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Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Β Λ Α Χ Ο Σ .

Έγεννήδη έν Άδήναις τώ 1839, ένδα καί έπέρανε κατά 
το 1859 τας νομικάς αυτού σπουδάς, γράψας έναίσιμον 
διατριβήν „Περί Όρκωτικού συστήματος“.

Πρίν ή χαρακολουδήσωμεν τόν Άγγελον Βλάχον, νε- 
ώτατον καί αριστεύσαντα ήδη διδάκτορα, είς τό κοινωνικόν 
αυτού στώδιον, ανάγκη νά προτάξωμεν ολίγας τίνάς λέξεις 
περί τής φιλολογικής του μορφώσεως κατά τήν νεανικήν 
αυτού ήλικίαν. Δεκατετραετής μόλις ήρχισε νά γράφη στί
χους, αφού ήδη προ έτους εΐχε 
δημοσιεύσει Ιν τή ,,Έφημερίδι 
των Μαδητών“ τήν πρώτην έκ 
τού γαλλικού μετάφρασίν του.
Δεκαεπταετής φοιτητής συνέ· 
γράψε γλαφυράν μονογραφίαν 
,,περί'Γπάτων καΓΓπατείας παρά 
Ρωμαίοις“, ή δε υπό τόν τίτλον 
,,Ήούς“ συλλογή των πρώτων 
ποιήσεων του δεν εΐνε διόλου 
μεταγενεστέρα. Σύγχρονος έπί- 
σης εΐνε καί ,,ό διδάσκαλος τής 
Γαλλικής“, άνωνύμως έκδοδείς, 
κατά έν δέ μόνον έτος νεωτέρα 
ή μετάφρασις τής ,,Βαλεντίνης“ 
τής Γεωργίας Σάνδης. Τούτη 
έπηκολούδησε νέα ποιήσεων συλ
λογή, αί ,ΓΩραι“.

Διδάκτωρ, ποιητής, συγγρα- 
φεύς, καλλίστης οίκογενείας υίός 
καί μ.όνον είκοσαετής προςελή- 
φδη ώς άκόλουδος έν τώ'Γπουρ- 
γείω των Εξωτερικών, παραι- 
τηδείς δέ μετα τριετίαν τής 
δέσεως ταύτης ήλΟ·ε κατά τό 
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ΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρεσβευτή; τοί5 Βασιλέω?

1861 είς Γερμανίαν χάριν εύρυτέρας παίδευσεως, καί διέμεινεν 
ένταύδα μέχρι τέλους Φεβρουάριου τού 1863. Έ ν  τω  με
ταξύ τούτω ¿δημοσίευσε τάς ,.Σφαγάς τής Συρίας“, δράμα 
έκ του γαλλικού μεταφρασδέν, τό ώραΐον έπος του, τόν 
„Φειδίαν καί ΙΙερικλέα“ καί μετά έν έτος τάς ,,ϊίοιητικάς 
μελετάς“ τού Λαμαρτίνου, έμμέτρως μεταφρασδείσας. Κατα 
τό 1864 Ιπίσης έξέδωκε γερμ.ανιστί Γραμματικήν τής Νεο
ελληνικής γλώσσης, τετράκις μέχρι τού 1883 άνατυπωδεΐσαν

παρά τω μεγίστω τής πόλεως 
ημών έ κ δο τ ι κω καταστήματι 
τού Brockhaus.

Έχιστρέψας είς Ά6·ήνας 
έδέχδη τήν προταδεΐσαν αυτού 
δέσιν έν τω Έπουργείω των 
Εσωτερικών, δπου καί παρέ- 
μεινε μέχρι τού 1865, παραιτη- 
3'είς τότε, ΐνα έκτεδή είς τάς 
πρώτας Βουλευτικάς έκλογάς τή 
προτροπή των πολιτικών φίλων 
τού κατά τό 1804 άποδανόντος 
πατρός του. Άποτυχών, διωρί- 
σδη αμέσως τότε, κατά τόν 
Αύγουστον τού 1865 Τμημα- 
τάρχης το ύ ' έπί τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως Υπουργείου, δδεν 
άπεχώρησε τω 1868, ΐνα έκτεδή 
καί πάλιν είς τόν Βουλευτικόν 
αγώνα. Άποτυχών καί είς τάς* 
έκλογάς έκείνας ώς καί είς τάς 
άλλας δύο έπομένας, τάς τού 
1869 καί 1871, έμεινε ίδιωτεύων,

. δηλ. δημοσιογράφων καί άκα- 
ταπαύστως δεραπεύων τάς Μού- 
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ΒΛΑΧΟΣ,

τών Ελλήνων έν Βερολίνω.
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σαί  μέΧΡι του 1875. — Κατά τό δεκαετή τούτο διάστημα των λοιπών τής μνησδείσης συλλογής έργων. Δεκαετία ήδη 
έγραψε και ¿δημοσίευσε τα  εξής έργα: Τούς „Στίχους“, ποιή- παρήλδεν από τής εποχής εκείνης και όσοι έγραφον τότε στί- 
ματα λυρικά, τώ 18G5. Το επόμενον έτος συνέγραψε „Το'Ομη- χους σκυδρωποί ακόμη όμολογοΰσι τά  φοβερά αποτελέσματα 
ρικόν ζήτημα“, λαμπραν επιστημονικήν πραγματείαν, βραβευ- τής ύδροδεραπευτικής του „Νέου Κριτικού“ μεδόδου, ουδε- 
δεΐσαν. Εκ του γαλλικού μετέφρασε την „ιστορίαν ενός μία όμως σήμερον υπάρχει αμφιβολία, ότι ή οίαδήποτε τής 
Ζουάβου“, έξέδωκε τά  βραβευδέντα λυρικά ποιήματα του ,,έκ Ανατολής ατμόσφαιρα εΐνε αδύνατον νά καδαρισδη καί ν’
των ένόντων“, τον „Αντίνοον“, δραμα του Paul Heyse, έκ τού άπαστράψή είς ποιητικήν αίδ-ρίαν και αίγλην διά μόνου του
γερμανικού μεταφρασδέν, καί τον ήίερώνυμον Σαλπιγκτήν“ έγγενους τής έμπνεύσεως σπιν&ήρος.
έκ τού γαλλικού. Πάντα ταυτα έντός ένός έτους, τού 1866, Κατά τό 1879 έξέδωκεν ό Ά γγελος Βλάχος τόν βρα-
όπερ προςεπόρισεν αυτού δυο εν διαγωνισμοΐς στεφάνους. βευδέντα ,,Νά&αν τόν Σοφόν“ τού Lessing, είχε δε προη- 
Κατά τό 1868 μετέφρασεν έκ τού γερμανικού τόν\,Κλαβί- γηδή τούτου ή „περί Τερτσέτη“ καί ή άλλη „περί Γ. Ζα- 
γιον“ τού Goethe. Κατά τό 1870 Ιξέδωκε τήν ,,Νεοελλη- λοκώστα'1 κριτική μελέτη. ’Αναρίθμητοι εΐνε αί μεταφρά- 
νικήν Χρηστομάθειαν“ του (Leipzig, παρα Brockhaus), το- σεις μυδ·ιστορημάτων έν τή „Εστία“, εξ ών σημειούμεν τήν 
δεύτερον έκδοδεΐσαν κατά τό 1883, και κατά τό επόμενον „Περίοδον τής Γης έν ήμέραις 80“’ (J. Verne) και „Κινέζου 
ετος τό „ Ελληνογαλλικον Λεξικόν“ του. παδ·ήματα έν Κίνα" (τού αυτού), τήν „Ευγενίαν Γρανδε“

Κατά το αυτο τούτο ετος, 1871, ¿δημοσίευσε τόμον (Balzac), τόν „’Ιατρόν ’Αντώνιον“ (Ruffíni), τόν , Μαρκήσιον
ολόκληρον Κωμωδιών, ών τρεις έβραβεύδ-ησαν. Εις τό φιλο- ΒιλλεμΙν“ (G. Sand) και πλείστας άλλας — Κατά τό 1864
λογικόν τούτο είδος ουδαμώς σχεδόν υπολείπεται τής τε- μετέφρασεν έν τή  ,,Χρυσαλλίδι“ τους Götter im Exil τού
λειότητος, όσον έφικτήν δύναται ν’ άναδείξωσιν αυτήν έπΐ τού Heine·
παρόντος παρ ήμΐν τά  άπλαστα έτι κοινωνικά ήδη και ή Έ κ  των χαριεστάτων πρωτοτύπων διηγημάτων του ση-
πιστή τούτων^έρμ.ηνευτρια γλώσσα. Η  ,-Κόρη τού Παντο- μειούμεν τά  εξής: ,,Λαυριακής μετοχής απομνημονεύματα“,
πώλου“ καί ό „Γάμος τού Κουτρούλη“ τού' Ραγκαβή" δεν ,,ή Έσπερις τού κ, Σουσαμάκη“, ,,ό πρώτος Λαχνός“ , ,,τό
δα  λησμονηδώσιν ώς τά  πλεΐστα ήμερόβια προϊόντα τής . δώρον τής δείας“, ,,τά χρήματα“, καί άλλα, τα  πλεΐστα. έν 
νεωτέρας ελληνικής φιλολογίας. τη „'Εστία“ δημοσιευδέντα. — Έ κ  των κριτικών, αίσδητι-

Κατα το 1872 εγραψε την ,,Αηδονα και το Ίον“ , με- κών καί κοινωνικών αυτού μελετών γνωρίζομεν τάς εξής:
τέφρασε δ ’ έκ τού γαλλικού τήν τραγωδίαν τού Pichat ,,περι έλληνικοΰ, δεάτρου“ , ,,ή φυσιολογική σχολή“, „άρτος
„Λεωνίδαν εν Θερμοπυλαις1·. Το επόμενον δ  έτος δυο εΐδον πιτυρίτης“, „Έλληνες καί μισέλληνες“, ,,τό γαλλικόν δέατρον
τό φώς νέαι κωμωδίαι του ,,Ό  'Γδροπότης σύζυγος“ καί έν ’Αδήναις, ,,έκλογαί. έν Μαρόκω“ έν διαφόροις περιοδικοϊς
,Δ ιατί δεν χορεύει“. Κατά τό 1875 ¿δημοσίευσε τήν κρι- καί έφημερίσι δημοσιευδείσας, ώς καί πλεΐστα άρδρα πολι
τικήν μελέτην του „περί ΙΙαναγιώτου Σο.ύτσου“, όμοίαν „περί τικα καί λόγους (πολιτικούς, πανηγυρικούς καί έπικηδείους,
Ιωάννου Καρασούτσα“ καί μονόπρακτου-γαλλικήν κωμωδίαν έκφωνηδέντας έν.τη Βουλή καί έπί διαφόροις εύκαιρίαις).

„A. qui lau ra“. T<¡> 1875 έςέδωκε νεα ,.Αυρικά ποιήματα“, Εις τ ’ ανωτέρω προςδετέον ότι ό Αγγελος Βλάχος συν-
κατά δέ τό επόμενον έτος ¿δημοσίευσε καί τόν β'. τόμον ειργάσδη εις πάντα τά  έν Έ λλά δι έχδεδομένα περιοδικά
τής λαμπράς μεταφρασεως του „τής Ιστορίας τής Ελλά- (Πανδώραν, Χρυσαλλίδα, Εστίαν, Άδήναιον κτλ.) ώς καί εις
δος“ τού Μενδελσώνος. Συγχρόνως έγραψε καί τήν ,,Εΐςήγη- τάς πλείστας των έν Αδήναις έκδιδομένων έφημερίδων
σιν τού δραματικού Νικοδημείου άγώνος“. (Αιώνα, Ευνομίαν, Εφημερίδα, Ακρόπολιν, Νεολόγον — ον

Εΐχεν ήδη πρό έτους κληδή είς τήν 9·έσιν Τμηματάρ- καί διηύδυνεν έπί τέσσαρας μήνας — Ίανουάρ. — Απρίλ.
χου τού 1 πουργείου των Εξωτερικών, ου τίνος άνέλαβε 1875), ύπήρξε πολλών ξένων έφημερίδων ανταποκριτής καί
κατά τό 1880 καί διηύδυνε μέχρι τού 1885 τήν Γενικήν παντοτινός συνεργάτης τού περιφήμου Conversations-Lexicon
Γραμματείαν. Τό ύψηλόν τούτο υπούργημα σημαίνει παρ’ τού Broçkhaus. Πρό τίνος ήγγέλδη έξ Άδηνών ή είς τρεις
ήμΐν αυτυ τούτο, ο,τι παρα ταΐς ευρωπαϊκαϊς κυβερνήσεσιν τόμους έκδοσις των πεζών αυτού έργων,
ή I ραμματεία τού Κράτους, χωρίς μάλιστα, νά ληφδή ύπ . Καταγινομένους δε είς περισυλλογήν των βιογραφικών 
δψιν ή άπεφία ένίων έκ των κατά καιρούς παρ’ ήμΐν ύπουρ- ή μάλλον των βιβλιογραφικών τούτων περί Αγγέλου Βλά-
γών, οδς πρεδύμως έδίδασκεν, άντί νά υπηρέτη ό κ.Αγγελος χου σημειώσεων, προκατέλαβεν ημάς διπλή καί έξίσου εύ-
Βλάχος.  ̂ φρόσυνος περί αυτού εΐδησις: ότι έξέδωκεν άρ.ίστην όγδοή-

Κατά τό 1877 δεινότατον άνάλαβεν 6 ήμέτερος συγ- κοντά ποιημάτων τού Heine έμμετρον μετάφρασιν καί ότι
γραφεύς αγώνα, τήν καλολογικήν έκείνην προς τόν κύριον διωρίσδη Πρεσβευτής καί Πληρεξούσιος Υπουργός του Βα-
Ροΐδην μονομαχίαν, αυτόν έκεΐνον, όςτις έκρινε μετ’ άπαρα- σιλέως τών Ελλήνων παρά τώ Αύτοκράτορι τής Γερμανίας,
μίλλου χάριτος καί δυνάμεως λόγου τάς κωμο.δίας τούτου Αναγινώσκοντες ήδη ημείς τό λαμπρόν τούτο τομίδιον καί
πρύ έξαετίας έν τώ Α ΐώ ν ι,  διαδερίζων έν Χίω καί έντρυ- έχοντες τόν ίδιον πλησίον μας, διπλά άπευδύνομεν αυτώ
φων είς τήν ,άνάγνωσιν τής „Κόρης τού Παντοπώλου“, καί συγχαρητήρια. * * *

 ----------

Ε Α Ρ Ι Ν Α Ι  Η Μ Ε Ρ Α Ι  ΕΝ Ε Λ Λ Α Δ Ι
ύπό ΦΡΕΙΑΕΡΙΚΟϊ ÖEOiftPOr Ylscher.

{σννέχπa xcd τέλος.)

 ̂ Ο νεώτερος Ελλην δεν εΐνε ¿κνηρός, ως έλέχδη ήδη, Τά κτήνη δεν βασανίζονται, ούτε τυραννούνται όπως
άλλ απεχδάνεταί’ τήν έργασίαν έν τοΐς έργοστασίοις — έν ’Ιταλία, όπου μετά σκληρότητος καταδιώκονται καί τά  
καί βδελύσσεται τήν μέδήν. πτηνά. Αλλ’ ό Έ λλην μετέχει άλλου τινός έλαττώματος,
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κοινού παρά τοΐς νοτίοις λαοις καί Ιδία τοΐς Ίταλοις, ότι 
δηλαδή ουδόλως φείδεται τών δασών, τ ’ άφίνει νά κατα- 
τρώγωνται υπό τών αιγών καί νά καίωνται υπο τών ακρί
των ποιμένων. ’Εγώ αυ’τός εΐδον ολόκληρον δάσος κατα- 
βιβρωσκόμενον ύπό των φλογών. Έντεύδτν προήλδεν ή φα- 
λακρότης τών άλλοτε δασωδών όρέων.

Ό ποία  τις δέ εΐνε ή ιδιοσυγκρασία τού λαού; 'Ο  νέος 
"Ελλην εΐνε αίματώδης τήν κράσιν, όπως καί οί πρόγονοί 
του. Εΐνε περίεργος, εύπιστος, ή φαντασία του έξάπτεταί 
ευκόλως, λαμπρύνει τά  πράγματα, υπερτιμά τά  μέσα καί 
τάς δυνάμεις του καί τολμά ό,τι δέν εΐνε δυνατόν νά τολ- 
μήση τις. Εις τούτο συμπαρομαρτεΐ καί ή κενοδοξία, καί 
κενόδοξοι εΐνε οί "Ελληνες, όπως όλοι οί ευφυείς άνδρωποι. 
Τό ταξείδιον τού Έ γ γ ε λ  συνέπεσεν ακριβώς προς τόν τελευ- 
ταΐον φιλοχόλεμον πάταγον ό Δεληγιάννης ήδελε ν’ άπει- 
λήση, πρός τόν σκοπόν τού νά έπιτύχη τού ποδουμένου μόνον 
δ ι’ απειλών ό λαός έπίστευεν είς τάς πολεμικάς προδέσεις 
του καί τυφλώττων πρός τά  πράγματα ήλπιζε μέγαν δρίαμ- 
βον. Τούτο δέ ακριβώς ήτο τεκμήριον αιματώδους κράσεως 
καί άνεμίμνησκε τάς παλαιάς Αδήνας καί τήν κουφόνοιαν, 
μεδ’ ής αύται έπεχείρουν έκστρατείας, α'ίτινες έπήνεγκον τήν 
πτώσίν των. Α ς άναγνοίση τις μόνον τ ί διηγείται ό Έ γ γ ελ  
καδ’ ήν ημέραν τό έκεΤ σύνταγμα έλαβε διαταγήν ν' άπέλδη 
είς Θεσσαλίαν. Ό  σκοπός βεβαίως ήτο ευγενέστερος καί 
δικαιότερος παρά τότε, ότε αί Ά9·ήναι όλους τούς μαχίμους 
άνδρας των έξέπεμπον υπό τον Άλκιβιάδην είς έκστρατείαν 
κατά τής Σικελίας, άλλα τότε, όπως καί νύν, ή αυτή έπε- 
κράτει υπερβολική καί τυφλή πεποίδησις. Αρκεί μόνον ν’ 
άναγνώση τις τήν περιγραφήν τού Θουκυδίδου έν τώ ,,Πε- 
λοποννησιακο πολέμω“ διά νά χεισδή, ότι τό πνεύμα τού 
ελληνικού λαού δέν μετεβλήδη. Φαντάζεται, τις άληδώς 
τήν βοήν τού όχλου έν τη αρχαία άγορά, οσάκις άναπαρι- 
στάνει έν τώ νω του τούς σημερινούς "Ελληνας είς στιγμάς 
τοιαύτης έξάψεως. — Ουδαμώς όμως ητο τόσον τυφλός ο 
εξοπλισμός κατά τόν τελευταίου μέγαν πόλεμον. Τότε ή 
Ε λ λ ά ς  ώφειλε νά κινηδή· ή υπουλος πολιτική μετά τόν 
υπέρ έλευδερίας αγώνα εΐχεν αφήσει αυτήν τόσω μικράν, 
ώςτε δέν ήδύνατο ν’ άναπνέη· μετά τήν κίνησιν ταύτην τό 
έν Βερολίνω Συνέδριον έπεδίκασεν αυτή μέρος της ’Ηπείρου 
καί τής Θεσσαλίας, καί τούτο όμως μικρόν, έλάχιστον δι 
ένα λαόν, ό όποιος εΐνε προωρισμένος είς μέγαν βίον χ«ί 
πρός τούτο δέν έχει έδαφος επαρκές. Περί τούτου έξέφρασα 
τήν γνώμην μου έν τή  ανωτέρω μνημονευδείση διατριβή 
(„Altes und Neues“, 1. Τεύχος 1881: „Aus einer griechischen 
Reise“), έπιτρέπεται δέ ή παραπομπή αϋ τη είς τήν δερμήν 
συμπάδειαν πρός τήν τύχην λαού τείνοντος πρός τήν προ- 
οδον καί είς τούτο σκληρώς κωλυδέντος ύπό τής ευρωπαϊ
κής πολιτικής. Τό πνεύμα τής σημερινής ημών εποχής 
άρέσκεται είς τό νά χλευάζη τούς είςέτι μικρούς καί αδυ
νάτους λαούς, όταν οδτοι δέλωσι νά έξέλδωσι, νά αίωρη- 
δώσιν υψηλότερα τής δέσεώς των. Καί ό Kladderadatsch*) 
συχνάκις λαμβάνει αυτούς ώς ύπόδεσιν τών γελοιογραφημά
των του. Λησμονοϋσι δέ ότι καί ή Πρωσσία έκ μικρών 
ήρχισε. Πώς μεταχειρίζονται νυν τούς ατυχείς Βουλγάρους! 
Ούτοι δέν έχουσι τόσην ευφυΐαν, όσην οί "Ελληνες, άλλα 
καί αυτοί δέλουσι ν’ άπαλλαγώσι τής βαρβαρότητας· ουτοι 
δεν ήλευδέρωσαν αυτοί εαυτούς, όπως οί Έ λληνες, άλλ 
έπραξαν έν τοΐς ύστέροις κατορδώματα καί ύπό τάς όδη-

*) Πολιτικοσατνρική εφημερίς toi? Βερολίνον.

γίας γερμανού ήρωος ¿πολέμησαν καί αυτοί ώς ήρωες. Αντί 
τούτου δέ κακοποιούνται σήμερον ύπό της Ρωσσίας κατα 
τρόπον, τόν όποιον δεν δυνάμεδα άλλως ν’ αποκαλέσωμεν, 
παρά σατανικόν. Διότι σατανικός βεβαίως εΐνε ό συνδυα
σμός κτηνώδους αγροικίας καί έπιτρίπτου πονηρίας. Η 
συνύφανσή, συνωμοσιών πρός εΰρεσιν προφάσεως άναμίξεως, 
ή άπαγόρευσις τής τιμωρίας τών συνωμοτών καί ή κήρυξις 
τής αναρχίας ώς νόμου — δέν εΐνε άλλο, παρα εργον σα
τανικόν. Κατ’ αύτου ¿ξηγέρδη τό ήδικόν φρόνημα τής 
Ευρώπης, καί ιδία τής Γερμανίας. Τήν έξανάστασιν όμως 
ταύτην κατεχράσδησαν παρ’ ήμΐν αί φατρίαι έκείνο«, τας 
οποίας βδελύσσεται πάς γνήσιος Γερμανός, Ιπειδή μετ 
ιοβόλου όδόντος δάκνουσι τό κράτος. Ά λλ’ ή κατάχρησις 
ούδενα λόγον παρέχει, όπως χαραγνωρίζωμεν τήν άλήδειαν 
τού διαστραφεντος ήδικού αίσδήματος καί μ.υκτηριζωμεν 
αυτό. Διότι εΐνε μέν άληδές, ότι έν τώ απλότητι καί κα- 
δαρότητί του τό αΐσδημα τούτο δέν γινωσκει τας πολιτι
κά; χεριπλοκάς, ουδέ δύναται νά διακρίνη τήν ήδικήν από 
τής πολιτικής, ουτε λαμβάνει ύπ’ δψιν, ότι ή Γερμανία δέν 
δύναται κηρύξη πόλεμον έναντίον τού βορείου κολοσσού 
χάριν λαού, πρός ον οΰ δεν άμεσον συμφέρον τήν συνδέει. 
Νά φειδώμεδα όμως πρέπει τό αΐσδημα τούτο, νά μή τό 
χλευάζωμεν, καί το ιτο  εΐνε πολιτική, διότι εν ίίλλγ, ιιερι- 
ατάσει εΐνε ηι&ανον νά λάβωμεν άνύγ'Λ^ν τοιοντον αι
σθήματος. — Έ ν  τφ  παρόντι δέν δυνάμεδα νά κηρυχδώμεν 
έχδροί πρός τήν 'Ρωσσίαν, ούτε νά λάβωμ.εν υπό τήν προ
στασίαν μ.ας τάς έπαρχίας τής Βαλτικής δαλάσσης, ων 
πρό τών όφδαλμών μ.ας καταπατεί τά  αναφαίρετα δικαιώ
ματα' άλλά τό πάρα πολυ εΐνε πάρα πολύ· δεν εΐνε δε 
άνάγκη τόσον νά τέρπωμεν αότήν, έκεΐ μέν μ.υκτηρίζοντες 
έν δύμα, έδώ δέ, ενώπιον τού απροκάλυπτου έκρωσσισμοΰ 
τοΐν ομοφύλων μας, νά σιωπώμεν ώς ίχδύς — καί ¿ν αυτώ 
ακόμη τω Κοινοβουλίω. Ή  υπερήφανος Γερμανία νά κλίνη 
τώρα τό γόνυ πρό τής ‘Ρωσσίας! καί τούτο άνευ ώφελειας! 
Ά μα τη πρώτη ευκαιρία ή άρκτος δά έπιπέση καδ ήμων 
έκ τών νώτων καί ή ευκαιρία, αυτη, καί έάν δέν ¿κραγή 
τόσον ταχέως, όσον έφοβουμ.εδ·α ό γαλλογερμανικός πολεμ.ος, 
δύναται νά παρουσιασδή λίαν ταχέως.

Άπεμακρύνδημεν ολίγον από τούς ήμετέρους Έλληνας 
— ούχί πολύ, διότι ή διαγωγή τής γερμανικής πολιτικής 
είς τά  πράγματα ταύτα μάς ένδ·υμίζει άτυχώς τήν διαγώ- 
γήν τού Μεττερνίχου πρός τήν Ε λλάδα , ότε αοτη ήγωνίζετο 
υπέρ τής έλευδερίας. Έ κ  τών λαών τής νοτιοανατολικής 
Ευρώπης οί "Ελληνες έχουσιν αναμφισβήτητος τό λαμπρό- 
τερον μέλλον. ’ Λόγος έγένετο περί τών αδυναμιών των, 
ήδυνάμεδα δέ καί άλλας νά προςάψωμεν είς αυτούς, διότι 
απήλασαν τόν βασιλέα Ό δω να. Αλλά φδάνει πλέον ό κα
τάλογος ούτος τών αμαρτιών καί μάλιστα άφ’ ου οί ίδιοι 
μεταμελούνται διά το πραξικόπημα είκεΐνο. Εΐνε λαος τεί- 
νων πρός τήν μόρφωσιν καί άντί τούτου πολλά αμαρτήματα 
τώ εΐνε συγγνωστά. Έ ν τώ λαω τού το) ένυπάρχει χαλυβ- 
δίνη τις έλαστικότης, δέν γνωρίζω άλλην λέξιν, παρά τήν 
λατινικήν β ί τ β η υ ^ β ,  — μία άδιάκοπος ορμή καί τάσις 
πρός τόν άειφεγγή κόσμον τής γνώσεως, καί ή αρετή αυτη 
υπάρχει συνηνωμένη με τό ίερον πϋρ τού έμφυτου καί κλη
ρονομικού έρωτος πρός τήν πατρίδα. Εΐνε καί δελουν να 
δεωρώνται ώς άληδής μορφωτικός λαός. Τόν κύριον τούτον 
καί δεμελιώδη χαρακτήρα ό περιοδεύων αυτών φίλος παρέ- 
στησεν έν εκάστη ευκαιρία ύπό τήν - πρέπουσαν αυτού δψιν. 
Δέν εΐνε νέα ή Ε λλά ς είς τόν γνωρίζοντα αυτήν είς τάς
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ήμέρας μου (1840) χολλοϊ γέροντες, έβδομηκοντούτεις, έπή- 
γαινον είς το. σχολεΐον, ίνα μάβωσι την άνάγνωσιν καί την 
γραφήν. . Τοιαύτην εικόνα παρέχει κα\ ¿ . Έ γ γ ε λ  αφηγού
μενος τά ' κατά τήν από Καλαμών είς Σπάρτην πορείαν του. 
Σταματα πρό τίνος χανίου Εγγύς της άγριας χαράδρας τής 
Λαγκάδας. ‘Ο πανδοχευς Παπαδάκης τω λέγει, δτι έμαθε 
τα  γράμματα παρά τού δεκατριετούς-υίού τοο ’Αθανασίου. 
Ουτος δε τετράκις τής έβδομάδος πορεύεται είς τό τρεις 
ώρας μακράν άπέχον σχολεΐον, διερχόμενος' τήν επικίνδυνον 
Εκείνην καΥ φοβέραν φάραγγα, και Εκεί έμαθε κυρίως Ιστο
ρίαν και γεωγραφίαν τής πατρίδας, δόναται δε διά τής κι
μωλίας να χαράξη ασφαλώς επί τής θύρας τού δωματίου 
τον χάρτην τής 'Ελλάδος και προς τούτοις διά γραμμής νά 
υπόδειξη τήν οδόν άπό Κέρκυρας είς Θεσσαλονίκην, διη
γούμενος Εν τώ  μεταξύ τά κατά τήν πολιορκίαν τού Με
σολογγίου, τήν ναυμαχίαν τής Ναύπακτού κα). τήν μάχην 
των Θερμοπυλών. — Έ κ  των λοιπών αναφέρω προςέτι τδ 
σχολεΐον των απόρων παίδων, οέ ¿ποιοι Εν Άθήναις τρέφον
τα ι καθαρίζοντες υποδήματα, πωλοϋντες Εφημερίδας κτλ. 
το σχολεΐον τούτο ίδρυθη υφ’ ενός εκ των κοινωφελείς σκο
πούς έπιδιωκόντων ιδιωτικών συλλόγων, τον Παρνασού, καί 
ή Εν αύτω διδασκαλία παρέχεται δωρεάν οί πάίδες φοιτωσι 
πρόθυμοι καί άθρόοι. '  Ο Έ γ γ ελ  Επισκέπτεται τό σχολείον 
τούτο Ί ν  ώρα ,έξετάσεως καί λέγει: ,,Έαν μή αλλαχού, Εν
ταύθα ενισχύθη ή πεποίθησίς μου περί τής Εκπολιτιστικής 
αποστολής τού Ελληνικού έθνους Εν ’Ανατολή. Καί Εάν 
παρά. τοΐς άπογόνοις τοότοις των 'Ελλήνων μηδέν άλλο 
περιεσώζετο έκ του ελληνικού κόσμου των Ιδεών, παρά μόνον 
ή φιλομά&^ιβ, ό πυρετός οδτος τής μα&ήσεως, πάλιν θά 
ήσάν· άξιοι τής προςοχής Εκείνων, οί οποίοι μεριμνώσι περί 
τής τύχης τής χερσονήσου του Αίμου“. — Θά είχομεν 
προςέτι νά όμιλήσωμεν περί τού Εκπαιδευτικού συστήματος, 
ώς πρός . τούτο δ ’ Επαναλαμβάνομεν δ,τι Ερρήθη ήδη. προ- 
κειμένου περί. τού παιδδς τού πανδοχέως, ότι δηλαδή κύριόν 
μάδημά είνε ή πατρίς, ή γεωγραφία καί ή ιστορία της. Πώς 
ήσαν δέ. Εν Γερμανία .τά πράγματα κατά τους παιδικούς 
ημών άκο'μη.χρόνους! — Ούδεμία υπάρχει υπερβολική τών 
μαθητών ταλαιπωρία! — Τίς πληρώνει τά δημοτικά σχο
λεία; 'Ο  δήμος. „'Ημείς έκτίσαμεν τό σχολεΐον, ήμεΐς 
πληρόνομεν τον διδάσκαλον, ήμεϊς άγοράζομεν τά  βιβλία“ 
αποκρίνεται είς τή ν ’Ερώτησιν τού Έ γ γ ελ  ό μεγαλόσωμος 
άρχάδιος δήμαρχος Λεωνίδας Σπηλιόπουλος. — 'Η  ακμή 
τού. αθηναϊκού πανεπιστημίου εΐνε γνωστή. 'Η  Ακαδημία 
είνε μεγαλοπρεπέστατον οίχοδόμημα αρχαϊκού βυδμού δωρη- 
θεν.ύπό τού μακαρίτου Σίνα'καί απαίτησαν δαπάνην 5 εκα
τομμυρίων δραχμών, πρόκειται δε λαμπρόν μαρτύριον, ούχί 
βεβαίως μοναδικόν, τών έργων τού πατριωτισμού Εν Έλλάδι. 
„Πολλά τών ωραιότερων αθηναϊκών οικοδομημάτων εΤνε 
δωρήματα πολιτών. 'Ολόκληρα γυμνάσια, νοσοκομεία, παρ
θεναγωγεία, κτίρια Εκθέσεων ίδρόδησαν υπό τής άξιοθαυ- 
μάστου '.Εθελοθυσίας πλουσίων -'Ελλήνων. Ή  Ε λλάς ώς 
κράτος εΐνε ίσως. τό πτωχοτάτον Εν ολη τη Ευρώπη, οί 
π ο λ π α ί , του όμως συγκαταλέγονται μεταξύ τών πλουσιω- 
τάτων. . Αί Άθήναι.έσχηματίσδησαν διά τών δωρεών σύμ- 
παντος.τού. ελληνισμού.“

’.Ολίγα μόνον έπραξαν μέχρι τούδε ·οί νέοι "Ελληνες Εν 
τη  τέχνη. Δίν έσχον. Εως.τής σήμερον καιρόν νά διακρί
βωσε καί Εν τω . είδει τούτω.. ΙΙεριμείνωμεν άκόμη. "Η  
ευφυΐα βεβαίως δέν θά λείψη. — Κατά τάλλα εΐνε αξιο
θαύμαστος ή ταχύτης τής προόδου Εν τώ πολιτισμό·.

Είς τους δυςηρεστημένους έπισκέπτας τής Ε λλάδος, 
προβάλλει ό συγγραφεύς τήν είκόνα τής Εκτάκτως ταχείας 
ταυτης μορφωτικής κινήσεως, τήν οποίαν σχηματίζει τις πα- 
ραβάλλων τήν · σημερινήν κατάστασιν τής'χώρας προς-τήν 
μετά τόν ύπέρ Ελευθερίας αγώνα· πρέπει δέ ν’ άναλογισθώ- 
μεν προςέτι καί τ ί εΐπον οί ιστορικοί, δτι δηλαδή .κατ’ 
Εκείνους τούς χρόνους δέον νά φανταζώμεθα τήν 'Ελλάδα, 
όπως τήν Γερμανίαν μετά τόν τριακονταετή πόλεμον. Έ κ - 
πληξιν καί 9·«μβος Εμποιούσιν όσα Επετέλεσεν ή χώρα Βιά 
τόσον πενιχρών μ-έσων από τού 1835, δτε· άνέλαβε τάς 
ήνίας τής κυβερνήσεως ό "Οδών, όσα επετέλεσεν Εν τη συγ
κοινωνία, Εν τώ κοινωνικώ βίςυ και τή  πνευματική διαπλά- 
σει. Μετά βραχεΐαν διακοπήν ή πρόοδος έβαινε και βαίνει 
τόσον ταχέως, ώςτε οόδέν οδοιπορικόν βιβλίον δύναται νά 
συμβαδίση προς αύτήν, ώςτε αΐ περιγραφαί. Εκ τού έτους 
1800 ή 1870 ούδαμού πλέον συμφωνούσι πρός τά  παρόντα 
πράγματα. Τούτο έχοντε; ύπ’ δψιν, θ ’ άνεχώμεθα βεβαίως 
τάς είςέτι υπαρχούσας ανωμαλίας, τάς άγρίας οδούς, τά  
πενιχρά χάνια, τά  άνευ Επίπλων δωμάτια, τήν ακαθαρσίαν 
και τάς άλλ,ας Ελλείψεις Εν τόποις, όπου δέν είςέδυσεν 
άκόμη ό πολιτισμός, καί 9 ’ άπολαμβάνωμεν άγογγύστως 
τά  καλά, τά  όποια είςερχόμενος ουτος είς τα  μέρη ταύτα 
ίσως διαφθείρη. Τά είρημένα συγκεφαλαιούμεν διά τής Εξής 
περικοπής Εν τέλει τού βιβλίου τού Έ γγελ : „Από πολλού 
οί έχέφρονες καί τά  πράγματα είδοτες άνδρες εΐνε πεπει
σμένοι, ότι οί "Ελληνες εΐνε οί κυριώτεροι φορείς τού πολι
τισμού Εν ’Ανατολή καί ότι αντο) κατά τήν λύσιν τού ανα
τολικού ζητήματος εΐνε άξιοι να διαδραματίσωσι σπουδαίο - 
τερον πρόςο>πον, παρ’ όσον τοΐς Επετράπη άχρι τούδε.“ 
Εΐτα δίδει ό συγγραφεύς τόν λόγον είς τινα Ιλληνα φίλον 
του, οςτις πλέκει τό Εγκώμιον τής πατρίδος του, λέγων 
πολλάς καί άξιαναγνώστους αλήθειας, πολλαχού δέ μετα- 
πίπτων καί είς ού μικράς ύπερβολάς. Ούχί αδίκως Εξαίρει 
ο φιλόπατρις ουτος απέναντι τής διχονοίας τών παλαιών 
τήν σύμπνοιαν τών σημ.ερινών Ελλήνων, οίτινες όλοι συνε- 
χωνεύθησαν διά τού πυρός του ύπέρ ανεξαρτησίας πολέμου 
είς μίαν καί άμέριστον αγάπην πρός τήν πατρίδα, προςθέτει, 
δτι ούδένα φέρει πάσσαλον είς τάς σάρκας του, δπως τά  
λοιπά νεώτερα κράτη μετά τών κοινωνικών αυτών τάξεων: 
εύγενών, πολιτών, Εργατών καί αγροτών, μετά τών μεταξύ 
πολιτείας καί Εκκλησίας αγώνων των, τής δφησκείας καί 
τής Επιστήμης, δέν έχει προςέτι ιουδαϊκόν ζήτημα-, ούτε 
Ιρλανδίαν δπως οί Ά γγλοι, ουτε Πολωνούς, Δανούς, Γάλ
λους δπως ή Γερμανία, άλλα πάν ξένον αίμα ευκόλως καί 
ταχέο»ς άπορροφάται υπό τής μιας έθνότητος. „Εις λαός 
εΐμεθα, μίαν γλώσσαν όμιλοΰμεν, πρός 'ένα θεόν προςευχό- 
μεθα, μίαν καί τήν αύτήν θέλησιν εχομεν: τήν θέλησιν,· 
δπως ζήσωμεν ώς έθνος — κ«ί έλα ζήσωμεν. ‘Ο Έγγελ· 
ούδεμίαν έχει πρός ταύτα άντίρρησιν, Ή μεΐς θά  εΐχομέν 
τινας. Τής Ελευθερωθείσης καί ηνωμένης Ελλάδος ή Ιστο
ρία εΐνε νεαρά. Είς τάς σάρκας αύτής δύνανται άκόμη, 
ή μάλλον εΐνε αδύνατον νά μή Εμπηχθώσι πάσσαλοι. Έ χ -  
θραι καί διενέξεις μεταξύ τών τάξεων ίσως οχι, Επίσης ουδέ 
ζήτημα ιουδαϊκόν, άλλα. τά  καθ·αρώς πολιτικά κόμματα, 
καί παρά τήν διάπυρον πρός τήν πατρίδα άγάπην, ύφ’ ής 
πάντες έκεΐ κάτω διαφλέγονται, 5ά φέρωσιν άκόμη είς πολ
λάς αμηχανίας τό κράτος. Επίσης καί εκκλησιαστικόν 
ζήτημα πιθανόν εΐνε ν’ άναφυή είς τούς μετέπειτα χρόνους
.................................................... Ούδαμώς 5ά παρέβλαπτεν ό
Έ γ γ ελ  τήν δ·ερμήν του πρός τήν Έ λλάοα άγάπην ή οποία Ε Ι Σ  Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  Β Γ Θ Ι Σ Μ Ε Ν Η .
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τιμά τήν καρδίαν του, εάν δεν παρεδέχετο άνευ 3ρων τό. 
έγκώμιον τον Έλληνος. - dev άμφιβάλλομεν περί τής φιλο
πατρίας τον ως γερμανοϋ' ήδύνατο δέ να καταδείξη αυτήν 
έν τω διαλόγω τοότω καί. προς την νεαράν καί πολλής 
είςέτι πείρας έστερημένην Ελλάδα.

Διά τής παρατηρήσεως ταυ της ουδόλως βέβαια θέλο- 
1 μεν νά μειώσωμεν τον ευφρόσυνον έπαινον, μεθ’ ου χαιρετί- 
*δζομεν τό βιβλίον, τόν έπαινον τής θυμηδίας, ήν έκάστη 

αυτού σελις αποπνέει και η τις σπανίως μόνόν έπισκιώζει την

όςυτέραν κρίσιν εΐνε δέ ανθρώπινον νά βλέπη ένιαχοΰ τά 
πράγματα πολύ ρόδινα. — Ζωηρόν καί ευκίνητον, όπως το 
πνεύμα του βιβλίου, εΐνε και τό ύφος του. Ζή, πορεύεται, 
δεν σύρεται άνά μέσον περιπλοκών ριζών καί καλάμων, ούδί 
προςκόπτειει άνά παν βήμα, ως παθαίνουσι δυςτυχώς πολλών 
γερμανών τά  δυςκίνητα γλωσσικά σκέλη. Ή  κριτική ουδέ
ποτε πρέπει νά λησμονή νά έξαίρη την αρετήν ταύτην, άφ’ 
ου άτυχώς ή γερμανική φιλολογία δεν άφθονεΐ συγγραφέων, 
οί όποιοι ήξεύρουν νά γράφωσι.

ΤΟ Ρ Ι Ζ Ι Κ Ο  ΤΗΣ  ΑΝΝ Ι ΚΑΣ .
ύπό Α ΡΙΣΤ Ο Τ ΕΑ Ο ΓΣ Π . Κ Ο ΓΡΤΙΑ Ο γ.

Α \
Έκαθήμην έπί τοϋ εξώστου μετά το“ φίλου μου Κ*. 

Ενώπιον ημών, άποκρύπτων τόν ορίζοντα, ύψουτο ό Λυκα- 
βητός, τεφρόχρους, υπό του αττικού ήλιου, του απ’ αιώνων 
πυρακτουντος τόν γρανιτώδη αυτού όγκον. Έ π ί της φαλα- 
κράς κορυφής του, υπερκείμενος των ’Αθηνών, ως σκοπιά, 
διεγράφετο ό λευκός ναΐσκος τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, ου ό μι
κρός κώδων έσήμαινε μελαγχολικώς τόν εσπερινόν.

Πρό τής θύρας τής απέναντι οικίας, νεάνιδες τής γει
τονίας, έν άτημελήτω οικιακή στολή, συνεζήτουν ζωηρώς.

■— Τί ώρα θά κλείση ό κλήδονας; ήρώτησε φωνή τις.
— Σ’ τής έννηα, άπήντησεν άλλη φωνή.
Ό  φίλος μου Κ *, εύθυμος μέχρι τής στιγμής έκείνης, 

έγένετο σκυθρωπός διά μιας.
— Τ ι έχεις; τόν ήρώτησα.
— Τ ί παράξενου πράγμ,α εΐνε ή μνήμη μας! άνεφώνη- 

σεν ό φίλος μου. Βλέπομεν, άκούομεν κάτι τ ι μίαν φοράν, 
έπειτα παρέρχονται έτη, αί έντυπώσεις σωρεύονται επί των 
έντυπώσεων, αί παλαιαί θάπτονται υπό τάς νεωτέρας, καί 
έντός τής κεφαλής μας μένουσιν αποτεθειμένα μ.ορφαί, το- 
ποθεσίαι, λόγοι, γεγονότα χωρίς νά τό υποπτεύωμεν κάν 
αίφνης μία λέξις, εις τόνος φωνής τά  εξάγει έκ τοϋ βάθους 
όπου ήσαν κεκρυμμένα, τά  φέρει ζωντανά πρό τών οφθαλ
μών μας, χωρίς ό χρόνος νά έχη άφαιρέση τίποτε έκ τής 
δροσερότητός των. Αυτό συνέβη τώρα καί είς έμέ' ή  λέξις 
κλήδων, την οποίαν ήκουσα από τό στόμα τής κόρης έκεί
νης, μοί έφερε διά μιας είς τόν νουν μου μίαν άνάμνησιν, 
τήν οποίαν ήγνόουν ότι έφύλαττον με τόσην έντασιν είς την 
μνήμην μου.

Μετά μικράν δέ παϋσιν:
— Ή  δυστυχής κόρη! έψιδώρισεν ώσεί καθ’ εαυτόν.
— Τ ί είνε ή άνάμνησίς σου αυτή; ήρώτησα.
— Ακούσε, μοί εΐπε.
Καί ήρχισεν ως έξης:

Βλ
,,Ό  ιατρός μοί εΐχεν είπή:,
— Νά υπάγετε είς εν παραθαλάσσιο χωριό, ν’ άνα- 

πνεύσετε καθαρόν καί ζωογόνον αέρα τής θαλάσσης!
Έ γώ  δέ ωχρός, αιμωδιών έχων τό σώμα έκ της μα- 

κράς νοσηλείας, διψών αέρα καί ήλιον, καί άναπεπταμένον 
όρίζοντα, έπέβην μικρας γολέτας κα-ίευ&υνομένης 'είς τήν 
κωμύπολιν Γ*, ήτις ού μόνον ευάερος ήτο καί άπαραμίλλους 
εΐχεν έξοχάς-, άλλα μοί έπεφόλαττε καί φιλόξενον στέγην 
καί περιποιήσεις αναγκαίας διά την ανάρρωσίν μου, διότι έν

αύτή κατώκει ή θεία μου Γλυκερία, πρύ πολλών έτών ύπαν- 
δρευθεΐσα ένα τών έκεΐ προυχόντων.

Ή  κωμόπολις αυτή εΐνε πολύ γραφική· υπό' τών έρει- 
πίων αρχαίου φρουρίου διατεμνομένη, διαιρείται είς δΰο μέρη 
είς τό παρά τήν θάλασσαν Κατωχώρι καί είς το Ανωχώρι, 
τήν υψηλά άνερριχημενην συνοικίαν. Ό  βλέπων από τό πέ
λαγος τους λευκοός οίκίσκους, οί όποιοι διά τοϋ άποτόμως 
κατωφερούς έδάφους καταβαίνουσι μέχρι της παραλίας, νο
μίζει πρός στιγμήν ότι ή κωμόπολις, υπό πονηρού τίνος 
πνεύματος καταληφθεΐσα, έν παραφορά δαιμωνιώσης, ήρξατο 
κατακρημνιζομένη άπό του βουνού είς τήν θάλασσαν.

Οί κάτοικοι εΐνε, ώς έπί τό πολύ, άγωγιάται καί πλα
νόδιοι μεταπράται μεταφέροντες άπό χωρίον είς χωρίον, 
είς ακτίνα τριάκοντα μιλλίων, έπί ήμιόνων, καί λιανικώς 
πωλοϋντες έλαιον, σησαμέλαιον, σάπωνα. Τ ί βασανισμένη, 
ζωή! Παρακολουθούσι πεζή τό κινητόν κατάστημά των, 
είς τήν ζέστην τοϋ θέρους, είς τάς χιόνας τών αγρίων 
νυκτών τοϋ χειμώνος, καταλόοντες όπου τους καταλάβη ή 
σκοτία ή ή ηαταιγίς, είς καλύβην άνθρακέως έν τώ δάσει, 
είς ποιμενικήν μάνδραν έν τη κοιλάδι, είς μικρόν καφενεΐον 
τών χωρίων, όπου δεν υπάρχουν χάνια. Οί άλλοι κάτοικοι 
εΐνε γεωργοί ή μεταπράται τής θαλάσσης ριψοκινδύνως μ'ε 
τραχαντήρια πωλοϋντες ρακήν καί οίνον είς τάς παραλίους, 
πόλεις καί τάς νήσους.

"Οτε ή φελονχα  τής γολέτας μ'ε άπεβίβασεν είς τήν 
παραλίαν, έστρωμένην κατά μήκος διά τεφρών πετραδίων, 
τά  όποια έλείαναν τά  κύματα, ήρώτησα ένα τών περιέργων, 
οίτινες πανταχοϋ καί πάντοτε συρρέουσιν είς τό παραθαλάσ
σιον, όταν φθάνη πλοΐον.

— Πού είμχορώ νά ευρώ τον κϋρ Σΐμον;
Ό  κυρ ΣΓμος, ήτο ο σύζυγος τής θείας μου, ό πλόυ- 

σιώτατος τοϋ τόπου, έχων τήν δύναμιν τοϋ λυειν καί δε- 
σμεϊν, αλλά μεθ' όλα ταϋτα άγνωστος είς έμέ προσωπικώς.

— Έ κεΐ μέσα ’ςτόν καφενέ, άπήντησεν ό έρωτηθείς.
Είσελθών είς τό καφενεΐον εΐδον άνθρωπον πεντηκοντούτη -

περίπου, εύρυσωμον, αναστήματος μάλλον ύψηλοϋ, καθήμετ 
νον έπί του περιθέοντος τό καφενεΐον ξυλίνου ανακλίντρου ' 
καί καπνίζοντα ναργιλέν έφόρει ευρωπαϊκήν ένδυμασίαν καί 
ψιάθινον πίλον — έν ω οί πλεΐστοι τών κατοίκων έφόρουν 
πλατείαν βαμβακεράν περισκελίδα καί φέσιον. — Τό εύρύ 
του δέ μέτωπον, ή προεξέχουσα κάτω σιαγών του, ή γριπή 
ρίς του, τό όξυ υπό τάς πυκνάς όφρϋς βλέμμα του έξέφαι- 
νον νοήμονα καί έπίμονον άνδρα.

Έ κ  τής γενομένης περιγραφής τών χαρακτηριστικοί του 
εβεβαιωθην ότι εύρισκόμην ένώπιον τοϋ θείου μου.

— Εΐσθε ό κϋρ Σϊμος; ήρώτησα πλησιάσας.
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Αλλ’ ουτος παρατηρήσας με άπό κεφαλής μέχρι ποδών 
μέ βλέμμα σχεδόν οργίλον, διότι διέκοπτον τάς σκέψεις του,

— Μάλιστα, τ ί τρέχει; μόί εΐπε.
— Σάς έχω Ινα γράμμα.
Ήπλωσε τήν χεΐρά του καί έλαβε τήν έπιστολήν, χωρίς 

νά μοί εΐπη νά καθήσω. Έ γώ  λαβών σκαμνιον έκάθησα 
πλησίον του.

Έκβαλών τά  όμματογυάλιά του καί προσαρμόσας αυτά 
έπί τής ρινός, ήρχισε ν’ άναγινώσκη τήν έπιστολήν, ρίπτων 
ένίοτε έπ’ έμοϋ ταχό βλέμμα άνωθεν τών διόπτρων του. 
Μετά τό πέρας τής άναγνώσεως βραδύ μειδίαμα φιλοφρο
σύνης μοί έδειξεν δλον τό μέγεθος τών όδόντων του, ώσεί 
δέ τήν στιγμήν έκείνην μέ έβλεπε τό πρώτον έμφανισθέντα 
ένώπιόν του. μοί έτεινε τήν χεΐρα είπών:

— Καλώς ώρισες, άνεψιέ.
Αμέσως δέ πρός τον καφεπώλην έπιτακτικώς:
— "Ενα καφέ τοϋ μουσαφίρη!
Μεθ’ ό ήρχισε τάς έρωτήσεις του περί τής οίκογενείας 

μας, ζητών πληροφορίας περί έκαστου φύλλου τοϋ γενεαλο
γικού μας δένδρου, συνοδεύων εκάστην φράσίν του διά τοϋ 
γονρ, γονρ τοϋ ναργιλέ του, διά μέσου τοϋ ΰποκυάνου κα
πνού, όν έξέβαλλε τοϋ στόματός του, άνακαλών τάς μορ- 
φάς, ας δέν εΐχεν ΐδη άπό είκοσι τριών έτών, ότε ήλθεν είς 
τήν πόλιν ημών καί ένυμφεύθη τήν θείαν μου.

— Άργύρη, έφώνησεν έν μέσω δυο έρωτήσεων, είς τόν 
καφετζή, πέ νά κουβαλήσουν απ’ τή βάρκα τά  πράγματα τ ’ 
ανεψιού μου ςτό σπίτι.

Στραφείς δέ πρός με:
— Πάμε τώρα νά σε ίδή κ’ ή θειά σου.
Καί περιτυλίξας τό μαρχοντοι περί τόν ναργιλέν έρριψε 

δύο δεκάρας έπί τής τραπέζης, άνηγέρθη, έλαβε τήν χον- 
δράν του ράβδον, καί προπορευόμενος, μέ κεφαλήν ,όλίγον 
κεκυφυΐαν, αδιαφορών άν έγώ παρηκολούθουν, κάμψας τήν 
γωνίαν, μέ ώδήγησεν είς τήν οικίαν του, ή'τις ήν ή ύπεράνω 
τοϋ καφενείου περικαλλής καί τριώροφος οικία.

Γ '.
Διελθόντες ευρεΐαν αυλήν, χρησιμεύουσαν άμα καί ώς 

οίναποθήκην, έν τω σκοτεινφ βάθει τής όποίας διεφαίνοντο 
πελώριοι κάδδοι καί βαρέλλια, άνήλθομεν διά πλατείας κλί- 
μακος είς τό πρώτον πάτωμα, εΐτα δέ δι’ άλλης στενοτέ- 
ρας, είς τό δεύτερον, όχου έκειτο ή αίθουσα. 'Ή το δ’ αυτη 
εύρύ καί φωταυγές δωμάτιον, έσκευασμένον άνατολικώς διά 
δαμασκηνουργούς μεντερίον  καί τό δάπεδον έχον κεκαλυμ- 
μένον διά πολυτίμου ψιάθου. Οί τοίχοι ήσαν κεκαλυμμένοι 
διά χρωματιστού χαρτιού, έφ’ ο3 πεντακοσιάκις τουλάχιστον 
έπανελαμβάνετο' μία έρυθρά βοσκοποϋλα βόσκουσα τό λευ
κόν αρνάκι της είς Ιν πράσινον λειβάδι.

Μετ’ ολίγον, κατεσπευσμένως ένδυθεΐσα καί άσθμαί- 
νουσα, ήλθεν ή θεία μου Γλυκερία, ωραία γυνή μέ παρά
στημα ρωμαίας μαδόνας, ήτις όρμήσασα έπ’ έμοϋ μέ ή'ρπασε 
διά τών εύρωστων βραχιόνων της καί μέ κατεφίλει άπλή- 
στως· ήξευρον ότι τά  φιλήματα έκεΐνα δέν έδίδοντο είς έμέ 
προσο>πικώς, όν ουτε βρέφος εΐχεν ΐδη, άλλ’ ότι τά  έδεχόμην 
διά λογαριασμόν τής*μητρός, τής αδελφής της, τοϋ αδελ
φού της, ών τά  χείλη έξεπροσώπουν έγώ τήν στιγμήν έκεί
νην, καί ότι τά  δάκρυα διά τών οποίων κατέβρεχε τάς πα
ρειάς μου έχύνοντο έν τω πνεύματι αυτής έπί τοϋ γενεθλίου 
έδάφους, τό όποιον τόσον Ιπόθει ή νοσταλγούσα καρδία της 
καί τοϋ οποίου ήμην έγώ ή αίσθητή παράστασις.

Έ π ί καθέκλας πλησίον μου καθήσασα μέ παρετήρει 
συντόνως, μειδιώσα, ευ’φραίνουσα τό βλέμμα της είς τήν 
θέαν συγγενικής μορφής.

Καί ήρξατο χείμαρρον έρωτήσεων, ών τάς άπαντήσεις 
ήκουε σείουσα τήν κεφαλήν, φαιδρυνομένη άν ώμίλουν περί 
γάμου συγγενούς τίνος, σκυθρωπάζουσα άν ώμίλουν περί 
τοϋ θανάτου άλλου, άντανακλώσα, ώς είπεΐν, έν άκαρεΐ είς 
τό βλέμμα της τήν ευφρόσυνον λάμψιν τών γαμηλίων λαμ
πάδων καί τήν πένθιμον όψιν τοϋ τάφου.

'Ωραία κόρη άπερίττως διά χρωματιστού υφάσματος έν- 
δεδυμένη είσήλθε κρατούσα δίσκον καί, χαμαί αίδημόνως 
νεόουσα, χωρίς νά χαιρετήση, μοί προσήνεγκε, κατά τήν κα- 
θιερωμένην έθιμοταξίαν τής ελληνικής φιλοξενίας, γλυκό 
καί καφέν.

Αφ’ ου έθηκα τό κοκκίνισαν έκ τοϋ σιραίου τοϋ βύσ
σινού άργυροϋν κοχλιάριον έντός ποτηρίου υδατος, καί έλαβον 
τόν κυαθίσκον τοϋ καφέ, μοί εΐπε:

— Μέ ταίς ύγείαις σας!
Είς ό άπήντησα τό κεκανονισμένον: ευχαριστώ.
Προσενεγκοϋσα δέ καί είς τόν πατέρα της, ώπισθοβά- 

τησε βήματά τινα μέ τόν δίσκον άνά χεΐρας καί παρά τήν 
θύραν στραφασα έξήλθεν έν σπουδή.

Τήν μεσημβρίαν, είς τό γεϋμα, όπερ παρετέθη ούχί είς 
τό κελλάρι, άλλά πρός τιμήν μου είς τό χαγιάτι, τόν εύρύν 
προθάλαμον τής αιθούσης, πλήν του κϋρ Σίμου, όστις έξ- 
έβαλε τόν επενδυτήν του, καί έφόρεσεν έπί κεφαλής σκού
φον, πλήν τής θείας μου καί τής μεγαλειτέρας έξαδέλφης 
μου, Ανθής, ήν εΐχον ΐδη τήν πρωίαν, προσήλθε καί ωχρά 
νεάνις μέ μεγάλους μαύρους οφθαλμούς απερίγραπτου γλυ- 
κύτητος, καί καταμέλαιναν κόμην χλιδώσαν καταπίπτουσαν 
είς δύο μακράς καί βαρείας πλεξίδας. Τό σώμά της αγνοούν 
τήν καταθλιπτικήν τυραννίαν τοϋ στηθόδεσμου διεγράφετο, 
υπό τήν πτυχωτήν βαθόχρουν έσθήτα, μετ’ εύμελείας ελλη
νικού αγάλματος. Αμέσως ένόει τις οτι άν ή κόρη έκείνη, 
ή μόλις είκοσαέτις εΐχεν έτι δρόσον έπί τής μορφής δέν είχε 
πλέον έν τή καρδία. Ρίψασα έπ’ έμοϋ άδιάφορον βλέμμα 
έκάθησε σιγώσα παρά τήν αδελφήν της.

'Η  Ανθή ήτο διαρκώς σχεδόν έπί ποδός, έκτελοϋσα 
τήν υπηρεσίαν τής τραπέζης, έγειρομένη άνά πάσαν στιγμήν 
οπως παραλαβή παρά τής ύπηρετρίας τά  πινάκια τοϋ φα
γητού, άτινα έκείνη έκόμιζε πλήρη έκ τοϋ μαγειρείου, ή μας 
κεράση άπό χρυσής κανάτας τό οίραΐον κρασί, τό όποιον ο 
κϋρ ΣΓμος ήνοιξε πρός τιμήν μου τήν ήμέραν έκείνην.

‘Η αδελφή της έμενεν απαθής- έτρωγεν άνευ όρέξεως, 
συχνά έγκαταλείπουσα τήν κρατούσαν τό περόνιον χεΐρά της 
έπί τής τραπέζης καί παρατηρούσα, διά τοϋ παραθύρου, λευ
κόν τινα περίβολον, μακράν παρά τούς άνεμομύλους κείμενον.

Τότε ή μήτηρ της, ήρέμα σείουσα αυτήν, τή έλεγε διά 
θωπευτικής φωνής:

— Φάγε. Άννίκα μου, φάγε κόρη μου.
Αλλ’ ή Αννίκα έστρεφε νωθρώς πρός αυτήν τούς μεγά

λους οφθαλμούς της ώσεί έλεγε: Πρός τί; καί ή δυστυχής 
μήτηρ μόλις συνέχουσα τά  είς τούς οφθαλμούς της άνερ- 
χόμενα δάκρυα έρριπτεν ¿Βυνηρόν βλέμμα έπί τοϋ συζύγου 
της, έπί τής Ανθής, έπ’ έμοϋ, ώς ζητούσα αρωγήν έν τή 
άπελπισία της.

Βαθεΐα λύπη καί σφοδρά άμα περιέργεια μέ είχε κατα
λάβη. Ποιον μυστήριον ύπεκρόπτετο υπό τήν άπαραμύ- 
θητον έκείνην μελαγχολίαν; ποιον πάθημα άφήρεσε τήν 
ζωηρότητα τών είκοσι έτών άπό τοϋ περικαλλούς έκείνου
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σώματος; ποιον δυστύχημα έρριψε τόσον βαρεΐαν καί μαύ- 
ρην σκιάν έπί της αφελούς έκείνης ψυχής;.

' ' Δ'·
. ..Κατά τάς μακράς μου έκδρομάς είς την κατάφυτον 

κοιλάδα, οπό τήν δροσεράν σκιάν των κλινόντων κλάδων, 
ότε τ.ά πτηνά έκελάδούν ύπέρ την κεφαλήν μου και ό ρόας 
έκελάρυζεν οπό τούς πόδας μου, τήν νύκτα, ότε οί άλλοι 
κατεκλίνοντο ένωρίς, κ’ έγώ, παρά τό ανοικτόν παράθ·υρον 
άνέπνεον άπλήστως τήν ποντιάδα αύραν καί τό φέγγος τής 
σελήνης έμάρμαιρεν. έπί των κυμάτων είς μυριάδας άκτίνων 
θραυόμενόν,.διαρκώς; πρό των όφθ·αλμών μου παρίστατο ή 
ωχρά μορφή .τής .Άννίκας.

'Ο  κυρ Σΐμος, όστις άλλως δέν ήτο και πολύ ομιλητι
κός, καί ή θεία μου ήτις ήτο πολύ, άπέφευγον νά μοί κά- 
μωσι λόγον περί τής Άννίκας· έγώ δ'ε δέν ή(Ηλον νά ξέσω 
πληγήν, ήν Ιμάντευσα αίμάσσουσαν· ήρκούμην λοιπόν είς 
είκασίας.

Άλλά κατά μικρόν αδελφική οίκειότης μ'ε συνέδεε πρός 
τήν Ά νθήν ήρχετο ένίοτε είς τό δωμάτιόν μου, έφυλλολό- 
γει. τα ' τεύχη του Μοναείον, του έκδιδομένου τότε έν Άθή- 
ναις και του οποίου ήμην συνδρομητής, έκβάλλουσα έπιφω-

01 Δ Υ Ο

Ό τ ε  έμεινα μόνος μέ τήν Μούσαν, αυτή με παρετήρησε 
τώρα μέ κάπως διαφορετικά βλέμματα και είπεν έπίσης μ'ε 
κάπως διαφορετικόν τόνον και τώρα χωρίς νά μειδιά:

— Δέν γνωρίζω, κύριε Πέτρε, πώς με κρίνετε τώρα, 
πιστεύω όμως, ότι δέν έλησμονήσατε ακόμη, οποία ήμην 
άλλοτε ΙνΜ όσχα . . . Τότε εΐχον πεποίθησιν έπί τον έαυ- 
τόν μου, ήμην αχαλίνωτος και . . . και κακή· ήθ·ελον μόνον 
πρός ευχαρίστησίν μου νά ζώ. "Ο,τι έχω' νά σάς είπώ εΐνε 
τό έξης, όταν με έρριψαν πάλιν είς τούς πέντε δρόμους καί 
ήμην πλέον χαμένη και έγκαταλελειμμένη από ολον τον 
κόσμον καί, άν ό θεός δέν μ5 έπερνεν είς τούς κόλπους του, 
δέν μοι Ιμενεν άλλο παρά νά κόψω ή ιδία τό νήμα της 
ζωής μου, τότε μέ συνήντησε πάλιν, καθώς άλλοτε είς Βο- 
ρονέσην, ό Παντολέων καί με έσωσε δευτέραν φοράν . , . . 
Ούτε τήν παραμικράν έπίπληξιν, ούτε τόν έλάχιστον πικρόν 
λόγον ήκουσα εκ μέρους του, οΰδεμίαν άπαίτησίν μοι έκαμε 
. . . .. Δέν ήμην αξία αυτούς άλλ’ αυτός όμως μέ ήγάπα 
και . . . . 'καί έγινα σύζυγός του. Αυτή εΤνε όλη μου ή 
ιστορία.

Έσίγησε και έστρεψε πρός στιγμήν τήν ̂ κεφαλήν αλλα
χού. Περί τά  χείλη της ήρχισε πάλιν νά φαίνηται τό προ- 
ηγούμενον ταπεινόφρον μειδίαμα. ,,Μή μ ’ έρωτας, άν. ό βίος 
έχη καμμίαν χάριν δ ι’ έμέ“, μοί έφαίνετο ότι έλεγε τήν φο
ράν ταύτην τό μειδίαμά της τούτο.

Ή  συνομιλία μας περιεστράφη είς πράγματα καθημε
ρινά, μοί διηγή&η δέ ή Μούσα, ότι ό Πουνΐνος άφήκε μίαν 
γαλήν, τήν οποίαν πάρα πολύ ηυνόει. ’Αμέσως, μετά τόν 
θάνατόν του ή γαλή αυτη έπήδησεν έπί τής στέγης και 
έκεΐ καθήμένη ήρχισεν άδιακόπως νά φωνάζη μιάου, μιάου, 
ώςάν νά έ&ρήνει τινά. Ο ί γείτονες,· μοι έλεγεν, έφοβήθησαν 
πολύ έκ τούτου καί έφαντάζοντο,' ότι ή ψυχή τού Πουνίνου 
έμβήκεν είς τό σώμα τής γαλής τούτης.

νήματα θαυμασμού πρό πάσης είκόνος, ή ΐστατο καί παρε- 
τήρει μετ’ έκπλήξεως τούς είκοσι τόμους ποικίλων βιβλίων, 
ά  εΐχον τοποθέτηση έπί μια; τραπέζης, έρωτώσα μετ’ άφε- 
λείας πλήρους χάριτος:

— Ό λ ’ αυτά τά διάβασες, ξάδελφε;
Εκείνης ή βιβλιοθήκη όλη άπετελεΐτο άπό τά  Λ ιανό · 

τράγουόα, φυλλάδα δημωδών δίστιχων, διεκτραγωδούντων 
όμοιοκαταλήκτως τούς καύ'μούς τής αγάπης, τά  όποια άπε* 
στήθιζε καί έτραγώδει ότε έπότιζε τόν βασιλικόν καί τήν 
όροσαχ ήν της είς τόν ηλιακόν, ότε έκέντά είς τό χαγιάτι 
τάς τραχηλιάς της, ή υφαινε τά  μεταξωτά υποκάμισά της 
είς τόν αργαλειό. ’Αλλά τώρα δέν έτραγφδει πλέον, ότε ή 
αδελφή της ήτο τόσον λυπημένη· ίσως ένίοτε ή καρδίά’της 
έπεθύμει νά έκχυση είς. αισθηματικήν μελωδίαν τήν' νεανι
κήν αυτής όνείροπόλησιν, άλλά τό  άσμα εσταμάτα είς τά  
χείλη της.

— Άνθή, τή εΐχον μίαν ημέραν, καθ’ ήν ό λόγος ήλθε 
περί τής αδελφής της, τ£ έχει ή Άννίκα σας κ’ εΐν’ : έτσι 
λυπημένη;

Δέν μοί άπήντησεν αμέσως· Ικφρασις λύπης διεχύθη 
έπί τής μορφής της.

( ϊπ π α ι οννίχιια.)·

Φ Ι Λ Ο Ι .
τ). ·

— ‘Ο κύριος Παντολέων φαίνεται σήμερον πολύ τετα- - 
ραγμένος, εΐπον έγώ έπί τέλους.

— Τό παρετηρήσατε; μέ ήρώτησε στενάζουσα ή Μούσα. 
Καί πως νά μή ήνε τεταραγμένος; Δέν εΐνε ανάγκη νά 
σάς είπώ, ότι έμεινε πιστός είς τάς πεποιθήσεις του . . .  η 
παρούσα κατάστασις των πραγμάτων δέν εΐνε τοιαύτη, ώςτε 
νά τόν κάμη νά τάς άφήση. (Ή  Μούσα έξεφράζετο τώρα 
όλως διαφόρως παρά έν Μόσχα' ή γλωσσά της είχε προς- 
λάβει χρωματισμόν τινα, ύποδηλοΰντα πολλήν άνάγνωσιν 
φιλολογικών έργων.) Άλλως τε αγνοώ, άν μοί έπιτρέπεται 
νά σάς έμπιστευθο» καί άν θ·’ άποδεχθήτε τήν έμπιστασύ- 
νην μου . . . .

— Καί διά τί νομίζετε, ότι δέν πρέπει νά μ έμπι- 
στευθήτε;

— Δέν εΐσθε είς τήν υπηρεσίαν τού Κράτους; Δέν 
εΐσθε υπάλληλος;

— Αί, λοιπόν καί τ ί έκ τούτου;
— Τούτο σημαίνει ότι εΐσθε μέ τό κόμμα τής Κυ- 

βερνήσεως.
Έ&αύμασα πραγματικώς τήν αφέλειαν της νεαράς γυ- 

ναικός.
— Δέν θέλω νά σας εκθέσω τάς σχέσεις μου πρός τήν 

Κυβέρνησιν, ήτις σχεδόν αγνοεί έντελώς τήν ΰπαρξίν. μου, 
άπεκρίθην σεις δέ μή άνησυχητε έκ τούτου. Τήν εμπιστοσύ
νην σας δέν θά  καταχρασθώ. Συμπαθώ πρός τάς πεποιθήσεις 
τού συζύγου σας . . . .  περισσότερον παρ’ όσον υμείς'νομίζετε.

Ή  Μούσα, έσεισε την κεφαλήν. '
—' Δυνατόν, είπε μετά τίνος αμφιβολίας. Τό πραγμα 

όμως έχει ώς έξης· Ισως έντός όλίγου ό Παντολέων. άναγ- 
κασθή δ ι5 έργων νά έκδηλώση τάς· πεποιθήσεις του. Δεν 
πρέπει νά τάς περιορίζη μακρότερον, έχει δέ καί όμόφρονας, 
τούς όποιους εΐνε αδύνατον τώρα ν’ αφήση . . . . ΛΙ  Κ Α Μ Π Α Ι  Κ Α Ι  Ο Ι  Ε Χ Θ Ρ Ο Ι  ΤΩΝ.
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Αίφνης-ή Μούσα έσιώπησεν, ωςάν νά εΐχε δήξει την 
γλώσσαν της. Οι τελευταίοι λόγοι της εΐχον μ.’ έκπλήξει 
καί με. τρομάξει ολίγον. Πιθανόν η έκ των λόγων της έν~ 
τύπωσις νά είχε ζωγραφηδή έπί του προςώπου μου και τοϋτο 
εΐχεν. ή Μούσα παρατηρήσει.

Άνέφερον ήδη ότι ή συνάντησίς μας αδτη συνέβη Ιν 
έτει 1848. Πολλοί δα  ένδυμοϋνται ακόμη πόσον ταραχώ
δης ήτον ή έποχή έκείνη κα'ι πόσα πράγματα εΐχον τότε 
συμβή έν Πετρουπόλει. Πολλοί λόγοι του Βαβουρίνου εΐχον 
ήδη κινήσει την περιέργειαν μου, διότι πολλάκις εΐχον έκ- 
φρασ&ή μ'ε τόσην πικρίαν, μ'ε τόσον μίσος καί περκρρόνησιν 
κατά τινων διατάξεων της Κυβερνήσεως καί περί τινων υψη
λών προςώπών, ώςτε εγώ εΐχον καταληφδή υπό πολλών 
σκέψεων . . . .

— Καί Ιχαρίσατε, εΐχέ με ¿ρωτήσει αίφνιδίως, είς τους 
χωρικούς τώρα τήν έλευΟ·ερίαν;

Εΐχον άναγκασδή νά ομολογήσω, ότι τοϋτο δεν είχε 
συμ.βή ώκόμη.

— Ά λλ’ ή μάμμη σας εΐνε πλέον άποδαμένη!
Καί τοϋτο εΐχον άναγκασδή νά ομολογήσω.
— Χμ, χμ! έτση εΐσ&ε όλοι σεις οί Αριστοκράται- εΐχεν 

υποτον&Όρυσει διά των όδόντων.
Είς το καλλίτερον μέρος τοϋ δωματίου του έκρέματο 

μ.ία γνωστή λιθογραφία τοϋ Βγελίνσκη, έπί δέ τής τραπέζης 
εκειτο εΐς τόμος του υπό τοϋ Βεστουσεφ έκδιδομένου „Πο
λικού Άστέρος“.

Εΐχεν ήδη παρέλδει αρκετή ώρα άφ’ ότου ή μ.αγείρισσα 
είχε προςκαλέσει έξω τον Βαβουρΐνον. Πολλάκις ή Μούσα 
εβλεπεν άνησύχως πρός τήν δύραν, δι’ ής εΐχεν έξέλ&ει. 
Έ π ί τέλους όμως δέν έκρατήδη πλέον, έσηκώδη, ¿ζήτησε 
συγγνώμην καί έξήλ0·εν Ιπίσης τοϋ δωματίου. Έ ν  τέταρ
τον τής ώρας παρήλδεν εως οδ άναφανώσι πάλιν, ήδη δέ, 
ώς μοί εφαίνετο, τα  πρόςωπά των εΐχον έκφρασιν ζωηράς 
ανησυχίας, ή Μοΰσα δέ μάλιστα ήτο καί ωχρά. Επειδή 
δέν ήδελον νά γίνω οχληρός, άπεφάσισα ν’ άπέλδ·ω καί 
ακριβώς ότε τούς άπεχαιρέτιζον, τνοίχδη ή δύρα τοϋ παρα
κειμένου δωματίου καί ¿πεφάνη μία κεφαλή . . .  όχι ή κε
φαλή τής μαγειρίσσης, άλλ’ ή πεφοβισμένη καί βοστρυχώδης 
κεφαλή ενός νεανίου.

— Ασχημα πράγματα, Βαβουρΐνε, άσχημα πράγματα! 
¿τραύλιζε μέ βίαν 6 νέος ουτος, έξηφανίσϋη όμως ταχέως 
ίδών ένα άγνωστον άνδρωπον.

Ό  Βαβουρΐνος έτρεξεν αμέσως κατόπιν του. Έ γώ  δέ 
Ιδλιψα θερμώς τήν χείρα τής Μούσης καί έπέστρεψα οΐκαδε 
έχων τήν καρδίαν πλήρη κακών προαισ&ημάτων.

— Ε λ ά τε  καί αύριον νά μάς ίδήτε, μοί έψιδύρισεν ¿ν 
τή  ανησυχία της ή Μοϋσα.

— Θά έλδω χωρίς, άλλο, άπήντησα.

*  .ΐ*

Τήν έπομένην πρωίαν ήμην ακόμη έν τή κλίνη, δτε ο 
υπηρέτης μου μοί ένεχείρισε μίαν έπιστολήν τής Μούσης, πε- 
ριέχουσαν τά  έξης:

’Αξιότιμε Κύριε Πέτρε,
'Ο  Παντολέων συνελήφδη τήν νύκτα ταύτην υπό τών 

χωροφυλάκων καί ώδηγή&η είς τό φρουριον — ή είς άλλο 
μέρος — άγνοώ, διότι δέν μοι εΐπον το μέρος. Έξήτασαν 
δλα τα  έγγραφά μας, πολλά έξ αυτών ¿σφράγισαν καί Ιλα- 
βον μαζή των. Επίσης καί τά βιβλία μας καί τάς έπιστο-

λάς. Καδ·ώς διαδίδεται, πολλούς άν&ρώπους εδεσαν ύπο 
κράτησιν. Δύνασδε νά φαντασδήτε τήν ψυχικήν μου κατά- 
στασιν. Πόσον χαίρω, ότι ό Νίκανδρος δέν έπέζησε νά ύπο- 
φέρη όλα τοώτα! Μάς άφήκεν ¿γκαίρως. Συμβουλεύσατέ 
μοι τί πρέπει νά πράξω. Δέν φροντίζω διά τον εαυτόν μου 
— διότι δεν 9’ άποδάνω τής πείνης, — αλλά δέν εχω 
ησυχίαν διά τήν τύχην τοϋ Παντολέοντος. Παρακαλώ έλάτε 
νά με ίδήτε, άν δέν φοβήσδε νά έχητε σχέσεις πρός άνδ·ρώ- 
πους, ευρισκομένους είς τοιαύτην δέσιν.

Ολοπρόθυμος
Μοϋσα Βαβουρίνου.

Ήμίσειαν ώραν άργύτερον ήμην παρ’ αυτή. "Αμα ώς 
με εΐδεν, έσπευσεν είς προϋπάντησίν μου τείνουσά μοι τήν 
χείρα. Άν καί ούδεμίαν συλλαβήν έπρόφερε, τό πρόςωπόν 
της όμως ¿ξέφραζε τήν δερμοτέραν ευγνωμοσύνην. Έφερεν 
άκόρ.η τό χδεσινον ένδυμα, τά  πάντα δ ’ έμαρτύρουν, ότι 
καδ’ όλην τήν νύκτα ο·)'τε άνεπαύ&η ούτε έκοιμήδ-η. Οί 
όφδαλμοί της ήσαν Ιρυδ·ροΐ — ούχί όμως έκ τών δακρύων, 
άλλ’ ένεκα τής άγρυπνίας. Δέν έκλαιε · δέν ήτον ικανή 
πρός τοϋτο, άλλ’ ήδελε νά ένεργήση, ήδελε νά παλαίση 
κατά τής δυςτυχίας, μέ όλην τήν δραστηριότητα καί εύστά- 
δειαν τής άλ.λοτε Μούσης. Δέν έσχε καιρόν ουτε καν νά 
εκδήλωσή τήν άγανάκτησίν της, αν καί έπνίγετο έξ αυτής.. 
Πώς ήδύνατο νά συντρέξη τον Βαβουρΐνον, τίνος νά ζητήση 
τήν μεσολάβησιν πρός έλάφρυνσιν της 0·έσεώς του — αύτό 
καί ούδεν άλλο έσκέπτετο. Άμέσώς ή0·ελε νά έξέλδη —
νά τρέξη — νά ίκετεύση. Άλλα που; Ποιον νά πα-
ρακαλέση; Τί νά ζητήση; ’Ακριβώς τοϋτο ήδελε νά μάδη 
παρ’ έμοϋ, περί αυ’τοϋ ήδελε νά συσκεφδή μαζή μου.

Έρχισα νά τη συμβουλεύω — υπομονήν. Έ π ί τοϋ 
παρόντος, τή έλεγον, δέν έχομεν άλλο παρά νά περιμένωμεν 
καί να συναδροίζωμεν όσον τό δυνατόν περισσοτέρας πλη
ροφορίας. Θά ήτο πολύ άσύνετον, άν άπό τοϋδε, χρίν ή 
άρχίση ή άνάκρισις, κάμωμεν ώρισμένα διαβήματα, δά  ήτο 
καί ούχί φρόνιμον, άν έκ τούτων περιεμένομεν έπιτυχίαν τινά, 
άκόρ.η καί άν έγώ εΐχον περισσοτέραν δυναμιν είς χεΐράς
μ ο υ   Τ ί ήδυνάμην όμως έγώ νά κατορδ·ώσω, έγώ
άπλοϋς ών κατώτερος υπάλληλος;

Δέν ητο εύκολον νά τήν πείσω περί τής όρ0·ότητος τών 
σκέψεων μου τούτων. Έ π ί τέλους όμως έπείσδ-η καί έβε- 
βαιοίΟη προςέτι, ότι δέν ώρμώμην υπό ίδιοτελών έλατηρίων, 
ότε τη άπεδείκνυον τό ανωφελές καί άσκοπον χάσης πρός 
μεσολάβησιν άποπείρας.

— Διηγηδήτέ μοι έπί τέλους, κυρία, ήρχισα νά λέγω, 
άμα ως έκάδησε — (ρ,έχρι τοϋδε ΐστατο ορ8·ία, οίονεί δέ- 
λουσα άνά πάσαν στιγμήν νά ήνε ετοίμη, όπως τρέξη πρός 
βοήθειαν τοϋ Βαβουρίνου) — πώς έγινεν, ώςτε ό κύριος 
ΙΙαντολέων νά περιπλακή είς μίαν τοιαύτην ύπόδεσιν . . . .  
καί μάλιστα έχων τοιαύτην ηλικίαν! Έ ω ς τώρα ένύρ.ιζον, 
ότι ασχολούνται περί .τά τοιαϋτα μόνον οί νέοι — όμοιοι 
πρός έκεϊνον, όςτις ήλδε χδές νά σάς όμιλήση . . .

— Οί νέοι αυτοί εΐνε οί φίλοι μας! άπήντησεν ή Μοϋσα.
Καί οί όφδαλμοί ήρχισαν, όπως καί άλλοτε, νά σπιν-

δηροβολώσι καί νά έκπέμπωσι φλόγας. Μοί έφαίνετο, ώςάν 
ισχυρόν τ ι καί άνεπίσχετον αΐσδημα ήδελε να έκδηλω&ή έκ 
τών μυχιαιτάτων τής καρδίας της . . . καί άκουσίως ένεδυ- 
μούμην τής φράσεως „νέος τύπος“, διά τής όποιας είχε τήν 
χαρακτηρίσει άλλοτε ό Ταρχώφ.

— Τ ί σημαίνει ή ήλικία, όταν πρόκηται περί 7tnliTi- 
χιον πεποιθήσεων;

'  ΚΛΕΙΩ. 219

Ή  Μούσα έτόνισεν ιδιαζόντως τάς δύο τελευταίας λέ
ξεις, άκουσίως δέ μοι έπήρχετο ή ίδέα, ότι παρ’ όλην τήν 
οδύνην της δέν τή  ήτο δυςάρεστον νά δείξη πρός έμέ τον 
έαυτόν της υπό νέαν καί δλως απρόοπτον όψιν . . . ώς με· 
μορφωμένην καί ώριμον γυναίκα, άξίαν ενός δημοκράτου.

— Πολλοί γέροντες εΐνε νεαρώτεροι πολλών νέων, έξ- 
ηκολοόδ-ησε, καί πολύ προθυμότεροι νά δυσιασ9·ώσι . . . .  
περί τούτου όμως δέν πρόκειται τώρα.

— Μοί φαίνεται, κυρία, παρετήρησα, ότι εΐσδε κομμάτι 
υπερβολική. Καδ·’ όσου γνωρίζω τον χαρακτήρα τοϋ κυρίου 
Παντολέοντος, ήμην πεπεισμένος, ότι δά  συνεπάδει πρός 
όλας τάς — έντιμους προςπαδείας, τόυ έδεώρουν δέ προς
έτι καί ώς λίαν φρόνιμον άνδ-ρωπον. Πώς λοιπον αυτός δέν 
έπείσδη άκόμη, ότι ένταϋδα, έν 'Ρωσσία, εΐνε αδύνατος καί 
πάντη άσκοπος καί ανωφελής πάσα συνωμοσία! Μέ τά  
μέσα του, εις τήν δ·έσιν του . . . .

— Βέβαια, μέ διέκοψεν ή Μοϋσα μέ πικρίαν, βέβαια 
εΐνε άπλοϋς πολίτης ! Καί έν 'Ρωσσία μόνον είς τους εύγε- 
νεΐς εΐνε επιτετραμμένου ν’ άναμιγνύωνται εΐς συνωμοσίας 
. . . ώς π. χ. τω 1825 · - · δέν θέλετε να εΐπήτε τοϋτο;

— Δ ια .τί λοιπόν παραπονείσδε; ήμην έτοιμος νά εΐπώ, 
άλλα έκράτησα τήν έρώτησιν δ ι’ έμέ αύτόν, καί εΐπον με
γαλοφώνως: Μήπως νομίζητε ότι ή τύχη τών συνωμοτών 
εκείνων ήτο τοιαύτη, ώςτε νά κίνηση άλλων τόν φδόνον;

'Η Μοϋσα συνωφρυώδη.
— Μαζή σου δέν δύναταί τις νά όμιλήση περί τοιού- 

των πραγμάτων άνέγνων έπί τοϋ κατηφοϋς μετώπου της.
— ’Ενέχεται πολύ ό κύριος Παντολέων; άπεφάσισα έπί 

τέλους νά έρωτήσω.
'Η  Μοϋσα έξηκολούδ·ει νά σιωπά . . . .  Άπό τής στέ

γης ήκούσδη τό παραπονετικόν καί πειναλέον μιαούρισμα 
μιας γαλής.

'Η  Μοϋσα έφρικίασε.
— νΩ, πόσον χαίρω ότι ό Νίκανδρος δέν έπέζησεν είς 

δλα ταϋτα! ¿στέναξε σχεδόν έν άπελπισέσρ* ότι δέν είδε πώς 
συνέλαβον αύδαιρέτως καί διά νυκτος τόν ευεργέτην του — 
τόν ευεργέτην μας, τόν καλλίτερον ίσως καί χρηστότερου
άν&ρωπον του κόσμου ότι δέν είδε πώς έφέρ&ησαν
πρός τόν σεβαστόν αυτόν γέροντα, πώς τόν ώμίλουν μέ „σύ *,
πώς τόν έφοβέριζον — καί διά τ ί τόν έφοβέριζον!............
μόνον καί μόνον διότι εΐνε άπλοϋς πολίτης! 'Ο  νέος 
αύτός αξιωματικός δά  ήνε έπίσης εΐς έξ έκείνων τών 
σκληρών καί ασυνειδήτων άν&ρώπων, οί όποιοι καί τόν 
βίον μου . . . .

'Η  φωνή της διεκόπη. Έ τρεμε καδ’ όλον τό σώμα ώς 
λεπτός κάλαμος.

'Η  έπί πολύ συγκρατηδεΐσα άγανάκτησις εΐχεν έκραγή. 
Ό  έρεδισμός ουτος καί ή ταραχή τής ψυχής της άφύπνισεν
έν ¿μοί χαλαιάς αναμνήσεις  Τήν στιγμήν ταύτην
έχείσδην, ότι ά „νέος αύτός τύπος“, ή φλογερά αυτη φύσις 
έμεινεν αναλλοίωτος. Ά λλα ήσαν τώρα τά  αίσδήματα, υφ’ 
ών παρεσύρετο ή Μοϋσα. ’Εκείνο, όπερ εΐς τήν πρώτην μου 
έπίσκεψιν εΐχον δεωρήσει ώς ταπείνωσιν καί μετριοφροσύνην, 
καί όπερ πραγματικώς δέν ήτον άλλο τ ι — τό ήρεμον 
έκεΐνο καί άπαδές βλέμμα, ό ψυχρός τόνος, ή άδιαφορία καί 
ή άπλότης έκείνη — όλα ταϋτα μίαν μόνον εΐχον έννοιαν 
ώς πρός τό παρελδόν της, ώς πρός έκεΐνο όπερ είχε παρέλ- 
δει άνεπιστρεπτεί . . . .

Τώρα όμως διά τοϋ στόματός της ώμίλει τό παρόν.
Προςεπάδησα νά τήν καδ-ησυχάσω, νά στρέψω τήν όμι-

λίαν μας χρος άλλο πρακτικώτερου ζήτημα, επειδή έπρεπε 
νά έξομαλυνδώσι πράγματά τινα μή έπιδεχόμενα αναβολήν. 
Έ ν  πρώτοις έπρεπε νά μάδ·ωμεν που ευρίσκετο ό Βαβού* 
ρΐνος καί έπειτα έπρεπε νά έξευρεδώσι δ ι’ αύτόν ώς καί διά 
τήν Μούσαν τά  πρός τό ζην μέσα. Τοϋτο δέν ήτο μικρός 
κόπος, διότι δέν έπρόκειτο μόνον νά συλλεγώσιν αμέσως 
χρήματα, άλλα νά εύρεδ-η Ιργασία, όπερ, ώς γνωστόν, εΐνε 
καί τό μάλλον δυςκολώτερον . . . .

Πλήρη σχεδίων έχων τήν κεφαλήν, άπεμακρύνδην έπί 
τέλους τοϋ οικήματος τής Μούσης.

Μετ’ ολίγον έμαδ·ον, ότι τόν Βαβουρΐνον εΐχον μετα
φέρει είς τό φρουριον . . . .

'Η  δίκη ήρχισε καί — παρετάδη. Τήν Μοϋσαυ έβλε- 
πον πολλάκις τής έβδομάδος. Καί τόν σύζυγόν της εΐχον 
Ιδεΐ ένίοτε. Ακριβούς όμως ότε έπρεπε νά άποφασισδή τό 
τέλος τής λυπηράς αυτής ιστορίας, δέν ήμην έν Πετρουπό- 
λει. ’Απρόοπτοι έργασίαι με εΐχον αναγκάσει νά ταξειδεύσω 
είς τά  νότια τής 'Ρωσσίας· μέρη. Διαρκούσης έτι τής άπου- 
σίας μου έμαδον, ότι τό μέν δικαστηρίου ήλευδέρωσε τον 
Βαβουρΐνον, ή κυβέρνησις δέ τόν έστειλεν εΐς τά  δυτικά, 
μέρη τής Σιβηρίας. Ή  Μοϋσα τόν εΐχε συνοδεύσει.

„ . . . 'Ο  Παντολέων δέν το ήδελε, μοί Ιγραφεν αύτη, 
διότι κατά τάς δεωρίας του ούδείς έχει τό δικαίωμα νά 
δυσιασδή χάριν ένός άλλου. Τώ άπεκρίδην όμως, οτι έδω 
δέν πρόκειται περί δυσιών . . . .  "Οτε τω εΐχον ύποσχεδή 
τότε έν Μόσχα νά γίνω σύζυγός του, εΐχον σκεφδή κατ’ 
ιδίαν: άμετακλήτως, εΐς αιώνα τόν άπαντα! Καί .ούτως 
άμετακλήτως καί εΐς αιώνα τόν άπαντα δά  μένω τοιαύτη!.. /·

IV.

(1861).

Καί πάλιν παρήλδον έτερα δώδεκα έ τ η ............. Πας
'Ρώσσος γνωρίζει καί δέν δά  λησμονήση έπί ζωής του πάντα 
οσα συνέβησαν άπό τοϋ 1848 μέχρι τοϋ 1861. Καί εΐς τόν 
βίον μου εΐχον Ιπέλδει παντοΐαι μεταβολαί, αλλά περί αυ
τών δέν δέλω έδώ νά ομιλήσω. Νέα συμφέροντα καί νέαι
φροντίδες εΐχον καλύψει τόν ορίζοντα τοϋ βίου μ ο υ ............
Ή  Μοϋσα καί ό Βαβουρΐνος δέν έκίνουν πλέον τόσον πολύ 
τό ένδιαφέρον μου καί μετ’ ού πολύ μάλιστα τούς έχασα 
όλως διόλου άπό τών όμμάτων μου. Καί ναι μέν έξηκο-, 
λούδ-ουν ν’ αλληλογραφώ πρός τήν Μοϋσαν, άλλ’ αι έπιστο- 
λαί της ήσαν πολύ σπάνιαι, ένίοτε μάλιστα ολόκληρον έτος 
παρήρχετο χωρίς υ» λάβω εΐδησίν τινα περί αύτής καί του 
συζύγου της. "Εμαδον ότι μικρόν μετά τό έτος 1855 εΐχε 
λάβει αύτός τήν άδειαν νά έπιστρέψη εΐς 'Ρωσσίαν, οτι όμως 
συγχρόνως ¿προτίμησε νά μείνη είς τήν κωμόπολιν έχείνην 
τής Σιβηρίας, όπου τόν εΐχε σφενδονίσει ή τύχη, όπου κατά 
πάσαν πιδανότητα εΐχε δημιουργήσει δευτέραν έστίαν καί 
εύρεΐ καταφύγιου καί μόνιμον κύκλον ένεργείας . . . .

Τάς τελευταίας ήμέρας του Μαρτίου τοϋ 1861 ελαβον 
παρά τής Μούσης τήν εξής έπιστολήν:

„Δέν σας έγραψα, αξιότιμε κύριε Πέτρε, έπί τόσον και
ρόν, ώςτε άγνοώ πραγματικώς, άν ζήτε ακόμη καί άν, έν ή 
περιπτώσει ευρίσκεσδε μεταξύ' τών ζώντων, δέν μάς ¿λησμο
νήσατε. Ά ς ήνε όμως· σήμερον αίσδάνομαι τήν άνάγκην 
τοϋ νά σάς γράψω. Μέχρι τοϋδε τά  καδ’ ήμάς εΐχον όπως 
καί άλλοτε. Τον καιρόν καί τάς δυνάμεις μας άφιερώσα- 
μεν, έγώ καί ό σύζυγός μου, είς τά  σχολειά μας, τά  όποια 
όλονέν προοδεϋουσιν. Έ κτος τούτου ό Παντολέων κατεγί-
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νετο αντιγράφων καί έκτελών χρέη αναγνώστου, έπίσης δε 
πολλάκις συνεζήτησε προς τούς παλαιοκαδ·ολικούς, τούς Ιερείς 
καί τούς έξωρισμένους ΙΙολωνοός. 'Η  υγίεια του είχε χαλώ'ς,
ως καί ή ίδική μ ο υ ............... Αίφνης δμως χδάς έλαβομεν
το υπόμνημα της 19« Φεβρουάριου!*) Έ π ί πολύ τδ εΐχο- 
μεν περιμείνει καί έπί 
πολύ διεδίδοντο φή- 
μαι περί των πραγ
μάτων, τά  όποια συν- 
έβησαν αύτού ,  είς
Πετρούπολιν.............
Γνωρίζετε τον άν- 
δρα μου- ή δυςτυχία 
δεν τον μ.ετέβαλεν 
δλως διόλου. Α π’ 
εναντίας τόν κατέ
στησε δραστηριώτε- 
ρον καί ένεργητικώ- 
τερον. (Δεν ήμπορώ 
νά τό κρύψω, ότι ή 
Μούσα μ.οί έγραφεν 
,,ΙναιργητίΆότΐρυν“).
Έ χ ε ι μεν σιδηράν 
θ-έλησιν, αλλά δεν 
ήδυνή&·η νά ύποστή 
τόσην συγκίνησιν! Αί 
χεΐρές του έτρεμον, 
δταν άνεγίνωσκε τήν 
είδησίν. Έ πειτα  μ5 
ένηγκαλίσΟη καί μ’ 
έφέλησε τρεις φοράς, 
ήύτλησε νά εϊπη τι 
— άλλ’ δχι, ούτε 
μ.ίαν λέξιν κατώρ- 
&ωσε νά προφέρη 
καί έξερράγη, φαι
νόμενου παράδοξον, 
είς δάκρυα καί έφώ- 
ναξεν επειτα αίφνι- 
δίως: ,,Ούρρά! Ούρρά!
'Ο  Θεός σώζοι τόν 
Τσάρον!“**)

„Μάλιστα, κύριε 
Πέτρε, αυτά τά  είπεν 
ό ίδιος! Κατόπιν 
προςέ&ηκε: „Τώρα
Ιχομεν τον αποχωρι
σμόν μας . . . . . .
Αυτό εΐνε το πρώ
τον βήμα, τό όποιον 
άλλοι όφείλουσι ν’ 
ακολουδήσωσι.“ Καί δπως ευρίσκετο, γυμνοκέφαλος έτρεξε 
προς τούς φίλους διά νά τοΐς είπή τά  νέα. Τό ψύχος ήτο 
δριμύ καί εΐχεν ήδη αρχίσει πυκνώς νά χιονίζη. Ή9·έλησα 
νά τόν κρατήσω, αλλά δέν με ήκουσεν. Ό τα ν  έπέστρεψεν, 
ήτον έντελώς χιονισμένος. 'Η  κόμη, τό πρόςωπον, τό γέ-

*) Δ»’ αντοΰ εκηρυ;>η ή αρσις τη ; δουλοπαροικίας.
**) Διά τών λέξεων τούτων αρχεται ό έ&νικόί της 'Ρ ω ίίία ς  ύμνος.

νειόν του — τώρα φέρει γένειον φύάνον μέχρι τού στήθ·ους 
~  υπό της χιόνος κεκαλυμμένα καί αυτά ακόμη τά  έπί 
των παρειών του δάκρυα εΐχον παγώσει! ’’Ητον όμως πολύ 
ζωηρός καί εύ ύυμος καί διέταξε ν’ ανοίξω μίαν φιάλην οίνου 
καί επιε μαζή μέ τους φίλους μ.ας — τούς οποίους είχε

φέρει μαζή του — 
εις ύγίειαν τού Τσά
ρου, τής 'Αγίας 'Ρωσ- 
σίας καί όλων τών 
έλευ8·έρων 'Ρώσσων, 
καί έπειτα λαμβά- 
νων τό ποτήριον καί 
βλέπων πρός  το 
έδαφος είπε: ,,Νίκαν- 
δρε, Νίκανδρε, τό 
ήκουσες; Δέν υπάρ- 
χουσι πλέον/ δούλοι 
έν'Ρωσσία! Εύφράν- 
9ητι καί σύ είς τον 
τάφον σου, παλαιέ 
μου φίλε!“ Καί πολλά 
άλλα ειπεν άκόμ.η, 
καύ-ως π. χ. δτι αί 
προςδοκίαι του εΐ
χον υπερακοντισ&ή. 
Δέν ήμπορώ πλέον 
νά τά  έν&υμη&ώ 
δλα, αλλά σπανίως 
τόν εΐχον ίδεΐ τόσον 
ευτυχή. Κ α ίδ ι’ αυτό 
λοιπόν απεφάσι σα 
νά σας γράψω, διά 
νά μά9·ητε πόσον 
έχάρημ,εν καίηύφράν- 
9·ημεν έδώ μακράν 
εις τήν Σιβηρίαν, καί 
διά νά λάβητε καί 
σείς μέρος εις τήν 
χαράν μας . . . .“

Τ  ό γ  ρ ά μ. μ α 
τούτο εΐχον λάβει 
περί τά  τέλη Μαρ
τίου. Κατά τάς άρ- 
χάς τού Μαίου ελα- 
βονπαρά τήςΜούσης 
δευτέραν, πολύ συν- 
τομωτέραν έπιστο- 
λήν. Μοί έλεγεν εν 
αυτή, δτι ό σύζυγός 
της Παντολέων είχε 
κρυολογήσει τήν ήμέ- 

ραν τής άφίξεως τού υπομνήματος καί δτι τη 12. Απριλίου 
εΐχεν άπο&άνει έκ περιπνευμονίας, έν ηλικία 67 ετών. Προς- 
έ9·ετε δέ οτι εΐχεν αποφασίσει νά μείνη εκεί δπου είχε ταφή 
το λείψανόν του, καί νά εξακολούθηση τό εργον, όπερ αυτός 
εΐχεν αρχίσει, διότι αυτή ήτον ή τελευταία &έλησις τού μα
καρίτου συζύγου της — καί δ ι’ αυτήν άλλη δτλησις εις τόν 
κόσμον δέν υπήρχε.

Έ κτοτε ουδέν πλέον ήκουσα περί τής Μοόσης.

ΤΑ ΓΙΓΑΝΤ8ΑΗ ΔΕΝΔΡΑ THS ΚΑΛΙΦ0ΡΝ1Α2.
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1. ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ. Έ ξ  αθηναϊκής φωτογραφίας 
(έν σελ. 209).

2. ΕΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ. Είκών υπό Ε. Ilebert 
(έν σελ. 213). Ό  καλλιτέχνης παριστάνει διά  τής είκόνος 
ταύτης πτωχήν κόρην τών νοτίων κλιυ-άτων ίσταμένην παρά 
τινα κρήνην καί πλέκουσαν. Ή  ώραία νεάνις εΐνε βεβυίΗ- 
σμένη είς μελαγχολικάς σκέψεις, ύφ’ ών, ο>ς φαίνεται, κατά 
τήν στιγμήν ταότην διακόπτεται έν τή έργασία της.

3. ΑΙ KAMUAI ΚΑΙ 01 ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ (έν σεΧ 217).
’Ολίγοι βεβαίως έκ τών ήμετέρων αναγνωστών έτυχέ ποτε 
νά μελετήσωσι τόν βίον τών καμπών καί τών εχθρών αυ
τών, έκ τού κόσμου τών εντόμων, καί έν τούτοις τό &έμα 
τούτο εΐνε τόσον διδακτικόν καί άξιον ένδιαφέροντος, ώςτε 
έύ-εωρήσαμεν ούχί άσκοπον νά παραύ-έσωμεν τήν ανωτέρω 
εικόνα, ή οποία περιέχει έπί τό αυτό πάντα τά  είδη τών 

- καταδιωκόντων τήν κάμπην έντόμων. Ό  καλλιτέχνης, οςτις 
φαίνεται ούχί αδαής τής εντομολογίας, παρέστησε ζωηρό
τατα διά τών γραμμών τάς Ιπώ'έσεις τών πτερωτών έντό
μων κατά των αμέριμνων καί αόπλων καμπών, αΐτινες τόσην 
βλάβην Ιπιφέρουσιν είς τά  φυτά καί τά  άνθη.

’Επί τών φύλλων κραμβολαχάνων ευρίσκει τις περί τας 
αρχάς τού φθινοπώρου καμ.πην περικυκλουμ.ένην υπο λευκών η 
ύποκιτρίνιον σωμ.ατίων, τά  οποία έκ τού σχήματος δόνανται 
νά έκληφδ·ώσιν ώς ωάρια καί Ικλαμβάνονται πράγματι 
συχνάκις ώς τοιαύτα, αλλά μ.όνον ύπ’ ανθρώπων, οί οποίοι 
δέν γνωρίζουσιν, ότι ή κάμ.πη ώς ατελές ακόμη έντομον δέν 
δύναται νά τέξη ωά.

Τά κίτρινα έκεΐνα ωάρια εΐνε τά  βομβύκια τών σκω- 
λήκων καί τών σχαδόνων, αίτινες δαπάναις τής κάμπης 
έζησαν έν τώ σώματί τής· τό ατυχές ζωύφιον διά μιας 
διετρυπήδ-η έσω&εν καθ’ όλα τά  μέρη καί έκ τού δέρματός 
του έξήλ&Όν μικραί καί λευκαί σχαδόνες, αί όποΐαι μόλις 
άπαλλαγώσι τού κελύφους της άρχίζουσι νά ύφαίνωσιν, έως 
ου περιτυλιχ&ώσιν είς τά  ωοειδή εκείνα σωμάτια καί έν 
τη καταστασεί ταΰτα παραμ.ένουσι κα&·’ δλον τόν χειμώνα.

Τό έαρ έξ έκαστου τών βομβυκίων τούτων έξέρχονται 
μικρά καί μελανά ζωύφια μετά κίτρινων ποδών καί μικράν 
γαστέρα (Microgaster glomeratus), αί όποΐαι ίπτάμεναι =ανα- 
ζητούσι πάλιν αλλας κάμπας καί έπιτί&ενται κατ’ αυτών, 
όπως έπί τής ράχεώς των έναπο9·έσωσι τά  ώαρια των, αφ 
ού διατρυπήσωσι διά τού κέντρου τό δέρμα των. Ή  άτυχης 
κάμ.πη αγωνίζεται μ.έ όλας της τάς δυνάμεις κατ’ αυτών, 
άλλ’ έπί τέλους καταβάλλεται καί γίνεται βορά τών έπι- 
μόνων καί άμειλίκτων έχ&ρών. Τήν τοιαυτην καταδίωξιν 
πιστώς απεικονίζει ή σημερινή ήμ,ών είκών.

4. ΤΑ ΓΙΓΑΝΤΩΣΗ ΔΕΝΔΡΑ ΤΗΣ ΚΛΛΙΦΟΡΝΙΑΣ 
(έν σελ. 22U). Είς άπόστασιν ήμισείας ημέρας από τής 
λαμπρας κοιλάδος Yosemite έν Καλιφορνία προεξέχουσιν έκ 
τού πυκνού καί παρ&ένου δάσους πολυπληθή &·αύματα τού 
φυτικού κόσμου, γιγαντιαΐα δένδρα, τά  όποια οί Αμερικανοί 
έπωνόμασαν δένδρα μαμμούδ·.

Ώ ς  άκτινοβόλοι καί 9·εώρατοι πύργοι υψούνται οί γί
γαντες ουτοι τών μελανών δασών τής Καλιφορνίας, κατά 
τήν περιφέρειαν, τό ύψος, τόν όγκον καί τήν ηλικίαν υπέρ- 
τερούντες πάντων, όσα μέχρι τούδε έ9·ρεψεν έν τοΐς κόλποις 
της ή γή φυτικά 9·αύματα. Τιθέμενα πλησίον τών πυραμίδων 
πολλά τών βαυμασίων τούτων δένδρων ,ή9·ελον επισκιάσει

διά τών τεραστίων κλάδων των τάς κυρυφάς τών αρχιτεκτο
νικών έκείνων έργων. Καί όμως έκ τινων λειψάνων τών 
δένδρων τούτων είς τά  άμερικανικά δάση δυνάρ.ε&α νά 
συμπεράνωμεν, ότι άλλοτέ ποτε εΐχον πολύ μεγαλειτέρας 
διαστάσεις, ή σήμερον. Έ ν  Calaveras Grove κεΐται, έκ 
τού ίδιου του βάρους έν τη γή  κατά τό ήμισυ περίπου κε- 
χωσμένος, ό „πατήρ τού δάσους“ , έχων είς τήν βάσιν του 
περιφέρειαν 112 ποδών. Έ π ί τού κορμού αυτού πρέπει νά 
διατρέξη τις άπόστασιν 200 ποδών, εως ότου φθ·άση είς τήν 
δέσιν, άφ’ ής έξέπεμψε τον πρώτον του κλάδον — δντα 
καί τούτον τεράστιον άλη&ως δένδρον. Αν καί ό γίγας 
από πολλού έστερήδη τής κορυφής του, δυνάμε9·α έν του- 
τοις νά υπολογίσωμεν, ότι κατά τους χρόνους τής δόξης 
του εΐχεν υψος άνώτερον τών 450 ποδών. Πλησίον τού 
έκπεπτωκότος τούτου μονάρχου ίσταται δεύτερός τις γίγας, 
τόν όποιον κατά τό 1850' εργολάβος τις άμερικανός χαριν 
ίδιοτελών σκοπών κατέρριψεν έπί τού έδάφους. Τόν κορμόν 
αύτού έλείανε καί μετέβαλεν είς αίθουσαν χορού, έφ’ ής 
32 πρόςωπα άνέτως ήδυναντο νά χορεύσωσι τετράχορον καί 
Cotillon. Έ π ί τινα χρόνον ευρίσκετο ένταύ&·α καί έν τυπο- 
γραφεΐον, έκ του οποίου έξεδίδετο Ιν εβδομαδιαίου φύλλον 
υπό τόν τίτλον ,,Big-tree*bulletin“.

Έ ν  τώ αλσει έπίσης τής Calaveras όψούται έτερον 
παμμέγεύες δένδρον, 9·άλλον είςέτι έν όλη του τη ακμή, 
καίτοι τό πυρ όπέσκαψε τήν βίζαν του καί παρήγαγεν εις 
τόν κορμ.όν κοιλότητα, έν ή 16 έφιπποι άν9·ρωποι δύνανται 
νά εδρωσιν άνέτως ασυλον.

’Εν τώ δάσίΐ Mariposa ύπάρχουσι δύο δένδρα όνομα- 
ζόμ.ενα „Grizzly Giant“ καί „Ohio“, ών εκάτερον είς τόν 
κορμόν του έχει περιφέρειαν 93 ποδών. Ένταϋ9·α ευρίσκο- 
μεν καί τήν διά τής σημερινής ημών είκόνος παριστανομένην . 
καί μοναδικήν βεβαίως είς τό εΐδός της πύλην, δι’ ής ό 
ταξειδιώτης ώς διά 9·ριαμβευτικής άψίδος διέρχεται μετά 
τού οχήματος αύτού, συρομένου υπό έξ φλογερών ίππων.

Ιίερί τού όγκου δέ τών παμμεγιστων τούτων δένδρων 
δυνάμείί-α νά σχηματίσωμεν πλήρη Ιδέαν έκ τίνος υπολο
γισμού, όν έδημοσίευσεν ο άμερικανός καθηγητής W hithney 
καί κα9·’ όν έν καί μόνον δένδρον δύναται νά παράσχη 
σανίδας πάχους ενός δακτύλου καί πλάτους 537,000 ποδών, 
άξίας δέ 25,1 )00 δολλαρίων.

Τά δένδρα ταύτα ευρίσκονται 'είς τήν δυτικήν κατω
φέρειαν τής Σιέρας Νεβάδας, διανενεμημένα είς έννέα διάφορα 
άλση, έξ ών τα  τής Mariposa καί Calaveras εΐνε τά 
μάλλον εύπρόςιτα καί γνο>στά είς τους ξένους. ’Επειδή δέ 
τά  δένδρα ταΰτα λίαν βραδέως αύξάνουσι, πολλοί τών πε- 
ριηγητών ή9·έλησαν ν’ άποδώσωσιν αύτοΐς ήλικίαν τριιύν 
καί τεσσάρων μάλιστα γιλιάδων έτών, άλλ’ οί υπολογισμοί 
οδτοι στηρίζονται έπί υχο&έσεων μόνον, αί όποΐαι δέν δό· 
νανται ευκόλως ν’ άποδειχ9·ώσι. "Οπωςδήποτε δμο>ς τών 
καλιφορνείων τούτων γιγάντων άνευ υπερβολής ή ήλικία δέν 
εΐνε μικροτέρα τών 1500 έως 1800 έτών, έμ.προσ&εν δέ τού 
χρονικού τούτου διαστήματος ή ήλικία τού αν9·ρώπου φαί
νεται ώς μία ημέρα.

Ή  αμερικανική Κυβέρνησις, δπως τώ 1871 έκήρυξε 
έ9·νικήν ιδιοκτησίαν τό .περιώνυμον άλσος Jellowstone έν 
Wyoming, ουτω καί είς τά  δάση ταύτα άπηγόρευσε πάντα 

. μετοικισμόν διά νά μείνη άπαραμ,είωτος ή χάρις καί τό με
γαλείου τών χωρών τούτων είς γενεάς γενεών.
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Έξεδόδησαν έσχάτως εν Βερολίνο» λίαν περίεργοι πίνακες, εν οΐς δι’ 
¿ριδμίόν υπολογίζονται τά  εν ταίς διάφοροι? χώραις τής Εόρώπης συνα- 
πτέμενα συνοικέσια καί ή σχέσις τού πληδυσμού τών άρρένων προς τούς 
δήλεις· Έ κ  των στατιστικών τούτων πληροφοριών άποδεικνύεται, ότι όλι- 
γωτέρας σχετικώς πρέπει νά τρίφωσιν ελπίδας γάμου αί γυναίκες των 
βορειότερων κλιμάτων τη ς Ευρώπης, ιδία της Γερμανίας. 5Εν τη γερμά
νιά?! Αυτοκρατορία πρός χιλίους ίνδρας άναλογοϋσιν 10-13 γυναίκες, όπερ 
δηλοί ¿τι εν συνόλςο ένταύδα όπάρχουσι 1,000,000 γυναίκες, αί όποΐαι δεν 
δά  εΰρισκον άνδραί, εάν oy-τοε άπαντες Ινυμφευοντο. Τ άς καλλιστας ελ
πίδας πρέπει νο. τρέφη τό ώραίον φΰλον ε ν ' Ελλάδι, ¿που απέναντι 1000 ά>- 
δρών ύπάρχόυσι μόνον DOS γυναίκες, κατόπιν δε έρχονται ή Σερβία, ή 
Βοσνία, η  Ιταλία  καί ή 'Ρουμανία, όπου σχετικώς ίπάρχουσιν όλιγώτεραι 
γυναίκες παρά άνδρες.

Τ ά  σκεύη της τραπέζης της βασιλικής οικογένειας της ’Αγγλίας φυ
λάσσονται έν W indsor Castle καί ή ά |ία  των ύπολογίζεται είς 2,000,000 λι
ρών στερλινών. Τ ά  χρυσά σκεύη, τά άγορασσέντα Οπό Γεωργίου του Δ'., 
άρκούσι διά 130 πρόςωπα. Τό δοχεΐον, έν ή» διατηρείται δροσερός 6 
καμπανίτης, δύναται νά περιλάβη δύο άνδρας. Πολλά των σκευών χρονο
λογούνται από της εποχής της βασιλίσσης ’Ελισάβετ, άλλα έστάλησαν έξ 
Ινδικής, Βίρμας καί Κίνας καί !ν κύπελλον, λεπτότατης καί λαμπρας 
Ιργασίας, άνηκεν είς Κάρολον τόν 1Β'. βασιλέα της Σουηδίας Έ κ  των 
επιτραπέζιων κοσμημάτων διακρίνεται πρδ πάντων 5 χρυσοΰς ταώς, τού 
όποιου ή αξία υπολογίζεται εις 40,000 λίρ, στερλ.

Πολλάκις άνεκινήδη τό ζη'τημα περί του έως πότε άρά γε δύναται 
νά  έπαρκέστι είς τάς καδημερινάς άνάγκας απασα ή  παρακαταθήκη γαι
ανθράκων έν Ευρώπη, έσχάτως δε έδημοσιευδησαν έν τινι είδικω περιο
δικοί ύπολογισμοί τινες, άναφερόμενοι πρός τό ζήτημα τούτο, έξ ών άπο- 
σπώμίν τάς εξής παρατηρήσεις. Ή  μεγάλη Βρετανία εξάγει κατ’ έτος 
έκ των ανθρακωρυχείων της 170 έκατομμϋρ. τόνν, γαιάδρακας. Τ ό  ποσόν 
τούτο πρέπει νά «αραδεχδώμεν καί διά τό μέλλον, επειδή, καδ’ όλα τά 
φαινόμενα, ή  κατανάλωσις έν τώ  εξωτερική) ήρχισε νά έλαττουται, πολλα- 
χού δέ καί δά παύση όλοτελώς. ’Εν τοιαυτη περιπτώσει, ήτοι έάν ή 
Αγγλία κατ’ έτος έξοδεύη 170 Ικατομ. τόνιων, η  υποχθόνιος αυτής πα 
ρακαταθήκη γαιανθράκων δά  έξαρκέση ακόμη έπί 000 έως ?0Ο έτη, καί 
ούχι μετά ΙΟδ έτη, ώ ς ίσχυρίσδηοάν τινες άλλοτε.

’Εν Γερμανία όμως εχουσι τά πράγματα καλλιΐέραν όψιν, έπειδή 
κατ’ αξιόπιστους υπολογισμούς οί γαιάνθρακες ένταύδα ύπάρχουσιν εις 
τεράστιον ποσόν καί δά έξαρκέσωσι μέχρι 1000 ετών από τής σήμερον. 
Έ ν  Αυστρία μόνον ή Βοημία καί ή Μοραβία έχουσιν άνδρακωρυχεΐά, τά 
όποια, όμως εΤνε πολύ πλούσια καί Ιπαρκοϋοιν είς δλας τ ι ς  άνάγκας της 
χώρας- Τής 'Ρωσσίας 0 πλούτος είς γαιάνθρακας δεν εΤνε ακόμη γνωστός, 
άλλ’ όπωςδήποτε είς τό μέλλον δά  ήνε λίαν σημαντικός. Τής δέ Γαλλίας 
οί γαιάνδρακες δέν εΤνε άφδονοι, ώςτε νά έπαρκέσωσιν είς τάς άνάγκας 
τού τόπου καί διά τούτο είςάγονται τοιούτοι έξ Αγγλίας, τό αυτό δέ γίνε
ται καί είς 'Ισπανίαν καί Πορτογαλλίαν καί είς τάς άλλας νοτιωτέρας 
χώρας τής Ευρώπης. ________

'Ο  πρώτος δήλυς δήμαρχος, τόν όποιον εΤδον αί 'Ηνωμέναι Γίολιτέϊαι 
τής ’Αμερικής, όνομάζεται κυρία Σουσσάνα Μεδώρα Σάλτερ καί εξελέγη 
έν τη πόλει Άργωνΐσ. 'Η  κυρία δημαρχίνα  έίνε ακόμη νεαρά τήν ηλι
κίαν, σύζυγος δικηγόρου, ό όποιος έγνώρισί καί ήγάπησεν αύττν φοιτώσαν 
είς γεωπονικήν τινα σχολήν, μήτη'ρ δέ τεσσάρων τέκνων. Ή  κυρία Σουσ
σάνα Ιξελέγη ύπό τών γυναικών. Λε'γουσι δε', ότι μία καί μόνον γυναι
κεία ψήφος έδόδη κατ’ αυτής, άλλ’ ή  καταψηφίσασα έτιμωρήδη διά  γενι
κής πίριφρονήσε&ις έκ μέρους όλων τών άλλων γυναικών.

ΙΙαντοιοτρόπως οί ’Αμερικανοί έκμεταλλεύονται τά άγαδά του πα
λαιού ημών κόσμου. Πρό μηνών ήγόρασαν άντί βαρύτατης τιμής παρά 
τών κληρονόμων τού πέρυσιν. άποβιώσαντος διασημοτάτου ιστορικού Λεο-

πόλδου Ράγκε τήν πλουσίαν αυτού βιβλιοθήκην, πρό τίνος δέ είς Αμερικήν 
επίσης μετηνέχ&η ή βαρύτιμοί βιβλιοθήκη τού γλαφυρώτάτου γερμανιστού 
καί καδηγητού τής γερμανικήν φιλολογίας |ν  τώ  Πανεπιστημίω τού Βερο
λίνου, άρτι δ’ άποδανόντος Γρυλιέλμου Σέρερ. Υπέρ τής αγοράς ταότης 
Ιμεσίτευσεν ό Αμερικανός λόγιος Πάλμερ έν ονόματι τού Φιλολογικού Κολ- 
λεγίου τής Κλεβελάνδης, ώς άρραβώνα καταδέσας ήδη 40 χιλ. δραχμών. 
Ή  έν λόγω βιβλιοθήκη σύγκειται έκ δέκα χιλιάδων τόμων καί δεωρίΐται 
ώς άρτιον ίργανον πρός επιστημονικήν τού είδους εργασίαν,

Ή  κυρία Σάρα Βερνάρ έδήλωσε διά τού ,,Φίγαρω“ τών Παρισίων, 
ότι επανέρχεται είς την γαλλικήν πρωτεύουσαν φέρουσα μεδ’ εαυτής καί 
μίαν λεοπάρδαλιν, δωρηδεΐσαν αυτή ύπό άμερικανού δαυμαστου της. Δέν 
ήμέληοεν ή  άλλόκοτος καλλιτέχνις νά  προςδέση είς ταΰτα, ότι το συνοδεύον 
αυ’τή  δηρίον εΤνε άγριώτατον καί λίαν αίμοβόρον καί παρακαλεί τούς μέλ
λοντας νά τήν έπισκεφδώοι κατ’ οίκον νά ήνε προςεκτικοί. Αύτή όμως 
δέν φοβείται τήν λεοπάρδαλίν της, καί παίζει, καί διασκεδάζει μετ’ αυτής 
ώς μετά γαλής. _________

Καί ημείς φανταζόμεδα τά πράγματα καδ’ όλως διάφορον τρόπον! 
— Ό  Αύτοκράτωρ πασών τών Ρωσσιών, á Τσάρος ’Αλέξανδρος 6 Γ '.  άνε- 
κάλυψεν αίφνης περίφημου διασκέδασιν, ήτις λίαν επωφελώς έπιδρδί είς τά 
δπερηρεδισμένα νεύρά του. Upó τίνος ήκουσε παρά τών φυλάκων τών με
γαλοπρεπών παραδείσων τής Γατσίνας, ότι οί έν ταίς τεχνηταΤς λίμναις 
ίχδύς καί μάλιστα οί κυπρίνοι τοσούτον έπολλαπλασιάσ&ησαν, ώςτε ήτο 
ανάγκη τάχιστης περί τοΰ άποβησομένου προνοίας. Γ0  Αότοκράτυιρ έξ- 
έφρασε τήν υψηλήν έπιδυμίαν νά άλιευη κατά τάς ώρας τής άναπαύσεώς 
του, έφ’ ω κ α ί έν τζ> δμα παρεσκευάσδησαν πάντα τά  χρειώδη. Καί 
κατ’ άρχάς μέν μετ’ ανίας μεγάλης ύπέβαλεν εαυτόν είς τήν τοιαύτην διά- 
χυσιν, μετ ' οΰ πολύ όμως ή συνήδεια μετεβλήδη βαδμηδόν είς πάδος- 
μετ’ άσυνήδους λοιπόν τώρα καρτερίας καί άφοσιώσεως κρατέί τό άγκι- 
στρον ό Τσάρος διά τής χειρός καί περιμένει μέχρις ου είς ίχδύς σαγη- 
νευδή- Καί χαίοει ό Τσάρος όταν κατά τό έσπέρας ή άγρα άποβή δα
ψιλής, καί αγέρωχος δειπνεί έν τή οικογενειακή τραπεζη τό νέον δήραμα, 
ά&υμος δ’ απεναντίας κατακλίνεται όταν άτυχήση ώς ένυγροδηρευτής. Άπό 
τούδε δ’ έδήλωσεν, ότι κατά τό προςεχές φδινο'πωρον σκοπεί νά μεταβή 
είς παραδολασσίάν τινά πόλιν δ ιά  νά συνέχιση εκεί τήν ειρηνικήν Ινασχό- 
λησίν του. ______

Ό  δέ λίαν η ιφ ιλ η μ έ ν ο ζ  αυτώ πρφ'ην ήγεμών τής Βουλγαρίας, πάν
τοτε 8έ πρίγκιψ Βάττεμβεργ, άγει ευδαίμων τόν μήνα τού μέλιτος μακράν 
πάσης επί τού παρόντος πρός τά μέρη μας φιλοδοξίας. Κατά τήν στέψιν 
αύτου μετά τής πριγκιπίσσης Βεατρίκης ώμοσεν αύτή ου μόνον αιώνιον 
έρωτα, αλλά καί άμεσον παραίτησιν του καπνίσματος ί  τουλάχιστον έν- 
τελη ά π ’ αύτοΰ άποχήν καδ’ 2ν χρόνον δά ευρίσκεται έν τοίς δώμασι τής 
συζύγου του κ α ί πρό πάντων τής πενδορας του. Πρός ένδειξιν τής ευ
γνωμοσύνης των διά τήν διακριτικήν ταύτην τού πρίγκιπος αύταπάρνησιν- 
ήδέλησαν αί ύψηλαί Δέσποιναι νά παρασκευάσωσι τώ  πρίγκιπι άπροςδόκη- 
τόν τινα αμοιβήν, καί πρός τούτο έπενόησαν τόν καταρτισμόν ιδιαιτέρου 
έν τώ  οΐκω διαμερίσματος, έν ω δά διάγη δ πρίγκιψ καπνίζων, Κατε- 
σκευάσδη δέ τούτο έν εϊδει ύπαίδρου σκηνής, έστρωμένης ένδον διά τουρ
κικών σαλίων· έν τώ μέσω έτε'&η όχι πλέον τό φυτόν, άλλ’ υπερμέγεδες 
δένδρον καπνού καί ά κ ' αυτού εν εΐδει καρπών κρόμανται πούρα πρώτης 
ποιοτητος. Ή  γα'στρα του τεχνητού φυτού έπληρώδη με ψιλόν καπνόν 
τών μερών μας· άντί ευρωπαϊκών ανακλίντρων προότιμήδησαν διβάνια, 
άπό δέ τών πλαγίων αύτών μερών κρέμανται βαρύτιμοι καπνοσύριγγες. 
Κατά ταύτα, ό στρατηλάτης τών „νικητών τού Βυζαντίου11 ύπερηκόντισε 
τούς νύν κατόχους αύτού ώς πρός τήν άσιατικήν ήδυπάδειαν.

Ό  περίπυστος έν Άσκληπιάδαις καδηγητής Βίρχωβ μετά τό  πέρας 
τού κατά τό έτος τούτο έν Βιέννη συνερχόμενου ,,Διεδνοΰς Συνεδρίου τής 
'ίγιεινής11 δ ’ άπέλδη χάριν έπιστημονικών μελετών είς Αίγυπτον μετά τοδ
κυρίου Σλεΐμαν.

- -
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Ή  επιστήμη όφέίλει πλεΐστα οσφ είς τήν άκάματον δραστηριότητα 
χαί τήν αόταπαρνησίαν των νεωτέρων περιηγητών, οίτινες άπό τών χρό
νων τού Λιβιγκστώνος είς μέγαν άριδμόν διασχίζουσι τάς ερήμους καί 
άβατους εκτάσεις τής φλογέρας ηπείρου, τής ’Αφρικής. Τήν άπέραντον 
ταύτην χώραν, ήτις μέχρι τών τελευταίων χρόνων ήτο σχεδόν άγνωστος 
είς ήμδς, διήνοιξε καί κατέστησε προςιτήν είς τόν ευρωπαϊκόν πολιτισμόν 
πρό πάντων ή  μεγαλοφυΐα τού Στάνλευ, περί τής ζωής τού οποίου πολλαί 
διεδόδησαν εσχάτως ανησυχητικοί φήμαι. Αι ανακαλύψεις ομως έξακολου- 
δούσι καί νυν μα.δάνομεν πολλά περίεργα περί τίνος χώρας κειμένης με
ταξύ 29° καί 30° νοτίου πλάτους, καί ήτις φαίνεται τόσον έρημος,, όσον 
πρό οκταετίας τό ύπό τού Στάνλεΰ διεξακριβωδέν κέντρον της ’Αφρικής. 
Έ χ ε ι έκτασιν διπλήν τής Γερμανίας καί μέχρι τούδε ήτο γνωστή ώς 
„έρημος τής Καλαχάρι" όμΟία πρός τήν της Σαχάρας. Άλλα γενναίος τις 
άμερικανός, φέρων τό ιταλικόν όνομα Φαρίνη διέτρεξε τόν άγριον τούτον 
τόπον καί έκ τών σχετικών άπομνημονευμάτων του μανδάνομεν μεταξύ 
άλλων καί τά εξής: Ε γγύ ς  τής λίμνης Ν γ κ ά μ ι  είλκυσαν την προςοχήν 
τού περιηγητού μικραί τινες κρύπται, προφυλασσόμεναι ύπό τών κλάδων 
μικρών δάμνων. Αί κρύπται αυται ήσαν τά οικήματα τών ένταύδα διαι- 
τωμένων πυγμαίων, οι όποιοι άμέσως έξηφανίζοντο ώ ς δ ιά  μαγείας καί 
κατ’ ούδέυα τρόπον ήτο δυνατόν νά παρβκινηδώσιν, όπως έξέλδωσι τών 
κρυπτών των. Μετά μίαν όμως ήμέραν, χάρις είς μικρά τινα δώρα, 
έλαβε τήν τόλμην νά πλησιάση μικρός τις όμιλος, έξ έπτά ή όκτώ μικρών, 
μελαψών καί όλογύμνων ανδρωπαρίων. Μακρόδεν έφαίνοντο ώς μικρά 
παιδία, α’λλ’ έκ τού πλησίον αί έπί τού προςώπου των ρυτίδες έφανέρω- 
νον, ο «  ήσαν ήλικιωμένοι άνδρες καί γυναίκες. Έ π ί  τών παρειών, τών 
βραχιόνων καί τών ώμων των έφερον βραχέα καί πολύχρωμα στίγματα, 
πάντες δέ, ώς καί αύτά άκόμη τά δηλάζοντα βρέφη, ώς διακριτικόν ση- 
μεϊον τής φυλής των, ειχον άποκεκομμένην τήν πρώτην φάλαγγα του 
μικρού δακτύλου έκατέρας τών χειρών των. Ή  φυλή ώνομάζετο Μ 'χά β β ο ·  
ό δέ αρχηγός αίτής ήν άνδρωπάριον, αναστήματος 12δ ύφεκατομέτρων 
ίσου δέ μεγέδους ήτο και ή  σύζυγος αυτού κ α ί α ί δύο δυγατέρες, ών 
ή μία έκράτει είς τούς βραχίονας δύο τέκνα.

Οί μικρόσωμοι ουτοι άνδρωποι έχουσιν όλιγωτέρας άνάγκας παρά 
πάντα άλλον λαόν έπί τής υφηλίου' ή κυριωτέρα τροφή των εΤνε οί ύδρο- 
πέπονες {χ α ρ π ο ίζ ια ΐ,  παχύνουσι 5’ έκ τών σπόρων τοΰ καρπού τούτου, 
διά τών όποιων παρασκευάζουσι ευπεπτα καί δρεπτικά γλυκίσματα. Έ ν  
ελλείψει χα ρ η ο νζία » ·,  τρέφονται με ρίζας, τάς όποιας συλλέγουσιν αι 
γυναϊκες, εν ω οί άνδρες δηρευουσι μικρά ζωα. Μετά πολλής λαιμαργίας 
τρώγουσιν επίσης.καί τά υδνα, άφδονα είς τήν χώραν των καί έπίσης νό-

στιμα, όσον καί τά γαλλικά. Θηρεύουσι δέ οί πυγμαίοι οζτοι δια τόξων 
καί ιοβόλων βελών. Παν τό φονευόμενον ζωον τρώγεται άπό κοινοϋ καί 
δέν με'νει σωον ουτε τό δέρμα του, ούτε τά όστα του. Διότι οί μικροί ον- 
τοι εΤνε εις άκρον λαίμαργοι. Κάτοικούσιν εντός οπών ύπό την γην, άνω- 
δεν δ’ αύτώύ έξαπλούνται οί κλάδοι τών δάμνων, ατελή παρέχοντες προ- 
φύλαξιν άπό τών βροχών καί τής δρόσου τής νυκτός. ’Evorvtíov τών 
αγρίων δηρίων προφυλάσσονται άνάπτοντες πέριξ τού το'ποο, ένδα κοιμών- 
ται, μικρά πυρά, συχνάκις δέ συμβαίνει καδ’ δπνους νά κυλίωνται έπ’ 
αύτών καί οότω νά καίωοι τό πρόςωπον, τάς χεΐρας καί τούς πόδας των.

'Ο  πέρυσιν άποδανών γάλλος αρμοστής του Τογκίνου, Παύλος B ert 
ήτο ου μόνον πολιτικός καί διπλωμάτης όξυνοΰστατος, άλλα καί επιστή
μων καί ιατρός έκ τών δοκιμωτάτων. Τ ά  φυσικοεπιστημονικά του συγ
γράμματα εΤνε γνωστά, αλλά, πιστευομεν, τό όνομά του δ ’ άπαδανατισδή 
ούχί το'σον δι’ αυτών, όσον διά τής έφευρέοεως, ήν έκαμεν, όπως μετρια- 
σδώσιν οί κίνδυνοι, είς οός εΐνε έκτεδειμένοι ή  είς την διά χλωροφορμίου 
νάρκωσιν υποβαλλόμενοι άσδενεΤς. Πρός τούτο παρεσκεύασε μίγμα έξ 
ύποξειδίου άζωτου καί όξυγόνου ώ ς SO : 20, δύναται δέ τό ύποξείδιον τού 
άζωτου ν’ άντικατασταδή καί δ ι’ ιλαρού άερίου. Ή  ενέργεια τής τεχνη
τής ταύτης άτμοσφαίρας εΐνε έξαισία. Κατά τήν είςπνοήν, ή  όποία πρέ
πει νά γίνεται βαδέως, καταλαμβάνεται ό ναρκουμενος ύπό δαυμασίου 
τινός αίσδήματος, ύπό τίνος ελαφρού και ηδονικού γαργαλισμού άρχομενου 
από τής κεφαλής καί έξαπλουμένου βαδμηδόν πρός τόν κορμόν καί τούς 
πόδας. Τά πλεονεκτήματα τής άναισδητοποιήσεως ταύτης εΤνε πρώτον τό 
όλως άκίνδυνον καί ή  ταχυτης τής ναρκώσεως καί ή έλλειψις πάσηί δυς- 
αρέοτου συνεπείας μετά τήν έξέργερσιν. Τό μόνον δέ μειονέκτημα εΐνε, 
ότι δυςκόλως μεταφέρεται τό μίγμα τούτο άπό τόπου είς τόπον καί ότι 
έν τώ  έμπορίω εύρίοκεται μόνον τό έν τών αερίων. Μόνον τό ύποξείδιον 
τού αζώτου δύναται νά συμπυ::νωδή κ α ί νά πωληδή εντός μικρών σιδη
ρών φιαλών. Άλλά τό όξυγόνον, καίτοι μή ύπάρχον έτοιμον, δύναται νά 
παρασκευασδή ταχέως καί ευκόλως. Έ ν εκ α  του ενός καί μόνου τούτου 
μειονεκτήματος οί Γερμανοί έπί τινα έτη έδίστασαν νά είςαγάγωσιν είς τά 
νοσοκομεία των τό νέον τούτο καί τόσον ευεργετικόν ναρκωτικόν μίγμα 
τού P au l B ert, τό όποιον άπό πολλοΰ ητο έν χρήσει είς τά μεγαλείτερα 
των Παρισίων νοσοκομεία, ήδη όμως πεισδέντες περί τών άνεκτιμήτων 
αύτού ωφελειών σπεόδουσι νά έπανορδώβωσι τό λαδος καί πανταχοΰ, 
όπου δυνατόν, ν’ άνηκαταστήσωσι τό χλωροφόρμιον διά τής τ ιχ ν η τή ς  
α τμ όσφ α ιρα ς.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .

-  ΤΑΜΙΕΙΟΝ TÛN Τ Η Σ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΛΕ3ΕΩΝ sive 
concordantiae omnium vocum Novi T estam enti graeci. E d . ster. IV 
anctior e t  emend a tie r, lectionibus abque W es tro tti  e t  H ortii locuple- 
tata. 1. A bth. (σελ. 176.) Τ ιμ. 7 φραγκ.

— D. Bikeias. Nouvelles grecques tradu ites p a r  le  Μ μ de Queux 
de Saint-H ilaire. (σελ. 313.) Τ ιμ. 8 φράγκ. Έ ν  τώ  κομψοτάτω τούτο» 
τομιδίω έμπεριέχονται έν γαλλική μεταφράσει τά  διηγήματα, περί ών 
έσχάτως έκάμομεν μνείαν, πρός τούτοις 8έ καί τό  άρτι δημοσιίυδέν καί 
έν τή ελληνική συλλογή μή περιεχόμενον, τά όνο α δέλφ ια .

—  B o c tr ln a  du o d eeim  a p o s to lo ru tn . Cauones apostolorum  
ecclesiastic· ac  religae doctrinae  de duabua viis expositiones veteres. 
Edidit, adootationibus e t  prolegom enis iilustrav it, versionem latinam  
addidit F r .  F urik. ιο ύ . V 11, Ι,Χ Υ Π , 116.) Τ ιμ . 5 φράγκ.

— D ie  B e lig lo n sp iiilo so p liie  d e s  M aim o n ld es n n d  i b r  B in· 
floss von J- M ünz. 1. T h. Τ ιμ . 2 φράγκ.

— Coinmentarius in  eplstolain ad  ßa la ta s  von Paim icii. 
(σελ. X lX , 261.) Τ ιμ. 2 '/ä φράγκ.

— Die Voraussetzungen, Vielehe den Em pirism us L octe’s, 
B erke le j’s nnd Hume’s zum Idealismus fUlirten Von Raffel. 
Τ ιμ . 2 φράγκ.

— Heschiehte des U ntergangs des griechisch-röm ischen 
Heidentums (in 2 Bituden). 1. B and: S ta a t und  Kirclic im Kampfe 
m it dem  H eidentum  von P rof. v . Schultz«, (σ ε λ .ν ϋ ΐ,  4 5 5 ) Τ ιμ . 18 φράγκ.

— D er Tem pel von Jerusalem  uud seine Maasse von Wolff. 
iV I, 104 σελ. m it 8 Toxtfiguren und  12 Tafeln.) Τ ιμ. 12 φράγκ.

— Bas homerische Epos ans den Benkm&lern er lä u te r t 
von W. Helbig. 2. A uflage, (σελ. X, 470 m it 2 T afeln und  163 Ab
bildungen.') Τ ιμ . 18 φράγκ.

— Ble S tad t Syrakus im A lterthum e von B. L upus, (σελ. XII, 
343 m it Illu stra tionen  und 2 K arten.) Τ ιμ . 19 φράγκ.
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AI  Μ Η Χ Α Ν Α Ι  Ε Ν  Τ Η  Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α .
N E O N  ΕΙΔΟ Σ ΠΛΓΝΤ1ΚΗΣ Μ ΗΧΑΝΗΣ.

Άφ’ OU εν τώ μεγάλω άγώνι του βίου ή μηχανή κατήγαγε θρίαμβον 
κατά της ανδρωπίνης χειρός και πρώτιστα πάντων συνετέλεσεν είς την 
νεωτέραν κοινωνικήν άναμόρφωονν καί τόν όλβον τής συγχρόνου άνδρωπό- 
τητος, ετοιμάζεται ήδη νά είςχωρήση καί εις 
αυτά τά άδυτα του άπλού οικιακού βίου. ΓΗ 
ραπτομηχανή δυναται νά δεωρηδή ώς £ πρό
δρομος τών άλλων μηχανών εν τη νέα τούτη 
άναμορφώσει. Τ ά  ώφελήματα καί τάς άλλα; 
ευκολίας, άς έπορίσδημεν καί ποριζόμεδα χαδ’ 
εκάστην. εξ αυτής, γνωρίζομεν πάντες πολυ 
καλά καί ούδείς πλέον δυ'ναται ν’ αμφισβή
τηση· αυτά τήν σήμερον.

Άλλ’ 8σας υπηρεσίας καί άν μας παρέ
χει, πάλιν δέν κατώρδωσεν είςετι νά φδάση 
εις τό ΰψιστον σημείον της τελειότητάς της.
’Από έτους είς έτος βελτιοΰται καί τροποποιίί- 
ται καί ένισχύεται διά νέων βοηδητικών συ- 
σκευόίν. Έ ν  τω προηγουμένω είςετι τεύχει 
είχε δοδή ήμΤν ει’καιρία νά μνημονεύσωμεν 
καί νά παραδέσωμεν τήν εικόνα ραπτομηχανής 
συνδυαζομένης μετά ποικιλτικού μηχανήματος.
Ή  περί τό λειτουργέϊν ίκανότης τής διπλής 

ταυτης μηχανής είνε τώ όντι αξιοθαύμαστος.
Έ ν  βραχυτάτω χρονικω διαστήματι δόναται 
όχι μόγον ή έξησκημένη ράπτρια, άλλά καί 
ή άβροτέρα οικοδέσποινα καί ή έν χλιδή καί 
αναπαύσει ζώσα τρυφερά άριστοκράτις νά κεν- 
τήση διά τη ; συσκευής ταάτης γράμματα, μω
σαϊκά, καί άλλα τεχνουργήματα λεπτότατο, ή
νά έμβαλώση βεβλαμμένα μέρη τών άσπρορροόχων, χωρίς νά ύποστή τήν 
παραμικρόν κόπωσιν, χωρίς νά έχη ανάγκην τής έλαχίστης προγυμνάσεως. 
Ή  μηχανή αΰτη άποχαδυτφ εις τήν βεβλαμμένην δέσιν του λευχείματος 
δλως καινουργές ύφασμα, τό όποιον μετά τήν πλύσιν καί τό αιόέρω μα  
μόλις είνε δυνατόν νά διακριδή άπό του αρχικού υφάσματος.!

Η  μηχανή αΰτη «ληδώς δόναται νά δεωρηδή ως- είς μικρός δρίαμ 
βος τής βιομηχανίας.

Τάλοιπά μηχανήματα χάριν οικιακών εργασιών δέν τυγχάνουσιν άτυχβ.
τόσον ευνοϊκής υποδοχής. Ώ ς  πρός ταύτα α 
γνδμαι εινε ακόμη διηρημέναι είς δόο στρατό
πεδα άντιμαχόμενα. Πρό πάντων δέ πολλούι 
έχδρούς εχουσιν αί π Χ νν τιχ α ΐ  μηχαναί, πρε· 
πει όμως νά όμολογήσωμεν, ότι ώς έπί τό πολί 
ό ύ ίχω ς  τάς καταπολεμούσιν, επειδή ή οξυ
δέρκεια των εφευρετών καί μηχανουργιών ήδυ- 
νήδη όλα σχεδόν νά επανορίλω'ση τά ελαττώ
ματα, τά όποια παρετηρήδησαν είς τάς πρώ
τα ; του είδους τούτου μηχανάς. Ή  παρατε
θειμένη ημών είκών παριστάνει εδώ μίαν 
τοιαύτην πρακτικήν καί χρήσιμον πλυντικήν 
μηχαντ'ν, την δποίαν κατεσκεύασεν εν εργοστά- 
σιον τής ήμετέρας πόλεως καί παρέδωκεν αυ
τήν άπό ενός ήδη καί πλέον έτους είς τό Ιμ- 
πόριον, Έ π ί  ισχυρού ΰποβάδρου έπαναπαύε- 
ται κυλινδροειδές καί έπίμηκες κιβώτιον, τό 
όποιον φέρει έσωδεν ζώνας εκ σανίδων. Ε ντό ς 
αύτού εΰρίσκεται προςέτι καί έτερος κύλινδρος, 
άποτελούμενος εκ τοιούτων.ξυλίνων ζωνών καί 
τιδέμενος εις κίνησιν διά τού δεξιόδεν φαινο
μένου τροχού. Τά π Χ να τιχά  τίδενται μετά 
δερμοδ β α π ω νιο μ ένο ν  ΰδατος είς τό κιβώ
τιον, τό όποιον κατόπιν κλείομεν. Μετά τούτο 
δέ κινουμεν ταχέως τόν τροχόν από τής λαβή; 
αυτού εναλλάξ, ότέ πρός δεξιάν, ότέ δέ πρός 

άριστεράν. Διά τών κινήσεων τούτων άντικαδίσταται ή τριβή των πλν- 
α ιιχ ώ ν  διά τών χειρών καί συγχρόνως Ιξοικονομούμεν τόσην δύναμιν, 
ώςτε ποσόν πλυστικών, τά όποΤα 'διά των χειρών του εις άνδρωπος μόλις 
δά κατώρδου νά πλύνη εντός μιας ημέρας, ημείς διά τής μηχανής δυνά- 
μεδα νά πλύνωμεν καδαρώς εντός δύο ώρών τό πολύ.

Μετά λύπης γνωστοποιούμεν εκείνοι; 
εκ τών ήμετέρων Συν8ρομητό5ν, όσοι δέν κατέ- 
βαλον ετι μετά τήν πάροδον τής όλης πρώτης 
εξαμηνίας τήν συνδρομήν αυτών, ότι δ’ ανα
κοπή ή  πρός αύτούς αποστολή τού φύλλου. Τό 
μέτρον τούτο, έπιβαλλόμενον υπό τών 'βαρύ
τατων πρός εκδοσιν δαπανών, έφαρμόσδήσεται 
τού λοιπού άπαρεγκλίτως καί ανεξαιρέτως πρός 
πάντα; τούς κ. κ. Συνδρομητάς, διά νά προληφδή 
νέα εκπρόδεσμος έκδοσις, ήν μόλις μετά διετίαν 
και πλέον κατορδούμεν νυν μετ’ άλλεπαλλήλους 
δυσίας νά άποκαταστήσωμεν είς τήν πρώτην καί

ποέπουσαν χρονικήν ισορροπίαν. — κ. Ί .  Κ. Τζ. 
είς Καβάλλαν. Έλάβομεν ΰπό σημείωσιν καί 
εύχαριστούμεν διά τάς φιλικά; υποσχέσεις. — κ. 
Α. Μ. είς Άγχίαλον. Ή  Διεύδυνσις τού έν Κων- 
σταντινουπόλει ήμετερου άνταποκριτού κυρ. Θεμι
στοκλέους Βαφειάδου έχει ώς εξής: P e ra , Place 
du T u n n e l —  κ. A. Κ. εις Κάϊρον. Έλήφδη. 
Ή  ,,Έ παϊτις“  ίρχεται από τού 12 '" τεύχους τού 
παρελδόντος έτους. — κ. Θ. Έ .  εις Ζαν^ιβάρην 
( ’Αφρικής). Έ λάβομεν τά χρήματα καί ενεγρά- 
ψαμεν. Χαίρομεν δέ οτι και εν τω κέντρω τής 
„φλογέρας“ ηπείρου ΰπάρχούσιν όμογενεΤς δ'ιασώ-

ζοντες την πρός τα πάτρια αγάπην. —  κ. Α. Κ. 
είς Άδήνας. Έλήφδη καί τό τέλος. Τ ά  πράγ
ματα όμως δά μαξ όδηγήσωσιν, Ιάν πρέπει νά 
τό δημοσιευσωμεν εν δυσίν ή εν τρισί τεύχεσι. — 
κ. Π . Ν, είς Τεκούτσι. Ένεγράψαμεν. Δι’ επι
στολής δ ' άπαντήσωμεν είς τάς τόσον φιλόφρονας 
εκφράσεις Σας, έφ’ αΤς από τοΰδε δερμότατα Σάς 
εύχαριστούμεν. — κ. Μ. Δ. Σ, είς Άγκυραν. Θά 
Σας Υράψωμεν — κ. θ .  Β. είς ΚωνΙπολιν. Έ λπ ί- 
ζομεν ότι έλάβετε έν τώ μεταξύ τήν επιστολήν' 
μας, πληροφορούσαν 'ίμ α ς  περί τής έκπληρώσεως 
τών ήμετερων προδέσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Άγγελος Βλάχος, πρεσβευτής του βασιλέως τών Ελλήνων έν Βερολίνω, — Έαριναί ήμέραι έν Έ λλάδι ι’πό Φρειδερίκου 
θεοδώρου V ischer (τέλος). —  Τσ ριζικό τής Άννίκας ΰπό Άριστοτέληυς Π . Κουρτίδου. — Οί δύο Φίλοι (Διήγημα — τέλοςΐ — Πιναχοδήκη, ήτοι ερμη
νεία τών εικόνων. - Ποικίλα. (Αι γυναίκες καί οί άνδρες εν ταϊς εύρωπαϊκαϊς χώραις. -,- Τά σκεύη τής τραπέζης τού αγγλικού βασιλικού οικου. — 
Οί γαιάνδρακε; τής Ευρώπης. — Ό  πρώτος δήλυς δήμαρχος. — Ή  βιβλιοδήκη- τού Γουλιέλμου Σέρερ. — 'Η  Σάρα Βερναρ καί ή λεοπάρδαλίς της.
— 'Ο  Τσάρος ’Αλέξανδρος άλιεύων. — Ό  πρίγκιψ Βα'ττεμβεργ χαπνίζων. — Ό  Βίρχωβ είς Αίγυπτον.) — Ε πισ τήμ η  καί καλλιτεχνία. (Λαός Πυγ
μαίων έν ’Αφρική. — Ή  κατά P au l B e rt νέα ναρκωτική μέδοδος.) — Βιβλιοδήκη. — Αΐ μηχαναί έν τή οικογένεια. Νέον είδος πλυντικής μηχανής 
(μετά εϊκόνος). — Μικρά 'Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Αγγελος Βλάχος. Έ ξ  άδηναϊκής φωτογραφίας (εν σελ. 209). — Ε ίς σκέψεις βυδισμένη. Είκών ΰπό E . f ie b e r t  (σελ. 218).
— Αί κόμποι καί οί έχδροί των (έν σελ. 217). — Τ ά  γιγαντώδη δένδρα τής Καλιφορνίας (εν σελ. 220).

Εκδότης Π . 4 .  Ζ ϊΓ Ο Χ Ρ Η Σ .
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