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ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ

Της άνοιξις τά  ρόδα χύνουνε τήν ευωδιά τους. Γελ2 
ή φύσις. Ιΐαντοϋ δροσιά καί πρασινάδα. Ό χου γης 
σπιρί φυτρόνει κ ι’ ένα άνθος, πετιέτα ι [/.ία. ζωή. ’Α ν
θίζει ή μυρτιά ’ς τούς λόγγους κ ι ’ ανοίγουν τά  λουλού
δια ’ς τους κάμπους. ΙΙάει ό γέρος καί νιότη καί χαρά 
όλοϋθε βασιλεύει. Αύρες καί ζέφυροι χαδεύουνε τά  θυμά
ρια τοΰ βουνού καί λαβαίνει λές νέα δύναμι ή μουδια
σμένη πλάσι. Σ ’ τό άπέραντο ξεστέρωμα, ’ς των στοι- 
-/είων τό ήμέρωμα, ’ς τή νέα χλόη, ’ς τ ’ άπαλό κυμά
τισμα τοϋ ανέμου ’ς τή λουλουδωμένη έξοχή, ’ς τό 
δροσάτο ντύσιμο τών δέντρων, λές κ ι ’ άπλώνεται χρυ
σόφτερη ελπίδα, λές κ ι’ ενα φάντασμα πανώριας καλ
λονής σκορπά χαρές καί γέλοια !

Νά κ ι ’ ένας γεροπλάτανος μέ τό κουφωμένο κορμί 
του καί τους ακλάδευτους κλώνους του που άχαρα γέρ
νουνε ’ς τή γη . Νάτος ποΰ άο^ίζει καί φουντώνει κ ι’ 
αυτός καί τά  γέρικα σκ/λη του ντένονται μέ νεανική 
ζωή. Τώρα ποΰ τό χιόνι δέ βουλόνει τά  σάπια κουφώ- 
ματά του κ ι’ ό βοριάς δεν τρίζει σάν κόκκαλα τούς κλώ
νους του, τώρα ποΰ ή γύμνια  του καί τά  χρόνια του 
σκεπάζονται μέ φύλλα πράσινα, οί σπουργίτες καί οί 
σπίνοι γυρεύουνε τον ϊσκιο του καί πίνουν τή δροσιά του. 
Σκουλίκια τοΰ θανάτου άν βόσκουνε ’ς τή ρίζα του, μά 
κύττα κ ι’ άλλη ζωή άπό θάνατο, γρύλλους φλύαρους καί 
πεταλούδες πλουμιστές πώς πετάνε ’ς τήν κορφή του.

Φρόνιμο καί ταχτικό  παιδί ό Τάκης. Ούτε παρέες 
εί/ε, ούτε μέ δουλικά τάβανε, ούτε μέ μοδιστράκια κ ι ’ 
υποψήφιες δασκάλες τάψενε. 'Σ τά  ερωτικά δίχτυα α
κόμα ώς τήν ώρα δέν είχε μπλε·/θή. Ή  καρδιά του 
ήταν παρθένα. "Ενας μονάχα ήταν ό πόθος του, τό δί
πλω μ α ’ καί τό μοναδικό όνειρο της ζωής του νά ζήση 
άποκαταστημένος ’ς τήν πατρίδα του, άχώριστος άπό 
τή φαμελιά του. Κ ι’ εις αυτά τά  δύο ιερά καθήκοντα 
κλεισμένες δλες αί σκέψες του, δέν τοΰ έμενε καιρός νά 
σταματήση βλέμμα σέ κόρης μορφή καί νά ςεφαντώση 
τό νοΰ του ’ς τά περιβόλια τής άγάπης.

Τό παρεθύρι τής κάμεράς του πέφτει ’ς τήν αύλή 
τήν πλακοστρωμένη μέ τή μαρμαρένια βρύσι μέ τή 
σγούρνα ποΰ δ'ταν y ειλ ίζη , τά νερά της χύνονται ’ς τό 
αυλάκι ποΰ φθάνει ώς τή ρίζα τοΰ γεροπλάτανου.

Ό  φετεινός χρόνος ήταν ό καλλίτερος του, γ ια τ ί ε
πιτύχε κάμερα όπως τήν ήθελε κ ι ’ ήταν ευχαριστημένος 
μέ τό παραπάνω. Σωστό κελί μοναστηριού- Δρόμος άπό 
κάτου δέν περνούσε καί ςάγναντα  έπεφτε ό πισηνός τοί
χος άλλου σπιτιού, ποΰ ενα μονάδα παρεθύρι του έβλεπε 
ς τήν αυλή ποΰ κ ι ’ αύτό ήταν πάντα  κατάκλειστο.

Ό χτώ  μήνες πού κάθεται ούτε μία φορά δέν τό ειδε ά~ 
νοιχτό ό Τάκης. Κ αλλίτερα’ γ ια τ ί ετσι ήθελε, νά μή 
τόν βλέπη μάτι γ ιά  νά μελετάει ήσυχα ποΰ ετοιμαζό
τανε νά δώση εξετάσεις γ ιά  νά πάρη τό πολυπόθητο δ ί
πλωμα , ποΰ τώβλεπε όνειρο μέρα νύχτα νά τοΰ φέρνVt 
ελπίδες κ ι ’ ευτυχίες. Κ ι’ ή σπιτονοικοκυρά του μία γυ 
ναικούλα καλή κ ι’ εΰγενικιά, πού δέν τον ένο/λοΰσε ’ς τό 
παραμικρό. Τοΰ θύμιζε τή μάνα του. “Ετσι κ ι ’ αυτή 
φιλόστοργη καί καλόγνωμη μά κ ι’ αυστηρή κ ι ’ άνοιχτο- 
μάτα σ ’ όλα. Μέσα ’ς τό σπ ίτι της ήθελε νά βασιλίύη 
ή τιμή καί ή οικογενειακή άρμονία. Ποΰ ν ’ άκούσης 
καρκαρίσματα καί ποΰ νά ίδής ’ς τήν αυλή της μαζώ 
ματα νοιχυχνράδωτ γ ιά  νά ’ξελέχουνε τόν κόσμο. 'H 
κυρά ’Ασπασία ήταν τό στολίδι καί τό καμάρι τής γε ι
τονιάς.

*  *

Τά ρόδα τ ’ Ά πριλιοΰ χύνουνε τήν ευωδιά τους. 
Δροσιάς σταλαγματιές κρέμουνται ’ς τά  φύλα τοΰ γερο
πλάτανου καί μέσα άπό τούς κλώνους του περνάνε τού 
ήλιου ή ά/τίδες ποΰ τώρα ανεβαίνει ’ς τόν καταγάλανο 
ουρανό.

Τό εύθυμο κελάδημα τών πουλιών κ ι’ ή μυρωμένη 
αύρα μαγεύουνε τόν Τάκη καί πέρνει τό βιβλίο του καί 
κάθεται σιμά ’ς τό παρεθύρι γ ιά  ν ’ άπολάψη περισσό
τερο καί τά  δύο.· ’Αλλά έκεΐ ποΰ διάβαζε, σέ στιγμή 
ποΰ στάθηκε νά ζεκουραστη, σηκώνει τά  μάτια  καί μέ
νει στατικός. Ξ άγναντα , τό κατάκλειστο ώς τώρα παρε
θύρι εινε διάπλατο. Κ υττάζει’ μία γάστρα μέ φουντωτή 
ρεζεντά είνε ’ς τό πεζούλι του κ ι’ όπίσω άπό τή γάστρα 
αστράφτει ένα χαριτωμένο προσωπάκι κόρης, ποΰ χ α - 
δεύει άφηρημένα τό ανθισμένο χόρτο καί φαίνεται βυθι
σμένη σέ γλυκιά  μελαγχολία. Στο ξαφνικό θέαμα δει
λός, ό'πως ήτανε, ό Τάκης σηκόνεται καί μπαίνει μέσα. 
Δέν ήθελε νά ταράςη τήν ήσυχία τής άγνωστης γειτο- 
νοπούλας του ποΰ μέ τά χαμηλωμένα μάτια  δέν τόν 
ειδε. ΤΙ περιέργεια δμως ή σωστότερα ή έντύπωσι ποΰ 
τοΰ έκαμε ή απροσδόκητη έμφάνησι τής κόρης, ένίκησε 
τή δειλία του κ ι’ άπό τό βάθος τής κάμερας του, άπό 
μέρος ποΰ ήταν άδύνατο νά τόν ζεχωρίση ή γειτονο- 
πούλα του, έστω κ ι’ άν έρριχνε ’ς τά  εκεί τά  μάτια  της 
τήν κύτταζε καί τήν εξέταζε προσ;/τικά.

Τ ί ώραϊο πλάσμα ήτανε. Μ ’ ένα μικρό προσωπάκι 
χνουδάτο, κάτασπρο, μέ ροδοζυμωμένα μάγουλα καί 
χείλη ποΰ μισοκλεισμένα άνασένανε ελαφρά, σάν νά σ ι- 
γολέγανε τό μυστικό τής μελαγχολίας της.

Μ αλλιά τετράξανθα έπέφτανε λυτά ’ς τό γαλάζιο 
μεταξωτό φόρεμα ποΰ έκρυβε στήθη άφράτα καί τό 
χρυσό μετάξι χυμένο ’ς τό γαλάζιο, λές κ ι' ήταν κομ
μάτι ουρανού πλουμισμένο μέ τές ύστερες άχτίδες ήλιου- 
βασιλέματος. Τά μάτια της τάχε πάντα χαμηλωμένα 
καί τό χ ^ ά κ ι της άπλωμένο ’ς τή ρεζεντά λές κ ’ ήταν 
κρίνος ποΰ τόν έσειε ή αύρα.

"Οσο·τήν κύτταζε τόσο καί τοΰ φα^ότανε ώραία, 
τόσο τό κάθε χαραχτηριστικό τοΰ προσώπου τ η ς έ λ ά -
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βαίνε ’ς τά  μάτια  του τύπο τελειότερο, αιθέρια μορφή. 
Ιήν κύτταζε καί νε'ος κοίλος ανοιγότανε μπροστά του 

κι άγνωστης ζωής ήλιος εθερμαινε τα  στήθη του καί 
πάλη αισθημάτων γενότανε ’ς τήν καρδιά του κ ι’ άλ
λου  ̂ έπαυε νά πάλλη κ ι’ αλλοΰ άρχίναε νά χτυπά 
ϊ^ ,αφνα σηκόνεται ή κόρη, μυρίζει τό αγαπημένο της 

άνθος, σηκώνει τά  μ άτια , τά  στρέφει ολόγυρα καί μέ 
βήμα άργό κ ι ’ αμφίβολο, σάν νά περπατούσε ’ς τά  σκο
τ ε ιν ά —  τόσο συλλογισμένη ήταν — έφυγε κ ι ’ έχάθηκε.

Εκατσε σε μια καρέκλα ό I άκης κ ι’ έβυθίστηκε σέ 
όνειρα γλυκά. 1 οΰ φαινότανε πώς έχει μπροστά του ά - 
κόμα τό μικρό κεφάλι της γειτονοπούλας του μέ τά  πά λ - 
λευκο μέτωπο που σάν τόξο άχτινωτό τό στεφανώναν;

τετραςανθα μαλλιά , και πώς κατω άπό τά ζωγρα
φιστά φρύδια οί ζωντανοί καθρέφτες της του στέλνουνε 
αγάπης καί παρηγορίας αχτίδες.

Α χ ! εκείνα τά  (/άτια που τά  σήκωσε καί τάφερε 
γύρω, τάχα θά τά σταματήση κ ι’ επάνω του;

Γιά νά δίωξη τήν γλυκιά οπτασία έπήρε τό βιβλίο 
ς το χερι άλλα και εκεί, τά  μάτια  τής γειτονοπούλας 

του βλέπει !
Ό λη  τήν ή μέρα τήν πέρασε συλλογισμένος κ ι ’ δ'λη 

τήν νύχτα αγρύπνησε. ’Α γαπούσε; ούτε κ ι’ εκείνος δεν 
γνώριζε. Ενοιωθε όμως μέσα του μιά ακράτητη επιθυ
μ ία , έναν πόθο άσβεστο, μια μανία που τόν έσπρωχνε 
μοιραία νά ςαναδή τήν άγνωστη γειτονοπούλα του, νά 
την κυττάξη  περισσότερο, νά βύθιση τά  μάτια  του μέσα 
ς τά  δικά της, νά ίδή τήν ψυχή της καί νά τής δείξη 

τήν καρδιά του.

Ερόδιζε ή ανατολή, ή πάχνη αραίωνε καί μέσα άπό 
τούς φουντωτούς κλώνους τοϋ γεροπλάτανου χυνότανε 
’ς τήν πρωινή γαλήνη τό εύθυμο άσμα τών πουλιών. 
Έπήρε ό Τάκης τό βιβλίο του κ ι ’ έκατσε ’ς τό παρε- 
θυρι. Κ υτταζει λοζα και με χτυποκαρδο εκείνο τής γ ε ι- 
τονοπούλας του, που ήταν διάπλατο, άλλά τ ίποτα . Έ να  
μονάχα χελιδόνι καθότανε ’ς τής γάστρας τό χείλο, ποϋ 
σειώντας τήν ούρά του έκραζε τό ταίρι του, ποϋ φ τε- 
ρούγιζε παιγνιδ ιάρικα στον άέρα.
 ̂ Ω ! πώς έτρεμε ή καρδιά τοϋ νέου μήπως ή κόρη 

δέ φανή. Μήπως ή παρουσία της ήταν όνειρο μιας σ τιγ 
μής ! Μήπως ήταν ή κακή του μοίρα ποϋ φανερώθηκε 
μπροστά του σε κόρης μορφή γ ιά  νά τόν βασανίση καί 
γ ιά  νά τόν βυθίσγ άνώφελα ’ς τά  πελάγη τών ονείρων. 
ΤΩ ! τ ί κρύος ίδρωτας άνατρίχιαζε τό κορμί του, καί τ ί 
σκδτάδι έθόλωνε τό νοΰ του, καί τ ί βάρος'καθότανε στά 
στηθια του μήπως φανή ή ώμορφη γειτονοποΰλά του 
καί μόλις τόν ιδή φύγγι. Μήπως τόν κυττάξη *αί τόν 
περιφρονήσγι ! . . .

Μέ τέτοια άγωνία  περνούσαν ή στιγμές, ποϋ τού 
φαινόντανε αιώνες, όποΰ νάσου καί φαίνεται τέλος ’ς τό 
παρεθύρι ή γειτονοπούλα του. Έχάρισε ’ς τή λατρευτή 
της ρεζεντά ένα χάδιο κ ι ’ ένα χαμόγελο κ ι ’ άκουμπών- 
τας τό κεφάλι στό δεξί της χέρι βυθίστηκε ’ς τήν ι/ελαν- 
χολία της. ‘ 1

Εκάρφωσε επάνω της τά  μάτια  του ό Τάκης καί 
μέ λαχτάρα περίμενε τή στιγμή ποϋ θά σήκωνε ή κόρη 
τό κεφάλι καί θά τόν άντίκρυζε. Σέ κείνη τή στιγμή 
κρεμότανε ή ήσυχία του. Στό πρώτο βλέμμα τής σκεφ
τικής γειτονοπούλας του ή σβένανε τά όνειρά του, ή γε- 
νόντανε πραγματικά !

Ή  συλλογή κουράζει τό νοϋ τής κοπέλλας, φέρνει 
’ς τό μέτωπο τό χέρι κ*ΐ παραμερίζει τά  χρυσά μαλ

λ ιά  της. Σηκόνει τό κεφάλι καί μάτια  καταγάλανα  π έ 
φτουνε κατάντικρυ ς τόν Τάκη.

Χαμογέλα σέ λίγο λυπητερά ή κόρη, θωπεύει τή 
ρεζεντά καί φεύγει.

Στενάζει ερωτικά ό Τάκης, στέλνει καί μέ τά  δύο 
του χέρια φ ιλ ιά  ς τό έρημο παρεθύρι κ ι’ άφίνει τό μ ι- 
κρόθεο νά ρίχνη βέλη ’ς τήν καρδιά του ! . . .

’Αγαπούσε !
Έλησμόνησε τήν πρώτη του ζωή. Ούτε μελέτη π ιά , 

ούτε ΙΙανεπιστήμιο, ούτε περίπατο. Σ ’ ένα παρεθύρι ξε
ψυχάει όλη τήν ήμερα, σάν νά τόν έχουνε μαγνητισμένο 
τά  γαλανά  μάτια  τής γειτονοπούλας του, ποϋ τόν κ υτ- 
τάζουνε μέ μία έκφρασι νεκρή λές, ποϋ ούτε ελπίδα φα - 
νερόνει, ούτε περιφρόνησι.

Α γ α π α ! Κι αισθάνεται νά θεργιεύη μέσα του ή 
αγάπη , κι αισθάνεται τήν ανάγκη νά πλησιάση τό τρυ
φερό εκείνο πλασματάκι, τό ντροπαλό, τό άκακο, τό φο
βισμένο, νά τό κλεισγ ’ς τή φλογερή του αγκάλη καί νά 
δροσιστοϋν τά  χείλη του με τά  φιλιά τ η ς . . . .

Α γαπ5 ί! Και πελαγόνει σ ωκεανούς ελπίδων καί 
πόθων κι ονειρεύεται δική του τήν κόρη, ποϋ στέκεται 
μελαγχολικη και λυπημένη εκεί ξάγναντά  του και τόν 
κυττάζει με μάτια  ποϋ κρύβουνε μυστικό άγνωστο.

1ά πουλιά ς τό γεροπλάτανο τόν ξυπνάνε μέ τά  
λαλήματά  τους. Η μέρα προβαίνει κ ι’ ό Τάκης τρέχει 
ς τό παρεθύρι y ’ άντικρύση τόν ήλιο τής δικής του μέ

ρας. Αλλα τής κόρης τό παρεθύρι είνε σήμερα κατά - 
κλειστο. ΙΙεριμένει, ελπ ίζει, μά τίποτα ! Φεύγει ό ήλιος, 
γυρίζουνε τά  πουλιά ’ς τό γεροπλάτανο, νυχτόνει καί τό 
παρεθύρι δέν α νο ίγ ε ι.. .. Καί τήν άλλη μέρα τό ’ίδ ιο .. . .  
Και περνάνε βδομάδες καί τό παρεθύρι μένει κλειστό ! 
ΙΙερίλυπος καί με βλέμμα θλιβερό κυττάζει ό Τάκης τό 
κλειστό παρεθύρι και στεναγμοί βγαίνουνε άπό τά χείλη 
του. Αές κι εινε τάφος γ ι αυτόν εκείνες αί σφαλιστές 
σανίδες, τάφος ποϋ έκλεισε παντοτεινά τήν αγάπη του, 
κι όποΰ έκρυψε γ ιά  πάντα άπό τά  μάτια  του, τά  μάτια  
τής λατρευτής του !

ΤΩ ! γ ια τ ί δέ φαίνεται πλειά ή κόρη ;
Μήπως χωρίς νά θέλγι τήν πρόσβαλε ; Μήπως δέν 

τόν αγαπα καί τόν περιφρονεί ; Μήπως εινε άρρωστη ; 
Μήπως έφυγε ; . . .

Kat σωρια^ονται ’ς τό νοϋ του μύρια τέτοια ερω
τήματα  καί τό μόνο θετικό καί βέβαιο —  τό κλεισμένο 
παρεθύρι σταλάζει φαρμάκι ς τά  στήθη του.

— A ! 5,Tt κ ι’ άν εινε πρέπει νά μάθω ! δέν υπο
φέρω πλειά  ! . . .

’Αφού έχασε τέλεια τήν ελπίδα πώς θά ξαναδή τή 
γειτονοποΰλά του, είπε, καί πηγαίνει αποφασισμένος ’ς 
τή σπιτονοικοκυρά του.

« —  Εκείνη θά ξέρη, κ ι ’ άν δέν ξέρη θά τήν παρα- 
καλέσω νά μάθη. Έ π ί τέλους θά τής τά  πώ ό λ α » . . . .

Ά φοΰ τής έκαμε διάφορες κουβέντες άσχετες μέ τό 
σκοπό του γ ιά  νά μή πιαστή, τής λέει σέ κατάλληλη 
στιγμή :

— Ά μ , δέ μοΰ λές, κυρά ’Ασπασία, δέν κάθεται 
κανείς στό σπ ίτι ποϋ πέφτει άγνάντια  μέ τή κάμερα μου;

— Πώς ; δέν τό είδες ποτέ άνοιχτό ;
— ΙΙοτέ ! s
—  Μ πά! δέ θά πρόσεξες. Κάθεται, πα ιδ ί μου, μία 

φρόνιμη καί καλή οικογένεια, μά δ υσ τυχ ισ μ ένη !...
II καρδιά τοϋ Τάκη άρχισε νά χτυπά  δυνατά καί 

φοβότανε μήπως προδοθή άπό τή συγκίνησί του. Κρα
τήθηκε όμως καί τής λέει :

— Θά ξέπεσε ϊσω ; ;
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—  Ό χ ι, μάλιστα στέκει ποΛυ καλά. Αλλά τ ι τό 
θέλεις" σάν έχουνε όλα τ ’ αγαθά τοΰ κόσμου οι δυστυ
χισμένοι γονέοι καί μαραζιάζουνε που βλέπουνε τό μονα- 
κριβο παιδί τους μιά χαριτωμένη κοπέλλα ...

—  Τ ί ;  είνε άρρωστη ή κόρη τους; χωρίς νά θέλη 
τήν άντέκοψε ό Τάκης κι ή φωνή του έτρεμε.

— Ό χ ι, παιδί μου, άλλά εινε στραβή δέκα χρόνια.

Άν?>ρ. Α . Ά βονρη ς

   — --------
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Έ κ  τών μολυσματικών νόσων τών ζώων ή φυμα- 
τίω σις είνε ή μάλλον διαδεδομένη. Ο μέσος ορος πολ
λών στατιστικών διάφορων κτηνίατρων, I άλλων και 
Γερμανών κυμαίνεται ά ”ό 20 μέχρι 30 ο ο. Διά τοϋτο 
αύτη δέν αποτελεί μόνον άληθή μάστιγα διά τήν γεωρ
γ ία ν, άλλά καί διά τήν δημόσιον υγιεινήν. Πολλαί πει
ραματικά! παρατηρήσεις δεικνύουσιν, ότι μεταξύ τών διά 
τήν φυματίωσιν προδιατεθειμένων ζώ ω ν,την πρώτην σει
ράν κατέχει τό γένος τών βοών και επειδή το κρέας αυ
τών αποτελεί τήν καθημερινήν τροφήν τών κατοίκων τών 
πολυανθρώπων κέντρων, έπεται ότι αί στατιστικαί τών 
μεγάλων πόλεων δίδουσι τόν μεγαλείτερον άριθμόν φθ ι- 
σικών, ένω εις τά  χωρία, ένθα γ ίνετα ι χρήσις τούτου 
σπανιωτέρα, έχομεν έλάσσονα άριθμόν φυματιώντων.

Αί στατιστικαί τοΰ Lydtin δεικνύουσιν ότι εις τό 
μέγα δουκάτον τοΰ Βάδεν ή συχνότης τών περιπτώσεων 
τής φυματιώσεως τών άνθρώπων συμπίπτει με τήν τών 
βοών. Ά πεδείχθη έξ άλλου, ότι καί αί δύο μορφαϊ χα
ρακτηρίζονται υπό τοϋ ίδιου βακιλλου και ότι η φυμα- 
τίίοσις τών άνθρώπων ενοφθαλμίζεται εις τους βοας και 
εις άλλα εϊδη ζώων. Εις τοϋτο προσθετέον τά  πειρά
ματα τοϋ Toussaint, όστις παρήγαγεν τήν νόσον εις 
διάφορα ζώα μέ κρέας καί αίμα άγελάδων φυματιωσών. 
Έ π ο ντα ι τά  πειράματα τοΰ Villemin, Chauveau, 
Malin, A rth  καί άλλων, ά τινα  άπέδειξαν άναμφιβό- 
λω ς, ότι τά  ζώα τά  τρεφόμενα μέ προϊόντα φυματιώδη 
οίουδήποτε είδους, προσβάλλονται συνήθως άπό έντερι- 
κήν φυματίωσιν.

Ό  Bouley έν τώ  κατά τό 1883  συγκροτηθέντι συ
νεδρίω έν Β ρ υ ξ έ λ λ α ι ς  ύπεστήριζεν, οτι δέν πρέπει νά γ ί-  
νητα ι χρήσις κρεάτων προερχομένων έκ φυματιώντων 
ζώων, οίοσδήποτ'ε καί άν ήνε ό βαθμός τής νόσου καί ή 
θρεπτική κατάστασις τοΰ ζώου.

Έ ν τω  κατά τό 1888 συγκροτηθέντι έν Παοισίοις 
συνεδρίω, ό Aflo ing άπέδειξεν ότι οπουδήποτε καί αν 
έχει λάβει χώραν ή έντόπισις τής νόσου, οί βάκιλλοι 
τοΰ Coch κυκλοφοροΰσιν έν τώ  α ΐματι και κατα συνέ
πειαν διανέμονται εις όλον τόν οργανισμόν!

Ό  Chauveau απέδειξε πασιφανώς ότι χορηγούμε- 
ναι εις ζώα επιδεκτικά μολύνσεως φυματιώδεις τροφαι, 
παράγουσι τήν νόσον. Αί έρευναι τών Sain t-C y και 
V iseu r  κατέληξαν εις τά  αύτά άποτελεσματα.

Οι V eyssier  καί Humbert έμόλυναν δύο κονίκλους 
μέ 1 κ. έ. χυμοΰ νωποΰ κρέατος προερχομένου έκ ζώου 
φυματιώντος.

Οί Harms, G iirtheur Zlirn καί άλλοι κατέστη
σαν κονίκλους καί χοίρους φθισικούς, τρέφοντες αυτους 
μέ κρέατα φυματικών ζώων.

Ε σχά τω ς ό Cadeac έξετέλεσε τρεις σειράς πειρα
μάτων έπί τών ΐνδοχοίρων. Κ ατά τήν Ιην έκαμε χοήσιν
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πνεύμονος φυματιώντος βοός, έπί τοΰ όποιου έβεβαιώθη 
ή ύπαρξις τών βακίλλων τοΰ Κώχ διά μικροσκοπική; 
έξετάσεως, χορηγήσας εις έκαστον ΐνδοχοιρον 4 γραμμά
ρια. Έ κ  τών 15 δύο έθανον έξ οξείας σηψαιμίας, πάν- 
τες οΐάλλοι προσεβλήθησαν άπό φυματίωσιν. εύρέθησαν δέ 
κατά τήν νεκροτομήν αί χαρακτηριστικαί αλλοιώσεις και 
οί βάκιλλοι έν άφθονία κατά τήν μικροσκοπικην έςέτα- 
σιν. Κ ατά τήν 2αν σειράν έκ τών 14 ΐνδοχοίρων 10 
προσεβλήθησαν άπό φυματίωσιν μέ τρία γραμμάρια εκ 
τοΰ ειρημένου πνεύμονος. Κατά την 3ην σειρά'· έχορή- 
γησεν εν μόνον γραμμάριον πνεύμονος καί παρηγαγε την 
νόσον εις πάντα τά  ζώα.

Φαίνεται λοιπόν ότι δέν υπάρχει ούδεμ.ια αμφιβολία 
έπί τής πιθανότητος ότι ό άνθρωπος δύναται νά προσ- 
βληθή άπό φυματίωσιν ποιούμενος χρήσ'·ν κρέατος μεμο- 
λυσμένου. Πράγματι δέ έπί πολΰν καιρόν ή φυματίωσις 
έθεώρεΐτο ώς νόσος έκ τής οποίας ήσαν μεμολυσμένα 
πάντα  τά  μέλη τοΰ οργανισμού «totillS su b stan t iae  
Corporis», όπως έλεγεν ό Toussant. Δια τοΰτο τά  
κρέατα τών φυματικών ζώων άπετέλουν διαρκή κίνδυνον 
διά τήν δημοσίαν υγιεινήν.

’Ολίγον κ α τ ’ ολίγον όμως έγένοντο έτερα πειράματα 
ατινα  κατέληξαν εις αποτελέσματα έκ διαμέτρου α ντί
θετα.

Ό  Vallein κατά τόν Αύγουστον τοΰ 1895 εκ πολ
λών παρατηρήσεών του συνεπαιρανεν ότι τό κρέας τών 
φυματικών ζώων τότε μόνον εινε βλαβερόν ώς τροφή 
όταν ή φυματίωσις εινε γενική και τό ζώον κάτισχνόν. 
Διλ. τούτο συνεβου^ευεν οχως jxovov χ.ατ& τ&ς περιττό)-  
σεις ταύτας άπαγορεύηται ή πώλησις, περιοριζομένη εις 
τάς άλλας, εις τήν κατάσχεσιν καί έξαφάνισιν μόνον 
τών προσβεβλημένων οργάνων τοΰ ζώου.

Ό  Nocard έν τώ  έν Παρισίοις συγκροτηθέντι κ τη - 
νιατρικώ συνεδρίω ύπεστήριξεν τήν ίδιαν γνώμην τοΰ 
Vallein ή τ ις δέν έγένετο άσπαστή. Ουτος ενοφθαλμ.ι- 
ζων έν τώ  περιτοναίω ΐνδοχοίρων τόν μυϊκόν χυμόν 22 
φυματιωσών άγελάδων, έσχεν μόνον εν θετικόν αποτέ
λεσμα. Ό G altier έπί 22 τοιούτων πειραμάτων έσχε 
πέντε. Ό Perroncito  άνωφελώς ένοφθάλμισε 200 κο
νίκλους καί άλλους τόσους ίνδοχοίρους.

Ό  Burdon Sanderson έν τώ  διεθνεί συνεδρίω 
τής υγιεινής τω  συγκροτηθέντι έν Λονδίνω έςέφρασε τάς 
εξής σκέψεις ότι, έάν ήτο άληθές ότι ό άνθρωπος προσ
βάλλεται άπό φυματίωσιν ποιών χρήσιν μεμολυσμενων 
κρεάτων, έπρεπε νά παρετηροΰντο αί πρώται αλλοιώσεις 
εις τόν έντερικόν σωλήνα, ένω ή πρωτοειδής έντερική φυ- 
ματίωσις εινε πολύ σπανία.

Ω σαύτως επιτροπή τ ις έξ Αγγλων επιστημόνων 
συστηθεΐσα τό αύτό έτος καί εις τήν οποίαν άνετέθη ή 
έξέτασις τοϋ ζητήματος τούτου συνεπέρανεν :

Ιον. “Οτι τά  φυμάτια  παρατηρούνται συνηθέστατα 
εις τά  σπλάγχνα, μεμβράνας καί γά γγλ ια , σπανιω τατα
δέ εις τούς μΰς. _ ,

2ον. Ό τ ι  καταστρέφοντες τά  όργανα άτινα  εινε η 
συνήθης έδρα τών φυματικών εστιών καί ΰποβάλλοντες 
τά  κρέατα ύπό ώοισμένην θερμοκρασίαν, δύναται άβλα-
β ώ ς  νά γείνη χρήσις τούτων.  ̂ , , %,

Ό  Leclainche υποστηρίζει ότι ένω ή ίογόνος δυ- 
ναμις τών μυών αποτελεί εις τόν άνθρωπον καί εις τα  
άλλα ζώα κανόνα, άπεναντίας τό κρέας τών βοών ε ,α ι-  
ρετικώς εινε βλαβεοόν καί πάντοτε εις βαθμόν ασθενή. 

Ό  N ocard ,'B o lling er,  Mac Fadyean καί
άλλοι κατέληξαν :

Ιον. Ό τ ι  τό κρέας σπανίως περιέχει βακίλλους καί



ότι ούτοί άπαντώ ντα ι εις έλάχιστον αριθμόν.
2ον. Ό τι δύναται νά γείνη χρήσις τοΰ κρέα

τος ανευ βλάβης έκτος τών απολύτως εξαιρετικών περι
πτώσεων καθ ’άς αί φυματιώδεις αλλοιώσεις άπαντώ ντα ι 
εις τούς μυς.

Ήδη λοιπόν τό επιστημονικόν πεδίον εινε διηρημέ- 
νον εις δύο μέρη, όσον άφορ2 τήν νοσογόνον έπίδρασιν 
τών κρεάτων τών φυματικών βοών.

Οί μέν παραδέχονται μετά τοΰ Toussaint, Arloing  
κτλ. ότι τό κρέας έχον όψιν ύγια  δύναται νά αεταδώ- 
σγ  τήν νόσον εις τούς ποιουμένους χρήσιν αύτοΰ. Οί δε 
μετά του Nocard καί Bollinger κτλ. τό θεωροΰσιν 
άβλαβε ς έκτος τών περιπτώσεων καθ' άς τά  φυμάτια  έν- 
ύπάρχουσιν εις τούς μυς.

Πάντες επικαλούνται,προς έπιβεβαιωσιν τής γνώμης 
των σειράν πειραμάτων έκ διαμέτρου αντιθέτων μεταξύ 
των. Ποΰ έγκειται λοιπόν ή αλήθεια ;

"Οσον άφορά τήν πιθανότητα τής μεταδόσεως τής 
φυματιώσεως διά τών κρεάτων τών φυματικών ζώων, τά  
πειράματα τά  πρός ύποστήοιξιν τούτου εϊσίν πολυαοιθ- 
μότερα τών άλλων. Καί αυτός Nocard και Galtier  
οί ύποστηρικταί τής έλευθέρας πωλήσεως τοΰ κρέατος, 
εσχον θετικά αποτελέσματα, άτινα  καίτοι ολίγα τόν α
ριθμόν, έ'χουσι μεγάλην άξίαν. Ε π ίσης δέον νά λάβγι τις 
ΰπ ’ ό'ψιν ό'τι καίτοι ή φυματίωσις μυών εινε σπανία , εινε 
όμως δυν ατή καί ότι όταν ή νόσος εινε γενικευμένη, τό 
ίδιον αίμα τών μυών δύναται νά περιέχη βακίλλους.

(’Ακολουθεί) Γ ε ώ ο γ ιο ς  Θ . Κ ιτ ρ ια ζ ΐ ι ς
Άνθυποκτηνίατρος

Η Α Μ Α Ρ Τ Ι Α  ΤΗΣ Χ Η Ρ Α Σ
(Συνέχεια

Λεν πέρασε πολύς καιρός κ ’ έλεγαν στο μικρό 
χωριό πώς έτρελλάθηκε ή Δέσπώ Νύχτες άστερο- 
φωτιστες ποΰ οέν έβγαινε το φεγγάρι νά σκεπάση, 
άστρο κανένα, όπως λέγει 6 Σολωμός κάπου, ή Δέ- 
σπω ή τρελλή ξεμάλλίαγη, μισόγυμνη, σάν φάν
τασμα έξεχύνετο άπό το ώμορφο σπιτάκι τ η ς κ ’ ε- 
τ ?ελ ε \XL/- κα· °υ'° στό μαντρογυρισμένο κοιμητήρι 
του χωρίου κ έκεϊ έδρασκέλαε τά μνήματα μέ ξε- 
φωνήματα κλάψας καί άπελπισίας.

Κ αί μΐά ’μέρα πουταν έρμο σχεδόν το χωρίο 
γ ια τ ί ήταν ό καιρός τοΰ τρύγου, ή τρελλο- Δέσ-oj 
κά.Οουνταν μόνη σπ ίτι της. Έ κεϊ ποΰ κάΟουνταν 
ήσυχα σάν γνωστική, ποιος ξέρει ποίά ιδέα τής ήρθε 
άπάντεχα στο χαλασμένο της μυάλο καί σηκώνεται 
μ ενα γελοίο πένθιμο, άποφασισμένη γΐά το σχέ- 
οιο ποΰ μελέταγε. Ρίχνει τριγύρω της κάτι φο£ι- 
σμένες ματίές. Λ λλά  κανείς δέν τήν εβλεπε. Έ 
να σκαμνί σέρνει στή μέση τής κάμαρας κ ’ έπειτα 
άνεζ'αινει άπάν(υ σ αύτό ’σά νάΟελε νά βγάλη λόγο 
στους τοίχους γύρω ποΰ τήν παρέστεκαν. "Υστερα 
,ε^ωνε α̂ι το κοκκινο και κροσσωτο ζουναρι της καί 
δένει τή ν ’μιάν άκρη του ψηλά άπο ’πάνω της στο 
πάτερο καί μέ τήν άλλην άκρη φτιάνει ένα βρόχο 
στο λαιμό της. Κξαφνα δίνει μ ΐά κλω τσιά αέ τά 
ποοία της στο ξύλινο σκαμνί καί βρίσκεται έτσι κοε- 
μασμένη σά σταφύλι.

 ̂ Ή γρηά μάννα τής -λέσπως με τ ’ άλλα  της πα ι-  
οΐα λείπανε σ τ ’ άμπέλία γ ΐά  τους τρύγους, πούναι 
σωστό πανηγΰρι γ ΐά  τούς χωρικούς, γ ΐατί τον τρύ
γο δείχνουν τα κάλλη τους ή ωμορφες ποΰ άσπρο- 
ν.υμενες κοπάοΐα, κοπάοΐα, τρυγοΰν τραγουδώντας 
καί ξεφαντώνουν καί ψαίνουν τής αγάπες μέ τους 
^ ο^ ς, ποΰ λές κ έχουν στο λινο καρτέρι στήσει 
στά κορίτσια ποΰ ένα, ένα, μέ σταφύλια  φορτω- 
μενο έρχεται γ ΐά  νά τ ’ άδείάση, μέ τά φουστάνια 
σηκωμένα ώς τά γόνατα, μέ το γέλοίο στά /είλη 
καί κάπου κάπου μέ τό κλείσιμο τοΰ ματίοΰ τό πο- 
νηρο, οπου σοΰ φαίνεται πώς ή τσιπουρίά μέσ’ στό 
λινο ποΰ όλοενα τρίζει συχνοσφίγγει καρδιές φλο- 
γερες καί ό μοΰστος ποΰ γλυκοσφυρίζει τρέφοντας 
μεσ στο πολιμι τραγουδάει πεθαμένες άγάπες. 
Μα ή χαρούμενη γΙα ολο τον κόσμο έκείνη ήμέρα 
του τρύγου ήταν μαύρη γΐά τή μάννα τής τρελλής. 
Απ το πρωί είχε ενα βάρος στήν καρδιά, ένα προ

αίσθημα γΙα τη λαχταρα ποΰ έννοιωσε σάν άντί-  
κρυσε την κρεμασμένη κόρη της μέ πεταγμένα μά
τια  κ ολόμαυρο πρόσωπο.
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Ο κρυφός αγαπητικος της Δεσπως, ποΰ έσωσε 
μία ’μέρα στον ίσκίο τής άμυγδαλίας νά ’δή ξανα- 
στημένο τώνειρό του, έννοΙωΟε τώρα σάν νά κοέ- 
μεται άπό τό λαιμό του καί νά ξεψυχάει σπαοτα- 
ρίζοντας τήν τρελλή, όπου έκρεμάσθηκε άπ ’ τό δο- 

* κάρι τοΰ σπιτιοΰ της μέ τή ζώνη της. “Αρχισε νά 
ιίαριε.αι ε .σ ι τη *.ωη μεσ το χωρίο του κΐ άπελ- 
πισμενος έπήγε κι έγεινε καλόγηρος νά σώση τήν 
ψυχή του.

Το περίεργον είναι οτι σέ λ ίγ α  χρόν2α τον έ- 
σκότωσαν. Καί άλλοι έλεγαν πώς τόν έσκότωσαν 
γΙατί δέν έδωσε κρασί καλό σέ μ ΐά παρέα ποΰ ’πή
γα έκεϊ στό μοναστήρι γ ΐά  διασκέδασι.

Α λλοι πάλι ποΰ ήξεραν τήν άμαρτία του, τήν 
αγάπη του τήν παλαιά μέ τή χήρα τή Δέσπω, πώς 
ηταν άπο το Οεο γΙα τιμωρία του νά σκοτωθή.

Το αποτελεσμα ομως εΤναι οτι 6 καλόγηοος ο 
άδικοφονεμένος αγίασε. Τό άγιο φως κατέβαινε μέ
σα στο οασος έκεϊ ποΰ τον είχαν θάψει στο αονα- 
στήρι δίπλα. Μΐά καλή χριστιανή οπου έβλεπε τό 
άγϊο φως στό μνήμά του νάκατεζαίνη κ ι’ ώνειριά- 
σθηκε τήν άγιωσύνη του νά τής παραπονεύεται πώς 
μένει χωρίς έκκλησίά, άποφάσισε νά δουλέψη σ ’ όλη 
της τή ζωή γ ΐά  νά κάμη τό μυστήριο αύτό.

Καί όπως· είναι συνήθεΐα ακόμα μέχρι σήμερα 
ή καλή χριστιανή, πουταν κι' αύτή χήρα μ ’ ένα 
εικόνισμα στό χέρι έπήρε μπάλα χώρες καί χωρίά, 
έμάζεψε κάμποσες χιλιαδοΰλες κ' έχτισε την έκ- 
κλησία τοΰ άγίου Αθανασίου τοΰ νέου. Δέν γνω- 
ρί-,ομεν άν το ονομα αύτοΰ τοΰ άγίου υπάρχει στον 
κατάλογο, μέσα ’στά κατάστιχα τοΰ πατριαρχείου 
μας καθώς καί ή ιστορία του.

Στό χωρίο υπάρχει άκόμα τό σπιτάκι τής Δέ- 
σπως, ερμοτωρα καί ολο έρείπια καί πιστεύουν αά- 
Λιστα πώς είναι καί στοιχειωμένο.

X o ld to c  Ι ία ο λ έ ν τ η ς .

η him  us mrrEAism
'Σ τή  χώρα τήν περίλαμπρη, ’ ς τήν φωτοδότρα /ώρα, 
ποΰ έβλέπανε οί 'Ολύμπιοι γ ιγάντω ν πανηγΰρι, 
σκεπάζει ώχρα φαντάσματα ό ουρανός της τώρα 
καί άντί τοΰ 'Ομήρου ήχολογα τοΰ 'Ιερεμία ψαλτήρι 
καί οπου άνθοΰσε ό κότινος και ή δάφνη ή μυρωμένη, 
τό αίμα τής 'Α γίας γης ό μαρασμός βυζαίνει.

Και σέρνωντας τό βήμά της ’ς τής εξορίας τόν δρόμο 
ή Δόξα—τών θεών ψυχή καί τής ανδρείας μάνα — 
τή ν γαλανή χλαμύδα της χαμοκυλάει μέ τρόμο 
και λαφιατμένη εδώ κ ’ έκεί πλαναται ’ςάν ζητιάνα 
κ ’ ένώ τόν άστεοόκτιστον αναζητάει ναό της, 
περίλυπη ψυχομαχάει ή μάγισσα θεότης.

—  εσείς, Σατύρων γενεά καί ίσκιος μαύρης ’μέρας, 
τής έκδικήσεως άπό έσας ποιος τήν ρομφαίαν 6 άρπάς·/};
Καί μέ υπερκόσμια δύναμι τοΰ μαρασμού τό τέρας 
χτυπώντας κατακέφαλα τρανόφωνος θά κράξη :
« Ώ  Δόξα, ποΰ ή 'Ελλάδα μας έπλάσθη ά π ’ τήν καρδιά σου, 
λαμπρότερη ’ς τό πρώιό σου βασίλειον θρονιά σου !»

“Β, καί άν προβάλγι μια φορά ή ώρα ή μεγάλη,
χαρά ’ς εκείνους, ποΰ τιμή φωτίζει τά όνειρά τους-
τότες γ ι’ αυτούς ή λευθεριά μέ στίχους αθανάτους
’ς τήν νέα τους Ά νάστασι διθύραμβο θά ψάλη
κ ’ ένώ ’ς τής Νίκης τόν βωμό τόν πύρινο θά όρμοΰνε,
τά κρίνα τοΰ Ευαγγελισμού ’ς τά στήθη τη,ς θ’ άνθοΰνε.

I. II. Ίωαννίδης
---------------------- ν ο  ♦ ♦ ♦ < S·*-·-----------------

Ε Λ Α Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Α

Τό κλϊ^ια της ελαίας (')

Ή  έλαια είναι φυτόν τών εύκράτων κλιμάτων, ενθα 
άναπτύσσεται καί καρποφορεί εις οίανδήποτε έ'κθεσιν. Τό 
τελευταίον δέ σημείον τής ζώνης, τής έπιτρεπούσης τήν 
βλάστησιν αυτής, εινε περίπου 45° βορείου πλάτους.

Υπερβολική θερμότης ή ισχυρόν ψΰχος ματαιώνουσι 
τήν έπ ιτυχίαν αυτής. Καί πράγματι πέραν τών Ά τλ α ν -  
τιδών έν ’Αφρική δέν άπαντα  τ ις τό δένδρον τοΰτο. 
Κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ Ούμβολδ, γενομένας εις 
διάφορα μέρη τής Μεσημβρινής ’Αμερικής, καί τοΰ 
ΙΙουατώ, έν 'Αγί<ι> Δομίγγω καί Καϋέννη, ή έλαια, καί 
άν ήδύνατο νά βλαστήση εις τάς χώρας ταύτας, δέν θά 
έκαρποφόρει. Πιστεύουν τινές, ότι ή έλαια ά γα γ.χ /  α
ναπτύσσεται εις παραθαλάσσια μέρη. ’Εάν ή γειτνίασις 
μετά τής θαλάσσης όρισθή, ώς έσχατον ό'ριον διά τήν 
καλλιέργειαν τής έλαίας, αύτη, ΰπό τοιαύτας συνθήκας, 
δέν θά ήδύνατο νά εύργ, πέραν τούτου τούς αναγκαίους 
όρους τής βλαστήσεώς της.

Τώ οντι, ή ρηθείσα γνώμη εινε καταπολεμητέα, καθ’ 
όσον παρατηρούνται νά βλαστάνουν καί καρποφορούν 
κάλλισται έλαίαι έν τώ  έσωτερικώ ηπείρου καί εις μεγά
λην άπό τής θαλάσσης άπόστασιν. Τώρα, έάν αύτη εμ
φανίζεται κατά προτίμησιν πλησίον τής θαλάσσης, τοΰτο 
συμβαίνει, διότι ευρίσκει έκεί τήν πλέον κατάλληλον διά

(1' Manuali Hoepli — 1/ olivo e 1’ olio, Antonio Aloi 
pag. 27—29.

τήν ζωήν τη ς  θερμοκρασίαν. Ή  έλαία βλαστάνει είς 12° 
καί άνθίζει είς 18* ή 19° βαθμούς.

Θερμοκρασία— 6° βαθμών καί κατόπιν πάγος δυνα
τός καί ήλιος άρκεί νά καταστρέψη αυτήν όλοτελώς. Μέ 
χαμηλωτέραν θερμοκρασίαν, μή άκολουθουμένην ύπό α ί
θριας δέν υποφέρουν τόσον αί έλαίαι καί δυνανται ν 
άνθέζωσιν είς ψΰχος —  10° έκατονταβαθμιου. Ε π ί
σης αί έλαίαι δέν υποφέρουν πολύ είς χαμηλήν θερμο
κρασίαν, συνοδευομένην ύπό Αιαχάόας, έάν εινε πεφυ- 
τευμέναι κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά μή δέχωνταί 
τήν πρωίαν τάς πρώτας ακτίνας τοΰ ήλιου. Δέν βλά
πτει τόσον τήν έλαίαν τό ψΰχος, όσον ή ταχεία μετά- 
βασις έξ αΰτοϋ είς τήν ζέστην καί ή ταχεία τήςις τοΰ 
πάγου.

Μέγιστος έχθρός τής έλαίας εινε ό πάγος, οστις π ί-  
πτων έπί τών κλάδων καί τηκόμενος έν μέρει ύπό τής 
θερμότητος τοΰ ήλιου, σχηματίζεται πάλιν τήν έπομένην 
νύκτα είς — 12° έκατονταβαθμιου. Τοΰτο καταστρέφει 
ούχί μόνον τά  φύλλα, άλλά καί τόν κορμόν καί τάς ρί
ζας, τάς εύρισκομένας είς τήν έπιφάνειαν τής γής. Ψΰχος 
όμοιας έντάσεως ζημιοϊ τήν έλαίαν περισσότερον τήν άνοι- 
ξιν παρά τόν χειμώνα, διότι καταστρέφει τούς νέους βλα
στούς. Τό ψΰχος άποβαίνει καταστρεπτι^ώτερον έν άτμο- 
σφαίρα ΰγρα, παρά έν ζηρά καί διά τοΰτο, υποτιθεμένου 
τοΰ αύτοΰ βαθμοΰ ψύχους, αί έπί τών πεδιάδων έλαίαι 
βλάπτονται περισσότερον τών έπί λόφων ευρισκομένων.

Όσον άφορα τό ύψος, είς ό δύναται νά καλλιεργηθή 
ή έλαία, ποικίλλει άναλόγως τών διαφόρων χωρών. Είς 
τάς ένδοτέρας επαρχίας τής ’Ιταλίας σπανίως υπερβαίνει 
τά  500  μέτρα άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Έ νώ  
π . χ . έν τή κοιλάδι τήν παρά τήν λίμνην Ισαίου καί 
τήν Γάρδην, τελευταίον σημείον τής καλλιεργείας αυτής 
εινε 4 5 0 , έν Σικελία δύναται ν ’ άνέλθτ, πλέον τών 700 
μέτρων (*).

Εινε ανάγκη ομως νά σημειωθή, ότι έάν ή έλαια 
δύναται νά βλαστήσγί κατά τό τελευταίον όριον ύψους,δέν

(2) Έ ν  τώ κέντρω τής νήσου Σικελίας παρατηρούνται έ- 
λαίαι βλαστάνουσαι καλώς είς ύψος πλέον τών 800. Έ ν τή  ο
ρεινή επαρχία τής ’Αρκαδίας, τή Γορτυνία, φύονται ούο έλαιό- 
δενδ'ρα είς υψος 800 περίπου μέτρων, κατά τάς πιθανάς πληρο
φορίας τοΰ έν ΙΙάτραις διακεκριμένου έπιστήμονος κ. Χρή
στου Κορύλλου. Εΰρίσκονται ακριβώς έν τώ χωρίω Καμινιτσα, 
κειμένω πρός Β. τής Βυτίνης εις απόστασιν ούο περίπου ωρών.

Έφυτεύθησαν προ 1 50 ίσως έτών και μέχρι σήμερον^ καρ
ποφορούν τακτικώς. Τά έλαιόδενδρα ταϋτα ανήκον ποτε εις τόν 
Νικολόν Ρηγόπουλον, πάππον έκ πατρός τοΰ σεβαστού ημών 
πατρός κ. Νικολάου Γεωργακοπούλου.

Ό  Ρηγόπουλος είχε έπωνομασθή ΰπό τώ ν Τούρκων^ Ψε ν -  
rr)C, ενεκα τής περινοίας του καί τής δεξιότητος, μεθ’ ης διε- 
στρεφε τά ζητήματα πρός δικαιολογίαν τών συγχωρικών του, 
ών ήτο προεστώς, κατά τάς μετά τοΰ έχθροΰ αναφυομενας οια- 
φοράς καί διενέξεις.

Καί άλλως έξυπηρέτει τούς Καμινιτσιώτας ό Ρηγόπουλος.
Πατήρ ών εξ τέκνων άρρένων, ήτοι τοΰ Γεωργάκη, Γιάννη 

τοΰ Ρουμπέκα, Παπταθανάση, Κώστα τοΰ Γερώλογου, Πανα
γιώτη  καί Δήμου τοΰ Ντούβα, πληγωθέντος είς τήν εν Κουτσο- 
πόδι τοΰ “Αργους μάχην, άπετέλεσεν οικογένειαν άρματωλών 
καί κλεφτών.

'Επιβαλλόμενος οΰτω διά τε τοΰ πνεύματός του καί τής 
ισχύος του είς τους εχθρούς, καθίστα ήπιωτέραν. δια τους συγ- 
χωρικούς του, τήν τυραννίαν τώ^ τότε αγερώχων Μωαμεθα
νώ ν. 'Ο Νικολός Ρηγόπουλος άπεβίωσε περί τάς αρχάς τοΰ 
1 0 ' αϊώνος. Τάς υπηρεσίας του συνέχισαν οί υιοί του Γ εω ρ γ ι
κής καί Παππαθανάσης, διατελέσαντες προεστοί Καμινίτσης 
κατα τό 1821 καί μετά τήν τοΰ “Εθνους απελευθέρωσιν. Η 
οίκονενεια τώ ν Ψ ϊν τ α Ιων  ΰπάοχει καί νΰν έν Καμινίτσν), φ ε- 
ρΟΜΤ* υπερηφάνως τήν τιμητικήν ταύττ^ προσωνυμίαν.



δύναται έν τούτοις νά δώση πολύν καρπόν, καί επομένως 
ή καλλιέργειά της είνε άσύμφορος.

Οί πλέον κατάλληλοι εν ’Ιταλία  διά την καλλιέρ
γειαν της ελαίας τόποι, είνε ή Σ ικελία καί ή Καλαβρία.

Ευδοκιμεί επίσης κάλλιστα εις άπασαν την Λουκα- 
νίαν καί εις τάς Πούλιας, ό'που πρωτίστως διακρίνεται 
ό έκ Βάρης έλαιοκόμος, ούχί μόνον διά την θαυμασίαν 
καλλιέργειαν της ελαίας, άλλά καί διά την παρασκευήν 
εκλεκτού ελαίου περιζητήτου έν τω  έμπορίω υπό τό όνο
μα « e .la to r  τόπον Β άρης». Εις τάς Άμβρούζας καί ά - 
κριβώς παρά τάς Πε'ννας καλλιεργείται ή έλαία έπ ι- 
κερδώς.

’Επίσης καλλιεργείται καλώς εις τά  παραθαλάσσια 
μέρη, έν Τοσκάνη, ένθα πρέπει νά ποιήσωμεν μνείαν 
περί τοϋ έκ Λουκάς έλαιοκόμου, παρασκευάζοντος έλαιον 
έκλεκτότατον, μεγάλως έκτιμώμενον έν τώ  έξωτερικώ, 
Γενοβεσάτω καί Λ ατίω  καί παρά τάς λίμνας Κόμου καί 
Γάρδης. Εν Έ λλάδ ι καλλιεργείται ή έλαία εις τάς 
πλειοτέρας αυτής έπαοχίας.

Τό παραγόμενον Ε λληνικόν έλαιον ήδύνατο νά κα- 
ταστή έπιζήτητον εις τάς Ε ΰρωπαϊκάς αγοράς, έάν είσ- 
ήγοντο παρ’ ήμ ϊν, υπό ειδικών, αί έπιστημονικαί, αί 
πεφωτισμένα! μέθοδοι της παρασκευής αύτοϋ. Μ άλιστα 
έλαιά τινα  της Ε λλάδος, τά  μάλλον γνωστά ώς τό της 
’Α ττικής, ΰπό τό όνομα Κηφισσίας, Μάνης, Κρανιδίου, 
Κέρκυρας, Καλαμών κτλ . δύνανται νά γίνουν εφάμιλλα 
τών πλέον πεφημισμένων έλαίων έν τώ  παγκοσμίω έμ
πορίω.

Ά λ έ ί .  Ν . Γ ε ω ρ γ α κ ό π ο ν λ ο ς
Γεωπόνος τοΰ Έ φηβείου Ά βέρωφ.

Τό κατωτέρω άρθον τοϋ κ. Στάθη άπεστάλη ήμϊν μεθ’ ωραιό
τατης επιστολής, ήν ελλείψει χώρου λυποΰμεθα μή δυνάμενοι 
να δημοσιεύσωμεν. ’Αφορμήν λαβών ό χ. Στάθης ές ετέρου Ιπΐ 
τοϋ αυτοϋ αντικειμένου άρθρου τοϋ προίην έπόπτου τών έν Κρήτη 
ελληνικών έχπαιδευτηρίων χ. Γ . Νιχολαίδου, δηι/,οσιευθέντος εις 
προηγούμενον ®ΰλλον τής «"Ιριδος», προέβη εις ιή ν  συγγραφήν 
του, ιρρονών ότι τοιαϋτα θέματα ποδηγετοϋσι τον ελληνικόν 
λαον εις τήν όδον τοΰ καθήκοντος καί τών προγονικών αρετών.

0 Δ Ε Σ Μ Ω Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Φ Ε Ζ Α Ν

Ή  πλησιφαής Σελήνη έρριπτε τό μελαγχολικόν φώς 
εις τάς απαίσιας φυλακάς τοΰ Μούρζουκ, έν αϊς δεσμώ
της έκειτο ό φιλελεύθερος και φιλόπατρις Φ ιλιππίδης. 
Οίον όναρ άνεπόλει όταν έν τη Μακεδονί^ ιεροφάντης 
τών Έ λληνίδων Μουσών άνεζωπύρει τό οΰοάνιον πΰρ 
έν τα ίς καρδίαις τών υποδούλων Ε λλήνω ν ! καί οίον 
όρκον ώμνυε πρός τήν πεφιλημένην 'Ελλάδα !

’Εν τη είρ κτη αί ατελεύτητοι καί ανάλγητοι βάσα- 
νοι καί τυραννίαι τών ’Οθωμανών κατώρθωσαν νά βα- 
ρυθυμίση μήπως πρός στιγμήν καί ν ’ άρνηθη τόν όρκον 
του ό εύγενής ίδεάτης ;

Ούδαμώς, Ουδέποτε.
Ό  όρκος έκείνου ήτο φαεινός λαμπτήρ έν τη σκοτία 

τής φυλακής, πρός ον ήτένιζε μ ετ ’ έλπίδος καί θάρρους, 
πρός δέ τό έκλαμπρον δώρον της Πανδώρας, ή έλπίς, 
έθέρμαινε τον δυστυχή Προμηθέα' διότι πώς άλλως θά 
καλέσωμεν τούς σκαπανείς καί άοκνους έογάτας τοΰ 'Ε λ
ληνισμού ή Προμηθείς ποθοΰντας νά παράσ/ωσι τήν ευ
δαιμονίαν εις τούς τυραννουμένους καί σφαδάζοντας ΰπό 
τούς πόδας βαρβάρων κατακτητώ ν;

Ά λ λ ’ οί Προμηθείς προσόεονται πρός άλύσεις καί β ι-

οΰσιν έν κινδύνοις καί στεναγμοίς μέχρι? ού θριαμβεύση 
το δίκαιον καί έμφανισθώσιν Ή ρακλείς πρός άπελευ- 
θέρωσιν.

Ούτως, ώσπερ Προμηθεύς, καθηλωμένος ών τοίς δε- 
σμοϊς ό δεινοπαθής συγγραφεύς έσκιάζετο ΰπό τής Θείας 
καί αοράτου δυνάμεως τοϋ Θεοϋ καί ιδού* αίφνης παρέ
χεται ευκαιρία, ΐνα ό δυστυχής μάρτυ’ς ΐδη τήν σελαγί- 
ζουσαν Σελήνην τάς αχανείς έκτάσεις τής άμμώδους 
Σαχάρας καί άναπνεύση τόν θερμόν ζέφυρον.

’Ιδού δέ πώς ό Φιλιππίδης κατωρθώθη νά τύχη τής 
έξοχου ταύτης άπολαύσεως. έπί όλίγας ομως μόνον σ τιγ - 
μάς δυστυχώς.

Ή  τοΰ άρχιδεσμοφύλακος γυνή καλουμ.ένη Ζώρα 
κατελήφθη ύπό πυρετοΰ καί δυσπεψίας, ό δέ γηραιός 
σύζυγος αυτής κατέφυγεν έσπευσμένως εις τήν βοήθειαν 
τοΰ καθειργμένου δόκτορος— διότι δόκτωρ άπεκαλεϊτο ό 
Φιλιππίδης θεωρούμενος ιατρός ΰπό τών ’Αράβων. —  Ή  
πάσχουσα άνέρρωσεν ευτυχώς μετά δύο ημέρας, ό δέ σύ
ζυγος αύτης εϋγνωμονών έξήγαγε τη έπομένη εσπέρα τόν 
Φ ιλιππίδην εις τόν διάδρομον τής πνιγηράς ειρκτής πρός 
μικοάν άναψυχήν.

’Αλλεπάλληλοι συμπτώσεις τω  όντι ύπό τής Θείας 
Προνοίας παρεχόμενα1. ! διότι ό άτυχης δεσμώτης ίδών 
αίφνης άπό τοϋ οΰδοϋ έτι τής θύρας τήν πανσέληνον καί 
έμπνευσθείς παρα/ρήμα ήρξατο αδων τό έξης ποιημά- 
τιον, ούτινος ποιούμεθα καί μικράν άνάλυσιν χάριν τών 
πολλών.

Λαμπρός ποτε φώσφορος τών νυκτών 
Έφώτιζεν είρκτάς τάς φρικαλέας 
Ιν’ έγώ πιστώς τόν Ορκον μου τηοών 
Έψαλλον μέ έλπίδας νέας

ΤΩ Ζέφυροι γοργοί, πετάτ’ ευθύς,
Μηνύσατε ς τήν φίλην μου Ελλάδα 
Διά τήν δόξαν σου πατρ'ις (δίς)
ΓΙάσχω εδώ έν τη Σαχάρα.

Τό θάρρος μου τηρώ καρτερικώς 
Καί άγουπνώ μ ’ άλύσεις δεδεμένος 
Ή νύξ ώς χρόνος περά μαρτυρικώς 
ΙΙλήν άδω καίπεο δεσμευμένος

Ζέφυροι θερμοί, πετάτ’ εύθύς 
Μηνύσατε 'ς τήν φίλην μου Ελλάδα 
Διά τήν δόξαν σου πατρις (δίς)
Θνήσκω έδώ έν τη Σαχάρα.

Ό "Ηλιος τής αΰριον Ιδού 
Στιγμάς μοί φέρει ίσως τάς λοίσθιας 
Δέν τρέμω πλήν πρό τέλους μου φριχτού 
'Τπίο πατρίδος καί έλευθεριας

Ώ Ζέφυροι κτλ. (ώς άνωτέρο)).

Ό  Φ ιλιππίδης έν τω  πρώτφ τετραστίχω , ώς είδε 
τήν μελαγχολικήν ’Ά ρτεμ ιν έν τω  αναπεπταμένο) καί 
άνεφέλω ούρανω νά έπαργυροίτόν άπορρώγα έκείνον βρά- 
χοτ, ένθα άλυσίδετος περί τά  δύο έτη κατεμαραίνετο, 
μεταφέρεται θαυμασίως πρός τό παρελθόν, ό'τε ή ειρκτή, 
ή τρώγλη αύτη τοΰ στυγερού βράχου, έφωτίζετο μεν έξω 
ύπό της σελήνης, έντός όμως, ένθα ή διαμονή τοΰ βα - 
σανιζομένου έβασίλευεν έρεβώδης- σκοτία.

Φυσικώτατον δ ’ ήτο έν τη προσκαίρφ αύτοϋ εύδαι- 
μονία νά άναδράμη πρός τό παρελθόν,—  διό μεταχειρί
ζετα ι άντί τοϋ ένεστώτος τόν παρατατικόν έφώτιζε— καί 
νά συγκρίνη τήν σκοτίαν τής φυλακής, πρός τό τότε 
λαμπρόν φώς τής σελήνης, τό έκ περιτροπής έξω φω τί-

ζον τάς ειρκτάς, άς χαρακτηρίζει φρικαλέας οΰ μόνον 
διά τήν έπί βασάνοις ρυθμικήν διάταξιν αυτών, άλλά 
καί διότι ό βράχος, έφ’ ού αύται ήσαν έκτισμέναι, ένε- 
ποίει εις τόν θεώμενον ίλιγγον καί τρόμον φοβερόν.

Πλήν δέ τούτου μ ετ ’ αύταπαρνήσεως άπεριγράπ\ου 
είκονίζεται έν αύτώ τό εύσταθές ήθος τοϋ δεσμώτου, 0ς- 
τ ις καίπερ έν δεινοϊς βασανιστηρίοις διατελών καί έλε— 
εινόν καί ξηρόν μόνον άρτον πρός τροφήν έχων μελωδι- 
κώ τατα  αδει, οτι τηρεί π ιστώ ς τόν όρκον του, όν ώρκί- 
σθη διά τήν προσφιλή Ε λλά δ α , και ρ ίπτεται εις ιδα
νικά όνειρα, άπερ έλπίζει σταθερώς, 6'xt θά έκπληρωθώσιν.

’Εν τή πρώτη έπωδώ ό Φιλιππίδης μή έχων πρό 
αυτού τόν φλοίσβον τής ελληνικής θαλάσσης τής κυανής, 
ής τό χρώμ.α είνε τοσδΰτον ποθητόν τή ελληνική καρδία, 
μηδέ τάς Σειρήνας, όπως άκούσωσι τοΰ ι^σματος καί με- 
ταφε'ρωσιν αυτό εις την Έ λληνίδα γην, έρημ,ος δέ φίλων, 
έρημος οικείων, μακράν τών ιστορικών όρέων τής μεγα
λουργού πατρίδος του φωνεί έν άπελπισμω ή εύγενής 
ύπαρξις πρός τόν Ζέφυρον, τόν τανύπτερον νά πετάςη 
καί ά γγ ελη  πρός τήν Ε λλά δα , ό'τι έν έρήμω άδένδρω 
καί καυστική έγκαταλελειμμένος ύπό πάντων καί έχων 
μόνον τόν Θεόν βοηθόν καί ίνδαλμα τήν πατρίδα π ά 
σχει τοσοΰτον δεινώς.

’Εν δε τω  δευτέρω τετραστίχω ομολογεί, ότι δέν ά - 
πώλεσε τό θάρρος τό άντλούμενον έκ φιλοσόφου πεπο ι- 
θήσεως καίπερ άπανθρώπως βασανιζόμενος, ά λ λ ’ ότι α
γρυπνεί εις βαθείς λογισμούς είσδύων.. .  καί δέσμ.ιος αδει 
κατά τάς μαρτυρικάς του στιγμάς μή λαμβάνων ύπ ’ 
όψει τόν θάνατον ύπέρ τής τελείας άποκαταστάσεως τοϋ 
Ε λληνισμού’ διότι όντως εις τάς μεγάλας ψυχάς, ένθα 
έμφωλεύουσι μεγάλαι ίδέαι, ό τάφος είνε μηδέν, προκει- 
μένου νά θριαμβεύσωσιν οί εύγενείς των πόθοι.

Πάσα νύξ έφαίνετο αύτψ  χρόνος καί δή άτέρμων καί 
μαρτυρική, διότι αληθώς όσον πρός τό έφικτόν έγγύτερον 
ΐσ τατα ί τ ις , τοσοΰτον καί τό μικρόν χρονικόν διάστημα 
φα ίνετα ι μακρόν καί βασανιστικόν.

Έ ν τω  τρ ίτω  καί τελευταίω  τετραστίχω , καίτοι ά - 
νυπομόνως ό δεσμώτης προσδοκά μετ’ αγωνιώδη νύκτα 
εύελπις τήν ανατολήν τοΰ Ή λιου, ώς ό βαρυαλγώς ασθε
νών αισθάνεται άνακούφισίν τ ινα  βλέπων έγγίζουσαν τήν 
αύγήν καί έλπίζων, έάν μή τελείαν άπολύτρωσιν, τού- 
λάχιστόν καταπράϋνσιν καί έλάφρυνσιν τών δρυμητά- 
των πόνων τής νυκτός.άναθρώσκει δ’ όμως αστραπηδόν ή 
φρικτή ιδέα έκ τοΰ βάθους τών σκέψεων αύτοϋ μή ό 
ήλιος τής αύριον φέρη Σουλτανικήν διαταγήν, δ ι’ ής νά 
ζητήτα ι έπί πίνακος ή κεφαλή του.

Έ νταΰθα  παρατηρεί τ ις τήν άνθρωπίνην άδυναμίαν, 
ήτις κάμ πτετα ι πρό τοϋ θανάτου ό'σω καί άν αύτη 
στηρίζεται έπί φιλοσοφικών πεποιθήσεοιν καί άρχών. 
’Αλλά τούτο γ ίνετα ι μόνον πρός στιγμήν, διότι εί καί 
ό Φιλιππίδης ήσθάνετο τήν φρικτήν στιγμήν τοΰ άπαγ- 
χονισμοΰ, τού πελέκεως ή τοΰ στραγγαλισμού, ή σκέψις 
δ’ όμως αυτού αύτη ύποχωρεί έν άκαρεΐ πρό τής άκλονή- 
του πεποιθήσεως ότι τό μαρτύριόν του θ ' άποβή ύπέρ 
τής έλευθεριας τών ομογενών καί τής πατρίδος του.

Ώ ς πρός τάς δύο τελευταίας έπωδούς, όμοιας σχεδόν 
τή πρώτη, ούδεν έχομεν νά προσθέσωμεν είμη ότι έν μέν 
τή πρώτη λέγει «aVj-w, διότι εισέτι ήσθάνετο πως τάς 
σωματικάς του δυνάμεις άντεχούσας, έν δέ τή δευτε'ρα 
λέγει θνήοχω, διότι ήδη είνε έντελώ ; έςηντλημένος.

Τοιοΰτος τυγχάνει ό Φ ιλιππίδης, ό λόγιος καί φιλό— 
πατρις Μάρτυς τοΰ Φεζάν, όστις παντός περιεφρόνησε 
διά τό μεγαλεΐον καί τό γόητρον τού Ελληνισμού, όπεο 
άρτίως μετά εγκαρδίου πόνου καί βαθυτάτου στεναγμού

είδε καταπεπτωκος δυστυχώς έκ τών τελευταίων έθνικών 
συμφορών.

Σ π υ ρ ίδ ω ν  Κ . Σ τ ά θ η ς  δ. φ .

LO RE N Z O  S T E C C H E T T I
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"Ηθελα νά πεθάνιο, μά ν ’ άκούσω 

λόγια άπ’ άγάπη άγνή, 
πώς μ ’ άγαπάς νά πΰς χοιρίς νά φέριις 

ό’ έμένα τή ντροπή.

"Ηθελα νά σοϋ δώσω δ,τι άφ’ τά νειάτα 
μοϋ μένει τά χρυσά, 

στόν ώμο όου νά γύρο) τό κεφάλι, 
νά μήν ξυπνήόω πλειά.

9
ΊΙταν χειμώνας βράδυ καί μονάχοι 

μές τή φο)τιά μέ μάτια δειλιασμένα 
θυμόμαστε τά πρώτα μας τά χρόνια, 
όαν δειλά μαθητούδια ερωτευμένα.

’Εκείνη τό κεφάλι είχε γυρμένο
<5τό κέντημα κ ι’ έγώ ψηλά θωροΰόα 
κ ι’ ένώ πώς δέν βλεπόμαστε φαινότουν 
μ ’ έκύτταζε κ ι’ έγώ τήν έκυττοΰόα.

Κι’ έόκέφθηκα: — Γιά ένα χαμογέλοιο 
θα όοϋδινα τοϋ νοϋ τά ώραϊα λουλούδια 
καί τό θερμό τό αιμα μου άφ’ τές φλέβες 
θέ νάχυνα γιά όέ μές τά τραγούδια,

"Οταν κείνη όλόχλωμη σηκώθη,
μώβαλε τά δυό χέρια ιίτά μαλλιά μου 
κ ι’ όλότρεμη, δειλή μοϋ ψιθυρίζει :

— "Λχ ! πόόο σ ’ άγαπώ ! Τ’ άκοΰς καρδιά μου :·
Κ. K uipoo iv .dr.

Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Κ Λ Υ Σ Μ Ι Α Ι Α  2 Ω Α

Τό Μ ουσείον τής Φυσικής Ιστορίας συνεπλήρωσεν 
έσχάτως τήν παλαιοντολογικήν συλλογήν του. ’Από τά 
κόκκαλα τά εύρεθεντα εις τά  βάθη της γής, μέσα εις 
στρώματα γής τών προϊστορικών περιόδων, κατόρθωσαν 
οί ζωολόγοι καί οί φυσιοδιφχι νά καταρτίσουν σκελετούς 
όλοκλήρων ζώων προκατακλυσμιαίων. Καί είνε οί τοιοΰ- 
τοι σκελετοί 8 ,0 0 0  καί αντιπροσωπεύουν 600 είδη ζώων 
όμοια τών όποιων δέν ζοΰν πλέον έπί τής γής.

Ό  ’Αμερικανός καθηγητής Ερρίκος Φαίρφιελδ 
Όσμποον κατέταξε καί περιέγραψε τά  πανάρχαια αύτά 
θηρία, ύπολογίσας άπό τά κόκκαλά· των τήν κατασκευήν 
τού λοιπού σώματός των καί τήν μορφήν τω ν. Έ κ  τών 
μεγαθηρίων τούτων τά  μεγαλείτερα καί ογκωδέστερα 
είνε ό Καμαρόσαυρος Δεινόσαυρος καί ό Μωρόσαυρος, 
τόσον μεγάλα, ώστε ό έλέφας ό ίδιος φαίνεται σάν γ α -  
τάκ ι ένώπιόν τω ν . Τά θηρία αύτά έκ τού γένους τών 
μεγάλων σαυρών ήσαν ύπερβολικά μικρόβια' τούλάχιστον 
500  έτη θά έζησαν έπί της γής έκαστον.

Ό  Καμαρόσαυρος ιδίως, ώς έσχεδιάσθη θά ήτο φο
βερός τήν θέαν εις τό φυσικόν του μέγεθος. Τό κορμί 
του θά ητο μεγαλείτερον καί άπό κάμαραν εις τήν οποίαν 
άνέτως δ ια ιτώ ντα ι αρκετοί άνθρωποι. Οί έπιστήμονες οί



μελετήσαντες τά τοϋ θηρίου τούτου λέγουν, οτι είχε μή
κος 80 ποδών έν όλω, ήτοι ή κεφαλή του ήτο 2 ποδών, 
ό λαιμός του 15, τό σώμά του 23 καί ή ούρά του, ή 
τεραστία ούρά του ήτο 40 ποδών.

Αί κνήμαί του μέχρι τών γονάτων είχαν ύψος 6 πο
δών, οί δε πόδες του μέχρι τών λαγόνων του 16 ποδών. 
Τό βάρος του ΰπερέβαινε τούς 60 τόνους. Οι πρόσθιοι 
όδόντες του είχαν μήκος 6 δακτύλων. Είχε καταπληκτι
κήν όρεξιν καί ετρωγεν, ετρωγεν άδιακόπως φυτικάς ου
σίας άλλά τε'λος μή εύρίσκοντα επαρκή τροφήν τά  τοιού- 
του είδους ζώα άπέθαναν άπό τήν πείναν.

Ό  Καμαρόσαυρος ήτο αμφίβιον καί έζοΰσε ιδίως 
εις τά  δυτικά μέρη τής βορείου ’Αμερικής, εις τάς πο
λιτείας Καρράδαν καί Κανσάς, κατά τήν λεγομένην 
Ιουρασσικήν περίοδον, ήτοι πρό δύο εκατομμυρίων έτών.

* a  » y  /  λ » τ  ,  * % /  λΑν εςουσε σήμερον ΰα ητο μακουτερος απο τεσσαρα βα
γόνια τοΰ σιδηροδρόμου, ψηλότερος άπό πολλά σπ ίτια , 
τό βάρος του θά ίσοδυνάμει πρός τό βάρος 110 ίππω ν, 
ο ά'νθρωπος θά Ιφαίνετο κοντά του σάν μυΐγα κοντά στόν 
μανδρόσκυλο__

Καί δμως τό παμμέγιστον αύτό θηρίον ήτο είρηνι- 
κώτατον καί ήμερώτατον. Ή το  φυτοφάγον, ώς εϊπομεν, 
καί δέν είχεν όπλα φυσικά διά νά ά(λύνεται κατά τών 
παντοδαπών εχθρών του. Ό  σωζόμενος σκελετός τοΰ 
Καμαροσαύρου, Δεινοσαύρου τοΰ Μουσείου τής Νε'ας 
Ί ’όρκης δεικνύει δτι τό μεγαθήριον αυτό δέν άπέθανε 
φυσικόν θάνατον. Ή  ράχις τοϋ Καμαροσαύρου είνε 
σπασμέεη ! καί τό χειρότερον άκόμη! Ό  αίμοβόρος ε
χθρός του φαίνετχ ι ό'τι τοϋ έπετέθη δολοφονικώτατα έκ 
τών όπισθεν.

Ώ ς ή τίγρις ή έπιπίπτουσα εναντίον τοΰ έλε'φαντος 
ό έχθρός του, ό σαρκοφάγος Δεινόσαυρός, ό άλλως λεγό
μενος Λαϊλαψ Ά ετώνυχος, θά έπέπεσεν άπροόπτως έναν- 
τίον τοϋ Καμαροσαύρου, ένώ ούτος ετρωγεν ήσύχως χορ
ταράκια. Αύτό πλέον φαίνεται καθαρώτατα. 'Ε πτά  άπό 
τούς σπονδύλους τοϋ Καμαροσαύρου είνε σπασμένοι καί 
δαγκωμένοι- τά  ίχνη τών όδόντων φαίνονται άκόμη έ π ’ 
αϋτών. Ό  σαρκοφάγος Δεινόσαυρος— τά δόντια του καίτά 
νύχια του τόν άποδεικνύουν πράγματι σαρκοφάγον— είχε 
μόνον 25  ποδών μήκος. Ό  φοβερός αυτός έχθρός έπή- 
δησεν εις τά  νώτα τοΰ άνυπόπτου Καμαροσαύρου, έβύ- 
θισε τά  ώς άετοΰ νύχια του εις τάς σάρκας τοϋ παμ - 
μεγίστου ζώου, τάς έσχισε καί μανιωδώς έδάγκασε τόν 
απροστάτευτον τράχηλον τοΰ γιγαντώδους θηράματος 
του, εις άπόστασιν δεκαπέντε ποδών άπό τής κεφαλής. 
Καί ό πανούργος Άετώνυχος Λαϊλαψ προσεκτικά άπέ- 
φυγε τά  κτυπήματα τής έχούσης μήκος 40 ποδών ου
ράς, τοΰ μοναδικού δπλου τοΰ Καμαροσαύρου, τό όποιον 
έκραδαίνετο δεξιά κα ίάρ ιστερά ,άλλ ’άνευ αποτελέσματος.

Μέ τούς σφαδασμούς τής θανάσιμου άγωνίας του 
δένδρα κολοσσιαία έθερίσθησαν καί έπεσαν γύρω του, ώς 
νά ήσαν άχυρα ξηρά. Και ή γη έσείσθη, όταν ό Κα- 
μαρόσαυρος έπεσε νεκρός...

Η Χ Ρ Τ Σ Η  Κ Ο Γ Χ Η
Ηταν μιά φορά μία νεράιδα γεμάτη άπό νειότη σάν 

τη δροσιά, πλούσια άπό ώμορφιά σάν. τό ήλιο.
Επρόβαινε τήν αύγή άπό ένα θάμνο γεμάτο ζωή 

και βλάστησι, και έπερνε τόν δρόμο ποΰ πηγαίνει στήν 
ακροπελαγιά, ένα δρόμο μικρό καί άσπρο.

Εκεί — κρυμμένη άπό τά  μάτια  τοϋ κόσμου — μέσα 
σέ μιά μικρή σπηληά ήταν μία κόγχη πούχε τό σχέδιο 
τ  αυγοϋ, ολόχρυση καί γεμάτη ώς τά  χείλη άπό θαλασ

σινό νερό εύωϊιασμένο μέ άνθη τής πορτοκαλλιας.
Ή  ώμορφη νεράϊδα βουτοΰσε έκεϊ μέσα, καί τό α 

λαβάστρινο κορμί της έλαμπε στό φώς τοΰ ήλιου, ένώ 
τά  μακρυά ολόμαυρα μαλλιά της έκυμάτιζαν μέ τό θα
λασσινό άεράκι.

Εκεί τήν ξάνοιξε ένας γυιός τής Α ίτνας, άνδρεϊος 
καί άνδροκαμωμένος, καί τήν ήγάπησε.

ΙΙερίφανη ή ελεύθερη εκείνη κόρη τοϋ ούρανοϋ έφυγε 
γρήγορα κ επέταξε μακρυά άπό τά  παθητικά λόγια τοϋ 
άνόρειωμένου νησιώτη. ’Εκείνος όμως άπό τήν ήμέρα 
εκείνη έννοιωσε στήν καρδιά του ό'λη τή φλόγα τοΰ ή - 
φαιστείου νά χύνεται άπονα νά τοϋ στεγνώνη τό στήθος 
νά τοϋ φλογίζη κάθε νεϋρο καί κάθε φλέβα.

Καί δέν έγνώρισε πλειά γαλήνη καί έτοιγύριζε τις 
κορυφές τοΰ ΙΙελεγρίνου καί τοΰ Όρφίνου βουνοΰ, γ υ -  
ρεύοντάς την.

—  Γ ιατί μέ φεύγεις ; τήν έρώτησε μίαν ήμέρα, ποΰ 
τήν έπρόκαμε πάλι στή χρυσή της κόγχη. —  Σ ’ άγαπώ  
μέ δλην τήν καρδιά μου. Ε ίμαι ό ταπεινός σου σκλάβος. 
Ό ,τ ι  καί άν μοϋ γυρέψης θάναι δικό σου. Καί νά πε- 
θάνω άν θε'ς, θά πεθάνω. Θές νά πολεμήσω μέ τούς 
Λαιστρυγόνας. τούς Σικανούς, τούς Πελασγούς, νά τούς 
πάρω τές χώρες τους γ ιά  νά σοϋ τές χαρίσω ;

—  Οχι δέν θέλω τίποτε— άπήντησε σκληρή ή ώμορ- 
φονηά. Μοϋ φθάνει ή χρυσή μου κόγχη.

—  Εχω άπειρους έργάτες καί σιδερουργούς ποΰ ύ - 
πακόουν σέ κάθε μου νεΰμα. Θέλεις νά σοΰ φτιάσω ενα 
πα λά τ ι μεγαλείτερο άπό τήν κόγχη σου, ολόχρυσο, ποΰ 
νά μπορείς ν ' άναπαύεσαι σ ’ αύτό πειό ήσυχα παρά στό 
άγριο αύτό δάσος ;

— Ό χ ι, δχι, τίποτε δέν μπορείς νά μοϋ δώσης ποΰ 
νά μέ έλκύση.

Ό  δυνατός άφέντης τοΰ σίδερου καί τής φωτιάς 
Iκίνησε άπελπισμένος τά  χέρια.

— Θέλεις σ' αύτή τή μικρή σου χροσή κόγχη καί 
σ’ αυτόν τόν ίδιο τόπο, νά χτίσω  μιά χώρα ποΰ νάχη 
τέσσαρα μ ίλλια  περιφέρεια ;

Τό θείο πλάσμα έσήκωσε τά  μαγεμένα μάτια  στόν 
νησιώτη, σάν νά ζητούσε ν ’ άνακαλύψη μήπως ή άγάπη 
τοΰ σήκωσε τό μυαλό.

’Εκείνος έκρατοΰσε καρφωμένα τά  μάτια  στό άκτι- 
νοβόλον πρόσωπό της καί έπερίμενε.

—  Λοιπόν, ν α ί .■ Ά ν μοΰ δώσης αύτή τήν άπόδειξι 
τής τέχνης σ ο υ 'θ έ  νάμε δική σου.

Δύο χιλιάδες έργάτες, άρματωμένοι μέ μεγάλα σφυ
ριά, τριγύρισαν τήν άλλη μέρα, τήν πολύτιμη χρυσή λε
κάνη καί άκουόταν γ ιά  πολλές ήμέρες τό ρυθμικό καί 
μονότονο χτύπημα πού έκαναν τά  έργαλεϊά τους.

Τό μαλακό χρυσάφι, κάτου άπό τά  άδιάκοπα χτυ
πήματα , έπλάτα ινε, δ’λο έπλάταινε.

Δύο χιλιάδες χτίστες, μέ πηλοφόρια καί μιστριά, έ- 
τοιγύρισαν τές πολύτιμες άκρες'της πού έξαπλοινοντί σέ 
τέσσερα μ ίλλια διάστημα, στό ήμικύκλιο έκεΐνο ποΰ σχη
ματίζουν τά  κατάχλωρα καί μεγαλοπρεπή βουνά.

Ό τα ν  έτελείωσε τό έργο, ή όμορφονηά ήθέλησε νά 
γυρίση δλη τήν περιφέρειαν τής κόγχης της καί έπεοπά- 
τοσε ξυπόλητη, σ’ όλους τούς δρόμους τής νέας χώρας. 
’Έ πε ιτα  κουρασμένη έπεσε στήν άγκαλιά τού νησιώτη 
καί τού έδωσε τό φιλί πού τ ’ άξιζε.

Κ ι’ έτσι στην ώραία εκείνη Χρυσή Κόγχη έχτίστηκε 
τό Παλέρμο καί άπό τούς ισχυρούς εκείνους γυιούς τής 
γής καί τοΰ ουρανού Ιγεννήθησαν οί ελεύθεροι καί ισχυ
ροί Παλερμιτάνοι. (Ά π ό  τής Άκουαρέλλες).

Ο. Fava (Μετάφρασι Κ ώ ιίτ α  Κ α ιο ο ό ιν .α )


