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(γραμμένον δ ιά  τούς άν&ρώπους).

»στορίας 8·έλετε; 
— Έ βγήκά χοτε 
είς τό δάσος διά 
ναόρω ένα παρα
μύθι. Έ χ ε ι εΤδα 
ένα μόρμηκα’ξα
πλωμένο ’ς ένα 
νεραύλακα- μόλις 
ήμποροΰσενάση- 
κώση ’ςτόν αέρα 
καί τά  έξη του 
ποδάρια, κ’ ¿φώ
ναζε με ' λεπττ 
λεπτή φωνή μυρ- 
μηκιστί:

— Βοή&εια, 
αδέλφια, βοή
θεια, πνίγομαι!

νΕτρεξα αμέ
σως καί τον έβ
γαλα από τό νερό, 
άλλα πρώτα τδν 
¿ξάπλωσα ’ςτή 

ράχι, διά νά μη ’μπορέση νά φύγγι, καί τοΰ εΤπα!
— Διά νά μου άποδώσης τώρα καί σΰ τή  χάρι, ’που 

σου έκαμα, πρέπει νά μου διηγη&ής μίαν ιστορίαν, διότι 
σείς οί μυρμηκες γυρνάτε πολλά μέρη τοΰ κόσμου, καί πρέ
πει νά ’ξεύρετε πολλαίς ίστορίαις.

— Βέβαια, βέβαια, άπήντησεν 6 μυρμηκας καί ¿στέ
ναξε, διότι δεν ήτον αναπαυτικά ’ξαπλωμένος· „Τό λοιπόν: 
μιά φορά κ’ έναν καιρό, ένας μυρμηκας εΐχεν ένα κοπάδι άπό

Κ Λ Ε ΙΩ . ΤΟ  Λ/ΟΧ Λ '.

έξ παχειαίς παχειαίς άφίδες,1 ¿κείναις δηλαδη που τής λέτε 
σείς ψείραις τών φύλλων. —

— Στάσου, είπα, δέν &έλω ν’ ακούσω τίποτε γιά  ψεί- 
ραις· αυταίς δεν έχουνε καμμιά ποίησι. . . .

— Έ τσ η  αϊ! είπε καί μέ &υμόν ¿γύρισε μονομιάς κ’ 
έστά&ηκε ’ςτά ποδάρια του, έν ψ  συγχρο'νως μ’ έκύτταξε 
μέ κάτι λοξά βλέμματα. — ’Έτση! καί συ τό λοιπόν είσαι 
άπό ’κείνους που σηκώνουν τη μύτη τους, όταν φρόνιμοι καί 
γνωστικοί άν&ρωποι όμιλούν για τό καλλίτερο πράγμα ’που 
υπάρχει ’ςτόν κόσμο, γιά ττν περιουσία τους καί τά  κτή
ματά τους, γιά τό φαγί τους καί τό πιοτό τους; Θέλεις καί 
συ κάτι έκτακτο; *Ας ήνε δά, ’ξεύρω μιά ίστορία, που λες 
κ’ εινε γιά  σένα καμωμένη καί δι’ αυτό κύτταξε. νά μή την 
ξεχάσης. Άφησε με μόνον νά περπατώ, γιατί τότε ’μπορώ 
καλλίτερα νά διηγούμαι/ Μή φοβάσαι, δεν 8·ά σου ’ξεφύγω- 
σου δίνω τό λόγο της τιμής μου;

Καί έπειδή οί μυρμηκες πάντοτε λέγουν τήν άλή&ειαν, 
όταν ήνε θυμωμένοι, τόν άφήκα νά τρέχη καί να διηγήται 
τά  άκόλου&α:

— ’Στο χωριό μας ζοΰσε μια μυρμήκαινα χήρα καί εϊχε 
ένα μοναχογυιό. "Οτι ήτανέ .μοναχογυιός, é καδένας άμέ- 
σως ’μπορούσε καί έκ πρώτης όψεως νά τό καταλάβη. Διότι 
άντί νά φορή ένα άπλό μαυριδερό φόρεμα, καθώς εΤνε συν
ήθεια ’ς έμάς τά  άλλα εργατικά καί τίμια μυρμήκια του 
δάσους, τό παλληκάρι μας αυτό είχε κίτρινα δακτυλίδια ’ςτό 
κεφάλι καί ’ςτό κορμί του, καί ή μητέρα του ελεγεν, ότι 
ήτανε άπό χρυσάφι καί τόν ώνόμαζε πρίγκηπά της κ’ έμεΤς 
οί άλλοι, γιά νά γελοΰμε, τόν ’λέγαμε έπίσης πρίγκηπά. 
Έ π ί τέλους καί αυτός έφαντάσθη, ότι πραγματικώς ήτο 
πρίγκηψ καί Ιτση ή μη,τέρα του ήναγκάσθη νά του κάμη 
ένα σοφά άπο φύλλα βρύων, κ’ έπάνω ’ς αυτόν τόν σοφά
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έκάδητο δλην την ημέραν εξαπλωμένος κ’ έμάδαινε νά χα
σμουριέται· αυτός έδεωρούσε τούτο αριστοκρατικό, διότι 
ημείς οί άλλοι μύρμηκες δεν είχαμε καιρό νά γυμνασδοϋμε 
’ςτό χασμούρισμα.

Φυσικά 'ςάν πρίγκηψ ήδελε καί νά τρώγγι, ώςτε η μη
τέρα του πάλιν δλην τήν ημέραν μόνον δ ι αύτόν είργάζετο, 
και Ιπειδη ειτε ούτως είτε άλλως έπρεπε καί αυτή νά δου- 
λευη μαζή μας, δταν έβγάζαμεν τά  αυγά εις τόν ήλιον, εν
νοείς δτι ποτέ δεν δά  κατώρ&ωνε νά τελείωση δλαις ταίς δου- 
λειαίς της, άν δεν την βοηδούσεν ή Σισή. — Αί, ωμορφη 
δέν ήτον ή καύ'μένη η' Σιστ'· ήτανε μικρή, μελαχροινή πολύ 
και η μέση της ακόμη δεν ήταν τόσο λεπτή, όσον ή μέση 
των άλλων μυρμηκοπούλων · στηθόδεσμο ποτέ δέν φορούσε, 
γιατί, έλεγε, πώς την εμπόδιζε ’ςτήν έργασία. Ά , πολύ έπι- 
μελης ομως ηταν η Σιση. ‘Ωςού νά στρίψης ’μάτι έτρεχε 
κ’ έφερε τά  αυγά της ’ςτόν ήλιο, άρμεγε τό κοπάδι των 
ψειρών της καί ’πήγαινε τό γάλα τους ’ςτον πρίγκηπα, κι’ 
απ' τήν χαρά της ¿γίνονταν κατάμαορη ’ςτό πρόςωπο, άν 
καμμιά φορά αυτός 
έσήκωνεν ολίγον το 
κεφάλι του άιί το σοφά 
καί χασμώμενος τής 
έλεγε: — „'Νόστιμο 
εΐνε, φέρε κι’ άλλο,
Σισή“. Τότε αυτή πά
λιν έτρεχε περισσότερο 
χάριν του καί ’ςτά χα
μένα έγω τής έλεγα 
έκατο φοραίς.

— Ή  πολλή κα- 
λωσόνη εΐνε μωροσόνη,
Σιστκα, καί μή περι- 
μένης νά σέ πάρη αυ
τός γυναίκα- εΐνε πάρα 
πολύ υπερτφανος.

Τότε δά έφευγεν 
άπο κοντά μου, ’ςάν νά 
τής είχαν βάλει νέφτι, καί οσαις φοραίς τήν ήκολούδησα, πάν
τοτε τήν εόρισκα μέσα ’ςέ φύλλα από άγριομυόσωτο· αυτά δά 
ήτανε τό ημερολόγιό της καί έκεΐ έγραφε μ’ ένα λεπτό ποδάρι 
μύγας διαφοραις ανοησίαις περί τού εύγενούς πρίγκηπος καί 
τής πτωχής δούλας, καί ένόμιζεν, ότι κανείς δέν έβλεπε καί 
δέν έγνώριζε, τ ί κάμνει. Έ γώ  όμως πάντοτε έτρεχα κατόπι 
της καί έδιάβαζα τά  γραφόμενα, βέβαια μόνον άπό συμ
πάθειαν. Τό βράδυ, όταν ή άλλαις μυρμηκοπούλαις έπαιρ
ναν τό ,,τέϊ τον$ μ ε  μύγαις“, ή Σισή έκάδητο καί έκαμνε 
μαντήλια απο Ιρεικόφυλλα, τά  όποια εΐνε μέν ολίγον σκληρά 
καί τσουγκρανίζουν, άλλα εΐνε γερά καί βαστούν πολύ, καί 
ή Σισή ήτο πρακτική μέ δλαις της ταίς ανοησίαις είς τό 
μυοσωτικόν ήμερολόγιον. Πέντε δωδεκάδες μαντήλια εΐχε 
κατασκευάσει καί ’ςέ καδενός γωνία μέ το δεξί χεράκι της 
εΐχε γράψει τό όνομα Σισή καί ένα φύλλο μυοσωτίδος. 
Έχρειάζετο τω δντι τόσα μαντήλια, διότι πολυ έκλαιεν, ή 
καϋμένη ή Σισή.

Τέλος έφτασε καί ό πρίγκηψ ’ςέ ’κείνα τα  χρόνια, ’που 
κ’ ημείς οί μύρμηκες πρέπει νά ’πανδρευδουμε, καί νά ’πούμε 
τήν άλήδεια, μεδ’ δλην του, ή καλλίτερα ακριβώς, διά τήν 
τεμπελιά του και τήν υπερηφάνεια του έλατρεύετο άπό δλαις 
ταίς μυρμηκοπούλαις, ώςτε κάδε μιά τρέχοντας ήδελε τόν 
πάρει. Αυτός δμως εΐχε σηκώσει τη μυτίτσα του πολύ

υψηλά καί δέν τφ  ήρεζε καί αυτή άκόμη ή Σουσού, ή όκοία 
’φορούσε κόκκινη φούστα καί ήτον ί  ωραιότατη δεσποινίς 
τού χωρίου- μας. Εΐπεν δτι ¿σκόπευε νά γυρίση ’ςτόν κόσμο 
καί νά.ζητήση γυναίκα, πού νά ήνε έκτακτο πράμμα. Τότε 
¿γώ είχα είπεΐ ’ς ένα γείτονα μου: 'Ημείς οί μύρμηκες 
Ιστρώσαμεν ολόκληρον δρόμον άπό ένα χοντρό πεύκο ’ςέ 
άλλο, ’ξέρουμε δλα τά  μονοπάτια του καί καδ-ημέρα γυρ
νούμε ’ς αυτά, κάτω άπό αυτόν τόν δρόμον έχουμε ωραιό
τατα  δωμάτια καί μεγάλαις άπο&ήχαις, γεμάταις άπό φυλ- 
λόψειραις καί ψημέναις άράχναις. Αυτός εΐνε ό ’δικός μας 
κόσμος καί αυτός εΐνε ό ωραιότατος ’πού ’μπορεί νά ύπαρξη 
ςτόν κόσμο —- κ’ έδώ βλέπεις τό παλληκάρι μας νά γυ- 
ρεύη κάτι έκτακτοί

Τίποτε δεν ώφέλησεν, άν κ’ έλεγα είς τήν μητέρα του: 
„‘Ο υψών εαυτόν ταπεινωδήσεται καί δποιος σηκώνει τό 
μούτρο του ’ςτά σύννεφα, αυτός σπάνει κατά γης τό ποδάρι 
του·“ άντί νά μ’ ευχαρίστηση διά ταίς καλαίς συμβουλαίς 
μου, ¿κρέμασε τά  μούτρα καί έστειλε τό παιδί της ’ςτά ξένα.

Αργότερα βέβαια άπο 
τόν πόνο τού χωρι
σμού, άπέδανεν ή καϋ
μένη.

"Όταν έπεσκέφδηκα 
¿κείνο τό βράδυ τό 
μυόσωτο, είδα επάνω 
του μιά καρδιά ζω
γραφισμένη καί κομ
μένη ίσια ’ςτή μέση 
καί σκεπασμένη άπό 
μίαν πολύδακρυν Ετέαν. 
Είχα πολύ συγκινηδή 
καί έτρεξα νά παρη
γορήσω τη Σισή· έκά
δητο ’ςέ μιά τρύπα άπό 
βρυόφυλλα καί εΐχα 
’μπροστά της απλω
μένα ολα της τά  μαν

τήλια, διά νά στεγνώσουν είς τό φεγγάρι· ολα ήσαν νερο 
άπο τα  πολλά της δάκρυα. Μόλις Ιτοιμάσδηκα ν ανοίξω 
το στόμα μου, αύτη έφυγεν άπό κοντά μου καί άπό τότε τά  
μάτια της έμειναν άπό κλάμματα πρισμένα καί έγινεν δλως 
διόλου λιγνή, τό όποιον άλλως τε πολύ καλά τής ¿πήγαινε.

Τό πριγκηπόπουλο δμως έτρεχε ’μέρα νύχτα' καί δέν 
’μπορούσε ναυρη γυναίκα, ή οποία νά τού άρέση αρκετά. 
Μιά φορά μόνον έδωκε ’ς έναν κορυδαλό μιά παραγγελλιά, 
ο οποίος δμως ’πέταξεν άπό ’πάνω του ’ςάν νά μήν εΐχεν 
άκούσει τίποτε.

Μια βραδυά επί τέλους έφδασεν υποκάτω άπό κάτι 
δένδρα, τά  όποια, καδώς μάς διηγείτο κατόπιν, δέν είχανε 
στενά καί σουβλερά φύλλα ’ςάν αυτά έδώ τά  δένδρα, άλλα 
πλατεία καί μαλακά καί πιο μεγάλη καί δυνατή φωνή, δταν 
ό αέρας τά  έκαμνε νά ομιλούνε. ’Εκεί άμέσως τού άρεσε, 
καί έσκέφδη: ,,’Εδώ χωρίς άλλο δαύρω γυνάικα“.

Καί προτού άκόμη άποτελειώση αυτήν τήν σκέψιν του 
έφωτίσδηκεν δλο εκείνο τό μέρος άπό κόκκιναις σπιδοφω- 
τιαίς, αί όχοίαις ¿χόρευαν είς τόν άέρα, καί δταν μία άπο 
αύταίς έκά&ησε ’ς ένα βρύο, εΐδεν ό μυρμηκας, δτι ήτο κόκ
κινη κανδαροπούλα.

Αμέσως τότε τήν Ιρωτεύδηκε δανάσιμα καί είπε ,,Αύ- 
τήνα ή καμμιά!“ καί σηκώδηκε ’ςτα πισινά του ποδάρια
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καί τής είπε: „‘Ωραία μου δεσποινίς Σπινδηρούλα, σέ άγαπώ· 
δέλεις νά γίνης γυναίκα μου;“ — Ποιος τιτιρίζει έτση έκεΐ 
κάτω; ήρώτησεν τ  κόκκινη δεσποινίς κ α ί’κυτταξε γύρω της, 
δια νά ίδή. ,,Φού, τ ί σιχαμερό ζώο! Έξαδέλφη μου πυγο
λαμπίδα, φέρε γλήγορα τό άμπουλάκι μου, γιατί λιγοδυμώ!

Ή  Ιξαδέλφη της δμως, ή πυγολαμπίδα, δέν ήλδε, γιατί 
¿χόρευε μέ μιά νεώτερη κανδαροπούλα καί τούτο τό εΐδεν 
ή Σπινδηρούλα καί ήρώτησε: „— Τ ί δέλεις άπό ¿μένα, έσύ 
άσχημε, μικρέ καί λιγνέ κάβουρα;

— Δεν είμαι κάβουρας, είμαι μυρμηκας καί πρίγκηψ 
μάλιστα, είπε προςβεβλημένος ό μυρμηκονειός μας, καί έχε- 
σεν είς τά  γόνατα καί ’σήκωσε τά  μπροστινά ποδάρια του 
ίκετευτικώς χρός ττν κόκκινη δεσποσύνη · γιά  τ ί άφ’ ου τον 
περιφρονούσε, έτση περισσότερο τού ήρεσε καί έπρεπε μέ 
κάδε δυσία νά τήν πάρη.1

— Άν δελήσης νά γίνης γυναΐκά μου, είπε, δά  καδε- 
σαι δλην ττν ημέραν ’ςτό σοφά καί δά  τρώγης δ,τ ι  δέλης. —

¿ Α ν  γ ί ν * ι$  γ ν ν ο ι χ ά  μ ο ν ,  Φ *  χ ι ί ΰ ζ ο α ί  ΰ ο ψ ' ι  * γ Ι . "

— Καί τό βράδυ δά  χορεύω μέ τήν πυγολαμπίδα; ήρώ- 
τησεν ή Σπινδηρούλα.

Αύτό δέν τού ήρεσε του μύρμηκα, επειδή δμως ήδελ-ε 
καί καλά νάχη γυναίκα, ή όποία νά ’μπορή νά λάμπη καί 
νά χορεύη ’ςτόν άέρα, εΐπεν είς δλα ναι, καί έτση κατα- 
δέχδηκεν ή Σπινδηρούλα ν’ άποφασίση νά τού ’πή: ,,Φίλησέ 
μου τώρα τό δεξί μου χέρι καί φώναξε τήν έξαδέλφη μου, 
διότι ¿μπροστά της πρέπει νά σέ πάρω άνδρα“.

Μόλις εΐπεν αυτά τά  λόγια καί αίφνης ¿φύτρωσαν τού 
μόρμηκ« φτερά, καί τούτο γίνεται πάντοτε, δταν οί μύρμη
κες άγαπώνται πάρα πολύ μεταξύ τους, καί τότε νομίζουν, 
δτι τά  φτερά τους εΐνε τά  ωραιότερα, πού υπάρχουν ’ςτόν 
κόσμο, καί δτι δά  τά  έχουν διά βίου, άδιάφορον άν καδ’ 
ημέραν βλέπουν πόσο γλήγορα πέφτουν τού ενός καί τού 
άλλου τά  φτερά. Αΐ, αύτό εΐνε μία άπό ταίς ανοησίαις, 
πού έχουν τά  μυρμηκόπουλα.

Έ τσ η  ¿νόμιζε καί ό ’δικός μας πρίγκηψ, καί έπειδή 
ήτο τώρα πτερωτός, έπέταξε μέ τλ  γυνάϊκά του δλην τήν 
νύκτα καί έφδασε μαζή της πριν άκόμη έβγη ό ήλιος ’<τό 
χωριό μ«ς· Μάς ¿ξύπνησαν όλους, διά νά δαυμάσουμε τήν 
κυρία Σπινδηρούλα, καί τά  μυρμηκόπουλα μας δλα εΐχον 
’ξετρελλαδή γιά τό κόκκινο φόρεμά της, εγώ δμως καί ο 
άλλοι γνωστικοί οίκοκυράϊοι άμέσως εΐπαμεν. — Αυτή δέν 
ξέρει νά βαστάξη οίκοκυρειό, καί δά  ’ξοδεύη τόσα, ’πού ο

άνδρας της δά  βόυτηχδή ’ςτά χρέη έως τ’ αυτιά. Γιατί γυ
ναίκες, πού λάμπουνε καί πετούνε, δέν έχουν καμμιά άξία.

Έ τσ η  δμως δέν έσκέπτετο καί δ κύρ πρίγκηψ μας· αύ* 
τός έχόρευσε μέ τήν Σπινδηρούλα έως τό  πρωΐ, υστέρα 
αυτή ¿πλάγιασε ’ςτό σοφά του καί αυτός ’ξαπλώδηκε κάτω 
’ςτό χώμα.

"Οταν δμως τό μεσημέρι ’ξύπνησε καί γύρισε νά κυτ- 
τάξη τή γυναΐκά του, μέ απελπισία είδε νά κοίτεται έκεΐ 
καί να χασμάται ένας άσχημος, μαύρος κάνδαρος.

— Ποια είσαι σύ, άσχημομούρα, καί πού εΐνε ή ωμορφη 
γυναικούλα μου; ¿φώναξε μέ τρόμον.

— Κύτταξ’ έκεΐ, εΐπεν ή Σπινδηρούλα, — διότι αύτη 
ήτον 0 άσχημος κάνδαρος, — μήπως νομίζεις, δτι άφ’ οδ 
δλην τήν νύκτα χορεύσω, ’μπορώ νάχω τό πρωΐ κόκκινα καί 
δροσερά μάγουλα; Έ χω  ημικρανίαν, — τρέξε τωρα να 
μου φέρης νά φάγω· πρός τό παρόν άρκούν έξη ανδοποτηρα 
γεμάτα αχό δροσόκρασο καί έξη ψωμάκια άπό μέλι ανεμώ
νης. Λοιπόν τ ί μέ κυττάζεις έτση; Τρέξε, κάμε, γιατί 
πεινώ.

Τότε δ πρίγκηψ ¿χτύπησε το κεφάλι του μέ τά  δυο 
’μπροστινά του ποδάρια καί έτρεξεν είς την Σισή· αυτή ’κου- 
βαλούσεν αυγά καί εΐχε βρέξει μέ τά  δάκρυά της δώδεκα 
μαντήλια.

— Βοήδησέ με, έγώ μονάχος δέν ’μπορώ νά την δρέψω, 
¿φώναξε.

Ή  Σισή τόν ¿βοήδησε τότε νά κόψη άνδη τού Μαΐου, 
καί νά ζύμωση ψωμί άπό τή ,σκόνι τους, μονάχη της δμως 
δέν ’μπορούσε νά τελείωση τόσαις δουλειαίς.

Πρώτη φορά τότε ’ςτή ζωή του έπρεπε νά δουλέψη 
καί ό πρίγκηψ, καί άπο τήν εργασία τού πονούσαν καί τά 
έξη του ποδάρια καί αί δύο κεραΐαι καί ολο τό σώμα του, 
ώςτε έστέναζεν έλεεινά άπό τόν κόπον, καί δι’ αυτό η Σισή 
έβρεξε μέ τά  δάκρυά της άλλα δώδεκα μαντήλια.

Τό πράγμα αύτό διήρκεσεν δλην τήν ημέραν, διότι ή 
Σπινδηρούλα ήτον άχόρταστη, καί κοντά ’ςτήν πολλήν έρ- 
γασίαν, τήν λύπην καί τούς πόνους έπεσαν τού μύρμηκα καί 
τά  πτερά, χωρίς μάλιστα νά τό καταλάβη. Ή  Σιση ομως 
τό ’παρατήρησε καί έκλαυσε κρυφίως.

Δέν εΐχε γίνει άκόμη βράδυ καί δ ιά  μιας τό χωριό μας 
έφωτίσδηκε άπό σπιδοφωτιαίς. Γλήγορα τότε ¿φόρεσε καί 
ή Σπινδηρούλα τό χρυσό φόρεμά της, καί τά  μάγουλά της 
έγιναν δροσερά καί κόκκινα καί ¿πέταξεν είς τό χορό μέ 
ταίς πυγολαμπίδες.

— Στάσου, στάσου, πάρε κ’ ¿μένα μαζή σου, δέλω κ’ 
έγώ νά χορέψω, ¿φώναξεν ό μυρμηκας.

'Η  Σπινδηρούλα τόν κΰτταξε μιά άπό ’πάνω έως κατω 
καί ήρώτησε μέ περιφρόνησιν. ,Έ χεις  φτερά γιά  να πετας 
υψηλά είς τόν άέρα;

Τότε ¿γύρισε κ’ έκύτταξεν δ πρίγκηψ τό κορμί του, καί 
εΐδεν, δτι τού εΐχον πέσει τά  φτερά καί άπό τήν έκπληξί 
του είπε βλακωδώς: — Α λλά έγώ είχα!

— Βέβαια, εΐπεν ή Σπινδηρούλα, αυτή ακριβώς εΐνε ή 
διαφορά μεταξύ μυρμήκων καί μηλολονδών σείς εχετε 
φτερά μόνον μιά νύχτα καί ημείς δλη μας · τή  ζωή. Δι’ 
αύτό κ’ εμείς χορεύομεν υψηλά είς τόν ώραίον άέρα, έν <5 
σείς σέρνεσδε κάτω ’ςτό χώμα.

— Καί γιατί λοιπόν ζώ, άν δέν πρεπη νά χορεύω; ήρώ
τησεν δ μύρμηκας.

— Γιά νά έργάζεσαι, άπήντησεν ή Σπινδηρούλα.
Έ τσ η  ¿ξηκολούδησε νά γίνηται τ' ίδια Ιστορία πολλαίς

23*
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ήμέραις. Την νύχτα ή κυρία Σπινδηροΰλα ¿χόρευε, καί ό 
μύρμηκας ¿πλάγιαζε ’ςτό χώμα κάτω από τον σοφα διότι 
δ'εν ’τολμούσε πλέον αυτός νά καδήση ’ς αυτόν, διότι άντκε 
’ςτή άριστοκρά-ηδα γυναΐκά του, και την τμέραν τ  Σπίνδη- 
ροΰλα έκοιματο, έτρωγε καί έφαίνετο άσχημη, έν ω ο' πρίγ- 
κηψ μας έφερνε φαγί καί πιοτό και καδημέραν ελίγνευεν 
από ττν  πολλήν Εργασίαν καί 
το πολό σέβας δια την έκ
τακτη γυναΐκά του.

"Ενα πρωί όμως, όταν 
¿ξύπνησε, δεν είδε τήν Σπιν- 
δηροΰλα νά κοιμάται ’ςτό 
σοφα, διότι καί με δλην την 
καλήν περικοίησιν ’ςτό χωριό 
μας εΐχε πολύ στενοχωρηδή, 
καί έφυγε μέ την έξαδέλφη 
της, την πυγολαμπίδα, καί 
ποτέ δέν γύρισεν όπίσω.

Τότε ά ιί την χαρά του 
έπήδησεν υψηλά ό πρίγκηψ 
καί έτρεξε ναυρη τη Σισή, ή 
οποία έρριξεν όλα της τά  
μαντήλια είς τό λάκκο μαζή 
μέ τό ημερολόγιό της, διότι 
δεν εΐχε πλέον καιρόν νά 
κλαίη καί νά γράφη · ο μύρ- 
μηκας τήν ένυμφεύ&ηκε καί 
¿ξαπλώθηκε πάλιν ’ςτό σοφα, 
έν ω αυτή ¿δούλευε δ ι αυ
τόν. Δεν πειράζει όμως, γιατί 
ήταν συνειδισμένη, και όταν 
απέκτησε πολλά παιδιά, τά  
όποια είχαν όλα λεπτή με- 
σίτσα καί μιά κόκκινη ζώνη-; 
ήσδάνετο τον εαυτόν της τήν 
πλέον ευτυχισμένη μυρμήκαινα 
του κόσμου. Και ό άνδρας 
της ήτον ευτυχής, γιατί εΐχε 
γλυτώσει άπό τήν „Εκτακτη“ 
γυναΐκά του καί ’ςάν πρίγκηψ 
πάλιν έξηπλώνετο ’ςτό σοφά 
του.

Και Επειδή δέν ’πέδαναν, 
ζουν ακόμη, καί γιά να τοός 
ίδής κοντά είς τά  ποδάρια 
σου δ'εν χρειάζεσαι άλλο παρά 
ν’ άνοιξης κομμάτι περισσό
τερο τά  ’μάτια σου.

 ----

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΕΚΛΟΓΗ.

• Ή  Εκλογή εΤνε βάσανος — λέγει γερμανική τις παροι
μία. Ό  χρόνος, καδ’ ον ό άνδρωπος ¿φείλει νά ¿κλέξη τό 
επάγγελμά του, εΐνε ακριβώς Εκείνος, δτε οί νέοι καί πρδ 
πάντων οί γονείς των αίσδάνονται ζωηρότατα τήν άλήδειαν

τής παροιμίας ταύτης. Καί πολλάκις ουτοι χαίρουσιν Εξ 
όλης καρδίας, αν οίοςδήποτε δευτερεύων λόγος, ώς π. χ. ή 
Εκλογή Επαγγέλματος φίλου τινός ή ή σύστασις υψηλοί* προ
στάτου ή και ευνοϊκή τις κατ’ Επιφάνειαν περίστασις έπιφέ- 
ρωσι τήν κρίσιν. Και Εν τούτοις ή τοιαύτη Εκ της βασά
νου απαλλαγή, δι’ άποφάσεως Εκ δευτερευόντων λόγων, εΤνε

μόνον άπλή υπεκφυγή λίαν αμφιβόλου αξίας, δυναμένη πολ
λάκις νά συντέλεση μάλλον είς τήν κακοδαιμονίαν του άν- 
δρώπου παρά είς τήν ευτυχίαν του. Έφ’ όσον τό μέλλον 
ενός άνδρώπου Εξαρτάται Εκ τής ορδής Εκλογής του βιο
ποριστικού αύτοΰ Επαγγέλματος, εΐνε ανάγκη νά μή Επαφί- 
νηται αυτή είς τήν συγκυρίαν καί τήν τυχαίαν πλοκήν των 
διαφόρων Εξωτερικών περιστάσεων. Οί νοήμονες καί φιλό
στοργοι γονείς βεβαίως ούδαμώς ήσυχάζουσι πριν ή διαγνώ-

σωσι τά  φυσικά προςόντα τών τέκνων των καί κατά ταυτα 
όρίσωσιν Επίσης καί τό άρμόζον είς τόν βίον των Επάγγελμα, 
χροςπαδουσι δε διά της αγωγής νά δοκιμάσωσι καί άνα- 
πτύξωσι τά  προςόντα ταυτα.

'Η  τοιαυτη διάγνωσις όμως εΐνε λίαν δυςχερής· τοΰτο 
αποδεικνύουσιν Εναργέστατα καί αί ούχί σπανίως λίαν με-

Η ΣΦΙΓΞ.

? γαλαι πλάναι περί τήν κρίσιν καί Εξοχων πνευμάτων ακόμη
Εν τη παιδική'αυτών ηλικία. Ουτω π. χ. ό Σχίλλερ έλεγε 
περί του ’Αλεξάνδρου Ούμβόλδου, ότι ¿στερείτο φαντασίας 
καί Επομένως καί τής δεούσης ίκανότητος προς τήν Επιστή
μην του. Περί του οκταετούς Καρόλου 'Ρίττερ ό διδάσκα
λός του, λαμβάνων ύπ’ όψιν τήν κλίσιν του πρός τό χαράσ- 
σειν χωρογραφικους πίνακας, Εξέφερε τήν γνώμην, ότι εΐχεν 
όλα τά  προςόντα, όπως μετά καιρόν γίνη καδηγητής τής

Γεωγραφίας, άλλ’ ό παΐς αυτός ήτον αναποφάσιστος καί 
ήγνόει, άν ήτο προτιμότερον δ ι αύτόν νά έγκαταλίκη τάς 
σπουδάς καί νά χρησιμοποίηση τό προτέρημά του ώς ίχνο- 
γράφος ή χαλκογράφος. Ό  Έ γελος, άποπερατώσας τάς δεο- 
λογικάς αύτοΰ σπουδάς, άπήλδεν Εκ Τυβίγγης φέρων απο
λυτήριον, Εν ω Εξη'ρετο ή έν τή  φιλοσοφία άνικανότης του.

"Οταν λοιπόν συμβαίνωιπ 
τοιαΰται πλάναι είς τόσον 
έξοχα πνεύματα, βεβαίως πο
λό εύκολώτερον δόναταί τιςνά 
περιπέση είς τοιαότας χροκει- 
μένου περί του κοινού νοός, 
του μή έκδηλοΰντος φανερόν 
τ ι  προτέρημα.'

"Εγκειται άρά γε ή τό
σον συνήδης έν τω ζητήματι 
τούτω πλάνη είς το ότι ψυ- 
χολογικώς καί παιδαγωγικώς 
δεν Εξήτασαν αυτό ακόμη 
μετά τής δεούσης προςοχής; 
Δυςκόλως δυνάμεδα νά πήρα- 
δεχδώμεν τούτο, διότι άλη- 
δώς ούχί όλίγην προςοχήν 
έδωκαν άχρι τοΰδε είς τό διά 
τήν ευτυχίαν τοΰ άνδρώπου 
τοσαύτην σπουδαιότητα κε- 
κτημένον τοΰτο δέμα, με την 
διαφοράν όμως ότι πάρα πολύ 
μεν προςέσχον είς τήν άνί- 
χνευσιν τών σημείων, άφ’ ών 
όρμώμενοι Εξήταζον τά  πνεύ
ματα, Ελάχιστα δε προςεπά- 
δησαν νά Εξεύρωσι τόν ορ- 
δόν καί Επιτήδειον της αγω
γής τρόπον, όςτις δά  ήδύ- 
νατο νά διευκολύνη τήν πε
ραιτέρω έξέτασιν. Διά ταυ
τα  λοιπόν προτιδέμεδα διά 
τών κατωτέρω παρατηρήσεων 
νά δώσωμεν τοΐς άναγνώσταις 
ήμών όλίγας νύξεις πρός σκέ- 
ψιν περί τοΰ άντικειμένου 
τούτου.

Έ ν  χρώτοις ούδείς σχε
δόν δύναται νά αμφισβήτηση, 
ότι Εξ όλων τών προτερη
μάτων τά  καλλιτεχνικά συν- 
ήδως αναφαίνονται πρωϊμώ- 
τατα  καί δετικώτατα, Επο
μένως ευχερέστατα διαγινώ- 
σκονται Ενταΰδα καί αί κλί
σεις τών πνευμάτων. Άλλά 

τούτο δυνατόν να ρηδή μονον περί τής κλίσεως, ούχί 
δε καί περί τής δυνάμεως, αύτής, καί άπλή τις μόνον έφε- 
σις πρός τήν μουσικήν ή τήν ζωγραφικήν ούδεμίαν εΐνε 
ίκανή νά παράσχη ήμΐν έγγύησιν, ότι συν τή κλίσει υπάρ
χει καί δυναμις Επαρκής είς τήν άντίληψιν κλάδου τινός 
τής καλλιτεχνίας. Ή  περί τών φυσικών τούτων καλλι
τεχνικών προςόντων τών παιδίων άβεβαιότης εΐνε ή μεγίστη 
βάσανος τών γονέων καί διδασκάλων, διότι δέν υπάρχει τώ
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δντι έλεεινότερον έπάγγελμα η τό του κακού τεχνίτου, όστις 
μεμψίμοιρων καθ' εαυτού αδυνατεί νά αίωρηθή εις τά αι
θέρια υψη της τέχνης του. "Οσον ίδανικώτερος καί «ίθε- 
ριώτερος εΐνε ό σκοπός του επαγγέλματος, τόσον ατυχείς 
καί οίκτραί εΐνε αί προς εκτέλεσιν αυ'του ημιτελείς δυνάμεις 
καί ένέργειαι. Τα ασφαλή λοιπόν σημεία προς λυσιν του 
δυςχερούς τούτου ζητήματος, άν δηλονότι προαγγελλόμενη 
τις ευφυΐα πράγματι θ’ άναπτυχθή είς γνησίαν καλλιτεχνι
κήν δυναμιν, δυςκόλως δύνανται νά άνευρεθώσι, καί αυτή 
δε ή  μάλλον δεδοκιμασμένη πείρα πολλάκις ήπατήθη υπό 
την έποψιν ταότην. Παιδία ευφυή καί μέ πολλά χαρίσματα 
πεπροικισμάνα δεν γίνονται συνήθως ό,τι υπόσχονται νά γί- 
νωσι, καί άλλα πάλιν έν αρχή κατά τό φαινόμενον Ιστερη- 
μένα πάσης τοιαότης συστάσεως, έκπλήττουσιν ήμας βρα
δυτερον δ ι έκτάκτων καί θαυμάσιων έργων. "Οπωςδήποτε 
όμως ό προςεκτικός παρατηρητής δικαίως θά έπιστήση τήν 
προςοχήν του είς τό άν ή καλλιτεχνική εφεσις άφ’ εαυτός 
καί Ιδία δυνάμει προβαίνη, ή άν προςείλκυσαν αυτήν, ούτως 
είπεΐν, κληρονομικοί τίτλοι καί απομιμήσεις, καί τότε έν τή 
πρώτη μεν περιπτώσει ευνοϊκήν θ·ά «χηματίση ύπόθεσιν διά 
τό μέλλον, έν δ'ε τή  δεύτερα ολιγωτέρας θά  τρέφη έλπίδας 
περί της μελλούσης μεγαλοφυίας. ’Εν τούτοις καί ή παρα- 
τήρησις αδτη δεν εΐνε ευχερής, καθώς δεν εΐνε βεβαία καί 
ή έκ ταύτης άπορρέουσα ύπόθεσις, διότι μέ τούς ανθρώπους 
νά ύπολογίση τις δέν δύναται τόσον ασφαλώς, όσον με τούς 
αριθμούς.

Φυσικώς πολύ δυςχερέστερον εΐνε το ζήτημα τούτο, 
όταν δέν πρόκηται περί καλλιτεχνικής ευφυΐας, άλλα περί 
φυσικών προτερημάτων, ως τά  πολλά βραδυτερον ταυτης 
άναφαινομένων. Γενικώς λέγεται, ότι ή τοιαύτη όψιμος γέν· 
νησις της ευφυΐας προέρχεται έκ τής πρός τήν επιστήμην 
ροπής τού πνεύματος, άλλ’ ό ισχυρισμός ουτος ουδεμίαν έχει 
άξίωσιν γενικού κανόνος. Πρωϊμωτατα αναφαίνονται συνή
θως αί πρός τά  μαθηματικά πρό πάντων τάσεις καί τούτου 
διδακτικώτατον παράδειγμα ύπόκειται ήμΐν ό βίος τού Πα- 
σχάλ. Οδτος έπαιδεύετο καί έδιδάσκετο ύπ’ αυτού τού πα- 
τρός του, όςτις ήν νομικός. Ό  πατήρ ήγάπα τά  μαθημα
τικά, ακριβώς δέ δια τούτο έπεθύμει καί ύστερον πάντων 
νά δείξη είς τόν υιόν του τάς καλλονάς καί τά  θέλγητρα 
της επιστήμης ταύτης, καί ούτω τρόπον τινά νά έπιθέση 
τήν κορωνίδα είς τό  διδακτικόν του οικοδόμημα. Μέχρι 
τού δωδεκάτου λοιπόν έτους τής ηλικίας του έδίδαξεν αυ
τόν μόνον τάς αρχαίας γλώσσας, τώ απέκρυπτε δε τά  μα
θηματικά βιβλία καί άπέκρουεν ολας τάς ερωτήσεις τού 
παιδός περί τού περιεχομένου «ύτών. "Απαξ μόνον, έρωτή- 
σαντος τού νέου Πασχάλ τ ί σημαίνει γεωμετρία, άπήν- 
τησεν είπών, ότι εΐνε ή επιστήμη τού χαράσσειν κανονικά 
σχήματα καί του έξευρίσκειν τάς όρθάς αυτών σχέσεις πρός 
¿ίλληλα.

Ή  Ιξήγησις αΰτη ήν αρκετή διά  τάς άνάγκας τού παι- 
δός, δςτις ήρχισεν αμέσως νά χαράσση έπί της άμμου κα
νονικά σχήματα κοά νά ύπολογίζη τά ς  σχέσεις των. "Οτε 
δέ κατόπιν κατώρ&ωσε μάλιστα ν άναγνώση καί τόν Εύ- 
κλείδην, τότε πλέον έξέμαθεν άφ’ εαυτου καί τά  μαθημα
τικά. Ή  τοιαύτη πρόωρος έμφάνισις τής μεγαλοφυίας δέν 
συμβαίνει μόνον είς τούς μαθηματικούς, διότι έχομεν παρα
δείγματα αυτής καί είς άλλους Ιπιστημονικούς κλάδους· 
οδτω π. χ. διηγούνται περί τού Λινναίου, ότι, θηλάζων ακόμη, 
έπαυε κλαυθμυρίζων άμα ως έβλεπεν άνθη. Τετραετής γε- 
νόμενος, περιεποιεΐτο μόνος του Εδίαν πρασιάν έν τω κήπω

τού πατρός του καί ουδέποτε έπαυεν έρωτών περί των ονο
μάτων τών διαφόρων φυτών. 'Ομοίως καί ό Κυβιέρος, «αΐς 
έτι ών, έδείκνυεν άπερίγραπτον φιλοστοργίαν πρός φυσικήν 
τινα ιστορίαν του Βυφφών, ήν κατά τύχην είδε παρά τινι 
τών συγγενών του, μόλις δέ  ήν δεκατετραέτης τήν ηλικίαν, 
καί έκέκτητο πολλάς γνώσεις περί τών τετραπόδων καί τών 
πτηνών.

Έ κ  τούτων άρα επεται, ότι δέν εΐνε γενική αλήθεια ή 
βραδεία έμφάνισις έπιστημονικής τίνος μεγαλοφυίας· τούτο 
μόνον δύναται τις νά ίσχυρισθή, ότι γενικώς είς τήν μου
σικήν καί την ζωγραφικήν σχετικώς ταχύτερον αναφαίνεται 
ή  μεγαλοφυΐα παρά είς τάς άλλας τίχνας καί έπιστήμας 
καί ότι έν ταΐς τελευταίαις ταύταις ή έμφάνισις τού έκτά- 
κτως πεκροικισμένου πνεύματος οφείλεται μάλλον εις τυχαίας 
νύξεις καί αυτομάτους έρεθισμ.ούς παρά έν ταΐς δύο πρώταις 
καλαΐς τέχναις.

Αί τοιαΰται τυχάϊαι παρορμήσεις, γινόμεναι είς βραδυ- 
τέραν γενικώς έποχήν τού βίου πολλών διαπρεπών έπιστη- 
μόνων καί τεχνιτών, διαδραματίζουσιν άληδ·ώς σπουδαΐον 
πρόςωπον έν τή  ίστορία τής πνευματικής άναπτύξεως τών 
άνδρών τούτων. Ούτω π. χ. ό χημικός Mitscherlich, σπου- 
δάζων έτι έν τω Γυμνασίω τού Jever, παρεκινήθη υπό τού 
ιστορικού Σλόσσερ νά σπουδάση τήν φιλολογίαν καί ιστο
ρίαν. Καί τού δντι αμέσως κατόπιν, μεταβάς είς Χάϊδελ- 
βέργην, άφιερώθη ψυχή τε καί σώματι είς την σπουδήν τών 
επιστημών τούτων καί συνεπλήρωσεν αύτάς βραδυτερον δι’ 
έκιμελεστάτης μελέτης τών ανατολικών γλωσσών. Μετά έν 
έτος μετέβη είς Γοτίγγην, όπως συγγράψη έκεΐ ιστορικόν τι 
έργον τή  βοήθεια τής βιβλιοθήκης τού Πανεπιστημίου. Κατά 
τήν έν Γοτίγγη όμως διαμονήν του έγνωρίσθη μετά τών 
τότε έκεΐ διαπρεπόντων φυσιοδιφών καί διά τής έπιρροής 
αυτών έτράπη πάλιν πρός τήν σπουδήν καί μελέτην τής φύ- 
σεως. Τώ 1819 μεταβάς είς Βερολΐνον έσχετίσθη μετά τού 
περιωνύμου χημικοί Berzelius, οςτις συμπαρέλαβεν αυτόν 
μεθ’ εαυτού είς Στοκχόλμην, καί κατέστησεν έκτοτε ενα 
τών έπισημοτέρων θεραπόντων τής χημικής έπιστήμης.

'Ομοίως έκ τυχαίων κατά τό φαινόμενον έξωτερικών πε
ριστάσεων καί ό άμερικανός Φούλτων έγένετο εφευρετής τού 
άτμοπλόου. Οδτος εΐχεν έλθει είς Λονδίνου ως ζωγράφος 
ινα τελειοποιηθη παρά τώ  συμπολίτη αυτοί West- Κατά 
τινα έξοχικήν έκδρομήν του ό Φούλτων έγνώρισε τόν κό- 
μητα Στάνχωπ, οςτις ακριβώς τότε ήσχολεΐτο είς μάταια 
πειράματα πρός χρησιμοχοίησιν τού ατμού πρός κίνησιν τών 
πλοίων. 'Η  ίδε« αυτή παρεκίνησε τόν τέως ζωγράφον νά 
σκεφθή έμβριθέστερον περί τού πράγματος καί νά κάμη - 
διάφορα τεχνικά πειράματα. 'Ο  κόμης Στάνχωπ καί ο 
φίλος του Bridgewater υπέθαλπον τό ένδιαφέρον τούτο τού 
Φοΰλτωνος, ό φίλος αυτού καί μηχανικός Ramsay ώδήγησεν 
αυτόν ¿ν πολλοΐς, έτερος δέ τις συμπολίτης του έν Παρί- 
σίοις προςεκάλεσεν αυτόν έκεΐ, οπως έργασθή έν τινι πανσ- 
ράματι. Έ ν  τω μεταξύ έ Φούλτων έπεράτωσε τάς μηχα- 
νικάς αυτού μελέτας καί έφεύρε τό άτμόπλουν.

Τοιαυτα καί άλλα παραπλήσια φαινόμενα παρεκίνησαν 
τούς ψυχολόγους καί παιδαγωγούς, ώς τόν Beneehe καί άλ
λους, ν’ άποφανθώσιν, ότι έν γένει ούδέν αντικειμενικόν εΐνε 
έμφυτον τω άνθφώπω, ότι ή ευφυΐα συνίσταται εις τινα γε
νικήν φυσικήν ευαισθησίαν τού ενός ή τού ετέρου αισθητη
ρίου καί ότι r  άνάπτυξις τού φυσικού τούτου προςόντος έφ’ 
ενός οίουδτποτε αντικειμένου έξαρτάται μόνον καί μόνον έκ 
τίνος τυχαίας έν τω βίω παρορμτσεως.
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Άλλά προς έξήγησιν θαυμάτων τινών .φυσικής μεγαλο- 
φυΐας πάντως ανεπαρκής εΐνε ή πίστις αυτη είς τήν σύμπτω- 
σιν έξωτερικών έπειςοδίων. 'Ο  Μόζαρτ βεβαίως δεν κατέ
στη ό μεγαλοφυέστατος μουσουργός, διότι εΐχεν οδς τόσον 
εύαίσθητον, ώςτε μόλις επτά έτών ηλικίαν έχων ήδύνατο 
νά διακρίνη μακρόθεν λεπτοτάτην παραφωνίαν οίουδήποτε 
μουσικού οργάνου, ή διότι ό πατήρ του πρωΐμως έδίδαξεν 
αύτόν τήν μουσικήν. Ή  ευαισθησία τού ώτός του δεν ήτον 
άλλο ή φυσικός τις όρος τού χαρίσματος αυτού, ή δέ πα
τρική διδασκαλία διεπαιδαγώγησεν αυτό ώφελίμως, έν φ 
τό  ιδιόρρυθμον τής μελωδίας καί αρμονίας έπήγασεν έξ αυ
τής αυτού τής ψυχής. Μόλις πέντε έτών ό Μόζαρτ είχε 
συνθέσει μικρά μουσικά τεμάχια, άπερ έγραψεν ό πατήρ αυ
τού καί παρέδωκεν ήμΐν τοΐς μεταγενεστέροις· έν αύταΐς δε 
ταΐς μικραΐς άπαρχαΐς οί βιογράφοι τού μεγαλοφυούς μου
σουργού άνευρίσκουσιν ευδιάκριτα ίχνη τής κλίσεως αυτού 
πρός τό άπλούν, τό φυσικόν καί άρμονικόν άνευ πάσης άνα- 
μίξεως παιδαριώδους έν τή μουσική ταχυδακτυλουργίας, οΐαν 
είχε διδαχ&ή κατά την έποχήν έκείνην μετά τής άδελφής 
του, ήτις όμως δεν ήδυνήθη ν’ απαλλαγή αυτής καί νά πα- 
ραγάγη έξοχα μουσικά δημιουργήματα, όμοια πρός τά  τού 
αδελφοί της.

Ανωτέρω έλέχδη, ότι ώς τά  πολλά έν ταΐς έχιστήμαις 
άναφαίνεται βραδυτερον ή μεγαλοφυΐα, καί τούτο μετά τήν 
άπόκτησιν πολλών γνώσεων. Έ ν  τουτοις καί έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει ό έμβριθής ψυχολόγος πάλιν δύναται, ύπαρχουσών 
πληροφοριών έκ της παιδικής ηλικίας μεγαλοφυούς τίνος άν- 
δρός, νά παρακολούθηση τά  ίχνη τ τ ς  μεγαλοφυίας του μέ
χρι τών πρώτων αυτής αρχών, διότι ή βραδυτέρα αυτής 
έκλαμψις καί αί πρός ταύτην συνεχείς τυχαΐαι άφορμαί άπα- 
τώσι μόνον καί παρασύρουσιν ήμας είς τό νά διακρίνωμεν 
την έν τάις έχιστήμαις μεγαλοφυΐχν από τής έν τή καλλι
τεχνία, καί, ώς ό Έ γ ε λ , ό Βένεκε καί άλλοι, νά ίσχυριζώ- 
μεθα, ότι αί έπιστήμαι πρού'ποθέτουσι γενικήν τινα προπαι
δείαν. 'Γπο τήν αυτήν έννοιαν καί ό φιλόλογος F. A. W olf 
συνείθιζε νά λέγη πρός τούς μαθητάς του, ότι „μεγαλοφυΐα 
sh e  η Ιπ ιμ έλεια “.

Τούτο βεβαίως ήτο μεγάλη πλάνη, διότΓναί μέν καί 
ό μεγαλοφυής δέον νά ή έπιμελής, όπως παραγάγη τι, έν 
τούτοις ό αφυής, όσον έπιμελής καί άν ήνε, ουδέποτε θά 
δυνηθή νά δημιουργήση τ ι μεγαλοφυές έν τή  επιστήμη του. 
'Η  άντίθ·ετος θεωρία βάσιν έχει τήν πεπλανημένην γνώμην, 
ότι μόνον ό καλλιτέχνης έξαρτάται ούσιωδώς έκ της δη
μιουργικής αυτού φαντασίας, έν ω ό έπιστήμων άχ’ έναντίας 
μόνον έκ της δυνάμεως τού ορθού λόγου, βασιζόμενου έπί 
γνώσεων άχοκτηθεισών διά μελέτης καί σπουδής. Τούτο 
εΐνε πάντη έσφαλμένον· καί έν τή έχιστήμη σπουδαΐον τ ι 
καί μεγαλοφυές δύναται νά παραχθή μόνον όταν 6 δημιουρ
γός αυτού ίδιοτρόπως άντιλαμβάνηται τού έπιστημονικού 
αντικειμένου καί διορα αυτό διά  τού προφητικού βλέμματος 
τής δημιουργικές φαντασίας.

Μεταξύ λοιπόν τής καλλιτεχνικής καί έπιστημονικής 
ευφυΐας μία μόνον ύφίσταται δι«φορά, ότι δηλαδή ή πρώτη 
συνήθως έκδηλούται ταχύτερον καί έναργέστερον. Ή  δια
φορά όμως αυτη οόδαμώς αρκεί είς τήν λύσιν τού ζητήμα
τος περί τής ορθής έκλογής έχαγγέλματος, διότι έν τω με
ταξύ αναφαίνεται έπίσης καί ή κλίσις πρός οίονδήποτε έπάγ- 
γελμα χωρίς έν τουτοις νά αίρεται ή αμφιβολία, άν ένυπάρχη 
έπαρκής δύναμις πρός σκόπιμον άνάπτυξιν τής κλίσεως ταύ
της καί τού αντιστοιχούντο? αύτή φυσικού προτερήματος.

Έ κ  τής αμήχανου ταύτης άβεβαιότητος ούδεμία σκέψις 
καί Ιρευνα δύναται νά Ιξαγάγη ήμας ασφαλώς. Μάτην κα- 
τέφευγον άλλοτε είς μάντιδας καί είς άλλα προφητικά γράΐ- 
δια, άναγινώσκοντα έπί τής χειρός τό έπάγγελμα, ό ήν προ- 
ωρισμένον ν άκολουθήση τις , όμοίως άνευ αποτελέσματος 
έτράπησαν βραδυτερον πρός τήν σοφίαν τών αγαθών φρενο
λόγων. Τό μόνον δυνάμενον νά λύση τό ζήτημα ή μάλλον 
νά διευκολύνη τήν λύσιν αυτού μέτρον εΐνε ή συνετή αγωγή 
καί έκχαίδευσις.

Έ ν  πρώτοις εν&κα τής δυςχερείας τού ζητήματος αναγ
καιότατη εΐνε ή ποικιλία τών διδαγμάτων, ίνα δυνηθώτι τά  
πνεύματα τά ς ιδίας αυτών κλίσεις καί όρμάς νά ύποθάλ- 
πωσι καί έρευνώσιν, οί δέ γονείς καί διδάσκαλοι κατορθώσωσι 
νά ποιήσωνται τήν αληθή διάκρισιν τών διαφόρων πνευμάτων.

"Οτε ό Ασμος Κάρστενς έφοίτα έν τω σχολείω τού 
Σλέσβιγ, ουδεμίαν ευρισκεν έν αύτω τροφήν πρός τάς καλ- 
λιτεχνικάς αυτού όρμάς. Μόνον κατά τάς ώρας τών δια
χύσεων της μεσημβρίας ήδύνατο νά ίκανοποιήση αύτάς, ότε, 
κρατών έν τή  χειρί τό μόνον έκ ξηρού’ άρτου άποτελούμενον 
γεύμά του, έσπευδεν είς τόν καθεδρικόν ναόν καί έκεΐ ένε- 
τρΰφα, θεώμενος τάς είκόνας τού "Οβενς. Έ ν  τή σχολή 
έ&εωρεΐτο ηλίθιος καί δύςνους μαθητής. ,,Δόστε με νά ζω- 
γραφήσω, καί θά δείξω τί ’μπορώ νά κάμω“ — απήντησέ 
χοτε είς τας έχιπλήξεις τού διδασκάλου του. Καί τω όντι 
άν έξετελεΐτο ή θέλησίς του, άν έστω καί ολίγον ύχεδαυ- 
λίζετο ό πρός τήν τέχνην έρως του, μετά πόσου άρά γε έν- 
Βιαφέροντος καί μεθ’ ήλίκης «φοσιώσεως ήθελε κατόπιν ο 
Ασμος άφιερωθή είς τήν σπουδήν τής άρχαιότητος, έκ τών 
μνημείων τής όποιας έν τούτοις έδανείσθη τήν ύπόθεσιν ούκ 
ολίγων εικόνων του. 'Οπωςδήποτε όμως ή στέρησις έκείνη 
έν τή σχολή παντός στοιχείου πρός ίκανοποίησιν τού Ιδίου 
ένδιαφέροντος κατέπνιξεν έπί τέλους έν αυτοί πάντα έν γένει 
πρός μάθησιν έρωτα καί ζήλον.

'Ο  Mitscherlich δέν ύχέστη μέν τάς κακάς ταυτας συνε
χείας, καθ’ ά εΐπομεν άνωτέρω, άλλά καί αύτός έν τφ γυμ
νασίω τού Jever ουδεμίαν αφορμήν έσχε πρός άνάπτυξιν 
τής πρός τήν σπουδήν τής φύσεως κλίσεως του, διότι έπι- 
κρατούσης έν αύτω της φιλολογίας ούδέν διδόμενον τφ  πα-. 
ρείχετο πρός τούτο.

Μόνον έξοχοι μεγαλοφυΐαι καί ένεργητικαί φύσεις δύ- 
vavtat έπί τέλους ν’ άνεύρωσι τόν δρόμον των, τά  μέτρια 
δε καί έν ταΐς όρμάΐς αύτών άμφιρρέχοντα καί ταλαντευό
μενα πνεύματα έν τοιαύτη άμφιβόλω καταστάσει καί βρα- 
δότητι χάνουσιν ώς τά  πολλά χολότιμ.ον χρόνον καί τό 
πλεΐστον τής δυνάμεώς των. Τάς θλιβεράς συνεχείας τής 
έλλιπούς ταυτης διαπαιδαγωγήσεως τών νεανικών διανοιών 
συχνότατα δύνανται νά παρατηρήσωσιν οί τών πανεπιστη
μίων καθηγητάι παρά πολλοΐς τών φοιτητών, οίτινες μά
την κατατρίβουσι τόν πολυτιμότατου χρόνον τού βίου των 
δαπανώμενοι είς σπουδάς ματαίας καί δι’ εαυτούς καί διά 
την έχιστήμην.

Εύχής έργον εΐνε, όπως ή σχολή δώση έκ τών προτέ- 
ρων τήν άναγκαίαν ώθησιν, τούτο δέ εΐνε δυνατόν νά έπι- 
τευχθή διά τής ποικιλίας Ιν  τή  διδασκαλία. 'Ο  καις δέον 
νά Ιχη ανοικτούς τούς όφθαλμούς καί τά  ώτα πρός δλας 
τής φύσεως τάς φάσεις καί τάς απόψεις τού κόσμου, ό νεα
νικός νούς έχει άνάγκην ποικιλίας καί Ιμφρονος αλλαγής 
τών έντυπώσεών του, ΐνα μή παραλυθή καί άπονεκρωθή· 
'Ο  ένηλιξ όμως και ήδη όριστικώς έκλέξας ίδιον στάδιον 
1 δυ’ ναται όλοψύχως ν’ άφκερωθή είς το προςφιλές θέμα καί
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δια  της έργασίας νά ίκανοποιή £αυτόν· την νεαράν διάνοιαν 
φονεύει ή μονοτονία· την άλήδειαν όμως ταύτην ουδόλως 
κατενόησεν άκόμη η σύγχρονος παιδαγωγική.

’Εάν <5|)κατενόει αυτήν, ουδέποτε δά  Ιγίνετο ό~πρόω- 
Ρ°ί σχηματισμός διαφόρων ειδικών σχολών, οΐον βιομηχανι
κών, άστυκών, πραγματικών σχολείων διαφόρων τάξεων και 
γυμνασίων. Ήδέλομεν τότε άρκεΐσδαι εις δημοτικά σχολεία 
διά  τους στοιχειωδών μονον γνώσεων δεομένους μαδητάς, 
είς αστυκά διά τους δυναμένους σχετικώς να έπεκτείνωσι 
τάς γνώσεις των καί νά τυχωσι τής είς τον μέλλοντα βίον 
των. αναγκαίας παιδευσεως, και τέλος είς τά  γυμνάσια, τά 
©πόΐα, μετερρυδμισμένα είς γενικά σχολεία, ώφειλον νά πα- 
ρέχωσι την άναγκαίαν προπαιδείαν δ ι άνωτέρας σπουδάς έν 
τη  τέχνη, τή  βιομηχανία, το"! έμπορίω καί τη έπιστήμη. 
Ακριβώς δε τής πολλαπλότητας ταύτης έν τη διδασκαλία 
έχουσιν απόλυτον ανάγκην οί είς Ιν τ ι έξέχοντες νόες. Ού- 
δέν εΐνε έπιβλαβέστερον καί κινδυνωδέστερον αύτοΐς ή ή 
μονομερής έπιμέλεια των ίδίων των προτερημάτων καί χα
ρισμάτων. Αό'τη ευχερέστατα αποστερεί την δύναμιν τής 
ουσίας της καί καδιστα αυτήν άπλούν τύπον, αί μέτριαι μά
λιστα ευφυΐαι διά του τρόπου του'του καί διά τής μωρας

υπερεκτιμήσεως τής ίδίας δυνάμεως παντάπασι καταστρέφον- 
ται. Καί αυτή ή μεγαλοφυΐα έχει ανάγκην, δπως διαρκώς 
άναμιμνήσκηται τής κοινής ύποχρεώσεως προς σύμπραξιν έν 
τή έξαπλώσει της άνδρωπίνης γνώσεως καί μορφώσεως, τότε 
δε καί βολιδοσκοπείται ή βαδύτης τής μεγαλουργού δυνά
μεως, όταν χαλιναγωγή τό πνεύμα, οπερ έπί του πτερωτού 
Πήγασου ποδεΐ νά αίωρηδή ύπεράνω τής πραγματικότητος 
ή διακαώς έπιδυμεΐ μόνον νά άφεδή είς τούς λειμώνας των 
τάσεων καί των όρμων του. Άμφότεραι αδται αί πλάναι 
αναφαίνονται έν τή τέχνη, άφ’ ενός.μέν, ώς μεταρσίωσις 
είς τους αίδέρας των ίδεών, άφ’ ετέρου δέ ώς έντρύφησις 
παρά την λιπαραν τράπεζαν τής παχυλωτάτης πραγματικό
τητος. Προς άληδή μο'ρφωσιν των πνευμάτων τούτων άπη- 
τεΐτο συμμετρία τις καί αναλογία έν τη άπό παίδων αγωγή 
αυτών.

"Οταν πάντα ταύτα τύχωσι τής δεούσης προςοχής καί 
έν τή αγωγή καί έν τη διδασκαλία, τότε δυνάμεδα νά έλ- 
πίζωμεν, ότι καί αί πρός τήν ορδήν έκλογήν έπαγγέλματος 
δυςχέρειαι, άν μή άρδώσι καδ’ όλοκληρίαν, δά  διευκολυν- 
δώσι τούλάχιστον κατά μέγα μέρος.

I. Β. Μ.

0 Κ Ο Κ Κ Υ Ι .

Έ κτος της χελιδόνος, ίσως μάλιστα πολύ περισσότερον 
καί δικαιότερον ταύτης, 6 κόκκυξ θεωρείται ώς ό πρόδρο
μος του εαρος. Καί δεν εινε μεν ουτος τό μόνον πτηνόν, 
δπερ προαναγγέλλει ήμίν τήν Ιλευσιν τής ώρας ¿κείνης, καδ’ 
ήν άνα&άλλει καί άγάλλεται ή φύσις, έν τούτοις έξ όλων 
τών άλλων αυτός μόνον οίονεί έ'ξαναγκάζει ημάς νά αίσδαν- 
δώμεν καί νά παρατηρήσωμεν τήν παρουσίαν του. Αυτός 
πρώτος αφυπνίζει, ούτως είπεΐν, τήν φύσιν έκ του χειμερι
νού, αυτής ληδάργου διά τής ήχηράς. φωνής του καί διά 
τής μονοτόνου του κραυγής, ήν ούχί σπανίως έκατοντάκις 
έπαναλαμβάνει καί με τόσην έντασιν, ώςτε νά άκούήται έκ 
λίαν μεμακρυσμένων άποστάσεων.

Καδώς άνά παν Ιτος χαίρομεν καί άγαλλόμεδα, άμα 
ώς πεισδώμεν περί τής άφίξεως τού εαρος διά της βαθμη
δόν άρχομένης ν’ άναπτύσσηται νέας ζωής, οδτω καί οί 
άρχάίοι γερμανοί μετ’ ένδουσιασμού Ιχαιρέτιζον τήν άνοιξιν 
καί τούς αγγέλους της, άφ’ ου μάλιστα ο βίος των κνάγ- 
καζεν αυτούς νά διαμένωσιν έν ύπαιδρφ καί νά συγκοινω- 
νωσιν άδιακόπως καί αμέσως πρός τήν φύσιν. Διά τούτο 
πάντοτε έπανηγύριζον καί έώρταζον τήν πρώτην κραυγήν 
τού κόκκυγος, έν τη πεποιδήσει ότι έπαυσε πλέον ή κυριαρ
χία τού χειμώνος, καί ότι ουτος έν τώ άγώνι, ον κατά τάς 
παραδόσεις των ήγωνίζετο κατά τού ίαρος, ήττήδη κατά 
κράτος καί ήρξατο ύποχωρών ακριβώς, καδ·’ ήν ημέραν 
ήκούσδη ή πρώτη κραυγή τού κούκκου, δςτις „περιγελά“ 
τόν καταβληδέντα χειμώνα.

'Ως παρά τοΐς άρχαίοις Έ λλησ ι ό πρώτος άναγγέλλων 
τήν άφιξιν τού πελαργού ήμείβετο διά δώρων, ουτω καί 
παρά τοΐς άρχαίοις Γερμανοΐς ωον έδίδετο είς τόν πρώτον 
άκούσαντα τής φωνής τού κόκκυγος. Καδ·’ ήν δέ ημέραν 
άκουσδή ή πρώτη αυτού κραυγή συνέρχονται κατά τ ι λατι
νικόν ποίημα τού έννάτου αίώνος οί ποιμένες, όπως ύμνήσωσι 
τόν κόκκυγα. Έ ν  τώ ποιήματι τοΰτω παρουσιάζονται τό

έαρ καί ό χειμών συνομιλοϋντες κατ’ άρχάς είρηνικώς με
ταξύ των, εΐτα περιερχόμενοι είς δεινήν Ιριδα δια τό άσμα 
τού κόκκυγος, ου άσπονδος έχδρός κηρύττεται ό σκυδρω- 
πός χειμών. Καί έν ’Αγγλία φαίνεται έπίσης, ότι ύπηρχον 
διάφοροι δημώδεις παραδόσεις περί τού κόκκυγος, καδότι 
έπί τούτων βεβαίως στηριζόμενος ό Σαίξπηρ παρουσιάζει 
ήμΐν έν τη κωμωδία του „’Ερωτική ματαιοπονία“ τόν χει
μώνα είς ωδικόν άγώνα πρός τό εαρ, καδ’ όν ό κόκκυξ ώς 
προςωποποίησις τού τελευταίου διά τής φαιδράς αυτού, φω
νής καδιστα άφωνον τό πτηνόν τού πρώτου, τήν γλαύκα.

Τήν τιμήν ταύτην καί τάν ύπόληψιν παρά τοΐς διαφό- 
ροις λαοΐς δέν οφείλει βεβαίως ό κόκκυξ είς τό κάλλος καί 
τήν δύναμιν τής φωνής του, άλλά μάλλον είς παναρχαίαν 
τινά καί σχεδόν άγνωστον ήμΐν ήδη σχέσιν αυτού πρός τον 
δεόν τού εαρος καί τής καλοκαιρίας. Ή  πάνδημος υπο
δοχή δέν έγίνετο τόσον χάριν τού πτηνού τούτου, όσον χα- 
ριν τής δεότητος, τήν όποίαν ένόμιζον άκολουδούσαν ή έν 
αύτω προςωπεποιημένην.

Έ ν  τή  Ινδική μυδολογία υπό τόν κόκκυγα έννοεΐται ή 
είς ζφον μεταμόρφωσις τού δεού τής βροντής Ίνδρά, έν δέ 
τή  ελληνική, τού Διός, δςτις υπό τήν μορφήν τού πτηνού 
τούτου έν καιρω τρικυμίας καί βροχής πλησιάζει τήν "Ηραν. 
Παρά τοΐς Ίνδοΐζ, ώς καί παρά τοΐς άρχαίοις Έ λλησιν, 6 
κόκκυξ προανήγγελλε συμφώνως πρός τάς μετά τού δεού 
τής κακοκαιρίας σχέσεις του πάντοτε σχεδόν ¡5αγδαίαν βρο
χήν. Καί ή. πίστις αυτη διετηρήδη είςέτι πολλαχοϋ, ύπάρ- 
χουσι δ’ άκόμη εύρωπαϊκαί χώραι, Ινδα ό λαός πιστεύει, 
ότι τό δέρος δά  ήνε βροχερόν, όταν άναφανώσι τό Ιαρ πολ
λοί κόκκυγες.

"Οπως 6 Θεός τού Ιαρος Δόναρ έν τή  γερμανική μυδο
λογία έσήμαινεν είς βραδυτέρας έποχάς τήν δεότητα τής 
ζωής ενεκα τής ηγεμονίας αυτού έπί τής καταστάσεως τής 
ατμοσφαίρας, ουτω καί τό είς αυτόν άφιερωμένον πτηνόν, ό
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κόκκυξ, συν τφ  χρόνω μετέβαλλε τον προορισμόν του καί 
ένομίζετο ταυτόσημος μέ τήν αύξησιν καί τόν πολλαπλα
σιασμόν τού ζωικού καί φυτικού βασιλείου. 'Ο  άνδρωπος 
ήδέλησε νά παραστηση τήν δύναμίν του διά πολλών μυδο- 
λογικών εξηγήσεων, διότι όπως ή φύσις ανακτά νέας δυνά
μεις κατά τήν ελευσίν του, ουτω καί ό άνδρωπος, ακουων 
τήν φαίδραν αυτού φωνήν, αίσδάνεται τό αίμα ταχύτερον 
διαρρέον τάς φλέβας του καί ίσχυροτέρους τους παλμούς τής 
καρδίας του.

Ή  αρχαία δεραπευτική έδεώρει τ ίν  σποδόν τού καέν-

νωμένους, καί παρελδών ές καταγωγήν όδνείαν έντίκτει
 όράται δέ μίαν ώραν τού έτους τήν άρίστην ό κόκ-
κυξ· ήρος γάρ ύπαρχομένου καί αυτός έμφανής έστιν ές άνα- 
τολάς Σειρίου, εΐτα τής τών πολλών όψεως ά^χώρησεν*)“. 
Ίσως είς τήν καί υπό τού Αίλιανού περιγραφομένην ταύτην 
συνήδειαν τού κόκκυγος δυνάμεδα ν’ άποδώσωμεν τνν κακήν 
ύπόληψιν, είς ήν βραδύτερον ύχέπεσε τό πτηνόν τούτο χαρά 
τώ λαώ. Ό  ζιρολόγος Βρέμ λέγει ,,ό γάμος τών πτηνών 
εΐνε δ πιστότατος πάντων τών γάμων, διότι μονον ο δανα- 
τος δύναται νά διαλύση αυτόν. Μόνος ό κόκκυξ περιφρο-

τος κόκκυγος ώς δραστηριον φαρμακον κατά της έπιληψίας, 
άφ’ ού εξ αυτού έπήγαζεν ή αόξησις, ή εύκαμψία καί ή 
δροσερότης του σώματος καί τού πνεύματος. Άλλά δέν 
αρκεί τούτο μόνον καί αυτή άκόμη ή ζωή τού ανδρωπου 
παρ’ αυτού έξηρτάτο, τούλάχιστον αυτός ¿γνώριζε τήν διάρ- 
κειάν του, όπερ εΐνε όφδαλμοφανές γνώρισμα τής δημιουρ
γικής αυτού δυνάμεως. Πανταχού εΐνε διαδεδομένον τό 
εδιμον, καδ’ ó ό προ»την φοράν άκουων τήν κραυγήν του κόκ
κυγος, έρωτα „πόσα Ιτη άκόμη δά  ζήσω;“ Καί ό άριδ- 
μός τών κραυγών μετά τήν έρώτησιν ταύτην δεωρεΐται 
άντιστοιχών πρός τά  μέλλοντα έτη της ζωής τού έρωτή- 
σαντος.

,,Σοφώτατος ό κόκκυξ καί πλέκειν εύπορους έξ απόρων 
μηχανάς δεινότατος. Έαυτώ μέν γάρ συνεπίσταται έπωά- 
ζειν ού δυναμένω καί έκλέπειν διά  ψυχρότητα τής έν τώ 
σώματι συγκράσεως, ώς φασιν. ούκουν όταν τικτη, ουτε αυ
τός νεοττιάν ύποπλέκει ούτε τιδηνεΐται τα  βρέφη, φυλαττει 
δέ άρα τους τών νεοττιών δέσποτας άφεστώτας καί πλα-
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νεΐται καί μισείται ύφ’ όλων τών μικρών πτηνών, διότι ούτε 
ό άρρην ούτε ό δήλυς τηρούσί ποτε τήν συζυγικήν πίστιν“. 
Περί δέ τού νεογέννητου κόκκυγος ό αυτός ζωολόγος λέγει- 
„δέν άρκεΐ μόνον ότι δ ακόρεστος φαγάς καταναλίσκει 
άπίστευτον ποσον τροφής, άμφότεροι δέ οί γονείς μόλις δυ- 
νανται νά ίκανοποιήσωσι τήν πεινάν του, άλλά καί μετ ολί
γον κατά τρόπον άχάριστον καί άναίσχυντον έκτεινεται και 
έξαπλόνεται ¿ντός τής φωλεάς. Μεγαλόνει ταχύτερον τών 
γνησίων τέκνων τής φωλεάς καί καταλαμβάνει τήν καλλί- 
στην δέσιν. Δέν ευχαριστείται όμως καί μέ τούτο, άλλά, 
διαρκώς ωδών καί κινούμενος τήδε κάκεΐσε, κατορδόνει έπί 
τέλους νά έγείρη έπί τής πλατείας του (5άχεως όλους τους 
δετούς του αδελφούς, καί κατακρημνίζει τόν ενα μετά τον 
άλλον εξω τής φωλεάς. Τότε δέ μείνας μόνος έν τή  φω- 
λεα ανοίγει Ιτ ι πλατύτερον τό εύρυ καί κίτρινον ράμφος, 
άπλήστως ζητών περισσοτέραν τροφήν ή πρότερον. — Οί

*} ΑΐλιανοΟ περί ζώων Γ ,  80.
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παλαιοί Ισχυρίζονται δτι δ ν»αρδζ κόκκυζ καταβροχ&ίζει 
τους ίδιους του δετούς γονείς. Φυσικως τούτο δεν είνε άλη- 
δ·ές, πιδανως δε νά προηλδεν Ιξ ΰποθ-έσεως μόνον των πα- 
ρατηρητωνΓ οΐτινες ίδόντες. τδ ευρέως άνεωγμένον ^άμωος 
του, παρεκινήδησαν νά έκφέρωσι την γνώμην ταυτην.

Έ ίς '¿πίλογον των ολίγων τούτων περί του κόκκυγος 
σημειώσεων παραδέτομεν τούς έξης στίχους του αειμνήστου 
Ή λία  Τανταλίδου.

• Βαθειά ’ςτό δάσος κελαδε? τό μαύρ’ όλημερής, 
πουλί δέν βλέπεις πουθενά, πλήν όσψ προχωρεί1«

(«V απ' τά  σύνδενδρα φωντ 
βε θέλγει πάντα ««γονή 

κούκου, κούκου, κούκου, κούκου, κούκου.

Τ ά  δάση λάμπουν ’«τά!-« λοξά?« ακτίνες της αύγης, 
κ’ ή αύρα παίζει ταΤς βραδυ«~ς μέ τή δροσιά της γής

όμως καί βράδυ καί πρωί 
πάντοτ1 άκούετ’ ή βοτ 

κούκου, κούκου, κούκου, κούκου, κούκου.

Βαθειά κι’ άορα-ί ή φωνή, λες >ύ εΐ·/ Ιξωτικό, 
καί ’ςέ παλάτι προςκαλί? κρυφό καί μαγικό, 

πού δέν πατεΤ ποτέ ψυχή 
πλήν ’ςτ’ ϊνειρο κ ι όταν ήχή 

κούκου, κούκου, κούκου, κούκου, κούκου.

Είνε τού δάσους το στοιχειό πού ψάλλει χαρωπό 
τήν ποίησι της μοναξιάς ’ςτού δάσους τό σκοπό, 

γιβτ1 εινε τόσο φυσική 
’ςτά δάά  ή τέτοια μουσική' 

κούκου, κούκου, κούκου, κούκου, κούκου.

IXNEYMfM.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΏΝ ΜΕΤΕΩΡΙΤΩΝ.
(τέλος).

Κατά τήν θεωρίαν τού H ahn οι μετεωρίται συνίστανται εκ διαφό
ρων ζωικών τύπων· δ σπόγγος Ούρανία κατ’ αύτόν άποτελεΤ περίπου τά 
3/ίθ< τά  κοράλλια τό l/so καί τά  κρινοειδή τά λοιπά ·%ο της όλης μάζης. 
Ούδείς βεβαίως 8·’ άρνηθή, ίτ ι  παλαιοντολογικοί ερευναι δύνανται νά γί· 
νωσι μόνον έπί τή  βάσει της συγκριτικής μεθόδου, διότι όταν εγώ π. χ. 
ίσχυρίζωμαι, ότι άπολελιθωμένον τ ι όστούν άνήκει εις θηλαστικόν καί ούχί 
είς ερπετόν, όφείλω συγχρόνως νά φέρω αποδείξεις, δτι πράγματι τό όστούν 
τούτο έχει τα  χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός όστού θηλαστικού ζιρου, 
όταν δέ πάν 2,τ ι βλέπω ύπό τό μικροσκόπιον θεωρώ καί αποκαλώ σπόγ
γε«, κοράλλιον, εχινόδερμον ή φυτόν, πρέπει εν ταύτω ν’ αποδείξω την 
θεωρίαν μου τούτην, συγκρίνων τό σχήμα καί την ύφήν αύτού πρός γνω
στούς όργανισμούς. 'Η  άπόδειξις αύτη δύναται νά γίντ) μόνον επί τών 
οχληρών μερών τού όργανισμού, καθότι σπανιώτατα μόνον εΤνε δυνατόν 
νά διατηρηθή ή  μορφτ, τών μαλακών δ ί  άποτυπώσεως αώτων είς τήν πε- 
ρικλείουσαν πετρώδη μάζαν.

Άπαντες οί δυνάμενοι ν’ άπολιθωθώσι σπόγγοι εχουσι σκελετόν εκ 
βελονών ΐδιορρύθμως έσχηματισμένων, έν τούτοις οί λεγόμενοι ονράνιαι 
ούδέν ίχνος δεικνύουσιν έκ τών χαρακτήρων εκείνων, οΐτινες ΐδιάζουσιν είς 
τούς σπόγγους. 'Ο  καθηγ. Κάρολος Vogt διά μακρών καί εν πρός Ιν έξ- 
ήλεγξεν όλα τά  επιχειρήματα τού H ahn καί άπέδειξεν δτι οί θεωρούμενοι 
οδτοι σπόγγοι δέν εΤνε σπόγγοι, τά νομιζόμενα κοράλλια δέν εΤνε τοιαύτα 
και τά  όύδεμίαν αμφιβολίαν έπιδεχόμενα κρινοειδή ούδαμώς ύπάρχουσι.

Ό  σκελετός κοραλλιού τινός συνίσταται έκ κρυστάλλων, οί όποιοι
καί μόνοι διατηρούνται κατά 
τήν άπολίθωσιν, διότι άπαντα 
τά λοιπά μαλακά μόρια κατα- 
στρέφονται. Μόνον δέ ή διά- 
ταξις καί τό σχήμα τών κρυ
στάλλων τούτων περί τά έξα- 
φανισθέντα μαλακά μέρη δύ- 
ναται νό όδηγήση ήμδς είς την 
έξεύρεσιν του όργανισμού έκεί- 
νου, τού Ιχοντος συγγένειάν 

ΐζημ. 9. τινα πρός ταύτα. Σωρεία τις
κρυστάλλων εκ τής βάσεως κο

ραλλιού τινός αύτή καθ’ έαυτήν, έστω «α ί αν άκόμη διά θραύσεως άπε- 
κόπη από τού λοιπού μέρους τού κοραλΧίου, ούδόλως διακρίνεται άπό σω
ρείας συνήθων κρυστάλλων άνθρακικίς ασβέστου. Αί άπολιθωθεΤσαι άκαν
θο ι τών έχίνων Ικφανέστατα δεικνύουσι τά αύτά χαρακτηριστικά τής αν
θρακικής άσβεστου ρήγματα καί εν τούτοις α ί άκανθαι αύται εΤνε όργανα 
ζώου. Οί κρύσταλλοι λοιπόν καί αί διαρρωγαί τών φύλλων δέν δύνανται 
νά χρησιμεύσωσιν ώς άπόδειξις εναντίον τής όργανικης άρχής τών έν λόγφ 
όύσιών. Ε ίς  διάφορα παρασκευάσματα εξ άερολίθων άνευρίσκομεν τύπους 
καί σχήματα μόλις ή ούδόλως διακρινόμενα άπό οργανικών τύπων. Πα· 
ράδειγμα έστω ή άνωθι είκών (Σχήμ. 9 ) μικροσκοπικού φύκους, 
500**5 μεγεθυνθέντος. Ούδέν εύχερέστερον ή ν’ άποδείξη τις επ’ αύτού 
τήν λεπττν διακλάδωσιν καί τά φυλλώματα, προςέτι δέ καί αύτάς τάς

σπεριυχτοθήκας, ώς έζωγραφτ'θησαν ύπό τού H ahn Ιν  τή σπογγοειδέϊ ο ί ·  
Q uvlq , δτε αυτη ήτον άκόμη φυτόν. Τό τμήμα τούτο έλήφθη έκ τής 
λάβας της Αΐτνης, ή όποία είχεν έρημώσει τήν Εατάνην έν έτει 1669. Τά 
αύτά φαινόμενα δεικνύει καί τμήμά τι ξύλου (Σχήμ 10) Ιν  κατατομή, 

διότι έν αύτώ εύκρινώς δυνάμεθα νά ίδωμεν τά  διάφορα

1
 κύτταρα, έγκαρσίους έκκρίσεις, άντιστοιχούσας πρός διακλα

δώσεις τού στελέχους, —  είνε δέ κρύσταλλος, εύρεθείς έν 
Τυρολία:, ή δέ επομένη είκών (Σχήμ. 11) δεικνύει έγκάρσιον 
διατομήν όμοιου κρυστάλ
λου, διά τής παρατηρήσεως 
τής όποιας πειθόμεθα, ότι 
οί περί τό κέντρον κύκλοι 
άκριβώς άνταποκρίνονται 
πρός τά κυκλικά στρώματα 
καί τάς έκ τού μυελού έκ· 
πεμπομε'νας άκτ?νας τού 
ξύλου. ’Εάν δέν άνευρί- 
σκετο έτερον τμήμα, κατά 

•τήν έγκάρσιον διατομήν τού 
όποιου (Σχήμ. 12) παρετη- 
ρήθησαν μεταξύ τών δια- 

Σχ-̂ μ.. ίο. φόρων κυκλικών ζωνών καλ ϊχ'ημ. i l .
γωνιώδεις κρύσταλλοι, ήδύ- 

νατό τις πράγματι νά πιστεύση, δτι έφυτρωσε ξύλον έκ τής λάβας. Ού- 
δείς επίσης θ’ άρνηθή ότι οί κρύσταλλοι τού παρετεθειμένου ô to ç ito v  
(Σχήμ. 13), τού ευρεθέντος έν Νασ- 
σάου, έχουσι καταπληκτικήν όμοιότητα 
πρός τά  σχήματα, ά δεικνύουσι τά 
κοράλλια έκείθα, τά  6πο?α ονομάζον
ται μαιανδρίνού ’Επίσης όμως ούδείς 
θ’ άποδώση ποτέ είς τόν διορίτην θα- 
λασσίαν καταγωγήν, έτι δέ όλιγώτε- 
ρον είς τόν λεγόμενον φα>νολι&ογ 
(Σχήμ. 14), τόν εύρεθέντα είς τάς 
ίπω ρείας όρους τινός τής ’Ισλανδίας.

Διά τών πειραμάτων τού Καρό
λου Vogt καί τού Denis M onnier 
άπεδείχθη, δτι έξ ούσιών δλως διό
λου άνοργάνων δύναταί τις προαιρε- 
τικώς νά κατασκευάσω όπόταν θε'λη 
τύπους όργανικούς, οΤον σωλήνας, θυ
λάκους, κύτταρα, τά όποΤα ύπό ώρισμένους τινάς ορούς πάντοτε εινε τά 
αύτά. Τό πείραμα γίνεται ευκόλως, ούδέποτε άποτυγχάνει καί διά τούτο 
δίδομεν ένταύθα όδηγίας τινάς περί τού τρόπου, καθ’ ον γίνεται. Π 3ς ό 
έχων μικροσκόπιον δύναται νά έπαναλάβη τήν άπλουστάτην ταύτην δοκι
μήν. Θειούχον μεταλλικόν άλας τρίβομεν είς λεπτοτάτην κόνιν, πρό πάν
των θειούχον όξείδιον ή  χαλκού ή σιδήρου ή ψευδαργύρου, διότι ταύτα άπο-
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δίδουσι τάς καλλίφτας εικόνας. Ε ΐτα  φόρο μεν έπ ΐ τίνος συνήθους ύαλίνης 
πλοοιός σταγόνα πυριτισύχου νατρίου, διαλελυμένου εν τώ  άδατι. Ή  3ιά- 
λυσις όμως πρέπει νά ηνε τόσον άραιά, ώςτε ή σταγων νά διατηρή άκόμη

έπί τής πλακός άκρι
βώς τό ήμισφαιρικά* 
αυτής σχήμα. ’Ε π ί τής 
σταγόνος ταύτηςρίπτο- 
μεν όλίγην κόνιν Ικ  
τού μεταλλικού άλα
τος, τού όποιου δραγ- 
μίδά  τινα τρίβομεν 
μεταξύ τών δακτύλων 
καί ύστερον παρατη- 
ροϋμεν ύπό μεγέθυν- 
σιν 50—100 διαμέτρ. 

Έ καστος κόκκος κό· 
νεως περιβάλλεται ύπό 
κυτταρώδους μεμβρά
νης καί έκ ταύτης 
αναπτύσσονται θύλα
κοι ή  σωλήνες κυκλι
κοί, έχοντες εύδιάκρι- 
τον ύμένα, έκτεινόμε- 

νοι ύπό τά ομματα τού παρατηρητού, εξαπλούμενοι, καί δ ιά  τών παρειών 
βιαίως πληρούμίνοι ύπό κόκκων καί άμα ώς έξαντληθήή αντίδρασις, άποπε- 
ρατούμενοι είς κεκλεισμενας καί όξείας αίχμάς. Έ ν  τώ  έσωτερικώ οί κόκκοι

συναθροίζονται συχνό- 
κ ις έπί τών παρειών, 
ούχί σπανίως 8ξ καί 
περί τόν άξονα τού θυ
λάκου, ούτως ώςτε 
πολλάκις σωλήνες σχη- 
μρτισθέντες έκ θει
ούχου ο’ξειδίου ψευ
δαργύρου κατ’ ούδέν 
διαφέρουσι συνήθους 
νευρικής ίνός, έν ω 
άλλοι, έκ θειούχου όξει- 
δίου χαλκού (Σγήμ. 15) 
σχηματισθεντες, εΤνε 
ομοιότατοι πρός τούς 
έν τώ  σταδίω ττς  αύ- 
ξήσεως αύτών ευρι
σκομένους γονιμοποι
ούς θυλάκους τών τε- 
τρασπόρων.

Πυριτιούχον νάτριον συνενούμενον μετά θειούχου όξειδίου χαλκού 
σχηματίζει θειούχον νάτριον, διαλυόμενον εν τω  υ8ατι ,  «αί άδιάλυτον πυ- 
ριτιούχον όξείδιον χαλκού· άλλ’ έπειδή τό ρευστόν, έν <5 γίνεται ή  άντί-

Ιχημ. 15.

δρασις, είνε μάλλον μυκώδες καί παχύ τήν σόστασιν, διά τούτο τό καθί- 
ζημα δέν αποτελεί κόνιν, άλλα συνεχή μεμβράνην, έχουσαν ολας τάς ιδιό
τητας φυτικής ή ζωικής μεμβράνης, έπιτρέπουσαν διαπίδυσιν τής ρευστής 
ύλης έπί τά εντός δ ιά  τών παρειών καί προςλαμβάνουσαν τό σχήμα σω
λήνας, οΤον ήδύνατό τις ν’ άποδώστ) μόνον είς όργανικά ¿ντα.

Έ ν  τούτοις ένταύθα ούδέν άπολύτως ύπάρχει τό ύργανικόν· χημικώς 
καθαραί ανόργανοι ούσίαι παράγουσιν έν πάσςι περιπτώσει τά  σχήματα 
ταύτα, τό δέ εύρος καί μήκος τών σωλήνων, ή ζωηρότης μεθ’ ής μεγεθύ
νονται, τό ποσόν τού καθιζό- 
ματος τών κόκκων έν τώ  εσω
τερική εξαρτώνται έκ δευτε- 
ρευουσών περιστάσεων, αιτι- 
νες όμως ούδεμίαν βλάβην 
προξενούσιν είς αυτό καθ’ 
εαυτό τό φαινόμενον.

*Αν άντί χαλκού λάβω- 
μεν νεικελον ή  «οβάλτιον, τά 
σχήματα φαίνονταιτροποποιη-
μένα. Τ ό κύτταρον είνε τώρα παχύτερου και στερεώτερον, οί σωλήνες 
προεκτείνονται μόνον έξ ενός μέρους, πληρούνται πυκνότερον ύπό κόκκων, 
έν ω αί περιβάλλουσαι αύτούς μεμβράναι εχουσιν ύπόφαιον ϊψ ιν. Ά ν δέ 
άντί τού  πυριπούχου νατρίου ληφθή ?νωσίς τ ις  τιτάνου μετά ζακχάρεως, 
πάλιν τχηιεατίζονται οί αυτοί θύλακοι καί σωλήνες.

"Απαντα τά άνθρακικά άλκάλια σχηματίζουσι σφαιρικά ή  ωοειδή κύτ
ταρα μετά μικρβν σωλήνων, έκ τού μέσου έκπεμπομένων καί έκβαλλόν- 
των είς τήν επιφάνειαν, καί όπως οί θύλακοι τόσον σταθερών, ώςτε τό 
σχήμα τών κυττάρων τούτων καί τώ ν σωληνοειδών πόρων των δύναται 
νά χρησιμεύστ) ώς μέσον άναλόσεως, διότι π. χ. εις μίγματα διανθρακικών 
ή  μονοανθρακικών αλάτων τήν άνάμιξιν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν Ικ  τού 
σχήματος τών κυττάρων 
τούτων. Ουτω π . χ· διαν- 
θρακικόν κάλιον μετά τού 
μνημονευθέντος ρευστού 
παράγει παχέα κύτταρα 
μετά σωληνοειδών πόρων, 
εχόντων μάλλον σχήμα κώ
νου (Σχήμ. 16), τό δέ διαν- 
θρακικόν νάτριον σχηματί- ¡ζημ. 1?.
ζει κύτταρα μετά παχείας
μεμβράνης, έσωτερικού χώρου καί πυρήνας, καί μετά πολυπληθών πυρη- 
νούχων σωληνοειδών πόρων (Σχήμ. 17, ένθα έν τή μικρότερα είκόνι τόν 
έσωτερικόν χώρον δεικνύει μία φυσαλίς άερος περικεκλεισμένη)· τέλος τό 
Σχήμ. 18 δεικνύει κύτ
ταρα έξ άπλού άνθρα- 
κικού νατρίου σχημα- 
τισθέντα καί φέροντα 
Φωτεινούς σωλήνας 
άνοιγομένους είς τήν 
περιφέρειαν.

Έ ξ  ?λων τών 
άνωτέρω δήλον γίνε
ται, ότι δέν υπάρχει x/5/ι. 18.
άπόλυτος διαφορά με
ταξύ όργανικης καί άνοργάνου μορφής καί διά τούτο δέν δυνάμεθα νά 
εΐπωμεν, ότι έξ όρυκτολογικής άπόψεως άποδεικνύεται, οτι δεδομένη τις 
μορφή δέν δύναται νά ηνε άνόργανος τύπος. Εντεύθεν δέ καί εν τώ  ζη- 
ΐή μ α τι τούτω περί τών ύργανισμδν έν τόίς άεραλίθαις επρεπε μάλλον νά 
έρευνήσωσιν έξ άρχής, άν οί λεγόμενοι σπόγγοι αληθώς έχωσι τήν κατα
σκευήν τών γνωστών σπόγγων, άν τά  κοράλλια τήν τών αληθών κοραλλιων 
καί αν τά κρινοειδή συνεφώνουν πρός τά πραγματικά θαλάσσια κρίνα καθ 
όλος τάς λεπτομερείας τής κατασκευής αυτών.

Έ ν  τούτοις, ώ ς καί έν πάση άλλη Ιργασία, όσον έμβριθής καί εύ- 
συνειδητός καί άν ύποτεθή αδτη, οότω καί ενταύθα δύναται τις ν’ άπο- 
πλανηθή, όταν άχολουθή μίαν καί μόνην μέθοδον, ούδ’ ενός βλέμματος 
άξιων ούτε τά πρός δεξιάν, ούτε τά πρός άριστεράν κείμενα, καί, ώςεί 
ύπό σταθερας τίνος ιδέας καταληφθείς, θέλων τά πάντα είς αυτήν νά ύπα- 
γάγη καί έφαρμόση. "Οπως οί πνευματισταί πανταχού βλεπουσι πνεύματα, 
οί δέ μαγνητισταί πανταχού αισθάνονται τό μαγνητικόν ρευστόν, ούτω καί 
ό  παρασυρθείς ε ις τους όργανισμούς τών μετεωριτών πανταχού βλέπει όρ- 
γανικάς μορφάς καί τύπους καί τόν μηδεμίαν αμφιβολίαν επιδεχόμενον κρύ
σταλλον θεωρέ? βάσιν, έφ’ ής έποικοδομεί τήν όργανικήν φύσιν τού «νμπαν- 
τος. Τοιαύται πλάναι δέν βλάπτουσι τήν επιστήμην, αλλά μάλλον τήν ώφε- 
λούσι, διότι προκαλούσι νέας καΐ.επιμελεστέρας έρεύνας. Άλλ’ δ μή με- 
μυημενος ε ις  τά μυστήρια τή ς επιστήμης όφείλει καλή τή  πίστει νά πα- 
ραδέχηται παν ο,τι προςφέρεται αότώ ώς άποδεδειγμένον καί παρατηρη- 
μένον· αυτός δέν έχει τά μέσα, όπως κρίνη τά προςφερόμενα, άνακαλύψΐ| 
τάς πηγάς τών έσφαλμένων κ α ί έκ τής άτακτου σωρείας έξαγάγη καί έκ-
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λεπίσ») τήν αλήθειαν. Έ ν  τούτο« ας ύπο&έοωμεν πρδφ στιγμήν, ότι πράγματι 
ύπάρχουσιν ¿ργανισμοί εν το ΐί μετεωρίτακ, ότι οοτοι συνίστανται άποκλειστι- 
κω? έκ ζωικοϋ συμπιλήματος εκ σπογγώδους, κοραλλιωδο«« καί κρινοειδούς 
πετρώδους μάζης, καί ότι μεγάλη όμοιότης υπάρχει μεταξύ αύτων καί τών 
κατωτατων τάξεων τών επί τής γής ζώντων πλασμάτων, καί τώ  όντιή όμοι- 
ότης αυτη άπεδείχ&η πλέον τρανώτατα. ΌποΤά τινα συμπεράσματα &ά εξ- 
αγαγωμεν εκ τουτου; Βεβαίως ουδέν πλέον ή  ότι οί αστρονόμοι εκεΤνοι, οι- 
τινες μετα τοδ Φλαμμαριών πρεσβεύουσι τήν υπαρξιν οίκουμένων ουρανίων 
σωμάτων, εχουσι πλήρες δίκαιον, ότι ίσως εις.άλλα.ήλιακά συστήματα, 
ων τοσαύτη πληδύς υπάρχει, καί δή ααί εις αυτό τό του ήμετέρου ήλίου 
ύπαρχουσι τώανηται, έχοντες τάς αύτάς πρδς ττν γήν σχέσεις καί πεπροι- 
κισμενοι δ ι όλων εκείνων των προςόντων, άτινα εΤνε αναγκαία εις τήν εν 
τώ  ύδατι διαβίωσιν τών κατωτάτων όργανισμών καί ότι οί μετεωρόλιθοι 
προέρχονται εκ τοιοΰτων ουρανίων σωμάτων. Πολλοί άστρονόμοι ήδη εΤνε 
σχεδόν πεπεισμένοι, ότι αί σχέσεις καί οί όροι οϊτοι κατά το μάλλον καί 
ήττον έκπληροΰνται επί τής ’Αφροδίτης.

Ούδεις βεβαίως 8ά Β·ελήστ) ποτέ νά όποτιμήσ^ τήν αξίαν τής άνακα- 
λώψεως ταύτης.

'Η  νηφάλιος όμως τής φΰσεως έρευνα δον διίναται ουδέ βήμα πε
ραιτέρω να προχωρη'ση. — Οί ¿ργανισμοί άλλου τινβς ουρανίου σώματος

Ουδέ γ ρ ν  δύνανται νά ειπωσιν ήμϊν πλειότερον περί τής άρχής τοδ όργα- 
νικού βίου, περί τής σχεσεως του άνοργάνου προς τόν οργανικόν καί ένί 
λογω περί όλων τών ζητημάτων του όργανικου κόσμου, ή  οί οργανισμοί 
αύτης τής γης, — έτι δε όλιγώτερον δύνανται νά διαφωτίσωσιν ημάς, καδ·’ 
όσον, ώς ισχυρίζονται αυτοί οί άνακαλυ'ψαντες αύτου'ς, ούδεμία ιίπάρχει 
διαφορά μεταξύ αυτών καί τών γήινων οργανισμών, επομένως δά  έγεννή- 
δησαν καί δά  εζησαν ύπό τάς αυτάς συνδήκης. Ο ί ούρανόδεν καταπίπτον- 
τες σιδηροΤ όγγοι δέν λέγουσιν ήμΐν τ ι πλειότερον τοδ βασαλτίτου σιδήρου 
του Ό βιφάκ επί του ήμετέρου πλανήτου — άμφότεροι δέ μάλιστα, ούδέν 
δύνανται νά διδάξωσιν ήμδς περί τών Ιγκάτων της γής καί τών άλλων 
ουρανίων σωμάτων, διότι καί ο βασάλτης καί ή  λάβα ουδέποτε Ιξέρχονται 
έκ βάδους μείζονος τών 20 χιλιομ. — Άλλ’ όλα ταΰτα ποίαν σχέσιν δύ- 
νανται νά έχωσι προς τήν κάδόλου διάταξιν του σύμπαντος; — Ούδεμίαν 
ουδεποτε λοιπόν πρέπει νά ίσχυριζώμεδα, ότι δά μετατραπή ή  περί τού 
κόσμου ήμετέρα δεωρία καί ότι δύναται νά μεταβληδτ ή ιδέα ημών 
περι τού σύμπαντος διά μόνης τής άποδείξεως, ότι ύπάρχουσι καί άλλα ου
ράνια σώματα εχοντα επί της επιφανείας των καί εις τό λίαν- άσήμαντον 
βάδος τών 10—20 χιλιομ, τάς αύτάς φυσικάς, χημικάς καί όργανικάς σχέ
σεις, άς γνωρίζομεν καί έπί τ τ ς  γής ΰπαρχούσας. Β. X.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ
ύπό

I .  Τ Ο Ώ Τ Ε Ν ΙΕ Φ .
(τέλος).

XVI.

— Λοιπόν είδες τον Ήλίαν, ήρώτησα, καί πώς τόν εδ- 
ρες; Ζ ή ακόμη;

— Μάλιστα καί τόν ώμίλησα.
Διά μιας άνεκουφίσδην..
— Κάδηται υποκάτω ενός δένδρου περιτυλιγμένος είς

τόν μανδύαν τ ο υ   Έ γώ  του είπα: Κύριε Τεγλέφ,
σάς παρακαλώ έλάτε είς τό ’σπήτι, ο κύριος 'Ρίεδελ ανη
συχεί πολύ διά σάς. Καί αυτός μου λέγει: Καί διά τ ί ν’ 
ανησυχώ χάριν μου; Ή&ελον νά κινηδώ ολίγον έλευδέρως, 
έχω κεφαλόπονον. Πήγαινε ’στό ’σπήτι, έγώ 9·ά έλδω κατόπιν.

— Καί σύ ’πήγες; έφώνησα καί συνεκρότησα τάς χεΐρας.
— Καί τ ί έπρεπε' νά κάμω; . . . ά<ρ’ «υ μέ διέταξε ν’ 

απομακρυνθώ, ’μπορούσα νά μένω;
"Ολοι οί φόβοι μου έπανήλ8·ον πάλιν διά μιάς.
— Ό δήγησέ με αμέσως πρός αυτόν, άμέσως! Ά χ, Συ

μεών, δέν έπρεπε νά φερνής τοιουτοτρόπως! Εϊν’ έδώ κοντά;
— Μάλιστα δλως διόλου κοντά. Έ κεΐ ’που αρχίζει τό 

δάσος . . . έκεΐ κάδεται . . . .  κοντά είς τήν όχ9·ην του 
ποταμού’.

— Λοιπόν πηγαίνομεν γλήγορα.
Ό  Συμεών προηγείτο.
—· Νά, ίδέτε, παρακαλώ· άν πάρωμε τό δρόμο του 

ποταμού, αμέσως είμε&α έκεΐ.
ΆντΙ όμως νά φδάσωμεν έκεΐ, εδρομεν τάφρον προ κε

νού άχυρώνος . . . .
— Ά , στάσου! έφώνησεν αίφνης ό Συμεών, ’πήγαμε 

πολό πρδς τά  δεξιά . . . .  απ’ έδώ πρέπει νά γυρίσωμεν 
αριστερά^

Καί έστράφημεν αριστερά καί έχώ&ημεν είς τόσον πυ
κνήν χλόην, ώςτε μόλις ήδυνή&ημεν ν’ έξέλδ·ωμεν αυτής. 
Καί έπειτα αίφνης ήσδάνδημεν τό έδαφος ελώδες υπό τους 
πόδας μας καί τήδε κάκεΐσε υπο βρύων κεκαλυμμένας δέ
σεις, τάς οποίας ουδέποτε εΐχον Ιδεΐ άχρι τουδε . . . .  πά
λιν έπεστρέψαμεν, καί ίδοό αναφαίνεται προ ημών μικρός καί

απότομος λόφος· έπ1 αυτού ίστατο αγροτική καλύβη, έξ ής 
έφδανε μέχρις ημών εΐδός τ ι  ρόγχου. Ό  Συμεοίν καί έγώ 
έφωνήσαμεν έπανειλημμένως, έως δτου τέλος έκινήδ-η τ ι έν 
αυτή, ή έξ άχυρου στέγη έκινήδη καί βραχνή τις φωνή 
άπήντησε: Ποιος εΐνε;

Πάλιν υχεστρέψαμεν . . . ουδέν άλλο έξετείνετο χρό 
ημών ή πεδιάς, απέραντος πεδιάς . . . .

— Πού νά διευδυνδούμεν; ήρώτησα έν απελπισία τόν 
Συμεών.

— Α ΐ, βλέπετε, κύριε, νομίζω δτι ό Σατανάς έβαλεν 
έδώ τό χέρι του.

Ή ρχισα νά όργίζωμαι έναντίον του . . . αλλά τήν αυ
τήν στιγμτν ήκουσα έλαφρόν ήχον. *Ητον δμοιος τρόπον 
τινά πρός τόν δόρυβον, ον προξενεί πώμα έξαγό.μενον έκ 
στενού στομίου φιάλης. 'Ο  ήχος έφαίνετο προελδών έκ τών 
έγγύς. Διά τί δμως έφάνη είς έμέ τόσον αλλόκοτος; Περί 
τούτου δέν ήδυνάμην μακρότερον νά σκεφ9·ώ καί διηυδυν- 
δην είς τό μέρος έκεΐνο.

‘Ο Συμεών με ήκολοόδει. Μετά τινας στιγμάς είδομεν 
πρό ημών διά τής ομίχλης υψηλόν τ ι καί έκτεταμένον άντι- 
κείμενον.

— Αυτό εΐνε τό δάσος! έφώνησε φαιδρώς ό Συμεών, 
βλέπετε, ό κύριός μ.ου κάδηται ακόμη υποκάτω τού δένδρου 
.............έκεΐ οπου τόν άφήκα.

Παρετήρησα πρός τό.μέρος εκείνο καί πράγματι εΐδον 
άνδρωπον καδήμενον υπό δένδρον. Έδραμον πρός αυτόν, 
— άνεγνώρισα τόν μανδύαν τού Τεγλέφ, άνεγνώρισα τήν 
μορφήν του καί τήν έπί τού στήδους κεκλιμένην κεφαλήν.

— Τεγλέφ!! ανέκραξα.
Άλλά δέν άπεκρίδη.
— Τεγλέφ!! έπανελαβον καί έδηκα τήν χεΐρά μου έπί 

τού ωμου του, αλλ αυτός εκρέμασεν αίφνης τήν κεφαλήν.
’Αμέσως ένηγείραμεν αυτόν καί υψώσαμεν τό πρόςωπόν 

του. Δεν ήτον ωχρός, άλλ’ άκίνητος, άπνους, οί όφδαλμοί 
έπίσης άκίνητοι καί ανοικτοί εΐχον διατηρήσει τό ίδιάζον 
αότοΐς υπνηλόν καί ,,άνισον“ βλέμμα . . . .
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— ,ίΕλα Χριστέ καί Παναγιά! έφώναξεν αίφνης ό Συμεών 
καί μοι έδειξε τήν αίματόφυρτον χεϊρά του . . . .  το αιμα 
τούτο άνέβλυζεν υπό τόν μανδύαν τού Τεγλέφ.

Είχε φονευδή διά μικρού πιστολιού, δπερ έκειτο πλη-

τών αξιωματικών 6 αξιωματικός Ή λίας Τεγλέφ, διότι ηυτο- 
κτόνησεν έπειτα έλεγεν ότι έν τώ  έρμαρίω του ευρίσκοντο 
χρήματα, πλέον ή έχαρκή είς πληρωμήν τών χρεών του, καί 
τέλος παρεκάλει τόν διοικητήν, νά παραδώση είς τόν «ρχη-

ΙΟΓΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΠΝΕΩΝ ΤΑ ΛΟΙΣΘΙΑ 
,,Νενίχηχας Χ ρ ια τ ί ' χορεβ&ητι Ναζωραίε.“

σίον του κατά γής. 'Ο  άσδενής δόρυβος, ον εΐχον ακούσει, 
ήτον ή δανατηφόρος έκπυρσοκρότησις.

Οί συνάδελφοι τού Τεγλέφ δέν εΐχον έκπλαγή πολύ έπί 
τή  αυτοκτονία τούτη. Σας εΐπον ήδη ότι κατά τήν γνώμην 
των ήτον ,,άνδρωπος τού πεπρωμένου“ καί ώς τοιούτος είχε 
καδήκον νά διαπράξη τ ι  έκτακτον. Έ ν  τή  πρός τόν διοι
κητήν έπιστολή παρεκάλει νά διαγραφή έκ τού καταλόγου

γόν του σώματος τής φρουράς ετέραν άσφράγιστον έπιστο- 
λνν, ευρισκομένην έντας τού αυτού φακέλλου.

Τήν δευτέραν ταύτην έπιστολήν φυσικώς όλοι άνέγνω- 
σαν, τ^νές μάλιστα έξ ημών αντέγραψαν αυτήν. 'Ως Ινδυ- 
μούμαι ήρχιζεν ώς εξής: „Βλέπετε, 'Γψηλότατε, εΐσδε τόσον 
αυστηρός, τιμωρείτε καί τήν έλαχίστην αταξίαν περί την 
στολήν, τήν πλέον άσήμαντον παραμέλησιν του κανονισμού,
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δτ«ν άξΐω[εα-πκόζ τις  ωχρός καί τρέρ,ων παρουσίασή είς 
'Γρ,ας, w d  ÍSoú τώρα παρουσιάζομαι πρό του κοινού ημών 
καί αδέκαστου κριτοϋ, προ του «νωτάτου όντος, πρό του 
δντος ¿κείνου, οχερ απείρως υψηλότερου ισταται και αυτής 
ακόμη της Ύμετέρας 'Γψηλάτητος — και παρουσιάζομαι 
προ αυτοΰ άπλουστατα, μέ τόν μανδύαν μόνον και μάλιστα 
χωρίς λαιμοδέτην.“

Α χ, πόσον θλίβεράν καί δυςάρεστον Ιντύπωσίν μοι ένε- 
ποίουν αί φράσεις αυται, δπου εκάστη λέξις καί έκαστον 
γράμμα ¿νόμιζες δτι ητο γεγραμμένον διά χείρδς πενταετούς 
παιδίου! ,,ΕΤνε δυνατόν, έλεγον κατ' ¿δίαν, εινέ ποτέ δυνα
τόν Ιν τοιαυτη στιγμή νά λέγη τις τοιαύτας βλακείας!“

Έπεοτ# ελεγε .κερί τού πεπρωμένου, περί καταδιωγμών, 
περί της αποστολής του, τυ δεν ηδύνατο πλέον νά έκχλη- 
ροίσγ), περί ενός μυστικού, δπερ έλάμβανε [Λεθ’ εαυτού είς 
τον τάφον, περί ανθρώπων, οίτινες δεν εΐχον θελήσει νά τον 
έννοησωσι, προςέτι δέ καί παρέχετε στίχους τινάς ποιητού 
τίνος, έν οΐς έλέγετο δτι ,,τυ πλήθος τραβα την ζωήν“ — 
,,ώςάν λαιμοδέτην“ καί κολλά είς την κακίαν ,,ώςάν κολ- 
λητσίδα“  — καί δλα ταύτα άνευ τινός ανορθογραφίας!

Τη άληθεία ή έπιστολή αδτη, ήν ό δυςτυχής Τεγλέφ 
είχε γράψει αμέσως προ τού θανάτου του, ήτο χυδαιότατη 
— καί σήμερον ακόμη νομίζω δτι βλέπω τόν περιφρονητι
κόν μορφασμόν τού αρχηγού, είς ο ν  διηυθύνετο ή έπιστολή. 
Δύναμαι νά φαντασθώ με ποιον τόνον ,,ή Τψηλότης του“ 
θά  εΐχεν είπεΐ: "Ενας βλάκας αξιωματικός μάς έλλειψε! Είς 
τό  τέλος τ τ ς  έπιστολτς του όμως είχεν άνεόρει ό Τεγλέφ 
την αληθή χορδήν τής καρδίας; „νΑχ, Υψηλότατε, ελεγε πε- 
ραίνων, είμαι ορφανός, ούδείς με ήγάπα κατά την παιδικήν 

' μου ηλικίαν, δλοι μέ άπέφευγον . . . .  καί την μόνην καρ- 
δίαν, ήτις με ήγάκησε, έγώ αυτός ¿δολοφόνησα!“

Έ ν  τω θυλακίω του εδρεν ο Συμεών τό μικρόν σημειω- 
ματάριον, άφ’ οδ ουδέποτε άχεχωρίζετο, αλλά σχεδόν δλα 
τά  φύλλα του ήσαν άποκεκομμένα, έν καί μόνον είχεν ¿να- 
πολειφθή, δπερ περιείχε τόν έξης λογαριασμόν:

Ναπολέων, γεννηθ. τη 15. Αύγούστου 1769 
1769

15
8 (Αύγουστος, ό 8^ μην τού έτους)

"Ολον 1792

1
7
9

 2_
"Ολον 19

Ναπολέων, άποθαν. τη 5. Μαΐου 1825 
1825

5
__________5 (Μάϊος, Ó 5“« μην τού έτους).
"Ολον 1835

1
8
3

_________ 5__
"Ολον 17 |

Ή λίας Τεγλέφ, γεννηθ. τή  7. Ίανουαρ. 1811 
1811

7
1 (Ίανουάρ. ό 1°5 μ^ν τού έτους).

•"Ολον 1839

1
8 
1

_________ 9__
"Ολον 19

! Ή λίας Τεγλέφ, άποθ. τη 2 ί·  ’Ιουλίου 1834 
18S4 

21
7 (’Ιούλιος, ό 7°5 μην τού έτους).

"Ολον 1862

1
8
6

 2__
"Ολον 17

"Ο κακόμοιρος! Δι’ αυτό λοιπόν εΤχε γίνει αξιωματι
κός τού πυροβολικού! . . ’Αλλά νά μή είχεν άρά γε άπα
τη θ ή ως πρός το έτος τού θανάτου τού Ναπολέοντος; . . . .

Έκηδεύθη ώς αυ τό χειρ καί μετ’ δλίγον όλοι τον ¿λη
σμόνησαν.

XVII.

Μετά τήν κηδείαν τού Τεγλ'εφ παρέμενον είς το χωρίον 
άκόμη μίαν ημέραν άναμένων τον αδελφόν μου — τήν 
πρωίαν της ημέρας ταύτης είςτλθεν ό Συμεών είς τήν κα- 
λύβην καί μοι είπεν, δ τι δ Ή λίας έπεθύμει νά μοι όμιλήση.

— Πό?ος Ή λίας; ήρώτησα.
— 'Ο  κάπηλάς μας.
— Ά ς έλθη.
"Ο Ή λίας εξέφρασε δ ί  ολίγων λέξεων τήν λύπην του 

διά τόν άτυχή φίλον μου, καί τήν απορίαν, πώς ήδυνήθη 
νά πράξη τοιούτό τι.

—  Μήπως σοί χρεωστεϊ άκόμη τ ι;
— Ή  τίποτε, δ,τι ελάμβανεν επλήρωνεν αμέσως έως 

το λεπτό. Άλλ’ έχω άλλο τ ι νά σάς παρακαλέσω.............
Καί τώρα ήρχισε νά μειδιά . .
— Εύρήκατε έκει κάτι τι, τό όποιον άνήκει είς έ μ έ . . . .
— Τ ί πράγμα; . . . .
— Νά ¿κείνο ’κεΐ! Καί μοι έδειξε τό μικρόν κτένιον, 

δπερ έκειτο άκόμη έπί της τραπέζης.
■ — Δέν άξίζει μεν πολύ, άλλά είνε δώρο . . . .

’Αμέσως έγινα προςεκτικός, φωτεινή ίδέα μοι ¿πτλθεν.
— ’Ονομάζεσαι Ή λίας;
— Μάλιστα.
— Τότε συ είσαι, δςτις προχθές τήν νύκτα . . . .  πλη

σίον τής ίτέας. . . ·
'Ο  κάπηλος έκάμμυε τους όφθαλμούς καί έμειδία έκ- 

φραστικώς.
— Μάλιστα έγώ ήμην.
— Καί συ ήσο εκείνος, τόν όποιον ¿φώναζαν;
— Μάλιστα, ·έγώ ήμουν, ¿πανέλαβε μετά μετριόφρονος 

μειδιάματος. Μία κόρη, ¿ξηκολούθησε ψιθυρίζων, ή  όποόκ
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ένεκχ της μεγάλης αυστηρότητος, με την όποίαν την μετα
χειρίζονται οί γονείς της. — —

— ’Αρκεί, άρκεΐ, τόν διέκοψα, τω έδωκα τό κτένιον καί 
τόν διέταξα ν’ άπέλθη.

Αυτός ό Ή λίας ήτο λοιπόν . . . .  αυτός ό Ή λίας! καί 
έβυθίσθην είς σκέψεις βαθείας, φιλοσοφικάς, μέ τάς οποίας 
άλλως τε δέν θέλω νά σάς φωτίσω, διότι ούδένα έπιθυμώ 
νά ¿μποδίσω τού νά πιστεΰη είς τό πεπρωμένον καί είς άλλα 
τοιαύτα πράγματα της τύχης.

Έπανακάμ.ψας είς Πετρουπολιν ¿ζήτησα νά μάδ·ω τά  
περί της Μαρίας, άνεζήτησα μάλιστα τόν ίατρόν, δςτις τήν 
έπεσκέπτετο, καί μετ’ απορίας Ιμαθον παρ’ αυτού, δτι δέν 
άπέθανεν έκ δηλητηρίου, άλλ’ έκ χολέρας. Τω διηγήθην 
παν δ,τι έγνώριζον περί Τεγλέφ.

— Α , ά! ¿φωνησεν αίφνης ό δόκτωρ, Τεγλέφ; δέν είνε 
αξιωματικός του πυροβολικού, μετρίου αναστήματος καί ολί
γον κυφός — τραυλίζει ολίγον;

— ’Ορθότατα.
— Αυτός είνε! 'Ο  κύριος οδτος ήλθε πρός έμέ· δέν

τον ¿γνώριζα όλως διόλου — καί με διεβεβαίου δτι ή κόρη 
αδτη έδηλητηριάσθη . . Ίΐέθανε ’πό χολέρα, εΐπον. — Όχ ι ,  
από φαρμάκι, εΐπεν — Ό χ ι, άπό χολέρα! — Σας λέγω από 
φαρμάκι! — Εϊδον δτι ό άνθρωπος δέν ήτον ’ςτά σωστά του, 
ή ίσχυρογνωμοσύνη καί τό σκληροτράχηλόν του εξεδηλούτο 
καί είς αύτον τόν πλατύν του αυχένα . . . .  καί έπειτα οί 
τρόποι του ήσαν τόσον άλλόκοτοι καί δυςάρεστοι. Νά, 
έσκέφθην, τ ί σημαίνει άφ! ου άπαξ άπέθανε . . . ,ζΕστω, 
εΤπον, έδηλητηριάσθη· άφ’ οδ σάς άρέσκει αότό καλίτερα.“ 

— ,,Μ’ ευχαρίστησε, μοί έθλιψε μάλιστα καί τήν χείρα 
καί άνεχώρησε.“ Διηγήθην είς τόν ίατρόν, οτι ό άξιωματι- 
κός οδτος ηυτοκτόνησε τήν αυτήν ημέραν/ 'Ο  ίατρός ουδέ 
καν συνωφρυώθη, άλλά παρετήρησε μόνον, δτι ύπάρχουσι 
διάφοροι είδη τρελλών είς τόν κόσμον.

•— Βέβαια, πολύ διάφορα εϊδη, ¿πανέλαβα καί έσκέ
φθην, δτι δικαίως εΤπέ τις ποτέ περί αυτοκτόνων:

,,’Εφ’ δσον δέν έκτελώσι την πρόθεσίν των ούδείς 
τους πιστεύει, άφ’ οδ δέ τήν έκτελέσωσιν, ούδείς τούς 
λυπεΐται.“

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  Ε Ξ  Ε Σ Π Ε Ρ Ι Α Σ .
πό τών τελευταίων στιγμών τού Ίουλια- 

νοΰ τού Παραβάτου, ου ό βίο« υπήρξε 
συνεχής πρός άνάστασιν τών άρχαίων 
'oeöv άγων διά της άνυψώσεως του πα
λαιού βωμού καί της τού σταυρού καταρ- 
ρίψεως, άπό των ιλαρών εν τό! άρχαίω 
κόσμο) καί φαιδρών τού μύδου τής 
Σφιγγός εξελίξεων καί των άλλων τής 
Κ λ α ο ν ς  σημερινών ιστορημάτων, εΐνε 
δύςκολος ή άμεσος είς πολιτικάς καί συρ- 
μικάς ιλαροτραγωδίας μετάπτωσις. Τό 
δλως άπροςδόκητον της ήττης τού Γλάδ- 

στωνος γεγονός καί ή τού Μαρκησίου Σαλισβουρυ επί τήν πρωθυπουργίαν 
άνάρρησις δέν δά  παρέλΒη βεβαίως άνευ ριζικών εν τοΐς καδ’ ημάς πράγ- 
μασι μεταβολών, ή δέ εύαίσδητος ’Ανατολή δά αίσδανδή βαδύτερον τήν 
νέαν πολιτικήν κατάστασιν, ώς τέλειον καλειδοσκόπιου πολλαπλασιαζουσα 
μοναδικά γεγονότα.

Αλλ’ άς έπανέλδω πάλιν είς τό φίλον Σοι δέμα , τό περί συρμών. 
’Ε π ' εσχάτων τρξατο νά παρατηρήται μεγάλη τις τάσις εις άπομίμησιν 
παντός ό,τι εξ Αγγλίας ή μάλλον έκ της πρωτευούσης αυτής προέρχεται. 
Ή  επιρροή αδτη των αγγλικών συρμών επί της ηπειρωτικής ματαιότητος 
κρίνεται παντοιοτρόπως. Ή  γνησία παρισιανή ματαιότης, δεωροΰσα τάς 
περί τά  συρμικά ιδιοτροπίας ώς αποκλειστικόν αυτής προνόμιον, διαμαρ
τύρεται κατά της βρεττανικής ταύτης έπιδρομής καί ώς όπλα μεταχειρί
ζεται λόγους καί άξιώματα, έκ τής αίσδητικής ειλημμένα. Αί άλλόκοτοι 
Ικείναι καί ξενότροποι Ινδυμασίαι, άς φε'ρουσιν α ί δυγατέρες της Αλβιόνος 
εν A uteil καί C hantilly  καί εν τοϊς διαφόροις λουτροΐς τής δυτικής Εύ· 
ρώπης, εγένοντο άντικείμενον πολλαπλών σκωμμάτων καί κρίνονται ώς επι
τήδειοι μόνον νά μειώσωσι τήν φυσικήν χάριν τών Αγγλίδων. Καί εν τού- 
τοις παραδόξως οΐ αγγλικοί συρμοί, μεύ’ δλας τάς κατ αότών επιδέσεις, 
άκριβώς εν Παρισίοις εδρον τούς πλείστους όπαδούς καί δύνανται νά καυ- 
χηδώσιν, δτι εν τή Γαλλική μητροπόλει συνέστησαν, ούτως είπέίν, ’δίαν 
σχολήν.

Ή  Γαλλίς, άφ’ ου διά τού πνεύματός της επετέδη κατά τής νέας 
ταύτης ροπής, μεταχειρίζεται κατόπιν δλην τήν δυ'ναμιν τής φιλάρεσκείας 
της πρός άληδή, εί δυνατόν είπεΤν, λατρείαν τού αγγλικού συρμού. Διά 
τούτο καί εν Παρισίοις δύναταί τις νά εΰρνι σήμερον άντιπροςώπους τών 
μάλλον διακεκριμένων λονδινείων ^απτών τού συρμού, <ϊν πελάται εΐνε 
άπας ί  κομψευόμενος κόσμος τών Παρισίων.

Αλλά πρέπει ν’ άγνοής παντάπασι τάς άγγλικάς σχέσεις, δπως εκ 
τών υπερβολών τούτων δλίγων, ύπέρ τό δέον φιλαρέσκων, γυναικών Ιξαγά- 
γης εν γένει συμπέρασμά τι περί τού χαρακτήρος τής αγγλικής καλαισδη- 
ςίας. Γνωρίσματα ταύτης πασίγνωστα εΐνε ή σεμνότης, ή άπλότης καί ή

τάσις πρός τό φυσικόν, καί τάς ιδιότητας ταύτας ουδέποτε Ιδυσίασεν ή 
αγγλική καλαισδησία είς τόν βωμόν οίουδήτινος εκ Παρισιων συρμου· 
Τ ά  ενδύματα τών εδ ’ήγμένων Αγγλίδων ούδαμώς στερού'νται κομψοπρε- 
πείας, άπ’ αυτών ελλείπει μόνον πάσα τέχνη έπιτετηδευμενης εκκεντρικό- 
τητος, παν μέσον ελκυστικής φιλαρεσκείας καί ή απαραδειγμάτιστος εκείνη 
πολυτέλεια, ήτις εΐνε κύριον χαρακτηριστικόν τών παρισιανών ιματισμών. 
Ή  διαφορά τού άγγλικού ιματισμού έγκειται αλλαχού καί δύναται νά 
κρι&ή μόνον διά τής εξετάσεως εν γένει τού χαρακτήρος των Αγγλίδων. 
Αδται εΐνε γυνάΐκες πρακτικαί, ευστα&εΤς, μάλλον άνδρικαί τήν ψυχήν καί 
τήν διάνοιαν καί μή ύποκείμεναι είς τάς έλαφράς αδυναμίας τού γυναι
κείου φύλου. Ή  Άγγλίς ϊχε ι αΤμα ύγιές, κρίσιν ύγιά καί άτομικότητα Ικ- 
δεδηλωμένην. Διά τούτο καί ό Ιματισμός αύτης δέν εΐνε συβαριτικός, ου’- 
δεμίαν Ινέχει έπιτήδευσιν αίοδήσεων έκνενευρισμένων καί δέν υποβάλλεται 
εύδύς είς επιπόλαιους καί αλόγους μεταβολάς. Παν ό,τι τ  Αγγλίς φορεΤ, 
εΐνε πρακτικόν, υγιεινόν καί σκόπιμου. Εΐνε συνει&ισμένη τό ήμισυ τού 
έτους νά ζή εν τή  έξοχή, νά ταξειδεύη καί όσον τό δυνατόν περισσότερον 
νά κινήταί εις τό δπαιδρον, άναλόγως δέ καί συμφώνως πρός τάς ελευδί- 
ρας ταύτας καί εκούσιας κινήσεις καί εξεις της έκλέγει καί τόν κατα'λλη- 
λον ιματισμόν. Διά τά ενδύματα ιδίως τής εξοχής καί τού ταξειδίου απα
ράμιλλος εΐνε ή  τέχνη καί ή έφευρετικότης τών έν Αγγλία ραπτών του 
συρμού. Ούδεμία άλλη ευρωπαϊκή βιομηχανία δύναται ν’ άνταγωνισδή 
πρός τήν αγγλικήν έν τή  παραγωγή καταλλήλων καί πρός τόν σκοπόν τού
τον άνταποκρινομένων υφασμάτων. ’Επειδή θέ ό αγγλικός συρμός έπι- 
διώκει κατά προτίμησιν μόνον παν ό,τι συνάδει πρός τήν ύγίειαν καί τήν 
χερί τάς κινήσεις τού σώματος εόχέρειαν, διά τούτο δυνατόν πολλάκις νά 
μτ άνέχηται τήν έπ’ αότοΰ εφαρμογήν τών αυστηρών τής καλαισδητικής 
νόμων.

Τοιαύτη, φιλτάτη μου, εΐνε ή φύσις τών ιδιοτροπιών τών δυγατέρων 
τής ’Αλβιόνος. ’Εν τούτοις με^ δλην τήν άνεξαρτησίαν των άπό πάοης 
ξένης επιρροής, δέν μένει απαρατήρητος ή ροπή αυτών εν τή εκλογή τών 
συρμικών χρωμάτων είς το άπομιμέϊσ&αι τάς γαλλικάς όρέξεις. Προςφιλές 
αύτών χρώμα έφέτος εΐνε τό ,,τήβ ¿ο& ενικής μ ελά νη ς" ,  τό τής „σ π ο 
δού“ (ashcolours), τό τής „ tu rquoise  m alade“ , καί άπασαι αί άμαυραί 
έκεΤνα.ι αποχρώσεις τού πρασίνου καί φαιού, άς προώρισαν αί ράπτριαι τών 
Παρισίων διά τήν έπερχομενην συρμικήν περίοδον. Αλλ’ έξ όλων τών χρω
μάτων δύο εΐνε τά  προςφιλέστατα, ιδίως δι’ ιματισμούς 'συναναστροφής, 
τό τού „φύλλου ρόδου“ (feuille de  Rose) καί „τού ουρανού τής ’Ινδικής“  
(ciel des Indes).

Ai ÎSioTpoxiat καί a i φαντασιοπληξίαι τ ί ς  Άγγλίδος ουδέποτε δύνανται 
να έξισω&ώσι πρός τάς τής Γαλλίδος γυναικός, καί διά τούτο ίσως ή έπιρροτ 
τού αγγλικού συρμού δέν τολμά νά έκδηλωδή καδ’ ολας τάς διευδύνσεις, 
άλλά μόνον προκειμένου περί εκλογής ενδυμάτων προςφόρων διά τόν καδη- 
μερινόν καί πρακτικόν βίον. Αλλά δέν πειράζει· αί γυναίκες τής ηπείρου άν
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δεν μιμηθώσι κάθ’ όλα τ ά ς ’Αγγλίδας, πάλιν όμως όφείλουσιν είς αύτάς 
¿ίδιον εύγνωμοσυνην, διότι μετά των καινοτομιών των μετήγγισαν εις ταύ- 
τας συγχρόνως καί τήν ,,ΰγίειαν“ , τό τιμαλφέστερον τούτο πάντων των έπί 
γης άγαθών. Δεν άπέχει, ώς κάλλιστα γινώσκεις, πολύ άφ’ ημών ή εποχή 
έκείνη, καθ’ ήν μεγάλη ευγένεια καί άκρον άωτον άναπτύξεως έθεωρέίτο, 
ή γυνή νά διέρχηται όλοκλήρους νύκτας άύπνος, νά καταμωλωπίζη καί 
διαστρεβλώνη τό τρυφερόν οώμά της καί νά εχη ώχρόν τ  δλως άχρουν

πρόςυιπον, πρόςτυχον δέ καί άγροΤκον άπεκάλουν πάσαν τήν εχουσαν αϊμα 
εις τας φλέβας τής ή τής ¿ποιας τα νεύρα.δέν προύκάλουν συνεχείς ύστε- 
ρικάς επαναστάσεις.

Αΰτη εΤνε έ  σπουδαιοτάτη επιρροή τής σχολής τών „bons garçons“, 
ΐιίς άνομάζει ή  άντιαγγλική παρισιανή τήν νέαν προπαγάνδαν τής άγγλϊκής 
καλαισθησίας. -

Οί πίλοι, ών καινοφανέστατον αγγλικόν υπόδειγμα Σοί υποβάλλω 
καί οί όποιοι εν άρχή του έαρος, καθ’ ά· τότε Σοί εγραφον, εΤχον ύπερ
βολικόν υψος καί ώμοίαζον μάλλον με πύργους, ήρχισαν πρό όλίγου νά 
κατέρχωνται εις τήν αρχικήν καί φυσικωτεραν αύτών μορφήν. Σπανίως

μόνον βλέπω ήδη καθ’ έδόν στρογγυλούς πίλους μετά προεξεχουσών αιχμη
ρών κεφαλών, έχοντας καταπληκτικήν όμοιότητα πρός τούς πίλους τών 
ληστών τής Καλαβρίας καί άπαιτούντας όλα τα άνθη ανθοκομείου, όπως 
δι’ αυτών ' κοσμηθώσιν. 'Ομοίως καί αί ύπερβολικώς πλατεΤαι ταινίαι 
υπεχώρησαν εις στενοτέρας έκ βελούδου, τριχάπτου καί των τοιου'των, έν 
φ  γίνεται μέν καί τώρα χρήσις .τών άνθέων, άλλ’ ούχί τόσον ύπέρμετρος, 
καί περιορίζεται μάλλον εις κάλυκας ρόδων, εις ία ,  εις άνθη ήλιοτροπίου, 
κίντρινα καί βαθόχροα κάρδαμα κτλ. Πολλοί θερινοί πίλοι στολίζονται 
επίσης διά καρπών,, καί πρό πάντων οί χονδροειδώς, πεπλεγμένοι ψιάθι- 
νο ιπ ίλο ι, ώ ν" μεγάλη χρήσις γίνεται κατά τάς δ($ρόρους θερινάς Ικδρο- 
μάς εις τήν εξοχήν καί τάς επισκέψεις τών λουτρών τής εποχής ταύτης.

Πολλαί καί κομψαί καινοτομίαι ήρχισαν · ί  άναφαίνωνται εις τά διά
φορα είδη τών άλεξηλίων έν τή> ζητήματι τούτω βεβαίως ούδείς ή μάλ
λον ούδεμία εΤνε. ήναγκασμένη ν’ άκολουθήση ώρισμένους συρμικούς κανό
νας, έξ εναντίας δε εΤνε ελεύθερα νά έκλέξη κατά τά ς ύπαγορευσεις τής 
ιδίας καλαισθησίας καί τών διαστάσεων του βαλαντίου της. Πολλαί κυ· 
ρίαι έχουσι δι’ έκάστην ενδυμασίαν ιδιαίτερον άλεξήλιον, τό όποιον σύμ
φωνε? πρός αυτήν κατά τό χρώμα, ενίοτε δε καί κατά τό ύφασμα. Άλλ’ 
ή επιθυμούσα νά συνδυάση τήν κομψότητα πρός τήν οικονομίαν θά  προ
τίμηση πάντως άλεξήλιον έξ υποκίτρινου, ή  ερυθρού, ή πρασίνου, ή  ΰπο- 
κυάνου μουαρέ μετά παρυφής έκ μαύρου τριχάπτου C hantilly, όπέρ αρμό
ζει καί πρός όλα σχεδόν τά νεώτατα είδη τών ιματισμών. Απ’ εναντίας 
εκείνη, ήτις αγαπά μάλλον τήν ποικιλίαν καί τήν αλλαγήν καί επομενως 
έχει ανάγκην πλειοτέρων άλεξηλίων, προκρίνει τοιαύτα έκ μετάξης Chan
g ean t καί πρό πάντων έκ ποικιλοστίκτου υφάσματος étam ine. Κομψό
τατα μέν, άλλά λίαν άλλοκοτα καί επιδεικτικά εινε τά άλεξήλια τής θ ε ο 
δώ ρας  έκ χρυσού étam ine , περικεκαλυμμένα διά μαύρου τριχάπτου, κε- 
κοσμημένα διά ταινιών έξ ερυθρού όλοσηρικού καί εχοντα έμβλημα έκ του 
αύτου ύφάσματος.

Οί κομψευόμενοι τών Παρισίων έκήρυξαν επ’ εσχάτων πόλεμον κατα 
τού λευκού υποκαμίσου, ούτως ο'ίςτε τήν σήμερον βλέπει τις αύτούς περι
φερόμενους εις τά  διάφορα βουλεβάρτα μέ χρωμαηστά υποκάμισα καί 
λευκά περιλαίμια καί χειρίδας. Τινες τών άνοήτων τούτων θεραπόντων 
τού συρμού πολλάκις έφάνησαν εις τό T héâ tre  français, φορούντες μαύ· 
ρον φράκον, κυανΟυν ύποκάμισον, λευκόν περιλαίμιον καί ερυθρούν λαιμο
δέτην. Ευχής έργον εΤνε νά μή ευρωσιν αί άνοησίαι αυται μιμητάς, διότι 
αν καί εις τινας περιστάσεις, οΤον κατά τά ταξείδια κτλ. τά χρωματιστά 
ύποκάμισα εινε τω όντι χρήσιμα, έν τούτοις ουδόλως άρμόζουσιν εις εκλε
κτός συναναστροφάς, όπου απαιτείται μεγαλειτέρα όπωςδήποτε προςοχή 
καί έπιμελεια περί τόν ιματισμόν.
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