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Ό  Ή λ ί α ς  Β ε ρ τ έ  (E lie  B e r th e t) , πρεσβύτατος 
πάντων τών ζώντων γάλλων μυΟιστοριογράφων, χαί ô 
μόνος ετι περισώζομενος έκ  τή ς  περιλάλητου εκείνη; 
μυΟιοτοριογραφιχής πλειάοος, ήν άπετέλεσαν ό Δυμάς, 
ό Σύης, δ Φ εβάλ, δ Β α λζά χ, δ Σουλιέ χαί ή  Σαν5η, 
εινε σήμερον πλέον ή  όγδοηκοντούτης. Τ ά  μυθιστορή
ματα του, ών ήρχισ* την συγγραφήν νεαρός έτ ι μαθη
τής, μόλις εικοσαετής, άποτελοϋσι σήμερον ύπερεκα- 
τοντάτομον συλλογήν, εχουσι δέ, πλήν άλλων καλών 
καί ποικίλων αρετών, το σπάνιον τοϋτο καί μοναδικόν 
Γσως έν Γαλλία προσόν, δτι ούδεμία αυτών σειρά οφεί
λεται είς ξένην συνεργασίαν. Χρηστός αληθώς τών 
γραμμάτων εργάτης, δ Βερτέ παρ’ ούδενός έδανείσθη, 
ουδενός τήν εργασίαν έξεμεταλλεύθη, ούδ'έκάλυψε ξένους 
κόπους διά τοϋ ίδιου ονόματος. Δέν εχουσιν ίσως τά 
έργα του τάς ιδιότητας, αϊτινες έκρίνοντο μέν άλλοτε 
άρεταί, χατεδιχάσθησαν δέ σήμερον πλέον ώς ελα ττώ 
ματα, τών πλείστων προϊόντων τ ή ;  παλαιοτέρας γαλλι
κής μυθιστοριογραφίας : τό ύπεράνθρωπον τώ ν χαρα
κτήρων, τό εζητημένον καί θαυμαστόν τώ ν περιπε
τειών. τόν ληκύθειον όγκον τή ς  φράσεως. Διακρίνονται 
όμως δι' άλλων, μετριωτέρων μέν άλλ' άνθρωπινωτέρων 
προτερημάτων : τή ς  φυσικότητος περί τήν εΰρεσιν, τή ς  
αλήθειας τώ ν τ ε  πραγμάτων καί τώ ν προσώπων, καί 
τοϋ άνεπιπλάστου καί άκραιφνοΰς αισθήματος, όπερ 
δέν εξάπτει μέν εις φλόγα; τόν λόγον αϋτοΰ, άλλα θάλ
πει δμως ήρέμα καί συγχινεϊ τόν άναγνώστην. Τ ά  
προτερήματα τα ϋτα Εχει ή  μυθιστορία, ής άρχόμεθα 
σήυ,ερον δημοσιεύοντες τήν μετάφρασιν. Ό  ’Ε μ π ρ  η-  
σ τ ή ς  (In cen d ia ire) εινε έκ τώ ν νεωτάτων έργων 
τοΰ συγγραφέως, έλπίζομεν &  ότι οί άναγνώσται τής 
' Ε σ τ ί α ς  υέλουσιν άνομολογήσει, δτι τήν εκλογήν 
αύτοϋ ώδήγησεν, ώς πάντοτε, ή  άδιάπτωτος ήμών επι
θυμία νά παράσχωμεν αύτοΓς άνάγνωσμα τερπνόν καί 
ευάρεστον.

Σ. τ. Δ.

Ο ΕΜΠΡΗΣΤΗΣ
( Μ υ θ ισ τ ο ρ ία  ’ Ι ΐλ . Β ε ρ τ έ .  —  Μ ετά φ ρ α σ ες  A . Β .)

Α'.

Ό  'Αόρατος.

’Ολίγα τινά έτη πρό τής ολέθριας εισβολής, 
ήτις τοσαύτας κατέλιπεν έν Γαλλία πένθιμους α 
ναμνήσεις, οί κάτοικοι δήμων τινών τοϋ Μορβάν 
διετέλουν περίτρομοι ¿ζ επανειλημμένων πυρκαϊών, 
αϊτινες έλυμαίνοντο τήν χώραν. Ιδίως δέ οί τής 
Βωβραί, μικράς πόλεως, κείμενης είς τριών ή 
τεσσάρων λευγών άπόστασιν από τοϋ Κλαμ-εσύ, 
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κατείχοντο ύπό διαρκούς αγωνίας. Ή  Βωβραί, 
ήν καλούμεν μικράν πόλιν, απλώς καί μόνον ϊνα 
την ευχαριστήσομεν, ούδέν άλλο κυρίως εινε ή 
κώμη μεγάλη, χιλίων ή χιλίων διακοσίων τό 
πολύ ψυχών. Τρεις δέ πυρκαϊαί είχον έκραγή έν 
αύτή εντός ενός μ.όλις μηνός, εκτός τών έν τοϊς 
περιχώροις,καί εύκολον εινε νά έννοηθή πόσον δί
καιος ήτο καί βάσιμος ό τρόμος τών κατοίκων.

Καθ’ δν χρόνον ακμαίος έκράτει δ εναγώνιος 
ούτος φόβος, χλιαράν τινα έσπε'ραν τού αύγού- 
στου ημέρας καυστικωτάτης, νεανίας τις, φαι· 
νόμενος εύπορος τεχνίτης, έξήρχετο τής πόλεως 
προφανή σκοπόν έχων νά περιπατήσει. Έ τ ο  υ
ψηλός, εύσωμος, καί τό ήθος αύτοϋ έμαρτύρει 
όώμην συνάμα καί χάριν.Ή μελάγχρους καί κα
νονική μορφή του, ήν έλαφρόν περιέβαλλε γέ- 
νειον, εξέφραζε νοημοσύνην κ’ εύπροσηγορίαν καί 
τοι δέ οί γαλανοί του οφθαλμοί ήσαν ενίοτε πλή
ρεις μελαγχολίας, τό εύμορφον αύτού στόμα έ· 
φαίνετο διαρκώς έτοιμον είς μειδίαμα.

Ειπομεν δτι δ νέο; έφαίνετο τεχνίτης, διότι 
ητο άπλούστατα ένδεδυμένος. Έφερε περισκε- 
λίδα καί κολόβιον εξ έρέας, χιτώνα χρωματι
στόν, πίλον άχύρινον χονδρόπλεκτον, άλλά πάντα 
ταύτα καθαριώτατα καί μετά χάριτος, ήν πολ
λοί τών άπο τής πόλεως κομψευτών ήδύναντο 
νά ζηλεύσωσι.

Ό  νέος ούτος έφαίνετο δημοτικώτατος καί α 
γαπητός έν Βωβραί.¡Οί κάτοικοι δέ, οϊτινες ήσαν 
συνηγμένοι πρό τών θυρών των, ϊνα δειπνήσωσι 
προχείρως ή δροσισθώσι καί συνομιλήσωσι, 
προσεφώνουν αϋτόν παρερχόμενον μετά σεβασμού 
καί αγάπης.

—  Ό  Κ. Νοέλ, δ μηχανικός! έλεγον. Καλη- 
μέραν Κύριε Νοέλ ! Ζέστη σήμερον, ζέστη πολ
λ ή ! Ωραίος καιρός διά τ ’ αμπέλια ! θά τρυγή- 
σωμεν γρήγορα. Τί λέτεγ, θά μάς άφήσουν τέλος 
πάντων ήσυχους αυτοί πού μάς καίουν τά  σπί
τια ; *

Ό  Νοέλ άπεκρίνετο εύγενώς καί προσηγόρως 
είς τούς αγαθούς εκείνους ανθρώπους.

—  "Ας προσεχή χαθείς τό σπίτι του ώς τό 
σπίτι τού γείτονο;, έλεγε. Νά βοηθούμ,εθα μετα
ξύ μας, άλλ’ άπο τόν εαυτόν μας πρώτον νά 
περιμένωμεν βοήθειαν.
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Έχαιρέτιζε δέ δια τής χειρός καί παρήρχετο, 
p-V)' παρατηρών, ότι αί ώραιότεραι νεάνιδες έτό- 
ξευον επ’ αύτόν τά βλέμματά των, καί δτι αϊ 
μητέρες πολλήν διάθεσιν είχον νά τον κρατήσουν 
ϊνα συνομιλήσωσι μικρόν μετ’ αύτοϋ.

Μετά μικρόν δ Νοέλ εύρέθη έξω τής πόλεως. 
Βλέπων δέ δτι δεν παρετηρείτο πλέον, μετέβα- 
λεν εντελώς ήθος. ’Αντί τής φαιδρότητο; εκεί
νης, ήν εξέφραζε πρό μικρού ή μορφή του, ή φυ
σιογνωμία του έσκυθρώπασε καί τέ βήμά του 
έγένετο βραδύτερον.

Ό  ήλιος είχε δύσει όπισθεν των μεγάλων νε
φών, άτινα είχε συναθροίσει ό καύσων, παντελής 
δέ ήρεμία κατείχε τούς άγοούς, πλήν ολίγων 
έτι φωνών, άκουομένων που καί που απο των 
αμπελώνων. Ό  περίπατων εβαινεν δδόν ορεινέ·,ν 
καί μονήρη. Φθάς δέ εις διασταύρωσιν τής δδού 
προς άλλον πλάγιον δρόμ,ον, δστις έφαίνετο πε- 
ριτρέχων την πόλιν, εστη καί έθεώρησεν ε’μπρός 
του. Κάτι έσείετο ύπό μικράν συστάδα δένδρων, 
μετ’ ολίγον δέ άνθρωπός τις φορών ήριθμημένον 
σκιάδιον καί φέρων, πλήν τών άλλων εργαλείων 
του, την μικράν σημαίαν τών επαρχιακών δδο- 
στατών, κατηυθύνθη πρός αύτόν.

—  Σύ είσαι, Γριβέ ; ήρώτησεν δ Νοέλ, άμα 
ώς εκείνος έπλησίασεν εις άπόστασιν φωνής. Έ - 
φοβούμην μήπως είχες αφήσει τήν θίσιν σου.

—  Ό χ ι, όχι ! κύριε Νοέλ. Π ώ ς; θ ά  φύγω 
πριν έλθη ή κανονισμένη ώρα ; Είμαι δημόσιος 
υπάλληλος,. . .  καί άν μ ' έβλεπε κανείς επιθεω
ρητής . .  . Έ πειτα ίπερίμενα νά έλθετε α 
πόψε.

Ό  τίτλος ούτος δημοσίου ΰπα·Ι.Ιτ).ϊου δν ί- 
λάμβανεν δ δδοστάτης, προύκάλεσεν άσθενές μει
δίαμα επί τών χειλέων τοϋ Νοέλ.

—  Ήναγκάσθην κ’ εγώ νά μείνω άργά εις 
το έργαστήριόν μου, είπε τείνων τήν χεϊρά του 
πρός τον Γριβέ. Τί νέα λοιπόν ;

—  Τίποτε· οί άνθρωποι πήγαινοέρχονται εις 
τά  κτήματά των, καθώς πάντοτε.

—  Πώς ; δέν έπέρασαν τήν ημέραν τίποτε 
άγνωστοι άνθρωποι, άλήται, έπαίται ; . .

—  Δέν άφησα τον δρόμον ούδέ στιγμήν- δέν 
είδα τίποτε.

—  Ευχαριστώ, Γριβέ. Αύριον νά έχης πάλιν 
τά  μάτια σου ανοικτά. ’Αφού οί κακοί άνθρωποι 
σηκώθηκαν εις το πόδι, πρέπει νά σηκωθούν καί 
οί καλοί, θ ά  τούς πιάσωμεν ώς τά ύστερα. 
Τόρα πηγαίνω νά ίδώ μήπως άνεκάλυψε τίποτε 
δ Γιάννης δ 'Ρεβού, δ τυφλοπόντικάς. .

—  Καί πού είνε δ πτωχός δ Γιάννης ; κύριε 
Νοέλ;

—  Έκεϊ κάτω, ε'ι; τό αμπέλι τής 'Ριγγώ, 
από τό μέρος τής πόλεως. Είνε ’νωρίς άκόμη.καί 
δέν πιστεύω νά έτελείωσε.

—  Κάτι έχετε, κύριε Ν οέλ! Είνε τόρα κάμ

ποσος καιρός πού μού φαίνεσθε μελαγχολικος καί 
πολύ αλλαγμένος.

—  ’Εγώ μελαγχολικός; καί διατί ; ήρώτησεν 
αμέσως δ Νοέλ. Μ ανησυχούν, είνε αλήθεια, αύ- 
ταί αί πυρκαϊαί, άλλ’ αύτό είνε φυσικόν. Είμαι 
σχεδόν δ αρχηγός τών πυροσβεστών τής Βω- 
βραί, διότι δ Κ . Δυβάλ, δ άρχιτέκτων, δ δποίος 
είνε καί ύπολοχαγός μας, ταξειδεύει πάντοτε, κ’ 
έγώ μόνος τόν αναπληρώνω.

—  Αύτό είνε μόνον ; Έμενα μού φαίνεται. . .  
“Ας ήνε ! Τά μυστικά σας είνε μυστικά σας.

—  ’Ονειρεύεσαι, καλέ μου Γριβέ, άπήντησεν 
άποτόμως δ Νοέλ. Χαίρε. Πηγαίνω, μήπως μού 
φύγη δ Γιάννης, κ’ έχω νά τού ομιλήσω.

Έσφιγξε καί πάλιν τήν χεΐρα τού Γριβέ, ίσχυ- 
ρότερον μάλιστα ή συνήθως, καί άπεμακρύνθη 
ένφ εκείνος παρηκολούθβι αύτόν διά τού βλέμμα
τος σείων τήν κεφαλήν.

Ό  Νοέλ είχε μεγάλως συγκινηθή έκ τής όξυ- 
δερκείας τού δδοστάτου, κ’ ένώ είσήρχετο εις 
τήν δδόν, ήτις ώς εϊπομεν, περιέτρεχε την πό
λιν, έλεγε καθ’ έαυτόν.

—  θεέ μου ! Φαίνεται λοιπόν άπό τό πρό- 
σωπόν μου;

Κ ατά τόν μέσον αιώνα ή Βωβραί είχε περίβο
λον υψηλών τειχών, έφ’ ώ ίκανώς έναβρύνονται οί 
σημερινοί της κάτοικοι. Καί κατεστράφησαν μέν 
ήδη άπό μακρού τά τείχη εκείνα, άλλά διακρί- 
νονται έτι που καί που όγκοι παλαιάς τοιχοδο
μής καί σπάνιά τινα ερειπίων λείψανα, χρησι- 
μεύοντα ώς όρια κλήρων ιδιωτικών, θεωρούμενα 
δέ ύπό τών εγχωρίων άρχαιολόγων ώς κατάλοιπα 
τών παλαιών οχυρωμάτων τής πόλεως.

Ό  δρόμος όν εβαινεν δ Νοέλ είσέδυεν έλικοεε- 
δής άνάμεσον τών βρυοσκεπών εκείνων πετρών, 
αρχαίων συντριμμάτων, δπου εβριθεν δ θάμνος καί 
ή κνίδη. Ούδέν οίκημα είχε τήν κυρίαν αύτοϋ 
είσοδον άπό τής βαθείας εκείνης καί ανωμάλου 
δδού, τής απροσίτου εις ύποζύγιον. Κ ατά  σπά
νια δέ μόνον διαλείμματα έφαίνοντο μικραίτινες τα - 
πειναί θύραι, προδήλως κηπαίοι. Ό  τόπος ητο 
έρημος, ολίγα δέ τινα δένδρα, αύτοφυή καί ακαλ
λιέργητα, προέχεον κατά τήν εσπερινήν εκείνην 
ώραν άμυδρόν τι σκότος έπί τής δδού. Ά λ λ ’ υ
πήρχε φαίνεται κάτι προκαλούν έκεϊ τήν περιέρ
γειαν τού Νοέλ, διότι έστη αίφνης ενώπιον τοί
χου μακροτέρου τών άλλων καί κάλλιον διατη- 
ρουμένου.

—  Ό  τοίχος τού κήπου της, έψιθύρισεν. Ί 
σως είνε έκεϊ, ολίγα μόνον βήματα μακράν μου.

Κ ’ έμενεν ακίνητος.
Αίφνιδίως ήκουσε βήμα γοργόν πρό αύτοϋ, 

άλλά μάτην προσεπάθησε νά διακρίνη τόν φεϋ- 
γοντα. Είδε μόνον μορφήν έλαφράν όλισθαίνου- 
σαν παρά τούς γηραιούς εκείνους τοίχους.

Ή  πρώτη τού Νοέλ ιδέα— ιδέα ερωτευμένου
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 ύπορξεν ότι τον κατεσκόπευέ τις ίσως, ϊνα
συλλάβη τά μυστικά τής καρδίας του. Ά λ λ ’
ευθύς αμέσως τό πνεϋμά του, έξημμένον έκ τών 
πυρκαίών, αίτινες εμάστιζον τήν πόλιν καί τά 
περίχωρα, παρέσχεν εις αυτόν άλλην έξήγησιν.

  Μήπως απειλείται έχ ε ίη ι αύτήν τήν φο
ράν ; διενοήθη. θ ά  τόν άνακαλύψω αύτόν τόν 
πλάνητα.

Καί ήρχισε τρέχων καί φωνάζων.
Ούδεμίκν ε'λαβεν απάντησή καί δ φεύγων ζ- 

φευγε πάντοτε. Ά λ λ ’ δ Νοέλ, ευκίνητος καί 
¿ωμαλέος, δέν άπεθαρρύνετο. Δυστυ-χώς δ δρό
μος,σκοτεινός καί ανώμαλος,ώς εϊπομεν, έκάμπτετο 
άδιακόπως, ώστε δ Νοέλ, καίτοι μόλις εϊκοσιν ά- 
πέχων βήματα τού φυγάδος, δέν κατώρθου ούτε 
τέ πρόσωπόν του νά Εδη, ούτε τό ανάστημά του, 
ούτε κάν τήν ενδυμασίαν του.

Έλθεν έν τούτοις στιγμή, καθ’ ήν έφαίνετο 
ότι δ άγνωστος δέν ήδύνατο πλέον νά διαφυγή, 
άν μή τήν καταδίωζιν άλλά κάν τό βλέμμα. 
’Ολίγον περαιτέρω τά δένδρα ε’ξέλειπον, καί ή 
δδός άνειλίσσετο φωτεινοτάτη, δ δέ Νοέλ προσεΐ- 
χιν ατενής, άναμένων νά ϊδη τινά παρερχόμε- 
νον. Ά λ λ ’ ούδείς έφάνη.

Είχε λάβει λοιπόν δ φεύγων άλλην διεύθυνσιν, 
καί δ Νοέλ προβαίνων πάντοτε, έφθασεν εις ατρα
πόν αδιέξοδον, ής έφρασσε τόν μυχόν θύρα κη- 
παία έλκύσασα τήν προσοχήν του. Έκεϊ μόνον 
προδήλως ήδύνατό τις νά καταφύγη, καί όμως 
ούδείς ύπήρχεν.

ι ό  πράγμα μετείχε θαυμάσιου, καί δ νεαρός 
τεχνίτης άπέμεινεν ένεός. Ά λ λ ’ ό'μως δέν ήτο 
άνθρωπος νά μείνη έπί πολύ αδρανής, καί συν
ήλθε ταχέως εκ τής καταπλήξεως.

—  Διάβολε! είπεν· αδύνατον νά επέταξε αύ- 
τος δ κατεργάρης! Θά τό καθαρίσω τό πράγμα.

Παρατηρήσας δέ πρό αύτοϋ τοίχον ύψηλόν 
«ζ ή ίπτά πόδας, ούτινος ή κορυφή παρείχε πολ- 
λαχού ίχνη άναβάσεως.

—  Ά π ’ έκεϊ θά έπήδησεν! είπε.
Μετά ^υίμης δέ καί ευκινησίας, αίτινες κατε- 

ίΐίκνυον μακράν άσκησιν τής γυμναστικής, ώρ- 
(*ησεν έπί τήν κορυφήν τοϋ τοίχου κ’ έδραξεν αύ- 
Τ̂ ΐν διά τών άκρων δακτύλων του. Είτα δέ, 
‘ τ̂είνων τούς βραχίονας του, ύψώθη ύπεράνω τού 
τοίχου, καί παρετηρησεν.

Κάτωθεν αύτού έξετείνετο κήπος μεγαλοπρε- 
^ ί ι  τετράγωνος τό σχήμα, φρασσόμενος κατά 
τ ς̂ τρεις αύτού πλευράς ύπό πυκνής δενδροφυ- 
Τείας- κατά τό βάθος δέ, έπί τής τετάρτης 
πλευράς, έφαίνετο ώραία κατοικία, ής ή πρόσο- 
Ψι;  ην έστραααένη ποός τήν πόλιν. Μάτην όμως 
ό Νοέλ ήρεύνησε διά τού βλέμματος τάς συμ- 
ί^τρους καί άμμοστρώτους αύτού δενδροστοι- 

Ώ ς έπί τής δδού καί κατά τήν αδιέξοδον 
*τραπόν, ούδείς έφαίνετο.

Έθεώρησε μετ’ εύχαριστήσεως τόν φαιδρόν 
εκείνον περίβολον, όστις ήσκει έπ’ αύτού ίδιον 0-  
λως γόητρον, άλλ’ ή  θεωρία αύτού δέν διήρκεσε 
μακρόν.

—  Περίεργον! έψιθύρισε. Τί νά έγεινεν εκείνος 
δ άνθρωπος ! είνε αλήθεια, ότι κάτω άπό αύτά τά 
δένδρα.. . ας ήνε ! Θά είνε κανένα παιδί τού 
δρόμου, καί ήλθε νά κλέψη τ ’ αχλάδια τών κυ
ριών Δυχαμέλ. Κ ' έγώ τί κάμνω έδώ ; ώραϊον 
θά ητο νά μ’ έβλεπαν.

Καί ταύτα ε’ιπών έπεσεν όρθιος επί τής ά - 
τραποϋ.

—  Χωρίς άλλο αύτό είνε, ΰπέλαβεν. Ό π ω ς 
δήποτε, άν τύχη κκνέν δυστύχημα εις τήν οικίαν 
Δυχαμέλ, θά ένθυμηθώ τό σημερινόν συμβάν.

Καί άνέλαβε τόν δρόμον του.

Β'.

Ή  μεγάΛη οίχία
Μετά τινας στιγμάς δ Νοέλ είσήρχετο πάλιν 

εις τήν επαρχιακήν δδόν, έκεϊθεν τής Βωβραί.
Διήρκει έτι τό λυκόφως, άλλως δέ δ νέος τε

χνίτης έγνώριζε κάλλιστα τά  μέρη, καί ούδεμίαν 
ήσθάνετο αμηχανίαν. Προύχώρησεν οίίτω πρός 
άμπελον παρακειμένην εις τήν δημοσίαν δδόν καί 
χο>ριζομένην άπ ’ αύτής δι’ αιμασιάς, περιήγαγε 
τά βλέμμα έπί τών εις μεγάλην έκτασιν ανα
πτυσσόμενων κλημάτων, κ’ έμελ.λεν ίσως νά φώ
νηση, ότε όξεΐα φωνή, ώς παιδιού, ήκούσθη πλη
σίον του, προσφωνούσα φαιδρώς:

—  Καλησπέραν, Κύριε Νοέλ !
Συγχρόνως δέ ό λαλών ήγέρθη όπισθεν τού

φράκτου, όπου κατέκειτο, καί άνεπτύχθη εί; ΰψος 
ώς μακρός τις πάσσαλος, ύπερκύπτων τοϋ εδά
φους. Τούτο σημαίνει, ότι δ Ιωάννης ’Ρεβού, 
δ άσπαλακοθήρας, ήτο υψηλός,λεπτός καί ισχνός, 
τοσούτον ώστε ή έφεστρίς αύτού καί δ πίλος 
έφαίνοντο ώς τά  παλαιά εκείνα ράκη, δι’ ών πε- 
ριβάλλουσι τούς σταυροειδείς πασσάλους πρός 
αποτροπήν τών πτηνών. Ή  ώχρά κοιλοπάρειος 
μορφή του ήτο σχεδόν αγένειος, καί τοι δ άνήρ 
ήτο πλέον ή τριακοντούτης, είχεν όμως χρηστόν 
καί πράον τό ήθος.

Ό  άσπαλακοθήρας έθεώρει τόν Νοέλ μετά 
στοργής.

—  Καλησπέραν Γιάννη, είπεν εις αύτόν δ μη
χανικός. “Έκαμες δουλειάν σήμερον ;

—  Αρκετά, κύριε Νοέλ, αρκετά.. . βγήκαν 
κάμποσα σήμερα’ ή γή έχει .βλέπετε υγρασία, 
κ’ έπιασα καμμιά εικοσαριά άπ’ αυτά τά  ζων
τόβολα. Είκοσιπέντε λεπτά τό κομμάτι, την 
δουλειά μας τήν έκάμαμε, νάχη δόξαν δ θεός. 
Αί . .  . νά ήμουν κ’ έγώ δυνατός καί γραμματι
σμένος ’αάν τουλόγου σας. . . .

—  Τί σημαίνει αύτό ! Κάμνει καθείς ό,τι ήμ- 
πορεϊ, αύτό φθάνει. Ά λ λ ’ ένφ κυνηγούσες τά
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τυφλοπόντικα, θά είχες, πιστεύω,τόν νοϋν σου καί 
είς τόν δρόμον.

—  Εννοείται. Άφοϋ μοϋ τό συστήσατε τοϋ 
λόγου σας, καλλίτερα είχα νά χάσω μισή δου- 
ζίνα κομμάτια. Νά σάς είπώ, λοιπόν.. . .

Καί ώνόμασε ταχέως πάντας, άνδρας καί γυ
ναίκας, δσοι άπό πρωίας είχον διαβή τήν δδόν. 
Ά λ λ ’ ό Νοέλ δέν έφάνη εύχαριστηθείς.

—  'Αρχίζω νά φοβούμαι, αγαπητέ μου 'Ιω
άννη, ύπέλαβεν, δτι δέν θά κατορθώσο>μεν οϊ 
τρεις μας ν’ άνακαλύψωμεν τούς κακούργους, οί 
όποιοι μάς κάμνουν τόσην ζημίαν. Δέν πρέπει 
δμως καί ν' άπελπισθώμεν. Είσαι βέβαιος λοιπόν, 
δτι δέν έπέρασεν άπ’ έδώ άλλος κανείς ;

Ό  άσπαλακοθήρας έγέλασε.
—  Αί, α ϊ ! κύριε Νοέλ, είπεν άφελώς άστει- 

ευόμενος, ίσως έπέρασαν άλλα πρόσωπα . .  .
—  Ποιοι ;
—  Οί ωραίοι κύριοι τού Πύργου.. .Τού; είδα, 

εινε μ.ία ώρα, κ* έπήγαιναν μ.έ τό αμάξι των είς 
τάς* συγγενείς των, τάς κυρίας Δυχαμέλ, οπού 
εινε άκόμη.

Καί ό γέλως αύτοϋ άπέληξεν είς ασθματικόν 
τινα ρόγχον.

Ό  Νοέλ δέν έφάνη νοστιμευθείς τήν αστειό
τητα τού Ίωάννου, ή δέ αρρενωπή καί ώραία 
μορφή του έσκυθρώπασε.

—  Ναι, ναι, είπε δυσχεραίνων πως, λέγουν 
δτι ό υιός, ό κύριος "Εκτωρ Λοβεδύ, θά ητον 
πολύ εύχαριστημένος νά νυμφευθή τήν έξαδέλφην 
του Άδριανήν, τήν πλουσιωτέραν νύμφην τής 
επ α ρχ ίας ... Ά λ λ ’ ό θεός νά φυλάξγι καί τήν 
χήραν καί τήν κόρην τού καλού εκείνου ανθρώπου, 
τοϋ μακαρίτου Δυχαμέλ, άπό τάς παγίδας τών 
ύπερηφάνων αύτών παρισινών.

Μετά στιγμιαίαν δέ σιωπηλήν σκέψιν,
—  Άναβλεπώμεθα, Γιάννη, είπεν άφγιρημ.έ- 

νος. 'Εγώ επιστρέφω είς τό σπίτι. "Εχε πάντοτε 
τά μάτια σου ανοικτά, καί άν τυχόν φανή που 
πυρκαί'ά, 'ξεύρετε, εμπρός όλοι, αμέσως.

Τεινων δέ τήν χεϊρα ύπέρ τήν αιμασιάν έσφιγ- 
ξε τήν χεϊρα τού Ίωάννου. Ούτος έμόρφασεν ε
λαφρώς, καί

—  Χαρά ’ς τό χέρι, κύριε Νοέλ ! είπε μετά 
θαυμασμού. Α ί! σείς τάχετε όλα. Εύμ.ορφιά, 
εξυπνάδα, προκοπή, . .  καί είσθε καί μηχανι
κός ! Αυτό θά «ή  τύχη ! Καί δι’ αύτό σάς αγα
πούν δ λ ο ι ... πρώτος έγώ, μ’ ολην μ.ου τήν καρ
διά, καί ή μητέρα μου τό ίδιο . .  Μάς κάματε 
τόσα κ αλ ά . .  .

—  Εινε περιττόν νά όμιλήςδι’ αύτά τά  πραγ- 
μ ατα , Γιάννη, είπεν ό Νοέλ άποτόμως. Χαιρε
τίσματα είς τήν μητέρα σου .. .  καί θά ξαναϊ- 
δωθώμεν πάλιν.

Άπεμακρύνθη δέ κατευθυνόμενος πρός τήν

! πόλιν, ής διεφαίνοντο αί πρώται οίκίαι έν μέσω 
I τής έσπερινής όμίχλης.

θ ά  έλεγέ τις, βλέπων αΰτόν, δτι νέα τις άνη- 
| συχία προσετέθη εις τάς άλλας άνησυχίας τον.! 
ι Τό βήμά του ήτο ταχύ, κ’ έθεώρει άπλήστω; 

δεξιά καί άριστεργ, καίτοι ούδεμίαν ήδύνατο νά 
ε’ χη έλπίδα νά συνάντηση τόν εμπρηστήν.

Μετ’ ολίγον έφθασεν είς πάροδον φυτευμίνην 
έκατέρωθεν δι’ ώραίων φιλλυρών, ήν έκάλουν 
πομπωδώς Λεωφόρον οί κάτοικοι τοϋ Μωβραί. | 
’() περίπατος εκείνος ήτο έρημος, ό>ς εινε συνήθως 
οί περίπατοι τών μικρών πόλεων, έκρατει δέ ήδη 
σκότος ύπό τά δένδρα, καί τοι άπό τοϋ φυλλώ
ματος ήκούοντο τά  έσχατα κελαδήματα τών 
στρουθιών. Ό  Νοέλ ήκολούθησεν έπί τινας στι-1 
γμάς τήν πάροδον αύτήν, δπου τό χόρτον έπνιγε 
τόν κρότον τών βημάτων του, κ’ εύρέθητέλος ένώ-; 
πιον μεγάλης οικίας, χοιριζομένης άπό τής δη-, 
μοσίας όδού διά σιδηρού κιγκλιδώματος, άπολή- 
γοντος είς έπιχρύσους λόγχας, καί δι’ αύλής κο- ; 
ομουμένης ύπό άνθοδόχων κιβωτίων.

Ή  οικοδομή αυτη ήτο άκριβώς ή οικία Δυχα
μέλ, ήν είχεν ίδεϊ ό Νοέλ έξ άλλης οψεως, δτε 
άνερριχήθη έπί τόν τοίχον τού κήπου, καί ήν | 
έκάλουν οί έν τή πόλει Μ ι γ ά . Ι η ν  Ο ί χ ί α ν .  Έ - 
γνώριζε δ ’ αυτήν άπό μακρού, διότι είχεν έργα- 
σθή έκεϊ κατά παραγγελίαν τού ιδιοκτήτου, ; 
άποθανόντος έξ άποπληξίας πρό έξ μηνών κ’ 
έπιδείξαντος πάντοτε μεγάλην συμ.πάθειαν πρός 
τόν δεξιόν τεχνίτην. Ά λ λ α  τήν προσοχήν του 
εί’λκυσεν ιδίως άμαξα έζευγμένη είς δύο πολυτί
μους ίππους καί σταθμεύουσα πρό της θύρχς, εΐ- 
τα  δέ δμιλος προσώπων συνομιλούντων έν τή αυ
λή καθ ήν στιγμήν έπρόκειτο ν’ άποχωρισθώσιν.

'Γόν όμιλον αύτόν άπετέλουν δύο κυρίαι καί 
δύο κύριοι. Αί κυρίαι έφαίνοντο οίκοδέσποιναι 
προπέμ,πουσαι ξένους, ήσαν δέ άληθώς ή κυρία 
καί ή δεσποινίς Δυχαμ.έλ, άμφότεραι μελανείμονες. 
Οί έπισκέπται ήσαν ό Κ. Λοβεδύ, τραπεζίτης έν 
ΓΙαρισίοις, καί ό υιός του "Εκτωρ, κομ.ψευτη; 
πρώτης δυνάμεως, άγραυλούντες άμφότεροι έν 
τφ  πύργο) Βλινύ, μίαν λεύγαν μ,ακράν τής Βω- 
βραϊ. Ο μέν γαμβρός, ό δέ άνεψιός τής χήρ*ί 
κυρίας Δυχαμέλ, έπενθηφόρουν μέν επίσης καί οί 
δύο άλλ’ ήσαν έν τούτοις ίκανώς ζωηροί καί εύ- 
διάθετοι.

Ό  Νοέλ σταματήσας ύπό δένδρον της λεωφό
ρου, παρετήρει κατηφής τόν Κ. Έκτορα, διαλέ
γομε νον οίκείως καί ταπεινή τή φωνή μετά τής 
νεαράς έξαδέλφης του.

Ή  Δεσποινίς Άδριανή Δυχαμέλ ήτο χαριε- 
στάτη ξανθή κόρη, ής ή λευκότης άνεδείκνυτο ε'- 
τι μάλλον ύπό τά  μελανά της ενδύματα, ή δέ 
καλλονή, χάοις είς τόν εξοχικόν βίον, ε'θαλλε 
πλήρης ζωής. Καί είχε μέν ή δροσερά καί κανο
νική της μορφή έλαφράν τινα έκφρασιν ύπερη-

φανίας, όφειλομένην ίσως είς τήν ταπεινότητα 
καίκολακείαν αϊτινες περιεστοίχιζον αυτήν άλλ' 
οι προσηνείς καί ιλαροί οφθαλμοί της έμετρία- 
ζον τό μικρόν αύτό ελάττωμα, αποτέλεσμα κα
κή; μάλλον ανατροφής ή φυσικής κακίας. Ά ν  
είς τά λοιπά της προτερήματα προστεθή ότι ή 
Άδριανή ήτο ή μόνη κληρονόμος κτηματικής 
περιουσίας πολλών εκατομμυρίων, ευκόλως εν
νοείται πόσον έπιζήτητος πρέπει νά ητο παρά 
τών έπιγάμ-ων νέων, καί πόσον αύτός δ εύγε- 
νής της έξάδελφος, καίτοι παρισινός, ηύχετο νά 
νυμφευθή τήν ώραίαν άγρότιδα.

Ή  μήτηρ καί ή θυγάτηρ, ιός ειπομεν, προέ- 
πεμπον τούς συγγενείς αύτών μέχρι τής κιγκλι- 
δωτής θύρας, όπου άνέμ.ενεν ή άμ.αξα, ένώ δέ 
οί νέοι έμενον όπίσω, ό πατήρ Λοβεδύ, παλαιός 
καλλωπιστής, μεγαλοφώνως λ αλών καί εύήθειαν 
ύποκρινόμενος, ελεγεν είς τήν κυρίαν Δυχαμέλ·

—  Σάς λέγω καί πάλιν, αγαπητή μου Λουί- 
ζα, δέν είμπορεϊτε νά μένετε διαρκώς φυλα
κισμένη μέ τήν Άδριανήν είς τήν πένθιμον αυ
τήν κατοικίαν, ή όποια όμοιάζει μέ μοναστή- 
ριον ή μέ φυλακήν, θέλω  νά σέ διασκεδάσω ο
λίγον, καί πρέπει νά έλθητε νά περάσετε ολί
γος ημέρας μαζί μου είς τόν πύργον Βλινύ, νά 
ίδήτε κόσμον. . . "Οταν ήγόρασα πέρυσιν αύτό 
το κτήμα άπό τόν. έξαίρετον γυναικάδελφόν μου, 
τόν σύζυγόν σας,έσυμφωνήθη νά τό Οεωρήτε πάν
τοτε ώς κτήμα σας, καί εννοώ νά σας ύποΤε- 
χθώ έκεϊ...’Ε λάτε ! .  . εϊμεθα σύμφωνοι; νά σάς 
στείλω τήν άμ.αξαν ;

Ή Κυρία Δυχαμέλ, γυνή αγαθή, απλούς ϊ -  

χουοα καί ειλικρινείς τούς τρόπους, εδωκεν ά- 
πάντησιν μή άκουσθεϊσαν.

—  Νόμιμον πένθος! απαιτήσεις κοινωνικαί! 
υπελαβεν ό τραπεζίτης. Καί δέν τόν ήγάπων 
εγώ, νομίζετε, τόν πτιυχόν αύτόν Δυχαμ.έλ.; Ή 
το περισσότερον παρά γυναικάδελφός μ.ου, ήτο 
'ρίθ.ος μου, καί ή μ.νήμ.η του μ.οϋ ήτο προσφιλε- 
*|«τη.... άλλ’ αύτό δέν εινε λόγος ν’ άφήσω 
ζΤ,ζ χήραν του καί τήν κόρην του νά τήκωνται 
«πο τήν λύπην καί τά  δακρυα . . . ’Ελάτε ! σκε- 
?®ήτε, καί θά τό αποφασίσετε έπί τέλους. . .

|Κάί ό Έ κτωρ, είμαι βέβαιος, τήν αυτήν γνώ- 
Ρ)ν έχει.

—  Δέν εινε ζήτημα, πάτερ μου, άπήντησε 
ι ίωηρώς ό Έ κτωρ, κ’ ελπίζω οτι ή Άδριανή θά

'»ποστηρίξ·/] τάς πα.ακλήσεις μας.
¡Οί συνδιαλεγόμ.ενοι είχον φθάσει έν τούτοις 

■Τήν θυραν, καί οί κύριοι άπεχαιρέτισαν, ό δέ 
||*Βχ~ωρ. ύστ’.; συνήθειαν είχε νά έλ.αύνη μόνος 

•50, έδραξε τά  ήνία τών 'ίππων, ένώ ό τραπεζί- 
·Τ.? άνερόιχάτο κοπιωδώς είς τήν άμαξαν.
Κ Ρ  οέος Λοβεδύ προσέκλινεν ετιτό τελευταίο·/ 

Τών κυριών, αϊτινες ίσταντο κατά τήν είσο- 
τής αύλής. καί έκροτάλισε δεά τής γλώσ-

σης ϊνα κίνηση τούς ϊππους. Α λ λ ά  τά  ζώα ή- 
νώρθωσαν τά  ώ τά  των,άντέστησαν, καί δέν έκι- 
νήθησαν.

—  Διάβολ.ε! τί έχουν ; έφώνησεν άγανακτών 
δ υιός Λοβεδύ.

—  Ό  κόκκινης σκιάζεται, άπήντησεν δ ύπη- 
ρέτης. 'Εκεί κάτω  άπό τά  δένδρα είνε κάποιος 
πού τό^ φοβίζει.

Ό  "Εκτωρ εθεώρησε πρός τήν ύποδειχθεΐσαν 
διεύθυνσιν καί διέκρινε τέλος τόν Νοέλ.

—  Τί διάβολ.ο κάμνεις αύτοϋ, εσύ; ανέκραξε 
μή γνωρίζων άκριβώς είς τίνα άπετείνετο. Έ λ α , 
τράβα γρήγορα’, . .  .δέν βλ.έπεις ότι τρομ-άζεις τ ’ 
άλογό μου;

Ό  Νοέλ έπλ.ησίασε βραδέως. ΤΗτο κάτωχρος 
έξ οργής, άλ.λ.’ ήροδτησεν έν τούτοις μετά πολ
λής ήρεμίας.

—  Είς έμ.έ όμιλεΐτε τοιουτοτρόπως, κύριε; 
Είμ.αι έπί τής δημοσίας όδού,. . .  έπειτα έχω 
καί νά είπώ δύο λέξεις τής κυρίας Δυχαμ,έλ.

—  ’Σ  τήν όργήν, ύπέλαβεν άλαζόνως δ μω- 
ρό; νεανίας, τάς λέγεις μίαν άλλην ώραν. Τρά
βα ! σού είπα.

—  Έ λ α , έλα, Έ κτορ θυμοειδέστατε, διέκο- 
ψεν δ πατήρ, θά, πιασθγ,ς τώ ρα μέ τούς ανθρώ
πους ; Νά ! τό άλογο ησύχασε, . . . πηγαίνοψ,εν !

Ό  Έ κτωρ έκρότησε τήν μάστιγα, καί ή ά 
μ.αξα έκίνησε χωρίς άλλης δυσκολίας. "Οτε δέ 
παρήλθε πρό τοϋ Νοέλ, δ νέος Λοβεδύ ήτένισε 
έπ' αύτόν έμπαικτικόν βλέμμα, καί είπε λέξεις 
τινάς, σαρκαστικά; βεβαίως, διότι πατήρ καί 
υιός διερόαγησαν είς γέλωτα.

Ό  Νοέλ, βιαίως έξοργισθείς, πολλ.ήν όρεξιν 
είχε νά ζητήση λόγον τής αύθαδείας εκείνης· 
άλλ’ ή άμ.αξα ήτο ήδη μακράν, άλλως τε τί 
ήδύνατο αύτός, μ.ικρός καί ταπεινός, κατά πλου
σίων καί ισχυρών ; Έμενε λοιπόν τεταραγμ.ένος 
καί σκυθρωπός είς τήν θέσιν του.

Ένδοθεν τής κιγκλίδος έθεώρουν αύτόναίκυ- 
ρίαι Δυχαμέύ.. Ήρυθρίασε κ' έχαιρέτισε σιωπη
λός, ήτοιμ.άζετο δέ ν’ άπομακρυνθή, ότε ή μ.ή- 
τηρ είπεν είς αύτόν προσηνώς:

—  Μην συνερίζεσθε τού; λόγους τοϋ ανεψιού 
μου, κύριε Νοέλ· είνε απερίσκεπτος νέος. Α λ ή 
θεια, έδώ ήρχεσθε; είχατε τίποτε νά μοϋ εί- 
πήτε ;

—  Μάλιστα κυρία. Πρό καιρού ήθελα νά σάς 
έκμυστηρευθώ κάτι περί Πρόκειται περί μ,ιας 
εργασίας τήν όποιαν έκαμ.α κατά παραγγελίαν 
τού μ.ακαρίτου. . .  άλλά μέ συγχω .εϊτε, προσέ- 
θηκε δι' ήλλοιωμ.ένης φωνής,επιστρέφω μίαν άλ
λην ημέραν διότι αυτήν τήν στιγμ ήν ...

— "Οπως αγαπάς,παλληκάρι μου,άπήντησεν 
ή αγαθή γυνή.

Καί στηριχθείσα έπί τοϋ βραχίονος τής Ά -  
δριανής έτράπη μ.ετ' αύτής πρός τόν οίκον. Ή
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νεάνις έπεστράφη πολλάκις ενώ έβάδιζεν, άλλ ’ 
ο Νοέλ ένόμισεν ότι έπί της χαριεστάτης έκεί- 
νης μορφής έβλεπε σαρκαστικόν μειδίαμα πολύ 
πικρότερον δι’ αυτόν ή δ χλευαστικός γέλως 
των άλλων.

"Αμα ώς ήφανίσθησαν ή μήτηρ καί ή κόρη, 
άζεχώρησε πάλιν ύπό τήν σκιάν των δένδρων.

— Τι ταπείνωσις ! ¿ψιθύρισε κ' ενώπιον της 
μ άλιστα ! Καί τί είμαι δι’ αύτήν; Εις ασήμαν
τος άνθρωπος, ζών άπό τήν εργασίαν μου, του 
δποίου ή υπερηφάνεια βεβαίως θά τής φαίνεται 
αστεία.

Καί ύπέλαβε μετά μικρόν, μή αισθανόμενος 
δτι έμεγαλοφώνει.

—  Έ πειτα, διατί τάχα ή ώραία καί πλού
σια αυτή κόρη, τήν δποίαν θαυμάζει *δλος δ 
κόσμος, νά μέ διακρινή μεταξύ του πλήθους; 
ΙΙοία μου άξια ή ποία υπηρεσία μου θά εΐλκυε 
τήν προσοχήν της ; Είνε τόσον μακράν μου, 
τόσον., ώστε τίποτε δέν δύναται νά με φέρη 
πλησίον τ η ς .. τόρα μάλιστα, δτε εγεινα γε
λοίος εμπρός της . . Ά χ  ! πώς ήθελα νά εΐχ’ 
άποθάνει I

Ι ’ ελως σαρδόνιος ήκούσθη αίφνης εγγύς του.
—  Μπά ! είπε φωνή γυναικεία, άπ ’ αυτό δεν 

’πεθαίνει κανείς. "Οταν μ.’ έδιωξε ’μένα δ πα
τέρας μου, δταν πέταξε τό παιδάκι μου 'ς τόν 
ουρανό, ήθελα κ’ έγώ ν' άποθάνω... άλλά δέν 
ήμπόρεσα.. Λέγούν πώς είμαι τρελλή... ψεύ- 
ματα ! . .  Έ χ ω  τά  λογικά μου καλλίτερα άπό 
πολλούς, που νομίζουν πώς είν’ έξυπνοι.

Καί ήρχισε πάλιν δ γέλως.
Ύ πό τό έσχατον του λυκαυγούς φώς κα- 

τώρθωσεν δ Νοέλ ν’ άναγνωρίση τήν γυναίκα 
ήτις απαρατήρητος είχεν εύρεθή πλησίον του. 
Ή τ ο  γυνή τριακονταέτις περίπου καί παραδό- 
ξως ένδεδυμένη.Έπί τής ήλιοκαούς μορφής της 
έφαίνοντο έτι ίχνη καλλονής, άλλ’ αί λύπαι, 
οί κόποι καί ή πτωχεία ίσως είχον καταστρέψει 
τούς χαρακτήρας της, καί τό απλανές βλέμμα 
τών πρασινωπών οφθαλμών της ένέπνεεν αόρι
στόν τινα φόβον. Ή  κόμη της ήτο κομμένη 
κοντή, ώς τών άνδρών, καί τόν άχύρινον αυ
τής πέτασον έκόσμουν άνθη τών άγρών νεό
κοπα.

Ή  γυνή αδτη, γνωστή ύπό τό δνομα Φακι- 
νέτα, είχε λυπηράν ιστορίαν. Κόρη εύπορου 
γεωργού τών περιχώρων, είχεν άπατηθή ύπό 
άνδρός ούτινος άπέκρυπτε τό δνομα. Διωχθείσα 
δέ ύπό τού πατρός της έπλανήθη έπί τινα χρό
νον εις τήν χώραν καί κατέστη μήτηρ παιδιού, 
δπερ έλάτρευεν, άλλ’ δ μικρός υιός της άπέθανε 
τυχαίως αίφνίδιον θάνατον, καί δ νούς τής Φα- 
κινέτας δέν ήδυνήθη ν’ άντιστή εις τοιούτους 
κλονισμούς. ’Από πολλών ήδη ετών ή ταλαί
πωρος γυνή ήτο εντελώς παράφρων. Ά λ λ ’ ε

πειδή ήτο έντελώς αβλαβής, καί ύπηρετική 
μ-άλιστα κατ’ ίδιον τρόπον, οί έν τή πόλει έ- 
δείκνυντο άγαθοί πρ%ς αυτήν καί ευμενείς.

Ά λ λ ω ς  δέ είχεν άπό τίνος βελτιωθή ή  τύ
χη της. Άπολέσασα τόν πατέρα της, είχε κλη
ρονομήσει όλίγα τινα πράγματα έκ τής πατρι
κής περιουσίας, διατελούσα δέ ύπό κηδεμο- 
νείαν ε-ζη ώς ύπότροφος άγαθών γεωργών, οΐ- 
τινες άφινον αυτήν έλευθέραν νά πλανάται κατά 
τάς ορέξεις της.

Ό  Νοέλ ήθελε μεγάλως δυσαρεστηθή άν 
άλλος τις πλήν τής Φακινέτας είχεν ακούσει 
τούς λόγους του· άλλ’ ώς πρός αύτήν τό πράγ
μα δέν είχε σπουδαιότητα. Ό ύ χ  ήττον τή  είπε 
μετά τίνος τραχύτητος.

—  Τί κάμνεις αυτού, Φακινέτα, καί διατί 
μέ κατασκοπεύεις ;

Εκείνη έγέλασε διότι έγέλα πάντοτε.
—  Καλά, ύπέλαβε, δέν θέλεις νά μάθουν. .. 

άρκεϊ. Είν’ εύμορφη δμως, ή δεσποινίς Ά δρια - 
νή,αϊ; ώραιοτέρα ίσως καί άπό μένα... Έ γώ  τήν 
άγαπώ πολύ, διότι είνε καλή, . . . τήν μητέ
ρα της τό ίδιον, . . .  είν’ εύσπλαγχνική γυναί
κα . .  . Ά λ λ ’ ή Άδρ.ιανή δέν σέ καταδέχεται, 
α ϊ ; διότι είσαι π τω χός; Μήν άπελπίζεσαι, 
έννοια σου! Ή  άγάπη, δταν έλ.θη, δέν κυττάζει 
χρήματα. Έ γώ , άν είχα αγαπήσει κανένα 
πλούσιον, δέν θά ε’χανα ποτέ τήν ύπομονήν 
μου. Ν ά ! τόρα βλέπεις ήμπορει νά μέ πάρη, 
πού εχω περιουσίαν . . .  Νά ίδής, νά ίδής ! είσαι 
εύμορφος καί θά σέ άγαπήση . .  . Εμείς ή γυ
ναίκες πάντοτε ’ς τήν άρχή κάμνομεν τήν άκα- 
τάδεκτη.

Αί άνοησίαι αύταί έπράϋναν τήν άλγούσαν 
ψυχήν τού Νοέλ πολύ μάλλον ή λόγοι φρόνιμοι 
καί παρήγοροι. Έμειδίασε καί πάλιν άκων, καί 
ύπέλαβεν :

—  ’Ονειρεύεσαι, καλή μου Φακινέτα ; πού 
σού έφάνη δτι πλούσια κόρη είνε δυνατόν νά ... 
έγώ είμαι τεχνίτης, ούδέ θά γείνω ποτέ μου 
τίποτε άλλο.

—  Αί ! είνε βασιλείς πού παίρνουν βοσκοπού- 
λ α ις . . . Έ γώ  ’ξεύρω ένα βασιλέα καί μίαν βο- 
σκοπούλα, . . . καί ώς τά  δστερα θά ίδούμεν . ..

Αίφνης διεκόπη· είχε δέ τό μέτωπον σύνοφρυ, 
τό βλέμμα πεπλανημένον καί ή εύτράπελος 
μορφή της ήτο έντελώς ήλλοιωμένη. Ά λ λ ά  
μετά μικρόν διερράγη καί πάλιν εις γέλωτα.

—  "Ερχεσαι νά κάμωμ’ ένα γύρον μαζή, κύ
ριε Νοέλ ; ήρώτησεν. Έφόρεσα τό σκιάδι μου 
μέ τά  λουλούδια . . . "Οπου περάσωμεν, θά λέ
γουν : τί χαριτωμένο άνδρόγυνο!

Ό  Νοέλ άπήντησεν δτι έβιάζετο, καί δέν7 * £ » /ειΧεν να περιπατηση.
—  "Οπως άγαπας, άπήντησε φιλοσοφικώς 

ή παράφρων. Καλλίτερα καί σύ κ’ έγώ δέν
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π:έπει νά κεντούμεν τήν ζηλοτυπίαν τών . . . 
“Επειτα, έξηκολούθησεν είρο>νικώς, δέν είσαι 
καί αξιωματικός έσύ ; αξιωματικός τών πυρο
σβεστών ; Βέβαια, βέβαια είσαι! Ά χ ,  ψυχή 

»* πυοοσβέσται. . .μου
Πυροσβέστη, παλληκάρι, 
ποιά, χρυσέ μου, θά σε παρη ;

Κ' έμακρύνθη άδουσα μεγαλοφώνως.
( Έ π ε τ α ι  σ υ ν έ χ ε ι α ) .

ΔΥΟ ΑΝΑΚΤΟΡΑ
(Κ ερ κ υ ρ α Ι'χα Ι έν τν π ώ σ εις)

( Σ υ ν έ χ ε ι α  χ α ι  τ έ λ ο ς '  ί δ ε  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο υ  ρ ΰ λ λ ο ν . )

Κάτω, εις τό δεύτερον πάτωμα, είνε αί αϊ- 
θουσαι τών διαφόρων γραμματειών, ή τής Βου
λής καί ή τής Γερουσίας. Στενή καί μικρά ή 
τής Βουλής, διότι καί οί αντιπρόσωποι τού Ίο- 
νίου Κράτους δέν ήσαν πολλοί. Απλουστατη 
καί αυτή,ή άπλούστερον ίσως πασών διερρυθμι- 
σμένη. Αί θέσεις αί άρκούσαι μόνον δπως καθην- 
ται άνέτως οί βουλευταί. ΕΙς το έπιφανέστερον 
μέρος διακρίνεται ή θέσις έφ’ής έκχθητο δ αρμο
στής, οστις παρευρίσκετο πολλάκις εις τάς 
συνεδριάσεις, έπί θρόνου φίροντος τό αιώνιον 
αγγλικόν στέμμα, ε’χων παρ’ έκυτψ δεξιόθεν 
καί αριστερόθεν έπί μικροτέρων θρονίσκων τον 
πρόεδρον τής Βουλής καί τόν πρόεδρον τού άλ 
λου κοινοβουλευτικού σώματος τής Έπτανήσου, 
τού καλουμένου προκαταρκτικού συμβουλίου. 
'Ολίγαι θέσεις διά τούς στενογράφους. Καί άνωθεν 
μικρά τινα θεωρεία διά τόν λαόν. Ά λ λ  η μι- 
κρότης τής αιθούσης καί δ περιωρισμένο; αριθ- 
μ,ός τών αντιπροσώπων δέν άπέκλειον την ζωην 
άπό τής συνελεύσεως. Θορυβωδέσταται έγίνοντο 
πολλάκις αί συζητήσεις καί θυελλώδεις συνεκρο- 
τούντο συνεδριάσεις καί άνεμιγνύοντο ενίοτε 
*ίς αύτάς ώς παρ’ ήμΐν τ ’ ακροατήρια, ιδίως 
δταν ήκούοντο λόγοι θερμοί καί προτάσεις ύπερ 
τής μετά τής μητρός Ελλάδος ένώσεως,ής τό ψή
φισμα διακρίνεται έν πολυτελεϊ πλαισίω έφ’ ένος 
τών τοίχων,καί πλέον τού ένός ρήτορες ά>ηθεΐς άνε- 
δείχθ ησαν έν αυτή. Διότι οί κοινοβουλευτικοί θεσμοί 

' ανέκαθεν έλειτούργουν, άφ’ 8του ε'γινε τό πρώτον 
επτανησιακόν σύνταγμα, έν τώ  μικρω κρατεί, 
καί μ’ όύ.ην τήν πίεσιν καί τάς παρανομίας τών 
έκάστοτε δεσποτών ένησκούντο έλευθέρως, καί- 
τοι ύπό πρωτότυπον καί μόνον έδω χχχντώμενον 
περίεργον σύστημα.

*
* *

Ά λ λ ’ ή πασών έπιβλητικωτέρα καί μάλλον 
I αξιοθέατος είνε βεβαίως τής Γερουσίας ή αίθουσα. 

Δέν ήξεύρω διατί, άλλά μόλις έπάτησα τόν Ου

δόν της έκαμα ακούσιον κίνημα ν’ άποκχλυφθώ. 
"Ολοι οί κατά καιρούς πρόεδροι αύτής παρίσταν- 
ται έχει, ώς έμψυχοι εις μεγάλας καί καλ- 
λίστας εικόνας, διαστάσεων σχεδόν ήμίσεος φυ
σικού μεγέθους, καλυπτούσας πάσας τάς πλευράς, 
σεβαστοί καί αξιοπρεπείς, μέ τάς παλαιάς καί 
ιδιορρύθμους ενδυμασίας των, μέ τά στήθη αυτών 
τά  ξεφορτωμένα διά παρασήμων, μέ τά εξορι
σμένα αύτών πρόσωπα ή τάς μακράς παρα
γναθίδας· Μορφαί διακεκριμέναι, παραστήματα 
άνδρικώτατα, ήθος κυριαρχικόν, εύγένεια αλη
θής καί οικογενειακή άπό αιώνων. Έχουν δώση 
συνέντευξιν εδώ 8λοι τής Έπτανήσου οϊ επιφα
νέστεροι πολιτικοί άνδρες, διπλωμάται επιτή
δειοι, κυβερνήται δεξιοί, κοινοβουλευτικαί ικανό
τητες, εις άς δέν έλειψεν ίσως ή εύρύτερον στά- 
διον διά ν’ άναδειχθώσιν άληθώ; έν μεγάλψ, 
άντί νά περιορίζωνται, ώς συνέβαινε κατά τό 
πλεΐστον, εις τήν πρός άλλ ήλους διά ραδιουργι
ών καί σκευωριών περί έπικρατήσεως πάλην. Έκ 
τού εξωτερικού των τουλάχιστον δλοι δικαιολο
γούν τούς πομπώδεις τίτλους καί τούς ίεραρχι- 
κούς βαθμούς οΰς διεξεδίκουν, άποκαάούμενοι υ
ψηλότατοι, ή έξοχώτατοι, ή εκλαμπρότατοι, ή 
κόμητες, ή βαρώνοι. Περιτρέχουσι γύρω τήν αί
θουσαν αϊ εικόνες αύτών καί φαίνονται ώς νά 
βουλεύωνται άχόμη καί τόρα καί νά δια- 
χειρίζωνται, συνηγμένοι έπί τό αύτό, την εξου
σίαν των, άλλοι όρθιοι, άλλοι καθήμενοι, σοβα- 
ραί καί σκεπτικαί όψεις οί μέν,προσηνείς καί εύά- 
ρεστοι φυσιογνωμίαι οί δέ,καί άλλοι πάλιν συνω- 
φουωμένα ώς ύπ’ οργίλων φροντίδων μέτωπα. 
Καί παράκεινται τ  άντικρύζουσιν άλλήλους έν 
κοινή αθανασία νύν καί b κεφαλλήν Μαρίνος 
Βέγιας και ό ζακύνθιος Σολωμός καί ό κερκυ- 
ραϊος Βούλγαρης καί ό ¿χτιμότατας ίχ  Λενχά- 
όος ιππότης σ'ιρ Πέτρος Πετριτσόπουλος. Καί 
έπισης έλκύουσι τό βλέμμα καί b γηραιός ζα - 
κύνθιος Φοσκάρδης καί δ κερκυραΐος Δαμασκη
νός καί οϊ κεφαλλήνες Καρούσος καί Φωκάς. 
Καί ιδιαιτέρως όλως προκαλούσι τού παρατηρη- 
τού τήν προσοχήν τού τε «ύποκλινοϋς, πνευμα
τώδους καί φιλοδοξοτάτου» ώς έχαρακτήριζεν 
αύτόν περιηγητής τις Ιταλός τής έποχής του, 
βαρώνος Εμμανουήλ Θεοτόκη, «τής δεξιάς 
τού Μαίτλανδ χειρός» ώς τόν ώνόμαζον, ή λευ
κή μέ τ ’ αριστοκρατικά χαρακτηριστικά της 
μορφή, καί τού ποιητού κ^ί πολιτευομένου κόμη- 
τος Κανδιάνου Ρώμα, πρός δν λέγεται ότι απερ
χόμενον έκ Ζακύνθου ίνα προεδρεύση τής Γ . με- 
ταρρυθμιστικής κληθείσης συνελεύσεως δ πατήρ 
του Διονύσιος είπεν «*11 νά κάμης καλόν, υιέ 
μου, ή νά μή ζήσης», ή έμβριθής φυσιογνωμία, 
καί τού μεταξύ παρεντιθεμένου έν μικρότερα προ
σωπογραφία μόνον λογίου ’ Ανδρέου Μουστοξύδου, 
μή χρημχτίσαντο; μέν προέδρου τής γερουσίας
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άλλ’ αντιπροέδρου αυτή; επανειλημμένος έκλε- 
χθέντος καί χάριν τιμής προς την πολλήν του ι
κανότητα συγκαταλεχθέντος εν τω  κερκυραϊκφ 
οϋτως είπείν Πατθέω τούτω ή νοήμων όψις. Καί 
ύπ’ αυτούς, μαρμάρινο·. η χαλκαΐ προτοριαί, όλοι 
επίσης οϊ άρμοσταί,οιτινες διήλθον της'Επτανήσου 
προσωποποιούντες τής Μεγάλης Βρεττανίας το κό
ρος καί την ίσχύν,περιβεβλημένοι καί είκονίζοντες 
όλον τέ μεγαλείου τής άποστελλούσης αυτούς υ
περήφανου δυνάριεως, ναύαρχοι ώς έπί τό πολύ 
ή στρατηγοί εκ νικηφόρων πολέμων επανερχόμε
νοι όπως άναπαυθώσιν επ’ ολίγον έν τή διοική
σει των νήσων τούτων μεταμορφούμενοι εις νομο- 
θέτας, σήμερον εδώ καί μετά πέντε έτη έκσφεν- 
δονιζόμενοι εις την Κεϋλάνην αίφνης ή εις το 
Εΰελπι Άκρωτήριον, έν κυκλική καί αυτοί σειρά, 
μέ τον κύριόν των Γεώργιον τόν Δ ',  ούτινο; δε
σπόζει τής αίΟούσης ή γλυκυτάτη άμα καί άγε- 
ρωχοτάτη μορφή, καί ούτινος καί είκών εΰρη- 
ται, άλλη παρά την έν τή Αιθούση του Θρόνου, 
ενταύθα ώς κόρην ώραϊον παριστώσα αύτόν, έπί 
κεφαλής, καί τόν Δοόκα Οΰέλλιγκτον, τόν νικη
τήν του Ναπολέοντος μετά τήν ήτταν τοϋ όποι
ου προσηρτήθη εις τήν ’Αγγλίαν ή Επτάνησος, 
έν τω  μέσω. ’ Ιδού χαλκούς δ Μαίτλανδ, ο Σ ό 
λων τής Έπτανήσου, ό έπινοήσας καί δημιουρ- 
γήσας τό φερώνυμον αύτω Σύνταγμα, τό υπο
χείριον καταστήσαν αυτήν εις τήν προστάτιδα 
δύναμιν, στρατιώτης τραχύς καί οξύθυμος καί 
βίαιος. ’Ιδού δ γλυκύς Ά δ α μ ς , δ πολυειδώς εύ- 
εργετήσας τόν τόπον καί όστις τόσον είχεν άγα- 
πήση τήν Κέρκυραν, ώστε καί σύζυγον ιθαγενή 
Ιλαβεν έκ τής οικογένειας Σούφη, διαζευχθείσαν 
τόν σύζυγον αυτής Παλατιανόν, καί τοσοότον 
ήγανάκτησεν ότε μετετέθη μετά διπλήν αρμο
στείαν έξ αυτής εις Μαδράς, ώστε ιδία. χειρί 
έΌραυσε τά  καινουργή καί πολυτελή έπιπλα, ά -  
τινα είχε φέρη πρός νέαν διακόσμησιν του τε 
ανακτόρου καί τού αγροκηπίου. Ιδού δ Δούγλας, 
σοβαροτάτη τήν έκφρασιν καί αΰστηροτάτη τάς 
γραμμάς όψις. Ιδού δ Σίτων, γέρων αγαθός καί 
αδύνατος καί ανίκανος.’Ιδού δ Νούγεντ, δ έξόχως 
φιλέλλην καί φιλιόνιος, όστις κατά τήν «διά— 
βασιν τού Όθωνο; έκ Κέρκυρας έξενάγει αυτόν 
καί ε'διδε χορούς καί έσπερίδας, εις ας παρίστα- 
το μεθ’ όλης τής Αυλής του φουστανελλοφορών. 
’Ιδού δ Ύούγγ, όστις είχε συλλαβή καί προσε- 
πάθεινά επιτυχή τήν έκτέλεσιν τού περιέργου σχε
δίου καθ’ δ αί μέν λωπαί νήσοι παρεχωρούντο 
εις τήν Ε λλάδα , έκράτει δέ ή ’Αγγλία μόνην 
τήν Κέρκυραν, ώς κλείδα τής Άδριατικής, ήν 
ήδύνατο, ώς ελεγεν έν τή έκθέσει του, νά κατα- 
στήση θαυμάσιον μέν κήπον ύπό φυσικήν έ’ποψιν, 
ίσχυρότατον δέ άμα προπύργιον καί σπουδαιό- 
τατον έμπορικόν σταθμόν έν τή μεσογείω.

Τόσαι εικόνες καί τόσαι προτομαί δλόκληρον

λαού ζωην ανακαλούσαι εις τήν μνήμην, κόσμον 
όλον αναμνήσεων έγείρουσαι.

* *
*

Κοιμώνται ήδη έντός τού έρήμου παλατιού 
καί αύταί, όπως κοιμάται όλον τό μονήρες οι
κοδόμημα. Δέν έχει πλέον τό Ίόνιον Βουλήν, 
οΰτε Γερουσίαν, οΰτε προκαταρκτικόν συμβούλιον, 
ουιε ύπέρτατον συμβούλιον δικαιοσύνης. Οί ά -  
γώνές του έστέφθησαν ϋπό τής έπιτυχίας καί ή 
έ’νωσις, ήν τόσον έπόθησεν, έπετελέσθη. Άντί 
πρωτευούσης των Ηνωμένων Κρα-ών τής Έ πτα- 
νήσου αί Κορυψα,Ι, ή Κέρκυρα, είνε άπλή έπαρ- 
χιακή πόλις, ής δέν έγνωμεν νά έκμεταλλευθώ- 
μεν οϋτε τήν λαμπράν απέναντι τής ’Αλβανίας 
θέσιν οΰτε τήν έμπορικήν σημασίαν οΰτε τά  φυ
σικά δώρα. Οϊ αντιπρόσωποί των έρχονται εις 
’Αθήνας, άπλοι βουλευταί ώς οϊ τής άλλης ’Ελ
λάδος, καί κανείς βεβαίως δέν σκέπτεται νά 
τούς άποκαλέση ίχ.Ιαμπροτάτους καί ύψη.Ιοτά- 
τovc· Η αύτοδιοίκησίς των δέν ϋφίσταται πλέον 
και έχουν κοινά πρός ήμάς καί τό σύνταγμα 
καί τούς νόμους.Οί κόμητές των καί οί δούκες καί 
οί βαρώνοι δέν υπάρχουν ή δέν τολμώσι νά προσ- 
αγορεύωνται σήμερον ού'τω. Πολϊται έλευθέρου 
κράτους δέν εχουσιν ανάγκην τίτλων. Καί εϊνε 
κατευχαριστημένοι οί καλοί έπτανήσιοι.

Ά λ λ ’ έγώ καταλείπων τό φοβερόν καί περι
λαμπές άλλοτε παλάτιον τούτο, δέν δύναμαι 
νά κατανικήσω έπίμονόν τινα παράδοξον σκέψιν, 
ήτις γεννάται εις τό πνεϋ,υά μου, τί θά ήτο 
άρά γε τό έρημον αυτό καί άκατοίκητον τής σή
μερον κτίριον, άν ήτο δυνατόν νά έπιτύχη ποτέ 
τό κατά τήν πρό τού 1862 έποχήν έκείνην τών 
παραβολών ιδεών καί τών ρωμαντικών έπιχειρή- 
σεων συλληφθέν ύπό τινων φανταστικόν σχέδιον 
προς πραγματοποίησιν τού δποίου είχε μάλιστα 
συστηθή καί μυστική αδελφότης μέ διαπρεπέστατα 
μέλη έν τε τή Έπτανήσω καί έν Άθήναις, καθ’ δ 
κοινή παντός ελληνος ένέργεια έπρεπε νά είνε ήπρο- 
σάρτησιςτής Θεσσαλίας, τής Ηπείρου καί τήςΜα- 
κεδονϊαςείς τήν Επτάνησον,μέ πρωτεύουσαν τήν 
Κέρκυραν, εις εν έλεύθερον καί μέγα Ίόνιον Κρά
τος ϋπό το σκήπτρον τοϋ άποκλείσαντος ήμάς πρό 
τίνος Άλφρέδου, ίγκαταλειπομένων τών ’Αθη
νών καί τού άλλου ελληνικού κράτους εις τήν τύ
χην του καί j τάς έσωτερικάς αυτού διαμάχας 
ώς μή ένέχοντος στοιχεία ζωής !

Β '

"Ολως διάφορον είνε τό άλλο, τό είκοσι λε
πτά περίπου άπέχον τής πόλεως θερινόν άνάκτο- 
ρον τού Βασιλεως, τό χάριεν, τό κομψόν, τό φι- 
λαρεσκον M on— R epos . Είνε βαρύς δ τίτλος 
àràxropor διά τήν ώραίαν αυτήν φωλεάν. Καί
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πόσον δικαιολογεί τό ιδιαίτερον όνομά του, πόσον 
γλυκεία θά είνε ή άνάπαυσις έδώ, έντός τών μι
κρών ώς κλωβία δωματίων του, ϋπό τήν πυκνήν 
σκιάν τών άμφιλαφών δένδρων του, ύπό τήν 
διαρκή ευωδίαν τών άνθέων του, μέ τόν αιώνιον 
φλοίσβον τών κυμάτων τοϋ ύπ’ αύτό πελάγους 1 
Τί θαυμάσιον ενδιαίτημα ησυχίας καί τρυφής, 
όπερ νομίζεις ότι έκτίσθη έπίτηδες ώς έρώτων 
καταφύγιου! Μόλις λευκάζει άδιόρατον σχεδόν 
άνά μέσον τών πέριξ του φύλλων καί κλάδων 
καί χάνονται σχεδόν οί στυλίσκοι τής προσοψεώ; 
του ύπό πράσινον κάλυμμα καί μόλις κατορθόνει 
ν’ άνακύψη ολίγον ύπέρ την περιβαλλουσαν αύτο 
πανταχόθεν πλουσίαν καί ρωμ.αλέαν βλάστησιν, 
ήτις άφού τό περιτύλιξα, εκτείνεται ένθεν καί 
ένθεν καί άναρριχάται τά  γύρω ύψιΰματα καί 
πληροί τάς μικράς τής πεοιφερείας του κοιλάδας 
καί κατέρχεται εις τάπητα χλόης μέχρι τής ύπο 
τούς πόδας του θαλάσσης. Τίποτε τών αμαυρών 
τοίχων καί τών ύψηλών παραθύρων καί τών 
ιστορικών αναμνήσεων τοϋ έν τή πόλει συναδέλ
φου του. Είχε χαρισθή ύπό τής πόλεως τώ ευερ
γέτη Ά δ α μ ς  προς τέρψιν, ώς έφερε τό δωρη- 
τήριον έγγραφον. Ά λ λ ' οΰδέν ανακαλεί έν αύτω 
τήν παρελθοϋσαν έκείνην εποχήν. Διά τών ανοι
κτών παραθύρων του εισέρχεται έλευθέρως δ αηρ 
παίζων πρός τά  παραπετάσματα αυτού. Ά κ ώ - 
λυτον πλημμυρεϊ τό φώς τά  δώματά του. Ό ταν 
δ ουρανός είνε ανέφελος, γελά καί άναλάμπει όλον 
ύπό τού ήλιου τά  φιλήματα. Ά λ λ - όταν σν.υ- 
θρωπάζη καί άπολύη τήν θύελλαν, κρύπτεται 
ώς ριγούν ύπότών δένδρων του τήν πυκνήν θολίαν.
Έναρμόνιος μίγνυται ή διηνεκής μελωδία τοϋ πόν
του,ού ύπέρκειται,πρός τόνμπίσης άπαυστονψίθυρον 
τού κήπου του, βαθέος καί σκιερού ώς άρχαϊον 
άλσος, ούτινος περιελίσσονται άνά μέσον τής 
δασείας φυτείας εις μυρίας ατραπούς οί δρομί- 
σκοι καί τόρα χάνονται ύπό τήν πόαν καί τόρα 
ανέρχονται τήν κλιτύν άνθούντων λοφίσκων και 
έπειτα καταβαίνουν εις αλλεπαλλήλους βαθμί
δας πρός τήν παραλίαν καί μετ’ ολίγον βυθίζον
ται αφανείς ύπό τά ζοφερά φυλλώματα. Σιγη 
τό περιβάλλει καί αύτό άθόρυβος, ήν διακόπτει 
μόνον δικέλλης έργάτου υπόκωφος κρότος ή μονό
τονου ασμα φρουρού φυλάττοντος παρά τήν ά -  yj M--x  βχ ()ίχ _ ,. 
*τήν μ.ή προβαλη λαθρέμπορος λέμ.βος. Ά λ λ ’ 
εδώ πολύ απέχει τοϋ νά είνε πένθιμος, καί ανα
μένεις άπό στιγμής εις στιγμήν ν’ άκούσης αί
φνης λύοντας αύτήν κ’ έκρηγνυμένους γέλωτα;

1 δρυάδων καί νομίζεις ότι έπίτηδες ήπλώθη οΰ- 
τω βκθεϊα πέριξ όπως ρ.ή ταράσσωνται έν τή 
τρυφή αύτών τού μαγικού οικήματος οϊ κά
τοικοι, όπως ήπλούτο άλ.λ.οτε κατά τους άρ- 
χαίους μύθους τριπλή νύξ όπως μ.ή ταράσσων- 
ται τοϋ βασιλεως τών θεών αί ήδοναί.

Τις δέν θά έπόθησεν άρά γε άπαξ τούλάχι-
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στον έπί ζωής του τοιοϋτον εν κρησφύγετον, 
οπού νά ζήση καί νά τελευτήση άγνωστος εις 
αδρανούς ύπάρξεως καί κεκρυμμένης εύτυχίας 
όνειρον ;

Καί τοιοϋτον άκ;ι€ώς φαίνεται ώς να κα- 
τεσκεύασε τό οίκημα τούτο μ.υστηριώδηςνηρηΐς, 
πόθον φιλότητος έμπνέον καί όρεξιν άμεριμ-νη- 
σίας καί λήθην φροντίδων καί άπολ.αύσεων επι
θυμίαν.

Οΰτω δέ ακριβώς φαίνεται ότι τό εννοεί καί 
δ έστεμ.μ.ένος κύριός του, εις ον νομίζω ότι ανή
κει καί ή ώραία ονομασία ύφ’ ήν είνε γνωστόν. 
ΊΙ εσωτερική τούλάχιστον διακόσμ,ησις τού 
χαρίεντος ενδιαιτήματος συνεχίζει τελείως 
καί πληρέστατα άνταποκρίνεται πρός τής έ
κτος φύσεως τήν γοητείαν. "Ολα καινουργή, 
ολα στίλβοντα, όλα νεάζοντα, όλα φαιδρά. 
Οΰτε αρχαϊκά καί βαρέα έπιπλα, οΰτε προέ
δρων σοβαραί μορφαί, οΰτε άρμ.οστών καί διοι
κητών προτομ-αί, οΰτε άλλων καιρών λείψανα 
καί μ.νημ.εία. Εύθύς άπό τής εισόδου διατίθε
σαι εύαρεστότατα. Α ί έπί τών τοίχων εικόνες 
παριστώσι τάς χαριεστέρας σκηνάς τής ’Οδύσ
σειας, τά  κατά τήν διατριβήν τού πολυπλάγ- 
κτου ’Ιθακήσιου εν τή νήσω τών Φαιακων. Γυ- 
μνόστερνοι νύμφαι αίρουσι μέγα ώρολόγιον άμα 
καί βαρόμ-ετρον. Άναλάμπουσι τά. έπί τών 
τραπεζών σκεύη και κοσμήματα, πάντα εκ 
πολυτίμ.ων μ.ετάλλ.ων. Λείπουν οί επιδεικτικοί
θ:

συνδαιτυμ.όνας ή οικογενειακή τράπεζα του 
εστιατορίου του,άλλ’ είνε τούτο καλλιστα ηυτρε- 
πισμ.ένον.Καλλατεχνικώτατον τό σπουδαστήριον 
τού βασιλεως,μ.έ τάς άποκρυπτούσα; έντελώςτους 
τοίχους μ.εγάλας εΙκόνας τών ωραιότερων τής 
νήσου εξοχών, μέ τ ’ αναπαυτικά αύτού καθί
σματα καί τό άπαστράπτον έπί τού γραφείου 
του χρυσοϋν μελανοδοχείου, όπερ έδώρησεν,αν 
δέν άπατώμαι, π.ος αύτόν δ πρίγκηψ τής Ού- 
αλλίας. Κεκοσμημ-ένοι επίσης δι’ ωραίων ει
κόνων καί πάντες οί άλ,λοι θάλαμ.οι. Ά ν ά -  

μ.α.κραί έδραι έπεστρο>μεναι διά 
παχέων ϋφασμ.ά.των, διβάνια έφ’ ών άπλούν- 
ται τάπητες μ.ετάξινοι, προκαλ.οϋντά σε νά 
τανύσης έπ’ αύτών όκνηρώς τά  μ.έλη σου. 
Κοιτώνες θερμοί καί άβροί καί τρυφηλοι ώς 
λέκτρα νεονύμ.φο>ν, έκαστος μέ τήν ιδιαιτέραν 
του έξαισίαν πανοραματικήν θέαν, άλλος την 
πό'λιν τής Κέρκυρας καί τόν λ·.μ.ένα απέναντι, 
άλλος τήν αντίκρυ Ήπειρον, άλλος τής θαλάσ
σης μόνην τήν λ.είαν επιφάνειαν, άλλος τής 
γραφικής ξηράς τήν ποικίλην άποψιν. Εις δύο 
έξ αύτών ή είσοδος απαγορεύεται εις τόϋ ξένον

ι ο



καί μένουσι πάντοτε εΰλαβώς κλειστοί : είνε οί 
του Βασιλέως καί τής Βασιλίσσης. Τελε'.ότατον 
έν ένί τών δωματίων σφαιριστήριον, όπου έπαι- 
ζεν άλλοτε έπί ώρας ό βασιλεύς. Καί έν συ- 
νόλω : φιλόκαλον καί άνετον καί πλούσιον 
συγχρόνως αληθές ' Λναπαντήριοτ.

*
* ¥

Περιέργως ιδίως δεικνύεται τώ  ξένω δ θά
λαμος, έν ώ κατεκλίνετο το πρώτον, πριν έτι 
νυμφευθή, δ Βασιλεύς. Έν αύτώ ήδη κοιμών- 
ται συνήθως όλοι οί διερχόμενοι τού Μοη-ΓΙβ- 
ροβ  καί φιλοξενούμενοι έπίσημ.οι έπισκέπται. 
Εις άνάμνησιν δέ τής φιλοξενίας, φαίνεται έκα
στος αυτών χαράσσει το όνομά του έπί του κρυ
στάλλου τοϋ έν αύτώ μεγάλου καθρεπτου καί 
διακόπτοντα τήν στιλπνήν τής ύέλου έπιφάνειαν 
διακρίνονται έπ’ αύτοϋ δεκάς περίπου ηγεμονικών 
ονομάτων. Καί ή ήρ.ετέρα δέ βασίλισσα καί 
ή ήγεμονίς ’Αλεξάνδρα έχουν χαράξη έπίσης 
τά  έαυτών παρά τά  τών ξένων των, τής πριγ- 
κιπίσσης θύρας λόγου χάριν,τοϋ Μεγάλου Δου- 
κός ΙΙαύλου τής Ρωσσίας καί τών άλλων. Με
ταξύ δέ τούτων ανακαλύπτω αίφνης καί τό ί- 
δικόν σου, ώ πρόσφατε ύποψήφιε τοϋ βουλγα
ρικού θρόνου Βαλδεμάρ,καί έπανέρχομαι εις την 
πραγματικότητα ήν είχον άρχίση νά λησμονώ 
ολίγον κατά τήν καλαισθητικήν ταύτην έπίσκε- 
ψιν, καί συλλογίζομαι ότι κ’ έδώ άκόμη, μολο
νότι εις άϊαπαυτήριαγ, δεν θά ήδύνατο άν ήθελε 
νά εύρη τήν ησυχίαν του δ άδελφός σου, άφού 
θ’ άπήντα προ αύτοϋ το όνομά σου, ύπομιμνή- 
σκον αύτώ έξαπίνης τά  έν τή  'Ανατολή συμ- 
βαίνοντα. καί τά  πραξικοπήματα καί τάς πο- 
λεμικάς παρασκευάς καί τά ς έπιστρατείας !

Μιχαήλ Μητςακης

  ----------

ΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΡΑΪΧΣΤΑΓ

Αί τελευταΐαι συνεδριάσεις τοϋ γερμανικού 
κοινοβουλίου καί ή αιφνίδια έπί τή άπορρίψει 
τοϋ ύπό τού π.ίγκιπος Βίσμαρκ ύποβληθέντος 
αύτώ στρατιωτικού περί επταετούς θητείας νο
μοσχεδίου διάλυσίς του γενικήν έπέσπασε τήν 
προσοχήν τοϋ εύρωπαϊκοϋ δημοσίου έπί τών έρ- 
γασιών αύτού. Πληροφορίαι τινές έπομένως περί 
τοϋ τρόπου καθ’ ον αΰται διεξάγονται καί 
έν γένει περί τοϋ Ράϊχσταγ δέν θά έστερούντο 
βεβαίως ένδιαφέροντος. Ταύτας δέ παρέχει ήμϊν 
διά προσφάτου άρθρου αύτού δ άλλοτε μέν διά- 
σημον μέλος τής Κοινότητος χρηματίσας, νϋν 
δέ ύπό τό ψευδώνυμον Φίλιππος Δαρύλ γραφών 
έντυπώσεις τής έν διαφόροις χώραις διαμονής

j του γνωστός γάλλος συγγραφεύς ΓΙασκάλ Γρου- 
σέ.

« Ό  ξένος, λέγει, δύναται μετά μείζονος ευ
κολίας νά είσέλθη εις τό Ράϊχσταγ ή εις οί- 
ονδήποτε άλλο κοινοβούλιον. Πρός τούτο δέν 
έχει ή νά παρουσιασθή εις τό είδικώς έπί τούτω 
άνοικτόν έν τ ώ  νομοθετική μ.εγάρω γραφεϊον καί 
νά ζητήση εν είσιτήριον ή διά τήν αύτήν ημέ
ραν ή διά τήν έπαύριον. Αύθωρεί δέ καί τό 
λαμβάνει άν υπάρχει χώρος έν τοϊς θεωρείοις. 
Εισέρχεσαι δέ εις τό μέγαρον διά προδόμου τι- 
νός, έν ώ  παραμένει θυρωρός, T ürhüter, άρκούν- 
τως μεγαλοπρεπής, κρατών θαυμασίαν ράβδον 
ής χρυσή ή λαβή. ’Από τού προδόμου τού
του μεταβαίνεις ή κατευθείαν εις την αίθουσαν 
τήν καλουμένην des PaS-PerdllS ή εις τό ύ- 
ποδεικνυόμενον έν τό> είσιτηρίω θεωρεΐυν. Ή  ά- 
νωτέρω' αίθουσα πληροϋται ύπό θρανίων έκ 
πρασίνου δέρματος καί τραπεζίων πρός γραφήν, 
κοσμείται δέ ΰπ’ άναγλύφων εικόνων τοϋ Φίχτε, 
τοϋ Στάϊν, τού Ά ρ νδτ , τού Σίλλερ, τού Οδ- 
λανδ καί άλλων ημιθέων τοϋ γερμανικού Ό -  
λύμ.που. Πρός τ ά  δεξιά αύτής είνε τό κυλικεϊον 
πρός τ ’ άριστερά ή αίθουσα τών ειδήσεων τών 
έφημερίδων. Εις δέ τό κέντρον αί θύραι δι’ ών 
εισέρχονται τ ά  μέλη τοϋ Ρ ά ϊχ σ τα γ . 'Οσάκις 
δ δμιλών βουλευτής έλκύει καί ένδιαφέρει τό 
άκροατήριόν του, είνε κενή συνήθως έξ δλοκλή
ρου- άλλ’ απεναντίας είνε πλήρης δμίλων ζωη
ρών 'καί θορυβούντων, όταν ή ήμερησία διά— 
ταξις δέν περιέχη τι τό  ένδιαφέρον ή όταν δ 
ρήτωρ είνε H ausleerer, δηλαδή  κατά λέξιν : 
«Έκκενωτής τής αιθούσης.»

Καί ώςπρός τήν υλικήν αύτού διαρρύθμισιν 
καί ώς πρός τό ήθος τό γερμανικόν κοινοβούλιον 
ομοιάζει πρός τε τήν Γαλλικήν Βουλήν καί 
π:ός τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων. Όψιγενές 
πολιτικόν δημ.ιούργημα, έδανείσθη παρά τε τών 
έν Γαλλία καί 'Αγγλία κοατούντων έθίμ,ων ό,τι 
τώ  έφάνη μάλλον πρακτικόν. Οϋτως έχει καί 
αύτό, ώς ήμ.είς, τό βήμά του, καί εΰρηται ώς 
έν Οΰεστμίνστερ καί έν αυτή τράπεζα μεγάλη 
τετράγωνος πρός έναπόθεσιν τών κοινοβουλευτι
κών έγγράφων. Ούτως επίσης ή τοποθέτησις 
τών βουλευτικών έδωλίοιν ομοιάζει πρός τήν 
παρ’ ήμϊν, ή δέ διαίρεσιςκαί ή θέσιςτών δημο
σίων θεωρείων είνε άνάλογος τή έν τή Βουλή 
τών Κοινοτήτων. Ό  ρήτωρ δύναται, άν θέλη, 
ν’ άναβή εις τό βήμ.α καινά άρχίση δμιλών, 
έχων τό  πρόσωπον έστραμμένον πρός τήν βου
λήν· άλλ’ έπίσης, άν προτιμά, δύναται νά δμι- 
λήση άπό τής θέσεώς του, άπευθυνόμ.ενος τρό
πον τινά πρός τόν πρόεδρον. Ά λ λ ’ δ κανονι- 
σμ.ός τών ώρών τών συνεδριάσεων είνε έξαιρέτως 
πρωτότυπος καί κανονικός. Αύται άρχονται 
άπό τής δεκάτης πρωϊνής ώρας καί καταλή-
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γουσι τή τρίτη ή τετάρτη μ.ετά μεσημ.βρίαν 
Περί τάς δώδεκα οί βουλευταί τρώγουσι ο,τι 
εΰρουν έν τώ  κυλικείω. Μετά τήν λήξιν δέ 
τής συνεδριάσεως μεταβαίνουσιν εις τό δεΐπνον.

‘Η αίθουσα τών συνεδριάσεων είνε εύρύ πα
ραλληλόγραμμον τριάκοντα μέτρων μήκους καί 
είκοσιπέντε πλάτους. Εις τό άνώτατον μέρος 
τής αιθούσης έγείρεται τό γραφεϊον τού προέ
δρου, παρ’ ώ κεΐνται τά  γραφεία τών γραρ.ρ-α- 
τέων, κάτωθεν δέ τό βήμ.α καίέκατέρωθεν τοϋ 
βήμ-ατος έξέδρα χωριζομένη άπό τής λοιπής 
αιθούσης διά χονδρού κιγκλιδώματος, είνε 
προωρισμ.ένη διά τά  μ.έλη τού Βιιι^Θ8γλΗι, 
τοϋ 'Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, άτινα διο
ρίζονται ύφ' έκάστης τών κυβερνήσεων τής 
αυτοκρατορίας. Τά μέλη ταύτα , τεσσαρά
κοντα τέσσαρα τόν αριθμόν, έχουν έκαστον καί 
τό ιδιαίτερόν του έδιόλιον, έν διπλώ παραλλή- 
λω στοίχω τοιούτων. Ύ πό τόν έξώστην τούτον 
έπί τοϋ εδάφους τής αιθούσης, άπέναντι τού βή
ματος, κεΐται ή τράπεζα τής Βουλής. Ε κα
τέρωθεν αύτής τά  γραφεία τών στενογράφων. 
Πέραν δέ, άμ,φιθεατρικώς, έγείρονται αί 397 
έδραι τών βουλευτών, έδραι δερμάτιναι, συμ- 
πληρούμ.εναι διά μικρών ξύλινων τραπεζίων καί 
χωριζόμ.εναι κατά διαστήματα δι’ άτραπών,αΐ- 
τινες παρέχουσι εις τό σύνολον τό σχήμα μεγά
λου ριπιδίου . Ύπεράνω τού προεδρικού έ- 
δωλίου καί έπί τών δύο μεγάλων πλευρών 
τοϋ παραλληλογράμμου είνε τά  δημ.όσια, ε
πίσημα, διπλωμ-ατικά καί δημοσιογραφικά θεω
ρεία. Ά λ λ ’ έκτός τούτων οί συνάδελφοί μας 
δημοσιογράφοι τού Βερολίνου έχουσιν εις τήν 
διάθεσίν των έντός τής Βουλής καί τρεις ιδι
αιτέρας αίθούσας έργασίας κάλλιστα ηύτρε- 
πισμένας. Τρεις δέ άλλαι αίθουσα·, είνε ώρισμ.έ- 
ναι διά  τόν πρόεδρον τής Βουλής, διά τόν 
πρόεδρον τού 'Ομοσπονδιακού Συμβουλίου καί 
διά τόν άρχικαγκελάριον τής Αύτοκρατορίας. 
Εις τάς δύο έλευθέρας γωνίας τής αιθού
σης διακρίνονται δύο άλλαι τράπεζαι, πέ- 
ριξ τών οποίων συχνάκις συμπυκνοϋνται όμι
λοι βουλευτών. Στέγη ύελίνη, φωτιζομ-ένη 
ένίοτε τό εσπέρας διά σειράς ραμφών φωταε
ρίου, καλύπτει τήν άπλήν καί ίκανώς φιλό
καλον ταύτην αίθουσαν, τής όποιας τήν σοκο- 
λατόχρουν τών τοίχων έπιφάνειαν διακόπτουσι 
κατά διαστήματα γραμμαί χρυσαϊ, καί έν ή 
εΰρηται καί τρόπαιον φέρον τά  εθνικά χρώ
ματα. Ό  άερισμ-ός καί ή θέρμανσις είνε τέλεια 
χάρις εις σύστημ,α άπορροφητικών καί πιε
στικών άντλιών όμοιων πρός τά ς τού διασή- 
μου θεάτρου της Φραγκφούρτης. Καί τέλος, διά 
νά μή λείπη τίποτε πρός εύχαρίστησιν τού 
έπισκέπτου, χάρτης τής αιθούσης, διδόμενος 
αύτψ άμα τή άφίξει του σημειοϊ δι’ έπτά δια

φόρων χρωμάτων τά  κυριώτερα πολιτικά 
κόμματα τού Ρ άϊχσταγ, ώς καί τήν θέσιν ήν 
κατέχει έκαστος τών βουλευτών ώστε νά δύ- 
νασαι ευκόλως νά άναζητήσης καί νά άνεύ- 
ρης τάς μάλλον ένδιαφερούσας φυσιογνωμίας.

Ό ,τ ι  προξενεί τήν μεγαλειτέραν έντύπωση 
έν τώ  όμ.οσπονδιακώ Κοινοβουλίιρ τής Γερ
μανίας κατά πρώτον είνε ό έπικρατών τόνος 
τής άπολύτου οίκειότητος. Ό  ρήτωρ σχεδόν 
πάντοτε όμ,ιλεϊ άπό τής θέσεώς του καί δέν 
προσπαθεί ν’ άναπτύξη, ή νά άναδείξη δώρα 
εύγλωττίας. Καί ή γλώσσα είνε έλάχιστα 
πρός τούτο κατάλληλος καί τό είδος τών 
άγορεύσεων δέν είνε τοιούτον έδώ. Λαλεΐ λοι
πόν ήσύχως ώς έν δημοτικώ συμβουλίω ή έν 
συνελεύσει μ,ετόχων έπιχειρήσεώς τίνος, μ.ε- 
ταχειριζόμενος τήν σαφή καί καθαράν πρός δια
πραγμάτευση τών υποθέσεων συνήθη γλώσ
σαν, άν ή φύσις τώ  έδο/κε τό χάρισμα τής 
άκριβολογίας, ή συγκεχυμένως καί περιπεπλεγ
μένος, άν όχι. Ά λ λ ω ς  τε, γενικώς έλάχιστα 
ένδιαφέρονται περί τοϋ τί λέγει. Δέν χειρο
κροτούν καί δέν διαμ.αρτύρονται. Ή  ύπομονη- 
τική άκρόασις αύτοϋ, όις κακού άναποφεύκτου, 
ή ή άπόλυτος καί ρ.ακαρία άδιαφορία είνε ή 
κυριεύουσα έκφρασις τών άγαθών μορφών τών 
ζυθοποτών τούτων. Έ καστος πρό τοϋ άνα- 
λογίου του ένασχολεΐται περί τών μικρών του 
ύποθέσεων, γράφει τήν άλληλογραφίαν του, 
συνομ-ΐλεΐ μετά τοϋ γείτονός του,ή κοιμάται τόν 
ΰπνον τού δικαίου.

Μόνος ό γηραιός στρατάρχης Μόλτκε, τα 
κτικός πάντοτε έν τή θέσει του, έπί τών έδω- 
λίων τής δεξιάς, δίδει τό παράδειγμα τής άδια- 
λείπτου προσοχής. Τούτο συμβαίνει διότι είνε 
σχεδόν . έντελώς κωφός. Πρό ολίγων μόλις 
ημερών, άλλως άντιληφθείς τό ζήτημα, έ- 
ψήφισεν ύπέρ τής τριετούς θητείας —  αύτός ό 
πατήρ τής έπταετοϋς— καί ήναγκάσθη όταν τώ 
έξήγησαν τί έπραττε, πλήρης φρίκης, ν' άνακα- 
λέση τήν ψήφον του.

Είχε δέ γίνη τήν ημέραν έκείνην ή ψηφοφο
ρία έξαιρετικώς κατ’ ονομαστικήν κλήσιν, διότι 
τό είδος τούτο τού ψηφοφορεΐν δέν είνε σύνηθες 
έν τώ  Ράϊχσταγ. Ώ ς έπί τό πλειστον αί ψηφο
φορία·. γίνονται, ώς έν τή  Βουλή τών Κοινοτή
των, διά τού χωρισμόν τών βουλευτών. Ά ν  
ούτοι είνε αίφνης ύπέρ τής ύποβαλλομένης προ- 
τάσεως, καταλείπουσι τήν αίθουσαν διά τής 
π:ός τά  δεξιά θύρας· αν είνε κατά, διά τής 
πρός τ ’ άριστερά ή καί τ ’ άνάπαλιν. Οί γραμ- 
ματεϊς σημειούσι τά  ονόματα τών έκατέρω- 
θεν έξερχομένων. Συγκρίνονται έπειτα οί κα
τάλογοι καί γίνεται άμέσως γνωστόν τό άπο- 
τέλεσμα. Έν τή  πολιτική διαλέκτω τού Βε
ρολίνου τούτο καλείται H am m elsprung, δη-
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λαδή «  πήδημα προβάτου», ίσως διότι οί νομο- ! 
θέται συνωθούμενοι παρ’έκατέραν των εξόδων ο
μοιάζουν ολίγον προς τά  πρόβατα τούΠανούργου.

Ή  κυριωτέρα φυσιογνωμία του Ράίχσταγ 
είνε, μετά του στρατάρχου Μόλτκε, φυσικά δ 
πρίγκηψ Βίσμαρκ. 'Οσάκις παρευρίσκεται είς 
τά ς συνεδριάσεις, εισέρχεται πάντοτε διά τής 
μικράς Ούρας του Ιδιαιτέρου δωματίου του, 
μεταξύ δύο στοίχων παρατεταγμένων κλητήρων, 
καί πορεύεται νά καθίση άμέσως έν τη  πρώτη 
γραμμή τού ώρισμένου διά τά  μέλη του 'Ομο
σπονδιακού Συμβουλίου διαμερίσματος. Κάθη- 
ται, καί σχεδόν πάντοτε, διά νά περάση την 
ώραν του, άρχίζει νά ύπογράφη έγγραφα. Προς 
τούτο κομίζουσιν αύτώ άλληλοδιαδόχως κε- 
κλεισμένα μεγάλα χαρτοφυλάκια, άτινα άνοί- 
γει διά μικράς κλειδός, εξάγει τ ’ άναγκαιούντα 
αύτώ έγγραφα καί θέτει κάτωθεν αυτών άμε- 
λώς την ύπογραφην του. Κ ατά τό διάστημ.α 
τούτο αί κυρίαι παρατηρούσιν δτι έχει τήν 
χεϊρα λευκοτάτην καί λεπτοτάτην. Τά δίοπτρα 
είνε διαρκώς προσηλωμένα έπ’ αύτού, τού ογ
κώδους καί βαρέος κορμού του, όν περιβάλ.λει 
στολή λευκή θωρακοφόρου, τής φαλακράς κε
φαλής του έφ’ ής όρθούνται αί παροιμιώδεις 
τρεις τρίχες, άς τόσον άρέσκεται είκονίζουσα ή 
βερολ.ιναία γελοιογραφία, τού παχέος μύστακός 
του καί τών δασειών όφρύων του. ’Από καιρού 
είς καιρόν διακόπτει τήν μηχανικήν εργασίαν 
του διά νά καθαρίση δημοσία τούς όνυχάςτου, 
κατά τήν ήκιστα μ.έν βεβαίως εύάρεστον άλλ’ 
έξόχως πρωσσικήν συνήθειαν, ή οπως ειπη τι 
είς γραμμ,ατέα άγαν προθυμοποιούμενον.

’Α λλά τά  θεωρεία ευχαριστούνται ιδίως είς 
τήν θέαν του, δταν προσβάλλεται προσωπικώς 
ΰπό τίνος τών ρητόρων τής άντιπολιτεύσεως. 
Άνορθούται τότε, υψώνει άποτόμως τήν κεφα
λήν, καί, στηρίζων τάς δύο χεΐρας επί τών γο
νάτων, ώχρια ή έρυθρια έξ ϋπαμ-οιβής. ’Ανα
πνέει θορυβωδώς, προφανώς δέ καταβάλλει ισχυ
ρόν άγώνα όπως μ.ή έκραγή. Μόλις δέ ό άλλες 
τελεεσύση, εγείρεται καί δι’ ένός μόνον κινήμα
τος δεικνύει δτι θέλει τον λόγον.

Ό  σιδηρούς καγκελλάριος είνε, ώς γνωστόν, 
μ.έτριος ρήτωρ. Ή  φωνή αύτού είνε γλυκυ- 
τέρα. ή όσον θά ένόμιζέ τις άποβλέπων μ.όνον 
είς τό αθλητικόν αύτού παράστημα, άλλ ’ είνε 
συγχρόνως μονότονος καί σύρεται . Οί λόγοι 
αύτού έπιβάλλουσι μόνον διά τού τραγικού αύ- 
τών βάθους καί διά τής ίσχυράς πρακτικότη- 
τος καί εύθυκρισίας τών τολμηρών επιχειρη
μάτων, άτινα άναπτύσσει, έν τόνω οίκειότη- 
τος προβαινούσης μέχρι χυδαιότητος σχεδόν. 
Όμελών ταλαντεύεται έπί τών κνημών του, συ
στρέφει τον μύστακα αύτού, π.οσπαθεΐ νά 
εύρη τάς λέξεις αϊτινες τώ  χρειάζονται, πα-

ρατηρεΐ τούς όνυχάς του καί έξετάζει μετά 
προσοχής τάς δύο άκρας ύπερμ-εγέθους μολυ
βδοκονδύλου. Διστάζει, επαναλαμβάνει καί 
διορθόνει τήν φράσιν του, τραυλίζει φρικτά, 
έως δτου ή φευγαλέα έκφρασις σκέψεως σχεδόν 
πάντοτε σαφούς εύρεθή έπί τέλους. Καί οΰτω 
συνήθως, διά προσπάθειας μετά δυσκολίας 
άγομένης είς πέρας, κατορθόνει νά δημι- 
ουργήση μίαν τών τυπικών έκείνων φράσεων, 
έν αίς ή ιδέα του συγκεντρούται είς εικόνα 
δυνατήν καί έκπλήττουσαν άκριβώς διά τήν 
έκουσίαν αύτής άποτομότητα. Ή  παραγο- 
μένη έντύπωσις είνε πάντοτε μεγίστη· καί ά
γεται τις νά πιστεύση δτι ταύτην καθιστά ετι 
μάλλον αισθητήν καί αύξάνει δ άγών ον κατέ
βαλε καί ή προφανής δυσκολία ήν κατενίκησεν 
δ ρήτωρ. Έν ταϊς στιγμαΐς ταύταις δ καγκελ
λάριος λέγει πράγματα άτινα ούδέν άλλο 
κοινοβούλιον θά ήνείχετο καί ών τήν τραχύ
τη τα  κάμνει μάλλον κατάδηλον διά τής αύ- 
Οαδεστ έρας στάσεως, όπως τελευταίου δτε έ- 
δήλωσε πρός τό Ράίχσταγ δτι ή θά ψηφίση 
τήν έπταετίαν ή θά διαλυθή. Ούτε δ Κρόμ- 
βελ πρό τού Όρροπυγίου ούτε δ Λουδοβίκος 
ΙΛ' ύπήρξαν ποτέ τόσον τραχείς. Καί δέν εί- 
χον είς έπίμετρον ώς ούτος άνάστημα πέντε 
ποδών καί έπτά δακτύλων, σιαγόνα μολοσ- 
σού καί στολ.ήν θωρακοφόρου.

—  Ό χ ι, κύριοι, έτόλμησε νά είπη μίαν 
ημέραν πρός βουλευτήν τινα, έρωτώντα αύτόν 
διατί ή κυβέρνησες δέν διέλυε τήν Βουλήν, ά- 
φού δέν ήτο ευχαριστημένη έκ τών άποφάσεών 
της· όχι, κύριοι, Οέλομεν πρότερον νά ιδη 
καλώς δ τόπος δποίου είδους άνθρωποι είνε 
οί αντιπρόσωποί του διά νά δυνηθή νά τούς 
έκλέςη καλλιτέρους έν τώ  μέλλοντι! .  . .

Καί άλλοτε πρός τόν ηγούμενον έπιτροπής 
τίνος, δστις πρό τής θέας αύτού καταληφθείς 
ύπ’ αιφνίδιας συστολής έσιώπα μ.ή δυνάμενος 
νά έννοήση κατά ποιον τρόπον νά δμιλήση 
πρός τοιούτον άνδρα,

—  Προφανώς, κύριε, δέν ανήκετε είς τό 
Ράίχσταγ.

"Αλ.λ,οι δικτάτορες τήν αύτήν περιφρόνησιν 
έτρεφον πρός τά  νομ.οθετικά σώματα. Ά λ λ ’ ού- 
δείς βεβαίως έξεδήλωσε ποτέ ταύτην μ.ετά το- 
σαύτης αύθαδείας.

Ά λ λ ’ ή τραχύτης αϋτη δέν είνε π.αγματι 
ή άπλή πανοπλία, τήν όποιαν δ Βίσμαρκ άρέ- 
σκεται νά φέρη δταν πρόκηται νά λάβη μέρος 
είς τήν κοινοβουλευτικήν πάλην. Διότι ούδείς 
εινε μαλλ.ον προσηνής καί καλοκάγαθος έν τώ  
ίδιωτικώ αύτού βίω. Ηθοποιός τις τού Βερολί
νου, ό H elm erding, παρέσχεν ΰμΐν ύπόδει- 
γμά τι τής έλκυστικής ταύτης άγαθότητος τού 
καγκελλαρίου.
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«Θέλετε νά μ-άθετε, διηγείται, πώς έγνώρισα 
τόν πρίγκιπα Β ίσμ α .κ ; Ή τ ο  κατά τό 1863, 
κατά τήν έποχήν τού περιφήμου συνταγματι
κού άγώνος. Ή  συνεδρΐασις ήτο θυελλώδης- είς 
τών βουλευτών τής άριστερας ώμίλει κατηγο- 
ρών σφοδρώς τόν αντιδημοτικόν υπουργόν, δτε 
δ Βίσμαρκ, δ’στις είχεν άποσυρθή είς τό ιδιαί
τερον δωμάτιόν του, άνοίγων αίφνιδίως τήν 
θύοαν αύτού, έπιφαίνεται έπί τού ούδού καί 
λέγει περιφρονητικούς:

«  Ό  άξιότιμ.ος ρήτωρ δύναται ν’ άποφύγη 
τόν κόπον νά φωνάζη τόσον πολύ. Τόν άκούο- 
μεν πολύ καλά καί άπ ’ έ δ ώ !» ...

Τήν έπιούσαν τού συμβάντος, περί ού ώμί- 
λει δλος δ τύπος, έπαιζα κωμωδίαν τινα, έν ή 
ύπήρχον καί ίκαναί σατυρικαί στροφαί κατά 
τού υπουργείου. Ό λ ο ι οί ύπαινιγμοί ένθουσίαζον 
τό ακροατήριου καί, δταν έπεσεν ή αύλαία, 
βρονταί χειροκροτημάτων έξερράγησαν. Έπί 
τούτω, έμ.φανίζομ-αι διά μίαν στιγμήν πάλιν 
έπί τής σκηνής καί λέγω άποτεινόμενος πρός 
τό πλήθος : «Μ ή θορυβείτε τόσον πολ.ύ, κύριοι. 
Σάς άκούομεν πολύ καλά καί άπ ’ έδώ». Ό  ά- 
στεϊσμός ήρεσεν ύπερβαλ.λόντως. Ό  Βίσμαρκ το- 
σούτον εύηρεστήθη ώστε ήλθε καί μ.έ εύχαρίστη- 
σεναύτοπροσώποις.Έκτοτε τακτικώςμούστέλλει 
τό έπισκεπτήριόν του έκάστην ΙηνΊανουαρίουκαί 
δσάκις ε"χη εύκαιρίαν έρχεται καί μέ χειροκρο
τεί πάντοτε. . . Μίαν ήμ,έραν μέ καλεί είς γεύ
μα, τήν 6  Σεπτεμβρίου, είς τά ς δύο. Έ κ αμ α  
0,τι ήδυνάμ.ην βεβαίως διά νά είμ,αι άκριβής 
είς τήν πρόσκλησιν, άλλ’ άνησύχουν ολίγον 
διότι έγνώριζα οτι δ αύτοκράτωρ τής Αύστρίας 
επρόκειτο νά έλθη κατά τήν αύτήν ημέραν είς 
Βερολΐνον καί πάσα ή πόλις ήτο άνάστατος. 
Πράγματι δέν εύρον τόν καγκελλάριον παρ’ 
αύτώ. Ά λ λ ’ άνεμενόμην ύπό τής οικογένειας 
του, ήτις μέ ύπεδέχθη χαριέστατα, καί καθ’ 
ην στιγμήν ήχει μεσημβρία άφίκετο καί δ πρίγ- 
κηψ. Τό γεύμα υπήρξε φαιδρότατου καί οίκειό- 
τατον. Ό  Βίσμαρκ είχεν έμπροσθεν του όχι πο
τήρια, άλλά κύπελλα μεγαλα, ών τό μεγαλεί- 
τερον διά τόν οίνον τού Πόρτο καί τό μικρότε
ρου διά τόν καμπανίτην. Κατά τά  έπιδόρπια, 
ή πριγκίπισσα έφερεν ή ίδια είς τόν σύζυγόν 
της μεγάλην καπνοσύριγγα έκ πορσελάνης, ήν 
έκάπνισεν δμιλών μαζί μου. Έ π ειτα  διά μιας 
μοί λέγει: «Α γ α π η τέ  μου H elm erding, σού 
ζητώ συγγνώμην. Ά λ λ ά  είμαι υποχρεωμένος 
νά υπάγω νά υποδεχθώ τόν αύτοκράτορα τής 
Αύστρίας είς τόν σταθμ.όν.» Καί έπί τούτοις 
μοί σφίγγει τήν χείρα καί άπέρχεται».

Δέν είνε χαριεστάτη είκών καί δέν προτιμάτε 
τον Βίσμαρκ τούτον άπό τόν τού Ρ ά ίχ σταγ ;

Μ.
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ΑΙ ΔΩΡΕΑΙ
Ε π ι σ τ ο λ ή  π ρ ό ς  τ ή ν  Α ιεύΟ υνσιν

'Αξιότιμε χύριε όιευθυχτα τής α 'Εστίας ».
Ά ν  νομίζητε άξίας ‘λόγου τινός, φιλ.οξενή- 

σατε έν τώ  άξιολόγω ήμών περιοδικοί τάς έπο- 
μένας σκέψεις μου περί ζητήματος ούχί κοινού, 
ώς φρονώ, άλλά τά  μάλιστα σοβαρού.

Δέν άγνοείτε, κύριε Διευθυντά, δτι έν τών έμ·* 
φαντικωτάτων χαρακτηριστικών τών έν τή ξένη 
ιδίως διατριβόντων Ελλήνων είνε ή  θερμή πρός 
τήν Π ατρίδα αγάπη. Ό π ω ς τό ηλιοτρόπιου 
στρέφεται πρός τόν άκτινόβολον Ή λιον, ό- 
μ.οίως ούτοι έχουσι διαρκώς πρός τήν μητέρα 
Έλλ.άδα έστραμμένον τόν νούν αύτών. Δ έ  ό εί
τε πρό τού θανατου των είτε τά ς τελευταίας θε
λήσεις των χαράσσοντες, ενθυμούνται πάντοτε 
τήν γενέθλιον χώραν ή τήν πανελλ.ήνιον Πα
τρίδα· ίδρύουσιν ή  συντηρούσι σχολεία, ο’ικοδο- 
μούσιν ή προικοδοτούσε νοσοκομεία ή ορφανο
τροφεία. Οί ύψη.εφείς καί καλλιμάρμαρε ναοί 
τών Μουσών, τής φιλανθρωπίας καί τού έλέου 
οί κοσμούντες τάς Αθήνας, άνηγέρθησαν διά 
τών ιδιωτικών εισφορών τών φιλοπατρίδων τού- 
των τέκνων τής Ε λλάδος. Τίς οίδε διά τίνος 
ρ.όχθου συνελέχθησαν κατά μικρόν, έπί έτη, τά  

| χρήματα εκείνα, τίς οίδε διά  ποιων στερήσεων 
έκερδήθησαν ιδίως τά  πρώτα τών χρημάτων, 
οπότε οί μετά ταύτα μεγαλόφρονες δωρηταί, 
πτωχότατοι ύπάλληλοι, έτρωγον ξηρόν άρτον 
καί κατεκλίνοντο έπί ψιάθουί ΙΙοία δέ συγκί- 
νησις θά κατείχε τήν ψυχήν των δτε ή χειρ των 
έχάρασσε τό δωρούμενον ποσόν, ποιαν άγαλλί- 
ασιν θά ήσθάνοντο τήν στιγμήν εκείνην άφει- 
δώς άποζημιούσαν αύτούς διά τάς κακουχίας 
ολοκλήρου βίου 1

Ά λ λ ά  τά  χρήματα ταύτα τ ά  τόσον πολύ
τιμα— πολύτιμα καί έκ τού κόπου δν έστοίχι- 
σαν καί έκ τού σκοπού είς δν προορίζονται—

I χρησιμοποιούνται άραγε πάντοτε ώς δει ; Γι- 
| νώσκουσιν οί μακράν τής Έ λλαδος διαβιούντες 

φιλόμουσοι καί φιλοπάτριδες έκεϊνοι άνδρες τάς 
άληθεϊς άνάγκας τής φιλτάτης χώρας, τάς ένε- 
στώσας αύτής άνάγκας τάς μή θεραπευθείσας 
καί έπειγούσας ; Φαίνονται άρά γε πάντοτε 
ώφέλιμοι όσον έπόθουν. νά φανώσι, εύεργετούσιν 
οσον ήδύναντο νά εύεργετήσωσι ;

Ή  άξια τής εύεργεσίας δέν ύπολ.ογίζεται 
μόνον έκ τής εύγενούς ορμής, ήτις έμπνέει αύ
τήν, άλλά καί έκ τής πρακτικής ώφελείας ήν 
έπάγεται. Βεβαίως οί μέχρι τούδε γενναιοφρό- 
νως προσενεγκόντες τόν πλούτον αύτών είς τό 
έθνος φιλοπάτριδες Έλληνες ε'πραξαν τούτο δρ-
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μώμενοι έκ του εύγενούς πόθου νά φανώσιν ο>ς | 
πλεϊστον ευεργετικοί είς το ε'θνος, προσερχόμενοι 
άρωγοί είς εκείνα; τάς έθνίκάς άνάγκας, ών -ή 
θεραπεία έφαίνετο αύτοίς [/.άλλον έπείγουσα 
ή ύπεδεικνύετο παρ’ άλλων ώς τοιαύτη. Καί έν 
τοΐς πλείστοις έπέτυχον, πληρώσαντες πραγμα- 
τικάς άνάγκας της ήμετέρας πατρικός, ήτις δι
καίως γεραίρει καί τιμά τά  όνό[/.ατα αυτών, 
άναγραφέντα άνεξιτήλοις γραμμασι έν τή  έθνι- 
κή συνειδήσει. Τά πλεΐστα τών εκπαιδευτικών 
καί φιλανθρωπικών ιδρυμάτων έν τή  έλευθέρα 
Έ λλάδι διά του χρήματος τοιούτων φιλοπα- | 
τρίδων Ελλήνων άνηγέρθησαν, πλεΐστα άλλα 
έν τή  ελληνική Α νατολή όμοια ιδρύματα συν
τηρούνται έκ κληροδοτημάτων καίγενναίων είς- 
φορών Ελλήνων.

Ά λ λ ’ άραγε αύται καί μόναι είνε αί έπεί- 
γουσαι άνάγκαι τής ήμετέρας ΓΙατρίδος; Μόνη 
ή  παιδεία, μόνη ή  φιλανθρωπία, έχουσιν άνάγ- 
κην ύποστηρίξεως καί θεραπείας έν Έ λ λ ά δι; 
Υπέρ αυτών προσηνέχθησαν καί έδαπανήθησαν 
έως σήμερον πολλά έκατομμύ.ια, καί καθ’ έ
καστη ν προσφερονται, έλπίζω δέ ότι καί είς το 
μέλλον ό πλούτος τών μεγάθυμων Ελλήνων δεν 
θέλει παυσει διατιθέμενος ύπέρ τής διαδόσεως 
τών φώτων καί του έλληνικοϋ πολιτισμού έν τή 
’Ανατολή. ’Αλλά δεν ύπάρχουσιν άραγε καί 
πολλαί άλλαι άνάγκαι τής πατρίδος, ών ή θε
ραπεία είνε, άν όχι καί μάλλον άπαραίτητος 
καί επείγουσα άλλ’ έξ ίσου τουλάχιστον άνα- 
γκ α ία ; ’Εγώ νομίζω, κύριε Διευθυντά, ότι άν έ- 
ξετάση τις, πολλάς τοιαύτας δύναται νά εΰρη. 
ΙΙοΐαι ώρισμένως είσίν αύται δέν είμαι βεβαίως 
ό κατάλληλος νά καταδείξω, ούτε δύναται ή 
γνώμη μου νά είνε άλάνθαστος είς τήν διάγνω- 
σιν αύτών. Ά λ λ ’ ούδέ οί φιλογενεΐς καί μεγαλό- 
φρονες έκεινοι άνδρες, οί έν τή  ξένη μακράν τής 
πατρίδος διατρίβοντες, καί περί άλλα διαρκώς 
άσχολούμενοι, είνε δυνατόν νά γινώσκωσιν αύ- 
τάς, άφοϋ ούδείς ποτε έκ τών αρμοδίων ή δυνα- 
μένων ήσθάνθη τήν άνάγκην καί τήν χρησιμό
τη τα  νά ύποδείξη είς αύτούς τόν τρόπον, καθ’ 
ον σκοπιμώτατα δύνανται νά πληρώσωσι τόν 
διακαή αύτών πόθον του νά φανώσιν εύεργετι- 
κοί είς τήν πατρίδα. Μέχρι τή ς άκοής αύτών τά  
ονόματα μόνον έκπαιδευτικών τινων ή φιλαν- 
θρωπικών ιδρυμάτων έξικνοϋνται καί πρός ταϋτα 
συνδέουσι τήν εύγενή ορμήν τής πρός τό έθνος 
ρ,εγαλοδωρίας αύτών. Τήν Ε λ λ ά δα  πάσαν άν- 
τιπροσωπεύουν έν τή ξενιτεία των τά  ιδρύματα 
ταϋτα, καί προσφέρουσιν όπου προσήνεγκον καί 
άλλοι, καί διέρχονται διά  τής πεπατημένης ο
δού, διότι δέν βλέπουσι καί άλλην πρό αύτών.

"Αλλως βεβαίως θά επραττον άν έγίνωσκον 
τάς αληθείς, τάς άπολύτους άνάγκας τής χώ 
ρας ημών. "Αλλως θά εύηργέτουν άν φωνή τις

ύψοϋτο καί έφθανε μεχρις αύτών λέγουσα περί
που: ΤΩ  φιλοπάτριδες Έλληνες, ώ άδελφοί μας 
οϋς ηύνόησεν ή τύχη· άφ’ ού άγαπάτε τόσον 
τήν Ε λ λ ά δα , ιδού πώς δύνασθε σκοπίμως νά 
βοηθήσητε αυτήν. Αί ένεστώσαι άνάγκαι τής 
’Ελλάδος είνε αύται καί αύται· σείς ζητείτε 
μόνον νά ώφελήσητε· πληρώσατε αύτάς καί θά 
ώφελήσητε περισσότερον, καί θά έχητε τήν βε
βαιότητα ότι συνετελέσατε περισσότερον είς 
τήν πρόοδον,τήν ευημερίαν, τήν δόξαν τής φιλ- 
τάτης Ε λλάδος !

Νομίζω, κύριε Διευθυντά, ότι τούτο δύναται 
νά κατορθωθή άν άποταθήτε είς συνεργάτας η
μών ή άλλους φιλοπάτριδας καί σώφρονας άν- 
δρας, έκ τών άσχολιών αύτών ή τής καθ’ έκά- 
στην πείρας τού βίου γινώσκοντας τάς ά
πολύτους άνάγκας τής Πατρίδος, ών έπείγει ή 
θεραπεία. "Ας εϊπωσι ποΐαι είνε αί έθνικαί αΰ- 
ται άνάγκαι- ας άποφανθώσι ποίαν ύποστή- 
ριξιν θεωρούσιν άπαραίτητον, ποίαν έμψύχωσιν 
άναπόφευκτον· καί ό σπόρος τών λόγων αύτών 
δέν θά πέση έπί πετρών, θά παραγάγη πάντο>ς 
τούς καρπούς του. Πολλοί βεβαίως τών ένταύ- 
θα ή έν τή  ξένη ομογενών, οϊτινες μέχρι τούδε 
επραττον τό καλόν, θά πράξωσι τό καλλίτερον 
άμα μάθωσι ποιον είνε τούτο. Καί τήν μεγαλό- 
φρονα στιγμήν ότε άποφασίζουσι νά προσενέγ- 
κο/σι περιουσίαν όλην είς τό  έθνος, ή τήν έπίση- 
μον στιγμήν ότε άποτείνουσι τόν πρώτον απο
χαιρετισμόν είς τόν κόσμον συντάσσοντες τήν 
διαθήκην των, αί γνώμαι αύται θά διέλθωσι 
τού πνεύματός των καί ή γενναιόδωρος χείρ των 
θά ένσαρκώση έπί τού χάρτου καί είτα θά 
πραγματώση αύτάς.

Δέξασθε κτλ.
Ε ι ς  ε κ  τ ϋ ν  α ρ χ α ι ό τ ε ρ ω ν  σ υ ν δ ρ ο μ η τ ώ ν  σ α ς .

ΑΙ ΝΗΣΣΑΙ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ

Ό  πλούτος καί ή ευτυχία τής ’Ισλανδίας ο
φείλονται κατά μεγα μέρος είς τό πτηνόν Νήσ
σα ή πτι.Ιοφόρος, έξ ού λαμβάνεται τό άνά τήν 
Ευρώπην άποστελλόμενον πτίλον.

Κατέναντι τού λιμένος Ρεκιαβίκ κεϊνται 
τρεις νήσοι, έφ’ ών αί νήσσαι συζευγνύονται, πη- 
γνύουσι τά ς φωλεάς των καί τίκτουσι κατά μή
να ’Ιούνιον έκάστου έτους. Ό  τόκος τής πτιλο- 
φόρου νήσσης είνε περιεργότατος. "Οταν ή θή- 
λεια έκλέξη τό  μέρος, έν ώ  θέλει νά θέση τ ά  ώ ά  
αύτής, αποσπά άπό τού σώματός της πτερά, 
δι’ ών στρώνει τό βάθος καί τά  πλευρά τής φω
λεάς, μεθ’ ό τίκτει εξ ώά, σπανίως δέ πλειό- 
τερα. Κ ατά τό διάστημα τούτο ό άρρην, ώς έ- 
ξαίρετος πατήρ οικογένειας, έπιτηρεΐ τήν σύζυ-

Ρ|.ν του, πολλάκις μάλιστα όταν αΰτη θελήση 
νά φύγη, τήν έπαναφέρει είς τήν φωλεάν. Τήν 
έπαύριον ό κύριος τής γής έρχεται καί λαμβά
νει τότε πτίλον καί τά ώ α .Τ ό  δύστηνον ζεύγος, 
όπερ πάση δυνάμει άντέστηείς τήν αρπαγήν ά- 
γωνισθέν κατά τού άνθρώπου, μεταβαίνει είς 
άπόστασίν τινα καί έπαναλαμβάνει τό έργον. 
’Αλλά καί ό νέος κύριος έρχεται καί λαμβάνει 
τό πολύτιμον προϊόν. ’Ακαταπόνητος ή μήτηρ 
έπιλαμβάνεται έκ νέου τού έργου, καί κατά τήν 
φοράν ταύτην εύτυχεστέρα έγκαταλείπεται ή
συχος, διότι αν καί παλιν άφηροϋντο αύτής 
τά ώά, θά έπαυε καθ’ ολοκληρίαν τίκτουσα. 
Ά ν  όμως τά  φ ά  άφίενται άνέπαφα, καθ’ έ- 
κάστην εβδομάδα άφαιρεΐται μέρος τού πτίλου 
τού στρωννύοντος τήν φωλεάν, καί ή δυστυχής 
μήτηρ έξακολουθεΐ άποπτιλουμένη, μέχρις ού 
απομένει σχεδόν γυμνή καί έστερημένη καί τού 
ελάχιστου πτίλου πρός κάλυψιν τής ύγράς όπής 
έν ή εύρίσκονται τά  φά της. Τότε ό παρ’ αύ- 
τήν καθήμενος άρρην προσέρχεται άρωγός, άπο- 
σπών καί αύτός τό  πτίλον του, όπερ οί Ίσλαν- 
δοί διακρίνουσιν έκ τού τής θηλείας, διότι εί
νε λευκόν ώς προερχόμενον έκ τών πλευρών 
τού ζφου.

Περιεργότατον θέαμα παριστα όλόκληρος ή 
άκτή κατά τήν έποχήν τής έπφάσεως.Χιλιάδες 
πτηνών έπφάζουσι τά  ώά των ¡/.ηδόλως τα - 
ρασσόμενα ύπο τής παρουσίας τού άνθρώπου. 
Οί κάτοικοι φροντίζουσι νά μή έξαγριώσι τά  
πτηνά καί τ ’ άναγκάσωσι νά έγκαταλείψωσι 
την χώραν αύ τώ ν  ένεκα τούτου άπαγορεύεται 
είς τά  πλοία νά χαιρετώσι διά κανονιοβολι
σμών άλλά μόνον διά τής άνυψώσεως τής ση
μαίας. Ό  κρότος τού τηλεβόλου ήδύνατο νά 
ταράξη τάς νήσσας καί βλάψη τήν έπφασιν. 
Τιμωρείται δέ διά προστίμου καί φυλακίσεως ό 
συλλαμβάνων ή φονεύων δι’ όπλου έν έκ τών 
πτηνών τούτων.

Μετά πέντε έως έξ έβδομάδας ή έπώασις 
πάντων τών πτηνών λήγει, καί οί νεοσσοί 
μόλις έξελθόντες τού ώοϋ λαμβάνουσι τήν είς 
τό ΰδωρ άγουσαν, ένθα ή μ,ήτηρ διδάσκει τού
τους νά κολυμβώσι μεταχειριζόμενη μέθοδον 
τεχνικωτάτην.

Αΰτη προπορεύεται,ένθαρρύνουσαδιάτήςφωνής 
της τούς νεοσσούς όπως τήν άκολουθώσι- μεθ’ 
ό μόλις φθάση είς τήν άκτήν άναβιβάζει τού
τους έπί τών νώτων της καί κολυμβα είς ά- 
πόστασίν τινα άπό τής γής. Άφικομένη είς τό 
¡«ρος τούτο καταδύεται καί άναγκάζει τούς έγ- 
καταλειπομένους νεοσσούς νά κολυμβώσι ¡/.όνοι. 
Από τής στιγμ-ής ταύτης δέν έπανέρχονται 
πλέον είς τήν γήν, άλλ’ άναπαύονται έπί μι
κρών σκοπέλων καταβρεχομένων διαρκώς ύπό 
τής θαλάσσης, καί έφ’ ών φύονται φυτά τινα

ύδροχαρή. Έ π ’ αύτών οί γηραιοί γονείς τούς 
διδασκουσι πώς νά τρέφωνται διά μικρών μ.υών 
(μυδιών) καί μαλακοστράκων. Τό χρώμα τών 
νεαρών κατά  τό  πρώτον έτος είνε τεφρόν χα- 
λύβδινον κατά τό δεύτερον έτος καθίσταται 
βαθύτερον, καί κατά τό τρίτον τό πτέρωμα τών 
δύο φύλων γίνεται ολως διόλου διάφορον.Τότε 
οί άρρενες γίνονται μελάνες καί κοσμ,ούνται 
διά πάντων τών Οελγήτρων όπως τύχωσιν, ούχί 
όμως άνευ πάλης σπουδαίας μεταξύ άντεραστών, 
συζύγου διακρινομένης τού άρρενος διά. τών ά- 
σθενεστέρων χρωματισμών τού πτερώματος.

Τό έαρ είνε ή εύτυχής έποχή τής συζεύξεως, 
τόν δέ χειμώνα αί πτιλοφόροι νήσσαι έγκατα- 
λείπουσι τάςβορείουςχώραςμεταναστεύουσαι πρός 
νότον μέχρις’Ολλανδίας.Τινές όμο/ς παραμένουσι 
διαρκώς έν τώ  τόπφ τής γεννήσεώς των. ΤΙ 
τιμή τού πτίλου ποιλουμένου έπιτοπίοις είνε 
φράγκα 15 κατά λίτραν, ίσοδυναμούσαν πρός 
156 δράμια- τ ά  δέ φ ά  φημίζονται ώς έδεσμα 
έξαίρετον. Τό χρώμα αύτών είνε πρασινωπόν 
κατά δέ τό μέγεθος διπλάσια τών τής άλε- 
κτορίδος καί περιέχουσι συχνότατα δύο λεκύ- 
θους.

. .  Α.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Οί έρώμενοι καί οί φανατικοί έν τή  θρησκεία 
όμοιάζουσι κατά τούτο, οτι άμφότεροι είνε άνε- 
πίδεκτοι οίαςδήποτε διά  λόγου παραινέσεως 
καί διδασκαλίας.

Έ ρω ς άνευ κωλυμάτων ομοιάζει σκηνογρα
φίαν άνευ όρέων. Άμφότερα καθίστανται έπί 
τέλους μονότονα καί πληκτικά.

Τότε μόνον δυνάμεθα νά εϊπωμεν οτι άγα- 
πώμεν άνθρωπόν τινα, όταν συμπαθώμεν καί είς 
αύτά τά  έλαττώ ματά του.

Ή  ύαλίνη πλάξ τών παραθύρων προκαλεί 
μείζονα θόρυβον θραυομένη παρά ή άληθώς 
συντριβομένη καρδία.

"Οταν χάσης τι, τότε μόνον ένθυμεΐσαι τά  
προτερήματα του.

"Οταν άκούης ότι είς τό δείνα συνοικέσιον 
αό δείνα έπέτυχεν», έσο βέβαιος ότι ή σύζυ
γος άπέτυχεν έντελώς.

Ό  καλλίτερος τρόπος νά έπαναφέρωμεν είς 
τήν μνήμην τών άνθρώπων παλαιάς εύεργεσίας 
είνε νά παρέχοιμεν νέας είς τά  αύτά πρόσωπα.
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Μία καί μόνη άπορριφθεϊσα αϊτησις κάμνει | 
τόν άνθρωπον νά λησμονήση χιλίας ευεργεσίας 
άς άλλοτε παρέσχομεν εις αυτόν.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

Ό  εν Ζακΰνθω διευθυντής των ανατολικών τηλε
γράφων κ. Φόρστερ τηλεγραφικό»; άνήγγειλεν εις 
τούς ϊιπουργούς τών εσωτερικών καί τής δημοσίας έκ- 
παιδε^σεως, ώς καί εις τον καθηγητήν κ. Α· Χρη- 
στομάνον, ότι τήν πρωίαν τής πέμπτης, 15 ’ Ιανουά
ριου, παρετηρήθη ελάττωσιςτών ύδάτων κατά εν μέ-ρον 
καί 20 εκατοστά, προελθούσα έκ καθιζήσεως τού βυ
θού τής θαλάσσης, τήν δε εσπέραν κατά τήν 9 54 ' 
ώραν ισχυρά δόνησις σεισμού Ιχουσα τήν εστίαν της 
έν τφ πελάγει παρά τας Στροφάδας νήσους' τήν δό- 
νησιν ταύτην προερχομένην έξ ανατολών προς δυσμάς 
καί κυματοειδή ήσθάνθησαν ισχυρότερα·» έν Ιΐύργω 
και Κατακώλω. Ό  κ. Φόρστερ εξακολουθεί τάς σει- 
σμολογικάς του παρατηρήσεις, εκφράζει δε τήν πε- 
ποίθησιν οτι αύται θά λύσωσι το μέγα ζήτημα τής έ- 
στίας τών κατά τήν δυτικήν 1 Ελλάδα έπισυμδαινόν- 
των σεισμών.

‘ Η «  Έφημερίς τών Συζητήσεων » δημοσιεύει τ'ον 
κατάλογον τών συνήθως παρατιθεμένων εΐ: το γεύμα 
τού αύτοκράτορος τής Κίνας εδεσμάτων. Ιδού τίνα 
είνε κυρίως τα φαγητά δι’ ών τρέφεται ό υπέρτατος 
ά'ρχων τού Ουρανίου Κράτους : πόδες άρκτου, ούρα! 
έλάφου, γλώσσαι νήσσας, ΰόος καμηλού, χείλη λα- 
γωού, μυελός βοός. ». Ό  διάσημος Γάλλος γαστρο- 
νομος Βριλλια Σοδαρέν Ιλεγεν « Είπε μου τί τρώ
γεις, διά νά σοΰ είπ ω  τις είσαι.» ’Εάν τις Ιλεγεν 
αύτφ οτι τρώγει κρέας πιθήκου, καμήλου, άρκτου,έ
λάφου, θά τώ άπήντα βεβαίω, άδιστάκτως : « Εί
σαι ο αύτοκράτωρ τής Κίνας ».

Ή  Β ε λ γ ι κ ή  Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς  τ ή ς  Κ η 
π ο υ ρ ι κ ή ς  περιγράφει τίνι τρόπω ο! Σϊναι έπι- 
τυγχάνουσι πλεΐστα νάνα δένδρα. Έ ν τώ φλοιω πορ
τογαλλίου άνοίγουσιν όπήν δύο ΰφεκατομμέτρων δια
μέτρου' διά τής οπής ταύτης άφαιροΰσι παν το εσω
τερικόν τού καρπού, καί πληρούσι το σχηματιοθέν 
κενόν διά μίγματος ϊνών κοκό, τεμαχίων έρίου καί 
κόνεοις άνθρακος. Έν τώ μέσω τού συμφύρματος τού
του φυτεύουσι το σπέρμα τού φυτού. Τ'ο οϋτω παρα- 
σκευασθεν πορτογάλλιον ποτίζουσιν άπ'ο καιρού εις 
καιρόν, καί μετ’ ολίγον το νέον φυτ'ον αναπτύσσεται 
καί έοέρχεται διά τής οπής. At ρίζα·. έπίσης άνα- 
πτύσσονται καί διαπερώσι τον φλοίον, αμέσως όμως 
κόπτονται σύρριζα, καί τούτο επί δύο καί τρία ετη. 
Ούτως έπιτυγχάνουσι νά Ιχωσι φυτόν τι νάνον υψους 
μόλις 10-12 ΰφεκατομμέτρων, κατά 8έ τήν όψιν ό
μως ομοιον προς ακμαϊον δένδρον. Τό φυτόν εξακο
λουθεί βλαστανον έπί πολλά έτη χωρίς ν’ αναπτύσ
σεται επί πολύ.

‘Ο μεγαλείτερο; τών τετρακοσίων γάτων τών έκ- 
τεθέντων έσχάτως εις τ'ο Κρυστάλλινον Παλάτιον 
κατά τήν έ θ ν ι κ ή ν  Ι κ θ ε σ ι ν  τ ώ ν  γ ά τ ω ν  έ-

ζύγιζεν 23 λίτρας άγγλικάς(8 όκάδας καί 75 δρά
μια), πολλοί δ’ άλλοι είχον σχεδόν τό αύτό βάρος. 
Μέλας τις γάτος είχεν ένα οφθαλμόν κυανοΰν καί 
τόν έτερον λεπτοκαρυόχρουν. Αί πεντήκοντα πέντε 
κλάσσεις τής έκθέσεως περιελάμδανον πληθυν ζώων, 
ϋπήρχον δέ καί ωραιότατοι γάτοι τής νήσου Μάν 
στερούμενοι καθ’δλοκληριαν ουράς.

Ό  κ. Βάουερ βοηθός τού φυσιογρσφικού Μουσείου 
τής Κοννε/.τικούτη; αναφέρει τά έςής' Καθ' ήν 
στιγμήν προσεπάθει νά διατρυπήση φόν στρουθοκα
μήλου. τούτο έςερράγη έντός τών χειρών του ώς 
σφαίρα δυναμίιιδος καί τόν Ιρριψεν άναίσθητον κατά 
γής. Το φόν είχε βλαδή κατά τό ταςείδιον, καί έν 
αύτω άνεπτύχθησαν άέρια έπικίνδυνα καί δύσοσμα ά- 
τινα προύξένησαν τήν εκκρηξιν. Τό φόν έζύγιζε τρεις 
λίτρας καί τό κέλυφος αυτού ήτο σκληρότατον, μό
νον διά σφύρας δυνάμενον νά θραυσθή.

Κατά τήν έσχάτως έν Γαλλία γενομένην άπογρα
φήν τών κατοίκων ό πληθυσμός ολοκλήρου τής έπι- 
κρατείας ανέρχεται εις 38.218,903. Κατά τήν ά- 
πογραφήν τού 1881 ό πληθυσμός τής Γαλλίας ά- 
νήρχετο εις 37,072,048. ‘Επομένως έντός πενταε
τίας ό πληθυσμός ηΰςήθη κατά 546 .855  άτομα.

Τό συνδικάτον τών άδαμαντοπωλών τού Λονδίνου 
κατέχει νύν τον μεγαλείτερον τών γνωστών άδαμαντων. 
Ό  άοαμας ούτος άνευρέθηέν τή νοτίφ Αφρική, έζύγιζε 
δέ ακατέργαστος 400 καράτια. Ό  βασιλεύς τής 
Πορτογαλλίας ήγόρασε έν τών τεμαχίων τοΰ άδάμαν- 
τος έκ τών άπομενόντων μετά τήν κατεργασίαν, άντί 
200,000 φράγκων.

’Ανταποκριτής γεωργικής έφημερίδος έπιστέλλει 
πρός αυτήν τά επόμενα.

« Κατά τό παρελθόν θέρος είς τών φυλάκων μου 
διηγήθη τό έξής' Είνε γνωστή ή απέχθεια τού ακαν
θόχοιρου πρός πάντα τά ερπετά καί ιδιαιτέρως πρός 
τήν Τ/ιδναν, ολίγοι όμως ίσως γιγνώοκουσι πώς κα- 
τορθοϊ νά συλλαβή τό έπικινδυνον τούτο ζώον καί 
τραφή έξ αυτού. Ό  φύλαξ μου περίπατων έντός τού 
δάσους παρετήρησεν Ιχιδναν κοιμωμένην έν τώ ήλίφ, 
ένω ομως ήτοιμάζετο νά τήν φονεύστ, πυροδολών, 
είδεν άκανθόχοιρον έρχέμενον βραδέως καί πλησιά- 
ζοντα μετά προσοχής εις τό έρπετόν.Παρέστη τότε είς 
περιεργότατον θέαμα. Μόλις δ ακανθόχοιρος ¿πλη
σίασε τήν λείαν, αρπάζει τήν ουράν τής έχίδνης διά 
τών όδόντων καί πάραυτα ουσπειρούται σχηματίζων 
σφαίραν. Ή  εχιδνα έξυπνήσασα έκ τοΰ πόνου, στρέ
φεται, παρατηρεί τόν έχθρόν της καί έπιτίθεται κατ 
αυτού. Ό  ακανθόχοιρος μένει άκίνητος. Ή  Ιχιδνα 
μανιώδης, τόν σύρει, τόν περιστρέφει, παλα'ει, συρί- 
ζει καί περιστρέφεται. Μετά πέντε λεπτά καθίσταται 
αίματάφυρτος. Τό στόμα της είναι πλέον αληθής 
πληγή" έπί τέλους καταπίπτει αναίσθητος, κινείται 
ετι έπ’ ολίγον, αγωνία καί εκπνέει. "Οταν ό ακαν
θόχοιρος ένοησε ταύτην έντελώς θανοΰσαν, τήν ά- 
φήκε καί ήσύχως άνεγερθείς ήρχισε κατατρώγων τήν 
Ιχιδναν. Ό  άκανθοχοιρος λοιπόν δέν έφόνευσε τήν I- 
χιδναν, αλλά τήν ήνάγκασε ν ' αύτοκτονήαη έπί τών 
άκανθών αυτού τυπτομένη.
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