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TO

NEON ΠΝΕΥΜΑ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ

Ε Τ Ο Σ Η '. Τ Ο Μ Ο Σ IV.

τεγχος της 16ης ιοτνιοτ 1894.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

•ΣΤΟ ΤΟΤΡΚ1ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. — Ο ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ. — ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΔΕΝ ΤΟ ΧΑΝΕΙΣ, — Π ΕΝ ΑΓΤΛΙΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.— 
ΑΓΙΟ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑΝ (Μολπές). - 
ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ. — ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ. — Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΕ
ΡΟΣ - ΣΟ I’M Π Α-ΣΟ ΓΤΤΑ. —Α ΝΑΕ ΑΛΥΨΕ1Σ-ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ, 
ΠΕΡΙΕΡΓΑ. ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΟΔΟΙ.— ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ.

Έκαστον τεΟχος τιμέται λεπτά

_________________1894.__________ _______
Απαγορεύβταε ή άνατύπωοις παντός £f>Qpou
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ΚΛΤΑΣΤΙΙΜΑΤΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙ.Σ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

‘ΟάποΝεοθεΙς παρά- 
'ϊεσος 164 είχ. So. 8. 

Τά εκατομμύρια
1.5 οΧ2?.*»*^ 1 b0 ε'ι;'··ί?·7

ί»ρ#χ

‘Ο περεπλανώμενος 
Ιουδαίο: 190 eU Sp.9 

“Εν μ£αος *ς το κά J 
τεργο 93 six. So. 5, f

Δεκδολογ.ατρός f δρα*° ° X·Χ*ί>Χθπα<*της 
‘II Καμπούρα / ^ \ ΙΙούγ Ζαργάλ

τόμοι 2 δ?·4 / γαρταρινοςΧ Β. Οόγκιί», A;.. 1
\ί τρώμε / .. pn Χ‘11 Χαλεμάοραλ. 2,50 / 0 ΕΠΙ Μ ΑΛΠΕΩΝ \ τν°ι2 3?·7
‘II τέχνη/ ΧΐΙ γυνή
της παν-Μ \5 κοινω
δρειας / f-j Χν.βμός

ΠΕΡΙ04ΕΙΑ ΤΣΑΡΕΒΙΤΣ
1 όία31 A , Ιί » Γ * ν ■*: « *

*
13μ:’' Α * Β xji

εκαοτος Δρ. 3 
·0^>.

Τα
παροιμύ

Δ':Χ ζ\θ ΤΑΡΤΑΡΙΝΟΣ 
«(.λ ip. 1 \0 ΤΛΡΑΪΚΟΝΙΟΓ,

Μυβτηρεώδης \ 1
άνθρωπος go. 3. X j_
‘Η ζωή παρατεε X δρ
νομένη δρ. 2.50 
‘II Φυαεκή Τροφή 
τοΟ ανθρώπου 3ρ.

‘Η βτεοί 
εβοατού 

χρυοού 4. 
Δύω Καρ

It op. 4.
Γ ε αανάγεα Πο 

λεάνα Δρ. 1.50 
‘Ο κύρεος πρόε

δρος Γ. «ώοι», ip. 2
Πώβ να εύτυ/^ς αν 

χαΐ πανδρευμένος 3.

Β ΛίϊΒΙΑ uiimm
So. 3

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΗΤΑΛ0Κ1
Σελίδες 1435 τόαοι 2. Δο. 5,

ΗΛΑΤΡΕΝΤ1Α 7Δρ.
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Γ. I. Κ0ΪΤΣ0Β1ΛΛΗ

mn mniw liim
Hstx 3S Είχόνων

ΜΕΡΟΣ A'.

ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΤ Κορέου.
Γαδάρας Μπάρκου-μπέστια, Βρί
σου, Γολέτας, Σκούνας, Μπομ- 
πχρδχς, Κοτέρου, Τσιρακιού, 
Σακολέδχς, Μπρατσέρας χλπ.

ΜΕΡΟΣ Β'.

ΠΕΡΙ ΤΟΙΙΟΘΕΤΗΣΕΏΣ Ά?-
ί J μπούοων, Άντενών, χειρισμού 
Ip ε'ργαλείων κλπ.

ΜΕΡΟΣ Γ.

* j ΠΕΡΙ ΙΣΤΙΩΝ (πανιών) μετρή-

f
h
β3

δ-

IT
0
Πμστος, κοψίματος, ραψίματος, 

γραντολογήματος αυτών, άνεμο- f 
δόχων, άτμοπλοίων κλπ. Π

ΜΕΡΟΣ Δ'.

ΠΕΡΙ ΛΕΜΒΩΝ, μέ έν ή δύο λα-8»
τίνια ή πένες η μποΰμες, η ψάθες y[| 
άλλα μαλτέζα κλπ.

ΜΕΡΟΣ Ε'. |1

ΙΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ πλήρες δλων ij J 
τών έν χρήσει ναυτικών λέξεων g j 
και φράσεων, ε’ις την 'Ελληνικήν J ς,

Τοιοΰτον έν στενοτάτη περιλήψει το περιεχόμενον του λ j* 
| σπουδαίου ναυτικοϋ συγγράμματος, ούτινος ή σύνταξις o-y# 
Οφείλεται ε!ς τον μακαρίτην Γ. ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΛΗΝ. 

ju Οΰδαμώς εις κέρδος άποβλέπομεν την έκδοσιν τοΰ βι— 8 7 
• j βλίου άναλαβόντες, άλλα μόνον τίνι τρόπω τό κεκρυμμένον-jj^ 
ί^τάλαντον τοΰ μακαρίτου Γ. ΚΟΥΤΣΟΒΙΛΛΗ νά φέρωρ,εν 
j εις φως, χάριν τοΰ ναυτικοϋ την πατρίδος μας. Την τιμήν 

Jv όθεν αΰτοΰ, έκ δέκα τυπογραφικών φύλλων συγκειμένου, τε-, 
τυπωμένου δ' έπί καλοΰ χάρτου, καί διά 35 καλλιτεχνι-II Π

• y> ωρισαμεν ειςκωτατων εικόνων κεκοσμημενου
II μ
φλ Δραχ. 2 διά ziir ‘Ε.12άδα

χαί ψρ. χρ. 2 1)2 διά τ) ' Εξοπε ιχόγ.
*ι8 Τό βιβλίον εύρίσκεται υπό τα πιεστήρια. Δι’ δ παρακα- 
^Γλοΰνται οί λαβόντες αγγελίας νά τάς έπιστρέψωσι μέχρι τέ- y 
,[ λους τοΰ προσεχοΰς μηνός ’Ιουνίου τό πολύ.

Έν Σύρω τη 1 Μαίου 1894
Ό ’Εκδότης

Έμιμ. Βεχεοερέλι^ς
Βιβλιοπώλης

ί®
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ΑΝΤΙ ΖΑΚΧΑΡΕΩΣ
ΣΤΑΦΙΔΙΝΗ

ήτοι Σιρόπιον έ* σταφίδος «ε«^*τωμ.ένον
διά κϊμπόσ-πζις, χαλβάδες, πουτίγκες, καφεν, 

κατα'ίφι, καφέ |αέ γάλα κλπ. χιλιάκις προτι-
μ,ωτέρα *«.1 εύγευατοτέρα τής Ζαχχάρεως

’Ιδίως γίνεται ίξ αυτής εύτακτος 
ΜΟΤΣΤΑ ΑΕΤΡΙA

Πωλείται δρ. I 10 ή Α' ποεότης κ«1 δρ. 1 ή It'
έν τοΐς καταστήμαοιν ΖΑΝΝΟΤ ΡΩΣ καί Σ/ας 

Πλατεία Μ. Θεάτρου 
κοεί notpi χοΐς χυρςωτέροις πιντοηώλαες

Αθηνών /.ιί Πειραιώς 
’Επίσης Λουκ ούρια έκ Σταφιδίνης

μιέ 1.40 μ,όνον τήν όχάίν.

KJ
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® Έφημερΐς δημοσιεύουσα 8 σελίδας μουσικής κλειδοκυμ- ®
* βάλου, άσματος καί κλειδοκύμβαλού,

111 7 IΚ Π Ελληνικών τεμαχίων δι 'άσμα καί κλει- 
δοκυμβαλον καί παντδς άλλου οίουδή- 

.. _Ι7· ποτέ μουσίκοΟ δργάνου. Έκδίδεται ά-

0ΝΑ11ΚΗ ™ν°0 ΜνΥ\^Τ«ΣΤΐΡτρίμηνος εν Ελλαοι ορ. 3, εςω- 
ffi ttsixoO φράγκα yjf. 3. — Έχδίΐης Α· Ax.xi.axx ,

ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΣΤΪΑΙΑΝΟΪ ΣΪΡΑΚΟΪ*

ΓΔΩΡ ΚΟΛΩΝΙΑΣ
Άρίβτης ποιότητος

Η μόνη διαοοθείσα καταπληκτικής καθ’ δλην τήν 
Ελλάοα καλλυντική τοϋ προσώπίυ

’Λριθ. 1 if. ιχ > ·η 600
» 2 » 270

γρααικ. ή δωδε/.άς 52 δρ.
» » 25

» 3 » 125 » » 13

(@®@©@©@©©0®©@@®@@|§©©0Φ@
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ΑΚΟΓΣ\ ΓΕ ΤΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ:

|πουφέδε:, Λουλάπια, 'Γραπεζαρίαι, Βιβλιοθήκαι, Γραφεία, « 
Έρμάοια, Μπαγειοΰ, Τραπέζια Σάλας, Κονσόλες, Κομμά, pa 
Νιπτήρες, Κομοδίνα, Καναπέδες, Πολυθρόνες, Καθέ/λες τρα- 5ξΗ 
πεζαρίας καί σάλας, καί διάφορα άλλα κομψοτεχνήματα. 

Κομ,ψότης, στερεότης, φθήνια.
Παρέχονται πολλαΐ εύκολίαι εις τους ίπαρχιώτας καί νησιώτας. pj 

________________________________
:@ιο;[ί•<s> ©ο© :<$>. <$>:

|Ρ000000000008000000000Ε008Ρ0600Ρ08080!

Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ
Είναι τό έν ’Αθήναις καί έπί τής όδοϋ Σταδίου καλλιτεχνικόν 

Φωτογραφεϊον, τό έναντι τής Βουλής.
Όχι λόγια, άλλα έργα

■ιργα καλλιτεχνικά, έργα φυσικά. Ό καθρέπ :ης σας δεν σά: 
I'δεικνύει άληθέστερον άφ' ό,τι ό κ. Μπΐοκος διά τής έκτάκτου 
Ι|τέχνης του. Μοναδικός εις τάς μεγεθύνσεις. Άποστείλατέ του 
*καί έκ των ίπαρχιών ακόμη μίαν μικράν φωτογρα,ίαν καί θά 
έχετε ταχύτατα αυτήν είς φυσικόν μέγεθος με μόνον 50 δρ.

□ όσον μικρά τιμ.ή διά τόσον μ,εγάλην εικόνα I
Φαντασθήτε διά τάς μικράς τί θά πέονγ).

ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ

ΠΕΓΙΟΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΩΝ
μετά της σαφοΟς έπεξηγήσεως αύτών.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΓΝΔΡΟΜΗ
Αθηνών δρ. 8, επαρχιών 9, εξωτερικοί φρ. χρ. 10

Διευθυντής και έ/.οόζτ,ς ΓΡΑΦΕΙΑ
Α. Αλεξιαδης ^νχντι Νέου Θεχτοου Ιο. 11.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ
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ΛΙΘΟΓΡΑΦΕ ION

ΜΙΧΑΗΛ ΕΡΓΙΝΟΓ
Κντός τής βτοΑς τοϋ θεάτρου των Π ο ci* ελεών 

(Varietes) επί τής όδοΰ Σταδίου.

Περί τής φιλοκαλίας καί λεπτδτητος των εις τδ ανωτέρω λι- 
όογραφεΐον έκτελουμενων έργασιών ίέν λέγαμεν τίποτε, ϊιδτι ίέν 
λέγεται* δ,τι λέγεται εΐνε μέρος μόνον έλάχιστον τών μυρίων 
λιθογραφικώνέργασιων του

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΥΤΟ :

Χάρται γεωγραφικοί ή τοπογραφικοί, Εικονογραφημένα 

περιοδικά, Μουσικαί συνθέσεις, Καλλιτεχνικά εξώφυλλα. 

ΓΙαντος είδους και μεγέθους σχέδια καί εικόνες. Αγγελίαι, 

Λογιριασμοί, Συναλλάγματα, ’Επικεφαλίδες. ΙΙοικιλό- 

χοωμοι έτικέται δια κονιακ, οίνους καί διάφορα άλλα ποτά.

Καλλιτεχνικότατα προσκλητήρια, αγγελτήρια γάμων
τα 100 δρ. 1S μ,όνον.

Επισκεπτήρια λιθογραφημένα καλλιτεχνικά
τα 100 δρ 3 μ,όνον.

Είς τάς επαρχίας αποστέλλονται ελεύθερα ταχνύρ. τελών.
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ

ταχύτης, καλλιτεχνική έργασία καί τιμών σμικρότης.

1435 ΣΕΛΙΔΕΣ 
Δρ. 5

Χάρις εις τον διάλογον 
Δύναμις εις τήν 

περιγραφήν.

ΤΟ

ΚΟΚΚΙΝΟ
ΤΟΜΟΙ ΔΥΩ 

Δρ. 5

Τό ε’ν£'.αφέρον' εις τδ 
μυθυστόρημα τοϋτο εΤ'ε 

κάτι τι έκτακτον.

1ΑΝΤΑΑ0Ν18
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ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

(ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ)

Ο δρόμος ήτο ανηφορικός, ακανόνιστος, έ'να ελεεινό καί ρυπαρό στε
νοσόκακο. Πρός τό βάθος όλα έν τή σκιά, ασαφή καί ασύλληπτα. 
'Ένα καφάσι έξεχώριζε μόνον κλίνον έπ’ αύτοΰ ώς μυστηριώδης κατά
σκοπος καί τό πανάρχαιον τζαμί ύψοΰτο πρός τα εδώ κεοαμόχρουν, 
μισογκρεμισμένο, μισοφαγωμένο, με τούς γλοιώδεις άπό την φυτρώσα- 
σαν χλόην τοίχους, μέ τόν μαυρισμένον θόλον, έρείπιον, οΰτινος τήν 
οριστικήν καταδίκην έσήμανεν ήδη ό χρόνος καί όπερ άνθίσταται α
κόμη τήν τελευταίαν άγωνιώδη προσπάθειαν του έτοιμοθανάτου διά νά 
κατάρρευση με μιάς κατόπιν, άποδίδον τό ϋπ’ αυτό τεμάχιον της γης 
εις τόν νεώτερον έξωραϊστικόν πολιτισμόν. Ό μιναρές έκεϊθεν ύψουμενος 
έχώρει δειλά καί εις μικρόν ύψος πρός τόν καταγάλανον ουρανόν, μόλις 
διαφαινόμενος ΰπό τόν βαρύν όγκον τοΰ θόλου καί τό λευκόν οικοδόμημα, 
όπερ άνέκυπτε κατε'ναντι πρός τό τζαμί ήτο καί αυτό εις τό στάδιον 
τής καταπτώσεως καί τής φθοράς. Τά ύαλωτά των παραθύρων του 
έθραυσμένα.σαθρόν καί ξεκάρφωτον τό ξύλινον γεϊσον υπό τάς κεράμους, 
ρήγματα καί χάσματα καθ’ όλην τήν έπιφάνειαν των τοίχων, κάτ( 
τό πενθίμως ανάπηρον καί πτωχόν,τό άπαισίως άσχημον καί φθΐνον.

Ό συνοδεύων με καθηγητής ήθέλησε νά ίδή τό τζαμί καί είσήλθο- 
μεν.Έν τή αυλή πλήμμυρα ήλιακοΰ φωτός καί ένα άδιάκοπον ψιθύρισμα 
παιδικών φωνών, μονότονον καί έρρινον, προερχόμενον άπό τά άνοι- 
κτά παράθυρα του χαλασμένου αύτοΰ οικοδομήματος. Τρελλά χελιδό
νια έξεπετοΰσαν έδώ καί εκεί, θίγοντα ελαφρώς έν τή πρός τήν γήν πτή- 
σει των τά μαρμάρινα μνημούρια μέ τά βάναυσα άπεικονίσματα τών 
σαρικίων τών τεθνεώτων, τάς έπικλινεΐς καί κυρτά: επιτύμβιους στή-

τομοχβ'. ιοϊνιος— 1894. 21
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λας, ένφ άλλαι χελιδόνες ΰπό τόν πρόδομον τοϋ τζαμιού έσκόρπιζον 
την έκκωφαντικήν λαλιάν των, μονότονον καί αύτήν ώς ό ψίθυρος των 
παιδικών φωνών, ποϋ άνωθεν ήκούοντο άκαταπαύστως. Αί πύλαι τοΰ 
τεμένους ήσαν ερμητικώς κεκλεισμέναι. Μικρά μόνον θυρΐς επί προσθέτου 
οίκοδομής αριστερά καί εκτός τοϋ προδόμου ή:ο ανοικτή, άλλ’ ό'πισθεν 
αύτης συνεσωρεύοντο συντρίμματα ξύλων, λίθοι καί άράχναι, καί πε
ραιτέρω άλλη θυρα έπρόβαλλεν ερμητικώς καί αυτή σφαλισμένη. Ή 
είσοδος ούτως ήν αδύνατος καί ό καθηγητής στρεφόμενος πρός την 
έναντι έτοιμόρροπον οικίαν έκτύπησε δίς τάς παλάμας προσκαλών νά 
μάς ανοίξουν. Τό μονότονον ψιθύρισμα,ποΰ ήκούετο άνωθεν, κατέπαυσε, 
φωναΐ όξεϊαι ήκούσθηοαν, ποδοβολητόν, θόρυβος μέγας εγένετ^ καί άπό 
τών παραθύρων άνεφάνησαν έκπεπληγμέναι νεαραί μ.ορφαΐ παιδιών. 
Έπειτα όλα έξηφανίσθησαν δια μ.ιάς μ.όλις μάς εϊδον, ώς έάν τούς έ- 
προξενησαμεν φόβον καί σιγή έπεκράτησε βαθεϊα. Ό καθηγητης τά 
έκάλεσε τότε μεγαλοφώνως καί εις την πρόσκλησίν του άνεφάνησαν δύο: 
ένας εύμορφος λευκότατος νεανίσκος ώσεί δέκα πέντε ετών, ποϋ είχε 
γλυκυτάτην την έκφρασιν τών οφθαλμών καί ένας άλλος μικρότερος 
μ.α'ρος-μαϋρος μ.έ τό βλέμμα πονηρότατον καί έταστικόν.

— Γκελ μπουρντά, μπρε ! είπεν ό καθηγητης γελών, ότι έκάλει εις 
γλώσσαν, την όποιαν δεν έγνώριζεν.

Αυτοί δε κατήλθον μετ’όλίγον.Άλλ’ ό φίλος μου δέν ήτο ανάγκη νά 
στενοχωρηθή περισσότερον, κάμνων χρήσιν τοιούτων κοινότατης χρή- 
σεως γνώσεων της τουρκικής γλώσσης. Οί δύο τουρκόπαιδες ώμίλουν 
τήν ελληνικήν θαυμασίως. Μάς είπαν, ότι ήτο τό σχολειό των αυτό, 
μάς άνοιξαν τό τζαμί καί κατόπιν τή παρακλήσει μας μάς ώδήγησαν 
εις τά σχολεϊόν των επάνω.

Ο δάσκαλός των, ό χότζας, ήτο άπών. "Επινε τόν καφέν του 
άκόμη εις κάποιον γειτονικόν καφενεΐον καί οί νεαροί μαθηταί του άνα 
μένοντες άπό στιγμής είς στιγμήν τήν έμφάνισίν του προετοιμάζοντο 
εις τά μαθήματά το>ν, άναγινώσκοντες άπό τάς φυλλάδας των. Ή 
αίθουσα ήτο ενα άπέραντο μακρυνάρι. Τό πάτωμα ξεχαρβαλωμένον, 
πλήρες ρωγμ,ών, έσείσθη ολόκληρον είς τό βάδισμά μα:. Γύρω έπί τών 
τοίχων ήσαν κολλημένοι γεωγραφικοί χάρται, κίτρινοι κ τής πολυ
καιρίας, έφ ών τά τουρκικά γράμματα ψιλά-ψιλά έφαίνοντο σαν μυί- 
γαις έπικαθήμεναι. Μία έλαιογραφία, τις οίδε πώς καταλήξασα εκεί 
μέσα, παριστώσα καρπούς έν συμπλέγματι, ύπερέκειτο τής σειράς αύ-
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τής τών γεωγραφικών χαρτών. Τά Θρανία ήσαν δινιρημένα εις δύο σει
ράς. Έκεΐθεν μεν διά τά άρρενα, εντεύθεν διά τά Θήλεα. Καί εις τό 
μέσον ή τράπεζα του διδασκάλου, φέρουσα μερικά βιβλία, μίαν καλα
μαριάν καί δέσμην από βε'ργαις καί χονδρά ξύλα, ρόπαλα σχεδόν,δΓών 
ό χότζας έτακτοποίει τους μαθητάς του οσάκις έκαμνον άταξίας.

Επί τή Θέα τών παιδαγωγικών τούτων οργάνων άλλης εποχής καί 
άλλων ήθών ό φίλος μου καθηγητής έμειδίασεν εξ ιδίων ίσως αναμνή
σεων. "Έπειτα ήρώτησε τά παιδιά :

— Σάς δέρνει ό δάσκαλος ;
Έσκυθρώπασαν όλα. Τά δέρνει, λέγει ; Τά σκοτώνει ! Ό δεκαπεν- 

ταετής εκείνος νεανίσκος ό Άλής, έπέσεισε Θλιβερώς τήν κεφαλήν. Εις 
Αλλάχ μόνον οίδε, τί ξύλο είχε οχει τό άτυχες παιδίον ! Έπλησιάσα- 

μεν τήν τράπεζαν του διδασκάλου καί ήρχίσαμεν νά περιεργαζώμεθα 
μετά προσοχής τά βαρβαρικά αυτά όργανα. *Ησαν βέργαις άπό όξυιαίς 
καί βέργαις άπό πρινάρι, κληυ.ατόβεργαις τσουχτεραίς καί βέργαις άπό 
κερασιά ςυδάταις, ξύλα κοινά καί ξύλα πολύτιμα, είχε καί βέργαις 
άπό έληαίς καί βέργαις άπό άγριόβατους, όλα τά είδη καί όλα τά 
δείγματα τοϋ δασικού πλούτου τής Θεσσαλίας.‘Ητο τό Θέαμα νά γελά 
κάνεις, άλλ’ ήτο καί νά κλαίν). Οι νεαροί μαθηταί έμενον πάντοτε σκυ
θρωποί, ό καλλίμορφος Άλής άρχισε νά ξύεται εις τά οπίσθια έκ 
προαισθήσεως, έγώ ομολογώ, ότι εμελαγχόλησα έπ’όλίγον. Ό φίλος 
μου καθηγητής έγελοϋσεν, άλλ’ όχι έπιδοκιμάζων κατά βάθος. Τουναν
τίον μάλιστα έξανέστη ύστερον :

—· Μπά τό Θηρίον ! έβόησεν.
Τό άνάθεμα αυτό έπέφερε κάποιαν γαλήνην εις τάς ψυχάς τών μι

κρών μαθητών. Ίλαρύνθησαν αί φυσιογνωμία! των. "Ηοχιζαν νά μάς 
κυττάζουν ώς φίλους καί προστάτας. Νεαρά κορασίς, ποϋ έκάθητο 
εις τό μέσον τοΰ θρανίου παρ > τήν θύραν χωριστά άπό τά άρρενα καί 
ήτο εύμορφη ξανθή μέ μεγάλα μάτια καί τής ξανθόπλεκταις μπούκλαις 
τής κόμης της ριγμέναις άτάκτως έπί τοϋ μετώπου της, μοϋ είπε χα- 
μηλοφώνως :

— Κακός ό χότζας, πολύ κακός Τόν δέρνει τόν καϋμένο τόν Άλή 
καί αυτήν εδώ τήν κακομοίρα τήν Μπεμπέ —

Μου ύπέδειξεν ενα δυστυχές πλάσμα, μία γυφτόπουλα, ή όποια 
έκάθητο περιφρονημένη άπό όλους εις την ακραν τοΰ θρανίου. Ενα 
κόκκινο ράκος τής περιέβαλλε τό σώμα καί οι πόδες αυτής λασπωμένοι
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κατάμαυροι,έκρέμαντο ύπό τό θρανίον άδρανείς.Είχε γυρμενο το κεφαλι 
της με τα μπερδεμένα, κατάμαυρα μαλλιά επί της δεξιάς της χειρος,γυ
μνής μέχρι του άγκώνος καί τό βλέμμα της περίλυπον προσηλοϋτο έξω 
πρός τόν ουρανόν.Σαν να μην ήτο εκεί μεταξύ των άλλων παιδιών, ώς 
έάν ή ψυχή αυτής περίλυπος καί βεβαρημένη έπτερύγιζεν άλλαχοΰζητοϋσα 
άνάπαυσιν καί καλωσύνην.Ούτε έφάνη,ότι ηκουσε την συμπαθητικήν και 
οϊκτίρμονα φράσιν της συμμαθητρίας της,της κόρης τοϋ μπέη, ή οποία 
μολονότι την έλυπείτο τόσον την πτωχήν άθιγγανίδα,άπέφευγεν έν τού- 
τοις να την πλησιάσν) την οίκτράν καί ρακένδυτον καί ήσαν άμφότερα 
τα κοράσια εν σεβαστή αποστάσει απ αλληλων.

— Μπεμπέ ! Τι εύμορφο όνομα ! της είπα διά νά της ποοσελκύσω 
την προσοχήν.

Έστράφη διά μ.ίαν στιγμήν καί μέ παρετήρησε πικρώς μειδιώσα. 
’Έπειτα έβυθίσθη εις την νωχέλειαν τής άπεριορίστου αυτής ρέμβης, 
ή οποία την άπεξένου άπό τούς περί αυτήν. Καί ήτο τότε ωραία άλη- 
θώς, γιά νά τής πάρη ζωγράφος την μελαγχολικήν στάσιν, τήν ώς α
γάλματος πλαστικότητα τής κεφαλής, ν’άποτυπώστρ τό άνεκφραστον 
εκείνο χρώμα τής βελουδωτής μ.ελαψότητος καί τήν υγρότητα των βα- 
θυμελάνων όφθαλμ.ών. Δεν ήτο αυτή νά μανθάνη γράμματα καρφω
μένη επάνω στό θρανίον καί νά προσηλώνη τά ώραΐά της μάτια σέ 
μουντζουρωμένα χαρτιά. Δι’ άλλα ήτο πλασμένη, διά τήν ζωήν του 
υπαίθρου, νά πλαναται εις τούς αγρούς καί νά ρεμβάζη αμέριμνος ή 
περικαλλής γυφτόπουλα, νά τρέχη εις τούς δρόμους καί εις τός στενω
πούς έλευθέρα, σάν τά μαύρα αυτά πουλιά, που έξεπετοΰσαν έξω άπό 
τό σχολείο, νά λικνισθή μ.έ τάς παραδόσεις του πλάνητος βίου των πα
τέρων της, νά μάθ(ΐ τά μάγια τής ζωής, τά μυστήρια τοϋ έρωτος, 
τά πάθη τής ανθρώπινης καρδίας. Τό στήθος της τό μόλις άνακύπτον, 
τό σκληρόν καί άδάμαστον δεν ήτο νά προστρίβεται καί νά χαλαροΰ- 
ται επάνω εις τά ξύλα τοϋ θρανίου, ούτε τό σώμά της νά παραδίδε- 
ται ερμαιον εις τής βέργαις τοϋ δασκάλου.Δι’ άλλας θωπείας ήτο προ- 
ωρισμένον τό στήθος αυτό, τό ήδη ύπανατέλλον έν τή πορφύρα τής 
ήοΰς τοϋ έρυθροϋ φορέματος της καί τό μελαψόν καί λείον ώς βελοϋδον 
σώμά της δι’ άλλας εύτυχεστέρας στιγμάς τό προώρισεν ή φύσις. Γι’ 
αυτό όταν έρριχνε τά βλέμματά της έξω λικνιζομένη άπό τήν λαλιάν 
τών χελιδόνων, είχε τόσην έκφρασιν μελαγχολικήν εις τό πρόσωπόν 
της. Καί τό πικρόν μειδίαμα, δπερ έσκίαζε τά παχέα της καί ροδαλά 
ώς χονδροκέρασα χείλη, ήτο ή θλιβερά άποτυπωσις τής άπογοητευ- 
σεως, ή όποια έπλημρύριζε τήν καρδίαν της μέσα εις τόν πληκτικόν 
αυτόν χώρον, ΰπό τόν ζυγόν τοϋ βαρβάρου, δασκάλου της, έν τή πα-
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γερά ατμόσφαιρα τής περιφρονήσεω; καί τής αποστροφής από μέρους 
τών συμμαθητών της.

Τά άλλα παιδιά εΐχον έν τώ μεταξύ περικυκλώσει τόν φίλον μου 
καθηγητήν. Έπλησίασα και έγώ καί κάποια θαρρευτή οϊκειότης άνε- 
πτύχθη μεταξύ τών νεαρών μαθητών καί ημών.Μάς έδειχναν τα βιβλία 
των, τής φυλλάδες των, αλφαβητάρια καί αναγνωσματάρια καί ιστο
ρίας, την Παλαιάν Διαθήκην καί την ιστορίαν τής ’Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας. ί'ρόςτουτοις δέ καί εν περιεργότκτον βιβλίον υγιεινής που 
άνέφερε καί τρόπους κατασκευής φαγητών. Ό Άλής πλέον προχωρη
μένος μας ρ.ετέφρασε μερικά τεμάχια, την ιστορίαν του ’Αβραάμ, εν 
έγκώμιον τοΰ Μωάμεθ, άλλοι νεαρώτεροι ήρχισαν νά συλλαβίζουν απα
ράλλακτα καί επί τοϋ αύτοϋ τόνου, ώς ημείς έσυλλαβίζομεν άλλοτε 
κατά την παλαιάν μέθοδον εις τά δημοτικά σχολεία. Εϊδομεν καί τούς 
γεωγραφικούς χάρτας καί ήρχισε πρόχειρον μάθημα γεωγραφίας. Ήρω- 
τώμεν τούς τουρκόπαιδας νά μας δείξουν τάς πρωτεύουσας τών δια
φόρων ευρωπαϊκών κρατών. Μόνον ό Άλής τάς άνεόρισκεν εΰχερώς. Οί 
πλείστοι, οί μικρότεροι ήσαν αμαθέστατοι καί έδυσκολευοντο. ’Αλλά 
την Σταμπούλ, την Κωνσταντινούπολή όλοι την έγνώριζον καί την 
άνεύρισκον έν άκαρεί. Ένας μάλιστα φανατικώτατα καί μ- όλην την 
δύναμιν εξημμένης άνατολικής φαντασίας θέλων νά μάς δείξη. πόσον 
έξετείνετο ή οθωμανική αυτοκρατορία, περιέγραψε μέγαν κύκλον έπί 
τοϋ χάρτου, έπαγαγών αΰθαιρέτως ύπό την κυριαρχίαν τοΰ Σουλτάνου 
ιαεταξύ τόσων άλλων ξένων κτήσεων καί τό αχανές ρωσσικόν κράτος !

Ούτω δέ έμείναμεν ίκεϊ μέχρι τής 10ης, άντικαταστήσαντες εις τό 
μάθημα τής γεωγραφίας τον χότζαν, ό όποιος άκόμη δέν είχεν ανα- 
φανή έξακολουθών νά πίνη τόν καφέν του.

Γ. Βωκος
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Ό Κοινωνισμός είνε έκφρασις, αριθμούσα ολίγων μόνον δεκαετηρίδων 
ύπαρζιν, καί έν τούτοις περί ούδεμιας λέζεως γίνεται σήμερον τοσούτον 
λόγος, όσον περί αυτής, εϊτε έν ταϊς συζητήσεσι τοΰ τύπου, είτε έν 
ταϊς κατ’ ίδιαν συνδιαλέ£εσιν. Πρώτος μεταγειρισθείς την λέξιν ταύτην 
είνε ό γνωστός Γάλλος συγγραφεύς L Η θ y b a U d. Έν τώ συγγράμ- 
ματι αύτου Etudes s u r 1 e s K eformate ur sou Soci
alist es Mod ernes, δημοσιευθε'ντι έν έτει 1840, έποιήσατο 
κατά πρώτον χοήσιν της λέ£εως ταύτης, δηλών δι’αΰτής τάς πρός με- 
ταρούθμισιν τού κοινωνικού καθεστώτος έκάστοτε εκδηλουμένας ροπάς 
ΰπό φιλοσοφικών και τοιούτων μεταρρυθμιστικών πνευμάτων. Ή λέ- 
£ις εκτοτε καθιεοώθη, αποδέκτη γενομένη πανταχοΰ. Είνε, ώς εϊπον, 
καί ϊσται έπί μακρόν τό άντικείμενον τών συζητήσεων καί ερευνών τοΰ 
νέου κόσμου, άποπειρωμένου νά εύρη την προσήκουσαν θεραπείαν τών 
δεινών αΰτοϋ καί νομίζοντος, ότι θά έπιτύχγ) ταύτην παντοιοτρόπως, 
έστω καί διά τής άρδην καταστροφής καί άναθεμελιώσεως τού κοινω
νικού καθεστώτος.

Μετά δέκα τε'σσαρα έτη (1854) από τής πρώτης έκδόσεως τοΰ άνω 
μνημονευθέντος συγγράμματος, ό αυτός συγγραφεύς, άναλαβών ν-> εΐπη 
τινά περί Κ ο ι ν ω ν ι σ μ ο ΰ έν τώ γνωστώ Λ ε ζ ι κ ω τής Πο
λιτικής Οικονομίας, (1) γράφει πρός τοίς άλλοις : « parler
de lui, c'est presque prononcer line oraison funehre »

Πρό τεσσαράκοντα ετών ήτο έπιτετραμμένον νά γραφή το τοιοϋτον 
επιτάφιον τού Κ ο ι ν ω ν ι σ μ ο ΰ επίγραμμα. Δικαίως. Μετί- τάςκω- 
μικοτραγικάς κατά τήν έπανάστασιν τού 1848 απόπειρας πρός έφαρ-

1) Edition Guilla nmin.
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(ΐογην τών άρχών αύτοΰ ό Κ ο ι ν ω ν ι σ μ ό ς ύπέστη πλήρες ναυά- 
γιον, φιλοσοφικόν, κοινωνικόν καί πολιτικόν, ϊδίικ έν Γαλλία, έν ή τό 
πρώτον διετυπώθη και ύπεστηρίχθη διά τε επιστημονικών καί μυθιστο
ρικών συγγραφών, άπό του βήματος έπΐ τέλους τών γαλλικών συνελεύ
σεων. Εϊνε γνωστόν τί έστοίχισεν είς τήν Γαλλίαν ό Κοινωνισμός τοϋ 
1 8 4 8' τό πολιτικόν τόλμημα τής 1 Δεκεμβρίου 1851, όπερ 
πάλιν έστοίχισεν εις αυτήν τό τρομερόν έτος 1 8 7 0 1 8 7 1 καί 
τήν απώλειαν δύο επαρχιών.

Ο Κοινωνισμός, ύποστάς παροδικήν έκλειψιν έκ τής Γαλλίας καί έκ 
τής λοιπής Ευρώπης, άνεφάνη τολμηρότερος, άλλα καί επιστημονικότε
ρος, άπό τοϋ 1860. ’Ήδη δεν εϊνε πλέον ή Γαλλία ή τροφός αύτοΰ. Οί 
μεγάλοι προφήται τών κοινωνιστικών θεωριών, ό S a ΐ 11 t-S ϊ Π1 Ο Π, ό
Fourier, 6 Proudhon ό Louis Blanc, ό C a b e t καί
οίπερι αυτούς πολυάριθμοι αίρεσιώται, τό μέν έξέλιπον άπό τής σκηνής, 
τό δέ έκειντο ήττηθέντες καί καταδικασθέντες ΰπό τής εθνικής άγανα- 
κτήσεως. Ουδέ λόγος πλέον έν Γαλλία περί τοϋ κοινωνιστικοϋ μορμολυ
κείου. Οί άστοΐ, έμποροι, βιομήχανοι, τεχνουργοί, πάντες, μικροί 
καί μεγάλοι κεφαλαιούχοι, άταράχως διήγον τόν βίον αυτών ΰπό τήν 
αιγίδα τής τρίτης αυτοκρατορίας. Καί έξ ονόματος πάντων 
τούτων τών στοιχείων τής γαλλικής κοινωνίας ό πρώτος ιστορικός του 
Κοινωνισμοϋ, άλλ' άμα καί είς τών πρώτων αύτοϋ πολεμίων, ήδύνατο 
έν έτει 1854 να άπαγγέλλν) τόν επιτάφιον αύτοΰ άπό τών στηλών τοϋ 
Λεξικού τής Πολιτικής Οικονομίας.

Ό I οινωνισμός, έξωσθείς τής Γαλλίας, εύρε ποοσφορώτερον έδαφος 
καλλιεργίας καί δράσεως έν Γερμανία. Δέν ήσαν έξ ολοκλήρου άγνω
στοι αί θεωρίαι αύτοϋ έν τή χώρα ταύττ,. Ήδη άπό τών πρώτων δε
καετηρίδων τοϋ αϊώνος ό φιλόσοφος Εμμανουήλ Φίχτης άνέπτυξε κοι- 
νωνιστικάς ιδέας περ· ιδιοκτησίας, περί κοινωνικής όργανώσεως, περί 
πολιτείας, παραπλησίως κατά τό μάλ/ον ή ήττον πρός τάς έν Γαλλί^ 
άναπτυχθείσας ΰπό τοϋ Saint S i iXi Ο ϊί καί τοϋ F Ο U Γ 1 β Γ. 
Βραδύτερον, άπό τοϋ έτους 1 8 4 0-1 8 4 8, ήτις εϊνε ή ήρωϊκή τοϋ 
Κοινωνισμοϋ έποχή έν Γαλλία, αί ιδέαι αύτοΰ καί αί ροπαί εύρον 
προσφορώτατον έδαφος καλλιεργίας έν Γερμανία. Μεγάλη ύπήρξεν ή 
έπί τών πνευμάτων τής χώρας ταύτης έπιοροή τών δογμάτων τής έν 
Γαλλία επαναστατικής Σχολής. Είς τοϋτο δ’ ΐδίι* πρωτηγωνίστησεν ή 
άριστεράπτέρυζ τής έγελειανής φιλοσοφίας. Μετά περισσής 
ϋπερκριτικής διεξήγαγεν αΰτη άμείλικτον αγώνα κατά τών ύφισταμένων 
κοινωνικών δογμάτων καί βωμών, κατά τής θρησκείας καί τής ήθικής, 
τής κοινωνίας καί τής πολιτείας, τής οικογένειας και τής ιδιοκτησίας.
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Παραλείπων τους προ αϋτοΰ, σημειώ κορυφαϊον των έν Γερμανία αί- 
ρεσιαρχών τοΰ Κοινωνικού τον έξ ’Ιουδαίων Κάρολον Μάρξ, άνδρα 
μεγάλης επιστημονικής και διαλεκτικής δυνάμεως. Εινε ό κατ ενοχήν 
θεωρητικός της κοινωαστικής έπαν -στάσεως. Εχθρός τοΰ κεφαλαίου, ά- 
νέλυσεν αυτό έν όμωνύμω συγγράμματι. Άπεκάλεσεν αυτό τύραννον της 
άνθρωπάτητος, άποστάζοντα αίματος καί βορβόρου, κωλύοντα δέ τόν 
εργάτην νά καταστη, ελεύθερο:. Κατά τόν Μάρξ, έκτου κεφαλαίου προ
έρχεται ή κοινωνική άνισότης καί αδικία. Περιορισθέντος τούτου εις 
χεΐρας ολίγων, ηΰξήθησαν μέν τά προνόμια αΰτοϋ καί ή δυναμις, έπλη- 
θύνθη δέ ή άθλιότης, ή έκμ,ετάλλευσις καί ή δουλεία της μεγάλης τοΰ 
λαού τάξεως. Πρώτιστον μέλημα της νέας κοινωνίας εϊνε ή συνδιαλλα
γή των δύο πολεμίων τέως στοιχείων τής οικονομικής των λαών προό
δου, τοΰ κεφαλαίου καί τής έργασίας. Άλλ’ έπειδή τό κεφάλαιον άρνεϊ- 
ται νά συνεννοηθή πράς την έργασίαν, οφείλει αύτη νά πράξή τούτο, 
προσφεύγουσα καί εις αυτά τά βίαια με'σα, έπί τέλους καί εις την έπα- 
νάστασιν.

Τό δόγμα καί την ένέργειαν τής κοινωνικής έπαναστάσεως έκήρυττεν 
ό Μάρξ άπό Λονδίνου, 'ένθα έζη εξόριστος, πλουσιώτατασυν- 
τηρούμενος, έπί μ.ακρόν χρόνον. Πρός τοΐς άλλοις, κατόρθωμά 
του ΰπήρξεν ή κατά την ίβδόμ.ην δεκαετηρίδα τοΰ αίώνος τούτου ϊδρυ- 
σις καί όργάνωσις τής πολυθρυλλήτου Δ ι ε θ ν ο ΰ ς, συνωμοτικοΰ δε- 
σμοΰ τών απανταχού εργατών κατά τών κεφαλαιούχων, έπεζητουμένης 
τής πραγματώσεως τοΰ κηρύγματος διά τοΰ αίματος >.αί τοΰ σιδήρου, 
τοΰ πυρός καί τοΰ πετρελαίου, τής πυρίτιδος καί τής δυναμίτιδος.

Ό Μάρξ υπήρξε μ.όνον ό πρόδρομ.ος τοΰ Κοινωνισμοΰ έν Γερμανία1 
άλλ ό άληθής Μεσσίας αύτοΰ είνε ό έξ ’Ιουδαίων επίσης Φερδινάνδος 
Λασσάλ. Δόγμα τής σκε'ψεώς του ήτο τάπάντα ρεϊ τοΰ Ηρα
κλείτου. Οί μεγάλοι θεσμ,οί τής κοινωνίας είνε ιστορικά!, οΰχί δέ 
λ ο γ ι κ α ι κατηγορία!' δύνανται άρα νά μεταβληθώσι κατά τάς έκά- 
στοτε κρατούσας κοινωνικάς ϊδε'ας, κατά τά λαϊκά συμφέροντα. Έκα
στη ιστορική περίοδος εϊνε αυτόνομος, ούδεμία διατελεϊ ύπό τήν έξάρ- 
τησιν άλλης, οϋδ ύποχρεοΰται νά έξακολουθήση ενεργούν ώς δίκαιον 
ότι αντιφάσκει πρός τήν συνείδησιν αυτής.

Κατά τόν Λασσάλ, αί πρό τοΰ 1648 ιστορικά! περίοδοι τής άνθρω- 
πότητος ήσαν το έργον έκ περιτροπής τών ήγεμόνων, τών ιερέων, τών 
ευγενών, τών πλουσίων. Αλλ από τοΰ έτους τουτου άρχεται ή δρά— 
σις τής τ ε τ ά ρ τ η ς τάξεως, τής τών έργατών, δικαιούμενης νά έπα- 
ναλάβή ήδη τό τοΰ Γάλλου βασιλέως: —ΙΈ t a t c e S t 1Π 0 i. Αυτή ή 
τάξις εινε ταυτόσημος τψ δλω άνθρωπίνιρ γένεί' συλλαμβάνει αλλέως τόν
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σκοπόν της πολιτείας. Κατά τα σήμερον κρατούντα, τό άτομον άφίεται 
εις τάς ιδίας δυνάμεις. Καί άν μ.έν εϊμεθα πάντες εξίσου ίσγυροί, εξί
σου ανεπτυγμένοι καί πλούσιοι, ή ιδέα αΰτη θά ήτο ήθική και έπαρκής. 
Άλλ’ έπειδή δεν εϊμεθα τοιοϋτοι, ό ισχυρότατος, ό ίκανώτατος καί ό 
πλουσιώτατος εκμεταλλεύονται καί δυναστεύουσι τόν μη τοιοϋτον. 
Τουναντίον ήθική ιδέα της τέταρτης τάξεως εινε οΰχί ή έλευθέρα έξά- 
σκησις των άτομικών δυνάμεων, άλλ’ ή διά της κοινότητος όργάνωσις 
αυτών. Σκοπός άρα της πολιτείας δεν είνε ή έξασφάλισις της προσωπι
κής ελευθερίας καί ιδιοκτησίας, άλλ’ ή ΰπό τήν αιγίδα αυτής πραγμά- 
τωσις της έργασίας καί των ηθικών σκοπών τοϋ άνθρώπου. ΤΙ φιλο- 
πονία καί ή φειδώ τών εργατικών τάξεων δεν δύνανται ν άποσοβήσωσι 
την κοινωνικήν δυσμοιρίαν, ουδέ νά παρακωλύσωσι την έπί της έργα
σίας δεσποτείαν του κεφαλαίου. Πρέπει νά προσέλθη έπίκουρος ή πο
λιτεία, άλλά τοϋτο δύναται νά κατορθωθώ μόνον διά της πάνδημου 
ψήφου, ης δυνάμ.ει ό έργάτης, συμμετέχων εις τά της πολιτείας καί 
της κυβερνήσεως, θέλει μεριμνήστρ περί τών συμφερόντων της ίδιας τά
ξεως διά τής καταργήσεως τοϋ άτομικοΰ κεφαλαίου καί τής ιδιο
κτησίας.

Αί ήδη άναλυθεΐσαι ϊδέαι τοϋ Μάρξ καί τοϋ Λασσάλ είνε αί ίδέαι 
κατά τό μάλλον ή ήττον οΰ μόνον τοϋ γερμανικού, άλλά κατά τινα 
τρόπον τοϋ παγκοσμίου Κοινωνισμοϋ. Έσχον δ’άπήγησιν πολλαγώς 
καθ’ όλην τήν Ευρώπην.

Ό Κοινωνισμός, άπό τοϋ Πλάτωνος μ.έχρι τών καθ’ ημάς χρόνων, 
τήν άρσιν τής ΰφισταμένης κοινωνικής κακοδαιμονίας έξαρτά παντί 
τρόπω άπό τής πολιτείας. Ταύτη προσήκει νά μ,εταρρυθμίση καί βελ- 
τιώσν) πάντα τά κακώς κείμενα.

Ή ιδέα αύτη τής άπό τής πολιτείας έξαρτήσεως καί διαρρυθμίσεως 
πάντων τών κοινωνικών σκοπών καί συμφερόντων όσημέραι δυστυχώς 
τείνει κατακτώσα εΰρύτερον έδαφος πανταχοΰ τοϋ πεπολιτισμένου κό
σμου, καί μεταξύ τών μάλλον πεφωτισμένων καί φιλελευθέρων πολιτι
κών ομάδων. Καθιερώθη ήδη διά τής πολιτικής τής γαλλικής έπανα- 
στάσεως κατά τά δόγματα τοϋ Ίωάννου ’Ιακώβου Ρουσσώ, είνε δέ σή
μερον τό Εύαγγέλιον τών δημοκρατικών τών πλείστων χωρών τής Ευ
ρώπης καί τής ’Αμερικής.

Τήν τοιαύτην ένέργειαν τής πολιτείας ζητοϋσι νά εΰρύνωσι παντα- 
γοΰ έπί τών οΐκονομ,ικών σχέσεων τή; κοινωνίας οί λεγόμενοι απο Κ α- 
θέδρας Κοινωνισταί, ίδια διδάσκοντες καί προσηλυτίζοντες 
άπό τών γερμανικών πανεπιστημίων. 'Ως γνωστόν, ή ορθόδοξος οικο
νομική Σχολή, ή τάς θεωρίας αυτής άνάγουσα τό μέν εις τήν φ υ σ ι ο-
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κρατ ι κ ή ν Σχολήν, τό δέ εις την διδασκαλίαν του Αγγλου θεμε- 
λιωτοΰ της Πολίτικης Οίκονομίας Άδάμ Σμίθ, πρεσβεύει τό πολυθρύλ- 
λητον laisser faire, την οικονομικήν τουτέστιν ελευθερίαν. Κατ 
αυτήν ή πολιτεία οΰδαμώς η έν έλαχισταις περιστασεσι μόνον δικαιού
ται νά έπεμβαίνη εις τα της ένεργείας τοϋ ατόμου καί δη της οικονο
μικής. Άλλ' ένεκα των έπερχομένων πολλάκις έκ του ελευθέρου αντα
γωνισμού καταχρήσεων πολλοί των καθ’ ήμόές Οικονομολόγων και πολι
τικών άνδρών δοξάζουσιν, ότι ή πολιτεία δικαιούται να κανονίζη κατά 
τάς ιδέας αυτής καί τα συμφέροντα τάς οϊκονομικάς σχέσεις τοϋ άνθρω- 
πίνου γένους. Ταϋτα μεταξύ άνδρών, κατ’άρχήν άποδεχομένων αυστηρά 
συντηρητικά δόγματα. Ούτοι εϊνε οί άποτελοϋντες σήμερον την φά
λαγγα τών ά π ό Καθ έδρας Κοινωνιστών, ειςήν άνήκουσι 
πλεΐστοι Καθηγητα! τής Πολιτικής Οικονομίας έν Γερμανίες καί αλλα
χό ΰ, καί οί π ο λ ι τ ε ι α κ ο ί Κοινωνισταί, οί πολιτικοί εκείνοι 
άνδρες, οί φρονουντες, ότι επιβάλλεται τή πολιτεία μείζων μέριμνα καί 
κηδεμονία τών οικονομικών τοϋ λαοΰ συμφερόντων. ’Έν τινι λόγφ αύ- 
τοϋ ό Βίσμαρκ λέγει ποός τοΐς άλλοις τά επόμενα : « Ό σημερινός ήμών 
κυριάρχης, ό αύτοκράτωρ Γουλιέλμος, έμπνέεται ΰπό τής εύγενοΰς φι
λοδοξίας νά έργασθή έν τω γήρατι αΰτοϋ πρός έξασφάλισιν μειζόνων 
δικαίων είς τούς συμπολίτας ήμών καί νά βελτίωσή την κατάστασιν 
αυτών, ϊνα έν τω μέ)λοντι δύνανται νά έλπίζωσιν έπίτήν ύπο- 
σ τή ρ ι ξι ν τής πολιτείας.»

Τοιοϋτον εϊνε τό πρόγραμμα τοϋ πολιτειακοΰ Κοινωνισμοΰ, όσημέραι 
τυγχάνον εΰρυτάτης αποδοχής καί πραγματώσεως πολλαχοΰ. Πλεϊστα 
νομοθετικά έργα, προστατευτικά τών έργατικών τάξεων, υπήρξαν τό πό
ρισμα τής νέας ταύτης οικονομικής πολιτικής τής γερμανικής αυτοκρα
τορίας. Ζητείται παντί τρόπω ή παρέμβασις τής πολιτείας καί ό ύπ' 
αυτής διακανονισμός τής εργασίας, τής παραγωγής, διανομής καί κατα- 
ναλώσεως τοϋ πλούτου. Ήδη τά μονοπώλια έπολλαπλασιάσθησαν, πολ
λοί σιδηρόδρομοι κατέστησαν κτήμα τοϋ κράτους, διευθυνόμενοι ΰπό 
τών υπαλλήλων αυτοϋ, ένομοθετήθησαν δημόσια ταμεία περιθάλψεως 
τών εργατών και πλεϊστα άλλα παρόμοια οικονομικά τερατουργήματα, 
προοιωνίσματα έν τώ μέλλοντι όσον ένεστι μείζονος ένεργείας τής πο
λιτείας επι βλαβιρ και σφετερισμώ τών δικαιωμάτων καί τής αΰτοβου- 
λιας τοϋ ελεύθερου ατόμου, ΰπό το πρόσχημα τής ισότητος καί τής 
δικαιοσύνης υποβαλλομενου υπό τον ζυγόν τής πολιτείας.

Είτε συντηρητικός, είτε έπαναστατικός ό Κοινωνισμός, κατ' ουσίαν 
συμπίπτει. Τπό τοΰτο ή ύπ εκείνο τό πρόσχημα έπιζητεί τόν περιορι
σμόν τής έλευθερίας τοϋ ατόμου κα τών αύτώ συμφυών δικαίων. Καθ’
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εκάστην υποτυποΰνται νεα συστήματα αύτοΰ καί θεωρίαι. “Οσον καί αν 
eive εκ πρώτης όψεως ακίνδυνα ταΰτα, όσον καί άν πίπτωσιν άρια τη 
πρώτη συζητήσει, ούχήτνον δεν στερούνται σημασίας. *Αν δε ή σημασία 
αύτη δεν εϊνε επιστημονική, εϊνε κοινωνική, εχει τάς ρίζας αυτής έν 
τή συνειδησει και τή επιπολαίω αποδοχή των δογμάτων τούτων ΰπό 
του λαοϋ, φρονοιντος, ότι διά τής πραγματώσεως αυτών έπιτευχθή- 
σεται αληθώς ή έκπαλαι έπιζητουμένη κοινωνική ίσότης καί ή αυτής 
συμπάρεδρος ευδαιμονία.

Επικινδυνώτερος φαίνεται κατά τάς τελευταίας ταύτας δεκαετηρίδας 
τοΰ αΐώνος ό επαναστατικός, ό δημοκρατικός Κοινωνισμός, 
συγγενής και σύντροφος τή αναρχία, έπιζητών τήν άρδην, διά τών 
βιαιότατων με’σων ανατροπήν τοΰ κοινωνικού καθεστώτος. Κατά βά
θος ό Κοινωνισμός ούτος άρνέίται τήν οικογένειαν, τήν ιδιοκτησίαν, 
τήν πατρίδα, τήν θρησκείαν. Πάντα τά εύγενή αισθήματα καί ιδανικά, 
άτινα μέχρι τουδε έδημιούργησαν ότι μέγα καί γενναΐον έν τώ βίω τοΰ 
ανθρώπου, δι’ά ούτος έναβρύνεται, εξευτελίζονται έν τοΐς δημοσιογραφι
κούς όργάνοις τών κοινωνιστικών και άναργικών τούτων ομάδων. Δεν 
έχω ανάγκην νά προσαγάγω αποδείξεις έκ σκέψεων καί συμπερασμάτων. 
’Επικαλούμαι τά έγκληματικά δεδομένα τών τελευταίων τούτων δε
καετηρίδων.

Ή στάσις έν έτει 1870 τής Ιέ οινό τητοςτών Παρισίων 
καί τά κατ’ αυτήν άνοσίως συμβάντα κακουργήματα, καθ’ όν χρόνον 
έπολιορκείτο ή πόλις ύπό τών Πρώσσων, ό φόνος τοΰ αρχιεπισκόπου 
τών Παρισίων, δύο στρατηγών, ή πυρπόλησις δημοσίων καταστημά
των, μνημείων έπιφανών γαλλικής τέχνης καί ιστορίας, ή μετά τινα έτη 
γενομένη κατά τό αυτό υπόδειγμα στάσις τής ισπανικής πόλεως Καρ- 
θαγένης- τά έγκλήματα τοΰ Μηδενισμού έν Ρωσσία, ών τήν κορυφήν 
διεκδικεϊ ή στυγερά δολοφονία τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου, ενός τών 
φιλανθρωποτάτων μοναρχών πάντων τών αιώνων, τοΰ άπελευθερωτοΰ 
δεκάδων εκατομμυρίων δούλων- τά κατά τά τελευταία ταΰτα έτη έπα- 
νειλημμένως συμβάντα κακουργήματα ύπό ’Αναρχικών έν ΓΙαρισίοις 
καί αλλαχού τής Ευρώπης, τυγχάνοντα θερμών καί ένθουσιωδών έγ- 
κωμίων έν τοϊς οργάνοις τοΰ κοινωνιστικοΰ τυπου, πάντα ταΰτα μαρ- 
τυροΰσιν έναργώς, όποιος κίνδυνος απειλεί τόν νεώτερον πολιτισμόν καί 
τήν ύφισταμένην κοινωνικήν καί πολιτικήν τάξιν, ήτις όσον καί άν 
ύπό πολλάς έπόψε'ε ύστερή, ούχ ήττον εϊνε πάντως ύπερτέρα τής προ- 
βαλλομένης ύπό τών άναρχικών στοιχείων τής νέας κοινωνικής δημι
ουργίας.

Αναγνώσατε τά κοινωνιστικά συγγράμματα, τα έν τώ ημερησίω
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τύπω της Ευρώπης καί της ’Αμερικής καθ’ έκάστην δημοσιευόμενα 
άρθρα των αποστόλων τούτων καί προφητών της προαγγελλόμενης νέας 
πολιτείας. Μίσος άπ’ άρχης μέχρι τέλους κατά τών πλουσίων, κατα 
των κεφαλαιούχων, τών αληθινών τούτων τυράννων της κοινωνίας. Η 
έχθροπάθεια προβαίνει εις το μη περαιτέρω. Παν ότι μέχρι τοΰδε έτί- 
μησε καί έσεβάσθη ή άνθρωπότης, άποκηρύττεται διατών βαρβαρώτέ- 
ρων εκφράσεων, καταδικάζεται άμειλίκτως ώς ή αίτια τών κοινωνικών 
δεινών, πρός άρσιν τών οποίων οί έπαγγελλόμενοι τόν Κοινωνιστην καί 
τέν ’Αναρχικόν δεν διστάζουσι νά θέσωσιν εις χρησιν καί τά φονικώτατα 
τών μέσων καί τά έγκληματικώτατα τών οργάνων.

Βεβαίως έκ τών έξελιχθεισών πολλαχοΰ της Ευρώπης κατά τά τε
λευταία ταΰτα έτη εγκληματικών δικών, άναρχικών καί κοινωνιστικών, 
προδηλως πιστοϋται, ότι οί ηρωες τών δικών τούτων είνε ανίατοι φρε
νοπαθείς, έγκληματίαι γεννημένοι, οϊτινες ’ίσως δεν θά 
έδίσταζον νά προβώσιν εις έκτέλεσιν άλλων κακουργημάτων, απλώς ω
θούμενοι εις τοΰτο ΰπό του ενστίκτου του κακουργεϊν. Θύματα δέ 
αναρχικών διδαγμάτων καθιστάμενοι, μεταφέρουσιν ίσως α
πλώς τά θηριώδη ένστικτα της εγκληματικότητας κατά τών καταγ- 
γελομένων καί ύπ’αΰτών πιστευομένων ώς έχθρών της κοινωνικής τά- 
ζεως, παντός, όστις υποτίθεται μη ών εργάτης η φίλος τών εργατών, 
ώσεί πάντες κατά τό μάλλον η ηττον οί άνθρωποι, οί νυχθημερόν διε- 
ζάγοντες τόν περί του βίου άγώνα έν τώ κόσμω τούτω, δεν εί'μεθα έρ- 
γάται, τυγχάνουσι δέ της τιμής ταύτης καί τών διακριτικών προνο
μίων μόνοι οί έζασκοΰντες τυχαί-ος ταπεινότερα εργασίας είδη, άμει- 
βόμενοι άρα εΰτελέστερον.

Βεβαίως τά έν τώ κόσμω τούτω πράγματα οΰδ’ έσχον ποτέ καλώς, 
ούτ’ έχουσι σήμερον, ούθ’ εξουσιν έν τώ μέλλοντι. ’Αλλά τοΰτο κείται 
έν αυτί) τί) άνθρωπίντρ φύσει. Τά δέ μέσα της σωτηρίας του άνθρωπίνου 
γένους, τά υποδεικνυόμενα ΰπό ταΰ Κοινωνισμοΰ καί τών αποστόλων αύ- 
του, εζελεγχονται ατοπα καί άσκοπα καί ές αύτης της λογικής αυτών 
άναλύσεως καί έκ της πείρας τών ιστορικών δεδομένων.

Τοΰτο θέλω πραγματευθη έν τώ προσεχεϊ άρθρω, ΰποδεικνύων άμα 
ακολούθως την κρειττονα και σκοπιμωτέραν λύσιν τοΰ κοινωνικού ζητή
ματος.

Ν. Καζδζης
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ΣΕΡΒΙΚΟΝ ΛΙΗΙ ΗΜΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΖΑΡΕΒΙΤΖ

(ΜΕ ΓΑΦΡΑΣΙΣ ΕΚ ΤΟΤ ΡΩΣΣΙΚΟν)

“Αρχισε πιά νά σκοτεινιάζαι καί τό άτμόπλοιον άκόμη να φανή. Ό 
κόσμος ποΰ τό έπερίμενε φεύγει άπό την αποβάθρα. ’Έφυγε ένα παι- 
δαρέλι, κρατώντας στό χέρι ένα ξηρό ψωμί, μιά λοχαγίνα μέ χωματέ
νιο πρόσωπο, έφυγαν οί δυο υπάλληλοι με τον ξυλουργό τόν Μάρκο, 
άφοΰ πρώτα ξεβρίστηκαν μ.έ τόν καφετζή, γιατί τούς έδωκε μπύρα άπό 
τό βαρέλι, ποΰ είχε άνοίξει άπό την περασμένη τετράδη. Έξεκίνησαν 
καί οί αμαξάδες, ζητώντας άγώγι για την πόλι δύο γρόσσα.'Ο περισ
σότερος όμως κόσμος έτσι «για την όρεξι» η «για να ξεμ-ουδιάσουν τα 
πόδια,» έκίνησε πεζή, με τα ραβδιά στον ώμο καί τα δάκτυλα στην 
άμασχάλη τοΰ γελέκου. Μάλιστα ή γυναίκα του Μαρίνκα, ποΰ έπω-^ 
λοΰσε πανικά, δεν ήθέλησε νά πάργ αμάξι, καί έπηγαινε μέ τόν προσ
τυχό λαό πεζή, γυρίζοντας άδιάκοπα νά βλέπιρ εκείνους ποΰ ήρχοντο 
άπό ’πίσω της μέ τέτοιο άδιάφορο καί ευχαριστημένο χαμόγελο, σάν 
νά έκαίοντο πυροτεχνήματα στό Ζαϊτσάρ, καί σάν νά έτρεχε στό Κνιάζ- 
ζεβατσ ποταμός άπό γάλα. (*)

Ό ήλιος είχε δύσει όπίσω άπό έκτεταμένην κοιλάδα άπό την άλλη 
όχθη τοΰ Σαύου ποταμοΰ καί άντί έκείνου έφάνησαν πελώριαι και μα-

(*) Τό διήγημα άναφέρεται εις την εποχήν τοΰ τελευταίου πολέμου. 
Εις τό Ζαϊτσάρ καί Κνιάζζεβατς διήρπαζον καί έμαίνοντο οί Κ-.ρκάσιοι.
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κραί στήλαι φωτός, ωσάν τεντωμένα δάκτυλα γιγαντιαιου χεριού, 
όπως ταϊς ζωγραφίζουν καί καλοί καί αδέξιοι ζωγράφοι. ι.> Σαϋος, τα 
νερά τοϋ όποιου ώλιγόστευσαν τόσο, ποϋ νομίζει κανείς πώς εΐμπορεΐ 
νά τόν περάστι πεζός παντού, έκατρακυλοϋσε νυσταγμένος τα νερά 
του, ποϋ μέσα εις αυτά έκαθρεφτίζοντο τά κοκκινωπά σύννεφα.

“Υστερα άπό ολίγα λεπτά έφυγαν όλοι. Εκτός άπό τους ύπηρέτας 
καί τόν πράκτορα των άτμοπλοίων, στό άκρογιάλι έμειναν μόνον δύο 
άνθρωποι : ό ένας μέ φέσι καί πλατειά σαλβάρια καί ό άλλος μέ στρα
τιωτική στολή καί μέ σπιρούνια. Ό άνθρωπος μέ τό φέσι ήτον ο χαλ
κιάς Μπλάγοϊκ’έπερπατοΰσε όλη μέρα σέ μεγάλη ανησυχία. Κάθε στιγ
μή έπλησίαζε όλους καί τούς έρωτοϋσε. ’Αδιάκοπα έγύριζε κ’ έβλεπε 
’πίσω του. 'Έμπαινε στό καφενείο κ’έξαφνα, σάν νά έφοβεΐτο μήπως 
άργήσγ, έτρεχε πίσω στην άποβάθρα καί παρατηρούσε μέ προσοχήν 
τό μάκρος τοϋ ήσυχου Σαύου. Τό ξυρισμένο, καθαρό πρόσωπό του, μέ 
όλίγαις ζάραις ποϋ έμοιαζαν σάν τά νερά τοϋ κεχλιμπαριοΰ, μέ τά 
ψαρά καί σγουρά μαλλιά καί φρύδια, δέν έταίριαζεν εις τά καθαρά γα
λανά του μάτια, ποϋ ζωηρά έπετοϋσαν άπό ενα είς άλλο πράγμα. 
Δέν άφινε τό τσιμ.ποΰκι άπό τό στόμα του καπνίζοντας άδιάκοπα. Κάθε 
στιγμή έρωτοϋσε πότε τόν πράκτορα καί πότε τόν φύλακα : α τί θά 
είπή ποϋ δέν έρχεται τό βαπόρι ; Δέν έλαβαν τάχα κανένα τηλεγρά
φημα ; Μήν έτραβήχθηκαν όλως διόλου τά νερά ; Μήπως τό βαπόρι 
τραβά καμμιά μαοΰνα; κ.τ.τ.» Είς τάς έρωτήσεις αύτάς καί οί φύλα
κες καί ό πράκτωρ, σάν άληθινοί ξένοι ποϋ ήσαν, άπαντοϋσαν μέ ολίγα 
λόγια καί μέ θυμό. Ό λοχαγός ’Αθανάσιος Έλίτσιτς, τό εναντίον, όλη 
σχεδόν τήν ήμερα έπερίμενε άκίνητος, άκουμβώντας εις τό σπαθί του. 
Τό πρόσωπό του ήτανε στραμμένο έκεΐ άπό τό μέρος ποϋ έπεριμένετο 
τό άτμόπλοιον καί έστρυφογύριζαν τά μάτια του είς τό ίδιο μέρος σάν 
τό σπασμένο χωνί τοϋ τροχοΰ γύρω στον άξονα. Είς τό πρόσωπό του 
δέν υπήρχε ή στρατιωτική έκείνη έκφρασις, ποϋ χαρακτηρίζει μάλιστα 
τούς άποστράτους άντισυνταγματάρχας, άλλά όταν έβλεπες τήν ήσυ- 
χία του καί τήν θυμωμένην υπομονήν του, χωρίς νά τό θέλνις σοΰ ήρ- 
χετο είς τόν νοΰν ή άνεμοζάλη, ποϋ ξεσπά καί συνεπέρνει τά κεραμίδια 
άπό τή στέγη καί τά καπέλα άπό τά κεφάλια.

Μικροΰ άναστήματος, γερός, μέ ψαλιδισμένα μουστάκια, μέ μικρή 
χονδρή μύτη, μαυριδερά μάτια καί άραιά φρύδια, ό λοχαγός δέν έκαμνε 
άσχημη έντύπωσι. Τά χείλη του, σοΰ ένέπνεαν έμπιστοσύνην καί τά 
καλοξυρισμένα, παχειά μάγουλά του ήσαν μάλιστα συμπαθητικά. Έ- 
φοροΰσε καθαρό υποκάμισο και φαρδεια στολή. Τό σπαθί του έστραφτε. 
Ό λοχαγός ίφαίνετο ένας κύριος, ποϋ είχε έβγει άπό τήν κατωτέρα
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τάξι του λαού. Τέτοιοι άνθρωποι εϊμποροΰν νά διευθύνουν καδρίλιαις, 
ξεύρουν μάλιστα ν’ ανοίγουν καί στρείδια, άλλα συγχρόνως καί νά 
στρέψουν τά νώτα σέ μια κυρία, νά σκουπίσουν τή μύτη μέ την πετσέτα 
η νά χώσουν τό περούνι τους μέσα σέ γλυκειά πητα.

Ό λοχαγός εξακολουθούσε νά στέκη ακίνητος, ό δέ χαλκιάς νά 
τρέχτρ άπό ένα εις άλλο μέρος. Επιτέλους ό·αν τό σκοτάδι έσκέπασε 
την άποβάθρα καί ήτον δύσκολον νά διακρίνη κανείς καί τό χρυσό μά
λιστα σειρητι τού κασκέτου τού πράκτορος, έγύρισαν καί οί δύο καί μέ 
σκυμμένο κεφάλι έμπηκαν εις την μ ε χ ά ν α. (*)

— Δέν θέλει νάρθιρ, δέν θέλει νάρθ-ρ ! είπε θυμωμένος ό χαλκιάς, μέ 
τόνον παίκτου πού δέν τού πηγαίνει τό χαρτί.

— Δέν θέλει ! είπε καί ό άξιωματικός, άλλά μέ άπάθειαν, σάν τάν 
υπάλληλο, ό όποιος ξεύρεμδτι μετά πέντε χρόνια θά λάβϊ| προβιβασμόν.

— ’Έλα, Θεέ μου ! είπε πάλιν ό χαλκιας . . . Μοϋ φαίνεται πώς
τοΰρκοι δέν υπάρχουν έκεϊ . . . καί τό βαπόρι δέν είμποροΰν νά τά κα- 
νονοβολησουν__

Ό λοχαγός έσιωποϋσε.
;— Καί σείς ποιόν περιμένετε ; ήρώτησεν ό Μπλάγοϊε.
— Την γυναίκα μου.
— Κ’έγώ τό γυιό μου. Εϊνε πληγωμένος!
Έταράχθη, ηρχισε νά τινάζ-ρ την μισογεμάτην πίπαν του, την έ- 

γέμωσε πάλι, τήν άναψε καί χωρίς ν’ άφήσγ τά τσιμπούκι άπό τό 
στόμα του, έξηκολούθησε:

— *Ας πούμε είνε πληγωμένος έλαφρά, πολύ ελαφρά. Μοΰ τό έ
γραψε ό σύντροφός του Ίόλε. Νά, έδώ κ’ έδώ...

’Έδειξε μέ τό χέρι έτσι, πού δέν εΐμποροΰσε νά καταλάβη κανείς: 
στην άρχή κοντά στόν άριστερό του ώμο, έπειτα εις όλο του τό δεξιό 
πόδι.

— Τόν έπληγωσαν... έβγηκε άπό τό νοσοκομεΐον καί τόν στέλλουν 
στό σπίτι γιά νά άναλάβτρ... Καί έπειτα, ευλογητός ό Ι-'εός, πάλι τά 
ίδια! Τί νά κάμτρς! Πρέπει νά διώξωμε τούς μουρτάτηδες. Ό Θεός νά 
είνε βοηθός!

— Καί ό γυιός σου τί δουλειά κάμνει; ήρώτησεν ό λοχαγός, πού 
άρχισε νά ένδιαφέρεται μέ τήν ιστορία τού χαλκιά.

— Ό γυιός μου; Χαλκιας. Αΐ, καί νά τόν έβλέπαιε πώς δουλεύει ! 
’Έχει ένα χέρι έδώ, χονδρότερο απο το πόδι μου. Δύσκολα χρονιά ! 
Έκατεστράφηκα, έπούλησα όλα, δ,τι είχα, σάν είμπορεΐς κάμε κι’ άλ-

(*) Είδος χανιού ή κατωτέρας τάξεως καφενείου.
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λοιώς ! μονάχα τά εργαλεία μου 'έμειναν. Επειτα δά, όσω υπάρχουν 
τά χέρια εκείνου καί τα εργαλεία, δεν θά πεινάσωμε. Τι λέγω δεν θά 
πεινάσωμε ! Δέκα ανθρώπους εΐμποροΰμε νά θρέψώμεν !

— Ξεύρω, ξεύρω, ειπεν ό λοχαγός. Καί στό στρατό τί είνε ;
— Στό στρατό ; Στρατιώτης στά πεζικά. Ναι, στά πεζικά. ’Εγώ 

πάντοτε τό έλεγα: Έσύ, αδερφέ— ήσουνα γιά τό πυροβολικό. Συ μο
ναχός σου είμπορεϊς νά σηκώσνις τό κανόνι. Κ’έπειτα σάν βροντήση jo 
κανόνι—θά άναγαλιάσν) ή καρδιά σου. Αυτός όμως . . . ήθελε στά πε
ζικά. ’Εκεί, λέγει, εινε καλλίτερα άν εινε μακρυά—ρίχνεις με τό του - 
φε'κι, άν εινε κοντά—κτυπάς μέ τη λόγχη. Νά τον δήτε σάν θυμώστ,: 
εκεί ποΰ πατηση χορτάρι δέ φυτρόνει...

— Καί ποΰ εινε πληγωμένος ;
— Μά τόν Θεό, δεν ξεύρω. Κάτι δεν είμπορώ νά ξεδιαλύνω. Είν’ 

αλήθεια, πώς έγραψε ό σύντροφός του Ίόλε, άλλά έλησμόνησα. Εινε, 
ξε'ρετε, άλλοιώτικα γραμμένα. Νά τό γράμμα του. Σέ δυο μάχαις, 
λέγει —

’Έβγαλε ενα τσαλακωμένο καί καταλαδωμένο γράμμα άπό τόν 
κόρφο του καί τό έδωσε στόν λοχαγό ό όποιος τό έπηρε εις τό χέρι κ’έ 
πήγε νά τό διαβάση στη μεχάνα, κοντά στό φως.

Έμπήκαν εις την μεχάνα, σέ ένα μεγάλο δωμάτιο, μέ λυγδιασμένα 
μακρυά τραπέζια, μέ καπνισμένους τοίχους καί ταβάνι, γεμάτο άπό 
μυίγαις. ’Επάνω άπό την θύρα ποΰ έβγαινε στην αυλή ήτον γραμμένο 
τό συνειθισμένο : «μέ υγεία καί ευτυχία τό νέον έτος» καί πλαγίως μέ 
κιμωλία: «Ήλίας Σρεμτσέβιτς 14 γρό: τό ρακί.» Στη μέση τοΰ δω
ματίου έκρέμετο μία τσιμπλιασμένη λάμπα, τό φως της οποίας μόλις 
έπερνοΰσε άπό τό κατάμαυρο γυαλί. Στόν τοίχο ήτον μία καρέκλα 
μέ πρόστυχο ψαθί, ποΰ έδειχνε μέ υπερηφάνεια τό σπασμένο της πόδι, 
σάν νά έπερνε θέσι, έμπρός στο φωτογράφο.

Ό λοχαγός έκάθησε εις ενα θρανίο κοντά στό παράθυρο καί άρχισε 
νά διαβάζν) τό πολύ περίεργο γράμμα. Ό Μπλάγοϊε επέταξε πρώτα 
την σπασμένη καρέκλα βρίζοντας : «Τί χαμένο πράμα εινε πάλι αυτό!» 
έπειτα έκάθησε κοντά στόν λοχαγό καί άνεσηκωσε τά μανίκια τοΰ ρού
χου του γιά ν άκουμπήσν). ’Αλλά έσταμάτησε μέ δυσταγμό, άφοΰ είδε 
τό κοκκινωπό λυγδιασμενο στρώμα της ακαθαρσίας ποΰ ήτον στό τρα
πέζι επάνω.

— Αΐ, ποιος είν εκεί! Σάς πήρ’ ό διάβολος ! Έκόντεψα νά χαλάσω 
τά ροΰχά μου ! ’Έλα συ έδώ, σκούπισε αύτοΰ !

Από τη σκοτεινή γωνία έξετρύπωσε ένα καταλερωμένο πράγμα.
— Γιατί είν’τόση λέρα έδώ, ζώα ;
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—Μεχάνα είνε, γάζδα*) —Μπλάγοΐε! άποκρίθηκε τό καταλερωχ.ένο 
πράγρ/.α, ροε τέτοιον τελεσίδικον τόνον που έκαρ/.ε τόν Μπλάγοΐε vat γεί- 
νη θηρίο.

— Μωρέ [/.ύαλο που τοίχε1.! καί δεν ρ/.ου λέγεις στη υ.εχάνα γουρού
νια κάθονται;

Ό αναγνώστης έχει υ,έγα λάθος άν έκαταλαβε απ’ αυτό ότι ό 
Μλπάγοϊε εινε εραστής της ιστορίας. Ό Θεός φυλάξοι! Είνε ό πυρετός 
της άνυπορ/.ονησίας που τόν ταράζει, καί ζητεί πώς να γυρίσνι άλλου 
τον νοΰ του. Είχε τώρα διάθεσι νά πιασθή ριέ κανένα, θά έδέχετο μά
λιστα νά φάγν; καί ξύλο άκόριη, άρκεϊ νά συντοριευθη ό χρόνος. Έν 
γένει δεν αγαπά τόσον πολύ νά όαιλή καί άν χθες έφορτώνετο όλους τό 
έκαανε άπο την απελπισία του καί γιά νά διώςη τή λύπη.Καί νά σου 
τον πάλι φορτώνεται τόν λοχαγό.

— Είδατε εκείνον ριέ τό πόδι;
— Ποιον ριέ τό πόδι;
— ΙΙώς τον λένε εκείνον, ριέ χωρίς πόδια:
— Ποιον χωρίς πόδια:
— Νά, ριέ τά δεκανίκια.
— Ποιόν, ριέ τά δεκανίκια:
— Μέ τά δεκανίκια! Εκείνον ποϋ οϊ γιατροί του έκοβαν τό πόδι.
— Γιατί του τώκοψαν;
— Λέγουν πώς έπληγώθη κοντά στό Γιάβωρ, καί ητανε γιά ν’ ά- 

ποθάνη. Του έκοψαν τό πόδι καί περπατεΐ χωρίς πόδι. Δεν τόν ξέ
ρετε ;

— Δεν τόν ήξεύρω, άπεκρίθη ό λοχαγός. Δεν τόν είδα.
— 'Έξω άπό τήν εκκλησία στέκει...
— Χυ.!
— ’Ώχ Θεέ ριου.
Ό Μπλάγοϊε άναπετάχθηκε.

■—- Τί δυστυχία Γιαΰτάν θά ήτον καλλίτερα νχ πέθαινε! Καί οριως 
δεν τόν ριέλει τίποτε: ζη καί νκ ιδνίς πού καπνίζει άκοιιη. Τίποτε, 
λέγει, δεν τόν βλάπτει.

— Βέβαια.
— Τό κακό είνε ριονάχα που ζητεί έλεηριοσύνη.
— Είνε βλέπεις ανάγκη νά φάγν;.
—Ξέρω. ’Άν οριως αυτός έχασε τό πόδι του στον πόλεριο, πρέπει να

(*) Νοικοκύρη, ριάστορη.
ΤΟΜΟΣ Ρ,’. ΙΟΕΝΙΟΣ — 1894. 28
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τόν πληρώσουν: καλά, άς πούμε, τού δίνουν: νά —άρε αδερφέ! Εσυ ε- 
^υσες γιά μάς τό αίμά σου καί τά λοιπά... άνθρωπος είνε, όπως και 
νά πνίς!-.. Τό πόδι του έχασε, μέ δεκανίκια περπατεϊ. ΙΙρέπει νά φά- 
γγΐ, νά πιγΐ, νά καπνίστ). Μά τό Θεό. 'Όπως καί νά πρς, άνθρωπος 

είνε.
Ό λοχαγός έ/ρινί άναγκαϊον νά έζηγήση εις τον χαλκιάν τήν θεσιν 

του απομάχου.
— Αυτός έπαθε γιά τήν πατρίδα του. Βλέπετε: κάθε άνθρωπος

πρέπει νά θεωρή τόν εαυτό του ευτυχή, όταν χύνη τό αιαά του διά 
τήν πατρίδα. ΙΙληρόνει τό χρέος που έχει στη μητέρα του τή γη. 
Κάθε ένας χρεωστεΐ στον τόπο του, καί ό τόπος σέ κανένα...

— Την ςεύρω έγώ αυτήν την φιλοσοφίαν! είπε σχεδόν ώς νά προσε- 
βλήθη ό Μπλάγοϊε, ζέρω μάλιστα. πώς «γή εί καί εις γην άπελεύστρ !» 
’Αλλά ό ζωντανός άνθρωπος πρέπει νά βάλιρ κάτι τι στό στόμα του. 
Βλέπετε... πώς νά σάς τό πώ; Είνε φοβερό νά τό ίδή κανείς: νά, 
έως έδώ είνε κομμένο, καί όμως ό άνθρωπος θέλει νά φάγν). Τί νά κά- 
μτρ; πώς νά περάσρ: Πέρασε τό λοιπόν! Νά ζευγάρισα) δέ ’μ,πορεϊ, νά 
σκάψρ δέ ’[Απορεί! Καμμία φορά ίσως αν δεν του δώσουν καί τίποτε 
ελεημοσύνη; Έχ! αν ήτονε στό χέρι μου, έγώ ήζευρα τί θά έκαμ,να! 
Θά έπήγαινα άπό σπίτι σέ σπίτι. ΙΙηγαίνω εις έ'ναν:—τόν βλέπω ποϋ 
έχει έμπρός του πήταν. «Έσύ τί είν’ αυτό που τρώγεις έδώ; ΙΙήτα;» 
— «Πήτα!» — «Καί τί,τό αίμα είνε φθηνότερο άπό τήν πήτα; καί αυ
τός μέ χωρίς πόδια, πώς σου φαίνεται; » —«Καί τί μέ μέλει έμ.ένα; — 
«Τί σέ μέλει; ’Ετσι είνε λοιπόν; Φωνάζετε τούς γιατρούς έδώ! "Ενα, 
δύο, πέντε,όσοι χρειάζονται! Βάλετέ τον κάτω!Κόψετε του τό πόδι άπό 
έδώ! Οχι, όχι, έγώ δέν σ’ άρωτώ άν πρέπη η όχι! Κόψετε! Γιά νά 
μάθτις τώρα πώς σοϋ φαίνεται αυτός πού δέν έχει πόδι! Αί, σ’ άρέσει 
τό λοιπόν;»

Ό λοχαγός είδεν ότι μέ τον Μπλάγοϊε (ϊέν ει^.πορεΐ νά τά βγάλτρ είς 
τό ζήτημα τής φιλοσοφίας. Έκατέβηκε χαμηλότερα.

Ετσι είνε, έτσι. Ιωρα πού θά τελειώσα, ό πόλεμ.ος θά τούς συν- 
τηρήσιρ τό κράτος. Μην ανησυχείτε, έτσι δέν θά τού: άφήσ·/).

Και βέβαια, κύριε μου! ΐΙρέπει όμως νά τού δώσιρ τόσα ώστε ό 
άνθρωπος νά μην στέκα, σταΐς θύραις τών εκκλησιών, καί νά μ.ή γυρί- 
■>ή στ^ν αγορά νά ζητειανευιρ. Τό δακτυλάκι του μ.ονάχα άν έχανε 
κανένας γιά μένα έγώ θά . . . Όχι ένα κράτος !...". ’Ακούσατε: 
σφυρίζει!

— Όχι, δέν σφυρίζει.

Ο Μ,,λάγοίε .τρεςε γλήγορα στό δρόμο. Μετά μιά στιγμή έγύρισε
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πίσω κατσουφιασμένος.
— Κάποιος εφώναξε τό σκυλί του. Εινε όμως καί μερικοί παλιάν

θρωποι, ’που σφυρίζουν μέ τό κλειδί. "Οταν έφευγε ό Σρέτας στό Βε
λιγράδι, εκείνος ό κουρελιάρης ό Μήτσην, έκρύφθηκε έξω στην πύλη 
κ έ σφύριξε με τό κλειδί. Ολοι έξαφνιστήκαν κι’ αυτός ό αρχηγός' 
υστέρα έγύρισαν πίσω, έγύρισε καί ό άρχηγος. Κανένας δεν ητουν. 
Βρίζουν όλοι, βρίζει καί ό αρχηγός, Ιίοιός έσφύριζε—άγνωστον! Έγώ.. 
Θεέ μου τί είν’ αυτό, γιατί ν’ άργήστ, έτσι! Συνέβη άλλοτε αυτό τό 
πράγμα ; Αϊ, σΰ, παιδί! έλα εδώ!

Τό καταλερωμένο πράγμα έφάνη πάλιν.
— Ετυχε καμμ.ιά άλλη φορά ν’ άργήστ] έτσι τό βαπόρι;
— Δέν ξέρω...
— Δέν ξέρεις: νά ξεραθής, μασκαρά! Καί τί ξέρεις; Τί έχετε νά πιή

κανείς;
— ’Από όλα έχομεν! άπεκρίθη τό πράγμα με βλακώδες χαμ,όγελο.
— Πίνετε ρακί; έρώτησε ό Μπλάγοϊε στρεφόμενος πρός τόν λο

χαγόν.
— 'Όχι!
— Κ’έγώ σπανίως τό πίνω... ’Αλλά καί τί νά κάμν; κανείς; Στα- 

θήτε—σφυρίζει! Έσιώπησε καί άρχισε ν’ ακροάζεται.
— Όχι... Έλα πήγαινε νά φέρης ρακί. Δε μπορώ πιά νά καπνίσω. 

Έμαύρισε ή καρδιά μου άπά τόν καπνό...Τφού! Τί άθλιο ρακί! θαρ
ρείς πώς είνε ζεστό νερό! Τφού!...

"Οταν άδειασε την μποτήλια,τά μάτια του έγειναν ζωηρότερα, καί 
τό πρόσωπό του έλαβε ’έκφρασιν ήσυχου υποταγής.

— Θεέ μου, μά τί βαπόρι εινε αυτό; έγώ θαρρούσα πώς μ' αυτό 
γληγορώτερα πηγαίνει κανείς παρά μέ τό άλογο. Καί όμως καί σέ ψο
φίμι άν έκαθότανε κανείς, που θά ήτον τώρα; Καί άν ήτον καλό 
άλογο ;

Ό καλός καβαλάρης πάντοτε ευχαριστείται νά μιλή γιά τά άλογα 
έστω καί σέ καλογριά. Του λοχαγού τά μάτια άστραψαν. Χωρίς άλ
λο θά έβαλε στό νοΰ του κανένα αράπικο άλογο λέγοντας:

— Σέ οκτώ ώραις θά έφθάναμε!
— Μά τόν Θεό, σέ οκτώ ιυραις, έπεκύρωσεν ό Μπλάγοϊε διότι καί 

αυτός είχε τό ίδιο αίσθημα. Καί τώρα τί ώρα νά είνε! Άν τό ήξευ- 
ρα.,.Μά όχι. στό άμ.άξι δέν γίνεται νά τόν φέρτ) κανείς. Είν’ αλή
θεια πώς ό σύντροφός του 11όλε, γράφει, πώς δέν είνε βαρεία πληγω
μένος... όλως διόλου έλαφρά.. .όπως δήποτε, ξεύρετε, πληγωμένος... 
δέν είμπορείς νά τόν φέρης μέ τ'αμάξι. Αίχ! τί φοράδα που την είχε
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ό μάστορής «.ου... Αϊ ου, τυφλοπόντικα, φέρ' έδώ ακόμη ρακί!.. Λά
φι ήτον έκειν'Λ, όχμ φοράδα!... "Οταν έλυγιζε το κεφάλι της!... Νά 

έτσι δά!...
Κ’ έλύγισε τό χέρι του, έπάνω-κάτω έτσι, ποΰ έδειξε άλογο μέ σπα- 

σαένο λαιμό.
— Τι, δεν έχει άλλο ρακί; Μύξη! Είπε στον Γάζδα-Δανιήλ, ότι 

έγώ θέλω ρακί.«’Από τό καλό»—πέτου «γιά τόν Γάζδα-Μπλάγοϊε»!.. 
’Έτσι δά έλυγοϋσε τό κεφάλι της! Έδώ όμως ήθελε χέρια! Μπορούσε 
νά σου τά σπάση, έτσι έτραβοΰσε! 'Όταν ετρεχε, όλο έτσ-...

Κ’ έλύγισε χαμηλά τό κεφάλι του.
— Έδώ πιά θέλει μάτια τε'σσαρα! Γιατί ύστερα τραβάς, τραβάς, 

καί δεν κάνεις τίποτε, έγώ καί στον ανήφορο, στους φράκταις ή στον 
τοίχο την έπήγαινα, όπου έφθανα. "Αρια έπερνε δρόρκο, έτελείωσε! Τί
ποτε δεν βλέπει μπροστά της. Κτυπά στό φράκτη-—αϊ, συλλογίζομαι: 
σε ’πήρε ό διάβολος, ρ/.ά αυτή ποΰ; τίποτε, καταλαβαίνετε. Έπειτα 
αρχίζει νά πηγαίνη σιγά—σιγά, σάν σκουλίκι! Ναι, άλλ> ποιος έτολ- 
μ.ούσε άλλος άπό έριένα νά την καβαλικέψη; Την έκαβαλίκεψε μιά φο
ρά ό κάλφας Βηδάκ στό Σαΰο γιά χαλκό. Κι’ αυτή καταλαβαίνετε, 
όλο έτσι τό κεφάλι της Κ’ έπήρε δρόριο! Ό Βηδάκ έπέταξε τά γκέ- 
μια κ’ έπεσε μες στ’ αμάξι... Αυτή άπάνω άπό τούς σωρούς, απάνω 
άπό τ:ύς λάκκους! Δός του δρόριο!... Σηριαίνουν τό κουδούνι! Άκοϋτε; 
Σηριαίνουν! Α’ί, σύ, πάρε τά λεπτά σου!

Ό Μπλάγοϊε έτρεξε πάλι στό δρόριο- όταν έγυρισε πίσω, εις τό 
πρόσωπό του δεν έφαίνετο πιά ή πρώτη άνυποριονησία- μ.ία βλακώδης 
εϋθυριία έφεγγε άπό τά μάτια του, εις τά όποια, καθιος πολύ σωστά 
λέγουν οί πατριώται μου, «κατέφυγε τό ρακί».

— Τί άλογο—καθεαυτά άπό γένος φοράδα!-Μιά φορά ό ριάστορης 
έβαλε στό αμάξι μιά κάσα, δέν ξέρω τί είχε μέσα... Κ’ εκείνη, καθώς 
έδάγκασε τό χαλινάρι καί ’πήρε δρόμο, δυό στη μέση τ’ αμάξι! Τό
πίσω μέρος εμεινε στην θύρα τής αυλής, ή κάσα του μ.αστόρου κα

τακέφαλα! Καί ή φοράδα μέ το μπροστινό μ.έρος στό σταΰλο.. .Τράχ! 
Εμείς έπεθάναμε άπό... άπό... "Αχ, μασκαράδες! όλα τά σπίρτα τά 
’μάζεψαν ... Αϊ σύ, σπίρτα φέρ’ έδώ.

Ο λοχαγός δέν άκουε πιά. Αι σκέψεις του ήτονε μακρυά, εις τό 
Ιννιάζζεβατς. Εκεί στη μητέρα του είχε μείνει ή γυναϊκά του, ποΰ 
έπλησίαζε ό καιρός νά γέννηση. Καί έξαφνα στό Ιννιάζζεβατς νά έπι- 
ί»εσουν Κιρκάνιοι. Τρομεραί εικόνες έζωγραφίζοντο εις την φαντασίαν 
τοΰ λοχαγού. Ολαις ή βαρβαρότητες πού έκαμναν αύτά τά τέρατα, 
έπαρουσιάζοντο εμπρός του σάν ζωνταναίς. Καί έπάνω εϊς όλα αύτά,
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ή απελπισία που δεν ήςευρε τί γίνονται. Άπό τότε που έπνιγε στό 
στράτευμα, μόνο δυό γράμματα είχε λάβει άπό τη γυναίκα του. Του 
έγραφε καί εις τα δυό, ότι θά φυγή ευθύς άμα έλευθερωθή, καί νά άπό 
τό τελευταίο γράμμα έπέρασαν πέντε εβδομάδες, οί τοϋρκοι έφάνησαν 
εις την Τρεσημπάμπα, καί οι Κιρκάσιοι καίουν καί χαλούν τό σπίτι 
του, τό σπίτι εκείνο, που κοιμάται εκείνη... Θεέ μου.

Καί μολαταύτα έπερίμ.ενε. Έχει ό άνθρωπος υ.ές στην καρδιά του 
μια χορδή προδοτική, όπως ή τύχη, πού τήν λέγουν προαίσθησι. 'Ό
ποιος παίζει στά λαχεία, έκεϊνοε εις κάθε τράβηγμα λαχνού, προαισθά
νεται ότι πρέπει νά κερδίση, καί ποτέ ύστερα δέν δίνει προσοχή, ότι 
άπατήθηκε στήν προαίσθησί του. "Αν τόν εύνοήση όμως ή τυφλή τύχη, 
θά ζητή νά πείση όλους ότι τό προησθάνθη καί ότι διαφορετικά δέν efμ
πορούσε νά γείνη.

’Έτσι καί ό λοχαγός Άθανάσης, τρεις τώρα φοραίς έρχεται άπό τό 
οχύρωμα στήν άποβάθρα, ύστερα άπό τόσα παρακάλια στό διοικητή 
τού άποσπάσμ.ατος νά τού δώση τήν άδεια, καί πάντοτε πιστεύει ότι ή 
προαίσθησίς του δέν θά τόν άπατήση. Τώρα πιά άρχισε νά νομίζη 0Tt 
καί τό ’ίδιο τό ατμόπλοιο δεν θά έλθη. Γίνεται καί αυτός ανυπόμονος 
σάν τόν Μπλάγοϊε. ’Αποφεύγει νά σκεφθή, γιά νά διασκεδάση ταίς με- 
λανώτεραις σκέψεις του. Πηγαίνει μέ τήν φαντασία του εις τό Κνιάζζε- 
βατς, έκεΐ πού έγεννήθη. Μπαίνει στο σπίτι του καί κάθεται κάτω άπό 
τήν καρυδιά, πού έφυτεύθη τήν ήμέρα πού είχε γεννηθή. Τό δένδροαύ- 
τό έχει πιά ζηρά κλαδιά! Έδώ έθαψε τόν πατέρα καί τήν μάνα του, 
έδώ στό σπιτάκι τού άλλου δρόμου άγάπησε ένα κορίτσι, άπό έδώ έ
πη ο ε τού κουυ.πάοου τό λευ,όνι καί τήν πσόσκλησι νιά τό «δακτυλίδι».
11 όσον τού είνε πολύτι,ν.α όλα αυτά έδώ! Καί τό παλτό καρυδένιο κο
μό. καί τα όπλα, πού είχε πάρει απο ενα τοϋρκο πασσά, στην πρώτη 
άκου.η έπανάστασι. καί η εικόνα τού αγίου Νικολάου, με το αυστηρό 
πρόσωπο, και η εθνική άκριβή φορεσιά, πού φορούσε ή μητέρα του
όταν έστεφανώθη... όλα__ όλα...καί τό καλλίτερου άπό όλα τό ώραίο,
εύθυμο καί παχουλό προσωπάκι τής γυναίκας του, καί ή ντροπαλή ελ
πίδα νά γίνη πατέρας... καί έςαφνα!.. .ά, όχι, αυτό είνε άδύνατον! 
Δεν είνε δά όλως διόλου θηρία ο: τοϋρκοι

’Έφερε τό χέρι στό μ,έτωπό του, γιά νά διώζη τάς σκέψεις του.
— Καί πόσο έπιθυμοϋσε ό μάστορης άπ’ αυτήν τήν φοράδα... ν’ά- 

ποκτήση πουλάρι; έξηκολούθησεν ό Μπλάγοϊε, παρατηρώντας τή θέσ( 
που έκάθητο πρωτήτερα ό λοχαγός. —Μά τόν Θεό1 Μά αυτή ήτονε 
διάβολος όχι φοράδα1 Καί όμως...
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Ό λοχαγός τόσο λίγο τόν ακούε, όπως τό κτύπημα που έκαμε τό 
έαπρεμ.ές που ωρολογίου. Ούτε το ex.jcpείΛες ούτε ό Μπλαγοίε τον εμπό
διζαν νά σκέπτεται.

"Αλλη πάλι ζωγραφιά μπροστά του: καίονται τά σπίτια καί οί 
δρόμοι είνε φραγμένοι άπό πτώματα...

Μόνον κατά τά μεσάνυκτα έγυρε στό θρανίο κοντά στό παράθυρο, 
ρίχνοντας τελευταίο βλέμμα στην λάμπα, τό φως της οποίας εξακο
λουθούσε νά όλιγοστεύν) καί περισσότερο νά καπνίζω, καί στον Μπλά- 
γοϊε ό όποιος έχωσε τη μύτη του 'στό τραπέζι, κ’ έτέντωσε τά χέρια 
του ώς νά έκρατοΰσε τά γκέμια.

’Αδίκως έβασανίζετο όμως ό λοχαγός προσπαθών νά κλείστ) τα μ.ά- 
τια του. Τόν ύπνο του του τόν έπήραν οί Κιρκάσιοι. Μόλις την αυγή 
κατώρθωσε νά κοιμηθή λίγο, όταν έξαφνα άκούσθηκε τακτικό κτύπημα 
τροχών στό νερό και φωναίς ναύτου που μετρούσε τό βάθος απο την 
πλώρη. Έπειτα άκούσθηκε σφύριγμα τό όποιον έξύπνησε τούς νυσταγ
μένους έργάτας της αποβάθρας.

Ό λοχαγός άνεπετάχθη. Τό σπαθί του έξέφυγε άπό τη μέση του 
καί έπεσε μέ κρότο κατά γης. Έταράχθη καί ό Μπλάγοϊε.

— Μη σέ μέλει καί δέ μ.οΰ φεύγεις ! έμουρμούρισε, έτράβηξε τά 
υποθετικά γκέμια καί έξανακοιμήθη.

Ό λοχαγός έβγήκε στόν δροσερό της αυγής αέρα. Μόλις άνέπνεε. 
Ανέκφραστος τρόμος τόν έκυρίευσε. Έτρεξε πηδώντας στην αποβάθρα, 
άρπαξε μέ έπιδεξιότητα τό σχοινί που του ί'ρριξαν άπό τό άταόπλοιον 
καί άρχμσε νά τό τραβα μέ όλη του τη δύναμι. Μόλις έπρόφθασε νά 
στρέψα, τό σχοινί στόν κρίκο, είδε μέσα στό πλήθος μ.ιά γυναίκα που 
έσηκωνε άπάνω άπό την κεφαλή της έ'να σπαργανωμένο παιδί. Ό λο
χαγό ς πετά τό σχοινί στους σαστισμένους γιά τό φέρσιμ,ό του έργάτας, 
δέν ήξευρε τι έκαμνε καί ολίγον έλειψε νά πέση μέσ’στό νερό.Μέσα στην 
ταραχή καί σπρώξιμο, ή γυναϊκά του έρρίχθηκε στό στήθος του καί 
τοΰ παοέδωκε τό παιδί. Επάνω στό παιδί, στην άρχή έπεσαν δά- 
κρυα, επε’τα φιλήματα το παχουλο παιδακι δέν έθύμωνε καί δέν 
έφοβείτο τόν άγνωστο έως τώρα εις αυτό πατέρα του.

Έκλαιε καί ή γυναίκα του, αύτό εννοείται. Έκλαιε καί μιά άλλη 
γυναίκα μεγαλειτέρας ηλικίας απο πίσω της—καί γι αυτό δέν έχει νά 
’πή κανείς τίποτε. Έπί τέλους, έβαλε τή φωνή καί τό παιδί.

Επερασαν γληγορα-γλήγορα το γεφυράκι καί παρευ.ε’οισαν γιά νά 
δώσουν δρόμο στους άλλους ταξειδιώτας που είχαν σωρευθή μέ τάς 
αποσκευάς των, γιατί δεν ειχ^εν ελθει ακόμη κανένας αυ.α,άς ούτε βα- 
στάζος.
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0 λοχαγός πολλά είχε διάθεσι νά ερώτηση τη γυναίκα του, άλλα 
δεν ήμποροϋσε ν’άρχίσγι. Έπί τέλους έλύθηκεν ή γλώσσα του.

— "Ωστε είσαι ζωντανή !
Καί άρπαζε τά χέρια της, ώς νά ήθελε νά βεβαιωθή.
— Κι’ αυτό τό μκκρούλι ! "Αχ έσΰ, στρατιωτάκι ! Κ’έγώ πιά ούτ’έ- 

φανταζόμουνα, Θεέ μου !
Έσκούπιζε μέ τό μανίκι τά μάτια του και, κρατώντας τά [Αωρό, 

έπρόσθεσε :
— Τό ηξευοα, ήμουν βέβαιος ότι θά έλθης ! Καί ή μ.ητέρα ;
Τώρα μόλις παοετηρησε [αίαν ήλικιωμένην γυναίκα καί έτρεξε νά

της φιλήση τ ό χέρι.
— Δόξα σοι ό Θεός που είσθε όλοι καλά καί όλα πηγαίνουν 

καλά !
Ή γραία έκλαιε.
— Τί καλά, άγαπητό μου παιδί ! ούτε σπίτι ούτε στάχτη έμεινε ! 
’Ωσάν ένα παγωριένο χέρι άρπαξε τόν λοχαγόν άπό την καρδιά,

άλλά αυτό τό χέρι έγεινεν άφαντο άμέσως. Εϊχεν ΐδη ότι στό γεφυ
ράκι κουνιέται ένας άνθρωπος μέ στολή στρατιώτου χωρίς τό δεξί πόδι 
καί τό αριστερό του χέρι.

— Σώπα ! είπεν ό λοχαγός μέ φρίκη στό πρόσωπο. ’Έδωσε γλή- 
γορα τό παιδί στη γυναίκα του, έτοεξε στόν στρατιώτη καί τόν έπιασε 
κάτω άπό την άμασχάλη, βοηθώντας του νά περάση την έξέχουσαν 
άκρη της σανίδας που έχρησίριευεν ώς γέφυρα.

— Σϋ, φίλε (Αου, δεν είσαι ό γυιός του Μπλάγοϊε ;
— Μάλιστα, κύριε λοχαγέ, άπεκρίθη ό στρατιώτης, προβάλλοντας 

τό δεκανίκι εις τό γερό του πόδι καί φέρνοντας τό σχήμα. ’Αλλά τό 
δεκανίκι έγλύστρησε καί ό πτωχφς έκρατηθηκε μόλις, άφοΰ άρπαξε 
[αίαν κυρία που έπερνοΰσε μέ ενα σκυλάκι καί όμβοέλα. Ή κυρία έβαλε 
[Αΐά φωνή καί έτραβηχθη.

— Καί ό πατέρας σου σε περιμένει. Στάσου νά του τό ’πώ.
Ήτον αΰγη, ‘καί οί έπιβάται που είχαν μαζευθνί εις τό άκρογιάλι,

χωρίς νά θέλουν, έπρόσεξαν εις την σκηνην αΰτην.
Ό λοχαγός έτρεξεν εις την ριεχάναν, διά νά ξυπνήση τόν Μπλάγοϊε. 

'Όλοι έκαμαν τόπον εϊς τόν άπόμαχον. ένα γερό νέο παληκάρι με αν
δρείο πρόσωπο καί λυπητερό χαμόγελο στό στόμα. Όλα τά έβλεπες 
έδώ : καί δύναμιν, καί υγείαν, καί εύμορφιά. Καί μέ όλα αυτά δεν 
’έβλεπες τίποτε ! ’Έμοιαζε σάν έ'να σπασμένο, πολύτιμο φαρφουρένιο 
V i/Tf

Έ'άγαινε σιγά-σιγά εμπρός. Όπίσω του ακολουθούσε ή λοχαγίνα
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[Λί την μητέρα καί τό παιδί της, κατόπιν ό άλλος κόσμος, σαν σε 

κηδεία.
Ό Μπλάγοϊε έτρεξε ξεσκούφωτος από την μεχάνα.
Ό λοχαγός τόν άρπαξε άπό τό χέρι.
— Στάσου, είνε βαρεία πληγωριένος ! Πολύ βαρειά.
— ΙΊοιός είνε βαρειά ; Ποιος τό λε'γει αυτό Νά τό γράμμα...· 

ό σύντροφός του Ίόλε —
Ωσάν τρελλός, παρατηρώντας γύρω του, ό Μπλάγοϊε,έπε'ρασε μ.έσα 

άπό τό πλήθος εϊς την άκραν χωρίς νά ίδγϊ τόνγυιό του.
— Μά που είνε λοιπόν ;
— Έδώ είμαι, τατά ! χαϊδευτικά άπεκρίθηκε ό γυιός, γυρίζοντας 

εις τό ενα του πόδι καί άκουμ,βώντας εις τό δεκανίκι του. Νά ’μαι !
Ό Μπλάγοϊε έγύρισε αμέσως κ’ εύρέθηκε εμπρός στο γυιό του. Τόν 

έκύτταξε-τόν έκύτταξε κ’ έστρώθηκε κατά γης.
Κανένας δεν εννοούσε ν’άπομακρυνθη· "Ετρεξαν όλοι, τοϋ έρριξαν 

νερό. Ή γυναίκα με τό σκυλάκι καί μέ την όμ,βρέλα, τοΰ έχωνε κάτω 
άπό τη μύτη του ένα ριπουκαλάκι. Τόν έσήκωσαν άμεσως στά πόδια 
του. Εκείνος στην άρχη έσκούπισε τό πρόσωπό του, βρεγμένο απο τα 
νερά, έπειτα άγκάλιασε τό γυιό του, άλλά μέ τέτοια ορμή, σ&ν να 
έφοβεΐτο μην του φύγν).

ΙΙολλη ώρα δέν τόν άφινε. Έπί τέλους τόν ελευθέρωσε καί όλο τόν 
έκύτταζε εις τό πρόσωπο pin τολριώντας νά χαριηλώση τά ριάτια του 
εκεί, που ήτον άλλοτε πόδι.

— Αϊ, δόξα σοι 6 Θεός, είσαι τουλάχιστον ζωντανός. 'Όλα διορθό—
νονται. Νά αυτό... καί έπιασε τό δεκανίκι... Αυτό άπό τόν κόσαο δέν

*

θά τό χάσης ■ "Ετσι, άδε'ρφια :
Άκούσθηκαν όριιλίαις έπιδοκιαασίας.
— Νά έγώ πρώτος ! έφώναξε ό λοχαγός καί έβαλε τό χέρι του στην 

τσέπη του. Αλλά εκεί ριεσα δεν ήτον παρά ριερικαϊς όεκάοαις.—Νά το 
ώρολόγι μου με τή,ν άλυσίδα. Νά !

Ευχαριστώ, κύριε λοχαγέ 1 άποκριθηκε ό στρατιώτης κάμνοντας 
σχήμα. Κράτα, τατά ! άλλο χέρι δέν έχω !

— Νά, την κεχριμπαρένια μου πίπα. ’Αξίζει δυό δουκάτα, είπεν ό 
υπάλληλος Στέφος.

— Ευχαριστώ, άδε'ρφια ! Κράτα, τατά !
Πάρε γιά καπνό ! είπε καί ό έμπορος των πανικών Μαρένκο κα! 

έβγαλε μ,ερικά φλωριά.

Ο απόμαχος μέ κόπον κρατώντας τά δεκανίκι, έβγαλε τό κασκέτο 
του καί τό έπρότεινε του εμπόρου.
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— Ευχαριστώ αδέρφια. Κράτα,τατά !
Ο Μπλάγοϊε έπήρε το κασκέτο καί έβαλε μ,έσα το ώρολόγι, τήν πί

πα καί τα δουκάτα.
*0 κόσμος άρχισε νά ρίχνη μέσα στό κασκέτο.Μεταξύ στους ταξει- 

διώταις ήσαν καί μ,ερικοί άδελφοί μας οώσσοι. Αυτοί μέ τήν «πλατεία 
καρδιά,» έρριξαν χωρίς λογαριασμό.

Ό στρατιώτης όλο ευχαριστούσε : «σπολάτη, άδέρφια,» «σπολάτη, 
αδέρφια,» άλλα ή φωνή του έγίνετο όλονένα βαθύτερη. Αΰταίς ή δυό 
λέξεις, άρχιζαν νά λαμβάνουν εκείνη την μουσική καί τόν ρυθμόν όπως 
εις τούς τυφλούς, εις τά πρόθυρα των εκκλησιών, αυτός δέ ήσθάνετο 
όλονένα περισσότερο, ότι είνε σακάτης καί ζητιάνος. Καί σιγανά χον
δρά δάκρυα έτρεξαν σάν του Μαίου τη βροχή.

— Κύτταξ’ έκεϊ! είπεν ό Μπλάγοϊε.—Γι’ αύτά τά μικρά πράγματα 
κάθεται καί κλαίει' Τί είνε μ,αθές; "Ενα πόδι; Αί, άδελφέ! Καί τό άλ
λο...ολίγο έλειψε νά εΐπή «θά ξαναφυτρώση», άλλά έφυλάχθηκε!.. 
’Από τόν κόσμο δέν θά τό χάσης.

Καί ύστερα άπό αύτό, άρχισε νά κλαίη κ’ εκείνος.
— Λοιπόν τί νά τά κάμ,ωμεν όλα αύτά τώρα;
Καί έρριξε κατά γης τό κασκέτο μέ την έλεημοσύνη καί χωρίς έννοια 

έκάρφωσε τά μάτια του στον ουρανό, σάν νά περίμ.ενε άπ’ έκεϊ την 
άπάντησι.

— ΓΙηγαίνομεν άπ’ έδώ, είπεν ή λοχαγίνα εις τόν άνδρα της. ’Εδώ 
είνε δυστυχία, πίκραις, καί ’μεΐς... Έκτύταξε τόν άνδρα της, τά πα
χουλά μαγουλάκια τοΰ παιδιού της... κ’ έμεί·, δόξα σ’ ό Θεός, εϊμεθα 
ευτυχείς.

Τόν Μπλάγοϊε καί τόν γυιό του μαζύ μέ ταϊς έλεημοσύναις τους έ
βαλαν εις τό αμάξι καί τούς έπηναν στην πόλ'.ν. "Ανθρωποι μέ καλή 
καρδιά τούς εύσπλαγχνίσθηκαν, ό.τι μπορούσε καθ’ ένας...

Άλλά όλα στάν κόσμο θολώνουν καί χλωμιάζουν: και ή αγάπη, καί’ 
τό καθήκον, καί ή συμπάθεια! Καί είνε δύσκολο μάλιστα νά ένθυμηθής 
την πρώτην στιγμήν. Απαράλλακτα όπως ό μαύρος Τοπούζοφ, ο 
όποιος κάθε φορά έπερνε στό ιπποδρόμιο τό πρώτο βραβείο,καί τώρα... 
κουβαλεί άγυρα...

Ό λοχαγός έκτισε πάλι 
ίδια θέσι. Τό έσκέπασε έστω,

ό σπίτι του στό Κνιάζζεβ ατς εις την 
όπως λέγουν, μέ χαρτί, άλλά γι' αύτό
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όμως ή γυναίκα του είνε ευΟυμη, τό αγόρι του γερά καί τάν τρα£α πιά 
άπό τα μουστάκια.

*0 Μπλάγοϊε γιά κάμποσο καιρό ελεγε : «άπό τόν κόσμο δέν τά 
χάνεις.» ’Έπειτα άλλαξε αυτή τη φράσι καί ελεγε : «*0 Θεός αντα
ποδίδει.» ’Έπειτα όμως τά ερριξε στό πιοτό καί γληγορα άπε'θανε. Ό
γυιός του πέρνει σύνταόι άπό τό ταμεϊον τών άπομάχων καί___ ζητεί
ελεημοσύνην !

Εϊμ,πορεϊτε να του δώσητε, άν τόν συναντήσετε.
Να αυτό καί άπό μένα.

Αγαθοκλής Γ. Κονςταντινιδης
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ΚΑΤΑ ΤΟΝ Κ. ΔΕ ΦΡΔΓΚΒΙΛ

(ΑΡΘΡΟΝ ΙΙΡίΥΓΟΝ)

Ο κ. δε Φραγκβίλ είνε έκ των ολίγων συγγραφέων ο'ίτινες πριν ή 
συγγράψωσι θεωροΰσι καθήκον αυτών νά μελετήσωσι κατά βάθος τό 
θέμα των καί νά γίνωσι κάτοχοι αύτοΰ. Οί σπάνιοι ούτοι άνδρες δεν 
ευχαριστούνται εις τά ατελή καί τά κατά προσέγγισιν. Ούδέν παρα- 
μελοΰσι χρήζον διασαφήσεως έστω καί πάρεργον. Δεν ύποστηρίζουσί 
τι είμ.ή μετά μεθοδικήν έζέτασιν, ενδελεχείς παρατηρήσεις καί έπα- 
νειλημμε'νας επαληθεύσεις- είς μόνον ’Άγγλος νομίζω ό Μ Zames Bry
ce έπεδείζατο την αυτήν κριτικήν χρηστότητα, τόν αυτόν έρωτα 
πρός τάς άμεσους πληροφορίας καί τάς έξελεγχθείσας μαρτυρίας. Τά 
συγγράμματα αύτοΰ περί τής ’Αμερικανικής Δημοκρατίας καί του ’Αγ
γλικού συντάγματος καίπεο εντελώς κατά τά λοιπά άνομοια, δυναταί 
τις είπεϊν ότι έγεννήθησαν κλασικά. Χθες μόλις δημοσιευθέντα τά επι
καλούνται προχείρως ώσεί ήσαν πραγματεία περί τής ύλης πε'ραν τής 
όποιας είνε περιττόν ν’ άνατρέ^ωσι, διότι ή έν αυτή αυθεντία τών 
μαρτύρων καί τών κρίσεων είνε αναμφισβήτητος.

Τά αυτά έξοχα προσόντα έπανευρίσκονται έν τοϊς δυσί τόμοις ούς 
ό κ. δέ Φραγκβίλ έξέδωκεν άρτι περί τοΰ δικαστικού συστήματος τής 
Μεγάλης Βρετανίας. Έπεθύμουν έπί τή ευκαιρία καί τή συνδρομή τοΰ 
βιβλίου τούτου νά σκιαγραφήσω διά γενικών γραμμών τό διάγραμμα, 
νά ορίσω τό πνεύμα και νά καταστήσω καταίηπτάς τάς κυρία; βά-
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σ61ς Τοΰ πρωτοτύπου τούτου οργανισμού, όστις διατελεΐ εις προφανή 
πρός τόν ήμέτερον άντίθεσιν. Έξαιτούμαι δέ την συγγνώμην τοϋ κ. 
δέ Φραγκβίλ εάν δεν καθιστώ πάντοτε γνωστάς διά διακριτικού τίνος 
σημείου τάς ιδέας,καί τά συμπεράσματα άτινα δεν έδανείσθην παρ’ αυ
τού' άλλ’ ή καθόλου συμφωνία της έμής καί της έκείνου κρίσεως έπί 
των πραγμάτων της ’Αγγλίας μοί χρησιμεύει ώς έγγύησις ότι δεν 
θά άποκηρύξη καί άποδοκιμάση τάς κρίσεις μου και εάν εύρη ταύτας 
ενίοτε παρατόλμ.ους έν συγκρίσει πρός τάς εαυτού τάς τοσοΰτον μ.ε- 
μετρημ.ένας καί άσφαλεΐς.

I

'II έκ τού συγγράμ.μ.ατος τού δέ Ψραγκβιλ κυρία έντύπωσις εινε ότι 
ό "Αγγλος δικαστής είνε πρώτιστη προσωπικότης έν τη πολίτικη κοι
νωνία, ή δέ δικαιοσύνη πρώτης τάξεως έν τώ κράτει. Οι ήμέτεροι 
δικασταί φαίνονται λίαν ταπεινοί παραβαλλόμενοι πρός τά υψηλά αυτά 
πρόσωπα. Οί "Αγγλοι δικασταί έχουσι πλήρη συναίσθησιν τού με
γαλείου αυτών.

Συντελεί δέ ό οργανισμός τού προσωπικού καί της δικαστικής υπη
ρεσίας πρός κράτυνσιν καί έξαρσιν της συνα’θήσεως ταύτης.

Πολλοί κρίνουσι την ’Αγγλίαν έκ των πεπαλαιωμένων τύπων έν 
οίς ήχοΰσιν αί λέξεις self .HOUVernement (αύτοδιοίκησις) καί τοπική 
έλευθερία' οί ουτω κρίνοντες πληρούσι τά κενά τής άμ.αθείας των διά 
των αορίστων τούτων γενικοτήτων, άν όμως έμ-βαθύνωσιν εις τόν αγ
γλικόν δικαστικόν όργανισυ.όν βεβαίως θέλουσιν έκπλαγή, διότι παρα- 
δοζως ό δικαστικός αυτής οργανισμός είνε συγκεντρωτικός. Καί όμως 
εινε τούτο όλως φυσικόν, άν τις άναλογισθή ότι ή Βασιλεία ΰπήρξεν 
ανέκαθεν ισχυρότατη έπέκεινα τής Μάγχης, ότι έξέτεινε την δύναμίν 
τος εφ όλ/',ς . η, χώρας και οτι τό δ ι κ α σ τ η ρ ι ο ν τ ο ύ Β α σ ι— 
λ ε ω ς ύπήρςε τό κύριον αυτής όογανον.

Η Αγγλία και σήμερον εν μ.ονον δικαστήοιον εχει διά τάς άστυκάς 
διαφοράς, έδρεΰον εις Λονδίνον, τό άνώτατον δηλονότι συμβούλιον, 
όπερ περιλαμβάνει όλας τάς δικαιοδοσίας: πρωτοδικείον καί έφετεΐον,— 
όλας τάς αρμοδιότητας: ήτοι έκδικάζει συνήθεις διαφοράς, υποθέσεις 
έμπορικάς, πρόσφυγάς καί διοικητικής φύσεως, άγωγάς κατά τού δημο
σίου, αιτήσεις άναιρέσεις κτλ. Καθ’ ώρισμένας έποχάς τό συμβούλιον 
διά τινων των μελών του περιοδεύει εις τάς διαοόρους κουιητείας 
καί τίθεται εις τήν διάθεσιν τών διαδίκων, άλλ’ αί πολίτικα! ύπο- 
9»σεις α. ΰ,ιοβαλλόμεναι εις τά περιοδεύοντα ταϋτα δικαστήρια συνήθως
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είνε μικράς σπουδά'.ότητος. Ούτω λοιπόν δικασταί ελασσόνες των 40 
έκπληροΰσ: μεγάλην δημ.οσίαν υπηρεσίαν, δΓ ήν ήμεϊς είμ.εθα ήναγκα-
σμένοι νά διατηοώμ.εν 359 πρωτοδικεία 26 έφετεϊα, 1 ακυρωτικόν, 87 
νομ.αρχικά συμβούλια κα! εν συμ.βούλιον της επικράτειας.

Καί είνε μέν άληθές ότι άπό τοϋ 1846, ΰφίστανται καί κατώτερα 
του άνωτάτου δικαστηρίου, των κομ.ητειών, ών ή άρμοδιότης είνε οΰ- 
σιωδώς άνωτέρα της των ήμ.ετέρων Ειρηνοδικείων" άλλα τά δικαστή
ρια ταΰτα είσί τής εκούσιας δικαιοδοσίας μή άποτελοΰντα πρώτον βαθ
μόν δικαιοδοσίας. Ό διάδικος δύναται πάντοτε νά φέριρ άπ’ ευθείας 
την ύπόθεσίν του ενώπιον του άνωτάτου συμβουλίου. Τά δικαστήρια 
των κομητειών είσί κυρίως, ώς πρός τάς άστικάς διαφοράς, μέσον όλι- 
γοδαπάνου διαιτησίας καί όσον οιόν τε απλής διαδικασίας πρός εί'σπρα- 
ςιν μ,ικρών χρεών. Αυτή ή ονομασία των προδίδει την έκ τής ταπεινής 
ταύτης λειτουργίας καταγωγήν των" ό μέσος όρος τών ύποβαλλομένων 
αΰτοίς απαιτήσεων άνέρχεται εις 72φρ.καί ό μέσος όρος τών καταδικών 
εϊζ 36 φρ. ές ου καταφαίνεται ότι δικαίως φέρουσι τό όνομά των. Καί ώς 
προς τάς ποινικάς υποθέσεις ΰφίστανται επίσης δικαστήρια κατώτερα 
τοϋ άνωτάτου συμβουλίου, τά δικαστήρια τών τριμήνων συνόδων εις 
τάς μ,εγαλουπόλεις καί τά άστυνομ,ικά δικαστήρια- ταΰτα όμως άποτε- 
λοΰσι βεβαίως πρώτον τακτικόν βαθμόν δικαιοδοσίας, άλλ’ ή άρμοδιό- 
της τών δικαστηρίων τούτων είνε λίαν περιωρισμένη, διότι τό άνώ- 
τατον συμ.βούλιον είνε τό κυρίως δικαιοδοτούν επί σπουδαίων άδικημά- 
των καί αΰτζ δέ τά έχοντα σπουδαιότητά τινα πλημμελήματα δύ- 
νανται τή συναινέσει του νά είσαχθώσιν ενώπιον αύτοΰ. Τοιουτοτρό
πως πάσα σχεδόν ή άπονομ.ή τής δικαιοσύνης έν ’Αγγλία είνε άνα- 
τεθειμένη εις τεσσαράκοντα υψηλά πρόσωπα ή έάν προστεθώσιν εις 
τους άνωτέρω καί οί έμμισθοι δικασταί τών κατωτέρων δικαστηρίων 
εις εκατόν πεντήκοντα.

Είνε εΰνόητον λοιπόν ότι τά τοσοΰτον ευάριθμα μέλη τοϋ άνωτάτου 
συμβουλίου, τά λαμ,βάνοντα μισθούς 125 000—2θ0 000 φρ. ευκό
λως στρατολογοΰνται έκ σώματος έπιλέκτου, καί τιμώνται περισσότερον 
τής ταπεινής καί διεσκορπισμ.ένης πληθύος τών ήμ.ετέρων δικαστών 
παντός βαθμοΰ καί πάσης τάξεως, ή πλήρης δ’ αυτών άνεξαοτησία ά- 
νυψοϊ έτι μάλλον αυτούς. Οί ’'Αγγλοι δικασταί θεωρούνται υπέρτεροι 
τών ήμετέρων κατά την άμεροληψίαν καί άκεραιότητα, άλλά τοϋτο 
δεν οφείλεται μόνον εις την ίσοβιότητα, ή έγγύησις τής ισόβιό— 
τητος είνε ίσως ήττον βεβαία έν ’Αγγλία ή έν Γαλλία καί ή έφαρμογή 
αυτής έχει μ.είζονας περιορισμ,ους. Έν Αγγλία ή ίσοβιότης ήσφαλίσθη 
συνταγματικώς μόνον εις τά μέλη τοϋ άνωτάτου συμβουλίου καί ταΰτα
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όαως δύνανται νά παυθώσι τή αιτήσει των δύο βουλών, ή δ: παυσις 
τών δικαστών τών δικαστηρίων τών κομητειών άφίεται εις την κρίσιν του 
λόρδου σφραγιδοφύλακος, ώς καί ή τών δικαστών τών τρίμηνων συ
νόδων, καίπερ διωρισμένων ίσοβίως· τοιαΰται όμως παύσεις ουδέποτε 
συμβαίνουσι διότι ή κοινή γνώμη θα άπεδοκίμαζεν ίσχυρώς πάσαν 
παϋσιν όφειλομένην εις τήν πολιτικήν μ,εροληψιαν. Η ευαισθησία και 
ή έπαγρύπνησις της κοινής γνώμης αποτελεί έγγύησιν άσφαλεστέραν 
της ίσοβιότητος διά τούς δικαστάς καί άναπληροϋται δΓ αυτών άπο- 
τελεσματικώς ή παράλειψις της αναγραφής αυτών έν τώ Συντάγματι, 
την έλλειψιν δέ ταύτην του Συντάγματος άναπληροΐ ό δικαστικός ορ
γανισμός παρέχων ασφαλείς εγγυήσεις δικαιολογούσας την εμπιστοσύνην 
καί τό σέβας οΰ άπολαύουσι τά δικαστήρια. Η εκλογή τοϋ προσω
πικού κανονίζεται κατά τρόπον άπομακρύνοντα τοϋ δικαστοϋ άπαξ 
διορισθέντος πάσαν φιλοδοξίαν, πάσαν ελπίδα, ή φόβον, πάσαν αιτίαν 
έκλιπαρήσεως ή ραδιουργίας. Τό προσωπικόν τοϋ δικαστικοϋ κλάδου 
δεν αποτελεί ώς παρ’ ήμ.ϊν ιεραρχίαν ύποτεταγμενην εις κανόνας προα
γωγής, δέν άπασχολεϊται άδιακόπως περί μεταθέσεως καί προβι- 
βασμοϋ.

Ή ένασχόλησις αύτη δέν άπάδει βεβαίως προς τήν δικαστικήν χρη
στότητα καί ευσυνειδησίαν, άλλ’ όμως ότι ή Κυβέρνησις δύναται δι’ 
αυτών νά άσκήση επιρροήν έπί τών δικαστών καί τοϋτο αρκεί ΐνα ο
πωσδήποτε διασείση προς βλάβην τοϋ δικαστικοϋ θεσμοΰ τό τεκαήριον 
περί τής ανεξαρτησίας τών δικαστών, προς ό ρυθμίζεται ό ποός αυ
τούς σεβασμός τοϋ κοινοΰ. Έν ’Αγγλία ή ιεραρχία έστίν άγνωστος 
ώς καί οί προβιβασμοί καί αί μεταθέσεις. Οί Είρηνοδίκαι justice 
Ol peace τών τριμήνων συνόδων είσίν ίδιώται μή έχοντες ούτε τήν 
βαθμολογίαν ούτε τάς βλέψεις τοϋ επαγγέλματος. Οί δε δικασταί τών 
δικαστηρίων τών κομητειών δύνανται μέν νομίμ.ως νά προαχθώσιν εις 
τό άνώτατον συμβούλιον, άλλ’ όμως, κατ’ άναλλοίωτον έθιμον, ουδέ
ποτε συμβαίνει τοϋτο. Οί δικασταί τοϋ άνωτάτου συμβουλίου έκλέγον- 
ται έκτων δικηγόρων ούς συνιστά μακρόν καί ένδοξον στάδιον. Ή στιγ
μή τοϋ διορισμού αυτών έκ τοϋ δικηγορικού σωματείου εις τό άνώτα
τον συμβούλιον είνε ή μόνη καθ’ ήν ή εύνοια καί οί υπολογισμοί τής 
πολιτικής δύνανται ν’ άσκήσωσι επιρροήν έπί τής τύχης αύτών, άπαξ 
όμως διορισθέντες διαμένουσιν, έκτος όλιγίστων εξαιρέσεων,έν ή θέσει 
άρχικώς έκλήθησαν, τών θέσεων δ’ ούσών σχεδόν ίσων, ώς πρός τήν 
σπουδαιότητα και τάς αποδοχάς, ούδείς υπάρχει άποχρών λόγος ίνα 
έπιθυμήσωσι μεταλλαγήν. Προσθετέον ότι, κατά κανόνα, ούδέποτε ά- 
πονέμονται τοίς δικασταίς παράσημα ή άλλαι διακρίσεις, ώστε ούδε-
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ιααν εχοντες τοιαύτην έλπίδα δεν καθίστανται ύποπτοι οτι πράττουσί 
τι χάριν ταύτης.

II

Έκ της άφηρημενης ταύτης περί του άγγλου δικαστοϋ ίδε'ας, πει- 
ραθώμεν ήδη νά έζηγήσωμεν ζώσαν εικόνα. Προς τοΰτο ανάγκη νά 

’ίδωμεν αυτόν έπί της έδρας του καί συν αύτω δρώντα τά λοιπά δικα
στικά όργανα.

Γάλλος εισερχόμενος εις ’Αγγλικόν δικαστήριον κατά την διεξαγωγήν 
ποινικής δίκης οΰδέν των προσώπων αναγνωρίζει άτινα έσυνείθισε νά 
βλέπν) έν αύτω.Παρατηρεί άνθρωπόν τινα τεταραγμένον,τεταπεινωμε'νον, 
ον έτερος εξετάζει,δστις έχει ήθος δυσμενές, πιέζει τόν δυστυχή διά σο
φιστικών ερωτήσεων, προσπαθεί νά τόν θορυβήσν), τω ρίπτει κατά πρό- 
σωπον τό παρελθόν του έαν δεν είνε άκηλίδωτον, λαμβάνει σημείωσιν 
των άντιφάσεών του—τις ούτος ; ό άνακριτής βεβαίως ; ούδαμώς — 
είνε ό συνήγορος του κατηγορουμένου’ ό εξεταζόμενος δμως βεβαίως 
είνε ό κατηγορούμενος ; οΰχί’ είνε μάρτυς, ό άστυφύλαξ ’ίσως ό συλ
λαβών τόν ένοχον. Ταϋτα έκπλήττουσι τόν Γάλλον παρατηρητήν κ·ά 
ΰπάρχουσι άποχρώντες λόγοι νά έκπλαγή έτι μάλλον. Έν όσω ή διά 
λόγων μονομαχία εξακολουθεί μεταξύ των δύο άντιπάλων, την προσο
χήν τοϋ παρατηρητοΰ προκαλοΰσι δύο έ’τερα πρόσωπα ά*ροώμενα έν 
σιγή των συζητήσεων’τό πρώτον φαίνεται λίανπερί αυτών ένδιαφερόμενον, 
άλλ’ ούδείς τω άποτείνει τόν λόγον καί εις οΰδένα άποτείνει τόν λόγον’ 
θά είναι βεβαίως μάρτυς περιμένων τήν σειράν του ή μάλλον ό πολιτι- 
κώς ένάγων ; ουδόλως — είνε ό κατηγορούμενος, εϊς όν μόνον έτέθη τό 
έρώτημα έν άρχή τής δίκης’ άν άναγνωρίζν) ή άρνήται τήν άλήθειαν 
τής κατηγορίας. Τής άπαντήσεως γενομένης ούδείς ενοχλεί αύ,όν. 
Έάν οί δικασταί άποπειραθώσι νά τόν έξετάσωσιν ή έάν μελετήσαν- 
τες τήν δικογραφίαν, τοϊς έπέλθτ) ή ιδέα νά ύπαινιχθώσι τά προηγού
μενά του, ώς πράττουσί πολλάκις διά τούς μάρτυρας, θά έπιπληχθώσιν 
αΰστηρώς υπό τοϋ δικαστοϋ. Τό έτερον πρόσωπον περιβεβλημένον τή- 
βενον καί Φενάκην, κύπτει έπί φύλλου χάρτου: μετά πασαν έρώτησιν 
πρός τόν μαρτυρα λαμβάνει σημείωσιν και άφοΰ παύση) γράφων ποιεί 
σημεϊον οτι ό δικηγόρος δύναται νά έξακολουθήση τήν έξέτασιν’ μετά 
δέ τό πέρας τής συζητήσεως έκτίθησι προφορικώς τοϊς ένόρκοις έν άνα- 
λυτική άνακεφαλαιώσει, τάς υπέρ τοϋ κατηγορουμένου και κατ’ αύ- 
τοϋ μαρτυρίας, καί τά έπιχειρήματα έν ή ούδεμίαν φαίνεται ότι έχει 
ίδιαν γνώμην, ή ότι θέλει νά έχή. Εκ τών ανωτέρω κρίνων τις θά υπέ-
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Οετεν ίσως ότι ουτος εΓνε ό γραμματεύς τοΰ δικαστηρίου καί όμως είνε 
αυτός ουτος ό δικαστής. Αί τέσσαρες αΰται δυναταί πλάναι καθιστώσι 
καταφανή την άντίθεσιν τής Γαλλικής και ’Αγγλικής δικαιοσύνης. Αί 
σκηναί τοΰ γνωστού δράματος όλως διαφόρως παρίστανται ήμΐν έκεϊθεν 
τοΰ πορθμοΰ. Δεν έπανευρίσκομεν τον κατηγορούμενον επί τοΰ έδωλίου 
αΰτοΰ,τόν εϊσαγγελε'α κεραυνοβολοΰντα αυτόν, τόν πρόεδρον όστις πριν 
ή τόν δικάση τόν εξετάζει κατά τρόπον έμφαίνοντα ότι έσχημάτισεν 
ήδη πεποίθησιν περί τής ενοχής του. Ευλόγως δύναται τις νά υπο- 
θέστι ότι εΰρίσκεται εις άλλον κόσμον. Το πλεονέκτημα της στάσεως 
ταύτης τής δικαιοσύνης εΐνε μέγιστον ένεκα ■ αύτης διατηρείται α
κέραιον τό τεκμήριον περί τής άμεροληψίας τοΰ δικαστοΰ και η εις αυτόν 
εμπιστοσύνη, είνε δε τοΰτο τοσούτω μάλλον αναγκαΐον καθ όσον εις μό
νον δικαστής εκπροσωπεί ολόκληρον τό δικαστήριον.

Κατά γενικόν κανόνα έν Αγγλία είς μόνος δικαστής άπονεμει τήν 
δικαιοσύνην. Έν τοϊς ήμετέροις δικαστηρίοις ένθα τό πολυρ.ελές αυτών 
είναι ό κανών,ή ευθύνη μερίζεται, καλύπτεται- ό άγλλος δικαστής του
ναντίον φέρει τήν ευθύνην τής γνώμης του ολόκληρον καί μετά παρρη
σίας, τοΰτο δέ συντελεί ούσιωδώς πρός άνύψωσιν αύτοΰ. ΊΙ έντύπωσις 
ήν εμποιεί ό άγγλος δικαστής είς τόν γάλλον παρατηρητήν συμπληροΰ- 
ται καί εκ των εξής- ό άγγλος δικαστής είνε κύριος έαυτοΰ είνε δύνα- 
μις- δεν έχει ΰπεράνω αύτοΰ τόν υπουργόν τής Δικαιοσύνης, διότι ό 
λόρδος σφραγιδοφύλαξ είνε μέν ό πρώτος δικαστής τοΰ Βασιλείου άλλά 
τοΰτο καί μόνοντό άνώτατον συμβούλιον δι’άποφάσεως τοΰ σώματος κα
νονίζει τάς έμπιστευθείσας αύτώ υπηρεσίας, παρ’οΰδενός λαμβάνει δια
ταγής καί είς αύτό μόνον ΰπακούουσι τά άπαρτίζοντα αυτό μέλη, έξ 
αύτοΰ δέ άπορρέουσι πάντες οϊ δικονομικοί κανόνες. Ό νομοθέτης ένε— 
πιστεύθη τήν κωδικοποίησιν αύτών είς τό άνώτατον συμβούλιον. Ό έν 
περιοδεία.δέ δικαστής είνε ελεύθερος είς τάς κινήσεις του, αύτός ούτος 
ορίζει τό δρομολόγιόν του καί τάς ήμέρας τών συνεδριάσεων- έν τή 
ενασκήσει τής άνατεθείσης αύτώ εντολής άπολαύει πλήρους σχεδόν έλευ-' 
θεριας. Ο άγγλος όικαστης ασκεί ου μόνον την δικαστικήν αστυνομίαν 
αλλ’ έν γένει έξουσίαν ής ή δύναμις καί τό αύθαίρετον καθιστά ταύτην 
φοβεράν. Ή δικαιοδοσία τοΰ C Ο Π t C m ρ t τώ έπιτρέπει νά έπιβάλν) 
ποινήν φυλακίσεως άπροσδιορίστου είς οίονδήποτε παραλείποντα τόν 
όφειλόμενον αύτώ σεβασμόν καί έκτος έτι τοΰ ακροατηρίου η άπειθοΰντα 
εις τας διαταγής του- είς δημοσιογράφον, έπί παραδείγματι, όστις έξέ- 
θηκε τάς δικαστικής συζητήσεις κατά τρόπον κριθέντα άτοπον υπό τοΰ 
δικαστηρίου, ή είς τά μέλη ένοριακοΰ συμβουλίου ψηφίσαντα νά μή 
δοθή συνδρομή πρός έκτέλεσιν δικαστικής άποφάσεως.
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Διά της διαδικασίας ταύτης του contempt διέρ,ειναν πολλοί εις την 
φυλακήν έπι μακραν σειράν ετών, ή προνομία δέ αΰτη καί σήμερον 
ετι έχει πλήρη ϊσχυν, καί εϊνε άξιον παρατηρήσεως δτι τό δικαίωμα 
τής βασιλικής χάριτος, εϊνε άνίσχυρον πρός μετριασμόν των αποτελε
σμάτων αυτού. Εις τάς ποινικάς υποθέσεις τα δικαστήρια, ώς πρός την 
έπιβολήν τής ποινής έχουσι μέγα στάδιον σχεδόν εις μόνην την κρίσιν 
αυτών, άφίεται ή επιβολή του ελάχιστου ή του ανώτατου αυτής όρου. 
Ταΰτα άποφασίζουσι την συγχώνευσιν ή την διαδοχικήν άπότισιν τής 
ποινής κτλ. Προσθετέον δέ ότι, μή δεσμευόμενα υπό τής ετυμηγορίας 
τών ενόρκων δυνανται ν’ άπαιτήσωσι την έπανάληψιν τής διασκέψεως 
αυτών καί έάν δεν εύρίσκωσιν ορθήν καί τήν δευτέραν λυσιν, δικαιούν
ται νά μή έκδώσωσι τήν άπόφασιν καί να παραπέμψωσι τήν ΰπόθεσιν 
εις άλλην σύνοδον.

Τήν ευθύνην τέλος τής διευθύνσεως τής δικαστικής υπηρεσίας δεν φέ
ρει ώς έν Γαλλία ό υπουργός, πρόσωπον πολιτικόν, άλλα τό άνώτατον 
συμβούλιον,όπερ αποτελεί αυτόνομον σωματεΐον ολόκληρος δέ ή ευθύνη 
κ αλής απονομής τής δικαιοσύνης βαρύνει τόν δικαστήν μόνον, 
καί δικαίως, διότι έχει ουτος πλήρη ελευθερίαν ένεργείας. Τούτων ένε
κα τα δικαστήρια έν Αγγλία περιβάλλονται δι’εξαιρετικού σεβασμού, 
παρέχοντος κύρος εις τάς αποφάσεις αυτών. Ό δικαστικός ήμών κλάδος 
τοσοΰτον άλλως άξιος ύπολήψεως καί δικαίως τιμώμενος άγνοεϊ πάντα 
ταΰτα. Ή άνάμιξις τού υπουργού τής Δικαιοσύνης εις πόέν μέτρον τεΐνον 
πρός έξασφάλισιν τής ορθής άπονομής τής δικαιοσύνης, σμικρύνει τήν 
ευθύνην αυτού, άλλα συγχρόνως καί τήν πρός αυτόν έμπιστοσύνην, ενεκα 
τής φαινομένης έξαρτήσεώς του έκ τής διοικήσεως- οί λεπτομερείς κα
νονισμοί, οί δεσμεύοντες τόν δικαστήν έν τή ένασκήσει τού καθήκοντος 
αυτού, τό πολυμελές τών δικαστηρίων, ή μυστικότης τών διασκέψεων, 
άφαιροΰσιν έκ τών άποφάσεων, τήν προσωπικότητα καί βαρύτητα. 
'Ο "Αγγλος δικαστής βέβαιος περί τού γενικού σεβασμού, δέν θεωρεί 
εαυτόν ΰπόχρεον, ώς παρ’ ήμίν, νά λαμβάννι πάντοτε επίσημον καί επι
βλητικόν ήθος, έκ φόβου μή παρίδωσι τόν όφειλόμενον πρός αυτόν σε
βασμόν δύναται νά φέρεται πατρικώς, οίκείως, νά εΰφυολογή καί πέ
ραν έτι τού δέοντος, πάντα ταΰτα τό κοινόν τά άνέχεται άνευ πάρε 
ξηγήσεως. ΓΙολλάκις παρά τοϊς νεαροίς ήμών δικασταίς καί τοίς μκλλον 
διακεκριμένοις καταφαίνεται ή άνησυχία τού υπαλλήλου τού γινώσκοντος 
ότι έχει άνωτέρους, ότι ΰπεράνω αυτού εϊνε ό υπουργός, ουδόλως δέ συ
ναισθάνονται ότι έκπροσωποΰσι τήν τρίτην εξουσίαν άλλ’έν ’Αγγλία, έν 
τώ φέροντι φενάκην προσώπω, δέν καταφαίνεται ή ίδιότης δημοσίου 
λειτουργού, άλλ’ απλώς ή τού άνθρώπου- ό άνθρωπος δ οΰτος δεν αί-

τομοςβ’. ιουνιος— 1894. 29
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Ή στάσις του “Αγγλου δικαστοΰ, εν περιπτώσει άγωγής κατά του 
κράτους ή κατά των δημοσίων λειτουργών, άνυψοϊ αυτόν έτι μάλλον. 
Έν Γαλλία τακτικόν δικαστηρίου δεν δύναται νά άπευΟύν·^ διαταγάς 
εις τάς διοικητικάς άρχάς, διότι οί δημόσιοι λειτουργοί έν τή ενα
σκήσει των καθηκόντων αυτών δεν υπάγονται εις την δικαιοδοσίαν του, 
ούτε αί πράξεις αυτών εις τήν άρμοδιότητά του" έάν δέ τό δικαστη
ρίου ύπερβή τά καθήκοντά του, άπόφασις περί άρσεως συγκρούσεως δια- 
κωλύει τήν περαιτέρω ένέργειάν του καί φέρει τήν άμφισβήτησιν ένώ- 
πιον ειδικών δικαστών, έμπεφοοημένων έκ διοικητικών ιδεών καί άφω- 
σιωμένων εις τά συμφέροντα του κράτους· άνάλογ.ν τι ισχύει καί έν 
’Αγγλία, ώς πρός ούς υπουργούς. “Ενεκα τής ΐδιότητος αυτών ώς ύ- 
πηοετών τοϋ στέμματος,μετέχουσι τών προνομιών αυτοΰ, καί καλύπτον
ται ύπό του άξιώματος the King' Ciin do 110 wrong', όπερ έχει τήν 
έννοιαν οΰχί ότι ό Βασιλεύς δέν δύναται νά πράξη] τό κακόν, άλλ’ ότι 
δέν δύναται νά προξενήση κακόν δικαστικώς έπανορθώσιμον. Δεν έπι- 
τρέπεται έγερσις αγωγής κατ’ αυτών ώς έκπροσωπούντων τό κράτος 
είμή μετά αϊτησιν άδειας πρός τούτο, ήν ό γενικός Εΐσαγγελεύς δύ- 
ναται κατά τήν κρίσιν- του ν’ απόρριψη]' τούτο δέ έχει τι τό παραδό- 
ξως παρεμφερές πρός τό προνομίου τών δημοσίων λειτουργών,τό καθιε- 
ρωθέν ύπό τού Συντάγματος ήμών τού έτους VIII. ’Επί πλέον τά δι
καστήρια δέν οίκειοποιοΰνται τό δικαίωμα νά έπιτάξωσι τοΐς Υ
πουργοί; ή νά άπαγορεύσωσιν αΰτοΐς πράξεις, άς ό νόμος διά γε
νικών μόνον έκφράσεων απαγορεύει ή έπιβάλλει εις αυτούς· ή νομο
λογία αΰτη έμπνέεται έκ τού γνωστού ήμϊν άξιώματος ότι, ή Κυ- 
βέρνησις δεν πρεπει νά διακωλύηται έν τή έλευθερία τής πολιτικής 
δράσεώς της ύπό άρχήςι μή έννοούσης τάς άνώγκα; τής πολι
τικής.

Εκτός τών ανωτέρω περιορισμών άπαντες οΐ δημόσιοι λειτουργοί 
ύπάγονται εϊς τό κοινόν δίκαιον. Μία μόνη δικαιοσύνη ύφίσταται 
κοινή αΰτοις και τοΐς ϊδιώταις, διά τε τάς διοικητικάς καί τάς 
άστικάς πράξεις, ούδεις, δέ ούδ’ αυτός ό στρατιώτης δύναται ν’ ά- 
παλλαγή τής ευθυνης, πράξεως κριθείσης έπιζημίου εις πολίτην, έπι- 
καλούμενος τήν διαταγήν του άνωτέρου του. Ό άνώτερος δέν σώζει 
τόν κατώτερον ασκεί δέ προσέτι ό δικαστής διοικητικήν τινα κη - 
δεμονίαν έπί τών έπιχωρίων άρχών. Δύναται, έπί παραδείγματι, τή
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αιτήσει φορολογούμενου να καταδικάση τό δημοτικόν συμβούλιον 
πόλεως, ν’ άποδώση εις το δημοτικόν ταμεϊον δαπάνας μη δεδικαιο- 
λογημένας' η να διατάξνι ένοριακον συμβούλιον να έπιβάλη φόρον 
πρός συντήρησιν του εφημερίου, η χάριν άλλων υπηρεσιών εάν δε τό 
συμβούλιον δεν συγκατατίθεται, να φυλάκιση τά μέλη της απειθούς 
πλειονοψηφίας. Δύναται έπίσηί τη αιτήσει ιδιώτου νά ΰποχρεώση 
τό ένοριακον συμβούλιον νά τηρη τακτικήν λογιστικήν υπηρεσίαν 
και νά έχη τά βιβλία του εις την διάθεσιν των φορολογούμενων. 
Προσέτι δικάζει περί του κύρους των επιχωρίων εκλογών, ώς λ.χ. 
περί της εκλογής δημοτικού αστυνόμου (alderman)· τούτο δέ οΰδέν 
έχει τό παράδοξον, διότι πρό πολλού ηδη οί δικασταί τού άνωτάτου 
συμβουλίου κρίνουσι περί τού κύρους τών βουλευτικών εκλογών. ΓΙασαι 
αΰται αΐ προνομίαι προσδίδουσιν εις τό πρόσωπον τού δικαστοΰ χα
ρακτήρα ολως διάφορον τού τών ήμετέρων, περιορισμένων εις τό 
δικαστηριόν των, διατελούντων ξένων πρός παν δ,τι θίγει την πολι
τικήν καί την διοίκησιν καί ανικάνων εις τοιαύτας περιπτώσεις νά 
προστατεύσωσι τά ιδιωτικά δίκαια, ών εΐδικώς τοΐς ένεπιστεύθη ή 
παραφυλακη.

(Ε. Bout my)

Μιλτιάδης II. Ηλιαλης
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ABO TON MUM KAI TON
(ΜΟΛΥΒΙΕΣ)

Δ'.

Άς σάς διηγηθώ καί την βραχεϊαν συνεντευξο.ϋλά μας άπό τά Σκάν- 
σεν με την οικογένειαν των Λαπώνων. Τό κυριωτερον χαρακτηριστικόν 
των: εϊνε όλοι κοντοί.

Τους έρωτώμεν λοιπόν:
— Καί γιατί δεν ψηλόνετε;
— Καί πώς να ψηλώσουμε, άπαντά ό αρχηγός τής οικογένειας, δεν 

βλέπετε σέ τί γαμοκέλαις περνούμε τον καιρόν μας; Εσείς ποϋ κάθεσθε 
στα ψηλά, ψηλόνετε.

Αί καλύβαι των απαράλλακτοι περίπου πρός τάς ΐδικάς μας των 
ποιμένων.

"Αν καί ήξευρα ότι εΐνε διαμαρτυρόμενος την θρησκείαν, οΰχ ήτταν 
τόν ήρώτησα.

— Καί γιατί έχεις μόνον μίαν γυναίκα:
— Γιατί δεν έ/ω πολλά νά ζήσω περισσότεραις.

Εχετε καί σείς ς την χώρα σας πτωγούς καί πλουσίους;
— ΙΙώς δέν έχομεν; όπως καί σέ σάς.
— Καί ο πλουσιώτερό; σας τί νά έχτ,;
— Ώς διακόσια τάρανδα (είδος έλάφων).
Η Λαπωνοποΰλά του, δωδεκαετές κορίτσι, με τά γρυσά της τά 

μαλλιά, τά γαλανάτης μάτια, τό ήλεκτροειδές ■ οΰ γρώματος, συμ
παθέστατη. Οταν τής έδώσαμε μικρόν φιλοδώρημα, ρ.άς έκαμεν ΰπο-
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κλίσεις άπαραλλάκτως ώς εις την τελευταίαν του ’Ωδείου συναυλίαν αί 
κομιλφώ μαθήτριαι ενώπιον των Βασιλέων καί του κοινού.

Μία κυρία εις Κοπενάγην μοΰ έλεγεν ότι τό έλάττωμα τών Βο
ρείων λαών είνε ή υπερβολική άπάθεια. Τό ελάττωμα η την άρετήν, 
άν θέλετε, την ήσθάνθην εις βάρος μου κυρίως από τούς σιδηροδρομι
κούς Σουηδονορβηγούς υπαλλήλους.

Ούτε εις ποιαν αμαξοστοιχίαν μπαίνεις τούς κόβει, ούτε που θά 
έξέλθτρς φροντίζουν να σέ είποΰν, ούτε πόσα λεπτά εις έκαστον σταθμόν 
τό τραίνο στέκει, ούτε που είνε ό σταθμός του γεύματος ή του δείπνου.

Άπό Στοχκόλμης εις Σουσσβάλδ ήλθον δι' άτμοπλοίου μετά εικο
σιτετράωρον πλοΰν. Εις τον σταθμόν τής Σουσσβάλδ βλέπω παρατε- 
ταγμένας τρεις αμαξοστοιχίας. Ερωτώ τό τραίνο τής Δρόντιεμ, όπου 
μετέβαινα. Μου δεικνύουν την πρώτην, εισέρχομαι, τοποθετούμαι, κα- 
λοκάθουμαι, τοποθετώ τά διάφορα πράγματα, ανοίγω τόν Μπαίδεκερ κα' 
φυλλοδιφώ' άλλ'άφότου διάβασα εις τό εις Όμπεραμεργκάου ταξείδι του 
μοναδικού Δζέρωμ, ότι τίποτε δεν ευφραίνει τόσον τούς οδηγούς όσον 
τό νά τούς δείχνιρς κάθε λίγο τό είσιτήριόν σου, έχων ΰπ’ δψιν καί 
την απάθειαν τών Σουηδών, εις τόν πρώτον διαβάντα άπό τής άμά- 
ξης μου γαλονοφόρον υπάλληλον, του δεικνύω τό άπό Σουσσβάλδ εις 
Δρόντιεμ είσιτήριόν καί τόν ερωτώ :

— Αύτό δεν είνε τό τραίνο που πηγαίνει εις Δρόντιεμ ;
— Τί λέγεις . άπαντα. Μέ αυτό θά βγήτε αύριον εις την Στοχ- 

κόλμην
ΤΙρχόμην έκ Στογκόλμης διά θαλάσσης κ’ έπρόκειτο να έπανέλθω 

διά ξηράς! Μόνον ποΰ δεν πέταξα έξω καί τά προσκεφάλαια του βα
γονιού κ’ εξέρχομαι. ΙΙαραδίδομαι εις τόν γαλονοφόρον όστις μέ οδηγεί 
εις τό δεύτερο τραίνο. Έδώ, μοΰ λέγει, μάλιστα, έχετε ελπίδας νά 
πάτε εις Δρόντιεμ. Τοποθετούμαι έκ δευτέρου ασφαλής πλέον’ αλλά 
τό φάσμα τού άγγλου εΰθυμολόγου Δζέρωμ, τού όποιου τόσα άνθηρό- 
τατα άρθρα έδημοσίευσε τό «Νέον Πνεύμα, “ έπανέρχεται λέγον μοι : 
τί χάνεις άν ξαναδείξιρς καί πάλιν τό είσιτήριόν σου; ’Ακριβώς την ώραν 
εκείνην νέος γαλονάτος σιδηροδρομικός, μέ χρυσά καί παράστημα αλη
θούς στρατάρχου. Νέα έξοδος εισιτηρίου, νέα Ιπανάληψις τών λέξεων 
Σοΰσσβαλδ-Δρόντιεμ,άφοΰ καμμίαν άλλην δέν ήξεύρω. Καί όμως έν- 
νοείς ότι σοΰ άπαντά μειλιχίως, φιλομειδώς :

— Μάλιστα εις Σοΰσσβαλδ, πολύ καλά είσθε.
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’Ακούει; μόνον το Σοΰσσβαλδ καί ΰποπτεύων νέαν παρεζήγησιν συ
νάζει; άπό όλα; τα; γωνία; ττj; ευρωπαϊκή; περιοχή; σου πάν ό,τι 
άγγλογερμανικόν ή γαλλονορβηγικον ευρίσκει; και του το πέτα; κατά

μουτρα λε'γων :
— "Ερχομαι άπό το Σοΰσσβαλδ καί πηγαίνω εί; τό Δρόντιεμ. Καλά 

εΰρίσκομαι;
Του τό λέ; μία, του το λέ; δυο, του το λέ; τρεΐ;, τεσσαρε;, εω; 

ότου μεταβάλλεται εί; τα χείλη σου εί; άληθέ; Κύριε ελέησον και τότε 
αυτό; άνανήφων, άνοίγων τού; οφθαλμού; του, μειδιών οιονεί εν μετά
νοια, σπεύδει να σά; άπαντήστ, :

__ "Ο ! μά δεν κάθεσθε διόλου καλά, περάστε παρακαλώ εί; τό
τρίτο τραίνο !

Καί ό μορφήν στρατάρχου έχων καί όλόχρυσον τόν πίλον, φορτονε- 
ται φιλοφρονε'στατα όλα; τό;; άποσκευά; καί μέ οδηγεί εϊ; τό τρίτον.

Χωοί; να παύσω εγώ νά τοΰ εκφράζω τού; δισταγμού; μ.ου μήπως 
καί έδώ δεν είμαι καλά. Άλλ’ αυτό; μελετά, ξαναμ.ελετά τό είσιτήριον 
ώ; νά ήτο άρχαΐον νόμισμα, καί εξακολουθεί νά λέγτρ : ναι, ναι, εί; 
Δρόντιεμ. Όπόταν βλέπω τόν πρώτον παραπλανήσαντά με οδηγόν 
θριαμβευτικώ; έπανερχόμενον, διότι καί άλλο; συνάδελφό; του έπλα- 
νήθη, άρπάζοντα τού; σάκκου;, τέσσαρα; έν όλω, καί μετά σπουδή;, 
νευρικώτατα, άπάγοντά με όπίσω εί; τό δεύτερον.

— Έδώ τώρα άσφαλώ; θά πάτε εί; τό Δρόντιεμ. !
Είχα τόσον κουρασθη, ώστε δεν μέ έμελε πλε'ον πού έπηγαινα.
Φαντασθητε όμω; τί οφείλω διότι είχα άναγνώσει τά έργα τού 

Δζε'ρωμ. !

Τό τραίνο δεν πηγαίνει κατ εΰθεΐαν εί; Δρόντιεμ. Ήναγκάσθην νά 
μείνω μίαν νύκτα εί; Αίστερζούνδ.

Εάν θίλετε ν άπαλλαγήτε άπό τού; πολιτικού; καί τού; μεγαλο- 
5Χ.^ίΑΟυί δήμαρχου; μ.α;, στείλατε του; εί; την Σουηδίαν καί την Νορ
βηγίαν να διέλθουν άπό τά; μικρά; πόλει; η κωμοπόλει;, ώ; αυ
τήν τήν Αίστερζούνδ, όπου διενυκτέρευσα /ωρί; νά τό προειξεύρω.
Οσον αφιλότιμοι καί άν ύποτεθούν, άδύνατον νά μά, αύτοκτονήσουν. 

Πληθυσμό; 5000 κατοίκων, κάτι σάν τό Ναύπλ,ιον, τό "Αργό;, τήν 
Λαμίαν, την Κόρινθον, άν καί τινε; έξ αυτών, ώ; τό "Αργό; καί ή 
Λαμία, έχουν άνώτερον πληθυσμόν. Πόλις 5000 κατοίκων μέ λεωφό
ρου; ω; βουλεβάρτα, πλατεία; τά; όποια; δέν έχει ή ’Αθήνα, μ’ εζο-
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χι*^ν περίπατον θελκτικώτατον, παμμεγίστην καί πλατείαν γέφυραν 
ξυλίνην, συνδέουσαν αυτήν μέ τό νησί τό όποιον γράφεται Φ ρ ό σ ω, 
δεν προφέρεται όμως ούτω, νησί ΰπενθυμίζον την Πρίγκηπον της Κων
σταντινουπόλεως, η την μυθολογικήν νήσο τής Καλυψοΰς, μέ φωτι
σμών ΓΙαρισίων, μ.’ έπαύλεις έξαισίας, δενδροστοιχίας μοναδικάς. Έ- 
θαύμασα την εμπορικήν οδόν, τό νεκροταφεΐον τής πόλεως, τό πολύ 
τελε'σιατον ξενοδοχείον όπου κατέλυσα, μέ κάτι θεοκάμαραις, όθεν δυ
σκολεύεσαι νά ξεκολλήσης, μέ καφενεΐόν εντός τοϋ ξενοδοχείου, ξεχω
ριστόν κυλικεΐον, άναγνωστήριον, σφαιριστήριον, αίθουσαν συναυλιών, 
αναπαυτήρια, — ξενοδοχείον πόλεως 5000 κατοίκων, ώ ανυπόφοροι 
πατρινο! ξενοδόχοι, μέ έ’να έστιατόριον αχανές, πολυτελε'στατον, μέ 
μίαν περικαλλή Γραμματε'α καί θεραπαινίδας όλοδρόσους, μέ μαγειρι
κήν πρώτης τάξεως καί τιμάς έσχατης. Μέ υποκατάστημα τής ’Ε
θνικής Τραπέζης. Μέ Λαϊκήν Τράπεζαν. Καί μέ Τίβολι, ήτοι κατά
στημα διασκεδάσεως ώς τό έν Κοπενάγγι καί έν Στοχκόλμν). Αί ιδιω
τικά! οικία! ξύλιναι μέν, αί πλεΐσται, παλατοειδεΐς δέ. Μέ κήπους, 
μέ βεράνδας. Άνθοστόλισται όλαι, κατακαίνουργ.ι, πολυτελέστατα 
έπιπλωμ,έναι, ώς ήν ίδεΐν έξωθεν Καί όλα αυτά θεώμενα ύπό πρω ■ 
τοτυπωτάτην δύσιν, χρυσού μελιειδούς, αφειδώς έσπαρμένου, κάτι τι 
όλον φώς, φώς μελιχρόν πινόμενον, εϊσπνεόμενον. Τό πάν μυρίζει τάξιν, 
πολιτισμόν, νόμους, ήμ,έρωσιν. ’Ακολασία πουθενά. Μέθη πουθενά. 
ΓΙόλιν νομίζεις κουακέρων ’Εργάζονται καί αναπαύονται ή άναγινώ- 
σκουν. Τί καλαισθησία εις τά εμπορικά τής κωμοπόλεως· ανώτερα, 
πολύ άνώτερα, άπό τά ίδικά μας τής πρωτευούσης. 'Όλα περίπου 
ομοιάζουν. Καί άποκαθιστοΰν ψυχαγωγικήν τών οφθαλμών αρμονίαν. 
Εις τάς προθήκας των πάντα τά είδη όσα καί εις τά μεγάλων πόλεων. 
Τε'σσαρα πέντε βιβλιοπωλεία ώς τά του Βίλμπεργ καί Μπέκ. Είςπόλιν 
5000 κατοίκων. Εις τήν Κόρινθον τής Σουηδίας. Καί ώς ήσαν α; 
οδοί καθαραί, είθε νά ήσαν αί οίκίαι μ.ας τόσον. Ούτε ίχνος δέ αστυνο
μίας συνήντησα, ούτε μύστακας χωροφυλάκων, ούτε Δήμαρχον μέ 
βούρδουλαν. Παντού ό νόμος ό αόρατος, παντού ή τάξις ή ορατή. 
Τεσσάρων κονσέρτων καί ούκ ολίγων θεατρικών παραστάσεων ήρίθμησα 
προγράμμ.ατα τήν εσπέραν εκείνην."Οταν έβράδυαζε, τό ηλεκτρικόν φώς 
τήν περιέλουσε. Καί άντικρύ έβλεπες, άνά τά δάση τής Φρόσως, τού 
νησιού, κ’ εκεί ηλεκτρικόν. Καί πού νά λησμ.ονήσω τής αλησμόνητες 
φράουλες, ήτον Αύγουστος, κρεμοπεριχύτους. ’Ηλεκτρικόν επίσης καί 
εις τό ξενοδοχείον. ’Από γάλα ούτε εις τήν ’Ελβετίαν τόση ευτυ
χία. ’Ήθελα νά είπώ κρέμα. Διότι σπανίως σού δίδουν γάλα. Πάντοτε 
τήν κρέμαν τού γάλακτος. Ήν ουδέ Χρυσάκης εδώ κατώρθωσε. Πριν
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,«τ«χλ.β», .w'r·™ ποτήριοχ τ.,.ύτο» ·Μο»(· οϊ«
ελληνικών νεύρων. Καί εις τον λογαριασμόν σου το περνούν αντί δε
κάρας. Καί το πρωί πρωί - ή αμαξοστοιχία Ιφευγεν εις τας εξ—σε 
καλεϊ ηλικιωμένη θαλαμηπόλος με αγαθότητα μητρός. Σου φέρει πρό
γευμα τέλειον. Κάτω ή άμαξα του ξενοδοχείου περιμένει. Ό αμα
ξηλάτης έν στολή υπηρεσίας. Καί ό μεΐραξ του θυρωρείου καί αυτός 
ένστολη. Μικρά, έξυπνα, ακατάσχετα αλογάκια σε πετούν εις τόν 
σταθμόν. Έντρέπομαι νά σάς είπω τί έπληρωσα. Ούτε ό,τι πληρόνο- 
μεν εις τό χάνι του Ψυχικού δι’ ενα μεζέν! "Ολα αύτά εις κωμόπολιν 
5000 κατοίκων. Καί ούτε ένα πτωχόν συνήντησα. Ούτε ένα επαίτην 

είδα.
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Εις τάς περισσοτέρας Σουηδικάς πόλεις αι οϊκιαι, τά καταστήματα, 
αί γέφυραι, τά δημόσια κτίρια είνε ξύλινα.

Έρχεται αυθόρμητος ή συγκριτική σκέψις :
Εις Σουηδίαν ξύλα, ξύλα, ξύλα.
Καί εις την Ελλάδα,χάρις εις τούς αστυνομικούς μας, ξύλο, ξύλο, 

ξύλο.

Πρωί, πρωί επί σιδηροδρόμου άνά τούς ποταμούς, τά δάση, τά 
βουνά, τάς λίμ.νας της Σουηδίας. Αύγουστος. 1-Ιδα τό έαρ εις 
την πατρίδα φεύγων πρό τετράμηνου. Μετά τετράμηνον τό έπανευρί- 
σκω εις τον Βορραν. Δροσιά ήτις σε περιβάλλει αΐθέριον, ύγροκέντητον 
χιτώνα. Ιΐρασινάδα ητις γεμίζει τους οφθαλμούς, την ψυχήν, τόν εγκέ
φαλον, τα νεύρα, ελπίδα καί παρηγοριάν, παρηγοριάν κ’ ελπίδα. 
’Ακούω γλυκά ιαματικά κουδουνίσματα. Καί βλέπω άντιστρόφως μέ 
ο,τι γίνεται εις τόν κανονοβολισμον, όπου πρώτα τό οώς καί έπειτα ό 
κρότος, νά προοάλη από τά δάση πρώτα μία γλαφυρά ώς χιών λευκή, 
έπειτα μία ζανθη, ώς φράουλα, κατόπιν μία μελαγχροινη ώς Άνδριώ- 
τισσα κ έπειτα πάλιν μία κατάλευκη ώς Έγγλεζοποΰλα, καί μετ’αυ
τήν μία παρδαλή ώς νά μετέβαινον εις χορόν μετημφιεσμένων. Ούτε 
δέσποιναι, ούτε δεσποινίδες. (. ύτε οίκοκυραί, ούτε χωριατοποΰλες.Αγε
λάδες, φίλοι μου, άγελαδοποΰλες, χωρίς νεύρα καί υστερισμούς, χωρίς 
λογαριασμούς μοδίστρας καί λογαριασμούς τιμής.’Αγελάδες βόσκουσαι, 
ερμβάζουσαι, φιλοσοφοΰσαι. ’Αγελάδες χωρίς σύζυγον, κηδεμόνα, πα
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τέρα, παιδονόμον ή αστυνόρ/.ον καί όμως έγκρατέσταται, άγνόταται, 
αληθείς περιστερά αγελάδες. Λιατί δέν εύρίσκονται ποιηταί να έξάρουν 
την ηθικήν των. Πώς ό Τολστόης δεν τάς κηρύττει ιδεώδη πρός άπομί- 
μησιν. Νά μέσα στην άνοιξιν, μέσα στόν ήλιο, μέσ’ στην αργία" δεν 
είνε καν ούτε δασκάλαι, καί δμως δεν καταδιώκουν κανένα ταύρον διά 
νά τάς ευχαρίστησή.

£ *

Ό καιρός γλυκύτατος, γαλανώτατος, μέ ολίγα σύννεφα λευκά ώς 
παρυφάς. Αίσθάνεσθε την μυστηριώδη εσωτερικήν άνανέωσιν. ‘Ο λαός 
έχει λαμπράν έκφρασιν. Ή καρδία του ανθρώπου χοροπηδόί. Τί τελεί
ται ; Τό ταξείδι διπλασιάζει οίονεΐ τόν βίον. Εις τό αυτό χρονικόν διά
στημα άπό ’Αθηνών μέχρι Χριστιανίας, άπό Μαίου μέχρις Αύγούστου, 
πανηγυρίζετε περιοδεύοντες τέσσαρας ανοίξεις. ’Έαρ εις την Ελλάδα, 
έαρ εις την Ελβετίαν, έαρ εις Γερμανίαν, έαρ εις τόν Βορράν. 'Έαρ 
άναχωρήσας άπό Χριστιανσάνδ, ηόρα εις τάς χαράδρας καί τάς λόχ— 
μας καί τά άλση καί τά. δάση της δροσορράνου, της βαθυπράσινης Σκω
τίας. Οΐ φιλόζωοι ταξειδεύετε. Όραματικώς τουλάχιστον άγετε όμοϋ 
ζωάς πολλάς.Οί απόγονοί σας, όταν ή κεφαλαιοκρατία καταργηθή, θά 
ταξειδεύουν δικαίως δωρεάν. "Οπως περιπατοΰμεν τώρα διά τών αμα
ξιτών οδών δωρεάν. ΙΙρώτα πρώτα τά μέσα τής συγκοινωνίας θ’ άπο- 
δοθούν εις τό έθνος, αντί νά τά νέμωνται οί κεφαλαιούχοι. "Εως τότε 
ταξειδεύετε άντί πάσης θυσίας. Θεωρείτε τό ταζειδεύειν ύψιστον αγα
θόν. Καί τά ποιείν οικονομίας καί άποταμιεύειν ύψίστην βλακείαν.

Ό σιδηρόδρομος εΐνε στρωμένος παρά ειδύλλια. Ή αμαξοστοιχία 
τρέχει έν μέσω στροφών ’Απριλίου καί ποιημάτων Μαίου. Τώρα άργυ- 
ροδίναι ποταμοί. Τώρα εις την Νιρβάναν πιστεύουσαι λίμναι. Παντού 
έλατα καί δρυς. Λειμών δ’ έπ’ αυτά καί δι’ αυτών. Σπίνοι κελαδοΰν- 
τες μονοσύλλαβα. Ή εωθινή δρόσος μεταβαλλομένη εις ησυχίαν, ή η
συχία εϊς δρόσον. Τό άσμα τού σπίνου τό συνοδεύει ό ζέφυρβς, ώς 
ενίοτε μαλακά υπόκωφα παρακολουθεί ορχήστρα λυρικά μέρη παριστα- 
νομένου δράματος. "Ενα ξάπλωμα τού ήλιου έπι άπεράντου πρασινά
δας πού ήθελες νά ήσαι στην θέσιν του. Ξαπλωμένος ό ήλιος ανάσκελα 
καί βλέπων χωρίς νά παθαίνουν τά μάτια του τόν ίδιον εαυτόν του. 
Μιας ολοστρόγγυλης δρυός οί κλώνες κρυφομιλάνε, κρυφοφιλιώνται. Με
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ρικοί Χάροι πέρα στάς λίρας pi τα παχουλά οπίσθια των ποϋ τά 
άναιβάζουν καί τά καταιβάζουν. Ησυχία δέ, ησυχία, ήσυχία, ώς χρυ- 
σαλίδες χιόνος, ποϋ χωρίς άνεμον καί χωρίς άέρα, πέφτουν καί σωριά
ζονται, καί πάλι πέφτουν και πάλι σωριάζονται, κουφά κουφά, ελα
φρά ελαφρά, κλέφτικα κλέφτικα. Τίποτε δεν λέγει ό ήλιος της πρασι
νάδας. Την έχει όλην άποκάτω του. Καί αυτό φθάνει. Τσιμουδιά ή 
πρασινάδα τοϋ ήλιου. Της φθάνει τό ζεστό ζεστό σάν πόθος που ρου- 
φιέται σφιχταγκάλιασμά του. Κυανοΰν επάνω καί πράσινον κάτω. Τό 
ενα χρώμα τοϋ γελοίου, τό άλλο χρώμα της ζωής. Τό ένα βλέπει τό 
άλλο, τό ενα θαυμάζει τό άλλο, τό ένα ρουφά τό άλλο. Κ’ έν μέσω 
τοϋ κυανοϋ καί τοϋ πρασίνου, ένω οί κλώνες της δρυός κλίνουν καί 
κρυφολογοΰν καί φρίσσουν τά μέλη των ές ήδονης εις την προς άλληλα 
παντοτεινην παντοτεινην συνέντευξιν, αισθάνεσαι τον εαυτόν σου ώσεί 
έζατμιζόμενον, έν κυανοΰν μηδέν, έν πράσινον μηδέν, έ'να κομμάτι έζ 
αύτοϋ τοϋ άνω, ένα κομμάτι έξ αύτοϋ τοϋ κάτω.

Ταζειδεύετε, ταζειδεύετε, φροντίζοντες νά εΐσθε μόνοι στό βαγόνι 
χωρίς δεύτερον άνθρωπον, φθορέα της παρθενίας αυτής.

Α! εάν ο Αδαμ εκράτει την πλευράν του διά λογαριασμόν του, 
τί ατελεύτητη θά ήτο ή ζωη του!

Απο τους ομφαλους των δασών, μ,έσα απο τάς μ.ουσικάς τών μαυ- 
ροπρασίνων ελατών, καταχέονται βαγνέρειαι άρμονίαι μεθυόντων άπό 
άφροΰς καμπανίτου καταρρακτών. ’Ονειρεύεσαι χιόνι μέσα στην ί- 
νοιξι. Έτσι άπό ιδιοτροπίαν άντιθέσεως χρωμάτων. Ό καταρράκτης 
βουίζει, πλαταγει, θραύεται άπό γρανίτην εις γρανίτην, καί τούς κα- 
βαλικεύει όλους, καί πάει, καί πάει καί πάει.

Τά πρώτα χιόνια ! Τά χαιρετώ ώς όνειρα. Υπάρχουν μέσα σ’ αύ- 
την την θαλπωρήν η φαίνονται; Ό άηρ διαυγής, ό αιθήρ μυστηριώ
δης, τα βουνά έφ’ ών αί χιόνες φαίνονται λόφοι, χαμηλά χαμηλά ώς 
καμηλαι ποϋ γονατίζουν διά νά τάς ίππεύσγς. "Ολα μία ορχήστρα,
ολα μία σύνθεσις· άλση, γήλοφοι, άνοιζις, χιόνια, ποταμοί, λιβάδια, 
χαρά θεοΰ, χαρά της γης.

Α
.Π
.Θ
.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑΝ 451

Όσω πλησιάζουν πρός τα Νορβηγικά εδάφη, άρχεται εξελισσό
μενη μεταβολή πραγμάτων, μεταβολή φύσεως, μεταβολή προσώπων. 
'Ο Βορράς ένδεδυμένος την Μεσημβρίαν αρχίζουν ν’ άναφαίνωνται 
ναοί έκ ξύλου, οίκίαι ξύλιναι φαιδραί, χρώματα ζωηρά, άνοίγματα 
πολλά. Κάτι Νορβηγίδες μέ τά γυαλάκια των. Κάτι μορφαί μετα- 
βατικαΐ μεταξύ τής γυναικός δούλης καί τής γυναικός ίσης πρός τόν 
άνδρα. Κιτρίνην δερματίνην ζώνην περί την όσφύν, άπό κυανοϋν κα
σμίρι άνδρικόν ζακετάκι, μαλλιά μαζεμένα, σακκίδιον δι’ άορτήρος 
κρεμώμενον εις τό πλευράν, καί ένα εξεταστικόν εις τούς οφθαλμούς, 
γλαφυραί, ραδιναί, ίψένειοι.

’Αλλόκοτος χαρά του ζην, ώς ή άπό του τίτλου του ομωνύμου μυ
θιστορήματος τοϋ Ζολα άναπηδώσα εύθυμος έννοια, πλημμυρεΐ τό έ
δαφος, τόν ορίζοντα, καλύπτει τά βουνά, τρυπόνει άπό την γήν, έξατ- 
μίζεται άπό την χλόην, άποστάζει ώς κελάρυσμα άπό τά φύλλα, 
άναβλύζει άπό τούς ξυλίνους τοίχους,τούς σχεδόν διαφανείς των οικιών, 
άνατινάσσεται άπό τά καπούλια μαύρων ξυπνών ζωηρών ώμορφούλικων 
Νορβηγικών ίππων, μέ κατάμαυρην χαίτην, καί πυκνήν, μακρυάν, ώς 
κόμην ’Ανδαλουσίας, ουράν.

Ελλην
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Έκ των ρεγάλων ποιητών εΐνε άναμ.φισβητήτως εις έξ έκείνων ο'ίτι- 
νες υπήρξαν τυχηρότεροι.

Σώζονται τρεις πολυθρυλλητοι αύτοΰ ρήσεις, ωραιότατης έννοιας, αϊ- 
τινες συνεχώς άναφερόμεναι διατηροΰσι την μνήμην αύτοΰ έν αΐωνίω 
άνακαινισμ,ώ.

Έν πρώτοις ό σιβυλλικός στίχος :
Magnus ab into.ro seclorum nascitur ordo.

«Νε'α άρχεται έποχή» (Συνήθως δεν παραλείπεται ή στρέβλωσις του 
κειμένου, καί ή ρήσις διατυποΰται ώς έξης : «NOVUS ΓΘΠΙιϊΙ nasCl- 
tur ordo). Του Βιργιλίου γράψαντος κατά τύχην τον στίχον τούτον 
καί τούς επομένους κατά την εποχήν τής γεννήσεως του Χρίστου, ό 
μέσος αιών άνεκήρυξεν αύτόν χριστιανόν, προφήτην καί μ.άγον. Πεπαι
δευμένοι μοναχοί έδεήθησαν υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής αύτοΰ. *0 
Δάντης έξελέξατο αύτόν ώς οδηγόν έν τώ άλλω κόσμω καί μέχρι τοΰ 
ούδοΰ τοΰ παραδείσου, καί ό Ούγώ έγραψεν έμμέτρως : — Έν τώ 
Βιργιλίω ένίοτε, έ στίχος έπιστέφεται ύπό παραδόξου αίγλης. Διότι 
όνειροπολών ό,τι νΰν γινώσκομεν εμελπεν ό Βιργίλιος σχεδόν ότε ό Ίη- 
σοΰς το πρώτον εψέλλιζεν... Ο Θεός ηθέλησε πρό παντός, αίγλη τοΰ 
Υιοΰ τοΰ ανθρώπου, ή ηώς της Βηθλεεμ. νά λευκάνη τό μέτωπον τής 
Ρώμης.

Είνε έπειτα τό άναπόφευκτον : Sunt lacrymae rerum. Άπό των 
ρομαντικών, μ.εταφράζουσιν ανενδοιάστως : « Καί αύτά τά πράγματα 
εχουσι δάκρυα.» ’Ή εις ύφος Ούγώ :— «LeS larmes deS chose?, 
Cela existe.» Καί παραβάλλεται πρός την ρήσιν ταυτην τό ήμίστιχον 
τοΰ Ααμ,αρτίνου.

Ob jets inanimes, avez vous done une ame ! . . .
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Αψυχα, λοιπόν έχετε και σείς ψυχήν ; καί ισχυρίζονται μετά φαι
νομενικής ορθότατος ότι άπασα η ποίησις του δεκάτου έννάτου αίώνος 
ευρηται εν σπερματι εις τας τρεις ταυτας λέξεις του ευσεβούς Αϊνείου.

Τέλος, ό Βιργιλιος είπε : «Βαρύνεταί τις τα πάντα πλήν του κατα- 
νοεΐν.» Ρήσις θαυμασία, άνταξία τοϋ Σαίν-Βέβ ή του Ρενάν, ήτις 
φαίνεται ή άληθης ρήτρα του «ερασιτεχνισμού» ή καί τής φιλοσοφίας. 
Ο Βιργιλιος δεν ηγνόει άλλω; τε καμμίαν των μεγάλων θεωριών τής 

εποχής του, αϊτινες είσίν εϊσέτι έπαισθητώς θεωρίαι καί τής καθ’ ήμάς 
εποχής. Ο Αγχισης όμιλεΐ ώς γνήσιος πανθεϊστής έν τώ έκτω βιβλίω 
τής Αίνειάδος, και ό ήρως του έκτου ειδυλλίου φαίνεται εμφορούμενος 
υπό τής θεωρίας τής έξελίξεως.

Οΰτω ό χριστιανισμός καί άπασα ή ποίησις καί άπασα ή σοφία πε- 
ριέχονται εις όλίγας βιργιλίους λέξεις, ώς ροδών εντός ληκύθου, ώς ή 
βοή του ώκεανοΰ εντός θαλασσίας κόγχης, ή ώς ό ουρανός έν σταγόνι 
ύδατος.

’Αλλά ή ρήσις lliagnus Seclorum nasciilU’ Ol’do δεν εινε ή ρήσις 
έκ τώ φιλοφρόνως υπερβολικών πονήματος γραφέντος έπί τή γεννήσει 
τέκνου πλουσίου τινός προστάτου του, του Άσινίου ΙΙόλλιο. Τά «δά
κρυα τών πραγμάτων» είνε ανάγκη να τό ΰπομνήσωμεν; είνε ριζικωτά- 
τη παρανόησις. 'Όταν ό Αινείας, βλέπων έν Καρχηδόνι, έν τώ ναώ τής 
"Ηρας, τοιχογραφίας παριστώσας την πολιορκίαν τής Τροίας, λέγει: 
«Sunt lacrymae rerun!.. », τό τοιοΰτον σημαίνει απλώς ώς γνωρίζε
τε: «Ή θλιβερά μας φήμη έφθασε λοιπόν καί μέγρι τής χώρας ταύ- 
της! Τ ά δυστυχή μ ατά μας προκαλοΰσινένταύττ) 
δάκρυα, καί οίκτείρεται ό ανθρώπινος βίος.» Καί τέλος ή βαθυσή- 
μαντος ρήσις «Βαρυνεταί τις τά πάντα πλήν τοϋ κατανοεϊν» δέν εύ- 
ρηται καν έν τοϊς έργοις τοϋ Βιργιλίου, άλλ’ αποδίδεται αΰτώ απλώς 
ΰπό τοϋ σχολιαστοΰ Σερβίου.

Έξ ου προκύπτει ότι ή μάλλον ζώσα μερίς τής δόξης αΰτοϋ βασί
ζεται έπί μιας παρεξηγήσεως, έπί μιας παρανοήσεως, καί έπί παρα- 
δόσεως αμφιβόλου.

Σπεύδω να προσθέσω οτι ό Βιργιλιος είνε ά;ιος τής παραδόξου ταύ- 
της τύχης, καί οτι ουδέποτε πλάνη υπήρξε λογικωτέρα έκείνης έξ ής 
νΰν ώφελεΐται εις τοιοϋτος ποιητής. Διότι άπαν τό Έργον αυτοϋ πα
ρέχει, εις υψιστον βαθμόν, τήν ιδέαν μ,εγάλου πνεύματος, συνάμα δέ 
ψυχής μελαγχολικής καί τρυφερωτάτης.

Εικόνες χαρίεσσαι, ίσχυραί ή τραγικαί άνακύπτουσιν έκ τών ποιη
μάτων του καί παραμ.ένουσιν έν τή μνήμα; ήμών έπί μακρόν άφότου 
δέν τον άναγινώσκομεν πλέον. Εινε εν τοϊς Ειδυλλιοις, ο ηδυς έξόρι-
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στος Μελίβοιος, καί παρ’όοα είπον, τό αίγλήεν λίκνον του λυτρωτου παι* 
δός, καίή γη συγκινουμένη υπό θείας έλπίδος. Είνε έν τοϊς Γεωργικοις, 
ό ύμνος του Διός καί της Κυβέλης, ή άγία μέθη του έαρος, ή αδελφότης 
των φυτών, των ζώων καί των ανθρώπων, ή γαληνη και ή ευεργετικότης 
του αγροτικού βίου,—καί ή απελπισία του συμβολικού Ορφέως, του αι
ωνίου Όρφέως κλαίοντος την αίωνίαν Ευρυδίκην. Είνε έν τη Αϊνειάδι, ό 
έρως της Τυρίας Διδοΰς, της μάλλον θερμοψύχου καί μάλλον βασανισμέ
νης των γυναικών τών άγουσών ηλικίαν τριάκοντα ετών ή ερυθρά αν
ταύγεια της πυράς αυτής επί της θαλάσσης καί ή άφωνος φυγή 
τοϋ φάσματός της άνά μέσον τών ώχρών ήλυσίων μυρσινών. Εινε ή 
'Ανδρομάχη του Έκτωρος γονυπετής επί τάφου κενού, διασώζουσα έ
ρωτα ένα καί μόνον καί την πίστιν της καρδίας έν τη ακούσια άπι- 
στία, τοΰ σώματος αύ;ής ώς δούλης- η έρωτιώσα φιλία του Νισου και 
τοϋ Εύρυάλου. Παλλάς, η ή χάρις της άώρως θνησκούσης νεότητος- ή 
ξανθή άμαζών Καμίλλη, ή νεαρά πρόγονος τών μετέπειτα ηρωικών 
ρόλων άπό της Κλορίνδης μέχρι της ’Ιωάννας δ’ "Αρκ... Καί παντα- 
χοϋ, ή σκιά της μεγάλης Λυκαίνης, τό μεγαλεΐον τοϋ ρωμ.αϊκοΰ λαοΰ, 
νομοθέτου καί είρηνοποιοΰ της οικουμένης- ή συναίσθησις της έντολης 
αυτής, τοΰ γηίνου «προορισμού της» άντικειμένου πίστεως καί εύλα- 
βείας δίκην θρησκευτικού δόγματος: Excudent alii...

Πάντα ταϋτα συνεπτυγμένα, συμπεπυκνωμένα εις έκλεκτοτάτας 
φράσεις, βραχύτητος βαθυσημάντου, αϊτινες παρατείνονται καί άντη- 
χούσιν έν τη καρδία καί έν τη φαντασία. Ούδείς έγραψε στίχους 
μάλλον ψυχοβριθεΐς. Καί είνε αληθές ότι πάντα ταϋτα μόλις άποτελοΰσιν 
εκατοντάδας τινάς στίχων.

Το επιλοιπον Εργον... Ω! το έπίλοιπον έργον είνε τό άκρον άωτον 
της τέχνης καί τοΰ τεχνάσματος μάλιστα. Οΰδέν τό ήττον αυτό
ματον. Ο Βιργιλιος είνε ο πρώτιστος τών ποιητών τοΰ σπουδαστη
ρίου. Κλέπτει καί συνδυάζει τόν “Ομηρον, τόν Ησίοδον, τούς “Ελ
ληνας Τραγικούς, τον Απολλωνιον και τον Θεόκριτον. 'Τπήρξε ποιη
τής τοΰ Δημοσίου, ποιητης τής Αυλής, ποιητής έπίσημος, ΰπήρξεν 
είς Τέννυσον.

Η Αΐνειάς είνε θαΰμα επιδεξιότητος, έκτακτον όντως κατόρθωμα. 
Είνε ποίημα έθνικόν, γενόμενον μετά πίστεως, πλήν έπιβεβλημένον. 
Τό πρόγραμμα ή το δυσχερές. Έδει νά περιληφθή έν τή έποποιία 
απασα ή Ρώμη, ή ιστορία τής Ρώμης άπό τών άρχών αύτής μέχρι 
τής ναυμαχίας του Ακτίου, αί παραδόσεις τών αρχαίων φύλων άτινα 
υπήρξαν έν, άρχη έπί τής ’Ιταλικής γής, είδος τι Χρυσής Βίβλου τής 
αριστοκρατίας, ήτις έθεώρει έαυτήν καταγομένην άπό τών συστρατιω-
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των τοϋ Αίνείου- άπασα ή ρωμαϊκή θρησκεία, οί εγχώριοι θεοί, οί 
έκλατινισθέντες ελληνικοί θεοί, αί άρχαϊαι επιτόπιοι θεότητες, τά δη
μόσια καί ιδιωτικά ήθη καί έθιμα τοϋ ρωμαϊκού λαοϋ, κτλ__  Ό
Βιργίλιος τό κατώρθωσεν. Η Αινείας είνε αριστούργημα ψηφιδοποιίας, 
έκτελεσθέν ΰπό τοϋ ΰπομονητικωτάτου τών εις αλεξανδρινούς στίχους 
γραψάντων ποιητών.

Ό Βιργίλιος κατηνάλωσε τριάκοντα έτη εις την συγγραφήν τών 
δώδεκα χιλιάδων στίχων ούς κατέλιπεν ήμ.ϊν. Εις τά μέρη τοϋ 
Έργου του, τά ολιγώτερον άναγινωσκόμενα, ή ποίησις αύτοΰ είνε θαυ- 
μαστώς γραφική καί πλαστική. Ή τών Λεκόντ δε Λίλ καί Έρε- 
διά ομοιάζει μεγάλως πρός αυτήν.

Τό τρυφερόν παρίσταται τρυφερώτερον, τά συγκινητικόν συγκι- 
νητικώτερον, τό ανθρώπινον άνθρωπινώτερον, τό λιτόν λιτώτερον 
έν ποιήσει τοσούτω σοφή καί τοσούτω πολυπλόκω καί μικτή. 
Ενίοτε, εις τούς μύθους, τά δάκρυα μεταβάλλονται είς πολυτίμους 
λίθους. Συγκινούμεθα πλειότερον όταν μεταξύ τών άτεγκτων καί συμ
μέτρων βιργιλίων λιθοκοσμημάτων, πετράδιόν τι κινείται, τρέμει, ζή* 
είνε δάκρυ, καί υπομιμνήσκει ήμΐν ότι ό δαφνοστεφής οΰτος έπίσημος 
ποιητής καί ό βασιλεύς ούτος τών Παρνασσέων ποιητών άπεκλήθη 
λόγω τής μειλιγιότητος αύτοΰ «κόρη».

Jules Lemaitre
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ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΟΛΟΙ, ΠΕΡΙΕΡΓΑ.

Εις 1016 μίλλια υπολογίζεται τό μήκος των διαφοροτρόπως έστρω- 
μένων οδών του Σικάγου. Περίπου 659 μίλλια είνε έστρωμένα διά 
ξύλου κέδρου, 311 διά γρανίτου, 25 διά τετραγωνικών λίθων καί 20 

δι’ ασφάλτου.

Εις την Γαλλικήν ’Ακαδημίαν τών Επιστημών υπεβλήθη εσχάτως 
έκθεσις περί καθαρισμού τών ελαιόλαδων διά του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Έγιναν πειράματα εις ελαιόλαδα περιέχοντα 5 τοϊς εκατόν οξέα, διά 
τής έπιδράσεως δέ τού ηλεκτρικού ρεύμ,ατος τά οξέα ήλαττώθησαν κατά 
3.10 τοΐς εκατόν.

— ύο Ρώσσοι μηχανικοί έφεΰρον νέαν μέθοδον πρός άνέγερσιν τών βυ- 
θισθεντων πλοίων δι αεροστάτων. Έγένετο ήδη δοκιμή τής μεθοδου 
ταύτης διά τής ανεγερσεως πλοίου βυθισθέντος εις τον Βέ'ίσελ, πλησίον 
τής Βαρσοβίας. Τό πλοϊον έκειτο εϊς βάθος εννέα μέτρων, έστάλησαν 
δε εϊς τόν πυθμένα δΰται μετά δύο αδιάβροχων αεροστάτων τά όποια 
προσεδέθησαν εις τά πλευρά τού πλοίου, κατόπιν δε έπληρώθησαν άέ- 
ρος. Η δοκιμή υπήρξε τόσον έπιτυχής ώστε οϊ έφευρέται εΰρίσκονται 
ήδη εις διαπραγματεύσεις μετά τού ’Αγγλικού Ναυαρχείου πρός άνασή-
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κωιτιν τοϋ πέρυσι παρά την Τριπολιν της Βαρβαρίας βυθισθέντος ’Αγ
γλικού θωρηκτοΰ «Βικτωρίας.»

Η μηχανική καμνει αληθώς θαύματα. Οί γάλλοι μηχανικοί Γκα- 
λαν καί Γρανζόν έπενόησαν σκαπτικήν μηχανήν, προωρισμένην νά 
προσφέρω μεγάλας υπηρεσίας. Εις καί μόνος εργάτης διά της μηχα
νής ταύτης, δυναται ν’άναπληρώσγ την εργασίαν εξ εργατών. Εκτός 
τούτου δεν είνε πλέον ήναγκασμένος νά σκύπττρ διά νά σκάψτρ, τό 
όποιον, ΰπό υγιεινήν' έ'ποψιν αποβαίνει μέγα προτέρημα της έφευρέσεως 
αυτής, ήτις άλλως τε είνε άπλουστάτη. Ό εργάτης ώθεΐ χειραμάξιον 
τετράτροχον καί συγχρόνως θέτει εις ενέργειαν οριζόντιον άξονα, έπί 
τοϋ οποίου είνε προσηρμοσμένος ό σκαπτικός κύλινδρος. Ό κύλινδρος 
αυτός είνε ώπλισμένος διά μεγάλων όδόντων η σκαπτήρων, c ’ποΐθ[ 
εΐσδύουσιν εις τό χώμα.

Διά νά Θέστ) τις εις ενέργειαν την μηχανην, άρκεϊ νά ένεργήση έπί 
δύο χειρολαβών, αϊτινες διά συστήματος οδοντωτών τροχών θέτουσιν 
εις κίνησιν τόν σκαπτικόν κύλινδρον. Ό εργάτης καταβάλλει δύναμιν 
5 χιλγρ. ητις διά μεσολαβήσεως συστήματος μοχλών έκδηλοϋται εις 
δύναμιν τελικήν έπί τών σκαπτήρων 250 χλγρ. Ή γη ανασκάπτεται 
διά τών όδόντων καί τά διάμεσα μαχαίρια θερίζουσι τά χόρτα. Δι’ενός 
τοιούτου μηχανήματος βάρους 160 χλγρ. άνασκάπτει τις εις βάθος 15 
έκατοστομέτρων καί πλάτος 65 εκατοστόμετρων. Διά μικρότερου μη
χανήματος δίτροχου, βάρους 60 χιλγρ. ανασκάπτονται 12 εκατοστό
μετρα βάθος έπί 45-50 πλάτους. Ή έφεύρεσις επομένως είνε πρακτι- 
κωτάτη καί δύναται νά έφαρμοσθή εις τήν καλιέργειαν τών κήπων, 
ιδίως.

¥
J

Νέον σιδηροδρομικόν σήμα διά τάς σήραγγας έφηρμόσθη εσχάτως 
εις τήν σήραγγα τοϋ Βεκάβεν, έν ταϊς Ήνωμέναις πολιτείαις, εχουσαν 
έκτασιν 1260 μέτρων. Εντός αυτής έτοποθετήθη εις γραμμήν σειρά 
ιρανών, εις άπόστασιν 100 μέτρων ο εις απο του άλλου. Οι ιρανοι 
αυτοί είσί προσηρμοσμένοι έπί τής πλαγίας πλευράς και εις το ύψος 
τής οπτικής άκτϊνος τοϋ μηχανικού. ’Εάν όλοι οι φανοί είνε άνημμενοί 
σημαίνει ότι ή γραμμή είνε έλευθέρα. II αμαξοστοιχία εισέρχεται εις την 
σήραγγα καί έφ’δσον προχωρεί, σβυνει αυτομάτως,ενεργοΰσα επι τοϋ τρο- 

ΤΟΜΟΣΒ'. ιοηνιοΣ— 1894. 30
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φοδοτικοΰ ηλεκτρικού ρεύματος, τούς φανούς τούς οποίους άντιπαρήλθεν 
εις άπόστασιν 400 μέτρων περίπου. Μετά ταϋτα οί φανοί άνάπτονται εκ 
νέου αυτομάτως. Υπάρχει επομένως πάντοτε βεβαιότης ότι ή γραμμή 
εΐνε ελεύθερα εις εκτασιν 400 μέτρων, καί ό μηχανικός όστις πιθανόν 
νά εϊσέλθη εις την σήραγγα μετά την πρώτην αμαξοστοιχίαν, δύναται 
νά έκτιμήσγι ευκόλως την προσέγγισιν της αμαξοστοιχίας έκ του άριθμοΰ 
ιών έσβεσμένων φανών. Ύά νέα ταϋτα σήματα, όδηγοϋντα τούς μη
χανικούς των σιδηροδρόμων, καθ’ όλην την εκτασιν τής σήραγγος, 
προσφέρουσιν ανυπολογίστους υπηρεσίας εις την υπόγειον συγκοινωνίαν.

4 Γ>8

’Από τινων ετών πολλά καί θαυμαστά πράγματα κατασκευάζονται 
Ικ τών άπορριμ,μάτων έν γένει. Πλουσιώτατος άγγλος λόρδος την περι
ουσίαν του οφείλει κατά μέγα μέρος είς την άνακάλυψιν ότι έκ τών 
απορριμμάτων τών μεταξουργείων ήδυνατο νά κατασκευασθή ώραΐον 
ύφασμα τό παρά τών γυναικών γνωστόν ώς π λ ο ύ ς. Έκ τής στάκτης 
τών γαιανθράκων παράγονται ώραΐα χρώματα καί εΰεργετικώτατα 
φάρμακα,έκ δέ τών απορριμμάτων τών σιδηρουργείων καί υφαντουργείων 
κατασκευάζονται σήμερον πλεΐστα όσα χρήσιμα αντικείμενα.

$

Αντί ένός ή καί ενός καί ήμίσεως μηνός όπως άλλοτε, ό ταχυδρομι
κός φάκελλος άπό τάς Άνατολικάς ’Ινδίας εϊς ’Αγγλίαν φθάνει τώρα 
έντός δώδεκα ήμερών, χάρις εϊς τήν ταχύτητα τών έκτελούντων την 
υπηρεσίαν ταύτην άτμοπλοίων.

Ο πρίγκηψ Βίσμαρκ συνεχάρη ποτέ "Αγγλον πολιτικόν έπί τώ ότι 
εν Αγγλία δεν ΰπήρχον μαθηται σχολείων φέροντες όμματοϋάλια, ούτε 
καθηγηται εν τή Βουλή τών Κοινοτήτων. Εκτοτε καί καθηγηταί ένε- 
ρανισθησαν εν τή Βουλή, και πλεΐστοι έκ τών φοιτώντων είς τά δημο- 
τικα^σχολεια του Λονδίνου παίδων παρετηρήθη ότι έχουσι λίαν ασθενή 
την όρασιν, αλλά δεν φέρουσιν όμματοϋάλια είτε διότι οί γονείς των

φροντιζουσιν ή διότι δεν έχουσι τά μέσα νά τοϊς προμηθεύσωσΐ 
τοιαϋτα. Γ Γ
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Εν Άμ.βούργω ΰπάρχει κατάστημα παρά τού όποιου οί ζωολογικοί 
κήποι και τά θηριοτροφεία ολου τού κόσμου προμηθεύονται τα αναγ- 
καιοΰντα αύτοίς ζώα. Άί τελευταϊαι τιμά! εχουσιν ώς εξής: 'Ιπποπό
ταμος, V5,000 φράγκα· λέων, 5000 φράγκα’ έλέφας, 6 χιλ. έως 12 
γγλ. φράγκα· τίγρις, 2500 έως 4000 φράγκα’ λεοπάρδαλις, 750 φρ. 
πάνθηρ, 1000 εως 1500 φρ. λευκή άρκτος, 1000 φράγκα’ άμερικα- 
νική μαύρη άρκτος, 250 έως 500 φράγκα’ οί όφεις, οϊτινες πρό τίνος 
καιρού έτιμώντο μέχρι 250 φράγκων, πωλοϋνται ήδη πρός 50 
φράγκα.

*

Η μεγαλειτέρα πώλησις παιγνιδίων έν Ίνδίαις γίνεται εις τάς πχ- 
νηγύρεις των Ινδών, οι δε περί την κατχσκευήν αθυρμάτων ένασχο- 
λούμενοι κατασκευάζουσι τότε όσα φρονούσιν οτι θέλουσιν έξοδεύσει 
κατά την διάρκειαν τής πκνηγύρεως. "Αμα τελείωση ή πανήγυρις 
ό άθυρμχτοπώλης έπιστρε'φει εις την συνήθη αυτού εργασίαν, ώς έπί 
τό πλεΐστον την τού κεραμέως. Τα παιγνίδια συνίστανται συνήθως άπό 
μικρά είδωλα θεών, ανθρώπων καί ζώων, επειδή δέ ή θρησκεία των εμ
ποδίζει εις τους Μωαμεθανούς την κατασκευήν ειδώλων, ή κατα
σκευή καί ή πώλησιο αθυρμάτων εύρίσκετχι χποκλειστικώς εις γείρχς 
τών ’Ινδών.

Καταμετρήσεις γενόμεναι εσχάτως έν τώ . νθρωπομετρικώ Έρ- 
γαστηρίω έν Λονδίνω παοέσχον αξιοπερίεργα αποτελέσματα. Ιίαραδειγ- 
ματος χάριν, έπί εκατόν άνδρών, οί πεντήκοντα εΰρέθησαν εχοντες 
τόν δεξιόν βραχίονα ίσχυρότερον τού αριστερού, έπί δέ έκατόν γυναικών 
αί 46. Έπί 100 άλλων άνδρών οί 32 εΰρέθησαν εχοντες τόν αριστερόν 
βραχίονα ίσχυρότερον του δεξιού, καί έπί 100 γυναικών αί 24. Εις 
16 άνδρας έπί έκατόν καί 28 γυναίκας άμφότεροι οι βραχίονες τήν 
αυτήν είχον ίσχύν. Εις 23 άτομα έπί 50 ό αριστερός πούς καί ό δεξιός 
βραχίων ήσαν μακρύτεροι, εις 6 δέ έπι πεντήκοντα μακρύτεροι ευρεθη- 
σαν ό δεξιός πούς καί ό άριστερός βραχίων. Εις 4 μόνον ατομα επι 
50 ό τε πούς καί ό βραχίων τού δεξιού μέρους ήσαν μακρύτεροι τών 
τού αριστερού.
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Ήρολογοποιός έν ’Αγγλία έφεΰρεν εύφυεστάτην καί άπλουστάτην μέ
θοδον προς ζεΰξιν καί άπόζευξιν των ίππων. Δια της μεθόδου ταυτης 
έν περιπτώσει άφηνιάσεως, ό αμαξηλάτης, διά της κινήσεως στρόφιγ- 
γος, δύναται έν άκαρεί ν’ απόλυση τους ίππους άπό της άμ.άξης και 
ούτω νά τους έμποδίση του νά σύρωσιν αύτήν μεθ’έαυτών έν τη μανιώδει 
αύτών πορεία. Τ’ αποτελέσματα των γενομένων δοκιμών της άνακα- 
λύψεως ταυτης ΰπηοξαν λίαν ευχάριστα. Ας διαθοθή λοιπόν.

ΚατεσκευάσΟησαν έσχάτως έν Γαλλία δύο μικρά πλοία έκ του νέου 
μετάλλου, άπό άλουμ,ίνιον, λίαν κατάλληλα, ώς εκ της έλαφρότητός των, 
διά την ποταμοπλοΐαν καί έκστρατείας άπαιτούσας ένίοτε την διά ξη- 
ρας πορείαν. Τό έν των σκαφών τούτων, εχον μήκος 33 ποδών, εάν 
κατεσκευάζετο έκ ξύλου καί χάλυβος, όπως σήμερον κατασκευάζονται 
τά πλεϊστα των μη πολεμικών πλοίων, θά έζύγιζε 5 τόνους τουλάχιστον 
ένω ώς έκ τής έξ άλουμ.ινίου κατασκευής αύτοΰ δεν ζυγίζει είμη 18 
καντάρια.

%

\ ν Λονδίνω έγένοντο έσγάτως δόκιμα! τοΰ ΰπό του Γερμανού Δόου 
έφευρεθέντος θώρακος, του άδιασφαίρου, καθό πλήρη παρέχοντος προ
στασίαν έναντίον των σφαιρών των τυφεκίων. Μεταξύ τών παρόντων 
κατά τάς δοκιμάς ήσαν ό δούξ τής Κανταβρυγίας, άρχιστράτηγος τοΰ 
’Αγγλικού κατά ξηρζν στρατού καί πολλοί έκ τών διακεκριμε'νων ά- 
ξιωματικών τοΰ στρατοΰ καί τοΰ ναυτικοΰ. Οί όοοι ΰπό τούς οποίους 
διεξήχθησαν αί δοκιμαί ούδεμίαν έπιτρέπουν άμφιβολίαν ώς προς την 
γνησιότητα αυτών, ή δε έφευρεσις δυναται δικαίως νά χαρακτηρισθή ώς 
θαυμασια ανακάλυψις, άν και άδηλον κατά πόσον έπί τοΰ παρόντος θά 
είνε δυνατόν νά χρησιμοποιηθή ώς προστατευτικόν ένδυμα τών στρα
τιωτών έν ώρα πολέμου.

Αί δοκιμαί έγένοντο ΰπό την έπιτήρησιν έπιτροπής έξ άνωτέρων ά- 
ζιωματικών, παρά τής όποιας και εφωδιάσθησαν τά τε όπλα καί τά 
φυσίγγια τών-όποίων έγένετο χρήσις. Τά όπλα ήσαν συστήματος Μαρ- 
τίνη, Λή Μέτφορδ, ώς τά έν χρήσει παρά τώ Γερμανικώ στρατώ. Ή 
σκοποβολή έγένετο έξ άποστασεως 40 ποδών. Καί έν πρώτοις έγένοντο 
δοκιμαί έπί τεμαχίων ξύλου όπως έξακριβωθή ή δύναμις έκάστου τών 
όπλων ων ε^ένετο χρήσις, έν γένει δε αί σφαΐραι είσήλασαν έντός τοΰ 
,ύλου μέχρι βάθους δύο ποδών, καί αί έκ τών Γερμανικών όπλων διε-
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τρύπησαν έπανειλημμένως τεμάχιον ξύλου έχοντος πάχος ενός μέτρου. 
Καί όμως ούδεμία των εκ των ισχυρών τούτων οπλών ριφθεισών σφαι
ρών ήδυνήθη νά διατρύπησα) τον υπό του κ. Δόου έφευρεθέντα θώρακα 
όστις έχει πάχος δύο μόνον δακτύλων καί ζυγίζει 12 λίτρας. Ό έφευ- 
ρέτνις ηθελησε, περιβεβλημένος τόν θώρακα, νά χρησιμεύσω αυτός ώς 
σκοποβολή, άλλ ό δούς της Κανταβρυγίας δεν συγκατένευσεν εις τούτο. 
Αί δόκιμα! έγένοντο επί πολυτίμου ίππου όστις ούδέν άπολύτως έπαθεν. 
Εις έκ των αξιωματικών έπυροβόλησε κατά του θώρακος έξ άποστά- 
σεως τεσσάρων μόνον βημάτων, τό δέ άποτέλεσμα ην καί πάλιν τό 
αυτό, ή σφαίρα δεν διετρύπησε τόν θώρακα, έμεινεν, ώς αί άλ- 
λαι, έν αύτώ. 4Ή κατασκευή του θώρακος έμεινε μυστική, περί του 
άδιαπεράστου όμως αυτού ούδεμία δύναται νά ύπάρξγι άμφιβολία κα
τόπιν των γενομένων δοκιμών ενώπιον τού πλείστου μέρους τού επιτε
λείου τού ’Αγγλικού στρατού καί παρ’ άνωτέρων καί ειδικών άξιω- 
ματικών.

Εις διάφορα σημεία τού Βοσπόρου τό ρεύμα εϊνε ίσχυρότατον, τούτο 
δέ έδωσεν αφορμήν νά γίντρ σκέψις περί χρησιμοποιήσεως της άδίκως 
καταναλ'.σκομένης ταύτης δυνάμεως διά τόν φωτισμόν της Κωνσταντι
νουπόλεως δι’ ηλεκτρισμού. Ό τρόπος διά τού όποιου ό εφευρέτης 
προτίθεται νά χρησιμοποίησή την δύναμιν τού ρεύματος εϊνε τό ν’ άνε- 
γείριρ τρεις μεγάλης δυνάμεως μηχανάς ηλεκτρισμού εις τά τρία κυριώ- 
τερα σημεία τού Βοσπόρου όπου τό ρεύμα εϊνε ίσχυρότερον. Τό σχέδιον 
φαίνεται κατορθωτέον, λέγεται δέ ότι έσχηματίσθη ήδη εταιρία κεφα
λαιούχων, ότι κατετέθησαν τ’ άπαιτούμενα κεφάλαια καί έζητηθη ή 
έκχώρησις τού προνομίου παρά της Τουρκικής Κυβερνήσεως.

$

Ήτο γνωστή ή κατευναστική ίδιότης τοϋέλαίουέπι τη; τεταραγμίνης 
θαλάσσης. Τού λοιπού γνωστόν καθίσταται ότι ή κατευναστική αύτη ενέρ
γεια τού έλαίου δύναται νά ένασκηθή καί επι τής πορείας τών σιδη
ροδρομικών αμαξοστοιχιών. ΙΙρό ήμερών βαρέλιον έλαίου φορτω- 
μένον έπί φορτηγού βαγονιού τού σιδηροδρόμου Παρισιων Λυών 
Μεσογείου ήρξατο διαρρεον, καί τό ελαιώδες υγρόν εχύθη έπακριβώς 
έπί τών σιδηρών ράβδων μεταξύ Βελλεγάρδ και Γενεύης. Το συμβαμα 
τούτο δέν έπήνεγκεν έπαισθητον το αποτέλεσμα ως προς την πο
ρείαν τής εμπορικής αμαξοστοιχίας. Ολως διάφορον όμως υπήρξε το
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αποτέλεσμα αυτού όσον αφορά τήν ακόλουθον αμαξοστοιχίαν.
"Οταν ή μηχανή έ'φθασεν επί της έλαιοδεύτου σιδηράς γραμμής, α

κριβώς εις τό κατώτατον σημεϊον ίσχυράς κλίσεως, ήρξαντο οι τρο
φοί αυτής περιστρεφόμενοι έττί τόπου, καί μόλις και μετά βίας κατωρ- 
θώθη να φθάσιρ ή αμαξοστοιχία εις Γενεύην με βραδύτητα 39 λεπτών. 
Τό χρονικόν τούτο διάστημα απωλεσθη επι αποστασεως 5 χιλιο
μέτρων. Εινε αληθές ότι έδέησε να ριφθή άμμος έπί των ράβδων καθ’ 
άπασαν σχεδόν την εκτασιν'ταυτην.

Τό ούτω τυχαίως χυθέν έπί τής σιδηροδρομικής γραμμής έλαιον ήτο 
έλαιον του ονίσκου. Εϊθε ν’ άνακόπτη τούτο την ορμήν των καλπα- 
ζουσών φθίσεων μεθ’ όσης επιτυχίας άνέκοψε τόν δρόμον τής αμαξο
στοιχίας.

Λϊ Γαλλικαί εφημερίδες δημοσιεύουσι πολλάς λεπτομέρειας περί 
των υπό τού κ. Ραούλ Πικτέ γινομένων δοκιμών άναφορικώς τής ύπό 
τιν ν ζώων άντιστάσεως πράς τό υπερβολικόν ψύχος. Ό κ. Πικτέ έ- 
πάγωσε μικρόβια εντός τεμαχίου πεπηγότος ατμοσφαιρικού άέρος εις 
θερμοκρασίαν 32 βαθμών κάτω τού μηδενικού, δτε δε διά τής θερμάν- 
σεως διελύθη ό άήρ, τά μικρόβια αμέσως άνέζησαν.

Ο έν Βιέννιρ ιατρός Σχίφ έφήρμοσε την φωτογραφίαν προς μελέ— 
ν ον τού δέρματος.. Αι ακτίνες ισχυρού λαμπτήρος συνεκεντρώθησαν έπί 
τού ύπο έςετασιν μέρους τής επιδερμίδος καί έλήφθησαν φωτογοα- 
φιαι αυτού, πολλάς περί τής κατασκευής τού δέρματος παρουσιάζουσαι 
λεπτομέρειας.

Καταγίνονται άπό τίνος έν Αμερική περί τήν κατασκευήν «ποδη
λατικού» σιδηροδρόμου δστις θά διανύτρ άπό 75 έως 100 μίλλια τήν 
ώραν. Αί άμαξαι τού σιδηροδρόμου τούτου θά είναι πολύ στεναί υ.έ 
ο,ειας .ας ύο άκοας, θά στηρίζωνται δε έπί δύο μόνον τροχών, ίνα 
εις ικαστην ακραν, καί θά κινούνται έπί ενός μόνον σιδηρού ελάσματος.
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Έν τώ φρενοκομείο της 'Αγ· "Αννης έν Παρισίοις υπάρχει ασθενής 
ούτινος ή φρενοβλάβεια συγκειται εις το νά γαυγίζη ώς κύων καί νά έχνι 
ιδιαιτέραν αδυναμίαν διά τον αριθμόν «τρία». Καθ’ όλα. τά άλλα έχει 
κάλλιστα τάς αρένας.

Γάλλος ιατρός συνέλαβε την πρωτότυπον ιδέαν, όταν κουράζεται ό 
ίδιος, νά ζευγνύν) κύνα εις τό ποδηλατόν του.

Έν Καρλσρόου της Γερμανίας τά σχολεία ώς καί πολλά των δημο
σίων κτιρίων θά θερμαίνονται εις τό έξης δι’ αεριόφωτος. Ή θέρμανσις 
γίνεται δ’ ειδικών θερμαστρών, τό δε έξοδον δεν υπερβαίνει ποσώς ε
κείνο της διά γαιανθράκων θερμάνσεως.

Ψ

Ενώπιον της Γαλλικής ’Ακαδημίας τών Επιστημών άπεδείχθη 
εσχάτως ότι τό δηλητηριον τών φαρμακερών ερπετών ύποβαλλόμενον 
εις την ενέργειαν του πυρός δύναται νά χρησιμεΰστ) ώς δαμαλίς έκμη- 
δενίζουσα τ’ αποτελέσματα δήγματος τών τοιούτων ερπετών. Δοκιμαί 
έγένοντο έπί χοιριδίων α'ίτινες έπέτυχον πληρέστατα.Α
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Λ'. X Λ Ρ Λ

Έδιάβηκα τήν πόλη. Τά σπήτια της φαίνουνται σά ρίγες. Ψιλή- 
ψιλή την έχω μ,ε'σα μου τη θύμησί της. Συλλογιέμαι με πια χαρά, έμ
παινα, άφ’τό χωριό μου σαν ξεκίνησα καί πώς έβγήκα. Τί αίστανο- 
μουνα σαν πρωτόβλεπα τά παλάτια της, τούς δρόμους της, τές πλα
τείες της, τές διασκεδάσεις της, τές γυναίκες τές ώμορφες γυναίκες 
της . . . όλα της, όλα της. Καί ποιο μπουχτισμάρα τώρα, που ξε- 
βγήκα από δάφτη και ποιο άνακούφισι.

— ΙΙοΰ τραβάς, διαβάτα πλανεμένε; τί την ψηλή ραχούλα μέ τόση 
άποθυμιά κυττφς ;

— . . . Στην ψηλή τή ραχούλα βλέπω τό σεοάϊ, πούνε ί'σα μέ τον 
ουρανό ψηλό. Στάστρα άκουμπάν τά κεραμίδια του. ’Έχει μια μ,εγάλη 
πόρτα τεράστια. Κι’ άπάνου άφ’τήν πόρτα, σά διαμάντια αστραφτερά 
μιας πόρπης, σαν ήλεχτρικές λαμ.πάδες κυματίζανε άφ ’ τόν άε'ρα φαί
νεται, καί πότε σβιοΰσαν καί πότε άναβαν, κάτι θεόρατα γράμματα. 
Νά τά διαβασω θέλω... Μά πόσο δυσκολέβουμαι ! . . είνε τόσο συχνό 
τό σβυσοαναμά τους, όόστε δέ μπορώ νά τά ξεχωρίσω όλα μαζύ. Σά 
βλέπω τό ενα μου φεύγει τό άλλο. Καί πολεμ.άω νά κρατήσω στό μ,υα- 
λό μου τά γράμματα χωρισμένα, γιά νά βρώ τή λέξι, πού λένε. “Αρ- 
-αξε τό μ,άτι μου κάτι σαν X κάτι σαν Α κάτι σαν Ρ καί θαρρώ πώς 
πέτυχα τή λέξι.
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— Χαρά ! Τί ; στό παλάτι της χαράς.
— Φτυχισμένε, λέω μοναχός μου, φτυχισμένε, που κατώρθωσες να 

βγ^ς στης χαράς τά λημέρια. Σ’άπόλιγο θά μπης καί θά βουτηχτές 
στες γλυκάδες της. Ποιος σέ φτάνει σήμερα ; . . . Ξεσκόνισε τόν κορ
νιαχτό άφ’ τά παπούτσια σου! Πλύσου καλά: νά! στό ρυάκι, που τά 
κρουσταλλένια του τά νερά χαϊδεφτικά κελαρίζουν στη ριζοβουνιά. Φό
ρεσε γάντια γκλασέ' φράκο της ώρας λουστρίνια παπούτσια! Τό κλάκ 
κράτα το στά χέρια καί μέ τό κεφάλι ξέσκουφο νά διαβης την πλα- 
τειά τη βρύχωρη πόρτα. Φτυχισμένε άνθρωπε1!!...

Λ 65

Τί ζεστά χαλιά! Τί τοίχοι φιλντισένιοι! Τί άναφουφουδάτοι καναπέ
δες’ Τι μουσικές άγγελικές! Ποιά αρμονία' Θέ μου! Θέ μου! εϊνε λοιπά 
τέτοιοι κόσμοι;'... Χορταίνω... χορταίνω της χαράς τη γλυκάδα... 
.,.. ΙΙώς περπατάω: σε τί μαλακωσιά; Ά! βέβαια εϊνε τά χνουδάτα 
χαλιά! μά τόσο απαλά; Καλέ! τ’ άκοΰς στά γόνατά μου νά φτάσουν! 
τόσο μπήκαν στό πάτημά μου; "Α! ’Ά! βλέπω σέ λάσπη νά βρίσκου- 
μαι: Χαλιά! Μπά! λάσπη'...λάσπη!...λάσπη'... βούρκο'...βούρκο:... 
βούρκο!__ ,
----Γληγορα τρέχω νά ξεφύγω άπ’ άφτόνα καί πιότερο βουτιέμαι.
Ιίάν τά φράκα μου- παν τά πλυσήματα! παν ή μυρουδιές μου! παν 
τά άρώματα! Καί βυθίζουμαι! — Άφτη λοιπόν εϊνε ή /αοά ! Μην έ
κανα λάθος; Γυρίζω τό κεφάλι μου στην ξώπορτα, πού τά γράμματα 
περώνιαζαν κι’ άπό μέσα. Σαν καί πρώτα σβυσοάναβαν καί δυσκολε- 
βόμουν νά τά διαβάσω! άρπαξε τό μάτι μου κάτι σαν Ψ κάτι σαν Ε 
κάτι σά Μ... Μοΰ φάνηκε σαν τη λέξι — Ψέμα! Λοιπά δίκαια παθαί
νω! Χωρίς νά διαβάσω καλά στην άρχη, έμπηκα στό παλάτι της ψευ
τιάς. Καί βουτιέμαι ολοένα καί στη μέση μέ κόβει τό βούρκο... Καί 
σκεφτόμουνα — Μά πάλι έκεΐνοι οί τοίχοι οί φιλντισένιοι, τά ούρί, οί 
πολυέλαιοι, τά τόσα άλλα;... Γιά! νά τά ξαναδιώ!.. ,ΓΙοΰν ’ *α, πούν’ 
τα; τί μαυρισμένοι οί τοίχοι...τι θεοσκότεινα τά ντουβάρια! Στρίγκλες 
άναγλύτζιαζαν τά βούρκα... κι’ έγώ βυθιζόμουν! βυθιζόμουν!... Τί θ’ 
απογίνω;... “Ιδρωτας μέ κόβει κρύος... τά ύπατά μου τά παράλυσε 
τρόμος. Τρέχω άπό δω βυθίζομαι περσότερο.. .Τρέχω άπό κεί βουλιάζω 
πιό πολύ. Πάει! πελάγωσα στή σκοτεινιά. ’Άθρωπε δυστυχισμένε, την 
τύχη σου κλάψε... Βουλιάζω... βουλιάζω. Τό βούρκο μοΰ σφαλεί tq 
στόμα...σ’ άπόλιγο θά μέ σκεπάση ολονα....
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__ Βοήθεια!... πουθενά...Βοήθεια!...βοήθεια, τίποτα... Βοήθ...
χάθηκα.. Κουκουλωμένος στο βοΰρκο τής τελεφτέαις μου στιγμές πα

ραδέρνω...Μά σαν νά ξεθωρίζω ψηλα ένα φεγγιτάκι... "ίσως σωθώ.... 
Προτού διώ το αποτέλεσμα μου ’φύγε τό φά'ντασμα.

Β'. ΟΛΟΜΟΝΑΧΟΣ

Ό Μάδα βρέθηκε ολομόναχος!
Είχε το χάρισμα τό χωριστέ την κάθε του άποθυμιά νά την βλεπη 

νά γίνεται. Καί τί δέ φαντάστηκε!
Άφοΰ πέρασε ό Μάδα μέ την ξεχωριστή του δόναμι απ’ δλα τά 

μεγαλεία και τάξιώματα, άφ’ τές χαρές καί τές έφτυχίες’ άφοΰ γλέν
τησε κάθε «.ομορφιά καί γνώρισε δλες τές υλικές άπόλαψες τής ζωής* 
άφοΰ είδε νά σουρθοϋν πίσω του κι’ οί μεγαλήτεροι στρατηγοί βασιληά- 
δες κι’άφτοκράτορες και τον έαφτό του απάνω στό μόνο θρόνο τής γης, 
αποθύμησε την Άβέ: Μιά φανταστική γυναίκα, ποϋ νά μη την γέννη
ση μάνα, ποϋ νά βγή άφ’ τό κορμί του μέσα. Καί τό οάντασμα έκεΐνο 
την Άβέ την είδε, την άπόλαψε...

’Αποθυμάει νά μη τρώη, νά μην κοιμάται. Γιατί νάνε στον κόσμο 
ζωύφια, ποϋ νάν τον ένοχλοϋν; Καί μέ μόνη του τή σκέψι βλέπει ό 
Μάδα σιγά σιγά, σύνφωνα μέ την κάθε τόσο άποθυμιά του νά έξαλεί- 
φουνται τά μικρόβια, τά ζωύφια, τά ζώα τής γής μας μικρά καί με
γάλα .

Η Μεδε, ό τόπος ποϋ είχε στημένο τό θρόνο του δέν έχει πιά ζώο 
ποϋ νά πειράζη και τη μικρότερη άκεφιά τοΰΜάδα. Άλλ’ δχι! έχει... 
Τι χρειάζουνται κι αφτά τά άλλα ζώα; Κι’ άφτά δίνουν κάποια ενό
χλησε στο Μάδα... Καί βλέπει ό Μάδα σιγά σιγά νά καταστρέφουνται 
οΐ άνθρωποι: τον εαφτο του μέ την Άβέ μονάχο καί κύριο τής Μέδε... 
ολου τοϋ κόσμου.
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Συργιανώντας στό παλάτι του ό Μάδα θωράει σά |/.ισοκοι;/.ισ;/ένος 
τά ταβάνια.

Λ=ν εινε εόχ^ρίστησι χφτή, γιατί όεν έχει συγκίνησι. Τότες αυτός θά 
νοιώστρ τό ςεχωριττό [/.υττάριο τής ζωή' τά [/.είννί όλου.όναχος. Έπειτα 
ά Άβέ βγήκε άφ’ τό κοοχ.ί του... Δεν ε-ϊνε λοιπό σωστός. —Τοϋ λεί
πει εκείνη ή κχρδια. του.... Και τι το θέλει ι/,ονχχό τό ιχυκλό χωρίς καί 
την καρδιά του;

Καί προτού άποσώσν) τη σκέψι του, πε’φτει σά σέ ώεοτούπνο καί 
ξυπνάει ι/,έ ;/.υαλό καί υιέ καρδιά. Χωρίς την Άβε'... Καί βρέθηκε ό 
Μάδα ολομόναχος!

... Γυρίζει ό Μαδα ενα γύρο τό κεφάλι του καί τότες ριόνο τότες 
το πνέμα του νοιώθει την έρήμωσι. Δειλιάζει άοτάς ό παντοδυνα ιος. 

Καί μέ τη δειλία νοιώθει καί τη ξεχωριστή του δύναμι νά χάνε :αι. 
Φωνάζει.

— Άβέ μου! συντρόφισά μου γλυκειά.. .ποϋ ’ σαι.. .Τίποτα! Ή Άβέ 
δέν ξανάρχεται. Δεν ξεχωρίζει πιά άπό τό Μάδα.

Κάποιο θάρρος λαβαίνει καί προσκαλεϊ τόν ύπνο. Μά κείνος κο μα- 
ται τόν παντοτεινό καί δέν ακούει...

Βγαίνει ό'ξω άφ’ τό παλάτι του καί τρε'χει, τρε'χει, άλαφιασ; ένος 
τούς δρόρ/.ους τής Με'δε. Ερημιά! ..Νεκρομάρα! Λοιπόν ή δυναμί του 
ήτο [/.όνο καταστρεφτική; Δέν [/.πορεΐ τίποτα νά ξαναδημιουργήσιρ;...

Ό Μάδα παγώνει... Δέ φωνάζει πιά... Μουγκρίζει.
— "Αχ! "Ενα σύντροφο θέλω!... εν α σύντροφο!.. .σύντροφο ;/.έ φω

νή... Θέλω νάκούσω φωνή___
Τρέχει σαν αστραπή σένα σημείο. Li! φτυχισμένη ή ώρα! Στην 

παντοδυναμία του ξέχασε νά σκεφτή γιά όλα τά ζώα και δια: ρινει 

τώρα ενα ;/.άβρο πουλάκι... Σ άφτό τρέχει... Μά κι άφτό τρε^ει... 
χάνεται χωρίς νά βγάλη τσιμουδιά... ΜΙταν ή νυχτερίδα'...

Τότε πιά ό Μάδα αΐστάνεται τά γόνατά του νά παραλυουντα'. Ο 
κρύος ίδρωτας νά περιλούζ·/) τό κορμί του καί νά στάζη σταλαγ[ ατιες 
στά χορταράκια τής γης. Ξαφνικοί λυγμοί τόν έπιασαν και τα χ.ατια 

του τρε'χουν σούγελο τά δάκρυα. Καί στη στιγμή άφτή τή τριμερή 
την κρύα, που δέν εινε όμοια μήτε στην κολασι... παρηγοριά του ρχε-
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ται... ’Ακούει μια φωνή... Τρ-Τρ-Τρ-... Ήταν ό σφάρδακλας στ·}; 
λ ί μ ν η. Κι’ άφτόνα τον είχε ξεχασμε'νο στην παντοδυναμία του.

Δεν τον βλέπει... Τον ακούει μοναχά... ώ! αφτί! παρηγορητικό 

αφτί!...
Ξάφνου τό πρόσωπό του λαβαίνει κάποιες γραμμές ανέκφραστες, τά 

δάχτυλά του στριφογυρίζουν άναίστητα κι’ άφτός μ’ αίφνήδια διαίστησι 
τεντόνει τό κορμί μου, βγάνει μιά κραυγή άφ’ τό στόμα.

— Βρήκα σύντροφο!... Καί πέφτει στη λίμνη να βρη τό σφάρ- 
δακλα!...

Ζαν-Ζακ
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ΗΚΑΤΑΚΤΗΣΙΣ TOT ΛΕΡΟΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΟΝ ΣΚΑΦΟΣ

Οί ενθουσιώδεις θιασώται της άνθρωπι'νης πτήσεως εργάζονται καρ- 
τερικώτατα πρός κατάκτησιν της άτμοσφαίρας. ΤΙ ώρα τοΰ θριάμβου 
δεν άπέχει ’ίσως όσον φανταζόμεθα- όπως ποτ’ αν ή, ή ελπίς δεκαπλα
σιάζει τάς δυνάμεις, καί δέον ν’ άφίεται ή πίστις εις τούς έφευρέτας. 
Άνεγράψαμεν ήδη τά τολμηρά πειράματα του έκ Βερολίνου Όττο Λι- 
λιεντάλ, όστις έφωδιασμένος διά καταλλήλου συσκευής, δεν έφοβήθη 
νά ριφθή έπανειλημμένως εις τό κενόν άπό ύψους 20 με'τρων με- 
ταβάλλων διαρκούσης της πτησεως αύτοΰ την .γωνίαν της συσκευής 
αύτοΰ, διήνυσεν άπόστασιν εκατοντάδων τινών με'τρων όλισθαίνων 
μαλακώς διά τοΰ άε'ρος. Σήμερον αί τελευταΐαι ειδήσεις προέρχονται 
έ£ Αυστρίας.

Ό κ. Γεώργιος Βέλλνερ, καθηγητής τής άνωτε'ρας Σχολής τής 
Βρουν, καταλήγει εις τό συμπέρασμα έξ υπολογισμών καί πειρα

μάτων, τά όποια διεζήγαγεν άπό πολλοϋ επί τής πτήσεως, ότι δυ- 
νάμεθα κάλλιστα νά κατασκευάσωμεν μηχάνημα ιπτάμενον, έν εϊδει 
πτηνού, όπερ θ’ άνυψώστρ ημάς έν τώ άέρι. ’Αλλά, επειδή μηχα
νικώς είνε δΰσκολον νά κινώμεν άλληλοδιαδόχως καί ταχέως μεγάλας 
πτέρυγας ώς τά πτηνά, αντικαθιστά τάς πτέρυγας διά τροχών φερόν- 

των εις τ’ άκρα αυτών μικρά επίπεδα καταλλήλως κεκλεισμένα, πε
ρίπου ώς τά πτερύγια τών υδραυλικών τροχών.

Ό καθηγητής τής Βρουν περιέγραψε μηχάνημα τοιοΰτον ενώπιον 

τής Εταιρίας τών μηχανικών καί άρχιτεκτόνων τής Βιέννης. 'Έ
καστον τετραγωνικόν μέτρον τής ύποστηριζούσης επιφάνειας δύναται, 

κατά τά πειράματα τοΰ κ. Γέλλνερ, νά φέρτρ βάρος ενός χιλιογράμμου 

όταν ή ταχύτης τοΰ άνεμου τοΰ προσβάλλοντος την επιφάνειαν
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ταύτην είνε ίση πρός 4 μέτρα, η όταν, της ατμόσφαιρας διατελού- 
σης έν νηνεμία, προσδίδεται εις την έπιφάνειαν ταύτην, τη, βοήθεια 
κινητήριου μηχανής, ταχύτης ίση πρός την άνω. Πτηνόν έχον τόν 
άνεμον έναν riov ύψουται διότι η δυναμις του άνεμου αναδύεται και 
παρέχει συνισταμένην κατακάθετον, ητις άνυψόνει αυτό. Τό αύτό 
συμβαίνει καί ενταύθα. Κατά τούς υπολογισμούς του άνω καθηγητοϋ, 
—εάν ού-ιοι εΐσίν ορθοί, — με ταχύτητα άνεμου 40 μέτρων πλήτ- 
τοντος τή·· δλην επιφάνειαν, τό βάρος όπερ έν τετραγωνικόν μέτρον 

της επιφάνειας ταύτης θά δύναται νά φέργ θά φθάσιρ εις 1 00 χιλιό
γραμμα, καί κατά συνέπειαν δυναμεθα κάλλιστα νά κατασκευάσωμεν 

ιπτάμενον μηχάνηρκ.
’Αρκεί ή περιστροφική κίνησις τροχού πτερυγιοφόρου, ού τά πτερύ

για είνε ελαφρώς κυρτά, περιστροφική κίνησις αρκούντως ταχεία ώστε 
έκαστον πτερύγιον πλήσσον τόν άέρα μετά ταχύτητο; νά επιφέργι την 
δέουσαν ανυψωτικήν δύταμιν. Ο κ. Βέλλνερ κατεσκεύασε μικρόν υπό- 
διιγμα όπερ έπεκύρωσε τούς ύπολογισμ.ούς του. Ο πτερυγιοφόρος τρο
χός στρέφεται πέοιξ οριζοντίου άξονος, τοποθετημένου κατά τόν άξονα 
τοϋ πετομένου μηχανήματος. Ό πτερυγιοφόρος ούτος τροχός ομοιάζει 
πολύ πρός τόν υδραυλικόν τροχόν του Μοργάν, ού γίνεται χρήσις εις 

τ’ ατμόπλοια. Έν τώ σχεδίω τώ ΰποβληθέντι εις την εταιρίαν των 
μηχανικών της Βιέννης, ό ι. Βέλλνερ παρεδέχθη την άκολουθον διά— 
ταςιν.—Τό αεροπόρον σκάρος είνε ές αλουμινίου η έξ οίουδήποτε ετέ

ρου έλαφροΰ μετάλλου, καί έχει σχήμα σιγάρου- περικλείει την κινη- 
τήριον μηχανήν, τάς άνθρα ιαποθήκας καί τούς θαλαμ.ίσκους τών επιβα
τών. Όλίγω άνωθεν του οκάφους καί εκατέρωθεν τής πρύμνης, τοϋ 
κέντρου καί τής πρώρας, είνε τοποθετημένοι συμμετρικώς οί τροχοί 
στρεφόμενοι πέρις οριζοντίων αςόνων. Η συσκευή αΰτη ή προωρισμένη 
εις την μεταφοράν 5- -6 ατόμων έχει τροχούς πτερυγιοφόρους διαμέ
τρου 6 μ. 4 και μν,κους 20 μέτρων. Η κινητήριος μηχανή είνε δυνά- 
μεως 60 ίππο)·: καί στρέφεται 135κις τό λεπτόν, μέ ταχύτητα κατά 
τήν περιφέρειαν ί5 μέτρων τό δευτερόλεπτον. Τό άεροπόρον σκάφος, 
ύπό τούς όρους τούτους, δύναται νά φέριρ βάρος 6,400 χιλιογράμμων. 
Δύναται νά προχωρή έν νηνεμ,ία μ,ετά ταχύτητος 30 μέτρων κατά δευ

τερόλεπτον. Κατ ουσίαν πρόκειται περί κολοσσιαίου πτηνού,—καί ή 

όλη συσκευή παρέχει τοιαύτην ιδέαν,—έν ω άντικατεστάθη ή άλληλο- 

διαδόχως έκτελουμένη κίνησις τών πτερύγων διά περιστροφικής κινή - 
σεως παραγούσης έπαισθητώζ τ’ αυτά άποτελέσματα.

Πολλά πέλει μεταξύ κύλικος καί χειλέων άκρου. Ό κ. Βέλλνερ γι- 

νώσκει τοϋτο άριστα. Οΰτω θά κατασκευάσω, έν άρχή σκάφος άεροπό-

Α
.Π
.Θ
.



Η KATAKTtHII TOV ΛΕΡΟΙ'

ρον οσω τό δυνατόν απλοποιημένου. Είς {/.όνον τροχός εις την πρύμνην, 

εις {/.όνον τροχός είς την πρώραν, έχοντες έκαστος διάμετρον 3 μέτρων 
καί μήκος 3 μέτρων μετά πτερυγίων πλάτους 10 ύφεκατομέτρων. Έν 
τώ μέσω μεταξύ των δυο τροχών ελαφρά βάσις έφ’ ής θά τοποθετηθή 
ατμοκίνητος μηχανή δυνάμεως 10 ίππων τό σύνολον θά ζυγίζη 250 
χιλιόγραρεροα. Με 40 μέτρων ταχύτητα κατά την περιφέρειαν ή συσ
κευή θά δύναται νά άνυψοϋται έν τώ άέρι παραλαμβάνουσα μεθ’ έαυ- 
της τόν πειραματιστήν. Κατά τους ακριβέστερους υπολογισμούς τό μη
χάνημα τούτο δεν θά στοιχίση ή όλίγας χιλιάδας φράγκων, ένω μη
χάνημα δυνάμενον νά άνυψόνη 2 συγχρόνως άτομα στοιχίζει ήδη
50 — 60,000 φρ.

’Αλλά μέ τά πετάμενα ταΰτα μηχανήματα δεν δυναταί τις νά 
μη κάμη σκέψιν ήτις επέρχεται άφ’ έαυτής είς τό πνεύμα καί α
παιτείται πολύ μεγάλη γενναιότης διά νά μεταβή τις έξ ’Αθηνών 
είς Πειραιά. Καί αν μία βίδα, μία μόνη βίδα σπάση1.. Ή κινητήριος 
μηχανή θά σταματήση, άλλ’ ή πετομένη συσκευή δεν θά σταματήση, 
φεΰ !... Θά πάρη δρόμο προς τά κάτω, καί ό θεός νά βάληι τό χέρι 
του, κύριε Βέλλνερ.—’Αλλά μή άποθαρρύνωμεν τούς αεροπόρους!

'«71
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Σ0ΥΜΙ1Α ΣΟΥΤΤΑ

(ΒΟΤΔΔΤΣΤΙΚΙΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ)

"Οτε ό Κύριος ήραών (Γκαουταρε,α Βούδδας) κατώκει έν Γεταβανα 
Βιχάρα, εις την πόλιν Στράβαστιν, ήλθε ~ρός αυτόν νεαρός Βραχ- 
ριανος καί άφοΰ του προσέφερε τα σεβη του έκαθισε πλησίον του και 
τόν παρεκάλεσε ν’ απαντήσει εις τά έπόυ.ενα ερωτήρεατά του :

1. Κύριε ! Ύκ των οντων εκείνων τά όποια γεννώνται ώς άνθρωποι, 
δύω τάζεις ΰπάργουσιν, εκείνοι οϊτινες προώρως αποθνήσκουν και εκείνοι 

οϊτινες εις βαθύ καταφθάνουν γήρας.
2 Εκείνοι οϊτινες εις πολλάς ύποκεινται νόσους καί άλλοι οϊτινες 

καλής άπολαρεβάνουσιν υγείας.
3. ’Εκείνοι οϊτινες άρτιοι καί καλοί καί έκείνοι οϊτινες ανάπηροι 

καί δυσειδείς τυγχάνουσιν.
4. "Αλλοι καθίστανται διάσηρ/.οι καί άλλοι άγνωστοι ρεε'νουν.
5. Οί ριέν πλούσιοι, οί δέ πτωχοί.
Ij. Μερικοί ταπεινής καταγωγής, ένώ άλλοι εις υψηλούς γεννώνται 

οίκους.

7. Τινές ακατανόητοι καί άωροί, άλλοι σοφοί καί συνετοί.
Τις, ώ Κύριε, ή αίτια των αντιθέσεων αυτών ;
Ο Βούδδας απηντησεν : Η Χαρρεα *J καί οΰδέν ετερον ύπο-

) λί α ρ μ α [ή Νεμεσ.ς τώ/ Κλλήνων) εινε ό έν τη φύσει νόμος τοΰ αιτίου καί τον 

χιτιατου, εν τε τω υποκειμενικό) καί τω άντ-.χειμεν κω κόσμω. 'Άλλαις λέξεσι Χαο- 
μάί εινε ό νομος τής θείας δικαιοσύνης, κατχ τόν όποιον έκαστος θερίζει παν ο,τι 
σπείρει. Κυρίως ειπείν δέν υπονοείται αμοιδή καί ποινή κατά τήν συνήθη των λέξεων 

έννο.αν. Το αγαθόν δημιουργεί αγαθοί και ανταμείβεται, το ΰέ κακόν επίσης άφ' έχυ— 
.οϋ κολάζεσαι. Δια να λκοιομεν ιδέαν τιν'χ περί του νόμου τούτου, ό-ρείλομεν νά 

λάβωμεν ϋ/. όψει ότι κατά τήν Βουδόικήν θεολογίαν ε’κ τοΰ ανθρώπου, άπαλλατχο-
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βάλλει τον άνθρωπον εις τάς άντιθέσεις αύτάς. "Ο,τι άνθρωπός τις ε- 
σπειρεν έν προγενεσ έρcc υπάρξει, τούτο καί θερίζει έν ταύττρ. Τό σύ- 
νολον των καλών η των κακών του πράξεων παρέχει εις αυτόν υψηλήν 
ή ταπεινήν θέσιν έν τώ κόσμω τουτω.

Ο Σουμπα είπε : «Κύριε ! Γενικήν έδωσας εϊς τά έρωτήματά ριου 
άπάντησιν. Παρακαλώ σε, δός μοι ενί έκάστω έξ αυτών άποκρίσεις.

Καί ό Θαταγάτα (ό Βούδδας) άπήντησεν ώς έξης εις 'έν έκαστον τών 
ερωτημάτων.

1. Εάν εν τώ κόσμω τουτω δολοφονή τις ή προς τά ζώα σκληρά 
φέρεται, δεν τά καλομεταχειρίζεται ουδέ τά εύσπλαγχνίζεται, ούτος, ό- 
πόταν άποθάνιρ, γενναται ένεκα τών πράξεων του έν τή Κολάσει. * *) ή 
έάν έν τουτω τώ κόσμω γεννηθή, ούτος δεν είνε μακρόβιος, άλλάπροώ- 
ρως θνήσκει.

Άλλ’ όταν ό άνθρωπος αποφεύγω τόν φόνον καί εύσπλαγχνίζεται τά 
ζώα, ούτος μετά θάνατον άπέρχεται εις τούς ούρανούς. ’Εάν όμως 
γεννηθγ, εις τούτον τόν κόσμον, εις βαθύ έξικνεΐται γήρας.

2. Ό ταλαιπωρών τά ζώα γενναται εϊς κατωτέρους κόσμους **}, ή 

έάν γεννηθή εις τούτον τόν κόσμον, δεν άπολαμβάνει πλήρους υγείας.
Άλλ’ ό έλεών τά ζώα, ούτος εμφανίζεται εις άνώτερον κόσμον, ή 

έάν είς τούτον γεννηθή, ΰπό ούδεμιας βαρείας νόσου προσβάλλεται.
3. Ό μοχθηρός ή ό φθονερός ή ό μέ τίποτε όργιζόμενος ή ό αναμι

γνυόμενος εις άλλοτρίους υποθέσεις, τάς μή ένδιαφερούσας αύτόν, έάν 
γεννηθή εις τούτον τόν κόσμον, γενναται δυσειδής.

μένου δια τοΰ θανάτου από του εξωτερικού περικαλύυματος οΰδέν έτερον υπολείπεται 

είμή ό λόγος τής ύπάρξεώς του, ή Οέλησις, επί τής όποιαςέντυποΰται όχχοακτήρ 
τόν όποιον δ άνθρωπος διχρκούσης τής ύπάρξεώς του έσχημάτισεν. Αυτός ε'στιν ό 

«ηθικός πυοήν» τοΰ ανθρώπου, «πνεϋμά» τι ασυνείδητον, ακολουθούν άνευ ιδίας γνώ- 

σεως τόν νόμον τής έλξεως, καθ όν ομοιον ομοιω πελάζει. Δια τούτο ο άνθρωπος 
μετά τόν θάνατον χύτου άναγενναται ύπό έκείνας τάς συνθήκας, πρός τάς όποιας 

κυρίως προσαρμόζεται ό χαρακτήρ αΰιοϋ.
*) ‘Η «Κόλασις» (’Αβιτσί) εΤνε κατάστασις οδύνης, αντίθετος προς τήν άλλην ήν 

ουρανόν (Δεβασάν) ονομάζουν. 'Π κατάστασις χύτη ή τής οδύνης δέν περιορίζετε 
μόνον κατά τήν μεταξύ θανάτου καί άνχγεννήσεως περίοδον, αλλα και η Γη αυτή ακό

μη είνε Κόλασις δι’ εκείνους οΰς·βκσανίζουν τύψεις συνειΟησεως και τους όποιους ή 

προΰπάρξασα Κάρμα (ή Νέμεσις) κατεδίκασε νά ΰποφέρωσι παντοίας ε'κ τών έξωθεν 

λΰπας.
**) Κατώτερος κόσμος ή κατώτερα βαθμίς ύπάρξεώς είνε ό Άστρώος Κόσμος 

(Καμά-Λοκά), ανάλογος τρόπον τινά πρός τήν θεο) ογικήν ιδέαν τοΰ Καθαρτηρίου 

τών Καθολικών. Είς τόν κόσμον τούτον κχτκναλίσκοντκι οί πόθοι καί τά πάθη? 

άποτελεϊ δέ «πνευματικήν» βαθμίδα ύπάρξεώς, ήτις εΤνε περισσότερον μή πνευματική 

άπό τόν ήμέτερον κόσμον.

ΤΟΜΟΣ Β\ ΙΟΥΝΙΟΣ — 1894. 31
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Έάν όμως ε/r, αντίθετον χαρακτήρα, τότε γεννάται εύειδοΰς έςω- 

τερικοΰ.
4. Ό φθόνων την ευτυχίαν του άλλου η ό έπαιρόμενος έπί βαθμώ 

καϊ γένει, έάν εις τούτον τον κόσμον έκ νέου γεννηθή, διατελεϊ άσημος 

καί άγνωστος.
Ό τα άντίθετα άποκαλύπτων προσόντα, ούτος τιμ,άται καί απο

βαίνει διάσημος.
5. Ό φιλάργυρος, ό άφιλόξενος, ό προς ους πτωχούς καί δυστυ 

γείς άσπλαγχνος, οΰτος γεννάται πτωχός έν τούτω τώ κόσμω.
Ό τάς άντιθέτου άρετάς έχων γεννάται πλούσιοί.
6. Ό έπί τη ιδία προσωπικότητι άλαζονευόμενος καί μη τιμών 

εκείνους εις όσους τιμή προσήκει, ούτος άναγεννάται εϊς ταπεινόν γένος.
Ό άντίθετον έχων χαρακτήρα ούτος γεννάται εύγενής.

7. Ό προς τα διδάγματα των σοφών άδιαφορών καί μη σπευδων 
να μάθη τί τό καλόν καί τί τό κακόν, ουδέ τίς βίος εις ευτυχίαν καί 
τίς εϊς οδύνην παράγει, ούτος εϊς υποδεέστερον κόσμον βλέπει τό φώς, 
έάν δέ εϊς τούτον έλθη, έρχεται παράφρων η μωρός.

Άλλ’ ό ποθών νά πορισθή σοφίαν, ούτος γεννάται εύφυγις καί 
νοήμων.

Καί ό Σουμπά ηύφράνθη έπί τη απαντήσει του Φωτεινού. Ηύχαρί- 
στησε τόν Βούδδαν έπί τή έξηγήσει τών άποτελεσαάτων τού Νόαου 
τής Χαρμά καί έγένετο μ.αθητής αύτοϋ.Α

.Π
.Θ
.



ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ

Ιπάρχουσι γυναίκες εν τώ κόσμω πεπροικισμέναι Si’ άπεριορίσιου 
μαγνητικης ελξει. ς καίτοι πολλάκις μη ώραΐαι η ευφυείς, καίτοι υ.η 
φροντίζουσαι νά γινωνται ευχάριστοι, καίτοι μη μετερχόμεναι τά 
συνήθη ττρός τοϋτο μέσα, έςασκούοιν απόλυτον κυριαρχίαν ώς έκ της 
εν λόγω μαγνητικης έλξεως δΓ ής έπροίκισεν αύτάς ή φύσις. Ή Κλεο
πάτρα πρέπει άφεύκτως νά κατείχε τό χάρισμα τούτο. Ή Ελένη της 
Τρωάδος, άν και ωραιότατη, δεν εϊχεν όμως την ελκυστικήν ταύτην 
δύναμιν. Γυνή, έν τούτοις, κατέχουσα την δύναμιν ταύτην ουδέποτε 
είναι δυσάρεστος. Έχει ίδιάζοντα ελκυστικόν τρόπον,, τούς πάντας, 
καί τους μάλλον δύστροπούς καί τούς μάλλον ευερέθιστους, άφοπλί- 

ζοντα. Παντού διαχέει τό φως, εϊς εν της βλέμμα εξαλείφονται αί συμ- 
φοραί, εις τάς καρδίας δέ πάντων των πλησιαζόντων αυτήν αναθάλ

λει άνθος συμπάθειας καί θαυμασμού όπερ ουδέποτε μαραίνεται.
Έάν αι τοιαύται γυναίκες εϊχον συναίσθησιν του καλού όπερ ήδυ- 

ναντο νά πράξωσι διά της έ ξασκήσεως της μαγνητικης αυτών δυνά- 
μεως, οποίων θαυμάσιων μεταρρυθμίσεων ήδύναντο νά γίνωσι πρό

ξενοι ! Δυστυχώς δεν εχουσι γνώσιν τού μαγνητισμού τόν όποιον επί 

τών άλλων έξασκοΰσι. Γελώσιν η κλαίουσι καί ήξεύρουσι μόνον ότι οί 
πάντες είναι καλοί πρός αύτάς, ότι αί έπιθυμίαι αυτών δΓ ενός ή άλ
λου τρόπου ικανοποιούνται άπασαί, αλλά συναίσθησιν της παντοδυνά
μου αυτών ισχύος δεν έχουσιν, άν και άλλοι την αναγνωριζουσι μετά 

μεγάλου θαυμασμού.

Λιμοκοντόρος: Δεσποινίς, σάς προσφέρω την χεϊρα καί την 

περιουσίαν μου.
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Δ e β π o t v t ς : Δέν δέχομαι, κύριε, ούτε την μέν ούτε την δε. 

Ή μέν είναι πολύ μεγάλη, ή δε πολύ μικρά.

__ Δεν μοΰ λέγεις, φίλε μου, πώς κατορθώνεις νά έ'χης πάντοτε

yρήματα μέ όλην σου την κακοτυχίαν ;
— Δεν πληρόνω ποτέ τα παλαιά μου χρέη.

— Καί τα νέα χρέη σου ;
— Τά άφίνω καί παλιώνουν.

Δεν είναι μόνοι οί άνθρωποι οΐτινες ΰπόκεινται εις την μέθην. Κατά 
τόν ’Άγγλον φυσιολόγον κ. Λόουσον Τέϊτ, καί αΐ σφήκες την αυτήν 
έχουσι τάσιν. Ό κ. Τέϊτ παρετήρησε σφήκας έπιτιθεμένας έπί σαπρών 
οπωρών ών ή ζάκχαρις είχεν ήδη έν μέρει μεταβληθη εις οινόπνευμα. 
Πέριξ αυτών, μάλιστα σεσηπότων βερυκόκων καί σταφυλών, αί σφή
κες μάχονται μεταξύ των τίς νά τάς πρωτομυζήση, όταν δέ εντελώς 
μεθυσθώσιν έκ του οινοπνεύματος, άποσύοονται ερπουσαι καί κλονού- 
μεναι, καί κρύπτονται εις τό χόρτον όπου άποκοιμώνται έωσότου πα- 
ρέλθη ή μέθη. 'Όπως δέ πολλοί τών ανθρώπων, καί ή σφήξ όταν με- 
θύσν) γίνεται μάλλον επιθετική.

Κυρία: Είπες, Μαρία, ότι αυτό τό κάρβουνο είναι'οικονομι
κόν. Τί οικονομικόν που δέν καίει διόλου.

Μαρία: Πιό οικονομικόν απ’ αυτό γίνεται ;

Κυρία Τιστενγκέ: Εξαίρετος οικογένεια, φίλη μου, έξαί—
ρε.ος. Ο Τζών χορεύει σαν θεός, ό Νίκος παίζει σαν Άγγελος, ό 
Πιπινος είναι μοναδικός ποδηλατιστής, καί ή Ειρήνη ζωγραφίζει 
θαυμάσια.
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Φ ί λ γ) : Καί ό Δημήτρης ;

ΚυρίαΊιστενγκέ: Ο Δημήτρης δεν αξίζει 
μόνον εργάζεται και διατηρεί ολην την οικογένειαν.

τίποτε. Αυτός

il

’Εκείνη : (έπιδιώκουσα κανέν φιλοφρόνησα) Τί να ηύρεν άραγε 
εϊς έμέ καί με ήγάπησε τόσον !

Ή φ ί λ η τ η ς. Αυτό δά λέγει καί ό κόσμος, άλλ’ οί άνδρες, 
βλέπεις, είνε περίεργα όντα.

ΦGjga

Εις την έν Άμβέρση έκθεσιν λέγεται, ότι Θά 
ληθεϊς άνθρωποφάγοι μεταφερθεντες έπί τούτω 
’Αμερικής.

έκτεθώσι καί τινες ά- 
άπό τα ενδότερα της

Ρ

Έν Βρεσλόου τής Γερμανίας κατεσκευάσθη καπνοδόχος έκ χάρτου 
ύψος έχουσα .50 ποδών καί οΰδένα έκ του πυρός διατρέχουσα κίν-. 
δυνον.

Αί σπουδαιότεραι των ’Ιαπωνικών εφημερίδων αριθμούσε μεταξύ 
των συντακτών των καί τον λεγόμενον «συντάκτην της φυλακής». 
Οί έφημεριδογράφοι έν ’Ιαπωνία εϊς τόσας ΰπόκεινται καταδιώξεις έκ 
μέρους της Κυβερνησεως ώστε αί πλεΐσται τών εφημερίδων αναγκά
ζονται νά έχωσιν ένα τοιοΰτον του οποίου ή μόνη έργασία είνε νά πη- 
γαίνν) νά φυλακίζεται όταν διατάσσηται άπό τόν προϊστάμενόν του.

Ή λέξις «μήτηρ» είνε ή αυτή εις όλας σχεδόν τάς γλώσσας μέ 
τινας έλαχίστας διαφοράς. Ούτω, εϊς την Ελληνικήν: μήτηρ. Είς 
τήν Γαλλικήν, μέρ. Είς τήν ’Αγγλικήν, μόδερ. Εις την Σαξωνικην, 

μόδορ. Εϊς τήν Περσικήν, μάδρ. Εϊς την Σανσκριτικήν, ματρ. Είς
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την Ιταλικήν, μάδρε. Είς τήν Γερμανικήν, μούτερ. Εϊςτήν Ρωσσικήν, 

μ,άτερ. Εις τήν Εβραϊκήν, έμ. Εις τήν ’Αραβικήν, άμ.

Οί πρώτον φοράν μεταβάντες εις Κίναν Ευρωπαίοι δυσκολεύονται, 
όταν συναντήσωσι καθ’ οδόν συνοδείαν τινά, νά διακρίνωσιν έάν είνε 
κηδεία ή γάμος. Ό αυτός επικρατεί εις άμφοτέρας τάς περιστάσεις θό
ρυβος, οί αυτοί έρυθροστόλιστοι προπορεύονται ύπηρε'ται φέροντες ψητά 

χοιρίδια καί άλλα εκλεκτά φαγητά, καί οί συνοδεύοντες τήν κηδείαν 
τρώγουσι καί πίνουσι μετά της αυτής όρέξεως καί φαιδρότητος όπως 
καί οί εις γάμον κεκλημένοι. Ή μ.όνη διαφορά είνε ότι εις τάς κηδείας 

τό φέρετρον αντικαθιστά τό φορεϊον εντός του όποιου εις τάς συνοδείας 

γάμων φέρεται ή νύμφη.

Έν σχέσει πρός τά συμβάντα εις τούς σιδηροδρόμ.ους δυστυχήματα 
έδημοσιεύθη εσχάτως ή έξης στατιστική. Έν ’Αγγλία, ή αναλογία 

των φονευομένων είνε εις μ,εταξύ 29 εκατομμυρίων επιβατών, έν Γαλ

λία, είς μεταξύ 20 εκατομμυρίων επιβατών, καί έν Άμ,ερική εις με
ταξύ 3 εκατομμυρίων έπιβατών. Κατά τήν έν λόγω στατιστικήν, λαμ- 
βανομένου ύπ’ όψιν ότι ή Γαλλία έχει έκτασιν τρεις φοράς μεγαλειτέραν 
τής Αγγλίας καί ότι οί υπόγειοι σιδηρόδρομ.οι τοϋ Λονδίνου μ,εταφέ- 

ρουσι μέγαν αριθμόν έπιβατών άνευ τινός κινδύνου, οί Γαλλικοί σι
δηρόδρομοι είνε οί ασφαλέστεροι.

Ill

Κατά τινα έκθεσιν άναγνωσθεϊσαν ένώπιον τής Γαλλικής ’Ακαδη
μίας τών Επιστημών, ό μικρός δάκτυλος τοϋ ποδός βαθμηδόν έκλείπει. 
Καθίσταται όλοέν μικρότερος καί ή τελεία αΰτοϋ έξαφάνισις κατήντησε 
ζήτημα χρόνου. Ωστε έτοιμασθήτε ν’ αποκτήσετε έγγόνους καί τρι
σέγγονους τετραδακτύλους.

Γπάρχει οικογένεια έν Ώρεγών/, τής Άμ.ερικής έχουσα ’ίδιον καί 
άλλόκοτον θρήσκευμα. Εκαστον μέλος αυτής οφείλει νά λαμβάνιρ ό-
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λόκληρον λουτρόν έξάκις του ημερονυκτίου, 
κογενεία,ς εις οΰδένα επιτρέπεται ή εις την 
Εργάζονται καθ’ έκάστην ' επί ές έτη και 

έβδομον έτος.

’Εκτός των μελών της οί- 
κατοικίαν αυτής είσοδος, 

αναπαύονται ολόκληρον τό

nil

Το έν τώ μήλω περιεχόμενον οςυ είναι λίαν ωφέλιμον εις τους διά- 
γοντας βιον καθιστικόν καί τών ποιων τό ήπαρ λειτουργεί μάλλον ή 
ήττον ραθυμως. τοϋ οςέος συντελοϋντος εις την έκ του σώιεατος απο
βολήν βλαβερών ουσιών, αίτινες άλλως θά έπέφερον βάρος καί χα- 
λαρωσιν του εγκεφάλου η και 7.λλα σοβαρώτερα νοσήματα. Γά 
μήλα τά αχλάδια καί τά βερυκοκα, όταν ήναι καλώς ώριμασμένα, 
έκμηδενίζουσι μάλλον αντί ν’ αΰξάνωσι τά έν τώ στομάχω όςεα.

Η των ωδικών καφενείων Γαλλίς άοιδός Γκιλβέρ κερδίζει, κατά τό 
λέγειν της, 250 χιλ φράγκων κατ’ έτος.

41

Άγγλος υποψήφιος βουλευτής διεμοίρασεν εις τούς εκλογείς του αντί
τυπα φρενολογικοϋ χάρτου τής κεφαλής του.

5>λ@

Ό Γερμανός Δ ου, ό εφευρών τόν ύπό τών σφαιρών τών τυφεκίων 

άδιαπέραστον θώρακα, έζήτησε παρά τής Αγγλικής Κυβερνήσεως 3 
εκατομμύρια 150 χιλ. φράγκων διά την πώλησιν του μυστικού τής 
κατασκευής τοΰ έν λόγω υφάσματος. Διά την αγοράν τής τορπίλλης 
Βρεννάν ή ’Αγγλική κυβέρν,οσις έπλήρωσε τρία εκατομμύρια φράγκα, ή 
δέ έν λόγω τορπίλλη άπεδείχθη ότι μόνον εις μικράς αποστάσεις δύ 
ναται νά χρησιμεύσν) καί τότε έάν τό άντικείμενον έναντίον τοϋ όποιου 

διευθύνεται συγκατανεύση νά μείνη ακίνητον.

Καθ’ όλον τό διάστημα κατά τό οποίον ή Βασίλισσα τής Αγγλίας 

έμεινεν εσχάτως έν Φλωρεντίι* δεν έβρεζε ποσώς, οϊ δέ ηττον άνεπτυγ-
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ijlevoi των κατοίκων απέδωσαν τούτο εις τας επικλήσεις δήθεν τών 

’Ινδών ακολούθων τής Βασίλισσας.

Φ

Κουρεύς τις έν Βερολίνω, τού όποιου τα χαρακτηριστικά του προ
σώπου έφερον ρεεγάλην όρεοιότητα ποός τα τού Βίσρεαρκ, έπωφελήθη 
τής συρεπτώσεως ταύτης όπως φωτογραφουρεενος αρκετόν αρυσθή κέρδος, 
τών φωτογραφιών του πωλουρεε'νων κατόπιν ώς φωτογραφιών τού Βίσ- 

|εαρκ. Ή άστυνορεία όρεως δεν εύρε τελείαν τήν όρεοιότητα, ελειπεν η 
σοβαρά έκφρασις τής ρεορφής τού πρώην Αρχιγραρερεατεως, διά νά την 

απόκτηση δε ό έν λόγω κουρεύς τον ένέκλεισεν εις ρείαν τών φυλακών 

τού κράτους.

s$a

Ί όν ριεγαλείτερον πώγωνα τού κόσρεου φε'ρει Βούλγαρός τις ίερευς έν 
Μπαρεπαδάγ τής Βουλγαρίας· ό πώγων τού ίερέως τούτου έχει ρεήκος 
δύο ήρεισυ ρεέτρων, έπειδή δε ό ’ίδιος δεν έχει τόσον άνάστηρεα φέρε1 
τόν πώγωνά του τυλιγρεένον περί τόν τράχηλον.

Ρεκλάρεα πρωτότυπος.
Αί εύρωπαϊκαί έφηρεερίδες δηρεοσιεύουσι φρικώδεις λεπτορεερείας περί 

ρεονορεαχίας δύο Άρεερικανών διά βορεβών πεπληρωρεένων ρεέ δυναρείτιδα. 

"Οταν οί ρεάρτυρες, οίτινες είχον άποσυρθή εϊς τήν άπόστασιν ήν ΰπηγό- 
ρευεν ή φρόνησις, έπέστρεψαν εις τό πεδίον τής ρεάχης τόν ρεέν ενα τών 
άντιπάλων εύρον καρεωρεένον 'πήταν, τόν δέ έτερον, εντελώς έ£αφα- 
νισθέντα, ρεεταβληθέντα εις ρεηδέν. Μόνον τά ΰποδήρεατα άρεφοτέρων 
έσώζοντο ακέραια καθό κατασκευασθέντα υπό (επεται τό όνορεα γνωστού 
ύποδηρεατοποιοΰ κλπ.)

Ηρεεραν τινά κατά το γεύρεα Φρειδερίκος ό Μέγας έφερε τήν όρειλίαν 
εις το ζητηρεα τών φαντασρεατων, ειπών οτι άνθρωποί τινες, ρεετα£υ 
δε τούτων και αυτός, είχον το προνόρειον νά δύνανται νά προσκαλώσι 
φαντάσιεατα καί έκ τού βυθού άκόρεη τής θαλάσσης. Ό ’ίδιος έν τού-
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τοις, προσεθηκε, σπανιως εκαμνε χρήσιν τοΰ προνομίου τούτου, γνω- 
ριζων δτι ολιγιστοι ήσαν οί μη τρομάζοντες εις την θέαν φαντάσμα

τος. Στραφείς τότε πρός τόν Κόμητα Ζ. είπεν : «'Υμείς, Κόμη, έάν 
σάς επαρουσίαζον. φάσμα τι, θά έφεύγετε δρομαίος, πώς; »—«Συγγνώ
μην, Μεγαλειότατε, άπήντησεν ό Κόμης, γνωρίζετε κάλλιστα ότι δεν 
δειλιώ άπέναντι οΰδενός κίνδυνου όπως έπανειλημμένως ήδη απέδειξα, 
δεν θά έτρόμαζον δε εάν έβλεπον ενώπιον μου καί αυτόν τόν "Αρχοντα 

ιης Κολάσεως». Ο Βασιλεύς έμειδίασεν είπών ότι δεν ήτο καί μικρόν 
πράγμα νά ίδτι τις αίφνης ενώπιον του εν φάσμα. Εις των παρακα- 
θημένων, όστις ήτον έν γνώσει τοΰ τεχνάσματος, παρεκάλεσε τότε τόν 

Βασιλέα νά παράσχτρ δείγμα της ίκανότητος αΰτου ώς μάγου, ότε δέ 
καί ο Κόμης Ζ. έπανέλαβε την παράκλησιν, ό Φρειδερίκος συνήνεσεν, 
άλλ’ έπειδή κατά την εσπέραν εκείνην ήτον αργά, άνέβαλε τό πεί
ραμα διά την επαύριον. Την έπιοϋσαν μετά τό γεύμα εις τών συνδαι
τυμόνων ύπενθύμ. σεν εις τόν Βασιλέα την ύπόσχεσίν του. Οί ΰπηρέται 
διετάχθησαν ν’ άποχωρήσωσιν, ό δέ Βασιλεύς λαβών τότε μικράν 

μαύρην ρ άβδον, άπήγγειλεν ακατάληπτους τινάς λέξεις καί έχάραξεν 
εις τόν αέρα καί έπί τοΰ εδάφους μυστηριώδεις τινάς κύκλους. Κατόπιν 
διέταξε τόν κόμητα Ζ. ν’ άνοιξη τήν θύραν την όδηγοΰσαν εις τό πα
ρακείμενον δωμάτιον. Ό Κόμης ΰπήκουσεν, άλλά μόλις ήνοιξε τήν 

θύραν ώπισθοχώρησε καταληφθείς ΰπό τρόμου, έγινε κάτωχρος καί δεν 
ήδύνατο ν’ άρθρώσν) λέξιν. ’Εντός τοΰ παρακε μένου δωματίου είδε 
τήν σύζυγόν του, λευκά ένδεδυμένην, προχωρούσαν πρός αυτόν μέ με
τρημένα βήματα καί παρατηρούσαν αυτόν άσκαοδαμυκτεί. Ό Κόμης 
έγνώριζε μετά θετικότητος ότι ή σύζυγός του εΰρίσκετο εις πολύ μεγά
λης άπόστασιν, καί ήδυνάτει νά έξηγήση τήν αίφνιδίαν έμ.φάνισίν της. 
Ο Βασιλεύς εννοείται είχε προσκαλέσει αυτήν νά έλθν) κατεπειγόντως 

καί τήν είχε διδάξει πολύ καλά τό μ.έρος της.

’Εν τφ έν Παρισίοις Ζωολογικφ Κήπω, έλέφας, άλλοτε ζωηρότα
τος καί χαριέστατος, είχεν άπό τίνος καταστή σκυθρωπός καί μελαγ

χολικός. Είχε παύσει νά κινή άδιακόπως τήν ουράν καί τήν προβο
σκίδα του, έμενε δέ έξηπλωμένος έπί ολοκλήρους ώρας χαμαί τριβών 
τήν σιαγόνα επί τοΰ εδάφους. «Πρέπει νά έχη πονόδοντον», άπεφανθη 

έπί τέλους είς τών φυλάκων. Προσεκλήθη όδοντοϊατρός όστις ανεκά- 
λυψεν ότι ή ρίζα ενός τών όδόντων τοΰ έλέφαντος ήτο σεσαθρωμένη. 
Λιανά σωθή ό οδούς έπρεπε νά «βουλωθή», καί έβουλωθν), άλλά μέ
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κίνδυνον του όδοντοϊατροΰ να καταπατηθή καί φονευθή ύπό τοϋ έλέ- 
φαντος. "Οτε όμως έτελείωσε τδ βούλωμα καί έπαυσαν οί πόνοι, ο 
ασθενής συνησθάνθη τήν προς τόν ευεργέτην αΰτοϋ οφειλήν καί τόν 

ύπεδέχετο μέ ανοικτόν στόμα άμα έβλεπεν αυτόν πλησιάζοντα.

Σοφός γάλλος έξέφρασεν εσχάτως τήν ϊδε'αν ότι f-t-έχρε τοϋ έτους 
2000 Θέλει άνακαλυφθή χημεία ήτις εντελώς Θά μεταβάλη την άν- 
Θρωπίνην ΰπαρζιν. *Η μεταμόρφωσις θά προελθη ιδίως εκ της υπο της 
χημείας χρησιμοποιήσεως της θερμ,ότητος τοϋ ήλιου και τής εξαγωγής 
θερμότητ ς έκ τοϋ κέντρου τής γηίνης σφαίρας Ύπό την βασιλείαν 
τής νέας χημείας ή γή Θέλει μεταβληθή εις αληθινόν παράδεισον και τό 
ανθρώπινον γένος Θ’ άπολαύση των αγαθών παγκοσμίου ειρήνης καί γε

νικής αφθονίας. Τάδε λέγει ό Γάλλος σοφός.

Hepi εργος περίπτωσις αδι’ υποβολής θεραπείας» συνέβη εσχάτως εν 
τινι νοσοκομείο) έν Γερμάνιο:. Κόρη δεκαοκτώ έτών κατείχετο ύπό τής 

ιδέας ότι είχε καταπιεί βάθρακα δστις έμενε ζωντανός εις τόν στόμα
χόν της καί πολλάκις άνεπήδα μέχρι τοϋ λάρυγγός της. Οί ιατροί μά- 
την είχον προσπαθήσει νά την θεραπεύσωσιν άπό τήν πλάνην ταύτην, 
έφθείρετο δέ καί προσήγγιζεν εις τόν Θάνατον, δτε εϊς τών ιατρών συνέ
λαβε τήν ιδέαν νά είσαγάγγ εις τό στόμα της σωλήνα εντός τοϋ όποιου 

εΐχεν εισαγάγει μικρόν ζωντανόν βάθρακα, δστις πάραυτα έπήδησεν έκ 
τής στενής φυλακής του έπί τής ενώπιον τής κόρης τραπέζης, συλλη- 
φθείς δέ ύπό νεαροΰ φοιτητοΰ έτέθη έντός φιάλης οινοπνεύματος έπί τής 
όποιας έγραψεν ό φοιτητής τήν έπιγραφήν «Βάθραξ έξαχθείς έκ τοϋ 
στομάχου». Μόλις ή νεανις είδε τόν βάθρακα, ζωηρόν μειδίαμα άνε- 
φάνη έπί τοϋ ώχροϋ προσώπου της, έζήτησε καί έλαβεν άφθονον τρο 
φήν καί ήτο αυτή καλά καί ήμεΐς καλλίτερα.

Γίνε κάκιστον πραγμα νά μένη ό άνθρωπος έπί πολλάς ώρας άνευ τρο
φής. Είτε ένεκα κατεπειγουσης έργασίας, είτε δΓ άλλους λόγους πολλοί 
άφίνουσι νά παρέλθτι ανικανοποίητος ή περίοδος τής πείνης, δτε καί έ- 
πέρχεται ή περίοδος τής κοπώσεως καί δυσθυμίας, καθ’ήν έκλείπει πλέον 

ή τής τροφής επιθυμία και η επελθοΰσα κόπωσις έμποδίζει τήν χώνευσιν
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αυτής λαμβανομένης λίαν αργά. Προς αποφυγήν τούτου αρκεί καί ή 

ελαφρότερα τροφή κατά τήν περίοδον τής πείνης, εν ποτήριον γάλα
κτος ή καί μικρόν τεμάχιον άρτου.

Μεταξύ των μελών τής Αγγλικής Βουλής των Κοινοτήτων ύπάρ- 
χουσιν 147 δικηγόροι.

Αε'γεται ότι νομισματοποιουμε'νου του χρυσού διά τού όποιου είσί 
τό πλείστον κατασκευασμε'να τά έν τφ Βατικανω δοχεία, μετάλλια, 
άλύσεις καί άλλα αντικείμενα, θά κατεσκευάζοντο πλειότερα χρυσά 
νομίσματα των ήδη έν κυκλοφορία καθ' άπασαν τήν Ευρώπην. Υ
περβολή !

Άπλούστατος τρόπος νά θερμαίνεται τις όταν αισθάνεται ψύχος 
είνε νά κάμνη ίσχυράς καί παρατεταμέας είσπνοάς. Διά των τοιούτων 
εισπνοών επιτείνεται ή κυκλοφορία καί όξυγονοΰται τό αίμα αΰξανομέ- 

νης ουτω τής θερμοκρασίας καί διαδιδόμενης καί εις τά άκρα.

Θεατρώνης τις προσέφερε 200 χιλ φράγκων εις τόν φημισμένον 

ταυρομάχον τής Μαδρίτης Βεβε'ρτε διά νά ύπάγή νά δώση 16 πα
ραστάσεις ταυρομαχίας εις Περού. Ό ταυρομάχος ήρνήθη τήν προ
σφοράν διά τόν λόγον ότι έκέρδιζε περισσότερα εις τόν τόπον του ένθα 

δι’ έκάστην παράστασιν έπληρώνετο 15 χιλ. φράγκων.

Συνεστήθη εσχάτως έν Γαλλία Σύλλογος τών Εζαδακτύλων. Δια 

νά γίνν) τις δεκτός ώς μέλος τού συλλόγου τούτου οφείλει νά έχή έζ 
δακτύλους εις τήν μίαν τών χειρών. 'Υπό τού γραμματέως τού συλ

λόγου συνετάχθη στατιστική έκ τής όποιας άποδεικνύεται ότι ύπάρ- 
χουσιν εις όλον τόν κόσμον 2173 άτομα έχοντα έξ δακτύλους εις έ
κάστην τών χειρών, καί 431 μέ επτά δακτύλους. Υπάρχει καί εις 

έχων οκτώ δακτύλους εις έκάστην τών χειρών.
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Διδάσκαλος: Ποιον εϊνε τό ζώον τό όποιον μας έφοδιάζει με 

χοιρομέρι;
Μαθητής: Ό κρεοπώλης.

484

Νεάνίς τις έλεγε πρός τόν φίλον της καρδίας της: « Ενίοτε έχεις 

την όψιν πολύ άρειμάνιον, άλλοτε δέ πάλιν όλως διόλου θηλυπρεπή. 

Πώς τό εξηγείς;»
— «Θα είναι κληρονομικόν, άπήντησεν ούτος, διότι οί ήμ.ίσεις των 

προγόνων μου ήσαν άρρενες, καί οί άλλοι ήμίσεις θήλεις.»

Πενταετής παϊς πεσών έκοψε τό άνω χείλος τόσον άσχημα ώστε 
προσεκλήθη ιατρός διά να τό ράψη. Έν τη θλίψει της ή μήτηρ παρετή- 
ρησε:

— «Γιατρέ, φοβούμαι μήπως μείνη σημάδι.
— «Δέν πειράζει, μαμά, άνέκραξεν ό παϊς, τό μουστάκι μου θά 

το σκεπάση.

Αυτή : Είμαι λοιπόν ή πρώτη γυνή τήν όποιαν ήγάπησες ; 
Αυτός: Ναί. Και εγώ είμαι ό πρώτος άνήρ ό όποιος σέ ήγά- 

πησε;
Αυτή: (θυμοειδώς) Είσαι άναιδε'στατος !

Περιηγητής δστις είχεν έπισκεφθή και τάς Άνατολικάς ’Ινδίας έλε- 
γεν εις Γαλλίδα κυρίαν ότι τά κοράσια εις Ινδίαν διδάσκονται νά σκέ- 
πτωνται περί γάμου άμα που αρχίσουν νά ψελλίζουν.

— «Έν Γαλλία, άπήντησεν ή κυρία, δέν διδάσκονται τό τοιοϋτον 
τά κοράσια. Δέν έχουσιν άνάγκην νά τό διδαχθούν, διότι τό ξεύρουν !

Δεσποινίδες, προσέξατε. Διακεκριμένος "Αγγλος ιατρός άπεφάνθη έ- 
σ^άτως ότι δέν υπάρχει άσκησις συντελούσα μάλλον εις τήν ευχροιαν
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του προσώπου, την ευθυμίαν, την χάριν καί την ελευθερίαν εις τάς 

κινήσεις όσον τό σαρωμα, τό καθάρισμα, τό στρώσιμον των κλινών, 
τό πλύσιμον των πιάτων καί τό γιάλισμα των έκ χαλκού καί αργύρου 
δοχείων.

ξ£<3

Ιπποτικότης 'Ισπανών λωποδυτών !

Πρό τίνος καιρού, περί την 7 μ. ρι. κύριός τις περιβεβλημένος εΰ- 
ρΰν μανδύαν, διηρχετο την Πλατείαν Λε'αλταδ έν Μαδρίτνι, ότε έστα- 
ματήθη άποτόμως υπό τριών άνδρών οϊτινες, δι’ επιτακτικού τόνου, 

τοΰ έζήτησαν τό βαλάντιόν του. Άπήντησεν ότι δεν 'έφερε χρήματα 
μεθ’ έαυτοΰ. «Τότε, λοιπόν, δόσε μας τόν μανδύαν σου», τφ ειπον, 
καί άμ’ έπος άμ’ έργον τοΰ άφήρεσαν τόν μανδύαν καί άνεχώρησαν 
έν σπουδή. Μετά παρέλευσιν δέκα λεπτών τό θΰμα τής κλοπής εΰρέθη 
αίφνης καί πάλιν άπέναντι ενός τών έν λόγω κυρίων, όστις, μετά τής 
μεγαλειτέρας εΰγενείας τω παρουσίασεν άπόδειξιν ένεχυροδανειστηρίου 
τινός είπών : «Συγχωρήσατε, κύριε, την άτιμον ήμών πράξιν, εις την 
όποιαν περιεπέσαμεν έξ ανάγκης. Τόν μανδύαν σας τόν ένεχυριάσαμεν 
διά 10 φράγκα, ιδού δέ ή άπόδειξις τοΰ ένε/υροδανειστηρίου. Χαί
ρετε, κύριε,» καί έφυγε δρομαίως. Την έπιοΰσαν ό κλαπείς μετέβη εις 
τό ένεχυροδανειστήριον ένθα έπληροφορήθη ότι ό ένεχυριάσας την προ
τεραίαν τόν μανδύαν του ηρνήθη νά λάβν) περισσότερον τών 10 φράγ
κων αν καί τώ προσεφέρθησαν 30 φράγκα άπέναντι τής αξίας τοΰ 
μανδύου. Άρκοϋν, ειχεν είπή, 10 φράγκα τών όποιων έχω ανάγκην διά 

νά δειπνήσω μετά δύο φίλων μου.

Συντάκτης τις έφημερίδος αγαπά νά λεγγι οτι οι προπάτορες του 
έζων μέχρις ήλικίας εκατόν έτών. Ό συντάκτης άντιπολιτευομένης τινός 
έφημερίδος άπαντά λέγων ότι τοΰτο συνέβαινε πρό τής νομοθετήσεως 

τής θανατικής ποινής.

Πρό τινων έτών έζη έν τινι έπαρχίγ. τής ’Αγγλίας άνθρωπός τις έ- 
χων έξ ή επτά λίαν εύσάρκους θυγατέρας. "Οταν ήρωτάτο πόσα τέκνα 

έχει, άπήντα ώς έπί τό πλεΐστον: Εχω τρία αγόρια και καμμία χι

λιάδα καντάρια θυγατε'ρας.
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Ό σύ μισείς έτέρω μή ποιήσεις. Ό άνθρωπος ρίπτει ώς έπί τό πλεί- 
στον τόν φλοιόν τοϋ πορτοκαλλιοΰ εις τόν δρόμον, άλλα καί ό φλοιό; 

τόν ξαπλόνει σ’ τήν λάσπη.

ΓΙατηρ (θυμωμένος) Ενθυμείσαι ότι πρό ενός έτους ήθελες νά νυμ- 

φευθής τόν λογιστήν τόν όποιον είχα εις τό κατάστημά μου;

Θ υ γ ά τ η ρ. Ναι, πατέρα, τό ενθυμούμαι.
ΓΙατηρ. Ώραϊον υποκείμενον έδιάλεξες! Έδραπέτευσεν άφοϋ μέ 

έκλεψεν όλην μου την περιουσίαν.
Θυγάτηρ. Ενθυμείσαι, πατέρα, ποϋ τόν είπες ότι δέν θά μέ 

έδιδες είς αυτόν, αν δέν έγίνετο πλούσιος:
Π α τη ρ. Ναί, ποϋ νά τόν πάρ................
Θυγάτη ρ. Λοιπόν, εγώ έλαβα σήμερα γράμμα του ποϋ μοΰ λέ

γει ότι τώρα εϊνε πλούσιος, άλλά δέχεται νά πάργι τήν κόρην ενός πτω- 
χοϋ άνθρώπου.

Διά τοϋ μικροφώνου ακούεται καί ό βηματισμός τής μυίας ά- 
κόμη.

Μεταξύ 15 χιλ. άνθρώπων είς μόνον φθάνει εις ήλικίαν εκατόν 
ετών.

Μερικά των μεγαλειτέρων εμπορικών άτμοπλοίων τών δι*πλεόντων 
τόν ωκεανόν δύνανται νά μετατραπώσιν είς καταδρομικά μετά τοϋ 
άπαιτουμένου έξοπλισμοΰ εντός τριάκοντα ώρών.

ϊίζ.
s>|g

νά
’Ιατρός ειδικός περί τά νευρικά νοσήματα λέγει ότι αί γυναίκες δέον 
κοιμώνται εννέα ώρας τήν νύκτα και μίαν ώραν τήν ήμέραν.
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Ο Beethoven εκωφαθη xoc.ι πολύ προ τού θανάτου του δεν ήδύνατο 
ν ακουσν) ούτε τα εν τή ορχγΐστρικ τύμπανα. Τινύς έκτων μ.ουσικών 
συνθέσεων του δεν ήκουσε ποτέ.
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Οί ’Ινδοί διαφόρους έχουσι δοξασίας περί των εκλείψεων. Μία έκ 
των δοξασιών τούτων είνε ότι ό ήλιος έκηλιδώθη ΰπό των αμαρτιών 
του λαού καί τό έν Θανεσάρ η αλλαχού λουτρόν συντελεί είς καθα
ρισμόν αυτού. Κατ άλλην δοξασίαν, ό ήλιος εΰρίσκετο είς τούς 
όνυχας μαυρου τινός δαίμονας εκ τών οποίων κατώρθωσε ν’ άποσπα- 
σθη διά τών πρός τούς Βραχμάνας χορηγηθε'ντων ελεών. Ή και
νοφανέστερα όμως θεωρία είνε ή επικρατούσα παρά τοΐς Ίνδοΐς χω- 
ρικοΐς, οΐτινες βεβαρημένοι ΰπό τών χρεών, φρονοΰσιν οτι ό ήλιος 
καί ή σελήνη, όπως οί δυστυχείς θνητοί, έχουσι χρέη, καί ότι κατά 
περιόδους οί δανεισταί των έρχονται καί τούς ένοχλοΰσι ζητοΰντες έπι- 
μόνως να πληρωθώσιν, αί δέ σκιαί τών συνηθροισμένων καί φωνασκούν- 
των καί χειρονομούντων δανειστών σκοτίζουσι τάς ακτίνας τού ήλίου ή 
τής σελήνης, καί έκ τούτου προέρχονται αί εκλείψεις.

Μ

Ό Μαρκήσιος Σώλσβερυ τακτικώς μεταχειρίζεται τό φωνόγραφον 
τού Έδδισον διά τά επίσημα έγγραφα.

Ό Κρούπ, ό κατασκευαστής τηλεβόλων, έρχεται δεύτερος έν τώ 

καταλόγω τών Πρώσσων έκατομμ.υριουχων. Το ετήσιον αυτού εισόδη

μα ανέρχεται είς 10 εκατομμύρια φράγκων.

Δύο Άγγλίδες, ή μις Φραγκίσκα Τουίλλαρδ καί ή Λαίδη Σώμερσετ 
ετοιμάζονται νά περιοδεύσωσι τόν κόσμον δι’ ιδιαιτέρου άτμοπλοίου πρός 

συλλογήν τριών εκατομμυρίων υπογραφών είς τεραστίαν αναφοράν περί 
έγκρατείας άπό τών πνευματωδών ποτών έν γένει. Οταν συλλέξωσι 
τά τρία εκατομμύρια υπογραφών, θά παρουσιάσωσι την αναφοράν 

είς τούς Πρωθυπουργούς όλων τών Κρατών τού κόσμου.
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Τα καλλίτερα Σινικά ξυράφια κατασκευάζονται από παλαιά πέταλα 

ίππων.

Έν τη επαρχία τοϋ ’Οντάριο έν ταίς Ήνωμέναις Πολιτείαις της 
Αμερικής επιτρέπεται εις τάς γυναίκας ή άσκησις τοϋ δικηγορικού έ- 

παγγέλματος.

Το προς δυσμάς με'ρος της Αυστραλίας θεωρείται υπό τών κατοίκων 

ώς το ύγιέστερον μέρος τοϋ κόσμου.

tfr.

Έν τη Τραπέζη της Γαλλίας υπάρχει αόρατος φωτογραφική μη
χανή έν τινι στοά όπισθεν τών ταμείων, εϊς τρόπον ώστε είς έν ση- 

μείον ενός τών υπάλληλων πας ύποπτος πελάτης φωτογραφεϊται έν 
άκαρεί καί έν άγνοια του.

Έπε'κεινα τών 2000 πλοίων χάνονται κατ’ έτος είς τάς θαλάσσας. 
Αί έκ τών ναυαγίων ζημίαι άνηλθον κατά τό 1893 είς 265 εκατομμύ
ρια φράγκων. Εϊς 12,000 υπολογίζονται οί χάνοντες κατ’ έτος την 
ζωήν των έν τω έμπορικώ ναυτικφ.

Οί ’Ιρλανδοί σπανιώτατα αΰτοκτονοϋσι.

Ό καρκίνος ώς ·έπί τό πλείστον είνε συνέπεια σοβαρών
περισπασμών.

ηθικών

Α
.Π
.Θ
.


