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Ν Α Ξ Ο Σ
Συνέχειϊ τοΰ εν τω προηγουμίνιρ αριθμώ).

λήσνι τά  προικφα τής γυναικός του υποστατικά  πλήν εις 
καιρόν άνάγκης μέ την υπογραφήν καί τη ν συναίνεσιν τής 
συζύγου αύτοΰ. Έ άν έχουν άρσενικά καί θηλυκά πα ιδ ιά . 
6 πατέρας προικίζει άπό τά  υπάρχοντά του τούς υιούς των 
και ή μητέρα τά ς θυγατέρας. Καί επειδή εδώ πασχίζουν 
δποΰ νά μή π τω χ α ίνγ  ή οικογένεια καί νά διατηρήται εις 
α ίαν εύτυχή άποκατάστασιν, τα  υποστατικά του πατρός 
έκ τοΰ ένός μέρους καί εκείνα τη ς μητρός εκ τοΰ άλλου 
είναι ένα ειδοξ άπατης έπειδη καί τοΰ πατρός είναι διά 
τόν υιόν καί έκείνα τής μητρός διά την ποώτην θυγατέρα. 
Τοιουτοτρόπως όποΰ τά  πλέον όλίγα καί ασήμαντα μένουν

Ι Ι ε ρ Ι  ύ π α ν δ ο κ ώ ν .
Αί ύπανδρεΐαι έχουν τό ζεγωρον μέτρον εις Νάζον οτι 

τά  υπάρχοντα τοΰ άνδρογύνου δέν Ινώνονται ποτές’ δ άν- 
δρας έχει την ίιο ίκησ ιν  καί χρήσιν τών καρπών καί την . διά τούς μικρότερους. Οι υιοί, έζαιρουμένου τοΰ πρωτοτό- 
έξοικονόμησιν τής οικογένειας· δμως δεν είμπορεϊ νά πω - ' κου, είνα ι συχνάκις βιασμένοι διά την δυστυχίαν των νά

ΕίΤΟΣ Η '.
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γείνουν εκκλησιαστικοί μέ την ελπίδα να άπολαύσουν * * -  
νέν κχνονικάίτο ή κχί άφιέρωμζ τη ς οικογένειας, διά τά 
όπαΤχ αυτά  δύο είχον οί προπάτορές των φροντίσή διά νά 
τά  συστήνουν ή καί έξ χυτώ ν τών άρρένων νά πηγαίνουν 
εις τη ν Κων)πολιν ή καί Σμύρνην διά νά εύρουν κχμμίαν 
υπηρεσίαν πρός έξοικονόμησιν αύτών καί τής οίκογενείας, 
έάν καί έχουν, τό όποιον έπιτυχαίνουν πολλοί.

Mix τών μικρότερων θυγατέρων ήτον άλλοτε ένδεδυμένη 
ώς Δομενικάνχ κχ ί ώνομάζετο κχλογρχίχ, χωρίς νά έχν) 
άλλο τ ι καλογερικόν προτέρημα ή μή μόνον τό ένδυμα του 
αυτού τάγματος. Αυτή έμεινεν εις τη ν οικογένειαν κάμνόν
τας σχεδόν τάς εργασίας ώς μ ία υπηρέτρια έντός τής 
οικίας. ’Επειδή καί α ΰτα ί α ί παοθίνχι δεν είχον καλογε 
ρικήν ΰπόσχεσιν ούτε κανόνας, ή ρωμαϊκή εκκλησία ηύρεν 
εύλογον ν’ χπαγορευθή ή αΰξησις αυτού τού τάγματος διά 
νά μή καί μολυθή αυτό τό φόρεμα. Αυτός δ άτακτος καί τό 
σον άδικος μοιρασμός ή διανομή τών πατρομητρικών ΰπο - 
στατικώ ν έδωνε συχνά αφορμήν εις έπιζημίους κρίσεις, διότι 
οί μικρότεροι υίοί ή καί α ί θυγατέρες διά νά προικιστούν 
κατά  τό νόμιμον καί ίσον έπρόστρεξαν εις τούς τουρκικού; 
νόμους, κατά  τούς όποιους τά  πχιδία πρέπει νά διανέμουν 
έξ ίσου τήν πατρομητρικήν περιουσίαν.

Π ερ ε κ α λ λ ιε ρ γ ε ία ς .

Ό  τρόπος τής καλλιέργειας τής γής είνα ι πολύ διαφο
ρετικός άπό έκεϊνον τόν συνηθισμένον εις τήν Ευρώπην' 
επειδή καί ή γή  είναι ελαφρά, εύχχριστεΐται μέ όλίγην 
δούλευσιν. Ά φού είχα  έλθ’ρ εις αύτήν τήν νήσον, έθαύμα- 
σα πολύ δταν καθ' όδάν άπήντησχ γεωργούς καθημένους 
εις έναν όνον, έφερον εις τούς αγρούς τό άροτρον δμού καί 
τόν ζυγόν έπάνω εις Ινχ έκ τών ώμων των καί ώδηγούσαν 
έμπροστά τω ν δύο μικρά βόδια ή καί αγελάδας διά νά 
υπάγουν νά καλλιεργήσουν. Αύτό τό άροτρον είναι μία μι 
κρή κχί λ επ τή  πέρτικα άπό δυνατόν ξύλον, καθώς άπό 
βαλανιδιά ή πρινιά ώπλισμενη εις τή ν άκρχν μέ ένα μικρ ,ν 
σιδηρούν ύ*νί, όπου έχει μόνον ένα πόδχ εις τό μήκος καί 
τέσσαοα παρμάκια ε ί; τό πλάτος χωρίς αύλακα, μέ μίαν 
λχβήν μόνον. Μικρά άρσενικά καί θηλυκά παιδιά ώ ; τών 
δώδεκα έτών κάνουν αύτήν τήν καλλιέργειαν Ό  ζυγός δεν 
είναι δεμένος εις τά  κέρατα τών βοδιών, άλλά  μόνον εις 
τούς ώμους. Οί γεωργοί τή ς Ευρώπης ήθελον θαυμάσει π ε
ρισσότερον άπό εμένα άνίσως έβλεπαν ότι ρίχνουν τόν σπό
ρον εις τούς καλλιεργημένους άγρούς, τόν όποιον σκεπά
ζουν μετά μέ μίαν έλαφράν καλλιέργειαν καί χωρίς κανένα ¡ 
άλλον κόπον ή άγώνα' πλήν μ’ όλα τα ύτα  συνάζουν πλου
σιοπάροχους θερισμούς.

Είναι άληθινόν ότι επειδή καί ή γής ποτέ δεν άναπαύ- 
ετα ι καί είναι π ά ντο τε ; κατασπαρμένη δηλαδή τόν καθ’ 
έκαστον χρόνον ή μέ κριθήν σμιγδήν καί σίτον ή καί μέ

δουλεύονται δύο φοραϊς ολίγον βαθύτερα καί τή ν τρίτην· 
όσπρια, προτού νά σπείρουν αύτούς τούς καρπούς, οί άγροί 
φοράν σπέρνουν άσφαλέστατα κα ί, άφού αύτά  συνακτούν, 
σπέρνουν άσφαλέστατα διά δύο έτη κατά  συνέχειαν τόν ίδιον 
άγρόν μέ κριθήν, σμιγδήν ή καί σίτον μέ ένα μόνον όργω
μα καί έπειτα  σπέρνουν τόν καρπόν Τόν δέ τρίτον χρόνον 
σπέρνουν καλοκαιρνά (ή καλουριά) όνομαζομένη, ή όποία 
συνίστατα ι άπό β α μ β ά χ ιο κ ,  φασού .Ι ια ,  σισάμι, π β π ό η α  
κα ί χα ρπ ο ύ ζ ια , χο.Ιοχύθια πρώιμα καί χ ε ι μ ο η χ ά ,  μπο ίμ ιβς  
κα ί γ ι ο μ ά τ ε ς  κα ί χ ρ ε μ μ ύ ό ια  (αύτά  όλα εννοώ διά τήν θέ- 
σιν Λιβαδιού καλουμένου, έπειδή έχει δροσιά), έπειδή καί 
εις τούς ξηρούς άγρούς όνομαζομένους χαυχάρα  δέν γ ίν ε 
τα ι άλλο τ ι  εί μή φασούλια. Κατά τόν θερισμόν ξερριπίζουν 
τόν άγρόν κα ί, έάν έχη φυσικήν αυτού ύγρασίαν, καλόν έστίν, 
εί δέ καί δέν έχει, φέρουν τό τρεχάμενον νεοάν τού ποτα 
μού καί άφού ποτιστή  ό άγρός καί ξηρανθή ολίγον, τόν 
σπείρουν έντόπ ια  φασούλια κα ί πολλάκις όπού λαμβάνε^ 
τ ινάς δύο θερισμού; πλουσιοπάροχους έκ τού ίδιου άγρού. 
Τά άλλα  συνηθισμένα όσπρια τού τόπου είναι μικρά χον· 
χ ία  καί άρ αχ ά ς ,  τά  όποια αύτά  δύο είδη μαγειρεύονται 
ξηρά καί τά  κόπτουν καί εις τόν μύλον καί τά  κατασκευ
άζουν φ ά βα ν ,  σπανιως φακα ϊ; άκόμη καί ρ εβύθ ια  γ ίνοντα ι 
άρκετά Τό Λ ιτάρ ι  σπείρεται πρό τού χειμώνος διά νά ώφε- 
ληθή έκ τών βροχών τού φθινοπώρου ή εις τό καλοκαίρι 
όπου είναι τρέχον νερόν διά νά ποτιστή . "Οταν τ ινάς εχγ 
νερόν, φυτεύει πολλά  κρεμμύδια, άπό τά  όποια μία μεγά
λη ποσότης έβγαίνει άπό τήν νήσον.

Τά β α μ β ά χ ίο ν  είναι όμοίω; ένα ; σπόρος άναπαύσεως διά 
τους άγρούς, αύτό τό φυτόν είναι μόνον δι’ εν έτος ώ ; κ α 
θώς καί ε ί; τινα  άλλα  μέρη έξαιρουμένης τή ς Θήρας, τού 
οποίου τήν ρίζαν κλαδεύουν καθώς κλ ίμα  καί δ ιατηρείται 
διά πολλά έτη καί φέρει εις μεγάλην άφθονίαν καρπούς. 
‘Ο θερισμός γ ίνετα ι έδώ πρώϊμα, έπειδή καί είδα μίαν φο
ράν σ τάχ υ ; έν μεσω τού Ιανουάριου' τά  στάχυα δέν κτυ 
πούνται εδώ μέ χονδρά ξύλα καθώς εις τή ν Εύρώπην διά 
νά ξεκολλήσουν τά  σπόρια άπό τήν ράπην. άλλά  πατούν- 
τα ι μέ τά  πόδια τών βοδιών άφού έξηράνθησαν καλά μέ 
τήν μεγάλην ζέστην έπάνω εις ένα άλώνι εις τόν ίδιον ά 
γρόν, τό όποιον είναι άπό χώμα κατασκευασιχένον κα ί όχι 
άπο λιθόστρωτον ώς εις άλλα  μέρη καί ε ί; θέσιν όπου νά 
φυσά άνεμος διά τόν καθαρισμόν τού καρπού. Τά άχυρα, 
τά  όποια κομματιάζονται μέ τό πάτημα τών ποδών τών 
βοδιών, φυλάγοντα ι ί ιά  τήν τροφήν τώ ν ζώων τού χειμώ- 

| νος δηλαδή τών βοών, τών ήμιόνων, τώ ν ίππω ν καί όνων. 
Τά σποριά ύψόνονται μέ τό φθυάρι ή μέ τό δ ικέλλι εις τόν 
άνεμον όμού μέ τά  άχυρα καί π ίπτοντας εις τήν γήν μέ
νει πάντοτε κάποια άπαστοία ένεκα όπού είναι τό άλώνι 
άπό ‘χώμα καί μένει εις αύτό κονιορτός ε ί; το λειβάδι καί 
χώματα, εί δέ εις τ α ϊ ;  καυκάλαις μικρά λιθαράκια. Διά
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νά απαντήσουν δέ αύτά κατασκευάζουν χλωρήν βόδινον 
κόπρον όμού μέ νερόν καί ούτως χρίουν τό άλώνι κα ί, άφού 
ξηρανθή διά δύο ημέρας, αλωνίζουν καί δέν έχει ούτε πε
τράδια ούτε χώμα. Διά νά διατηρηθούν καλά αύτά  τά  είδη 
τών καρπών άπό τούς σκώληκας καίδιάφορα άλλα  ζωύφια , 
κατασκευάζουν εις τό ύπαιθρον ένα λάκκον άναλόγως τής 
ποσότητος τού καρπού' κάτωθεν δέ αύτού είνα ι πυθμένας 
στενάς καί ένψ ΰψοΰται φαρδύνει' ρίπτουν δέ εις αυτόν ο
λ ίγ α  άχυρα κάτωθεν αύτού καί τά τρίγυοα καί ούτως ρί
πτουν εις αύτόν τόν καρπόν καί σκεπάζουν αύτάν μέ άχυρα 
καί έ'πειτα μέ χώμα καί το φέρουν ώς κουβούκλιον διά νά 
φεύγουν τά  βρόχινα νερά' όταν δέ κρυώση ό καιρός, τό ξ ε 
χώνουν καί μέ τέτοιον τρόπον δ ιατηρείτα ι, εί δέ άλλέως 
θέλει κάμει σκώληκας καί ούτω χάνονται οί καρποί. Εις 
τήν Θήραν βάζουν εις τόν φούρνον τά σιτάρι εις μετρίαν 
πυράδα καί ούτως προφυλάγεται άπό τά  σκωλήκια-

ΙΙόρ>έ ά[».πελοοργέ·*φ-

Ή  καλλιέργεια τώ ν κλημάτων είναι όμοίω; πολύ δια
φορετική άπό εκείνην, ή όποία είνα ι εις χρήσιν εις τό Πα- 
λα τινά το  τού 'Ρήνου, εις τή ν Ά λσ α τζ ία ν  Φρανσιέ Κοντέ 
(ΡΓαηοΐιβ-Οοιιιΐΰ), Βουργονί καί ά λ λα ; έπαοχία; ’Εδώ τά  
κλήματα  κείτοντα ι κατά  γή ς , άπό τό όποιον ακολουθούν 
δύο ζημ ία ι, ή μία οτι τά  κλήματα  συρόμενα επάνω εις 
τήν γήν κυριεύουν πολύν τόπον καί κάμνουν μ’ όλον τούτο 
μόνον ολίγα σταφύλια  εις τήν άκρην, ή άλλη ότι επειδή 
τά  αύτά  σταφύλια κείτοντα ι κατά  γή ς , πολλά σήπονται 
έκ τή ς υγρασία; τής γής ή τάς έξατμ ίσεις α υτή ς, άλλα 
καίονται άπό τήν καύσιν τού ήλίου, ό όποιος άνάπτει τήν 
γήν. Ή θελε τινας άποφύγει εύκόλως τάς προαναφερομένας 
δύο ζημίας καί φυτεύοντας τά  κλήματα  όρθά, τά  όποια 
ήθελον δώσει δεκάκις περισσότερα κλήματα καί δυνατώ - 
τερα καί άφθονα σταφύλια ’ όμως οί αμπελουργοί, οί όποιοι 
ήξεύρου ι  μόνον τήν παλα ιά  τω ν συνήθειαν, εκνευρισμένοι 
=έκ τής οκνηρίας δέν θέλουν νά τό ακούσουν προφασιζόμενοι 
οτι τά  κλήματα  κα ί σταφύλια  ήθελον υποφέρει άπό τους 
άνεμους. Είναι ανωφελές νά τώ ν παραστήσγ τινάς τό πα
ράδειγμα άλλων επαρχιών, αί όποΤαι διά αύτού τού μέσου 
κάμνουν πλουσίους τρύγους καί ότι ή πρώτη γραμμή ήθελε 
σκεπάσγ τάς άλλας. Μία τρ ίτη  ζημ ία  είναι ότι οί αμπε
λώνες καλλιεργώντα ι διά τού αρότρου, τού όποιου τό ύννί 
πέρνει μαζύ ή ζημιώνει τά  κλήματα . Οί κενοί τόποι, όπού 
μένουν ακαλλιέργητοι, είνα ι όφελος διά τό χορτάρι πρός 
τροφήν τών ζώων αύτώ ν. Ε ίχα φυτεύσει ενα μικρόν αμπέλι 
μεσαίου ύψους διά νά ΰπόκεινται όλιγώτερον ε ί;  τούς δυνα
τούς ανέμους καί νά κάμω οικονομίαν διά τών στηλω μάτω ν' 
έπέτυχε κά λλ ισ τα ’ όμως όταν έμβήκεν εις τόν καρπόν, οί 
διάδοχοί μου τό ηύραν εύλογον νά τό μεταβάλουν εις ε
λ α ιώ να 1' έφύτευσαν δέ αύτο ί εις Ιν άλλο μέρος ένα αμπε

λώνα , όστις έπροώδευσε κάλλ ιστα . Τά σταφύλια  δέν πα
τώ ντα ι εις τήν οικίαν τού ιδ ιοκτήτου, ώς κάνουν εις τήν 
Θήραν καί είναι απαντημένα άπό βροχάς καί πολλά άλλα  
αντικείμενα, άλλά  ό κάθε άμπελώνας έχει εντός αύτού τό 
πατητήρ ι ή τήν όνομαζομένην . Ι ι υ ο υ . Αύτό είνα ι ενα τε 
τράγωνον καλά κτισμένον, τού όποιου ή άκρα είνα ι υψω 
μένη άπό τήν έπιφάνειαν τής γ ή ; τρεις έως τέσσαρας πόδας. 
Τό λιθόστρωτον κλίνει ολίγον ποάς τό έμπροσθεν μέρος όπου 
διά νά τρέχν) τό κρασί εύκολώτερον εις Ιν έτερον τετράγω 
νον βαθύτερον ε ί ;  τή ν γή ν, τού όποιου α ί άκραι έξέχουν 
ολίγον άπό τήν επιφάνειαν τής γής καί είναι ή διάβασις 
διά νά σιμώσουν τά  τουλούμια καί νά τά  γεμίσουν' έπειτα  
τά  φορτώνουν εις τούς όνους, όπου καί μετακομίζονται εις 
τήν αποθήκην τού ιδιοκτήτου. Τό μ ά γ γ α γ ο γ ,  μέ τό όποιον 
έβγάζουν τό λεπτότερον κρασί τό όνομαζόμενον μ α γ γ α  
η/τη*-2, είναι μικρόν καί μετακομίζετα ι μέ ένα όνον καί μέ 
ένα ή δυο ανθρώπους' μετακομίζουν άπό τόν ένα εις τόν 
άλλον αμπελώνα τήν μηχανήν τω ν ’ αύτοί δέ οί δύο είναι 
υπόχρεοι νά μαγγανίσουν ή νά σφίξουν καλά διά νά έβγ·/} 
τό κρασί καί άπ’ αύτό πληρώνονται εις κάθε μαγγανίαν Ιν 
μ ίστατο , όπού είναι όκ 12, καί μέ τέτοιον τρόπον κάνουν 
αύτοί οι έργάται μίαν καλήν προμήθειαν άπό τά λεπτόν 
κρασί, τό όποϊον δέν διαφέρει άπό τό πρώτον κρασ ί.’Από τά  
μείναντα τσίπουρα τών καλά  μαγγανισμένων σταφυλίω ν 
έβγάζουν ένα ρακί όνομαζόμενον σο νμμα ,  πλή ν κακόν εις 
τή ν γεύσιν' πλήν, όταν μεταλκμπικαρισθή, γ ίν ετα ι ά ξιό - 
λογον, κατασκευάζοντας αύτήν πότε μέ κίτρον καί πότε 
μέ μαστίχη . Τήν πρώτην αύτήν σοΰμμαΥ  ε ίνα ι χρέος τού 
καλλιεργητού τού άμπελώνος νά τήν έβγάλν) διά έξόδων 
αύτού καί νά δώσγ εις τά  100 μ ίσ τα τα  1, τώ ν όποιων τό 
κάθε μ ίστατον ε ίνα ι όκ. 12. Δέν έχουν τήν συνήθειαν εις 
τήν Νάξον νά μ ετατοπ ίζουν τό κρασί άπό το ένα άγγεΐον 
ε ί;  τό άλλο, λέγοντας ό τι, έάν καί ήθελεν έβγή άπό τήν 
τρύγα του (ύλην), ήθελε χαλάσει, το όποιον ήμπορούσε νά 
είναι άληθινόν, όταν τό κρασί ήθελεν είναι εις μίαν κακήν 
κα τάστασή . Δ ιότι π ιστεύω  ότι όσον καιρόν είνα ι σώον έ 
πρεπε νά έβγή άπό τήν τρύγα του.

Περί άχουρίων,
•

Τά αχούρια δέν είναι γνωστά εις αύτήν τήν νήσον καί 
ούτως όλα τά  ζώα ΰπόκειντα ι ήμέραν καί νύκτα , χειμώνα 
καί καλοκαίρι εις όλα ; τάς ένοχλήσεις τού άέρος καί βρο
χής, τόσον καί εις τόν μεγάλον καύσωνα τού καλοκαιρίου 
ευρισκόμενα πάντοτε εις τό ύπαιθρον. Εϋοίσκονται μερικά 
όσπίτια  εις τόν κάμπον, όμως αύτά  είνα ι μόνον διά νά φυ-

I )  Α υ τ ο ί ε ί ν α ι  ο ! Ι ερ α π ό σ το λο ι το υ  τ ά γ μ α τ ο ε  το ϋ  ά γ ιο υ  Λ α ζ ά ρ ο υ , οI 

ό π ο ιο ι έ λα β ο ν  τ ή ν  θ έ σ ιν  τ ω ν  Ί ν ,σ ο υ Γ τώ ν . 2 ) Ό  μ α γ γ α ν ι τ η :  ε ί ν α ι  έ’-.α ε ίόο « 
ό π ο υ , ά φ ο ΰ  π α τη ό ο ϋ ν  τ ά  σ τ α φ ύ λ ια  τ ρ ις ,  ά ν α κ α τ ό ν ο υ ν  ε ΐ ;  τ ά  τσ ίπ ο υ ρ α  ει*  
κ άθε  10  κ ρ α σ ί ε ν α  νερ ό ν κ α ι  με τ έ το ιο ν  τρό πον σ φ ίγ κ ω ν τ α ;  τ α  ε ις  τό  μ ά γ 

γ α νο *  ε ϋ γ α ί ν ε ι  ε ν α  κ α λ ό  κ ρ α σ ί.
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λάζουν είς αύτα άχυρα, άπό τά  όποϊα δίδουν κανένα κο
φίνι όπισθεν μ ι2 ;  φράκτης ή καί χανενός χαΛ άροο  (μ εγά 
λ η ; πέτρας) διά νά είναι την νύκτα άπαντημένα τά  ζώα 
άπό τους δυνατούς ανέμους, άπό τάς βροχάς, τή ν χιόνα 
καί τη ν χάλαζαν' την ήμέοχν άνίσως καί δέν είνχι είς ερ
γασ ίαν, ζητούν πλανώμε να  ένθα κάκεΐθεν μερικήν άχαμνήν 
τροφήν' έτσι άποθνήσκουν τά  περισσότερα έζ αυτών έν 
καιρφ χείμώνος ένεκα τής αυτής καχοπαθείας Οί ίδ ιοκτή- 
τα ι τής πόλεω ;, οί άποϊοι έχουν πρός χρήσίν των ήμιόνους 
καί ΐππους, τά  δίδουν τό καλοκαίρι είς τούς κοπιαστάς 
αυτών καί τά  έχουν δμού μέ τά  ίδ ικά τω ν ζώα και θρέ· 
φοντχι χα ί, δτχν τό θέλνι ό κύριός του, είναι αυτός ύπό- 
χρεως νά τό φέρνι είς τη ν πόλιν, χαί πάλιν μετά την έπι- 
στροφήν του είς την χώραν νά έλθγ έχ νέου νά τό πάργι διά 
νά τό περιποιήται είς τό φαγί χαί είς τό νερόν. Τόν δέ χει
μώνα τά  τραβούν είς την χώραν, τά  όποια τά  βάζουν είς 
ένα μαγαζί σκεπκσμένον χωρίς νά είνα ι είς την διάκρισιν 
τών ανέμων κχί τών βροχών. Μ' όλον 8τι είναι οί χωρικοί 
απομακρυσμένοι έ·: τ ή ; πόλεω; ( Α ί α ν  ήμισυν ώραν είναι υ 
πόχρεοι νά κάριουν την αυτήν δουλείαν.

Ι ί ε ρ ε  π ο ι μ έ ν ω ν .

Οί ποιμένες ακολουθούνε τά  ποίμνιά τω ν, τά  άφίνουν είς 
τάς άρχάς τού χειμώνος είς τά  υψηλά όρη όπου ή ψύχρα 
καί ό παγετός είναι πλέον αισθητικός καί τραβιούνται είς 
χαμηλότερα; θέσεις ή είς τά  ακρωτήρια χαί πρόποδας τών 
βουνών, δπου τό κλίριχ είναι γλυκύτερον. Έ χουν έχει ένα 
όσπίτιον, οπου φυλάγουν τά  τυρία τω ν, κατοικούν έκεϊ την 
νύκτα έν καιρφ χειμώνος, τό δε καλοκαίρι κοιμώνται δπου 
εύρίσκονται τά  ζώά των πάντοτες είς τό ύπαιθρον όχι 
μόνον τό καλοκαίρι, άλλά  καί τόν χειμώνα, καί δλη των 
ή προφύλαζις είναι νά εύρουν κανέν σπήλαιον δπου νά ά- 
παντηκτούν άπό τάς ραγδαίας βροχάς καί άπό την χιόνα. 
Αύτά τά  ποίμνια μερικαΐ; φοραϊς άπό αίαν ή δύο χ ιλ ιά 
δες αίγιδοπρόβατα είναι τών ποιμένων, δ ιότι πάντοτες 
πωλούν είς καλήν τιμήν τά  Γνρία καί τά  άρι-ιά όμού καί 
τά  τρα γούπου . ία  όμοίω; πωλούν καί τά  π α . Ι α ιά  π ρ όβ α τα  
καί κ α τ σ ίκ ια  οπου τά  ανακατώνουν μέ τά  νέα- Τά τ ν ρ ία  
τής Νάζου έχουν τήν προτίμν»σιν εκ τών λοιπών είς δ ιά
φορα μέρη καθώς είς Κ ωνσταντινούπολή Σμύρνην καί Θή- 
:α ν . Οί ποιμένες τής νήσου είναι πλουσιώτατοι καί δέν 
λαμβάνουν ξένα ζώα ώ ; καθώς |παλαιόθεν τά  είχον μ ισά- 
ίΐκ α . Καί έάν τ ινάς έζ αυτών τά  λάβ-ρ, τό κάν·ρ διά με- 
γάλην χάριν, καί τότε χρεωστεϊ νά δώσγ, είς τόν οίκοκύ- 
οην έως 13 όκάδας τυρί χρονικώς τά  δέκα κεφάλια , ένα 
άρνί καί ένα άθότυρο είς τό πάσχα' 8λα τά  λοιπά κέρδη 
είναι διά αυτούς, καθώ; τό μ αλλ ί, αί τρίχες τών α ιγών, 
τ ά ;  όποιας μεταχειρίζονται διά σχοινιά ονομαζόμενα τ ρ ί -  
γ ινα . ‘Ό χως πρέπει νά άποκριθούν πάντοτες τόν αριθμόν

τών ζώων, τά  όποια Ιλαβον, έάν έχάθηκαν άπό αμέλειαν 
ή τά  έσκότωσαν, έζαιρουμένου μόνον τού φυσικού αυτών 
θανάτου ή καί άπό τό χιόνι. Καί έάν τ ινά ς μετά  πολλά 
έτη ήθελε τά  λάβη όπίσω, πρέπει νά έπιστρέψουν δσα ε- 
λαβον καί έχει τό δικαίωμα ό κύριος αυτών νά διαλέζ-ρ 
καλά ζώα έζ δλου τού ποιμνίου τω ν. Ά πό  τό μ αλλ ί α ί 
χωρικαί γυναίκες γνέθουν καί κάνουν §ν είδος χονδρών τζο- 
χών, τάς δποίας μεταχειρίζονται διά σκεπάσματα είς τό 
κρεββάτι, διά χ α π ό τ α ις ,  διά δισάκκια κλπ . Αυτό ε ίνα ι τά 
μαύρον ράσσον όνομαζόμενον, άπό δέ τό λευκόν κατασκευά
ζουν καί άπ ’ αΰτό σκεπάσματα τού κρεββατίου, βρακία 
τών ποιμένων, άκόμη δέ καί δισσάκια. Κατασκευάζουν καί 
Ιν έτερον πλέον ψιλόν διά ρ ο υ σ τ ά η α  τώ ν γυνα ικών, τά  
όποΤα τών δίδουν διάφορα χρώματα καί τά  φορούν τόν χ ει
μώνα όπού φέρουν μεγάλην ζ έσ τη ν  άπό τό αΰτό είδος, 
τό ψιλόν, κάνουν καί ένα είδος σκεπάσματα ονομαζόμενα 
χ ρ ά μ ι α  κα ί ε ί ;  τήν άκραν μέ διάφορα ποικίλα κα ί πολύ - 
χροα κρόσσια, όμοίω; κατασκευάζουν καί κνημίδας διά 
το ύ ; ποδαγρούς κα ί γηραλέους, α ί όποϊαι καί α ύτα ί δίδουν 
πολλήν ζ έσ τη ν  άκόμη κάνουν καί μερικούς μ π ιρ ίχ ο υ ς  ό 
νομαζομένους όπού τού; βάζουνε τόν χειμώνα άνωθεν τού 
ύποκαμισίου καί άφού πλυθ ,ύν  καί σαπουνισθοΰν δύο ή 
τρεις φοραϊς λεπτύνουν καί μαλακώνουν καί ε ίνα ι άζιόλο- 
γο ι. Δίδουν όμοίω; είς τού ; χωρικού; φοράδες, γαϊδάραις 
καί γελάδες είς τήν άρχήν δ ιά  τήν πληρωμήν ενός τα - 
λήρου, και τό τε  τό πρώτον θηλυκόν όπού ήθελε κάμει ό- 
ποιονδήποτε έζ αυτών τών τριών ειδών τά  ζώ α  είνα ι τού 
ιδ ιοκτήτου, έάν δέ κάμη άρσενικόν μοιράζουν έζ ήμισείας 
καί τό πρώτον θηλυκόν είς τόν ιδ ιοκτήτην. Ό  χωρικός 
είνα ι ΰπόχρεως νά διατηρή α ύτά  τά  ζώ α , εω ; δτου νά έλ 
θουν είς ηλικ ίαν ή νά πωληθούν ή καί τά  θηλυκά νά έμ- 
βουν εις τόν καρπόν, καί τότε κάνουν μίαν νέαν συμ,φω- 
νίαν Αί γελάδες βαστώντα ι πάντοτες ε ί; τά  πλησίον γει- 
τνιάζοντα  μέρη, επειδή καί είναι ΰποκείμεναι έν κχιρφ 
καλλιέργεια; είς τό άροτρον. Αί δ; φοράδες καί γαϊδάραις 
άφίνονται χωρίς καμμίαν διατήρησιν είς τούς άπομακρυ- 
σμένου; κάμπους, χωρίς άλλην φροντίδα παρά νά π η γ α ί
νουν νά τα ϊς  βλέπουν άπό καιρόν είς καιρόν καί άπό μα- 
κοόθεν διά νά έχουν ειδησιν περί αύτώ ν. Μέ τέτοιον τρό
πον έρχονται ώσάν άγριαι καί πρέπει μέγας κόπος καί ά- 
γώνας δταν τ ιν ά ; θέλρ νά τ ά ;  συλλάβρ. 'Επειδή άνάγκη 
πάσα νά κατασκευάσουν ένα μεγάλον περίφραγμα άπό κλά
δους δένδρο>ν καί άναγκαιούν πολλοί άνθρωποι διά νά τάς 
καταδιώκουν όπού νά έμβουν ε ί ;  αύτόν καί έπειτα  νά ρί- 
ψουν βρόχον ή θυλιάς είς α ύ τά ; καί πότε μέν συλλαμβά- 
νονται έκ τού λαιμού, πότε δέ έκ τώ ν ποδών. Αύτά τά  
άγρια πουλάρια έχουν περισσοτέραν ζωηρότητα καί έκ τ ι-  
μώνται καλλιώτερχ άπό τά  ήμερα. Αί φοράδες εύρίσκονται 
συχνά είς άπομχκρυσμένου; τόπους καί μακρόθεν τών γ λ υ 
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κών νερών α ύτα ί πηγαίνουν είς τό άκροθαλάσσιον καί σκά
πτουν μέ τούς πόδας αύτών τήν άμμον καί κάμνουν ένα 
λάκκον δπου τό νερόν τής θαλάσσης μαζεύεται καί καθχ- 
ριζόμενον έκ τής άμμου καί το πίνουν (επειδή καί τ ά  ΰ- 
δατα  είς τό κατά τό νότιον δυτικόν μέρος τής νήσου είναι 
πολύ σπάνια) καί έτσ ις κάμνουν τοιουτοτρόπως κάθε φο
ράν δπου ήθελον διψάσ·ρ. Οί χωρικοί φροντίζουν διά νά 
όχεύωνται α ί φοράδε; καί α ί γαϊδούραις άπό κα λή ; ποιό- 
τητος άρσενικά. διά νά γεννήσουν κα λή ; ποιότητος ήμιό- 
νους, οί όποιοι πωλούνται είς καλάς τιμάς έως 80 δίστηλα 
ό καθένας. 'Από τόν Ιανουάριον μήνα έως είς τόν Αύγου
στον κάμνουν τυριά οί βοσκοί καί πολλοί Ιω ; είς τόν Σε
πτέμβριον. Κατασκευάζουν διαφόρων ειδών τυρία καί κα
λής πο ιότητος, επειδή δέν τά  ζεβουτυρίζουν' κάνουν τά  
ονομαζόμενα άθότυρα, τά  όποια είναι τόσον παχέα όπού 
τρέχει βούτυρον έζ αύτών. Τρώγεται κα ί ή μυζήθρα πριν 
νά άλατισθή καί έχει ώραίαν γεύσιν, μ άλιστα  δέ νά είναι 
κα ί ζεστή ' τά  τυρία άγκαλά  χωρισμένα άπό τό άνθος τού 
γάλακτος, έκτιμώ ντα ι πολύ είς τήν Κ ωνσταντινούπολιν, 
Σμύρνην καί άλλα διάφορα μέρη. Κ ατά τον ’Ιούλιον μήνα 
παύει πλέον ή δύναμις τού γάλα κτο ς ' άφού δέ άρμέζουν 
τό άφίνουν νά ζυνίση διά δύο ήμερα; πήζοντάς το μέ τήν 
π υτ ιά ν  καί χωρίς νά βράσ·ρ καί άπ ' αύτό κάνουν 'τά  μικρά 
ςυνά τυριά καί χωρίς νά τού χωρίσουν τό άνθος' αύτά 
νομίζονται διά τά  πλέον υγιεινότερα καί δίδονται ένίοτε 
είς τούς άρρώστους.

Οί βοσκοί έχουν τήν ύπόληψιν νά είναι φανεροί κλέπτα ι 
όχι όμως νά άπογυμνώνουν τούς όδοιπόρους ή δτι άνοίγουν 
οικίας διά νά κλέψουν' άλλά  ό ένας κλέπτει τόν άλλον, 
έπειδή καί λυπ ε ϊτα ι νά σφάζη έκ τών ίδιων του ζώων διά 
νά φάγ-ρ. κλέπτει τού άλλου καί ό άλλος αύτουνού καί 
μέ ένα δυσκολώτατον καί έπικίνδυνον τρόπον. Έ ν καιρώ 
χειμώνας, δταν άκολουθοϋν ^χγδκΐαι βροχαί, βοονταί καί 
χάλαζα , οί βοσκοί οί φυλάγοντες τά  ποίμνια ζητούν ένα 
καταφύγιον κανέν όσπίτιον τού κάμπου (λεγόμενον μητά- 
τον) κανέν σπήλαιον ή καί κανέν έκκλησίδιον δπου νά ά- 
σφαλιστούν έκεϊ. Οί άλλοι ποιμένες φεύγουν άπό μακρόθεν 
δύο καί τρεϊ; ώρας μακράν καί περισσότερον άκόμη καί 
εΰρίσκοντας τό ποίμνιον ε ί ;  τά  όρη χωρίς καμμίαν προφύ- 
λα ζ ιν , άφαιροϋν έζ αύτού 15, 20 καί 30  αίγιδοπρόβατα, 
τά όποϊα τρώγουν μέ ησυχίαν διά νά μή γνωρισθούν είς 
τά  ποίμνιά τω ν.

Ή  γή  δέν καλλιεργείτα ι εδώ άπό ένοικιαστάς υπο
χρεωμένους νά δώσουν ε ί; τόν ιδ ιοκτήτην μίαν διωρισμέ- 
νην ποσότητα χρημάτων, άλλά  δουλεύεται κολεγικώς άπό 
γεωργούς, οί όποιοι διά τόν σπόρον καί τή ν καλλιέργειαν 
αύτών λαυ,βάνουν τό τρίτον μέρος έκ τού καρπού, έζαιρου- 
μένου τού δέκατου κλπ

Ε ί; τούς άγρούς τ ή ; κατωτέρας ποιότητος λαμβάνουν

τόν ήμισυν καρπόν. 'Επειδή κα ί δ καθένας σπέρνει τούς 
άγρούς του μέ σϊτον ή καί όσπρια χωρίς νά φροντίσ·ρ διά 
τό γειτονικόν του α ί είνε σπαρμένο όπού νά είνα ι όλιγώ- 
τερα τά  φρακτικά έζοδα, πρέπει νά είναι κάθε άγρός πε
ριτριγυρισμένος άπό μίαν φράκτην ή χάντακα καί οΰτω νά 
ά π α ντώ ντα ι.

Μερικοί άγροί καί δλα τά  άμπέλια έχουν μίαν φράκτην 
καί είναι τά χρέος τού ιδ ιοκτήτου νά τήν έχρ διωρθωμέ- 
νην καί άπαντημένην χειμώνα καί καλοκαίρι διά τό Γδιον 
αύτού συμφέρον, δηλαδή τήν ζημίαν τών ζώων Ό  κα λλ ι
εργητής τού αύτού κτήματος είνα ι είς χρέος όπού νά δου- 
λεύ·ρ είς αύτό είς δσας ημέρας ήθελον δουλεύει οί πΛη<(ύ- 
μ α τ ά ά ιχ ο ι  άνθρωποι καί νά τού διδ·ρ τήν ζωοτροφήν αύτού 
δ ιδ ιοκτήτης. "Ομως αύτοί οί χωρικοί διά νά προτιμη
θούν, προτείνουν είς τόν ιδ ιοκτήτην νά τού δίδουν έτήσιον 
δικαίωμα διά τόν άγρόν ή τόν άμπελώνα ένα καί δύο χρ ιό -  
ηου ,Ια  κα ί νά τά  εύνουχήσ-ρ, νά τά  θρέψ·ρ έως δτου νά 
άρχίσουν α ί χειμονικαί βροχαί όπού τά  τραβό! είς τήν απο
θήκην του μή τρώγοντας χόρτον κα ί αδυνατίσουν' πρός 
το ύτο ι; τού δίδει καί 30 40 καί πολλάκις κατά  τή ν  ά· 
ζίαν τού κτήματος καί 100 φορτία ζύλα τή ς φωτι&ς-

Μ’ ολον όπού είναι φράκται καί χαντάκ ια  τά  ζώα π α 
ρατημένα είς τήν διάκρισίν τω ν κα ί χωρίς φύλακας, έμ· 
βαίνουν συχνά είς τούς άγρούς καί προζενούν σημαντικήν 
ζημ ίαν, έάν καί είνα ι μ εγάλα  ζώα καθώς βόδια, ήμίονες, 
ϊππο ι καί όνοι. Ή  προζενηθεϊσα ζημ ία  έκτιμ άτα ί άπό ε ι
δήμονας άνθρώπους καί πληρώνεται. Έ άν δέ καί είναι κ α 
τσ ίκ ια , πρόβατα καί χοίροι, τουφεκίζονται καί έάν ΰπάρ- 
χ ·(1 'Οθωμανός διοικητής είς τήν νήσον τό Ιν τέταρτον εί
ναι αύτού, !ν  έτερον τέταρτον διά τόν δικαστήν, τό δέ 
άλλο ήμισυ είνα ι τού ιδ ιοκτήτου' καί έάν είναι χοίρος, ε ί
ναι δλόκληρος τού ιδ ιοκτήτου, έπειδή καί 'Οθωμανοί κατά 
τόν θρησκευτικόν τους νόμον δέν τούς είναι παραχωρημένον 
νά τρώγουν χοιρήσιον κρέας.

Οί μύλοι είναι δμοίως διαφορετικοί άπό έκεινους τής 
Ευρώπης' είναι είς τή ν Νάζον έως 15 άνεμόμυλοι καί σχε
δόν τό διπλοΰν νερόμυλοι. Αύτός ό άοιθμός τώ ν μύλων 
ήτον παραπολύς άνίσως έδιδαν ή έβγαζαν τόσον άλεΰρι 
καθώς οί τ ή ; Εύρώπης. Οί άνεμόμυλοι δέν δίδουν συχνά 
ή δέν αλέθουν πρό πάντων τό καλοκαίρι δταν είναι καλω- 
σύναις καί τόν χειμώνα δταν δ καιρός είνα ι είς τήν βροχήν 
καί κατα ιγ ίδας. Οί νερόμυλοι (μερικοί) έζ αύτών είνα ι μό
νον χειμωνικοί καί παύουν τό νά άλέθουν άπό τά ς 26 
Μαίου μέχρι τών 26 7βρίου, έάν καί κάνουν πρώϊμαις βρο- 
χα ΐς κα ί δέν έχουν άνάγκην διά ποτίσματα τών πεοιβο- 
λίων· ' Εν άλλο άντικείμενον, είναι όπού παύουν τού νά ά
λέθουν οί χειμωνικοί μύλοι, δ τ ι, έπειδή είς Νάζον δέν 
υπάρχουν χείμαρροι, μεγάλα ποτάμ ια  καί είναι μόνον μ ι
κροί ρύακες, δταν έλθουν αί δυνατα ί ζέστα ι τού ’ Ιουνίου
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μ.ηνός, τρ«β$ ή γής καί ροφά αύτό τό ολίγον νερόν καί 
δέν έχει τήν δύναμιν, όποΰ νάκ ινή  τούς μύλους. "Εν« με- 
χάλον τροφόν του μύλου έκεΐ είδα είς τη ν Ποεβιντζίαν κα
θώς καί εδώ μόνον δύων ή τριών μύλων' οί δέ λοιποί είναι 
ο ύ ό ι τ ι π ο ζ ί η α  πράγματα ' ενας άνθρωπος μέ τά ς δύο αύτοΰ 
χεΐρας αγκαλιάζει τη ν πέτραν του μύλου. Κτίζουν ενα 
δοχεΐον αρκετά υψηλόν διά νά βυνάζεται το τρεχάμενον 
νερόν διά τοΰ βάρους του μέ περισσοτέραν δύναμίν- αύτό 
τό δοχεΐον έχει έπάνω εως πέντε πόδας ύψους' άλλα  μέν 
έξ αύτώ ν είναι κυκλοειδ?! καί άλλα  τετράγωνα διά νά σ υ 
νάζετα ι τό νερόν διά τοΰ βάρους του μέ περισσοτέραν δύ- 
ναμιν καί στενεύει εις τό κατέβασμά του βαθμηδόν εως εις 
τη ν  στρώσιν, όποΰ άφίνει διά τό πέραμα του νεροΰ μόνον 
ένα τόπον άπό δύο Λ α ρμάχ ια  εις την διάμετρον, κα ί ούτως 
π ίπ τ ε ι μέ δομήν πλαγ ίω ς έπάνω εις τά ς πτέρυγας ενός μ ι
κρού ξυλίνου τροχού όριζοντίως. *0 αυτός τροχός είμπορεΐ 
νά έχη έως δύο πόδας εις τη ν διάμετροι, καί ή κάθε π τ έ 
ρυγα τέσσαρα δάκτυλα . Εις τη ν μέσην τού τροχού είναι 
στερεωμενον ένα στρογγυλόν σίδηρον καί μακρό ώς ένας 
λοστός τών 6  ή 7 πιθαμών διαπερκσμένον είς τη ν μηλό- 
πετραν, καί αύτό την κινεΐ. "Οταν τό νερόν δέν είναι αρ
κετόν διά νά την κινήσ·/), κατασκευάζουν μίαν μεγάλην δε
ξαμενήν, είς τη ν όποιαν αποταμ ιεύεται τό ύδωρ έκ τού 
ποταμίου, καί δταν γεμίσν) την ανοίγουν καί ρέει τό νε
ρόν είς τό υδραγωγείου τού μύλου καί μέ τέτοιον τρόπον 
κ ινε ίτα ι ό μύλος. "Οταν δέ άδειάσν), την φράσσουν έκ νέου, 
καί ούτως ό μύλος δουλεύει μόνον διά τό ήμισυ διάστημα 
τού καλοκαιριού.

(άχολονβιΓ xh τέλος).

ΥΠΑΤΗ
(Συνέχεια του προηγουμένου φυλλαοίου).

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Έκεινο τό όποιον ίιακρ ίνετα ι καλλήτερον άπό τής υψηλής 
τκύτης θέσεως είνε τά  ιαματικά λουτρά, μίαν ώραν μακράν 
τής Υ π ά τη ς  άπέχοντα, έπί λόφου κείμενα κεκαλυμμένου ί ιά  
λευκού στρώματος ανθρακικού ασβεστίου Ή  φυτική βλάστη- 
σις έκεΐ ένεκα τού εδάφους είνε πτωχοτάτη. Καχεκτικά 
τινα δένδρα άραιώς πεφυτευμένα παρά την πηγήν καί κατκυ- 
γαζόμενα ύπό τού φωτός τής σελήνης, προσελάμβκνον δ ια
φόρους μορφάς καί σχήματα καί πρός στιγμήν υπέθεσα, οτι 
άνεζησαν αί όνομασταί θετταλ.αί φαρμακεύτριαι παρά τήν 
ηφαιστειώδη πηγήν άσκούσαι τό βδελυρόν αύτών έπάγγελμαί

Έπέστρεψα είς τό χωρίον πολύ άογά. 'Ακρα σιγή έπεκρά-

τει πανταχού καί οί κάτοικοι όλοι ανεξαιρέτως παρεδίδοντο 
είς βαθύτατον ύπνον. Μόνος διηρχόμην κατά τήν ώραν εκεί
νην τάς στενάς οδούς τού χωρίου, άναζητών τήν φιλικήν οι
κίαν, δπου έμελλον νά καταλύσω. Ή  μοναξίκ πρώτην φοράν 
μέ δυσηρέστει καί διακαώς επεθύμουν νά συνοδευόμην άπό 
φίλους. Είς τόν νούν μου άνεκυκώντο θλιβεραί άναμνήσεις τών 
ληστρικών χρόνων τής Ελλάδος καθ’ οδς ή Υ π ά τη  υπήρξε 
τό . Ιημ ίρ ι  τών διασημοτέρων ληστών. Ά πό στιγμής είς σ τ ιγ 
μήν περιέμενον νά ΐδω τήν άρειμάνιον μορφήν πκλληκαρίου 
τινός διατάσσοντός με νά σταθώ ' α 'Ε ρέ, πού πόες; στον τόπο!» 
Ευτυχώς ή τρομερά εκείνη έποχή παρήλθε, τό χωρίον άνέ- 
πνευσεν έκ τού καταπιέζοντος αύτό εφιάλτου καί μόνον οί φυ- 
γόδικοι, αβλαβείς άλλως τε είς τούς όδοιπορούντας ξένουςι 
περιφέρονται άνά τόν δήμον Υ π ά τη ς , άφκιροΰντες κίγοπρό. 
βατα . Καί αύτό τό κακόν ύπάρχει έλπίς νά περιστκλή, άμα 
ώς τά  μεταβατικά αποσπάσματα ένεργήσωσι δραστηρίως τήν 
καταδίωξιν τών οχληρών αύτών φυγόποινων, οί όποιοι λίαν 
έπιτηδείως διαφεύγουσι, κρυπτόμενοι είς τά μάλλον απότομα 
καί κρημνώδη μέρη τής Οίτης.

"Ενας αετός γκιζέραε στα κλέφτικα λημέρια.
Πέτρα στην πέτρα περπατεΓ, λιθάρι στο λιθάρι·
Βαστοΰσε καί στα νύχ^α του ανθρώπινο κεφάλι.
Φορές, φορές τό τσίμπαε, φορές και τό ρωτάει·

— Ιίεφάλ’ μου, κακοχέφαλο, κακό καιρό γραμμένο.
Κεφάλ’ μου, τί κακό ’χαμες καί σέ κρατώ στά νύχια;

— “Αλλοτες στό παληό καιρό καί στά παληά ζαμάνια,
"Αλλοι κορσέβαν πρόβατα καί άλλοι κορσέβαν γίδια'
Κα ί έγώ τό δόλιο χόρσεβα ’χχλησιές καί μοναστήρια.

— Κεφάλ’ μου όίκηο τά ’παΟες καί σέ κρατώ στά νύχια!
Τήν επαύριον έπεσκέφθην τόν ρύακα τών Μπουγομύλωνί 

οπου κατά τήν 18 Απριλίου 1821 είχον όχυρωθή πολλο, 
ίδιως ’Αλβανοί προσμένοντες τήν έπίθεσιν τών ‘Ελλήνων, 
έστρατοπεδευμ,ένων είς τό χωρίον Κομποτάδες. Ό  Ιωάννης 
Δυοβουνιώτης, οπλαρχηγό; τών επαρχιών Ζητουνίου, Βοδονί- 
τσης καί Τουρκοχωρίων, ευρισκόμενος μ.ετά τού Διάκου καί 
λοιπών είς Κομποτάδες, προσέβαλε τήν Υ π ά τη ν  έκ τού ανα
τολικού μέρους, ό δέ Μήτοος Κοντογιάννης, όπλαρχηγός τού 
Πατρατζικίου (Υ π ά τη ς) έκ τού δυτικού. Μετά μικράν αντί- 
στασιν είς Μπουγομύλους οί εχθροί έξεδιώ/θησαν ύπό τών 
έκ Κομποτάδων Ιλθόντων Ελλήνων καί έκλείσθησαν εντός 
τής ’ Γπάτης, γενναίως πολεμήσαντες έπί πολλάς ώρας. Η 
μάχη περί τό μεσονύκτιον κατέπαυσεν άνευ αποτελέσματος' 
τότε οι Έ λληνες διέκρινον έν τή πεδιάδι, εν τώ χωρίω Λ ια- 
νοκλάδι πολλούς πυρσούς τών νεωστί εκεί άφιχθέντων πολε
μίων καί φοβηθέντες μήπως περικυκλωθώσιν, άνεχώρησαν τήν 
επαύριον, άφήσαντες τήν πολίχνην ήρίκαυστον. Δευτέρα π ε ι 
σματώδης μάχη, ή καί επισημότερα, έγένετο ενταύθα μετά 
εν έτος σχεδόν τό 1822. Ά λ λ ’ ούτε τότε οί Έ λληνες κατώρ- 
θωσαν τήν έκπόρθησιν τής πολίχνης, ήτις κατεκάη όλόκληρος 
σχεδόν μείνασα πάλιν ύπό τήν εξουσίαν τού έχθροϋ· έκτοτε
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δ’ ένεκα τής αποτυχίας ταύτης, κατέστη αδύνατος πλέον καί | 
ή κατά  τής Λαμίας προσβολή τών Ελλήνων.

Ή  Υ π ά τη  περιεϊχεν άλλοτε 4 — 5 χιλιάδας κατοίκους. 
Σήμερον ό αριθμός ήλαττώθη έπαισθητώς καί μόλις κατοι- 
κ ιίτα ι άπό 1891 ψυχάς. Τό κλϊμα είνε μάλλον ψυχρόν 
ένεκα τής ορεινής αυτής τοποθεσίας. Ή  χιών καλύπτουσα τόν 
χειμώνα τάς κορυφάς τής Οίτης, επισκέπτεται συχνά καί τό 
χωρίον, ού τότε ή άπό μακράν άποψι; είναι ώραιοτάτη. Τό 
κυριώτερον προϊόν ενταύθα είναι 6 καπνός, δν μεταφέρουσι διά 
καμηλών είς Λαμίαν καί έκεϊθεν άποστέλλουσιν είς διαφόρους 
πόλεις τής 'Ελλάδος.

’Ανέκαθεν ή Υ π ά τη  ύπήρξεν ίδρα εΰζωνικοϋ τάγματος 
στρατωνιζομένου εντός εύρυχώρου οικήματος άνεγειρομένου 
πρός δυσμάς αυτής έπί περίοπτου θέσεως. Ό  στρατών δμοιά- 
ζει πρός εκκλησίαν ημ ιτελή, ά φ 'ή ; ελλείπει άκόμη δ σταυρός 
καί τό κωδωνοστάσιον. Ά λ λ ' ή έκεΐ παρουσία αριθμού τίνος 
εΰζώνων μέ τήν χιονόλευκον αύτών φουστανέλλαν καί τό δπλον 
επ’ ώμου, διαλύει πάσαν αμφιβολίαν περί τού προορισμού τού 
άκομψου κτιρίου! Ή  προσφιλεστέρα διασκέδασις τών αξιω
ματικών κατά τάς ώρας τής άναπαύσεως έκ τής στρατιω
τικής υπηρεσίας είνε τό κυνήγιον. Ε ί; τά πέριξ έν αφθονία 
ύπάρχουσι λαγωοί, πέρδικες, ορτυγες καί τρυγάνες. Χάρις είς 
τήν φιλόφρονα προσφοράν αγαπητού ϋπολο/αγού έφχγον ζεύ
γος ορτυγίων παχύτατω ν καί γλυκύτατων μετά πρωτοφανούς 
όρέξεως.

Ή  κάμηλος είναι ζφον σπάνιον έν Έ λλάδ ι σήμερον. Έ ν 
Φθιώτιδι δμως πολύ συχνά συναντά τις  το  n . l o l o r  τ ν ς  έρημον  
ώς τήν άποκαλοϋσιν οί Άραβες, δ ι’ ού μετάγουσι πληθύν εμ
πορευμάτων άπο πόλεως είς πόλιν καί άπό χωρίου είς χωρίον. 
Έ νεκα  τής θερμότητας τού κλίματος έν Έ λλάδ ι ευδοκιμεί 
ή μονόκυρτος κάμηλος, ή έπιλεγομένη δρομάς ή άπαντω- 
μένη κυρίως είς τά βόρεια τής 'Αφρικής μέχρι τού Σουδάν 
καί ε ί; τήν μικράν ’Ασίαν. Τό άλλο είδος τής καμήλου μέ 
τούς δύο ύβους δέν ζή έν Έ λλάδι, άλλ ' εί; τάς στέππα; τής 
κεντρώας Άσίας και είς τό Τουρκεστάν δπου άκινδύνως ύφί- 
σταται τό ψύχος. Καθ’ δδόν συνήντησα τό άχαρι υψηλόν 
τούτο ζώον, ούτινος μετά περιέργειας πχρετήοουν τάς ακανό
νιστους κινήσεις. Συνήθως 8 — 10 δεδεμέναι διά σχοινιών βα- 
δίζουσιν ή μία κατόπιν τής άλλης, προηγούμενης τής ύψη- 
λοτέρας, έφ’ ή ; κάθηται καί δ καμηλοκόμος καί επομένων 
τών λοιπών κα τ’ αναλογίαν. Κρατούσιν ύψηλά τήν αηδή 
κεφαλήν των, άναμηρυκώμ.ενχι καί άναιδώ; προσβλέπουσαι, 
ώσάν νά περιπαίζωσι τούς διαβατας. Πολύ νόστιμα είνε τά 
κχμηλάκιχ τρέχοντα όπισθεν τών μητέρων των, βυζαίνοντα 
άπό καιρού εί; καιρόν και φιλαρέσκως έπιδεικνύοντα τό μικρόν 
των ύβωμα.

Πριν αναχωρήσω, έπεσκέφθην τό έπί απόκρημνου βράχου 
άνωθεν τής Ύ πατη ς ύπάρχον έρημοκλήσιον τών Ά γιω ν 'Ιε
ροσολύμων, οπου κατ’ ε'τος τήν πέμπτην ημέραν πού Πάσχα

τελείτα ι μεγάλη πανήγυρις. “Αν οί αρχαίοι Έ λληνες τούς 
περικλεείς αύτών ναού; άνήγειρον είς τά τερπνότερα μέρη. 
οί μεταγενέστεροι είς τάς μαγευτικωτέρας τοποθεσίας έκτισαν 
μονάς καί έρημοκλήσια. Καί πού άλλού δ άνθρωπο; δύναται 
καλλήτερον νά συγκοινώνησα) μετά τού ύπερτάτου "Οντος ή 
έκεΐ, δπου δ ούρανός φαίνεται πλησιέστερος, οί άστέρες φαει
νότεροι καί ή πέριξ φύσις μαγευτική και επιβλητική, έξαγ- 
γέλλουσαάνά πάν βήμα τό μεγαλεΐον τή ; θείας δημιουργίας;

Κ . Α. Κ Α Π Ρ Α Λ Ο Σ

Ή  'Ιστορία παρέλαβεν ήδη τ ’ δνομά του καί ή δόξα τφ  
έφιλοτέχνησεν άμάραντον στέφανον. Καί 6 άπλώς μ ελε
τών τόν βίον καί τά  Ιργα τοΰ I. Μούτσου, πρό π α ν 
τός θά δμυλογήσ·/), δτι υπάρχουσι καί έν τφ  ήθικώ κοσμιρ 
όγκοι καί κολοσσοί, δπως καί έν τφ  φυσικώ. Διεοχομενος 
τάς λαμπρά; αύτοΰ σελίδας καί άναγνωρίζων, δτ; ή Βιο
γραφία τοΰ I. Σ ούζσοο  είναι ένταύτω  καί ή Ιστορία έξο
χων γεγονότων, θελκτικώς συνδυασθέντων μετά  τής άνα- 
γεννήσεως καί τών αισθημάτων τοΰ 'Ελληνικού Έ θνους, 
θά δμολογήστ), οτι ύπάρχουσιν επιφανείς φυσιογνωμία·, καί 
έπισημότητες έν τή  ηθική τής κοινωνίας σφαίρα, ενώπιον 
τών όποιων άποκαλύπτουσι πάντες εύλαβώς τήν κεφαλήν, 
θαυμ.άζοντες τήν μεγάλην αρετήν τω ν , δπως πρό σεπτού 
τοΰ έκλιπόντος αρχαίου κόσμου μνημείου, ΐσ τα τα ι συννους 
ό δ ιαβάτης, άποθαυμάζων τό αρχαιοπρεπές απαράμιλλου 
ιδανικόν κάλλος καί τοΰ ένθεου τεχνίτου τό δαιμόνιον.

Σήμερον πού Βύναται τά χ α  ό νεώτερος Έ λλη ν  ν' άναζη- 
τήσγ τοιούτους χαρακτήρας, τοσοΰτον ποικίλου πνεύματος, 

! τοιούτους αστέρας, τοιούτους μαργαρίτας, κοσμοΰντας τό 
διάδημα τοσοΰτον μακράς, ενσυνειδήτου καί εύεργετικωτά- 
της ζωής;

* *
*

Ό  ' I u à r r y ç  Σονζσοο  μόνος αύτό ; ηύτύχησε κατά  τόν 
'Απρίλιον τοΰ 1887, έκ τών διοοισθέντων άμα τή  συστάσει 
τοΰ Πανεπιστημίου Καθηγητών, νά πανηγύρια·/; τή ν πεν
τηκοστήν έπέτειον αύτοΰ, καί νά Γδγ παρεοχομένα; τάς 
μορφάς τών είς δύο γενεάς άνηκόντων ακροατών του οϋς 
διά χειρός ισχυρά; κα ίάσφαλοΰ; έποδηγέτησεν, έπ. 54 ολό
κληρα έτη λαμπρύνας τό Πανελλήνιον καθίδρυαα. αληθής 
τής άνθρωπότητος ευεργέτης, πολλαχώς χειραγωγησας είς 
τάς δυσβάτους τρίβους τής έπιστήμης ολόκληρον κόσμον, 
καί παραμείνας άχρις έσχατης πνοής ό άληθέστεεος αθλη
τής καί έν τώ  νεφ σταδίω τοΰ έθνικοΰ ήμών βίου. ’Αλλά

*) Δ π ό σ τ :α ο μ α  εξ  α νεκ δ ό το υ  μ ε λ έ τ η ς .
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καί που δέν αποθαυμάζομεν τοΰ γηραιού Ελληνος σοφού 
τήν έκλαμπρον εργασίαν; Έ ν τή  πρώτη πάλη τών εθνικών 
ιδεών, εις τά  πρώτα βήματα τού "Εθνους, άνευρίσκομεν τούς 
άγώνάς του, θαυμάζομεν τήν αρετήν του.

Έ ν μέσω ερειπίων, άχνιζόντων έτ ι εξ αίματος καί έχ 
πυρός, άναχύψατα έζ επιθανάτιου άγώνος ή Ε λ λά ς  έσχέφθη 
περί ίδρύσεως Πανεπιστημίου. "Ηθελον διαψευσθή α ί προσ- 
δοχίαι καί α ί παραδόσεις του "Εθνους, εί τούτο αμέσως δεν 
χατήρχετο τή ς έργασίας δ ιά  τ ή ; ίδρύσεως τού πρώτου 
πνευματικού κέντρου, γενικού διδασκαλείου τών Ε π ισ τη 
μών. Ό  πρώτος βασιλεύς τής ‘Ελλάδος, δ αληθώς φιλό- 
μουσος καί πλήρης εύγενοϋς χαρδίας ήγεμών έχεΐνος, θελή- 
σας νά σύνδεση την άναγέννησιν τής Έ λλάδο; έν τή  έλευ- 
θερία, μετά της άνχγεννήσεως αυτής έν τή  έπιστήμη χχί 
τοϊς γράμμασιν, ϊδρυεν έν έτε ι 1837 το Εθνικόν Πανε- 
π ιστήμιον. Μετά τών πρώτων λογίων χαί έπιστημόνων 
άνδρών, τών θεωρηθέντων ίχανών, όπως θεσωσι τάς βάσεις 
τής δημιουργίας τού νέου μέλλοντος χαί μορφώσωσι την 
γλώσσαν τής έπιστήμης, αναφαίνεται επίσημος πρωτεργά
της δ Ί ω ά ζ τ η ς  ¿"owraoc, σπεύδων νά παράσχη εις τη ν ΰπό 
την ζείδωρον αύραν τής έλευθερίας καί τής ευνομίας άνα- 
πτυσσομένην, μετά  πχρέλευσιν τεσσάρων σχοτεινών αιώνων 
δουλείας, νεότητα  τής Ε λλάδος, τόν πρώτον,’πνευματιχόν 
άρτον.

Όπόσον μεγάλη , άλλά  χαί δπόσον δυσέχβολος ή στιγμή 
τής πρώ τη ; α υτή ; έντολής, ήν άνελάμβανε μ ετ 'ά λλω ν  έπι- 
φανών άνδρών, τών χορυφών τής άρτιπαγοϋς τότε έλληνι- 
χής χοινωνίας, δ ’ /. Σοϋζσος ,  έχ τών δυσχερειών άντλών 
δύναμιν χαί σθένος ισχυρόν πρός την έργασίαν τού μετέ* 
πειτα  μεστού πόνων βίου του, δι’ ού έμελλε νά γαλουχη- 
θώσι χαί χαταφωτισθώσιν α ί ψυχαί τών νέων μέ την « ιω 
νίαν λάμψιν χαί την λαμπρότητα τών ήθιχών ιδεών, μέ τό 
βάθος τώ ν πρώτων πνευματιχών γνώσεων. ‘Ο ' . Σοννσος  
παρορών οίανδήποτε άλλην σχέψιν άποδύσεως αυτού εις έ
τερον στάδιον, παρέχει εΰθύ; έξ άρχής σπανιώτατον παρά
δειγμα αύταπαρνησίας χαί μεγαλοφροσύνης. Ή  γέννησις αυ
τού, δέν τόν προώριζε διά τό έογον τή ς μυσταγωγήσεω ; 
τής έλληνιχή ; νεολαίας εις την έπιστήμην, χαί δμως μετά 
ζηλευτής προθυμίας άποδύεται ε ί ;  αύτή ν, χαί άναδείχνυται 
αληθής άριστεύς. Γεννηθείς παρά τάς βαθμίδας -ηγεμονικού 
θρόνου, προώριστο νά περι βληθή χαί ούτος, ώς οι π α τέ 
ρες του, τη ν ήγεμονιχήν άλουργίδα, έξ ηγεμόνων κ α τα 
γόμενος χα ί ήγεμονιχώς άνχτρχφείςέν τή  λαμπρά βασιλική 
αυλή τοΰ Πατρός του, έν τή  ύπερόχφ αυτού αΰταπαρνη 
σία: παρείδεν αξιώ ματα  ϋψιστα ευτυχείς δέ διά τό ήμέτερον 
Έ θνος άφορμαί, άλλως προδιέθεσαν την έφεσιν τού περι
κλεούς Έ λληνος, χαί ό άβρός ήγεμονίδης μεταβάλλεται 
εις χρατερόν αθλητήν έν τφ  σταδίφ τών πνευματιχών α
γώνων, ένθα χαί προώριστο νά διχποέψη, συνδυάζων το-

σούτον έναρμονίω; χαί τοσούτον έπ ιχαρ ίτω ; τελείαν επ ι
στημονικήν μόρφωσιν, σπανίαν έγχυκλοπαιδικήν μάθησιν. 
μ ετ’ ήθους χρηστού καί δλως αριστοκρατικής εΰγενείας.

*0 '/. Σοϋνσος  πάρεδοος ών έν τφ  Συμβουλίφ τής Έ π ι-  
κρατείας, διορίζεται τό πρώτον έκτακτος Κ αθηγητής τή ; 
Πολιτικής Οικονομίας, μ ετ’ αυτού δέ συνδιωρίζαντο έν τή  
Νομική Σχολή ώς έπίτιμο ι μέν χαθηγητα ί δ Πρόεδρος τού 
Άρείου Πάγου Κλονάρης, δ Ε ΐσαγγελεύς αυτού ‘Ράλλης, 
δ υπουργικός Σύμβουλος καί Εισηγητής έν τ φ  Συμβουλίφ 
τής 'Επικράτειας Ποοβελέγγιος, δ Ά ρειοπαγίτης Φέδερ, δ 
άντεισαγγελεύς τού Άρείου Πάγου Μ ελάς, έκτακτο ι δέ ό 
Μαυροκορδάτος καί δ Άργυρόπουλος. Τοιούτοι οϊ άνδρες 
τής νέας τό τε  έποχής, ή ; τό πνευματικόν στερέωμα εμελ- 
λον νά φωτίσωσι φαεινοί τής έπιστήμης αστέρες. Μετά πεν
τα ετ ία ν , τ φ  1842 δ '/. Σοϋνσος  διορίζεται τακτικός κα 
θηγητή ς, τ φ  1 860 επ ίτιμος, έκ νέου δέ τακτικός τφ  1 862  . 
Τφ 1864 έκλήθη ώς Σύμβουλος τής Ε π ικράτειας, ένωρί- 
τα τα  3μως έπανήλθεν δ σοφός άνήρ εις τάς πεφιλημένας αύ· 
τφ  ασχολίας,τφ  1867 διορισθείς αύθις Κ αθηγητής τακτικός.

Έ κτο τε  παρέμεινεν δ έπιφκνής έπιστήμων παράδειγμα 
θρησκευτικής άφοσιώσεω; καί προσηλώσεως πρός τό καθή
κον, είδωλον λατρείας χαί σεβασμού, έπί ήμισυ αιώνα δι- 
δάξας μετά τής Νομική; έπιστήμης καί τά ς εύγενεστέρας 
καί πατριωτικωτέρας ιδέας, τύπος περίβλεπτος Ιδ ιωτικής 
καί δημοσίας αρετής, μεγάλη έπιστημονική αυθεντία , π ε 
ριφανής συγγραφεύς, καταλιπώ ν νέα ένδοξα υστερόγραφα 
άτινα  έχάραξε διά τ ή ; ιδίας αυτού χειρό; έπ ί τών οικο
γενειακών περγαμηνών.

Ι Ο Λ Ν Ν Η Σ Δ . Α Ρ Σ Ε Ν Β Σ

ΑΙ ΕΠ ΙΣΤΟ ΑΑΙ ΤΗΣ Κ Ι'ΡΙΑΣ
Α'

—  Ή  κυρία σου λαμβάνει πολλάς έπ ιστολάς; ήρώτησεν 
ό κ. Γ . τή ν μικράν ΰπηρέτριάν του.

—  Ο ΰ! κάθε 'μέρα, αφέντη.
—  Ά μ ’, έκείνη στέλλει ;
—  Σά δε βγή έξω , στέλλει. Ν ά, σήμερα στής δέκα τό 

πρωΐ τής έφεραν μ ιά πού τήν έπ ικσκ καί 'μύρ ιζε...
Ό  χ. Γ. μόλις πρό έτους ένυμφεύθη, έξ έρωτος, κακής 

συμπτώσεως, δύναταί τ ις  είπείν . Ή  σύζυγός του ήτο θελ
κτ ική  ύφ’ ολας τάς έπόψεις. Υ ψ η λ ή , λ επ τή , εόπλαστος. 
μέ τήν κόμην καί τούς οφθαλμούς μέλανας, ευφυής, πολύ
γλωσσος, συνελόντι είπεΐν τέλειος τύπος συγχρόνου Ατ- 
θίδος κόρης έξ έκείνων. α'ίτινες έκ τή ς  άναγνώσεως έκάστου 
μυθιστορήματος καί νέον άναζητούσι καί εύρίσκουσιν ίόα·  
η ζ ό ν  έραστού Έ ν τούτο ις, καί το ι δ κ Γ. έν πάσαις τα ϊς 
φάσεσι καί λεπτομερείαις έμαθε τό παρελθόν τήςμελλούση ;
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συζύγου του την ένυμφεύθη, εύρεθείς άκουσίως του εις [λίαν 
τω ν ψυχολογικών εκείνων στιγμών καθ’ άςό άνθρωπος ενερ
γ ε ί άσυνειδήτως. Την ήγάπα  κα ί ά ντηγαπάτα  παρ' αύτής, 
Πολλάκις έν φ  ό κ . Γ. ένδακρυς καί πλήρης άδολου περι- 
παθείας τή  έξωμαλογεϊτο τόν διάπυρον έρωτά του, εκείνη, 
οίονεί Μ αγδαληνή μετανοούσα, τόν διέκοπτε λέγουσα;

—  Καί όμως έάν μέ έγνώριζες καλά ούτε καλημέρα δεν 
θά μού έλεγες, δέν είμαι άξία  σου' την καρδίαν σου καί 
την άγάπην σου έπρεπε εις άλλην γυνα ίκα νά την άφιε- 
ρώστις· το ιαύτη  άφοσίωσις καί λατρεία θάήρμοζε δ ι’ έμέ πρό 
δεκαετίας (καί νυν ήτο εΐκοσαέτις), δτε ήγνόουν τά  πάντα  
κα ί τούς πάντας. Σέ άγαπώ  καί δέν θέλω νά μετανόησες 
μετά τα ΰτα .

—  Καί μήπως διά τής ειλικρινούς αυτής μετάνοιας καί 
τής έξομολογήσεώς σου δέν εξαγόραζες δλας τά ς νεανικάς 
παρεκτροπάς τού παρελθόντος σου, δέν άναγνωρίζες δτι 
έσφαλες, δέν υπόσχεσαι δ τ ιτ ά  π ά ντα  θά λησμονήσης, δτι 
θά είσέλθης ε ΐ; νέον βίον, δτι διά τού γάμου θά άναγεν- 
νηθής; έγώ  Ιν καί μόνον ζη τώ  παρά σού, νά άποδιώξ-ρς 
καί λησμονήσ/,ς έντελώς πάντας τους λεγομένους οίκογβ-  
ν ε ια ζούς  σου φί.Ιους ,  οί όποιοι έξέθηκαν την τιμήν καί την 
ύπόληψίν σου.

—  Καί άμφιοάλλεις άκόμη περί τούτου;
—  Δ ια τ ί τό τε  κλα ίεις ά<ρ* ού έγώ  τά  πάντα  λησμονώ;
Οί έξ πρώτοι μήνες τού γάμου τω ν διήλθον έν ά γά π ε

καί γαλήνε- Η άξιοπρεπής στάσις τού συζύγου, άπεμά- 
κρυνε πάντας τούς πρφην έπ ισκέπτας καί θαυμαστάς τής 
συζύγου του. Ή  Μαρία έπεδοκίμαζε πληρέστατα την συμ
περιφοράν τού συζύγου τη ς , τόν παρώτρυνε μάλιστα . Καθ’ 
δλον τό διάστημα τώ ν 1ξ μηνών δίς μόνον κατήλθεν έν 
Φαλήρψ, έν ώ πριν έκεϊ εύρίσκετο καθ’ ημέραν" άπαξ μετέ- 
βη εις τό θέατρον, καί τα ΰ τα , ώς έλεγε, περιπαθώς παρά 
τφ  συζύγψ τη ς καθημένη, ϊνα  τούς πάντας λησμονήσε- Ο 
σύζυγος πλήρης εμπιστοσύνης εις τούς δρκους καί τά ς δια
βεβαιώσεις τή ς συζύγου του έξηκολούθει νά έργάζηται 
άμέριμνος.

Πρωίαν τινα  ή Μαρία άνχγιγνώσκουσκ τήν έφημερίδα 
έρρηξε κραυγήν χαράς.

—  Γ ΐά  διάβασ’ έδώ, Μ ιχαλάκη, είπεν άποτεινομένη 
πρός τόν πρό αυτής καθήμενον σύζυγόν τη ς . Ό  Νίκος έπέ- 
τυχεν εις τόν διαγωνισμόν καί θά τόν στείλουν στήν Ευ
ρώπη. Τόν καϋμένον!... τ ί  καλό πα ιδ ί πού ήτανε. Νά τόν 
εΰρες καί νά τόν συγχαρή,ς έκ μέρους μου.

‘Ο Νίκος ήτο έκ τών παλα ιώ ν τη ς γνωρίμων φοιτητής 
τής νομικής. Ό κ .Γ .ίδ ώ ν  τήν χαράν τή ς συζύγου του, άκού- 
σας δέ καί τούς υπέρ αυτού έπαίνους καί τήν σύστασινβπως 
τόν συγχαρή έκ μέρους τηο έταράχθη ά"λλ’ ούδέν είπε' μετά 
μικρόν δέ έγερθείς άπήλθε κατευθυνόμενος είς τό γραφεΐον 
του. Πριν ή άναχωρήση ήρώτησε τήν σύζυγόν του;

— Μαρία, θά βγής σήμερα έξω
— Ν αί, θά πάγω  στά έμπορικά, δ ιά  τήν παραγγελίαν 

τή ς άδελφής σου.
Ό  πρώτος άνθρωπος, δν συνήντησεν ή Μαρία έξελθούσα 

τή ς οικίας τη ς ήτο ό Νίκος, δστις εύθύς ώς είδεν αυτήν 
έσπευσε νά τήν χαιρετήση

—  Μπράβο Νίκο μου, δέν ξεύρεις πόσον ευχαριστή
θηκα πού έδιάβασα σήμερα πώς έπέτυχες, είπα μάλιστα 
ς* τό Μ ιχαλάκη νά σ’ εδρ-ρ καί νά σέ συγχαρή.

—  Ά  ! έννοια σου, δέ θά μοδλεγε τ ίπ ο τε , αυτός μέ βλέ
π ε ι, κ ι' άλλάζει δρόμο, δέν ξέρω γ ια τ ί.

—  Έ !  μήν τού συνερίζεσαι καϋμένε έτσ ι είν’ οί άνδρες. 
δέν τόν ξεύρεις πώς είνε λ ιγά κ ι ζηλ ιάρης; καί πότε 
φεύγεις ;

—  Μετά ένα μήνα.
—  Στο Παρίσι δά θά μάς ξεχάστ,ς έντελώς, άφ’ ού έδώ 

είσαι κ ι’ έχεις τόσο καιρό νάλθγ,; στά σπ ίτ ι I . . .
—  Κι’ αν τύχν) καί είνε έκεϊ ό Μ ιχαλάκη ;;
— ’Εκείνος δέν μένει στό σ π ίτ ι, τρέχει γ ιά  τής δουλειαίς 

του. Ν ά, έλα τό άπόγευμα στής τέσσερις.
—  Καλώ, περίμενέ με.
Τήν πρώτην έπίσκεψιν διεδέχθη δευτέρα, τρ ίτη , πολλαί" 

τάς έπισκέψεις συνεπλήρουν α ί άλληλοδιάδοχοι έπιστολαί 
κα ί τα ύτα  πά ντα , έννοεΐτα ι, έν άγνοια τού συζύγου

Έ π ί τέλους ό κ. Γ. ήρξατο άνησυχών έξ άορίστων ύπο- 
ψιών· Ή  πρός αυτόν στάσις τή ς συζύγου του μετεβλήθη, τό 
έσπέρας μετά τόν δεϊπνον δεν τόν παρεκάλει νά μ-εταβώσιν 
είς τή ν αίθουσαν διά νά τού π α ίζ ΐ )  π ιά ν ο ,  άπέφευγε τάς 
άναγνώσεις ποιητών είς άς καθ’ έκάστην έσπέραν παρα- 
κλητικώ ς υπέβαλε τόν σύζυγόν τη ς , έφαίνετο σύννους. 
Τάς άορίστους τα ύτα ς ύποψίας του έπέρρωσέ πως καί τ ις  
φάκελλος, δν έκ τύχης εύρε υπό τήν τράπεζαν τής εργασίας 
τή ς  συζύγου του.

Ό  φάκελλος, ευώδης, προήρχετο έξ ’Αθηνών καί έφερε 
τό ονομά τη ς. Πόθεν προήρχετο; παρά συγγενούς τη ς ; 
δ ιατί ούδέν άνέφερεν είς αύτόν ; παρά φίλου; τίνος; Ό  χαρα 
κτήρ τή ς γραφής ήτο άγνωστος.

Έ κ τούτου κινηθείς ήρώτησεν, ώς είδομεν έν άρχή, τήν 
υπηρέτριαν περί τής άλληλογραφίας τής κυρίας της.

Αί πκλα ια ΐ σχέσεις τής Μαρίας καί τού Νίκου άνενεώ- 
θησαν τρυφερότεραι. Συνηντώντο ή έν έξοχικφ περιπάτιρ 
ή έν τοϊς έμπορικοϊς καταστήμασι τή ς όδού Έρμου. Πρός 
χάριν της ό Νίκος άνέβαλε τήν ήμέραν τής άναχωρήσεώς 
του, ήλπ ιζεν δτι δέν θ’ άνεχώρει μ ό νο ς .. . . . ' Η  Μαοία 
μετεβλήθη έντελώς, τόν σύζυγόν της τόν έβλεπεν έξ α νά γ
κης, πά ντα  άλλον δμω; έκτός αύτοΰ έσκέπτετο.

Ό  κ. Γ. δστις ήγάπα  τήν σύζυγόν του μαθών παρά τής 
εύφυούς έξ Αίγίουύπηρετρίας του τήν έπισκήψασαν έπ’ αύτόν 
συμφοράν έγένετο έξω φρενών. Έ θλίβει καί έπληρώθη π ι
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κρίας ή καρδία του ά λλ ’ ούδέν έφανέρωσεν είς τήν σύζυγόν 
του. Ε ίχε χαρακτήρα ισχυρόν κα ί έγωίσμόν απεριόριστον. 
Αέν ήθελε νά φανή λυπούμενος καί άνεχόμενος ούδ’ έπί 
στιγμήν κατάστασ ιν πραγμάτων, ήν έδημιούργησεν ή α τα 
σθαλία τή ς γυναικός του. Άνέμενε τήν κατάλληλον περί- 
στασιν, ήν διά καταλλήλου ένεργείας έσκόπει νά προκαλέσγ.

Μ εταβάς είς τά ταχυδρομείον συνέστησεν είς τόν άρμό- 
διον υπάλληλον νά κρατή έν τ φ  ταχυδρομείω τάς πρός αύ
τόν ή τήν σύζυγόν του διευθυνομένας έπιστολάς έπί τή  
προφάσει δτι χάριν τής εποχής θά μετώκουν είς Κηφισίαν. 
Μετά παρέλευσιν τριών ήμερών μεταβάς έκ νέου είς τό 
ταχυδρομείον εύρε έπ ' όνόματι τής συζύγου του δύο έ π ι
στολάς. Μεθ' δλην τήν επιθυμίαν ήν είχε νά τάς άποσφρα- 
γίσγι άμέσως έκρατήθη έν τούτοις φοβούμενος μή οι δ ια- 
βάτα ι διαγνώσωσιν έπί τού προσώπου τήν ταραχήν του, 
καί διηυθύνθη πρός τά γραφεΐον του.

Αί έπιστολαί, ώς γνωστόν, ήσαν έκ μέρους τού Νίκου, 
δστις άφ' ού έν τή  μιά τούτων διεβεβαίου τήν Μαρίαν 
περί τής πρός αύτήν άγάπης καί άφοσιώσεώς του, έν τή 
έτέρρι τή  άνήγγειλε τήν ευχάριστου είδησιν δτ ι πά ντα  τά  
εμπόδια τής άναχωρήσεώς τω ν έξωμαλύνθησαν καί δτι τή 
επαύριον τήν άνέμενε είς τόν όπισθεν τής Έκθέσεως κήπον 
ινα συζητήσωσι τόν τρόπον.

Δάκρυ άφάτου πικρίας καί άπογοητεύσεως κατέρρευσε 
τών ξηρών οφθαλμών τού κ. Γ. Ά νελογίσθη τόν παρελ
θόντα βίον του τά  όνειρα καί τούς πόθους του, τό στίγμα , 
πρό πάντω ν δπερ θά ένεΛολάπτετο έπί τού έντιμου οικογε
νειακού του ονόματος καί κατέπεσεν οίονεί λιπόψυχος έπί 
τής έδρας του.

Συνήλθεν άμέσως, έκαμε βήματά τ ινα , καί έκαθέσθη 
πρό τού γραφείου του. Μ ετά όλιγόστιγμον σκέψιν έγραψε 
τάκούλουθα πρός τήν σύζυγόν του.

• Ή πατήθης νομίσασκ ό'τι ή ίύνασο όπισθεν τού εντίμου
• ονόματος μου όχυρουμένη νά πραγματοποιήστις τούς πα -
• λαιούς έρωτας καί τά  ιδανικά σου' όχι ήπατήθης, ήσο
• άναξία τού έρωτός μου, ουδέποτε σέ ήγάπησα, δέν είσαι
• γυνή . Σέ άπωθώ . . ·

• ’Εννοώ τήν 5 ώραν άκριβώς νά μήν εΰρίσκεσαι έν τή 
οοίκία μου, είσαι έλευθέρα νά άκολουθήσης τόν Νίκον σου ή
• τόν Βκσιλάκην σου ή όποιονδήποτε θέλη ; έκ τώ ν πρώτων
• φίλων σου ■ »

Τήν 8 μ .μ  τή ςαύτή ς έκείνης ήμέρας ό κ Γ . ήσυχος, ώσεί 
ούδέν είχε συμβή, καθήμενος έν τώ  κήπω τοΰ Όρφανίδου, 
συνδιελέγετο μετά τού φίλου του Κ. περί ποιήσεως-

Β\

Ή  Μαρία άπό έγκαταλείψεως είς έγκατάλειψ ιν μεταπί- 
πτουσα, ήναγκάσθη νά χρησιμοποίησή τάς μουσικάς γνώ

σεις τη ς , άδουσα ώς κοινή άοιδός, έν καφενείψ επαρχιακής 
τίνος πόλεως.

Ν . θ .  Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η Σ .

Ε Ν  Α Ρ Α Β Α  ΕΝ Β Ε Ρ Ο Λ Ι Ν Ο ,
ισ τ ο ρ ικ ό ν  Γ ε ρ μ α ν ικ ό ν  έ π ε ισ ό δ ιο ν .

(Συνέχεια έν τω προηγούμενοι φυλλαοίιυ).

—  Δέν μοί δίδετε νέας ειδήσεις, είπε. Γνωρίζω δτι δ 
άδελφός μου μ ετ’ όλίγας ήμέρας θά είνε έν Βερολίνφ. Ό  
κύριος Π λατώβ θέλει ν’ άναλάβϊ) τή ν μεταξύ ημών συμφι- 
λίωσιν, ή τ ις  καί θά πραγματοποιηθή' δέν άπα ιτούντα ι δέ 
πλείονα μέσα, προσέθηκεν ύπερηφάνως, δ ιότι ή σωτηρία 
αύτού έφαίνετο ήδη α ύτφ  βεβαία καί ήτο άρκετόν α ύ τφ  
νά δυνηθή ν ’ άνταποδώσγι κάποιαν περιφρόνησιν πρός τόν 
Κάτς.

—  Ά ! άπήντησε κακεντρεχώς ό Κ άτς, συγχωρήσατε 
μόνον, κύριε ταγματάρχα , δτ ι οφείλω ν ' άνακατωθώ είς
τήν ΰπόθεσιν ής βεβαίως θά έμενον μακράν, έάν τό
χαοτίον έκεϊνο δέν εδρισκε τήν όδόν πρός ’Εκείνον έν
τα ίς χερσί τού 'Οποίου έγκειτα ι ή κρίσις περί τού ιδ ιω τ ι
κού βίου καί τώ ν ήθών τώ ν κυρίων αξιωματικών (Τάς τ ε 
λευτα ίας τα ύτα ς  λέξεις πλεΐστον έτόνισε' μετά τούτο δέ 
φορέσας τόν πϊλόν του). Τό έργον μου ένταύθα έτελείωσε, 
προσέθηκε, καί οφείλω νά σάς άποχαιρετήσω.

Έ στάθη . Ό  Κάτς έγνώριζε κάλλ ιστα  τήν θέσιν του. 
Έ λαβε λ ία ν υψηλήν θέσιν καί ήτο ό επίδοξος ύπουργός τής 
δικαιοσύνης, έπρεπε δέ νά θεωρήται τιμητικόν, έάν ό Κάτς 
άνεμιγνύετο προσωπικώς είς τάς δικαστικάς οίουδήποτε 
υποθέσεις, καί έπειδή ούτος έγνώριζε τήν περιφρονητικήν, 
σχεδόν έχθρικήν διάθεσιν, ήν τό σώμα τών άξιωματικών 
τού Βερολίνου έτρεφε κ α τ ’ αυτού, ή έπίσκεψις αύτού πρός 
τόν έξόχως αύστηρόν τά  ήθη Ναϊνδόρφ μόνον τόν σκοπόν 
είχε, νά ταπεινώση τόν ταγματάρχην μανθάνοντα OTt ή 
ύπόθεσις έκειτο εν τα ίς  χερσί τού Κ άτς, καί νά μάθγι ού
τος, πώς ό ταγματάρχης ήθελε δεχθή τάς προσωπικάς 
αύτού υπηρεσίας, άς κατά  τό φαινόμενον τφ  προσέφερεν.

—  Δύναμαι νά σάς διαβεβαιώσω, κύριε ταγματάρχα , 
είπεν, δτι δέν προσφέρω είς οίονδήποτε το ιαύτην έκδούλευ- 
σιν, το ιαύτας νουθεσίας δέν ήκουσαν πολλοί παρ’ έμού.

—  Κ άλλιστα ! άλλ’ έρχεσθε, κατά  τήν ιδ ίαν σας ομο
λογίαν, έντολή τής Α. Μ. άντεΐπεν ύπερηφάνως ό Ναϊνδόρφ.

—  Ά ναμφιβόλως, άπήντησεν όργίλως ό Κ άτς, άναμφι- 
βόλως. . . . Ά λ λ ’ ή Α. Μ δέν μοί ώρισε χρόνον ένεργείας. 
Καί έάν όντως ήμην δ ώμός Κ άτς, ώς ύμεΐς, κύριε, μέ
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άποκαλεΐτε, ήδυνάμην νά περιμείνω. . .  δ χρόνος θά πα - 
οήρχετο ταχέω ς. . . . κα ί τό συνάλλαγμα έκηρύσσετο λη ξ ι
πρόθεσμον.

—  "Εάν δ Πόσσε δέν έπλήρωνεν αυτό . . . .  θά έθορυ- 
βούμην κάπως. . . .

Πικρός γέλως τοΰ Κ άτς διέκοψε τάν λόγον του τα γμ α 
τάρχου.

—  Μ αταία έλπ ίς , ειπεν.
—  Πλήν ή συγκατάθεσις τοΰάδελφοΰ μου είνε βεβαία... 

ώς καί ή Ιδική μου. Ο ύτω πάς κίνδυνος άποσοβεϊταί, ανα
λαμβάνω παρά τ φ  Γϊοέλ τάς π ιστώσεις μου καί πληρώνω 
την συναλλαγματικήν.

Διασκεδάσας δέ ταχέω ς πάσαν περί τούτου μέριμναν δ 
ταγματάρχης Ναϊνδόρφ, έδήλου δι' όλων τών κινήσεων α υ 
τού δτ·. ζωηρώ; έπεθύμει τό τέλος τή ς συνδιαλέξεως ταύ- 
τη ς . Ό  Κάτς έν τούτοις άφήκεν αύθις γέλω τα  παρατε- 
ταμένον.

—  Έ !  εάν έγνώριζον ότι τοσοϋτον ταχέως ήδύνασθε νά 
εξομαλύνετε την ύπόθεσιν τα ύτη ν , δέν θά έξηρχόμην αλη
θώς ταύτνι τή  εσπέρα- . . .  ή το ύλά ’/ιστον d i r  ηθβ.Ιον a n o -  
J t i p f e i  τ ή ν  ά μ α ζ ά v μου  . . . τονίσας δέ ίσχυρώς τάς λέξεις 
τα ύτα ς έξηκολούθησεν .... έν τούτοις δέν έπιθυμώ νά σάς 
ενοχλήσω έπί πλέον, ζη τώ  δέ συγγνώμην ότι διετάραξα 
την έπί τή  έπανόδω υμών διχσκέδασίν σας καί σάς έστέ-
ρησα τώ ν φίλων σ α ς  διερχόμενος τόν κήπον, e i d o r  ό ι ά
των παραθύρων· τη ς  α ιθούσης π . Ι ή ρ ις  τ ο  d e tx v o r ,  καί ώφει- 
λον αληθώς νά μη σάς ταράξω.

Τ αϋτα  λέγων ό Κάτς ήλπ ιζεν ότι δ ταγματάρχης ήθελε 
καλέσει αυτόν νά μετάσχ-ρ τοΰ δείπνου . . . .  πλήν ήπατήθη. 
Έ σφ ιγξε τά ς πυγμάς του έντάς τών θυλακίων του έπενδύ- 
του του καί διηυθύνθη πρός την θύραν λέγων :

—  Καλήν έντάμωσιν, κύριε ταγματάρχα.
—  Ό  Ναϊνδόρφ χωρίς ουδόλως ν ’ άπαντήσή, έκάλεσεν 

ένα τών υπηρετών του καί είπών α ύτφ .
—  Φέξατε εις τόν κύριον μέχρι τής άμάξης του.
Διηυθύνθη πρός τούς φίλους του. Ό  Κάτς ακολουθού

μενος ΰπό τοΰ υπηρέτου φέοοντος φανόν διήλθε τόν κήπον 
καί μανιώδες έντός τή ς αιθούσης ρίψας βλέμμα έμονολόγει.

—  Περίμενε! περίμενε! αγέρωχε νεανία ! Θά προσπα
θήσω νά  σέ ανταμείψω διά την αλαζονείαν ταύτην . . .  . *0 
Π λα ττύβ  πολύ ταχέω ς έσχέφθη περί συνδιαλλαγής· · . *Α! 
αν ήδυνάμην νά φέρω μυρίας δυσχερείας. . . . Δέν μέ κρίνεις 
άξιον νά παρακαθήσω εις τη ν τράπεζάν σου ! ούτε μίαν 
συνήθη φιλοφροσύνην ! 'Ύψωσας πάλιν  τη ν κεφαλήν άμα δ 
κίνδυνος παρήλθεν! .  . . .  θ ά  ίδωμεν έν τούτοις τ ί  θά εϊπρ 
ό θερμός μας Δανός συνταγματάρχης.

Εις τήν άκραν τοΰ κήπου εΰρε τό όχημά του, καί άνέβη 
παράφορος έπ' αυτού 8περ ήρξατο κυλιόμενον πρός τήν 
πόλιν.

"Αμα τοΰ ταγματάρχου είσελθόντος εις τήν αίθουσαν 
τοΰ δείπνου, πάντες μιή φωνή ήρώτων αυτόν μάτην προς- 
παθοΰντα νά κράτηση τής ταραχής του.

—  Τί συμβα ίνει; άπευκτέον τ ι ; Ό  Κάτς είνε πάντοτε 
άγγελος δυστυχίας.

—  Α π ο λύτω ς τίπο  ε, άπήντησεν ό ταγματάρχης γελών, 
υποθέσεις τοΰ συντάγματος. Ό  Κάτς είνε τρελλός, δν βα
σανίζει δ δαίμων τής άλαζονείας. ΤΗλθε προσωπικώς νά 
μοί άνακοινώση τα ύτα ς  έλπ ίζω ν— είνε όντως γελοϊον— έλ- 
π ίζω ν νά τύχη  τής τιμής νά παρακαθήση εις τό δεϊπνον 
μας. Έ γώ  όμως δέν είχον διάθεσιν νά παράσχω α ύτφ  
το ιαύτην τιμήν.

—  Πολύ ορθά ! άνέκραξεν δ Στάμ χτυπών τήν πυγμήν 
του έπί τή ς τραπέζης.

—  ’Εάν δέν πρόκειται περί οΰδενός ά λλο υ .. . . δυνατόν 
νά έπραξας καλώς, εϊπεν δ 'Ρ ά τ , σύννουςγενόμενος· ά λλω ς’

—  Πώς ;
— Έφέρθης λ ία ν άνοήτως.
Οί αξιωματικο ί διηύθυνον άμήχανον έπί τοΰ ταγμα

τάρχου των βλέμμα.
—  Μ πά ! άπήντησεν ούτος δέν είνα ι ακριβώς τίποτε. 

Ό  Κ άτς θά Εδη ότι δειχνύομεν εις αυτόν τούς όδόντας. 
Έρρέτω ή ταραχή .. . .  Πίωμεν μίαν φιάλην Ι τ ι.

Η εύθυμία έπανήλθεν, άογά δέ λ ία ν οί φίλοι άπεχωρί- 
σθησαν άλλήλων. Μόνη μείνασα ή θηρεσία Ναϊνδόρφ μετά 
τοΰ συζύγου τη ς, έπλησίασε πρός αύτόν Ιστάμενον παρά τό 
παράθυρον καί πρός τόν κήπον βλέποντα, καί είπεν α ύτφ .

—  Γούσταφ δέν είπες τήν αλήθειαν. Ό  Κ άτς δέν ήλθεν 
έδώ δι' υποθέσεις τοΰ συντάγματος. Έ τέρα ύπόθεσις έ’φε- 
ρεν αυτόν ενταύθα.

Ο Ναϊνδόρφ ήσθάνθη τήν χεϊρά της καί έστράφη.
—  Γούσταφ, έπανέλαβεν εκείνη, πρέπει νά κρύπτης άπό 

έμέ τή ν  λύπην σου ; ώ !  δμίλησον δμίλησον σέ παρα
καλώ ταχέως, χωρίς νά μοί κρύψης τι.

—  Έ σ τω  λοιπόν, άπήντησεν σύρων τήν σύζυγόν του έπί
τοΰ στήθους του, παρέσχον έγγύησίν τ ινα  τ φ  ΓΙόσσε..........
πλήν αυτός δέν δύναται νά πληρώση, οι δανεισταί έφυλά · 
χισαν αυτόν. Ό  Κάτς έχει είςχεϊρας αύτοΰ τήν συναλλαγ
μ α τική ν  ή τ ις  λήγει τό Σάββατον !

Η θηρεσία άφήκε κραυγήν —  θ εέμ ο υ ! είπε, κατεστοά- 
φημεν.

—  Ούχί ακόμη. Περιμένω τόν αδελφόν του. Η συνδιαλ
λαγή  θά γείνγι ό αδελφός μου θά άρη τήν κ α τά σ χ εσ ιν ...
ούτω θά δυνηθώ νά πληρώσω τό χρέος μου.

Ή  σύζυγός του άνέπνευσε μετά  κόπου.
—  Είθε, νά γείνη ούτω ς! είπεν. Έσκέφθης οτι είσαι έν- 

τελώς εις τάς χεϊρας τοΰ άδελφοΰ σου ; ότι δύναται νά 
σοί έπιβάλλει ορούς ;

(Ακολουθεί)
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Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α

Ό  άξιότιμος καί νεαρός διδάκτωρ τοΰ δικαίου κ . Ν· 
Ψ ύλλας έξέδοτο κ α τ ’ αΰτάς εις εΰσύνοπτον τεΰχος τήν έπί 
■διδακτορική άναγορεύσει έναίσιμον διατριβήν αύτοΰ « Ι Ι ε ρ έ  
γίμ.Γ>\ι * a r à  rô φυσ ιχον  δ ί κ α ι ο ν · .  Όφείλομεν νά  δμολο- 
γήσωμεν ότι μεγάλως θά ήδικοΰμεν τόν κ. Ψ ύλλαν κα τα - 
τάσσοντες τό έν λόγψ  έργον του εις τή ν τάξιν τών συνή - 
θων διατριβών έπί άναγορεύσει, ώς έννοοΰνται καί χ α τ α -  
σχβυάζον τα ι  αύτα ι παρ' ήμ ίν, ώ ; άκριτον τουτέστι καί μη
χανικόν συνονθύλευμα ή αντιγραφή θεμάτων έν έπ ιτηδεία  
παραλλαγή τών λέξεων τοΰ κειμένου. Ή  διατριβή τοΰ χ 
Ψ ύλλα  είνε συγγραφή επιστημονική σπουδαία καί άξιόλο- 
γος, έργον μελέτης καί μόχθου, τιμώσα τόν συγγραφέα έν 
τή  φ ιλοτίμψ  αύτοΰ άμ ίλλη . Ε π ίζηλος πολυμάθεια, έπ ι- 

-στημονική έμβρίθεια, κριτική ερευνά καί ψυχολογική άνά- 
λυσις περί τή ν ά νάπτυξιν  θέματος έξόχως δυσκόλου χαί φι
λοσοφικού, ώς ή Φιλοσοφία τοΰ Γάμου, μεγάλην άξίαν πε- 
ριποιοΰν τ φ  συγγράμματι τοΰ κ . Ψ ύλλα κυρουμένην καί 
ΰπό συγχαρητηρίου επιστολής τοΰ σοφού καθηγητοΰ τοΰ 
Φυσικού Δικαίου κυρίου Ν. Καζαζη, προτασσομένης τοΰ 
βιβλίου.

Ειλικρινή συγχαρητήρια άποτείνοντες τφ  κυρίψ Ψύλλοι, 
ού μόνον εύγόμεθα καί έλπίζομεν οτι θά κρίνωμεν έν τφ  
μέλλοντι καί άλλα  έργα πολλφ άνώτερα τοΰ περισπούδα
στου αύτοΰ δοκιμίου, άλλά  καί συνιστώμεν θερμώς πα ντ ί 
φιλομαθεϊ τήν διατριβήν αύτοΰ ώς κοινωφελές άνάγνωσμα.

I. ΠΕΤΡΩΦ TOT ΕΚ ΜΟΣΧΑΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ύ πό  τό κράτος τών οδυνηρών περιστάσεων, άς έδημι- 
ούργησε πανταχοΰ τής άλυτρώτου Ε λλάδος, ιδιαιτέρως 
δέ έν τή  ταλαιπώριρ Μακεδονία ή μισελληνιχή πολιτική 
τώ ν Μ εγάλων Δυνάμεων, α'ίτινες δ’.ατηροΰσι τό 'Ελληνικόν 
Έ θνος, διά μυρίων τεχνασμάτων ΰπό τόν ζυγόν τή ς Τουρ
κίας καί προπαρασκευάζουσι τόν έντελή έκβουλγαρισμόν 
τής Μακεδονίας, ό έκ Μόσχας κ . I. Πετρώφ άγγελλει τήν 
εκδοσιν ίστοριχοεθνολαγικοΰ άτλαντος τής χώρας ταύτης 
δι' ού έπιχειρεϊ τή ν έξιστόρησιν τών άπειραρίθμων δεινοπα- 
θημάτων τώ ν άδελφών Μακεδόνων έν τώ  δ ισχ ιλ ιετεϊ άγώ νι, 
δν άγωνίζονται ΰπέρ τής Ε θνικής άποκαταστάσεως.

Τό έθνοφελεστατον τούτο έργον άπαρτισθήσεται έκ τεσ
σάρων τευχών έν οίς διά πολλαπλών καί ποικ ίλων πινάκων 
Ιστορικογεωγραφικών, έθνολογικών, σ τατ ισ τ ικώ ν, κα λλ ι
τεχνικώ ν, προσωπογραφιών τών ήρώων καί έπισήμων άν· 
δρών, άπεικονισμάτων τών πόλεων καί μονών τής Μακεδο
νίας τών σημαντικωτέρων μαχών καί πάντων τώ ν σπου
δαιότερων γεγονότων τής Μακεδονικής ιστορίας, ώς έν λευ-

κώ ματι, ή μάλλον ώς έν πανοράματι πχρ ίστατα ι δλόκλη- 
ρος ή Ιστορία τή ς ΜάΧεδονίας άπό τής συστάσεως τοΰ άρ- 
χαίου βασιλείου ύπό Περδίκκα τοΰ Α’ τφ  700 π . X. μέ
χρι τώ ν καθ' ήμάς χρόνων.

ΛΚΡΟΝ ΑΩΤΟΝ

Νά άποστείλωμεν έπιστολήν ταχυδρομικώς πρός τόν 
διανομέα τοΰ Ταχυδρομείου τής αύτής πόλεως πρός ήν 
καί ή επιστολή διηυθύνετο καί δμως ούτος νάμή τήν λάβη !

Ή  ύπομονή γεννά τήν άνυπομονησίαν ώς ή εύδία τήν 
θύελλαν.

ΣΥ Μ Μ ΙΚ Τ Α
Ό  φρόνιμος άνθρωπος οφείλει νάέπω φελήτα ι τής ΰπο- 

μονής τώ ν άντεπάλων του πριν ή αύτη  μετατραπή εις άνυ
πομονησίαν έν ή άναμφιλέκτως κυοφορούνται σκέψεις τ ι-  
μωρών έκδικήσεων.

—'Ε φ ιύ ρ υ ι ς  Κ ορ ινθ ιακού  ρυθμού .  Κατά τόν Βιτρούβιον, 
νεαρά Κορινθία κόρη, εις ήλ ικ ία ν γάμου, άσθενήσασα, άπέ- 
θανε καί έ τά φ η . Κ ατά τά  άρχαΐα ελληνικά  έθιμα οι συγ
γενείς άνέθετον έπί τών τάφων πολλά μικρά άντικείμενα 
(κτέρεα), ιδίως προσφιλή τ φ  θανόντι. Ή  τροφός τής άνω- 
τέρω κόρης συναθροίσασα π ά ντα  τά  άθύρματα τή ς θανού- 
σης καί θέσασα αύτά  έν κανίστρφ καί καλύψασα διά κερά
μου άιτέθετο έπί τοΰ τάφυυ τη ς. Παρά τό κάνιστρον έφύετο 
άκανθα, ή τ ις  πιεζομένη ύπό τή ς  κεράμου, ήρξατο έφα- 
πλοΰσα τά  πλατέα  φύλλα της έπί τοΰ κανίστρου χαί κατά  
μικρόν έκάλυψεν αύτό έξ ολοκλήρου. Αί γω νία ι τής κερά
μου ήνάγχχσαν τά  φύλλα νά σχηματισθώσι θολωτώς καί 
έλκοειδώς πέριξ τοΰ κωλύματος. Καλλίμαχος δ έξοχος 
γλύπ τη ς , δν οί ’Αθηναίοι άπεκάλουν κ α τ ά τ ι χ ν ο ν ,  δ ιαβαί- 
νων παρά τόν τάφον τής κόρης είδε τό κάνιστρον καί έθαύ- 
μασε τήν εύκαμψίαν τών φύλλων καί τή ν συμμετρίαν τών 
γραμμών των. Τ φ ήρεσεν δ νεωτερισμός οΰτος καί πρώτος 
αύτάς έκόσμ,ησε τ ά  κιονόκρανα τών Κορινθιακών κιόνων 
διά φύλλων άκάνθης, δημιούργησα; ούτω τόν Κορινθιακόν 
ρυθμόν

—  Γα.Ιή κ α ι  μ ν ς .  ‘Τπάρχει παροιμία λέγουσα δτι ποτέ 
δέν είδεν άνθρωπος «φωλεάν ποντικών εις τό  ούς γά το υ» . 
Α λλά κανών άνευ έξαιρέσεως δέν ύπήρξέποτε, ώς δεικνύει 
γαλλ ική  έφημερίς τοΰ παρελθόντος αίώνος : «Ό  Ερμής τ ή ; 
Γαλλίας» «Κ ατά  τό έτος 1664 , λέγει ή έφημερίς α ύτη , 
γαλή  τ ις  τεκοΰσα άπέθηκε τά  μικρά τη ς έν τή  οικία Δου- 
πουίτ ίνο ς, αστις εΰρών συγχρόνως φωλεάν ποντικών έν τή 
ο’ιχία του, πχρέθηχεν αύτήν τή γαλή . Αΰτη έφαγε πάντας
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τους μυίσκους, πλήν ένός, δστις, τυχα ίω ς, βΐιρεθείς κεκρυμ· 
μένος  ύπ’ αύτήν έθύλαζε το γοέλα τό έχρέον άπό τοΰ στό
ματος τώ ν γαλιδέων. Ή  Γαλή ίδοΰσα αυτό ε ϊτα , άπέβα- 
λεν, ούτως είπεϊν , τήν άγρ ιότητά τη ς  καί τ η ν  φυσικήν άν- 
τιπάθεια ν , έθώπευσε τον μικρόν μΰν καί άνεθρεψεν αυτόν 
μετά τών γαλιδέων τη ς.

ΣΚΕΨΕΙΣ κ α ι  ΓΝΩΜΑΙ
Ή  υπομονή είνα ι πικρά" άλλ ' ό καρπό; αυτής γλυκύς.

(Ίω άν. I. Ρουσσώ).
‘Η άνθρωπίνη φιλοσοφία" περιμένειν χαί έλπ ίζειν.

(Ά λ έξ . Δυμάς).
Ό  μήποτ’ άγαπήσας, άγαπήσει αύριον
*0 έρως βασιλεύει πανταχοΰ καί πάντοτε.

(G abriel Η. Am ical',.
Είσαι τό δένδρον, καί έγώ  τό πτηνόν" την ήμέραν αΐ 

πτέρυγες ας φαιδρύνουν τα  φύλλα , τη ν νύχτα  τα  φύλλα 
ας προστατεύωσι τάς πτέρυγας.

(G abriel Η. A m ical).
01 άνδρες 8σφ οξυδερκείς καί αν Stuι δέν δύνανται να 

προσλάβωσιν έν δ ιαστήματι ολοκλήρου βίου άρκοΰσαν π εί
ραν, δπως έξακριβώσωσι άπασαν την πο ικ ιλίαν τώ ν έοωτο- 
πλάνων γυνα ικών. (Mme L o llin ).

Τυφλοί ώς εϊμεθα, έχομεν πόθους χωρίς να γνωρίζωμεν 
εις τ ί  συνίστατα ι ή ανθρώπινη ευδαιμονία. Ποθοΰμεν δόξας 
καί τιμοές· ποθοΰμεν ήδονάς ατελεύτητου;" φλεγόμεθα υπό 
τής επιθυμίας νά κατακτήσωμεν την υπόληψιν τοΰ π λ ή 
θους, νά άπολαύσωμεν δτι δήποτε ίδωμεν, νά ΰψωθώμεν 
ΰπεοάνω τών δμοίων αας, ύπεράνω τών άντιπάλω ν μας. 
Όλεθρία ευδαιμονία ! έπικίνδυνος τύχη  ! Ό  Θεός άγανα- 
κτών μέ την απληστίαν τώ ν πόθων μας, μάς εισακούει ένί- 
οτε διά νά μάς τιμωρήσν). (Jean  Baptiste-Bousseau).

Τά μεγοέλα κράτη πλουτοΰσι διά τής πολυτελείας, τά 
μικρά δΓ αυτής καταστρέφονται. (Βολταϊρο;)

Ή  καρδία τοΰ έναρέτου ανθρώπου έστίν ό ναός τής θεό 
τητος έν τφ  κόσμψ το ύτψ . (Κα Στάελ).

Δέν υπάρχει εις τόν βραχύν ροΰν τοΰ βίου μεγαλειτέρα 
ευτυχ ία  ή όταν διασώση τ ις  την ζωήν αθώου ανθρώπου.

(ΚΠ Στάελ).
Πληρώσατε την γυνα ίκα  δ ι’ δλων τών ευτυχιών αναβι

βάσατε αυτήν εις θρόνον βασιλίσσης, ά λλ ’ έλεύσεται σ τ ιγ 
μή, δτε θέλει αίσθανθή τό κενόν τή ς κκρδίκς τη ς , χα ί τότε 
θέλει περιφρονήσει δόξαν, πλούτη , ΰπόληψιν, θέλει θυσιά
σει τά  πάντα  χάριν τής μόνης, τής μιάς αυτής θεότητος, 
— τοΰ Α ισθήματος.  (Πώπ).

Διά τήν έκπαίδευσιν τοΰ έθνους δαπανά ολόκληρον τό

έθνος" πρέπει λοιπόν δλοι ανεξαιρέτως οί άπατελοΰντες αυτό 
ν’ άπολαμβάνωσι τούς καρπού; τής έκπαιδεύσεως.

(Μιραμπώ).
Μία μόνη εύτυχία  υπάρχει, τό καθήκον, μ ία μόνη πα 

ρηγορία, ή εργασία, μία μόνη ήδονή, τό ώραΐον.
(Carm en ή βασίλισσα τή ς Ρωμανίας).

Ή  πενία άφαιρεί πολλάκις άπό τοΰ ανθρώπου πάν έλα - 
τήριον καί πάσαν αρετήν" δύσκολον είνα ι σάκκος κενός νά 
μείνη, όρθιος. (Βενιαμίν Φραγκλϊνος).

Τά πάθη είναι ή ύπερβολικά έλα ττώ μ α τα  ή ΰπερβολι- 
καί άρεταί. (Γχαΐτε).

Ή  θλίψις είναι κρίνος, καί έλπ ίς , ή ποτίζουσα αυτόν 
δρόσος. Τής ψυχής τό άλγος δ ιανο ίγετα ι, ό δέ Θεός συγ 
κινηθείς ένσταλάζει τό δάκρυ του έπ’ αύτής. Αύτό είναι ή 
έλπ ίς. (Βίκτωρ Ούγγώ).

Τό ύπέρτατον άγαθόν, δπερ ό θεός έχορήγησεν εις τόν 
άνθρωπον, είναι καί θέλει είσθαι πάντοτε τό νά άνήκ·/) αν-  
t è ç  t i c  ¿ a o r ó r .  (H erder).

Ή  άλήθεια είναι ώς ή δρόσος τή ς πρωίας" μόνον έντός 
καθαροΰ σκεύους μένει καθαρά.

(Bernardin  de Sain t P ierre).
Τ ιμάτε τάς γυναίκας" δι’ ούρανίων ρόδων στρωννύουσιν 

ήμΐν τή ν όδόν τής έπ.γείου ζωής" συνδέουσι τού ; εύτυχεϊς 
τοΰ έρωτος δεσμούς, καί υπό τόν αίδήμονα τών χαρίτων 
πέπλον τρέφουσι δι’ ϊεράς χειρός τά  άμάραντα τών εύγενών 
αισθημάτων ρόδα. (Sch iller).

Προτιμότερον νά ΰποκύψν) τ ις  έμμένων έν τή  δδφ τοΰ δι
καίου ή νά θριαμβεύσγ διά τής άδικίας (Βκάρφηλδ)

 Τήν σήμερον τά  ήθη ώς προβαίνουν
Ό  έπαινος καί ή μομφή ούδέν σχεδόν σημαίνουν,
Κατά τά  πάθη έκαστος ή τά  συμφέροντά του,
‘Ο μέν σέ δίδει στέφανον, δ δ’ όστρακον θανάτου.

(M olière).
Ό ποιος δεν έχει υπομονήν, τ ί  π τώ χ ε ια ν  ποΰ τήν έχει

(Σαίξπηρ). !
Λαμπρόν καί ένθαρρυντικόν είνα ι ή πάλη  γενναίου αν

θρώπου, δστις καρτερικώς άντέχει πρός τήν λύπην , θριαμ
βεύει μόνον διά τής μεγαλοψυχίας καί καθημαγμένους έ- 
χων τού; πόδας καί τρέμοντα τά  μέλη έξακολουθεϊ προ- 
βαίνων, έπί τής άκλονήτου θελήσεως στηριζόμενος.

(Σμάϊλς).

Φ ύλαττε τήν άξιοπρέπειάν σου, χωρίς νά φαίνεσαι ο τ ι 
είσαι υπερήφανος. (Βενιαμίν Φραγκλϊνος).

Δέν γνωρίζω φρικαλεωτέρας όδύνας τών τής ζηλοτυπ ίας, 
τής προσβληθείσης ματα ιότητος, καί τοΰ πάθους τοΰ έξα- 
πατηθέντος είς τάς γλυκυτέρας του έλπίδας.

(Μέϊν Ρέϊδ).
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Ό  έπιστήμων διαφέρει τοΰ άμαθοΰς μόνον καθ’ όσον ά- 
ρύεται τή ν άμάθειάν του έξ άνωτέρας πηγής.

(Ρεϋεκολλάρδος).
*0 Χριστιανισμός είναι τό αθάνατον δένδρον τή ς π ί-  

στεως, καί αϋτο ί οι υπό τήν σκιάν αύτοΰ λ ία ν άπερισκέ 
π τω ς ένίοτε άποξέοντες τόν κορμόν του, τρέφονται έκ τών 
θείων αύτοΰ καρπών, καί πάλιν ύπό τήν σκιάν του έπα- 
νέρχονται καί άναπαύονται. Ή  άπ ιστία  τώ ν κριτικών δύ- 
νατα ι ν’ άποκόψ/ι όπου θέλει έκ τοΰ δένδρου τούτου τής 
ζωής, δ χυμός αύτοΰ είναι άνεξάντλητος καί ή βλάστη* 
σις άτελεύτητος, καί έξ αύτοΰ άναρίθμητοι γενεα ί θέλουσι 
λάβει άναψυχήν καί πχρηγορίαν είς τά  δεινά τής έπιγείου 
δδοιπορίας των

(Πέτρος Βράΐλχς Άρμένης. Φιλοσοφικαί μελέταί).
Ούδεμίαν έχει ευτυχ ίαν δ άνθρώπινος βίος άνταξία ν τοΰ 

αμοιβαίου έρωτος" αύτός μόνος δύναται νά μάς δώσν] δείγμα 
τής ευφροσύνης τοΰ μέλλοντος βίου καί δι’ αύτοΰ μόνον 
δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τήν ζωήν τών άγγέλων έν τφ  
ούρανφ. (Μέϊν Ρέϊδ).

Τό πάν είνα ι μέγα, ένθα ένυπάρχει ή ιδέα τοΰ Θεοΰ, τό 
πά ν δέ μικρόν άνευ αύτή ς, οΰδ’ αύτών τών εύγενεστέρων 
α ισθημάτων έξαιρουμένων. (Σατωβριάνδ).

Ή  φιλοστοργία είναι πράγματι ή άληθής συγγένεια.
(Ju les  C lare lie).

Βιβλίον καλόν είναι φίλος π ιστός, καί δ συγγραφεύς αύ
τοΰ είναι ευεργέτης τής κοινωνίας. (Μακώλεϋ).

Μή κρίν/ις ένα άνθρωπον άπό τά  ένδύματά του, διότι 
τα ΰ τα  τά  έκαμεν δ ράπτης.

Μή τόν κρίν/ις άπό τήν καταγω γήν του, δ ιότι καί δ Κάϊν 
κατήγετο  έξ άρίστης οικογένειας.

Μή τόν κρίνος άπό τήν έπ ιτυχ ίαν ή άτυχμαν του έν τφ  
κόσμω διότι πολλοί άποτυγχάνουν έπειδή είναι τίμιοι.

Μή τόν κρίν/ις έκ τής γλώσσης του, δ ιότι καί δ ψ ιτ τα 
κός δμ ιλεϊ, άλλ ’ ή γλώσσα δέν είναι είμί άπλοΰν όργανον 
ήχων.

Μή τόν κρίν/ις άπό τήν οικίαν, είς τήν οποίαν διαμένει, 
διότι αί σαΰραι καί οΐ ποντικοί πολλάκις κατοικούν είς τά  
πολυτελέστατα  παλάτια . (Δίκενς).

Πάσα γνώσις ά ξίζει τόσον, οσον χρησιμεύει.
(Γλάδστων).

Ό  φθονών δμολογεϊ σιωπηλώς τήν υπεροχήν τοΰ φθο· 
νουμένου. (Johnsou).

Πάς άληθής σοφός είναι καί μετριόφρων καί άπλοΰς.
(Ju les  Verne).

A l εύγενεϊς φύσεις εύρίσκουσιν ηδονήν έν τή  αύταπαρνή- 
σει καί τή θυσίια. Γνωρίζουν όποϊαι πικρίαι τάς άναμένουν. 
άλλά  γνωρίζουν ώσαύτως, οτι είναι άρκούντως ίσχυραί ίνα 
ύποφέρωσι κα ί τάς νικήσωσιν. (A lbert D elpit).

Ή  άμοιβαία άγάπη  είναι δ άριστος φύλαξ τής συζυγι
κής τ ιμή ς. (H enry G rév ille ).

Τό άρωμα "ής ψυχής είναι ή άνάμνησις. Ε ίναι τό εύω· 
δεστερον μέρος τής καρδίας, άποσπώμενον διά νά έναγκα- 
λισθίΐ έτέραν καρδίαν καί τήν άκολουθήσ·/) πανταχοΰ.

(Georges Send).
’Αργά ποΰ φεύγει ό καιρός, δταν περνά μέ λύπα ις !

(Σαικσπήρος).
Ά λ λ ’ οϊμοι ! ή ψυχή θλίβεται ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ 

σώματος, τό ηθικόν πάντοτε κά μ πτετα ι πρό τοΰ ΰλικοΰ, 
καί αύτός δ έρως εκπνέει ένεκα χυδαίων ορέξεων.

(Μέϊν Ρέϊδ).
Ή  μέν ψυχική παραφορά δμοιάζει πρός τό βιαίως έκρέον 

ύδωρ, άφοΰ θραύσνι τού ; συνείργοντας αύτό έντός τής κο ί
της αύτοΰ φραγμούς, α ί δέ κακαί εξεις ή τά  πάθη πρός τό 
ύδωρ τό ύποσκάπτον καί βαθΰνον όσημέραι τή ν κοίτην δ ι’ 
ής διέρχεται. (Κ άντιο ;) Antropologie § 46.

Πάντοτε έθεώρησα τήν γυνα ίκα  ώς τό έντελέστερον τών 
πλασμάτων, δ ιό τ ι, μεθ' όσα καί άν λέγωσιν είνα ι πολλφ 
εύκολώτερον νά εύρν) τ ις  παρ’ χύτ·7| καρδίαν άγαπώσαν.

(Ιω σήφ Γαριβάλδης).
Ά λ λά  δέν θά είχεν άξίαν τό νά έκτελή τ ις  τό καθήκον 

του, άν ή έκτέλεσις τοΰ καθήκοντος δέν έσπάραττε τά  
σπλάγχνα . (A . M attahog. A. Arnould).

Πρό πολλών αιώνων φαντάζοντα ι οί άνθρωποι δτ ι ή εύ
τυχ ία  είναι μέγας λίθος πολύτιμος, δ δποϊος είναι αδύνα
τον νά εύρεθή, καί ζη τε ίτα ι πάντοτε άνευ έλπίδος.

Ά λ λ ' όχι" ή εύτυχ ία  είναι μάλλον μωσαΐκόν συγκείμενον 
έξ άπειρων μικρών λίθων οί δποϊοι καθ’ έαυτούς μέν μικράν 
έχουσιν άξία ν , ά λλ ' ένούμενοι δμοΰ καλλ ιτέχνω ς άποτε- 
λοΰσι χάριεν σύνολον. Ό τα ν  κατορθώσ·/] τ ις  νά έκτιμήσγι 
τ ά ;  στιγμ ια ίας άπολαύσεις, άς δ ουρανός άποστέλλει είς 
πά ντας, ή ζωή καθίστατα ι ευχάριστος. Δ ιατί νά άτενίζω  
μεν πάντοτε μακράν πρός τόν δρίζοντα, ένφ ύπάρχουσι τόσα 
ώραϊα ροδα είς τόν κήπον, δν κατοικοΰμεν ; Κατ’ έμέ ή α ι
τ ία , δι’ ήν δέν εύρίσκομεν τήν ευτυχ ίαν , είναι ϊσως δ ιότι 
τήν ζητοΰμεν. (M ine de G irardin).

II0 1 Η ΣΙΣ

ΤΗ ΚΓΡΙΛ ΕΛΕΝΗ Η. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΓ 
A Κ Ρ Ο Σ Τ Ι Χ Ι Σ

Ε. Έ π ί τής φαίδρας μορφή« σου, τής άβράς χαί ίρασμίας 
είς το  φωταυγές σου 5μμα τό γλυχυ χαί γελαστόν, 
διακρίνει τις τό βάθος τής άδολου σου χαρδίας, 
όπερ πλήθος εσωκλείει περιβλέπτων αρετών.
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Λ  Λ  ευχή είσαι ώς τά κρίνα, ώς αϋτά αγνή, γλυκεία, 

θελκτική, χαριτωμένη, xat συγχρόνως εμβριθής, 
γοητείαν διαχέει ή τερπνή σου δμιλία, 
αδελφή άξια είσαι των αγγέλων, νά χληθής.

—3 -
Ε. Ευειδής είσαι την δψεν, ώ; χαί τήν ψυχήν επίσης 

ροδαλή, γαληνιαία ώς το μάγον λυκαυγές 
τύπον κύρης ουρανίας σε διέπλασεν ή φύσις, 
άμιγή χχχίας πάσης, ώσπερ ΰδωρ δ (αυγές.

- 4 —
Ν. Νέφος χύμης μελίχρυσου στεφανοΓ τήν κεφαλήν σου 

καί χυχλοΓ το μέτωπύν σου ώς αχτίς ήλιαχη, 
ευφροσύνην αποπνέει ή φιλομειδής μορφή σου 
τήν χαράν παντού σκορπίζεις, ώς ελπίς μαγευτική.

—  5 —

Η Ή  ζωή σου, είθε φίλη, νά παρέρχηται ήρεμα, 
ώ; άνοίξεως ήμέρα ή ώς ώρα χρυσαυγής, 
είΐε πάντοτε νά φέρης τής χαράς τό θεϊον στέμμα 
καί τον βίον μειδιώσα νά διέλθης έπί γης.

Έ ν  Ά θ ή ν α ι ς  2 8  Α ύ γ ο υ σ τ ο υ  J 8 9 2 .

Ε Α Ν Θ Μ ΙΙΗ  I Κ Δ Λ Ο Σ Τ Γ Π Η

ΜΗ Μ' ΔΓΑ11ΑΣ

Μη μ’ αγαπάς ξανθούλα μου τρελλή,
Α γάπη  με τήν βίαν δεν γυρεύω,
Έ γ ' όμως ποΰ πονώ γ_ιά σέ πολύ,

θά  σέ λατρεύω.

Μ' αρέσει νά περνάω τον καιρό 
Μέ έρωτα, δροσάτο μου λουλούδι,
Τον πόνο μου νά λέγω τον πιχρύ,

Μέ το τραγούδι.

Κ ’ άν τύχη, γαλανή, χαμμιά φορά.
Τον πόνον μου σ' έχείνο νά γνωρίσης 
Κα ί μάρμαρο άν είσαι πε,ιά σκληρά, 

θ ά  μ* άγαπήσης.
%

Γ ιατ ί θά Ιδης γλυκεία μου γαλανή,
Πιστόν αληθινό τόν ερωτά μου 
Κ ι ' αγάπη θέ νά βρής παντοτεινή,

Εις τήν καρδιά μου.

Ν  Α . Κ Ο Τ Σ Ε Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΜΗ Μ* ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ

Ώ ! μή μ* έγχαταλείψης, 
φιλτάτη μου ψυχή, 

τά δάχρυα λυπήσου
'πού χύνω σαν βροχή.

Λυπήσου τά δεινά μου,
τους αναστεναγμούς,

χαί τής καρδιάς τούς τδσους
καί τρομερούς παλμούς.

Άφοΰ μ’ ώρχίσβης πίοτιν, 
τ ί μέ περιφρονεΓς; 

θυμάται ή σελήνη
άν σύ τόν ληαμονής.

Κα ί τούς θερμούς σου όρκους,
'πού μ’ έδιδες σκληρά 

τούς λησμονείς χ Γ  εκείνους ;!
'Ω ιμέ! τί συμφορά.

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ . Α . Λ ΙΒ ΙΕ Ρ Α Τ Ο Σ
'Ε ν  Κ α ίρ ω

'ΜΟΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ

Τόσων έτών πολύδακρυς ήμέρας λησμονούσα, 
ή πύρρωθεν έμπνέουσα τόν ποιητήν της μούσα, 
τάς κλείδας τής καρδίας της εις ξένον αίφνης δίδει 
. χαί ώσεί κόρη τού συρμού τόν φίλον της προδίδει, 
θά  .ήτο ίσως έμπορος ή πλούσιος τό χρήμα, 
καί ίχ ι  στίχων ραψωδός ώς δ 'Ραούλ, τι κρίμα I 
ΑΙ κλείδες τής χαρδιας μας α ί κλείδες τού ταμείου 
χαί ήλιος σωσίβιος ή λάμψις τοΰ χρυσίου!
Ούδέν ούδέν έκτός αύτοΰ- καί ή άτομιχότης;
τό πνεύμα : ή υπεροχή ; γελοία μαια ιότης!......
μόνον καρδίας πρός στιγμήν ποιητιχας πλανώσα 
καί εκ ψυχίων ευτελών τής φήμης όμως, ζώσα. 
Πολλάκις σύννουν ίκτοτε τόν ποιητήν μου ιΐδον 
άλλ' ύψιφρόνως βαίνοντα χαί έμπλεων ελπίδων 

έν πλήρει πεποιθήσει 
δτ’ ήθελεν έψέποιε αύτή μετανοήση.
Ταλαίπωροι! νομίζετε τήν λάμψιν του χρυσίου 
ώς μδνην ευτυχίαν σας χαί ώς σκοπόν τοϋ βίου 
Βαδίζετε των πύθων σας την λάμπουσαν σχοτίαν 
άνευ ιδέας ευγενοΰς χωρίς, χωρίς χαρδίαν.
"Εν χ_ρηματοχι6ώτιον! ή κόρη έθαμβώθη.......
χαί σβύνονται διά μιάς τοσούτων χρύνω» πόθοι.
Ό  Κροίσος αντικαθιστά τού ποιητού τό πνεύμα, 
δ τελματώδης ύλισμός, τού νάματος τό ρεύμα.
Κα ί όμως δέν παρέρχονται τρεις μήνες καί ή κόρη, 
ήτις τό πάν περί αύτήν όλβίως έθεώρει. 
Μεταμελείται καί θρηνεί κρουνούς δακρύων χύνει, 

Α ί !  τ ί νά γίνη...
Τήν βασανίζει εριννύς ή μεταμέλειά της 
άλλ' ειν’ άργά, δέν ωφελούν πλέον τά δάκρυά της. 
Ό  ποιητής έχήδευσε τόν έρωτα έχείνον, 
τό φρούδον καί τό μάταιον οίχτείρων των γήινων, 
ο’ιχτειρων τήν άνήχουστον τής κόρης άστασιαν 
τούς ψευδοφίλους ασπασμούς καί τήν υποκρισίαν. 
Μάτην εκείνη βλασφημεί τήν τύχην ή τό χρήμα 
εκείνος βαίνει μεςδιών πρός τό μοιραίον μνήμα, 
διότι άν έσβέσθησαν τοΰ βίου του ©I πόθοι, 
ούχ ήττον έξ άγνώμονος έχίδνης διεσώθη.

Φ Ρ Ε Α Τ Τ Ε Υ Σ


