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ΪΑ Τ Α  τάς τελευταίας ταύτας ήμέρας συνετελέ- 
I σθησαν έπί του πολίτικου θεάτρου μεγάλαι καί 
[ σπουδαίαι μεταβολαί, έ |  ών ήδύνατό τις νά  ει

κάσω, δτι μετ’ ού πολύ ή πρός άλληλα σχέσις τών με
γάλω ν κρατών τής Εύρώπης θά παράσχη ούοιωδώς διά
φορον τής μέχρι τούδε 
οψιν. . Μία τών μεγά
λω ν τούτων πολιτικών 
μεταβολών .εΐνε καί ή 
πτώσις τού πρωθυπουρ
γού τής Ιταλίας Κρίσπη 
καί ό Σχηματισμός τού 
νέου ύπουργείου ύπό τόν 

μαρκήσιον Αντώνιον 
Ρουδίνην. 'Ο νέος πρωθ
υπουργός τής ’ Ιταλίας 
Ρουδίνης (Marchese An

tonio Starabba di Rudirii) 
άγει ήδη τό πεντηκοστόν 
δεύτερον έτος τής ηλι
κίας του, είνε δέ άπό τού 
έτους 1870 ηγέτης τής 
δεξιάς, έν  τή Ιδιότητι δέ 
ταύτη ύπεστήρι|ε καί τόν 
Κρίσπην. Ό  'Ρουδίνης 
εΐνε γόνος άρχαίας καί 
εύγενοΰς Σικελικής οίκο- 
γενείας, έχούσης άραβι- 
κήν καταγωγήν, ώς μαρ
τυρεί καί τό έπώνυμον 
Starabba. Ή  μήτηρ αυ
τού εΐνε θυγάτηρ τού 
πρίγκηπος τού Κασσάρου, ·

ΚΛΕΙΩ. ΤΟΜΟΣ Σ τ.
ΑΝΤΩ ΝΙΟ Σ ΡΟ Υ Δ ΙΝ Η Σ.

τού γνωστού υπουργού τού βασιλέως άμφοτέρων τών 
Σικελιών Φερδινάνδου τού δευτέρου. Ό  νεαρός μαρ- 
κήοιος, καίπερ καταγόμενος έκ βασιλόφρονος οικογέ
νειας, μετεσχεν δμως τής έν  Σικελία έπαναστάσεως καί 
ήγωνίσθη, δπως καί αύτός ό Κρίσπης, ύπό τόν Γαρι-

βάλδην. Έ ν  νεαρς: ήδη 
ήλικίς. παρουσιάσθη είς 
τήν πολιτικήν σκηνήν, 
καί είκοσιεπταετής μέν 
έγένετο δήμαρχος τού 
ΙΙανόρμου, δύο δέ έτη 

βραδύτερον νομάρχης 
τής Νεαπόλεως. Μετ’ ■ 
ού πολύ άνέθηκεν ό Με- 
ναβρέας είς τόν τρια
κονταετή ήδη Σικελόν 
πατριώτην τήν διεύθυν- 
οιν τού ύπουργείου τών 
έοωτερικών, ήν ούτος έπί 
ένα μόνον μήνα διετή- 
ρηοε, πεσών μετά τού 
ύπουργείου. — Έ ν  τή 
εσωτερική πολιτική ό νϋν 
πρωθυπουργός τής Ιτα 
λίας άνεκήρυ£εν ώς πρό
γραμμά του τήν έπίτευ- 
£ιν Ισοζυγίου μόνον δι* 
οίκονομιών, καί ιδίως δι 
οικονομιών έπί τού στρα
τιωτικού προϋπολογισ
μού, δστις πρόκειται νά 
έλαττωθή κατά 25 έκα- 
τομμύρια φράγκα, χωρίς 

45



354 ΚΛΕΙΩ.

νά  διαταραχθώσιν αί βάσεις τής στρατιωτικής' όργανώ- 
σεως. Ό βον δ’ Αφορά είς την έξωτερικήν πολιτικήν, 
ό ’Ρουδίνης, άμα Αναλαβών τήν διεύθυνσιν τού έπί τών 
έξωτερικών υπουργείου, έσπευσε ν’ άπευθύνη είς τούς 
πρεσβευτάς εγκύκλιον τηλεγράφημα άγγέλλον δτι θά

έξακολουθήση έφαρμόζων τήν πολιτικήν τής ειρήνης καί 
τής τηρήβεως τού καθεστώτος, έν  ή διορά έγγύησιν τής 
άσφαλείας τής ’Ιταλίας καί τής ήσυχίας τής Εύρώπής, 
θά  προσπαθήση δέ νά έδραιώση τάς πρός πάσας τάς 
δυνάμεις ύφισταμένας άγαθάς σχέσεις.

Α Ι  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  Ε Ν Τ Α Ι Σ  Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ  Α Θ Η Ν Α Ι Σ .

Θά προσπαθήσω νά περιγράψω εις τάς εύγενείς 
άναγνωστρίας μου δσον τδ δυνατόν συντομώτερον 
τήν τύχην, τόν βίον, τόν χαρακτήρα, ούχί μιας ώρισ- 
μένης άλλά τής γυναικός έ ν . γένε ι έν  ταίς άρχαίαις 
Αθήναις.

Έ ν  τή περιγραφή ταύτη, λαμβάνω ύπ’ δψει μίαν 
μόνην έποχήν, τούς χρόνους τής άκμής τών Αθηνών. 
Τό χρονικόν τούτο διάστημα περιλαμβάνει έν  έαυτφ τόν 
γιγαντώδη άγώνα τής Ελλάδος πρός τήν Περσίαν, φ 
έπηκολούθησεν ό πόλεμος, καθ’ δν  "Ελληνες έμάχοντο 
πρός Έ λληνας, ή ιωνική φυλή πρός τήν δωρικήν, οΐ 
δημοκρατικοί πρός τούς Αριστοκρατικούς, μέχρις ού έπί 
τέλους ή άρχαία έλευθέρα Ε λ λ ά ς ύπετάγη είς τόν Μα- 
κεδόνα κοσμοκράτορα. Καί πρό τών χρόνων τούτων 
καί μετ’ αυτούς ή θέσις τής Έλληνίδος γυναικός ήτο 
διάφορος, άλλά κατά τούς χρόνους τής άκμής τών Αθη
νών ήτο ή πασών ταπεινοτάτη.

Ή  Αθηναία κόρη διήρχετο τά έτη τής νεότητος μέ
χρι τής ύπανδρείας αύτής έν  τώ γυναικώνι, άπό τού 
έκτος τής οικίας κόσμου έντελώς άποκεκλεισμένη. Ού- 
δέποτε είς τό άδυτον τούτο ήδύνατο νά είσδύση ξένος 
τις, σπανιώτατα „δέ καί αύτή ή κόρη κατέλειπε τήν κα
τοικίαν της, διά βραχύτατον μόνον χρόνον. Ενω ρίς 
έμάνθανε νά νήθη καί νά  ύφαίνη, είνε δέ γνωστόν ότι 
είς τάς έργασίας ταύτας αί άρχαϊαι Έλληνίδες ειχον 
άποκτήση ένοχον Ικανότητα. Έ μάνθανον πρός τούτοις 
καί- όλίγην άνάγνωσιν καί γραφήν,· σπανίως δέ καί τι 
πλέον. Ή  μονοτονία τού βίου διεκόπτετο ένίοτε ύπό 
τών θρησκευτικών έορτών, είς τάς όποίας αί Άθηναίαι 
νεάνιδες ειχον τήν άδειαν νά λαμβάνωσί μέρος. Καθ’ 
έκάστην τετραετίαν έωρτάζετο έν  Αθήναις ή πρός τιμήν 
τής πολιούχου Αθηνάς έορτή, τής προστάτιδος τής πό- 
λεως. Επιφανείς παρθένοι ΰφαινον καί έπλεκον νέαν 
έσθήτα διά τό άγαλμα τής θεάς, καί έφερον αύτήν έν  
μεγαλοπρεπεί πομπή είς τόν ναόν. ’Επ’ .ίσής μεγάλη 
έθεωρείτο ή τιμή τού συγκαταλέγεσθαι είς τόν Αριθμόν 
τών «κανηφόρων», ήτοι τών έπί έπί κάλλει διαπρεπου- 
σών νεανίδων, αϊτίνες έφερον έπί τής κεφαλής κάνιστρα 
πλήρη ιερών σκευών καί άπετελουν έν  μέρος τής όλης 
πομπής.

Ού μακράν τών Αθηνών ύπήρχε ναός τής Άρτέ- 
μιδος δπου ή θεά αυτή έλατρεύετο δι Ιδιορρύθμου τί
νος έθίμου. Πάντα τά κοράσια τής Αττικής άπό τού 
πέμπτου μέχρι τού δεκάτου έτους τής- ήλικίας των άφι- 
εροΰντο είς τήν Αρτεμιν. Καθ’ έκάστην πενταετίαν 
έωρτάζετο μεγάλη έορτή, καθ’ ήν τά κοράσια περιβε- 
βλημένα κροκοβαφή ίμάτια καί συνοδευόμενα ύπό τών 
μητέρων αΰτών ήρχοντο έν πομπή καί παρατά|ει είς

τόν ναόν τής Αρτέμιδος καί διά μυστικών τελετών έλαμ- 
βάνοντο ύπό τήν προστασίαν τής θεάς.

Κατά τόν χρόνον τούτον, έφ’ δν τά κοράσια διε- 
τέλουν άφιερωμένα είς τήν Αρτεμιν, δέν ήδύναντο νά  
ύπανδρευθώσι · άλλ’ ά ν  ό χρόνος τής πρόσκαιρου ταύ- 
της άφιερώσεως συνεπληροϋτο αρκούντως ένωρίς, ήδύ
νατο ή κόρη νά ύπανδρευθή καί πρό τού δεκάτου πέμ
πτου έτους τής ήλικίας της. Ε ίνε εύνόητον δτι, ύφ’ ούς 
δρους συνήπτοντο τά συνοικέσια ταύτα, περί έρωτος 
ούδείς λόγος δύναται νά γείνη· ό ά νή ρ  ένυμφεύετο έκ 
καθήκοντος, καί είς τήν έκλογήν του ώδηγείτο ύπό τού 
συμφέροντος- ή κόρη ύπανδρεύετο ούχί κατά τήν θέ- 
λησίν της, άλλά κατά τήν αύθαιρεσίαν τού πατρός ή 
τών άλλων συγγενώ ν της. Ό  πατήρ έδιδε τήν κόρην 
του είς γάμον είς δν  τινα ήθελε, ήδύνατο δέ καί μετά 
τόν θάνατόν του διά διαθήκης νά  όρίση όπως ήθελε 
τήν . τύχην τής θυγατρός του. Ά ν  ό πατήρ άπέθνησκε 
πριν ή διάθεση τήν θυγατέρα του, ώφειλεν ό άδελφός 
νά  τήν προικίση καί νά τήν όπανδρεύση, Μή ύπάρχον- 
τος άδελφοΰ, ώφειλεν ό πλησιέστατος έξ αίματος συγ
γενής νά  ζητήση τήν ορφανήν καί νά  τήν νυμφευθή 
αυτός ό ίδιος. Α ν  ή κόρη ήτο κληρονόμος μεγάλης 
περιουσίας καί παρουσιάζοντο πολλοί πλησιέστατοι συγ
γενείς ώς μνηστήρες, τότε έκρινεν ό δικαστής είς ποίον 
ώφειλε νά δοθή ή πλούσια νύμφη. Ά ν  ή ορφανή .κόρη 
ήτο πςωχή, ή άν ή κληρονομιά αύτής ήτο βεβαρυμένη 
μέ χρέη, ούτως ώστε ό πλησιέστατος συγγενής δέν έπε- 
θύμει νά  τήν νυμφευθή, τότε ύπεχρεούτο ό συγγενής 
ούτος νά ζητήση διά τήν κόρην άλλον άνδρα καί άνα- 
λόχως πρός τήν περιουσίαν του νά προκίση αύτήν. Συνέ- 
βαινεν ένίοτε ώστε ή κόρη νά μή έχη κανένα έξ αί
ματος συγγενή άρρενα- έν  τή περιπτώσει ταύτη έδίδετο 
αύτή προίξ έκ τού δημοσίου, ό δέ άρχων ¿φρόντιζε νά 
εύρη δι’ -αύτήν κηδεμόνα ή σύζυγον. Γάμος, είς δν ή 
γυνή δέν έφερε προίκα, "ήδύνατο εύκόλως νά  διαλυθή. 
-■ Τό μέγεθος τής προικός ώρίζετο κατά τήν τελετήν 
τών Αρραβώνων (τά λεγάμενα τότε «κατεγγυητικά»), ή 
ς>ποία τελετή ήτο Απαραίτητος πρός σύναψιν νομίμου 
γάμου. Πρό τής άρραβωνίσεως οί μελλόνυμφοι ουδέ
ποτε είχον ίδή άλλήλους, καί κατά τάς Ακολούθους δέ 
ήμέρας, μεμνηστευμένοι ήδη όντες, ούδέποτε συνην- 
τώντο μόνοι.

Έ ν  χαρμοσύνφ έορτή, μετά πολλών θρησκευτικών 
τύπων, ¿τελούντο οί γάμοι. Ε ίνε  έσπέρα. Ή  έορτή 
τών γόμω ν έν  τή οικία τής νύμφης πλησιάζει είς τό 
τέλος της. Έ ξ ω  τής οικίας, κεκοσμημένης μέ στεφάνους 
καί δέσμας Ανθέων, μέ κλάδους έλαίας καί δάφνης, 
περιμένει μία άρχιζα. Ή  νύμφη επιβαίνει τής άμάξης,
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καί Αμφοτέρωθεν τής νύμφης τοποθετούνται ό γαμβρός 
καί ό άριστος τών φίλων του, ό νυμφαγωγός. Ή  μήτηρ 
τής νύμφης άνάπτει τάς γαμήλιους δάδας έκ τού πυρός τής 

-έστίας καί είτα Ακολουθεί τήν άμαξαν. Οί λοιποί ξένοι 
άκολουθούσιν ώσαύτως κρατούντες Ανημμένας δςίδας 
καί κεκοσμημένόι-χάς κέφαλάς μέ στεφάνους. Μέ άλα- 
λαγμούς χαράς, ύπό τούς Αρμονικούς ήχους τών αύλών 
καί τής λύρας, οίτινες συνοδεύουσι τόν άδόμενον ύμέ- 
ναιον, κινείται όλη ή πομπή κατευθυνομένη είς τήν 
οικίαν τού γαμβρού. ·Τό νεαρόν ζεύγος καταβαίνει έκ 
τής άμάξης· παρά τή θύρα. ϊσταταί ήδη ή μήτηρ τού γαμ
βρού, πέριμένουσα τούς προσφιλείς νεονύμφους- ή νέα 
δέσποινα εισέρχεται είς τήν οικίαν, καί βροχή γλυκισ
μάτων, καρπών καί νομισμάτων πίπτει έπ’ αύτής, ώς 
σύμβολον τής άφθονίας καί τού όλβου.

Ό  βίος τής άθηναίας γυναικός, έγγαμου ήδη ούσης, 
μεταβάλλεται ύπο πολλάς ¿πάψεις- ή νεαρά οικοδέσποινα 
Απολαύει ήδη πλείονος ελευθερίας, άλλ’ έχει συγχρό.- 
νως καί περισσοτέρας Ασχολίας καί περισσοτέρας ύπο- 
χρεώσεις νά έΚτελή- εχέι Ακόμη πολύ όλίγην πείραν, 
διότι έν  τή νεανική αύτής ήλικία ούδέν είδεν, ούδέν 
ήκουσε καί ούδέποτε έδιδάχθη νά  παρατηρή τι μετ’ 
ενδιαφέροντος. Μόνον νά  νήθη καί νά ύφαίνη έπίστα- 
ται καλώς, έμαθε δέ πρός τούτοις έν  τφ οίκψ πώς 
έπιβάλλεται είς τάς δούλας τό ώρισμένον δι’ έκάστην 
ημέραν ποσόν έργασίας. Αύταί σχεδόν είναι όλαι! αί 
πρακτικαί γνώσεις τής νεαράς οίκοδεσποίνης, ήτις τώρα 
έχει τήν διοίκησιν ολου τού οίκου, τήν έπίβλεψιν παν
τός δ,τι εύρίσκεται έν  αύτφ, τών σκευών, τών .ένδυ- 
μάτων, τού ελαίου, τού οίνου, τού σίτου κτλ., κρατεί 
τούς λογαριασμούς τών καθημερινών έξόδων, παρέχει - 
τό ώρισμένον ποσόν τών ζωοτροφιών δι’ έκάστην ήμέραν, 
φυλάττουσα τάς λοιπάς .διά τό μέλλον έν  τή άποθήκη. 
Διά τούτο ή οικοδέσποινα κρατεί πάντοτε τάς κλείδας 
τού ταμιευτηρίου, οίτινες είνε τό σύμβολον καί τό τιμη
τικόν γνώρισμα τής έλληνίδος οίκοδεσποίνης. Γϊρός 
τούτοις άσχολείται καί έν  τφ μαγειρείψ, διότι κατά 
τούς χρόνους τής άκμής τών Αθηνών δέν ύπήρχον . 
μάγειροι, ούδέ είς τάς πλούσιας καί έπιφανεΐς οίκογε- 
νείας. Ε ίς έκτακτους μόνον περιστάσεις πρρσελαμβάνετο 
έκ τής αγοράς. μισθωτός μάγειρος. Α ί έπιπονώτεράι καί 
βαρύτεροι έργασίαι τού μαγειρείου έκτελοϋνται φυσικφ 
τφ λόγω ύπό, τών ύπηρετριών. Έ τέρα σπουδαία ύπο- 
χρέωσις τής οίκοδεσποίνης ήτο' καί ή  νοσήλευσις τών 
έν  τφ οΐκψ Αρρώστων, όχι μόνον τών έλευθέρων μελών 
τής οίκογενείας Αλλά καί τών δούλων, τών όποιων ή 
ζωή καί ή ύγεία είχε μεγάλην άξϊαν- ό θάνατός ένός 
δούλου ήτο μεγάλη οικονομική ζημία.

Έ ν φ  ή Αθηναία, άνύπανδρος έτι ούσα 'διήγε' τόν 
μονότονον αύτής βίον έν  τφ γυναικωνίτη', όπανδρευο- 
μένη Ανήκε πλέον είς δλον τόν οίκον, είχε μικρόν 
τινα Ανεξαρτησίαν καί κύρος. Ό  χαρακτήρ τού άνδρός 
καί προ πάντων ή_π$ριουσία_του. ώριζον τήγ,θέσιν τής. 
γυναικός. Ή  έγγαμος γυνή δέν ήτο πλέον τόσον 
αύστηρώς. δεσμευμένη είς τήν οίκίαν, δσον ή άγαμος 
νεάνις, ήτις ώς εϊπομεν διήγε τόν μονότονον βίον της 
κεκλεισμένη έντός τών τεσσάρων τοίχων τού γυναικώ- 
νος. Ή  σύζυγος εύπατρίδου ή πλουσίου τινός .έμπορου 
ήδύνατο νά μένη περισσότερον έν  τφ οϊκω, παρά ή 
οίκοδέσποινα ταπεινοτέρας τινός καί όλιγώτερον εύπόρου

οίκογενείας. Αύτη ήναγκάζετο ύπό τών οίκογενειμκών 
άναγκών καί φροντίδων νά  εξέρχεται περισσότερον- 
αί πτωχότεραι μάλιστα γυναίκες τού λαού ήναγκάζοντο 
νά  πηγαίνωσι καί είς τήν άγοράν καί νά άγοράζωσι 
τά άναγκαΐα, ένφ έν  ταίς εύποροτέραις οίκογενείαις 
έφρόντιζον περί των τοιούτων αί δούλαι. Έ νίοτε μά
λιστα και έμπορεύοντο αί γυναίκες τού λαού- άνθη 
καί στέφανοι έπωλούντο πάντοτε ύπό γυναικώ ν, ώσαύ
τως άναφέρονται συχνάκις γυναίκες λαχανοπώλιδες κμί 
άλλαι μετερχόμεναι έμπόριον νημάτων καί μαλλοΰ· αί 
ταπεινόταται τούτων φαίνεται νά  ήσαν αί άρτοπώλιδες. 
Α λλ ’ είς τά έργα ταύτα ήναγκάζοντο αί γυναίκες μόνον 
ύπό τής πενίας, ή δέ κοινή γνώμη ήτο έναντίον τής 
έλευθερίας ταύτης.

Πόσον δυσαρέστως είργάζοντο αί γυναίκες πρός 
πορισμόν χρημάτων καί πόσον έξευτελιστικόν έθεώρουν 
τό έμπόριον ώς θέτον αύτάς είς ίσην μοίραν πρός τούς 
δούλους, άποδεικνύει πρός · τοίς άλλοις καί ή έξής 
διήγησις. Ό τε  οί Λακεδαιμόνιοι έκυρίευσαν τάς Αθήνας 
καί ίδρυσαν, ένταύθα τήν άρχήν τών. τεσσαράκοντα, 
έπολιορκήθησαν ύπό τών Αθηναίων οίτινες είχον κατα- 
λάβη τόν Πειραιά. Πολλοί έλεύθεροι άνδρες κατέλιπον 
τάς Αθήνας καί ήνώθησαν μέ τούς πολιορκητάς, τοιουτο
τρόπως δέ έγκατελείφθησαν πολλαί γυναίκες έν  Αθήναις. 
Α ί άδελφαί, άνεψιαί καί άλλαι συγγενείς Αριστάρχου 
τινός ειχον καταφύγη ,είς τήν οίκίαν αύτού. Ή  μικρά 
περιουσία του καί ή δυσμένεια τών καιρών δέν έπέτρεπον 
αύτφ νά  συντηρή δλας αύτάς τάς γυναίκας. Βλέπων 
αύτάς έν  Απορία, ήλθε πρός τάν Σωκράτη ζητών τήν 
συμβουλήν του.

«Φαίνεσαι, Άρίσταρχε» είπεν ό Σωκράτης, «ώς νά 
έχης βάρος τι είς τήν καρδίαν σου ■ πρέπει δέ τό βάρος 
νά  μεταδίδεται καί είς τούς φίλους- ίσως καί ήμείς θά 
δυνηθώμεν πως νά  σέ έλαφρόνωμεν.» — «Ναί, τή άλη- 
θείαι, άπήντησεν ό Αρίσταρχος; εύρίσκομαι πραγματικώς 
είς μεγάλην στενοχώριαν- διότι, άφοϋ έστασίασεν ή 
πόλις καί κατέφυγον πολλοί είς τόν Πειραιά, συνήλθον 
πρός. έμέ έγκαταλελειμμέναι άδελφαί καί άδελφιδαί 
καί άνεψιαί τοσαΰται, ώστε εύρίσκονται έν  τή οικία 
μου τώρα δεκατέσσαρες άνθρωποι έλεύθεροι, άνδρες καί 
γυναίκες. Δεν άπολαμβάνομεν δέ ούτε έκ τών κτημάτων 
τίποτε, διότι κατέχονται ύπό τών έναντίων, ούτε έκ.τών 
οικιών, διότι έπικρατεί όλιγανθρωπία έν  τή πόλει- τά 
έπιπλα κανείς δέν άγοράζει, ούτε. ν ά  δανεισθώμεν. 
εύρίσκομεν άπό κανέν μέρος, άλλ’ εύκολώτερον μοϋ 
φαίνεται δτι είνε νά εύρη τις χρήματα ζητών έν  τή 
όδφ, παρά νά λάβη δανεικά. Κ α ί άφ' ένός μέν είνε 
δύσκολον νά  μένη τις - άπαθής καί ήσυχος ένφ βλέπει 
τούς συγγενείς του πάσχοντας καί άπολλυμένους, άφ’ 
έτέρου δέ πάλιν είνε Αδύνατον νά διατρέφη τις τοσού- 
τους Ανθρώπους, είς τοιαύτην κατάστασιν πραγμάτων.·.

«Καί διατί άράγε» .είπεν  ό Σωκράτης, «ό μέν 
_έρ_γοστασιάρχης Κεράμων δστις διατηρεί πολλούς 
άνθρώπους, όχι μόνον δι’ αύτούς καί διά τόν έαυτόν 
του Απολαμβάνει τά Αναγκαία άλλά καί κερδίζει τόσα 
χρήματα ώστε είνε πλούσιος, σύ δ έ . έχ ω ν . ώσαύτως 
πολλούς άνθρώπους φοβείσαι μήπως άποθάνητε δλοι 
ύπό τής πείνης;»

«Ναί, άλλ’ εκείνος τρέφει δούλους, έγώ δέ έλευ- / 
θέρους», Απήντησεν ό Αρίσταρχος.

45*



3 5 δ ΚΛΕΙΩ. ΚΛΕΙΩ. 35 7

«Καί δέν ε ίνε αισχρόν» είπεν ό Σω
κράτης «οί μέν δούλοι νά  εύπορώσιν,

- οΐ 6έ  έλεύθεροι νά  πεινώσΐ;»
«Ναί» είπεν ό ’Αρίσταρχος «¿κείνοι 

έΰπορούσι διότι είναι τεχνΐται, άλλ’ οί 
ίδίκοί μου συγγενείς, εΐναι,έλεύθερίως 
πεπαιδευμένοι.»

Ό  Σωκράτης διά τΓ|ς συνήθους αύ- 
τ φ  διαλεκτικής μεθόδου πείθει τόν Αρί- 
σταρχον, δτι δέν είναι καθόλου αίσ- 
χρόν πράγμα διά τάς συγγενείς αύ- 
τοϋ έλευθέρας γυναίκας ή χάριν πο· 
ρισμοΰ τών έπιτηδείων έξάσκησις τών 
έπιτηδευμάτων, τά όποία έμαθον. Έ - 
γνώριζον δέ αί συγγενείς τούΆριστάρ- · 
χου, όπως και όλαι αί γυναίκες, νά πα- 
ρασκευάζωσιν άλφιτα, άρτους, νά νή- 
θωσι, νά κατασκευάζωσιν ίμάτια άν- 
δρεία τε καί γυναικεία, καί χιτωνίσκους 
και χλαμύδας καί έξωμίδας. «Καί δέν 
εφεύρεις, λέγει, ότι άπό μόνης τής 
άλφιτοποάας ό ΝαυΟικόδης όχι μόνον 

_ τόν έαυτόν του καί τούς οίκέτάς τρέφει, 
άλλά καί χοίρους πολλούς καί βοϋς, καί 
κερδίζει τόσα ώστε καί είς τήν πόλιν 
παρέχει έξ Ιδίων πολλάς' υπηρεσίας; 
άπό δέ τής άρτοποιίας ό Κόρηβος τήν 
τε οικίαν πάσαν διατρέφει καί ζή δα- 
ψιλώς. Δημέας δέ ό Κολλυτεύς άπό 
χλαμυδουργίας, Μένων δέ άπό χλανιδο- 
ποιίας, Μεγαρέων δέ οί πλεΐστοι άπό 
έξωμιδοποιίας διατρέφονται.» Αλλ’ ό 
Αρίσταρχος δέν πείθεται είσέτι καί έπα- 
ναλαμβάνει δι άλλων λέξεων τήν 
προτέραν του άπάντησίν, λέγων ότι 
ούτοι μέν άγοράζουσι βαρβάρους άν- 
θρώπους καί άνάγκάζουσιν αύτούς είς 
τήν έργασίαν, ένψ  αύτός έχει άνθρώ- 
πους έλευθερους καί μάλιστα συγγε
νείς. Α λλ ’ έπί τέλους ό Σωκράτης 
καταπείθει αύτόν, λέγω ν ότι ή έργα- 
σία, ή έντιμος έργασία, είνε καί είς 
αύτάς τάς έλευθέρας γυναίκας πρε- 

• πωδεστέρα τής’ Αργίας, καί έν-τέλει 
λέγει «εί μέν τοίνυν αισχρόν τι έμελ- 
λον έργάσασθαι, θάνατον άντ’ αύτοϋ 
προαιρετέον ήν· νυν δέ, & μέν δοκεΐ 
κάλλιστα καί πρεπωδέστερα γυναικί 
είναι, έπίστανται, ώς έοικε· πάντες δέ,
& έπίστανται, ρήστα τε καί τάχιστα 
καί κάλλιστα καί ήδιστα εργάζονται' 
μή ούν δκνει ταΟτα -είσηγείσθαι άύ- 
τάϊς, & σοί τε λυσιτελεί κακείναις, 
καί, ώς είκός, ήδέως ύπακοόσονται.»

Ό  Αρίσταρχος πεισθείς διά τών 
λαμπρών επιχειρημάτων του Σωκρά- 
τους ήσπάσατο καί έφήρμοσε τήν συμ
βουλήν αύτοΰ, καί τή άληθείς: δέν με- 

. τενόησε, διότι έκτοτε αί γυναίκες «έρ- 
γαζόμεναι μέν ήρίστων, έργασάμεναι

«Α ΡΟ Ν , Α Ρ Ο Ν , Σ Ί Α ΪΡ Ω Σ Ο Ν  Α ΪΤ Ο Ν .»

ΕΙκών ύπόι Charles Berlat.

δέ έδείπνουν, ίλαραί δέ άντί σκυθρω
πών ήσαν· καί άντί ΰφορωμένων έαυ- 
τάς, ήδεως άλλήλας έώρων καί αί μέν 

. ώς κηδεμόνα έφίλουν, ύ δέ ώς ωφε
λίμους ήγάπα.»

Πολύ θλιβερώτερον ήτο διά μίαν 
έλευθέραν πολίτιδα, όταν ήτο ήναγ- 
κασμένη νά  έμπορεύηται .έν τή άγορά,

Ώ ς εϊδομεν, ή γυνή είχε συνήθως 
τόν κύκλον τής ένεργείας της έν  τφ 
οϊκψ. Είς τήν άγωγήν τών τέκνων 
της πολύ όλίγην έπιμέλειαν ήδύνατο 
ν’ άφιερόνη. Συνήθως τά· παιδία έν- 
επιστεόετο ή μήτηρ κατά τά πρώτά έτη 
είς μίαν τροφόν. Μία ξένη λοιπόν 
γυνή παρενέβαινε μεταξύ τής μητρός 
καί τών τέκνων, ήτις μάλιστα δέν άπέ- 
βαλλε τόσον ταχέως τήν έπί τών παι
διών έπιρροήν της, καθότι ώς έμπιστος 
οίκέτις κατέχει έν  τή οίκογενείς. σπου
δαίων θέσιν. “Οταν τά παιδία αϋξη- 
θώσιν, ή μήτηρ δέν έχει ικανήν πνευ
ματικήν άνάπτυξιν, όπως μορφώση τόν 
νούν των. Οί παίδες μετ' ού πολύ 
στέλλονται είς τό σχολείον καί τίθεν
ται ύπό τήν έπιτήρησιν ένός ακαταλ
λήλου δι' άλλας οίκιακάς έργασίας 
δούλου. Τάς θυγατέρας αύτής ή μήτηρ 
δέν είξεύρει άλλο νά  διδάξη εί μή νά 
νήθωσι καί νά  ύφαίνωσι. “Οταν πρό- 
κηται νά ύπανδρευθώσιν, ή μήτηρ.δέν 
έρωτάται, όπως δέν ήρωτήθη ότε καί 
αύτή ή Ιδία έπρόκειτο νά  ύπανδρευθή.

Ή  μόνη διακοπή τής μονοτονίας 
του βίου τών γυναικών ήσαν αί έπι- 
σκέψεις τάς οποίας έκαμνον πρός άλ
λήλας, ή αί διάφοροι θρησκευτικοί έορ- 
ταί, τάς οποίας είτε μόναι μετ’, άλλή- 
λω ν είτε μετά τών άνδρών αύτών έώρ- 
ταζον. Πολλαί έκ τών έορτών τούτων 
ήσαν διά τάς γυναίκας όλων τών κοι
νωνικών τάξεων καταλληλότατοι εύ- 
καιρίαι διά νά φανερόνωνται είς τό 
δημόσιον. Είς τάς κηδείας ήκολούθουν 
τήν πομπήν· ώσαύτως έλάμβανον μέρος 
είς τάς τελετάς δι’ ών ή πολιτεία προσ- 
έφερε τάς τελευταίας τιμάς είς τούς έν  
τφ πεδίψ τής μάχης πεσόντας. Α ί 
Αθηναίοι γυναίκες δέν προσήρχοντο είς 
τάς μεγάλας πανελληνίους έορτάς καί 
πανηγύρεις· ήδύναντο όμως νά παρευ- 
ρίσκωνται είς τάς δραματικάς παρα
στάσεις έν  τψ θεάτρω, τούλάχιστον εις 
τάς τών τραγψδιών.

Α ί μεγάλαι θρησκευτικοί έορταί, 
είς τάς όποιας έλάμβανόν μέρος αί 
Αθηναίοι, ήσαν τά Πανάθήναια, τά 
όποία καί νεάνιδες ούσάι έώρταξον ώς 
κανηφόροι. Ή  έορτή τών θεσμοφορίωγ·, 
διήρκει πέντε ήμέρας καί έπάόήγήρί-'
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ζετο άποκλειστικώς "ύπό γυναικών· άπηγορεύετο μά- 
' λίστα έπί ποινή θανάτομ ή παρουσία τού άνδρός εις τήν 
έορτήν ταύτην- καθαρμοί, θυσίαι, νηστεΐαι, εύθυμοι άστε- 
ϊσμοί καί χοροί διεδέχοντο άλληλα κατά τήν έορτήν 
τών θεσμοφορίων. Τ ά Έλευσίνια ¿τελούντο μόνον ύπό 
τών μεμυημένων, άνδρών καί γυναικών.

Ο γάμος διελύέτο διά διαζυγίου ή διά τού θανάτου 
ένός τών συζύγων. Ό  ’Αθηναίος ¿νυμφεύετο μόνον έκ 
καθήκοντος. Ή  γυνή, ήτις προσεφέρετο αύτφύπό τής τύ
χης,.χωρίς νά  τήν γνωρίζη, είχεν ίσως χαρακτήρα διάφο
ρον; καί άσυμβίβαστον πρός τον ίδικόν του. Τότε ό άνήρ 
προέβαινε μετ’ ού πολύ εις διαζύγιον. Ό  πλησιέστατος 
έξ αϊματος συγγενής' καί κληρονόμος μιάς όρφανής ήδύ- 
νατο .κατά τόν νόμον νά  τήν άπαιτήση ώς σύζυγόν του, 
άν ύπάνδρευεν είς άλλον τινά τήν ίδικήν του σύζυγον. 
Α ν  ή ορφανή αυτή ήτο πλουσία κληρονόμος, τότε ή 
τύχη τής πρώτης γυναικός άπεφασίζετο. Κ α ί ή γυνή 
είχεν ώσαύτως τό δικαίωμα νά άπαιτήση τό διαζύγιον, 
άλλά τό δικαίωμα τούτο ύπήρχε μάλλον έν  τή θεωρία 
ή έν  τή πράξει. Ή  γυνή ώφειλεν αύτοπροσώπως νά 

,ύποβάλη έγγραφον τήν αϊτησίν της, πρός τούτο δέ εΰ- 
ρισκε πολλάκις πολλά καί διάφορα προσκόμματα. ’Η 
Ίππαρέτη ήτο ή ένάρετος σύζυγος τού Αλκιβιάδου- 
ήγάπα τόν σύζυγόν της, άλλ’ ένεκα τού άτάκτου βίου 
του ήσθάνετο έαυτήν δυστυχή. Κατέλιπε λοιπόν τήν 
συζυγικήν οίκίαν καί έζήτησε καταφυγήν παρά τψ άδελφψ 
της. Ο Αλκιβιάδης όλίγον ¿φρόντιζε περί τούτου καί 
έξηκολούθησε τόν άτακτον βίον του. Ή  γυνή του έπί 
τέλους, άπεφάσισε νά ζητήση διαζύγιον καί έπορεύετο 
ήδη πρός τήν άρμοδίαν άρχήν, δτε ό ’Αλκιβιάδης συνήν- 
τησεν αύτήν καθ’ όδόν. Ύπώπτευσε τόν σκοπόν της 
καί ¿σύρε τήν δυστυχή διά τής βίας όπίσω είς τήν κα
τοικίαν του, χωρίς κανείς νά  τολμήση νά έξαναστήιαιτά 
τής τοιαύτηζ συμπεριφοράς του. Ήναγκάσθη λοιπ0$ ^ ά  
έγκαταλείψη τό σχέδιόν της περί διαζυγίου καί έμεινε

παρά τψ Αλκιβιάδη μέχρι τού μετ’ όλίγον έπελθόντος 
θανάτου του.

"Ε ν μόνον πράγμα ¿προστάτευε καί προεφύλαττε 
τήν γυναίκα άπό τής ύπερβολική'ς αύθαιρεσίας τού άν
δρός: ή προί|, ήτις, άν  ή γυνή άπεπέμπετο ύπό τού άν
δρός, ώφειλε ν’ άποδοθή είς τήν οίκογένειαν τής άπο- 
πεμφθείσης· καί βεβαίως ό φόβος.τής πενίας θά άπέτρε- 
πεν ίσως πολλούς Αθηναίους τού νά άποπέμψωσι τάς συ
ζύγους τιυν. Είς τήν πατρικήν οίκίαν έπιστρέφουσα ή 
γυνή ύπανδρεύετο έκ νέου είς άλλον, έννοείται δέ δη 
καί ή προτέρα θέσις της κατελαμβάνετο ύπό άλλης, 
διότι ό άνήρ ώς έπί τό -πλείστον δέν έβράδυνε ποτέ νά 
δώση είς τά τέκνα του μητρυιάν.

Ή  γυνή, άποθνήσκοντος τού άνδρός αύτής, έπέ- 
στρεφε πρός τούς γονείς αύτής, καί τότε ήδύνατο 
ν ’ άναγκασθή ύπό τού πατρός πρός δεύτερον γάμον. 
Συνέβαινε μάλιστα ένίοτε, ό άνήρ νά  καταλίπη διά δια
θήκης είς άλλον τήν χήραν αύτοϋ. Διά τοιαύτην γυ 
ναίκα λοιπόν ή χηρεία ήτο μόνον μεταβατική κατάστα- 
σις βραχυτάτης διαρκείας. Έ νίοτε ή χήρα έξηκολούθει 
νά κατοική έν  τή οΙκία τού άνδρός της · ήτο ίσως πρεσ
βυτέρα ή ώστε νά  ύπανδρευθή έκ δευτέρου- άν δέ οί 
υίοί αύτής ήσαν ένήλικες, έλάμβανον άμέσως κατοχήν 
τής καταλειφθείσης περιουσίας, είς ήν κατελέγετο καί 
ή προίξ τής μητρός, τότε όμως ύπεχρεοΰντο.νά κρατώσι 
πλησίον τών τήν χήραν καί νά τήν διατρέφωσι. Σπα- 
νίως έπετρεπετο είς τήν γυναίκα, μετά τόν θάνατον 
τού άνδρός, νά' άναλάβη αύτή τάς φροντίδας περί τής 
άγωγής- τών τέκνων της- άλλως τέ δέν ήτο καί ίκανή 
πρός τούτο. Ό  πατήρ, ώς έπί τό πλείστον, ώριζεν έν  
τή διαθήκη .του τούς κηδεμόνας τών τέκνων του. Θλι
βερά δέ ήτο ή τύχη τής δυστυχούς χήρας, άν οί έπίτρο- 
πρι ούτοι ήσαν άσ.υνείδητόι άνθρωποι καί μετεχειρίζοντο 
;ώς λείαν τήν περιουσίαν τών τέκνων της, άντί νά  δια- 
%<εψίζωνται αύτήν έντίμώς. γ . Γ.

0 Κ Ο Μ Η Σ  Φ Ο Ν  Π Ϊ ' Τ - Σ  ΩΒ.
Διήγημα ύπό L. Maurice.

(Τέλος.) '

Ή  δεσποινίς'Ελένη φ όν'Ρ έγκεν είσήλθε τήν στιγ
μήν ταύτην είς τό δωμάτιον.

«Ό κόμης φαίνεται ότι δέν άπολαύει τής έκτιμή- 
σέώς σου» είπεν ή Φλώρα πρός τήν Ε λ ένη ν  μετά τίνος 
πείσματος.

«Βεβαίως όχι» άπήντησεν ή Ε λ ένη .
... «Καί διά ποίον λόγον όχι;» ;

«Αί συμπάθειαι καί αί άντιπάθειαι δέν έξηγούνταί 
διά λόγων.»

'Η  Φλώρα δέν άνταπήντησεν άλλά λαβούσα τό έρ- 
γόχειρόν της ήρχισε νά  όμιλή περί άλλων πραγμάτων.

Ό  Δόκτωρ Βύρκνερ έπέστρεψε πρός τόν φίλον του.
«Λοιπόν, ¿διασκέδασες καλά;» ήρώτησεν ό Ό θων.
’Εξαίρετα!»
«Δέν έννοώ-δμως διατί δέν μού . έπιτρέπεις έπί τού 

παρόντος νά  έρχωμαι μαζή σου' είς τήν Φλώραν καί 
διατί θέλεις νά  μή πηγαίνω ούτε μόνος.»

«Σοΰ είπα το. διατί: θέλω νά βεβαιωθώ περί τής 
σταθερότητος τών αισθημάτων της πρός σέ.»

«Δέν υπάρχει άνάγκη. ’Εγώ  είμαι βέβαιος περί 
τών αισθημάτων της. θά.ήρώτησε βεβαίως περί έμού, 
διατί δέν ήλθα μαζή σου;»

«’Εννοείται. Έ γ ώ  είπα, ότι έμποδίσθης νά  έλθης 
ενεκα τής έπισκέψεως μερικών κυρίων.»

«Αλλά τί πρόφασι θά  εϋρης, όταν ξαναπάς μόνος;»
«Μιά πρόφασι θά εϋρω, όποια δήποτε. Αφησε μό

νον τήν έγνοια ς’ έμέ.»

Κατά τινα προμεσημβρινήν ώραν τής άκολούθου 
έβδομάδος ό Ό θω ν νικηθείς ύπό τού πόθου νά  έπανίδη 
τήν έρωμένην του, παρέβη τήν ύπόσχεσιν, ήν είχε δώση. 
είς τόν φίλον του, καί έπεσκέφθη μόνος τήν οικογέ
νειαν τής κυρίας ταγματάρχου. Πρός μεγάλην του 
θλίψιν εύρε μόνην τήν δεσποινίδα Ε λ έν η ν  φόν 'Ρέγ-
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κεν έν  τή οίκίςι. Ή  νεάνις έσπευσε πρός αύτόν τε· 
ταραγμένη.

«Τί ευτύχημα, όποΰ μπορώ νά σάς ομιλήσω κατά 
μόνας. Πολλάς ήμέρας έσυλλογιζόμην, τίνι τρόπψ νά 

. σάς δώσω εΐδησιν περί — » αίφνης διέκοψε τήν όμιλίαν 
της καί ήρώτησεν: «Αγαπάτε τήν έξαδέλφην μου Φλώ
ραν ;»

«Έ γώ ; Α ν  άγαπώ τήν δεσποινίδα Φλώραν; Ώ , 
ξ1 βέβαια — τήν — τήν έκτιμώ πολύ,» έψέλλισεν ό "Οθων.
’  Πώς τούτο; Ή  ζητηθείσα ομολογία, ήτις κυρίως 

ώφειλε νά προφερθή τόσον εύκόλως, έξήρχετο ήδη μετά 
τοσαύτης δυσκολίας έκ τών χειλέων του! Ό  "Οθων 
άπέναντι τού έταστικοϋ καί άτενούς βλέμματος τής 
Ε λ ένη ς  ήσθάνθη άορίστως πως καί ώς έξ ένστικτου, 
ότι συνετελέσθη μεταβολή της έν  τή ψυχή τής Φλώρας- 
ίσως όμως ή άμηχανία του προήλθε καί έκ τής σκέψεως 
ότι ό φίλος του Βύρκνερ δέν είχεν είσέτι έπιδοκιμάση 
έντελώς τήν έκλογήν του.

«Ή  ευτυχία τού βίου σας έξαρτάται έκ τής Φλώρας;» 
ήρώτησε περαιτέρω ή ’Ελένη.

«Αλλά σάς παρακαλώ, προσφιλέστατη, εύγενεστάτη 
δεσποινίς, πρός τί αύταί αί ¿ρωτήσεις; Μή με κρατείτε 
περισσότερον έν  τή προσδοκία τών άνακοινώσεών σας.»

Ή  Ε λ έν η  έφαίνετο είσέτι έπί τινας στιγμάς πα- 
λαίουσα ένδομύχως καί άγωνιζομένη πρός έαυτήν, είτα 
δέ ταχέως άποφασίσασα είπε μέ δυνατήν καί σταθεράν 
φωνήν. «Καλά λοιπόν, μάθετε ότι έχετε άπιστον, δό
λιον φίλον, τόν κόμητα φόν Πύτσωφ. Αύτός μηχανά- 
ται νά  σάς άρπάση τήν ευτυχίαν σας, νά  πάρη διά τόν^ 
εαυτόν του τήν Φλώραν.»

«Πώς;» άνέκραξεν ό Ό θ ω ν έκπληκτος. «Πώς ¿σχη
ματίσατε αύτήν τήν πεποίθησιν;»

«Μέ τά ώραΐά του λόγια καί μέ τούς καλούς του 
τρόπους κατώρθωσε νά  καταγοητεύση τήν Φλώραν, ού
τως ώστε ή έξαδέλφη μου τώρα έλπίζει μετά βεβαιό- 
τητος νά  λάβη όσον ούπω παρά τού κόμητος πρότασιν 
περί γάμου.»

«Αρέσκει ·ό κόμης είς τήν έξαδέλφην σας περισσό
τερον ή έγώ;»

«Δέν θά  δυσαρεστηθήτε, κύριε Μάϊνχαους, άν σάς 
ε’ίπω καί περί τούτου τήν καθαράν άλήθειαν;»

«Απ’ έναντίας, θά σάς είμαι πολύ εύγνώμων.»
«Λοιπόν, ή μεγάλη περιουσία τού κόμητος καί ή 

ύψηλή περιωπή του έπιβάλλουσιν είς τήν Φλώραν. Διά 
τούτο εινε καιρός, νά  έμφανισθήτε όσον τάχιστα καί νά 
ύποσκελίσετε τόν δόλιον φίλον σας.»

«Πιστεύετε λοιπόν ότι ό πλούτος καί ό τίτλος τού 
κόμητος έχουν τόσην έπιρροήν έπί τής έξαδέλφης σας;»

«Α, δέν πρέπει δι’ αύτό νά τήν κατακρίνετε πάρα 
πολύ. Α ν  ¿γνωρίζετε πόσον στενόχωρος είνε ή πα
ρούσα θέσις μας!»

«Τό πιστεύω» άπήντησε χλευαστικώς γελώ ν ό νε
ανίας, «διά τούτο λοιπόν ή δεσποινίς Φλώρα φόν 'Ρούτε 
έδέχετο εύχαρίστως τάς ένδείξεις τού έρωτός μου, διότι 
είχεν ύπ’ όψει κυρίως τήν περιουσίαν μου. Τώρα όμως 
όποΰ παρουσιάζεται άλλος πλουσιώτερος —  ώ Γεώργιε!» 
¿ψιθύρισε καθ’ έαυτόν «τώρα έννοώ τό σχέδιόν σου!»

«Πόσον αύστηρώς κρίνετε!» είπεν ή Ε λ έ ν η  έκ
πληκτος, «άν τό ήξευρα — ώ , πόσον άσχημα ¿ξεπλή
ρωσα τήν άποστολήν μου!»

«Απ’ έναντίας» άπήντησεν ό "Οθων. «Είμαι πολύ 
εύγνώμων είς ύμάς.»

« Ά ν  όμως χάσετε τήν Φλώραν;»
«Είπέτε μου, παρακαλώ, είλικρινώς: Είμπορώ νά 

θεωρήσω τούτο ώς άπώλειαν;»
Ή  Ε λ έν η  εύρίσκετο έν  άμηχανίψ καί έσίώπησε. 

Μετά ταύτα είπε:
«Είμπορώ λοιπόν νά  ελπίζω ότι αί άνακοινώσεις 

μου δέν θά  παρεξηγηθώσι καί ότι ή εύτυχία τού βίου 
σας δέν θά  κινδυνεύση, άν οί φόβοι μου άποδειχθώσι 
βάσιμοι;»

«Μή άνησυχείτε περί τούτου, δεσποινίς- σάς εύγνω- 
μονώ πολύ διά τήν είλικρίνειάν σας.»

Έ τε ιν εν  αύτή τήν δεξιάν, είς τήν οποίαν' έθηκεν 
ή νεάνις μετά τίνος δισταγμού τήν ίδικήν της- Ό  "Οθων 
έκράτησεν έπί τινας στιγμάς τήν χεΐρά της, άλλ' ή 
Ε λ έν η  άπέσυρεν αύτήν αίφνης άποτόμως.

Μετά τήν έπίσκεψιν ταύτην Ό θω ν Μάϊνχαους έπέ- 
στρεψεν είς τήν οίκίαν του σύννους καί κατηφής.

Ό τε μετ’ όλίγον συνήντησε τόν Βύρκνερ, τόν ένηγ- 
καλίσθη συγκεκινημένος, «Εγκάρδιέ μου φίλε', σέ εύ- 
χαριστώ» τψ είπε «εύρες τό άσφαλέστερον μέσον διά 
νά  μου άνοιξης τά ’μάτια.»

Είτα δέ διηγήθη είς αύτόν τά διατρέξαντα, καί 
προσέθηκε: «Αναγνωρίζω τώρα καθαρά τήν άπάτην μου. 
Αύτή ή Ε λ έν η  εΐνε δέκα φορές καλήτερη καί ώραιότερη 
παρά ή Φλώρα. Σήμερα μ αύτά πού μού διηγήθηκε 
¿κατάλαβα ότι έχει χρυσή καρδιά. Ίσως θά μέ άγαπά- 
άλλως δέν θά είχε τόσην φροντίδα περί τής εύτυχίας 
μου. Τώρα ξεύρω κ’ έγώ τί πρέπει νά κάμω. ’Ελπίζω 
ότι ή κυρία ταγματάρχου φόν ’Ρούτε θά φανή πολύ πρό- < 
θυμη νά  μού δώση τήν άνεψιά της, άφού μάλιστα 
μ’ αύτόν τόν τρόπο βγαίνει κάθε έμπόδιο άπό τό δρόμο 
τού κόμητος φόν Πύτσωφ καί τής Φλώρας.»

' «Τό πιστεύω κ’ έγώ» είπεν ό Βύρκνερ γέλών, 
«έπειδή όμως μ’ αύτόν τόν τρόπο τελειώνει καί τό 
δικό μου σχέδιο, ό κόμης φόν Πύτσωφ μπορεί τώρα νά 
γείνη' άφαντος. Δόσε μου λοιπόν νά γράψω όλίγας 
λέξεις, τάς όποιας θά λάβης τήν καλωσύνη νά  δώσης είς 
τήν κυρίαν ταγματάρχου, όταν έλθηό κατάλληλος καιρός.»

Έκάθισε παρά τήν -τράπεζαν καί έγραψεν έπί 
διπλού φύλλου χάρτου τάς έξής γραμμάς:

«Εύγενεστάτη κυρία! Τηλεγράφημα, τό όποιον τώρα 
μόλις έλαβα παρά τού έπίστάτου τών κτημάτων μου, 
μέ άναγκάζει πρός μεγάλην μου θλίψ ιν νά έπιΟτρέψω 
άμέσως οϊκαδε. ’Ελπίζω όμως μετ’ ού πολύ νά έπα- 
νέλθω ένιαύθα. Έ π ί τού παρόντος προσκυνώ ύμάς 
καί τήν εύγενεστάτην κόρην σας.

'Ρ ο υ δό λ φ ο ς φ. Πύτσωφ.»
«"Ετσι λοιπόν, είς μίαν ώραν άναχωρώ άπ’ έδώ καί 

θά  έπιστρέψω όταν ή νεαρά κυρία Μάϊνχαους έμπη ’ς 
αύτό τό σπίτι. ’Ελπίζω ότι τότε θά άφανισθή όλοτελώς 
καί ή άντιπάθεια τήν όποιαν έχει τώρα πρός έμέ.»

«Είμαι βέβαιος» είπεν ό Ό θ ω ν γελών.
Τήν έπομένην ήμέραν ό "Οθων έπεσκέφθη τήν κυ

ρίαν ταγματάρχου. 'Η  μήτηρ, ή θυγάτηρ καί ή άνεψιά 
τόν ύπεδέχθησαν μέ πολύ διάφορα αισθήματα. Έ ν ψ  ή 
οίκυδέσποινα καί ή θυγάτηρ της έφάνησαν όλίγον τι 
έκπληκτοι, συγχρόνως δέ καί ψυχραί, ή δεσποινίς Ε λ έν η  
ώχρίασε καί έφάνη έντελώς συντεταραγμένη.
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«Εύγενεστάτη κυρία» είπεν ό Ό θω ν μέ ήσυχον 
ϋφος είς τήν κυρίάν ταγματάρχου. . «Έ κ  των συχνών 
μου έπισκέψεων ύά ένοήσατε βεβαίως 6τι·ή  σεβαστή 
μοι οίκογένειά σας έχει δι’ έμέ Ιδιαίτερόν τι θέλγητρον 
δπερ μέ προσελκύει. Κατά συμβουλήν τού φίλου μου 
Πύτσωφ διέκοψα έπί τινας ήμέρας τάς έπισκέψεις μου, 
πρώτον μέν διά νά  δοκιμάσω καί πάλιν τήν δύναμιν 
τού αισθήματος μου, και. δεύτερον διά νά άφήσω και 
είς τήν δεσποινίδα καιρόν νά  έ|ετάση τήν καρδίαν της. 
Τώρα δέ, άφού έπείσθην πλέον μετά βεβαιότητος δτι 
μόνη ή έρασμιωτάτη δεσποινίς, τήν οποίαν άγαπώ, δύ- 
ναται νά  καταστήση εύτυχή τόν βίον μου, ήλθα μέ δλον 

•τό θάρρος νά σάς . . . »
«Παρακαλώ, μίαν στιγμήν, κύριε Μάϊνχαους,» ύπέ- 

λαβεν ή κυρία ταγματάρχου, τής όποιας τό πρόσωπον 
προσελάμβανεν άείποτε ψυχροτέραν έκφρασιν. «Νο
μίζω δτι είνε καλήτερον, αύτά τά όποια έχετε ν ά μ ο ύ  
είπήτε, νά  τά συζητήσωμεν μόνοι μας.»

Α ί δύο νεάνιδες έσηκώθησαν άμέσως καί έ£ήλθον 
έκ τού δωματίου,

«Κύριε Μάϊνχαους,» έπανέλαβε τότε ή κυρία ταγμα- 
. τάρχου μετά παγετώδους ψυχρότητος, «ό άνεψιός μου, 

ό άνθυπολοχαγός φόν Μόρτελ, σάς έφερεν έδώ είς τήν 
οικίαν μου καί σάς έσύστησεν εις έμέ καί εις τήν θυ
γατέρα μου. Αυτή ή σύστασις μάς έπέβαλε τήν ύπο- 
χρέωσιν καί τό καθήκον, νά σάς ύποδεχώμεθα πάντοτε 
μετά τής δεούσης φιλοφροσύνης. Α ν  ή φιλοφροσύνη 
μας αΰτη σάς ένέπνευσεν έλπίδας άπατηλάς καί Ανεκ
πλήρωτους, λυπούμαι πολύ. Ό  σύζυγος τής θυγατρός 
μου οφείλει νά  έχη τούς άπαιτουμένους τίτλους τής 
εύγενείας.»

«Νομίζω, εύγενεστάτη κυρία,» είπεν ό Ό θω ν μετά 
έλαφρού μειδιάματος «δτι Αναχωρείτε έ ξ  ύποθέσεως. 
έντελώς πεπλανημένης. ’Εγώ  ούδαμώς έσκέφθην νά 
σάς ζητήσω τήν χεΐρα τής εύγενεστάτης θυγατρός σας.»

Ή  κυρία προσητένισεν αύτόν άφωνος έκ τής έκ- 
πλήζεως.

«Δέν ζητείτε τήν Φλώραν;» έψέλλισε μετά ταύτα.
«Ούδαμώς! Ά λλά 'ζητώ τήν χεΐρα τής δεσποινίδος 

φόν 'Ρέγκεν, τής ανεψιάς σας, έλπίζω δέ δτι δέν θά 
μέ άποκρούσετε.»

Ή  κυρία ταγματάρχου ήτο τόσον έκπληκτος, ώστε ό 
Ό θω ν μετά δυσκολίας ήδυνήθη νά κρατήση τον γέλωτα.

«Είνε λοιπόν παρεννόησις έκ μέρους μου» ύπέλαβεν 
ή κυρία καί προσέλαβεν άμέσως φιλόφρονα όψιν, στρα- 
φείσα δέ ταχέως πρός τό μέρος τής θύρας, όπισθεν τής 
οποίας είχον γείνη άφαντοι αί δύο νεάνιδες, καί άνοί- 
¿ασα αύτήν, έφών«|ε. «'Ελάτε μέσα, γρήγορα, κόρες 
μου.»

Α ί δύο νεάνιδες ένεφανίσθησαν μέ λίαν έκπληκτα
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Στοιχηματίζω δτι αί λέ|εις σ μ ύ ρ ις  καί β α ρ υ τ ίν η  
ήχοόσι §ενοτρόπως είς τήν άκοήν σου καί δέν άφυπνί- 

' ζουσι τίποτε ώρισμένον είς τό πνεύμά σου. Καί δμως

πρόσωπα, άλλ' ή κυρία ταγματάρχου έ£ηκολούθησεν 
άνευ περαιτέρω προοιμίων: « Ε λ ένη , ό κύριος Μάϊν- 
χαους σέ ζητεί εις γάμον. Ποίαν άπάντησιν νά  δώσω;»

Τό κάτωχρον πρόσωπον τής Ε λ ένη ς  έπορφυρώθη 
αίφνηδίως. Άνέπεμψε βαθύν στεναγμόν καί προσέβλεψε 
τόν Ό θω να μέ βλέμμα άπεριγράπτου έκφράσεως. .

«Καί είνε άληθές;» έψιθύρισεν είτα ή νεάνις μέ 
άσθενεστάτην φωνήν.

«Ναί, άληθές, προσφιλέστατη δεσποινίς,» άπήντησεν 
ό Ό θω ν πλησιάσας πρός αύτήν, καί ψιθυρίζων προσ- 
έθηκεν. «Ήμην τυφλός, φιλτάτη, άλλ’ άνέβλεψα έγ- 
καίρως.»

«”Ω, τί εύτυχία!»
Ή  κόρη έζερράγη είς δάκρυα άκρατήτου χαράς, ό 

Ό θ ω ν ήσπάσθη αύτήν περιπαθώς, ή δέ μήτηρ καί ή θυ- 
γάτηρ έσπευσαν νά  έκφράσωσιν αύτοίς τά συγχαρητή
ριά των.

«Πώς θά φανή εις τόν φίλον σας, τόν κόμητα;» 
ήρώτησε γελώσα ή κυρία ταγματάρχου.

«Τόν ’Ροδόλφον; Α  να ί, ήναγκάσθη δυστυχώς ν’ 
άναχωρήση αίφνηδίως. Μέ παρεκάλεσε νά  σάς εγχει
ρίσω αύτάς τάς γραμ)ΐάς, εύγενεστάτη κυρία.»

Ή  κυρία άπεσφράγισε τήν έπιστολήν ταχέως, άνέ- 
γνωσεν αύτήν, μετά δυσαρέστου έκπλήζεως ώς έφαί- 
νετο, καί είτα τήν ένεχείρισεν είς τήν θυγατέρα της, 
τής οποίας ή όψις έγεινεν  ώσαύτως κατηφής.

Α λλά περί τούτου ολίγον ¿φρόντιζε τό νεαρόν καί 
εύτυχές ζεύγος. Ό  "Οθων έζέφρασε τήν έπιθυμίαν του 
νά  τελεσθώσιν οί γάμοι δσον τάχιστα, έπειδή δέ έζ 
ούδενός μέρους ήγέρθη άντίρρησις, ώρίσθη ή ήμέρα τών 
γάμων εις δύο μήνας βραδύτερον. Έ ν  τφ μεταζύ χρόνψ 
ήρώτων συχνάκις ή μήτηρ καί ή θυγάτηρ περί τού κό· 
μητος φόν Πύτσωφ, τού όποιου περιέμενον άνυπομόνως 
τήν επάνοδον. Ό  "Οθων άπεκρίνετο πάντοτε δτι δέν 
έλαβε δυστυχώς άκόμη καμμίαν εϊδησιν, συγχρόνως δμως 
έζέφραζε τήν έλπίδα, δτι ό κόμης δέν θά παραλείψη 
νά έλθη είς τού γάμους τού φίλου του.

Τούτο δμως δέν συνέβη. Τήν ήμέραν τών γάμων 
ό "Οθων έλαβε έν  τηλεγράφημα παρά τού φίλου του 
Βύρκνερ, τό όποιον δμως ό νεαρός σύζυγος έκρυψεν 
έπιμελώς είς τό θυλάκιόν του μέχρι τής στιγμής, καθ’ 
ήν έπέβη,μετά τής συζύγου του είς τήν σιδηροδρομικήν 
άμαξαν, ήτις άπήγεν αύτούς είς τό ταζείδιον τού γάμου. 
Τότε ένεχείρισεν αύτό κατά τήν στιγμήν τού αποχαιρε
τισμού εις τήν κυρίαν ταγματάρχου, ήτις μέ κάτωχρον 
πρόσωπον άνέγνωσε τάς έπομένας λέζε ις :

«Αγαπητέ μου Ό θ ω ν! Είς σέ καί είς τήν νεαράν 
σύζυγόν σου τά θερμότατα συγχαρητήρια παρά τού φί
λου σου Δρ. Γεωργίου Βύρκνερ, a lia s  κόμητος 'Ροδόλ
φου φόν Πύτσωφ.»

Α Π Ο Δ Η Μ Ο Υ Ν Τ Α .

περί τήν σμύριδα καί τήν βαρυτίνην συνήφθη κρατερά 
μάχη έν  τφ Κοινοβουλίψ μας, τό δέ χυθέν δι’ αύτήν 
μέλαν θά ήρκει νά  μαυρίση όλους τούς κατά τάς παρελ- 
θούσας έκλογάς άποτυχόντας ύποψηφίους..

Μάθε λοιπόν δτι ή σμύρις καί ή  βαρυτίνη είνε όρυ-
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κτά έζαγόμενα .τό μέν πρώτον, έν  Νάζψ, τό δέ δεύτε
ρον έν  Μήλψ, Κιμώλφ, καί Πολυαίγψ, δτι είνε κτήμα 
τού Κράτους καί δτι άντιπροσωπεύουσιν .έκατοντάδας 
χιλιάδων δραχμών.

Ή  σμύρις χρησιμεύει πρός τριβήν καί στίλβωσιν, 
ϊσως δέ σοί έτυχε νά ίδης τό κοκκωτόν, κιτρινωπόν-, άμ-

έζάγει καί σταφίδας καί οίνους καί μάρμαρα, θά  εΐπης· 
άλλ’ έίς ταύτα δέν είνε μοναδική προμηθεύτρια τών 
έ θ ν ώ ν  τό άζιοπαρατήρητον είνε δτ{ δ,τι μοναδικόν ή 
ώραίον παράγει καί άποστέλλει άλλαχού, τό παράγει ό 
θειος ήλιός της ή τό εύλόγημένον έδαφος της· ή φύσις. 
αύτής έμεινε μεγάλη καί δημιουργική όπως άλλοτε·

Ή ΕΠΑΙΤΙΣ.
ΕΙκών ύ»ό G. Induno.

μοειδές αύτό όρυκτόν έπικεκολλημένον έπί τεμαχίου 
χάρτου, φέροντος τίς οίδε τίνος εύρωπαϊκού έργοστασίου 
τήν φ ίρ μ α ν , χωρίς νά  μαντεύσης'τήν καταγωγήν του* 
έν  τούτοις -ή σμύρις έκείνη προήρχετο έ |  Ελλάδος, 
διότι άνά τήν ύφήλιον μόνη ή Ε λ λ ά ς  καί έ ζ  αύτής 
μόνη ή Νάζος παράγει τό περιβόητον όρυκτόν. Αλλοτε 
ή Ε λ λ ά ς  έργαζομένη διά τήν άνθρωπότητα παρήγε 
ποίησιν, φιλοσοφίαν, καλλιτεχνίαν· έκαμεν έζαγωγήν 
Ιδεών- τώρα κάμνει έζαγωγήν σμύριδος· ή ίδιοφυΐα της 
διατρέχει τόν κόσμον ύπό μορφήν κόνεως· ή 'Ελλάς 

ΚΑΒΚί. ΤΟΜΟΣ Σ τ . .

μόνον οί άνθρωποι μετεβλήθησαν- αύτοί όχι διά τούς 
άλλους άλλ’ ούδέ δι’ εαυτούς δέν παράγουσι· δλοι εί- 
σάγουσι· άπό τού κουρέως δστις προμηθεύεται έζωθεν 
τά Αρωματικά του ύδατα καί τούς σάπωνάς του μέχρι 
τού λογίου νέου δστις εισάγει τάς Ιδέας του καί τά 
λογοπαίγνιά του.

Ή  δέ βαρυτίνη;
Ή  βαρυτίνη είνε όρυκτόν άργυρούχον, πλουσιώτε- 

ρον τών έκβολάδων τού Λαυρίου, διότι ή ποσότης τού 
άργύρου ήν περιέχει ποικίλλει άπό 3° °  μέχρι ιοοο καί
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πλέον γραμμαρίων κατά τόννον, καί διότι ή Απ’ αύτού _ _  as .Φεβρουαρίοο.
9 Μαρτίου.

Αγαπητέ,
Χθές έπΐ τέλους ¿τελείωσαν τά βάσανά μας· εύερ·

έξαγωγή τού Αργύρου, γινομένη διά τής ύγρδ^ όδοϋ, 
' δηλαδή διά διαλύσεως άλατος, άπαιτεί δαπάνην πολύ 

μικροτέραν τής έκκαμινεύσεως τών έκβολάδων· Ή  βα- 
ρυτίνη άνεκαλόφθη πρό τινων έτών έν  Μήλφ ύπό τής 
μεταλλευτικής Εταιρείας Σίφνος-Εύβοια, είς ήν εινε 
παρακεχωρημένη ή έκμετάλλευβις μόνον άργυρούχου 

. μολόβδου.
Ούτε καιρόν ούτε χώρον έχω νά σοΐ έκθέσω λε

πτομερώς τάς περί τών όρυκτών τούτων θορυβώδεις συ
ζητήσεις τής 'Ελληνικής Βουλής· σοΐ λέγω  μόνον ότι 
κυβέρνησις καί άντιπολίτευσις προκειμένου περί έξορό- 
ξεως αύτών παρ’ όλίγον έξώρυσσον . . . τους οφθαλ
μούς άλλήλων.

Έ ν  τή προηγουμένη. μου σοΐ έγραφον περί τού φο
βερού χειμώνος δστις έπέσκηψεν έπί τήν Ε λ λ ά δα · οΐ 
γέροντες — διότι διά τά έκτακτα γογονότα ή μνήμη 
τών γερόντων άποτελεί τόν πήχυν διά τού οποίου με- 
τρούνται — δέν ένθυμούντάι τοιούτον κακόν.

Πολλαχού τής Στερεάς καί τής Πελοποννήσου οί 
ύδρόμυλοι ¿πάγωσαν καί ¿σταμάτησαν, οί δέ χωρικοί, 
διακοπείσης καί τής συγκοινωνίας, όλίγον έλειψε ν  άπο- 
θάνωσι τής πείνης. Εις τό χωρίον τής Εύρυτανίας Κρί- 
κελλον αί οίκίαι κάτεχώσθησαν ύπό τάς χιόνας, αΐτινες 
έφθασαν μέχρι τεσσάρων μέτρων, οί δέ κάτοικοι έξήλ- 

’θον έκ τών στεγών όπως· συγκοινωνήσωσι πρός τάς 
πηγάς τών ύδάτων καί άρδευθώσι. Έ ν  Κυνουρίη. χω
ρικοί μετά πέντε ήμιόγων πορευόμενοι είς Τανίαν άπε- 
τυφλώθησαν έκ τής πολλής χιόνος καί άπεπλανήθησαν · 
Εότυχώς πρό αύτών συνήντήσαν μικρόν παρεκκλήσιον, 
έν  τφ όποίφ έμειναν τρία ήρ&ρονόκτια άνευ πυρός καί 
τροφής. Τήν τετάρτην ήμέραν διελθών έκείθεν ό τα
χυδρόμος συμπάρέλαβέ ηνας, ¿γνωστοποίησε δέ τό 
πράγμα είς τήν πλησιεστέραν κώμην, έξ ής είκοσι άν- 
δρες άνοίξαντες δίοδον διά πτυαρίων έσωσαν καί τούς 
λοιπούς. Μετά δύο ήμέρας κατωρθώθη νά  ληφθή φρον- 
τίς καί περί τών ήμιόνων, οϊτινες έκ τών έ ν  τφ παρ- 
εκκλησίιρ εύρισκομένων πεντήκοντα σανίδων είχον φάγη 
έκ τής πέίνης περί τάς τριάκοντα! Κ αί έν  Αττική τό 
χωρίον Βίλλια άπεκλείσθη, έστάλησαν δ’ έξ Αθηνών 
δισχίλιοι άρτοι καί άλλα τρόφιμα διά-φορτηγών άμαξίων.

Δέν ήξεύρω πού' ήτο ό ήλιος κατ’ άύτό τό διάστημα 
, — εις τόν ούρανον τούλάχιστον δέν έφαίνετο — άλλ' 

άν  κατώρθωσε διά ρωγμής τίνος τού συμπαγούς, μο· 
λυβδόχρου τών νεφών θώρακος νά ΐδη κάτω σαβανω- 
μένην ύπό τάς χιόνας τήν Αττικήν του, καθ’ δν χρόνον, 
άλλα έτη, ή άμυγδαλιά ήτοίμαζε τά άνθη της, neige 
odorante du printemps κατά τήν ώραίαν καί ποιητικήν 
π^ρί τών λευκών άνθέων 'τής έαρινής μηλέας έκφρασιν 
τού Βίκτωρος Ούγγώ, θά έδυσπίστησεν εις τά δμματά 
του, θ’ Αμφέβαλλε ά ν  Ε λ λ ά ς ήτο έκείνη ή χώρα ή 
σκυθική τις ύπερβόρειος καί θά ήρώτησε περίφροντις 

' έαυτόν: Αύτής τής χώρας τά πεζοδρόμια θά πυρακτώσω 
έγώ μετά τινας μήνας, καί θ’ άναγκάσω τούς κατοίκους 
άσθμαίνοντας, ίδρώτι περιρρεομένους, άτονούντας έκ τής 

;  πνιγηράς ώς καμίνου Ατμόσφαιρας νά κλείωσι τά δικτυ- 
ωτά των καί νά ζητώσιν έν  τή σκιά δρόσον, όλίγον 
Αέρα άναπνεύσιμον ; 

ν -;.· . Σέ άσπάζομαι
Π α ρεπ ίδ η μ ος .

γετικαί Ακτίνες τού ήλίου άπεδίωξαν τά σύννεφα, άτινα 
έσκέπαζον τήν πόλιν μας βαρέα ώς θόλος μπουδρου- 
μ ίο υ - Ό  κόσμος έξεχύθη άνά τήν πόλιν έορτάζων τήν 
πρώτην ήμέραν τής καλοκαιρίας, έορτάζων τήν έπιστρό- 
φήν τού ήλίου.

"Ο! ό ήλιος! άλλαι χώραι είνε πλασμέναι διά τούς 
πάγους καί τήν όμίχλην, ή Ε λ λ ά ς όχι!

Ή ίλ ι',  ή »οι μ έν οί) μετ’ όθανάτοκη φάεινε
καί θνητοΐβι (5ροτοϊοιν έπί ςείδωρον δρουραν . . .

τόν πρώτον ίσως ύμνον δν έτόνισεν ό άρχαϊος "Ελλην 
άπηύθυνεν εις τόν "Η λιον· έπί τής Ανατολικής μετώπης 
τού Παρθενώνος παρίσταται έτι όδηγών τό άρμα του 
καί έφαπτόμενος τών ύδάτων όπως φωτίση τήν θαυμα- 
σίαν σκηνήν τής γεννήσεως τής Αθήνας· ή έν  Ίλίψ 
εύρεθείσα μετώπη παρίότησιν ρύτόν έπί τού τεθρίππου του 
άκτινοβόλον στέμμα φέροντα· ό δέ περίφημος κολοσσός 
τής 'Ρόδου, τό πελώριον έργον τού Χάρήτος, ήτο άγαλμα 
τού Ή λίου. Πανταχού ό ήλιος. Τήν πρός αύτόν άγά- 
πην, θερμήν ώς τό φώς του, διετήρησαν καί οί νεώτε- 
ροι "Ελληνες. Είς τά δημοτικά φσματα, είς τά παραμύ
θια  τού έλληνικοΰ λαού ό ήλιος διαδραματίζει σπου- 
δαίον πρόσωπον. Καί πώς ήτο δυνατόν νά  γίνη άλλως; 
Α νευ  αύτού ή έλληνική χώρα εΤνε στόμα άνευ μειδιά
ματος· άνευ αύτού εΐνε νεκρά, άψυχος· αύτός

»>■ δς «άντ1 έφορ<? καί πάντ’ ¿«ακούει,

τήν στολίζει καί τήν διακοσμεί, ό Απαράμιλλος ζωγρά
φος τής γραφικής καλλονής της, ό καθιστών τόν άέρα 
της τόσον διαυγή, ό ποικίλλων διά τόσων Αποχρώσεων 
τό θαυμαστόν πανόραμα τής έλληνικής φύσεως.

Ή  Κυριακή τής Απόκρεω Ανέτειλεν ήλιοστεφής, μέ 
κυανούν καί Ανέφελον ούρανόιξ έαρινή, χαρμόσυνος. 
Καί τό πλήθος μέν έξεχύθη άνά τήν πόλιν, ώς οί κο- 
χλίαι μετά .βροχήν είς τούς Αγρούς, άλλ’ ή Απόκρεω 
έωρτάσθη ψυχρώς, μονοτόνως, άνευ πρωτοτύπου τινός 
έμπνεύσεως, άνευ έκρήξεώς τίνος φαιδρότητος, όπως 
άλλοτε. Κ α ί έν  τούτοις ή φύσις, ή αιθρία, ή μελιχρά 
φύσις ήτο έξαισία· τό πλαίσιον ήτο θαυμάσιον, άλλ’ ή 
έν  αύτφ είκών δέν ήξιζε τόν κόπον..

Πρό τριών τεσσάρων έτών, έπί δύο περιόδους, αί 
Απόκρεω έωρτάσθησαν έν  Αθήναις μετά πολλής πανη- 
γυρίκότητος, ζωηρότητος καί καλαισθησίας. Συνέστησαν 
κ ο μ η τά τα  άτινα μεθ’ όλον τό έπαναστατικόν όνομά 
των' είργάσθησαν μετ’ έξαιρέτου δραστηριότητος καί φι
λοκαλίας. Συνελέχθησαν χρήματα, ώρίσθησαν βραβεία, 
Απεκλείσθησαν έκ τών προτέρων καί άμετακλήτως τά 
ειδεχθή θεάματα, οί ποταποί ή βδελυροί ύπαινιγμοί, 
έκεντήθη διά τών πτερνιστήρων τής Αμοιβής ή εύφυΐα, 
ή δημιουργική έπίνοια. Κ αί όντως ή Απόκρεω έκείνη 
ήτο Αληθής έορτή· έφαίνετο βεβαίως που καίπου ή Απει
ρία τής πρωτοπειρίας άλλά τό σύνολον ήτο ώραιότατον· 
συμπλέγματα καλλιτεχνικά, άλληγορικαί παραστάσεις 
άρχαίαι ή μεσαιωνικαί μετ’ άπαραμίλλου καλαισθησίας 
φιλοτεχνηθεΐσαι, σκηναί ίστορικαί, ύπαινιγμοί έκ τού 
κοινωνικού ή πολιτικού συγχρόνου βίου πλήρεις εύφυίας 
καί κακεντρεχείας, καυστικαί άλλά χαριέσταται σάτυραι
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κατά τών κονιοστεφών οδών.· κτλ. κτλ. Ύπήρχον βρα
βεία μέχρι χιλίων δραχμών. Έ κ  τών έπαρχιών τού 

. ^Ελληνικού Βασιλείου, έκ Κωνσταντινουπόλεως, έκ Σμύρ
νης .-πρρό4δ(^ρί>γ· είς Αθήνας όπως. ίδωσι τό θέαμα. Ή  
Α^ηνάμίή Απόκρεω ούτω άρτία. γεννηθείβα διά μιάς, 
ώς Α θηνά πάνοπλος έκ τής κεφαλής τού Αιό§; υπέσχετο 
νά  γίνη. κατά μικρόν φαιδρά τις κάι Αλλοπρόσαλλος, 
πλήρης γελώτων καί θορύβου καί μέθης ευθυμίας; άνθό- 
κόσμητος, ήλιοστεφήξ, εύώδιώσα, σκίρτητική έορτή, ώς :ή 
έν  Νικαία ή έν  Νεαπόλει. Τό δεύτερον έτος, διατηρου- 
μένης είσέτι τής κεκτημένης δυνάμεως, κατά τούς φυ
σικούς νόμους, .έγ ινε  πάλιν κάτι· έπειτα τίποτε· Τό 
εύλογημένον τούτο κλίμα κάμνει τούς Ανθρώπους Αψι
κόρους- έδώ αί Ιδέαι έχουσί τι Ανήσυχον καί οινοπνευ
ματώδες ώς ό καμπανίτης οίνος, αί δέ Αποφάσεις έκρή- 
γνυνται αίφνιδίως ώς τό έκ φελλού πώμα· έπειτα διά 
μιάς ξ ε θ υ μ α ίν ε ι  τό όλον.

Έ πανήλθον λοιπόν αί Αθήναι είς τό statu quo, τό 
δ' όλον θέαμα Απετελείτο: προχθές έξ όμίλων βυπαρών 
καί ρακένδυτων παρελαυ-νόντων έπί όνων καί παρω- 
δούντων τούς περιηγητάς," έξ οίκτράς καί σικχαμερδς 
παραστάσεως Αλλά τή Αλήθεια παοψδίας σελίδος τής 
συγχρόνου έθνικής ιστορίας, έξ  Ανθρώπου τινός περι- 
βεβλημένου Από κεφαλής, .μέχρι ποδών διά παιγνιόχαρ
των, έκ τών έλεεινών καί- βρωμερών παραστάσεων τής 
κ α μ ή λ α ς  καί τής· Α ρ κούδα ς, άρμοζουσών τό πολύ 
είς γύφτόυ^ Αλλ' όχι είς . κατοίκους τών Αθηνών, έξ 
Ανουσίων τινών Π έ ρ ικ λ έ τ ω ν , έκ τού' ποιητοϋ τού 
κ ά ρ ρ ο υ  όστις με στίχους χωλούς κατά τούςπόδας καί 
ήκρωτηριασμένους έτρεπεν είς φυγήν διό: τών άποτρο- 
παίων βωμολοχιών του τούς διατηροΰντας αίσθημά τι 
καλαισθησίας είς τήν Ακοήν, τών καί σεμνοπρεπείας είς 
τό ήθός των. Τό μόνον Ανθρώπινόν έκ τών μεταμ
φιέσεων, τών έφετινών Απόκρεων ήσαν δ ο μ ιν ο φ ό ρ ο ι 
όμιλοι έφ’ Αμαξών παρελαύνοντες Καί έκσφενδονώντες 
κατά τών.διαβατών κομφέτα ή φασηόλια, καί π α ρ έα  
τις -ψάλλουσα διά τών ό'δών τό ΑΛοκρηάτικον τραγούδι, 
όύ'τινος’ .οί στίχοι ,εινε μέτριοι άλλ’ ή μουσική πηδηκτή, 
ζωηρά, πλήρης μαργιολιας. Αύτά εΐνε όλα.. Καί αύτά 
συνέβησαν έν  Αθήναις, έπί τού έδάφους Από τού όποιου 
έξεχύθη ή εύφυία είς τόν κόσμον· άνοστα καί Ανάλατα. 
Φεύ! ή Αττική δέν παράγει πλέον Αττικόν άλάς! . . .

28 ΦεβρουαρΙοο 
1 is Μαρτίου' .

Διερχόμενος τήν όδόν Άκαδημείας βλέπω.θλιβέρώς 
κυματίζουσαν έπί τού' Πανεπιστημίου τήν μελανήν ση
μαίαν. ’Ερωτώ τίς έ κ .τώ ν  .καθηγητών άπέθανεν καί 
μοί λέγουν: ό Πέτρος Παπαρρηγόπουλος..

Τίς δέν γνωρίζει τόν διάσημον νομομαθή; τόν πε- 
ρίπυστ.ον καθηγητήν τού Πανεπιστημίου, ■ τόν έξοχον 
δικηγόρον, ού ή φήμη έξικνείται μέχρι τών μικροτέρων 
κώμών τού έλληνικοΰ Βασιλείου; . .

Υψ ηλός, λιπόσαρκος μάλλον, μέ οστεώδη μορφήν, 
μέ οφθαλμούς ζωηρούς, μέ ρίνα γριπήν, είχέ τι άσυνή- 
θως νοήμον καί άγχίνουν έν  τή φυσιογνωμίμ· ίδιάζον 
χαρακτηριστικόν ήσαν τά χείλη, καταπληκτικώς*όμοιά- 
ζοντα πρός τά τού Βόλταίρου, 'κάτω νεύοντα καί κυρ- 
τούμενα, έτοιμα νά  συσταλΛ σι ,πρός ειρωνείαν ή σαρ

κασμόν, νά έξακοντίσωσι τό όξύ βέλος τού πνεύμα
τός του.

Ό  Παπαρρηγόπουλος έγεννήθη τφ ι8 ι8  έν  Κων- 
σταντινουπόλει, έκ περιφανούς φαναριωτικής οικογέ
νειας, ήτο τριετής μόλις οτε ή μήτηρ του έν  θυελλώ- 

ςόεόιν ήμέραις κατέφυγεν είς ’Οδησσόν δι ιστιοφόρου 
μετά τών δύο τέκνων της: τού Πέτρου καί τού Κων- 

ν-στανίίνόυ', τού γηραιού ήδη καί περικλεούς ιστορικού 
, τοή,έλληνακοϋ έθνους. Ή  μεγαλοψύχως έγκαρτερήσασα 
έ ν  τή συμφορά εύγενής οικογένεια κατήλθεν έπειτα εις 
τήν Ε λ λ ά δ α , όπου οί δύο Αδελφοί έγένοντο μαθηταί 
έν  Α ίγ ίνη  τού Αειμνήστου διδασκάλου τού Γένους Γε
ωργίου Γενναδίου. .Τη. Αρωγή συγγενώ ν άποσταλείς 
είς Γερμανίαν, καί σπουδάσας έ.ν Μονάχω καί Χαϊδελ- 
βέργη τά νομικά ό Πέτρος. Παπαρρηγόπουλος. έπανέ- 
καμψε τφ 1839 είς Αθήνας.. Έ ν  Έ λλάδϊ έπεκράτει 
τότε τοιαύτη λειψανδρία ειδικών ,έπιστήμόνων. ώστε ή 
διδασκαλία τού 'Ρωμαϊκού δικαίου έΐχεγ, Ανατεθή είς 
τ ό ν .φ α ρ μ α κ ο π ο ιό ν  τής Αύλής Λάνδερερ! "Αμα άφι- 
κόμενον .λοιπόν καίπερ νεαρώτατον διώρισεν· ή Κύβέρ- 
νησις τόν Πέτρον Παπαρρηγόπουλον ύφηγητήν τοϋ βω- 
μαϊκοϋ δικαίου, ύφηγήτήν ρμως, ούχί κατά τόν νϋν  έπί; 
κρατούντα θεσμόν, άλλ’ οίονεί καθηγητήν,· λαμβάνοντα 
μισθόν καί ύποχρεωμένον νά διδάσκη καθ’ ώρισμένας 
ώρας. Μετ’ όλίγον έκλήθη είς τήν δικαστικήν ύπηρεσίαν, 
άνήλθε κατά μικρόν τάς βαθμίδας τής ιεραρχίας άπό 
τού Πρωτοδίκου μέχρι τού Αρεοπαγίτου, έγένετο καθη
γητής τού Πανεπιστημίου, συνέγραψε τά πολύτομα καί 
πλήρη νομικής σοφίας έργα του, άτινα θέλουσι παρα- 
μείνη μαρτύρια τής έπιστημονικής δεινότητος καί τής 
χαλκεντέρου φιλοπονίάς τού Ανδρος.

Ό  Πέτρος Παπαρρηγόπουλος έξελέχθη πολλάκις 
πρύτανις τού εθνικού Πανεπιστημίου, άλλ’ ή πρώτη αύ- 
τού πρυτανεία είνε Αξία ιδιαιτέρας Αναγραφής καί έξ- 
άρσεως διότι συμπίπτει πρός σπουδαιότατον γεγονός τής 
ιστορίας· τής νεωτέρας Ελλάδος. Ή σ α ν  αί μέτά τήν 
έξωσιν τοϋ.Ό θωνος δειναί καί τρικυμιώδεις ήμέράι· ό 
έμφύλίος πόλεμος, ή άναρχία. ’Ο Πέτρος Πάψαρρηγό- 
πουλος. συνεκρότηοΓ τήν πανεπιστημιακήν, φάλαγγα, 
ήτις συνε’τέλεσε τά  μέγιστα-είς διατήρησιν τής έννόμου 
τάξεως, διασαλέύθείσης έκ τού βιαίου κλονισμού τής 
μεταΛΟλιτευσεώς. Τό Πανεπιστήμιον τότε έτίμησε τήν 
Ε λ λά δα · αί ύψισται καί εύγενέσταται περί καθήκοντος 
καί τάξεως ίδέαι ένέπνεον καί ένεψύχουν καθηγητάς 
καί φοιτητάς. Τήν ήμέραν έφρούρουν τήν δέ νύκτα 
έξετέλουν περιπολίας. Ό  Πέτρος Παπαρρηγόπουλος έν  
τοίς Π ε π ρ α γ μ έ ν ο ις  τής Πρυτανείας του έκτίθησιν ώς 
έξής τά κατά τάς ήμέρας έκείνας.

«Εν καί πολλοί τών καθηγητών διά τήν ήλιιάαν καί 
τάς έξεις καί τήν ύγείαν ήκιστα ήσαν έπιτήδειοι πρός 
τό έργον τούτο· τού φρουρού τής δημοσίας τάξεως, έργον 
τόσον βαρύτερον όσον μικρότερος ό Αριθμός τών έπι- 
χειρούντων αύτό, προθόμως όμως άπεδύθησαν καί ένε- 
καρτέρησαν είς τόν Αγώνα, περιπολούντες κατά τάς 
χειμερινάς έκείνας νύκτας, άγρυπνοϋντες καί ταλαιπω
ρούμενοι καί Κινδύνους ύφιστάμενοι.»

. Αξιοσημείωτον δέ είνε ότι οί καθηγηταί έξηκολού- 
θουν νά διδάσκωσιν έν  τφ  Πανεπιστημίφ · «ούδείς έκ 
τών συναδέλφων μου έκωλύθη νά  διδάσκη κατά τάς 

•τεταγμένας ήμέρας καί ώρας, μή έχων ούτε τάς έορτάς
46* :



3 6 4 KAEIQ.

άν-άπαυσιν διότι αΰται ώρίσδηΰαν εις τάς ΰτρατιωτικάζ 
άοκήοεις.» 

Περί έαυτου ούθέ λ έ|ιν  λέγει ό μετριόφρων άνήρ, 
άλλά πάντες γινιόΰκουοι τις ύπήρ^εν ή ουνεκτική δύ·

ναμις, τό διοικούν πνεύμα, τίς ύπήρ^εν ή ψ υ χ ή  τής 
μεγαλόφρονος έκείνης ένεργείας του Πανεπιοτημίου,. ..  

Χέ άοπάϊ,ομαι 
Π α ρ επ ίδ η μ ο ζ .

  ------

Η Τ  Y Φ Λ Η Μ A  Ε- Τ  Y Σ.
Διήγημα γεγονότος.

• (Τέλος.)

Ο Κ άλμ α ν έσεισε τήν  κεφαλήν καί είπε μειδιών είς τήν Σι- 
δω νία ν δτι Ο’ Αναγκ<χσδή νά"μετριάση τόν πρύς άναχώρησιν ζηλόν 
της, διότι ôèv ε ίνε  τόσον εύΚολον νά  εύρεδωσι καλοί Αγοραστοί 
διά  τά  οικόπεδα έκείνά, καί δ ά  ήτο Ανοησία ν ά  πωληδώσιν όπως 
τύχη, ούχ ήττον δμως ύπεσχέδη νά  κόμη δτι είνε δυνατόν καί έν- 
τός δύο ήμερων ν ά  δώση εις αύτήν άπάντησιν.

Διά τής συνδιαλέξεως ταότης έκραταιώδη ή άπόλυιος έμπιστο- 
οόνη τής Σιδωνίας πρός τόν φίλον τού δρωμένου της. Δέν είχε 
πλέον καμμίαν άλλην φροντίδα καί Ανησυχίαν παρά μήπως βρα- 

. δύνη ή υπόδεσις καί άναβληδή τό ταίείδιόν της. Ή  εύτυχία ήλδεν 
είς αύτήν τόοον αίφνηδίως καί άπροσδοκήτως ώστε ,έφοβείτο μήπως 
παρουσιασδή αίφνης άπροσδόκητόν τι έμπόδιον είς τήν  μετά τού 
'Ροδόλφου ουνένωοίν της. Απεφάσισε λοιπόν έκ παντός τρόπου καί' 
διά  πάσης θυσίας ν ά  έπιχειρήση δοον τάχιοτα τό ταξείδιον, κάμνουσα 
μ όνον τάς Απολύτως Αναγκαίας προπαρασκευάς, έκ τώ ν όποιων ή 
πρωτίοτη, έννοείται, ήτο ή τώ ν ένδυμάτων της. Είχε πολλά ρούχα 
ν ά  έτοιμάοη, πρό πάντων ΑσπρόρρΟυρα, διά τά όποια έχρειάζετό μία 
καλή ράπτρια. Έ στειλε λοιπόν -Αμέσως τήν υπηρέτριαν είς τό τυ- 
φλοκομείον διά  νά  καλέση τυφλήν τινα  Υβάνιδα, όνόματι Λ ίναν, 
τήν όποίαν είχε λάβη πάντοτε ύπύ τήν Ιδιαιτέραν προστασίαν της.

Ή  Λ ίνα  ήτο πτωχή καί όρφανή Αλλά εύφυεστάτη κόρη, ήτις 
έί,επαιδεύετο έν τιϋ σχολείφ τώ ν τυφλών δ ι έξόδων'τής Σιδωνίας- 
είχε .δέ ή τυφλή αΰτη κόρη τόσον λεπτήν Αφήν, ώστε έξετέλει έρ- 
γασίας, διά τάς όποιας άλλως ή όρασχς είναι Απαραιτήτως Αναγκαία. 
Πρό πάντων, ήτο έξαίρετος ράπτρια Ασπρορρούχων, καί ή βαπτική 
της έργασία ήτο τφ δ ν η  αξιοθαύμαστος. Ή  Σιδων(α είχεν Ιδιαι
τέραν συμπάθειαν καί Αγάπην πρός τήν δυστυχή κόρην, ήτις.ώσαύτως 
όπερηγάπα.τήν γεννα ίαν. της προστάτχδα.

Τ ή έπομένη πρωία έν τφ δωματίφ τής Σιδωνίας έκάδητο ή 
τυφλή, δεκαεξαετής περίπου κόρη, καί έρραπτεν έπιμελώς, μέ τήν 

•συνήθη αότής εύχέρειαν καί Ικανότητα, συνδιαλεγομένη συγχρόνως 
.μετά τής Σιδωνίας, δτε αίφνης παρουσιάσθη ό μεσίτης Κ άλμαν. Ή  
Σιδωνία είσήλδε μετ' αύτού είς τό παρακείμενον δωμάτιον, καί έν- 
ταύδα ήρχισαν νά  όμιλώσ.ι περί τής γνωστής ύποδέσεως τώ ν κτη
μάτων. Ό  Κ ά λμ α ν  έλεγε ότι είνε πολύ δύσκολον ν ά  εύρεδώσιν 
άγορασταί, δυνάμενοι ν ά  πληρώσωσιν άμέσως δλον τό ποσόν, δά 
ήτο δέ πράγματι μεγάλη άνοησία ν ά  πωλήση τά  κτήματά της έν 
βίφ είς τήν: τυχούσαν τιμ ήν , καί σονεβούλευε τήν Σιδω νίαν νά  πε- 
ριμείνη άλίγους μήνας.

'I I  Σιδωνία ένέπεσεν είς παντελή Απελπισμόν καί έξερβάγη 
είς δάκρυα. Ό  Κ ά λμα ν ήρχισε ν ά  τήν διαβεβαιοϊ ότι κατέβαλε 
πάσαν ένέργειαν άλλ ’ ότι έστάδη άδύνάτον νά  έκτελέση τόν πόδον 

.της χωρίς ν ά  παραβλάψη τά συμφέροντά της.
«Βεβαίως, ύπάρχέι έν μόνον "μέσον, εύγενεστάτη δεσποινίς« 

είπε μετά τινας στιγμάς, «διά τοδ όποιου ήδύνασδε νά  άναχωρήσετε 
μέ τό προσεχές άτμόπλοιον, τό όποιον, καδ’ δσον γνω ρίζω , άνα· 
χωρεί μετά μ ία ν  έβδομάδα. Α λλά  τότε δ ά  ήτο άνόγκη νά  μέ-άξι- 
ώσητε . τόσαύτης έμπιστοσύνης, δσης ούτε έπιδυμώ ν '  Αξιωθώ ούτε 
τολμώ ν ά  Αναδεχδώ τήν εόδύνην.»

«Καί διατί όχι, Αξιότιμε κύριε Κ άλμαν;»  άπήντησεν ή Σιδωνία, 
άνακουφιζομένη ύπό νέω ν έλπίδων αΝομίζετε δ η  δέν έχω πληρεστ&την 
καί άπεριόριστον. έμπιστοσύνην είς ύμάς, άφ' δτου γνωρίζω  πώς 
έφέρδητε πρός τδν 'Ροδόλφον;»

«Σάς εύχαριστώ πολύ» είπεν ό Κ άλμαν προφανώς συγκεκινη- 
μένος· «είς τήν  έποχήν μας, κα δ ’ ή ν  μόνον δυσπιστία καί κακεν· 
τρέχεια έπικρατεί μεταξύ τώ ν άνδρώπων, είνε πολύ κολακευτική ή 

Εμπιστοσύνη, τής όποιας μέ κρίνετε άξιον. Έ ν  τούτοις όμως δέν 
τολμώ ν ’ άναλάβω τοσοδτο βαρείαν εόδόνην. Συναισδάνομαι κάλ- 
λιστα τό ν  άκράτητον πόδον σας τού ν ά  έπανίδετε δσον τάχιστα τόϊ»

φίλον μου καί έπιδυμώ πολύ νά  συντελέσω μέ δλας μου τάς δυνά
μεις είς τήν εότυχίαν σας. Α λλά  πρός τούτο δ ά  έχρειάζετο νά  μού 
δώσετε γενικήν πληρεξουσιότητα, καί μάλιστα δικασηκώς, διά νά  
είμπορώ ώς Αντιπρόσωπός σας νά  πωλήσω τά κτήματά σας, ν ά  είσ- 
πράττω χρήματα, νά  τά παραδίδω είς τάς τραπέζας καί διά τούτων 
είς ύμάς· έν συντόμψ, πρέπει ν ά  μοΰ έμπιστευδήτε όλην σας τήν 
περιουσίαν. Έ π ειτα  λαμβάνετε μαζή σας τόσα μόνον χρήματα, όσα 
σάς Αναγκαιούσι διά τό σαξείδιόν, παραδίδετε είς έμέ τά ύπόλοιπα 
ϋ α ΐ Αναχωρείτε άμέσως, Έ γ ώ  έν  τφ μεταξύ τελειώνω έν  Ανέσει 
καί έπί τό συμφορώτερον τάς ύποδέσεις σας καί στέλλω τά χρήματα 
κατά τήν έπιδυμίαν σας είτε κατά τήν έπιδυμίαν τοΰ μέλλοντος 
συζύγου σας είς τόν έν  Νέφ Ύ όρκη τραπεζίτην σας. — Α λλά  σάς 
τό έπαναλαμβάνω, .δεσποινίς: πρέπει ν ά  έχετε Απόλυτον έμπιστο· 
σύνην· είς έμέ, καί σάς λέγω είλικρινώς ότι δέν έπεδύμουν νά  άνα· 
λάβω τοσαότην εόδύνην."

«Σάς παρακαλώ δερμώς» είπεν ή Σιδωνία «μή αμφιβάλλετε 
καδόλου περί τής . έμπιστοσύνης μου καί μή διστάσετε" ένεκα τούτου 
ν ά  μάς φανήτε χρήσιμου Δ έν  Αμφιβάλλω καόόλόυ ότι αύτή ή υπό
δεσις δ ά  Απαίτηση πολλήν έργασίαν καί πολλούς κόπους Από σάς. 
'Εννοείτα ι δέ .άφ’ έαυτοΰ, δτι ό χρόνος καί ό κόπος σας δ ά  πληρω- 
δοδν, διότι ε ίνε  πρέπον καί δίκαιον ν ά  λάβετε τά  μεσιτικά σας. Δέν 
πρέπει- κατ' ούδένα τρόπον ν ά  τά άποποιηδήτε. Κ α ί αύριον Ακόμη 
είμαι πρόδυμη νά  πάμε μαζή είς ένα  συμβολαιογράφον, καί νά  σάς 
κάμω πληρεξούσιόν μου. ’Οκτώ ήμέραι δ ά  μου χρειασδούν διά νά 
τακτοποιήσω τά πράγματά μου, έπειτα δέ Αναχωρώ μ έ τ ό  προσεχές 
Ατμόπλοιον καί είς τρεις έβδομάδας είμαι ίσως σύζυγος τοΰ 'Ρο
δόλφου.»

Ή  Σιδωνία ήριδρίασε κατά τάς λέξεις ταότας. Ό  δέ Κ άλμαν 
έλαβε τήν χείρά της καί είπε: «Σάς εδχαρίστώ έν όνόματι τού φίλου 

"μου Βερνέρτου. Α ν  δέλετε δέ νά  κάμετε σωστά τά πράμματα, μή 
φοβηδήτε τά έξοδα ν ά  τηλεγραφήσετε είς τόν 'Ροδόλφον άμέσως, 
κατά ποιαν ημέραν δ ά  φδάσετε είς τήν Ν έα ν 'Υ όρκην. Κ ατ' αϋτόν 
τόν τρόπον δ ά  κάμετε τόν φίλον μου πραγματικώς ευτυχή · πράγματι 
συγκινοΰμαι δταν συλλογισδώ πόσον εότυχής .δά  είνε είς όλίγας 
ώρας ό φίλος μου.»

Ή  Σιδωνία έννοείται δτι άμέσως έφάνη .πρόδομος νά  γράψη 
τό τηλεγράφημα, ό δέ Κ ά λμα ν άνέλαβε ν ά  τό φέρη ό ίδιος είς τό 
τηλεγραφειον. Άψού ό μεσίτης άπήλδεν, ή Σιδωνία έπέστρεψεν είς 
τό έτερον δωμάτιον, όπου ή τυφλή νεάνις έκάδητο καί έρραπτέ. Ή  
συνδιάλεξις είχε γείνη  ταπεινή τή φωνή, ,Α λλ’.ή  Λ ίνα  ήκόυσεν ώς 
φαίνεται τήν φωνήν τού ξένοο, διότι άμέσως ήρώτησε: «Μού έπι- 
τρέπετε, δεσποινίς Σιδωνία, μ ία ν  έρώτησιν; Ποιος ήτο ό κύριος, μέ 
τόν όποιον πρό όλίγου ¿μιλήσατε;»

«Διάτί δέλεις ν ά  μάδης ποιος είνε;» άντηρώτησεν ή Σιδωνία.
«Ό ,» Απήντησεν ή τυφλή, «είνε καί ολίγη περιέργεια έκ μέρους 

μου έν  τφ μέσψ. Μού φαίνεται δτι κάπου είδα αότόν τόν κύριον 
καί διά τούτο ήδελα νά  μάδω ποιος είνε.»

«Τόν είδετε;» ήρώτησεν ή Σιδωνία έκπληκτος.
«Ναι» άπήντησεν ή τυφλή «είμπορώ νά  είπώ δτι τόν είδα τρό

πον τινά. Τ όν ήκουσα, καί άφ ' ότι έχασα τό φώς μου, ή Ακοή μου 
έγεινε τόσον λεπτή, έχω δέ καί τόσον έξαίρετο μνημονικό διά τάς 
φωνάς καί διά  τούς τόνους, ώστε ποτέ δέν τούς λησμονώ. Ό τα ν  
λοιπόν Ακούω ένα  άνδρωπον ν ά  όμιλή, Αμέσως σχηματίζω είς τήν 
φαντασίαν μου τήν εικόνα του. Ό τα ν  δέ τόχη νά  τόν Ακούσω πά
λ ιν , άμέσως Αναγνωρίζω τήν φωνήν του καί ή εικόνα του παρου
σιάζεται άμέσως είς τήν φαντασίαν μου δπως έσχηματίσδη τήν πρώ- 
την φοράν, όπού τόν ήκουσα νά  όμιλή. Δ ι αυτό λέγω  δτι τόν 
είδα.»

Ή το  ό μεσίτης Κ άλμαν» είπεν ή Σιδωνία.
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Ή  τυφλή έσεισε τήν  κεφαλήν καί είπε. «Δέν γνω ρίζω  αύτό 
τό όνομα. Έ ν  τούτους όμως δέν είνε δυνατόν ν ά  άπαΤώμαε Τ ήν 
φωνήν αυτού τού άνδρώπου, τήν ήκουσα Αλλά δέν είξεύρω, πού. 
Ίσω ς δ ά  τό ένδυμηδώ ύστερώτερα.»

εί μή περί τής άναχωρήσεως. ’Εντός έπτά ήμερων έμελλε ν ' άνα- 
χωρήση τό π λ ο ΐο ν  τό ταξείδιον διήρκει δέκα έως ένδεκα ήμέρας. 
‘Εντός τριών έβδομάδων λοιπόν ήδύνατο ν ά  ένωδή διά τώ ν δεσμών 
τοΰ γάμου μέ τόν έριομένον της καί νά  όνομάζεται πλέον κορία

0  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ.
Είκώ ν ύπό Έρνέατου Μεσσονιέ.

Ή  Σιδω νία δέν έσυλλογίσδη πλέον τούς λόγους τής τυφλής, 
τήν όποίαν τό εσπέρας έστειλεν όπίσω είς τό τυφλοκομείον μέ τήν 
υπηρέτριαν της. Ό τε ή ύπηρέτρια έπέστρεψεν είς τήν οικίαν εύρε 
τήν Σιδω νίαν χέουαν δάκρυα, άλλά δάκρυα χαράς· διότι είχε λάβη 
Απάντησιν είς τ£> τηλεγράφημά τη ; έκ Νέας Ύόρκης. Τό τηλεγρά
φημα έλεγε: «Σέ περιμένω ώρισμένως. Ε ίμαι άνεκφράστως εότυχής.· 
■Ροδόλφος.» —

Ή  Σιδωνία περί ούδενός . άλλου πράγματος έσκέπτετο πλέρν

Βερνέρτου, Ή  οκέψις αΰτη έκαμνεν αύτήν κωφήν καί τυφλήν πρός 
πάσαν άλλην σκέψιν.

Τ ήν άκόλουδον πρωίαν έλαβε μ ία ν  έπιστολήν παρά τού Κάλ· 
μαν, έν  ή οδτος τή έγραφεν δτι παρήγγειλεν ήδη είς ένα  δικηγόρον 
καί συμβολαιογράφον έν  τή πόλει ν ά  συντάξη τό έγγραφον τής γε
νικής «ληρεξουσιότητος, παρεκάλει δέ τήν Σιδω νίαν ν ά  παρόυσιασδή 
τήν έπομένην ήμέραν εις τόν δικηγόρον διά ν ά  άκούση τήν άνώ- 
γνω σιν  τού έγγράφου καί ν ά  ύπογράψη αύτό έπί παρουσία δόο μαρ-
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τύρων. "Εγροφεν αύτή προσέτι πότε ώφειλε ν ’ άναχωρήση διά νά  
προφθάση Τό πλοΐον. Ή  Σιδωνία ήτο συγκικινημένη 4κ τής προ
θυμίας, μεθ’ ής ό φίλος τού Ροδόλφου ύπεβάλλετο είς τοσούτους 
κόπους χάριν τής ευτυχίας της. .

Ό λ ίγα ι μόνον ήμέραι ύπελέίποντο εις τήν  Σιδω νίαν διά νά 
έτοιμάβη ιά  ρούχά της καί ν ά  τακτοποίηση τά πράγματά της. Ή  
Λ ίν α , ή τυφλή νεά ν ις , έκάθητο πάλιν έν  τφ δωματίψ καί έρραπτε 
μετά μεγάλης σπουδής; Ή ’ Σιδωνία έρραπτεν ώσαύτως, άλλα πάσαι 
αότής αί σκέψεις ήσαν πέραν τού ώκεανοδ. Αίφνης, ένφ  ήτο βυθι
σμένη είς τάς όνειροπολήσεις της, ήκουσε τήν φωνήν τής τυφλής, 
ήτις χωρίς καθόλου ν ά  διακόψη τήν έργασίαν της, ήρώτησε μετά 
δειλίας; «Μήπως σάς ένοχλώ, ά ν  σάς όμιλήσω;»

Ό χ ι, κόρη μου» άπήντησεν ή Σιδωνία, «τί έπιθυμεΐς;·
«Ά , δέν είμπορεΐτε νά  φαντασθήτε* άπήντησεν ή Λ ίνα  μετά 

τίνος μειδιάματος «πόσον έβασάνισα τδν νοΰν μου.»
«Έβασάνισες τόν ν ο ΰ ν σ ο υ ;  καί διατί;»
«Ό ταν δέν είμπορώ ν ά  ένθυμηθώ έκείνο τό όποιον ζητώ» 

άπήντησεν ή τυφλή, «δεν ευρίσκω "καμμίαν ήσυχίαν, άλλά βασανί
ζομαι ήμέραν καί νόκτα έως δτου νά  τό εύρω. Πρέπει ν ά  τό έν. 
θυμηθώ, εί δε μή δέν κοιμώμαι καθόλου.

«Είσαι ίρελλοκόριτσο!» άπήντησεν ή Σιδωνία γελώσα. «Τί 
έζήτεις ν ά  ένθυμηθής αύτήν τήν φοράν;»

«Τήν φω νήν, τήν όποίαν ήκουσα χθέ^. ΕΙξευρα, δτι ήκουσα 
μ ίαν φοράν αύτήν τήν φ ω νήν, άλλά δέν εϊξευρα είς ποιον μέρος. 
Σήμερον τό πρωΐ- ε_ύρηκα "ό,τι έζήτουν. Έ νθυμήθην δηλαδή δτι 
ήκουσα τήν φωνήν αύτήν πρό έξ μηνώ ν περίπου. Τότε είχα λάβη 
τήν άδειαν ν ά  έπισκεφθώ έν  τή πόλει μ ία ν  πτωχήν βάπτριαν συγ
γενή μου ή δποία μετά ταΰτα άπέθανε. Έ μ ε ιν α  δλην τήν ήμέραν 
είς τήν οίκίαν της καί τήν έβοήθησα είς τήν έργασίαν της. Ή  συγ
γενής μου είχεν έξέλθη διά ν ά  άγοράση μερικά πράγματα, έγώ δέ 
είχα μεγάλην δίψαν καί ήθελα νά  καταβώ είς τήν αύλήν, διά νά  
πιώ λ ιγάκι νερό. Είς τήν κατοικίαν τής συγγενούς μου έγνώριζα 
πολύ καλά όλα τά κατατόπια καί είμπορούσα ν ά  ευρίσκω δ;τι ήθελα 
ψηλαφητά. Έπήρα λοιπόν ένα  ποτήρι καί έτοιμάζόμην νά  καταβώ 
τήν κλίμακα, άτε αίφνης ήκουσα πατήματα άπό τό έπάνω πάτωμα·· 
ήσαν δύο άνθρωποι οί όποιοι κατέβαινον ήσύχως καί συνωμίλουν 
συγχρόνως. Έ γ ώ  έκλεισα πάλιν τήν θύραν καί έπερίμενα.’έως δτου 
ν ά  περάσουν αότοί οί κύριοι, διά ν ά  μή μέ ίδούν. Είς ήμάς τάς 
τυφλάς ε ίνε  πάντοτε δυσάρεστος ή συνάντησις ξένω ν άνθρώπων. 0 1 
δύο κύριοι συνωμίλουν ταπεινοφώνως. Ό τε δμχυς έφθασαν πλησίον 
τής θύρας, όπισθεν τής όποιας έστεκόμουν έγώ , τότε ήκουσα τήν 
φωνήν αύτού τού άνθρώπΟυ, δστις χθές ήτον έδώ. Ή  φωνή αύτη 
μοί ήτο έντελώς άγνωστός, καί έσχημάτισα άμέσως τήν εικόνα τού 
όμιλοΰντος. Έ λ ε γ ε  δέ πρός τόν άλλον τά έζής: «Δέν θ ά  στείλης 
λοιπόν τά γράμματα, πριν ή σου γράψω έγώ. Μοΰ δίδεις άμέσως 
τήν διεόθυνσίν σου έν  Νέφ Ύόρκη. Κ α ί μή λησμονήσης τό δνομα 
Βερνέρτος. —  «Όχι» άπήντησεν ό άλλος «δέν τδ λησμονώ διότι τό 
έχω γραμμένο.» Έ πειτα ήκουσα μόλις τήν φω νήν αύτού τού κυρίου, 
δστις έλεγε: «τδ έρωτευμένο γεροντοκόριτσο θ ά  πιαστή.» —

Ή  τυφλή νεάνις ούδεμίαν γνώ σιν είχε τώ ν διατρεξάντων κατά 
τάς τελευταίας ήμέρας μεταξύ τού Κ άλμ α ν καί τής Σιδωνίας. Χωρίς 
νά  τό ήξεόρη καθόλου, έπρόφερε τούς λόγους τούτους οί όποιοι» 
ένήργησαν έπί τής Σιδωνίάς ώς κεραυνός. Ό ς  πρός αύτήν τουλά
χιστον τήν  στιγμήν, ήτο εότύχημα διά τήν Λ ίνα ν  δτι ήτο τυφλή καί 
δέν είδε τήν έκφρασιν τοδ·προσ.ώπου τής Σιδω νίας, διότι θά  έτρό- 
μαζε. Φοβερά υποψία κατέστρεψεν αύτοοπγψεί δλας τάς έλπίδας 
καί τήν εύτύχίαν αύτής, μόλις δέ έσχε τήν δύναμίν ν ά  προφέρη 
άδιαφόρους τινάς λέξεις είς τήν Λ ίνα ν  καί νά  έξέλθη έκ τού δω
ματίου.

, Περί τής άληθείας τώ ν λόγω ν τής τυφλής ούδέ τήν έλαχίστην 
ε ίχεν άμφιβολίαν. ’ ¿γνώ ρ ιζε  πολύ καλά τό έξαίρετον μνημονικόν, 
τό όποιον έχουσιν όλοι οί τυφλοί διά τάς φωνάς, καί τό όποιον είς 
τήν Λ ίνα ν  πρό πάντων ήτο θαυμασίως άνεπτυγμένον. Ή  Λ ίνα  
είπεν ότι αύτός ό Κ ά λμα ν έπρόφερε τάς λέξεις έκείνας, αύταί δέ αί 
λέξεις είς ούδένα άλλον ήδύναντο ν ’ άναφέρωνται παρά είς αύτήν 
τήν Σιδω νίαν. Μυστηριώδης τις, άγνωστος φωνή τη έλεγε: *Ε6ρί·- 
σκεσαι είς τάς χείρας ένός άπατεώνος. Διατρέχεις φοβερύν κ ίν 
δυνον.»

’Εδραμεν είς τό γραφεϊόν της καί έλαβεν είς χείρας τήν  έπν 
στολήν τού Βερνέρτου, έζήτησε δέ καί τήν τελευταίαν πρός άποχαι- 
ρετίσμόν έπιστολήν ήν είχε λάβη πρό πολλών έτών παρά τού φεό- 
γοντος έραστού, κα ί παρέβαλε τά  δύο ταΰτα χειρόγραφοί

Ό  χαρακτήρ ήτο δμοιος άλλ ’ ούχί έντελώς ό αύτός. Έ ν  τού- 
τοις ή.διαφορά αύτη τώ ν χειρογράφων δέν ήτο. παράδοξος, διότι έν- 

,τός τόσούτών έτφ ν 'μεταβάί.Λεηαι, πολλάκις έντςλφς, ό.γρ{ΐφιψ>ς χατ 
ρακτήρ τού.'άνθρϊύπόρ.' ' . . . . .  . ,.ί ; ·,ο . ύ / ’·’ Λ >' ’ .Λ"-.

Ή  Σιδωνία ¿δίπλωσε π ίλ ιν ' μηχανικώς ψες ¿πιστολάς καί 
έμεινεν άπορούσα περί τού πρακτέου. Τά μέλη της ήρχισαν νά  
τρέμουν καί ’ ρ ίγας- φόβος κατέλαβεν αύτήν; Α γ  ό Κάλμαν_ ήτο 
άπατεών! Μέ ταχείαν άπόφασιν, έλαβε τάς έπιστόλάς καί έσπευσε' 
πρός ένα  δικηγόρον, τόν όποιον έγνώριζε ζώ ντω ν έτι τώ ν γονέω ν 
της, καί τόν όποιον κατά τά τελευταία έτη δέν ε ίχεν έπανίδη, διότι 
όλαι της αί υποθέσεις ήσαν έν'τάξει.

Ό  δικηγόρος ήκουσε^ ήσύχως, όσα ή Σιδωνία τφ διηγήθη μετά 
μεγάλης ταραχής, καί έπί τέλους είπε: «Μού φαίνεται, δτι'έφέρθητε 
όλίγον τι άπερισκέπτως · άλλ’ ό έρως άποτυφλόνει τδν άνθρωπον, 
καί δικαιολογεί πολλά πράγματα. Έ πρεπεν δμως ν ά  ζητήσετε πλη
ροφορίας περί αύτού τού κυρίου Κ άλμαν,. καί τότε θ ά  έμανθάνετε 
ότι αύτός ό άνθρωπος εύρίσκεται οίκονομικώς είς στενόχωρον θέσιν. 
Ό ς ήκουσα μάλιστα, -έτοιμάζεται νά  φύγη άπ’ έδώ είς τήν  Αμερικήν, 
καί ύποθέτω δτι εύρίσκεσθε είς τάς χείρας ένός φοβερού άπατεώνος.»

«‘ Α ν είμπορούσα νά  λάβω πλήρη βεβαιότητα!» είπεν ή Σιδωνία 
συστρέφουσα τας χείρας.

«Τή'ν βεβαιότητα, είμπορούμεν εύκόλως ν ά  τήν λάβωμεν» εϊ- 
πεν ό δικηγόρος. «Δέν πρέπει ν ά  συλλόγισθήτε τά1 έξοδα δύο ή 
τριών έκατοντάδων μάρκων, άφού πρόκειται ν ά  σώσετε δλην σας 
τήν περιουσίαν καί νά  καταστρέψετε αότό τό καταχθόνιον σχέδιον, 
τό όποιον μετά τοσαύτης αναισχυντίας έπεχείρησαν έναντίον σας.·

Ό  δικηγόρος έλαβεν. έκ τίνος συρταρίου μικρόν τι βιβλίον τού 
οποίου κατ’ άρχάς έξήτασε τήν  έπιγραφήν.

«Πρέπει ν ά . τηλεγραφήσωμεν» είπεν ό δικΓ|γόρος «είς Νέαν 
Ύόρκην είς τό ύποκατάστημα τής ιδιωτικής μυστικής άστυνομίας τού 
Ι'ίιιΙιειίοη καί νά  ζητήσωμεν άμέσως πληροφορίας περί τού ανθρώπου' 
¿κείνου ό όποιος κατοικεί έν  Νέα Ύόρκη ύπό τό όνομά του 'Ροδόλ
φου Βερνέρτου. Αύτό είνε τό μόνον μέσον, άλλά καί τδ άσφαλέ- 
στατον συγχρόνως.»

Ό  δικηγόρος έκάθισε παρά τή τραπέζη καί συνέταξε τό τηλε
γράφημα, ·

«Τό κατάστημα» είπε «είς τό όποιον τηλεγραφούμεν, είνε 
τδ μεγαλήτερον Ίνστιτοΰτον Ιδιωτικής'μυστικής άστυνομίας έν  ταίς 
Ή νω μένα ις Πολιτείαις. Έ χ ε ι τά ύποκαταστήματά του είς όλας 
τάς μεγαλοπόλεις τής Αμερικής, καί ά ν  κατοική είς αύτόν τόν δρό
μον τής Νέας Ύόρκης άνθρωπός τις φέρων τό όνομα «'Ροδόλφος 
Βερνέρτος», θ ά  τό μάθωμεν έντός ολίγου τηλεγραφικώς, ίσως αύριον. 
Πρέπει νά  δώσωμεν τό τηλεγράφημα άμέσως. Σάς συνιστώ δέ, νά 
μή όμιλήσετε πλέον μέ τόν κόριΟν Κ άλμαν, έως δτου ν ά  λάβωμεν 
άπάντησιν έκ- Νέας Ύόρκης. Ή  άπάντησις θά  έλθη είς έμέ, καί 
τότε έγώ σάς έπισκέπτομαι άμέσως, άμα λάβω εϊδησιν, Ά ν  έλθη ό 
Κ άλμαν ν ά  σάς έπισκεφθή, είπέτε δτι είσθε άσθενής σήμερον, καί 
άς έλθη αύριον. Δέν είξεύρετε ποίον έπεφόρτισέ ν ά  συντάξη τό 
έγγραφον τής πληρεξουσιότητος, τό όποιον έπρόκειτο νά  ύπογράψετε 
αύριον;»

«Όχι» άπήντησεν ή Σιδωνία «δέν είξεύρω. Ό  Θεέ μου, θά 
είνε φοβερόν,.άι^ήθέλησαν ν ά  παίξουν μέ τά ίερώτερά μου αισθή
ματα. Δ έν  θά  είμπορέσω νά  έπιζήσω. Δέν είξέύρω κ' έγώ τί θά 
κάμω, Ά ν  άποδειχθή τόσον ψεύδος καί τόση απάτη ένα ντίον  μου.»

Τό χαλήτερο όπου μπορείτε νά  κάμετε έπί τού παρόντος» είπεν 
ό δικηγόρος «είνε ν ά  μείνετε είς τήν οίκίαν σας καί νά  περεμένετε 
μ έ ήσυχία τά  αποτελέσματα. Πρό τής μεθαύριον πρωίας δέν θά 
είμπορέσωμεν νά  λάβωμεν άπάντησιν, διότι α ί έρευναι τής μυστικής ' 
αύτής άστυνομίας άπαιτούν οπωσδήποτε όλίγον χρόνον. Μή ταράτ- 
τεσθε λοιπόν καί μή έρεθίζετε τά νεϋρά σας έπί ματαίω. Ά ν  αί 
ύποψίαι μας κατά τού Κ άλμ α ν είνα ι άδικοι, τδ όποιον δέν πιστεύω, 
αί έρευναι δέν θά  βλάψουν καθόλου. Ά ν  α ί ύποψίαι μας ε ίνε  ' 
βάσιμοι,-τότε πρόκειται περί τής σωτηρίας σας, ή τουλάχιστον περί 
τής σωτηρίας τής περιουσίας σας. Μόλον δτι φαντασθήτε λ . χ. ά ν  
έφθάνετε είς τήν ’Αμερικήν μέ όλίγα χρήματα, καί παρεδίδετε έδώ 
δλην σας τήν περιουσίαν είς τάς χείρας. τΟιούτου άπατεώνος, .χωρίς 
νά  εύρετε έκεί κανένα  ν ά  σάς περιμένη!» β

Ή  Σιδωνία έπέστρεψεν είς τήν οίκίαν της καί έκλείσθή είς τό 
δωμάτιόν της. Τώρα πλέον έβλεπε καθαρά δτι είς αύτήν μόνην 
ήδόναντο ν ' άναφέρωνται. αί λέξεις έκεί ν α ι: «τό'έρωτευμένό γεροντο-
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κόριτσο θά  πιαστή.» Έ ν φ  τό δνομα «Βερνέρτος» έν συναφείφ μέ 
τάς λέξεις: «Μή στείλης τά  γράμματα πρό τού ν ά  σοΰ γράψω» έβε- 
βαίουν αύτήν ότι 6 Κ ά λμα ν έμήχανάτο καταχθόνιον σχέδιον ένα ν
τίον της, έν  συνεργασία μετ' άλλού τινδς κακούργου έν Νέα Ύόρκη. 
Έ πειτα  δέ συνέσφιγξεν άλγεινότατα τήν καρδίαν της ή φοβερά σκέ- 
ψις δτι δλαι της α ί έλπίδες καί τά χρυσά όνειρα έματαιοϋντο ήδη, 
τά Ιερώτατα αίσθήματα τής καρδίας της ένεπαίζοντο, καί ήφανίζετο 
δ ιά  παντός ή ευτυχία, ήτις έπί μ ία ν  στιγμήν είχε. λάμψη πρό τών 
όμμάτων της. ’ Ρεύμα δακρύων έξώρμησεν άκατάσχετον έκ τών 
όφθαλμών της, άνακόυφίζον τήν τρθλιμμένην καί πολυπάθή καρ
δ ιάν της. . . .

Τ ή  έπομένη πρωίφ ένεφάνίσθη ό Κ άλμαν ζητώ ν νά  όμιλήση 
μετά τής δεσποινίδος Σιδωνίας. Ή  ύπηρέτρια τφ είπεν ότι ή δε
σποινίς σήμερον ε ίνε  άσθενής καί δέν δύναται ν ά  τόν δεχθή. .Ό  
μεσίτης έμεινεν έκπληκτος' έπί τφ άκούσματι τόύτφ καί προσεπάθει 
ν ά  καλύψη τήν έπί τού προσώπου έζωγραφημένην όργήν, άλλά δέν 
συνέλαβε καμμίαν ύποψίαν καί άπήλθε, είπών δτι . θ ά  έπανέλθη 
αύριον. -

Περί τήν μεσημβρίαν ήλθεν ό δικηγόρος, καί ή δψις τού προσ
ώπου του έβεβαίωσε τήν Σιδωνίαν ότν ή ευτυχία της ήφανίσθη διά 
παντός. «Εύχαριστήσατε τήν τύχην σας» είπεν ό δικηγόρος «δτι σάς 
έφερεν ώς σώτειραν τήν τυφλήν αύτήν κόρην. ’ Ιδού ή άπάντησις 
είς τό τηλεγράφημά μας: «Ύ πό τό όνομα 'Ροδόλφος Βερνέρτος κα
τοικεί εις τήν όδόν βίίπίου-ΒίΓεέΙ 4 3 °  τό έβδομον πάτωμα άνθρω
πος, πεντηκονταετής περίπου, άπορος, άργός, ύπόπτου διαγωγής. 
Περιφέρεται πάντοτε πλησίον τού λιμένος καί φαίνεται ζώ ν δι’ άπά- 
της καί άγυρτίας.» — Βλέπετε;» έξηκολούθησεν δ δικηγόρος «ποιον 
καταχθόνιον σχέδιον έΠλέχθη έναντίον σας; Τώρα πρέπει ν ά  σκε- 
φθώμεν περί τού αγύρτου Κάλμαν. Θά Ισχυρισθή, δτι δέν είξεύρεί 
τίποτε καί ότι ένεπλέχθη έν  άγνοια του είς αύτδ τό σχέδιον, χωρίς 
νά  τό θέλη. Έ ν α ν τ ίο ν  αύτού δέν υπάρχει άλλο εί μή ή μαρτυρία 
τής τυφλής. Τ όν συνένοχόν τού έν  Νέα Ύόρκη δέν άξίζει τδν κό
πον ν ά  τόν καταδιώξωμεν, Ισως δέ τόν προστατεύει καί ό άμερικα- 
νικδς νόμος. Έ ν  τούτους πηγαίνω άμέσως είς τήν εισαγγελίαν, 
άφού πρότερον όμιλήσω μίαν στιγμήν μέ τήν Λίναν.»

Ή  τυφλή προσεκλήθη εις τό δωμάτιον καί διηγήθη αύτολεξεί 
καί χωρίς ν ά  παραλείψη τίποτε έξ δσων ήκουσε τότε παρά τών-ξένων 
φωνών. Ό  δικηγόρος ίσημέίωσεν έ/ιί τού χάρτου τούς λόγους τής 
Λ ίνας καί άπήλθεν. Ή  Σιδωνία ένηγκαλίσθη καί κατησπάσθη τήν . 
τυφλήν σώτειράν της καί διηγήθη αύτη τά διατρέχοντα.

Ή  είςαγγελία  έσκέφθη έπί μακρόν ά ν  ώφειλε νά  προβή αίφνη- 
δίως εις σύλληψιν τού Κάλμαν," άλλ’ έπί τέλους, παρακινηθεΐσα έκ 
τού γεγονότος δτι ό Κ ά λμ α ν  είχεν ήδη κάμη δλας τάς προετοιμασίας 
πρός άναχώρησιν καί άποίκησιν, διέταξε τήν σύλληψιν του. Συγ
χρόνως έγένετο έρευνα έν  τφ οίκφ τού Κ άλμαν, καί ένταΰθα άνβ- 
καλύφθησαν μεταξύ τώ ν έγγράφων μερικά φύλλα, έκ τώ ν όποίων 
έφαίνετο ότι ό Κ ά λμα ν ε ίχεν άσκηθή είς τήν άπομίμησιν νέου γρα
φικού χαρακτήρος, δστις ώμοίαζε πολύ μέ τόν τού Βερνέρτου. Ω σαύ
τως άνεκαλύφθη ότι ό Κ ά λμα ν κατώρθωσε ν ά  πορισθή έπιστόλάς 

/

τινας, τάς όποίας ό 'Ροδόλφος Βερνέρτος είχε στείλη έξ Αμερικής 
είς τόν πρώην προϊστάμενόν του, ότε έπλήρωνε τά κλάπέντα χρή
ματα. ' /

Μεθ’ δλα ταύτα ό Κ άλμ α ν ίβχυρίζετο ότι ήτο άθώος, καί πρά
γματι δυσκόλως θ ά  κατεδεικνύετο ή ένοχή του, ά ν  ή μαρτυρία τής 
τυφλής έν  τή γενική συνεδριάσει δέν ένεποίει ίσχυροτάτην έντύπω- 
σιν. 0 1  δικασταί, ό έίσαγγελεύς καί ό συνήγορος έθεσαν τήν τυφλήν 
εις δοκιμασίαν, ϊνα  Ιδωσιν ά ν  δέν ήπατάτο ποτέ έν τή διακρίσει καί 
άναγνωρίσει τώ ν άπαξ άκουσθεισών φωνών. Ά λ λ ά  μετά θαύμα- 
στής άκριβείας άνεγνώ ριζεν ή τυφλή πάσας τάς φωνάς, άκόμη καί 
όταν τά πρόσωπα μετέβαλλον θέσιν, καί ώμίλουν δυνατά ή σιγά.

Ή  μαρτυρία τής τυφλής έπενήργησεν έπί τού Κ ά λμα ν λ ίαν 
άποθαρρυντικώς. * Μέχρι τοϋδε οόδέποτε είχεν ύποπτεύση, δτι εύρί- 
σκέτο· άνθρωπο; έχων τήν παραμικράν γνώ σιν  περί τού καταχθονίου 
σχεδίου του. Τώρα δμως άπώλεσε δλον του τδ θάρρος καί δλην 
του τήν θρασύτητα καί έπί τέλους ήναγκάσθη ν ά  όμολογήση τά 
πάντα. 'Ομολόγησε λοιπόν ότι πράγματι ό σκοπό; του ήτο νά  ίδιο- 
ποιηθή. τήν περιουσίαν <ή; Σ ιδω νία ;, ότι αί έργασίαι του άπό πολλού 
ήδη χρόνου έβαινον όσημέραι έπί τό χείρον καί δτι έσκόπει ν ' άνα- 
χωρήση ε ί; τήν Νότιον 'Α μερικήν, όπω; άρχίσή έκεί νέο ν  βιοπορι
στικόν στάδιον μέ τά χρήματα τή ; Σ ιδω νία;. Τ υχαίω ; είχε μάθη, 
δτι ή Σιδωνία έτρεφεν είσέτι τόν παλαιόν τη; έρωτα πρό; τδν ’Ρο
δόλφον Βερνέρτον. Ό σαύτω; ώμολόγησεν δτι είχε κάμη γνω ριμίαν 
μέ άλλον τινά  άπατεώνα, δστι; διά διαφόρου; άγυρτεία; καταδιω- 
κόμενο; κατέφυγεν «Ις τήν ’Αμερικήν. Τ όν άγύρτην τούτον παρε- 
κίνησε νά  προσλάβη τό δνομα τού Βερνέρτρυ, άφού ώ ; γνω στόν έν 
Ά μ ερ ώ ή  ούδέποτε ζητούνται διαβατήρια. Είς αύτόν είχε δώση ό 
Κ ά λμα ν έτοίμου; τ.άς διά τήν Σιδω νίαν ¿πιστολά;, πεπεισμένος &ν 
έκ τώ ν προτέρων, δτι ή Σιδω νία άμέσως έκ τής πρώτης έπιστολής 
θά  ήπατάτο καί θά  άπεδέχετο προθύμως τήν πρότασιν περί έκποιή- 
σεως τώ ν κτημάτων της καί μετοι£ήσεως εις τήν ’Αμερικήν. Διά 
τήν  οίκίαν καί διά τά κτήματα τής Σιδωνίας είχεν ήδη εύρη άγο- 
ραστάς καί ήτοιμάζετο ν ά  τά πωλήοη είς οΐαν δήπότε τιμ ήν , ϊνα  
άμέσως μετά τήν άναχώρησιν τής Σιδωνίας άναχωρήση καί αότδς 
μέ τό προσεχές άτμόπλοιον εις τήν Νότιον 'Αμερικήν. Ά ν  έζη 
άκόμη ό Βερνέρτος," περί τούτου ούδέν άπολότως έγίνωσκεν ό Κ άλ
μαν, ούτε κάν τόν είχε γνωρίση καλά. Ό σα είχε γράψη έν  τή 
πλαστή έκείνη έπιστολή, ήσαν καθαρά ψεύδη πρός έξαπάτησιν τής 
Σιδω νία;.

Η ποινή τού ένόχου, καίπερ έλαφρυνθείσά π ω ; διά τή ; πληρε- 
στάτη;. ταύτης όμολογίας, ήτο δμως λ ίαν αύστηρά καί ά νά λογο; πρός 
τό μέγεθος τής ένοχης του. Ά λ λ ’ .ή Σιδωνία ύπέφερε πολύ έκ τώ ν 
σφοδρών τούτων συγκινήσεων.- Πωλήσασα τήν οικίαν καί τά κτή
ματά της καί παραλαβοϋσα μεθ’ έαυτής τήν τυφλήν κόρην καί τήν 
πιστήν ύπηρέτριάν της μετφκησεν εις άλλην τινα  μικράν πόλιν τής 
Γερμανίας καί ήγόρασε μικράν τινα  έπαυλιν καρά τφ 'Ρήνφ , ένθα  
έζησεν έν  άπομονώσει καί έν  άδελφική πλέον άγάπη μετά τής Λί
νας. Περί τού 'Ροδόλφου Βερνέρτου ούδέν ήκοόσθη πλέον.

A . Β.

ι .  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΔΙΝΗΣ, μ ε τ ά  β ιο γ ρ α φ ία ς  ( έ ν  σ ε λ .
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2. «ΑΡΟΝ, Α ΡΟ Ν , ΣΤΑΥΡΩΣΟΝ ΑΥΤΟΝ.» Ε ί κ ώ ν  ύπό 

Ο ιλ γ ^  ΒόΓίάέ (έν σελ. 356—357)·
Μικρός παρήλάε χρόνος, άφ’ δτου ό χριστεπώνυμος 

κόσμος είς τάς Ιεράς τής Τεσσαρακοστής είσήλόεν ημέ
ρας· έορτάί,ομεν τάς συγκινητικωτάτας έορτάς τής ’Εκ
κλησίας ήμών· τά ιερά σκεύη μέλανα ένεδύθησαν· αί

ίεραί τράπεϊ,αι μελανειμονοϋσι, πάντα δέ κατά τάς ήμέ
ρας ταύτας έν  τοίς ναοίς πένθιμα καί σοβαρά έμφανί- 
Ι,ονται· ώνεπαισθήτως στρέφεται ό νους καί ή καρδία 
ήμών πρός τούς άγίους τόπους, οΐηνες ύπήρ|αν.οί μάρ
τυρες τών Παθών τού Σωτήρος· τό όρος τών ’Ελαιών, 
ή αύλή τού Ά ννα  καί Καϊάφα, τό χραιτώριον τού Πι
λάτου, ό Γολγοθάς, είσί τά σπουδαιότερα σημεία, περί 

' & περιστρέφεται κατά τάς ήμέρας ταύτας ό βίος τής Έ κ-



ΚΛΕΙΟ.

κλησίας ήμών. Προς τό πνεύμα τών ήμερών τούτων 
άνάλογο.ν ύλην παρέχει ήμίν σήμερον ή έν  τφ παρόν« 
φύλλω παρισταμένη έπιτυχής είκών ένός έκ τών άχράν- 
των Παθών τού Σωτήρος· ή είκών παρουσιάζει-ήμάς εις 
τό πραιτώριον τού Πιλάτου, ένθα άνακρίνεται ό ’Ιησούς· 
έν  τφ μέσψ τού αναβρασμού'τής μανίας τών Ιουδαίων, 
κατά την μαρτυρίαν τού Ίωσήπου ήτο μέγα  καί πολυ
τελές οικοδόμημα, τό ποτέ παλάτιον τού Ήρώδσυ· προ . 
αύτοό εύρίσκεται τό βήμα του Πιλάτου, έφ’ οί> άνέβαινεν 
οΰτος, όσάκις έδίκαϊ,ε τούς ’Ιουδαίους. —

Ή δη πρό πολλού προηγηθη ή έν  Γεθσημανή άγω- 
ν ία  τού ’Ιησού, έν  τζ  βαθεία νυκτί τής Πέμπτης έπηκο- 
λούθησεν ή προδοσία τού ’Ιούδα καί ή σύλληψις τού 
Σωτήρος, έ ν  τή αύτή νυκτί μετηνέχθη πρό τού Ά ν ν α  
καί Καϊάφα, καί κατά τόν αύτόν χρόνον ταχέως συνήρ- 
χετο τό συνέδριον, όπως άποφασίση περί τής τύχης τού 

- ’Ιησού. Τής πρωίας ήδη δπο- 
φωσκούσης, κατεδίκασαν' Αύτόν 
είς θάνατον οί Γραμματείς καί 
οί Φαρισαίοι, ακολούθως δέ άπή- 

' γα γο ν  Αυτόν πρός Πιλάτον πρός 
έκτέλεσιν τής θανάηκής κατα
δίκης. .

Έ ν  τή άνακρίσει διαβλέπει 
εύθύς ό Πιλάτος τήν μοχθηρίαν 
τφν ’Ιουδαίων, καί άπ’ άρχής 
μέχρι τής τελευταίας στιγμής 
•έχει τήν άκράδαντον πεποίθησιν 
περί τού άβασίμου πάσης κατη
γορίας, καί καταβάλλει πάντα 
τά δυνατά μέθα πρός άποφυγήν 
τής θανατικής καταδίκης · ή συμ
περιφορά τού ’ Ιησού άπέναντι 

"-των θανασίμων έχθρών καί τό 
ήθικόν μεγαλείον Αότού συνε- 
κίνησαν τόν Πιλάτον, ή πεποί
θησή δέ αύτού περί τής' άθωό- 
τητος τού ’Ιησού καθίστα δυσ
χερή τήν θέσιν τού ήγεμόνος,
όστις ήδη έί,ήτει ώφορμήν, δπως Απαλλαγή τής άμηχα- 
νίας· τήν άφορμήν ταύτην έχορήγησε τφ Πιλάτψ τό 
όνομα Γαλιλαίος· έπί τή έλπίδι δπως Απαλλαγή άπό 
τού βάρους πάσης ευθύνης, παραπέμπει τόν Γαλιλαίον 
πρός τόν τετράρχην τής Γαλιλαίας, Ή ρώδην τόν Αν- 
τίππαν, ένεκα τών έδρτών διατρίβοντα κατά συγκυρίαν 
έν  ’Ιερουσαλήμ. Α λλά πάσα ύπεκφυγή άπέβη ματαία· 
τά  στίφη έπιστρέψαντα άπρακτα άπό τού Ήρώδου, άπαι- 
τοΰσιν έπιμόνως παρά τού Πιλάτου τήν καταδίκην τού I 
’Ιησού. Μάτην έπαναλαμβάνει ούτυς, δτι ούδεμίαν έν- 
οχήν εύρίσκει έν  τφ προύώπψ τού ’Ιησού, μάτην ύπεν- 
θυμί^ει αύτούς, δτι καί ό  'Ηρώδης άθφον Αύτόν έκή- 
ρυξε · βλέπων ότι ταύτα είς ούδέν ώφελούσι, μάλλον 
δέ θόρυβος γίνεται, προτείνει αύτοΐς κατά .τήν έπικρα- 
τοΰσαν συνήθειαν, ίνα  κατά τήν έορτήν άπολύη δέσμιόν 
τινα, τήν έκλογήν μεταξύ τού ’Ιησού άφ’ ένός καί τού. 
Βαραββά άφ’ έτέρου, διαβοήτου κακούργου τής χώρας 
¿κείνης. Κ α ί ή  άπόπειρα αυτη έματαιώθη· Αρχιερείς 
καί λαός έμμανείς άπαιτούσι τήν άπόλυσιν τού Βαραββά 
καί τόν θάνατόν τού Μεσσίου, βραδύνοντα δέ τόν Πι
λάτον, κηρύττουσιν ούτοι έχθρόν τού Καίσαρος. Έ κ

φόβου πρό τού 'Ρωμαίου Αύτόκράτορος ύποκυπτει έπί 
τέλους ό ήγεμώ ν, 6 Βαραββάς άπελύθη, ό ’Ιησούς ώς 
βασιλεύς ούρανού καί γής φέρων έπί κεφαλής τόν άκάν- 
θ ινον στέφανον, ώς πρόβατον έπί σφαγήν δεδεμένος 
τάς χείρας έμφανίξεται άφωνος πρό τού βήματος, οί δέ 
’Ιουδαίοι κράξουσι πέριξ «άρον, άρον, σταύρωσον Αύ
τόν» ί  Αύτη έστίν ή  σκηνή, ή ν  παρίστησιν ήμίν ή ρηθείσα 
είκών · έ κ  δεξιών τού Κυρίου βλέπομεν έλευθερούμενον 
τόν Βαραββάν, άνάρπαστον έν  .μέσψ τών αλαλαγμών 
τού λαού, σύμβολον τής έλευθερώσεως τής άνθρωπό- 
τητος έκ τών δεσμών τής Αμαρτίας καί τού θανάτου· 
έτερωθεν τόν Πιλάτον έπί τού βήματος, ύητούντα δπως 
κινήση τόν οίκτον τών ’Ιουδαίων διά τών λέξεω ν «ϊδε 
ό άνθρωπος», πέριξ δέ τού- βήματος τόν έμμανή λαόν 
κραξοντα σταυρωθήτω. Ούτως έχοντσ τόν Ίησούν» πα- 
ραδίδωσιν ό Πιλάτος είς τάς χείρας"τών ’Ιουδαίω ν καί 

_ 'έκεϊνος μέν διέπραξεν άδικον 
φόνον κάτά άθφου, οδτόι δέ 
ήνοσιούργησαν κατά τού Υιού 
τού Θεού.

Μικρόν λοιπόν, έτι καί ό ’Ιη
σούς. εκρέματο έπί τού σταυρού, 
οί μαθηταί προδίδουσιν Αύτόν 
είς τάς χείρας τών σταυρωτών, 
άρνοϋνται, σκανδαλίζονται καί 
έγκαταλείπουσιν, άπαν δέ τό 
έργον τού ’Ιησού, δπερ ήρξατο 
έν  τφ σπηλαίω τής Βηθλέεμ 
καί έπερατώθη έπί τού Γολγοθά 
έπρεπε κατά τούς φυσικούς νό
μους ΟΟμφώνως πρός τό ευτε
λές καί άσήμαντον τής άρχής 
καί τού τέλους αύτού ν ά  ύποστή 
τήν τύχην τών Ανθρωπίνων πραγ
μάτων, κάί νά  καταπνιγή έπί τέ
λους έν  τή γω νία τής γής, έν  ή 

. έγεννήθη. ’Εκείνος μέν σταυ- 
ρούται έπί τού Γολγοθά, οί μαθη- 
ταί Αύτού άνευ δυνάμεως,.άνευ 

I δπλων, άνευ Ανθρώπινης σοφίας, πανταχόθεν καταδιώ- 
I κονται, έθνικοί δέ καί ’Ιουδαίοι, σοφοί καί Ισχυροί τής 

γής χείρας βοήθειας άλλήλοις όρέξαντες, συνωμοτούσι 
κατ’ αύτών, καί τά πάντα προανα·)-γέλλουσι ταχεΐαν 
τήν έξόντωσιν τής νέας θρησκείας· διωγμοί διωγμούς 
διαδέχονται, καί ή γή θέατρον μαρτυρίων έγένετο- οί 
λέοντες τών άμφιθεάτρων έχορτάβθησαν, ο ί ιχθύς τών 
ποταμών έπαχύνθησαν, όί ποταμοί έβάφησαν, καί έβα- 
πτον καί αύτοί τόν λευκόν άφρόν τών θαλασσίων κυμά
των· οί Καίσαρες' έ ν  τή'Ρωμη καί οί άρχοντες έν  ταΐς 
Έπαρχίαις, τά όρνεα έπί τών θαλασσών καί οί γύπες 
έπί τών έρήμων ήμιλλώντο κατά τήν ωμότητα. Έ ά ν  
ήτο δυνατόν ν ά  συσσωρευθή σήμερον τό άγιον αίμα ή. 
τά ιερά όστά' τών φονβυθέντων μαρτύρων, ποταμοί· 
αιμάτων θ ά  έξέβλ\>ξογ εκ τής γής καί λόφοι όστέων 
έπί γής θ ά ' ένεφανίϊ,οντο. . Κ αί όμως τί πάντα ταύτα 
κατώρθωσαν; ένα αιώνα μετά Χριστόν έχριστιανίσθη 
ό κόσμος, καί τό πρόσωσον τής γής μετεβλήθη· Τερ- 
τυλλιανός δέ, σπουδαίος Απολογητής τού χριστιανισμού, 
είς τό θαύμα τούτο έκπλητκος άτενί^ων, δέν υπάρχει, 
έλεγεν ένθουσιών, γω νία γής, όπου δέν ίδρόθη κάί

\  8ΙΝΔΧΩΡΧΤ.

Εκκλησία, χθες δέν ήμεθα έν  τφ κόσμψ, καί σήμερον 
εϊμεθα πανταχοΰ. Τοιαύτη ήτον ή αφανής δύναμις τού 
σταυρωθέντος· καί άν  έπί τέλους έθριάμβευσεν ήτο 
θειον τό έργον, καί ό,τι μ έν  άνθρωποι δήμιο ιιργούσιν, 
άνθρωποι έξηφάνισαν, ό,τι όμως θεϊαι χεϊρες ¿θεμελίω
σαν,' άνθρώχιναι χεϊρες . Αδυνατούσι νά  άφανίσωσιν. 
Έκτοτε 19 παρήλθον αίώνες· άνατροπαί καί άναστατώ- 
σεις τόν κόσμον έτάραξαν, νέα  κράτη ένεφανίσθησαν, 
,καί έπί τών ερειπίων αύτών έτερα πάλιν άνεπυργώθησαν, 
άλλά καί ταύτα κατέπεσον, καί έκ τής δό|ης αύτών 
έρείπια . μόνον σώζονται καταστραφέντος μεγαλείου· 
μόνος ό χριστιανισμός μένει Ακλόνητος, καί θά μένη 
είς τό διηνεκές, διόη θείαι χείρες αύτόν Ανίδρυσαν. 
Ναπολέων ό Μέγας έξόριστος έπί τής νήσου Αγίας 
Ε λ ένη ς, έν  σοβαραίς στιγμαίς τού βίου αύτού εύρισκό- 
μενος, Αποτείνεται πρός τόν στρατηγόν αύτού. Βερνάρ
δον, καί παραβάλλων τόν Ίησούν πρός τούς μεγάλους 
άνδρας, τί μένει, έλεγεν , ώ στρατηγέ μου έκ τού 
μεγαλείου ένός Αλεξάνδρου καί Καίσαρος; μόνον τά 
όνόματα αύτών έν  τή ιστορία, άτινα μέ ψυχρόν καρδίαν 
άναφερουσιν οί διδάσκαλοι, σφαγαί δέ- καί καταστροφαί , 
καί καθημαγμένα έρείπια · άναθεωρών δέ έν  τφ παρελ- 
θόντι το ϊδιον αύτού μεγαλείον, χθές, έλεγεν, εις τό 
βλέμμα μου έτρεμεν ή Εύρώπη, καί μυριάδες Ανθρώπων 
τάς προσταγάς μου παρηκολούθουν, καί πρόθυμοι είς 
τάς μάχας παρουσιάξοντο' σήμερον ύπό πάντω ν-έγ- 
κατελείφθην, καί αύριον θά  ύβρί'ξωσι τήν μνήμην μου 
καί οί στενότεροι αύτοί τών φίλων μου. Ε ίς μόνος 
άνευ όπλων καί σφαγών έπόρθησε τόν κόσμον, ιςαί' 
κατέκτησε τάς καρδίας, είς τό όνομα τού όποιου μυριάδες 
άπέθανον, καί μέχρι τής σήμερον θακρύούσιν οί όφθαλμυή. ; 
καί ήλεκτρίϊ,ονται,#αί καρδίαί, καί εινε έτοιμα έκά- 
τομμύρια άνθρώπων ν ά  άποθάνωσιν· ούτος εΐνε ό κατ’ 
έξοχήν Μέγας, ό Υ ιό ς  τού Θεού! Γ. Κ.

3. Η Ε Π Α Ι Τ 1Σ - Είκώ ν ύπό G. Induno (έν σελ. 361). 
Ή  νεάνις, ήν παριστά ή είκών τού διασήμου καλλι
τέχνου καθ. G, Induno, εΐνε τέκνον τής Σαβοίας. Ή  
πατρίς αύτής εΐνε ή μεγαλοπρεπής έκείνη όρεινή χώρα 
ή περί τό γιγαντώδες όρος Montblanc, ήτις είς μέν τόν . 
μακρόθεν προσερχόμενον ξένο ν  αποκαλύπτει θαυμάσια ί 
θέλγητρα, άλλ’ είς τά ίδια αύτής τέκνα μόλις παρέχει 
τά αναγκαία μέσα πρός τό άποί,ήν. Διά τούτο οί κά
τοικοι, πρό πάντων οί παΐδες καί τά κοράσια τών πτω
χότερων, Απέρχονται, όταν έπέλθη ό χειμών, είς άλ
λους όλβιωτέρους τόπους, όπως κερδέσωσι τόν έπιονοιον 
άρτον, έχοντες συνήθως έγχορδόν τι μουσικόν όργανον, 
τήν «Gironda», ώς πιστόν σύντροφον καί ώς πρόσχημα 
τής έπαΐτείαζ. Ούτω καί ή πτωχή νεάνις τής ήμετέρας' 
έίκόνός κατά τήν άπό κώμης είς κώμην καί άπό πό- 
λεως είς πόλιν περιπλάνησίν της, κουρασθείσα Αναπαύ
εται ήδη έπί όλίγας στιγμάς έπί τού χιονοσκεπούς θρα
νίου, ίνα  μετ' ού πολύ άναλάβη πάλιν τήν όδοιπο- 
ρίαν της.

4- Ο EPAXTlKX'NHS. Είκώ ν ύπό Έρνέστου Μεσσο- 
ν ιέ (έν σελ. 365). Ό  Meissonier, περί τού όποίο.υ καί 
έν  τφ προηγουμενψ άριθμφ καί άλλοτε πρότερον έλά- 
βομέν άφορμήν νά  γράψωμεν διεξοδικώτερον, μετ’ ί§ι-

αιτέρας άγάπης έπεξειργάΚ,ετο μικρογραφικάς εικόνας· 
πολλαί τών εικόνων αύτού εΐναι τόσον μικραί, ώστε 
δύνανται σχεδόν νά  καλυφθώσιν ύπό τής παλάμης ένός 
άνδρός. Κατ’ Αναλογίαν πρός τό μέγεθος μία είκών 
τού Meissonier έχουσα έπιφάνειαν ένός τετραγωνικού 
μέτρου θά έξετιμάτο 23/4 έκατομμύρια φράγκα. Είς τήν 
τάξιν τών μικρογραφικών τούτων εικόνων άνήκει καί 
ό «’ Ερασιτέχνης» ή ώς ώνομάσθη ύπό τού ζωγράφου 
«L’amateur des gravures»;

5. ΒΙΝΔΧΟΡΣΤ, μετά βιογραφίας (έν σελ. 368)·
'Ο πρό τινων ήμερών άποβιώσας Αρχηγός τού κλη-. 

ρικοΰ κόμματος έ ν  τφ  Γερμανικά κοινοβουλίω Βίνδ- 
χωρστ έγεννήθη έν  Κάλκεγχωπ (παρά τφ Όσναβρυκ 
έν  Βεστφαλία) τή I J  Ιανουάριου ι8ΐ2.  Ύ πό τών γο
νέω ν αύτού, πτωχών χωρικών, προωρίσθη διά τό έκ- 
κλησιαστικόν στάδιον, Αλλά προτίμήσας τήν σπουδήν 
τής νομικής έγεινε δικηγόρος καί τφ 1849 έξελέχθη 
βουλευτής έν  τφ κοινοβουλίψ τού Άννοβέρου. Έ ν  έτει 
1851 διωρίσθη ύπό τού Βασιλέως Γεωργίου ύπουργός 
τής Δικαιοσύνης, μέχρι τού ι886, ότε τό Αννόβερον 
σύνεχωνεύθη είς τήν Πρωσσίαν. Είτε έχων τήν διεύ- 
θυνσιν" τού ύπουργείου εϊτε διατελών έκτός τής άρχής, 
ό Βίνδχωρστ ύπήρξεν ό μάλλον άφωσιωμένος τών συμ- ;  
βούλων τού στέμματος τού. Άννοβέρου. — “Οτε, τφ 
i8é>7 , είσήλθεν είς τό Βορειογερμανικόν Κοινοβούλιον,. 
άνέλάβε φυσικώς τήν Αρχηγίαν τού κόμματος τών 
Ρουέλφων, έν  ταύτη δέ διέμεινε. μέχρι θανάτου, καί 
ένφ  διεμαρτόρετο πέρί τής πίστεώς του πρός τήν Αύτο- 
κρατορίαν,. α ί προσωπικαί συμπάθειαί του άνήκον είς 
ύπόθεσιν ήν έγνώριξεν ώς διά παντός άπολεσθεϊσαν. — 
Α λλ ’ ό Βίνδχωρστ ήτο πρό παντός καθολικός· καθολι
κός πιστεύών, καθολικός τού κόσμου, καθολικός πρα
κτικός· τό όποιον δέν ήμπόδισεν αύτόν, έν  έτει 1887, 
ν ’ άντιστή είς τά ; διαταγάς- τής Α γίας Έδρας, λαβούσης 
τό μέρος τής Γερμανικής κυβερνήσεως καΐά τάς έκλο- 
γάς. Αφ’ ής ήμέρας ό Βίάμαρκ ήρχισε τόν κατά τής 
παπωσύνης πόλεμον, δέν έσ.χεν έχθρόν μάλλον έπικίν- 
δυνον καί μάλλον άκαταπόνητον έκείνου, δστις ώνο- · 
μάξετο «ή μικρά Έξοχότης», — Ό  Βίνδχωρστ ύπήρξεν · 
ό θαυμαστότερος γνώστης τής κοινοβουλευτικής τακτι
κής, έίράμιλλος κατά τούτο τών μεγαλειτέρων κοινο- 

. βουλευτικών άνδρών τής Α γγλ ία ς .. Ούδείς έγνώρφε 
κάλλιον αύτού νά  διαπραγματεύεται, νά  Ιητή, νά  λαμ- 
βάνη, νά  προσφέρη Ακόμη, Αλλ’ οόδεποτε νά δίδη. Τάς 
μεγαλειτερας του έπιτυ^ίας δέν όφείλει είς τήν εύ- 
γλωττίαν του, ήτις ήτο εύχερής, πρωτότυπος, φιλοπαί- 

I γμω ν καί χαρίεσσα, άλλ’ είς τούς έν  τοίς διαδρόμοις 
τού κοινοβουλίου συνδυασμούς καί είς τάς έν  ταίς αί- 
θούσανς ένεργείας του. Ή το  6 μόνος άνθρωπος ό δυ- 
νάμενος νά  καυχηθή δτι έκίνησε τόν σιδηρούν Αρχικαγ- 
κελλάριον καί Απέθανεν έν  πλήρει θριάμβψ, καθ' ήν 
στιγμήν έξαφανίϊ,εται τό τελευταίον ίχνος -τών κατά 
τού καθολικισμού βισμαρκείων νόμων. — Ό  Βίνδχωρστ 
ήτο ό μόνος Ανήρ ό δυνάμενος νά διατηρήση ήνωμένον 
τό μέγα κόμμα τών έν  Γερμανίς. καθολικών. Τ όν θά
νατον τού Βίνδχωρστ έθρήνησαν δλοι οί Γερμανοί, όλα 
τά πολιτικά κόμματα, διότι ό μέγας ούτος βήτωρ καί· 
έξοχος πολιτικός ίμο άνήρ Αγαθός καί γενναιόφρων.

KABIÛ. ΓΟΜΟΣ Στ'.
' V.'.
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Ή  λ ύ σ σ α τ ώ ν κ υ ν ώ ν .  Έ ξ  όλων τά>ν νόσων, ύφ" ώ ν προσβάλ
λονται οί κύνες, ή φοβερωτάτη είνε ή λ ύσσ α' ,  ήτις 4ν  πρώτοις ού 
μόνον εις τούς λοιπούς κύνας καί τά άλλα κατοικίδια ζώα άλλά καί

- εις τόν. άνθρωπον ε ίνε  εις άκρον έπικίνδυνος. Συνήθως παρουσιά
ζεται ή νόσος αύτη πρώτον είς τούς ηλικιωμένους κύνας, ώς έπί τύ 
πλείστον κατά τό θέρος, όταν έπικρατή πολύ δυνατός καύσων, ή τόν 
χειμώ να κατά τό δριμύτατον ψύχος. Τά έξωτερικά γνωρίσματα, έξ 
ώ ν  διακρίνεται ή λύσσα, είνε, ότι ό κύων μεταβάλλει τούς τρόπους 
καί την συμπεριφοράν-του, δεικνύει ύπουλον καί δολίαν φιλοφρο
σύνην, μ ο υ γ γ ρ ί ζ ε ι  κατά τού κυρίου του, πρός τούτοις δέ φαίνεται 
εις άκρον νυσταλέος καί τεθλιμμένος, άναζητεί πάντοτε θερμούς 
τόπους, άνηζητεϊ συχνάκίς τροφήν, χωρίς όμως νά  τρώγη, πίνει μετά 
λαιμαργίας μ έν άλλά  πάντοτε όλίγιστον ύδωρ καί έν  γένει φαίνεται 
πολύ άνήσοχος, τεταραγμένος καί φοβισμένος. Α ψευδή τεκμήρια 
είνε καί ή άλλαγή τής φωνής τού κυνός καί ή. μετατροπή αυτής εις 
τραχεϊαν καί βραγχώόη όλολυγήν, ή άνορεξία, ή δυσκολία περί τήν 
κατάποσιν τούτΟις προσθετέον, δτι ό κύιυν άφρίζει, προσλαμβάνει 
άμαυρόν βλέμμα, . άγαπμ νά  έΣέρχεται συχνά, λείχει ή καί κατα
βροχθίζει πράγματα μή φαγώσιμα, έπιτεινομένης δέ τής νόσου,

• άναίγει καί κλείει παταγωδώς τάς σιαγώνας, καί δάκνει άνευ έξω- 
τερικής τίνος αίτιας. Κατά τήν περαιτέρω πορείαν τής νόσου έπέρ- 
χεται έμφραξις καί στέγνωσις τής κοιλίας (δυσκοιλιότης), τά ώτα 
χαλαρούνται, ή ούρά κρέμαται πρδς τά κάτω, ό όφθαλμός αΰμαρού- 
ται καί τό βλέμμα γ ίνετα ι λοξόν. Βραδύτέρον ό όφθαλμός γίνεται 
έρυθρός καί φλογίζετρι. Ό  κύων μένει άναίσθητος πρός τάς θω 
πείας , δέν ύπακόύει πλέον ούτε προσέχει εις τάς διαταγάς τού κυ
ρίου του, γ ίνετα ι όλονέν περισσότερον άνήσυχος καί περιδεής, τό 
βλέμμα του καθίσταται άτενές. καί φλογερόν, ή κεφαλή του κλίνει 
καί ταπεινούται πολύ, οί όφθαλμοί καί ή χώρα τώ ν παρειών έξογ- 
κούνται, ή γλώσσα κοκκινίζει πολύ καί κρέμαται έξω, έκ τώ ν άκρων 
δέ τόδ στόματος ρέει γλοιώδης ύλη. Μετ’ όλίγον δέν υλακτεί πλέον, 
άλλά μόνον μούγγρίζει, καί δέν άναγνω ρίζει πλέον ούτε τόν κύ- 
ρ ι ό ν τ ο υ  ούτε άλλα πρόσωπα. Έ ν φ  καίεται ύπό δίψης καί λ α χ τ α 
ρ ί ζ ε ι  δ ι ά  ν ε ρ ό ,  δέν δύναται όμως ν ά  τό' καταπίη. Κ α ί ά ν  άκόμη 
διά βιαίων μέσων έγχυθξ εις τό στόμα του ύδωρ, προξενεί · αύτιό 
πνιγμόν καί. σπασμωδικήν συστολήν τώ ν μυώνων τού φάρυγγος. 
Ά π ό  τούδε δ. κόων καταλαμβάνεται ύπό ύδροφοβίας, καί άποφεύγει 

■ πάν βευστόν. Δέν κατακλίνεται πλέον έπί τού έδάφους, άλλά  περι
φέρεται οίονεί κρυψιβατών, λοξά βλέπω ν, κρεμαμένην έχω ν τήν 
ούράν, καί ούδαμού εύρίσκων ήσυχίαν.

Τώρα μόλις άναπτύσσεται ή νόσος καί άποβαίνει ή εις τήν 
ή ρ ε μ ο ν  ή είς τήν μ α ν ι ώ ^ ή  λύσσαν. Κατά τήν ήρεμον λύσσαν 
οι όφθαλμοί είναι φλογισμένοι μ εν άλλ ’ άμαυροί (θολοί) καί άτε- 
νείς , ή γλώσσα γίνετα ι ύπόγλαυκος καί κρέμαται πολλάκις πολύ 
έξω. Λευκός άφρός καλύπτει τάς γω νίας τού στόματος. Τό στόμα 
είνε πάντοτε άνοικτόν, ή δέ κάτω σιαγών είνε παραλελυμένη καί 
κρέμαται χαλαρά πρός τά κάτω. Τ ή ν  ούράν μεταξύ τώ ν σκελών 
καί κεκλιμένην έχω ν τήν κεφαλήν τρέχει 6 κύων κλονούμενος καί 
παραπαίων, διανύει πολλάκις μακροτάτας άποστάσεις, καί δάκνει 
πάν τό προστυχόν, πρό πάντων δέ άλλους κύνας. "Α ν άπαντήση'

- έμπόριόν τι μή έπιτρέπον αότψ νά  έξακολουθήση’ τήν κατ' εύθεΐαν 
. πορείαν τού, περιφέρεται έν  κύκλω κλονούμενος, πίπτει πολλάκις,

- καί άγω νιά  δπως άναπνεύση.
ί "·- - Κ ατά τήν μανιώδη καλόυμένην λύσσαν, ό όφθαλμός τού κυνός 
λάμπει οίονεί σπινθηροβολών, αί κόραι τώ ν όφθαλμών εύρύνονται, 
τό στόύ,α μένει άνοικτόν καί υγραίνεται ύπό όλίγου μόνον σιάλου, 
Λ δέμίπόγλαυκος γλώσσα κρέμαται έκ τού στόματος πρός τά κάτω.

- Κ αί άναπτυσσομένου έτι τού τύπου τούτου τής νόσου, ό κύων δει
κνύει μεγάλην άπείθειαν καί δολιότήτα καί κατ' αυτού τού κυρίου 

κάπτει άκουσίως μυίας ή ό,τι άλλο έλθη πλησίον του, έφορμα 
. κατά τώ ν όρνίθω ν .καί κατασπ'αράσσει αύτάς, χωρίς ν ά  τάς τρώγη,

προσελκύει δελεαστιΚώς άλλους κύνας πλησίον του καί είτα έπιτί- 
θεται κατ' αύτών μανιώδης, τρίζει τούς όδόντας, διαστρέφει καί πα· 
ραμορφόνει τό ρόγχος, κνύζεται (κλαυθμηρίζει), λείχει μέ τήν φλο- 
γισμένην γλώσσάν του τά χε ίλη , προσέτι δέ καί κλώζει (πλαταγεϊ 
μέ τήν γλώσσαν) έκχέων συγχρόνως ύδατώδες σίαλον. 'Από τού 
ύδατος άποστρέφεται κλονούμενος, ένίοτε όμως διέρχεται κολυμβών 
ήύακας καί έλη. Δάκνει πάν τό προστυχόν, πολλάκις μάλιστα καί 
άψυχα άντικείμενοΓ, ά ν  δέ είνε άλυσίδετος δάκνει τήν άλυσίν του. 
Κατά τήν μαρτυρίαν τού Hackenbarth, κύων τις λυσσών διήνυσεν 
έντός τριών ώρών διάστημα 24  χιλιομέτρων, κατά δέ τήν πορείαν 
του τούτην είσώρμησεν εις έξ χωρία καί είς πλείστα έπαύλια, καί 
έδάγκασεν δλους τούς κύνας καί τούς χοίρους, δσους συνήντησε. 
προσέτι δέ καί δύο άνθρώπόυς.

Κ αί παρά τοίς άρχαίΟις "Ελλησιν ήτο γνωστή ή λύσσα τών 
κυνών, εί καί ή νόσος αύτη παρουσιάζεται έν τή μεσημβρινή Ευρώπη 
πολύ σπανιώτερον ή έν  Γερμανίςμ Έ ν  ταϊς χώράις τής κατεψυγ- 
μένης καί τής διακεκαυμένης ζώνης ή λύσσα ή σπανίως ή ούδόλως 
παρουσιάζεται. Ούτω λ . χ. έν  τή κεντρώοι Ά σ ία , ώς διαβεβαιοί ό 
Walter, καί έν  όλη τή Αύστραλίψ,. ώς διαβεβαιοί ό Lendenfeld, ή 
λύσσα είνε άγνωστος· καί παρά τοίς ήττον πεπολιτισμένοις λαοί; 
όύδαμοδ φαίνεται ή νόσος αύτη έκρηγνυμένη μεταξύ τών έγκαταλε- 
λειμμένω ν καί άδεσπότων κυνών. .

Π ολλοί έπανειλημμένως ίσχυρίσθησαν ότι ό άνθρωπος δέν 
προσβάλλεται ποτέ ύπό τής λύσσης, καί ότι όσοι άνθρωποι ένομί- 
σθησαν πάσχοντες ύπό τής νόσου τούτης, έπασχον κυρίως έξ άλλω ν 
τόσων,  άς οί Ιατροί άπατηθέντες συνέχεαν μετά τής λύσσης τών 
κυνών. Ό  έοφαλμένος ουτος ισχυρισμός βασίζεται έπί τού γεγονό
τος, ότι μερικά έκ τών φαινομένων τής λύσσης παρουσιάζονται καί 
είς άλλας νόσους, ένφ ή λύσσα, ώς ίδιαιτέρα νόσος, χαρακτηρίζεται 
μ ό νο ν  έκ τού συνόλου τώ ν έκφάνοεων αυτής. Ή  τρανωτάτη άπό· 
δειξις, ότι ό άνθρωπος πράγματι προσβάλλεται ύπό τής λύσσης, είνε 
δτι κατωρθώθη δι’-. έμβολιασμού νά  μεταδοθή ή νόσος έκ λυσσών- 
τω ν άνθρώπων πάλιν είς κύνας καί είς άλλα ζώα. Ωσαύτως είνε 
βέβαιον ότι ύπό τής φοβερός ταύτης νόσου προσβάλλονται όχι μόνον 
κύνες, άλλά καί λύκοι, άλώπεκες, γ α λ α ΐ, ίπποι, βόες', αίγες καί 
πρόβατα.

Εύτυχώς δέν έμπίπτει είς τήν νόσον ταύτην (τήν λύσσαν) άνεξαι- 
ρέτως πάς άνθρωπος, δηχθείς όπύ πράγματι λυσσώντος κυνός, διότι τύ 
δήγμα δέν είνε πάντοτε Ιξ  ίσου έπικίνδυνον. Τό μέγεθος τού κ ιν
δύνου έξαρτάται, κατά τόν Wolffberg, έκ τής προόδου τής έν  τω ζώψ 
νόσου, έκ τής ποσότητος τού έν  τφ δήγματι έγχυθέντος δηλητηρίου, έκ 
τού μεγέθους τού δήγματος καί έκ τής θέσεως αύτοΰ τού δηχθέντος 
μέλους. Περί τού δευτέρου μάλιστα τώ ν όρων τούτων παρατηρητέον 
δτι τά ένδύματα πολλάκις ¿μποδ,ίζουσιν έντελώς τήν είς τύ σώμα 
άφιξιν τού δηλητηρίου, εντεύθεν δέ έξηγείται ότι έκ 59 άνθρώπων, 
δηχθέντω ν διά μέσου τώ ν ένδυμάτων ύπό λυσσώντων λύκω ν, είς 
μόνος άπέθανεν, ένφ  έξ 85 άνθρώπων δηχθέντω ν είς άκάλυπτα 
μέρη τού σώματος άπέθανον 66 ύπό λύσσης, Ό ς  πρός τήν θέσιν 
τού δηχθέντος μέρους τού σώματος παρετηρήθη δτι έκ τών δηχθέν- 
τών είς τό πρόσωπον άπέθανον ηο, εις τάς χείρας 63, είς τό ν  κορ
μόν 63, είς τά. κάτω μέλη 28, εις τά άνω μέλη 20 τοίς έκατόν.

'Α νέκαθεν έξευρέθησαν πολλά μέσα κατά τής λύσσης, τών 
όποίων δμως ή έπιτυχία ήτο λ ία ν  αμφίβολος, διότι πρός τοίς άλλοις 
ήγνοείτο εις τάς πλείστας περιπτώσεις ά ν  τά δακόντα ζώ α ήσαν 
πράγματι λυσσαλέα ή μόνον ύποπτα. Τό άσφαλέστατον έκ τώ ν 
μέσων τούτων ήδύνατο νά  ήνε ή καυτηρίασις τής πληγής, ήτις όμως 

' έπρεπε ν ά  γείνη  άμέσφς μετά τήν δήξιν καί τελείως, πριν ή -τό δη- 
λητήριον είσδύση είς τό σώμα. Κατά τούς ήμετέρους χρόνους ή άσφα- 
λεστάτη θεραπευτική μέθοδο^ είνε ώς γνω στόν ή τού Παστέρ, δι’ ής 
άπό τόύ 1885 έσώθησαν μυριάδες άνθρώπων, δηχθέντων ύπό λυσ
σώντων ζώων.

Χ ρ ή σ ι ς  τ ο ύ  φ α ρ μ ά κ ο υ  το ύ  Κ ώ χ  ε ίς  μ ή φ θ ι σ ικ ο ύς .  Έ ν  
τώ Συλλόγψ τώ ν παθολόγων έν  Βερόλίνφ άνεκοίνωσεν έσχάτως ό 
ιατρός Δρ, Iienvers τάς έπί τίνος άσθενούς παρατηρήσεις αύτού, αί- 
τινες έχουσι μεγίστην σπουδαιότητα πρός'έξακρίβωσιν τής δ ι α γ ν ω 
σ τ ι κ ή ς  ά ξ ί α ς  τού φαρμάκου τού Κ ώ χ ,  διότι τώρα πρώτον έπικυ- 
ροϋται διά νεκροψίας ή καί πρότερον ήδη έπί ζώ ντω ν γενομένη 
παρατήρησις δτι τό φάρμακον τού Κ ώ χ προκαλεί άντίδρασιν καί έκ 
μή φθισικών. Έ ν  τή προκειμένη περιπτώσει ή άσθενής ήτο γυνή 
πάσχουσα έκ πυώδους πρήσματος τώ ν νεφρών (πυονεφρώσεως)· άλλ' 
έπειδή κατ' άρχάς δέν ήδύνατο ώρισμένως ν ά  έξακριβωθή ή φύσις 
τού νοσήματος, έγένοντο πρός δοκιμήν ένέσεις κοχίνης είς τήν 
ασθενή, καί δή κατ’ αύξανομένας δόσεις έκ 2, 4 καί 6 χιλιοστημο
ρίων τού γραμμαρίου. Μεθ’ έκάστην έκ τώ ν ένέσεων τούτων έπήρ- 
χετο ισχυρά άντίδρασις μέ αύξησιν τής θερμοκρασίας του σώματος 
μέχρι 40 βαθμών καί έπανειλημμένας φρικιάσεις. Μετά τήν τελευ- 
ταίαν ένεσιν έπηκολούθησε καί βήξ μετά αποχρεμμάτων, άνω θεν 
δέ τού δεξιού πνεύμονος ήκούσθη ξηρός θροΰς · μετά τρεις δμως ήμέ- 
ρας έπαυσαν ταύτα, καί οί πνεύμονες άνέλαβον έντελώς τήν κανο
νικήν τω ν κατάστασιν. Ά λλαι τοπικοί μεταβολαί δέν παρουσιάσθη- 
σαν κατά τάς αντιδράσεις. Είς τά άποχρέμματα ούδέν βακτηρίδιον 
τής φυματιώσεως εύρέθη. Ή  άσθενής μετ' όλίγας ήμέρας άπέθανεν 
έξ ής έπασχε νόσου τώ ν νεφρών, κατά δέ τήν νεκροψίαν, ήτις έγέ· 
νετο έν  τψ έν Βερόλίνφ παθολογικψ Ίνστιτούτφ, δέν ήδυνήθη νά  
εύρεθι", ούτε είς τούς πνεύμονας ούτε άλλαχού τού σώματος φυμα
τιώδης τις έστία- Τοιουτοτρόπως φαίνεται άποδεικνυόμενον ότι καί 
οί μή φθισικοί άντιδρώοιν είς τό φάρμακον τού Κ ώ χ καί μάλιστα 
είς μικράς δόσεις καθ' δ ν  άκριβώς τρόπον καί οί φθισικοί, ένφ ό 
Κ ώ χ έν  τή γνωστή αύτοΰ δημοσιεύσει έδήλωσεν ότι οί μή φθισικοί 
μ όνον είς μεγάλας δόσεις άντιδρώσι καί μέ μικράν αύξησιν τής θερ
μοκρασίας. Ό  καθ. 'Ρένβερς λέγει ότι είς τήν πυρετώδη άντίδρασιν 
έν  γένει πρέπει ν ' άποδοθή όλιγωτέρα σπουδαιότης ή είς τήν τοπι
κήν άντίδρασιν, ήτις μόνη δύναται νά  θεωρηθή έχουσα διαγνωστικήν 
ά ξία ν · διότι αύτη μέχρι τούδε παρετηρήθη πράγματι παρουσιαξομένη 
μόνον είς τούς έκ φυματιώσεως πάσχοντας.

Π ε ρ ί  τ.οΰ φ α ρ μ ά κ ο υ  το ύ  L i e b r e i c h .  Κατά τήν τελευ- 
ταίαν συνεδρίασιν τής βερολινείου Ιατρικής Εταιρίας άνεκοίνώσεν 
ό διευθυντής τού νοσοκομείου Moabit, ό Δρ. Π. Γοότμαν, ότι έξ έν- 
ν έα  περιπτώσεων φυματιώσεως, καθ' άς έκαμε χρήσιν τού φαρμάκου 
τού liebreich, είς τρεις πς^ιετήρησεν έρεθισμούς τώ ν νεφρών, οίτινε£ 
έπετάθησαν μέχρι άληθούς φλογώσεως τώ ν νεφρών, οϋδεμίαν δέ 
σημαντικήν βελτίωόιν. "Ενεκα τούτου συνέστησε μεγάλην προσοχήν 
έν τή χρήσει τού φαρμάκου τούτου. Τοόναντίον, άλλος τις Ιατρός, 
ό Δρ. Λουβλίνσκης, όστις είχε κόμη χρήσιν τού φαρμάκου τού Lieb
reich εις 23 άσθενεϊς πάσχοντας έκ φυματιώσεως, άνεκοίνωσεν εύα- 
ρεστοτέρας είδήσεις περί τών άποτελεσμάτων τής θεραπείας αύτοΰ. 
Έ ν  μιοί περιπτώσει φθίσεως τού λάρυγγος έπετεύχθη ήδη έντελής 
καί διαρκής θεραπεία- έτερός τις φθισικός δύναται ώσαύτως ν ά  θεω
ρηθή ώ.ς θεραπευθείς, ένφ οι λοιποί εύρίσκοντάι είς προφανή.καλλι- 
τέρευσιν. Σημαντικάς διαταράξεις τώ ν νεφρών παρετήρησεν έν  μιφ 
μόνη περιπτώσει, άλλ ' α ί διαταράξεις α&ται ταχέως ήφανίσθησαν διά 
τής χρήσεως όπίου.

Ή  ό σμ ή τής γη ς . Κ ατά τήν συνεδρίασιν τής 'Ακαδημίας 
τώ ν 'Επιστημών έν  Παρισίοις, τή 23. μαρτίου άνεγνώσθη μία δια- 
,τβίβή τού M. Andre, περί «τής όσμής τής γη ς ·. Ή  γή έχει.ίδ ιόν τι 
άρωμα, τό όποίΟν· έκαστος άνθρωπος άντελήφθη διερχόμενος τούς 
άγρούς ή τούς κήπους, κατά τόν μήνα μάρτιον λόγου χάριν. Ποία

είνε ή φύσις τού άρώματος τούτου; ΟΙ κύριοι Berthelot καί André 
προοεπάθησαν ν ά  τήν  έρευνήσωσιν· άλλά τό πρόβλημα είνε δόσκο- 
λον. Ή  όσμή τής γής ένομίσθη προερχόμενη έκ τού σχηματισμού 
ά λ κ ο ο λ ί ο υ  (οινοπνεύματος). Ό  Μ. Munti ΙδΙφ εΰρεν έν τψ έδάφει 
μικράν τ ινα  ποσότητα άλκοολίου, τούθ' όπερ άλλως τε έξηγείται έκ 
τώ ν πολυπλόκων άντιδράσεων αίτινες παράγονται έν  τσ.ί( γαίαις- 
Ό  Berthelot θεωρεί ώς πιθανώτερον ότι ή όσμή έκείνη παράγεται 
έκ τίνος είδους καμφόρας, έκ τίνος καμφοροειδούς ύλης (d’une sub
stance camphrée). Ά ί  μέλλουσαι έρευναι θ ά  διαλευκάνωσιν άναμ- 
φιβόλως τό σκοτεινόν τούτο ζήτημα. Μέχρι τούδε κατώρθωσαν ν  
άπομονώσωσιν οί άνω  μνημονευθέντες χημικοί μικροτάτην μόνον 
ποσότητα τού άρώματος τής γή ς , μόλις έν  γρ α μ μ ά ρ ιο ν  έντεΰθεν 
έννοείται πόσον είνε δύσκολον νά  ύποβληθή εις άνάλυσιν. Αλλ' 
δπως δήποτε καί ά ν  έχη, τό άρωμα τούτο έχει ίσχυροτάτην όσμήν, 
έπαισθητήν είσέτι καί όταν τό βάρος τής όφραντής ύλης περιορισ&ή 
είς έν  τ ρ ι σ ε κ α τ ο μ μ υ ρ ι ο σ τ ό ν  τ ο ύ  χ ι λ ι ο σ τ ο γ ρ ά μ μ ο υ .

Γ υ ν α ί κ ε ς  φ ο ι τ ώ σ α ι  έ ν  π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο ι ς .  Ό  άριθμός τών 
έν τοίς πανεπιστημίοις καί ταίς άκαδημίαις τής 'Ελβετίας σπουδα· 
ζουσών γυναικώ ν άνέρχεται κατά τό παρόν έξάμηνον είς 402- Τό 
μόλις άπό ένός καί ήμίσεως έτους υφιστάμενον πανεπιστήμιον τού 
Krauburg δέν άριθμεϊ έπί τού παρόντος ούδεμίαν φοιτήτριαν ή Ακα
δημία έν  Neuchâtel άριθμόϊ 2 φοιτητρίας, τό πανεπιστήμιον τής πό- 
λεως Basel, είς τό όποιον ή φοίτησις καθίσταται διά  τού κανονισμού 
δυσχερής είς τάς γυναίκας, άριθμεί μ ίαν μόνην, τό έν  Λωζάνη 
Πανεπιστήμιον 13 , τό τής Ζυρίχης 90, τό τής Βέρνης 146 καί τό τής 
Γενεύης 150  φοιτήτριας. Ό  άριθμός τώ ν έγγραφειοών είς τά  μη
τρώα γυναικώ ν άνέρχεται είς 22g, ένφ πρό πέντε ,έτών άνήρχετο 
μ όνον είς ΐ2ς, πρό δεκαετίας δέ μόλις είς 5 1·

Ό · μ έ γ ι σ τ ο ς ,  μ ε τ ά  τ ό ν  E d w i n  B o o t h ,  ’Α μ ε ρ ι κ α ν ό ς  
η θ ο π ο ι ό ς  διά τά δράματα τού Σαιξπήρου, 0 ’Lawrence Barret, άπέ- 
θανε πρό ττνων ήμερων αίφνηδίως έν Νέα Ύόρκη έκ συγκοπής 
τής καρδίας. Ό  Barret έδιδε παραστάσεις μετά τού Booth έν  τψ 
θεάτρφ τής Νέας Ύόρκης Broadway. Ό  έξοχος ούτος υποκριτής 
τώ ν δραμάτων τού Σαιξπήρου, άνέβη κατά πρώτην φοράν έπί τής 
σκηνής έν  ήλικίψ δεκαπέντε έτών, άπέθανε δέ 53 έτών.

Ν έ ο ν  μ ε λ ό δ ρ α μ α  δ ι ά  τ ή ν  έ ο ρ τ ή ν  τ ο ύ  Κ ο λ ό μ β ο υ .  
Κατά σύστασιν τού Βέρδη άνετέθη είς τόν Βαρώνον Φραγκέττη, 
γνω στόν μελοποιόν τού μελοδράματος «ΑβΜβΙ», ή σύνθεσις νέου 
μελοδράματος φέροντος τό όνομα τού Κολόμβου καί προωρισμένου 
διά  ίή ν  έν  Γενούη κατά τό προσεχές έτος τελεσθησομένην έορτήν 
πρός τιμήν τού μεγάλου έκείνου άνδρός. Ό  Φραγκέττης άνέλαβε 
ν ά  τελειώση καί νά  δώση έτοιμον μέχρι τής I. άπριλίου 1892 τό 
μελόδραμα «Κολόμβος», διά τό όποιον θ ά  λάβη άμοιβήν 35’000 
φράγκων. Ή  πρώτη καί ή δευτέρα πράξις τού μελοδράματος τούτου 
είνα ι ήδη έτοιμαι, αί δέ λοπαί έσχεδιασμέναι μόνον.

Ν έ ο ν  σ ύ σ τ η μ α  τ ώ ν  φ ω ν ο γ ρ ά φ ω ν  τ ο ύ  Έ δ ι σ ο ν .  Ε σ χ ά 
τως μετηνέχθησαν έξ 'Αμερικής είς τήν Ε&ρώπην φωνογράφοι τού 
Έ δ ισ ο ν κατά νέο ν  σύστημα. 01  νέοι οΰτοι φωνογράφοι δέν έχουσι 
ανάγκην άκουστικών σω λήνω ν, δπως γ ίνώ ντα ι άκουστοί συγχρόνως 
είς μεγάλας συναναστροφάς, λέγεται δέ ότι άναπαράγουοιν έν  εύρυ- 
τάτοις χώροις μετά έκτάκτόυ άκριβείας πάσας τάς φωνάς, διαλέξεις, 
άσματα, μουσικήν κτλ. "Η  νέα  αύτη συσκευή δειιίνύει είς δλα αύτής 
τά μέρη πολλάς καί ουσιώδεις τελειοποιήσεις έν  συγκρίσει πρός τάς 
τελευταίας συσκευάς τού φωνογράφου τού Έδισον.
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Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α  Τ Ο Ν  Α Ν Θ Ε Α Ν .

Τό άνθος είνε ιό  άπλούστατον και φυοικώτατον στόλισμα 
τού άνδρώπου καί τής κατοικίας του, διά τούτο δέ καί τό άρχαιότατον, 
E i ;  όλους τούς αρχαίους καί νέους, απολίτιστους, καί πεπολιτισμένους 
λαούς εύρίοκομεν τήν χρήσιν τού φυσικού τούτου στολισμού. Ά λ λ ’ 
όσον δήποτε και ά ν  έζεημάτο τό φυσικόν τούτο κόσμημα καρά τοίς 
άρχαίοις, δέν ύπήρχεν όμως έ μ π ό ρ ι ο ν  τ ω ν  ά ν δ έ ω ν .  . Ή  έμπΟρία 
αϋτη·’ ε ίνε  προϊόν τώ ν νεωτάτων χρόνω ν, προήχδη δέ ταχέως είς 
τοσαύτην άκμήν, ώστε σήμερον έν Ευρώπη έζοδεύονται 61 άνθη πολλά 
εκατομμύρια φράγκων.

Ή  Γαλλία  έδωκε τήν πρώτην ώθησιν είς τήν προαγωγήν τού 
έμπορίου τιΰν άνδέω ν έν  ταίς πλείοταις χφραις τής Ευρώπης. Φιλό- 
κομψοι παριβιαναί κυρίαι προσέλαβον κατ’ άρχάς τά  φυσικά άνθη 
πρός βτολιομόν ού μόνον τών ένδομάτων, άλλά καί τής τραπέζης,

. είς μεγάλα γεύματα, καί τών αιθουσών, μετ’ ού πολύ δέ άνεπτύχδη 
έντεύδεν άληδής τέχνη τού δΐ άνδέω ν στολισμού, ήτις έχρηοίμευοεν 
ώς πρότυπον είς πάοας τάς άλλας χώρας.

Οί δερμότατΟι ζηλωταί τώ ν Γάλλω ν είς πάντα τά άφορώντα 
τόν ουρμόν είναι, μεδ’ .όλας τάς διαφοράς τού έδνικού χαρακτήρος, 
Οί "Α γγλοι καί οί ’Αμερικανοί. Έ ν  'Α γγλ ία  ό δι’ άνδέψ ν στολισμός 
τών αίδομσών είς οίκογενειακάς έορτάς έγένετο άμέβως άοπαοτή 
ουνήδεια, έν  'Αμερική δέ ή πολυτέλεια αϋτη προέβη είς τοοοΰτον 
βαδμόν, ώστε ούδεμίαν πλέον έντύπωοιν ένεποίει τό ουνηδέοτατον 
άκουομα ότι ό δείνα ή δείνα πλούοιος ’Αμερικανός έδωκε πολυτελέ- 
οτατον γεύμα, είς τό όποιον μόνος ό δι’ άνδέω ν στολισμός τής τραπέζης 
και τώ ν αίδουαών έν μέοφ τού χειμώνος έοτοίχιοε τεσσαράκοντα ή 
πεντήκοντα ή καί έζήκοντα χιλιάδας φράγκων. Έ ν  τή πολυτελείς: 
ταύτη οί'Αμερικανοί εκατομμυριούχοι προοεπάδουννάύπερακοντίβωοιν 

. άλλήλους, οϋτως ώοτε έπί τέλους οί πλουοιώτατοι έζ αύτών κατήν- 

. τησαν εις τό σημείον ν ά  έξοδεύωσιν έπ’ εύκαιρία οικογενειακής τίνος 
έορτής πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων φράγκων μόνον δι' άνδη.

Κ αί έν  Γερμανία ή έμπορία τώ ν άνδέω ν είνε οήμαντικωτάτη. 
Πλησίον έκάστης μεγαλειτέρας πόλεως ύπάρχουσι μεγάλα άνδοκομεϊα, 
έχοντα έκτασιν πολλών τετραγωνικών χιλιομέτρων. Έ §  δλων δέ 
τώ ν Γερμανικών πόλεων αί περιφημότατοι διά τά μεγάλα καί 
λαμπρότατα άνδοκομεϊά τω ν είνε ή Ερφόυρτη καί τό Quedlinburg. 
Ά λ λ ’ ή κατανάλωσις τώ ν άνδέω ν έν  Γερμανίφ έλαβε κατά τά 
τελευταία μάλιστα έτη τοσαύτας διαστάσεις, ώστε ή .έγχώριος παραγωγή, 
πρό πάντων κατά τόν χειμώ να, δέν ήδύνατο πλέον ν ά  έπαρκέση 
είς τήν.ζήτησ ιν , καί . ένεκα τούτου έγένετο άναγκαία ή εισαγωγή 
άνδέω ν έκ τού έζωτερικού, ιδία δέ έκ τής Ιταλίας καί τής μεσημβρινής 
Γαλλίας. Έ κ  τών χωρών τούτων είσάγονται ήδη είς Γερμανίαν 
παντός είδους άνδη κατά χιλιάδας έντός ύπερμεγέδων καλάδων, 
διατηρούνται δέ. τόσον δροσερά καί εύδαλή ώστε αδυνατεί τις νά 
πιοτεύση δτι τά άνδη ταύτα έδρέφδησαν πρό τεσσάρων ή καί πέντε 
ήμερων έν  ζένσ ις, μεμακρυσμέναις χώραις, Τό κέντρον τού έμπορίου 
τώ ν φυσικών άνδέω ν έν Γερμανίφ, δσον άφορά τήν είσαγωγήν, 
είνε τό Βερολίνον· έντεύδεν άποστέλλονται τά Ιταλικά άνδη είς 
τά  βορειότερα καί άνατολικώτερα μέρη τής Γερμανίας, ένώ  τά 
δυτικά καί μεσημβρινά μέρη πορίζονται τά άνδη έκ τής μεσημβρινής 
Γαλλίας καί έχουσιν ώς εμπορικόν κέντρον τήν Φραγκφούρτην. Κατά 
τούς μήνας τού χειμώνος, έν  μόνφ τφ Βερολίνψ έζοδεύονται διά 
φυσικά άνδη ΙΟ έως 12 χιλιάδες μάρκων καδ’ έκάστην ημέραν. 
Κατ’ έτος δέ τό έμπόριον τών φυσικών άνδέω ν έν  Βερολίνψ μέν 
υπολογίζεται άνερχόμενον είς μ έως πέντε εκατομμύρια έν όλη δέ 
τη-Γέρμανίφ είς 12  περίπου έκατομμύρια μάρκων. . .

’Επειδή καί είς τά  εύκρατα κλίματα έπικρατοϋσιν έπί όλοκλή- 
ρους μήνας καιροί έπιβλείβείς είς τήν  Λύζησιν καί προκοπήν τώ ν  
άνδέω ν, έγένετο άπό άρχαίων ήδη χρόνων έπαισδητή ή άνάγκη τής 
άντικαταστάσεως τώ ν φυσικών άνδέω ν διά τ ε χ ν η τ ώ ν .

Τεχνητά άνδη κατεσκευάζοντο έν Αίγύπτω όοο περίπου έτη 
πρδ Χριστού, ώς άναφέρει Π λίνιος ό νεώτερος. Οί Ε ίνα ι (Κινέζοι) 
κατεσκεύαζον ωσαύτως έν  τ ή , τρίτη μετά Χριστόν έκατόνταετηρίδι 
πολύ ώραία τεχνητά ά νδη  έκ πτερών καί έκ χάρτου. Ά λ λ ά  μόλις 
κατά τόν δέκατον πέμπτον αίώνα άνεπτύχδη καί κατέστη άληδής 
τέχνη έν  Ίταλί«? ή έκ χάρτου κατασκευή άνδέω ν. Κ α ί κατ’ άρχάς 
μέν έν  τοίς μοναστηρίοις κατεσκευάζοντο τά τεχνητά ά νδ η , όπως 
χρησιμεύωσι πρός στολισμόν, τώ ν άγίω ν βωμών κατά τόν χειμώνα- 
μετ' ού πολύ όμως αί γυναίκες τώ ν πόλεων είδον ότι τά. τεχνητά 
ταύτα άνδη ήσαν καταλληλότατα πρός στολισμόν τής κόμης καί 
τώ ν ένδυμάτων κατά τόν χρόνον τής έλλείψεως τώ ν φυσικών 
άνδέω ν. Τοιουτοτρόπως έν Ιτα λ ία  κατά πρώτον έγεννήδη ό 
βιομηχανικός οδτος κλάδος, τόν όποιον οί Γάλλοι άμέσως προσέλαβον 
καίπροήγαγόν είς τοσαύτην άκμήν, ώστε κατά τόν 17 . α ίώ να έν  Γαλλίφ 
άνεπτύχδη μεγάλη καί σημαντικωτάτη τεχνουργία τεχνητών άνδέω ν. 
Μέχρι τού Ιτοος 1870 έν  μόνη τή πόλει τώ ν Παρισίων ήσχολούντο 
15ΟΟΟ άνδρωποι περί τήν κατασκευήν τεχνητών άνδέω ν, ή δέ άζία 
τών έτησίως κατασκευαζομένων τούτων εμπορευμάτων ύπερέβαινε 
τά 25 έκατομμύρια φράγκων. Από τού γαλλογερμανικοΰ πολέμου 
καί· έζής ήρχισε καί έν Βερολίνψ ή τεχνουργία τώ ν ά νδέω ν νά 
κάμνη μεγάλας προόδους, ούτως ώστε σήμερον ανταγω νίζεται έπι- 
τυχώς πρός τήν τώ ν Παρισίων. Ή  ά|(α τώ ν καδ’ έκαστον έτος 
κατασκευαζομένων έν Γερμανό; τεχνητών άνδέω ν έκτιμάται περίπου 
είς ι8  έκατομμύρια μάρκων. Σήμερον ή Γαλλία καί ή Γερμανία 
προμηδεύουοιν είς δλον τόν κόσμον τεχνητά άνδη, έναμίλλως δέ- 
πρός ταύτας συναγωνίζεται μόνη ή Κ ίνα  μέ τά άρχαιοπρεπή αύτής 
τεχνουργήματα, καί ή Βρασιλία ένδα  κατασκευάζονται έκ πτερών 
δαυμασίως ώραία άνδη. Έ ν  τή κατασκευή τώ ν τεχνητών άνδέων 
οί Γερμανοί καί οΐ Γάλλοι δέν μεταχειρίζονται σχεδδν καδόλου 
πλέον χάρτην, άλλά Ιδιαίτερό τινα υφάσματα. Ή  τεχνουργία αύτη 
προήχδη κατά τά τελευταία έτη είς μεγάλην άνάπτυζιν διά τής 
έφευρέσεως μηχανώ ν καί μεδόδων τελειοτάτων, μεγάλως διευκολυ- 
νούσών τήν κατασκευήν τώ ν τεχνητών ά νδέω ν. Είς τήν τελειότητα 
ταύτην σπουδαιότατα συνετέλεσε καί ή έφαρμογή τής άρχής τού 
καταμερισμού τών έργων. Σήμερον δηλαδή έκαστον έργαστήριον ή 
κατασκευάζει έν  μ όνον ώρισμένον είδος ά νδέω ν, οΐον ρόδα μόνον, 
ή κρίνα, ή τεχνητήν χλόην, ή φόλλα φοινίκων, ή περιορίζεται έτι 
μάλλον είς τήν κατασκευήν ώρισμένου τινός υλικού, χρησιμεύοντος 
έν  ίδιαιτέροις έργαστηρίοις διά τά τεχνητά άνδη. Ούτω λόγου χάριν 
ύπάρχει ώρισμένον τεχνουργείον κατασκευόζον μ όνον λεπτούς σω
λήνας έκ κόμμιος, χρησιμεύοντας διά τά στελέχη κρίνω ν· έτερον 
έργαστήριον κατασκευάζει άλλα ώρισμένα μέρη τού άνδους καί ούτω 
καδ’ έζής. ’ Ιδιαίτεροι καλλιτέχναι άσχΟλούνται μόνον μέ τόν χρω
ματισμόν τώ ν άνδέω ν, ϊν α  φαίνωνται ώς φυσικά. — Τ ά  τεχνητά 
άνδη χρησιμεύουσι πρό πάντων πρός καλλωπισμόν τώ ν κυριών, (τών 
πίλων, τών ένδυμάτων κτλ.), άλλά καί πρός στολισμόν τώ ν δωμα
τίων. Πρός στολισμόν- τώ ν τοίχων κατασκευάζονται καί έκ πορσελ- 
λάνης ά νδ η , άληδινά  θαύματα τής τεχνουργίας, διότι πρός άπομί- 
μησιν φυσικού άνδους δέν ύπάρχει ύλικόν σκληρότερον καί μάλλον 
δυσμεταχείριστον τής πορσελάνης. Ή  έζ ύάλόυ κατασκευή άνδέω ν 
εύρίσκεται ήδη έν παρακμή, διότι ιό  ύλικόν είνε πολύ εόδραυστον.'

-#·-
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