής επιστολής:
« . . . Πρό τριών ημερών ε’ πρεπε νά είμ,αι αυ
τού, άλλ’ ήναγκάσθην νά μείνω διά νά αποπε
ρατώσω μίαν ύποθεσιν, τής όποιας ή έκβασις δέν
εΐνε δυνατόν νά μή σας χαροποιήσει. Ένθυμεϊσθε τί με ειχετε συμβουλεύση άλλοτε, νά προ
σπαθήσω νά ξεφορτωθώ διά νόμου τό βδελυρόν
όνομά μου. καί νά το αντικαταστήσω δι’ άλλου
ο ν ό μ α τ ο ς... κοσμιωτέρου κχί σεμνότερου. Η
συμβουλή σας ήτο εξαίρετος, δεν το ήονήθην
τούτο ποτέ, άλλ’ έως σήμερον δεν την είχα βάλη
εις πράξιν, σάς το ομολογώ, διότι μ.ε αύτό τό ό
νομα είχον καταταχθή εις τό σύνταγμά μου καί
υπηρέτησα μ.έ όλους τούς βαθμούς, καί θά ήτο
παιδαριώδες νά άναγκάσω τόσους συνάδελφους
μου νά άφήσουν τήν πολυετή συνήθειαν, καί νά
με ονομάζουν μ.έ άλλο όνομα, παρά τό διαβολοό
νομα μου. Ά λ λ ά τέλος πάντων ό προβιβασμός
μου καί ή μετάθεσίς μ.ου εις άλλο σύνταγμα μοϋ
εύκόλυ/ε τήν αλλαγήν τού ονόματος, ήτις εΐνε
τώρα πληρέστατα δεδικαιολογημένη. "Ανευ ά τομ ος
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ναβολής λοιπόν ήλθον εις ΓΙαρισίους έφωδιασμένος μέ όλα τά άνχγκαιούντα ε'γγραφα. Ή κα
λή μου τύχη τά έφερε καί εύρήκα ε’ις τό ύπουργεϊον παλαιόν τινα συμμαθητήν μου καί αυτός μ ’
εύκόλυνε καί κατώρθωσε νά καταχωρισθή ή αΐτησίς μ.ου εις τό σημερινόν φύλλον τής ΈφημερΙδος της Κυβερνήσεως, τής όποιας σας στέλλω
άντίτυπον. Ό εισηγητής όστις πολυ συνεκινήθη
ένεκα τής συμφοράς μου, μοί ύπεσχέθη νά τε
λείωση τάχιστα τήν ύποθεσιν. «Δέν θά λά βω α 
νάγκην νά κχταφύγω εις πολλάς φράσεις, ευθύς
καθώς έκστομίσω τό όνομά σου ενώπιον τής επι
τροπής, ό πρόεδρος, άνθρωπος πολύ έντροπαλός,
θά με παρχκαλέση νά μή προχωρήσω περαι
τέρω» Λοιπόν μετ’ όλίγας ημέρας τό διάταγμα
θά κοινοποιηθή, καί εντός τριών μ,ηνών κατά τόν
νόμ,ον, θά εχω τό δικαίωμα νά όνομάζω μαι.. .
εϋρετέ τ ο .»
Ό ζωγράφος έξέσχισε τήν ταινίαν τήςέφημερίδος καί άνεζήτησεν έν τή πρώτη σελίδι τών
γνωστοποιήσεων. Άνέγνω δέ μετά πολλής συγκινήσεως τήν έπομένην δήλωσιν :

«Ί'πουργεϊοτ τής Λιχαιοσόνης
Ό κύριος ’Ιά κ ω β ο :............ (ό οφθαλμός τού ζω 
γράφου παρέδραμε τάχιστα τό πατρωνυμικόν
όνομα) άντισυνταγμ.ατάρχης τού 145ου συντάγ
ματος τού πεζικού ύπέβχλεν αϊτησιν περί άνπκαταστάσεως τού πατρωνυμικού αυτού ονόματος
διά τού ονόματος Δελωρή, επιθέτου τής μ,ητρός
του, καί νά ονομάζεται τού λοιπού Ιάκωβος Κ ά 
ρολος Δελωρής.»
«Τέλος πάντων!» άνεφώνησε κναπ/έων δυ
νατά ό γηραιός ζωγράφος πλήρης αγαλλιάσει»;.
Έ ν ώ δέ έμελλε νά γράψη πρός τήν Βχλεντίνην έξαιτούμενος συγγνώμην, διότι δέν ήδύνατο
νά μεταβή πρός αυτήν, διενοήθη νά έξέλθη πα
ρευθύς, καί πριν ύπάγη εις τόν σταθμ,όν τού σιδηοοδρόμ.ου πρό; ύποδοχήν τού ανεψιού, νά διέλθη διά τής οικίας τής φίλης του.
Ά π ό ήμισείας ώρας ή Βαλεντίνη ητο μόνη,
καί έν τ φ βρχχεί τούτω διαστήματι έπεδόθη
εις μυρίας ποικιλωτάτας σκέψεις περί τού αγνώ
στου έκείνου αξιωματικού, όστις τυχαίως έγένετο
ύποκείμενον τού μακρού διαλόγου έν τ ώ έργα99
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στηρίω τού γηραιού ζωγράφου. Ήγανάκτει δέ
σχεδόν κατά τού θείου, δστις έδειξε τοσαύτην άδυναμίαν, ώστε προθύμως ύπήκουσεν εις τήν παράκλησιν αύτής καί έξεστόμισε τό άποτρόπαιον
έπίθετον τού .ανεψιού του. Τό όνομα τούτο δπερ
άδιαλείπτως άντήχει βομβούν περί τά ώ τά της
ώς θλιβερός καγχασμός παράφρονος, τήν άπήλπιζε. Προσεπάθει, συγκεντρούσα πάσας της ψυ
χής αύτής τάς δυνάμεις, νά άκούση τό όνομα
τούτο μ ετ’ αταραξίας, έλπίζουσα ότι θά φανώσιν εις αύτήν άλιγώτερον βό'ελυκταί αί συλλαβαί αυτού. Τό έπανελάμβανε μάλιστα κάμπτουσα
έπιχαρίτως τήν φωνήν, άλλ’ ούδέν κατώρθωνε.
Τ ό όνομα εμενεν άναίσθητον ή βδελυρά α 
σχήμια αυτού κατ’ ούδέν ΰπεχώρει πρό των έπαγωγοτάτων θωπειών τής ταλαίνης χήρας, ήτις
ήτο σχεδόν έκμανής, διότι δέν ήδύνατο νά δ α μάση τό άτίθασσον καί φοβερόν τούτο όνομα.
Αίφνης υπηρέτης έλθών άνήγγειλε τήν Ιπίσκεψιν τού κ. Δελωρή.
— Ά ! τί καλά έκάματε καί ήλθετε προ τής
ώρισμένης ώρας ! είπε τρέχουσα πρός τόν φίλον
της, σας ευχαριστώ .. . ’Ελάτε εις τόν κήπον.
Έ χ ω ανάγκην άέρος.. . Είμαι υπερβολικά έξηρεθισμένη καί πταίετε σείς, μάλιστα, σείς
πταίετε. . .
Ή Βαλεντίνη έξηκολούθησεν οΰτω λαλούσα
ϊπί τινας στιγμάς, βαδίζουσα έναγωνίως έν τή
αιθούση.
Ό κ. Δελωρής ούχί άνευ δυσκολίας εύρε τρό
πον νά γνωστοποίηση πρός αυτήν τό αίτιον τής
έπισκέψεώς του πρό τής ώρισμένης ώρας.
— Τότε, έκάματε πολύ κακά, διέκοψε μετά
τραχύτητος, δέν σας ευχαριστώ π λέον.. , Θέ
λετε λοιπόν νά μ’ άφήσετε ίσα ίσα τώ ρα δπου
έχω μεγίστην ανάγκην ανθρώπινης ομιλίας !
Κρίμα δπου ε'λεγα δτι έχετε γενναία αισθήματα!
Ημείς αί γυναίκες δέν εϊμεθα τόσον άστατοι, δέν
προσπαθοϋμεν νά αρπάξωμεν τήν έλαχίστην
πρόφασιν διά νά παραβώμεν τόν λόγον μας ! . .
Π ώ ς ! . . . δέν μου ύπεσχέθητε μεθ’ δρκου μόλις
πρό μιάς ώρας, νά ε”λθετε νά συμφάγωμεν; καί
τ ώ ρ α .. . Μήπως σας είμαι οχληρά; Ώ I μεί
νετε ήσυχος, καί ποτέ άλλοτε δέν θά ελθω νά
σας ενοχλήσω ζητούσα παρηγοριάν.. .
Ό καλλιτέχνης ϊστατο άναυδος. Μόλις ή δυ νήθη νά κινήση τήν χείρα καί νά ποιήση
νεύμα διαμαρτυρίας, άκούων ουτω διαστρεφομένην τήν φιλίαν του. «Έ χ ε ι τά νεύρά της, διενοήθη, ας περιμείνω νά κοπάση ή τρικυμία».
Μετ’ ολίγον έπήλθεν ή ποθητή γαλήνη. ΤΙ
Βαλεντίνη αίσχυνομένη πως, ¿κοκκίνισε, άπέμαξεν εν δάκου καί ¿ψιθύρισε «Συγγνώμην».
Ο γηραιός ζωγράφο; ήδύνατο ήδη νά έξη ·
γηθή. Ά λ λ ’ έκείνη δέν τον άφήκεν, ύπολαβούσα
μετά φωνής γαληνιαίας :
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— ΙΙρό ολίγου είπα πολλάς ανοησίας, δέν
είν’ αλήθεια ; Μή τας ένθυμεϊσθε παρακαλώ, λη
σμονήσετε τ α ς . . . ’Εννοείται ομοις, προσέθηκε
μετά έτοιμότητος άποκρουούσης οίαν δήποτε άντίρρησιν, καί ώς έάν ύπεμίμνησκέ τι έκ τών
προτέρων συμπεφωνημένον, εννοείται, καλέ μου
γεΐτον, δτι θά παραγγείλω νά προστεθή εις τήν
τράπεζαν καί τρίτον πενάκιον. . . Λοιπόν γρή
γορα τρέζατε εις τόν σταθμόν τού σιδηροδρόμου,
μά μή κάθεσθε. Δέν βλέπετε τί ώρα είνε ; Σ άς
δ ίδ ω καιρόν ενός τετάρτου περιπλέον διά νά ά σπασθήτε μέ τήν ησυχίαν σας τόν κύριον. . . ’Ιά
κωβον. Ό στρατιωτικός, ήκουσα νά λέγουν πολλάκις, δέν πολυαγαπά τάς παρά πολλάς φιλο
φρονήσεις· έλπίζω λοιπόν δτι καί σείς θά συντελέσετε ώστε νά δεχθή τήν προσκλησίν μου.
Καί τα ύ τα λέγουσα ή Βαλεντίνη ώθει τόν
ζωγράφον, δστις άνεπαισθήτως εύρέθη πλησίον
τής θύρας, οΰτος δέ πριν προφθάση νά άποκριθή
ήτο ήδη ε“ξω εις τά πρόθυρα τής οικίας. "Α μα
δέ άνοίξας τό στόμα ίνκ είπη τις οίδέ τι, παρετήρησεν δτι ή φαιδρά καί ζωηρά αύτού φίλη
εϊχεν έξαφανισθή.
Ί Ιτο λοιπόν ήναγκασμένος νά έκτελέση κατά
γράμμα τό πρόγραμμα τής νεαράς χήρας.
Ε’
Ό ζωγράφος, άπό τινων έτών φίλος ών τής
Βαλεντίνης, πολλάκις έτυχε τής ευκαιρίας νά
είπη περί τής αξιέραστου γείτονός του πρός τόν
ανεψιόν του. Α λλ’ όμω: πάντοτε έξεφράζετο περί
τής έπαγωγού καί κινδυνώδους ταύτης χήρας
μετά πολλής προσοχής καί περισκέψεως, ϊνα μή
διεγείρη τήν περιεργίαν τού ’Ιακώβου καί ζ η τήση οότος νά την γνωρίση. Όθεν δτε, καταβάς
άπό τής σιδηροδρομικής άμάξης έμαθε παρά τού
θείου του δτι έμελλον νά πορευθώσιν εις τής νεα
ράς χήρας, ήσθάνθη πολλήν στενοχώριαν καί δυ
σκολίαν.
Τό νά συμφάγη μετά γυναικός ήν ουδέποτε
είχε πλησιάση καί, ώς είκός, νά ύποβληθή εις
ίνόχλησιν, έν ώ αύτός ήρχετο ζητών άνάπαυσιν καί έξοχικήν έλευθερίαν, τώ έφαίνετο ώς ένόχλησις ανεπανόρθωτος. Τούτου δ ’ ένεκα τό πρόσωπόν του έγένετο σκυθρωπόν.
Ά λ λ ’ δ θεϊός του τουναντίον άγαλλόμενος,
διότι έβλεπε προσφιλέστατον συγγενή, διότι ό
αξιόλογος ανεψιός του έμελλε μετ’ οΰ πολύ νά
μ εταβάλη τό δυσώνυμον όνομά του, ούχ ήττον
δέ ήτο ευτυχής, διότι είχεν άνακαλύψη παρά
τη νεαρά χήρα διαθέσεις έγκαρδίους. Όθεν ά προκαλύπτως έξύμνησε πάσας τάς άρετάς τής
νεαράς φίλης του μετά τής αύτής τελειότητος
καί τέχνης, μεθ’ ής έζωγράφει εύμορφοτάτας γυ
ναικών κεφαλάς. Ό δέ ανεψιός άκροώμενος τήν
λαμπράν ταύτην περιγραφήν, ήσθάνθη κ ατά μι

κρόν έλαττουμένην τήν κατέχουσαν αύτον άνίαν.
Μετ’ ολίγον οί δύο προσκεκλημένοι εΐσήρχοντο
διά τής κιγκλιδωτής πύλης καί είσήγοντο εις
τήν αίθουσαν τής υποδοχής. Ή Βαλεντίνη άνέμενεν αύτού:, ήτο δέ εύμορφοτατη καί υπερήφα
νος ώς έκ τής νίκης ήν ένίκησε, βλέπουσα τον ζω 
γράφον ύπακούσαντα. Ούτος δέ παρουσιάζων τόν
συνταγματάρχην είπε :
— Ό κύριος. . . . ’Ιάκωβος.
Ειπε δέ ταύτα στηρίζων τήν φωνήν του έπί
τών αποσιωπητικών,ιΰστε ή Βαλεντίνη εκοκκίνισεν άκούσασα άπ αξ έτι ώρυόμενον εις τα ώ τα
της τό κακώνυμου έπίθετον τού αξιωματικού.
Ό γηραιός ζωγράφος παρετήρησε τό πάθημα
τής νεαράς χήρας καί διεσκέδασεν ολίγον, -:ν ώ
έκείνη καί δ ανεψιός του άντήλλασσον τάς πρώτας
φιλοφρονήσεις.
Οί δύο οΰτοι έγίνωσκον άλλήλους μόνον διά
Οθεν
τών προφορι*ιών εικόνων τού ζωγράφου.
έξήταζον άλλήλους μετά μεγάλης προσοχής καί
έπιμελείας. Ένδομύχως έκάτερος αύτών ώμολόγησεν δτι τό σχέδιον τού ζωγράφου ώς προς τας
γραμμάς ήτο ακριβέστατου.
Άπελείπετο ήδη νά σπουδάσωσι τόν χαρα"
κτήρα, καί όντως, δτε ήλθεν ή ώρα νά άποχωρισθώσιν, έβεβαίωσαν άμοιβαίως δτι δ γηραιός ζω 
γράφος διετύπωσε τάς ψυχολογικάς αύτού παρα
τηρήσεις μετά τής αύτής άκριβείας, μεθ ης πε
ριέγραψε καί παρέστησε τό καθ’ αύτο φυσικόν
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κοπή ούτε ή άφαίρεσες ήδύνατο νά την συνδράμη
εις βελτίωσιν τού ονόματος, όπερ ένεφανίζετο ένωπιόν της ειδεχθέστατου, κεφαλαίοις γράμμασι
γεγραμμένον, καί ούδέν αίματοσταγές τραύμα φέρον έκ τών γενναίων τής χήρας άκρωτηριασμ,ών.
Άλλοίμονον ! έτη πρέπει νά παρέλθουν διά νά
το συνηθίση τις ! . . Ά λ λ ά καί πώς να το συνη
θίση; άλλο τούτο πάλιν φοβερόν ζ ή τη μ α .»
Καί ειρωνεία δεινή συνέστελλε τά ρόδινα αύ
τής χείλη.
Ά λ λ ά μετ’ ού πολύ έξηκολούθει πάλιν τόν
διακοπέντα μονόλογόν της.
«Δέν λέγω πάλιν δτι τό όνομα αύτό είνε δλως
διόλου άνυπόφορον. . Τί άλλόκοτον πράγμα είνε
ή συνήθεια!.. . θεέ μου, πόσον ή άρχή θά είνε
οχληρά καί δύσκολος!»
Αί βαθμιαίαι αΰται παραχωρήσεις καί υπο
χωρήσεις τής νεαράς χήρας ούδέν άλλο βε
βαίως άπεδείκνυον, ή δτι ή έντύπωσις ήν ένεποίησεν ό συνταγματάρχης εις τόν νούν αύτής
καί μάλιστα εις τήν καρδίαν, θά ήτο πάντως
ζω η ροτάτη . . .
Ώ ρ α ς δλας έμεινεν άγρυπνούσα καί ταύτα
πάντα διανοουμένη. ’Εκοιμήθη δέ πολύ άργά.
Κ α τά τό διάστημα τής αγρυπνίας ταύτης ήλαττώθη έπαισθητώς ή προς τό άσχημου ονομα
άποστροφή αύτής, ώστε πριν ή κλείση τούς ο
φθαλμούς ή συνήθης αύτής περί τού ονόματοςλέξις : «άδόνατον» άντικατεστάθη ύπότής φράσεως:
«α ς προσπαθήσω».

όν, τό σώμα.
Ή Βαλεντίνη μείνασα μόνη, διενοήθη δτι ή
Ά λ λ ά καί ό συνταγματάρχης ητο τεταραγδύνατο κάλλιστα νά δμολογήση δτι δ συνταγμα
μένος. Ώ ς ένθυμεϊσθε, είσήλθεν εις τόν οίκον τής
τάρχης ήτο άνήο κατά πάντα τοιούτος, δποίον
νεαράς χήρας σιωπηλώς ένθαρρυνόμενος ύπο τού
σύζυγον αυτή ηύχετο νά λάβη.
θείου του, δτι ήδύνατο κάλλιστα νά την θεωρή
Καί ταύτα μέν καλώς· άλλά τό όνομά του,
ώς έπίδοξον σύζυγον. Είχε δέ ένδομύχως φόβον
τό κακώνυμου έκεϊνο όνομα, δπερ ακούσασα κατά
τινά, διότι δ γηραιός ζωγράφος ούδέν είπε πρός
πρώτον είχε £ήξη κραυγήν φρίκης, τό ονομα δπερ
αύτόν παρέχον έλαχίστην καν ύπόνοιαν περί τού
έπίεζε την μνήμην αύτής καί τό στήθος ώς δει
όντως δυνατού τής πληρώσεως τών διακαών του
νός έφι ά λ τη ς!
πόθων.
Οϊμοι, τό όνομα τούτο ένεφανίσθη ένώπιόν της
Εύθύς ώς άπεμακρύνθησαν βήματά τινα άπό
άπειλητικον καί έσκίαζε το εύφρόσυνον αύτής ο
τού
οίκου τής νέας, δ θείος είπε πρώτος διακό
νείρου.
πτων
τήν σιγήν.
«Τ ώ ν αδυνάτων! τών άδυνατων !» ανεφώνη—
Λοιπόν, άγαπητέ μου, πώς σου φαίνεται;
σεν άπελπις, λαμβάνουσα την κεφαλήν δια τών
νά
μου
είπής είλικρινώς, είμπορούσες νά την άπυρετωδώς κινούμενων χειρών της.
γ α π ή σ η ς;
Έ π ειτα δέ μετά στ’ιγμιαίαν σιγήν, καθ’ ην
— Πώς μου φαίνεται; αισθάνομαι δτι είμαι
επανήλθεν ή γαλήνη καί τό λογικόν της, ηκουδιατεθειμένος νά την άγαπήσω, άγαπητέ μου
ετο ψιθυρίζουσα μετά πικρίας : ^Τί δυστυχία ! . .
θείε, καί διά τούτο θά έχω άρκετήν φρόνησιν
έάν τούλάχιστον τό όνομά του ητο τοιούτον.. .
νά μή την ίδω άλλην μίαν φοράν, έκτος
ή τοιούτον," θά ήτο δυνατόν νά το συνειθίση κα
πλέον. . .
νείς βαθμηδόν», καί έπανελάμβανε διάφορα ά
— ’Εκτός πλέον ; . . . Έ λ α , τελείωνε τήν
σχημα καί δυσώνυμα ονόματα.
φράσιν
σου.
"'Ε πειτα δέ λαμβάνουσα τό κτηνώδες όνομα
—
Έ
κτος πλέον αν έχετε τίποτε άλλον λό
τού συνταγματάρχου, έσχημάτιζεν αύτο ύποκογον
σπουδαίου
νά με άναγκάσετε νά πράξω άλριστικόν, τό ήκρωτηρίαζε ποτέ μεν από τής άρχής, ποτέ δέ άπό τού τέλους, αλλ ουτε ή απο | λως πως.

789

ΕΣΤΙΑ
788

ΕΣΤ I A

— Ένα. ¡¿όνον λόγον έχω καί καλόν, νά σε I καί μάλλον ώπλισμένον, καί διά τούτο άνευ πε
ίδώ μέ ¡λίαν γυναίκα αξίαν σου.
ριστροφών ώμίλησε πρός α ύ τή ν ά λ λ ’ ούχί πάλιν
— Περίφημα !
ώ ς τις τυφλός καί αδέξιος, άλ λα ώ ς συνετός δι
— Τότε λοιπόν Θά γίνη.
πλωμάτης.
— Ά λ λ ’ ή διαβεβαίωσές σας όμως, θεΐέ μ.ου,
— Είξεύρετε, κόρη μου, είπεν, οτι τά άποτε δέν Οά με κάμη καί τόσον αύθάδη, ώστε νά νο λέσματα τής χθεσινής έπισκέψεως μας επικυρώ
μίζω ότι ρ.όντ) ή παρουσία μου άρκεΤ διά να
νουν τούς φόβους μου τούς δποίους είχα την τιμήν
κυριεύσω τοιοϋτον φρούριον.
να σας ανακοινώσω ; Δέν Οά τον έπανίδητε τόν
— Καί όμως τό φρούριον έκαμε προτάσεις περί
άνεψιόν μου.
παραδόσεως. Μου φαίνεται σαν νά είδα μικράν
Η Βαλεντίνη συνεταράχθη ένεκα τού αποτό
λευκά,ν στιμαίαν.. ζτιτοϋν νά έλθουν εις δια
μου τής φιλικής ταύτης άνκκοινώσεως. Δακνουσα
πραγματεύσεις. Έμ.πρός, περίφημ.α ! βλέπεις
δέ τά χείλη της έκοκκίνισεν, έμ.ειδίασε καί μετά
πώς με κάμνεις νά ομιλώ καί εγώ σαν να ήμουν
πολλής χαριτος καί πικρίας ήρώ τησε:
στρατιωτικός; . . Ή Βαλεντίνη σε αγαπά, εϊξευ— Καί διατί τάχατες !. ..
ρέτο. "Αν τό ’κατάλαβες η δέν το κατάλαβες τί
— "Ας όμιλήσωμεν σοβαρότερον, αγαπητή
με μέλει, έγο> θέλω να έχο> τον λόγον σου νά τα
μου, καί άς ρ.ή παίζωμεν μέ τό άσήμαντον τούτο
τελειώσω τα π ράγμ ατα, καί δέν σ ’ ερωτώ πλέον
πρόσκομ,μα, τό δποϊον όμως δέν έννοώ καί να το
. . . . Κ αί τί καλά ! τί καλά όπου έκαμες καί
άφήσω νά δεινωθή . Ό ’ Ιάκωβος σήμερον σας
•ηλλαξες τό ονομάσου, είδε μ ή ·· . .
αγαπ ά πολ.ύ, καί αύριον θά σας άγαπ ά ύπερ— "Α ! είπεν ό Ιάκωβος ολίγον πειρχχθείς,
βολικώς.
καί δέν Οά με -ήγάπα αν είχα τό όνομά μου ;
Ή Βαλεντίνη ήσθάνθη εν έαυτή φλόγα κα— Ά λ λ α πάλιν ! Ά φ ’ ού σε λέγω ότι σε α
ταβιβριύσκουσαν τήν καοδίαν της. ’Εν τούτοις ή 
γ απ ά, αν καί το είξεύρει τό διαβολοόνομά σου.
ρώτησε μ.ετά τίνος σοβαρότητος:
— Καί τής το είπετε; ύπέλαβεν ό συνταγμα
— Καί πού έγκειται τό κακόν, έν ή) περιτάρχης λαβών ολίγον θάρρος καί ελπίδα . Καί
πτώσει δ άνεψιός σας ήθελέ μ ’ άγαπή,ση, έάν
λέγετε οτι τόσον μ ’ ά γ α π γ, ώστε να παραβλέψη
έ (ώ το επέτρεπον ;
το όνομα ;
_
Μά, κόρη μου, τό κακόν έγκειται, καθώς
— Μετατοπίζεις τό ζήττιμα, άγαπτ,τέ μου;
κάλλιστα είξεύρετε, εις τό όνομα τό δποϊον σείς
Ν ά σε ’πάρη μ ’ αύτό τό όνομα θά ήτο μ ά τό ναι
ποτέ δέν θά συναινέσετε νά παραδεχθή,τε.
πολύ νόστιμον ! . . . Η Βαλεντίντι να συναινέση
Ή Βαλεντίνη άνεστέναξεν έκ βαθέων καί μετά
νά την λέγουν κυρίαν.. . . ; δμιλεϊς σπουδαίο.ς;
τίνος μελαγχολίας είπε :
μέ τα σωστά σου; Έ , τί λέγεις,νά την βολιδο
— Ά λ λ ’ έάν όμως δέν μ.’ έμποδίση τό όνομα;
σκοπήσω να ΐδώ τί φρονεί περί τού ονόματος ;
— Τί εϊπετε... ; ήρώτησεν δ ζωγράφος σφο
— Σ ά ς παρακαλώ μάλιστα, θεΐέ μου, είπε
δρά συγκεκινημένος καί περιχαρής.
ζωηρώς ό Ιάκωβος,διότι έάν κ αταλάβω οτι είνε
— Την αλήθειαν, ύπέλαβεν ή νέα, καί μόντ,ν
δυνατόν νά με προτιμήση άφ’ ού πρώτον άλλαξω
ττ,ν άλήθεεαν σάς είπα· διότι άπό χθές δέν ή τό όνομά μου, τότε θά συμβουλευθώ την άξιοπρέξεύρετε πόσας μηχανάς έπενόησα διά νά κατορ
πειάν μου καί δέν θά ανεχθώ νά το αλλάξω μό
θώσω νά ύπερπηδήσω τό φοβερόν τούτο έμ.πόδιον,
νον καί μόνον διά να είπή αύτή τό ναι.
νά συνηθίσω τό άπαίσιον αύτό όνομα. Ά π ό τής
— Μα τί άνθρωποι είνε αύτοί οί στρατιωτι
στιγμής άφ’ ή ; άπεχωρίσθημεν, κατέβαλα ζήλον
κοί ακόμη καί όταν είνε ερωτευμένοι ! . . . Ν ά,
ύπεράνθρωπον! Δέν είξεύρετε πόσον ήγωνίσθην
έφθάσαμεν εις τό αρχοντικόν μας, άς άνάψωμεν
ολην νύκτα κατά τού ονόματος τούτου, τού
ένα. σιγαράκι καί άς άλλάξωμεν δμιλίαν.
δποίου έκαστον στοιχεΐον άπεχωρίζετο καί ή ρ χετο έμπρός μου φλογοβόλον ώς φάντασμα καί
μ ’ έφόβιζε. ’Ε γώ μόνον είξεύρω τί ύπέφερα όλτ.ν
Τήν επιούσαν περί ώραν 1 μ. μ. δ ζωγράφος
νύκτα. Προ ολίγων ώρών το όνομα τούτο το α μετέβη μόνος εις τής νεαράς χήρας. Ή συνήθως
πεστρεφόμην καί προσεπάθουν νά το άποδιώξω
φαιδρά αυτού όψις ήτο πως τεταραγμένη, ένεκα
άπό τήν μνήμην μ.ου καί άπό τά χείλη μου,
τή,ς άξιώσεως τ,ν είχεν δ ανεψιός του νά τον θεπρό πάντων άπό τά χείλη μου. Ά λ λ ά τώρα
λή,ση ή Βαλεντίνη μετά τού άφορήτου ονόμα
ομ.ως τό φέρω πρό των οφθαλμών μου, τό κυττάτος του.
ζ ω καί έπειτά το προφέρω. Κ α τ’ άρχάς διά
Ή κατέχουσα τόν γηραιόν μέριμνα έξέλιπεν,
νά το συνηθίσω έκάθισα καί τό έσυλλάβιζα σάν
ευθύς ώς είδε καί τό πρόσωπον τή,ς Βαλεντίνης
παιδάκι· άλλά συγχρόνως ομως έφανταζόμην καί
έ'ηλλοιωμένον ένεκα τής αϋπνίας. Τοσούτον δέ
έκεΐνον εις τόν δποϊον ανήκει τό όνομα. Τί νά
την είδε καταβεβλημένη-' καί συνεσταλμένην,
σας εΐπώ! δέν μου φαίνεται πλέον τόσον φοβε
ώστε άδιστάκτως ήσθάνθη έαυτόν ίσχυρότερον
ρόν. Ά λ λ ά τί τα θέλετε ! δέν Οά κατορθώσω νά

ς"

αγαπήσω όνομα τοιούτον, προσεθηκεν ή Βαλεν
τίνης μ ετά χαριεστάτου μορφασμού,άλλά αίσθάνομ,αι ότι θά κατορθώσοι νά το ανέχομαι καί νά
το ύποφ έοω... Πότε θά γίνη τούτο ; Θεέ μου!
καθώς βλέπω, Οαροώ οτι πρέπει νά παρέλθουν
δύο τουλάχιστον έβδομάδες, ίσως δέ καί μία
μόνον, τις οίδε !
Ό γηραιός ζωγράφος δακρύων άμ α καί γελών |
δέν ή,δυνήθη νά κοατηθή περισσότερον.
— Άγαπητόν.μου τέκνον, είπε άρπάζων μετά
συγκινήσεως τήν δεξιάν τής νεαράς γυναικός, αρ
κεί ή δοκιμή. Ά νέλαβες άγώνα διά τόν δποϊον
θά σοι οφείλεται μεγίστη χάρις αιωνίως. Ά φ ε ς
μ.ε νά σε βραβεύσω τώρα εύθύς, διότι μετ’ ολίγον
Οά μ.ε αίτιάσαι διότι σε έτυράννησα μ,αταίως τό
σην ώ ραν. . . Ό χ ι, κόρη μ.ου! δέν θά ονομάζε
σαι κυρία...κυρία... ’ ς την όργή τό άπαίσιον αύτό
όνομα! δέν θέλω πλέον νά το εκστομίσω.

λαμ-βάνων τόν πΐλόν του, αί γυναίκες έχουν π ερισσοτέραν σοφίαν παρά τ ά ε’θνη, καί περισσοτέραν καρδίαν παρά τούς άνδρας.
[ Έ κ
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Δεικνύοντες πεός ή πενία συντελεί εις τό μ εγαλόβουλον καί εις τήν τών ιδεών μεγαλοπρέ
πειαν καί λαμπρότητα, ταυτοχρόνως όφείλομεν
νά δείξωμεν καί τό άσθενές αύτής μέρος καί τούς
σκοπέλους αύτής· Καί δη όσάκις ή πενία δέν
εμπνέει τήν χαμέρπειαν καί τόν φθόνον, δυνα
τόν
νά τίκττ) σκαιάν ύπερηφανίχν καί ποιάν τινα
Ή Βαλεντίνη άναυδος καί ατενές εχουσα τό
αλαζονείαν
κατ’ ούδέν εύλογωτέραν τής αλαζο
λαμπρόν αύτής βλέμμα ήκροάτο άπλήστως τών
νείας
τού
γένους
καί τού πλούτου. Τέλος δέν
λόγων τού ζωγράφου. Δέν τ,δύνατο νά νοή,ση τί
είνε
αρετή
μ,είζων
τό νά είνε τις πένης μάλλον
έσήμαινον, έκεϊνος δέ δέν το ε"λεγε ταχέως ώς
ή
πλούσιος,
διότι
ή
άληθής συμβουλή τής φρο—
έκείνη έπεθύμει.
νήσεως είνε, κατά τήν ε’μήν γνώμην, νά μή εκ
— Μά τί σημαίνουν αύτά όπου λέγετε ; ή ρ ώ 
πλήσσεται τις επί τη κοινωνική αύτού κ α τα τησε σειούσα τήν δεξιάν τού γηραιού αύτής φίλου. I
στάσει, έστω κϋτη οϊα δή,ποτε- διότι δ έπαιρό— ’Ιδού, χαρίεσσά μ.ου Βαλεντίνη- δ ’Ιάκω
μενος έπί τή πενία αύτού δέν απέχει πολύ τού
βος θά έχη τό δικαίωμα έντός τριών μηνών νά
αίσχύνεσθαι ένεκα αύτής, τό δέ καταφοονεϊν τού
λάβη άλλο έπίθιτον.
πλούτου ούδέν άλλο είνε, ή σφοδρώς έπιθυμεϊν
Καί εξήγησε καταλεπτώς τάς ενεργείας του αύτού. Σφόδρχ έπεθύμουν νά ίδ ω τού; πένηταςνοανεψιού του, άς ήμ.εΐς γινώσκομεν ήδη.
ούντας τόν πλούτον, καί τούς πλουσίους νοούντας
— " Α ! άνέπνευσεν ή Βαλεντίνη, προφανώς
τήν πενίκνδιότι οφείλει τις νά λάβη άπλήν τινα
άνκκουφισθεΐσα. Ί σ ω ς έκαμα άσχημα νά μή καέννοιαν πάντων τών πραγμάτων, καίνάμή κ α τα ταστείλω τήν χαράν μου, προσέθηκε- άλ λά, σας
πατη άλαζονικώς τά αγαθά ών στερείται. Μά
π αρακαλώ νά μ.ου ε’ιπήτε είλικρίνώς.φαντασθήτε
λιστα δέ τοσούτον βδελύττομαι τήν ύπόκρισιν
μίαν στιγμήν τόν έαυτόν σας γυναίκα, θά σας
καί τό ψεύδος, ώστε Οά συνεβούλευον μ-άλλον τόν
ήτο εύχάριστον νά ακούετε νά σας λέγουν κυρίαν....
πένητα νά έπιθυμή τού πλούτου μετρίως ή νά
— Μή το εκστομίσιρς τό άπαίσιον όνομα, είπε
καταφρονή αύτού μεθ ύπεροψίας· τοσούτον φοκωμικώς δ γηραιός φράττων τ ά ώ τ ά του, εγώ το | βούμαι μήπως ύπό τήν υποκριτικήν τχύτην καάπεστρεφόμην περισσότερον. Έπρεπε νά ε”χη τι;
ταφρόνησιν ύποκρύπτηται κρύφια τις έπιθυμ.ία
τήν γενναιότητα στρατιωτικού διά νά ζήση μ.έ
καί άδικο; δυσμένεια κ ατά τών μάλλον εύνοηαύτό τριαντατέσσαρα δλόκληρα έ'τη.
θέντων.
Οί άνθρωποι ϊνα ζήσωσιν ε'χουσι χρείαν ού
Ό ζωγράφος ήγάλλετο επί τή αίσια έκβάσει
μ.όνον
τών έξωθεν πραγμάτων, άλλά πρός τού
τή ς εντολής ·ην είχεν άναλάβη. Εγειρόμενος δέ
τοι; καί χώρου τινός έπί τή ; γή ς· τούτ’ έστι κατοι
ϊνα άπέλθη πρός συνάντησιν τού ανεψιού του, -ήκίας, διαμονής·άρα καί δ τόπος έν ώ κατοικούριύτησεν άστείως καί π ω ; δηκτικώς τήν νεαράν
αεν έχει μεγάλην δύναμιν εις τό εύδαιμόνως ζην.
χήραν.
— Καί τί φρονείτε, περί τή,ς παλχιάς παροι I Ό θ εν ά ; είπωμεν καί περί τούτου όλίγας τιμίας « δ γάμος είνε λαχεϊον;»
— Φρονώ ότι παρήλθεν ή ισχύς της, άπεκρίθη
εύφυώς ή Βαλεντίνη. καί οτι πρέπει νά άναστραφή «τό λαχεϊον είνε γάμ ος», δι* εμέ τουλάχι
σ τ ο ν .. . Προσθέτω δέ ότι οί πτοιχοί μ.ου δέν θά
χάσουν τίποτε, διότι άντί τού λαχείου θά δ ι α 
νείμω δώρα επί τη εύκαιρία τών γάμων . . .
— Βεβαίως, ύπέλαβεν δ γηραιός ζωγράφος

νάς λέξεις.
Οί άνθρωποι κατοικούσ;·/ είτε έν τή έξοχή
είτε έν τ α ΐ; πόλεσι μικραϊς ή μεγάλαις, είτε έν
έπαρ/ίαις είτε έν πρωτευούσαις. Έ κ τούτου δέ
πολλά καί τά διάφορα έπακολουθήματα.
Ανέκαθεν περιεγράφησαν τ ά γλυκύτατα καί
σωτήρια αποτελέσματα τού αγροτικού βίου. Οί
ποιηταί έθεντο έν τή έξοχή τήν αγνότητα τών
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ήθών, την γαλήνην τής καρδίας, τα άφελή καί
εύπατρίδαι, ή οί πλουσιώτατοι τών πολιτών είσεβαστά αισθήματα· οσάκις δέ ήθέληοαν νά πε
χον έξοχήν, άλλά καί τότε σπανίως διέτριβον εν
ριγράφω« καί έκφράσωιι τ α γλυκύτατα των αι
αυτή,· άλ λά σήμερον όμως πάσαι σχεδόν αί κοισθημάτων, ένέβαλον αυτά εις το στόμα των α
νωνικαί τάξεις διανέμουσι τόν βίον αύτών με
γροτών. Ή ποιητική αϋτη υπερβολή ήγαγέ τιταξύ τής πόλεως καί τής εξοχής. Καί εάν μη
νας συγγραφείς εις όλως εναντίας ιδέας, καί διά
χανική τις μεταβολή έπήρχετο, καθιστώσα ά σημος τις των καθ’ ή μ ϊς μυθιστοριογρχφων έν
χρήστους τάς πλείστας τών έν τή έξοχή χειρών,
συγγράμματι ήμιτελεϊ μέν αλλά νευρώδει, περι
θά έβλέπετε ε”τι μείζονα τήν εις τάς πόλεις συρ
έγραψε τά αγροτικά ήθη διά των είδεχθεστάροήν τών χωρικών, ή δέ έξοχή θά κατωκεϊτο μό
των χ ρ ω μ ά τω ν άλλ’ ήμεϊς ουδόλως παρασυρόνον τό θέρος ύπό μεταναστών πολιτών. Φαντάζεμενοι ύπό των ονειροπολημάτων τής βουκολι
σθε λοιπόν όλως νέαν τάξιν πραγμάτων, καθ' ήν
κής ποεησεως, νομίζομεν οτι επιτρέπεται ήμίν νά
κέντρα μεν κατωκημένα θά ήσαν μόναι αί πό
πιστεύσωμεν ότι τά χρώ μ ατα ταϋτα είνε άγαν
λεις. ή δέ έξοχή, πλήν μόνων τών ολίγων χει
ύπερβολικά. Άναντιρρήτως ή τού ανθρώπου φϋρών τών χρησιμευουσών εις μηχανικήν τινα έ σις δυνατόν νά είνε ελαττωματική καί διεφθαρ
ξεργασίαν, θά έπεϊχε τρόπον τινα τόπον πολυ
μένη έν τοϊς άγροΐς ώς πανταχού, αλλαχού,σύμτελείας καί άναψυχής.
φημι δέ ότι ή ε'νδεια, ή άμαθία, ή άπόστασις
"Οπως δήποτε όρ.ως δ άγροτικός βίος συνδυαάπό των κέντρων τής παιδείας καί των φώτων,
ζόμενος πρός τόν έν ταϊς πόλεσι βίον, έστω καί
ή δεισιδαιμονία, οΰχί δέ σπανίοις ή ε"λλειψις θρη
έπί τοίς μετριωτάτοις όροις, είνέ τι έξαίρετον καί
σκείας, δύνανται νά γεννήσωσιν εν τινι τόπω,
εις άκρον ευεργετικόν καί δ διανύσας μέρος τού
παρά τισιν άνθρώποις, τό πνεύμα έκεϊνο τής α 
βίου αϋτού έν τή τύρβη τών συμφερόντων, τών
γενούς πλεονεξίας, τού άγριου φθόνου καί τών
κ.ου.ματικών παθών ή τών έπιστημονικών μελεκτηνωδών παθών, άπερ δ περί ού δ λόγος συγ-ί
·
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των, αττερ/οαίνος εις ττ,ν ιςοχτ,ν αισυανετχι αναγραφεύς περιγράφει. ’Α λλά διστάζω νά πιστεύσω
κούφισιν, ής αί πρώται μ.άλιστα εντυπώσεις έχουσί
ότι δ υπαίθριος βίος, ή έντιμος τών αγρών έργατι τό μεθυστικόν.
σία δέν εχουσι δύναμίν τινα εις τήν ύγίειαν τού
ΤΙ έξοχή παρέχει ήμΐν δύο ειδών τέρψεις, τούτο
πνεύματος ώς ε’ις τήν τού σώμ,ατος. Κ α τ’ ακρι
μέν τήν ποικιλίαν τών θεαμ-άτων αυτής, τήν ήδύβή δε αναλογίαν δ αγροτικός βίος είνε εύδαιμοτητα τών εύωδ;ών, τήν καθαρότητα τής άτμο ·
νέστερος τού έν τή πόλει διά τούς ζώντας έκ
σφαίρας,
τήν γλυκυτάτην ποίησιν καί τά άρρητα
τή ς ίδιας τών χε'.ρών αύτών εργασίας· αί γ ε ω γόητρα
τής
φύσεως, τούτο δέ τά άγροτικά έργα,
πονικαί έργασίαι ε'χουσι ποικιλίαν, ήν δέν έχουτά
ήθη
τών
χωρικών καί τάς περιπετείας τών
σιν αί μηχανικαί, καί μάλλον άσκούσι τάς
αγαθών
τής
γής.
Πάντες δέ οί άνθρωποι καί έξ
πνευματικάς δυνάμεις, άπαιτούσαι πλείονα πρω
αύτών ετι τών άγαπώντων τήν έξοχήν, δέν είνε
τοβουλίαν, εόρεσιν, προσωπικήν πείραν· πρός δέ
έξ ίσου ικανοί πρός άπόλαυσιν τών δύο τούτων
τούτοις οί άγροί έτι μάλλον συνάπτουσιν τούς
όψεων τού αγροτικού βίου- διότι τούς μ.έν, μ ά 
ανθρώπους πρός άλλήλους. Τό χωρίον είνε μία
λιστα δέ τούς πάντοτε ζήσαντας έν τή έξοχή ή
οικογένεια, έν αύτω σχηματίζεται ίδιον πνεύμα
ένωρίς μετοικίσαντας εις αυτήν,τέρπει καί εύφραίνει
κοινωνικόν καί ποιά τις αγροτική χάρις περί τους
τό ωφέλιμον τής εξοχής, οί δέ τουναντίον μ.όνον
τρόπους, άρεταί έλλείπουσαι πολλάκις παρά
τόν έν τή πόλει βίον γινώσκοντες, άναζητούσιν
ταίς κάτω τάξεσι τ ώ / πόλεων. Παρατηρήσεως
δέ άξιον είνε ότι οί χωρικοί σπανίως εχουσιν ήθος | έν τή έξοχή ούδέν άλλο, ή ποιητικόν τι θέλγητρον ή εύάρεστον άνάπαυσιν. Καί οί μ.έν ά γ α ταπεινόν καί άνελεύθερον. Καί ναι μέν τά άγοο
πώσι τούς άγρούς, τάς καλλιεργουμένας γαίας,
τικά ταύτα ήθη δσημέραι κινδυνεύουσι νά έξαφανισθώσι, καθ’ όσον δέ αί αποστάσεις μηδενίζον
ται καί τ ά φ ώ τα διαδίδονται, οί χωρικοί θά
κερδήσωσι νέας κακίας καί νέας άρετας, άλλ’
Ά λ λ ’ όμως, ϊνα τις δύναται νά είπη ότι άληθώς
όμως ή δύναμις καί τά αποτελέσματα τού α 
αγαπ ά τήν έξοχήν, οφείλει νά άγαπ α αυτήν καί
γροτικού βίου ούδέποτε θά έκμηδενισθώσι τε
κατά τάς δύο τούτους τρόπους, τούτ’ε”στιν ού μ.ό
λείως.
νον διά τή ς φαντασίας, άλλά καί διά τών αι
Ά λ λ ω * τε συμβαίνει τις μεταβολή π αρά
σθήσεων. διά τε τής καρδίας καί τούνού. 'Οφείλει
δοξος- ή έξοχή έρχεται εις τήν πόλιν καί ή
β λ έ 'ω ν τήν γήν νά θεωοή αύτήν ώ ς τήν μεγαπόλις εις τήν εξοχήν. Καθ' 8σον προχωρούμεν,
λ.όδωρον τροφόν τού άνθ( ωπίνου γένους, καί τάς
ή εις τήν πόλιν μετοίκισις τών χωρικών προβαί
κατεσπαραγμένας αύτής πλευράς νά θεωρή ώς
νει αύξανομένη, άλλ' έξ έναντίας καί ή έκ τών
τάς πηγάςτού ζειδώρου £ιύακος, τού μέλλοντος ί πόλεων εις τήν έξοχήν μετοίκισες αυξάνει κατά
πειτα νά ρεύση εις τάς φλέβας τών ανθρώπων.
τήν αυτήν άναλογίαν. "Αλλοτε ·μόνοι οί μεγάλοι
Ά λ λ ' ϊνα κατορθώση τις τούτο ούχί φιλοσοφικώς
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σκεπτόμενος, άλλ' άπλώς καί άφελώς, ώς περί
πράγματος οίκειοτάτου, οφείλει νά λ ά β η γνώσιν
τής εξοχής όσον οίόν τε ένωρίς, καί νά έχη έξ
απαλών ονύχων πείραν τών τε δώρων αύτής καί
τών έργων.
Περί δέ τού βίου τού έν τή πόλει δύναται τις
καθ'όλου νά είπη, οτι δ βίος είνε τοσούτψ μάλ
λον άξιος προσοχής, οσω ύπάρχει έν μείζονι δμάδι
ανθρώπων. Καί όντως, όσον αί δμάδες καθίσταν
ται πολυπληθέστεραι,τοσούτον καί τά συμφέροντα
γενικεύονται καί άνυψούνταί' τ ά μικρά πάθη έχουσιν όλιγωτέρας άφορμάς καί όλιγωτέρας ευκαι
ρίας· επειδή δέ βλέπει τις πλείονας μέν ανθρώπους
άλλά πολύ σπανίως έ'να έκαστον αύτών ίδια,
τούτου ένεκα σπανιώτερον καί όυσκολώτερον άντιφέρονται οΐ άνθρωποι. Οϊ δεσμοί είνε όλιγώτερον
στενοί καί σπανιώτερον διασπώνται. Ή μεγάλη
διαφορά καί ποικιλία τών συμ.βάντων καί τών
υποθέσεων παράγει έννοιας καθολικωτέρας, καί
αί καθολικώτεραι ε’ννοιαι καθιστώσι δρχστηριωτέραν τήν διάνοιαν πάντων. Ή διάνοια μεγαλύνεται, έξευγενίζεται καί άκονάται, ένί λόγω
ένταύθα καταφαίνεται έν όλη αύτού τή γοητεία
τό θέλγητρον τής κοινωνίας. Καί χύτη μέν είνε ή
καλή όψις τών μεγάλων πόλεων καί ίδια τών
πρωτευουσών· άλ λ' υπάρχει όμ,ως καί τό αντί
στροφον μέρος.
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τελειώσεως. Ά λ λ ’ έξ ετέρου όμως, εάν τις γινώσκη νά είνε άμέτοχος καί υπέροχος τών μικρών
τοπικών συμφερόντων, τότε, έν ταίς ε’παρχίαις ή
ψυχή είνε μάλλον ελεύθερα καί μάλλον άφιλοκερδής, καί υπολείπεται αύτή καιρός ϊνα διανοήται, ϊνα όνειροπολή, ϊνα άγαπή. Ε πειδή δέ αί
περί πολιτικών δοξασιών εριόες δέν είνε πλύ πλη
σίον αύτής, όλιγώτερον εμπλέκεται εις αύτάς καί
κρίνει περί αύτών άφ’ ύψηλοτέρας περιωπής· ζή
μάλλον έν έαυτή, όλιγώτερον μεριμνώσα περί τού
τί διανοούνται οϊ άλλοι, ή περί τού τί αύτή ο
φείλει νά διανοήται, καί έποφθχλμιώσα όλιγώ
τερον πρός τό καινοφανές ή πρός τό άληθές. Τέλος
σκέπτεται καί πώς νά βελτιώση έαυτήν, περί ού
ούδόλως σχεδόν φροντίζουσιν οί τών μεγάλων
πόλεων κάτοικοι, διότι, άδιαλείπτως μ,εριμνώντες
περί τού μέλλοντος τού άνθρωπίνου γένους, δέν
εχουσι καιρόν περισσεύοντα προς βελτίωσιν έχυτών. Τοιαύται είνε αϊ ωφέλεια·., άς δ επαρχιακός
βίος δύναται νά. προσφέρη εις τούς γινώσκοντας
νά έπωφεληθώσιν αύτού.
Ά φ ’ ού δ τόπος συντελεί τοσούτον εϊς τήν τού
ανθρώπου εύδαιμονίαν, ή άλλαγή τού τόπου δέον
νά συγκαταριθμήται μεταξύ τών σπουδαιοτάτων
συμ-βάντων τού βίου· δύναται δέ αΰτη νά είνε
είτε έφήμ-ερος καί βραχεία, καί τότε είνε περιήγησις, ταξείδιον, είτε δριστική ή τούλάχιστον
αρκούντως παρατεταμένη, καί τότε είνε μετατό
πισες ή αλλαγή διαμονής. Έν έκατέρα δέ τών
περιστάσεων τούτων διάφορος είνε καί τής αλ
λαγής τού τόπου ή έπίδρασις έπί τε τής φαντασίας
καί τής τού βίου ευδαιμονίας.

Έ κ τών μεγάλων καί πολυθορύβων πόλεων
ελλείπει κυρίως τό αίσθημα τού εσωτερικού βίου,
καί τολμ,ώ είπεϊν, τό αίσθημα τού θείου.Έν ταίς
πόλεσε ταύταις έν αίς έχει τις πρό τών οφθαλ
μών αύτού τήν άδιάλειπτον κίνησιν τών άνθρωΤό ταξείδιον (εννοώ δέ τό γινόμενον χάριν
πίνων πραγμάτων, ένθα ή μέν ζω ή είνε τοσούτον
διασκεδάσεως
καί ούχί χάριν ύποθέσεων) είνε
ζωηρά, άστε δ θάνατος είνε απαρατήρητος, ή δέ
αντιπερισπασμός
έν τ ώ ανθρωπίνω βίω· είνε μέ
ΰπαρξις τοσούτον πλήρης, ώστε τό κενόν τών
σον
στιγμιαίας
αποφυγής
πάντων τών δεσμών,
πραγμάτων μόλις είνε έπαισθητόν, ένθα τά με
πάντων τών συμφερόντων, πασών τών φροντίδων
γ ά λ α έμπορικά τε καί πολιτικά καί φιλολογικά
ύφ’ ών δεσμεύεται συχνότατα καί δ εύδαιμονέσυμφέροντα, αί μεγάλαι φιλοδοξία·., αϊ μεγάλαι
στατος τών άνθρώπων, εινε κατάπαυσες πάντων
έπιθυμίαι δέν συγχωρούσιν εις τήν ψυχήν μιάς
τών παθών, ένός μόνου έξαιρουμένου, τής περικαν στιγμής άνεσιν, πώς είνε δυνατόν νά σκεφθή
εργίας. Ό ταξειδεύων καταλαμβανόμενος τρόπον
ή ψυχή περί τάξεώς τίνος αοράτου καί αμετα
τινά ύπό λήθης, δέν είνε φίλαρχος, φθονερός, ίδιοκίνητου : Τ ό μέν αόρατον είνε τό όνειρον, τό δέ
τελής, δοξομανής, μνησίκακος. Καταλείπει όπι
δρατόν είνε ολη ή πρχγμχτικότης. Ένί λόγω
σθεν αύτού πάντα ταύτα τ ά πάθη, βεβαιότατος
δύσκολος είνε ή συντριβή τής καρδίας, ή φρόότε
έπανελθών θά άνεύρη αύτά σώα καί ανέπαφα,
νησις άδιχλείπτως άπεώεΐται, ή δέ ψυχή παραάλλά
χαίρων ότι αποχωρίζεται αύτών πρός ώ
συρομίνη ύπό διηνεκούς τίνος κινήσεως, ούδέποτε
ραν, διότι γινώσκει κάλλιστα πόσον ακριβά α 
μ.ένει μόνη καθ’ έαυτήν, καί δ περί αύτήν αδιά
ναγκάζεται νά πληρώση τά ς πίκρας τέρψεις άς
λειπτος θόρυβος τού χειμάρρου τών ανθρωπίνων
παρέχουσεν αΰ τώ . Τό πρώτιστον καί κυριώταπραγμάτων δεν συγχωρεϊ αύτή μιάς στιγμής
τον θέλγητρον τού τχξειδίσυ προέρχεται, άν μή
άνάπαυσιν καί ειρήνην.
άπατώμαι, έκ τούτου, ότι οί τόποι εκείνοι, οί τοΠερί δέ τού εν ταίς έπαοχ'αις βίου άδικος
σοΰτον τέρποντες τους οφθαλμούς ήμών, ούδέν
είνε συνήθως ή κρίσις τών άνθρώπων. Ά ναντιρκοινόν εχουσι πρός τό συμφέρον ήμών ή πρός η
ρήτως ή συμβίωσις έν ταίς επαρχίας εινε κοινό
μάς αυτούς. Πρός ή μ ά ς ούδέν άλλο είνε, ή εΰάτερα καί ϋλικωτέρα, τά συμφέροντα είνε στενότερα,
ρεστόν τι θέαμα, όπερ βλέπομεν μ ετ’ εύαρεσκείας
ήττον περίπλοκα, καί κ α τ’ άκολουθίαν αί ίδέαι
άφιλοκερδούς. Αίσθανόμεθα ότι ούδέν αύτών
είνε μάλλον περ-.ωρισμίναι καί ήττον έπιδεκτικαί
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συνδέεται πρός ούδέν των ήμετέρων παθών. Έν
τή πόλει ταύτη έν ή κινούνται τοσούτοι άνθρω
ποι καί ήτις εινε όμοια προ; ήν κατοικούμε·/,
δέν υπάρχει άνθρωπος ού τ ά συμφέροντα δυνα
τόν να συνάπτωνταί πως πρός τά ήμέτερα, Ουδέ
οικία προς ήν συνδέεται θλιβερά τις άνάμνησις
η βλέμμα τεταραγμένον. Τ ά πάντα εινε ξένα
προς ήμάς. ’Α λ λ ά τότε, θά ειπη τις, τά πάντα
οφείλου« νά εινε εις ήμ.άς άδιάφορα.Δέν λέγομεν
τούτο, όχι, διότι υπάρχει πρώτον Ιδιαιτέρα τι;
καί δλως άνερμήνευτος τέρψις εν τή άδιαλείπτω
μεταλλαγή τών τόπων. Τόπος τις νέος καίπερ
στερούμενος καλλονής, δι’ αυτό τοϋτο μόνον ά·
ρέσκει ήμϊν. Ό ποια τέρψις όπόταν έν γνωστοτά τ ω ήμϊν δάσει άνακαλύψωμεν ατραπόν όμοίαν
μέν πρές πάσας τάς άλλας, ήν δμως ό ποϋς η
μών δεν έπάτησεν άκόμη! Ό ποια μέθη, όποιον πα
ράφοραν πάθος κατέλαβε τον άνθρωπον οτε παρετήρησεν ότι δέν έγίνωσκε τό ήμισυ της οικου
μένης, οτε άνεκάλυψε κόσμους άγνωστους, οϋς ή
φαντασία έκόσμει δι’ άπαραμίλλου κάλλους, διά
μόνον τον λόγον ότι ήσαν νέοι ! Αυτό τοϋτο συμ.βαίνει ήμϊν Οσάκις ταξειδεύομεν, όταν ίδωμεν
νέον τι τοπεΐον, νέαν τινά πόλιν. Κοινώς λέγουσιν οτι πάσαι αϊ πόλεις όμοιάζουσιν· ά λ λ ’ ούδέν
ψευδέστερον τούτου· διότι βεβαίως πάσα πόλις
ε'χει μέν οικίας πλατείας, οδούς, άλλ’ ή διάθεσις
αυτών ποικίλλει έπ’ άπειρον, καί ή εύτελεστάτη
πόλις έχει καί αύτη ίδιαν φυσιογνωμίαν. Καί
ναι μέν ή τοιαύτη τέρψις άμβλύνεται έπί τέλους
καθ’ όσον βλέπει τις πλείονας τόπους καί πόλεις,
συνηθίζει τις καί αυτήν την μεταβολήν καί υ.όνον τό έκτακτον προσελκύει τήν προσοχήν, άλλ’
όταν όμως ταξειδεύη τις τό πρώτον, τά πάντα
εινε θέας άξια, τά πάντα εινε έκτακτα καί α 
προσδόκητα· τό έρείπιον εινε θαυμαστόν τι, ή
διανυκτέρευσις έν πανδοκείω εινε μυθιστόρημα.
Πρός τήν τέρψιν δε τού καινοφανούς προστίθεται
ή τής συμπάθειας. Ό σ ω μάλλον άγνωστοι εινε
οί άνθρωποι ουτοι έκαστος Ιδία, τοσούτω συμπαθοϋμεν πρός αότους έν συνόλω θεωρουμένους. Έν
τοϊς κόλποι; τών κλειστών καί μ,υστηριωδών
έκείνων οικιών, περιδινοϋνται πάθη όμοια πρός
τά ήμέτερα, κινήσεις καί συγκρούσεις όμοιαι πρός
άς κατελιπομεν όπισθεν ημών, καί ας θά εΰρωμεν επανερχόμενοι, ύπάρχρυσιν άνθρωποι άγαπώμενοι καί μισούμενοι, έρχόμενοι καί απερχόμενοι,
πιστεύοντες καί άμφιβαλλοντες. Τπάρχουσιν έ
ρωτες, γάμοι, θάνατοι, γεννήσεις, άποκαταστάσεις. έορταί οίκογενειακαί, φιλικαί όμηγύρεις, φιλομ.ούσων διατριβαι καί νέων νεανιεύμ.ατα. Καί
αύταί ε"τι αϊ έρημοι όδοί, άς άπαντώμεν έν άπωτάταις πόλεσι, συγκινοϋσιν ημάς συλλογιζο-

αύταΐς. Κατέναντι τής φύσεως άλλοία τις συμ
πάθεια καταλαμβάνει ήμ άς, ή συμπάθεια ήν
έμπνέει ήμϊν ή ζωή ή έν τή φύσει, ή ζωή, ήν
άρρητός τις αιτία διέχεεν άφθόνως εις τούς κόλ
πους τών άναριθμήτων αύτής δημιουργημάτων.
’Εάν ή του τόπου άλλαγή δέν εινε έφήμερος
άλλ’ οριστική, αί έξ αύτής έντυπώσεις εινε διά
φοροι, λαμ.βάνουσαι χαρακτήρα αύστηρότερον
καί έμβριθέστερον. Ερχόμενοι εις τόπον νέον,ένθα
μέλλετε νά κατοικήσητε έπί μακρόν χρόνον, ίσως
δέ καί διά παντός, δύνασθε νά παρατηρήσητε
οτι συμβαίνει τρόπον τινά ρήγμά τι έν τ ω βίω,
έπερχομένης στιγμιαίας τινός άναστολής καί δια
κοπής. Ai πλεϊσται τών συμπαθειών καί τών
σχέσεων, τών συνημμένων πρός τόν τόπον δν κατελίπομεν, εξαφανίζονται ή διαλύονται ή, άκριβέστερον είπείν, ύπολείπεται :ξ αύτών μόνον ό τι
συμ.φέρει ήμϊν νά φυλάξωμεν, τούτ’έστι τά πάθη.
Δυνατόν νά ύπάρχωσιν έκ περιπτώσεως δεσμοί
τινες παρακολουθοϋντες ήμ.άς άπό τόπου εις τό
πον, άλλά καθ’ όλου δυναμεθα έίπεΐν ότι ό του
παρελθόντος βίος εξαφανίζεται πρό τών οφθαλ
μών ώ ; άλλος τις βίος, όταν καταλείπωμεν α υ 
τόν έν τ ώ τόπω δν ούδέποτε πλέον θά έπανίδωμεν. Τ )λον :κείνο τό μέρος τής ύπάρξεως ήμών
γίνεται ώ ; έπεισόδιον, όπερ θεώμεθα ε’ξωθεν μετά
τίνος οίονεί ολιγωρίας καί άπαρνήσεως, άλλά
ταύτοχρόνως καί μετά τρυφεράς συμπάθειας, ο
ποίαν αίσθανόμεθα ύπέρ τής ζωής τών συγγενών
ήμ·ών. Έ παναλαμβάνων δέ λέγο) ότι ή άπ ά ρνησις αύτη του παρελθόντος δέν εινε πάντοτε
ολική, όταν μεταβαίνωμ.εν άπό τόπου εί; τόπον
άλλά καί μερική μόνον έάν εινε, πάλιν εϊνε ωφέ
λιμος· καί δι’ αύτέ όταν ό βίος ήμών κατασταθή
καθ’ υπερβολήν δύσκολος εν τινι τόπω, είτε έξ
αίτιας τών περιστάσεων, είτε έξ ίδίου ήμών αύ
τών σφάλματος, τότε ή φρόνησις υπαγορεύει
ήμϊν νά μετοικίσωμεν. ΤΙ αλλαγή του άέρο; ω 
φελεί την ψυχήν καί τό σώμα, ή δε μετατόπισις
εινε συνήθως απαλλαγή. Όθεν όταν έρχώμεθα
εις τόπον νέον, ή ψυχή ήμών εινε μάλλον ή ήττον ώς πίναξ άγραφος. Καθ’ ήν δέ στιγμήν π α τήσωμεν τόν πόδα έπί του νέου έδάφους, συμβκίνει έν ήμϊν αίσθημά τι ανεξήγηταν· εύρισκόθα έν τόπω όστις πρός ήμάς εινε ούδέν,καί κατ’οΰδένατρόπον συγκινεϊούδεμ.ίαν ίνα τής ψυχής ήμών.
Ό τόποςούτοςείνε δι ημάς κενός, εινε άπλουν διά
στημα, εινε χώρος ού ούδεμίαν πλευράν έπεχειρήσαμεν νά καταλάβωμεν. Το αίσθημα τούτο τού κε
νού εινε σφόδρα οδυνηρόν εις τούς έχοντας χρείαν
άλλων ανθρώπων ϊνα ζήσωσιν, εις τούς ανθρώ
πους ών ή ψυχή ϊνα αίσθάνηται έαυτήν ύπάρχουσαν, ε’χει ανάγκην νά συνδέεται πρός πολλάς

μένους

άλλας ψυχάς διά τών δεσμών τών πόθων ή τών

είτε

τήν άλλοτ’ έν αύταις /.ινουιχεντ,ν

θορυβώδη ζωήν, είτε τήν σκοτεινήν καί

σιωπη

λήν ζωήν, ήτις φαίνεται κρυπτόμένη σήμερον έν

παθών ή τών συμπαθειών.
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νοτάτων καί έγκαρδίων σχέσεων καί αισθημάτων,
έάν τό θύμα εινε νέον καί ούδεμίαν ε’χει γνώσιν
τών ρηγμάτων τού βίου, έάν τό μέν παρελθόν
αύτού ήτο μεστόν χαράς καί κινήσεως, πλούτου
καί ένεργείας, τό δέ παρόν εινε σιωπηλόν καί
σκυθρωπόν, τότε τό αίσθημα τούτο τής ερημιάς
καί τού κενού δυνατόν νά γέννηση, τόν άπελπισμόν. Ά λ λ ά άς μή δεινώνωμεν ύπέρ τό μέτρον
τ ά πράγμ.ατα, άς μή πολλαπλασιαζωμεν τάς
απαίσιας περιπτώσεις, άς λάβωμεν τήν συνηθεστάτην καί κοινοτάτην ύπόθεσιν τής αλλαγής
καταστάσεως. Τολμώ είπεϊν ότι τό αίσθημα τής
έλευθερώσεως όπερ οίσθανόμεθα μεταξύ τού πα
ρελθόντος βίου λήξαντος ή δη , καί τού μέλλον
τος οστις άκόμη δέν ήρχισε, παρέχει εις τήν ψυ
χήν άναπαυσίν τινα στιγμιαίαν, ήτις, όμολογώ,
δέν άμοιρεΐ μέν Ολίψεως, άλλ’ ούδέ θέλγητρου
τινός, αν μάλιστα προστεθή καί ή σκέψις αΰτη
ή αμέσως έπερχομένη· σήμερον ίσως είμαι ακόμη
έλεύθερος καί μόνον εις εμέ αυτόν άνήκω. Δύνα
μαι νά εί'πω εις τήν ψυχήν μου έλευθέρως νά έκ>έξγ, τούς δεσμούς είτε τούς μέλλοντας είτε τούς
παρελθόντα;. Ά λ λ ’ αύριον ευθύς ώς κρούσω τήν
θύραν οικίας τινός, ώς έγγίσω ανθρώπου τινός τήν
χεϊρα, απ’ εκείνης ευθύς τής ώρας δέν είμαι
πλέον έλεύθερος, τά συμφέροντά μου συνδέονται j
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Μεταβαίνοντες άπό τής γραφής τών διασήμων άνδρών εις την τών κοινών θνητών έκπλησσόμεθα βλέποντες, ότι ή άπόστασις ή χωριζουσα
αύτούς συνίσταται και ινταύθα εις πολλάς πε
ριστάσεις εις τήν ε’ λλιιψιν τού μ.εγαλοτρεπούς,
διακεκριμένου καί σαφούς χαρακτήρος . Καί
δέν εινε μέν σπάνιοι οί άνθρωποι οί ευάρεστοι εις
τάς συνανχστροφάς, οί έπιμεύείς καί επιτήδειοι
έμποροι, οί καλοί πατέρες τών οικογενειών, αϊ
έράσμιαι δεσποινίδες καί οί εύφυεΐ; νέοι. άλλ'
άπαντες ούτοι δέν εινε κατ’ έ-.νχγκην καί χαρα
κτήρες καθ' εαυτούς διακεκριμένοι, σημα.νοντες
πνευματικώς, ή σημαντικαί καί πρωτότυποι προ
σωπικότητες, ένεκα τούτου δέ καί ή γραφή αύ
τών δέν εινε χαρακτηριστική. Εκ τούτου δέ

πρός άλλα συμ.φέροντα· καθήκοντα, σχέσεις, συμ
πάθεια'., άντιπαθειαι, σφά7.ματα, παρανοήσεις,
ξηγήσεις. πάντες οί δεσμοί, πάσαι αί υποχρεώ
σεις θά έπαναληφθώσιν ενταύθα όπως και αλ
λαχού· πάθη ανύπαρκτα έ'τι Οά γεννηθώσιν έν
έμοί. καί κατά μικρόν ή πόλις αΰτη, τό χωρίον
τούτο, ή φύσις αύτη θά έμψυχωθή καί θά σύν
δεση τήν ΰπαρξιν αύτής
πρός τήν ψυχήν
μου· θά κλαύσω ένταύθα, θά αγαπ ήσω , θά
μισήσω, Οά ευδοκιμήσω, θά άποτύχω, ισως
θά βελτιωθώ, ίσως θά τραπώ έπί τά χείρω' $°κιμασίαι άγνωστοί μ.ε άναμένουσι, ίσως θά εγκαταλίπω μετά σπαραγμών καρδίας τόν τόπον
τούτον, εις δν άποβ'.βαζομαι ήδη μετ' αδιαφο
ρίας, ίσως τέλος τό ενδαφος τούτο οπερ ουδέποτε
ό πούς μου έπάτησε θά γίνη, ή ύστάτη μου πά
τριε! Τό αίσθημα τούτο τού αγνώστου, ή προσ
δοκία αΰτη τού μέλλοντος, ή μετέωρος αΰτη
κατάστασις, μεταξύ έλπίδος καί φόβου, μεταξύ
αγαθών καί δεινών έξ ίσου μυστηριωδών, μ ετα
δίδει εις τήν ψυχήν ποιόν τινα τρόμον, περί ού
δέν δύναταί τι; νά εϊπη ό’τι δέν εινε τοσούτον
ευάρεστος οσον εινε πικρός καί ταραχώδης.
[Paul Janet; Philosophic du bonbeur]
I I .
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προέρχεται καί ή διάψευσις τώνέλπίδων έκείνων,
οϊτινες έπιδεικνύοντες γραφήν τινα γνωστού προ
σώπου ή οικείου καί συγγενούς εις τινα γραφο
λόγον, προσδοκώσι ν’ άκούσωσι παρ’ αύτού πάραυτα καί ΐδωσι πρό αύτών ζώσαν τήν εικόνα
τού προσώπου περί ού έρωτώσι. ’ Ενώ δέ αϊ άρεταί ή κακίαι τού περί ού ό λόγος προσώπου εινε
ώς έπί τό πού ύ όλως ασήμαντοι, γνωσταί δε μό
νον έν τώ κύκλω τών στενών φίλων καί οικείων,
δ γραφολόγος σχ·διαγ·ραφεΐ άμυδράν μονον εικόνα
μέτριου τιν'.ς καί κοινού ανθρώπου.
Μεταξύ όμως τών μεγάλων άνδρών καί τών
κοινών ανθρώπων ύπάρχουσι πολλάί καί διάφοροι
βαθμίδες, κατειλημ,μ.έναι πάσαι ύπά άξιων άντιπροσώπων. Οϋδείς εινε ο.Ιως όιν.ΐον άσημος· και
άν δέ ύπήρχε τοιούτός τις, ή γραφή αύτού έ
νεκα τούτου ήθελεν είναι λίαν ένδιαφέρων τύπος
τής σπα.',ίας τούτης τάξειυς τών ανθρώπων.
Λάβωμεν λοιπόν όλίγας τενάς γραφάς καί έξετάσωμ.εν αύτας.
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Πάντως ή γραφή αύτη εινε λογίου άνδρός.
“Εχει τι όντως το ιδιόρρυθμον εντελώς, άλλα
καί το εύγενές καί αριστοκρατικόν. Ό γράφων
διατελεϊ εις εύάρεστον οίκονομικώς κατάστασιν
ένεκα τούτου δε ή γραφή αύτοΰ είνε ήρεμος, φαι
δρά καί ενέχει πολύ το ανεξάρτητον. Έ ν γένει
δέ δ γράψα; τ ’ ανωτέρω, καίπερ φαινόμ.ενο; ώ ;
άνθρωπος ίδιορρύθαων όλως ιδεών, δέν είνε ασή
μαντος. Γράφει καθαρώς καί μεαετρημε'νως.Τοιοΰτο; λοιπόν Οά είνε καί δ πνευματικός αύτοΰ βίος.
Ό άνήρ ούτος δέν είνε μικρολόγος· τοΰτο δει
κνύει τό μέγεθος ~ών γραμμα των του· δεν είνε
άπηλπισμένος· τούτο δεικνύει ή στερεότης τής
γραφής,ιδίως γραμμάτων τινών. Δέν είνε φθονε
ρός ή κακός,άλλ’ ολίγον δηκτικός, διότι αί μοοφαί των γραμμ,άτων του δέν εινε λίαν στρογγύλαι, άλλα μ.άλλο·· προμήκεις καί πως γωνιώδεις.
Δέν είνε φιλάργυρες, διότι δέν φείδεται του χ ώ 
ρου. Ή γραφή του δέν περιέχει ματαιοδόξους
αύταρέοκους κορωνίδας, ούτε φαντασιώδεις καί
παραδόξους μορφας, ύποδεικνυούσας ά τακτόν όνειροπόλον καί φαντασιώδη άνθρωπον πνευματικώς
τε ή ύλικώς, ά λ λ ’ είνε άπλή, ά.ναπεπταμένη καί
ίκανώς εύανάγνωστος· δ γράφων είνε άνεζάρτητος, γνωρίζει τί θέλει καί τί πιστεύει, τοΰτο δέ
έγγυώνται ήμϊν τ ε άσύνδετα καί μή καλλιγρα
φικώς γεγραμμένα γράμμ ατα. "Α λλα γράμματα
συνδέει, άλ λα γράφει κεχωρισμένα· δύναται έπομένως νά συλλάβη ιδέαν τινά ώς αυθύπαρκτου
ένότητα, άλλα δύναται καί νά συνδέσν) πολλάς
έννοιας λογικώς. Συνενοϊ λοιπόν κλϊσιν πρός τό
ιδεώδες μ,ετά κλίσεως πρός τήν πραγματικό '.ητα,
θεωρίαν μ.ετά πράξεως. Έ νώ δέ άρέσκηται καί
εις τήν ποίησεν,δύναται νά διακριθή καί έπι πρα
κτικών πραγμάτων. "Οτι δέν είνε ματαιόδοξος
το εΐδομεν άνοετέρυ.’Αξιοπαρατήρητος είνε καί ή
παχύτης τοΰ Σ , I»‘έως τών άνω αύτοΰ γραμμών,
σημεϊον θελήσεως ίκανώς επιμόνου. Δεικνύει έπίσης δτι δ γράφων ζητεί νά κυριαρχή άλλων πνευ

ματικώς, καί ότι ένεκα τούτου έν τή συμπεριφο
ρά του πρός άλλους καί τοΰ ιδιορρύθμου του χ α 
ρακτήρας δέν θά είνε ισοις ευάρεστος ένεκα τής
υπεροχής. Αί μικρόν τι στρογγύλαι πρός τά κάτω
γραμμαί τών γραμμάτων του,συνενούμεναι πρός
τά άνω εις οξείας, ύποσημαίνουσιν ότι είνε μέν
δ άνήρ ούτος φιλόφρων καί φιλοκάγαθος έν τώ
οικιακό) αύτοΰ κύκλω, άλλ' οτι εις τάς ιδέας
αύτοΰ καί τάς θεωρίας καί τάς έπιστημονικάς
συζητήσεις είνε άκριβής καί άπότομος,ε'στω καί
αν ενίοτε ?χγ) γνώμην έσφαλμένην. Ή παχύτης
τών κεφαλαίων γραμμάτοιν καί τών άκρων τών
λέξεων, ώς καί τοΰ λ, δεικνύουσιν ότι δ γράφοεν,
ά μ α άρξάμενος πράγματος τινός, φέρει αύτό εις
πέρας διά δραστηριότητος καί ένεργητικότητος,
ή δέ ε'λλειψις τοΰ ένός σκέλους τοΰ λ ότι δέν άγαπά τό πιριττόν καί έκεΐ όπου δ οφθαλμός έσυνείθισε νά τό βλίπη άπό τής παιδικής ηλικίας. Ή
ε"λλειψις τέλος τόνου άπό μιας λέξεως δεικνύει
στιγμιαίαν ίσως ανακρίβειαν, άπροσδόκητον εις
άνδρα συνδέοντα τά γράμματα λογικώς μετ’ άλ
λη λων.
Τί είνε λοιπόν δ άνθρωπος ούτος ; Βεβαίο)ς δέν
είνε έμπορος· καί άν ήτο δέ θά ήτο κάκιστος,
διότι ούδόλως Οά συνεφώνει μετά τοΰ κοινοΰ, καί
δυσκόλως θά εϋρισκε τόν κατάλληλον άγοραστήν.
Ά λ λ ’ ούτε άξιωμ.ατικό; δύναται νά είνε, δ ώ τι ή
γραφή αύτοΰ δέν είνε ίκανώς
τεταμ.μένη·
ούτε νομικός, διότι τά γράμμ,ατα είνε ίκανώς με
γάλα, ούτε καλλιτέχνης, διότι δέν έχει πλούτον
μορφών, καί τάςύπαρχούσας δέ δένγράφει καλλι
γραφικώς. Εκ τοΰ δυσαναγνώστου γραμμάτων
τινών φαίνεται λόγιος, έκ δέ τοΰ κεφαλαίου Σ,ότι
έκαμε·/ άκαδημαϊκάς σπουδά;· ίσως είνε φυσιοδίφης τις, ιατρός, ή συγγραφεύς πρωτοτύπων έρ
γο)·). Εάν όμως άνήκη εις τήν τελευταίαν ταΰτην τάξιν τών λογίων, βεβαίως δέν έγραψε μυθι
στορήματα ή διηγήματα, αλλά μάλλον έπιστη
μονικάς διατριβάς.

/
ΤΙ γραφή αύτη είνε όλως διόλου διάφορος !
Ζωηρά, νευρώδης, πλήρης κινήτεως. ΓΙαρα-ηρήσωμεν μόνον τήν διασταυροΰσαν γραμμήν τοΰ I..
Ό γράψας ταύτην μόλις δύναται νά καθίση δέκα
λεπτά τής ώρας ήσυχος χωρίς νά κινήση χεϊρας
καί πόδας. Δέν υπάρχει δέ αμφιβολία, ότι δυιλών
στρέφει πάντοτε άνυπομόνως επί τών δακτύλων
του μολυβδοκόνδυλον ή άλλο τι ά.ντικείμ.ενον, καί
οτι όταν άρχίση συζήτησιν πρός τινα, άνίσταται
όρθιος καί βαδίζει όμιλώ·/ άνω καί κάτω .

ραίνομ.εν, ότι θεωρεί τόν βίον λίαν έπιπολαίω:, ή
γνώμη δέ αύτη ένισ/ύεται έκ τής άδιαλείπτως
μεταβαλλόμενης διευθύνσεως τών λέξεων του.
Βεβαίως δ- δ γράφων ε"χει είσέτι δυνάμεις πρός
συνέχειαν τοΰ βίουμ.ήκαταβληθείσας ύπό τής δυ
στυχίας. ΙΙαρά τη δυνάμει όμως ταύτη τοΰ άνδρός ούδόΰως άνευρίσκομεν τό άδρόν ή βίαιον.
Δέν μεταχειρίζεται βεβαίως σκαιάς λέξεις ή

Έ κ τής έλλείψεως παχειών γραμμών συμπε-

μ.εθα όμ.ως νά προσδοκώμεν παρ’ αύτοΰ πα.ρατη-

ογκώδεις λόγους,διότι ούδαμοΰ γράφει γράμματα,
έχοντα κορυνοειδεΐς ή παχείας γραμμ,άς, δυνά-

ρήσεις αύστηράς, δηκτικάς καί εύφυολογίας. Είνε ί
ισχυρότατος εις τά λογικά αύτοΰ συμ.περάσυ.ατα
άφοΰ γράφει δύο, ενίοτε δέ καί τρεις λέξεις διά
μ.ιάς μονοκονδυλιάς. Ούδαμώς δέ θά διαφύγη τόν
γράψαντα τ ’ ανωτέρω ανακριβής τις ε’κφρασις ή
εσφαλμένη χρονολογία, οί δέ άκούοντες αύτοΰ διηγουμένου ποσώς δέν θά αΐσθανθώσι τήν ανάγκην
νά τόν ένοχλήσωσι δι’ ερωτήσεων, αλλά θά ά κούσωσι τήν όλην διήγησιν λογικώς καί έν συνά
φεια ε’κτυλισσομένην.
Ό γράψας τ’ ανωτέρω γράμματα είνε επίσης
άνθρωπος ούδεμίαν έχων τάσιν πρός δοξασίας μ.υστηριθ)δών πραγμάτων,πρός ιδέας ποιητικάς καί
έν γένει πρός πνευματικάς όοπάς. "Αλλως είνε
καλοκάγαθος,εύθυμος καί έχει διαθεσιν ολίγον εύμετάβλητον. Οί τρόποι αύτοΰ καί ή συμπεριφορά
είνε ελαφροί, κομψοί, εύκίνητοι, άκριβεϊε, υπο
χρεωτικοί, πλήρεις ενίοτε εύφυιας, άλλοτε δε προδίδοντες ανυπομονησίαν. Δέν αναμιγνύεται εύχερώς εις πράγματα δυσχερή, καί βέβαιο-·ς δέν
συνέγραψε ποτέ, ή τούλάχιστον δέν ε'γραψε παχύ
βιβλίον. "Ενεκα όμως τής απολύτου αύτοΰ ροπή:
εις λογικά συμπεράσματα άρέσκεται είς έπιστημο
νικάς συζητήσεις,χάριν αυτών καί μόνον τών συζη
τήσεων .χωρίς νά ένδιαφέρηται ε’πί τών έξ αύτών
εξαγομένων πορισμάτων. Είνε λοιπόν ό γράψας
ταύτα λεπτός τις λόγιος άνήρ, όστις συγκρινόμενος μέ τόν πρώτον είνε ήττον επιτήδειο; νά ύπερνικήση κωλύματα καί καταλάβη τήν προσήκουσαν αύτώ θέσιν έν τ ώ άγώνι περι ύπάρξεως.
Πρός ταΰτα δέ προστίθεται ότι είνε ένδοτικός καί
εύμετάπειστος, αίσθηματίας, καλός πρός πάντα:
καί αξιαγάπητος έν τή συναναστροφή, ούχί όμω:
καί τόο/ρ ανεξάρτητος εις τάς ιδίας σκέψεις· έν
γένει δε ούχί τόσω σημαντικός όπως ό πρώτος.

Γραφή αγγλική! Ή γνώμη οτ·. οι "Αγγλοι
έχουσι πάντες όμοίαν γραφήν είνε τόσον όρθή η
εσφαλμένη, οσον ό ισχυρισμός οτι έχουσι πάντε:
τό αύτό πρόσωπον.
Κ αί έχουσι μ.έν πάντες κοινόν τινα τύπον καί
έν τ ώ προσώπω καί έν τή γραφή, ά/άλογον πρός
τήν ίδιάζουσαν καί χαρακτηριστικήν, διάφορον
δέ τής τών άλλο)·/ λαών, αγγλικήν φύσιν, άλλ'
όπως οί ατομικοί χαρακτήρες διαφέρουσιν απ'
άλλήλων, οϋτω γραφολογικώς διαφέρουσι καί αί
γραφαι αύτών,ήθελεν είνε δε δυσχερές νά εΰρν,
τις δύο όλο/ς όμοιας αγγλικός γραφάς όπως και
δύο έλληνικάς ή γαλλικά:.
Ή γραφή λοιπόν αύτη, ή προερχόμενη, ώ :
αίνεται, έκ καρδίας αιθέριας καί διαυγούς, ύποεικνύει'φύσιν έντιμον καί ειλικρινή, όπισθοχωροΰσαν καί πρό τοΰ μικρότερου ψεύδους καί τής
σκοπίμου άπ ατης. Είνε ή γραφή ήρεμου, σώφρο-
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νος, πρακτικής άγγλίδος, έχούσης καρδίαν α γ α 
θήν καί άξιαγάπητον, άπλής δέ καί άνευ αξιώ
σεων. Ή κυρία αύτη, έάν δέν είνε δεσποινίς,
καΐτοι φϊΐνομένη έκ τής γραφής της ώς άκριβής
καί μεμετρημένη γυνή, Οά δαπανά όλίγην κ α
λαισθησίαν είς την ενδυμασίαν της. ’Επίμονος
είνε- τό δεικνύει ή εύθυτάτη διεύθυνσις τών λέξειόν της. Δέν είνε επιπόλαιος ούτε ελαφρά, μ ά λ 
λον ολίγον τι περισσότερον τοΰ δέοντος έχέφρων
καί σεμνή, ώς φαίνεται έκ τοΰ λογικού συνδέ
σμου τών γραμμάτων τής προσαγορεύσεώς της.
Έ κ τοΰ μικρόν τι μειουμένου ύψους τών λέ
ξεων είκάζομεν, ότι θό εχη καί κλίσιν τινά πρός
τό σιωπάν ή άποκρύπτειν Τό Μ αύτής, δεικνύον
διά τών στρογγυλοτήτων αύτοΰ τήν καλοκάγαθίαν, μαρτυρεί συγχρόνως καί τό παράστημα, τάς
άριστοκρατικάς ιδέας καί τό αύτοσυνείδητον τής
Ά γγλίδος. Τό μικρόν άγκιστρον εις τό Μ δηλοί
ότι ή γυνή αύτη δέν έξήρθη ϋπεράνω τής γυναι
κείας εύαισθησίας. Ή ώραία διάταξις τών λέξεων
εκφράζει ήρεμον διαύγειαν τοΰ πνεύματος καί
έχεφροσύνην. Έν γένει δέ έκ τής γραφής ταύτης
διαβλέπομ.εν φύσιν ήρεμον, καλοκάγαθον καί έμφρονα, πνεύμα πρακτικόν, δι’ ού βεβαίο/ς δέν νοοΰμεν τ ά ς χειρωνακτικά; εργασίας π. χ . τοΰ
μαγειρείου κ τ .λ . Ή φύσις δέ αύτη είνε όλως
ξένη τών ονειροπολήσεων, δέν διεγείρεται σφοδρώς ύπό τών παθών, δέν άρέσκεται εις τερπνάς,
ζωηρά;, ή ελαφρά; φλυαρίας, άλλα δρα καίδμ.ιλεϊ μετά ποιας τίνος ήρέμου σοβαρότητος. Είνε
λ.οιπόν ή γράφουσα μια τών γυναικών τών δια τηρουσών καί κ ατά τού; ήμετέρους πολυκύμαν
τους χρόνους τήν ώραιαν καί αξιοπρεπή οικοκυ
ροσύνην τή ς γηραιάς ’Αγγλίας, έξ εκείνων δέ τών
γυναικών, ών τήν άληθή άςίαν άναγνωρίζομεν
μετά μακροχρόνιον γνωριμίαν.
Ό αναγνώστης βεβαίως θά παρετήρησεν ότι
διά τών ολίγων τούτον/ λέξεων άς έγράψαμεν πρός χαρακτηρισμόν τών άνω αύτογραφων,
ελλείψει πλειόνων μορφών τής γραφής τούτων,
δέν είνε δυνατόν νά γράψη τις άκριβή καί τει λείαν εικόνα τοΰ προσώπου, ούτινος κρίνομεν τήν
γραφήν. Δ ιά τών άνω παραδειγμάτων ήθελήσαμεν
| μόνον νά ύποσημάνωμϊν τί εγκρύπτεται έν τή
γραφή καί τοίς αύτογράφοις κατά τά ς άρχάς
τής γραφολογίας. Άφίεμεν λοιπόν είς τον ανα
γνώστην νά κρίνη, άν τών άνω ρηθέντων πολλά
δέν φέρουσι τήν σφραγίδα τής μεγίστη; πιθαI νόιητο:. Έ άν δέ ούτος δέν άνήκη είς τούς γράI φοντας ό/ ϊγα τινά τούλάχιστον γράμματα κεχωρισν.ένα, προτρέπομ.εν αύτόν νά κάμη ιδία:
έρε/νας επί τοΰ λίαν ενδιαφέροντος τούτου πεδίου,
πρός τοΰτο δέ εύχόμεθα αύτώ μεγίστην επιτυχίαν.
( "Επεται συνέ/εω).
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ.
ΙΊρό τίνος έδημοσιεύθη έν Λονδίνω καί Εδιμ
βούργο» βιβλίο·/ άξιανάγνωστον. Τού βιβλίου τού
του συγγρχφεύς ε·.να·. ή Ά γγλ ίς διόάκτωρ τής
ιατρικής Κυρία Τ ζέξ-Μ π λάκ, καί άοηγεϊτχι έν
αύτω τάς διαφόρους περιπετείας τής πάλης ήν
ύπέστη, όπως κατορθώσει v i τύχη ιατρικού διπλώματος. Ή πάλη υπήρξε πεισματώδης. τό
τέρμα όμως έγένετο αίσιον, ού μόνον διά ταύτην
καί τάς αλλας συναδέλφους, άλλα καί ύπέρ τής
αρχής ένεκεν τής οποίας έπελήφθη τοϋ αγώνος.
II κυρία Τζέξ Μπλάκ ήρχισε τάς ίατ-ικάς
αυτής σπουδάς κατά τό 1869 όπως τύχη διπλώματο; και ενάσκηση τό ιατρικόν επάγγελμα.
Έπεθύμει δέ νά σπουδάση έν αυτή τή ’Αγγλία
καί ούχί έν τή ξένη· διά τούτο προσήλθεν εις τό
πανεπιστήμιο·/ τοϋ Λονδίνου. Οί κανονισμοί όμως
τοϋ παιδευτηριου τούτου δεν ε’πέτρεπον νά έγ
γραφή θήλυς φοιτητής. Τότε αύ’τη άπετάθο εις
τό πανεπιστήμιο·/ τοϋ 'Εδιμβούργου. Έ ν τούτω
εύρε φίλ.ους τινάς έν τοίς καθηγηταϊς, οίτινες προέτρεψαν ταύτην ν' άκολουθήση μ αδήματα, παραβλέπουσα τό ζήτημα τής έν τ ώ μητρώο» τοϋ
πανεπιστημίου έγγραφής, τοΟΟ οπερ έπραξεν αϋτη,
μέχοις ού νέα έπήλθον έμπόδια κατόπιν άποφάσεω; τής συγκλήτου κηρυττούση;, 0τι δεν ήδύνατο νά παραδεχθή ταύτην μόνην ώς φοιτήτριαν
άν μη καί αλλαι γυναίκες έπεζήτουν ταύτό. Τέσσαοες άλλαι γυναίκες μετ’ ολίγον συνηνώθησαν
τή κυρία Τζέξ, ήτις τότε έζήτησε παρά τού πρύ
τανεως άν αί γυναίκες θά έγίνοντο δεκταί εί;
έγγραφήν εις τά μαθήματα.καί άν θά έπετ . πετο
εί; ταύτας νά ύποστώσι μετά τούτο εξετάσεις
καί τύχωσι διπλώματος. Ή ιατρική σχολή συνελθούσα άπεφάνθη ότι αϊ υποψήφιοι ήδύναντο νά
έγγραφώσι καί άκολουθήσωσι μαθήματα, γινόμενα
είδικώς διά ταύτας ύπό των καθηγητών, επί ιδι
αιτέρα πληρωμή. Η πανεπιστημιακή σύγκλητος
έπεκύρωσε τήν άπυφασιν ταύτην, καί τόν Ο κ τ ώ 
βριον τοϋ 1869 ή κυρία Τζέξ καί τέσσαρε; άλλαι
κυρίαι ύ—έστησαν την είσιτήριον των φοιτητών
έξέτασιν έν τ ώ Πανεπιστήμιο». Έπέτυχον πάσαι
καί ένεγράφησαν νομίμως έ/ τοίς φοιτηταΐς τής
ιατρικής σχολής.
Έ π ί εξ μήνας τά. πάντα έοαινο·/ καλώς. Λί
φοιτήτρια·, ήκολούθουν τά ιδιαίτερα αύτών μ αθήματα, ομοια καθ’ όλοκληρίαν π ρόςτάτών λοι
πών φοιτητώ ν ύπεβάλλοντο εις τάς αύτάς εξε
τάσεις καί έβαθμολογοϋντο όμοίως. Ή έπιμίλεια
αύτών ήτο μεγίστη, διότι έν ταϊς έίετάσεσιν έ
πέτυχον μεταξύ τών πρώτων. ’Ενώ έν τή τάςει
τής φυσιολογίας 2 5 φοιτηταί έπί 127 έφέροντο
έν τ ώ τψητιχώ κατα.Ιόγω (h on ou rs list) καί
έν τή ταςει τή ς χημεία; 31 έπί 2 2 6 , έκ τών
5 γυναικών τών άκολουθουσών τά μαθήματα

τέσοαρες καί έν ταϊς δύοτάξεσι συμπεριελαμβάνοντο έν τ ω καταλόγω . Μία μάλιστα έξ αύτών
κατείχε τήν τρίτην θέσιν έν τιϋ καταλόγω, έκ
δέ τούτου συνέβη τό έξής- Οί κανονισμοί τού
Πανεπιστημίου λεγουσιν ότι οί 4 πρώτοι φοιτηταί
τής τάξεως έχουσι δικαίωμα εις H o p e s c h o 
larsh ip s, δικαίωμα προνομιούχου ίδρυθέν ύπό
τοϋ καθηγητοϋ H ope, δι’ ού δωρεάν δύναταίτις
νά έργασθί έν τω χημείο». Ά φ ού α ί γυναίκες δέν
ήδύναντο νά έργαζωνται μετά τών φοιτητών, ή
έπιτυ/ούσα τρίτη έπρεπε ν’ άπολέση τό δικαίο»μ α τούτο. Ά φ ' έτέρου όμως ό τίτλος τοϋ H o p e
S c h o la r δέν ήδύνατο νά τή άφαιοεθή . Έ ν
j τούτοις το τοιούτον έγένετο επί τή προφάσει, ότι
' αϋτη δέν άπετέλει μέρος τής τάξεο>ς τής χημείας
ώς ακολουθούσα μαθήματα ιδιαιτέρως καί εις
αλλας ώ ρ α ; ή τά ς τών φοιτητών. Συγχρόνως άπένειμαν ταύτη τό μετάλλιον τό διδόμενο·/ εις
τούς 5 πρώτους έκάστης τάςεως, έν ώ άφ' έτέ
ρου ήρνούντο πιστοποιητικό·/ ακροάσεως τής χ η 
μείας. Έ νεκ α τούτου ή δεσποινίς Λέσυ άνηνέχθη εί; τήν σύγκλητον, ήτις έπέτρεψε νά τή δοΟή πιστοποιητικού ακροάσεως, άλλ' ήρνήθη νά
δώση τήν S ch o la r s h ip s. Έ ν συντόμω, ή φοι
τήτρια κατ άρχάς μέν έθεωρήθη ώς μή συμμετέχουσα τής τάξεω; τής χημείας, βραδύτε
ρου όμως κνεγνωρίσθη αυτή
ότι αδίκως άπεστεοήθη τίτλου κερδηθέντος. Ό τ ε έπανελήφθησαν τά μαθήματα, οί φοιτηταί άμφοτέρων
τών φύλων συνηνώθησαν, ούχί εις όλα τά μαθή
μ α τα , ά λ λ' έν τω μαθήματι τού καθηγητοϋ
τής φυσιογραφίας Α. Νίκολσον. Μ ετά τούτο
πάντες οί καθηγηταί ήκολούθησαν ταύτό πα
ράδειγμα. Κ α τά τόν αυτόν χρόνον αί φοιτήτριαι
έζήτησαν νά γίνωσι δεκταί εις τό Baoi.hxdr
Θεραπευτήριο*·. Τί συνέβη ; Ούδείς γιγνώσκει,
ουδέ τό μαντεύει. Τό βέβαιον είνε ότι κατά ταύ
την την εποχήν, οί φοιτηταί ο'ίτινες μέχρι τού
χρόνου τούτου έφέροντο εύγενώ; προς τάς κυρίας,
κατέστησαν άγροϊκοι καί έχθροί αύτών, ότε δέ
αί γυναίκες έζήτησαν νά είσέλθωσιν εί; τό νοσο
κομείου, ούτοι ύπέγραψαν αναφοράν δι' ή ; έζήτουν νά μή γίνη δεκτή ή αϊτησις τών γυναικών,
δπερ καί έγένετο. Οί φοιτηταί όμως μή άρκουμενοι εις τούτο, κατέστησαν άγροικότεροι κατά
τε τού; τρόπους καί τού; λόγους, ημέραν δέ τινα
έςετάσεων κατώρθωσχν νά παρακωλύσωσι τάς
φοιτήτριας νά φθχσωσι μέχρι τών έ'εταστών.
Ί Ι διαγωγή τών φοιτητών κατέστη σκανδαλώ
δης, ό τύπος έξηγέρθη κατ' αύτών. Δυστυχώς
δέν ήσαν μόνοι, πολλοί ιατροί καί καθηγηταί
ένεθάρρυνον αυτούς, εις μάλ.ιστα τούτων δέν έδίστασε νά είπη ότι είχεν αρκετούς υιούς νά κ α τα στήση ιατρούς, καί διά τούτο ουδέποτε θά έπέτρεπεν εις τάς γυναίκας νά γίνωσιν ιατροί. Κ ατά
βάθος λοιπυν ήτο πάλη συμφέροντος.

E S T IA

Ν ά σπουδάζη τις όμως ιατρικήν χωρίς νάέπ ισκέπτεται νοσοκομείον είνε αδύνατον. Διά τούτο
αί φοιτήτριαι μετά μεγίστης λύπης άπεδέχθησαν
τήν αρνησιν τοϋ βασιλικού θεραπευτηρίου. Εύτυχώς τό διοικητικόν συμβούλ,ιον τού νοσοκομείου
έμελλε ν’ άνανεωθή μετ' ολίγον. Α ί έκλογα π α ρεσκευάζοντο κυρίως έπί τού ζητήματος τής π α 
ραδοχή; ή μή τών φοιτητριών έν τ ω θεραπευτηρίφ. Αύται είχον αποκτήσει πολλά; συμπά
θειας. Άναφοραί των κυριών τού Εδιμβούργου
έκυκλοφόρουν ύπέρ τών φοιτητριών· άνδρες επι
φανείς ώς ό Δάρβιν, ό Γκαλτον, ό Μ »ΰρχισον, ό
Χ άξλεϋ, ό Τύνδαλ, ό Λόκυερ ώμίλησαν καί
ενγοαψαν ύπέρ τών γυναικών. Ά φ ' έτέρου οί φοιτη ταί καθίσταντο γελοιωδέστεροι, έν τινι δέ συ
ναθροίσει γενομένη πρός συζήτησιν τοϋ ζητήμα
τος, γηραιά τις άπεστόμωσεν αύτούς διά τών
έξής φράσεων· «Ή λθον, είπεν, νά ίδω όποιου
είόους ανθρώπους αί γυναίκες έν τω μέλλοντι
θά έχωσιν ώς ιατρούς, όταν θ’ άποκλεισθώσιν
αύται τού ιατρικού έπαγγέλματος». Κατά την
αύτήν συνέλευσιν καθηγητής τις είπεν ότι έπρε
πε νά έκβαλλ.ωσι τάς γυναίκας έκ τών αιθουσών
τοϋ νοσοκομείου, διότι α τ ά αισθήματα τ ή ; ευαι
σθησίας τών σπουδαστών θά προσεβάλλοντο έκ
τής παρουσίας τούτων». Ό κύοιος Κοξ άπήντησεν αμέσως, οτι ή παρουσία τών γυναικών νοσο
κόμων ουδέποτε ήνώχλησε τήν εύαισθησίαν
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αυτή τή οδφ , άπήυθυνο·» ανώνυμους καί ανήθικους
έπιστολάς, έν ή λόγω έφέροντο ώ ; οί ταπεινότεροι
τών ανθρώπων. ’ Αγγλική τι; napot¡/.ix λέγει οτι
άν ή εύγέν.'ΐα δέν ύπάρχει έκ γενετής εί; άνθρω
πόν τινα, αδύνατον ν’ άναπτνχθή αύ τφ αϋτη.
Άναμφιλέκτως οί φοιτηταί τοί» Εδιμβούργου δέν
είχον γεννηθή εύγενεϊς.

Μ ετά τινα χρόνον αί φοιτήτριαι ύπέστησαν
έπιτ.χώς έξέτασίν τινα Έπί τέλους αί έκλογαί
τού βαοι.Ιιχοϋ θεραπευτιιρίου απέβησα·/ύπέρ τών
φοιτητριών, διότι ή πλειονότγ.ς τών έκλεχθέντων
πάρε δ έχε το όπως αί γυναίκες γίνωσι δεκταί έν τώ
νοσοκομείο),μεγάλω; δ ’ έχειροκροτήθη καθηγητής
τις διακήρυξα;, ότι ήτο τερα-ώδες έν χώρα βασιλευομένη ύπό γυναε/.ό; ν’ αποποιούνται εις τάς
γυναίκας τό δικαίωμα τής περιθάλψεο»; ασθενούς,
τής δόσεο»; φαρμάκου καί έπιθέσεως βδελλών.
Υπό προφάσεις όμως άδικ ω τάτας οί έναντίοι
κατιόρθωσαν ν’ άναβχλωσιν έπί έν έτο; τήν έπικύρωσιν τών έκλογών. Π αρ’ ολίγον κχτώρθωνον
τό ποθούμενον, νά παρεμποδίσωσι δηλαδή τό δι’
εν έτος έκλεχθέν συμβούλιον ν’ εποφασίση έπί τοϋ
ζητήματος τών φοιτητριών καί έν τ ώ μεταξύ
παρασκευάσωσιν άλλα; έκλογάς μάλλον εύνοϊκάς.
Δεκαπέντε όμως ημέρας μόνον πρό τή ; έπιβαλλομένης έκλογή; νέου συμβουλίου, αί έκλογαί έπεκυρώθησαν καί οί έκλεχθέντες ήδυνήθησαν νά
ψηφίσωσιν. Λί φοιτήτριαι έγένοντο δεκταί εις τάς
αίθούσας τοϋ νοσοκομείου, ύπό τον όρον νά φοισπουδαστοϋ τίνος.
τώσιν εις τάς παραδόσεις τών καθηγητών τών
ΙΙρό τών έκλογών αί φοιτήτριαι, λαβούσαι ύπ’
έπιτρεπόντων τούτο, καί καθ’ ήν ώραν δέν θά
οψει τήν μεγάλη·/ εύαισθησίαν τών φοιτητών, έζή
ήσαν παρόντες φοιτηταί. Τούτου κτηθέντος, αί
τησαν νά γίνωσι δεκταί εις περιωρισμένον τι μ.έρος
φοιτήτριαι έπελήφθησαν τής έργασίας, οί καθη
τού νοσοκομείου, ώστε νά μή ένοχλώσι τούς συ
γηταί εύχαρίστως έδέχθησκν νά έπισκέπτωνται
ναδέλφους αύτών. Έπεθυμουν νά έργαζο>νται
δίς τούς ασθενείς, άπαξ μέν χάριν τών σπουδα
χωρίς νά ένοχλώσι τινα. Νέον όμως γεγονός συμστών καί τό δεύτερον χάριν τών φοιτητριών.
βάν προ τών έκλογών απέδειξε τήν συμπάθειαν
Έ ν τούτοις καί ή συμπάθεια τοϋ κοινού ύπέρ
τού κοινού πρός τάς φοιτήτριας. Ή κυρία Τζέξ
τών φοιτητριών ηϋξανε. "Αγνωστός τις,ό Ούάλτερ
είχε είπεΐ καί γράψει εί; τάς έφημερίδας, ότι ή
Θόμσων προσέφερε 2 5 ,0 0 0 φράγκωνϊνα βοηθήση
άγροικοτάτη διαγωγή βοηθού τίνος δέν ήδύνατο
τά ς σπουδάς αύτών.
νά έξηγηθή άλλως, είμή οτι ούτος διετέλει με
Μεθ’ όλα ταύτα τά πλεονεκτήματα ύπελείθυσμένος. Ένεκα τούτου κατηγγέλθη ύπό τοϋ
ποντο πλείστα. Ναι μ.έν έπετράπη εις τάς φοι
βοηθού. Αϋτη άπώλεσε τήν δίκην, καί κατεδιτήτριας ν’ χρχίσωσι σπουδάς ούχί όμως καί ν’
κάσθη νά πληρώση τώ ένάγοντι δι άποζημίωσιν
άποκτήσωσι δίπλωμα. Ή κυρία Τζέξ-Μ πλάκ
έν λεπτόν. Οί ένορκοι καταδικάσαν τες τήν κυρίαν
διϊσχυρίζετο, ότι άπ αξ έπιτραπέντο; ν’ άκολου
Τ ζέξ εις τόσον μηδαμινόν ποσόν ένόμιζον ότι
θήσωσι μαθήματα, ήδύναντο νά τύχωσι καί δι
άπήλλασσον ταύτην τής πληρωμής τών δικαστι
πλώματος. Ή σχολή όμως ήρνεΐτο τούτο, έξ ού
κών έξόδων. ’Α λ λ ά τ ά πράγματα δέν έπεβεπροέκυψε
δίκη, ήν άπώλ.εσαν αί φοιτήτριαι καί
βαίωσαν τό τοιούτον- ή κυρία Τ ζέξ κκτιδικάσθη
έπλήρωσαν
καί ά λ λ α ; 2 0 0 0 0 φράγκα δι’ ε’ξοδα
εις τήν άπότισιν τών δικαστικών έςόδων άνερχοτής δίκης. Τότε άπετάθησαν εί; πάντα τά Πα
μίνων εις φράγκα 2 3 ,0 0 0 , διότι ή δικαιοσύνη
νεπιστήμια· άλλ’ αί προσπάθεικι αύτών άπέβησαν
στοιχίζει άκριβώτατα έν ’Α γγλία. Μόλις έγνώσθη
j
μάταιαι· όθεν άπεφάσισαν ν’ άκολουθήσωσι τά
τό τοιούτο, πλεϊστοι προσεφέρθησαν νά βοηθήσωσι
μαθήματα παλιν. "Οτε όμως έληξαν αί σπουδαί,
τήν κυρίαν πρός πϋηοωμην τού χρέους, έν δ ια τό ζήτημα τοϋ διπλώματος ηλθεν πάλιν εί;
στήματι δέμηνός πλειότερον τού άπαιτουμένου πο
μέσον. Αί φοιτήτριαι άνηνέχθησχν εί; τό κοινοσού προσηνέχθη διά δημοσίων εισφορών. Τούτο
βούλιον.
έξώργισε τούς φοιτητάς· ϋβριζοντάς φοιτητρίαςέν
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Τ α πράγματα διήρκεσαν επί μακρόν· έπρεπε
νά στρατολογήσωσι φίλους πρός ύποστήριξιν τής
αναφοράς. Τό νομοσχέδιον ανεβλήθη έτιι μακρόν
χρόνον προΰκάλεσαν συναθροίσεις του λαού ύπέρ
του νόμου. Ά λ λ α τά πάντα άπέτυχον, τό νομο
σχέδιον άπερρϊφθη.
Τότε αί φοιτήτριαι έτράπησαν είς άλλον σκο
πόν. Άπεφάσισαν να ίδρϋσωσιν έν Λονδίνω Ιατρι
κήν σχολήν διά γυναίκας. ’Ενοίκιασαν οίκημα,
έξελέξαντο καθηγητάς άνεγνωρισμένους καί διωργάνωσαν τελείαν σχολήν ίιά των χορηγηθέντων
αύταΐς χρημάτων ΰπό πληθύος φίλων. Έπρεπε
όμως μία έκ των 19 εξεταστικών επιτροπών του
Λονδίνου ν’ αναγνωρίσω τήν σχολήν, δηλαδή νά
παραδεχθ?, τά ς μαθήτριας ταύτας εις έξέτασιν.
Ή σχολή άνηνέχθη έκ νέου είς τό Κοινοβούλιον.
Ή αίτησις κ α τ’ άρχήν άπερρϊφθη. Μέλος του
Κοινοβουλίου σαφώς υπέδειξε που ακριβώς έκειτο
τό ζήτημα- «οί ιατροί, είπεν, ειδον ότι έν τω μέλλοντι έτοίμάζεται αύτοϊς συναγωνισμός, διά
τούτο ίναντιούνται είς τήν απονομήν ιατρικών
διπλωμάτων είς γυναίκας».
Τέλος τό κοινοβούλιον έπέτρεψεν, είς τά ς έξεταστικάς έπιτοοπάς νά παρχδέχωνται εις διδακτορικάς έξετάσεις τάς γυναίκας. ’Ιρλανδική τις έ;εταστική επιτροπή, πρός ήν άπηυθύνθησαν αί γυ
ναίκες,ευχαρίστως άπεδέχθη τήν αΐτησιν καί άνεγνώρισε τήνίατρική ι σχολήν τώνγυναικών του Λον
δίνου.Οότω ή ιδέα τής κυρίας Τ ζ ίξ έθριάμβευσε.
Μετ’ ολίγον τό I Ιανεπιστήμιον του Λονδίνου
παρεδέξατο τά ς γυναίκας, είτα δέ καί ή Ιρλαν
δική σχολή τών χειρουργών. Τέλος αί γυναίκες
κατώρθωσαν καί είς τρία μέρη του βασιλείου νά
προσέρχωνται είς εξετάσεις.— Έν Γαλλία, ’Ιτα 
λία, Ε λβετία καί Αμερική αί γυναίκες άκολουθούσι μ αθήμ ατα ιατρικής ευκόλως άνευ δυσκο
λίας τινός· έ ν ’Αμερική κατά τό 1881 -170 γυ
ναίκες άνηγορεύθησκν διδάκτορες τής ιατρικής.
Είς άπάσας τάς πεπολιτισμένας χώρας έπιτρέπεται εις τάς γυναίκας νά διδαχθώσι καί μετέλθωσι τήν ιατρικήν. Ούδαμού ώς έν ’Α γγλία
ό άγων τής παραδοχής τών γυναικών έγένετο
τόσον ζοιηρός καί είς ούδέν άλλο μέρος οί ιατροί
άντέστησαν μετά τόσου πείσματος είς τάς απαι
τήσεις τών γυναικών.
Ο ισχυρισμός, ότι ή γυνή στερείται τής άπαιτουμένης ψυχραιμίας καί φυσικής ισχύος, όπιυς
καταστή καλός ιατρός, είναι γελοίος. Ή πείρα
μ,όνη θ’ αποδείξω
αλήθειαν. Έ ν τίνι δικχιώ ματι δύναταί τις νά τάς εμποδίσω νά περιθάλπωσι τάς όμοιους των ; Δεν δϋνανται νά επιτύ•χωσι, λέγουσι τινές, δ έν δύνανται νά ίξισωθώσι
πρός τούς άνδρας.
’Αληθώς. "Ας γίνη απόπειρα καί βλέπομεν.
( Έ κ
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Η ΣΑΚΧΑΡΙΝΗ
κ α ί α ί ν έ α ς / ρ ή σ εις τ ο ϋ σ α κ χ ά ρ ο υ .

ΙΙολύς λόγος γίνεται άπό τίνος περί νέου τινός
συνθέτου σώματος, οπεο κ ατά τήν γνώμην τών
εφευρετών πρόκειται ν’ ανατρέψω κα^’ Ολοκληρίαν
την βιομ,ηχανίαν τού σακχάρου.
Ή ουσία αΰτη έφευρέθη ύπό του Κωνσ:αντίου
Φάλμπεργκ καί του Ρέμσεν, έν ’Αμερική. Είναι
δέ καί αϋτη προϊόν του βενζολίου, καί έκλήθη
σαχχαρίνη ύπό του άνακαλύψαντος, διότι έχει
πάσας τάς ιδιότητας του έκ σακχαροκαλάμου
! σακχάρου. Ή νέα ούσία παρίσταται ώς λευκή τις
κόνις. Κρυσταλλοΰται έν τ ω όδατι σχηματιζουσα
πρίσματα βραχέα, παχέα, δυσδιάλυτα έν τφ
ψυχρω ϋδατι καί ευδιάλυτα έν τω θερμω. Τό
οινόπνευμα, ό αιθήρ καί ή γλυκερίνη διαλύουσιν
ευκόλως τήν σακχαρίνην. Έ κ τούτου έ'πεται, ότι
εν μίγμα τι σακχαρου καί σακχαρίνης, ό αιθήρ
διά τής διαλϋσεως δύναται ευκόλως ν’ αποχω
ρίσω |*0νον τήν σακχαρίνην. Ή γεϋσις τ7ς σακ
χαρίνης είναι τοιαύτη, ι'ύστε έν μόνον μέρος διαλυόμενον είς 1 0 ,0 0 0 μέρη όδατος αρκεί νά δώση
1 είς τό όδωρ γεϋσιν σακχαρώδη. Ή σακχαρίνη
σχηματίζει άλατα, έχοντα γεϋσιν σακχαρώδη
μεγάλην. Αί Ιδιότητες ταύτης είναι άντισηπτικαί,
δεν αποσυντίθεται έ< τώ άνθρωπίνω σώματι, ά λ λ ’
\ απορρίπτεται άμετοιβλητος. ’Ασθενείς έκ διαβή1 του καταναλώσαντες έπί ολόκληρον μήνα σακ
χαρίνην έν τοϊς νοσοκομείοις τοϋ Βερολίνου δέν
j ύπέστησαν ούδεμίαν έπίτασιν τής άσθενείας των.
Ό π ω ς αντικαταστήσω τό σάκχαρον ή σακ χ α
I
ρίνη έν τη κοινή χρήσει,οί έφευρέται κατεσκεύασαν
μίγμα καρποσακχάρου,αμυλοσακχάρου καί σακ
χαρίνης, ούτινοςή γεϋσις είναι ή αυτή πρός τήν τοϋ
καλλίτερου σακχάρου. Ή ποσότης τής σακχαρίνης
έν τω μίγματι είναι μόλις 1 πρός 1 0 0 0 καί 20 0 0
μέρη τών άλλων ουσιών. Καίτοι ή τιμή τής
σακχαρίνης είναι 5 0 φράγκα τό χιλιόγραμμου,
μόλον τοϋτο πάλιν είναι οίκονομικωτέοα ή χρήσις
τοϋ μίγματος άντί τοϋ κοινού σακχάρου.
Μετά τήν άνακάλυψιν τής σακχαρίνης, ήτις
απειλεί σπουδαίως την βιομηχανίαν τής σακχα
ροποιίας, ήρχισαν σκεπτόμενοι πώς νά άντεπεξέλθωσι κ ατά τοϋ νέου προϊόντος. Τελευταίως
I ανταποκριτής τών Καιρών τοϋ Λονδίνου έπρόI τεινεν, ένεκα τής εύτελεστάτης τιμ.ής τού σακ
χάρου έν ’Α γγλία, (τό λευκόν σάκχαρον πρώτης
ποιότητος τιμάται έν ’Αγγλία πωλούμενον Αια] νιχώτ 0 ,2 5 λεπτά, τό κοινόν σάκχαρον 0,15,
! καί τό κοινότατου 0 ,1 0 ή λίτρα τών 142 δ ρ α μ.ίων) όπως γίνη χρήσις τού σακχάρου είς τήν
οίκοδόμησιν κτιρίων, έν μ.ίγματι μετά άμμοκο
νίας καί τσιμέντου, ούτινος επαυξάνει τήν σύνδεσιν. Πειράματα γενόμενα διά μάγματος ίσου
ποσοϋ λεπτής κόνεως άσβεστου, σακχάρου καί ό-

δατος απέδειξαν οτι έκ τούτων παράγεται τσι
μέντο έκτάκτου στερεότητος. Δύο παμμ.έγιστα
τεμάχια γεγλυμ,μένου λίθου τής μητροπόλεως
τοϋ Πετερβορούγου έν Α γ γ λ ία θραυσθέντα συνηνώθησαν μ ετά μεγίστης έπιτυχίας διά τοϋ
τοιούτου μίγμ,ατος. Εν Άγγλίιρ τόσον ευτελής
είναι ή τιμή τού σακχάρου, ώστε οί γεωργοί
καί κτηνοτρόφοι άναμιγνϋουσι ταύτην έν ταίς
τροφαίς τών ίππων, ών ή ύγεία καί εύρωστίκ
σπουδαίως έπαυξάνεται έκ τούτου.

ΤΟ

Τ ο βλέπομε 'ψηλά ’ςτόν ουρανό
— Τής νύκτας τό σκοτάδι δταν αρχίζω—
ουράνιο διαμάντι φωτεινό,
V όλόχρυσκις ακτίνες μάς χαρίζει.
Μ’ αν έπεφτε ’ς τή γή μας ταπεινό,
χωρίς τό χάος πειά νά μας χωρίζη,
ποιος ξερει τι κατάξερο βουνό
θά είνε τ’ άστρο αύτό ποϋ λαμπυρίζει.
'Στον κόσμον απαράλλακτα θαυμάζομε
δειλά-δειλά κ' έμεΤς καμμιά φορά
ανθρώπους 2που μακρυά κοπάζομε,
Μά όταν καμμιά ’μέρα τούς γνωρίτωμε
Ποιος ξέρει τί κακά φαρμακερά
κρυμμένα ’ς τήν ψυχή τους θ' άπαντήσωμε.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε Ι Σ

λείοις τοϋ κράτους άρρένων καί θηλέων ώς καί τών
άνω τού έτους τούτου έφηβων κκί νεανίδων άνήλθενεϊς 5 ,6 0 0 ,0 0 0 . Τούτων έξ έβδομα, ήτοι 4,800
000 έφοίτηταν είς τά δημόσια δημοτικά σχο
λεία. Ό αριθμός δέ τών σχολείων τούτων ανέρ
χεται είς 3 3 ,1 0 0 , ό δέ τών ένεργών διδασκάλων
καί διδασκαλισσώί είς 7 0 ,5 8 8 . Οότω κατά μέ
σον όρον έκαστον σχολεϊον περι χει 145, έκαστος
δέ διδάσκαλος έδίδασκεν 6 8 μαθητάς.
Κα τ ά στατιστικάς πληροφορίας δημοσιευθείσης έσχάτως, έν τή πόλιι τού Βερολίνου (άνά τάς
όδούς, πλατείας κ.τ.λ.) ύπάρχουσι πεφυτευμένα
4 5 ,0 0 0 δένδρα διαφόρων ειδών.

ΑΣΤΡΟ

Ιϋ Α Ν Ν Η Σ
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Τά βαυαρικά ανάκτορα τού άποθανόντος β α σιλέως, άτινα ήσαν ανοικτά είς τό πλήθος, έκλείσθησαν καί πάλιν, καί ή είσοδος άπηγορεύθη είς
το πλήθος. Έ κ τών εισιτηρίων άτινα έπλήρωσαν
οί έπισκεφθέντες αυτά τελευταϊον συνελέχθη τό
ποσόν τών 2 0 0 ,0 0 0 μαρκών.
Έν τοίς έργοστασίοις τών κλειδοκυμβάλων έν
μέν τΤ| Γερμανία κατασκευάζονται κατ’ έτος
7 3 ,0 0 0 , τη ’Αγγλία 4 5,0 00 ταίς ΤΙνωμέναις
Πολιτείκις 4 2 ,0 0 0 καί έν Γαλλία 2 0 ,0 0 0 όρ
γανα. Καί έν Κ αναδά δέ έσχάτως ή βιομηχανία
αυτη προώδ'ευσεν ίκανώς, ώστε δυνάμεθα νά είπωμεν οτι έν όλω παράγοντα; κ α τ’ έτος 2 0 0 ,
000 τοιαϋτα όργανα.

ΙΙΟ Λ Ε Μ Η Ε .

Έν Βαλτιμόρε κατεσκευάσθη τροχήλατον παίζον δω δεκάδα τεμαχίων μουσικών ένώ συγχρόνως
τρέχει διά τών όδών. Το νέον τούτο τροχήλατον
ώνομάσθη ύπό τοϋ εφευρέτου μουσικόν ποδήλα-

τον (Μ βίοΐϋρβίΐ).
Ή έν Βαρκελώνι διεθνής ε'κθεσις γενήσεται
άπό τής 3/ 15 Σεπτεμβρίου 1S87 μέχρις ’ Απριλίου
Ουδέποτε ίσως ύπάλληλος έλαβε παρά τοϋ
1 8 8 8 . Θ ά περιλαμβάνω δέ έκθέματα τών επο
προϊσταμένου του μεγαλειτέραν αμοιβήν ή όσην ό
μένων κατηγοριών· Βιομηχανίας, γεωπονίας, έμκατασκευαστής τοϋ ζύθου μεγάλου τινός ζυθο
πορίου, έκπαιδεύσεως, έλευθερίων τεχνών, ναυτι- ί
πωλείου έν Δουβλ.ίνω όνόματι ΙΙούρσερ. *0 διευ
λίας, ιχθυοτροφίας καί αλιείας, ηλεκτρισμού, I
θυντής τουτέστιν τοϋ καταστήματος προσέφερεν
ιατρικής καί ύδροθεραπείας. Διανεμηθήσονται δέ 1
είς αύτόν έκτος τών μ.ισθών του δώρον όια την
καί χρηματικά βραβεία είς κτηνοτρόφους, άνθοπιστήν του ύπηρεσίαν συναλλαγματικήν άξίας
κόμους καί κηπουρούς. Αί ξέναι κυβερνήσεις ποοςδιακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων λιρών στερλινών !
κληθήσονται ύπό τής ισπανικής νά πέμψωσιν
έπιτροπάς, όπως άντιπροσωπεύσωσιν έπισήμως τά
διάφορα κράτη. Κ α τά τήν διάρκειαν τής έκθέΠροσεχώς τελούνται έν Παοισίοις οί γάμοι τής
περιβοήτου αρχηγού τοϋ λεγομ.ένου Στρατού της
σεως θά συγκροτηθώσιν ίσως έν Βαρκελώνι καί
διάφορα διεθνή επιστημονικά συνέδρια, έν οίς έν Σ ο ιτ ιφ Ια ζ , στρατηγού Βουθ μετά τοϋ κυρίου
’Αρθούρου Κλίββορν. Ή έφημερίς ’ Εμπρός , όρεμπορικόν καί έν ιατρικόν.
γανον τής στρατηγού, άγγέλλουσα τήν εΐδησιν,
έπάγεται τήν έξής περίεργον είδοποίησιν : «Π άνΚ α τά στατιστικάς δημοσιεύσεις τοϋ υπουργείου
τες οί θέλοντες νά διατρανώσωσι τάς ύπέρ ήμών
τών εκκλησιαστικών τής Πρωσσίας ό άριθμ.ος τών
συμπάθειας των έπί τ ω γεγονότι τούτω, π αρακατά τάς άρχάς τού παρελθόντος ε'τους κατά τήν
καλοϋνται νά άποστείλωσι δώρα είς τό γενικόν
ύποχρεώσιμον ηλικίαν φοιτησάντων έν τοΐς σχο-

ΕΣΤΙΑ

8 0 0

στραταρχείον τοΰ Στρατόν, ?·<α βοηθήσωσ'.ν γ,|ΑΪς
πρός Ιρρωμενεστέραν έζακολούθησιν του πολίτου
κ ατ* το προσεχές έτος.» Έ ν τώ Στρατώ τη~
¿ ú / r ? > / > ¿ u C i < p a m t o t i , '/έν ισχύει τό αξίωμα : ό πό
λεμος τρέφει τον πόλεμον.
Αΐ έορταί των Χριστουγέννων θά έορτασθώσι /.ατά
το Ιτος τούτο έν Νεαπόλει τή: ’ Ιταλίας έςαιρετικώς
λαμπρά ένεκα των άφθονων έγ/έλεων, οί'τινες to; γνω
στόν εΐνε το κύριον φαγητόν κατατας εορτάς ταύτα:.
0 1 ϊχθΰς ούτοι κατά τας ημέρας ταύτα; πωλοϋ/ται
εύθηνότατα. διότι άνεφάνησαν κατά μεγάλα σμήνη καϊ
καθ' έκαστη·/ άλιεύεται μέγιστος αυτών αριθμό;. Τ'ο
είδος δέ τούτο των έγχέλεων εόρίσκεται έν τή λίμνη
Κόμερ καϊ ονομάζεται Καπιτόνε. Μέχρι σήμερον ήλιεύθησαν 700,000 χιλιόγραμμα ιχθύων, ατινα τταντα
δΓ ιδιαιτέρων αμαξοστοιχιών μεταφέρονται εις Νεάπολιν.
Έ ν Ινουμβερλάνδη άπεβίωσεν τελευταίο·/ ύποστρα
τηγός τις Ά γ γ λ ο ; καταλιπων τήν περιουσίαν αύτοϋ
¿X 3 0 — 40,000 λιρών στερλινών συγκειμένην εις τον
Sir Heron Jolin Maxwell, δν ουδέποτε είδε -καθ’ όλον
αύτοϋ τον βίου ούτε ¿γνώρισε, και μεθ’ ου ουδόλως συ
νεδέετο διά συγγενικών δεσμών, περί ού όμως ίγνώριζβν εκ τίνος φωτογραφίας ότι είχεν εντε'/,ώ; όμοία/
προς αύτ'ον κεφαλήν.
ΤΙ γηραιοτέρα αδελφή του [όασιλεως Ο&μδερτου
Κλοτθίλδη Ναπολεοντος καλείται ύπο τοϋ λαοϋ τή;
’ Ιταλίας Santa di Savôja ένεκα τών ευεργεσιών αυ
τής. Καίτοι εν Ιτος μόνον μεγαλητέρα τοϋ άόεύ ροϋ
αυτής φαίνεται έν τούτοις /ατά 10 ετη γηραιοτέρα, καί πενθηφορεί πάντοτε. ’Οσάκις δε ό άοελφό:
αΰτής μετά τής οικογένειας του διατρίδει εν τή λαμ
πρότερα έπαΰλει τής βόρειας Ιταλίας Monza, ή
Κλοτθίλδη επισκέπτεται αυτόν τακτικώ; αλλά δεν
παραμένει παρ αύτω πλειότερον τών "24 ώρών ΙΙαρερ-χομένου τοϋ χρόνου τούτου, αναχωρεί διότι οι πτω
χοί αύτής καί οι ασθενείς δεν επιτρέπουν εις αυτήν
μακροτεραν απουσίαν. Ή ήγεμονίς κατοικεί τα ανά
κτορα Moricalieii, άπατα δέ ή περιοχή αυτών είνε
μάρτυς τών αγαθοεργιών της. Τά αύτά εύγενή προς
τού, πτωχούς αισθήματα τρέφει καί ή θυγάτηρ αύτής
Μαρία Λαιτιτίαγεννηθείσα τφ I860 έν Παρισίοις.
Ό βασιλεύς τής Άόυσσινίας άπεστειλε κατά τήν
έγκαινίαοιν τοϋ νέου τηλεγραφικού κάλω εις τον πρόε
δρον τής γαλλικής δημοκρατίας Ι'ρεδυ τό ακόλουθον
τηλεγράφημα : «εγκαινιάζω τόν τηλεγραφικόν κά/.ων
άποστέλλων ύμΐν τόν αδελφικόν μου ασπασμόν καί διαβεβαιών τήν δημοκρατίαν περί τής έοαιρέτου μου
ύπολήψεως».
Ό γνωστός ύπολογισμός τών κόκκων τοϋ σίτου
έπί του ζατρικίου έγένετο τελευταίου υπό τίνος Γάλ
λου. Έάν δηλ. Οέσωμεν ένα κόκκον σίτου έπί τοϋ
πρώτου τετραγώνου τοϋ ζατρικίου, επί τοϋ δευτέρου
δύο, έπί τοϋ τρίτου τρείς, έπί δέ τών λοιπών τοσούτους όσοι προκϋπτουσιν οταν πολλαπλασιάσωμεν τόν
Έ ν

αριθμόν αυτών μετά τοϋ προηγουμένου, απολαμβάνο
με·/ 9,223,372,031’ ,854,775,808 κόκκους σίτου"
δηλ. 9 πεντακισεκατομμύρια, 223 τετρακισεκατομμύρια, 372 τρισεκατομμύρια, 036 δισεκατομμύρια,
854 εκατομμύρια, 775 χιλιάδας καί 808 μονάδας.
Είκοσι χιλιάδες κόκκων σίτου Ιχουσι τό βάρος δι
πλής γαλλικής λίτρ ας καί επομένως είκοσι εκατομ
μύρια ενός τόννου (1000 χιλιόγραμμα). Οί άνωτέρω
λοιπόν κόκκοι τοϋ σίτου ζυγίζουσιν 461 δισεκατομ
μύρια.168 εκατομμύρια, 601 χιλιάδας καί 813 τόννους σίτου. ’ Επειδή δέ έκαστον πλοΐον δύναται νά
I φέρη επ’ αϋτοϋ φορτίον 1000 τόννων κατά μέσον ό
1 ρον, όπως μετακομίσθή αλλαχού ή μάζα αίίτη τοϋ
σίτου απαιτούνται 461 εκατομμύρια 168 χιλιάδες
καί 602 πλοία. Φορτίο·/ πλοίου Ιχοντο; βάρος 1000
τόννων έπαρκεί ό ζω ; θρέψη επί εν Ιτος 5,000 αν
θρώπους. Τά \ 61,168,602 λοιπόν φορτία παρέχουσι τροφήν διά 2 τρισεκατομμύρια, 305 δισεκατομμύ
ρια, 843 εκατομμύρια καί 10.000 ανθρώπους ήτοι
διά πλείονας ανθρώπους τών όσοι Ιζησαν μέχρι τοϋδε
επί τής γής. Έτησίως άποθνήσκουσι 50 εκατομμύ
ρια ά/θρώπων έφ’ όλης τής γής, ώστε επί 3,000
ετη άπέθανσν 150 δισεκατομμύρια, καίτοι πρέπει ό
μέσος όρος νά είνε μικρότερος διά τάς παλαιοτέρας
εκατονταετηρίδας- "Ωστε ό εφευρέτης τοϋ Ζατρικίου
ό άπαιτήσας κατά τήν παράδοσιν ιός αμοιβήν κόκ
κους σίτου πολλαπλασιαζομέ/ου; κατά τόν άνω τρό
πον, άπήτησε ποσότητα τεραστίως μεγάλη·/.
Γνωστό; τις βακτηριολόγος, μ.αθητής τού Κώχ,
άνεκάλυψε κατά τήν περιήγησιν αύτοϋ εις τάς δυτι
κά; 'Ινδίας έν τή θαλάσση βάκιλλον (βακτήριο·/),
τό οποίον άναθρέψας διά τής αποκλειστικής μεθόδου
Ιφερεν εις Βερολίνο·/. Ό βάκιλλος οΰτος έχει τήν
ιδιότητα νά λάμπη έν τώ σκότει καί είνε πιθανώς ή
αιτία τοϋ είδους τοϋ φωσφορισμού σή; θαλάσσης τής
ύπό τών Αγγλων καλούμενη; γαλακτώδους θαλάσ
σης (Milky sea). ΙΙε ράματα Ινοφθαλμισμοϋ τοϋ βακίλλου τούτου έπί ιχθύων έν τώ άκουαρίω τοϋ Βερο
λίνου επέφερον επίσης φωσφορισμόν τοϋ θαλασσίου
ϋδατος.
Τ ά ΙΟνη άποθνήσκουσι·/ έν ταίς αίθούσαις, άναγεννώνται δέ έν σοίς πεδίοις τών μαχών.
Κατά την νεκροψίαν έ / τώ νεκροταφείω ό ιατρός
II. λέγει εις τόν ιατρόν <Γ.
— Βλέπεις, κύριε συνάδελφε, τδ ήπαρ είνε εντε
λώς υγιές, καί σύ είχες διαγνώσει καί ¿θεράπευες
ήπατίτιδα.
Ί α τ ρ ό ς Φ . — Αύτδ μου κάνε; μεγάλη τιμή. Μέ
τήν θεραπεία μου ¿θεράπευσα το ήπαρ εντελώς- τί
φταίω εγώ αν ό άρρωστος απέθα/ε από άλλο νόσημα.
Δ ι δ ά κ α λ ο ς— Όταν Ιχης, Νίκο, 50 αυγά
καί σοϋ χαλάσουν τά 25, πόσο πρέπει νά πουλήσης
τά γερά διά νά κερδήσης τό ίδιο εάν δέν σοϋ ¿χα
λούσαν.
— Γό ίδιο, κύρ δάσκαλε" ό μπαμπά; μου πουλάει
πάντοτε μισά κλούβια καί μισά γερά.
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