
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ.

"Έτος Πρώτον.—Έν Κωνσταντινουπό.Ιει, τή I ’Ιουνίου !8~9. — Τεΰχος "Εχτον.

ΕΙΙΕΙΣΟΔΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 
ΔΕΑΠΓΙΩΡΓΙΙ.

'Ο άνήρ τοϋ ύποίου τδν θάνατον άπαραμυθή- 
τως θρηνεί σήμερον δ έλληνισμδς, καί λίαν δι
καίως, ήτο καθ’υπερβολήν ΘΡΗΣΚΟΣ, ώς κοινώς 
λέγομεν, και Sv τών αιτίων άπερ κατέστησαν αύ
τδν τοσοΰτον άγρυπνον φύλακα τών δικαιωμάτων 
τής Μ. τοϋ Χριστού Εκκλησίας, άτινα παρώρμη- 
σαν αύτδν δπως τοσοΰτον δραστηρίως ένεργήση 
υπέρ τής πνευματικής τιμωρίας τών κατ’ αύτής 
ανταρτών Βουλγάρων, ύπήρξεν άναντιρρήτως τδ 
αίσθημα τής εύλαβείας αύτοΰ πρδς τά καθεστώτα 
καί τάς παραδόσεις τής όρθοδόξου θρησκείας.

'Οπότε μετά τοΰ κ. Ν. Περόγλου καί τού κ. 
Λεωνίδου Δεληγιώργη, άδελφού τού αειμνήστου 
πολίτου, έξεδίδομεν καί συνετάττομεν τδ ΜίΛΛον 
της Ανατολής, δεχόμεθα αίφνης είς τδ γραφεΐον 
ήμών, κατά μήνα Σεπτέμβριον του I 862, Sv άρ- 
θρον περί άνεξαρτησίας τής ’Εκκλησίας, ένφ κατά 
θεωρίαν μέν κατεκρίνετο πασα έπέμβασις τής πο
λιτείας είς τά εκκλησιαστικά πράγματα, κατ’ ε
φαρμογήν δέ κατεδικάζοντο μέτρα τινά δι’ ών ή 
Κυβέρνησις τού *Οθωνος έπεζήτει τήν παρέμβασιν 
τού κλήρου καί τού εκκλησιαστικού άμβωνος είς 
προτροπήν τών 'Ελλήνων Χριστιανών ίνα μένωσι 
πιστοί είς τήν κειμένην βασιλικήν εξουσίαν. Τδ 
άρθρον συντεταγμένον ύπ’ αύτοΰ τοΰ Έπαμεινών- 
δου Δεληγιώργη ήτο γεγραμμένον μετά πολλής 
λογικής καί μετά πάθους θρησκευτικού δπερ 
προώριστο νά έμποιήση μεγάλην αίσθησιν εϊς τε 
τά πλήθη καί τήν Κυβέρνησιν’ άλλά άντέκειτο 
πρδς τάς ιδέας τής πλειονοψηφίας τής συντάξεως 
καί δέν ήδύνατο νά δημοσιευθή ή ώς ξένον, μετ’ 
αστερίσκων’ διότι, άν καί ή έφημερίς έκείνη πα- 
ρεστάθη ώς τυφλδν δργανον τοΰ Κ. Ε. Δεληγιώρ
γη ήμεϊς δέ έσυκοφαντούμεθα ώς υπεύθυνοι συν- 
τάκται αύτοΰ, ούδέποτε έπαύσαμεν έργαζόμενοι 
έν πλήρει άνεξαρτησία φρονημάτων, έθεωρούμεν δέ 
μόνον ώς εύτύχημα ήμών δτι έν δλίγοες διέφερον 
ταΰτα τών τοΰ Κ. Δεληγιώργη. Συναντηθέντες 
μετ’ αύτοΰ καί οι τρεις συντάκται τού Μέ.1.1ον- 
τος τής ’.4ι,ατο.1ής έν τή οικία αύτοΰ τήν έσπέ- 
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ραν τής αύτής ήμέρας καθ’ ήν έλάβομεν τδ περί 
ού ό λόγος άρθρον καί^έκθέσαντες τά έπιχειρή- 
ματα δι’ ά δέν ήδύνατο ή έφημερίς νά οίκειοποιή- 
σηται αύτδ ήκούσαμεν παρ’ αύτοΰ ζωηροτάτας 
έκφράσεις έκδηλούσας τήν έκτίμησιν τών ήμετέ- 
ρων αισθημάτων, άλλά κατενοήσαμεν συγχρόνως 
δτι πρδς τοΐς πολιτικοΐς λόγοις τοΰ παρόντος οϊ- 
τινες ύπηγόρευσαν αύτώ τάς έν τώ άρθρω σκέψεις 
ένεπνέετο καί ύπδ βαθείας άφοσιώσεως πρδς τδ 
εύκλεές τής ’Εκκλησίας ήμών παρελθόν. Άπαντών 
είς τάς παρατηρήσεις ήμών έπί τίνος φράσεως 
δι’ίς έκακίζετο δ άοίδιμος Φαρμακίδης, πρδς ού 
τήν μνήμην ή σύνταξις τοΰ Μέ.ΕΙοντος τής Ά- 
νατο.Ιής βαθύτατον έφερε σέβας «καί έγώ, είπε, 
τιμώ καί γεραίρω τδν άνδρα δστις πολλαχώς είρ- 
γάσθη ύπέρ τού έθνους, άλλ’ ούδέποτε άνεμνήσθην 
άνευ λύπης διατάξεών τινων τής έπί Άρμαρσβέργ 
είσαχθείσης, ύπ’ έκείνου δέ ένθαρρυνθείσης νομο
θεσίας, έξ ής οί άλλόδοξοι Βαυαροί όρμώμενοι έξε- 
ποίουν έν ταΐς όδοΐς καί ταΐς άγυιαΐς τά ιερά τών 
μονών σκεύη, χωρίς κάν τδ άντίτιμον αύτών νά 
χρησιμεύση πρδς σκοπόν τινα ιερόν.» "Ινα μή μα
κρηγορήσω δέν μεταφέρω ένταΰθα τάς ύφ’ ήμών 
γενομένας άναντιρρήσεις καί οίά τινα άντετάξα- 
μεν όπως καταδείξωμεν δτι τήν κατάχρησιν έκεί
νην τής έκκλησιαστικής νομοθεσίας πρώτος ό άεί- 
μνηστος Φαρμακίδης διά τής φοβεράς αύτοΰ γρα- 
φίδος καί γλώσσης σφοδρώς κατεδίκασε, καί σπεύ
δω είς ύπόμνησιν άλλων συμβάντων καταδει- 
κνυόντων τήν πρδς τάς παραδόσεις εύσέβειαν τοΰ 
άνδρός. Τοσούτω δέ μάλλον άφί7αμαι πλειόνων 
λόγων περί τού άνωτέρω έπεισοδίου, δσω ό άοί
διμος Ε. Δεληγιώργης έπί τε τής πολυκρότου δί
κης τών Σιμωνιακών αρχιερέων καί έπί τών γε
γονότων άπερ βραδύτερον άνεπτύχθησαν έκ τής 
καταδίκης αύτών, έπολιτεύθη ούτως ώστε έφαί
νετο τροποιήσας όπωσοϋν τάς άρχαίας αύτοΰ δο
ξασίας περί πλήρους άνεξαρτησίας τής ’Εκκλη
σίας καί πιστεύων δτι ένθα ή πολιτεία όμόδοξός 
έστι τή έπικρατούση θρησκεία έθνους τινδς Οφεί
λει έξασκεΐν τήν προσήκουσαν επιρροήν έπί τών 
πραγμάτων τής ’Εκκλησίας καί τηρεΐν άνεπάφους 
τάς μεγάλας αύτής βάσεις, καθ’ άς ή ήθική καί
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ή τιμιότης πρέπει νά βασιλεύωσι παρ’ οΕαδήποτε I 
εξουσία καί νά καθοδηγώσιν οίονδήποτε άρχοντα, 
είτε πνευματικόν είτε λαϊκόν.

Μίαν ώραν περίπου μετά τδ μεσονύκτιον τοϋ 
Σαββάτου πρδς τήν Κυριακήν τής τελευταίας ε
βδομάδας (ήτοι τής τνρικής) τών άπόκρεω τοϋ 
1 862, δ επιστάτης τών φυλακών τοϋ έν Άθήναις 
περιβόητου Μενδρεσέ είσβάλλων αίφνης εΐς τδ ύπ’ 
άριθ. 16 δωμάτιον δ του ίκανοί τών υπόπτων έπί 
συνενοχή τής Φεβρουαριανής έπαναστάσεως τοϋ 
Ναυπλίου διατελοΰμεν καθειργμένοι, ήρξατο κρά- 
ζων τά ονόματα πάντων ημών μετά φωνής ά- 
παισίως ήχηράς, ως εί προύκειτο νά μετενεχθώ- 
μεν είς τδ ικρίωμα τής θανατικής καταδίκης. Έ- 
γερθείς πρώτος τής κλίνης, διότι ήγρύπνουν είσέτι, 
τί τρέχει, ήρώτησα- «σηκωθήτ’έπάνω, σάς λέγω, 
άπήντησεν» οίονεί απευθυνόμενος είς πάντας δσων 
απήγγειλε τά όνόματα καί ο'ίτινες τωόντι άφυ- 
πνίσθησαν πάντες είς τήν δευτέραν κραυγήν- «ση- 
κωθήτε καί ένδυθήτε μόνον, διότι καιρδν δέν έ
χετε νά δέσετε τά πράγματά σας’ αύτά Οά σάς 
στείλωμεν ήμεϊς μ* επίτηδες πλοϊον δπου καί άν 
υπάγετε.» 'Η δευτέρα αυτή διαταγή ένεποίησεν 
ήμΐν τήν πεποίΟησιν δτι Οά μετενέγκωσιν ήμάς 
είς τάς καΟύγρους είρκτάς τής Χαλκίδος ή έν γέ- 
νει είς χειροτέραν φυλακήν, καί έφοβοϋντο μήπως 
ή βραδύτης περί τήν μετακόμισιν ήμών καταστή
σω) γνωστά τά νέα αυστηρά μέτρα τής Κυβεονή- 
σεως άτινα ήδύναντο νά προκαλέσωσιν έρεΟισμόν 
τινα καί έξέγερσιν έν Άθήναις. Τήν εικασίαν ή
μών ταύτην έπεβεβαίωσαν αί σοβαραί όψεις τών 
μετά τοϋ έπιστάτου έν τή Ούρα τοϋ δωματίου 
παρεστώτων χωροφυλάκων καί ένδς ένωμοτάρχου, 
ό κρότος τών κλειδών άς κρατών είς χεϊρας ό έ- 
πιστάτης έσειεν άνά πάσαν στιγμήν καί άνά 
πάσαν χειρονομίαν δι’ ής συνώδευεν ούτος τάς έ- 
πιτακτικωτέρας τών διαταγών αύτοΰ, καί έν γέ- 
νει ή άγριότης άπασα τής όρΟρίου έκείνης σκηνής. 
Έν τούτοις ήμεϊς παρακούοντες δπωσοϋν είς τά 
έπανειλημμένα κελεύσματα περί ταχυτέρας ένδύ- 
σεως έδέσαμεν έν άκαρεϊ τάς στρωμνάς ήμών καί 
λαβόντες αύτάς έπί τών ώυων έξήλθομεν δρομαίοι 
είς τήν αύλήν τοϋ Μενδρεσέ σπεύδοντες νά συναν- 
τήσωμεν τήν περιμένουσαν ήμάς τύχην καί άπο- 
χαιρετίζοντες περιπαΟώς τους έν τή ειρκτή τοϋ 
Μενδρεσέ μέλλοντας νά έξακολουθήσωσι τήν υ
ποδικίαν. Πληθυς χωροφυλάκων καί δλη ή στρα
τιωτική φρουρά τοϋ Μενδρεσέ παρέστη ένώπιον ή
μών, καί είς 8ν πρόσταγμα ούτινος τήν σημασίαν 
δέν εϊχομεν έννοήσει ήνεώχθη ή σιδηρά πύλη τής 
φυλακής, ής έξωθεν είδομεν τά άμυδρά φώτα ι
κανών δχημάτων. Ό ένωμοτάρχης έτοποΟέτησεν 
άνά δύο υποδίκους καί άνά δύο χωροφύλακας είς 
έκάστην τών αμαξών, έμέ δέ ώδήγησε μόνον είς 
ϊΐενδν όχημα ένθα εισέβαλε καί ό ίδιος μ.ετά δύο 

χωροφυλάκων. Μακρδς στοίχος πεζικού καί έφιπ
που χωροφυλακής παρετάσσετο εκατέρωθεν τών 
Οχημάτων άτινα διά μιάς έλαύνοντα διά τής δδοΰ 
Αιόλου καί κάμψαντα έπειτα τήν όδδν Έρμου ές-α- 
μάτησαν έμπροσθεν τών φυλακών τοϋ Γκαρβολά 
ένθα καθεϊρκιο ό ’Επαμεινώνδας Δεληγιώργης, 
ό Κ. Καλλιφρονής καί τρεϊς έτεροι. Ένώ ευρισκό
μενα είσέτι έν τή αύλή τοϋ Μενδρεσέ, κύψας ό 
άοίδιμος Αγαμέμνων Σκαρβέλλης μοί είπε σιγαλή 
τή φωνή τάς λέξεις “μάς υπάγουν καλλίτερα, είς 
τήν Κύθνον » μαθών τοϋτο παρά τοϋ ένωμοτάρ
χου, δστις εύεργετηθείς άλλοτε υπδ τοΰ γέροντος 
συνταγματάρχου Σκαρβέλλη, δτε ούτος διώκει 
τήν μοιραρχίαν Αθηνών, ήθέλησε νά καθησυχάσω) 
τδν υίδν τοϋ εύεργέτου αυτοϋ. Άλλά τδ κατ’ έμέ 
αναίσθητος σχεδδν είς τά γιγνόμενα πέριξ καί 
άποφασισμένος διά πάσαν περιπέτειαν, ώς καί δλοι 
οί συνυπόδικοι, ύπετονθόριζον καθ’όδδν ασμά τι 
τής Νόρμας «al’mia mano alfin tu sei» καί 
έδοκίμασα νά άστεϊσθώ μετά /τών χωροφυλάκων 
έξηγών αύτοϊς τί σημαίνει αύτδ τδ τραγούδι καί 
προτρέπων νά τδ τραγουδήσωσι καί έκεϊνοι, διότι 
είς τό στόμα αύτών μάλλον ήρμοζε- «δέν έχομεν 
τήν διάθεσίν σας Κύριε Ί... μοί άπήντησε σοβα- 
ρώς ό ένωμοτάρχης μετά τόνου σημαίνοντος δτι καί 
έγώ θά έπραττον καλώς νά σιωπήσω. Εννόησα καί 
δέν έτάραξα τήν ήσυχίαν τών συνοδών μου ή κα- 
τασκευάζων Sv χάρτινον σιγαρέτον. Φθάσαντες είς 
τδν Γκαρβολάν είδομεν νά έξέρχωνται έκεϊθεν νέοι 
συνάδελφοι χωρίς νά διακρίνωμεν έκ τοϋ σκότους 
πώς διενέμοντο έν τοϊς οχήμασιν, δπότε ακούω 
τοϋ Ε. Δεληγιώργη λέγοντός μοι «καλημέρα νά 
σοϋ είπώ Ί. . . ή καλησπέρα» καί αισθάνομαι αύ
τδν καθήμενον πρδς τά δεξιά μου. Ό ένωμοτάρ
χης καταβάς πρδ ολίγων στιγμών τοΰ οχήματος 
ίνα συντελέση είς τήν τοποθέτησιν είχεν είπεϊ είς 
τδν Κ. Δεληγιώργην τίνες ήσαν οί έκ τοΰ Μεν
δρεσέ συνυπόδικοι οί μέλλοντες νά συνταξειδεύ- 
σωσι καί μαθών δτι ήμην μόνος έντδς ένδς οχή
ματος μετά δύο χωροφυλάκων έζήτησε νά είσέλθη 
είς τδ αύτδ όχημα. ΓΟ ένωματάρχης διατάξας νά 
έξέλθη δ έτερος τών χωροφυλάκων καί τοποθετη
θείς άπέναντι ήμών μετά τοΰ ένδς έξ αύτών έ- 
σπευσε νά προστάξη νά μή δμιλώμεν γαλλιστί, 
διότι έγώ άντιχαιρετίσας τδν κ. Δεληγιώργην καί 
κρατών σφικτά τήν χεϊρα αύτοΰ άφ’ ής στιγμής 
είσήλθεν εΐς τδ όχημα ήθέλησα νά τώ έκδηλώσω 
γαλλιστί τήν χαράν μου δτι δμοΰ θά υποστώμεν 
τήν οίανδήποτε τύχην ήτις μάς περιμένει και τώ 
διεβίβασα τάς υπδ τοΰ Σκαρβέλλη άνακοινωθεί- 
σας μοι ειδήσεις.

Ή συνοδία ήλασε πρδς τδν Πειραιά πάντοτε 
έπιβλητική, καί ήμεϊς ούδέν λέγοντες καί καταπε- 
πτωκότες μάλλον έκ τής νυκτερινής ανησυχίας τήν 
δποίαν μάς έδωκαν ή έντρομοι κατεσκευάζομεν σι-

γάρα έπί σιγάρων, δπότε έγώ ήθέλησα νά διακό- 
ψω τήν σιωπήν καί νά πειράξω τδν Κ. Δεληγιώρ
γην έρωτών αύτδν άν έχη μαζύ του καφέν τής 
Μόκκας, διότι μόνον τοιοΰτον συνείθιζε νά πίνη. 
Ό ένωμοτάρχης μή έννοών τί Οά είπή καφές τής 
Μόκκας καί ύποθέτων δτι συνθηματικώς συνδιελε- 
γόμην μετά τοΰ συνυποδίκου καί συνωμότου έν 
τώ όχήματι «σάς έπαναλαμβάνω, Κύριε, I. . . . 
είπε, δτι δέν έπιτοέπονται λόγια τά δποϊα δέν 
έννοώ». θεωρώ περιττδν νά προσθέσω δτι μικρός 
τις διάλογος ήκολούθησε μεταξύ έμού καί τοϋ έ
νωμοτάρχου πρδς έξήγ’ησιν τών έπωαιω-άύκωχ μου 
λέξεων, δστις άμέσως κατέληξεν είς βαθεϊαν σι
γήν μέχρι τής είς Πειραιά άφίξεως ήμών. Ήτο 
ήδη ή πέμπτη σχεδδν πρωινή ώρα καί ή ήμέρα 
υπέφωσκεν ούτως ώς-εδτε κατέβημεν τοϋ οχήματος 
ήδηνήθημεν νά άντικρυσθώμεν μετά τοΰ Κ. Δελη
γιώργη καί νά άναγνωρίσωμεν κάλλιον τάς όψεις 
άλλήλων, αϊτινες άπδ έβδομάδων ήδη δέν ειχον 
ίδει ή μία τήν άλλην- ώς έξ δρμεμφύτου έμειδιά- 
σαμεν άοα άντικρυσθέντες υπδ τδ λυκαυγές καί 
έσφίξαμεν τάς χεϊρας είπόντες 8ν έγκάρδιον χα- 
ΛημΙρα. Λέμβοι τινές έτοιμοι παρέλαβον ήμάς καί 
τά πράγματα ήμών μετά ήμισείας περίπου ώρας 
έλευθέραν συνάντησιν δλων έπί τής προκυμαίας, 
καθ’ ήν είδομεν τίνες οί έκ τοΰ Μενδρεσέ καί τού 
Γκαρβολά έκλεκτοί τής Κυβερνήσεως υπόδικοι καί 
καθ’ ήν έπανελαμβάνετο μέν ή φήμη δτι μεταφε- 
ρόμεθα είς Κύθνον, άλλά δέν έπιστεύετο ύπδ πάν
των. Co sent des aventures, mon cher, 
μοί εΐπεν δ μακαρίτης Α. Πετσάλης αγαπών τήν 
χρήσιν τής Γαλλικής καί θέλων δι’ έπιφωνήσεων 
τοιούτων νά καλύψη τήν άγανάκτησιν αύτοΰ, διότι 
ήν μέν έπίσης γενναίος ώς πάντες οί συνυπόδικοι 
άλλά ήττον ύπομονητικδς καί, έπιτραπήτω μοι ή 
ξενική λέξις (διότι τήν αντιστοιχούσαν Ελληνι
κήν -άγνοώ), γεαγγίουριχώΓίροζ' δλων.

Έπί τέλους έπιβάντες είς τήν Π.Ιηζαύρατ, 
δέκα τδν αριθμόν, μετά δέκα χωροφυλάκων διοι- 
κουμένων ύπδ τοΰ ίδιου ένωμοτάρχου Πέτρου κα
λούμενου καί έκ Μάνης καταγομένου—δστις είρή- 
σθω έν παρόδω άπδ τής στιγμής έκείνης μέχρι τών 
θλιβερών σκηνών είς άς άπέληξεν ή έν Κύθνω δια
μονή ήμών προσηνέχθη ήμΐν δσον ένεστι προση- 
κόντως—καί μετά ένδςιδιαιτέρου πολιτικού έπις-ά- 
του εύρίθημεν άπέναντι τοΰ Κ Λαζάρου Κριεζή 
κυβερνήτου τής « ΓΙληξαύρας» καί άξιωματικοϋ δια
κεκριμένου, δστις, χωρίς μηδέν τών καθηκόντων 
αύτοΰ νά παραβή, έξετέλεσεν δσον ήν δυνατόν ά- 
βροφρόνως τήν έντολήν αύτοΰ. Ήτο ή Κυριακή 
τής Τυρινής, άλλά καί ήμεϊς καί οί έπιστάται 
καί δ ένωμοτάρχης εϊχομεν προμηθευθή δ,τι πρό
χειρον ήδυνάμεθα νά ευρωμεν έν Πειραιεΐ τοιαύ- 
την πρωινήν ώραν, τά δέ κρεατινά εδέσματα ή
σαν τά προχειρότερα πάντων. Κατά τήν δεκάτην

ώραν ήρχίσαμεν δλοι νά ριπτώμεθα είς τάς προ
μήθειας ήμών, καί μόνος ό Κ. Δεληγιώργης έφ'αί- 
νετο, καίτοι έχων όρεξιν, στενοχωρούμενος καί 
στρέφων ένθα κακεϊσε τάς όψεις δπως άναζητήση 
τυρόν καί ώά, έάν τυχόν ύπήρχον έν τή σωρεία τών 
προμηθειών. Ό Σκαρβέλλης καί έγώ, είς οΰς άπ- 
ηυθύνθη ώς οίκειοτέρους πρδς άναζήτησιν τοιού
των ήμισαρακοσιεινών, άλλά μετά χαμηλής φω
νής υίονεί φοβούμενοι τά σκώμματα τών συνοδοι
πόρων, ύπωπτεύσαμεν μόνον τδν λόγον χωρίς νά 
πιστεύωμεν είς τοσοΰτον σέβας πρδς τάς θρησκευ- 
τικάς παραδόσεις, καί ώς έξ ένδς στόματος έπε- 
φωνήσαμεν σιγά σιγά καί ήμεϊς «θά ηναι νόστι- 
μον νά νηστεύητε σήμερον» «βεβαιότατα» μάς 
άπήντησεν «άλλά δέν έπιθσμώ νά τδ μάθωσιν οί 
άλλοι διότι δέν θέλω νά μ’ έκλάβωσιν ώς ύποκρι- 
τήν.» Ήναγκάσθη έν τούτοις νά κρεωφαγήση, διό
τι τά τρόφιμα ήμών δέν ήσαν τοσοΰτον ποικίλα 
ώστε νά έκλέξη, άλλά τήν έπομένην ήμέραν έκεϊ- 
νος τε καί ό Κ. Καλλιφοονάς έμειναν άκράδαντοι 
είς τήν άπόφασιν αύτών δπως νηστεύσωσι, καίτοι 
δλων προτρεπόντων αύτούς νά συγγευθώσι μεθ’ 
ήμών τά άφθονα καί ώραϊα ώά άτινα μάς έδώρη- 
σαν πολλοί άγνωστοι τέως πολϊται καταβάντες 
έκ τής κώμης είς τά λουτρά τής Κύθνου δπου κατ 
θείρχθημεν φθάσαντες έκεϊ τήν προηγουμένην ε
σπέραν. Ό Κ. Δεληγιώργης μάλιστα τραχύτερον 
τοΰ Κ. Καλλιφορνά έμέμφθη τήν έπιμονήν ήμών 
προερχομένην τδ πλεΐστον έκ τοΰ ένδιαφέροντος 
ήμών ύπέρ τής πάντοτε άκροσφαλοΰς αύτοΰ υγείας 
καί άγογγύστως έπί τρεϊς ήμέρας έλαιοφαγήσας 
διεσκέδαζε τήν στενοχώριαν αύτοΰ άναγινώσκων 
τήν Αγγλικήν ιστορίαν τοΰ Μακώλεΰ και πληρών 
τά περιθώρια σημειώσεων άς μοί έπέτρεπε νά ά- 
ναγινώσκω άνά πάσαν εσπέραν. ’Αγνοώ άν σώζε
ται έν τή βιβλιοθήκη αύτοΰ τδ άντίτυπον έκεϊνο 
έφ' ου έσημείου τάς έντυπώσεις αύτοΰ έκ τής ά- 
ναγνώσεως τής Αγγλικής ιστορίας- έν πάση πε- 
ριπτώσει οί οικείοι καί συγγενείς τοΰ περικλεούς 
άνδρός ήθελον πράξει εύλαβές πρδς τήν μνήμην 
αύτοΰ έργον έάν έσωζον ή άνεζήτουν αύτδ δπως 
τδ διασώσωσι, καί διότι αναπολεί τάς ήμέρας έ- 
κείνας τών δοκιμασιών κατά τά πρώτα βήματα 
τοΰ σταδίου αύτοΰ καί διότι, καθ’ δσον ένθυμοΰ- 
μαι, αί έπ’ αύτοΰ σημειώσεις κατεδείκνυον έκτοτε 
τάς εύγενεΐς φιλοδοξίας πολιτικού ποθοΰντος με
γάλα παραδείγματα νά μιμηθή καί μεγάλας πρά
ξεις, χάριν τοϋ μεγαλείου τής πατρίδος αύτοΰ, 
νά τελέση.

Τδ δέ διά τής νηστείας δείγμα τής είς τάς πα
τρώας παραδόσεις άφομιώσεωςέτεκμηρίουπαρ’αύτώ 
καί θρησκευτικήν συνοχήν καί ίσχύν θελήσεως, ήν 
είς μέγαν κατείχε βαθμόν ό Κ. Δεληγιώργης. Όλι- 
γόμηνος ήτο ή έν ταϊς άρχαϊς τοΰ 1 862 κάθειρξις 

I αύτοΰ, άλλά αρκούντως αύστηρά ώστε καί χαλύ-
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γαλοπρεπούς καταστήματος καί έθεώρει μετά 
θαυμασμού τά έκτεθειμένα άθύρματα. Έπί τής 
ράχεώςτου έφερε δέσμην ψιάθων μικρών, έκ τού 
είδους έκείνου, τδ δποϊον κατασκευάζουσιν οί κά
τοικοι τών πέριξ τής Δρέσδης χωρίων.

Έπί πολλήν ώραν έθαύμαζεν δ ρακενδύτης παϊς 
μέ ζηλότυπον δμμα τά παιγνίδια καίθά έσκέπτε- 
το δ δυστυχής δτι δέν είχε πατέρα, δ δποΐος νά 
τώ άγοράση τι έξ αύτών διά τήν ήμέραν τών 
Χριστουγέννων. Αίφνης τδ ώρολόγιον τής Εκκλη
σίας τοΰ Σταυρού σημήναν τήν 2αν μ. μ. άνέμνη- 
σεν αύτώ δτι ήτο καιρδς νά σπεύση τήν πώλησιν 
τών ψιάθων του, έάν δέν ήθελε νά φθάση άργά είς 
τδ τρεϊς ώρας έκεϊθεν άπέχον χωρίον του.

Έχων τδν νοΰν άκόμη είς τάς άμαξίδας, τά 
τύμπανα, τά πλοιάρια, τά ιππάρια καί λοιπά ά
θύρματα τοΰ καταστήματος, είσήλθεν είς μεγα
λοπρεπή οικίαν, άνέβη τήν κλίμακα καί έκρουσε 
τήν θύραν τοΰ πρώτου πατώματος. 'Υπηρέτης 
λαμπρώς ένδεδυμένος ήνοιξε καί ίδών τδν πτωχδν 
ππίδα ήρχισε νά κραυγάζη’

— Τί θέλεις έδώ, βρωμόπαιδο ; σάν κι’ έσένα 
ζητςανάκια δέν έμβαίνουν είς οικίας, ώς τήν ίδι- 

κήν μας.
— ’Αγόρασε, Κύριε, μία ψάθα, είπε μέ τοέ- 

μουσαν φωνήν τδ παιδίον, έκπλαγέν άπδ τήν 
βάρβαρον τού άχρείου ύπηρέτου συμπεριφοράν.

— Βρέ σκουλήκι! ήμεϊς έχομε άγγλικούς τά
πητας’ τέτοια κουρέλια ’σάν τά δικά σου δέν τά 
χρειαζόμεθα. Ξεκουμπίσου άλλοΰ νά πωλήσης 
τήν πραμάτ^α σου, παληοατσίγγανε!

—Αγόρασε, εύγενέστατε Κύριε! λυπήσου με, 
κρυόνω . . . τδ χωρίον μας είναι μακράν’ λυπή
σου τήν μητέρα μου, Κύριε . . . μέ περιμένει νά 
τής πάγω ψωμί.

— Ξεκουμπίσου σέ είπα, ζητιάνε! νά μή σού 
δώσω καμμ’.ά καί σού φανή δ ούρανδς σφονδύλι, 
έκραύγασεν δ άσπλαγχνος ύπηρέτης, καί έσήκωσε 
τδν πόδα του διά νά λακτίση, ώς άνθρωπόμορφος 
όνος, τδν πτωχδν ψιαθοπώλην. Κατά τήν ς·ιγμήν 
δμως ταύτην έφάνη είς τήν θύραν Κυρία, κομψό
τατα ένδεδυμένη, ή οικοδέσποινα, ήτις πλησιάσα- 
σα τδν παΐδα—Τί θέλεις, παιδί μου, τδν ήρώ- 
τησεν’ ειτα άποτεινομένη πρδς τδν προφανώς κα- 
τησχυμμένον ύπηρέτην είπε’

— Τί θόρυβος είν’ αύτδς, Πέτρε ;
— Αύτδ τδ βρωμόπαιδο, Κυρία, έπ-.μένει νά 

άγοράσω ταϊς ψάθαις του, άπήντησεν δ ύπηρέτης.
— Πρώτον, Πέτρε, τδ παιδί δέν σού έκαμε 

τίποτε διά νά τδ άποκαλής βρωμόπαιδο, έπειτα 
τί άδικον εύρίσκει ή ύψηλότης σου είς τήν πράξιν 
τού παιδιού’ διότι θέλει νάπωλήση τάς ψάθας του, 
διέπραξε κάνέν σφάλμα; έπανέλαβε ζωηρώς ή 
Κυρία. ’Έλα, μικρέ μου, πάρε αύτά τά πέντε γρο- 
σάκια καί δόσε μέσα είς τήν μαγείρισσαν μίαν

βδινον χαρακτήρα νά δαμάση. Άντέστη έν τού
τοι'? καρτερικώς είς τάς σκληράς αύτής περιπέ
τειας και έσχε την ατυχίαν, ευρισκόμενος έν τινι 
Μονή τής Μυκώνου, ένθα έφυλάκίσθη μετά τά 
συμβάντα τής Κύθνου, άπερ παραλείπω ενταύθα 
ώς άνήκοντα είς τήν σύγχρονον ιστορίαν τής 'Ελ
λάδος, νά μάθη τδν θάνατον τοΰ πρωτοτόκου έν- 
νεαετοΰς θυγατρίου αύτοΰ.

"Οτε ή πόλις τών ’Αθηνών ήγεμονικάς άπένεμε 
τελευταϊον τιμάς είς τδν νεκρδν τοΰ περιφανούς ε
κείνου άνδοδς ήθέλησε νά καταδείξη τδ σέβας κα’. 
τήν άφοσίωσιν αυτής είς τδν δεινδν ρήτορα, είς τδν 
άτρόμητον πρόμαχον τών έλευθεριών, είς τδν νε
αρόν και έπιδέξιον κυβερνήτην, είς τδν πεφωτισμέ- 
νον διπλωμάτην, είς τδν έπιβλη,τικδν πολίτην δς-ις 
άπδ τού δικηγορικού γραφείου ύψώθη τή ιδία αύ
τοΰ μόνον ίκανότητι, είς τά ύπατα τών άξιωμά- 
των τής πατρίδος αύτοΰ καί Πανελλήνιον τδ δ- 
νομα αύτού κατές-ησεν έν μικρού χρόνου σχετικώς 
διαστήματι. Άλλά οί εύτυχήσαντες πλησιέστερον 
νά γνωρίσωσι τδν άνδρα καί τδν οίκον αυτού, οί 
άκούσαντες πολλάκις τους παλμούς τής καρδίας 
αύτού τδ ούς έπί τού στήθους άδελφικώς τείναν- 
τες, οί συναρπάσαντες τάς έκδηλώσεις τών ένδο- 
μύχων αύτοΰ διαλογισμών καί αισθημάτων ευθύς 
άμα έξερχομένων τοΰ στόματος αύτοΰ, έν στιγ- 
μαϊς πατριωτικών ανησυχιών καί έμπιφευτικών 
διαλόγων, έκεϊνοι μόνον δύνανται νά έκτιμήσωσιν 
οίον άνδρα άπώλεσεν ή 'Ελλάς. 'Ο τάς γραμμάς 
ταύτας χαράττων ήδύνατο πρδς πίστωσιν τοΰ 
ισχυρισμού αύτοΰ νά ύπομνήση άλλα πλείονος λό
γου άξια έπεισόδια τών έν τοϊς έμπροσθεν έκτε- 
θέντων’ άλλά ό χαρακτήρ τής Λ'.έωρ/άος· ήθελεν 
είσθαι άσυμβίβαστος πρδς γεγονότα έν οίς ή πολιτι
κή διαδραματίζει τδ πρώτιστον πρόσωπον’ έκτδς 
δέ τούτου τδν περί τού αειμνήστου Έπαμεινών- 
δου Δεληγιώργη λόγον άνέλαβον καί κατέχουσιν 
άκόμη οί άντίπαλοι αύτού, δειχθέντες άληθώς ά- ί 
νώτεροι εαυτών έν τή έγκαρδίω άποθρηνήσει τού 
έπιφόβου αύτών πολεμίου, ώς έρθώς οί ίδιοι άπε- 
κάλεσαν αύτδν, καί οί στενότεροι φίλοι, ένοίς έσχε 
τήν τιμήν νά καταλέγηται καί ό γράφων, δέν Οά 
λαλήσωσι προσηκόντως περί αύτού ή δταν τδ πάγ- 
κοινον πένθος διαδεχθή ή έμβριθής μελέτη τών 
πράξεων τών ιστορικών τής 'Ελλάδος άνδρών είς 
ών τήν χορείαν διαπρεπή θέλει καταλάβει θέσιν 
καί ό ’Επαμεινώνδας Δεληγιώργη?·

Ο. I.

Ο ΨΙΛΘΟΙΙΑΑΙΙΣ. ΕΡΧΕΣΤΙΙΣ.

Α.
Την παραμονήν τών Χριστουγέννων τού -1847 

παιδίον πενιχρώς ένδεδυμένον ΐστατο ενώπιον με

ΧΛΩΡΙΣ.

ψάθαν . . . θεέ μου ! πόσον μελανά είναι τά χε
ράκια σου’ πήγαινε, παιδάκι μου, νά θερμανθής 
είς τδ μαγειρεϊον’ άλλ’ όχι’ καλλίτερα ελα μαζύ

Τδ παιδίον Ακολούθησε τήν εύγενή Κυρίαν, καί 
διελθών μακρδν έστρωμένον διάδρομον, έφθασε 
μετ’ αύτής είς θερμόν δωμάτιον, όπου ή μαγεί
ρισσα καί άλλη τις ύπηρέτρια, καθήμεναι παρά 
τράπεζαν, έκαθάριζον λαχανικά.

Άμφότεραι αί υπηρέτρια·. έφάνη,σαν κατ’ άρχάς 
ότι δέν ήσαν πολύ εύχαριστημέναι άπδ τήν πα
ρουσίαν τοΰ παιδιού, άλλά δέν έτόλμησαν νά τδ 
έκφράσωσιν ένώπιον τής Κυρίας, ήτις διέταξε νά 
τώ δοθή ρόφημα, κρέας καί λαχανικά.

"Αμα έξήλθεν ή Κυρία, ήρχισεν άμέσως ή φλύα
ρος μαγείρισσα Έλενιώ νά λέγη’

—Τί ίδέαις πού καταβαίνουν καμμιά φορά αύ- 
ταϊς τής κοκκώναις’ κύτταξε τώρα μάς κουβάλησε 
αύτδ τδ κουρελιάρικο νά τδ δώσω νά φάη, ’σάν 
νά μή τού έφθανε ένα κομμάτι ψωμί ’ς τδ χέρι’ 
ναι, άς περιμείνη, ποΰ θά τδ βάλω ’ς τδ τραπέζι 
μας καί μέ τά σερβίτσιά μας νά φάη’ νά, άς κά- 
τση έκειδανά ’ς τή πλύστρα κοντά κι’ άς πλευ- 
ριτώση.

— Ξέρεις τί λέγω μέσα μου, καϋμένη Λενιώ, 
είπεν έπειτα Κατήγκω ή μεσιά, άμ’ άν ήνε καί 
τίποτε κλέφτικο; άμ’άν έχη καί τίποτε ψείραις’ 
ποΰ μάς τ,ύρε ! Δυστυχία, νά σοϋ πώ δά τέτοια 
κοκκώνα ! Ναι, δέ σού λέγω, ν’ αγαπάς τδ φτωχό 
καί νά τδν έλεής, άλλ’ όχι δά πάλι καΐ τόσο.

"Έπειτα δέ στραφεϊσα πρδς τδν παΐδα, δστις ί- 
στάμενος ένώπιον εστίας έθερμαίνετο άτάραχος, 
ώς άν μή ήκουε τούς λόγους τών γυναίων, είπε’

— Νά σου πώ σύ! δέν άκοΰς, έσένα λέγω, τί 
κουφώθηκες; άκόμη δέν ήβγαν τά κολοκύθια’ άπδ 
ποΰ είσαι;

— Άπό τδ ΙΙοτσνάπελ, άπεκρίθη τδ παιδίον.
— Πόσων χρονώ είσαι, τσαχπινάκι; ήρώτησεν 

έπειτα ή μαγείρισσα, μασσώσα συγχρόνως τήν μα- 
στίχην της.

— ’Σ τά κεράσια θά ημαι επτά χρονώ.
— Χά, χά, έκάγχασεν ή Κατήγκω’ τί ζωντό

βολα ποΰ είν’ αύτοί οί χωριάτες! — μή παραξε
νεύεσαι, άναγνώστα, διότι έκείνη ήτον, φαίνεται, 
άπδ τούς Παρισίους. — Έπειτα ήρώτησε’

— Πώς λένε σύ τή ’μορφονιά πού σ’ έκανε ; πώς 
σέ λεν έσένανε ;

— Εμένα μέ λέγουν Έονέστη, καί τά παιδιά 
τοΰ χωριού μας μέ παρανομιάζουν ψαθοερνέστη, 
άπεκρίθη τδ παιδίον.

Μετ’ ολίγον ή μαγείρισσα, τελειώσασα τδ εργον 
της, ήγέρθη καί άφ’ού διώρθωσε τδ φακιόλι της, 
ένώπιον μικρού καθρέπτου, είπε’

— Λέμε, λέμε, καϋμένη Κατήγκω ! άλλά συλ
λογίσου καί λιγάκι μέ τέτοια ψύχρα νά γυρίζη τδ
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δυστυχισμένο άπδ θύρα, σέ θύρα, μ’αύτά τά κου
ρέλια, καί νά ήνε καί πεινασμένο. Ας τώ δώσω 
τώ δυστυχισμένο» νά φάη, τάχατες δέν τδ ’γέν
νησε κι’ αύτδ μάνα ;

Τούς λόγους τούτους είπούσα ή Έλενιώ, μετα- 
μελουμένη τρόπον τινά διά τούς πρώτους λόγους, 
παρέθηκε πινάκων ζωμού έσταύρωσε τούς άντα- 
ξίους τής Έρας, τούλάχις-ον κατά τδ πάχος, βρα- 
χίονάςτης, καί έθεώρει, μειδιώσα, τδν παΐδα, ο- 
στις θερμανθείς ήδη έκάθητο παρά τήν τράπεζαν 
καί ήρχισε νά τρώγη, κρατών τδ κοχλιάριον, ώς 
άν ήτο καλώς άνατεθραμμένον παιδίον. "Οτε είδε 
τδ κρέας καί τά χορταρικά, τά δποϊα έφερεν έπει
τα ή Έλενιώ, έστέναξε βαθέως.

— Κάτι βαρυαναστενάζεις, μικρό μου, ’σάν νά 
ήναι έρωτοκτυπημένος ; «άς κ·/ έχεις κάμμιά λε
ρωμένη καί σύ; ήρώτησε μειδιώσα καί προσπαθού
σα νά άλλάξη τρόπον, χωρίς δμως νά τδ κατορ- 
θώση,ή Κατήγκω.

— Αναστενάζω, κοκκώνα, διότι δέν ’μπορώ νά 
φάγω περισσότερον, είπε τδ παιδίον’ ή κοκκώνα, 
προσέθηκε δεικνύων τήν μαγείρισσαν, μού έδωκε 
πάρα πολλή σούπα’ ή καϋμένη ή μητέρα μου νά 
είχε αύτδ τδ κρέας!! . . . . Καί ήρχισε νά κλαίη.

Ή Έλενιώ τότε συγκινηθεϊσα άπδ τήν φιλο
στοργίαν τού παιδδς τώ είπεν’

— Έγνοια σου, Έρνέστη μου, μήν κλαϊς’ θαρ- 
ρώ πώς είσαι καλό παιδί καί θά σού τυλίξω τδ 
κρέας αύτδ σ’ ένα κομμάτι χαρτί, νά τδ πας τής 
μάνας σου ... νά, στάσου, πάρε καί δυδ αύγά καί 
λέγω τής κοκκώνας πώς έβαλα δύω παραπάνω ’ς 
τήν κρέμα’ τάχατες μέ δύω αύγά θά φτωχάνη δ 
τσελεμπής;

Δάκρυα χαράς έπλημμύρησαν τδ ώχρον καί ισ
χνόν τοΰ ψιαθοπώλου πρόσωπον . . . Ευχάριστή” 
σας τήν Έλενιώ καί τήν Κατήγκω, έφορτώθη τάς 
ύπολειφθείσας δύο ψιάθους καί άνεχώρησε.

Τή επαύριον μεγάλη κίνησις έπεκράτει έν τή 
οικία τού μυστικοσυμβούλου καΐ προέδρου τοΰ έ- 
φετείου, Χάλιγγ, όστις ήτο πλούσιος καΐ φιλόξε
νος. 'Π σύζυγός του, έξ επιφανούς τής Δρέσδης 
οικογένειας καταγομένη, ήτο, ώς ήμεϊς ήδη γνω- 
ρίζομεν, εύγενής καί φιλάνθρωπος είς άκρον. Τά 
Χριστούγεννα έωρτάζοντο πάντοτε μετά μεγάλης 
έπισημότητος παρ’ αύτοϊς’ καί τδ έτος δέ τούτο 
συνηθροίσθησαν πολλοί συγγενείς καί φίλοι, διά 
νά συνεορτάσωσιν έν τή εύρυχώρω τοΰ Χάλιγγ αι
θούση τήν γέννν,σιν τού Σωτήρος. Έκας-ος έκ τών 
παρευρισκομένων έλαβε τδ δώρον τών Χριστουγέν
νων (wurde bescheert, ώς λέγουσιν οί Γερμα
νοί)’ ή τετραετής Κλάρα, ή μονογενής τοΰ συμ
βούλου θυγάτηρ, έλαβε τά πολυτιμότερα δώρα.

Ένώ οί ξένοι συνδιελέγοντο καθήμενοι πέριξ 
τοΰ δένδρου τού Χριστού, ή κυρία Χάλιγγ, αί- 
σθανθεϊσα ζέστην, ήλθε καί έκάθησεν ένώπιον τοΰ
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παραθύρου, έστήριξε τήν κεφαλήν της έπί τή; ψυ
χρά; ύέλου διά νά δροσισθή καί έβλεπε πρός την 
κάτωθι λεωφόρον. 'II λαμπρά λάμψις τής πανσέ
ληνου καί τοΰ αεριόφωτος καί ή καταπεσοΰσα χι
ών έπέτρεπονεί; τήν κυρίαν νά διακρίνη τού; δια- 
βάτας. Τυχαίω; ρίψασα τά βλέμματα έπί παιδός 
φορτωμένου ψιάθους, άνεγνώρισε τον παρ’ αύτή 
φιλοξενηθέντα χθές Έρνέστην. ’Αμέσως, ύπό τοΰ 
εΰγενοΰς τής πρός τόν πλησίον αγάπης αισθήμα
τος παρακινηθεΐσα, έξήλθε τής αιθούσης, καί διέ
ταξε τόν υπηρέτην νά κράξη τό παιδίον. Ό υπη
ρέτης έξήλθε καί μετά πέντε λεπτά έπέστρεψε καί 
μετ’αύτοΰ ό Έρνέστης μας φορτωμένος τά εμπο
ρεύματα του.

— Τί έκαμνες τόσον αργά εις τόν δρόμο, παι
δάκι μου; τόν ήρώτησεν άμα είσελθόντα ή Κυρία.

— "Εβλεπα τά παράθυρά σχς, κυρία, τά όποια 
λάμπουν τόσο.

— Καί δέν κρυόνεις ,·
— Κρυόνω, άλλά μ’ άρέσκει πολύ νά βλέπω τά 

φώτα.
— Είδες ποτέ σου αναμμένου δένδρον τοΰ Χρί

στου.
'Ο παΐς ενευσεν άποφατικώς.
— Δυστυχισμένου πλάσμα ! ! ! καί είναι ανάγ

κη νά ύπάγης απόψε εις τήν μητέρα σου; Οόσας 
<όρας απέχει τό χωρίον σας;

— Τρεις, Κυρία.
Έξαγαγοΰσα δέ τό άδαμαντοκόλλητον ώρολό- 

γιόν της καί παρατηρήσασα τήν ώρα/ άνεβόησε. |
— Παναγία μου ! ! είναι οκτώ ! ! Ευρίσκεις είς 

τά σκοτεινά τόν δρόμον, παιδάκι μου ; Δέν σοί 
συνέβη ποτέ τίποτε απευκταίου ; Δέν φοβείσαι νά 
περιπατής τήν νύκτα μόνος σου ;

— Τί θά φοβηθώ, Κυρία; όταν τύχη καί είναι 
πολύ άργά καί έγώ είμαι κουρασμένος καί νυστά
ξω, ’ξαπλόνομαι εις τήν άκραν τοΰ δρόμου καί 
κοιμώμαι ώ; τό πρωί.

— Θεέ μου, έψιθύρισεν ή σύζυγος τοΰ συμβού
λου' είτα λαβοΰσα τόν παΐδα άπό τής χειρός, τόν 
έφερεν είς τό μαγειρείου, καί διέταξε τήν γνως-ήν 
μας Έλενιώ, ή όποια έφόρει σήμερον τά καλά της, 
νά τφ δώση νά φάγ-ρ καί δταν νυστάξη νά τό βά- 
λη να κοιμηθή.

Οί υπηρέται τοΰ Χάλιγγήσαν κατ’έκείνην τήν 
ήμέραν εύθυμοι διά τά δώρα, τά όποια έλαβον ά
πό τούς Κυρίους των, τά δέ ωραιότατα καί γλυ
κύτατα πλακούντια καί τό τέ'ίου έπηύξησαυ έτι 
μάλλον τήν εύθυμίαν, καί διά τοΰτο έφαίνοντο πο
λύ επιρρεπείς εις τό εύεργετεΐν. Άπεφάσισαν α
μέσως διά συνεισφοράς υ’άγοράσωσιυ υποδήματα 
νέα διά τόν Έρνέστην. Ή θαλαμηπόλος τή; Κυ
ρίας καί ή νταντά τής μικράς Κλάρας ύπεσχέθη- 
σαν νά πχρχγγείλωσιν εϊς τόν ράπτην περισκελίδα 
καί έσωκάρδιόν, καί τελευταίου αύτός δ ολίγον

φιλάργυρος αμαξηλάτης, βέλων νά μιμηθή τούς 
συναδέλφους του, άπεφάσισε νά συμπληρώση τήν 
ενδυμασίαν καί έτρεξε νά φέρη έπανωφόριον, τό 
δποΐον ό υίός του δέν ήδύνατο νά φορή πλέον, δ ό
τι έμεγάλωσεν.

Ό δέ Έρνέστης, άφοΰ έθερμάνθη καί έφαγε κα
λώς, καί ή μαγείρισσα τόν ένιψε καί τόν έκτένισεν, 
έφαίνετο πολύ ωραιότερος παρ’ δ,τι πραγματικώς 
ήτο.

"Οταν οί Κύριοι μετέβησαν είς τό εστιατόριο·/ 
διά νά δειπνήσουν, ή Κατήγκω τόν έλαβεν άπό 
τοΰ βραχίονας καί τόν εφερεν είς τήν αίθουσαν, δ
που ήτο τό δένδρον τοΰ Χριστού, καί ήφοΰ ήναψε 
τά κηρία

— Έλα τώρα, ψαθάμου, κύτταξε, τφ είπεν.
Ό δέ δυστυχή; Έρνέστης έγεινεν δλος δφθαλ- 

μός καί έβλεπε καί έθαύμαζε' θά έμενε δέ έως τό 
πρωί έκεί χάσκων, αν ή Κατήγκω, άκούσασα δτι 
έτελείωσε τό δεΐπνον, δέν τόν έκραζεν.

Τό πρωί έξυπνήσας έπιε καφέν μέ γάλα καί μέ 
ωραία παξιμαδάκια, πράγματα τών όποιων τήν 
ύπαρξιν ούτε καθ’ ύπνους είδεν, έφορτώθη πάλιν 
τάς ψιάθους του καί τά δώρα τών υπηρετών καί 
άνεχώρησεν.

"Εκτοτε ήρχετο τακτικώτατα καθ’έκάστην ε
βδομάδα είς τήν οικίαν τοΰ μυστικοσυμβούλου. Ή 
Κυρία είχε διατάξει νά τώ δίδωσι νά τρώγη, άλλ’ 
δ διακριτικός Έρνέστης δέν κατεχράτο τής καλο- 
κάγαθίας της- καί ήρχετο μόνον τό σάββατον.

| Ότε δέ ήλθεν ή άνοιξις ένεδύθη τά ένδύματα, 
τά όποια τώ έδώρησαν οί υπηρέται, καί έφερε μεθ’ 
εαυτού ωραίους στεφάνους διά τάς υπηρέτριας καί 
λαμπράν άνθοδίσμην έξ ίων διά τήν κυρίαν, τήν 
οποίαν τή ένεχείρισεν δ ίδιος. "Οταν είσήλθεν είς 
τό δωμάτιον διά νά τή τήν προσφέρη, ή κυρία ήτο 
βεβυθισμένη είς τήν άνάγνωσιν, καί δτε άπό τόν 
κρότον τής θύρας καί τήν οσμήν τών ίων διέκοψε 
τήν άνάγνωσιν της, είδεν ένώπιόν της τόν Έρνέ
στην, δστις τή είπε'

— Σάς φέρω ία, Κυρία . . . είναι τά πρώτα 
δπου ήνθησαν.

—Ευχαριστώ, παιδί μου. Καί έξαγαγοΰσχ χαρ
τονόμισμα πέντε ταλλήρων, τό έτεινε πρός τόν 
Έρνέστην, δστις παοετήρει μετά προσοχής τοπο
γραφίαν άνωθεν τής κυρία; έπί τοΰ τοίχου άνηρ- 
τημένην.

— Σέ άρέσκει αύτή ή είκών; τον ήρώτησε.
— Μάλιστα, Κυρία, έτσι άπαράλλακτα είναι 

'ς τό χωριό τής μάμμης μου.
— Ποΰ είναι τό χωριό τής μάμμης σου;
— Εί; τό 'Ράβεναου.
'Η Κυρία Χάλιγγ μειδιάσασα προσέθηκε-
— Τό εύρε;, παιδί μου’ καί ή είκών ,αΰτη εί- 

κονίζει μέρο; τής παιδιάδος τοΰ 'Ράβεναου. Γνω- 
| ρίζεις γράμματα;

— "Οχι, άλλά τώρα ήρχισχ νά πηγαίνω είς 
τό σχολείου, καί δι’αύτό έρχομαι μόνον τό σάβ
βατον διά νά πωλώ ταΐς ψάθαι; μου.

— Τίς τάς κατασκευάζει;
— Ή μητέρα μου, Κυρία' είναι χωλή καί δέν 

ήμπορεΐ νά υπάγη είς τού; άγρού; μέ τό ήμερο- 
μίσθι.

— Καλά' είπε πάλιν ή Κυρία' φρόντισε νά μά- 
θης γράμματα, καί δσάκις έρχεσαι είς τήν πόλιν, 
άπαιτώ νά μάς έπισκέπτησαι καί νά σοΰ δίδη ή 
Έλενςώ φαγητόν. Τώρα πήγαινε είς τό μαγει
ρείου νά φάγης, καί είπέ τή; Κατήγκω; νά φέρη 
νερόν διά τήν άνθοδέσμην.

Αί τελευταΐαι τής Κυρίας λέξεις έχαροποίησαν 
πολύ τόν Έρνέστην' έκαμε είδος τι ύποκλίσεως 
καί είπε'

— Δέν είναι αλήθεια, Κυρία, δτι ήμπορώ νά 
σάς φέρω άνθη πάλιν; άλλά δέν θέλω νά μοΰ δώ- 
σητε χρήματα' έγώ δέν τό κάμνω διά τού; πα- 
ράδες.

— Μάλιστα, παιδί μου, θά τά δέχωμαι πάν
τοτε εύχαρίσιως, άπεκρίθη ή σύζυγο; τοΰ μυστι- 
κοσυμβούλου.

— Ωραία! είπεν δ Έρνέστης καί έσπευσε νά 
έκτελέση τήν διαταγήν τή; Κυρίας.

Ή εορτή τών Χριστουγέννων εφθασε πάλιν. 
ΊΙ σύζυγος τοΰ συμβούλου προσεκάλεσε τήν φοράν 
ταύτην ^ητώς τόν Έρνέστην νά έλθη διά νά έορ- 
τάση είς τήν οικίαν της. Έγνώριζεν δτι δ σύζυ
γός της ούδέποτε άπεπειράτο νά θέση φραγμόν 
είς τάς αγαθοεργίας της, καί ήγόρασε διά τόν 
προστατευόμενόν τη; ολόκληρον έξ έριούχου έν- 
δυμασίαν καί τινα διδακτικά βιβλία. Οί υπηρέται 
διετάχθησαν νά ένδύσωσι τόν Έρνέστην τήν νέαν 
ένδυμασίαν του πριν τόν είσαγάγωσιν είς τήν αί
θουσαν, δπου ώφειλε νά είσέλθη διά νά ϊδη τό 
φεγγοβόλον δένδρον τοΰ Χριστού καί νά παραλα
βή τά βιβλία του.

Είς έκ τών συγγενών τοΰ συμβούλου, δ συντα
γματάρχης Σ . . . ίδών τό παιδίον ήρώτησε (διά 
νά μεταχειρισθώμεν τήν φράσιν του) «ποιου μέ
ρους λόγου έστ’ι», καί ήκουσε παρά τής κυρίας δ- 
σα ημείς μέχρι τοΰδε διηγήθημεν' κατενθουσια- 
σθείς δέ έκ τής διηγήσεως (καί τών πολλών κυ
πέλλων πουντσίου) έδωκεν είς τόν Έρνέστην 2 
τάληρα καί είπε' «πήγαινε, παιδί μου, αγόρασε 
δ,τι σοΰ γουστάρη καί φέρε μού το νά τό ίδώ κ’έ- 
γώ. » τό παιδίον έξήλθεν' ή δέ κυρία Χάλιγγ 
προσέθηκε μειδιώσα.

— Ό θείος κκίμνει πάλιν απόψε τά πειράματά 
του, θέλει νά ίδή τί σκοπεύει νά πράξη τό παι
διού' είμαι καί έγώ περίεργος νά ίδώ τί θά άγο- 
Ρ«σφ.

— Στοιχηματίζω, αγαπητή ανεψιά, δτι θά ά- 
γοράση κάτι τι καλόν' τό παιδί^έχει ωραίους οφ

θαλμού; καί νά ίδή; δτι δέν θά πετάξη τά χρή
ματα, είπεν δ συνταγματάρχης.

Μετ’ δλίγον είσήλθεν δ Έρνέστης φέρων υπερ
μεγέθη φάκελλον περιέχοντα χάρτην ΐχνογραφι- 
κόν, μολυβδοκόνδυλα καί πυξίδα χρωμάτων.

— Τί θά τά κάμη; αύτά, Έρνέστη; ήρώτησεν 
ή οικοδέσποινα.

Ό Έρνέστης ήρυθρίασε καί δέν άπεκρίθη.
— ’Ας μή τόν έρωτώμεν' έκείνος γνωρίζει είς 

τί θά τά μεταχειρισθή, είπεν δ θείος.
Παρήλθον εκτοτε πολλοί μήνες. Ό Έρνέστης 

ήρχετο τακτικώτατα τό σάββατον μέ τάς ψιάθους 
του, τάς δποίας άμα έπώλει, έσπευδεν είς τήν 
οικίαν τοΰ μυστικοσυμβούλου. Ή Κυρία, τό θυ- 
γάτριόν τηε καί οί υπηρέται έλάμβανον κάθε σάβ
βατον εύώδει; άνθοδέσμας καί στεφάνους.

Τό φθινώπορον, δ Έρνέστης δέν έφάνη πλέον, 
καί δταν παρήλθον τρία σάββατα >ωρι; νά έπαν- 
έλθη, δλοι οί έν τή οικία, μηδ’αύτοΰ τοΰ συμ
βούλου έξαιρουμένου, ήσαν ανήσυχοι. Έ Έλενιώ 
δι'ίσχυρίζετο δτι τό παιδίον έπαθε τίποτε καθ’δ
δόν καί έλυπεΐτο πολύ' ή Κατήγκω δέν παρεδέ- 
χετο τοιοΰτόν τι καί έκραζε πολλούς ψιαθοπώλας 
διά νά τού; έρωτήση τί άπέγεινεν δ συνάδελφός 
των, άλλ’άπαντες έλεγον δτι δέν έγνώριζον τί έ- 
παθεν. Άφ’δτου ήοχισε νά συχνάζη είς τοΰ συμ
βούλου δ Έρνέστης, οί συνάδελφοί του τόν έφθό- 
νουν, και άπεφάσισε νά μή τούς πλησιάζη πλέον. 
Ή Έλενμό κατόρθωσε νά μάθη άπό μίαν άλλην 
υπηρέτριαν, δτι ήτο υίός χήρας, ήτις έχασε τόν 
σύζυγόν της, τίμιον τέκτονα, κατά τό πρώτον τοΰ 
γάμου της έτος. Δεν έγνώριζε τό οικογενειακόν 
του όνομα διά νά πληροφορηθή περισσότερον' ού
δέποτε έφρόντισκν νά τόν έρωτήσωσιν δταν ήρ
χετο' έν τή αιθούση οί Κύριοι τόν άπεκάλουν « δ 
ψιαθοπώλης Έρνέστης », έν δέ τώ μαγειρείο» οί 
υπηρέται «τό μωρό μέ ταΐ; ψάθαις», έπειτα «τό 
μωρό» απλώς, καί τελευταίου, τή; Έλενιώς προ- 
εξαρχούση;, «τό μωρό μας».

Άφοΰ παρήλθον δύο μήνες χωρίς διόλου νά φα- 
νή δ Έρνέστης, ή Έλενςώ καί ή Κατήγκω άπε- 
φάσισαν νά ύπάγωσι τήν προσεχή έορτήν είς Ποτ- 
σνάπελ διά νά πληροφ'ορηθώσι τί έγεινεν δ προ- 
στατευόμενό; των, άλλά συμβάν δλως άπροσδόκη- 
τον έμπόδισε τήν πραγματοποίησιν τοΰοεύγενοΰς 
σκοποΰ των. Ό σύμβουλος δηλ. ήσΟένησάτ βαρέω; 
άπό τύφον καί μετ’ αύτοΰ προσεβλήθη ή μικρά 
Κλάρα άπό εύλογίαν' δτε δέ άνέρ^ωσαν άμφότε- 
ροι, έπήλθε πλέον δ χειμών, δστις κατά τό έτος 
έκεΐνο ήτο δριμύτατος. Ή Κατήγκω ύπανδρεύθη 
καί άνεχώρησε μετά τοΰ συζύγου της είς Μά'ίσσεν, 
καί ή Έλενςώ ήρχισε νά σκέπτηται σπουδαίος 
περί τοΰ μέλλοντος της, τό δποΐον δέν προοιωνί- 
ζετο ρόδινου, καθ’ δσον τό καθρεπτάκι τό δποΐον 
έσυμβουλεύετο έκατοντάκις τής ήμέρας, τή έλεγεν
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κα τάλληρα . . . . νά τήν έφώτιζεν δ Θεός νά μάς 
τά δώση σήμερον ! . . . Μή λησμονήσης τά χειρόκ
τια, κόρη μου .... δέν θέλω νά κρυόνουν τά χε
ράκια σου ....

— Παρακαλώ, μητερίτσα, νά μή φροντίζητε δι’ 
έμέ" έγώ είμαι νέα καΐ δέν κρυόνω" διά τδν εαυ
τόν σας φροντίσατε . . . . Μή δυσανασχετήτε, μή
τερ ! . . . πόσοι άθλιοι είναι μυριάκις δυστυχέστε- 
ροι άπδ ήμάς ! . . . ήμεϊς, δόξα τώ θεώ, τί έχο- 
μεν; δέν οίκονομοΰμεν τά έξοδά μας διά τήν έρ- 
γασίαν μας ; δέν έχομεν θερμόν δωμάτων ; μάς έλ- 
λειψέ ποτέ έ'ως τήν σήμερον ή τροφή ; α'ΐ, μήτερ, 
νχ δοξάζωμεν τδν "Υψιστον. διότι έχομεν τδ κάλ- 
λιστον έκ τών έπί τής γής άγαθών, τήν ύγείαν ! 
.... ένώ άλλοι είναι άσθενεϊς .... κρυόνουν καΐ 
δέν έχουν κάρβουνα . . . πεινούν καΐ δέν έχουν ού
τε αύτδν τδν άρτον .... Πρδς τούς τοωύτους — 
καί τοιοϋτοι είναι πολλοί!—παραβαλλόμενοι ή
μεϊς, μήτερ, εϊμεθα πρίγκηπες. "ίσως, καλή μή
τερ, δυσανασχετείς κατά τών πρώην φίλων μας, 
οϊτινες έν όσω εύτυχοΰμεν μάς έπλησίαζον, μάς 
έκολάκευον, καΐ τώρα προσποιούνται δτι δέν μάς 
γνωρίζουν .... τοιοϋτοι δμως δυστυχώς είναι οι 
άνθρωποι.. .. Ένθυμήθητι δτι τδν Χριστόν ήρ- 
νήθη τρις καί αύτδς ό έπιστήθιός του Πέτρος, δταν 
είδε τδν κίνδυνον .... Ένθυμήθητι τδ τοϋ "Ελ
ληνας σοφού, μήτερ: «Τών μέν εύτυχούντων πάν
τες φίλοι είσΐ, τών δέ δυστυχούντων ούδ’ αύτδς δ 
γεννήτωρ. » Τοιοϋτοι είναι πάντοτε οί άνθρωποι, 
πρδ πάντων δέ τοιοϋτοι είναι κατά τδν πήλινον 
τούτον αιώνα.

Ταύτα είπούσα ή Κλάρα, έλαβε τδν τίϊλον καΐ 
τδ έπανωφόοιόν της, έτύλιξε τά τελειωμένα Εργό
χειρα είς φόλλον έφημερίδος, τά έδεσεν υπό τδν 
μανδύαν καί έξήλθε λέγουσα"

— Ύγίαινε, μήτερ! έντδς ένδς τετάρτου θά ήμ’ 
I έδώ. ... Τί νόστιμα θά ηναι τδ ρόφημα καΐ τά 
γεώμηλα δταν έπιστρέψω!

At, άναγνώστα μου ! πώς σοΐ φαίνονται οί λό
γοι τής Κλάρας; είχε δίκαιον ή όχι; Είσαι άρκούν- 
τως εύφυής, ώστε θά ένόησες βεβαίως δτι ή Κλά
ρα αύτή, ή ^άπτρια, είναι ή μονογενής τοΰ άλλο
τε πλουσίου μυστικοσυμβούλου θυγάτηρ, ή δέ ω
χρά γυνή, δτι είναι ή μήτηρ της.

Ή μήτηρ μείνασα μόνη έστήριξεν, ώς καΐ πρδ 
είκοσι έτών, τήν κεφαλήν της έπί τής ψυχράς ύέ- 
λου καΐ παρηκολούθει διά τοϋ βλέμματος τήν έπί 
τής οδού ήδη εύρισκομένην θυγατέρα της. Συγ
χρόνως δέ άνεπόλησε τδ παρελθόν . . . Μετά πό
σης έπισημότητος έώρταζεν άλλοτε τήν αυριανήν 
εορτήν, καΐ πώς έμελλε νά τήν έορτάση έφέτος... 
καΐ μόνον έφέτος; οκτώ ήδη έτη έπάλαιεν ή γυνή 
αύτη κατά παντοειδών στερήσεων. Πολλάκις άνα- 
μιμνησκομένη τήν παρελθοϋσαν εύτυχίαν της α- 
νύψου πρδς τδν ούρανδν τους δφθαλμούς, ώς άν εί

on αί λευκαΐ τρίχες τις κεφαλής της έπολλαπλα- 
σιάζοντο μέ καταπληκτικήν ταχύτητα- κατ’αρ
χές προσεπάθει τή βοηθεία εργαλείου τινές, το 
όποιον είναι γνωστδν εις δλας τάς ύπέρ τά 30 έ
τη κυρίας καΐ είς τινας καλογήοους, νά άντιπα- 
λαίση κατά τοΰ κακού, ύποβάλλουσα είς τήν ποι
νήν τής έκριζώσεως τά; λευκαινομένας τρίχας, τε- 
λευταϊον δμως ένόησεν δτι αν έξηκολούθει τήν 
μέθοδον αύτήν Οά κατήντα ή κεφαλή της ώς ώδν 
τοϋ Πάσχα, και παρητήθη. Τοιουτοτρόπως ό Έρ- 
νέστης έλησμονεϊτο βαθμηδόν είς τδ μαγειρείου.

Τδ επόμενον θέρος ή Κυρία μετά τής Κλάρας 
ήλθαν εις Ποτσνάπελ και ήρώτησαν περί τοΰ Έρ- 
νέστου" έμαθαν δέδτι ή μέν μήτηρ του άπέθανεν, 
αύτδν δέ παρέλαβε μεθ’ εαυτού καΐ άνεχώρησε 
Κύριός τις, πιθανώς μεμακρυσμένος συγγενής του, 

Τδ εσπέρας δταν έπέστρεψαν διηγήΟησαν είς 
τήν Έλενιώ τδ αποτέλεσμα τών ερευνών των" αδ- 
τη δέ κινήσασα μετά πικρίας τήν κεφαλήν είπεν" 

— Είδες, κοκκώνα, αχαριστία; καλά λέγ’ ό 
λόγος, Θεέ μου μή δώστ,ς τοΰ φτωχού πόρτα καΐ 
παραθύρι κ’ έπάπλωμα νά σκεπασΟή καΐ πάρη το 
καΐ φύγη" δέν μπορούσε τδ τσαχπηνάκι ν’ άρθη 
νά μάς πή έχετε 'γειά; κρέμας πού τω είχα τόση 
άγάπη, καΐ ’σά δέν έπρόφθανε'" δέν έγραφε μαθές 
δυδ λόγια ;

— Είμαι βεβαία δτι έγραψε/, Έλενιώ, άλλά 
Οά παρέπεσεν ή επιστολή του, άπήντησεν ή σύζυ
γος τού συμβούλου.

Β'.
Τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων τοΰ έτους 

1867 ώραία νεάνις ΐστατο ένώπιον παραθύρου 
τού τετάρτου πατώματος οικίας τινδς έν Δρέσδη, 
καΐ έβλεπε κάτω πρδς τήν δδδν, ήτις ώς συνήθως 
κατά τάς τοιαύτας ήμέρας ήτο πλήρης άπδ δια- 
βάτας" πλησίον ετέρου παραθύρου έκάθητο ή μή
τηρ της, ώχοά γυνή, μέ εύγενή φυσιογνωμίαν, κα- I 
ταγινομένη είς τδ νά διπλώση τδ τελειωθέν ράψι- ' 
μόν της. ’Αφού τδ έδίπλωσεν, έστράφη πρδς τήν 
θυγατέρα της, τήν έθεώρησε περιπαθώς καί είπεν" 

— Ιδού, Κλάρα, έτελείωσα καΐ τδ τελευταϊον 
περιλαίμιου. "Οταν θά ύπάγης διά νά παραδώσφς 
τδ προσκεφάλαιον πάρε σέ παρακαλώ καΐ τά υπο
κάμισα αύτά. Πιστεύω δτι άπόψε θά μάς πλη
ρώσουν τέλος πάντων, διά νά δυνηθώμεν νά άγο- 
ράσωμεν κάτι τι διά τάς έορτάς καΐ νά κόψωμεν 
καΐ τής Έλεν,ώς ένδυμα ... ή δυστυχισμένη τό
σα έτη μάς υπηρετεί χωρίς άντιμισθίαν.

— Μάλιστα, μητερίτσα, είπε μειδιώσα ή νεά
νις, τώρα άμέσως πηγαίνω.

Ή δέ μήτηρ προσέθηκεν"
— Ένδύσου καλά, κόρη μου- έξω είναι τρομερά 

ψύχρα, καΐ άν σοΐ δώσουν χρήματα άγόρασε διά 
τόν εαυτόν σου έν σάλι καΐ ζεύγος θερμών χειροκ
τίων ...........Ή Κυρία Βίντεο μάς χρεωστεϊ δώδε

έλεγε « θεέ μου! είς τί σοΐ έπταισα ; Καΐ δέν εί
χεν ούδένα, παρά τού οποίου νά ζητήση βοήθειαν, 
ούδένα I . . . Ό πατήρ της, εύκατάστατος τρα
πεζίτης πεοιεπλέχθη είς τρομεράς έπιχειρήσεις, α’ί- 
τινες άπέτυχον, καΐ άπέθανεν άπδ τήν θλίψιν του. 
Είς ποίαν οίκτράν κατάστασιν ήσαν τά οικονομι
κά του τδ έμαθον οί συγγενείς του πρδς βλάβην 
εαυτών άμέσως μετά τήν κηδείαν. Ό μυστικοσύμ- 
βουλος, άνθρωπος χρυσούς, ολίγον δμως άπερίσκε- 
πτος, έγγυήθη μέ τδ μεγαλείτερον μέρος τής περιου
σίας του διά τινα φίλον" δ τίμιος ουτος φίλος έδρα- 
πέτευσεν είς’Αμερικήν, καί ό Χάλιγγ ήναγκάσθη νά 
πληρώση. «Τδ κακόν δέν έρχεται ποτέ μόνον του» 
λέγει ή κοινή παροιμία. Ό σύμβουλος, αφού προσ- 
ήνεγκεν είς τδν βωμόν τής φιλίας δλοκαύτωμα τήν 
περιουσίαν του, ήναγκάσθη νά ζή μόνον πόρον έ
χων τδν δικαστικόν μισθόν του. Μετά οκτώ μήνας 
ένώ έπέστρεφεν άπδ τδ υπουργείου τής Δικαιοσύ
νης, δπου προσεκλήθη, έπιβαίνων λεωφορείου, έ- 
βιάσθη νά καταβή πριν ή σταθή τδ όχημα, κα
τέπεσε καΐ συντριψεν δλόκληρον τδ δεξιόν σκέλος. 
Είτε δι’ αμέλειαν τοϋ ιατρού, είτε διότι ή ψυχι
κή κατάστασις τοϋ άσθενοϋς έσχεν έπιρ^οήν έπί 
τοϋ κατάγματος, έπήλθεν ή γάγγραινα, καΐ δ δυσ
τυχής σύμβουλος άπέθανε, συνιστών είς τήν προσ
τασίαν τοϋ τρέφοντος τά πετεινά τού ούρανοϋ τήν 
σύζυγον καΐ τήν δεκαπενταετή θυγατέρα του 
Κλάραν.

Ή είς τήν χήραν διδομένη σύνταξις δέν έξήρ- 
κει είς τά έξοδά των, καΐ διά τοΰτο ήναγκάσθη 
αύτη, μή θέλουσα νά άποχωρισθή έντελώς τής οι
κίας έν ή τόσα έτη έζησεν εύτυχής μετά τοϋ μα
καρίτου, νά άφήση τδ πρώτον πάτωμα καΐ νά με- 
τακομισθή είς τδ τέταρτον, δπου υπήρχον δύο δω
μάτια, είς τά δποϊα έκοιμώντο πριν ή Έλενιώ καΐ 
ή ντατά τής Κλάρας, καΐ τά δποϊα τή παρεχώ- 
ρησεν δ ιδιοκτήτης άντί εύτελούς ενοικίου. Τά δω
μάτια ταύτα ήσαν μικρά μέν, ώραία δμως, καθ’ 
δσον είχον παράθυρα πρδς τήν δδδν, ή δέ κυρία 
Χάλιγγ, τοποθετήσασα προσφόρως τά έναπολει- 
φθέντα έπιπλά της, τά κατές-ησεν ώραιοτέρα. Έ- 
κεϊ δέ κατώκει άπδ έκτώ έτών μετά τής θυγα- 
τρός της καΐ τής πιστής Έλεν,ώς.

Ίΐ χήρα, δτε δέν ήδύνατο πλέον νά ίδη τήν θυ
γατέρα της, ήτις έκαμψε τήν γωνίαν τής δδοΰ, ή- 
γέρθη, έκάθησε παρά τήν εστίαν καΐ έβυθίσθη πά
λιν είς σκέψεις’ έσκέφθη δτι ή Κλάρα, μ’ δλον δτι 
ώραία καΐ ένάρετος, ήτον ήδη σχεδόν είκοσιπεν- 
ταετής, καΐ ούδεΐς γαμβρός έφάνη διά νά δυνηθή 
νά τήν άποκαταστήση. Ευκόλως δέν ευρίσκονται 
οί γαμβροί. . . καΐ μάλιστα δταν κόρη τις, ώς ή 
Κλάρα, ήνε πτωχή ... δέν φορή άδάμαντας .... 
COStume ή benoiton ή τήν τού συρμού ούράν 
... δέν επισκέπτεται τους χορούς . .. δέν φοιτά 
είς τάς συναναστροφής.

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

Έπί ήμίσειαν περίπου ώραν έσκέπτετο τά τοι- 
αύτα ή χήρα, δτε ή Έλενιώ, ήτις είχεν υπάγει 
είς τήν άγοράν, είσήλθε φέρουσα έντδς γάστρας 
μικράν δάφνην, τήν άπέθεσεν έπί τής τραπέζης καΐ 
είπεν" « Αύτδ, κοκκώνα, θά τδ δώσω έγώ Χρις-ου- 
γενν>„άτικο τής Κλαρίνας . .. έγώ προφητεύω, κοκ
κώνα . . . κοντεύει ό καιρός πού θά τήν όπαντρέ- 
ψουμε, νά ίδής, κοκώνα, ή γάτα μας νίβγεται . .. 
βίζιτα θά μάς έλθη.

Βήματα ήκούσθησαν είς τήν κλίμακα. Ή Έλε
νιώ έσπευσε νά κρύψη τήν γάστραν, διότι τή έ
φάνη δτι ήκουσε τήν φωνήν τής Κλάρας.

Μετά δύο λεπτά είσήλθε πραγματικώς ή Κλάρα 
μέ δροσεράς έρυθράς παρειάς, καΐ γελώσα έκραξε.

— Φέρω χρήματα, καλή μητέρα . . . καΐ έξω 
είναι ένας Κύριος καλοενδεδυμένος" μέ παρεκάλε- 
σε—τί άστεϊον!— νά τώ έπιτρέψωμεν νά είσέλ— 
Οη έπί δύο λεπτά είς τδ δωμάτιόν μας" λέγει δτι 
τδ γνωρίζει πρδ καιρού . . . μοί είπεν δτι τά τοι
χόχαρτα είναι πράσινα καΐ πρδς τά άριστερά τής 
θύρας είναι ή θερμάστρα.

—Παράδοξον τω δντι, είπεν ή χήρα" άλλά μή 
άφίνης τδν Κύριον νά περιμένη, Κλάρα, παρακά
λεσή τον νά είσέλθη.

Μετά μίαν στιγμήν έπανήλθεν ή Κλάρα καί 
μετ’ αύτής Κύριός τις υψηλού άνα7ήματος, ώραϊος 
καΐ φέρων βαρύτιμον μηλωτήν. Μετά σεβασμού 
υπεκλίνατο καί είπε"

—Ζητώ συγγνώμην, Κυρία, διά τήν άνησυχίαν 
τήν οποίαν σάς δίδω- έστέ βεβαία δτι δέν θέλω 
καταχρασθή τής καλοκάγαθίας σας" έπεθύμουν νά 
μείνω έπι δύο λεπτά είς τδ δωμάτιόν τούτο τδ 
ιερόν δι’ έμέ, διότι ένταύθα διά πρώτην φοράν 
κατενόησα δτι προορισμός τοϋ άνθρώπου δέν εί
ναι νά τρώγη, νά πίντ, καΐ νά κοιμάται καλώς. Τδ 
δωμάτιόν τούτο τδ άγαπώ, Κυρία, διότι συνέτει- 
νε πολύ είς τήν εύτυχίαν μου . . . Ό Θεός νά εύ- 
λογήση τήν άγαθήν έκείνην οικογένειαν! . . .

— Είσθε έλεύθερος νά διαμείνεται δσον θέλε
τε, κύριε, άπεκρίθη ή χήρα, καΐ νεύσασα τήν 
Κλάραν είσήλθε μετ’ αύτής είς τδ παρακείμενον 
δωμάτιόν.

"Οτε δ ξένος έμεινε μόνος, έστρεψε τά βλέμμα
τά του πρδς δλα τά μέρη τοϋ δωματίου, έπλησία- 
σεν είς τδ παράθυρου καΐ παρετήρει κάτω τήν ο
δόν έστέναξε πολλάκις καΐ έφερε τήν χεΐρα πρδς 
τδ μέτωπον. Τί συνέβαινε τάχα έντδς τής"καρ
διάς τού νέου έκείνου; Παρεδόθη είς (Ρεμβασμούς 
καΐ δέν- έσκέφθη διόλου δτι παρήλθεν άρκετή ώρα. 
Τέλος ή χήρα, ήτις, δμολογοϋμεν, είχεν άρχίσει 
νά άνησυχή, είσήλθε καΐ είδε τδν ξένον τούς δ- 
φθαλμούς έχοντα προσηλομένους έπί τής εικόνας 
τού 'Ράβενάου.

—Σάς άρέσκει αύτή ή τοπογραφία, Κύριε; τδν 
ήρώτησε.
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— Πάρα πολύ, Κυρία, καθ’δσον ή είκών αυτοί 
εσχε μεγάλην έπ’ έμού έπιρδοήν’ μέ βλέπετε ώς 
νά ήθέλατε νά μέ έρωτήσητε κάτι' έπιτρέψατέ 
μοι νά σάς απευθύνω έγώ μίαν έρώτησιν. Μήπως 
εΐσθε ή Κυρία Χάλιγγ ;

— Μάλιστα, άλλά . . . δέν ενθυμούμαι (ήθελε 
νά εϊ.τη δέν ενθυμούμαι δτι σάς εΐδον ποτέ, πώς 
σεϊ; μέ γνωρίζετε;)

— Έπιτρέψατέ μοι, Κυρία, νά σάς διηγηθώ 
μικράν τινα ιστορίαν. Σήμερον άκριβώς προ εϊκο- 
σιν έτών, πτωχόν παιδίον, το όποιον είχε πωλή- 
σει τήν προτεραίαν μίαν ψίαθον ενταύθα, προσε- 
κλήθη υπό τής εύγενούς κυρίας εΐς τήν αίθουσαν 
της’ έκεί είδε κατά πρώτον τήν ώραίαν ταύτην 
τοπογραφίαν- εκεί είδε πρώτον ό πτωχός παί; 
έπί ζωής του λάμπον τό δένδρον τού Χριστού’ ε
κεί έφωτίσθη τό πρώτον ή ψυχή τοΰ άγροίκου ορ
φανού. ’Ενταύθα έντός τού δωματίου τούτου έ- 
κοιμήθη πρώτην φοράν έπί στρώματος τό είς τό 
άχυρον καί είς τό ύπαιθρον συνειθισμένον ορφανόν' 
κατ’έκείνην τήν νύ*τα εϊδεν όνειρον ό παΐς’ φωνή 
τις γλυκεία τώ έλεγε’ « προσπάθησαν, έργάσθητι 
διά νά άποκτήσης καί σύ μαλακόν στρώμα’» έν 
τή οικία ταύτη τώ έδωρήθησαν χρήματα, μέ τά 
οποία ήγόρασε κατά πρώτον χάρτην, μολυβδο
κόνδυλα καί χρώματα" ενταύθα έλαβε δώρον παρά 
γυναικείας χειρός βιβλία, τά οποία άπετέλεσαν τάς 
βάσεις τών γνώσεών του’ ή χειρ εκείνη, ήτο ή 
πρώτη έλεήμων χειρ, τήν δποίαν ό αγροίκος παίς 
εΐδε. Τό ορφανόν άφ’ ού απέκτησε χάρτην καί μο
λυβδοκόνδυλα ήρχισε νά ίχνογραφή τά δένδρα τού 
χωρίου του’ τίς τόν έδίδαξεν; οσάκις ήρχετο είς 
τήν πόλιν διά νά πώληση τας ψιάθους του, έβλεπε 
καθ’ οδόν πολλούς ζωγράφους καταγινομένους είς 
τήν άπεικόνισιν ωραίων τοποθεσιών’ ολοκλήρους 
ώρας ϊστατο άνωθεν τής κεφαλής των καί παρε- 
τήρει. Περίφημός τις ζωγράφος ήλθε τυχαίως είς 
τό χωρίον του’ καταλαβών έπ’ αύτοφώρω τόν παίδα 
ίχνογραφούντα έλάτην έν τή άποκεντρωτέρα γω
νία τού δάσους έζήτησε νά ίδή τά σχεδιάσματά 
του’ άν καί άτελείωτα τώ ήρεσαν’ άνεκάλυψεν έπί 
τού μετώπου τοΰ έρφανού ιδιοφυίας σημεία’ έ- 
πειδή ήτον άπαις καί πλούσιος, άπεφάσισε νά υίο- 
Οετήση τόν παίόα’ ώμίλησε περί τούτου πρός τήν 
μητέρα του, τήν δποίαν εύρε πνέουσαν τά λοίσθια’ 
ή πτωχή μήτηρ έπρόφθασε νά είπή μόνον, «Σάς 
εύχ*ρε?ώ, Κύριε,» καί Οείσα τήν ψύχραν χείρά της 
έπί τής κεφαλής τού παιδός έξέψυξεν.

Ένταΰθα δ ξένο; έστη δλίγον, άπέμαξεν έν δά
κρυ, καί έξηκολούθησεν’

— Άφ' ού ένταφιάσθη ή μήτηρ καί δι’ εξόδων 
τού ζωγράφου έτέθη σταυρός έπί τού τάφου της, 
δ παί; άνεχώρησε μετά τού θετού πατρός του είς 
Μόναχον’ έκεϊθεν έγραψε πρός τήν φιλάνθρωπον έ
κείνην Κυρίαν είς Δρέσδην.

— "Ητις δμως δέν έλαβε τήν έπις-ολήν, προσέ
θηκεν ή χήρα.

— Παράδοξον, έςηκολούθησεν δ ξένος. Ίσως ή 
ή έπιγραφή δέν ήτον ευανάγνωστος. Τό δρφανόν 
έπεσκέφθη μετά τού ζωγράφου τήν ’Ιταλίαν’ ά- 
νεπτύχθη, καί τελευταίου έγένετο ζωγράφος, τού 
δποίου αί εικόνες εΐναι περιζήτητοι καί αγοράζον
ται άντί χιλιάδων ταλήρων έκάστη. Πρός ένός έ
τους άπέθανε έν 'Ρώμη δ θετό; πατήρ του, κα- 
ταλιπών σημαντικήν περιουσίαν, τήν δποίαν έ- 
κληρονόμησεν δ πρώην ψιαθοπώλης. Έπεθύμει πολύ 
νά έπιστρέψη είς τήν πατρίδα, μ'δλον δτι ούδένα 
συγγενή είχεν. Έπανελθών έπεσκέφθη πρώτον τόν 
τάφον της μητρός’ έπειτα έσπευσεν είς τήν οικίαν 
έκείνην" είς τό πρώτον πάτωμα δπου έζήτει τήν 
φιλάνθρωπον Κυρίαν, υπηρέτης άνοίςας τόν ύπε- 
δέχθη, ούχί ώς πρό είκοσιν έτών μέ βαναύσους ύ
βρεις, άλλά εύγενώς καί τώ εΐπεν δτι «δ Κύριος 
καί ή Κυρία εΐναι είς τήν έπαυλιν καί θά έπιστρέ- 
ψουν μετά τά Θεοφάνεια.» Έδωκε τό έπισκεπτή- 
ριόν του, τό δποίον θά λάβωσιν δλως άγνωστοι 
είς αυτόν άνθρωποι. Τό δωμάτιον δμως, δπου πρό 
εΐκοσιν έτών έκοιμήθη, είχε μεγίστην έπιθυμίαν 
νά τό ίδ-ρ’ έζήτησε τήν άδειαν νά είσέλθη" ή άδεια 
τώ έδόθη καί είσήλθεν, είσήλθον έγώ δ προστα- 
τευόμενός σας, δ Έρνέστης Κάρφεν, δ ψιαθοπώλης 
Έρνέστης, Κυρία.

Πολλοί εύτυχεϊ; έκάθηντο τήν εσπέραν έκεί
νην παρά τό δένδρου τού Χριστού έν τή ωραία 
Φλωρεντία τού ’’Ελβα (Δρέσδης), άλλ’ έκ τών εΰ- 
τυχεστάτων ήσαν δμολογουμένως οί έντός τοΰ δω
ματίου τού τετάρτου πατώματος.

Ή γραία Έλενίώ (ήτις είχε μισήσει τό καθρε- 
πτάκι καί δέν τό μετεχειρίζετο πλέον) έκλαιε δά
κρυα χαράς, κατεφίλει τόν Έρνέστην, τό πρώην 
κουρελιάρικο, καί έσπευσεν είς τήν άγοράν διά νά 
προμηθευθή δένδρον καί άγοράση τά άναγκαιούντα 
διά τό δείπνον, διότι άπό τήν υπερβολικήν της 
χαράν έλησμόνησεν έπί τής παρεστίας τά γεώ
μηλα καί έκάησαν είς τρόπον ώστε δέν ήδύνατο 
νά τά βγάλη είς τό τραπέζι. . . .

Ό Έρνέστης έπεσκέπτετο καθ’ ήμέραν τακτι- 
κώτατα τάς Κυρίας’ δσάκις δέ είσήρχετο, μει
δίαμα ευτυχίας έξηπλοϋτο έπί τού ώραίου τής 
Κλάρας προσώπου" Ίΐ Κυρία Χάλιγγ ήγείρετο καί 
τού έσφιγγε μειδιώσα τήν χεϊρα" ή δέ Έλενίώ έν 
τή άγροίκφ αυτής χαρά: άνεφώνει πάντοτε τό τυ
πικόν καταστάν — Είδες έκεί τό στλιγγίάρικο; 
είδες, εΐδες; ποίός νά τό πίστευε τότε πώς θά νά 
γένη τέτοίος ώμορφονείός’ κύτταξε μουστάκες ! 
άκόμα δέν τό χωρεϊ δ νούς μου πώς εΐν' έκείνο.

Εσπέραν τινά, ότε κατά τήν συνήθειάν της ή 
χήρα ήγέρθη διά νά τόν προϋπαντήση καί τώ έτεινε 
τήν χείρα εΐπεν’

— Ίΐ λεπτοφυής αύτη χειρ μοί έδωκε πολλά’ 

|ν έτι λείπει, καί τούτο τολμώ σήμερον νά τής 
ζητήσω. Άν, Κυρία, έτόλμων νά ζητήσω τήν χείρα 
τής Κλάρας, ήθέλατε είπεί οχι;

— Αύτό δέν έξαρτάται πλέον άπ’ έμού, εΐπεν 
ή χήρα Χάλιγγ, έρώτησον τήν ιδίαν. Καί άφήκε 
μόνους τούς δύο ευτυχείς.

"Οτε δ υπό τών αθανάτων τής Γερμανίας ποιητών 
εξυμνηθείς ερωτικός μήν Μάιος έκόσμησε τάς δεν- 
δροστοιχίας τής Δρέσδης μέ άνθη, καί αί ήδυμελείς 
άηδόνες έψαλλον καθήμεναι έπί τών άκακιών τή; 
Brilhlesche lerrasse τά ερωτικά άσματά των, 
έτελέσθησαν σιωπηλώς έν τή έκκλησία τής Αγίας 
Σοφίας οί γάμοι τής Κλάρας μετά τοϋ Έρνέστου 
Μετά τήν τελετήν ήλθον είς τήν ώραίαν παρά τόν 
Έλβαν έπαυλιν, τήν δποίαν είχεν άγοράσει νεως-ί 
ό Έρνέστης. Ύπό τάς κερασέας τού κήπου ήτοι- 
μάσθη μακρά τράπεζα, είς τήν όποιαν δέν παρε- 
κάθησαν λαίμαργοι κόλακες, ούτε έψιμμυθιωμέναι 
κυρίαι, άλλά τόσοι ψιαθοπώλαι, δσους ήδυνήθησαν 
νά εύρωσιν έπί τρείς ήμέρας έρευνώντες οί ύπηρέ- 
ται τοΰ Έρνέστου. "Εκαστος έκ τούτων λαβών τό 
χειρόμακτρόν του εύρεν έντός αυτού χαρτονόμισμα 
1 0 ταλλήοων καί χρυσοδεδεμένον προσευχητάριον.

Δύο παρήλθον έτη έκτοτε. Μετά τού ευτυχούς 
ζεύγους συγκατοικεί ή κυρία Χάλιγγ,’ παρά δέ 
τήν εστίαν κάθηται ή γηραιά Έλενίώ βαυκαλί- 
ζουσα τόν δεύτερό ιοκον τής Κλάρας ’Αλβέρτον.

(Έκ τοϋ γερμανικρδ·) Α. Σ.

ΙΙΕΙΊ ΤΩΜ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΔΙΛΛΕΓΕΣΘΑΙ.

Λίετά^ρασις· ίχ τοΰ Γερανικού 
Συνέχεια· ίδε σελ 102.

II

Ί’αιΰρότης.
Οι ’Ινδοί τής ’Αμερικής συνειθίζουσι λίαν δρ- 

θώς, δσάκις έχουσιν αφορμήν νά λυπώνται διά τι 
δυστύχημα, νά άποσύρωνται είς τά δάση καί νά 
ψάλλωσιν έν τή μοναξία τά λυπηρά των άσματα. 
Ή συνήθεια αύτη εΐναι σύμφωνος πρός τήν ύπό 
τής φύσεως ήμών έκδηλουμένην ιδέαν. Καθ’ δλην 
την επιφάνειαν τής Δημιουργίας βασιλεύει ή φαι- 
δρότης’ δ,τι άχαρι έξαλείφεται ή δι’ άνθέων κα- 
τασκιάζεται. Τά φιλάσθενα πλάσματα άποσύρον- 
ται είς τήν έρημίαν, οί λιιμώνες δμως τά άλση 
καί τά ρυάκια γέμουσιν άναρίθμων πλήν φαιδρώς 
κελαδούντων πτηνών, δπου ουδέποτε ή σπανίως 
ακούει τις τού; ς-εναγμού; καί θρήνους τών έπιθα- 
νάτων, μολονότι δλα δσα τραγωδώσι πρέπει καί 
να άποθάνωσιν ήμέραν τινα.

Έν Εύρώπη σπανίως οί άνθρωποι συνέρχονται, 

ώ; οί Εβραίοι έπί τόν ποταμόν Βαβυλώνος, δπως 
ψάλλωσιν δμούέλεγεΐα’ ή δρμέμφυτος δμως τάσις 
πρός τέρψιν καί χαράν φέρει τόν ένα πρός τόν 
άλλον' δθεν κυριώτερος νόμος πάσης συναναστρο
φής εΐναι ή φαιδρότης. Πάντες οί συνδιαλεγόμενοι 
όφείλουσι νά δεικνύωσι βλέμμα χαρίεν καί εύχα- 
ριστημένον, πρώτος δέ δ οικοδεσπότης φυσικώς 
πρέπει νά φαίνεται χαρίεις, καί καθώς έν τώ Ρω
μαίο, καί τή Ιουλία τοΰ Σαιξπήρου, δ γέρων Κα- 
πελέτος, νά περιφέρεται μεταξύ τών προσκεκλημ- 
μένων μέ πρόσωπον έκφράζον τήν χαράν ήν αισ
θάνεται έπί τή εμφανίσει τόσω άγαπητών φίλων.

Φυσιογνωμία σκυθρωπού καί βαρυθύμου άνθρώ
που αποθαρρύνει καί κατασιγά τούς άλλους, ένώ 
τό φαιδρόν καί γελόεν πρόσωπον διαγείρει τήν 
χαράν καί τήν ήδονήν τή; ζωής. "Οστις μέ βλέ
πει σκυθρωπώς φαίνεται ή δτι κακόν τι έναντίο, 
μου σκέπτεται ή δτι μέ περιφρονεί’ τούναντίον 
οί χαρίεις μοί φαίνονται ώ; θέλοντες νά μοί εϊπω- 
σιν δτι εΐναι ευχαριστημένοι άπό έμέ καί μέ προσ- 
καλοΰσι διά νά τούς άνοίξω τό στόμα καί τήν 
καρδίαν μου.

Βεβαίως υποφέρει δ έν συναναστροφή άδιαφό- 
ρω; ή δυσθύ μως έχων, έάν οχι άπό κακόν χαρα
κτήρα, βεβαίως άπό ηθικόν καί σωματικόν πόνον’ 
προκαλεί δέ ούτω τόν δυσπιστίαν ή συμπάθειαν 
καί άποσπμ ούτω τήν διάνοιαν καί τά αισθήματα 
τών άλλων άπό τά ευχάριστα ζητήαατα τής συ
ναναστροφής’ οθεν οί άσθενείς πρέπει νά ύποβλη- 
θώσιν είς θεραπείαν, άνθρωποι δέ μέ τζακιττμΐκηκ 
καρδίαν είναι τελείως άχρηστοι έν τή συνανα
στροφή καί έν τή συζητήσει’ οί τοιούτοι έχουσι 
τήν άνάγκην φίλου, δπως δμοΰ έν μικρώ δωματίω 
ήσύχως προσεύχωνται.

Κατηφεί; λοιπόν φυσιογνωμίαι είναι παραφω- 
νίαι τής κοινωνική; συναυλίας’ καί αύτό δέ τό 
σπουδαίον ύφος πρέπει νά άποσκορακίζηται. Διά 
τούτο 
ται είς συζήτησιν, πρό πάντων δέ νά μή έγγύ- 
ζωνται αί θρησκευτικά! καί πολιτικαί ίδέαι, διότι 
ώς έκ τής φύσεώς των φέρουσι διαιρέσεις καί προ- 
καλοϋσιν εχθρικά αισθήματα. Άκριβώς τό ώραίον 
καί εύχάριστον έν τή συναναστροφή έγκειται έν 
τούτω, δτι οί άλλοτε εχθροί καί άντίπαλοι φιλι- 
κώς ύπό ούδετέραν σημαίαν συναντιόνται.

Έπίσης αί σπουδαϊαι επιστημονικού φιλονει- 
κείαι πρεπει να απαγορευωνται άπό τήν συνανα
στροφήν, ήτις έγένετο πρός άνάπαυλιν τών πάν
των’ ολίγοι έννοοΰσι τά σπουδαία, οί πλείστοι δέ 
τών παρόντων σιωπώσΓ διά τόν αύτόν λόγον δέν 
πρέπει νά ένδιατρίβωσιν έπί τό αύτό Οέμα'καθ'δ- 
λην τήν συναναστροφήν ούδέ νά έμβαθύνωσι πέ
ραν τού δέοντος, τούναντίον άμέσως καί θυμηδώ; 
νά μεταβαίνωσιν είς ετερα, διότι δταν ένδιατρί- 
βει τις έπί πολύ εί; Sv καί τό αύτό ζήτημα, τότε 

δέν πρέπει σπουδαία ζητήματα νά τίθεν-
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εχει συνήθως τδν λόγον εϊς καί μόνος, ό έννοών 
αύτδ έντελέστερον και αποκλείει του; άλλους 
τυραννικής, ένφ δταν τίθενται διάφορα, έκαστος 
εις τδ είδος του και εις τήν σειράν του θέλει συμ- 
μετάσχει.

Καθ’δλην τήν συζήτησιν εν τινι μεγάλη συνα
ναστροφή πρέπει ουτω νά φέρηταί τις, καθώς ό 
προσκαλών είς μέγα δεΐπνον πολλούς συνδαιτυ
μόνας, προσφέρει μέν πολλά φαγητά όχι τόσω διά 
νά φάγωσιν έξ δλων, δσω διά νά εύχαριστηθώσι, 
άφ’ δ,τι έκαστος ορέγεται. 

III

Εΰ.-τροσηγορία·
Έπίσης σπουδαΐον προσδν εύαρέστου συδιαλέ- 

ξεως ώς ή φαιδρότης, είναι καί ή εύπροσηγορία' 
ακριβώς είπεΐν άμφότερα συνυπάρχουσι, καθ δσον 
δ εύπροσήγορος έχει τι τδ φαιδρόν. «Ώ πρώτος 
κανών τής συνδιαλέξεω; είναι νά τηρή τις τούς νό
μους τής εύπροσηγορίας» λέγει Γάλλος συγγραφεύς 
τοΰ αίώνος Λουδοβίκου τοΰ ΙΑ'. Ώδη πρδ 2,000 
έτών δ Κικέρων έν τώ βιβλίω αύτοΰ περί συνα
ναστροφών λέγει περίπου τά αύτά. «Έν τή συν
διαλέξει έσο πράος, γλυκύς καί άνεκτικδς, ούχί δέ 
ιδιότροπος καί πείσμων. Εύπροσηγορία καί προ
σήνεια πρέπει έν αύτή νά βασιλεύη».

Ή εύπροσηγορία είναι τι σπουδαιότερον εύ- 
φυοΰς σκώμματος ή λεπτότατος πνεύματος' έκεΐνο 
μέν ομοιάζει πρδς πυροτέχνημα τδ δποΐον θαμ
βοί μέν άλλά καίει ενίοτε' ταύτην δέ έχουσι δ- 
λίγοι καί έννοούσι όλίγιστοΓ διεγείρει θαυμασμόν 
μάλλον ή κλίσιν, καί ένίοτε φθόνον καί ζηλοτυ
πίαν. Πολλοί πτοοΰνται βλέποντες έν τή συνα
ναστροφή μεγαλοφυείς μή έννοοΰντας τίνι τρόπω 
νά επιδεικνύονται κατώτεροι παρ’ δ,τι πράγματι 
είναι.

Ό ευπροσήγορος δμως συνδιαλέγεται έλευθέρως 
πρδς πάντας" φαίνεται εύχαριστημένος άπδ τούς 
πάντας, διά τοΰτο καί πάντες είναι εύχαριστη- 
μένοι άπδ αύτόν' ούδέποτε είναι ζηλότυπος, ού
δέποτε προκλητικός, πάντοτε δέ μετριόφρων καί 
φαίνεται σεβόμενος τούς άλλους' πάντα δέ σεβό- 
μενον ήμάς άγαπώμεν' οί δέ τούναντίον παραμε- 
λοΰντες τήν εύπροσηγορίαν, φαίνονται ολίγον ήμάς 
τιμώντες, διά τοΰ τρόπου δέ τούτου μάς προσ- 
βάλλουσι καί μ’ δλην τήν εύφυΐαν ή τδ πνεΰμά 
των άδύνατον νά μάς έξιλεώσωσιν. ’Αληθώς βφεί- 
λει, διά νά γείνη τις άρεστδς έν τε τή συνομιλία 
καί τοΐς τρόποις, άκριβώς έκείνους τούς κανόνας 
τής εύπροσηγορίας νά θηρεύση, οί όποιοι είναι 
κατάλληλοι μέ τήν συντροφιάν, τδν τόπον καί 
τήν κοινωνικήν τάξιν μεθ’ής συναναστρέφεται' 
διότι καί ή λεπτή συμπεριφορά έν τισι περιστά- 
σεσι δέν είναι καταληπτή ή παρεξηγεΐται. Ί’πάρ-

χουσι σπανιότατοι τρόποι λεπτότατης συμπερι
φοράς, άλλ’ άφ’ ετέρου υπάρχει καί ειδός τι συμ
περιφοράς άξεστον καί χονδροειδές. Άνθρωπος μέ 
λεπτοτάτους τρόπους ένδς διπλωμάτου ή αύλικού 
είναι πρδ τών όφθαλμών χωρικού κίβδηλος’ εις 
τάς άρκτους δέ εύγενώς φερόμενος νά άρέση τις 
είναι κόπος μάταιος.

ΙΙαρευρέθην ποτέ είς τινα ευχάριστον συνανα
στροφήν Γερμανικής τίνος πρωτευούσης καί έκά- 
θησα πλησίον Άγγλου τίνος. IIτο άξιότιμός τις 
πλήν κακδς πλοίαρχος, ό όποιος καθ’ δλην του 
τήν ζωήν μάλλον μέ πίσσαν, τρικυμίαν καί κύ
ματα ή μέ αύλικούς συνανεστρέφετο’ αύλικός τις 
λίαν κεκοσμημένος φέρων χειρόκτια λευκά, μέ 
μειδιώσαν φυσιογνωμίαν είσήλθε καί προσέφερε 
είς τήν οικοδέσποιναν καί τού; λοιπούς ξένους τά 
σεβάσματά του μετά βαθείας ύποκλίσεως' συνέ- 
βενε δέ τοΰτο πλησίον μου, ώστε ό Άγγλος τά 
πάντα ήδύνατο άκριβώς νά ϊδη καί νά άκούση. 
Παρετήρει τδν υπερευγενή άνδρα, έκ του στόμα
τος τοΰ οποίου οί καθυποχρεωτικώτατοι λόγοι 
ώς τδ μέλι έτρεχον, μετά θαυμασμού, καί δσω 
περισσότερον άκκίζων περιεφέρετο, τόσω μεγαλεί- 
τεροι έγένοντο τοΰ άγαθοΰ ναύτου οί δφθαλμοί 
είς τούς οποίου; διέκρινέ τις τήν έκπληξιν καί 
τήν μεγάλην άποστροφήν. Τί είναι αύτό ; Τί κά- 
μνει δ άνθρωπος ούτος; Τί προτίθεται; Τά έρω- 
τήματα ταΰτα μοί έψιθύριζεν είς τδ ούς άπο- 
τόμως έγειοόμενος καί έπιθυμών νά αναχώρηση πρδ 
τοΰ άσυνήθους τούτου της εύγενείας φαινομένου. 
Προσεπάθησα νά τδν καθησυχάσω καί νά τώ πα
ραστήσω δτι δ εύπρεπώς μειδιών Κύριος δ λεπτό- 
τάτης εύγενείας έκείνος, δέν είναι ποταπός τις 
άλλ’ άξιοσέβαστος καί λίαν εύΰπόληπτος κύριος. 
Έγνώριζον προσέτι καλώς δτι είναι εύκατάστατος 
καί καθόλου άνεξάρτητος πάσης ύπονοίας κερδο
σκοπικής έπί τοΰ χρηματοθυλακίου άλλων άνθρώ- 
πων. Οί ευγενεΐς του τρόποι είναι συνήθεις έν 
τούτω τώ τόπω, ολίγον έπιτετηδευμένοι δπωςδή- 
ποτε ώς δ άπαστράπτων άφρδς χρυσοΰ, άπδ τδν 
δποΐον δμως δέν έπηρεάζεταί τις. Ούτως ησύχασε 
ολίγον δ ’Άγγλος.

Παρατηρήσας αύτδ, ήθέλησα νά τδν παρορμήσω 
νά συνδιαλεχθή μετά τοΰ καλού συμπατριώτου 
μου, διότι συνομιλία τις μετ’αύτοΰ, λίαν διδα
κτική καί εύάρεστος ήθελεν είσθαι. ’Ητον άδύνα- 
τον νά τδ κατορθώσω.—Ώς άνωτέρω είπον όφεί
λομεν έν ταΐς συνδιαλέξεσιν ήμών τοιούτους τινας 
τρόπους εύγενείας καί εύπροσηγορίας νά έπιδει— 
κνύωμεν, τούς όποιους οί μεθ’ήμών λαλούντες έν- 
νοΰσιν. X*.

Έπεται συνέχεια.

II ΑΓΙΑ ΕΑΕΪΙΙ—ΑΥΣΙΣ ΙΙΑΙΟΓ.

Έχ τών τοΰ Jacques Arago.1

I D’un Pdle a L'autre. Deuxieme partie.

Βεβαίως δ ούρανδς είνε όλιγώτερον δυσμενής, ή 
οσον έφοβούμεθα' εύρεΐα μελέτη παρίσταται πρδ 
τής πλάνου φιλοδοξίας μου' καίτοι δ’δ άσφαλτώδης 
βράχος, πρδς δν τδ πλοΐον διευθύνεται, είνε είςέτι 
άνευ ποιήσεως' καίτοι ή έκ λάβας αδτη νήσος μό
λις χρησιμεύει ώς σήμα τοΐς τήν Εύέλπιδα άκραν 
παρακάμπτουσι Οαλασσοπλόοις, ούχ ήττον δέον 
ν’ άναπαύσω καί τήν κεφαλήν μου καί τήν καρ- 
δίαν μου, μετ’ έλαχίστης έν τή ψυχή μου χαράς, 
μετά πλείστων έν τοΐς οφθαλμοί; μου δακρύων.

Άκολουθήσατέ μοι.
Μοί έπιτρέπετε, φρονώ, ν’ άναδράμω πρδς τά 

παρελθόντα έτη. ’Από τίνος άναγνωρίζω έμαυτδν 
άνδρα καί σοβαρόν βαθυγνώμονα' Θά μέ άκολου- 
θήσητε είς τήν έκδρομήν ταύτην, διότι είνε σπου
δαία, πανηγυρική, είμί δέ βέβαιος δτι δέν θέλετε 
φανή άδιάφοροι πρδς τάς αναμνήσεις μου.

Ή ήμέρα υποφώσκει καθαρά καί διαυγής' δ ή
λιος, άκτινοβολών έν τώ όρίζοντι, μετ’ ού πολύ θέ
λει μεσουρανήσει, έν πάση αύτού τή μεγαλοπρε
πείς. Αύο ύπάρχουσιν ήλιοι άντίπαλοι, άμφότεροι 
τού κόσμου κατακτηταί" ό μέν άπαστράπτων έν 
δλγι αύτοΰ τή αίγλη, άκτινοβόλος, υψούμενος αεί
ποτε ένθα δ παντοδύναμος έταξεν αύτόν' δ δέ διά 
παντός άποσβεσθείς καί άναπαυόμενος έν ήφαι- 
στειώδει νήσω' έν τή νήσω έκείνη τοΰ πένθους 
καί τών μεγάλων άναμνήσεων, ήν βλέπομεν φαι- 
νομένην πέραν έκεί καί δεσπόζουσαν τών κυμάτων.

Άποκαλύφθητε . . . Ίόοΰ ή άγια Έ,Ιένη ! ! ! 
Πάντες ίστάμεθα όρθιοι, παρατηρούντες περιέρ

γως τού; άπειρους καί ίδιοτρόπους ελιγμούς τού 
αφρικανικού έκείνου σκελετού, τού έν τφ ύδατι 
άνατιναχθέντος, μετά σφοδρόν Ηφαιστειώδη κλονι
σμόν.Ιδού δ δρμος αί κορβέτται ίστιοδρομούσι πρδς 
τήν Jaines-Ί OW'D. Μαζέψτε τά παν^ά.—Κατε- 
βάστε τα.—Εμπρός τήν αλυσίδα.—’Αράξτε. . . 
Συνταράσσονται ή ΆστροΛάβη καί ή ΖίΛεια καί 
άναπαύονται άπδ τών κόπων, κόπων καθημερινών 
.... μετά τριετή έκ Γαλλίας άπόπλουν.

Λύπην άμα και χαράν ήσθανόμεθα" έ'καστος ή
μών έπόθει νά ίδη τδν έπικήδειον τόπον, τάς 
κλαυθμηράς ιτέας, τάς φθισιώσας αίγείρους, τήν 
καλύβην τοΰ βοσκού, τήν μικράν κρήνην, ήτις τήν 
δίψαν έκείνου έσβέννυε. "Εκαστος έφλέγετο, ποθών 
νά γονατίση πρδ τής οικίας έκείνης, έν ή ή άγω- 
νία αύτοΰ υπήρξε τόσον μακρά καί τόσον πυρε- 
τώδης. Ταΰτα συνεπλήρωσαν τήν πολυχρόνιον ή
μών έκστρατείαν, τοιαύτη ήν ή πρώτη αύτής ά- 
μοιβή.

Διηρέθημεν είς ομίλους' άπέβημεν' έδειξαν ή
μΐν τδν λίθον, έφ’ ού τδν πόδα έπάτησε, έγκατα- 
λιπών τδν ΙίεΛΛεροφόντην καί άπ’ έκείνης τής 
στιγμής ή νήσος έφάνη ήμΐν τάφος.

Ή JaUies-Town εΐνε πόλις οχυρά" ή διαμο
νή τοΰ αύτοκράτορος Ναπολέοντος καί ούχί τδ 
άσυλον τού στρατηγού Βοναπάρτου, ώ; έλεγεν αύ- 
θαδώς τδ άνθρωπόμορφον τέρας, ό 1 llldsoil Lo- 
\ve, κατέστη πολεμική πόλις, δυσπρόσιτος ά- 
κρόπολις. Παν ύψωμα όρους κατέχεται υπδ μικρού 
φρουρίου' πας κολπίσκος έχει τούς προμαχώνας 
καί τάς έπάλξεις του, πάσα κορυφή, τήν σκοπιάν 
καί τδν χωροφύλακά της. Ούδέν πλέον ζητοΰμεν 
νά ίδωμεν έν τή αγία Ελένη" ή κόνις τοΰ άνδρδς 
άπεδόθη ήμΐν' δύνανται νά κατεδαφίσωσι τάς ά- 
κροπόλεις των, δύνανται ν’ άποσυνθέσωσι τά τη
λεβόλα των, δύνανται νά κοιμώνται έν ειρήνη, ώς 
έκείνος, ούτινος τον ύπνον έπί πολύ διετάραξαν.

Ήθέλησα ή πρώτη μου έκδρομή νά γείνη ώς 
προςκύνημα" έπορεύθην πεζή,’ παρακολουθούμενος 
υπδ Σίνου παιδός, άναλαβόντος νά μοί παράσχη 
τάς άναγκαίας οδηγίας. Ύπερεπήδησα τήν μεγά
λην οδόν, τήν ούκ ολίγον κάθετον, χρησιμεύουσαν 
ώς πρώτην αφετηρίαν τής περιηγήσεως. Άφοΰ δι- 
έλθης τάς τελευταίας οικοδομάς, δ οφθαλμός σου 
βυθίζεται δεξιόθεν είς κοιλάδα, ένθα είςέτι φυ- 
λάττει φρουρός. Ούτος μέ υπεδέχθη βραδύτερου 
μετά μεγίστης φιλοφροσύνης.

Άναβαίνεις καί πάλιν άναβαίνεις τάς έν τή 
λάβα διεσκαμμένας κλιτύας' τής λάβας έκείνης τά 
στρώματα έχουσι ποικίλους χρωματισμούς' φθά
νεις εί; άλσος πιτύων, δερόμενος μέν υπδ σφοδρών 
άνέμων, κατακλώντων τάς πίτυς έκείνας, λυπού- 
μενος δέ καί διά τδ άνικμον τής γής, ήτις τάς έ- 
γέννησε καί διά τδν κατακαίοντα αύτά; ήλιακδν 
καύσονα.

’ΐδού κήπος . . . ’Αγαθή τύχη, ιδού καλύβη, ο
λίγη χλόη, ολίγη ζωή, άνά τήν αλγεινήν έκείνην 
σκηνήν' άγαθή τύχη, ιδού θαλερά στελέχη" αγα
θή τύχη, ιδού άνθη καί άρώματα, δπου τά πάν
τα καταστροφή! Άλλά δέν σταθμεύεις έν τοΐς 
προνομιούχοις τούτοι; περιβόλοις, διότι άνεχώρη- 
σας δι’ άλλα; συγκινήσεις, δι’ άλλα; χαράς, αΐ- 
τινες έπίσης έχουσι πικρίαν.

Βλέπεις ενώπιον σου, αποκαλύπτεσαι' διότι έ
κεϊ κάτω, μακράν, εΐνε ό ίερδς τάφος, μετά τής 
ιστορική; καί πένθιμου συνοδείας, ήν άναφέρουσι 
πάντες οί περιηγηταί. Τρεις κάτισχνοι ίτέαι, κυ
κλοτερές ξύλινον κιγκλιδωτδν, μικρά σκηνή, εκ
τός τού περιβόλου σκοπιά, έντό; αύτού σιδήρινον 
κιγκλιδωτδν, έτι δέ είς λίθος, εΐνε πάντα ή ι
στορική συνοδεία. Έν τή τού στρατιώτου σκοπιά 
υπάρχει βιβλίον, έν ώ έκαστος, χαράσσων ιδέαν, 
υπογράφει τδ όνομά του' πολλά μέν καί καλά ά- 
ναγινώσκεις, πολλά δέ καί άνόητα, πολλά αϊσχ^
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καί πολλήν χαμέρπειαν. Προςέτι δέ Αναγινώ- 
σκεις και αναθέματα κατά τοϋ άνδρός, τοϋ κυ- 
βερνήσαντος τδν κόσμον καΐ τρομάξαντος πάν- 
τας τού; βασιλείς τής γής' λόγους βλάσφημους 
κατά τή; μεγάλης καρδίας, ήτις κοιμάται έκεϊ 
τδν αιώνιον ύπνον' άλλά κατόπιν τούτων ευρίσκεις 
καΐ γενναίους λόγους, Αναπαύοντας καΐ μεθύσκον- 
τας την ψυχήν, βυθίζοντας σε είς ήδεϊ; ρεμβα
σμούς............. Τοιούτος είνε ό βίος.

Έν γένει παρετήοησα είς τάς έρριμμένας εκεί 
ιδέας, ώ; τροφήν τής περιέργειας τών περιηγητών, 
τάσιν πρδς τδ γελοΐον, πρδς τδ πραγματικόν' ό
που δέ ή γραφή ήν δυσανάγνωστος, τδ όνομα τοΰ 
ύπογράψαντος σαφέστατα έφαίνετο.

— ’Αρά γε τί θά εϊπω; . . . διελογίζετο έκα
στος πρδς τδν τάφον πορευόμενος' ό δέ νους Αν
τικαθιστά τήν καρδίαν, άν δά ύποθέσωμεν ότι 
ειχον καρδίαν καθ’ ήν στιγμήν άνεχώρουν.

Έπί όλον τέταρτον τής ώρας έφυλλολόγουν έγώ 
τδ βιβλίον εκείνο, δπερ βρίθει γαλλικών όνομά - 
των' οί Άγγλοι ύπογράφουσι μόνον έν αύτώ, τι- 
νές δέ καΐ έπιδοκιμάζουσι τήν διαγωγήν τοΰ sil' 
Hudson Lowe. Ύπώπτευσα ότι ή αυτή χειρ έπ’ι 
πολλών έγραψε σελίδων, δέν είνε δέ ποσώς παρά
δοξον, άν ό δύστροπος εκείνος είρκτοφύλαξ περιε- 
ποίησεν αύτδς έαυτώ τήν έκδούλευσιν ταύτην' ή 
τίγρις δέν έχει φίλους έν τώ κόσμφ.

«Βασανίζεσαι ύπδ τοΰ καθήκοντος, άλλά τδ 
έκπληροίς». (Ύπογ.) Dick.

Ό Dick ούτος είνε βεβαίως υπηρέτης.
«Άν ήμην είς τήν θέσιν τοΰ Lowe τά αύτά 

θά έπραττον».
’Ιδού άλλος, δςτις φαίνεται θηρεύσας τδ εργον 

δημίου.
«Θέλω νά μή είμαι ’’Αγγλος, οσάκις σκέπτω- 

μαι ότι ό sil'lludsoil LoWC είνε συμπολίτης 
μου». Davis, George-Street, 13.

Ε’νε εύγενή; ό γράψας τήν διεύθυσίν του, άφοΰ 
έχάοαξε τοιαύτην γραμμήν.

Άν μή μεγάλως άπατβμαι, δύναμαι νά θέσω 
όνομα γνωστόν, εις σελίδα, παριστάνουσαν εικόνα 
όμοίαν τώ Αύτοκράτοοι, μετά τοΰ κάτωθι τετρα
στίχου.

«Τήν ύφήλιον κατέκτησε διά τών αρετών του' 
εχει καρδίαν καί κεφαλήν οποίαν καί ό Τίτος».

Μία τών υπογραφών εκείνων περιείχε τά έςής.
«Γένηκα ναύτης γ^ά νάρθω νά χαιρετήσω ακό

μα μ',ά φορά τά λείψανα τοΰ παλαιού μου δεκα
νέα, ποΰ μέ φιόναζε μέ τ’ όνομά μου.

Άς είχα ’ς τά δόντια μου τδν κυρ Lowe ! 
Ε’νε άνανδρος. Μένω μέρα νύχτα έδώ τδ νησί 
καΐ υπογράφω.» Germain, καταλυματίας τής 
πρώτης φρουράς.

Μέγας αριθμός Ονομάτων γυναικών κοσμεί τάς 
σελίδας εκείνα;, άς κατά πάν τούλάχιστον έτος 
άνανεοΰσι καΐ είνε δίκαιον νά προςθέσωμεν ότι 
σχεδδν πάσαι μεγάλα; καΐ γενναίας σημειοΰσι 
σκέψεις.

«Άίδ'ιος εύτυχία είς τήν μητέρα τοιούτου μάρ
τυρος!» Ernestine.

Και κατωτέρω, δι’ άλλης χβιρός.
«Αιώνιος βάσανοι είς τήν λησμονήσασαν ότι έ- 

γένετο σύζυγος τοΰ Ναπολέοντος ?»
Adelaide Cotterot.

«Είμαι έξ χρόνων' ή μήτηρ μ’έδίδαξε νά τδν 
αγαπώ καί τδν αγαπώ ώς άν ήμην τεσσαράκον
τα. » Louise.

«Έξ πόδες γή; είς τδν πληρώσαντα τδν κόσμον 
Άδιάφορον, ή ’Αγγλία δέν θά τδν σμικρύνη.» 

Julie Badier.

«Έν τή αναπαύσει του αναπαύεται ή γή. Άν 
έγερθή καΐ ό κόσμος μετ’ αύτοΰ θ’ άνεγερθή».

Anatole Charton.

’Ενέγραψα τδ όνομά μου έπί τοΰ βιβλίου καΐ έ- 
ξηκολούθησα τδν δρόμον μου.

Είςήλθον είς τδν περίβολον, έκοψα κλώνας ιτέας, 
φύλλα γερανιού' προύχώρησα καΐ έστράφην πρδς 
τδν αριστερόν επιτύμβιο» λίθον' σχεδδν είς ύψος 
άγκώνος υπάρχει λιθόκτιστος καΐ έκ λάβας τοί
χος, εμποδίζω» τάς καταπτώσεις' πλησίον τοΰ 
τοίχου τούτου υπάρχει ύγρδν τέναγος, είς 8 έρρι- 
ψαν κυλινδομένους τροχάλους, ϊνα τδ ύδωρ έξέρ- 
χηται διαυγέστερον έκ τοΰ εδάφους καί, ολισθαϊ- 
νον, ρέη έντδς Αφανούς μικρού αύλακος, έξ ού διο
χετεύεται διά πλείστων άφανεστέρων έτι μικρών 
σωλήνων. Βήματά τινα πορρωτέρω, ή πηγή έκείνη, 
έν ή ό Αύτοκοάτωρ έζωογόνει τδν θλιβερόν βίον 
του, εντελώς Αφανίζεται, μόλις παρέχουσα έλαχί- 
στην ικμάδα είς τά μικρά άνθη, τά αύξάνοντα καΐ 
άποθνήσκοντα έν τώ μέσω τής χλόης.

Προχώρει, προχώρει . . . Έκεϊ έκάθητο, έδώ 
έπασχε, ένταύθα άπέθανεν. Ιδού τδ περιστύλων' 
τέσσαρες βαθμίδες .... σήμερον πλέον ούδέν υ
πάρχει. Ιδού ό κοιτών του, ό ίερδς τόπος τής τε
λευταίας Αγωνίας του .... ε’νε κόσκινον. Τδ πε- 
ρίστρωμα σχεδδν όλοτελώς έξηλείφθη' λωρίδες ύ- 
πέρκεινται έτι τής κεφαλής σου, διότι δέν ήδυ- 
νήθησαν νά τάς άρπάσωσΓ πανταχοΰ έπιγραφαί, 
άς οί οκνηροί, οί περίεργοι καΐ οί ρεμβασταΐ ένέ- 
γραψαν. Δίελθε τδ οικοδόμημα καί θέλεις εύρεϊ 
γήπεδον ομαλόν, χρησιμεΰσαν ώς στάδιον είς δύο 
άγωνιστάς, ών τδ όνομα άξιομνημόνευτον. Είς ύ
ψος αναστήματος, Αναγινώσκεις έπι τοΰ τοίχου, 
πλησίον στίχου τινδς τοΰ Hugo, τάς δύο ταύτας 
γραμμάς, τάς τοσοΰτον ωραίας, όσον καί πάν ό,τι 
έγραψεν ό μέγας ποιητής.

«Ενταύθα δ Pierre Robert καί δ Mathieu 
Morin, άοχαϊοι στρατιώται τοΰ μεγάλου στρα
τού, έμονομάχησαν, όπως μάθωσιν τίς τών δύο ή- 
γάπα κάλλιον τδν μικρδν δεκανέα ...»

Ό Mathieu Morin έπληγώθη, άλλά δέν κα- 
τεπείσθη.

Πορρωτέρω έτι, βλέπεις έν τή έξοχή λαμπρόν 
οίκημα, πύργον πολυτελέστατον' αίθουσας χορού, 
λουτρού, σφαιριστηρίου, κήπον μεγαλοπρεπέστα- 
τον .... Πλήν φεύ ! ούδένα ξένον, ούδέν ζωογό- 
νον άσμα, ούδεμίαν γυναίκα κοσμούσαν αύτά. Καί 
όμως έπορεύθην έκείσε, συνήντησα τώ κ. Lefl'OV, 
διαπρεπεί Αξιωματικό) τοΰ ’Αγγλικού πυροβολι
κού, εύσυμπεριφόρω εύπατρίδη, μετριοφρονώ σο- 
φφ, άσχολουμένω πολύ περί τήν ορυκτολογίαν, 
ϊνα διέρχηται τδν χρόνον καΐ περί τδν γήινον 
μαγνητισμόν, ϊνα έκπληροϊ τά καθήκοντα αύτοΰ.

Ό κ. Lefroy ε’νε δ φυσιολόγος, 8ν δ ROSS ε’- 
χεν Αφήσει έν τή νήσω, μετά τήν είς τδν άνταρ- 
κτικδν πόλον έκδρομήν αυτού.

"Αμα είςελθόντι εί; τήν οικίαν, τήν τοσοΰτον άν 
άνδρως σήμερον βεβηλουμένην, σοΐ δεικνύουσιν έπί 
τραπέζης, λίαν κοινής, μέγα βιβλίον, δμοιον τώ 
τής φρουράς. Άνέγνωμεν έν αύτώ τούς πόθους, 
οΰς οί Αξιωματικοί τής φρεγάτας ή Αφροδίτη 
έξέφραζον κατά τδ 1839, ϊνα τά λείψανα τή; 
οικίας Αγορασθώσιν υπδ τών Γάλλων καΐ ϊνα αύτη 
καταστή τδ άσυλον τών εύσεβών Αναπήρων. . . . 
'Η εύχή αύτη ούδέποτε θέλει είςακουσθή.

"Ο,τι έπρεπε νά ίδωμεν ήτον δ τάφος καΐ ό,τι 
εϊδομεν ε’νε πάλιν αύτό;' ούδέν άλλο παρείχενή- 
μίν ή νήσος πρδς μελέτην' όθεν έπεστρέψαμεν είς 
τδ πλοίον, εύτυχεϊς δ.ά τήν στάθμευσιν έκείνην, 
ήτις έπί πολύ θέλει ζή έν τή ήμετέρςρ μνήμη.

Φαίνεται ότι δ πλοίαρχο; δέν έσπευδε νά φθά- 
ση, επειδή, τή βοηθεία λοξοδρομιών τινών, εύκό- 
λως θά έφθανεν είς τήν δυτικήν Αφρικανικήν ό
χθην, ένθα κατ’ Αρχάς ήθελε ν’ άγκυροβολήση' 
Αλλ’ έγκατέλειψεν αύτήν καί έδραμεν έκ νέου, έ
χων ούριον τδν άνεμον, πρδς τάς ίσημερινάς χώ - 
ρας, τάς λίαν θλιβούσας τά πληρώματα.

Έγώ ήδιαφόρουν άν έπορευόμεθα έδώ ή έκεϊ, 
Αρκούμενος είς τάς ωφελίμους μου παρατηρήσεις, 
διότι γνωρίζετε ότι είμαι έξ έκείνων, ου; βαρύνει 
ή οκνηρία.

Ιδού ήμεϊς τδ τέταρτον ήδη έπί τοΰ ’Ισημερι
νού. Οί ναΰται, κεκμηκότες, άναπνέουσιν άγω- 
νιώντες τήν αύραν, ήτις κολποϊ τά Εστία καΐ κοι- 
μώνται νήδυμον ύπνον, άφ’ότου πρδς ανατολάς 
έστράφησαν................Κάλλιον δμως αύτών πράτ
τω έγώ, μή άφίνων Αργά ούτε τά κονδύλια μου, 
ούτε τήν γραφίδα μου, τά μόνα παρόντα πλούτη 
μου, τάς μόνα; έλπίδας μου.

Ούδέν Απόλλυσιν δ παρατηρητής έν τή εύπλοία 
έκείνη', καθ’ήν αί μελέται εινε Ακίνδυνοι καΐ ά- 

μοχθοΓ ούδέ μία ώρα ε’νε μακρά τώ έπιθυ- 
μοΰντι νά βλέπη. Άλλά πρδ ούδενδς άλλου θεά
ματος πάλλει τόσον ίσχυρώς ή καρδία καΐ δονεί - 
ται τόσον ή ψυχή καΐ Αποκαλύπτεται ή παρουσία 
τοΰ Δημιουργού, δσον πρδ τών θαυμαστών έκεί
νων καταδύσεων τοΰ ήλίου, κατόπιν φλογερά; ή
μέρας.

Έκεϊ πέραν, είς τήν άκραν τοΰ πυρπολουμένου 
ωκεανού, έπί ούοανοΰ πυοδς λάμπουσι καΐ Οαμ- 
βοΰσι τήν δρασιν τά παράδοξα σχήματα τών νε
φών, τά διαγραφόμενα φαντασιωδέστατα.

Βλέπεις όρη μετ’ άνύδρων κορυφών, ήφαίστεια, 
μύδρους καΐ πυρ έκπέμποντα, διαυλακιζόμενα ύπδ 
χειμάρρων λάβας, έκλείποντα καΐ πάλιν Αναφαι- 
νόμενα οπτικά παίγνια, Θαυμαζόμενα καί μή κα- 
τανοούμενα. Βλέπεις πολεμίους στρατούς, μαχομέ- 
νους, συγκρουομένους καΐ διασκορπίζοντας παν- 
ταχόσε μυριάδας σπινθήρων, έν τή φρικώδει συμ
πλοκή των' νομίζεις δτι Ακούεις κλαγγάζοντα ξί
φη, συγκρουομένας Ασπίδας, βρυγμοδς μαχητών, 
χοεματισμούς ίππων...................

Γίνεσαι αύτόπτης αιματηρά; καΐ πεισματώδους 
μάχης, φοβεράς Αταξίας, τρέμεις δέ καΐ δακρύ- 
εις, βλέπων τοσαύτην Αταξίαν, τοσοΰτον συγκλο
νισμόν .... Προςέτι βλέπεις Απέραντα πεδία, 
Αγρούς σίτου, τρέφοντας καΐ μή κορεννύοντας τήν 
φλόγα, καταρράκτας ζέοντας, υπερμεγέθεις πόλεις, 
τούς Οόλους αύτών, τούς κώδωνα;, τούς χαραρέιίες, 
τούς πύργους, τάς άκοοπόλεις καί ταΰτα πάντα 
έν πυρί, έκ πυρδς έκτισμένα' βλέπεις φλογερού; 
άνθρακας, Απδ τής βάσεως μέχρι τής κορυφής, έ- 
ρυθρούς, φαιού;, ίοχρόους .... πανταχοΰ τδν 
ούρανδν καί τδν αδην, πανταχοΰ υπερμεγέθη πυρ- 
καϊάν, είς ήν τδ πλοίον έντδς δλίγου βυθισθήσεται.

"Ω, ναί! λαμπρά δύσις τοΰ ήλίου, ύπδ τροπικόν 
ούρανόν, ε’νε σοβαρώτατον καί μεγαλοπρεπέστατον 
πάντων τών θεαμάτων. Ή μνήμη δύναται νά 
λησμονήση τρικυμίας, Ουέλλας, γαλήνην, ναυάγια' 
ούδέποτε δμως λησμονεί ώραίαν δύσιν ήλίου, έν 
τή διακεκαυμένη ζώνη’ διότι, πάσαι μέν αί τρι
κυμίας έχουσι τδ αύτδ χάος, πάσα δέ γαλήνη τήν 
αύτήν ηρεμίαν' ούδεμία όμως δύσις ήλίου δμοιά- 
ζει πρδ; τήν τή; προτεραίας, ούδεμία πρός τήν τής 
έπαύριον. Ό Θεός εινε παρών, μέγας, άπειρος, 
αιώνιος.

Βεβαίως, οί πρώτοι Οαλασσοπλόοι, οί πορευθέν- 
τες πρδς άναζήτησιν τοΰ νέου εκεί-ου κόσμου, 8ν 
τόσον εύτόλμως έμάντευσεν ό Κολόμβος, πολλά
κις ήναγκάσθησαν νά πιστεύσωσιν δτι έφθασαν είς 
τδτέρμα τού διάπλου των, άμα ίδόντες τά κατα
πληκτικά ταύτα φαινόμενα,πρδ τών δποίων ή ψυχή 
γονυπετεΐ προςκυνοϋσα. Ώ; έκεϊνοι καΐ ήμεϊς συ- 
χνάκι; Ανεφωνήσαμεν Γη\ Άλλά μίαν ώραν μετά 
τήν είς τά κύματα καταβύθισήν τοϋ ήλίου, ή δπτα- 
πάτη διελύετο, ήμεϊς δέ άπεβάλλομεν πάν γόη-
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τρου, μέσον ουρανού καί ωκεανού, άναμένοντες νά 
πνεύση ίσχυροτέρα αύρα, ίνα προςενέγκη νέαν τρο
φήν τή ημετέρα περιεογεία.

Σ. Γ. ΜΟΣΤΡΑΤ0Ϊ.

II ΣΙΙΠΙΡΙΑλΊΙ ΝΕΑΝΙΣ

Μιτάφρα,σις 4. Γ. Μοστράτου.

Συνέχεια- ϊδε σελ. 111.

Οί πάγοι ειχον ήδη διαλυθή’ ή Πρασκοβία καί 
πάλιν έπιμόνως έπανέλαβε τάς προτάσεις αυτής, 
μετ’ ού πολύ δέ αί παρακλήσεις έγένοντο τόσον 
συχναί καί δχληραί, ώςτε ό πατήρ, άποβαλών πά
σαν υπομονήν, αύστηρώς αύτήν έπέπληξε καί άπο- 
λύτως άπηγόρευσε νά λέγη αύτφ περί τού πράγ
ματος.

'Π μήτηρ τούναντίον, μετά πλείστης ήπιότητος 
κατέδειξεν αύτή δτι ή νεαρά αύτής ήλικία δέν έ- 
πέτρεπεν αύτή νά έχη κατά νούν τόσον δυσχερή 
έπιχείρησιν.

’'Εκτοτε παρήλθον τρία δλα έτη, καθ’ ά ή Πρα- 
σκοβία δέν άπετόλμησε νά έπαναλάβη τάς περί τού 
σκοπού αυτής έπιμόνους προτάσεις’ διότι μακρά 
τής μητρδς ασθένεια ήνάγκαζεν αύτήν ν’ άναβάλη 
τήν έπιχείρησιν είς καιρούς μάλλον εύθετους.

Έν τούτοις ούδεμία παρήρχετο ήμερα, χωρίς νά 
προςθέτη είς τάς συνήθεις αυτής προςευχάς καί τήν 
παράκλησιν τού τυχεϊν τής παρά τού πατρδς προς 
άναχώρησιν άδειας’ διότι έπίστευεν ένδομύχως οτι 
ό Θεός ήθελεν έπακούσει τών εύχών αύτής.

Ή εύλάβεια καί ή ζωηρά αύτη πίστις τής νεά- 
νιδος, εινε τοσούτω μάλλον έκτακτα, καθ’δσον ή 
κόρη δέν είχεν έξ άνατροφής τάς άρετάς ταύτας. 
Ό μέν πατήρ, εί καί μή άθρησκος, ολιγωρεί δμως 
τών προςευχών’ ή δέ μήτηρ, καίπερ αύστηρότερον 
τδ χρέος τούτο τηρούσα, ήτον όλως άμοιρος παι
δείας. Ή Πρασκοβία είς μόνην εαυτήν ώφειλε τά 
πληρούντα αύτήν αισθήματα.

Κατά τά τρία ταΰτα έτη ωρίμασε τής κόρης 
ή διάνοια, ήδη δ’ έν τοίς οίκογενειακοϊς συμβου- 
λίοις πλείονα δύναμιν εϊχον οί λόγοι αύτής.

"Οθεν κατόρθωσε νά προβάλη, άμα δέ καί νά 
συζητήση τά τού σκοποΰ αυτής’ τδν σκοπδν τού
τον οί γονείς δέν υπέλαβον πλέον ώς παιδιάν, άλλ’ 
έπολέμησαν αύτδν τόσφ μάλλον έκθύμως, δσω α
ναγκαιότερου αύτοϊς άπέβαινε τδ έχειν παρ’ έαυ- 
τοϊς τήν Πρασκοβίαν.

Μεγάλως ήγγιζον τήν καοδίαν τής κόρης τά υ
πδ τών γονέων πρδς τήν άναχώρησιν αύτής προ
βαλλόμενα προςκόμυ-ατα. Διά δακρύων καί θωπει
ών, ούχί δέ δι’ αστεϊσμών καί άπειλών, έπειρώντο 
νά μεταπείσωσιν αύτήν.

— Είμεθα πλέον γέροντες, έλεγον αύτή’ δέν έ- 

χομεν πλέον ούτε κατάστασιν, ούτε φίλους έν 'Ρωσ
σία. Τολμγς λοιπδν νά έγκαταλείψης, έν ταύτη 
τή έρήμφ, γονείς, τών δποίων είσαι ή μόνη πα
ραμυθία ; Καί ταΰτα πάντα διατί; Διά νά τρέξης 
μόνη έπικίνδυνον δδοιπορίαν, ήτις σέ μέν δύναται 
ν’ άπολέση, ήμών δέ νά έπισπεύση τδν θάνατον καί 
ούχί τήν έλευθερίαν.

Πρδς ταΰτα ή κόρη δέν άπεκρίνετο, άλλ’ έχυνε 
πολλά δάκρυα. Καί δμως ή θέλησίς της δέν έκλο- 
νίζετο, πάσα δέ ήμερα έτι μάλλον ένίσχυεν τήν 
άπόφασίν της.

Έφαντάζετο ή Πρασκοβία δυσχέρειαν δλως μέν 
διάφορον, έτι δέ μάλλον άληθεστέραν τής υπδ τοΰ 
πατρδς προβαλλομένης άντιστάσεως.

"Εδει ν’ άναχωρήση φέρουσα διαβατήριον, ού 
άνευ άδύνατος άπέβαινεν ή έκ τοΰ χωρίου άπο- 
μάκρυνσις αύτής. Έκτδς δέ τούτου ούδ’ήτο καν 
πιθανόν δτι ό τής Τοβόλσκης διοικητής ήθελεν έ- 
πιτρέψει τήν χάριν ταύτην, άφοΰ ούδέπω είχεν 
άπαντήσει πρδς τά γράμματα αύτών.

"Οθεν ή Πρασκοβία ήναγκάσθη ν’ άναβάλη είς 
άλλοτε τήν άναχώρησιν αύτής, δέν έπαύετο δέ 
διαλογιζομένη πώς νά προμηθευθή τδ διαβατήριον.

Κατ’ έκεϊνο τοΰ χρόνου διέτριβέν έν τώ χωρίφ 
αιχμάλωτος, Νέιλερ καλούμενος, γόνος ράπτου 
Γερμανού, τήν 'Ρωσσίαν έχων γεννέτειραν γήν. Ό 
άνθρωπος ούτος είχε χρηματίσει, έπί τινα χρόνον, 
υπηρέτης φοιτητοΰ τοΰ έν Μόσχα Πανεπιστημίου, 
τούτο καί μόνον ώφεληθείς έκ τού υπηρετικού βίου, 
ν’ άποκτήση έν Ισχίμη υπόληψιν άνδρδς έλευθε- 
ριάζοντος.

, Ό Νέιλερ έφαντάζετο δτι ήτον άπιστοξ.
Ή τοιαύτη αύτοΰ μωρία καί τδ ραπτικόν αύτού 

επάγγελμα, είχε γνωρίσει αύτδν πάσι μέν τοϊς κα- 
τοίκοις, πάσι δέ τοϊς έν ταϊς είρκταϊς, ών οί μέν 
έδίδουν αύτφ πρδς έπιδιόρθωσιν τά ένδύματα αυ
τών, οί δέ ήσμένιζον άκούοντες αύτοΰ τά φληνα
φήματα. Τοϊς τελευταίοις τούτοις συνηριθμεϊτο 
καί δ Αόπουλωφ, πρδς 8ν ένίοτε ήρχετο δ Νέιλερ.

Ό άπιστος ράπτης, γινώσκων τής Πρασκοβίας 
τήν εύσέβειαν, έσκωπτεν αυτήν καί κατεγέλα, ά- 
ποκαλών τήν κόρην 'Αγίαν Πρασκοβίαν.

Αυτη,νομίζουσα τδν ράπτην δεξιώτερον τοΰ δέον
τος, διελογίζετο νά ζητήση παρ’αύτοΰ τήν άνα- 
φοράν, ήν έσκόπει ν’άποστείλη πρδς τδν διοικη
τήν, διότι ήλπιζεν δτι δ πατήρ, βλέπων έτοιμον 
τδ έγγραφον, έφ’ ού μόνον τήν υπογραφήν αυτού 
έμελλε νά υπογράψη, εύχερέστερον ήθελε συγκα- 
τανεύση.

Μιδί τών ήμερών, άποτελειώσασα τήν παρά τδν 
ρύακα πλύσιν, ήτοιμάσθη είς τά ίδια νά έπανα- 
κάμψη. "Ηδη έσταυροκοπεϊτο, κατά τδ είωθός, έ- 
πιμόχθως φορτιζομένη τά βεβρεγμένα όθόνια, δτε, 
κατά συγκυρίαν διαβαίνων έκεϊθεν δ Νέιλερ, εϊδεν 
αύτήν καί έσκωψε. "Αν κάμης, είπε πρδς αύτήν,

καί άλλους τοιούτους πιθηκισυούς, θά γείνη θαύμα 
καί τά φορέματα θά υπάγουν μόνα των.

Δός μοι, προςέθηκε, βιαίως άρπάζων τδ φορτίον, 
διά νά ϊδης δτι οί τόσον μισητοί σου άπιστοι εΐ- 
νε καί καλοί άνθρωποι.

Καί όντως έλαβε τδ κάνιστρον καί έκόμισεν αύ
τδ είς τδ χωρίον.

Ή Πρασκοβία, ένα και μόνον πόθον έχουσα, τήν 
κτήσιν διαβατηρίου, έλεξεν αύτφ, καθ’δδόν, δτι 
έχρηζε τής πρδς τδν διοικητήν αίτήσεως καί δτι 
σπουδαίως ήθελεν έξυπηρετήσει αύτήν δ Νέιλερ, 
άν παρεϊχεν αύτή τήν αίτουμένην χάριν.

Ήγνόει, κακή μοίρα, τήν γραφήν δ φιλόσοφος, 
8ς καί ώμολόγησεν δτι, έξ ού χρόνου διετέλει ρα
πτών, δλοτελώς είχεν Ολιγωρήσει τής φιλολογίας. 
Έν τούτοις υπέδειξεν αύτή άνδρα, έν τώ χωρίφ 
διατρίβοντα, δυνάμενον νά έκπληρώση τδν πόθον 
αύτής.

Ή Πρασκοβία έπανέκαμψε περιχαρής, άποφα- 
σίσασα νά τηρήση τήν συμβουλήν, άμα ημέρα υ- 
ποφωσκούση.

Ό Νέιλερ, είςελθών είς τοϋ πατρδς αύτής, έν
θα καί τινες άλλοι συμπαρεκάθηντο, έμεγαλαύχη- 
σεν έφ’οϊς έπραξεν ύπέρ τής αγίας Πρασκοβίας, ί- 
παλλάξας αύτήν τοΰ κόπου τοΰ θαυματουργήσαΓ 
δ ράπτης προςέθηκε καί άλλους παραπλήσιους α
ηδείς άστεϊσμούς, άλλ’ δλως έξεπλάγη δτε ή νεά- 
νις άπεκρίνατο είπούσα’ Πώς νά μή πιστεύω είς 
τδν πανάγαθον Θεόν, άφοΰ μίαν μόνην στιγμήν 
ίκέτευσα αύτδν παρά τδ ποτάμιον καί τά φορέ- 
ματά μου, καί άν δέν ήλθον μόνα των έδώ, ήλθον 
δμως χωρίς έμού καί μάλιστα έκομίσθησαν ύπδ ά
πιστου. Ιδού, τδ θαύμα έγεινε καί δέν ζητώ άλ
λο άπδ τήν θείαν πρόνοιαν.

Πάσα ή δμήγυρις, άκούσασα τής κόρης, έγέλα- 
σαν άσβεστον έπί τφ £άπτη, 8ς καί έξήλθε, σφο
δρά πληγείς έπί τώ γεγονότι.

’Αλλά καί έφεζής θέλει ίδεϊ δ αναγνώστης πλεϊ- 
στα παραδείγματα τής άξιαγάστου ταύτης Οξύ
νοιας, ήτις ούδέποτε τήν κόρην έγκατέλειπε καί 
δταν άκόμη διετέλει έν μεγίστη αμηχανία.

Τή έπαύριον έσπευσε δρομαία πρδς τδν υποδει- 
χθέντα άνθρωπον, ϊνα έρωτήση τήν γνώμην αύ
τοΰ· έμαθε δέ δτι έπρεπεν αύτή νά υπογράψη τήν 
αναφοράν. Καί δ μέν άνθρωπος άνέλαβε νά σύντα
ξη αύτήν κατά τά νενομισμένα, δ δε Αόπουλωφ, 
καίτοι τά πρώτα άντέστη, ούχ ήττον έπειτα συγ- 
κατένευσε ν’ άποσταλή, άμα περατωθεϊσα. Τής 
εύκαιρίας ταύτης δραξάμενος δ πατήρ, συνεπές-ειλε 
καί νέον γράμμα περί τών κατ’ αύτόν.

Άπ’ έκείνης τής ώρας ήφανίσθη πάσα τής κό
ρης μέριμνα’ ή υγιεία αύτής άνέρρωσε καί οί γο
νείς ηύφραίνοντο, θεώμενοι τήν έπάνοδον τής φυ
σικής φαιδρότητος τού τέκνου αυτών.

Άλλ’ ή μακαρία έκείνη μεταβολή προήρχετο
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

μόνον καί μόνον έκ τής βεβαιότητος δτι έμελλε ν’ 
άποκτήση διαβατήριον καί έκ τής άπεριορίστου 
πίστεως είς τήν θείαν προστασίαν.

Πολλάκις περιεπάτει έπϊ τής είς Τοβόλσκην ά- 
γούσης οδού, καραδοκούσα τήν έλευσιν ταχυδρό
μου. Έπορεύετο δπου έστάθμευον οί ίπποι καί 
ήρώτα τδν έπιτετραμμένον τά τοΰ σταθμού γέ
ροντα απόμαχον, 8ς καί διένεμε τά είς Ίσχίμην 
άποστελλόμενα εύάριθμα γράμματα.

Άλλ’ άπδ πολλοΰ ήδη χρόνου δέν άπετόλμα νά 
έρωτήση αύτόν, διότι είχε λαλήσει πρδς αύτήν ά- 
ποτόμως, σκώψας καί 8ν έγίνωσκε πρδς δδοιπορίαν 
σκοπδν τής νέας.

Εϊχον παρέλθει 8ξ σχεδδν μήνες άπδ τής απο
στολής τής αίτήσεως, δτε ήγγέλθη τή οικογένεια 
δτι ήλθε ταχυδρόμος, φέρων πρός τινας έπιστολάς. 
Άμέσως έδραμεν ή Πρασκοβία, ήκολούθησαν δέ 
καί οί γονείς.

Έπεται συνέχεια.
Xavier de Maistre.

ΤΟ ΙΙΑΡΑΣΙΙΜΟΝ TOP ΛΟΡΤΡΟΓ.

"Ηδη δτε πάντες άσχολοΰνται καί δμιλοΰσι περί 
τών λουτρών, τής χρήσεως καί τής άρχής αυτών, 
επίκαιρον κρίνομεν τήν έξιστόρησιν τού γνωστού 
έν Αγγλία υπποτικοΰ παρασήμου, τοΰ καλουμένου 
Παρ ισήριου τοΰ Λουτρού.

Αί περί τοΰ αντικειμένου τούτου ένδιαφέρουσαι 
λεπτομέρειαι, έχουσιν ώς έξής.

Περί τοΰ παρασήμ.ου τούτου, κατά πρώτην φο
ράν, λόγος γίνεται τώ 1399, έπί τή εύκαιρία 
τής στέψεως τοΰ βασιλέως Ερρίκου Δ'. Γενική 
γνώμη υπάρχει, δτι τδ παράσημου τοΰ λουτρού 
έθεμελιώθη πρδς μνήμην τοΰ γεγονότος τούτου. 
Άλλά διατί ή προσηγορία αΰτη; Τά μέλη ώφει- 
λον άρά γε υποχρεωτικώς νά βυθίζωνται, καθ’ώ- 
ρισμένος έποχάς, είς τά ΰδατα τοΰ Ταμέσεως, τής 
θαλάσσης ή νά λούωνται έντδς απλού λουτήρος ; 
Τίτο ενδειξις καθαριότητος άπονεμομένη είς τους 
περιβεβλημένους διά τού παρασήμου, ή μήπως τδ 
έθος τών "Αγγλων τοΰ λούεσθαι καθ’ έκάστην, ει- 
χεν άποβή, γενικδν, ώς φαίνεται, καί καταστή 
καταναγκαστικδν σχεδδν έθιμον άπδ τής θεμε- 
λιώσεως τοΰ παρασήμου τούτου;

Είναι αληθώς γνωστόν δτι ούχί μόνον οίκου- 
ροΰντες, άλλά καί δδοιπορούντες, καί έν τοϊς ξε- 
νοδοχείοις διαμένοντες, καί δποιδήποτε άλλαχοΰ 
καταλλύοντες οί "Αγγλοι λούονται ραντιζόμενοι, 
περιβρεχόμενοι καθήμενοι καί έν άνάγκη βυθιζό
μενοι. Ή άχώριστος άποσκευή παντδς "Αγγλου 
είναι κυκλοτερής τις εύρύχωροις πλατύς καί ε
δραίος λουτήρ. Παικίλαι γνώμαι ύπάρχουσι περί 
τής είς τδ παράσημου τοΰ λουτρού άποδοθεξ-

18 
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σης έπωνυμίας. Μεταξύ τών εικασιών άς προεκά- 
λεσαν αί διάφοροι έρμηνεΐαι τών συμβολικών 
συγγραφέων, ύπάρχουσι δύω ά; θέλομεν διη- 
γηθή, ώςουσας εύλογωτέρας. Φαίνεται λοιπόν δτι 
ή όνομασία Παράσημον τοΰ Λουτρού, έδόθη εις τό 
παράσημον τοΰτο, επειδή υπήρχεν ή συνήθεια 
κατά τόν μεσαίωνα, τοΰ διατάττειν τούς έν τώ 
τάγματι τούτω έγεγραμμένους νά λούωνται, ώς 
σύμβολον καθάρσεως. 'Η κοίσις αυτή δέν φαίνεται 
κολακευτική διά τούς ίππότας. 'Η καθαριότης τοΰ 
σώματος δέν ητο πιθανώς προτέρημα κοινότατον, 
κατά τδν δέκατον τέταρτον αιώνα, ώστε νά άπο- 
βαίνη άναγκαία η διά τοΰ λουτροΰ κάθαρσις προ 
τής κατατάξεως έν τώ περί ού δ λόγος τάγματι.

"Ετεροι ιστορικοί διισχυρίζονται δτι δ ’Ερρίκος 
Δζ. έθεμελίωσεν αύτδ, ύπέρ τών εύνοουμένων, οΐ
τινες έλούσθησαν μετ’ αύτοΰ, κατά τήν νύκτα, 
τήν προηγηθεϊσαν τής στέψεως αύτοΰ. Δυνάμεθα 
νά πιστεύσωμεν δτι δ Άγγλος μονάρχης, διελθών 
τεταραγμένην νύκτα μετά τινων ίπποτών, καί έ- 
πιθυμών νά έξαλείψη τά ίχνη τής άυπνίας, έκαμε 
λουτρδν μετά τών έταίρων αύτοΰ, καί φαίνεται 
δτι έφάνη ζωηρός καί ιλαρός, κατά τήν τελετήν 
τής στέψεως. Δυσχερής έστίν ή εξήγησες παρό
μοιας έκκεντρικότητος, καί άνάγκη δπως άρκεσθή 
τις πιστεύων τάς περισωθείσας ήμΐν έρμηνείας, 
χωρίς νά έμβαθύνη εϊς αύτάς. Οίαδήποτε καί άν η 
ή ίρχή αύτοΰ, τδ Παράσημον τοΰ Λουτροΰ άπε- 
νεμηθη είς πάσας τάς έπισημους περιστάσεις, καί 
κυρίως έπί τή εύκαιρία τοΰ γάμου καί τών στέ
ψεων τών βασιλέων. Τδ παράσημον τοΰτο περ.πε- 
σδν είς αχρηστίαν καί παντελώς λησμονηθέν, άνε- 
δωργανώθη τώ 1725, ύπδ τοΰ Γεωργίου Α'. κα- 
θιερωθέν έκ νέου τώ 1847 ύπδ τής βασιλίσσης 
Β.κτωρίας. Τδ Παράσημον τοΰ Λουτροΰ χρησιμεύει 
σήμερον πρδς άνταμοιβήν παντός είδους υπηρε- 
σίας. Τά μέλη του σχηματίζουσι τρεις κλάσεις, 
καί φέρουσι τδν τίτλον τών μεγαλοσταύρων, τών 
ίπποτών καί τών έταίρων. Οί ξένοι μετέχουσιν 
αύτοΰ ώς έπίτιμα μέλη. Τά παράσημα τών ίπ
ποτών τής πρώτης κλάσεως είσΐν έρυθρα ταινία 
καί χρυσοΰν μεμιλτωμένον μετάλλων, φερον σκή
πτρου, ρόδον καί σκόλυμον έν τώ μεσω τών τριών 
αύτοκρατορικών στεμμάτων. Τδ δέ άπόφθεγμα 
έστί «Τρία ήκωμίνα ir tri*.

(Έκ τοΰ ΓαλλικοΟ).

ΙΙΕΡΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑΝ.

Πανάρχαιος εΐνε ή χραϊ-τις τών σφραγίδων. Αί 
σφραγίδες κατ’ άρχάς έχαράσσοντο έπί τής σφενδό
νης τών δακτυλίων. Μετά τήν ήτταν καί τδν θά
νατον τοΰ Δαρείου, ’Αλέξανδρος δ Μέγας μετεχειρί
ζετο τδν δακτύλιον τοΰ ήγεμόνος έκείνου σφραγίζων 

μόνον τά είς ’Ασίαν έπιστελλόμενα γράμματα’ 
διότι τά είς Εύοώπην έκπεμπόμενα έσφράγιζε διά 
τοΰ ίδικοΰ του. Ό Νουμάς ένομοθέτησε νά μή 
χαράσσωνται έπί τών σφραγίδων τών θεών τά 
πρόςωπα, δπερ καί δ Πυθαγόρας διέταξε τοΐς εαυ
τού δμιληταΐς. Καί δμως ή συνήθεια κατήργησε 
του Νουμά τόν νόμον, διότι μετ’ αύτδν οί 'Ρω
μαίοι έχάρασσον έπί τών σφραγίδων καί τούς ε
αυτών θεούς καί τούς τών ξένων, καί άνθρώπους 
καί ζώα καί άψυχα πράγματα. Έπί τής σφραγΐ- 
δος τοΰ Πύρρου, βασιλέως τής ’Ηπείρου, ήν γεγλυμ- 
μένος δ ’Απόλλων, φέρων λύραν, έν μέσω τών Μου
σών’ έπί τής τοΰ Καίσαρος, ή ’Αφροδίτη, έπί τής 
τοΰ Πομπηίου, λέων, κρατών ξίφος. Ό Σύλλας έ- 
χάραξεν έπί τής σφραγΐδός του τήν εικόνα τοΰ 
ύπ’ αύτοΰ νικηθέντος Ίουγούρθα, βασιλέως τής 
Νουμηδίας.

Οί μαθηταί τοΰ ’Επικούρου είχον τήν κεφαλήν 
τοΰ φιλοσόφου τούτου’ Πλίνιος δ νεότερος, αρμα 
ύπό τεσσάρων συρόμενον ίππων καί αμαζόνα δ 
αύτοκράτωρ Κόμμοδος. Οί χριστιανοί ειχον έπί 
τών σφραγίδων των τδ μονόγραμμα I. X., δπερ 
αναφαίνεται καί έπί πολλών μεταλλίων τών χρι
στιανών αύτοκρατόρων.

Οί πρώτοι βασιλείς τής γαλλικής μοναρχίας 
εΐποντο τώ έθει τών 'Ρωμαίων καί τών αύτοκρα
τόρων. "Οτε δ Κλόβις άπέστειλε τδν Αύρηλιανόν, 
πρδς διαπραγμάτευσιν τοΰ γάμου τής αγίας Κλο- 
τίλδης, εδωκε τώ υπουργώ τούτω ίνα τών δα
κτυλίων αύτοΰ, ίνα πιστεύσωσιν εύκολώτερον είς 
τάς έν δνόματι τοΰ Ελόβιος προτάσεις τοΰ Αύρη- 
λιανοΰ. '

Σήμερον αί σφραγίδες διαφέρουσι τών δακτυ
λίων, έχουσαι σήματα ή μονογράμματα, ές-ιν δτε 
έμβλημα, κεφαλήν η άλλην τινα εικόνα. Άλλ’ 
οίαδήποτε καί άν εΐνε ή τών νεωτέρων δεξιότης 
καί η είς τάς καλάς τέχνας έπίδοσις αύτών, ούχ 
ήττον δυσκόλως δύναται νά παραβληθή σφραγίς 
τις πρδς τήν γνωστήν σφραγίδα τοϋ Μιχαή.1 
’-Ίγγέ.Ιου. Ή σφραγίς αύτη έναπόκειται έν τώ 
τών Γάλλων μουσείω, άποτελεϊται δ’ έκ διαφα- 
νοΰς σαρδίου, δπερ, έντδς πλάτους 5—6 γραμ
μών (13 χιλιοστών μέτρου), περιέχει 14 ανθρω
πίνους μορφάς, μή συνυπολογιζομένων τών ζώων, 
δένδρων, άνθέων, αγγείων κτλ. Πρδς τούτοις βλέ
πεις έπί τοΰ έξέργου δρη καί ύδατα, μετά νεαρού 
άλιέως. Οί σοφοί διαφωνοΰσι περί τοΰ χαράγμα
τος τούτου’ τινές ισχυρίζονται δτι παρίστησι 
τρυγητόν, ή έορτήν, πρδς τιμήν τοΰ Βάκχου τδ 
πάλαι άγομένην. Α"

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΠΑΗΤΠΡΙΑΣΕΑΝ.

Παραθέτομεν τή,ν άρτίως δημοσιευθεΐσαν στα

τιστικήν περί τοΰ άριθμοΰ καί τής φύσεως τοΰ έν 
Γαλλία δηλητηριάσεων κατά μίαν δεκαετίαν.

Κατά τήν περίοδον ταύτην αί δηλητηριάσεις 
άνήλθον είς 617, έξ ών 190 θανατηφόροι. 285 έ- 
πέφερον διαφόρους ασθένειας καί 142 απόπειραι 
είς ούδέν καταλήξασαι δυσάρεστο· άποτελεσμα.

Κατά τήν δεκαετίαν ταύτην ό μέν άριθμΟς Τ“ν 
γυναικών, αιτινες παρεστάθησαν ένώπιον τοΰ Κα- 
κουργοδικείου κατηγορούμενα·, έπί δηλητηριάσεσ.ν 
άνήλθον είς 260, ό δέ τών άν δρών είς 210.

Τά είδη τών δηλητηρίων τά ύπδ τών δολοφό
νων έκλεχθέντα, περιλαμβάνουσιν, ώς έγγιστα, 
άπάσας σχεδόν τάς γνωστάς έν Γαλλία δηλητη
ριώδεις ούσίας. Τδ αρσενικόν είναι τδ άριθμοΰν τά 
περισσότερα θύματα, καθότι τδ ήμισυ σχεδόν τών 
δηλητηριάσεων δφείλεται είς αύτδ καί μόνον, διότι 
232 πρόσωπα κατεστάθησαν θύματα τού φοβερού 
τούτου δηλητηρίου. Μετά τδ αρσενικόν έρχεται δ 
φωσφόρος ώς εύκόλως προμηθευόμενος. "Ολοι σχε
δόν οί θάνατοι οί έκ τοΰ μεταλλοειδούς τούτου 
έπελθόντες, οφείλονται είς τδν φωσφόρον τών έν 
χρήσει πυρείων, 8ν προδιαλύουσιν έντδς ύδατος’ 
170 δυστυχείς έφονεύθησαν διά τών φωσφόρων, 
δστις τούς έχορηγήθη έν είδει ποτού. Διά τοϋ 
θειϊκοΰ χαλκού άπέθανον 77. Τδ ύπανθρακικδν 
διτοξείδιον τοΰ χαλκού, τδ έπί τής έπιφανείας 
τών χάλκινων σκευών παρατηρουμένων, (vert 
de-gl’is), άριθμεϊ 33 θύματα. Τδ θείίκδν δξύ έ- 
πέφερε τδν θάνατον είς 30 πρόσωπα καί τέλος αί 
κανθαρίδες είς 24.

Μεταξύ τών δηλητηρίων τών ήττον έν χρήσει, 
σημειοΰνται τδ όπιον, ό έλλέβορος, η έμετική τρύξ 
καί δ θει’ίκδς σίδηρος. Τέλος τδ νιτρικόν δξύ, ή 
άμμωνία, δ ύδράργυρος, τδ στραμόνιον, τά έμε- 
τικά κάρυα έπέφερον τδν θ ένατον είς τρία πρό
σωπα. Τδ ύδροχλωρικόν όξύ, τδ κάλι, δ οξικός 
μόλυβδος, τδ άεροΰχον άνθρακικδν δξύ έπί ένδς 
προσώπου. Οί δηλητηριώδεις μύκητες, μολονότι 
ένέχουσι δηλητήριον εύκόλως προμηθευόμενον είς 
δύο μόνον πρόσωπα έπέφερον τδν θάνατον. 'Η τε
τριμμένη ύαλος παρετηρήθη έντδς τών τροφών 
τριών άλλων. Τέλος ή εύθάλεια, τδ βάλσαμον 
τοΰ Fioravailti, τδ εύφόρβιον καί τδ κολχικδν 
άφήρεσαν την ζωήν ένδς μόνου έν μέσω σκληρών 
δεινοπαθημάτων.

Τ. Α.

ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΣΓΑ'ΤΛΓΑΙ.
Διά νά γείνης πλούσιος. Φύλαττε τά χρήματά 

σου καί καυτηρίασαν τήν συνείδησίν σου.
Διά νά γείνης σοφός. Τρώγε, κοιμοΰ καί σίγα.
Διά νά γείνης δημοτικός. ’Επισκέπτου συνεχώς 

τάς μεγαλειτέρας έκκλησίας καί δλας τάς μυστι- 
κάς έταιρίας.

Διά νά γείνης άξιοσέβαστος. Λέγε «μάλιστα» 
δσάκις άκούης άλλων γνώμας, καί μή έχων πώ- 
ποτε ιδίαν.

Διά νά λάβης μικρδν υπούργημα. Έσο έτοιμος 
νά πράττης αιωνίως ώς μηχανή

Διά νά γείνης πτωχός. 'Εσο τίμιος καί μή δίδε 
ύπονοίας.

Διά νά γείνης παράφρων. Λέγε τάς ιδίας σου 
γνώμας, χωρίς νά συμβουλεύεσαι τάς τών νομιζο- 
μένων σοφών.

Διά νά γείνης δυστυχής. Τύπωσε τάς σκέψεις 
σου.

Διά νά γείνης συκοφάντης. Έκδοσον έφημερίδα 
καί λέγε τήν αλήθειαν.

ΛΘΑ0ΤΠΣ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ.

Έκ τώκ τοΰ ΊΙ.Ιία ΤατταΛίδου.

Ένα κορίτση τοΰ σχολιοΰ μέ χρόνους αγαπούσα, 
Κι’ άπ’ τήν αγάπη τήν πολλή 
Καί τό χρυσό μου τό πουλί 

Πώς μ’ άγαπ? θαρρούσα.

Mji ’μέρα παΰ τήν κύτταζα μέ μάτχα βουρκωμένα, 
.—Αΐ, λέγω, τί τό σιωπάς ; 
.Μαρί, τό ξεύρω μ’ άγαπ?ς,

• Καθώς κ’ έγώ έσένα».

Τό πρόσωπόν της αλικον διά μιίς έβάφη, 
Μέ ρίχνει μιά ματιά φριχτή, 
Πιάνει κονδύλι καί χαρτί, 

Καί κάθεται καί γράφει.

, Κακφναι τά γεράματα τά ξαναμωραμένα ! 
.Όπ’ώχει τρέλλ’ δς τό θαρρή- 
.Πρός εΐδησίν τους, ή Μαρί 

.Δέν άγαπ? κανένα!·

Άκόμ’ υγρό τό γράψιμο τό ρίχνει ’ς τό τραπέζι, 
Μ’ άφίνει χάσκωντας έκεϊ, 
Καί φεύγει, φεύγει βιαστική, 

Καί πάγει άλλου νά παίζη.

Τό γράψιμό της φυλακτό ’ς τό στήθος μου τό έχω- 
Εϊν’ ένα μάθημα καλό, 
Μέρα καί νύκτα τό φιλώ, 

Μέ δάκρυα τό βρέχω.

ΐγά τήν Μαρίκα μου διπλά τρελλένομ’ άπό τότε, 
"Οπου τά λέγει ορθά κοφτά, 
Καί δέν ήξεύρει ν’ άπατ?, 

Ώ, κάμνουν οί προδόται.

Α Λ II Ο Ε I A I.
'Υπάρχουσι πατέρες μή άγαπώντες τά τέκνα
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των, άλλά δέν υπάρχει πάππος μη λατρεύων τδν 
έγγονόν του (Βίκτωρ Ούγκώ).

'Ο άγοράζων τδ περιττόν άναγκασθήσεται 
πάραυτα νά πώληση τδ απολύτως άναγκαϊον 
(Φραγκλϊνος).

Ή άληθής ευγλωττία συνίσταται εί; τδ νά 
λέγη τις παν δ,τι πρέπει και μόνον δ,τι πρέπει. 

**· 'Η γυνή είναι διά τδν ζωγράφον πρότυπον, 
δι’ ιατρόν άντικείμενον έξετάσεως, διά χωρικόν 
οικοκυρά, δι’ απόμαχον νοσοκόμος, διά φυσιολό
γον θήλυ, διά σπουδαστήν άγγελος, διά ποιητήν 
άνθος, δι’Άνατολίτην έπιπλον, δι’άγριον φορτη- 
γδν ζώον και διά Παρισινόν προίξ.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ

Μεταναστεύσεις τοΰ δρτυγος.
'Ο ορτυξ άναχωρεϊ τδν Σεπτέμβριον καΐ Ό- 

κτώβριον και έπανέρχεται ό μέν άρρην την 1 0 μα- 
ίου, τδ δέ θήλυ τά)ν 1 ίουνίου. At μεταναστεύσεις 
αύται γίνονται έν καιρφ νυκτδς καθότι ώς προ
ερχόμενοι έκ τών βορείων μερών, σταθμεύουσιν είς 
χώρας έν αίς ή θερμοκρασία είναι υγρά, οϊαι ή 
’Αγγλία, Βρετανία καΐ Προβηγκία- οί πλεϊστοι δ
μως ζώσι τδν χειμώνα έν ’Αφρική. Άλλά πώς 
διέρχονται τήν μεσόγειον ; ή μεγαλητέρα άπός-α- 
σις ή διαχωοίζουσα τήν ’Αφρικήν άπδ τής Ευρώ
πης—άπδ Μασσαλίας είς Άλγέριον—είναι περίπου 
650 χιλιαμέτρων. Ή κίνησις τοΰ όρτυγο; είναι 
ταχυτάτη διαφεύγουσα τδ άνθρώπινον βλέμμα. 
Στηριζόμενο; δέ τις έπί τής γνώμης δτι ό μέν κύ
ψελος (πετροχελιδόνι) διατρέχει 80 λεύγας, τήν 
ώραν, ή χελιδών 60, ή δέ περιστερά 25 έως 30, 
δύναται νά παραδεχθή διά τδν δρτυγα πτήσιν 1 6 
λευγών τήν ώραν, ώστε ευθεία διάβασις αυτοΰ α
παιτεί δέκα ώρας ήτοι μίαν νύκτα. Δέν πρέπει δ
μως νά λησμονήσωμεν δτι έν τώ διαστήματι τού
τω ύπάρχουσι καί τινα μέρη, έν οι; δύνανται νά 
σταθμεύσωσι- πρδς δυσμάς τδ στενόν τοΰ Γιβραλ
τάρ έχει πλάτος 1 5 χιλιαμέτρων, ή γραμμή τών 
Βαλλεαρίδων νήσων διατέμνουσα αύτδ διαγωνίως 
καΐ κατά μέσον- ή Κορσική καΐ ή Σαρδηνία τών ό
ποιων ή εύθεϊα διεύθυνσι; φαίνεται διαχαράττου- 
σα οδόν άπδ τοΰ ένδς πρδς τδ έτερον μέρος- ή Σι
κελία τής οποίας τδ δυτικόν μέρος άπέχει 150 
χιλιάμετρα τής Τύνιδος- ή δέ Μελίτη καί αί νήσοι 
τοΰ ’Αρχιπελάγους καί πλεϊσται άλλαι νήσοι καΐ 
νησύδρια.

Ή αύτοκράτειρα τής Αυστροουγγαρίας.

Πρδ είκοσιπέντε έτών νεάνις πριγκηπέσσα Βαυα- 
ρΐς είσήλθεν είς τήν Βιέννην δπως γίνη σύζυγος τοΰ

αυτοκράτοοος- ή νέα αυτή, άγρίας ολίγον μορφής, 
δέν είχε μέχρι τοΰδε έξέλθει τδ μικρόν l’OSSen 
hoffen πλησίον τοΰ Μονάχου, έπί τής λίμνης τής 
Στρανβέργης, δπου κατοικεί είσέτι ό γαμβρός της, 
πρώην βασιλεύς τής Νεαπόλεως. Φαίνεται δέ δτι 
ή πριγκηπέσσα Βαυαρΐς γενομένη αΰτοκράτειρα 
ούδέποτε έλησμόνησε τάς καλλονά; τής λίμνης τής 
Στρανβέργης. Διηγοΰνται δτι πολλάκις έπεθύμησε 
νά έπισκεφθή αύτήν μετά τής μεγάλης Κυρίας τής 
τιμής, άλλ’ άντέκειτο είς τους καθεστώτας νό
μους. Μεταξύ τών νόμων τούτων, οϊτινες πράγ
ματι είναι σοφώτατοι, υπάρχει καί τις δστις άπα- 
γορεύει είς τήν αύτοκοάτειραν τής Αύστρίας νά φέ- 
ρη καθ’ έκάστην νέα υποδήματα. Ούδέποτε ή νέα 
Βαυαρΐς ήθέλησε νά υποβάλη τδν πόδα της υπδ 
τδν βάρβαρον τοΰτον νόμον, δστις δμως πρέπει νά 
διατηρήση τήν σπουδαιότητά του πρδς σωτηρίαν 
τοΰ κράτους. Πραγματικαΐ μάχαι έγένοντο μετα
ξύ αύτής καΐ τοΰ συρμοΰ- άλλ’ δ συρμός ένίκησε. 

Ό 'Αμερικανικός σίτος έν Γα.Ι.ίία..

Κατά τδν παρελθόντα μά’ίον ή έν Γαλλία γε
ωργία σπουδαίως έταράχθη ενεκεν τών προελεύσεων 
τοΰ ’Αμερικανικού σίτου. 'Ο υπουργός τής Γαλ
λίας κ. Τιράρ άνέγνω έν τινι συνόδω τής Γεωρ
γικής εταιρίας λόγον έν ω προσεπάθει νά καθησυ- 
χάση τού; φόβους τών γεωργών. Είπεν δτι αί σι
τοφόροι γαϊαι έξηντλήθησαν έν ’Αμερική καί δτι 
γεωργικά τινα Κράτη δέν παρήγον πλέον δημη
τριακά. Άλλ’ δ υπουργός ήτο κακώς πληροφορη- 
μένο;- τά γεωργικά Κράτη, τά δποϊα ουτος δέν ά- 
νέφερε παράγουσι πολύν σίτον, ή δέ παραγωγή αυ
τή έπί μάλλον Ο’αύξήσηέάν άποικίσωσι καΐ καλ- 
λιεργήσωσι νέας γαίας. 'Ολόκληρος άπαιτεϊται αι
ών δπως ή βόρειος Αμερική κατοικισθή έν ταϊς Ή- 
νωμέναις πολιτεία·.; ή τώ Καναδά ώ; έκ τούτου 
δέ ή παραγωγή θ’ αύξάνη πάντοτε. Τδ Στατιστι
κόν δεΛτίον έκδιδόμενον υπδ τοΰ έπί τών οικονο
μικών υπουργείου αναφέρει τά έξής περί τή; πα
ραγωγής τοΰ σίτου έν ταϊ; Ήνωμέναις πολιτείαις. 
Τδ 1859 παρήγον αύται 60 έκατομ. έκατολίτρων 
σίτου- τδ 1869, 90 έκατομ. καΐ τώ 1878, 150 
έκατομ. Ούτως έν διαστήματι εικοσαετίας ή πα
ραγωγή έτριπλασιάσθη. ’Εν Γαλλία ή παραγωγή 
τοΰ σίτου ούδέποτε ύπερέβη τά 130 έκατομμύρια 
έκατολίτρων (1874).

Οί Αμερικανοί δαπανώσιν δλιγώτερον τών Γάλ
λων σίτον, 2 έκατόλιτρα περίπου κατ’ άτομον 
κατ’ έτος. 'Ο πληθυσμός τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
υπολογίζεται σήμερον κατ’ άνώτερον δρον είς 47 
έκατομ. κατοίκων, έπομένως κατά τήν τελευταίαν 
έσοδείαν τής Αμερικής υπάρχει περίσσευμα 60 έ
κατομ. έκατολ. Τδ περίσσευμα τοΰτο άποστέλλει

είς τήν Εύρώπην, δπερ δμως αύξάνει κατ’ έτος, 
ή δέ παραγωγή τοΰ σίτου έν ταϊς Ήνωμέναις πο- 
λιτείαις υπερέχει τής τών κατοίκων αύξήσεων.

Πόσου τιμωνται αί γυναίκες.

Έφημερίς τις άγγλική λέγει δτι ή σωματεμ
πορία έξακολουθεϊ ύπάρχουσα έπί τής έκτάσεως 
τής μεταξύ τοΰ κέντρου τής Αφρικής καΐ τής 
’Αραβίας.

Κατά τδ έτος 1876 άπεβιβάσθησαν είς Χοδεϊ- 
δάχ πλέον ή τρισχίλιαι δοΰλαι προερχόμενα! έξ 
Αφρικής.

Καΐ αί μέν νεάνιδες τιμώνται 100 μέχρι 150 
πιάστρων (τδ πιάστρον δύναται 5 έως 6 φράγκα), 
αί δέ νεαραΐ Άβυσσινίδες, 200 μέχρι 300, οί 
παΐδες 50 μέχρι 100 καί οί άνδρες δλιγώτερον.

'Ακίνδυνος διαμονή έν τιρ μέσω γΑογ&ν.

Πρό τινων ήμερών έν Πράτερ τής Βιέννης έγέ- 
νετο δοκιμή ένώπιον πλήθους περιέργων νέας τινδς 
συσκευής, έφευρεθείσης υπδ τοΰ μηχανικοΰ Σάλλα, 
ήν δ ένδυόμενος, δύναται νά παραμείνη άβλαβής 
έπι πολλάς ώρας έν τώ μέσω φλογών. Πρδς τοΰτο 
κατεσκευάσθησαν έξ μεγάλοι σωροί έξ ύλών εύ- 
φλέκτων, καταβραχέντες μάλιστα διά μεγάλης 
ποσότητος πετρελαίου. Πριν ή άρχίση τδ πείμαμα, 
δ μηχανικός Σάλλας έξήγησεν είς τδ κοινόν τήν 
συσκευήν αυτοΰ, ήν καΐ ένεδύθη πάντων δρώντων. 
Ή συσκευή αύτη είναι δλόκληρος στολή έκ κόμ- 
μιο; κατεσκευασμένη ώς αί άλλαι στολαΐ, άς έν- 
δύονται οί δύται τής θαλάσσης. Ή μόνη αύτής 
άπδ τών άλλων διαφορά είναι δτι τδ έξ ού κατα
σκευάζεται υλικόν τίθεται είς διπλοΰν, τδ δέ με
ταξύ τών δύο ούτως είπεϊν τοίχων τοΰ ενδύματος 
πληροΰται ύδατος, δπερ διοχετεύει σωλήν τις, διά 
τής άδιαλείπτου δέ τοΰ ύδατος άνανεώσεως πα
ρέχεται είς τδν είς τάς φλόγας ευρισκόμενον τδ 
μέσον τοΰ υπομένειν τήν μεγίστην θερμότητα, έ
τερος δέ σωλήν μεταδίδει τδν άπαιτούμενον άέρα. 
Τδ πρόσωπον καλύπτεται διά μετάλλινης προσω- 
πίδος, έχούσης δύο δπάς διά τού; οφθαλμούς.

Τοΰ σημείου δοθέντος, οί σωροί τώ? υλών ά- 
νήφθησαν, δ δέ μηχανικός Σάλλας είσήλθε Οαρρα- 
λέως είς τά; φλόγας ένδεδυμένος τήν στολήν αύ
τοΰ. Ένώ δέ ή δλονέν έπιτεινομένη θερμότης ή- 
νάγκαζε τούς θεατά; νά άπομακρύνωνται, δ μη
χανικός Σάλλας έκινεϊτο έντδς τών φλογών μετά 
τής μεγαλειτέρας άταραξίας. Άνέβη έπί τών 
σωρών, άνέτρεπε τά καιόμενα ξύλα, κατεκλίθη έν 
τώ μίτω τών φλογών, παραμείνας έπί πολύ έν 
έν πλήρει ηρεμία.—Έν τέλει ό μηχανικός, Σάλλας 

έδείχθη λίαν δεξιός πυροσβέστης, κατασβέσας τάς 
φλόγας διά τοΰ ύδατος, δπερ έξήοχετο τοΰ σω- 
λήνος του. Αί ζωηραΐ τοΰ κοινοΰ έπευφημίαι συνό- 
δευον τάς διαφόρους φάσεις τοΰ παραδόξου πει
ράματος.

Περί Φάρων.

'Ο ύπδ τής ιστορίας μνημονευόμενος άρχαιότα- 
τος φάρος ϊστατο έπί τοΰ άκρωτηρίου Σιγείου. 
Παρόμοιοι πύργοι εκειντο έν ΙΙειραιεϊ καΐ έν πλεί- 
στοις τών τής 'Ελλάδος λιμένων. Άλλ’ δ πάντων 
διασημότατος έκτίσθη έπί τής νήσου Φάρου, ύπδ 
Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου. Ό φάρος έκεϊνος, ύ- 
ψούμενος παρά τάς άκτάς τής Αλεξάνδρειάς κα- 
τελέγετο έν τοϊ; θαύμασι τή; οικουμένη;, άνεγερ- 
θεΐ; τώ 470 ά. 'Ρ. ’Ωνομάσθη δέ φάρο; δμονύμως 
τή νήσω, έξ ού καΐ τδ όνομα λαμβάνουσι πάντε; 
οί πρδ; τδν αύτδν σκοπόν άνεγειρόμενοι πύργοι.

Υ Γ I Ε I Ν U

7"<ΐ έν τή .πό.Ιει ήμ&ν θα.Ιάσσια .Ιουτρά.

Άπδ τής Προποντίδο; καΐ τών Πριγκηπονήσων 
μέχρι τών Συμπληγάδων καί τοΰ Εύξείνου Πόντου 
ή Κωνσταντινούπολις διαγοάφουσα μαγικωτάτην 
ποικιλίαν παραλιών περικλύζεται ύπδ τών ψυχρών 
ρευμάτων έκτεταμένης αλιπηγή;.

'Η γόησσα καΐ δροσερά γλώσσα τών ύπορ- 
ροχθιζόντων άνά τάς άκτάς θαλασσίων ύδάτων, 
δέν ήτο δύσκολον δπως, έν ώρα θάλπους πνιγηρού 
πείση τού; κατοίκου; τοΰ Βοσπόρου καί τών πέ
ριξ γειτόνων παραλιών νά μεταρρυθμίσωσιν έπί 
τδ ναυτικώτερον τάς άποχερσωθείσας αύτών εςεις. 
Ούτω βαθμηδόν άπέβαλλον τδν πρδ; τήν τρίαιναν 
τοΰ Ποσειδώνο; δεινόν τρόμον καΐ έτρέποντο έπί 
τήν θάλασσαν πάντε; φεύγοντε; τοΰ θέρου; τδ 
πολύ θάλπος καΐ οίονεί δρμεμφύτω; άναζητοΰντε; 
έκεϊ τήν δρόσον καί τήν άναψυχήν. Ούδεΐς δέ νΰν 
άγνοεϊ τήν τύρβην τήν πολλήν τών γυναικών προ- 
παρασκευαζομένων διά τά λουιρά αύτών, ούδέ τδν 
πάταγον τδν έν τή θαλάσση καί τά; κραυγά; καί 
τούς γέλωτα; αύτών λουομένων τούς άπδ τών λου
τρών εί; άπόστασιν μιλίων άκουομένους. Βλέπων τι; 
τδν τρόπον δι’ ού οί πλεϊστοι τών παρ’ήμϊν τε- 
λοΰσι τά έν τή θαλάσση λουτρά των, ήθελε προ · 
δήλω; πιστεύσει δτι, πανηγυρίζεται άναμφιβόλω; 
ένταΰθα θαλασσία; τίνος θεότητος ή εορτή πρδ; 
έξιλασμδν τή; οποίας άντί πάσης άλλης θυσίας 
καΐ σπονδή; άποφασίζουσιν οί έορτάζοντες νά δια- 
μένωσιν άπδ πρωίας μέχρι νυκτδς είς τήν θά-- 
λασσαν.
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Έν τοιαύτη έκρύθμω καταστήσει διατελούντων 
τών παρ’ ήμΧν θαλασσίων πραγμάτων, λίαν ουτω 
έπιζημίως έπενεργούντων καίέπί τών υγιών μάλι
στα δέ τών άρρωστων, αρμόδιον νομίζομεν ΐνα συν- 
τόμως άναγράψωμεν κανόνας τινας δυναμένους νά 
χρησιμεύσωσι πρδς όφελος αυτών,

Έπάναγκες δμως καθίσταται δπως ένωρίς κα- 
τανοήσωμεν τήν σημασίαν ήν περ δέον ν’άποδί- 
δωμεν εις τδ θαλάσσιον βδωρ και άποβάλωμεν τδ 
δρμέμφυτον έκεΧνο δπερ ήκιστα μέν χαρακτηρίζει 
καί κολακεύει ήμάς, τοσαύτην δέ κέκτηται χάριν 
παρά τή νήσσα καί τώ κίκνω.

Τδ θαλάσσιον ύδωρ, κατά γενομένας υπδ πολ
λών χημικών αναλύσεις, δύναται νά ταχθή με
ταξύ τών πολυαρίθμων μεταλλικών ύδάτων τών 
ύποίων τοσαύτην έσωτερικήν χρήσιν ποιεΧται ή 
νεωτέρα ιατρική. Πάντοτε μέν, ιδία δ’ άπό τινων 
ήδη έτών, τά θαλάσσια λουτρά θεωρούνται ώς μία 
τών σπουδαιοτέρων πηγών τής θεραπευτικής ια
τρικής. Ή διά τών θαλασσίων λουτρών θεραπεία 
καί βελτίωσις πολλών νοσημάτων, άντιστάντων 
μέχρι τοΰδε κατά τής εφαρμογής ειδικών φαρμά
κων, δέν επιτρέπει άμφιβολίαν τινα περί τής έκά- 
στοτε έπιβεβαιουμένης έξυγιαστικής αυτών δυνά
μεως. "Ο,τι δ’ έξ άλλου ύπεβίβασέ ποτέ τήν άξίαν 
αυτών και διήγειρεν έν πολλοΧς τήν δυσπιστίαν 
καί τάς έπικρίσεις, ήτο και έσται τδ μοιραΧον καί 
άτυχες άπδ τής χρήσεως αυτών άποτέλεσμα παρά 
τοΧς νομίζουσιν εαυτούς άπηλλαγμένους τής α
νάγκης τών συμβουλών τοΰ ιατρού.

ΠρΙν ή κατέλθη τις τήν πρδς τήν θάλασσαν ά
γουσαν, συμβουλεύομεν αύτώ δπως λάβη προηγου
μένως τδν κόπον νά έπισκεφθή τήν οικίαν τού 
ιατρού. Μεταςύ τού λουσμένου πλήθους πόσοι άρά 
γε είσΐν οι μή δυνάμενοι νά εΐσέλθωσιν άτιμωρη- 
τεί είς τδ βασιλέων τού Ποσειδώνος!

Ή πρδς θαλάσσια λουτρά έποχή άρχεται παρ’ 
ήμΧν άρχομένου ίουνίου καί τελευτή περί τδ τέ
λος τού σεπτεμβρίου' διότι άπδ τού Σουνίου ήρ
ξατο ήδη νά ύψοϋται σύν τή τής ατμόσφαιρας καί 
ή θερμοκρασία τής θαλάσσης φθάνουσα εις τδ ύ
πατον αυτής σημεΧον κατά ίούλιον καί αύγουστον, 
όπόθεν πάλιν άρχεται βαθμηδόν ταπεινουμένη τδν 
σεπτέμβριον. Κατά τήν είρημένην έποχήν ή θερ
μομετρική τής καθ’ήμάς θαλάσσης κατάστασις 
ποικίλει άπδ 1 δ—20 C. Ώς έκ τής έπιρροή; δ
μως ήν περ έπί τής θερμοκρασίας τής θαλάσσης 
άσκοϋσι καί ή γεωγραφική τών παραλιών θέσις, 
καί τά θαλάσσια ρεύματα, καί τδ βάθος πρδς δέ 
καί ή φύσις τοϋ έδάφους τών άκτών, έπαισθητώς 
τροποποιεΧται ή κατά τόπους θερμοκρασία τού 
θαλασσίου ύδατος. Δέον άρα νά θεωρήσωμεν ώς ψυ
χρότατα μέν πάντων τά κατά τδν Βόσπορον λου
τρά διά τε τύ άγχιβαθές καί άνώμαλον τών άκτών 
αυτού καί διά τδ πλήθος τδ πολύ τών ρευμάτων 

τών άπδ τού Εύξείνου άφ’δπου καί ή άλμυρότης 
αυτού ή μετρία 1 καί τδ άραιδν τής συστάσεως, ώς 
ήττον ψυχρά δέ τά λουτρά τών ΙΙριγκηπονήσων 
καί τών γειτόνων Προποντείων παραλιών τής Ευ
ρωπαίας καί Άσιάτιδος. Έν γένει δέ τήν μείζονα 
αύτών θερμομετρικήν κίνησιν, λαμβάνουσιν αί ά- 
κταί τήν 3 μ. μ. ώραν.

Καταλληλοτέραν πρδς χρήσιν τών λουτρών ω- 
ραν δέν δυνάμεθα κατηγορηματικώς νά ύποδεί" 
ξωμεν ταύτην ή έκείνην, καθότι έξαρτάται αύτη 
ύπδ πολλών περιπτώσεων. Ώς καταλληλοτέραν δ
μως θερμοκρασίαν ύποδεικνύομεν τδ άπδ τής 10 
πρωΧνής μέχρι τής 5 ώρας μ. μ. χρονικόν διάστη
μα οπότε καί ή παλίρροια τής θαλάσσης. Φιλάσ
θενα καί άδύνατα άτομα, πρδ πάντων δέ παιδία 
δέον νά λούωνται περί τήν 3 μ. μ. Φευκτέον τδ 
λούεσθαι μετά τήν δύσιν τού ήλιου έτι δέ μάλλον 
τήν πρωίαν πρδ τής άνατολής αυτού. Ή υγρασία 
τής ατμόσφαιρας σύν τή θερμοκρασία τή ταπεινή 
τού ΰδατος δυσχεραίνουσι μέν τήν προσδοκωμένην 
ποθητήν άντίδρασιν έπιβλαβώς δ’ ένεργοΰσι έπί 
τδν καθόλου οργανισμόν. Οί έκ τού έπαγγέλματος 
αύτών υποβαλλόμενοι είς συχνήν έφίδρωσιν προ- 
τιμώτερον νά λούωνται μετά τά έργα αύτών πα- 
ρέχοντες ούτω εαυτοΧς τδν χρειώδη πρδς άνάπαυ- 
σιν χρόνον.

Πρεσβύται καί παιδία νεώτερα τών 7 έτών δέον 
έκ παντός τρόπου ν’ άποφεύγωσι τήν χρήσιν θα
λασσίων λουτρών.

Άποδημούντες νεωστί είς παραλίαν χώραν, ό
φείλομεν νά μή άρχώμεθα, άμα τή άφίξει ήμών, 
τών θαλασσίων λουτρών. — Είς παιδία πρδ πάν
των φιλάσθενα δέον νά παρέχωμεν τδν άπαιτού- 
μενον χρόνον πρδς έςοικείωσιν τού λεπτού αύτών 
οργανισμού μετά τής νέας έκεΧ άτμοσφαίοας-

Λουέσθω πάς τις νήστεως τού στομάχου, τρυ
φερά δέ παιδία έχέτωσαν ελαφρώς πεπληρωμένον 
τδν στόμαχον αύτών. Μηδείς δ’έστω είς έφίδρωσιν 
έν ώρα λουτρού.

Ή κατάδυσις έστω ταχεΧα καί πλήρης, έμβα- 
πτιζομένης καί τής κεφαλής. "Οσαι δέ τών γυ
ναικών βχθεΐαν τρέφουσι τήν εαυτών κόμην, πρδ 
τής είς τδ λουτρδν καταδυσεως, άφθονου δύ
νανται γλυκύ άλλά ψυχρόν ύδωρ νά έπιχέωσιν 
κατά τής κεφαλής αύτών, άσφαλίζουσαι ειτα διά 
κρηδέμνου τήν κόμην, δπως ούτω καί τάς συμφο
ρήσεις άπδ τής κεφαλής αύτών άποτρέπωσι, καί 
τήν κόμην των τήν πολύτιμον προασπίζωσιν άπδ 
τού σπίλου τών θαλασσίων αλάτων.

Ενταύθα μετά λύπης μνημονεύομεν τού βαρ
βάρου άμα δέ καί βλαβερού τρόπου δι’ ού πολλοί 
τών παρ’ ήμΧν έπιχειρούσι ν’ άντικαταστήσωσι τά

1 Ή θάλασσα τοΟ ώκεανού έχει διπλάσιάν αλ
μυρότητα άπό τή; τού Βοσπόρου,

γενικά θαλάσσια λουτρά. Εΐνε άδύνατον κατά 
τοιαύτην τινά έποχήν νά μή ϊδη τις παρά θϊνα 

πο.Ιυφ.Ιοίσΰοιο τρυφερόν ζεύγος γυμνών 
κνημών κρεμαμένων είς τήν θάλασσαν’ πρόχειρος 
τρόπος τού λαμβάνειν λουτρά.

Όφείλουσιν αί μητέρες νά μή καταδύωσι διά 
τής βίας τά τέκνα αύτών είς τήν θάλασσαν οσά
κις ταύτα αισθάνονται άκατάσχετον πρδς αύτήν 
άπέχθε.αν, καθότι δ τρόμος τών παιδιών και ή 
ισχυρά τού νευρικού συστήματος αύτών διέγερσις, 
δύναται σοβαρά νά έπενέγκη είς τήν ήλικίαν ταύ 
την νοσήματα.

Έν τή θαλάσση άς φροντίζωσιν οί λουόμενοι 
νά έκτελώσι κινήσεις νήξεως μετρία; μέν συνεχεΧς 
δέ’ αί κινήσεις αύται πρδς τοΧς άλλοις καί τούτο 
έχουσι τδ καλόν, δτι έκγυμνάζουσι καί ένισχύουσι 
τούς μΰς έτι δέ καί τού; λεπτοτέρους τού σώματος 
ήμών.

ΊΙ έν τή θαλάσση διαμονή άείποτε έστω συ
νεχής καί άδιάκοπος. ΓΗ κακή έξις τών κατ’ έ- 
πανάληψιν άναδύσεων καί καταδύσεων πρδς τή 
αδυναμία ήν συνεπάγεται παρακωλύει καί τήν 
προσδοκωμένην σωτηριώδη άντίδρασιν. — Ή δέ 
διάρκεια τής έν τή θαλάσση διαμονής μή παρα- 
τεινέσθω έπί μέν τών παιδίων πλεΧον τών 3 —6' 
λεπτών, έπί δέ τών ένηλίκων I ο—20, ήτοι πρδ 
τής έπελεύσεω; τοϋ δευτέρου φυσιολογικού ρίγους 
δπερ ούχί παρ’ άπασιν ομοίως έπέρχεται, διό είς 
τούτο τών λουσμένων έκαστος προσεχέτω τδν νούν 
καί σύν τούτω ρυθμιζέτω τδν χρόνον τής έκάστοτε 
έν τώ λουτρώ διαμονής αύτού.

Μετά τδ λουτρδν δέον έπιμελώς μέν ν’ άπο- 
σπογγίζωσιν οί λουόμενοι τδ σώμα αύτών, ούχί 
δέ καί νά έκδέρωσι τάς ράχεις άλλήλων δι’ ισχυ
ρών καί βιαίων έπιτριβών ούδέ νά περιβάλλωνται 
προθερμανθέντα ένδύματα' οΰτω ποιούντες προώ- 
ρως προκαλοϋσι τήν έπί τού δέρματος άντίδρασιν 
ήτις δέον κατά κεντρόφυγα τάξιν νά διέρχηται 
τούς ιστούς τού σώματός ήμών.

Αντί τού κατακλιθήναι μετά τήν άπδ τών 
λουτρών έξοδον, αρμόζει περίπατος μακρύς ή άντί
τούτου άσκήσεις γυμναστικαί. Έάν ή άντίδρασις 
βοαδύνη ή άτελώς έπέρχεται, ολίγος οίνος ισχυ
ρός, θερμός ζωμός, ή αρωματικόν τι έγχυμα δύ
ναται νά ύποβοηθήση αύτήν.

Δέν εΐνε άμοιρον σπουδαιότητος τδ λαμβάνειν 
δύο δι’ήμέρας λουτρά. Όφείλομεν άπδ ένδς πάν
τοτε ν’ άρχώμεθα. Περεταίρω καί τότε μόνον δυ- 
ναμεθα νά διπλασιάσωμεν τούτο δσάκις τού πρώ
του ή άντίδρασις ένωρίς παρήλθεν.

Τής θαυμασίας έπενεργεία; ήν έχει τδ θαλάσ
σιον ύδωρ έπί τού καθόλου ήμών όργανισμού, έξ 
ίσου δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι συμμετέχει καί ό 
θαλάσσιος άήρ.

Ο Bachail έπιμελώς έξ ερευνήσας τάς έξαλ-

λοιούσας τήν άτμοσφαίραν αιτίας καί άποκαθι- 
στώσας αύτήν έφθαρμένην καί ακατάλληλον πρδς 
αναπνοήν έφθασεν είς τά έξή; περιγενόμενα.

Ή καύσις, ή σήψις, ή τών ζώων άναπνοή, φαι
νόμενα άπείρω; έπί τής έπιφανείας τής γής έπα- 
ναλαμβανόμενα, καταναλίσκουσι τήν μάλλον κα
θαρήν τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος μοΧραν καί άπο- 
δίδουσιν έν ειδει άτμών άποφθάρματα καταστρε
πτικοί; έπενεργούντα έπί τής ζωικής ζωής. Μετα
ξύ τών έφθαρμένων τούτων άπορροιών, τδ άχ^ρα- 
κικόγ όζύ άφθόνως παράγεται διά τε τής ζυμώ- 
σεως καί τής σήψεως τών φυτικών ούσιών ώς καί 
τής άναπνοής τών ζώων, αποτελούν διά τδ βάρος 
αύτού τήν κατωτέραν τής άτμοσφαίρας στιβάδα.

Τά κράτιστα τών μέσων άπερ ή φύσις διατί- 
θησι πρός άρσιν τής άπδ τού ά,γθρακικοΰ ό&ος 
άλλοιώσεως τής άτμοσφαίρας είσί τά φυτά, τά 
ποτάμια καί λιμναΧα ΰδατα, πρωτίστως δμως ή 
άπέραντος κοίτη τών ώκεανείων ύδάτων, άτινα 
άπορροφώσι διαλύοντα έν εαυτοΧς τδ μεθ’ου εφά
πτονται άνθρακικδν οξύ. Δέον άρα τδν άτμοσφαι- 
ρικδν άέρα καταρρήτων χωρών, πρδ πάντων δέ τών 
ύπδ θαλάσσης κατακλυζομένων νά θεωρώμεν ώς 
τδν ύγιεινότατον πάντων.

Έάν είς τδν άπδ τού πελάγους ήδέως έπιπνέ- 
οντα άνεμον τδν καθαρότατον, τδν πλήθος πολύ 
άλατωδών μορίων έν τοΧς ^εύμασιν αύτοΰ αίωροΰν- 
τα, προσθώμεν καί έκ πιτύων δάσος, καί διαυγή 
καί φιλοπαίγμονα κυματαγήν, προσήλιου δέ 
καί μεσημβρινόν άλλά σκιερόν αίγιαλδν άπω κεί
μενον τελματωδών τόπων, θέλομεν έχει πάντας 
τούς ύγιεινούς παράγοντας πρδς χρήσιν λουτρών 
θαλασσίων.

Αί νήσοι, αί μικραί αύται κόραι τής Προπον- 
τίδος πρώτιστα πάντων πρδς δέ κίί τού Άγιου 
Στεφάνου καί τής Χαλκηδόνος αί άκταί παρέ- 
χουσιν ήμΐν δαψιλώς τούς άνωτέρω έκτεθέντας 
παράγοντας, ούχί δέ καί τινες τής Προποντίδος 
παραλίαι ώς ή περί τδ Μάλ-τεπέ τελματώδης έ
κείνη καί νοσηρά.

Έν τώ Βοσπόρω καί μάλιστα τώ άνω, τά θα
λάσσια λουτρά ρωστικώτερα πάντων είσΐν άτε δή 
δροσερώτατα, διότι ή θάλασσα άείποτε έκεΧ κυ
μαίνεται ύπδ τών ρευμάτων καί τού πνέοντος ά- 
παύστως καθαρού θαλασσίου άέρος.

Δέν έπιλαμβανόμεθα τών ένδείξεων καί άντεν- 
δείξεων τών θαλασσίων λουτρών, διότι τούτου ή 
έξέτασις ιδιαζόντως κεΧται μεταξύ ιατρού καί 
πάσχοντος’ εΐνε δέ δλω; άτοπον είς τοιαύτας μή- 
πω καθαρώς έπιστημονικάς πραγματείας ν’ άνα- 
γράφωνται πρδς τούς ίδιώτας ενδείξεις α'ίτινες 
παρεξηγούμεναι ήθελον μάλλον βλάψει ή ώφελή- 
σει αύτούς.

Ν. ΚΟΥΜΑΙΊΑΝΟΣ.
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1ΙΡΑΚΤΙΜΑΙ ΓΝΏΣΕΙΣ
ΖΖώς· βΛαστάνουσι τά σχίξματα τώγ άνθέων.
"Οτε ούδεμία έπιστημονική γνώσις είχεν είσέτι 

μελετηθή οί προπάτορες ήμών έσπειραν κατ’ίδιον 
τρόπον τά διάφορα είδη τών εδωδίμων, λαχανικών 
καί δημητριακών. Έπί τούτω ήτοίμαζον προηγουμέ
νως τδ διά τά σπέρματα ώρισμένον μέρος δογοϋντες 
αύτδ διά τοϋ αρότρου, ε’τα δέ έρριπτον αύτά δ
σον ένεστι κανονικότερου- συνέβαινε δέ δπως τινά 
μέν τών σπερμάτων τούτων φύωνται, άλλα ξηραί- 
νωνται, καί πολλά δέ σήπωνται καταστρέφοντα 
καί τά γειτνιάζοντα αύτοϊς. Ή τών σπερμάτων 
τών άνθέων φυτεία ούδεμίαν έχουσα σχέσιν πρδς τήν 
τών δημητριακών δεϊται μεγαλητέρας προσοχής.

Τά τών άνθέων σπέρματα πρέπει νά σπείρωνται, 
διά τδ ήμέτβρον κλίμα, περί τά μέσα Απριλίου 
διά τά άνθη τοΰ θέρους καί φθινοπώρου, περί τά 
τέλη δέ Σεπτεμβρίου διά τά άνθη τοΰ χειμώνος 
καί τοΰ έαρος. Έπί τούτω πρέπει νά έκλέγηται 
τδ Νοτιομεσημβρινότερον μέρος τής δλης περιοχής 
έάν δέ ή-αι δυνατόν καί παρά τδ περιτείχισμα τοΰ 
κήπου. 'Η γή ήτις θά δεχθή αύτά πρέπει νά προ- 
ετοιμασθή, μετά προσοχής, νά ηναι δέ έν μέρει λι
παρά καί κοσκινισμένη. Τότε ρίπτονται τά διάφορα 
σπέρματα είς ιδιαίτερα χωρίσματα καί καλύπτον
ται διά χώματος λεπτού, περισσοτέρου διά τά α
δρότερα τών σπερμάτων. "Οταν αύτά ηναι λεπ
τότατα τότε ούδόλως καλύπτονται. ’Αφοΰ δέ ρι~ 
φθώσι καί τά αδρότερα αύτών καλυφθώσι τότε πρέ
πει νά ποτίζωνται δίς τής ήμέρας δπως διατηρή- 
ται ή γή πάντοτε υγρά, εως δτου βλαστήσωσι τά 
νεαρά φυτά, άμα δέ ταΰτα φα^ώσι τδ πότισμα πρέ
πει νά έλαττωθή. Τά νεαρά φυτά σχηματίσαντα 
τέσσαρα φύλλα πρέπει νά μεταφυτεύωνται ή είς 
τδ προσδιωρισμένον αύτοϊς μέρος, ή εΐς έτερον ή- 
τοιμασμένον έξεπίτη δες, έκεϊ δέ νά εύρίσκωνται 
κανονικότερα καί αραιότερα ήτοι είς άπόστασιν 
μιας σπιθαμής. Ούτω βλαστάνουσι ταχύτερον καί 
μεταφυτεύονται έπίτυχέστερον τά σπέρματα τών 
άνθέων παράγοντα φυτά εύτραφή θαλερά καί προ- 
καλοΰντα τδν θαυμασμόν παντδς άνθρώπου.

• *

Τδ διαθηκών τδ έθος είναι άρχαιότατον. ’'ίχνη 
αύτοΰ άπαντώνται παρά τοϊς Αίγυπτίοις καί τοϊς 
άρχαιοτάτοις τών 'Εβραίων. Ό Σόλων είσήξε τάς 
διαθήκας έν Άθήναις έν έτει 578 π. X. Οί 'Ρω
μαίοι έλαβον παρά τών 'Ελλήνων καί τοϋτο τδ 
έθιμον. Έν τώ Κορανίω πολλά άναφέρονται περί 
διαθηκών. Ότε οί Ευρωπαίοι έπεσκέφθησαν κατά 
πρώτον τούς Μεξικανούς, εΰρον παρ’ αύτής τάς 
διαθήκης. Ό Τρεβάτιος Τέστας, διάσημος τοϋ 
αΐώνος αύτοΰ νομολόγος, είσήξεν εις τήν 'Ρώμην 
τούς χωΰιχέ.Ι.Ιους έν έτει 38 π. X.

ΟΙΚΙΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΚΙΑ.
Έξά.1ίΐψις τοΰ ί.ΙαΙου χαΐ τοΰ Λίπους.

Προκειμένου νά έξαλείψωμεν τδ έπί φορεμάτων, 
έπί χάρτου, έπί σανίδος ή έπί λίθου ριφθέν έλαιον, 
καλύπτομεν αύτδ μέ ζύμην κατασκευασθεϊσαν έξ 
άργίλλου διαλυθείσης είς τδ ύδωρ. Ή ζύμη αύτη 
ξηρανθεϊσα άπορροφά εντελώς τδ έλαιον, τοϋ δ
ποίου ούδέ ίχνος μένει έκ τοΰ κηλιδωθέντος άν- 
τικειμένου. Τδ δέ λίπος εξαλείφεται διά τής με
θόδου ταύτης, άν ηναι πρόσφατον- άν δμως ήναι 
παλαιδν, έπειδή μεταβάλλεται συνεργείο: τοΰ άτ- 
μοσφαιρικοϋ άέρος, μετά τοΰ δποίου έπί μακρδν 
χρόνον εύρίσκεται είς έπαφήν, ή άργιλλος δέν έχει 
ούδεμίαν έπ’ αύτοΰ ενέργειαν- είς τοιαύτην περί- 
πτωσιν πρέπει νά καταφεύγωμεν εις τήν έπανει- 
λημένην χοήσιν ασθενών τινων άλκαλίων, τοϋ αί- 
θέρους π. χ καί προτιμότερου τοϋ θειόχου άλατος 
ή τής μπαζίνης, τά δποϊα έξαλείφουσιν έντελώς 
τάς λιπώδεις ούσίας. 1

—Κατά τά αύτοκρατορικά χρονικά τοϋ Κιότου, 
τδ πρώτον ιαπωνικόν φαρμακοπωλεϊον συνέστη έν 
έτει 730. Έν έτει 808 ιατρός τις, Φίρος Σάδας 
καλούμενος, έπλούτισε τήν ιατρικήν έπιστήμην διά 
τής συλλογής συνταγών άπαρτιζουσών έκατδν τεύ
χη. Τά πρώτα νοσοκομεία ίδρύθησαν έν έτει 825. 
Αί πρώται ίατρικαί γνώσεις τών ’Ιαπώνων προήλ
θαν ώς καί αί άλλαι δλαι, έκ τής Κίνας- αύτόθεν 
έλάμβανον συγγράμματα περί άνατομίας, έγχει- 
ρίδια περί βοτανικής, συνταγολόγια, διδασκάλους 
σοφούς, ιατρούς εμπειρικούς, καί φάρμακα παρε- 
σκευασμένα πρδς ϊασιν άπειρων νοσημάτων. Τινές 
τών έμπειρικών τούτων προσέθεντο είς τήν τέχνην 
καί τήν μαγείαν, καί μέχρι σήμερον οί διάδοχοι 
αύτών περιέρχονται πωλοϋντες φυλακτήρια, έπω- 
δάς γεγραμμένας διά καββαλιστικών χαρακτήρων, 
χιτώνας οΐτινες, φορούμενοι κατά τινα τρόπον καί 
κατά τινα καιρόν αίσιον ύπδ τών πασχόντων, δύ
νανται δήθεν καί είς τά λοίσθια ευρισκομένους νά 
τούς άναστήσωσιν. Άλλά καί οί ιερείς τών ’Ια
πώνων γινώσκουσιν εύχάς ή έξορκισμούς, στήνον
τας τάς αιμορραγίας, συνουλοϋντας τάς πληγας, 
καί διαλύοντα τήν βασκανίαν έπί ανθρώπων τε 
καί κτηνών.

—Σααδής, δ μέγας ποιητής καί ήθικολόγος τής 
Περσίας, παρατηρούμενός ποτέ διατί δέ ύπήγαι- 
νεν είς έπίσκεψιν ένδς έκ τών φίλων του, δστις 
Κατέστη λίαν ίσχυρδς, άπεκρίθη : «'Ο κόσμος τρέ
χει πρός αύτδν οχι δ·.’ άλλο τι, παρά διά τδν βαθ
μόν του- έγώ δμως περιμένω νά ύπάγω δταν θα 
τδν χάση, καί πιστεύω νά ήμαι δ μόνος έπισκε- 
πτόμενος αύτόν».

1 Ταμεϊον έπιστ. γν. ύπό Α. ΚωνσταντινΙϊοο.
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