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Έ κ  γήρατος έτελεύτησεν ό κατσ τον παρελδ'όντα Δε
κέμβριον τήν έννενηκονταετηρίδα τ τ ς  γεννήσεώς του έορτά- 
'σας μέγιστος των συγχρόνων γερμανών ιστοριογράφων Λεο- 
πόλδος Ράγκε, τέσσαρας μόνον, τάς τελευταίας τοϋ βίου 
του, εβδομάδας άποσχών των γο
νίμων αύτοϋ μελετών, ών τά  άδά- 
νατα πορίσματα πυρετωδώς εξέ- 
πεμπον τά  ώχρα τοϋ λη&αργουν- 
τος χείλη από τής έπιδανατίου 
κλίνης. Καδήκον των παρ’ ήμ~ν 
φιλιστόρων εσταιή διδακτική περί 
των άπειραρίδ-μων έργων καί τής 
όλης έστορίογραφικής δραστηριό
τατος μονογραφία, ημείς δέ περιο- 
ριζόμεδα είς τάς εξής συντόμους 
περί αύτοϋ σημειώσεις.

. "Οτε κατά την ημέραν των 
γενεδλίων του χροςήλΟ·ον χέρυσιν 
έκ τών περάτων της Γερμανίας 
καί τής άλλης Ευρώπης πλήδ·ος 
μαδητών καίδ·αυμαστώντου, όπως 
διά ζώσης συγχαρώσι τω γεραρώ 
διδασκάλω, μετά πολλής συγκι-' 
νήσεως οδτος έλεγεν ότι, άν ολίγα 
τινά «κόμη έτη προώριστο νά 
ζήση, ούδέν άλλο διακαέστερον 
έπεδύμει, είμή μετά τής αυτής 
πνευματικής γαλήνης νά έξακολουδήση την συγγραφήν τής 
„Γενικής 'Ιστορίας“. Καί ή ευχή αυτη έπανελήφδη υπό 
χαντό* λογίου τής γη ς , αλλά δυςτυχώς δέν έξεπληρώδη· 
ό αριστοτεχνικός κάλαμος κατέπεσεν από τής δημιουργικής 
χειρός τοϋ μεγάλου 'Ιστορικού διά παντός, τό δέ γιγάντειον 
έργον, δπερ μετά τοσουτους έπιστημονικούς άδλους τρχισε
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σχεδιάζων, συγγραφών καί έκδίδων όγδοηκονταπενταετής 
ήδη, άπέμεινεν ώς ήκρωτηριασμένον άγαλμα τής κλασσικής 
ήμοϋν «ρχαιότητος. Άλλα καί υπό τήν ατελή ταυτην μορ
φήν τό έργον εΤνε μέγα καί άναμφιβόλως μοναδικόν έν συγ-

κρίσει πρός όμότιμα πνευματικά 
μεγαλουργήματα. ‘Η υπεροχή 
τής συγγραφής δέν συνίσταται 
βεβαίως έν τή  σπανία τήν σήμε
ρον άρετη τής τών πηγών πρω
τοτυπίας, άλλ’ εΐνεψαυμαστή καί 
αίωνί« ώς έκ τής νέας τοϋ Ράγκε 
έπιστημονικής αρχής, έφ’ ής έδε- 
μελίωσε τήν έπισημοτέραν τοϋ 
αίώνός μας ιστορικήν σχολήν, καί 
κα&’ ήν ή παγκόσμιος Ιστορία πα
ρουσιάζεται είς τάς μάλλον έξε- 
χούσας αυτής κορυφάς ώς έργον 
τ ι ένιαΐον του ένιαίως λειτουρ- 
γοϋντος άν&ρωπίνου πνεύματος. 
'Ο  Ράγκε' δεωρεΐ τά  έδνη, |φ ’ 
όσον ταϋτα ζώσιν, ώς άκολου- 
δοϋντα ένιάϊόν τινα τρόπον .τής 
πρός άλληλα πολιτείας καί Ιστο
ρικής ένεργείας, καί τοϋτο μεδ’ 
δλας τάς κατ’ έπίφασιν έναντιό- 
τητας. — Άξιον δέ μεγάλου δαυ- 
μασμοϋ εΤνε δτι τον νέον τούτον 

Ιστορικόν νόμον άνεκάλυψε τό δαιμόνιον αύτοϋ πνεύμα ένω- 
ρίτατα καί έπί έβδομήκοντα ολα έτη δέν έπαυσε δι’ έμ- 
βριδ·εστάτων έργων νά έπικυροι. Τά· ίστορικα αύτοϋ πρω
τόλεια, ήτοι ,,ή 'Ιστορία τών ρωμανικών καί γερμανικών 
λαών κατά τά  έτη 1494—1535“ παρακολουδουσι τήν ενό
τητα τής παραλλήλου άναπτύξεως δύο όλως άντι&έτων κατά
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τόν χαρακτήρα λαών, τριακονταετής δε μόλις εΐνε ήδη ό 
κρατερός ύπέρμαχος τής νέας ταύτης άλη8·είας. ’Από τού 
πρώτου τούτου έργου μέχρι τής αρχής του Γενικής του· 
Ιστορίας όπόσαι περιηγήσεις «νά τήν αχανή έκτασιν τής 
παγκοσμίου ιστορίας έξετέδησαν είς μακροτάτην σειράν 
κλασσικών βιβλίων! ούδέν ούδεμιάς φιλολογίας μνημεΐον 
δύναται νά συγκριδή πρός τό μέγεθος τής Ιπιστημονικής 
έργασίας του ήμετέρου ιστορικού.

Έ ν  έτος μετά τήν έκδοσιν του έργου τούτου έγένετο 
γνωστότατος καθ’ ολην τήν πατρίδα του καί αμέσως προς- 
εκλήδη υπό τής πρωσσικής κυβερνήσεως νά καταλάβη Ιστο
ρικήν έδραν έν τώ  Πανεπιστημίω του Βερολίνου. Κατά τό 
αυτό έτος 1825 έδημοσίευσε πολύκροτον διατριβήν έπικρί- 
νων τούς ,,νεωτέρους Ιστοριογράφους“ καί μετά δογματικής 
«υδεντείας ύποδεικνύων τήν μόνην ασφαλή χρήσιν των πη
γών τής νεωτέρας ίστορίας, καδ’ ον ή άλλον τρόπον ένο- 
μοδέτησαν τούτο, περί μέν τής ρωμαϊκτς ό ζών τότε Nie
buhr περί δ'ε τής μεσαιωνικής ό DahLmann. Στενώτατα 
τότε συνεδεδη έ Ράγκε πρός τούς έξοχωτέρους τής εποχής 
έκείνης σοφούς, τον Βοίκχιον, τον Αλέξανδρον Ούμβόλδον, 
τόν Ρίττερ καί Ιδίως τόν Σαβιννυ. Κατόπιν ή κυβέρνησις 
ευνοούσα τάς έκτακτους έργασίας τού άνδρός άπέστειλεν 
αυτόν είς έπιστημονικάς περιηγήσεις, ών οί καρποί υπήρξαν 
άφδονώτατοι. ’Αλλεπάλληλα έξτλδον είς φως τά  άριστα 
έργα τού Ράγκε ,,οί Πάππαι, ήτοι ή ’Εκκλησία καί τό κρά
τος αυτών κατά τήν 16. καί 17. έκατονταετηρ.“ ή συνω
μοσία κατά τής Βενετίας κατά τό 1688“, „Μαδήματα περί 
τής ίστορίας τής ιταλικής ποιήσεως“ καί άλλα. Μετα τήν 
ίδρυσιν τής „ιστορικής καί πολιτικής έφημερίδος“ (1834—1837) 
έδημοσίευσε τήν „'Ιστορίαν τής Γερμανίας κατά τούς χρό
νους τής Μεταρρυδμίσεως“ καί τήν „'Ιστορίαν τής Γαλλίας 
κατά τόν 16. καί τόν 17. ίδια αίώνα“. ’Εν πάσι τούτοις 
τοΐς έργοις ό Ράγκε διακρίνεται ως αριστοτέχνης έν τή 
ιστορική περιγραφή· δέν επιχειρεί νά εξάντληση άπαν τό 
ύπαρχον υλικόν των πηγών, άλλ’ εκλέγει τά  κυριώτερα γνω
ρίσματα έκάστης Ιποχής, τά  φαεινότερα χαρακτηριστικά 
εκάστου προςώπου. Είνε απαράμιλλος είς τήν ταξινόμησιν 
των πηγών, ών τήν έξέλεγξιν διεξάγει κατόπιν μέ υφος 
γοργόν, ζωηρόν καί προ πάντων σαφέστατον, σπάνιον τούτο 
χροςόν των πανσόφων όμογενών του. ‘Ως έκ τούτου τά  
έργα του, είς ά διέχυσεν δλην τήν χάριν καί τόν πλούτον 
τής φιλοσόφου γλώσσης του καί τήν μαγευτικήν περιγραφήν 
τού χαρακτήρος πάσης εποχής καί παντοίων προςώπων, δά 
διαμείνωσιν αθάνατα καί διά πάντα φιλίστορα π-ηγαί υψη
λής άπολαύσεως καί δαψιλούς μαδήσεως.

Οί έγκυψαντες είς τήν μελέτην των έργων τούτων έν- 
δυμοΰνται τήν προςφιλεστάτην τού Ράγκε φράσιν, μεδ·’ ής 
¿κήδευε τους Ιστορικούς του ήρωας; „αλλά τότε προκατέ- 
λαβεν αΰτον r  χλήρωσις τού κοινού χρέους“. Ουδόλως προ
αισθανόμενος τό έγγύτατον τέλος του, δέκα ημέρας προ 
αυτού έπεχείρησε, κατά τήν παλαιάν συνήδειάν του, νά υπα
γόρευση πρός τινα των παρόντων πάντοτε γραμματέων του 
τά  εξής: „Καί ευδύς κατόπιν περιήλδεν είς τοιαύτην κατά- 
στασιν, ήτις μόνον διά τού μεταξύ δπνου καί έγρηγόρσεως 
ληδάργου δύναται νά χαρακτηρισδή, διήρκεσε δε τό κακόν

έπί μακρόν γνωστόν ότι η' περίοδος αυτη προηγείται τού 
8·ανάτου συνήδως. Πολλάκις παρετηρήθ-η ότι ¿δοκίμαζε νά 
περισυνάξη άπαξ έτι τάς δυνάμεις του καί Ιπαναρχίση τήν 
συνήδη έργασίαν, άλλ’ ή νόσος ήν δυνατωτέρα τής δέλή- 
σεως καί τής έξεως του“. Καί ή άπεικόνιοις αυτη τών τε
λευταίων ημερών Φριδερίκου τού Μεγάλου, όπως ύπηγόρευ- 
σεν αυτήν ό Ράγκε, ήρμοζε πρός τό ϊδιον αυτού τέρμα. 
Τοιούτον ύπήρξεν έν σμικρω τό μακροχρόνιον στάδιον τού 
ένδοξου ιστορικού, όν ζώντα καί 8·ανόντα έτίμησαν έκτάκτως 
καί ηγεμόνες καί συμπολίται.

Πολλάς τή άληδεία άφορμάς πρός έκτίμησιν τών ωραίων 
έδίμων, όσα παρά τοΐς πολιτισμένοις έδνεσι καδιερώδησαν 
κατά τήν ένδειξιν τού γενικού πένδους έπί τή  απώλεια τοι- 
ούτων διάσημων τής διανοίας έργατοϊν, παρέχει ή προςεκτική 
άνάγνωσις τών κατά τήν κηδείαν τού Ράγκε δημοσιευδέν- 
των. Οί έπισημ,ότεροι τών μαδητών αυτού, πολιοί καί αυ
τοί καί ένδοξοι, έγραψαν έξαιρέτους νεκρολογίας, Ιξ ών 
¿πλημμύρισαν τά  μάλλον διαδεδομένα γερμανικά φύλλα, 
καί τούτο ίσως ήρκει, όπως αί νεαρώτεραι τών σπουδαζόν- 
των καί ·τών νεήλυδων τής έπιστήμης φάλαγγες άρυσδώσι 
τό φιλοτιμότερον καί άσφαλέστερον Θάρρος πρός μέλλοντα 
μεγαλουργήματα. Ή  όμόδυμος καί πεφωτισμένη έκδήλωσις 
ευσεβούς πρός τόν μεταστάντα λατρείας από μέρους έξ ίσου 
λατρευομένων τής έπιστήμης Ιεροφάντων εγείρει τήν εύγε- 
νεστέραν τών νεωτέρων άμιλλαν έν τή πολιτεία τών γραμ
μάτων. Φαίνεται δέ, ότι τά  ευτυχή ταύτα έδνη, έν τοΐς 
κόλποις τών οποίων τρέφονται τοιούτοι έξοχοι πολΐται, έμ- 
πνέουσι καί είς τούς ανώτατους αυτών πολιτικούς άρχοντας 
ασυνήδη τινά συμπάδειαν καί έκτίμησιν πρός τούς ηγεμόνας 
τούτους τού λόγου. Καί πρώτος αυτός ό Αύτοκράτωρ τών 
Γερμανών Ιγραψεν ιδιόχειρον πρός τόν πρεσβύτερον τού 
Ράγκε υίόν γράμμα, έν ώ διά τών γνησιωτέρων τού άληδι- 
νού πόνου έκφράσεων συλλυπεΐται αυτοί. „Δέν μοι ήτο άπρος- 
δόκητον τό δλιβερόν άγγελμα, γράφει ό Αύτοκράτωρ· τί
μιος άνδρωπος, ακραιφνής πολίτης κατήλδτν είς τόν τάφον 
καί ώς τοιούτος ήν φίλος μου. καί ως έκ τής μακράς συν
αναστροφής αί καρδίαι μας έσυγγένευσαν. Ευγνώμων πάν
τοτε δά  τόν κλαίω καί δά  τιμώ τήν μνήμην του.“ — Μετά 
τούς όντως βασιλικούς τούτους λόγους έλαβον οΐ οικείοι 
τού δανόντος καί τά  τρυφερά συλλυπητήρια τής Αύΐοκρα- 
τείρας, οχι όμως τετριμμένα πράγματα, άλλ’ αφελή καί 
ηγεμονικήν πάλιν έκδήλωσιν ειλικρινούς συμπαδ·είας. 'Ο  
Πρίγκιψ διάδοχος τηλεγραφικούς ¿βεβαίωσε τόν υίόν τού 
Συγγραφέως, ότι έξ ίσου λυπείται διά τήν απώλειαν τού 
έμβριδεστέρου συμβούλου καί τού σεβασμιωτέρου φίλου του. 
— Αυτός ό Βίσμαρκ έγραψεν ιδιόχειρον έπίσης πρός τόν 
υίόν τού Ράγκε επιστολήν, έν ή μεταξύ άλλων λέγει: „Νά 
βεβαιώσητε τούς οικείους Σας, ότι συμμερίζομαι έγκαρδίως 
τήν δλίψιν έπί τή  άπωλεία, ήν ύπέστητε Ίμ ε ΐς  τε καί μεδ’ 
Υμών όλη ή πατρίς. ’Εγώ' ήμουν στενότατα πρός Εκείνον 
συνδεδεμένος ένεκα τής πολιτικής ομοφροσύνης μας άφ’ ενός 
καί μάλιστα ένεκα τής φιλόφρονος πάντοτε αρωγής Του δι 
ό,τι έπεκαλούμην τό κύρος τής βαρυσήμαντου γνοίμης του.“

Ούτως όμολογεΐται ή αξία τών μεγάλων πολιτών παρα 
τοΐς μεγαλουργούσιν έδνεσι.
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Ό  άνδρωπος άρέσκεται, φαίνεται, νά βλέπη τόν κόσμον 
υπό άλλο παρά τό φυσικόν αυτού πρίσμα καί ή κλίσις του 
αδτη προφανώς αναπτύσσεται χαραλλήλως πρός τάς προό
δους του είς τόν πολιτισμόν. Άλλοτε έδεωρεΐτο τρόπον 
τινά κακόν έλάττωμα τό να φέρη τις έπί της ρινός του, 
άνευ Ιδιαιτέρας αίτιας, χρωματιστάς ή άχρώμους διόπτρας, 
τήν σήμερον όμως, βλέποντες ού μόνον έν πάση όπωςοδν 
μεγάλη πόλει, αλλά καί έν τοΐς χωρίοις ακόμη ούκ ολίγους 
διοπτροφόρους παντός γένους καί ηλικίας, άναγκαζόμεδα νά 
πιστεύσωμεν ότι ή συνήδεια τό έλάττωμα μετέβαλεν είς 
έπίζηλον καί κολλητικόν προτέρημα.

Ταύτα λέγοντες έννοούμεν κυρίως τήν Ανατολήν, όπου 
τ*  πάντα κολλητικά. "Οτι ή χρήσις άπλών οπτικών φακών 
είς ώρισμένας περιστάσεις είνε αναπόφευκτος καί αναγκαία, 
οόδείς είνε τόσον ανόητος νά τό άρνηδ'ή, άλλ’ ό μετά λό
γου μή άρνούμενος τούτο γινώσκει έπίσης, ότι αί χρωματι
στά! διόπτραι τότε μόνον δόνανται νά ώφελήσωσι τούς 
ο’φδ·αλμούς, όταν καταλλήλως έκλεγώσιν υπό ειδικού έπι- 
στήμονος προς αποτροπήν έπικειμένων όφδαλμικών νοσημά
των. Τό κακόν όμως είνε, ότι οί πλεΐστοι τών διοπτροφό
ρων πάντοτε σχεδόν αύδαιρέτως έκλέγουσι καί μεταχειρί
ζονται οίαςδήποτε άν δέλωσι διόπτρας, πλειστάκις δέ Ικείνας, 
αί'τινες όχι μόνον ούδεμίαν υπηρεσίαν τοΐς παρέχουσιν, άλλά 
καί μεγάλης μάλιστα βλάβης πρόξενοι τοΐς γίνονται. Οί 
άνδρωποι, άν όχι όλοι, πάντως όμως οί πλεΐστοι αυτών, 
προςπαδοΰν πάντοτε καί είς πάντα τά  ίαματικά μέσα νά 
έξεόρωσιν εν, νά τό καταστήσουν γενικόν, καί έκεΐ, όπου μό
νον ή αυστηρά έξειδίκευσις ήδύνατο νά ώφελήση, νά περι
μένουν τά  γενικώτερα τών ωφελημάτων.

"Οσον αφορά λοιπόν πρός τάς χρωματιστάς διόπτρας 
γίνεται τήν σήμερον ή εξής σκέψις: ,,άφ’ ου οί ιατροί συμ
βουλεύουν τήν χρήσίν των είς άσδενείας χάριν προφυλακής 
καί μάλιστα πρός βελτίωσιν τών όφδαλμών, εΐνε φυσικόν 
νά μή βλάπτη ή χρήσίς των τους υγιείς καί έτι μάλλον νά 
ώφελή τούς κάπως ‘έξησδενημένους1 όφδαλμούς“. Αυτή 
ή σκέψις, καί πλεΐσται άλλαι όμοιαι αυτή ώς πρός τήν 
χρήσιν άλλων όμοιων δεραπευτικών μέσων, εΐνε εντελώς 
¿σφαλμένη. Προ παντός δέν πρέπει νά λησμονώμεν, ότι ή 
δρασις διά μέσου χρωματιστών ύάλων είνε άτελεστέρα, καί 
τούτο διά το'ν άπλούστατον λόγον, ότι άναλόγο>ς πρός τήν 
έντασιν καί τό βά8·ος τού χρώματος μάλλον ή ήττον άμαυ- 
ρούσι τά  διάφορα αντικείμενα. Είς τήν έργασίαν λοιπόν 
καί τήν άνάγνωσιν πάντοτε βλάπτουσι, καί έν τούτοις ακρι
βώς κατά τάς περιστάσεις ταύτας γίνεται ή μεγίστη αότών 
χρήσις, έστω καί άν ακόμη έκ τής ταλαιπωρίας άλγώσιν οί 
όφδαλμοί καί ήνε έντελώς έξηντλημένοι.

Σφοδροί μόνον έρεδισμοί τοϊν όμένων τού όφ8·αλμού 
καί πολλά νοσήματα τού έσωτερικού όφδαλμου, περί τών 
οποίων ό μή όφδαλμολόγος ούδέν απολύτως γινώσκει καί 
αύδαιρέτως ούδέν πρέπει νά άποφασίζη, άπαιτοδσιν έν γένει 
την χρήσιν χρωματιστών φακών, οί όποιοι ώς έκ τού σκο
πού των λέγονται προφυλακτικαί διόπτραι. Έ ν ταύτώ δέ 
πρέπει καί νά όρισδή, άν τό κυανούν ή τό φαιόν χρώμα ήνε 
τό προςφορώτερον, οπερ δηλοΐ, ότι μόνον ό γινώσκων καλώς 
τήν φυσιν καί τό είδος τών ύχαρχόντων νοσημάτων δύναται 
νά προβή είς τήν έκλογήν τών προφυλαχτικών μέσων. Τών 
δύο τούτων χρωμάτων ή ένέργεια εΐνε όλως διάφορος· καί

αί μέν φαιαί διόπτραι έξασδενίζουσι τό φώς καδόλου, Ιλατ- 
τόνουσι δηλαδή τήν δλην τού φωτός έντασιν, αί δέ κυαναι 
έχουσι τήν ιδιότητα τούτην μόνον ώς πρός μέρη τινά τού 
ηλιακού φωτός, τό όποιον, ώς γνωστόν, εΐνε σύνδετον καί 
έν τή συνδέσει του, άχρουν, έλαττόνουσι δε τάς πορτοκαλ- 
λιόχρους άκτΐνάς του, αί όποΐαι όλων τών άλλων περισσό
τερόν ,,έρεθ'ίζουσι“ τόν όφδαλμόν.

Χωρίς νά κατέλδωμεν είς πολλάς λεπτομερείας δυνά- 
μεδα έν γένει νά είπωμεν, δτι αί μεν κυαναΐ διόπτραι είνε 
ωφέλιμοι κατά τάς οξείας καί ταχεΐαν τήν πορείαν έχούσας 
φλεγμονάς του έσωτερικού καί έξωτερικού όφδαλμου, αί δέ 
φαιαί τό έναντίον εΐνε χρήσιμοι μόνον όταν ή άσδ'ένεια ήνε 
μάλλον ύπολανθάνουσα καί ύποκρύπτηται ¿ν τοΐς ένδον τού’ 
οπτικού οργάνου. Τά κίτρινα όμματούαλια σχανιώτατα δύ- 
νανται νά μάς παράσχωσιν ωφέλειαν τινα, διότι πάντοτε 
έξασκούσιν όπερβολικώς έρεθαστικήν έπί τού αμφιβληστροει
δούς χιτώνος Ιπενέργειαν.

Σημειωτέον πρός τούτοις, δτι ή χρήσις τών χρωματι
στών διοπτρών δέον νά ήνε δσον οίόν τε βραχυχρόνιος, διότι 
μετά πάροδον ικανού χρόνου ό όφθαλμός άποσυνειδίσας τό 
λευκόν τής ημέρας φώς καί άμέτρως άποχαυνωδείς, αίσδά- 
νεται ώς βλαβεράς καί αύτάς ακόμη τάς άμυδροτέρας τού 
ήμερινοΰ φωτός ακτίνας.

Ίσιος μάς έρωτήση τις ήδη, πότε πρέπει ό ίδιώτης 
άνενδοιάστως νά έκλέξγ καί υπό ίδίαν εύδύνην νά φορέση 
διόπτρας; — Κυρίως ποτέ! "Οταν δέ τούτο άπαξ γίνη, 
όπερ δέν δυνάμεδα νά έμποδίσωμεν, πρέπει τούλάχιστον νά 
γίνηται, μόνον όσάκις ό όφδαλμός ήνε έκτεδειμένος είς διη- 
νεκώς ζωηρόν φυσικόν ή τεχνητόν φώς. Έ ν  τοιαύτη περι- 
πτώσει αί φαιαί διόπτραι πρέπει νά προτιμώνται πάντοτε 
διά  τόν λόγον ότι αύταί άφίνουσιν είς τά  αντικείμενα τόν 
φυσικόν των χρωματισμόν, έν ώ αί κυαναΐ τά  παρουσιάζουσιν 
είς τούς όφδαλμούς μας έρυδροκύανα.

Έ νταύδα είνε περιττόν νά όμιλήσωμεν περί όλων Ιν 
γένει τών είδών τών διοπτρών, τά  όποια οί άνθ·ρωποι πρέ
πει νά μεταχειρίζωνται κατά τάς διαφόρους περιστάσεις, δά 
περιορισδώμεν δέ μόνον είς τάς μάλλον έν χρήσει οδσας 
κατά τήν άνάγνωσιν ή κατά ττν  έπεξεργασίαν λεπτών αν
τικειμένων, απαιτούσαν τήν δρασιν όξεΐαν καί ίσχυράν.

Τά έν χρήσει είδη τών διοπτρών τούτων εΐνε τρία: αί 
κυρταί, αί κοΐλαι καί αί κυλινδρικά! διόπτραι. Σπανίως πε
ριέρχεται ό άνθρωπος είς την ανάγκην νά φορέση τά  όρ
γανα ταυτα χρωματισμένα, καί διά  τούτο ή έκλογή αυτών 
δέον νά γίνεται υπό τού ίατρού, διότι άλλως οί μή είδότες 
τάς Ιδιότητας αυτών αντί ώφελείας βλάβην μόνον καί ζη
μίαν δύνανται ν’ άρυσδώσιν έκ τής ακρίτου καί άνευ λόγου 
χρήσεώς των.

Έ κ  τών άνωτέρω μνημονευδέντων τριών είδών τό μάλ- . 
λον πρόςφορον είς προφυλακήν τών άσδενών όφδαλμών καί 
συγχρόνως τό έλάχιστα γνωστόν εϊς τούς πολλούς εΐνε τό 
είδος τών λεγομένων κυλινδρικών. Ή  έφεύρεσις αυτών έγέ- 
νετο μόλις προ τριακονταετίας, ή δέ έφαρμογή καί χρήσίς 
των πρέπει νά δεωρηδή ώς έν τών μεγαλοφυεστέρων κα
τορθωμάτων τής νεωτέρας οφθαλμολογίας.

Διά νά έξηγήσωμεν τόν τρόπον τής χρήσεώς των εΐνε 
ανάγκη νά προείπωμεν, δτι λεπτόταται καταμετρήσεις τής 
κυρτώσεως τής Ιπιφανείας του κερατοειδούς χιτώνος άπέ-

15"
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δείξαν, δτι καί είς τούς καλλίστους οφθαλμούς ό χιτών οδ- 
τος από των άνω πρός τά  κάτω (&) κυρτουται περισσότερον 

(Σχήμ. ί) παρ’ όσον κατά τήν Ικ  δεξιών 
προς τ’ άριστερα διάμετρον (δ).

Ή  διαφορά δμως αδτη περί την κορ- 
τότητα δέν εΐνε συνήθως ίκανή νά έπιφέρη 
ταραχάς περί την όρασιν, Ιν τουτοις υπάρ- 

χοοσιν οφθαλμοί, εις ούς αδτη εΤνε τόσον σημαντική ώςτε 
νά συμβαίνη τό τοιοϋτον. ΟΕ οφθαλμοί οδτοι τότε θεω
ρούνται έμφυτον έχοντες τό ελάττωμα τοϋτο και οί Ικ τού
του πάσχοντες άνθρωποι λέγονται άμβλύωπες Ικ γενετής. 
Τό βλέμμα των έχει ίδιόρρυΟ·μόν τινα, αόριστον και άνήσυ- 
χον έκφρασιν και έπΐ του κερατοειδοϋς χιτώνός των βλέ· 
χομεν τάς είκόνας των αντικειμένων συνεσταλμένας και χα- 
ραμεμορφωμένας.

Τό έλάττωμα τούτο δυναται νά Ιπανορθωδή διά της 
χρήσεως των καταλλήλων κυλινδρικών διοπτρών, <5ν δμως 
ή έξεύρεσις εΐνε δυςκολωτάτη καί απαιτεί μεγάλην- υπομο
νήν καί Ιγκαρτέρησιν. Την Ινέργειαν αύτών δεν δυνάμεθα 
νά Ιξηγήσωμεν δι’ ολίγων λέξεων καί Ικ  του προχείρου, κα
θότι εις έκαστον άτομ'ον ευρίσκονται ποικιλώταται διαφοραί 
καί λεπτότητες περί την κυρτότητα, Ιν τουτοις 0-ά δοκιμά- 
σωμεν τοϋτο δ ι’ ένός άπλου καί δσον ένεστιν εύληπτου πα
ραδείγματος.

Ύποθέσωμεν την κάθετον κυρτότητα του κερατοειδοϋς 
χιτωνος (ο ά) κανονικήν (Σχ. 2), λίαν δε 
ταπεινήν την εκ δεξιών προς τ ’ αριστερά 
(β ί). Πρόκειται λοιπόν τήν τελευταίαν 
ταότην νά καταστήσωμεν κατά τό δυ- 

ΐ χ η μ .  ·2.  νατόν ίσην πρός τήν πρώτην. Κατορ-
θόνομεν τοϋτο τοποθετοϋντες καθέτως 
πρό του όφθαλμοϋ κυρτήν (g) κυλινδρι
κήν διόπτραν (Σχ. 3), δι’ ής τεχνητώς 

ΐ ζ η μ .  3. Ιπανορ9·ουται ή κατά τήν εγκάρσιον διά
μετρον κυρτότης του κερατοειδοϋς καί 

ή δρασις άποκα&ίσταται ομαλή. Άν άπ’ εναντίας ή κατά 
κάθετον κυρτότης ήτο πάρα πολύ μεγάλη, έννοεϊται ότι 
έπρεπε νά θέσωμεν Ιγκαρσίως πρό του οφθαλμού κοίλην κυ
λινδρικήν διόπτραν, διά νά Ιλαττώσωμεν τήν μεγάλην κυρ
τότητα μέχρι της ταπεινής όριζοντείου γραμμής.

Τούς έχοντας τό έλάττωμα τοϋτο οφθαλμούς λέγουσιν 
αστιγματικούς, τήν δέ ασθένειαν αυτών, αστιγματισμόν, 
διότι οί κάτοχοι τοιούτων δφθαλμών τό στίγμα δέν τό βλέ- 
πουσι κυκλοτερές, άλλ’ έπίμηκες καί οδοντωτόν.

Εν έτερον είδος διοπτρών, μάλλον γνωστόν ένεκα του 
Ιφευρέτου, παρά εύχρηστον, εΐνε αί λεγόμεναι διόπτραι του 

Φραγκλίνου. Αυταί περιέχουσι δύο ήμίσεις 
/' ύάλους (Τι), άνω8·εν κοίλην καί κάτωθεν κυρ- 

Λ , τήν όαλον (Σχ. 1). 'Ο  Φραγκλΐνος είχε κα-
I  | τασκευάσει δι’ εαυτόν τήν διόπτραν ταύ-

I , την, διότι ήτο μύωψ καί πρεσβύωψ συγ-
V |  χρόνως. . 'Όμοιαι εΐνε αί καί αί μετά δι-
^  5 πλής εστίας διόπτραι. (ί, Σχ. 5), ών τό μεν 

άνώτερον μέρος έχει μικροτέραν, τό δέ κα
τώτερον μεγαλειτέρ'αν κυρτότητα,. καί αΐτινες χρησιμεύου- 
σιν είς τούς πρεσβύωπας διά να άναγινώσκωσιν Ικ τοϋ- πλη
σίον καί νά βλέπωσι συγχρόνως τά  μακράν αντικείμενα.
- Άμφότερα τά  είδη ταϋτα, όσον Ιπιτυχής καί άν ήνε <5. 
τρόπος τής κατασκευής των, σπανίως παρέχουσιν ωφέλειαν 
.κα·ςά;τήν..πρακτικήν χρήσιν, έκτος δε τούτου εΐνε καί λίαν

δαπανηρά. Των μειονεκτημάτων τούτων άπηλλαγμένη εΐνε 
ή πρισματική λεγομένη διόπτρα (Κ. Σχ. 6), τήν ¿ποίαν δυ· 
νάμε8·α νά μεταχειρισθώμεν, όταν συμβή να ύπο- 
στώσι παραλύσεις τινάς οί τον οφθαλμόν κινοϋντες \ /
μ.υώνες, \  /

’Αντί νά επιχειρήσωμεν τήν έξήγησιν τής όπτι- \ / 
κής Ινεργείας τοϋ τελευταίου τούτου είδους, μέλλου- *'\ί 
σαν ίσως νά παρασύρη ημάς είς άσκοπον καί όχληράν ςζ. β- 
πολυλογίαν, καλλίτερον εΐνε νά πληρώσωμεν τόν ολί
γον ύπολειπόμενον ήμΐν χώρον δ ι’ απαντήσεων είς τας κυ- 
ριωτέρας ερωτήσεις, τάς οποίας πας ασθενών τούς οφθαλ
μούς αποτείνει συνήθως είς τόν παρ’ οδ άπεκδέχεται σωτη
ρίαν πρακτικόν ίατρόν.

Ή  πρώτιστη πάντοτε ερώτησις εΐνε ή έξης: Ποιον είδος 
όμματού’αλίων εΐνε τό καλλίτερον, τό σφαιρικόν ή τό.ωοειδές;

’Αναμφιβόλως τά  σφαιρικά εΐνε τά  χρησιμώτερα πάν
των, διότι ή οπτική των δύναμις δέν μειουται καίτό  βλέμμα 
πάντοτε καί καθ’ όλας τάς διευθύνσεις μένει πλησίον τοϋ 
κέντρου. Τά σφαιρικά πάντοτε πλεονεκτοϋσι των ωοειδών, 
άτινα καί μεγάλα ακόμη άν ήνε, πάλιν ύστεροϋσιν έκείνων. 
Καί όμως πανταχοϋ καί άνά πάσαν στιγμήν βλέπομεν τά  
ωοειδή νά προτιμώνται καί δωρεάν τοσοϋτοι οφθαλμοί νά 
καταδικάζωνται είς κατάστασιν μή διαφέρουσαν πολύ τής 
τυφλώσεως. "Οσον δ ’ αφορά πρός τήν κατά τους νόμους 
τής οπτικής Ιπεξεργασίαν των ύάλων εΐνε ανάγκη Ιν πάση 
περιπτώσει νά προτιμώνται οί λεγόμενοι άμφίκυρτοι ή άμφί-

Σχ<]μ. '■ Σχήμ . 8. Σ χήμ . 9. Σχ-ημ. 10.

Σχήμ. II. Σχήμ. *2,

κοίλοι φακοί (Σχ. 7 καί 8) από των άλλων των κατά τήν 
μίαν μόνον πλευράν δντων κοίλων ή κυρτών (Σχ. 9 καί 10), 
αί λεγόμεναι δμως περισκοπικά! διόπτραι εΐνε αί κάλλισται 
πασών (Σχ. 11 καί 12), διότι ή διεύθυνσις των άκτίνων καί 
διά των άκρων θέσεων αυτών ακόμη ουδόλως έπηρεάζεται, 
όπερ συμβαίνει είς άμφότερα τά  προειρημένα είδη.

ΟύχΙ σπανίως επίσης ερωτώνται οί ίατροί καί περί τη'ς 
περιβολής, τήν οποίαν πρέπει νά έχη ό οπτικός φακός καί 
περί τοϋ είδους αυτής.

Αί όαλοι ώς επί τό πλεϊστον περιβάλλονται υπό λεπτοϋ 
έλάσματος μεταλλίνου, περισφίγγονται δ ’ ύπ’ αύτοϋ στερεώς, 
προςηρμοσμέναι έν τώ έπί της Ισωτερικής του πλευράς εύ- 
ρισκομένω όχετώ. Κατά τόν τρόπον τοϋτον καλύπτονται 
Ιξ  ολοκλήρου τά  χείλη τών άσθενεστέρων αριθμών, οίτινες 
εΐνε καί οί μάλλον Ιν χρήσει, δέν εΐνε δ επομένως δυνατόν 
νά συμβώσι περιτταί καί έπιβλαβεΐς τών άκτίνων θλάσεις 
διά μέσου τών ανωμάλων άκρων της ύάλου. "Οταν δμως 
αί δαλοι ήνε παχυτεραι, εΐνε ανάγκη πλατύτερον νά κατα
σκευάζεται καί τό περιβάλλον αυτάς έ λ α σ ^ , ούτως ώςτε 
νά περικαλύπτη τό κατά τά  άκρα χροεξέχον μέρος τής ύά
λου παρεμποδίζον πάσαν Ικ  τοϋ πλαγίου θλασιν τοϋ φωτός. 
Αί άνευ περιβολής τίνος εκ μεταλλίνου έλάσματος διόπτραι 
εΐνε βλαβερώταται παρ’ δλην των τήν κομψότητα, διότι όχι 
μόνον έχουσι τό έλάττωμα τοϋ νά Ικθέτωσι τόν οφθαλμόν 
είς όλας τάς δυνατάς Ικ τοϋ πλαγίου, αντανακλάσεις τοϋ

Σ χ ψ .  4.·

Ι Σ Π Α Ν Ι Σ  Χ Ο Ρ Ε Ύ Τ Ρ Ι Α ,  
{¡(κών τοϋ Ν. διςίιβΐ,
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φωτός, άλλα Βύνκντσα καί λίαν ίπικίνϊυνοι ν’ άποβωσι, καδ·’ 
όσον έκ τυχαία? τίνος συγκροΰ«εως ή άλλϊ,ς τινδς αφορμής 
Βιαρραγείσης της όάλοο, &ρυμ,ματα αυτής ευκολον εΐνε νά 
είςΒυσωσιν είς τον ¿φ&αλμδν κα\. νά τον καταυτρέψωσιν, 
έκτος Β'ε τούτου ουδέποτε Βύνανται καί στερεως νά προς- 
αρμοσ&ώσιν είς τά  κρατούντα αύτάς ¿Χάσματα, αλλά κι
νούνται άεννάως τηδε κάκεΐσε· άλλη κα\ τούτο ζημία είς 
τον οφθαλμόν.

■ Άρκουμε9·α «ήμερον είς τάς ολίγας ταότας σημειώσεις, 
έπιφυλασσόμενοι έν άλλη ευκαιρία · νά μεταΒώσωμεν τοϊς 
ήμετέροις άναγνώσταις πληρεστέρας οδηγίας καί συμβουλάς 
προς έπιμέλειαν καί προφυλακήν του ευγενεστέρου και λεπτο- 
φυεστέρου αίυ&ητηρίου οργάνου, οπερ έΒώρησευ ή μήτηρ 
ημών φυσις είς τον άν&ρωπον.

X.

Η Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Η .
(¿Ιιήγημα.) (σννέχίια .)

Τήν έπομένην ημέραν πρδ του γεύματος συνωμιλήσαμεν κατά πρώ- 
την φοράν. Εΐχεν ελθει κατά παραγγελίαν του πατρός του πρδς τδν κύ
ριον "Ράτς καί μέ συνήντησεν είς τδ μικρόν μας δωμάτιον της-υποδοχής. 
Ή θελον ν’ απομακρυνθώ, άλλ’ αύτδς μέ έκράτησεν. Ή τ ο  λίαν ζωηρός καί 
όλως διόλου άτάραχος είρ τάρ κινήσεις καί τούς λόγους του. Κ αί έν τού- 
τοις δέν υπήρχεν είς αύτούς ούτε καν ίχνος υπεροψίας, τ  οίήσεως, η τής 
περιφρονητικής εκείνης συμπεριφοράς των ανθρώπων της πρωτευούσης· 
όμοίως ούτε ίχνος κάν τού τύφου εκείνου τών άξιωματικών, τών ¿ |ιω μα- 
τικών της φρουράς. Ό λω ς τδ εναντίον. ’Ακριβώς εΐρ τήν άφέλειαν αυτήν 
τών τρόπων του ένυπήρχέ τι τδ φιλόφρον, τδ έντροπαλόν, άν μοί επιτρέ
πεται νά είπω, ώραν τρόπον τινά νά παρεκάλει τδν άλλον νά φερθή επι
εικώς πρδς αυτόν.

’Ανθρώπων τινών οί δφθαλμοί ουδέποτε γελώσι, καί ε’ς αυτήν ακόμη 
τήν στιγμήν τού γέλωτος· τά  χείλη του  ούδέποτε ήλλοίουν τήν ώραίαν αυ
τών τομήν, έν ώ τούν«ντίον οί δφθαλμοί του διαρκώς έμειδίων. Μίαν 
ώραν βεβαίως θά  συνωμιλήσαμεν —  περί τίνος πράγματος όμως, δέν 
ήξεύρω πλέον. Τούτο μο'νον γνωρίζω ότι καθ’ ύλην τήν διάρκειαν τδν 
ήτένιζον εις τούς δφθαλμούς. Ώ ,  καί ήσθανόμην τδν εαυτόν μου τόσον 
καλά πλησίον του!

Τδ εσπέρας έπαιξα κλειδοκύμβαλου. Πολύ ήγάπα τήν μουσικήν. 
Έ χ ω ν  τήν ούλότριχον κεφαλήν έστηριγμένην, είς τήν χεΐρά του έκά&ητο 
έπί τίνος ανακλίντρου καί ήκροάζετο μετά προςοχής. Ούδέποτε μ’ έπή- 
νει διά τήν μουσικήν μου ικανότητα. ’Ησ&ανόμην όμως ότι τφ  ήρεσκε 
καί Ιξηκολού&ουν νά παίζω μ ’ Ιν&ουσιασμόν. Ό  Συμεών Ματθαίοβιτς 

■ έκάθητο παρά τδν υίόν του καί παρετήρει σχέδια. Αίφνης έσκυθρώπασεν 
ή  μορφή του.

— Λοιπόν, δεσποινίς, είπε τρίβων κατά τήν συνήθειάν του τδν 
έπενδύτην του καί κομβόνων αύτόν. ’Αρκεί' πρδς τ ί έτσιι θορυβωδώς όλο 
τδ βράδυ νά κτυπατε τδ πια'νο . . . ’ςάν καναρίνι; Πονεί έπϊ τέλους τού 
ανθρώπου τδ κεφάλι . . . δ ι’ Ινα τόσο γέρον άνθρωπον τώρα ’ςάν κ’ εμένα 
δεν θά  λάβετε τόσο πολύ κόπο . .  . προςέθηκε χαμηλοφώνως καί με απέ
λυσε πάλιν. Ό  Μιχαήλ μέ συνώδευσε διά τού βλέμματος μέχρι της θύρας 
καί έπειτα έγέρ&η έκ τής θέσεώς του.

— Πού ώρα καλή; Πού ώρα καλή; άνεφώνησεν δ Συμεών Ματ
θαίοβιτς καί ήρχισεν αίφνης νά γελδ καί εΐπεν έπειτα ¿κόμη τ ι . . . Δεν 
ήδυνάμην πλέον νά άκούσω τούς λόγους του, άλλ’ ί  κύριος 'Ρ ά τς δςτις 
ή  το παρών εις μίαν γωνίαν τού δωματίου (αυτός ήτο πάντοτε „παρών“ 
καί τήν φοράν αύτήν εΐχε φέρει μαζή του σχέδια , δ κύριος 'Ράτς 
λοιπόν έξερράγη καί αύτδς ώς ταπεινός ύπήκοος εις ευπειθέστατου γέλωτα, 
καί δ γέλως αύτδς έφ&ασε μέχρι τών ώτων μου . . . .

T rv  έπομένην εσπέραν έπανελήφθη ή  αύτ-r πρδξις· —  αίφνης δ 
Συμεών Ματθαίοβιτς έψυχράνθη άπέυαντί μου· εΤχον ύποπέσει εις τήν δυς- 
μένειάν του.

Τέσσαρας ημέρας άργότερον συνήντησα τδν Μιχαήλ εις τδν διάδρο
μον, δςτις εχώριζε τδ κύριον μέρος τού οίκου εις δύο μέρη. Μ’ έλαβεν 
άπό της χειρδς καί μέ ώδήγησεν είς εν δωμάτιον, τδ όποιον έκειτο παρα- 
πλεύρως τού εστιατορίου καί άπεκαλείτο δωμάτιον τών εικόνων. Τδν 
ήκολούθησα .ούχί άνευ ταραχής, αλλά μετά πλήρους έμπιστοσύνης. Εΐχον 
τήν ιδέαν δτι καί τότε- ¿κόμη θά τδν ήκολούθουν μέχρι περάτων τού κό
σμου, άν καί δέν εΤχον είςέτι μαντεύσει πύσον μοί εΤχε καταστί1 προς- 
φιλής. Ά χ, ή καρδία μου είχε προςκολληθ? είς αύτδν μέ δλον εκόίνο τδ 
πάθος, μέ δλην εκείνην τήν άπελπισίαν, τήν οποίαν ικανόν εΐνε νά έχη 
μόνον νεαρόν πλάσμα, μή  ?χον άλλο δμοεον πρδς αύτδ θιά νά τώ άφιε- 
ρώση τά αίσθήματά του καί τδ όποιον μείλιστα έχει καί τήν συνείδησιν, 
ότι ευρίσκεται μεταξύ ξένων καί επίβουλων ανθρώπων ώς άπρόςκλητος 
κ α ί περιττός ξένος!

Ο Μιχαήλ μοί είπε — καί παραδόξως μετά θάρρους καί ειλικρί
νειας τδν εβλεπον είς τούς δφθαλμούς, έν ω  αύτδς δέν έτόλμα νά μέ άτε- 
νίση ‘καί μάλιστα ελαφρώς ήρυθρία, — μοί εΐπε λοιπόν δτι ένόει τήν 
θέσιν μου, δτι μέ συνεπάθει καί δτι έπρεπεν έν τούτοις νά συγχωρήσω 
τδν πατέρα του, — ’’Οσον άφορδ πρδς εμέ, προςέθηκε, σας παρακαλώ νά 
έχητε πλήρη πεποίθησιν έπ’ εμέ καί σας διαβεβαιώ, δτι σδς θεωρώ ώς 
άδελφήν μου, μάλιστα ώς άδέλφήν μου.

Καί συγχρόνως μοί έθλιψε τήν χείρα. Κατελήφθην ύπδ ταραχής 
καί ήναγκάσθην τώρα καί έγώ νά καταβιβάσω τούς ¿φθαλμούς. Άλλο τι 
άνέμενον. Έ ν  τούτοις ήρχισα νά ¿μιλώ περί εύγνιυμοσύνης.

—  Ό χ ι ,  σδς παρακαλώ, μέ διέκοψε. Μή ομιλάτε, περί τοιούτων 
πραγμάτων . . , μή λησμονήτε όμως δτι καθήκον τών άδελφών εΐνε νά 
προστατευ'ωσι τάς άδελφάς των . . .  καί δταν έχητε ανάγκην προστασίας 
απέναντι οίουδήτινος άνθρώπου, νά στηριχθήτε τότε επ’ εμέ. Λέν είμαι 
μέν άκόμη πολύν καιρόν έδώ, έν τούτοις πολλά πράγματα ¿κατάλαβα . . .  
καί μεταξύ άλλων εκατάλαβα καί τδν θετόν πατέρα σας.

Μοί εθλιψε πάλιν τήν χίίρα καί άπεμακρύνθη. Άργότερον εμα&ον, 
οτι δ Μιχαήλ άπδ τής πρώτης του πρδς τδν κύριον 'Ρ ά τς συυαντήσεως 
συνέλαβεν αντιπάθειαν πρδς αύτδν τδν άνθρωπον. Κατ’ ¿ρχάς δ κύριος 
'Ρ ά τς  έπεδίωξε τήν εύνοιάν του, άλλα μετ’ δλίγον πεισ&είς περί τού ¿γό
νου ζήλου του άνέκρουσε πρύμναν καί έλαβεν άπέναντί του θέσιν εχθρικήν. 
Πρδς τδν Συμεών Ματθαίοβιτς όχι μόνον δέν ¿πέκρυπτε τά φρονήματα 
του περί τού Μιχαήλ, αλλά εξ εναντίας τά εφανέρονε καί Ιξέφραζε τήν 
λύπην του, ότι δέν ήτον εύτυχής μέ τδν νεαρόν κληρονόμον. Ό  κύριος 
'Ρ ά τς  είχε διαγνώσει ¿κριβέστατα τδν χαρακτήρα τού προστάτου του καί 
μετήλθεν επομένως τήν έπιτηδειοτέραν πολιτικήν· οί υπολογισμοί του ήσαν 
επιτυχείς. „Τούτο μόνον αρκεί νά μέ κάμη νά μή αμφιβάλλω περί τής 
άφοσιώσεως τού ανθρώπου τούτου, δτι καί αύτδς μετά τδν θάνατόν μου 
χάνει τά πάντα· ό κληρονόμος μου δέν. δύναται νά τδν ύποφέρη . . 
Τήν ιδέαν αυτήν εΐχεν έγκολπωθύ δ γέρων. Λέγουν δέ δτι δλοι οί αύτο- 
κράται, δταν γηράσωσιν, εύκόλως συλλαμβάνονται είς τδ δίκτυον τούτο . . . 
εις τδ δίκτυον τής άτομικώς αποκλειστικής άφοσιώσεως.

Ούχί ¿δίκως δ Συμεών Ματθαίοβιτς ώνόμαζεν ,,ίδικόν του Άρακτσε- 
γέφ“  τδν κύριον 'Ρ ά τς . . . ήδύνατο δά άλλως νά τώ  δώση |ν  άλλο ίνομα_

— E îoat τδ άφωνον δργανόν μου, συνεί&ιζε νά τώ λέγη. Έ |  αρχής 
ήδη ώμίλει πρδς αύτδν είς τδν ενικόν άριθμον, τού δέ θετού πατρός μου 
ή  καρδία έφαίνετο κινδυνεύουσα νά διαρραγή άπδ τήν συγκίνησιν, οσάκις 
καθίστατο άξιος του έμπιστευτικού τούτου λεξειδίου· πλήρεις εύλαβείας οί 
δφθαλμοί του έκρέμαντο άπδ τά  χείλη τού Συμεών Ματθαίοβιτς· μέ άφω
νον άφοσίωσιν έκλινε την κεφαλήν του πλαγίως καί Ιμειδία καλοκάγάθως, 
ώςάν νά έλεγεν: ,,δλως 'ϊμέτερος, όλως 'ϊμέτερος!“

νΩ! πόσον τρέμει ί  χείρ μου καί πόσον σφοδρώς πάλλει ή καρδία 
μου πρδς τδ χείλος τής τραπέζης, προ τής όποιας τήν στιγμήν ταύτην 
κά&ημαι καί γράφω! Εΐνε φοβερόν, φρικώδες δι’ εμέ ν’ ανακαλώ είς 
τήν μνήμην μου τάς ήμέρας έκείνας . . . .  Έ ν  τούτοις όλα θά τά διη- 
γη&ώ . . . όλα μέχρι τέλους.

Κατά τδ βραχύ διάστημα τής πρδς έμέ εύνοίας τού Συμεών Ματ
θαίοβιτς ή άπέναντί μου διαγωγή τού κυρίου 'Ρ ά τς είχε προςλάβει νέαν 
τινά άπόχρωσιν. Μοί Ιπεδείκνυεν εΐδός τ ι Ικτιμήσεως καί ώμίλει πρδς 
εμέ μετά σεβασμού καί οίκειότητος. ώςανεί εΐχον γίνει φρόνιμος καί σοφή 
καί τδν εΐχον πλησιάσει. ,,’Αφήκατε τώρα τά σεμνότυφα εκείνα τσακί- 
σματά σας, μοί εΐπε μίαν φοράν. Καί Ιτση πρέπει! Ό λα ι αύταί αί άρε- 
ταί τής αΐσθηματικότητος — έν συντόμω όλη ή Χρηστομάθεια, —  όλ’ 
αύτά, κορίτσι μου, δέν αξίζουν πεντάρα δι’ ήμας τούς πτωχούς ανθρώ
πους!“ Ό τα ν  όμως ύπέπεσα ύπδ δυςμένειαν καί δ Μιχαήλ δέν τδ έθεώρει 
πλέον άναγκάίον ν’ άποκρύψη ουτε τήν πρδς αυτόν χεριφρόνησιν ούτε ττν
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πρδς έμέ συμπάθειαν του, τότε πλέον δ κύριος 'Ρ ά τς έπροθυμοπονέθη πόΚ 
νά ύπερακοντίση τήν προτέραν του πρδς έμέ σκληρότητα. Άκαταπαύστως 
μέ κατεσκόπευεν, ώςάν νά ήμην ικανή νά διαπράξω πδν έγκλημα καί 
έπρεπε νά διατελώ ύπδ έπιτήρησιν. — ,,Προςέξατε! άνεφώνησε μίαν φοράν 
είςορμών είς τδ δωμάπόν μου μέ τδν πίλον έπί τής κεφαλής καί μέ τά 
βρωμερά του υποδήματα. Δέν θά Ιπιτρέψω ποτέ τοιούτο πράγμα έγώ! 
Ό χ ι  πολύ ’ψηλά τή μύτη! ’Εμένα ετση εύκολα δέν ’μπορεΤ κανείς νά 
μέ γελάση !“

Καί πρωίαν τινά μοί έφανέρωσεν ότι ό Συμεών Ματθαίοβιτς διέτα· 
ξεν είς τδ μέλλον νά μή φανώ πλέον εις τήν τράπεζαν του άνευ ιδιαιτέρας 
προςκλήσεως. Δέν γνωρίζω ποίαν τροπήν ή&ελον λάβει ολα αύτά τά πράγ
ματα, άν δέν συνέβαινε περιστατικόν τι, διά τού όποιου δριστικώς εκρίθη 
ή τύχη μου.

Ό  Μιχαήλ ήγάπα έξαιρετικώς τά άλογα. Συνέλαβέ ποτε τήν ιδέαν 
ό ίδιος νά όδηγήση νεαρόν τινα καί ¿τίθασσον ¿κόμη ίππον. Άλλ’ οότος 
άφηνϊασε, ήρχισε νά λακτίζη καί τδν έρριψεν εξω τού ελκήθρου. Άναί- 
σθητον, μέ έξηρθρωμένον βραχίονα καί μεμωλωπισμένον στήθος τον μετέ- 
φερον είς τήν οίκίαν. Ό  γέρων πατήρ κατελήφ&η ύπδ μεγάλου φόβου καί 
προςεκάλεσε τούς πρώτους ιατρούς της πόλεως. Καί εθεραπεύθη μέν δ 
Μιχαήλ, έν τούτοις ήναγκάσθη νά μείνη κλινήρης επί ενα μήνα. Χαρτια 
δέν έπαιζε· οί ιατροί εΐχον τώ απαγορεύσει τδ όμιλεϊν καί ή άνάγνωσις 
τψ  ήτον έντελώς αδύνατος, επειδή ήνωχλεΤτο παραπολύ κρατών τδ βιβλιον 
διαρκώς μόνον είς τήν μίαν χεύρα. Ή  υπόθεσις έλαβε πέρας άποφασίσαν- 
τος τού Συμεών Ματθαίοβιτς νά μέ προςκαλέση, όπως, καθώς ποτε καί 
παρά τώ  άδελφω, άναλάβω ήδη τδ αξίωμα ¿ναγνωστρίας. 'Ώ  στιγμαί τού 
βίου μου ούδέποτε λησμονούμεναι! ’Αμέσως μετά τδ γεύμα μετέβην παρά 
τώ Μιχαήλ καί έκάθ-ισα πρδ τής στρογγύλης τραπέζης πλησίον τού ημ ί
κλειστου παραθύρου. Κατέκειτο είς τδν τοίχον μικρού τίνος δωματίου 
παρά τδ έστιατόριον Ιπ ί τίνος πλατέος καί ύπδ δέρματος περικεκαλυμμένου 
ανακλίντρου, διακεκοσμημένου κατά τόν συρμόν τής εποχής τής Αυτοκρα
τορίας τού Ναπολέοντος. Ε ίς  τδ ύψηλδν καί κάθετον έπίκλιντρον εύρί* 
σκέτο άνάγλυφον παριστάνον γαμήλιους τελετάς τών αρχαίων. Οταν εις- 
ήλθον εις τδ δωμάτιον ό Μιχαήλ εστρεψεν αμέσως πρδς εμέ τδ ώχρδν 
πρόςωπόν του, έμειδίασε δι’ όλης του της μορφής, άπέμαξε την μαλακήν 
καί κάθιδρον κόμην του καί μέ χ α λ ά ς  ω(>ισε διά τής ήδείας καί μελω
δικής φωνής του.

Έλαβον τδ βιβλίον άνά χάίβας — τότε τά μυθιστορήματα τού Βάλτερ 
Σκώττου ?σαν του συρμού —  κυρίως όμως ενθυμούμαι τδν ,,Ίβαγχόην“ . 
Π ώ ς ετρεμεν ¿κουσίως ή  φωνή μου, όταν έπανελάμβανον τάς λέξεις τής 
'Ρεβέκκας! Διότι καί εις τάς φλέβας μου δά ερρεεν ιουδαϊκόν αιμα . . . 
καί δέν ώμοίαζε μήπως καί ή τύχη μου πρδς τήν ιδικήν της; Δέν επε· 
ριποιούμην καί έγώ έπίσης άσθενή καί έξαίρετον νεανίαν; Πάντοτε όσάκις 
άπέστρεφον τά βλέμματά μου άπδ τών γραμμών τού βιβλίου καί ήτένιζον 
αύτόν, συνήντων τδ βλέμμα του καί τδ γλυκύ καί ιλαρόν μειδίαμα έφ’ 
όλης του τής μορφής. Πολύ δλίγα συνωμιλήσαμεν πρδς άλλήλους, διότι 
ή πρδς τ ί  έστιατόριον συγκοινωνούσα θύρα ήτο πάντοτε ¿νοικτή καί άδια- 
κόπως εύρίσκετό τις παρών εν αύτώ. Ό τα ν  όμως όλοι άπήρχοντο εκεϊθεν, 
έπαυον — διά τί, καί έγώ -δ ίδία τδ άγνοώ — αίφνης τού ν’ άναγινώσκω, 
έναπέθετον τδ βιβλίον έπί τών γονάτων καί ήτένιζον άσκαρδαμυκτεί τδν 
Μιχαήλ- καί αύτδς έπίσης μέ προςέβλεπε. Ό  τότε, τότε ήσθανόμεθα 
τόσην χαράν, τόσην εύφροσύνην! Κ αί τά πάντα, τά πάντα διηγούμεθ·α 
πρδς άλλήλούς χωρίς κινήσεων, χωρίς λέξεων. Καί αι καρδίαι μας συν- 
απηντώντο άμοιβαίως καί συνεχωνεύοντο ώς υπόγειοι πηγαί, αόρατοι, άφω
νοι, ακατάσχετοι! . . .

— 3εύρετε νά παίξητε ζατρίκιον r  δάμαν; μέ ήρώτησέ ποτε.
— Κάτι καταλαμβάνω· άπδ ζατρίκιον, άπεκρίθην.
—  ' Ωραία λοιπόν. Παραγγείλατε νά φέρουν τδ αβάκιον του ζατρι

κίου καί ωθήσατε δλίγον πλησιέστερον τήν τράπεζαν.
Έ κάθησα πλησίον τού άνακλίντρου. Ή  καρδία μου όμως τόσον σφο- 

θρώς έπαλλεν, ώςτε δέν Ιτόλμων ν’ ατενίσω τδν Μιχαίλ — καί άπδ τού 
παραθύρου τδν εΐχον ίδέΓ τόσον ελευθέριος!

Ή ρχισα νά κατατάσσω τους πεσσούς . . . οί δάκτυλοί μου ετρεμον.
• —  Έ γ ώ  . . . .  όχι διά νά παίξω μαζή σας, εΐπεν δ Μιχαήλ μέ 

ύπόκωφον φωνήν κατατάσσων συγχρόνως τούς ΐδικούς του πεσσούς, . . . .  
ήθελον μόνον νά σδς εχω δλίγον πλησιέστερον.

Τίποτε δέν άπεκρίθην καί χωρίς νά ερωτήσω τις πρώτος επρεπε ν’ 
άρχίση μετεκίνησα Ινα τών πεσσών μου . . .

Ό  Μιχαήλ δέν «κινείτο . . . .
Τδν ήτένισα.
Κάτωχρος καί εχων τήν κεφαλήν όλίγον πρδς τά εμπρός κεκλιμενην 

μοί ύπεδείκνυε δ ι’ ικετευτικού βλέμματος τ ίν  χέΓρά μου . . .
Ένόησα αρά γε τδ βλέμμα τούτο; Δέν τδ γνωρίζω, άλλ’ ακαριαία

σκοτοδίνη μέ κατέλαβε. Μέ μεγάλην ταραχήν καί μόλις αναπνέουσα ήρ- 
χασα άλλον πεσσόν, τήν βασίλισσαν, καί τήν μετέθεσα εις τδ άλλο άκρον 
τού άβακίου. Ταχέως δ Μιχαήλ έκλινεν έτι περισσότερον, έψαυσε διά 
τών χειλέων του τούς δακτύλους μου, τούς εθλιψεν έπί τού άβακίου καί 
τούς έκάλυψε διά φιλημάτων. Δεν ήδυνάμην, δέν ήθελον νά τούς απο
σύρω. Έκάλυψα τδ πρόςωπον διά τής έτέρας χειρός μου καί ψυχρά δά
κρυα, ώς πολύ καλά καί τώρα ¿κόμη ενθυμούμαι, ψυχρά μάλιστα, άλλ’ 
ευτυχή, πολύ εύτυχή δάκρυα κατέπιπτον τδ εν κατόπιν τού άλλου επί τής 
τραπέζης. Διότι ήσ&ανόμην πλέον μέ όλην μου τήν καρδίαν τίς ητον ό σό- 
ρων πρδς εαυτόν τήν χεΤρά μου! Ήξευρον ότι δέν ήτο πλέον παιδίον, παρα* 
φερόμενον ύφ’ ενός στιγμιαίου πάθους, δέν ήτο Δδν Ζουάν, ούτε Λοβελάσης, 
άλλ’ ό εύγενέστερος καί ό κάλλιστος άνήρ . . . .  καί αύτδς μέ ήγάπα!

— Ό  Σουσσάνα μου! έψι&υρισεν 6 Μιχαήλ. Ει&ε νά μή χύσης ποτέ 
δι’ έμέ άλλα άπδ αύτά τά  δάκρυα..............

Ή πατήθη — καί άλλα δάκρυα έχυσα δι’ αύτόν.
Έ ν  τούτοις διά τ ί νά εξοδεύω τδν καιρόν μου εις τοιαύτας αναμνή

σεις . . . .  καί μάλιστα τώρα!
Έ γοι καί δ Μιχαήλ ύπεσχέ&ημεν ν’ ανήκωμεν ε’ς άλλτ'λους. Αύτδς 

έγνώριζεν ότι ό πατη'ρ του ποτέ θέν ήθελε τώ  επιτρέψει νά μέ νυμφευθξ 
καί τδ πράγμα τούτο δέν μοί τδ άπέκρυπτεν. Έ γώ  ή ιδία έπίσης δέν 
έπλαττον ¿νειροπολήματα περί τούτου, καί δέν έχαιρον ότι ό Μιχαήλ δέν 
μέν ήπάτα — διότι α ύ ίό ς  νά μέ άπατη'ση δέν ijêvvuco  — αλλά μόνον 
διότι αύτδς ό ίδιος δέν έξηπάτα τδν εαυτόν του. "Οσον άφορα πρδς εμέ 
τίποτε δέν έζήτουν καί θά τδν ήκολούθουν όπου καί άν αύτδς θά  ήθελε. 
— Θά γίνης σύζυγός μου, μοί έλεγε πολλάκις· έγώ όμως δέν είμαι όμοιος 
πρδς τδν Ίβαγχόην · γνωρίζω πολύ καλά ότι καμμίαν δέν θά έχω εύτυχίαν 
πλησίον μιας λαίδης 'Ράβενας,

Ό  Μιχαήλ ΐάθη μετ’ δλίγον εντελώς. Δέν κατώρθωσα πλέον νά τδν 
ίδω · έν τούτοις τά πάντα εΐχον πλέον μεταξύ ημών συμφωνηθη. Έ ζ ω ν  
μόνον διά τδ μέλλον. Διά τά περί έμέ ούτε οφθαλμούς εΐχον ούτε ώτα. 
Ιίεριβαλλομένη ύπδ ομιχλώδους πέπλου έπλεον εντός μυθώδους τινδς καί 
γαληνίως άλλά ταχύτατα ζέοντος ρεύματος. Ο ί εχθροί μ3ς κατεδίωκον καί 
μας κατεσκόπευον. ’Ενίοτε παρετήρουν τά μοχθηρά βλέμματα τού πα- 
τρυιού μου καί ήκουον τδν αποτρόπαιον γέλωτά του. Άλλά μόνον επί μίαν 
μόλις στιγμήν κατώρ&ουν τά βλέμματα ταύτα καί δ γέλως εκείνος νά μέ 
μετα&έσωσιν είς τήν γυμνήν πραγματικότητα. Τότε κατελαμβανόμην μέν 
ύπδ τρόμου, άλλ’ άμέσως πάλιν τά έλησμόνουν καί παρεδιδόμην εκ νεου 
εις τδ γαλήνιον εκείνο καί ταχύρροον ρεύμα . . . .

Τήν παραμονήν τής μεταξύ ημών συμφωνη&είσης άναχωρήσεως τού 
Μιχαήλ (έπρόκειτο κρυφίως νά έπιστρέψη καί νά μέ άπαγάγη) έλαβον διά 
τού ιδιαιτέρου θαλαμηπόλου του μίαν οημείωσιν τταρ’ αύτού, διά τής όποιας 
μέ προςεκάλει νά τδν συναντιίσω περί τήν 9 '/2 τής εσπέρας εις τήν αί
θουσαν τού σφαιριστηρίου, εύρύχωρον καί χαμηλόν δωμάτιον, τδ όποιον 
έκειτο πρδς τδ μέρος του κήπου. Μοί έγραφεν ότι ήθελε νά σκεφ&ή τήν 
ύπό&εσιν μαζή μου άποφασιστικώς πλέον. Δίς ήδη εΐχομεν συναντήσει 
άλλήλους είς τδ δωμάτιον τούτο, έγώ 8ε έφερον καί τδ κλειδίον της εξωτε
ρικής θύρας. Ά μα έφθασεν ή ένάτη κάί ήμίσεια, έρριψα τήν γούνάν μου 
περί τούς ώμους, άπεμακρύνθην άθορύβως άπδ τήν κατοικίαν μας καί- 
εφ&ασα άνευ ¿«ευκταίου διά μέσου τής τριζούσης χιόνος μέχρι τής θύρας 
τής αιθούση; τού σφαιριστηρίου. Ή  ύπδ τής όμίχλης ελαφρώς περισκε- 
πομένη σελιίνη ίστατο ώς ώχρα' τις πλάξ κα&έτως ύπέρ τήν στέγην τής 
οικίας καί δ άνεμος ήκούετο σφοδρώς συρίζων περί τήν γωνίαν τού τοί
χου. Μέ κατέλαβεν έλαφρδν ρίγος, έν τούτοις έθηκα ττν δπήν · τού· κλεί
θρου. Είςήλθον είς τδ δωμάτιον, έκλεισα πάλιν τήν θύραν καί έστρά- 
φην . . . .  νΕκ τίνος τών μεταξύ τών παραθύρων διαστημάτων απέχω- 
ρισ&η μία σκοτεινή μορφή, ¿προχώρησε βήματά τινα πρδς έμέ καί έστά&η. 
πάλιν . . . .

— Μιχαήλ! ¿ψιθύρισα.
— Ό  Μιχατλ εύρίοκεται κατά διαταγήν μου περιωρισμένος. Έ γώ  

είμαι! άπεκρίθη μία φωνή είς τδν ήχον τής όποιας ί  καρδία μου συν- 
εσφίχθη.

Έμπροσθ-έν μου ίστατο ό Συμεών Ματθαίοβιτς!
— Καί γιά  πού είσαι, βρώμα!; έφώνησε μέ οξείαν φωνήν. Ά φ ' 

οδ δίδεις συνεντεύξεις ’ςέ τρελλούς νέους, πρέπει συγχρόνως νά ’μπορξς 
νά μού δώσης λόγον καί απόκρισιν!

Ναρκώδης φρίκη άπεπάγωσέ μου τά μέλη καί δ ι’ όλων μου τών 
δυνάμεων προςεπάθουν νά φθάσω τήν θύραν — άλλά μάτην! 'Ως διά 
σιδηρών δνύχων εΐχεν ό Συμεών Ματθαίοβιτς άρπάσει διά τών δακτύλων 
του τους βραχίονας μου.

— Άφήστέ με, à  άφήστέ με! εΐπον τέλος ίκετευτικώς.
—  Ούτε βήμα άπό έδώ, σάς λέγω!
Ό  Συμεών Ματθαίοβιτς μέ ώθησεν έπί τίνος Ιδρος.. Ε ίς  τδ ημί·
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φως δέν ήδυνάμην νά ίδω  τό πρόςωπόν του, άπέστρεφον δ5 άπ’ αύτού 
καί τό πρόςωπόν μου· ήκουον 3μως ότι δυςκόλως άνέπνεε καί έτριζε τούς 
¿δόντας του. Φόβον η απελπισίαν δεν ήσθανόμην,. άλλ’ έκπληξιν, περίερ
γό? τι? καί είς ¿μέ ανεξήγητο? Απορία με είχε κατελάβει. Τό ίδιον θά 
συμβαίνει και εις το ατυχές αιχμάλωτον πτηνόν, όταν εις τούς όνυχα; του 
γυπός βαίνη προ? τόν θάνατον . . . . καί ή χειρ επίσης τού Συμεών Ματ- 
θαίοβιτς, ήτις έξηκολούθει ακόμη νά με κρατή σΐερεώς, μέ Ιθλιβεν <5? 
όνυξ γυπό? . . . .

— ’Αχώ! ανέκραξε σαρκαστικώς. ’Αχοί! Έ τσ η  λοιπόν εΐνε! . . . . 
τόσο λοιπόν τά ’φκιάσατε; . . . Τώρα όμως νά ίδής!

Έ δοχίμασα νά ¿γερθώ, άλλ’ αύτός μ ’ έσεισε μέ το'σην δύναμιν ω?τε 
άπό τόν πόνον παρ’ όλίγον νά έκπέμψω μεγάλην κραυγήν. Τό στόμα του 
ειχεν υπερεκχειλίσει ύβρεων, προςβολών καί απειλών . . . .

— Μιχαήλ, Μιχαήλ πού.εισαι; Χώσε με! έφώνουν στενάζουσα.
Καί πάλιν μέ διέσεισεν ό Συμεών Ματθαίοβιτς. Τήν φοράν ταύςην

δεν ήδυνήθην πλέον νά κρατηθώ καί — έξέπεμψα ίσχυράν κραυγήν.
Αυτό ¿φάνη ότι |γήργησεν έπ’ αύτού. Έ γινεν όλίγον ήσυχώτερο? 

καί ηλευθέρωσε τόν βραχίονα μου· έμεινεν ομως ¿λίγα τινά βήματα προ 
Ιμοΰ, μεταξύ της θύρας καί εμού . . . .

Παρήλθ-ον λεπτά τινα εν σιωπή . . . .  Έ γώ  δέν έκινούμην Ιντε- 
λώς· αυτός δέ έξηκολούθει βαρέω? ν’ άναπνέη.

— Μείνατε εκεί ’πού χάθεσθε, ήρχισεν Ιπ ί τέλους, καί άποκριθήτε. 
Δείξατε μοι δτι δέν ¿χάσατε ακόμη π ϊν  αίσθημα ηθικής, οτι ακούετε τήν 
φωνήν τής φρονήσεως. Ά ν παρεσύρθητε μόνον άπό στιγμιαίαν τινά εξα- 
φιν, τότε ’μπορώ αύτό τό πράγμα νά τό συγχωρήσω· ερριζωμένην όμως 
ίσχυρογνωμοσυ'νην ποτέ δέν συγχωρώ! Μήπως ό υίάς μου . . .  ό Μιχαήλ, 
ί  υιός μου, σας ύπεσχέθη νά σας νυμφευθή; ΕΤνε άληθεια; . , . Άπο- 
κριθήτε λοιπόν! Σας τό ύπεσχέθη αυτό τό πράγμα;

Φυσικώς ούδεμίαν εδωκα άπόκρισιν.
’Ολίγον ελλειψε νά παραφερθή πάλιν 6 Χυμεών Ματθαίοβιτς.
— Την σιωπήν σας παραδέχομαι ώς άπάντησιν καταφατικήν, έξη- 

κολούθησε μετά τινα διακοπήν. Τ ό ¿βάλατε λοιπόν έτση καί καλά μέ 
τό votJ σας νά χίνητε νύμφη του υίού μου; Περίφημα! ’Αλλ’ ας άφήσω- 
μεν αυτά τώρα — σείς δέν εΐσθε δά πλέον κορίτσι δεκατεσσάρων χρόνων 
καί ’ξεόρετε, δλοτ οί νέοι κάμνουν ταίς πλέον βλακωδέστερους υποσχέσεις 
διά νά φθάσουν εις τόν σκοπόν τους. ’Λλλ’ άς άφτ'σωμεν αύτά τώρα — 
πώς ’μπορούσατε σείς νά ελπίζετε ¿τι εγώ, 6 όποιος κατάγομαι άπό αρ
χαίο έπίσημο σπητι, εγώ ό Συμεών Ματθαίοβιτς Κολτόβσκης, θά έδιδόν 
ποτέ ττνσυγκατάθεσίν μου είς ενα τοιοΰτον γά μ ο ν ;. Άλλά ¿νομίζετε άρά 
γε ¿τι ’μπορούσε νά γίνη αυτός καί χωρίς τήν πατρικήν μου εύλογίαν; 
Α, ετση λοιπόν! Ή θελα ν  τά τρυγόνια μας νά φύγουν κρυφά, νά ’παν- 
δρευθοϋν κρυφά, ύστερα νά επιστρέφουν, νά παραστήσουν κωμωδίαν καί 
να πέσουν εις τούς πέδας τού γέρου μέ τήν έλπιδα, ¿τι επί τέλους θά  κα
τορθώσουν νά- τού μαλάξουν ττν  κ α ρ δ ιά  ’ςτό διάβολο, ’μά επί τέ
λους άπόκριθητε λοιπόν!

Έκλινον μόνον τήν κεφαλήν. Νά μέ φονεύση η’δύνατο, άλλά νά μ’ 
έξαναγκαση. νά ομιλήσω . . . αυτό δεν ήτο πράγμα τών δυνάμεών του.

.’Επί, τινα λεςηά περιήρχετο εις τό δωμάτιον.
—  Λοιπόν, ακούσατε! ήρχισε μέ φωνήν πολύ ήσυχωτέραν. Δέν πρέ

πει. νά πιστεύετε . . . νά μ ή  φαντα'ζεσθε .. . . βλέπω, ¿τι μέ σάς πρέπει 
νά μετέρχεται-τις άλλους τρόπους . . . άκουστε λοιπόν, ’Εννοώ τήν θέσιν 
σας.. Έτρ,ομάξατε, τά ¿χάσατε διά μιδς , . . σύνελθετε λοιπόν πάλιν. Τήν 
στιγμήν ταύτην θά σάς φαίνωμαι, ώςάν τέρας . , . ώςάν τύραννος· αύτό 
εγώ ’ξεύρω. να τό Ικτιμήσω. Άλλα φαντασθήτε μίαν φοράν τόν εαυτόν 
σας εις. τήν θέσιν μ ο ν  πώς ’μπορούσα νά μείνω ’ς ενα τέτοιο πράγμα 
αδιάφορος καί-νά μή παρασυρθώ εις λέξεις άναρμόστους; Έ ν  τούτοις εγώ 
σάς άπέδειξα ήδη, δτι δέν εΤμαι τέρας, ¿τι καί εγώ έχω καρδίαν. Άνα- 
λογισθήτε μόνον πόσον περιποιητικός ήμην πρός σάς μετά ττν άφιξίν μου 
είς τό κτήμα, καί άργότερα επίσης — μέχρι τών τελευταίων ήμερων — 
μέχρι της άσθενείας τού υιού μου. Δέν θέλω νά περιαυτολογήσω, μέ τάς 
ευεργεσίας μου, άλλά μοί φαίνεται, ¿τι αι’τή /  ευγνωμοσύνη έπρεπε νά σάς 
εμποδίση άπό τόν όλισθηρόν δρόμον, είς τόν όποιον τρχίσατε νά περι- 
πατήτε

'Ο  Χυμεών περιεπάτησεν άκόμη στιγμάς τινας εν τγί δωματίω, έπειτα 
εστάθη εμπροσθέν μου καί ίκρουσεν έλαφρώς τήν χεΤρά μου, τήν Ιδίαν 
χεϊρ.α, ή τ ις  έτρεμεν άκόμη εκ της αλγεινής πιέσεως καί έφ’ ής ¿πί πολύν 
καιρόν, κατόπιν-έφαίνοντο κυανάϊ κηλίδες.

ι -  -Αύτό. εινς· ήρχισεν ¿κ νέου. Εύκολα αναφτούμε· πολύ ..εύκολα 
παραφερίμεθα-!- Δέν θέλομεν νά κοπιάσιωμεν ¿λίγον καί νά σκεφθώμεν· 
δέν θελομεν νά έξετάσωμεν πού εΰρίσκεται τό αληθινόν συμφέρον μας καί 
πού πρεπει νά τό άναζητήσωμεν. Θά μ ’ έρωτήσητε, πού εΤνε τό συμφέ
ρον τούτο; Πραγματικώς, δέν έχετε ανάγκην νά τρέχητε μακρυά διά νά

τό εύρήτε —  ίσως τό έχετε μάλιστα ήδη εις χείράς σας. "Οσον άφοργ 
¿μέ, ¿γώ ώς πατήρ καί ώς κεφαλή τής οικογένειας οφείλω βέβαια’ αύστή- 
ρώς νά επιτηρώ τά πάντα — αύτό εΤνε τό καθήκέν μου. Άλλά δέν εϊμαι 
μόνον πατήρ· καί εγώ είμαι άνθρωπος· καί αύτό τό ’ξεύρετε. . Βέβαια 
εΤμαι πρακτικός άνθρωπος καί ώς τοιοΰτος δεν δύναμαι νά. υποφέρω φυ- 
σικως τοιαύτας άνοησίας· δ ι’ αύτό πρέπει νά 'βγάλετε άπό τό κεφάλι σας 
αύτάς τάς τερατώδεις ελπίδας, διότι αύταί καμμίαν πλέον δέν έχουν ση
μασίαν. Περί της άνηθικότητος τού διαβήματος δέν θέλω κάν νά ομι
λήσω . . . τό πράγμα τούτο καί σείς ή ιδία θά τό εννοήσητε, άμα συν- 
έλθητε είς τόν εαυτόν σας. Χωρίς νά επαινεθώ, σας λέγω ¿τ ι ¿γώ  δέν 
ήόελον περιορισθή είς ¿σα έκαμα διά σας· ήμην πάντοτε έτοιμος — καί 
είμαι καί τώρα άκόμη — νά σας λάβω υπό τήν προστασίαν μου, νά Ιξα- 
σφαλίσω τό καλόν σας, νά καταστήσω τό μέλλον σας εντελώς χωρίς φρον
τίδας· διότι γνωρίζω νά εκτιμήσω τήν άξίαν σας· άποδίδω ¿λα τά  δίκαια 
είς τά προτερήματα σας καί τήν φρονιμάδα σας, καί τέλος — (είς τάς 
λέξεις ταύτας ό Συμεών Ματθαίοβιτς εκλινεν όλίγον πλησιέστερον πρός εμέ) 
— έχετε κάτι ’ματάκια, ιίίςτε νά ’πώ  τήν αλήθειαν . . . .  βέβαια εΤμαι 
τώρα ’ςτά χρόνια μου, άλλά νά μείνη κανείς εμπροσθέν των ολως αδιά
φορος . . . . τό εννοώ . . . .  αύτό εΤνε δύςκολον, εΤνε πραγματικώς δύς- 
κολον . . . .

Φρίκη μέ κατέλαβεν είς τούς λόγους τούτους. Χχεδόν δέν επίστευον 
είς τά ωτά μου. Κατ’ άρχάς Ινόμιζον ¿τι ύ Χυμεών Ματθαίοβιτς ήθελε 
νά έξαγοράση τήν παραίτησίν μου, ήθελε νά μοί προςφέρη ,,άποζημίωσίν“ 
τινα . . . Άλλ’ αί’το ί  οί λόγοι!! Ο ί όφθαλμοί είχον βαθμηδόν συνειθίσει 
εις τό σκότος καί τώρα ήδυνάμην νά ίδω  καθαρώς τό πρόςωπον τού Συ
μεών Ματθαίοβιτς. Έ μ ε ιδ ία  τό γεροντικόν εκέΐνο πρόςωπον, καί τό τέρας 
εκείνο ¿πήγαινε καί ήρχετο έμπροσθεν μου μέ βραχέα βήματα . . . .

— Λοιπόν πώς εΤνε τά  πράγματα; ήρώτησεν επί τέλους. Σας αρέ
σει ή προςφορά μου;

—  Π ροςφ ορά  . . . . ! ;  επανέλαβον Ιγώ άκουσίως . . . .  Ούτε τό 
παραμικρόν εΤχον Ιννοήσει.

Ό  Χυμεών Ματθαίοβιτς έξερράγη είς γέλωτα . . . ναι πραγματικώς, 
είς τόν ίδια’ζοντα αυ’τω άπστρο'παιον εκείνον καί ύξύν γέλωτα.

— Αί δά βέβαια! άνεφώνησε. Σείς τά νέα κορίτσια — έδιώρθωσε 
τήν φράσιν του — σείς αί νε'αι κυρίαι όνειρεύεσθε ολαι μόνον τούς νέο υς· 
αύτοί ’μπαίνουν ’ςτό κεφαλάκι σας ’ ςάν στοιχειά . . . καί τίποτε περισσό
τερον! Χφρίς έρωτα δέν ήμπορεΐτε πλέον νά'ζήσετε! Φυσικά, καί ποιος 
θέλει τό εναντίον; Λαμπρό πράγμα εΤνε αυτή ή νεότης! Πλήν μόνον οί 
νέο ι άρα γε ’μπορούν ν’ αγαπήσουν; Σάς διαβεβαιώ, οτι πολλών ηλικιω
μένων άνδρών ή καρδία πάλλει θερμότερον παρά τήν τόσων θερμοκεφά- 
λων νέων . . . .  Καί άμα μίαν φοράν Ινας γ έρ ο ς  άνθρωπος άγαπήση κα
νένα, ό έρως του μένει αιώνια στερεός ’ςάν βράχος! Αυτός άγαπδ αιω
νίως! Οχι καθώς οί άγένειοι αύτοί μπούφοι . . . οί όποιοι γυρνούν καί
άλλάσσουν μέ τόν άνεμον.............. Αύτό εΤνε· καί δέν πρε'πει δά ίτση
νά κάμνη κάνεις τσακίσματα καί τόν ¿ντροπαλό ’ςτούς γέρους! Αύτοί 
’μπορούν πολλά νά κάμουν, πολλά! Φθάνει μόνον νά ’ξεύρη κανείς πώς
νά τούς μεταχειρισθή! Ναι β έ β α ια  έτση εΤνε! Καί πώς πρεπει
νά φερθούν κι’ αύτό τό ’ξεύρουν οί γέροι . . . .  χ ιχ ιχΐ . . . . — - Ό  Συ
μεών Ματθαίοβιτς ¿γέλασε πάλιν. — Παραδείγματος χάριν . . . .  επιτρέ
ψατε μοι . . , . τό χεράκι σας . . . . .πρός δο κ ιμ ή ν .................νά. μόνον
έτση, πρός δο κ ιμ ή ν ..............

Ανεπήδησα όρμητικώς καί τόν ώθησα πάση δυνάμει εις τό στήθος. 
Ώπισθοχώρησε κλονιζόμενος καί ¿λίγου δείν επιπτε κατά γης. Κραυγή 
άδυναμίας καί τρόμου Ιξέφυγε τών χειλέων του. Ή  άνΆ ρω πΙνη  γλώσσα 
δέν έχει λέξεις διά νά έκφραση τήν περιφρόνησιν, τήν βδελυγμίαν καί τόν 
αποτροπιασμόν μου πρό τού ανθρώπου τούτου. ’Εν άκαρεί μ’ εγκατέλειψε 
πάν αίσθημα φόβου.

— Έ ξ ω , ουτιδανόν γερόντιον! άνέκραξα πρός αυτόν. Έ ξ ω , κύριε 
Κολτόβσκη, άνθρωπε άπό παλαιό καί σημαντικό σπήτι! Καί είς τάς φλέ
βας μου κυκλοφορέϊ τό αΤμά σας, τό αίμα τών Κολτόβσκη, άλλά κατηρα- 
μένη εστω ή  ήμερα καί τ  ώρα εκείνη, καθ’ ήν τρχισεν εντός αύτδν νά 
κυκλοφορή!

— Τ ί;  . . . τ ί  λέγεις αύτού; . . . τ ί; έτραύλισεν ό Συμεών.Ματ- 
θαίοβιτς πνιγόμενος σχεδόν υπό τής λύσσης. Τολμάς . . . τήν στιγμήν 
. . . . ότε σε συνέλαβον . . . .  ϊτε  ήθελες νά ’πδς ’ ςτόν Μιχαήλ . . . .  
πώς, πώς!;

’Αλλ’ ¿γώ δέν ήδυνάμην πλέον νά κρατηθώ. ’Απελπισία, ούδέν ¿ριον 
έχουσα, «Τχε μέ καταλάβει.

— Καί σύ —  σύ έ αδελφός τού άδελφού σου, — σύ ¿τόλμησες νά 
τολμήσης, νά σκεφθής . . . .  καί τ ί μ’ ¿θεώρησες λοιπόν; Καί ν.οοχ επί 
τέλους τόσον τυφλό?, ώςτε νά μή παρατήρησης άπό πολλοΟ τήν βδελυγ
μίαν, τήν όποιαν μοί Ιμπνέεις . . Έτόλμησες νά μεταχειρισθης τήν
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λέξιν ,,προςφοράν“ ; Άμέίως, αυτήν τήν βιγμήν άφησε με ν
Απέλ^ω.

Καί έπροχώρησκ πρός τήν ύύρον.
— Ά ,  ετστι λοιπόν! . Τώρα ’μπορεί νά όμίΛη'ση! εΤπεν 5 Συμεών 

Μ«τ?)·αίββιτς καταληφθείς πάλιν υπό λόσσης, άλλά μή τολμών νά πλησιάβη 
πρ'ός Ιμέ . . . Στόσου ού νά ΐδης . . . .  Κύριε 'Ράτ«, Κύριε Δαμιανέ 
'Ράτς, είςέλύίτε!

Ή  άύρα της αΐύούσης του σφαιριατηρίου, ήτις ευρίσκετε απέναντι 
εκείνη« δι’ ή« εΤχον εγώ είςέλ&ει, ήνοίχ'οτ, βίαιοι; καί ένεφανίαύη δ πα- 
τρυιός μου κρατών φώς εΐς άμφοτε'ρας τά« χείρας. Τό άμφοτερω'Ο-εν φω· 
τιζόμενον στρογγυλόν καί έρυύρόν πρόςωπόν του άπήστραπτεν έν τώ 
ύριάμβω τη« κεκορεσμένης έκδικη'σεώς του, έν τί; δουλική χαρδ διά τήν 
επιτυχίαν του αισχρού αυτοί? κατορθώματος . . . , ν2 ,  αυτούς τού« δυς- 
ειδεΐς λευκού« ύφύαλμούς πο'τε πλε'ον ί>ά παύσω του νά τού« βλέπω!

— Συλλάβετε Αμέσως τήν κόρην ταύτην!. άνεφώνησεν δ Συμεών Ματ· 
ύαίοβιτ« στρεφόμενο« πρός τόν κύριον'Ράτ< καί δεικνύων εμέ διά τη« τρε- 
μούσης χειρό« του. Πήγαινε την sie τήν κατοικίαν σου καί κλείσε την 
$ k  Ιν δωμάτιον . . . .  ωζτε . , . . νά μή μπορή σίτε δάκτυλον νά κί
νηση, νά μή ’μπορη oute μυίγα νά τήν πλησιόση! . . . .  μέχρι νεωτέρα« 
διαταγή«! Ν ά καρφώαης καί τδ παράδυρον, άν ήνς ανάγκη! Ή  κεφαλή 
σου δά μοί ήνε έγγυ'ησις δι’ αυτήν!

Ό  κύριο« 'Ράτρ εδηκε τά κηρία επί τού σφαιριστηρίου, ύπεκλίδη 
πρό τού Συμεών Ματ&αιοβιτς μέχρι τη« ύσφύος καί προεβη πρός εμέ, 
σαρκαστικό?« μειδιών καί μέ κλονούμενα βήματα. Τοιουτοτρόπω« εφέρ- 
πει καί ή γαλή πρός τόν ποντικόν, εΐς 0ν ούδαμόδεν παρουσιάζεται σω
στική τι« διέξοδο«. "Όλη ή τόλμη μου μέ είχε πάλιν εν τώ άμα έγκατα- 
λίπει. Τό ήξευρον ότι αύτός ό άνύρωπος ήτον ικανός νά μέ κτυπήση. 
Έτρεμον, πρό{ έντροπήν μου, πρό« αΤσχό« μου πρέπει νά τό εϊπω, έτρε- 
μον ενώπιον του άνδρώπου τούτου.

— Λοιπόν δεσποσύνη, ήρχισε λε’γων δ κύριος'Ράτ«, λάβετε, παρα
καλώ, τόν κόπον νά μέ συνοδεύσητε!

Βραδέως μ ’ ελαβεν από τού βραχίονο«. Ένόησεν ότι δέν ήδελον 
άντιστη. Έπροχώρησα πρό« τήν δύραν. Τήν στιγμήν εκείνην δέν έσκε- 
«τόμην άλλο τι παρά μόνον πώ« ν’ άπομακρυνδώ όσον τό δυνατόν ταχό- 
τερον άπό τού Συμεών Ματδαίοβιτ«.

Άλλ’ δ άπεχδή« γέρων έτρεξε κατόπιν μα«· ό 'Ράτ« μ’ έσταμάτησε 
καί εστρεψε τό πρόίωπόν μου προ« τόν προστάτην του.

— Ά ! άνέκραξεν οδτος άπειλών με διά τού γρόνδου του. ’’Λ ! είμαι 
δ άδελφδ« —  τού άδελφού μου; Δεσμοί αίματος, α ϊ; Πό?«; Τόν έξά- 
δελφον όμω« ’μπορούν νά τόν ’πανδρευδούν; Μπορούν; Πώ«; Σό, πή
γαινε την! προ«ξδηκε στραφεί« πρό« τόν δετόν μου πατέρα. Καί, ακούει«, 

•Άνοιξε καλά τά ’μάτια καί τ ’ αυτιά σου! Καί τό παραμικρόν άν άκούσω;
ή τιμωρία δά ήνε παραδειγματική . . . εμπρός!

Ό  κύριο« 'Ράτ« μέ ώδήγησεν εΐς τό δωμάτιόν μου. "Οτε διεβαί- 
νομεν τήν αυλήν, ούδεμίαν λέξιν άπέτεινε πρός «μέ, άλλ’ έξακολουδητικώ« 
έγελα κατ’ Ιδίαν, Έκλεισε τά« έυρας καί τά παραθυρόφυλλα καί υπεκρίδη 
ότι ήδελε ν’ άποσυρδη· έν τούτοι« έστράφη πάλιν οπίσω, ύπεκλίδη πρό 
έμού, όπως όλίγον προηγούμενο»« πρό τού Συμεών Ματδαίοβιτ«, μέχρι ττς 
όσφύος καί έξερράγη είς άκράτητον καί σαρκαστικόν γέλωτα.

— Καλή νύκτα, χαριτωμένη βασιλοπούλα! έφώνησεν υποκώφως. Άχ, 
τ ί  κρίμα νά μή έπιτύχης ’«τό ψάρεμμα τού ευγενούς πρίγκηπος! Τό σχέ- 
διον αυτό καδ’ εαυτό δέν ήτο βλακώδες. Άλλως αυτό ας χρησιμεύση ώ« 
μικρόν μάδημα διά τό μέλλον καμμίαν αλληλογραφίαν! Χώ . . χω . . 
χώ ! Καί τ ί  λαμπρά πού εγινεν όλη ή υπόδεσις!

Άπεμακρόνδη, αίφνης όμως πάλιν προέβαλε τήν κεφαλήν του διά 
της δύρα«.

— Λοιπόν, σέ ¿λησμόνησα; ΑΪ; Έκράτησα τόν λόγον μου ή όχι; 
Χώ . . « χω . . . χώ!.

Ή  κλεί« εξέπεμψε τριγμόν έν τή> κλείδρω καί κατόπιν έπεκράτησε 
τελεία σιγή! Άνέπνευσα έλευδέρως. Ειχον φοβηδή μή δέση τά« χεΐράς 
μου — άλλ’ αύταί ήσαν Ιλεύδεραι — ήσαν ίδικαί μου. Έ ν  τώ άμα άπέ- 
κοφα τό μετάξινον σχοινίον άπό τού πρωινού μου ένδύματος, εσχημάτισα 
βρόχον 3t’ αότού καί ήμην έτοιμο« νά ρίψω αυτόν περί τόν τράχηλόν μου 
. . . , άλλ’ όχι! Έρριψα πάλιν ταχέως τό σχοινίον μακράν μου καί εΐπον 
μεγαλοφώνως: „Δέν πρέπει νά δοκιμάσουν αύτήν τήν εύχαρίστησιν! Καί 
πραγματικό?« δέν εΐνε μωρία τούτο; Δύναμαι νά διαδέσω τά τη« ζωή« 
μοί» χωρίς νά τό γνωρίζη ό Μιχαήλ, τη« ζωή«, ή οποία εις αύτόν και 
μόνον άνήκει; Ό χ ι ,  δήμιοι, όχι! ’Ακόμη δέν έκερδήσατε τό παιγνίδι! 
Αυτό« δά μέ σώση, δά  μέ άποσύρη άπό τήν κόλασιν αύτήν έδώ, αυτός 
. . .  . '2  Μιχαόλ μου!

Τότε όμως ένεδυμήδην ότι καί αύτός ήτο περιωρισμένο« . . . καί 
έπεσα κατά πρόςωπον έπΐ τής κλίνης καί ήρχισα νά κλαίω, πικρώ« νά δρηνδ.

Μόνη δέ ή ιδεα, ότι ίσως έ βασανιστής μου ισταται έξω τής δύρα« καί 
ακροαζεται καί δριαμβεύει, μ’ εκαμε νά κρατήσω τά-δάκρυά μου . . . .

Ε ίμαι καταβεβλημένη, Άπό προιίας ήδη γράφω καί τώρα εγινεν 
εσπέρα. Ά ν όμως άπαξ άφήσω κατά μέρος τά φύλλα ταύτα, γνωρίζω ότι 
δέν δά  κατορδώσω νά λάβω έκ δευτέρου τήν γραφίδα . . . . δά  σπεύσω 
λοιπόν ταχέω« πρόί τό τέλος. ’Επίσης δά ήτο άνώτερον των δυνάμεων 
μου νά-διηγηδώ όλα τά βάσανά μου, όσα ύπέστην μετά τήν φοβέραν εκεί
νην ή μέραν.

Μετ’ ολίγον καιρόν μέ άπήγαγον έντός κεκλεισμένης άμάξης είς τινα 
άπομεμακρυσμένον άγροτικόν οίκίσκον. Μ’ έδεσαν εν μέσω αγροίκων άν- 
δρωπων καί μ’ έκράτησαν επί Ιξ έλοκλήρους εβδομάδας περιωρισμένην. 
Ουδέ μίαν κδν στιγμήν ήμην μόνη.

Μόλις μετά παρέλευσιν αρκετού χρόνου έμαδον, ότι έ πατρυιό« μου, 
αμα τη αφίξει τού Μιχαήλ ήμας τούς δυο μα« περιεκύκλωσε διά κατα
σκόπων καί τόν υπηρέτην, δςτις μοί έφερε τήν σημείωσιν τού Μιχαήλ· 
ειχε δωροδοκήσει. Έ πίση? εμαδον, ότι τη επαύριον συνέβη μεταξύ αυτού 
καί τού πατρός του φοβερά καί λίαν δορυβώδης διένεξις. 'Ο  πατήρ του 
« ν  ί ι χ ί  καταρασδή. Ό  Μιχαήλ όμως εΤχεν όρκισδή σύδεπστε πλε’ον νά 
δεση ποδα ει« τόν πατρικόν οικον καί ταύτοχρόνως ίπανέκαμφεν είς Πε- 
τρούπολιν, Ε ίς τόν λάκκον όμως, δν εΤχε σκάψει δ ι’ Ιμέ ό κύριος 'Ράτ«, 
επεσεν αύτός ό ίδιο«. Ό  Συμεών Ματδαίοβιτ« τώ  εδήλωσεν, ότι ήτον 
αδύνατον πλέον είς τοιαύτας περιστάσεις νά μένη είς τό κτήμα του μα- 
κρότερον χρόνον καί νά τό διευδύνη. ΕΤνε φανερόν ότι αί ύπηρεσίαι, αί- 
τινες ούδενα παρέχουσι καρπόν εϊ« τόν αύδέντην, συνήδως δέν ανταμεί
βονται. Καί επειτα ήτον ανάγκη νά εόρεδή καί εΐς άλλο« ύπεύδυνος διά 
τό γεννηδεν ,,σκάνθαλον“ . Όπωςδήποτε όμως ό Συμεών Ματδαίοβιτ« 
ιπεκρίνετο κατ’ άλλον τρόπον τόν μεγαλόφρονα απέναντι τού κυρίου 'Ράτς· 
τώ  παρέσχε τά μέσα νά μετοικήση εΐ? Μόσχαν καί εκεί νά έγκατασταδη. 
Γίρδ της εις Μόσχαν άναχωρήσεω« μέ μετέφερον πάλιν εΐ« τό οίκημά μας, 
άλλ εξηκολου'δουν όμως «υστηρώς νά μ’ επιτηρώσι. Ή  απώλεια τής „κα
λή«“ δεσεω«, τήν οποίαν ό δετός μου πατήρ ,,χάριν εμού ύπέστη“ παρώ- 
ξυνεν ετι μάλλον τήν κατ’ εμού πικρίαν του.

—  Καί ποΐον τάχα ήδέλησεν αυτό« νά τρομάξη; έλεγεν ώρυόμενο« 
σχεδόν εκ τή< λόσσης. Λύτό μόνον ήδελα νά ’ξεόρω! Βέβαια ό γέρος 
ειχε πλέον ανάψει, δ ι’ αύτό εβιάσθηκε πολύ καί επεσεν έξω. Τώρα πλέον 
πού τόσον προςεβλήδη ή φιλο:υτία του, φυσικά ή βλάβη δέν ήμπορίί νά 
επανορδωδή. Αν ήδελεν ομιος περιμείνει ακόμη μερικά« ημέρα«, ήμεΤς 
δά είχομεν τώρα επιτύχει τόν σκοπόν μας μέ τρόπο. Σ ε ις  δεν δά εκά- 
δησδε τώρα ’«τά χρ ύ α  καί i y w  δά έμενον εκεί όπου ήμην! Αύτό όμως 
είνε! Αί γυναίκες έχουν μακρυά μαλλιά καί κοντό μυαλό! Άλλά μέ τήν 
υπομονή! Άπό οας, όπως καί άν έχη, έγώ δά πάρω τό μερτικό μου, καί 
εκείνος ό ερωτόληπτος μπούφος — (δι’ αύτού όπηνίσσετο τόν Μιχαήλ) — 
εκείνος δά μέ δυμδται όλη του τή ζωή!

Ή μ η ν  φυσικώί ήναγκασμένη νά καταπιώ όλα« αυτά« τά« προςβολάς. 
Τόν Συμεών Ματδαίοβιτ« ούδέποτε πλέον ¿πανείδαν. Πολύ τόν εΤχε τα- 
ράξει, ότι εις τήν όργήν του άπέπεμφε τόν υιόν του. ’Ηδάνετο άρά γε 
μεταμέλειαν ή ήδελεν — δπερ καί πιδανώτερον — νά μέ δεσμεύση διά 
παντός εΐ« τόν οίκόν μου, εΐ« τήν οικογένειαν μου {οΐκογένειάν μου!!) — 
. . .  τέλος πάντων μοί παρεχώρησε σύνταξιν, ή όποια τή μεσολαβη'σει τού 
κυρίου 'Ρ ά τς επρεπε νά μοί χορηγήται !ω« ου ύπανδρευδώ. Τήν ταπει
νωτικόν αυτήν ελεημοσύνην, τήν σύνταξιν ταύτην λαμβάνω μέχρι τής στιγ
μή« ταύτη« — δηλαδή ό κύριος 'Ρ ά τς τήν λαμβάνει άντ’ εμού.

Έγκατεστάδημεν ε ίί Μόσχαν. Ε ίς  τό όνομα τής δυςτυχούς μητρό« 
μου ορκίζομαι ότι ουτε δυο ήμέρας, ουτε καν δύο ώρα« δά  έμενον εΐς τήν 
πόλιν μετά τού δετού πατρός μου . . . δά  έδραπέτευον χωρίς νά ήξεύρω 
πού . . . .  ισως δά  έπήγαινον εΐς τήν άστυνομίαν δά έπιπτον εΐς τούς 
πβδας τού γενικού διοικητού, των γερουσιαστών, δά εκαμνον παν άλλο 
ο,τι δήποτε τέλος πάντων μόνον καί μόνον διά νά άπαλλαγώ των περί εμέ, 
άν ή προηγουμένη δαλαμηπόλος μου τήν στιγμήν τής άναχωρήσεώς μας 
δεν κατώρδωνε νά μοί διαβίβαση κρυφίως έπιστολήν τού ΜιχαήΧ Ώ !  ή 
επιστολή εκείνη! Ποσάκι« άνέγνωσα εκάστην αύτής γραμμήν, ποσάκις τήν 
κατεκάλυψα διά φιλημάτων! , . . Ό  Μιχαήλ μέ παρώτρυνε νά μή χάσω 
τό δάρρο« μου, νά ελπίζω καί νά έχω στερράν πεποίδησιν εΐ« τόν άμείω- 
τον ερωτά του- μοί ώρκίζετο ότι εΐς ούδέν άλλο πλάομα δ ’ άφοσιωδη, 
ύπέσχετο νά ύπερπηδήση όλα τά έμπόδια, προδιεχάρασσεν εικόνα τού μέλ
λοντος μας καί μοί άπέτεινε τήν μίοτ» καί μόνην παράκλησιν- νά υπομένω 
άκόμη επί όλίγον καιρόν καί νά ελπίζω.

Καί άπεφάσισα νά ελπίζω καί νά πάσχω. Ά χ, καί εΐ« τ ί  δέν ήδε
λον συναινεσει, τ ί  δέν ήδελον ευχαρίστως ύποστή, μόνον καί μόνον διά νά 
εκτελέσω τήν δέλησίν του! Τήν επιστολήν ταύτην εΤχον ώς φυλακτόν,-ώς 
πολικόν μου άστέρα, ώ« άγκυραν τών ελπίδων μου. Καί οσάκις ί  δετός 
μου πατήρ ήρχιζε νά μέ βασανίζη καί νά μέ προςβάλη, έδετον τάν χεΐρα
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επί τού στηδους μου (. . . εκεί έφερον τό φυλακτήριόν μου) —  καί ελη- 
σμόνουν τά πάντα καί μόνρν έμειδίων, Καί δσω περισσότερον ό κύριος 
'Ρ ά τς  μέ όβριζε καί μ’ ¿χλεύαζε, τόσο> καλλίτερα ήσδανόμην τόν εαυτόν 
μου. Τό παρετήρησα τέλος εκ τών βλεμμάτων του, ότι ήρχισε νά σμφι- 
βάλλη περί τής υγιούς καταστάσεως τών φρενών μου . . . .

Τήν πρώτην ταύτην επιστολήν ήκολούδησε καί δευτέρα μάλλον χαρ
μόσυνος καί πλήρης έλπίδων . . . . ό Μιχαήλ μ’ έγραφεν έν αυτή περί 
ταχείας συναντήσεως. Ά χ, καί αντί νά έπανίδωμεν άλλήλους ηγερδην μιαν 
φοβεράν πρωίαν . . . καί ειδον πάλιν ερχόμενον πρός εμέ τόν κύριον 'Ράτς, 
καί πάλιν έχοντα τό πρόςωπον άπαστράπτον έκ δριαμβευούσης χαρας καί 
δεικνύοντά μοι ένα άριδμόν τού „’Απομάχου“ μέ τήν είδησιν, ότι ό Αξιω
ματικός τής φρουράς Μιχαήλ Κολτοβσκης άποδανών διεγράφη τού στρα
τιωτικού κ α τ α λ ό γ ο υ ! ..............................................................................................

Τ ί πρέπει άλλο νά προςδέσω; ’Εγώ παρε’μεινα μεταξύ τών ζώντων 
καί κατφκουν ώς καί πρότερον παρά τω ν.υρίιρ 'Ρ ά τς . Μ εμίσει όσον 
καί προηγουμένως — τώρα μάλιστα έτι περισσότερον, διότι παραπολύ μοί 
είχεν άποκαλΰφει τήν μαύρτ,ν ψυχήν του κσί τούτο δέν ήδυνατο νά μοί 
τό συγχώρηση. Τά πάντα όμως μοι ήσαν αδιάφορα. ΕΤχον καταντήσει, 
ούτως είπέϊν, άναίσδητος. Αύτή ή  ιδία μου τύχη δέν ενείχε πλέον έν- 
διαφέρον τ ι δι’ Ιμέ. Περί εκείνου μόνον έσκεπτόμην, εκείνου μόνον τήν 
άνάμνησιν έτήρουν . . . άλλην ασχολίαν, άλλην χαράν δέν ειχον ούτε ήδε- 
λον νά εχω. Ό  ατυχής μου Μιχαήλ εΤχεν άποδάνει φέρων τό όνομά μου

εΐς τά χείλη του. ’ ίπηρέτης τις άφοσιωμένος εΐς αυτόν καί έλδών μαζή 
του εΐ« τό κτήμα μοί άνεκοίνωσε τούτο. Τό αύτό έτος ό δετός πατήρ 
μου ένυμφεύδη τήν Έλεονώραν Καρπόβναν. Μετ’ όλίγον άπέδανε καί δ 
Συμεών Ματδαίοβιτ«. Τήν δι’ εμέ όρισδείσαν σύνταξιν εΤχεν επικυρώσει 
καί αυξήσει μάλιστα έν τή διαδήκη του. Έ ν  ή περιπτώσει έγώ άποδάνω, 
λέγεται έν τή  διαδήκη, ή σύνταξις αυτη μεταβαίνει εΐς τόν κύριον'Ράτς.

Ιίαρήλδον δύο, τρία . . . . !ξ , επτά έτη . . . .  Ό  βίος μου παρ- 
ήρχετο, διέρρεε . . . .  καί έγώ έβλεπον μόνον ότι διέρρεε . . . .  Οδτω 
κατά τήν παιδικήν μας ηλικίαν «νεγείρομεν έπϊ τής δχδης τού ρύακοί 
πρόχωμα έξ άμμου καί παντοιοτρόπως προςπαδοΰμεν νά εμποδίσωμεν μή 
τό υδωρ είς είσχωρήση χωρήση καί κατασκάψη τό πρόχω[υα. Καί όμως μεδ' 
όλα ταύτα εκείνο επί τέλους εΐς χωρέΓ καί ή |« ίς  κατόπιν παραιτουμεδα πά- 
σης ένεργείας καί φροντίδος, άπ’ έναντίας μάλεστα μας προξενεί εύχαρίστησιν 
νά βλέπωμεν πώς όλον τό συσσωρευδέν καί στάσιμον ύδωρ χύνεται καί 
εκρέει μέχρι τής τελευταίας σταγόνος . . . .

Οδτω καί έγώ διήγον τόν βίον μου, δτε τέλος νέα καί άπροςδόκητος 
άκτίς φ ω τ ό ς ............................................................ .................................................

Έ δ ώ  έπερατούντο αί ση|λειώσεις. Τ ά  επόμενα φύλλα εΤχον άποκοπη 
καί γραμμαί τινες, εν πάση περιπτώσει αί έλλείπουσαι λέξεις τής τελευ
ταίας προτάσεως, ήσαν διά μελάνης άπεσβεσμέναι.

[ A - o t i  ¡¿y τονΜίϊ,ιφ.] ( m e z a i  σ υ νέχε ια .)

ΤΟ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ TÛN ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ.

Δια νά λάβϊ) τις μ.ικράν εν- 
!νοιαυ περί της δντως τεράστιας κυκλο
φορίας ¿ν τοίς ταχυδρομείοις της Γερμα
νίας, δέν έχει ανάγκην ν’ αναδίφηση τά 
άρχεΐα της Στατιστικής καί νά ϊδη τ’ 
αριθμητικά αποτελέσματα της καδ·’ έκα
στον ετος ταχυδρομικής λειτουργίας. Ει
κόνα λαμπράν καί διδακτικήν παρέχει εΐς 
πάντα περίεργον καί αυτή μόνον ή βρα
χυχρόνιος διαμονή έν ενί των αποτελούν- 

των τήν μεγάλην συσκευήν στοιχείων, ουτω δέ ευκόλως δυ- 
ναται νά κατανόηση τήν κολοσσιαίαν εργασίαν, την οποίαν 
έκτελεΐ άπαν τό ταχυδρομικόν σύμπλεγμα. ’Εντός ένός καί 
μόνου λεπτού, η'μέρας τε καί νυκτός, τό γερμανικόν ταχυ- 
δρομείον έξαποστέλλει 3000 περίπου έπιστολάς, 1080 Ιφη- 
μερίδας, 85 έκτακτα παραρτήματα αυτών, 230 δέματα, 
180 ταχυδρομικάς έπιταγάς, 20 ταχυδρομικάς παραγγελίας 
καί 34 έπιταγάς πληρωτέας μετά τήν χαραλαβήν οίουδή- 
χοτε έμπορευματος, ’«νά παν επομένως δευτερόλεπτον τό 
γερμανικόν ταχυδρομείον διαβιβάζει περί τάς 62 διαφόρους 
άποστολάς.

Έ  ήμετέρα πόλις, ή Λειψία, κατέχει την πρώτην μετά 
τό Βερολίνου. δέσιν όσον άφορδ πρός τήν ταχυδρομικήν συγ
κοινωνίαν, κατά τό ποσόν δέ των έξ αυτής άποστελλομένων 
έφημερίδων — 11 περίπου έκατομμυρίων άριδρ.ών κατ’ έτος 
— υπερτερεί ολοκλήρων χωρών, ώς τής Ελλάδος, τής ΙΙορ- 
τογαλλίας, τής Νορβηγίας, τής 'Ρωμουνίας, κτλ. Μέχρι του 
1863 έν Λειψία υπήρχε μόνον Ιν ταχυδρομείον Ιν τή  λεγο-

μένη πλατεία του Αύγουστού, τό οποίον οίκοδομηδέν τώ 
1836 παρείχε κατ’ άρχάς χώρον άρκουντα νά περιλάβη καί 
τινα άλλα γραφεία τών σαξωνικών αρχών. Άλλ’ άπό του 
1871 ίδια ή ταχυδρομική συγκοινωνία τόσον άνεπτύχ&η 
καί προώδευσεν, ώςτε τό άρχαΐον κτίριον άπεδείχδη ανε
παρκές είς τάς καδ’ εκάστην αόξουσας ταχυδρομικός άνάγ- 
κας. νΕκτοτε ήρχισαν νά ίδρυωνται είς τάς διαφόρους τής 
πόλεως συνοικίας υποκαταστήματα ταχυδρομικά, μέχρι δέ 
τής σήμερον υπάρχουσι τοιαυτα, έκτός του κεντρικού, έννέα 
τον άριδ·μόν. Άλλά καί ταΰτα μετ’ όλίγον, μάλιστα δέ έξ 
οτου έμετριάσδησαν οόσιωδώς τά  τέλη διά τούς φακέλλους 
(πακέτα), δέν ήδόναντο νά έπαρκέσωσιν είς την καταπλ.ηκτι- 
κώς αυξηδεΐσάν κυκλοφορίαν.

Έ ν  ετει 1877 ό άριδμός τών είς Λειψίαν άφικομένων 
καί δι’ αυτήν ώρισμένων φακέλλων συνεποσοϋτο είς 925,685, 
ήτοι κατά μέσον όρον 2536 φάκελλοι ήρχοντο ένταυδα καδ’ 
έκάστην ημέραν. Πρός τό συμφέρον λοιπόν τού δημοσίου 
άπεφασίσδη νά ληφ&ώσι τά  κατάλληλα μέτρα πρός διευκό- 
λυνσιν τής διεκπεραιωσεως αυτών καί προϊόν τής άποφάσεως 
ταότης εΐνε τό δεύτερον μέγα κεντρικόν Ταχυδρομείον, ώρι- 
σμένον άποκλειστικώς διά τάς έφημερίδας καί τά  μικρά δέ
ματα καί παραδοδέν είς τήν κοινήν χρήσιν τη 16. ’Οκτω
βρίου 1880.

Λαμπρόν καί μεγαλοπρεπές εΐνε τό νέον κτίριον, ουτι- 
νος μικράν είκόνα παρεδέσαμεν Ιπί κορυφής τοίΓ άρδρου 
τούτου καί τού οποίου ή μέν κεντρική πλευρά κεΐται πρός 
τήν οδόν Νοσοκομείου, ή δέ ανατολική πτέρυξ ορίζεται υπο 
τ ι ς  οδού Στεφάνου, ετι δέ μεγαλοπρεπέστερου καί έπιβλη- 
τικώτερον, όταν είςέλ&ωμεν είς τό έσωτερικόν αυτού, πρώ
τον είς το διά τά  δέματα ώρισμένον ίσόγεων τμήμα, διά 
νά ρίψωμεν Ιν βλέμμα είς τόν όλον όργανισμόν του, χάρις 
είς τόν όποιον δύναται τακτικώς καί άνευ τής έλαχίστης 
αργοπορίας νά διαβιβάζη κατ’ έτος υπέρ το Ιν έκατομμύ- 
ριον δεμάτων είς τούς ώρισμένους άποδέκτας.

Καί έν πρώτοις άς έπισκεφ&ώμεν, διερχόμενοι τούς ευ- 
ρείς χώρους, Ινδα ευρίσκονται οί υπό τών αποδεκτών μέλ
λοντες νά αίτηδώσι φάκελλοι, τάς πρός τήν αυλήν κειμένας

16·
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άποδήκας.’ 'Η  ύπ’ άριδμόν 2 είκών μας παριστάνει' μίαν 
Ιξ  αυτών στοάν έχουσαν μήκος άνω των 80 ποδών καί 
διηρημενην εις είκοσι μεγάλα τμήματα, άνταποχρινόμενα 
προς τάς είκοσι ταχυδρομικάς περιφερείας τής Λειψίας. Έ ν 
τοίς τμήμασι τοότοις χωρίζονται τά  δέματα καί κατατάσ
σονται κατά αυξοντα άρι9·μόν, έν ω τά  φέροντα καί ώρι- 
σμένην αξίαν έναποτίδενται είς ιδιαίτερον μέρος, έπίσης 
δέ αλλαχού μεταφέρονται καί τά  υποκείμενα είς τελωνια- 
κόν. δασμόν.

’Από της μεγάλης ταίτης στοάς εξ 9·ύραι άγουσιν είς 
τό προ αυτής έκτεινόμενον προαύλιον,'είς ο καδ’ ώρισμένας 
ώρας της ημέρας σύρονται αί δεματοφόροι του ταχυδρομείου 
άμαξαι. Ένταΰδ-α επίσης φορτόνονται τά  δέματα καί με-

δησαν, οι ηνίοχοι κατέλαβον τάς δέσεις των καί τήν αυτήν 
στιγμήν άναχωροϋσιν άπασαι αί άμαξαι διευδυνόμεναι προς' 
τήν οίκείαν ταχυδρομικήν περιφέρειαν. Τώρα έκενώδησαν. 

πάντα, αλλά δέν βραδύνουσι πάλιν νά πληρωδώσι,τα
καί ούτως έπαναλαμβάνεται άεννάως ή αυτή κίνησις καί
ταραχή- ή

Τάς. ημέρας των Χριστουγέννων καί των πανηγύρεων 
ή πλημμύρα λαμβάνει- ετι μείζονας διαστάσεις. Συνήδως 
εργάζονται ένταυδα 17 υπάλληλοι καί 38 έτεροι κατώτεροι 
υπάλληλοι, κατά τον καιρόν δμως των πανηγύρεων ό άριδ- 
μος οδτος δεν έξαρκεί καί διά τούτο προςλαμβάνονται πο- 
λυάριδμοι προςωρινοί βοηδοί, ούτως ώςτε όσον μεγάλη καί 
αν ήνε τ  κίνησις — έν έτει ]880 άφίκοντο 3,335,096 δέ-

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ. (Είκών άρ. 3.)

ταφέρονται κατ’ εύδείαν είς τούς ίδιοκτήτας των. Τρις τής 
ημέρας πληροϋται καί κενούται ό απέραντος ουτος χώρος, 
τήν πρωίαν, τήν. μεσημβρίαν καί τό εσπέρας.- Παλίρροια καί 
άμπωτις διαδέχονται ένταϋδα άλλήλας κανονικώτατα, μά
λιστα δε.τήν πρωίαν ή παλίρροια εΐνε τόσον μεγάλη, ώςτε 
συχνάκις ή-άποδήκη πληροϋται καδ’ ολοκληρίαν υπό παν
τοειδών έμπορευρ.άτων.. . .
■ Παντός είδους καί σχήματος δέματα βλέπομεν ένταυδα 

συνεπισωρευμένα. Τούτο μεν τό κομψόν εΐνε ώρισμένον διά 
μίαν ράπτριαν τού συρμού, έκεΐνο περιέχει τά  λευχείματα 
(άσπρόρρουχα) Ινός φοίτητοϋ,. έκεΐ προεκβάλλει δήκη περιέ- 
χουσα μουσικόν όργανον καί παρ’ αυ’τήν άλλη, κρύπτουσα 
είς τους κόλπους της κυνηγετικόν όπλον. "Οπου καί άν 
στρέψη τις τά  βλέμματα δεν βλέπει άλλο. παρά δήκας, κι
βώτιά, καλάδους, πίδους καίδέιματα παντοειδή. Έ ξω  είς 
Την -αύλήν άναμενουσι τήν εξοδον αότών αί ταχυδρομικαί 
άμαξαι.. Πάντες οί υπάλληλοι έργάξονται- άκαμάτως· — 
καί. μετ’ ολίγον, αρχίζει η' άμπωτις. Τά δέματα έφορτώ-

ματα, ώρισμένα διά τήν Λειψίαν — ή μεγίστη τάξις επι
κρατεί καί δεν συμβαίνει ούδ’ ή έλάχίστη ανωμαλία περί 
τήν διαβίβασιν των άποστελλομένων.

Άναβώμεν ήδη είς τήν πρώτην οροφήν καί έπισκεφδώ- 
μ3ν τό ταχυδρομεΐον των Ιφημερίδων. Τό τμήμα τούτο 
εξαποστέλλει μόνον τάς διά τού ταχυδρομείου παραγγελλο- 
μένας καί εν Λειψία εκδιδομένας έφημερίδας καί περιοδικά, 
προς -τό παρόν 285 τον άριδμόν. Ε κ τό ς τούτου δ ι’ αυτού 
παραγγέλλονται έκ Λειψίας αί έν Αυστρία, Βαυαρία καί 
Βυρτεμβέργη έκδιδόμεναι έφημερίδες καί εΐνε τό μόνον τα- 
χυδρομείον, όπερ μεσολαβεί είς τήν κίνησιν των έφημερίδων 
μεταξύ Γερμανίας καί ’Ιταλίας καί του έν Κωνσταντινουπό- 
λει γερμανικού ταχυδρομείου. Καί ένταυδα έπίσης ημέρας 
καί νυκτός ούδεμία έπικρατεί ησυχία, ούδεμία έπέρχεται 
ανάπαυλα. Κατά δέματα ύπερμεγέδη φέρονται αί έφημερί
δες είς τήν έπί τής πρώτης οροφής εύρισκομένην αϊδουσαν, 
ή οποία έχει 80 ποδών μήκος καί -35 ποδών πλάτος. Ό  
ευρύς οδτος χώρος, όν δεικνύει ή τρίτη των ήμετέρων είκό-
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νων, (άρ. 3) διαιρείται είς δύο τμήματα. ’Εκ τούτων τό ,μέν 
μικρότερον εΐνε ώρισμένον διά τάς πολιτικάς έφημερίδας, τό 
δε μεγαλείτερον χρησιμεύει είς ττν κατάταξιν κ α ί. περιτύ- 
λιξιν τών έπιστημονικών, εικονογραφημένων καί ειδικών πε
ριοδικών, συγκοινωνεί δε αμέσως προς τα  παρακείμενα γρα
φεία τών ύπαλλήλων.

Ή  αίδουσα εΐνε πλήρης πολυαρίδμων ήρι9·μημένων βι
βλιοδεσιών, έκαστον τών οποίων πάλιν υποδιαιρείται είς 
πολλά διαμερίσματα. "Ολη ή τών έφημερίδων κυκλοφορία 
εΐνε διατεταγμένη κατα τούς σιδηροδρομικούς συνδυασμούς 
είς 167 δρόμους. Έκαστος τοίν δρόμων τούτων περιλαμ
βάνει όλα τά  ταχυδρομεία τά  εντός μιας σιδηροδρομικής 
γραμμτς κείμενα. ’Ιδού π. χ. ένταυδα εχομεν τό βιβλιοδέ-

μεγαλειτέρας πόλεις, είς τά  κέντρα δηλαδή τής μορφώσεως 
καί τής παιδείας, έπίσης καί χώραί τινες, ώς ή Θουριγγία, 
φαίνονται κλίνουσαι μάλλον πρός τάς έπιστήμας· είς τά  
ορεινά μέρη στέλλονται τά  πλείστα τών δρησκευτικών πε
ριοδικών, έπίσης δέ καί είς τάς παραρρηνείους χώρας καί τήν 
Σιλεσίαν. 'Η  Ουγγαρία καί ή Γαλικία ορέγεται μάλλον τών 
συρμικών περιοδικών, ή δε λοιπή Αυστρία φαίνεται μάλλον 
ένδιαφερομένη .περί τής ένταυδα βιομηχανικής φιλολογίας. 
Περισσότερα δεν δυνάμεδα νά εΐπωμεν περί τού δέματος 
τούτου, επειδή τό ταχυδρομεΐον, τό μέγα τούτο ταμεΐον 
τής κοινής έμπιστοσυνης, μετ’ έπιμελείας τηρεί τά  μυστικά 
καί τά  απόκρυφα τών χωρών.

‘Ολόκληρον μακράν διατριβήν ήδυνάμεδα νά γράψωμεν-

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΔΕΜΑΤΩΝ. (Είκών άρ. 2.)

σιον τής γραμμής Λειψίας-Δρέσδης-Βιέννης. Άνωδεν έκα
στου διαμερίσματος άναγινώσκομεν. τά  ονόματα μιας έκά- 
στης πόλεως ή κωμοπόλεως, ήν διέρχεται ό σιδηρόδρομος 
πριν ή φδάση είς'Δρέσδην ή Βιέννην.

Είς τά  διάφορα ταύτα διαμερίσματα, τά  όποια, είρήσδω 
έν παρόδψ, δέν εΐνε όλιγώτερα τών 8000, δύναταί τις πολλά 
πράγματα νά παρατηρήση καί,πλείστας μελέτας νά κάμη 
περί τού βαδμοΰ τού πολιτισμού τών διαφόρων τόπων καί 
χωρών, λαμβάνων είς του'το τό ένδόσιμον έκ τού ποιου καί 
τού ποσού τών έφημερίδων καί περιοδικών, άτινα αύτόδι 
κατά προτίμησιν άναγινώσκονται. Είς τάς τοιαυτας παρα
τηρήσεις βεβαίως ό περί τήν στατιστικήν ασχολούμενος δέν 
πρέπει νά στηριχδή καδ’ ολοκληρίαν, έπειδή μέγας άριδμός 
έφημερίδων καί περιοδικών στέλλονται καδ’ εκάστην δι 
άλλης οδού, διά τών βιβλιοπωλών καί άλλων παραγγελιο
δόχων, ή παρεχομένη όμως είς τον περίεργον είκών εΐνε λίαν 
ζωηρά. Επιστημονικά φύλλα στέλλονται πρό πάντων εις

περιγράφοντες τάς καδ’ εκαστα λεπτομερείας τού μεγάλου 
τούτου τής ήμετέρας πόλεως καδιδρύματος καί -τον Ιδιαί
τερον αυτού όργανισμόν, δυνάμει τού οποίου μετα ταχύτη- 
τος αστραπής νά έξαποστέλλη κα8·’ εκάστην είς τό έξωτε- 
ρικόν άνω τών 6000 δεμάτων έφημερίδων, νά συγκοινωνή 
πρός 4500 ταχυδρομεία άλλων πόλεων· τής τε Γερμανίας 
καί τού έξωτερικού, καί όλην του ταότην τήν έργασίαν νά 
δύνανται νά τήν διεξάγωσι μόνον 35 περίπου ανώτεροι καί 
κατώτεροι υπάλληλοι. ' Φυσικώς τά  πράγματα ταύτα δι 
ημάς τούς καδ·’ όλα έν τοίς σπαργάνοις ακόμη διατελούν- 
τας φαίνονται καί εΐνε πραγματικώς δαυματα, πριν. δε η 
άπαιτήσωμεν νά συμβώσι καί παρ’ ήμΐν τά  τοιαύτα φαινό
μενα, πρέπει νοητικώς πολύ, πάρα πολύ·νά έργασδώμεν, 
ώςτε τά  προϊόντα τού νοός ημών νά καταστώσι παντού τής 
γης περιζήτητα καί χάριν αυτών νά κτίζωνται κολοσσοί καί 
νά δαπανώνται έκατόμμύρια, ϊνα κατόπιν εκατονταπλασίω.ς 
έπανακτήση αυτά ή πατρίς.
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01 ΝΕΟΙ  Ε Λ Λ Η ΝΕ Σ .
'ίπ ό  τόν ανωτέρω τίτλον έδημοσεύδη πρό τίνος έν σπούδαίω γερμανικό, περιοδικό! τό εξής περί τών νέων'Ελλήνων αρ&ρον του γερμανού

Έδουάρδου Έ γγελ.

,,Ή  Ε λλάς δον κεΐται τανύν, όπως άλλοτε, εκτός τών ευρωπαϊκών 
δρίω ν πολλάκις της έβδομάδος δυνάμε&α διά διαφόρων όδών, άν τήν βρα- 
χυτάτην δεν μάς φράξη ή χολέρα, νά φδάσωμεν εις ‘Αθήνας καί έκεί&εν 
εντός βραχέος χρόνου να περιπλεύσωμεν την Πελοπόννησον εντός αυστρια
κήν ή  ελληνικών άτμοπλοίων, παρεχόντων εις τούς έπιβάτας ολας τάς ανα
παύσεις. Κατά τον εύχάριστον τούτον περίπλουν δεαταί τις πλείστας δσας 
παραλίους πδλεις καί πολίχνας, ζωγραφικώτατον παρεχούσας 5>έαμα εις 
τούς εντδς του πλοίου, Ιν Άθήναις παρατηρεί θαυμάοιόν τι κράμα παρι- 
σιανού καί βρυξελλαίου βίου, ίν  έπέχρωσεν ολίγον ή θέρμη καί ή νωχέλεια 
τΐίς Ανατολής, έν Κερκύρα νομίζει, οτι εόρισκεται έν νοτιοΐταλική πόλει 
μέ έλληνικόν χαρακτήρα, άπό Κατακωλου μεταβαίνει έφ’ άμάξης εις Πύρ
γον καί Ιντευ&εν είς ’Ολυμπίαν, παραλαμβάνει μεθ’ εαυτού καί ένα διερ
μηνέα, φυσικώς κατώρθωσε κατά τήν περίστασιν ταύτην νά 'δη  καί φον- 
ο τα π Χ λα ψ ύ μ ο νς  τινάς Έληνας καί οδτως άποκτδ τήν πεποίθησιν ότι εγνυί- 
ρισεν όλην την Ελλάδα καί τούς έν αυτή κατοικούντας άνθρώπους. 'Ο 
άρι&μός των εξαιρετικών εκείνων περιηγητών, οί όποιοι είςέδυσαν εις τά 
μεσίγεια της χώρας καί μάλιστα εχοντες τό μάλλον απαραίτητον ερευνη
τικόν μέσον, τήν γνωσιν της Ιγχωρίου γλώσσης, εΤνε είςέτι ελάχιστος, καί 
δ ι’ αυτό παντοειδείς προλήψεις έπικρατουσι καί ύποστηρίζουσιν άλλη'λας, 
όπως τό δημόσιον τ?ς Εύρώπης μηδέποτε λάβη ακριβή, ¿ρθήν καί άνε- 
πηρέαστον γνώσιν περί τε τής Ελλάδος καί των νυν Ελλήνων. Διότι παν 
2,τι βλέπει τις κατά μίαν τοιαύτην περιοδείαν περιέχει ώς επί τό πολύ 
μόνον τά κατ’ επιφάνειαν κείμενα σκιερά σημεία τού ελληνικού βίου, απο
κρύπτει δέ τάς πλείστας των αγαθών ιδιοτήτων τού λαού τούτου, καί μά
λιστα τόσον τάς αποκρύπτει, ώςτε δεν πρέπει ν ’ άπορό)μεν άν καί σήμε
ρον ¿κόμη, τήν έποχήν τών ταχυτάτων τής συγκοινωνίας μέσων, οί "Ελλη
νες καί τά κατ’ αυτούς μας εΤνε μάλλον άγνωστοι παρά τούς λαούς καί 
τάς χώρας τής δυτικής καί ανατολικής ’Αφρικής.“

„Κ αί Ιν πρώτοις περί τ?ς κ α τα γω γή ς  των νεωτέρων'Ελλήνων! Ή  
επιστημη άπο πολλού άπερριψε τον ισχυρισμόν τού Ψαλμεράϋερ, είπόντος 
ότι Ο ι  Έλληνες δεν εΤνε άλλο παρά νο'τιοι Σλάβοι άναμεμιγμένοι μετά Αλ
βανών. Έ ν  τω καθημερινοί όμως βίω, Ιφ ’ όσον τουλάχιστον οί τής Δύ- 
σεως άνθρωποι Ινδιαφέρονται περί τής καταγωγής των Ελλήνων, ακούει 
τις.πανταχόθεν αφελέστατα εκφερομένην τήν γνώμην, ότι οί νύνΈλληνες 
ούδέν τό κοινόν έχουσι πρός τούς παλαιούς. Έ ν  τοΐς γερμανικοΐς Πανε- 
πιστημίοις ειδον οί άνθρωποι ουτοι άπό καιρού εϊς καιρόν Έλληνας τινας 
φοιτητάς καί. επειδή οί κύριοι ουτοι ώς επί τό πολύ εΤνε μικροί τό 
σώμα καί μακρόθεν δμοιάζουσιν όλίγον πρός τούς νοτίους Σλάβους, έξηκο- 
Χούθησαν νά έμμένωσιν είς τήν πρόληψίν των ταύτην.“

,.'Οχι· Οί νεώτεροι'Ελληνες εΤνε γνήσιοι καί άλη&έΓς απόγονοι τών 
παλαιών, ισως πολύ περισσότερον παρ’ όσον οί σημερινοί ’Ιταλοί εΤνε άπό· 
γονοι των άρχαίων 'Ρωμαίων. Αναμίξεις μετ’ άλλων λαών, κατακτητικώς 
επιδραμόντων εις τήν χώραν κατά τόν μεσαιώνα, βεβαίως συνέβησαν ούκ 
όλίγαι, άλλά δεν υπήρξαν τόσον μεγάλαι, ώςτε νά μεταβάλλωσι καί νά 
διαφθείρωσι τόν χαρακτήρα, τά ήθη καί πρό πάντων την γλώσσαν του 
ιθαγενούς λαού. Έ ν  ταΤς νήσοις μόνον το ύ ’Ιονίου πελάγους, έν Κερκύρα, 
Κεφαλληνία καί Ζακύνθω, κυκλοφορεί έν ταΐς φλεψί των κατοίκων τόσον 
ιταλικόν ή φραγκικόν αίμα, όσον καί ελληνικόν, δμοίως δέ καί έν Άδήναις 
καί τοΐς περιχώροις ή γνησιότης τής φυλής δέν φαίνεται τόσον τελεία. 
Άλλ’ έν τή  λοιπή χώρα, έν Πελοποννήσω καί τή  Στερεδ Έλλάδι, ένδιαι- 
ταται λαός, όςτις καθ’ ολοκληρίαν, φυσικώς τε καί πνευματικώς, εΤνε διά
φορος όλων τών άλλων λαών της Ευρώπης καί ίδια τών νοτίων Σλάβων.“ 

„"Οστις έξ ’Αρκαδίας μετέβη διά τής Μεσσηνίας εϊς τήν Λακωνίαν 
καί είδε τούς υψηλούς άνδρας, οόχί σπανίους, άλλ’ άποτελουντας τόν μέ- 
γιστον της χώρας πληθυσμόν, γίγαντας όντως καί άκραιφνή πρότυπα εύ- 
γενεστάτης άνδρικής καλλονής, αυτός οΐκτείρει εαυτόν βεβαίως διά τήν 
πρόληψιν, τήν όποιαν είχε προηγουμε'νως περί τής καταγωγής τών νϋν 
Ελλήνων. Οί άνθρωποι α ϋτο ί δέν έρχονται βεβαίως εϊς Γερμανίαν διά 
νά σπουδάσωσιν έν τοΐς ήμέτε'ροις Πανεπιστήμιο«, ούτε στέλλουσι τούς 
υίούς των. Μένουσιν έν τη ιδία των εστία, καλλιεργούσιν πατροπαραδότως 
τήν1 αυτήν άμπελον, συλλέγουσι τάς έλαίας άπό τών αυτών έλαιοδένδρων 
καί. δέν μεταβάλλουσι τά αρχαία ταυτα έθιμά των Ινεκα τής όλονέν Ιξα- 
πλουμενης ελληνικής παιδεύσεως. Πάντες οί έξ Ελλάδος ερχόμενοι πρός 
ήμας εΤνε κάτοικοι τών πόλεων, εΤνε γενεά φ&ισιώσα καί μαραινόμενη έν 
τάΓς πόλεσιν έν τοΐς ξενοδοχείοις 8έ μορφωθέϊ’σα καί άναπτυχθεΐσα.“

,,Έ τι μάλλον απρόσβλητοί παρά τούς έ&νολογικους εϊνε οί έκ τής

γλώσσης άπορρέοντες λόγοι περί της γνησιότητος τών νυν Ελλήνων. Ό  
'Ελληνικός ε?νε ό μόνος έπί γης λαός, όςτις επί χιλιετηρίδας πιστώς έτή- 
ρησε τήν γλώσσαν του. Μυστηριώδές τι αίσθημα καταλαμβάνει τόν έξετά- 
ζοντα τήν γλόίσσαν, όταν έν τη νεοελληνική γλώσση, έν τή όημώόει, εύ- 
ρίσκη όλους τούς τύπους καί τάς λέξεις, τάς όποιας έκ παίδο>ν Ισυνείδισε 
νά δεωρή ώς άπό πολλού έξηφανισμένας, τήν δέ γλώσσαν τήν ελληνικήν 
ν’ άποκαλή νεκράν! Ή  ύπό τών σημερινών άσΓ<ΰι> τής'ΕλλάδΟς όμιλου- 
μένη καί ή  ύπό τών δημοσιογράφων καί συγγραφέων γραφομένη γλώσσα 
πρός τό παρόν δέν μας ενδιαφέρει, διότι δέν εΤνε δημώδης, Ισχηματίσδη 
δέ μετά κόπου πολλού γενομενη αντικείμενου μελέτης καί σπουδής. Ού- 
δείς εν Ελλάδι δμιλεΐ τήν γλώσσαν τών εφημερίδων καί βιβλίων ώς γλώσ
σαν συναναστροφής, έξαιρουμένου τού βουλιυτηρίου ένδα δεωρεΐται τούτο 
αναγκαΐον. Δι’ αύτό καί μένει τις έννεός, όταν, άφ’ ου 1·> τή  πατρίδι 
του μετά κόπου πολλού έμελέτησε καί έμαθε τήν νεοελληνικήν, αποβιβα
ζόμενος εϊς Κέρκυραν ουτε ττν  γλώσσαν τών έκεΐ κατοίκων εννοεί ούτε 
αυτός γίνεται καταληπτός εϊς τούς εντοπίους. Διότι έν τή οϊκογενεία καί 
τή καθημερινή άναστροφή επικρατεί πανταχού ή νεοελληνική Λημώόης 
γλώσσα, ελληνική, έλληνικωτάτη κατ’ ουσίαν καί μορφήν καί τύπους καί 
έχουσα τόσον όλίγας ξένας λέξεις έν τω ϊδίω της λεξικώ, ώςτε ήμεΐς οί 
Γερμανοί, οί δανεισδέντες καί δανειζόμενοι άληδώς ολοκλήρους λεγεώνας 
ξενικών λέξεων, δέον νά έρυδριώμεν εκ τής αισχύνης. Ή  έπί αιώνας μά
κρους υποταγή τής χώρας είς τούς Ιταλούς καί Γάλλους, κατόπιν δέ η 
επίσης μακρά δουλεία της εϊς τούς Τούρκους ούδέν κατώρδωσευ απέναντι 
τής άδανάτου γλώσσης τού έθνους τούτου. Ά ν έξαιρέσωμεν όλίγας τινάς 
έπί τών δακτύλων, άριδμουμένας καί ταύτας βαδμηδόν άποσκορακιζομένας 
τουρκικός καί ιταλικός λέξεις, ή ελληνική γλώσσα έμεινε γνησίως καί κα- 
δαρώς ελληνική.“

,,Έτέρα πρόληψις κατά τής Ελλάδος καί τών Ελλήνων εΤνε αί περί 
ληστείας διαδιδόμενοι φήμαι. Θα παρέλθη πολύς χρόνος ακόμη, Ιως ο3 
επί τέλους εν τώ  ζητήματι τούτο ή  δημοσία γνώμη της Εύρώφης βελτιωδή 
τρόπον τινά, καί έν τούτοις δέν υπάρχει άλλη άδικωτέρα ταύτης πρόληψις 
εναντίον χώρας καί λαού. Από 16 ενιαυτών εναντίον ούδενίς ξένου έγέ- 
νετο έν Έ λλάδι απόπειρα εχθρικής προςβολής έπί σκοπώ φόνου ή διαρ- 
παγής τής περιουσίας του, έν ω ου’κ ¿λίγοι Γερμανοί περιηγούνται καί τάς 
άπωτα'τας γωνίας τής χώρας μόνοι ή μεδ’ ενός οδηγού, άοπλοι καί μή 
συνοδευόμενοι υπό χωροφυλάκων ή στρατιωτών. ’Ας άποσκορακισδή έπί 
τέλους η μοιραία αυτη πλάνη, δυςτυχώς επικρατούσα καί έν Γερμανία, 
οτι πας οδοιπορος εν Έ λλάδι διατρέχει τόν κίνδυνον νά προςβληδή ϋπ ί 
ληστών, ν’ άπαχδή είς άντρα καί σπήλαια σκοτεινά καί ν’ άπαλλαγή μό
νον αντί μεγάλων λύτρων! Καί κατ’ αυτήν ¿κόμη τήν εποχήν, καδ’ ήν 
γράφονται αί γραμμαί αδται καί ό λαός άπαξ εύρίσκεται έπί ποδός πολέ
μου, καί τ ί  στρατεύματα άπέρχονται εϊς τά με&όρια καί μέγα μέρος τής 
χωροφυλακής ήκολούδησε τό παράδειγμά των, ή έν Έ λλάδι ασφάλεια εΤνε 
τόσον τελεία, όσον ουδέ έν αυτή τή μέση ’Ιταλία, "να μή άναφέρωμεν τήν Σι
κελίαν. Ό  ταξειδεόων είς Ε λλάδα ουδόλως έχει άνάγκηννά συμπαραλάβη τό 
πολύκροτόν του, εκτός εάν θέλη νά έξεγείρη μόνον δυσπιστίαν, δυσμένειαν 
— ή νά φέρη ανωφελές καί άσκοπον βάρος. Έ π ί  τών άτραπών τών 
ορέων εύρίσκεται ό όδοιπόρος Ιν μεγαλητέρφ έρημία ή |ν  οίαδήποτε άλλη 
χώρα τής Εύρώπης, έξαιρουμένης ίσως τής Νορβηγίας. ’Εάν οί ποιμένες, 
ούς συναντά, ήδελον νά Ιπιπέσωσι κατ’ αύτού καί τόν ληστεύσωσιν, ήδύ- 
ναντο νά τό πράξωσι μετά τής μεγαλειτέρας ευκολίας· άλλ’ ουδέ κάν σκε'- 
πτονται τοιούτό τι. Αί ληστρικαί επιδέσεις Ιξετελούντό ποτε (ή τελευταία 
κατά τό 18<3ί>] ύπό διωργανωμένων συμμοριών, τάς όποιας ή  κυβέρνησις 
ιδίως τού Δεληγεώργη τοσούτον αύστηρώς κατεδίωξε καί έξωλό&ρευσεν, 
ώστε τήν σήμερον επίσης ασφαλώς δύναταί τις νά ταξειδεόη όλην την 
Έλλα'δα όπως καί τήν Γερμανίαν, τό Τιρόλον ή  τήν Ελβετίαν.

Ε ίς βεβαίως κίνδυνος ύπάρχει διά τον οδοιπόρον, εάν μάλιστα δέν 
είναι έφιππος, τό μέγα πλήδος τών χωρικών κυνών, οϊτινες ώς λύκοι άγε- 
ληδόν έφορμώσι κατά τού πλησιάζοντος είς χωρίον τ ι όδοιπόρου, περικυ- 
κλοΰντες αύτόν, δεικνύοντες τούς μακρούς όδόντας καί έτοιμοι νά τόν κα- 
τασπαράξωσιν Ιν  ροπή οφδαλμού. Ούχ ήττον όμως πρός άποσόβησιν τών 
δηρίων τούτων, άτινα μάλλον ύλακτούσιν ΐ  δάκνουσιν, άρκεΐ ή οδοιπορική 
ράβδος ή η άπλή άπειλή λιδοβολίας.

’Εντελώς όμοιοι πρός τούς προγόνους των είναι οί Έλληνες κατά τήν 
φ ιλ ο ξ ιν ία ν ,  άρετήν ήτις έν τή λοιπή Ευρώπη είναι ώς έπί τό πολύ άγνω
στος. "Οσον καί άν ή στέρησις τής συνή&ους εύζωίας κατά μέγα μέρος
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καόιατα επίπονον τήν διά τής Πελοπόννησου πορείαν, καί έρχονται πολλά- 
κις ώραι, καδ’ άς 6 ταξειδεύων, μόνος μάλιστα, αισθάνεται εαυτόν όλως 
έγκαταλελειμμένον — τ  παντός έπαίνου άξια αΰτη άρετή τής φιλοξενίας 
τόν άναζωογονεΐ, καί καλύπτει ή εύγενής φιλανθρωπία του 'λαού πασαν 
άλλην αύτού Ιλλειψιν. Καί άνευ συστάσεινν είναι βέβαιος ό ταξειδεύων 
έντός τής Ελλάδος ότι εϊς πάσαν πόλιν, εϊς παν χωρίον θά  εδρη άνθρώ- 
πους, προθύμους νά τω παράσχωσι πασαν δυνατήν προστασίαν. Άν δέ 
ώς αμοιβήν μετά παιδικής όντως περιεργίας ζητούσι τας λεπτομερεστερας 
πληροφορίας περί τού όνόματος, τής πατρίδος, τής ηλικίας, κοινωνικής &ε· 
σεως, έπαγγέλματος κτλ. τού ταξειδεύοντος, είναι βεβαίως τούτο μικρόν 
ελάττωμα, ούδέν όμως μέγα αμάρτημα. Είναι τώ όντι θαυμαστή ή ελλη
νική πολυπραγμοσύνη. Ιδ ίω ς  ύπό απελπισίας καταλαμβάνεται ό ξένος είς- 
ερχόμενος είς ελληνικόν χ ά ν ι.  Ό  έλλην είναι φιλομαθέστατος· εκμανθάνει 
παν ότι επιχείρηση έν βραχυτάτω χρόνω, άλλά καί λησμονεί ταχέως. Ό  
βίος τών ,,Εύρωπαίων“  είναι δ ι’ αύτόν τό σπουδαιότερον άντικείμενον τής 
περιεργίας του. Έ π εδύ μ ει εί δυνατόν αμέσως νά τούς μιμηδή, καί τους 
μιμείται δυστυχώς ταχύτατα καί. άνευ καλαισθησίας είς τάς μεγάλος πό

λεις, πρό πάντων έν Άθήναις. Ή  φιλομάθεια είναι ή αιτία τής περιεργίας 
των, ήτις παύει άμέσως μόλις έξοικειωδη τις μετ’ αύτών. ’Απερχόμενός 
τού χωρίου ό ξένος δς φυλλάττηται τού νά προσφέρη χρήματα είς τούς

φιλοξενήσαντας αύτόν, ούδέ κάν είς τά παιδία, έκτός άν θέλη νά κάμη 
εχθρου'ς.

Ή μ ε ΐς  οί πεπολιτισμένοι, μέ τά ξενοδοχεΐά μας, τούς ύπηρέτας μας 
καί τάς λοιπάς άναπαύσεις μας πολύ όλίγον γνωρίζομεν τήν άληθή φιλο
ξενίαν, τήν όποιαν βλέπομεν έν Έλλα'δι μετά θαυμασμού καί — διά τόν 
εαυτόν μου τουλάχιστον ομολογώ — μετά συγκινήσεως. Δέν πρόκειται βε
βαίως περί τού εξόδου ολίγων δραχμών, δι’ άς δύναταί τις νά πορισθή 
τάς άναγκαίας αναπαύσεις, άλλ’ είναι τό θέλγητρον τών αληθών καί γνη- 
σίο>ν κοινωνικών άρετών, όπερ μάς ένθουοιάζει.

Περί τών κατοίκων τών πο'λεων δύναταί τις νά εϊπη 2 τι θέλει —. 
εγώ βεβαίως δεν τούς ιυρον χειροτέρους τών κατοίκων άλλων εύρωπαΐκΟν 
πόλεων — αλλά περί τού πυρηνος τού λαού, ήτοι τών ελλήνων χωρικών,, 
ούδείς ποτε ουδέ ό δυσμενέστερος τών ξένων έσκέφθη νά ειπη τ ι κακόν. 
Ό  πυρήν ουτος είναι ευτυχώς τό μεγαλήτερον μέρος τού ελληνικού λαού 
έν τή κυρίως Έλλα'δι. Έ κ  τούτου δέ τού πυρήνος 8·’ άνθηση ποτέ τό 
μέλλον της χώρας, ούχί έκ τού φλοιού τών πόλεων, 2στις εσχηματίσθη 
περί τόν λαόν. Ό  ελληνικός λαός είναι ρωμαλαΐος, μετριόφρων, φιλόξενος, 
άγνός, όλως έπιδεκτικός μορφώσεως, καί ούδείς έξ όσων έγνώρισαν αύτόν 
έκ τού πλησίον αμφιβάλλει, ότι ό λαός ο3τος θά καταστή ποτε σπουδάϊος 
έν τή ανατολή, άν κυβερνη&ή σωφρόνως.

Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η .

Αί Ιν ταϊψ Σελ. 117 καί 121 εικόνες, έργα της καλλι
τεχνικής γραφίδος τών γερμανών ‘ζωγράφων Nathanael Sichel 
και Ed. Senleieh άπεικονίζουσιν, ώς βλέπει ό αναγνώστης, 
ή μέν ’Ισπανίδα χορεύτριαν, άναπαοομένην μετά τήν έκτέ- 
λεσιν τοο θελκτικού παιγνιδιού της, ή δέ ύπδ τον τίτλον 
„ομιχλώδης πρωία“ τοπογραφίαν έν νεφελώδει πρωϊνη ώρα.

Μακράν τής πατρίδος της, έν τή ξένη της ’Ιταλίας γή, 
δπου παρέσορεν αυτήν ή δεσποτική τών 'Ρωμαίων κυριαρχία, 
ευρισκομένη ή ώραία Ίσπανίς, αναπαύεται ήσόχως, το δέ 
πρόσωπον αύτίς έκφράζει τό άμέριμνον έκεΐνο η&ος, δπερ 
είνε ίδιάζον είς τούς εύματαβλήτους χαρακτήρας τών 
λαών τής μεσημβρίας. Φαίνεται λησμονούσα τά  δεινά του 
έν τή  ξένη γή  βίου, τάς καταπιέσεις τών 'Ριυμαίων κατα- 
κτητων τής, οιτινες ήρέσκοντο νά κοσμώσι τάς πομπώδεις 
έορτάς των διά τής λαμπρότητος τών κατακτωμένων και 
υποδούλων αυτοΐς λαών. Τό μικρόν^ τύμχανον, έφ_οδ εχει 
έναπο8·έσει τήν χεΐρα, εΐνε α’ρκετόν δπο>ς διαλύη παν νέφος 
δυς&υμίας. Τό ωραίου τέκνον τών έσπερίων όρέων είνε ευ’- 
τυχές έν τή  απομονώσει του, έν τή  έρημία του, διότι^ τό 
6$ρμόν αίμα, οπερ ρέει έν αυτοί, δεν αφίνει έπι π ο λ ύ  αμε
ταβλήτους τάς έντυπωσεις του καί άπαλλάσει ο5τω τήν νεα- 
ράν καρδίαν του άπό του πόνου τής νοσταλγίας, ήν τά 
-τόκνα τών βορείων όρέων διαρκέστε^ιον αισθάνονται καί έπί 
μακρόν διατηρουσιν άφ&αρτον έν αυτοΐς.

Ταΰτα ήθ·έλησε νά απεικόνιση διά τής πρώτης είκόνος 
ή γραφίς τού ζωγράφου Nathanael Sichel, δστις άρέσκεται 
νά ζητή είς τάς χώρας τής μεσημβρίας τά  πρότυπα τών είκο-

νων του. — 'Απλήν τοπογραφίαν παριστά ή έτέρα είκών. Έ ν 
τουτοις οποία ποίησις, οποία ίδιάζουσα ίλελκτικότης, έπεκτει- 
νομένη μακράν έκεΐ&εν μέχρι τού απώτατου όρίζοντος,^ οπου 
αναφαίνεται τό τελματώδες έδαφος, διαγράφεται διά τών 
γραμμών της είκόνος ταύτης! Μεταξύ τών λοφοειδώς έκ- 
τεινομένων καλαμώνων λάμπουσιν ώς ο άργυρος τά  υδατα 
τού τέλματος, άναμίξ δέ συμπλέκονται έδώ καί έκεΐ τά  έπί 
τής πεδιάδος υψοΰμενα δένδρα.

Φδ-ινοπωρινής πρω'ίας Ομίχλη καλύπτει την έρημίαν καί 
ό ουρανός μέ υπόλευκον χρώμα διαφαίνεται διά μέσου των 
νεφών. Έ ν  τούτοις ευκόλως δύναταί τις νά διακρίν^ οτι 
ταϋτα δέν όμοιάζουσι μέ τά  απειλητικά έκεΐνα νέφη, ατινα 
προαγγέλλουσι καί προκαλούσι τήν βροχήν, άλλά μέ τά  
έλαφρα έκεΐνα, τά  είς τάς πρώτας τού ήλίου^ άκτΐνας^δια- 
λυόμενα καί άπογυμνούντα μικρόν κατά μικρόν άμα^τή χα
ραυγή τήν πεδιάδα άπό τού περιβάλλοντος αυτήν ομιχλώ
δους τής πρωίας πέπλου.

Τό λυκαυγές ήδη υποφώσκει· ή έλαφος έξήλ&ε^τού κα- 
λαμώνος, έξ ου καί)·’ όλην τήν διάρκειαν τής νυκτός έξέμ- 
πεμπε πρός τήν πεδιάδα τάς κραυγάς της. 'Ο  άνεμος ψι
θυρίζει έλαφρώς υπό τά φυλλώματα τών δένδρων τό νέφος 
ήρςατο πρός τά  άνω υψοόμενον, ό δέ άνατέλλων ήλιος 
ρίπτει τάς πρώτας άμυδράς άκτινάς του διά μέσου τού 
νέφους.

Τήν σκηνήν ταύτην παριστά ήμΐν ό καλλιτέχνης δια 
τής ρη&είσης τοπογραφίας του.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Ό  διάσημο? ονγγρος μουσουργό? Φράντ? L iszt διηγήθη κατά τήν 
τελευταίων του έν Βιέννη διατριβήν τό εξής ανέκδοτον. „Πρό τινο? ό 
Βύλωβ διήυ&υνε συναυλίαν τινά. Αίφνης εφθασεν είς τά ώτά του θόρυβος 
όμοιάζων πρός τό πτερύγισμα πτηνού. Πλήρης απορίας εστράφη πρός τά 
¿πίσω «αί είδεν είς τήν πρώτην των εδωλίων σειράν, ακριβώς απέναντι 
του, μίαν κυρίαν κρατούσαν είς χεΐρας εύμέγεθες βιπίδιον καί κινούσαν 
αύτό άδιακόπως. Ό  Βύλωβ ήτένισεν άσκαρδαμυκτί τήν ταραχοποιόν, ήτις 
όμως έφάνη δτι δέν παρετήρησε τούτο. Τέλος οργισθείς εκλεισε τό προ 
αύτού μουσικόν τεύχος καί έφώνησε μεγαλοφώνως πρός αύτήν: — Κυρία, 
άν ήνε απόλυτος άνάγκη νά κινήτε τό ptmStôv σας, κάμνετέ το τούλάχι-

Ουχί μικρόν αίσ&ησιν ένεποίησεν έν Λονδίνο» καί έν ’Αγγλία ή  με
ταξύ των δωρητών τής άρτίως όπανδρευ&είσης θυγατρός τοδ Γλάδστωνος 
απουσία του όνόματος τής Βασιλίσσης βικτωρίας. Ή  άνασσα τής Μ.Βρετ- 
τανίας έχει τήν συνήθειαν είς πασαν νεόνυμφον, τήν όποιαν ετυχε να γνω- 
ρίζη, ν ’ άποστέλλη κατά τήν ημέραν τών γάμων της ώς δώρον βαρύτιμον 
ινδικόν περιώμιον τό δώρον τούτο τήν φοράν ταύτην παρά πασαν προσ
δοκίαν δέν έδύθη Ε ίς τούς άριστοκρατικους κύκλους τού Λονδίνου πολλά 
λέγονται καί πολλαχώς σχολιάζεται ή διαγωγή αδτη τής Βικτωρίας, ήτις 
μάλιστα είχε δεχ&ή τόν Γλάδστωνα εις άκρόασιν αύτήν τήν παραμονήν 
τών γάμων της θυγατρός του.



ΚΛΕΙΩ.

ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ „ΚΛΕΙΟΥΓ

Κατωτέρω έκτί&·εντ«ι και πάλιν οί η δη άναγεγραμ- 
μένοι όροι (Ιν φυλλαδ. 25, σελ. 11 του Β'. τόμου) διά τήν 
κτησιν των. περικαλυμμάτων της Ιίλειονς, προτάσσομεν δ 
ένταυδ·α σύντομον περιγραφικήν σύστασιν του καλλιτεχνή
ματος των Καταστημάτων Max 
Baumbach & Comp, κατά τδ 
παρατεθειμένου πιστόν του ¿ξώ
φυλλου άπεικόνισμα.: Ή  Διεύ- 
θυνσις του περιοδικού τούτου ου- 
δεμιας έφείσθη 1 θυσίας, όπως 
καταστηση έφάμιλλον τής καλ
λιτεχνικής τ ε λ ε ι ό τ η τ ο ς  .τής 
Κλειονς καί την έξωτερικήν αυ
τής περιβολήν, ου μόνον μή 
υστερούσαν πλέον των όμοιων 
γερμανικών, άλλα καί σπανίζου- 
σαν έπι του παρόντος ένταυ&α, 
όπου και κατά προ“τον προήχθη 
από τίνος ή χρωμολιδ-ογραφική, 
από διετίας μόλις έφαρμοζομένη 
καί είς την βιβλιοδετικήν. Χρυ
σοποίκιλτου καί πολύχρωμου τό 
άπεικόνισμα τοϋτο έπι ουρανο- 
χρόου υφάσματος άναδεικνυ'εται 
πλήρες ζωής καί χάριτος. Ή  
πορφυρά-τής ιστορικής Μοόσης. 
οί κίωνες, τά  άλληγορικά σή
ματα, τό παραπέτασμα, τά  άνθη. 
αί άπόψεις του κλασικοί! · και 
συγχρόνου άμα έδάφους συμφύ- 
ρονται' είς έπιτυχεστάτην των
χρωμάτων αρμονίαν. Τό γνωστόν τής Κλειονς έξώφυλλον 
δεν παρεδόδη είς τάς χεΤρας του τυχόντος τεχνίτου προς 
διάταξιν τής χρωμογραφίας, άλλ’ . ό'περίφημος σχεδιαστής 
αυτοί! έπεστάτησεν είς την συμπυκνωσιν καί την είς έν ανα
γωγήν των προςόντων έπτά όμοίί σχεδίιον, διαγωνισθέντων 
κατά τά  ένταίίθα έντιμα καί προοδευτικά έθιμα. — Καί 
ο>ς τοιοΰτον τδ περικάλυμμα τούτο καθιστά τό ήμέτερον 
φυλλον προςφυέστατον στόλισμα παντός φιλοκάλου έλληνι-

κου’ οίκου, όπου χρότερον' καί νυν ίσως ξέναι φαντασιοπλη- 
ξίαι δέν. Ιμόρφουν, άλλ’ έσκότιζον τό καλλιτεχνικόν αίσθημα. 
Ό  πρώτος τής Ιίλειονς τόμος, δεδεμένος διά του πολύ
χρωμου τούτου περικαλύμματος καί ολόχρυσος παρέχει νυν

ως έν καλειδοσκοπίφ καί πάντα 
τον έσωτερικόν αυτοί! πλούτον 
είς εικόνας λαμπράς καί υλην 
οικογενειακήν, άποστέλλεται δ ’ 
έλευθερος ταχυδρομικών’ μόνου 
του ασήμαντου τελωνίου λογι- 
ζομένου είς βάρος του προς όν 
άποστέλλεται, άντί τής προκα
ταβολής τριάκοντα/30) φράγκων 
χρυσών, μόνον δέ τό περικά
λυμμα διά τους έχοντας ήδη 
τά  περυσινά φυλλάδιαάντίφράγκ. 
χρυσών έξ (6).

Οί αίτοϋντες καί προαιτά- 
σαντες ήδη τον περυσινόν τό
μον, χωρίς νά συναποστείλωσι 
καί τό αναγραφόμενου άντίτιμον, 
δεν θά  δυςαρεστηθώσι βεβαίως 
διότι δεν άνταπεκρίδημεν προς 
τήν επιθυμίαν των. Αί τρέχου- 
σαι προς έκδοσιν τής Κλειονς 
μεγάλαι δαπάναι δεν παρέχου- 
σιν ήμΐν τήν άναγκαίαν άνεσιν 
καί τόσω καλήν θέλησιν, ώςτε 
ν’ άποστέλλωμεν είς τά  τέσ- 
σαρα σημεΤα του όρίζοντος άντί 

, ■ βαρύτατων ταχυδρομικών τελών
τόμους, ών τό άντίτιμον μή προϋπάρχον δεν διευκολύνει 
τήν έπίπονον όσον καί χολυέξοδον διεκπεραίωσιν. Πρός απο
φυγήν παντός ατυχήματος προυτίμησεν ή Διεύθυνσις ν’ άπο- 
στέλλη τά  'δεδεμένα σώματα ήσφαλισμένα, υφιστάμενη καί 
τό πρόςδετον τούτο των ασφαλίστρων βάρος. Καθίσταται δε 
γνωστόν τής φίλοις της Κλειονς, ότι κατά τον νόμον γίνον
ται αί μεγάλαι αυται άποστολαί διά τής βραδείας ταχυδρο
μικής όδοϋ.

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. — κ. I. Δ. Τσ, είς ’Αλεξάνδρειαν. ’Ε π ι
στολή προηγείται, τά  αίτη&έντα άπεστάλησαν εγκαίρως μέσον κ. Π . Σ. — 
κ. κ  X’. Π . είς Μανσοδραν, Ά δ. Α. καί Λ. Φ. είς Κωνσταντινούπολή, ΤΙ. Σ. 
είς ’Αλεξάνδρειαν.' Έλη'φΒησαν. καί Σδς' εύχα'ριστούμέν —1 κ. Μ. Γ. Σ. είς 
Μυτιλήνην. : θ ά  γείντι κατά τάς οδηγίας Σας. — κ. Ν. Π. Τσ. είς Λάρ
νακα. Έλα'βομεν-ύπδ σημείωσιν. — κ. θ .  Β. είς Κωνσταντινούπολή, θ ά  
Σάς γράψωμεν. — κ. κ. Γ . Π . Μ. είς Σΰρον, Ν. 13. καί Συντρ. είς Θεσ
σαλονίκην, Α. Κ. είς Ίερουσαλη'μ.- Έσημειώσαμεν <τάς παραγγελίας 'Τμων, 
καί άέλομεν Ικτελίσει αυτός μέ τήν π  ρω την ευκαιρίαν. — κ. Κ. Γ. είς

Βραΐλαν. Έ λήφ δη καί !>ά πράξωμεν κατά τάς οδηγίας Σας. — κ. Φ. Α. 
Σ. είς Σμύρνην. Άναμένομεν. — κ. κ. Άδ. Δ. εις Κωνσταντινουπολιν. 
Έσημειώσαμεν τά τής τελευταίας ΰμων. —  κ. Ε . Π . είς Κεφαλληνίαν. 
Έστάλησαν. — κ. κ. Π .Ά . β . ,  Κ. Γ., Μ. Δ. Κ. εις Αονδϊνον. Προσεχώς 
λαμβάνετε καί τήν συνέχειαν. — κ. Δ. Ζ . είς Βελεσσά. Έλάβομεν παρά 
του έντάυδα κ. Μ. Σ. τά  δηλω&έντα καί Σας εΰχαριστουμεν. — κ. Φ. Α. Σ. 
είς Σμύρνην. .Τούς αίτηδέντας άριδμούς ί>ά λάβετε με τον Άρδ. τούτον. 
— κ. Ζ . είς Σιάτισταν. Δεν εχομεν.νεώτερά Σας. — κ. κ. Κ. Ζ . καί Β. 
Β. είς Άδριανουπολιν. Άναμε'νομεν άπάντησίν Σας.

■ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. — Λεοπίλδος Ράγκε (μετά είκ.Ι. — Περί της χρήσεως τών δμματοϋαλίων (μετά σχετ. είκ.). —  Ή  δυςτυχισμένη (συνέ
χεια), κατά τον Ίβά ν  Τουργένιεφ. —  Τ δ  έν Λειψία ταχυδρομεΐον των εφημερίδων καί δεμάτων, μετά τριών εικόνων. — Οί νέοι "Ελληνες ύπο Έ δ . 
Εγγελ. — Πινακο&η'κη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. 1— Ποικίλα.'— Περικαλύμματα καί δεδεμένοι τόμοι τής „Κλειονς“ . — Μικρά Αλληλογραφία. 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Ίσπανίς χορεύτρια, έίκών N athanael Sichel. — 'Ομιχλώδης πρωΐα, είκών E d . Schleich.

’Εκδότης Π .  Α. Ζ ϊΓ Ο ϊΡ Η Σ .
T i m o n  B l r  a  H a r ü jà n n ,  Μ ν ρ ΐφ .  —  X A q n jo  I *  τ η ς  Ν έ τ ο  P & p lâ r m a n n f a c to r  b  Z tÿ a v f t o v e y v .  —  Μ ι λ ά ϊ η  E to y  &  S e o i n g ,  b  Μ ι φ ί ψ .


