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Γ ΕΩΡ Γ Ι ΟΤ  Σ. Γ ΕΓ ΛΒ

"Αζιότιμε Κύριε Αιευθυντά τνίς « Κυψέλης»»

Δ1ΩΡΙΣΘΕΙΣ παρά της Σεβ. Κυβερνήσεως 
καθηγητής τοϋ έν Τρικάλ<πς Γυμνασίου, 

ώφειλον, κατά νόμον, νά μεταβώ είς τήν θέ
σιν μου, έντός τοϋ πρώτου δεκαημέρου τοΰ 
ήδη ύπερμεσοΰντος Σεπτεμβρίου. Χάριν δέ 
τών φιλομούσων της «Κυψέλης® άναγνω- 
στών έκτίθ-^μι ένταΰθα τάς ας ήδυνήθην νά 
συναγάγω εντυπώσεις, έπιφυλασσόμενος, δ
πως, συν τώ χρόνω προϊόντι, παρέχω Ύμΐν 
ό,τι τερπνόν και ποικίλον πρός δημοσίευσιν 
έκ τών άνά τά μέρη ταΰτα έπικρατοΰντων 
έθών και έθίμων.

Έγκατελίπομεν τόν Πειραιά τήν 9ην μ.μ. 
ώραν τής 5ης Σεπτεμβρίου. Μετά παρέλευσιν 
βλίγων λεπτών έθεώμεθα μακρόθεν τών φώ
των τών δύο Φαλήρων, ή δζ νυκτερινή αύρα 
δι' έλαφρας πνοής έφερεν άμυδρώς πάνυ μέ- 
χρις ήμών τήν γλυκυτάτην ήχώ τής μουσι
κής τοΰ θερινού θεάτρου, τήν προτιθεμένην 
οίονεί νά φθάση μέχρις ή[*ων και είτα νά έκ- 
πνεύση. 'Ετι ?>έ περαιτέρω διεκρίνομεν τήν 
πόλιν τής Πα7*λάδος, ής τά άπειρα «ρώτα

έσχημάτιζον άμυδράν μέν άλλ’ έκτενεστά- 
την λάμψιν, Ή νΰξ παρήλθεν* ούδέν δ’ υ
πήρχε τό ταράσσον τήν μυστηριώδη έκείνην 
σιγήν ή ό μονότονος και κανονικός τοΰ ελι- 
κος κρότος τοΰ άκαταπαυστως ώθ ΰντος τό 
πλοΐον πρός τόν σκοπόν αύτοΰ. Κατά τήν 
άνατολήν τοΰ Ήλίου τής 6ης Ιδίου, είχο- 
μεν διαπλεύσει έπέκεινα τοΰ ήμίσεως τοΟ 
Εύβοϊκοΰ κόλπου, προσεγγίζοντες τήν πρω
τεύουσαν τής Εύβοιας Χαλκίδα. Όπου και 
άν έστρεφε τις τό βλέμμα, εΐτε πρός τήν 
Εύβοιαν εΐτε πρός τήν Βοιωτίαν, θελκτικά 
καί λυσιμέριμνα μέρη τώ προσέβαλον τήν 
βψιν, παριστώντα όμολογουμένως άπερίγρα- 
πτον θέαμα. Ένθεν μέν λόφοι πράσινον τά
πητα ένδεδυμένοι προσεκάλουν τρόπον τινά 
τούς δρεσιβίους ποιμένας δπως έπι τής χλό
ης αύτών άναπαυόμενοι παίξωσι τόν αύλόν 
των, ένθεν δέ εύσκιόφυλλα δάση έπεκτεινό- 
μενα μέχρις αύτής τής θαλάσσης, παρεΐχον 
τώ θεατή γυμνήν τήν εΙκόνα τής ωραίας 
φύσεως, ήν διά τόσων θελγήτρων έστόλισεν 
ό σοφός αύτής Δημιουργός.

Άκολουθοΰντες τοιουτοτρόπως τόν κανο
νικόν ήμών πλοΰν, προσηγγίζομεν τόν πορθ
μόν τοΰ Εύριπου. Οί έπι τοΰ άτμοπλοίου 
ήρξαντο συζητοΰντες, άν ηνε εύνο ϊκά  τά 
νερά ή όχι, καί τοΰτο διότι έπρόκεΐτο νά 
κερδίσωμεν εΐτε καί νά χάσωμεν ώρας τι- 
νάς τοΰ περαιτέρω πλοΰ ήμών. Έβλέπομεν 
μακρόθεν γέφυράν τινα καί, κατά πρώτην 
φοράν τών μερών τούτων διερχόμενοι, ήπο-



ροΰμεν πώς και πόθεν έμελλομεν νά διέλθω- 
μεν. Ά λλά  μετ' ού πολύ ή άπορία ήχών δι- 
ελύθη, διότι ήρθη ή γέφυρα και σημαία ύψω- 
θεΐσα έδείκνυεν ήχΐν ότι ό ρους τών ύδάτων 
ευνοϊκός ήν. Διήλθωμεν διά τοΰ πορθμοΰ 
τούτου, του μόλις χωροΰντο; τό άτ-ιόπλοιον

Τό φαινόμενον τή ; παλίρροιας ταύτη; εί
ναι πολλοϋ λόγου ά;ιον. Ό κύριο; λόγος 
αύτοΰ τε, ώς καί τών μεγάλων παλιρροιών 
τοΰ Ώκεανοΰ, στηρίζεται έπί τή ; θεωρία; 
τοΰ Κεπλέρου καί Νεύτωνος, ήτοι έπί τή ; 
ελξεως τοΰ Ήλίου καί τή ; Σελήνη;. Λε- 
πτομερεία; ένδιαφερούτας, καί ύπό έπις-η- 
μονικήν, καί ύπό πρακτικήν διά τούς ναυτι- 
λομένους έποψιν, έφιλοπόνησε λίαν έπιτυχώς 
ό υποπλοίαρχος τοΰ ήμετέρου ναυτικςΰ κ. 
Άνδρέας Μιαούλη; όστις έκ τοΰ σύνεγγυς 
παρετήρησεν άπάαα; τά; φάσει; τών ύδά- 
των, τήν αύξησιν καί μείωσιν τής θαλάσ
σης, καί τήν έπιρροήν ήν έξασκοΰσιν είς τοΰ
το τά θερμά Οδατα τή; Αιδηψού καί τών Θερ
μοπυλών, καί τά τών ποταμών τής Λαρύ- 
μνης καί τοΰ Σπερχειοΰ.

Μετά παρέλευσιν δυο περίπου ωρών έπλέο- 
μεν τον Όπούντιον κόλπον. Κ α ί πάλιν ή α ύ-  
τή τής φύίεως κα7^λονή έξηπλοΰτο ένώπιον 
ήμών. Έκεΐθεν είσήλθομεν είς τον Παγαση- 
τικόν, έχοντες ένώπιον ήμών τό χωρίον Τρί- 
κερι τής έπαρχίας Βώλου, άφ’ ού άρχεται ή 
νέα όροθετική γραμμή. Τό Τρίκερί κατέχει 
ώραίαν θέσιν, ώς κείμενον έπί τής κορυφής 
τής νοτίου άκρας τοΰ όρους ΙΙηλίου, καί δε- 
σπόζον άπάσης τής ένώπιον αύτοΰ έκτεΐνο- 
μένης θαλάσση;. Δυο ώρας μετά τή ν  δύσιν 
τοΰ Ήλίου ήγκυροβολή^αμεν εις Βώλον. 
Αί λέμβοι περιεκύκλωσαν τό άτμόπλοιον, 
πλήν πράγμα σπάνιον διά τούς Έλληνας 
λεμβούχου;, άνέμενον τήν παρά τοΰ Λιμε
ναρχ είου  άδειαν όπως άνέλθωσιν έπί τοΰ 
πλοίου. Καί όντως, μετ’ ού πολύ έρυθροΰς 
φανός ύψώθη εί; ένδειξιν τ ή ;  δοθείσης ά
δειας, καί αυθωρεί έξετελέσθη ή  έφοδος !

Τήν πρωίαν τής έπιούαη; (7 Σεπτεμβρίου) 
έξήλθον μετά τοΰ καθηγητοΰ τοΰ έν Λαρίσ- 
ση διδασκαλείου καί συνταξιδιώτου μου κ. 
Δ. Γερολάζου, όπω; ρίψω έν βλέμμα έπί 
τή ; έμπορικωτέρας ταύτης τής Θεσσαλίας 
πόλεως. Ή πόλις κατέχει μήκος έπέκεινα 
τών τριών σταδίων, εύρος δ’ έλάχιστον. Κα
τά μήκος παρομοιάζει τήν Ζάκυνθον, άλλά 
κατά παραβολήν ή Ζάκυνθος είναι πόλις έν

ή βλέιιει τις πολλά προσαρμόζοντα είς τάς 
άρχαίας πόλεις, έν αίς δέν είσεχώρησαν είς- 
έτι αί κατά τού; νεωτέρους χρόνου; πρόοδοι 
τή ; εί; τόν καθωραΐσμόν τών πόλεων τέχ
νης, έν ω έν Βώλω καί αί όδοί είναι εύρύ- 
ταται καί κανονικαί, καί αί οίκοδομαί. έκτος 
όλιγίιτων έξαιρέσεων, μεγαλοπρεπείς. Ό 
Βώλος αποτελεί μοναδικήν ΐσως έξαίρεσιν 
τών έν τή ευρωπαϊκή Τουρκία πόλεων. Τής 
δ’ έξαιρέσεως ταύτη; ό λόγος άπόκειται κυ
ρίως εί; τοΰτο, ότι άπό τή ; έποχή; τή; τουρ
κική; δυναστεία;, οί Τοΰρκοι έμενον περι- 
ωρισμίνοι έντός τοΰ φρουρίου, μή παρα- 
σχόντες τοιαυτοτρόπως πράγματα είς τό 
φιλοπρόοδον πνεΰμα τών μεγαλεμπόρων Ε λ
λήνων.

Τήν 8ην π μ. τής αύτής ήμέρας διηυθύν- 
θημεν πρός τόν σταθμόν τοΰ Σιδηροδρόμου, 
τή ; απαρχή; τβύτης τών άποτελεσμάτων τής 
έλευθερίας. Ό σταθμός ουτος μεγαλοπρεπής 
τήν δψιν, κατά πολύ υπερέχει τοΰ έν Ά θή- 
ναις, πολλώ δέ μάλλον κατά τήν τάξιν τών 
έν αύτώ υπαλλήλων. Ό έπιστάτης παραδίδει 
άσφαλώς είς τόν αρμόδιον υπάλληλον πάν 
ό,τι μεθ’ έαυτοΰ φέρει λαμβάνων παρ’ αύτοΰ 
αριθμόν τινα έμφαίνοντα τήν τακτικήν σει
ράν τών έπίπλων, καί, εΐτε αύτός, εΐτε άλ
λος τις οίοςδήποτε παρουσιάζων τόν δο- 
θέντα αριθμόν, λαμβάνει άσφαλώς ό,τι παρέ- 
δωκεν. Έξωθεν τοΰ σταθμοΰ τούτου υπάρχει 
μεγαλοπρεπές μνημεϊον έπί τοΰ όποιου έτέθη 
τό άγαλμα τής Άθηνάς, καί έπί τής έμπρο
σθεν πλακός ή προτομή τοΰ Βασιλέως Γεωρ
γίου, κάτωθεν δέ ταύτης ή έζη; επιγραφή: 

«ΑΠΡΙΛΙΟΤ 22 4 884  
ΕΓΚΑΙΝΙΣΙΣ ΤΟΤ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΓ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΟΤ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΤΗΝ 
ΑΝΕΛΕΐΑΓΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΜΑΤΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ 

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΤ ΑΠΟ 22 ΙΟΤΝΙΟΪ ΑΜΗ'. ΝΟΜΟΤ.»* 
Κατέναντι δ’ άκριβώς τοΰ σταθμοΰ τούτου 

κεΐνται έπί τών κατωφερειών τοΰ Πηλίου τά 
χωρία Μακρυνίτσα καί Πορταριά, τά ζώντα 
ταΰτα τεκμήρια τών γεγονότων τοΰ 1878, 
ότε, ώ ; έπί βωμοΰ, έπ’ αύτών προσηνέθη- 
σαν πλεϊστοι άνδρεΐοι, προθύμως παρασχόν- 
τες τήν ιδίαν ζωήν ύπέρ τής μετά τής Ε λ
λάδος γλυκυτάτης ένώσεως. Ένώ δ’ οί πάν
τες μετά θρησκευτικής εύλαβείας άπλήιτως 
έθεώμεθα τών ίερών έκείνων λόφων, αίφνης 
ό κώδων τοΰ σιδηροδρόμου άγγέλλει τήν 
προσεγγίσασαν ήδη τής άναχωρησεωςώραν·

ήτο 8 καί 1[2, έκαστος κατέλαβε τήν θέσιν 
του. τό σημεΐον έδόθη δι’ έτέρας κωδωνο 
κρουσίας, άνεχωρήσαμεν.

Μετ’ ού πολύ εύρέθημεν έν μέσω άπε- 
ράντου πεδιάδος, πραγματικοΰ Ώκεανοΰ ξη- 
ράς, όπόθεν ούδέν άλλο ήδυνάμεθα νά δια- 
κρίνωμεν ή ξηράν καί άκαλλιέργητον πε
διάδα. Άνά δύο περίπου στάδια συνηντώμεν 
καί εν φυλακεϊον, άφ’ ου έξερχόμενος ό φυ- 
λαξ (κατά τόν κανονισμόν φουστανελλι:φό
ρος) έτεινε πρός τά έμπρός ξύλον κεκαλυμ- 
μένον μελανώ δέρματι είς ένδειξιν ότι ού
δέν κώλυμα υπάρχει. Ένίοτε άντί τοΰ ξύ
λου εκείνου ύψοΰτο άλλαχοΰ έρυθρά ση
μ α ία , καί τότε ή άμαξοστοιχία βαθμηδόν I- 
στατο, παραλαμβάνουσα εΐτε έπιβάτας, ειτε 
καί διαταγάς. Μετά παρέλευσιν 40 περίπου 
λεπτών άφικώμεθα είς τόν πρώτον σταθμόν 
τών Φερών, καί τούτου μεγαλοπρεπούς, λίαν 
δέ ύποδεί<ς·έρου τοΰέν Βώλω. Κατήλθεμεν τής 
άμαξος·οιχίας, πλήν, ώς έκ τής όλιγοχρονί- 
ου έκεΐσε διαμονής ήμών, δέν ήδυνηθημεν καί 
έκ τοΰ σύνεγγυς νά έξετάσωμεν τήν έν μέ
σω περιβόλου εύριοκομένην ίεράν έκείνην γην, 
τήν παρασγοΰσαν τή Έλλάδι έν έτει 1753 
τόν προφήτην τή ; ελληνικής παλλιγένεσί- 
ας, καί τόν πρωτομάρτυρα τής γλυκυτάτη; 
έλευθερίας, τόν 'Ρήγαν, όστις καθ’ όν χρό
νον αί σφαΐραι τοΰ πασά τοΰ Βελιγραδιού 
Ιρριπτον αύτόν χαμαί, ούδόλως άποθαρρυν- 
Οείς ανέκραξε: «Πεθαίνω ’σάν παλ7νηκάρΐ·
s αρκετά  έσπειρα, καί έρχεται ώρα καθ ήν 
5 ό λαός μου θά θερίση.» Τό 1798 άπέθανε, 
μετά τρεις δέ δεκαετηρίδας έξεπληρώθησαν 
οί προφητικοί αύτοΰ λόγοι. Καίτοι δέν ήου- 
νήθημεν νά έξετάσωμεν τάς Φεράς, ούχ ητ 
τον όμως ηύτυχήσαμεν νά ΐδωμεν τά έρει- 
πια τή ; οικίας τοΰ 'Ρήγα, άτινα κεΐνται έπί 
τών έσχατων υπωρειών τοΰ όρους Μακρο- 
βοΰνι ολίγον βορειοδυτικώς τών Φερών. Τό 
όρος τοΰτο είναι πετρώδες και αγονον εις 
μάτην δέ ό θεατή; ζητεί να διακρινη έι* αύ
τοΰ έστω καί όλίγην χλόην· Ή φύσις ό̂
μως ώς έκ θαύματος συνετέλεσεν ώστε δύο 
υψιτενή καί θαλερά δένδρα νά  έπισκιάζωσι τά 
ιερά έκεΐνα έρείπια, καί τοΰτο όπως άπο 
καθίστανται όρατά  καί είς τους μακρόθεν 
διαβαίνοντας, οίονεί προτιθεμενα νά εΐπουν: 
« Δ ιαβάτα· έδώ έγεννήθη ό 'Ρήγας ! » Εύχης 
δ’ έργον ήθελεν είσθαι, όπως, είτ^ ύπο τής 
Σεβ. Κυβερνήσεως, εΐτε ύπό τοΰ δήμου, άρ-

θή έπί τοΰ μέρους έκείνη  μνημεϊον δεικνΰ- 
ον καί είς τούς μετά ταΰτα αιώνας τό μέ
ρος ένθα έγεννήθη έκεΐνος ούτινος ή άρει- 
μάνιος μοΰσα, άνήψε δίκην σπινθήρος είς 
τάς καρδίας τών Ελλήνων τό ιερόν πΰρ τοΰ 
μεγάλου ήμών άγώνος.

Έν Φεραϊς παρετερήταμεν πολλούς πά- 
α γ όντας ύπό πυρετών καί πρό πάντων τους 
’Ιταλούς έργάτας τοΰ σιδηροδρόμου Βώλου 
Καρδίτσης, τούς μή είσέτι έθισθέντας, είς 
τό κλίμα τών μερών έκείνων. Ά λλά  καί αύ
τών τών κατοίκων ή όψις ήτο αξία οΐκτου 
ούδεμία δ’ αμφιβολία, ότι είς τοΰτο μεγά- 
λως συντελεί ή πρός άνατολ^ς τών Φερών 
έκτεινομένη Βοιβηίς λίμνη, ή κοινώς λεγο- 
μένη Κάρλα.

Μετ’ ού πο) ύ̂ έξεκινήσαμεν διά Λάρισσαν, 
άκολουθοΰντες πρός Βορράνεύθεΐαν γραμμήν. 
Καί πάλιν ή αύτή άπέραντος, άκαλλιέργη- 
τος, καί μονότονος θεσσαλικη πεδιας έςη- 
πλοΰτο άπαύστως ένώπιόν μας. Προσεγγί- 
ζοντες δέ εΐς τι χωρίον, τότε μόνον έβλέπο- 
μεν καλλιεργημένους τινάς τόπους οιτινες, 
έν συνόλω λαμβανόμενοι, άποτελοΰσι μικράν 
ρανίδα, έν μέσω Ώκεανοΰ ριπτομένην. Διελ- 
θόντες δέ διά δύο έτι μεγάλων σταθμών τοΰ 
Γκερλί καί Τσουλάρ, καί διά 35 περίπου μι
κρών φυλακείων, εΐδομεν μακρόθεν τούς υψη
λούς μιναρέδες τής Λαρίσσης, καί μετ’ όλί-’ 
γον έστημεν παρά τόν αύτόθι σταθμόν, iv 
γένει όμοιον προς τον έν Βωλω.

Η A A P U C A

Ό κατά πρώτην φοράν είσερχόμενος είς
Λάρισσαν, κατεχόμενος ύπό τής Ιδέας ότι έ- 
πισκέπτεται τήν πρωτεύουσαν μιάς τών εύ- 
φορωτάτων έπαρχιών, έλ^ίζει ότι εισερχό
μενος έντός τής πόλεως Οά ΐδη όδούς, οικοδο
μάς, ναούς, δημόσια καταστήματα, καί πάν 
ό,τι συντελεί είς τόν ώραϊσμόν μιάς πρω- 
τευούσης. Πλήν ή έλπίς αΰτη άφίπταται 
εΰθύς ώς ό ξένος είσέλθη είς τήν πεντάπυ- 
λον τή ; Θεσσαλίας πρωτεύουσαν. Άπειροι 
στενωποί άκανονίστω; χαραχθεΐσαι άποτε- 
λοΰ3 ΐ λαβύρινθον, έξ ού δύσκολος πανυ κα
θίσταται ή έξοδος. Ά ντί οικιών βλεπει τις 
έπιμηκεστάτην σειράν πλινθίνων τοίχων έ- 
νός μέτρου καί ήμίσεως περίπου τό ύψος. 
Είς μάτην ζητεΐ τις νά ΐδη οίκίαν.^ Αί οί- 
κιαι, ώς έπί τό πολυ ίσογειοι ευρισκονται



περιπεφραγμέναι δίκην μοναστηρίων, συγ- 
κοινωνοϋσι δ’ άπασαι διά Ουρών έντός τών 
αυλών εύρισκομένων, ώστε αί γυναίκες τών 
■κιστών όπαδών τοΰ Ίσλάμ ήδύναντο νά έ-  ̂
πισκέπτωνται οίανδήποτε φίλην της αύτης 
συνοικίας, χωρ'ις νά ύποπέσωσιν είς τά βλέμ
ματα τοϋ ξένου, τοϋ γείτονος, τοϋ διαβάτου.
Οί δέ Χριστιανοί ά φ ’ έτέρου (ραγιάδες) κα- 
τεφευγον είς το αύτό μίτρον, όπως ώ?ι πε- 
φυ>.αγμένοι άπό τάς άγριας προσβολάς τών 
Τουρκοπαίδων, άτινα λίαν βαναύσως έπετί- 
θεντο κατ αυτών. Ίδίοις ώσίν ήκουσα γέ
ροντα νά μοί λέγη μετά δακρύων: «έγεν- 
> νήθην καί έγήρασα είς Λάρισσαν· μέχρι δέ 
»της ύπό τοϋ στρατοϋ καταλήψεως της πό- 
3 λεώς [/.ας, δέν έτολμώμεν ούτε κάν νά ά- 
» περνώμεν άπό τουρκικάς συνοικίας, τάς ό- 
ϊποίας ώς χθες ήγνόουν!! »

Οί έν Λαρίσση Τοΰρκοι άπό ήμέρας είς ή- 
μέραν άραιοϋνται. Καί είναι μέν άληθές δτι 
ή άπομάκρυνσίς των ύπό μερικήν έποψιν 
βλάπτει, ατε σμικρυνομενου τοϋ άριθμοϋ τών 
κατοίκων, άφ’ έτέρου δέ ή φυγή τών μή ά- 
νεχομένων τήν Ισότητα Τούρκων άποβήσε- 
ται πρόξενος μεγάλης ώφελείας, ώς αίρο- 
μένου παντός κωλύματος της περαιτέρω προ
όδου καί άναπτύξεως. Ό Τοϋρκος έγεννή- 
6η έχων έμφυτον τήν Ιδέαν τής όπισθοχωρή- 
σεως. Οπου και άν είσέλθη, έκεΐ ένσπείρει 
τόν άπολιτισμόν, επιφέρει τήν όπισθοχώρη- 
σιν, άνακαθίστησι τήν δουλείαν. Δι’ δ καί ό 
είσερχόμενος &ίς τουρκικάς πόλεις οίκτείρεί 
τούς έν αΰταΐς οίκοϋντας, τούς έπιθυμοΰν- 
τας μέν τήν πρόοδον καί άνάπτυξιν, μή τολ
μώντας δμως βύτε φωνήν νά ύψώσωσιν ώ; 
έκ τοϋ φοβου ον ένεσπειρε παvταycϋ τών ύ- 
ποδουλωΟεντων μερών ό άγριος καταχτητής.

Εν Λαρισαη εύρισκόμενος τις, νομίζει δτι 
εύρίσκεται εις τ ινα μεσαιωνικήν πόλιν κα- 
τοίκουμένην ύπό πολλών δούλων οΰς έξου- 
σιαζουσι μερικοί άρχοντες, μηδεμίαν πρό
νοιαν λαμβανοντες περι τών ύποτεταγμένων 
αυτοΐς. Ούδεν ειδον άξιοΟαύμαστον έν Λ,αρί®- 
5η> τ“ παρά τήν γέφυραν τοϋ ΠηιειοΟ 
μερη, ένθα όρα τις πολλά δένδρα (σπάνιον διά 
την Α.αρισσαν)καί καφφενεΐα πολλοΰ λόγου 
άξια. Άπό τά δένδρα ταϋτα, καί ή συνήθης 
δια τον περίπατον πλατεία έν ή τρις τής 
έβδομάδος παιανίζει ή μουσική τοϋ στρατοϋ.

Άπό τής καταλήψεως καί έντεΰθεν ήρξα- 
το βελτίωσίς τις τών κακώς κειμένων. Σύν

τώ χρόνω ή Λάρισσα άποβήσεται §ν τών 
κέντρων τής Ανατολής άπάσης, κατά τε 
τόν πληθυσμόν καί τό έμπόριον* τά μάλα 
δε εις ταΰτα θελει συντελέσει ό σιδηρόδρο
μος δι’ ού ή συγκοινωνία έπολλαπλασιάσθη, 
και χιλιαόες έπιβατών καθ’ έβδομάδα μετα- 
βαίνουσιν έν αύτή χάριν ύποθέσεων. Εύτύχη- 
μα διά τήν Λάρισσαν ήτο ή κατά τό παρελθόν 
έτος έπισυμβασα πλήμμυρα. Διότι ολόκληρος 
ή καταστραφεϊσα περιοχή έπληρώθη ύπό 
καλλιτεχνικωτάτων οικοδομημάτων, τοϋθ' 
δπερ καταδείκ^υσιν δτι ό πρός τήν καλαισθη
σίαν έμφυτος οργασμός τών 'Ελλήνων άπε- 
πνιγετο κατά τούς άπαισίους χρόνος του 
οεσποτισμοΰ καί τοΰ τρόμου.

Περί τό λυκαυγές τής επομένης (8 Σ)βρί~ 
ου)· έξεκίνησαμεν έφ’ άμάξης διά Τρίχκαλα. 
Διηλθομεν πολλά χωρία έπί τής άτέρμονος 
πεδιαόος κείμενα, τά πλεΐστα τών όποιων 15 
ή 20 οικίας ήρίθμουν. Τό μάλλον λόγου ά- 
ξιον ήν τό χωρίον Ζάρκο εχον περί τάς 400 
οίκογενείας, πρός Δυσμάς τής Λαρίσσης κεί
μενον. καί περί τά 3 5  στάδια άπεχον. Έν- 
τεΰθεν, άφ’ οϋ έπ’ όλίγον άνεπαύθησαν οί 
άκάματοι ίπποι, άνεχωρήσαμεν κατευθυνό- 
μενοι πλέον είς Τρίκκαλα. Έν δσω προς- 
ηγγίζομεν τοσούτω μάλλον ποικιλίαν άγρών 
καλλιεργημένων συνηντώμεν. Μετά δίωρον 
περίπου πορείαν, διεκρίνομεν τό Φρούριον 
τών Τρικκάλων, καί τούς ύψηλούς τών Τζα
μιών μιναρέδες- Άκαταπαύστως δέ συνην
τώμεν πολλάς συνοδείας χωρικών, καί πρό 
πάντων έκγυναΐκών άπ^τελουμένων, καί περι· 
βεβλημένων έορτάσιμον μέν πλήν άλλόκο- 
τον ένδυμασίαν. Έκ περιεργείας ήρώτησα 
τον άμαςηλάτην πόθεν ήρχοντο, έμαΟον δ 
δτι κατά τήν αύτήν ήμεραν έτελεΐτο έν 
Τρικκάλοι; έμπορική πανήγυρις, ένθα συν- 
έρρεε κ 03μ ος πολύς έκ τε τών πέριξ χωρί
ων, ώ; καί έκ τής ’Ηπείρου, Μακεδονίας κ.λ. 
Έμαθον έπίσης δτι ούτοι άποτελοΰσι τό 
γένος τών λεγομένων Κ . Α Ι » Α  Γ Μ .Ο * * Λ ϊΙ -  
4 β ^ Ι ·  ώς δέ βραδύτερον έπληροφορήθην^ 
ή λέξις αΰτη ή είναι Τουρκική καί σημαί
νει τούς φέροντας μέλαν έξ έρίου έπανω- 
φόριον, διότι τοιοϋτον πράγματι φέρουσι 
κατά τόν χειμώνα, ή Ελληνική (έκ τοΰ κι- 
νεΐν τή ν  κάραν) σημαίνουσα τούς κινοΰν- 
τας τήν κεφαλήν. Καί τώ δντι δταν ομιλώ- 
atv άκαταπαύστως κινοϋσιν αύτήν. Οί δίκην 
κτηνών ζώντες άνθρωποι ουτοι έχουσιν ίδια

ήθη καί έθιμα ώςέπί τό πολύ παράδοξα, καί 
έλως ξένα καί άγνωστα είς ήμας. Οΰτω λ  χ. 
ο πατήρ εύχεται δπως ή σύζυγός του τώ φέ
ρει είς φώς δσω τώ δυνατόν περισσότερα κο
ράσια [εύχή έκ διαμέτρου άντίθετος παρ 
ή μ ϊν !] καί τοϋτο διότι δταν φθάσωσιν εις 
τήν ήλικίαν τοΰ γάμου έκτιμώνται παρά τών 
γα μ β ρ ώ ν  άπό 3 εως 2 0  λίρας, άναλόγως τής 
ώραιότητος καί τής ευεξίας. Έννοητέον δ 
δτι ή ε υ τ υ χ ή ς  αΰτη ν ύ μ φ η , χρησιμεύει είς 
τόν π λε ιο δ ό τη ν  γαμβρόν πρώτον ώς δού
λη, καί εΐτα ώς σύζυγος!!

ΙΙερί τήν 4 μ μ· άφικόμεθα είς Τρίκκαλα. 
Καί ή πόλις αΰτη τάσσεται είς τήν γενικήν 
κατηγορίαν τών Τουρκικών πόλεων. Έν ύπαρ- 
γ ε ι έν αύτή τό τερπνόν, ή ωραία φύσις. Ίήν 
πόλιν διαχωρίζει ό Λιθαϊος ποταμός, ούτινος 
αί θαλεραί δχθαι, καί αί παρακείμεναι ύψι- 
τενεΐς ελατοί, πλάτανοι κ.λ. ώς καί ό γλυ
κύς ψιθυρισμός τοΰ άεννάως ρεοντος ποτα
μού, θέλγουσι τόν ξένον έπισκέπτην. Αί πέ
ριξ κατάφυτοι έξοχαί, οί πράσινοι λόφοι, έφ 
ων καθορά τις τούς αποτόμους καί ύψη
λούς βράχους, έφ’ ών κεΐνται τά άρχαϊα τών 
Βυζαντινών μοναστήρια, τά Μετέωρα, ώς καί 
ή μεγαλοπρεπής έκτασις τής ύπό δασών κα- 
ταφύτου ΐΐίνδου, παριστώσι μαγικόν θέαμα, 
τοϋθ’ δπερ ούδόλως συναντά τις έν άπάση τή 
Θεσσαλία.

Τήν έπιοϋσαν ειδον καί τήν έμπορικήν πα- 
χήγυρίν ένθα είχε συρ(5εύσει κόσμος πολύς, 
4ν καί οί κάτοικοι παρεπονοΰντο ότι ώς έκ 
τών έπιβληθέντων δημοτικών έπί τών προϊ
όντων φόρων, πολλοί χωρικοί τε και έμ
ποροι έδίστασαν νά κατέλθωσιν. Έν τή πα- 
νηγύρει ταύτη έξεποιοϋντο διάφορα μέν εί
δη, Ιδία δμως ύφάσματα έξ έρίου, καί ζώα, 
Ιπποι, βούβαλοι, βόες κ.λ Έν αύτή, ώς έκ 
τής μεγάλης συρροής, έβλεπε τις τάς δια
φόρους έναυμασίας τών γυναικών, τών τε 
έντοπίων, ώς καί τών έκ τών ξένων μερών. 
Οΰτω π.χ. ένθεν μέν έβλεπεν έπί τής κεφα
λής τών έκ Τρικκάλων πλουσίων, χρυ_ 
σοΰν λοφεΐον (ταπές) άντί πίλου, καί 
κροσσούς έκ χρυσομετάξης καλύπτοντας 
τούς είς τά όπίσω έρριμμένους πλοκάμους, 
ένθεν δέ τήν ποικίλόχρουν ένδυμασίαν τών 
Εβραίων, τών φερουσών έπί κεφαλής τ·ίΧ,“ 
νητά λευκά άνθη, έξ ών ήμεΐς θετομεν είς 
τούς άγάμους νεκρούς, ένθεν δέ την σοβα
ράν έξ έρυθροΰ, είτε έκ μελανός υφάσματος

τύβεννον τών Τουρκισσών, καί εΰτω καθ’ έ
ξης. Έξ όλων δέ τούτων τήν πρώτην θέσιν 
κατά τε τήν εύπρέπειαν καί έπιχαρι τής 
ένδυμασίας, ώς καί κατά τήν μεγαλοπρεπει- 
αν τοΰ άναστήματος, κατεϊχον αί έκ Με
τσόβου γυναίκες.

Ταΰτα έν συντόμω συνελεξα έξ οσων μέ
χρι τουδε ήδυνήθην νά ίδω. Μετ’ όλιγας δ 
ήμέρας θέλω έπισκεφθή καί τά έπί Βράχων 
κείμενα άξιοπαρατήρητα Μετέωρα, περί ων 
θέλω προθύμως παράσχει Ύμϊν καί τάς έκ 
τούτων έντυπώσεις μου.

Έγρχφον εν Τρικκάλοι; τ$ 20 Σεπτεμβρίου 1884.

  —

ΙΣΤΟΡΙΑ. ΛΑ.ΧΕΙΟΪ

(συνέχεια καί τέλος)

>5 Ό  Ένριο'τος, την έσπέραν τ ϋ ;  ιδίας ή^έραί 
καθ’ τιν εζετέλεσε την επιθυμίαν του, κατεκλ·ίιθ7ΐ 
3λω; σΰννου; άναλογιζόμενο; πολλά; χιμαίρας. ‘ Ο 
πρώτο; του ύπνο; έταράχθτι υπό ρ.υρίων παραδό
ξων ίδεών. ’Εφαντάζετο δτι 6 γείτων του τ φ  *- 
φαίνετο ώ ; σκελετό; καί τφ  έκαμνε έπίσκΐ[Αον δω
ρεάν τοϋ οικοπέδου του. Καί ρ.υρίχ ά λλα · πράγ- 
γματα , αίφνηδίω; δε άφυττνίζετο κα .ιδρω;, λέζει; 
άκατανόητοι τοΰ προγρά(Λ[Αατο; έπανηρχοντο είς 
τόν νοΰν του.

j j  '[έλος, ό πτω^ο; καλαθοποιό; άπϊκοιαηθτ), 
κα ί, επειδή ε ί; παν κλασικόν δραμα, εΐνε άναπό- 
«ρευκτον νά ύπαρξη δνειρον, διά τοϋτο «ραίνεται ό π τω 
χό; καλαθοποιό; ένυπνιάσθη. ’Ωνειρεύθη δτι εν έκ τών 
κοομηριάτων τ ή ; έσ τ ίχς , (Αίκρδ; τ ι ;  άτεχνο; Ναπολέων 
έκ γυψου τον όποιον ήγόρασχν άπό τινα διαβαίνοντα 
’ Ιταλόν, έλάριβανε διαστάσει; κολοσσιαία;. Τό άντι- 
κείρ.ενον καθίστατο άγαλμα  καί τά άγαλμα 
ένεψυ/οΰτο. Λι’ ένό; διασκελισαοΰ ό γύψινο; Ναπολέ
ων έπλησίασε την κλίνην. ‘Ο Ένριότο;, πλήρης τα 
ραχή;, άνεγνώρισε τόν αΰτοκράτορά του. Ητο 
αύτό;, ζωντανό;, φορών κεκλιαυ.ένον πρό τοΰ μετώ
που του τό περίφηριον έκεΐνο πιλίδιον, τό πολυ- 
θρΰλλτ,τον στακτερόν έπανωφόριον κυαατϊζον εις τον 
άέρα καί άφΐνον νά φαίνεται τό έκομβωίΛένον έν- 
δυαα κεκλεισριένον καί κεκοιχμένον προς τα  έπανω 
διά νά δείξτι τό λευκόν έσωκάρδιον. ‘Ο Ένριότος 
ενς τό δνειρόν του έ τόλμη σε νά παρατηρήση λεπτό-



μερώ; έκείνην την ενδυμασίαν, έτόλμησε καί ν ’ άν- 
τιμετωπίση έκεΐνο τά πρόσωπόν τά όποιον δέν εί
χεν ίδεΐ, ώς νέο; Μωϋσής, ένώπιον τή ; καιομενης 
βάτου, ή περικυκλούμενον ύπό α ίγλη ; δοξη;, έν 
Ttp μέσω τοΰ κεραυνού τών τηλεβόλων καί τοΰ αί- 
μοσταγοΰ; κονιορτοϋ τών νεφών δν ανεγείρει ό ά
νεμο; τή ; μάχη ;.

5» Αίφνη; ό Αϋτοκράτωρ έκαμε στρατιωτικήν ή- 
μιπεριστροφήν, ό δ ’ Ένριότο; ήδυνήθη νά ίδη κα- 
Οχρώτατα, έπί τοΰ κρασπέδου τοΰ έπενδύτου, ά- 
[ίΐβμον άποτελούμ,ενον έκ πολλών ψηφίων. Δέν έδω- 
κε προσοχήν εί; τοΰτο καθόλου, έξεπλάγη δμω; 
διότι τά  ενδύματα τοΰ Ναπολέοντο; έφερον άριθ- 
μάν τοΰ μητρώου.

»  Κατόπιν, διαδοχικώ;, ό Αϋτοκράτωρ έγένετο 
πάλιν άγαλμα, άνέλαβε τον προτέραν του μ,ορφήν 
καί κατέλαβε πάλν τήν θέσιν του έπί τη ; εστία;. 
Ά λλά  πρό τοΰ νά έπαναλάβ/ι τήν ακινησίαν τοΰ 
γυψίνου άγαλματίου, ό Ναπολέων έσυρε την δεξι
άν χεΐρα, ή όποία έκρύ,ττετο εί; το στήθο; του, 
μέ χαρίεσσαν χειρονομίαν, καί τήν έξέτεινε προτεί- 
νων τήν παλάμην, πρά; a ον έκπληκτον Ένριότον. 

•‘Ο καλαθοποιό; μ α ; έρριψε τού; οφθαλμού; του έπ ’ 
Ικείνη; τη ; χειρά;, άνέγνω δέ, ,χωρί; ν' άπατηθΤί 
τάν αύτον αριθμόν δν είχεν ήδη διακρίνει έπ ί μ ια ; 
πτέρυγα; τοΰ έπενδύτου· 51041 .

55 Ήτο αδύνατον ν' άπατη .ή. ‘Ο άριθμά; έκεΐ
νο; είχε κάποιαν σημασίαν, Έξυπνόσα; ό Ένριότο; 
έπανεΰρε τόν αριθμόν έκεΐνον τοΰ ονείρου γεγραμμέ- 
νον διά πυρίνων ψηφίων έν τη μνήμη του. Εί; 
έκείνην τήν κατάστασιν εί; τ>,ν όποίαν τά πάθο; 
του είχε φέρει τά πνεΰμα του, ήτο τδη καλώ; 
προπαρασκευασμένο; νά υποδεήθή τήν ιδέαν τήν 
όποίαν τφ  ΰπηγόρευε τά ένύπνιόν του. Ά λλω ; τε 
τά  πράγματα ήσαν τόσον φανερά δι’ αύτόν ώστε 
ουτε έσκέπτετο καν νά τά  συζητήση. Τά πράγ
ματα συνείχοντο τόσον φυσικώ;, ώστε δεν έβλε
πε πλέον κάνέν παράδοξον. ’Εκείνο δε τά όποιον 
τόν έξέπληξε κατ’ άρχά;, τώρα δτε έσκέπτετο 

- περισσότερον τφ  έφαίνετο τόσ:ο άπλοΰν ώστε τώ  
δντι δεν άμφέβαλλε πλέον περί τή ; καλ?,; του 
τύχη;. ^

55 Είχον επιθυμίαν ν ’ αποκτήσω ενα άγρον, έλε
γε καθ’ έαυτον ό Ένριότο;, συνοψίζων τά ζήτημα, 
έπεθύμουν άγρον, δέν είχον δμω; το άναγκαϊον 
ποσάν διά νά τον αγοράσω. Μετ’ όλίγα; ημέρα;, 
λαμβάνω, ώ; έκ θαΰματο;, μίαν γερμανικήν αγ
γελίαν εί; τ /y όποίαν βλέπω γραμμένον δτι, μέ ό
λίγα, εΐμπορώ νά κερδίσω πολλά. “Εχει καλώ;. Τά 
ζήτημα είναι, νά είξεύρω ποιον γραμμάτιον θά κερ- 
δίσΐ). Άκριβώ; δέ, κατ’ ευνοϊκήν στιγμήν, ώνειρεύ-

6ην ενα άριθμ.άν. "Οταν λέγω ώνειρεύθην είναι τρόπο; 
τοΰ όμ.ιλεΐν, διότι ούδέν υπάρχει βεβαιότερον, δτι 
δ Αϋτοκράτωρ μοί έδειξε τήν /εΐρά του ή όποία 
εφερεν ευκρινέστατα τά ψηφία ένά; άριθμοΰ. Βεβαί- 
ω;, ό άριθμά; 54041 είνε ό καλά;. Καί πώ; cl· 
μπορεί νά μήν είναι, δταν ό Αϋτοκράτωρ, αύτά; d 
ίόιο; ό Αϋτοκράτωρ μετεκινήθη εκ τή; έστία; διά 
νά μοΰ γνωστοποίηση τήν αληθή αλήθειαν. *Ω ! 
έάν ό Αϋτοκράτωρ δέν είχε άναμιχθή εί; ταύτην 
την ύποθεσιν, δεν λέγω, θά ύπ?.ρχον λόγοι υπέρ 
καί κατα, άλλά βεβαίω;, 4 Αϋτοκράτωρ ! ούδέποτε 
άπατα αύτά;, είνε ίεοό; !

55 Παρ' ολίγον ό Ένριότο; ώρκίζετο δτι δέν ώ- 
νειρευθη ώς έκ τή ; έπι.υμία; του άλλ’ δτι ώς έκ 
τοΰ ονείρου επιθυμεί τώρα.

55 "Οποί; καί άν έχη ό Ένριότο;, ήθέλησε νά 
έπωφεληθή τη ; περιστάσεω;, έγραψεν δσω ήδύνατ* 
καλλιγραφικώτερον πρά; Try κεντρικήν διεύθυνσιν τών 
βασιλικών λαχείων τή ; Silberghaiisen. καί έζή- 
τησε ώ; χάριν νά τφ  φυλάξωσι τάν άριθμόν 51044.

55 Ά φ ’ ού δ’ έπραξε ταΰτα, ό ήρω; μα; περι
έμενε έναγωνίω; νά μάθη Κ Έάν τά γραμμάτιον δ
περ είχε ζητήσει έπωλήθη !» Τοΰτο δέν συνέβη, 
ύπήρ/εν εϋτυχώ; ακόμη, καί ή διεύθυνσι;, πάντοτε 
έπιθυμοΰσα νά ευχάριστή τού; άνοήτου; οϊ όποιοι 
απευθύνονται πρό; αύτήν, άπήντησεν εί; τόν Έν- 
ριότον, δτι θά έχ* τά παρ’ αύτοΰ ύποδειχθέν γραμ 
μάτιον. Τό περί ού ό λόγο; γραμμάτιον δέν εί
χε μέν είσέτι διανεμηθή, άλλ’ έπειδή έζητεϊτβ 
παρά πολλών ή διεύθυνσις ξνόμιζε καθήκόν της 
νά ειδοποίησή τάν Ένριόντον δτι οφείλει νά πλη- 
ρώσΛ κάτι τ ι περισσότερον. Ό Ένριότο; έπλήρωσε 
διότι έπέμενε θέλων τόν αριθμόν 54044.

55 Ή σύζυγό; του ήνοιξε τήν επιστολήν διά τή ; 
όποία; άνεκοινοΰτο εί; αύτόν ή παραλαβή τών 
χρημάτων, Καίτοι δέν έγνώριζε τά τρέχοντα, tv 
τούτοι; εϋκόλω; ένόησε δτι ό αγαθός γέρων ειχε 
ποσόν τ ι έκ τ ίς  κοινής οικονομίας ρίψει εις τον 
άέρα.

55 ‘Η γραΐα είπε καθ’ έαυτήν δτι ητο χρέος 
της νά κάμη παρατηρήσει;, καί σοί υπόσχομαι δ-η 
δέν έλλειψαν αί παρατηρήσει; ί  δταν ήσθάνθη δ- 
τ ι δέν τή έμενε δύναμι; δι’ αύτά;. Ό Ένριότο; 
τη ; έδέχθη αύτά; ώ; γέρων πολεμιστής συνειθισμέ- 
νο; εί; τά πΰρ. Απαθή; εϊ; τάς επανειλημμένος 
προσβολάς, άφηκε νά παρέλθη ή όρμή τοΰ θυμοΟ 
προσποιούμενο; ΰφο; ανθρώπου πειθομένου, τό όποι
ον ήπάτησεν έπί τέλου; τήν σύζυγόν του. Άπό 
τάς υβρει; ήλθε εί; τά ; κραυγάς, άπό τάς κραυ- 
γά ; εί; τά ; κατηγορίας, κατόπιν εί; τά ; έπιφυ- 
λακτικά; λοιδωρία;. Τέλο;, τώ ώμίλει ψυ^ρώ;, μή

μ,εταχειοιζομένη τ  έκ διαλειμμάτων βαναύσου; τι- 
νά; λέξει;, ώ; οϋρκνό; δστι; ήσυχάζει μετά καται
γίδα, έν φ  σπανίω; άντηχοΰσι μακρόθεν άπειλητι- 
καί καί ασθενεί; βρονταί.

Β Μόλι; έφώναξεν έπί μακράν απνευστί καί εν
τελώ; έκώπασεν ή εξαψίς τη ;, ό Ένριότο; τή έ- 
διηγήθη τά ένύπνιόν του καί τοΰτο μετ’ άσφαλοΰ; 
ύφου; βεβαιότητα;, ώστε ή εύπιστο; διάνοια τή ; 
γραία; οικοκυρά; άμ.έσω; έστράφη ώ; ανεμόμυλο; 
καί Ϋ,ρχισε νά παραδίδωται εί; τά ; αϋταπάτα; τοΰ 
συζύγου τη ;.

» Τρεΐ; ή τέσσαρα; εβδομάδα; βραδύτερον ό Έν
ριότο; έλαβεν ογκώδη φάκελλον έκ Γερμανία;. ‘Η 
διεύθυνσι; τών βασιλικών λαχείων τ?,ς SilbergaiisC T l 
έλάμβανε τά λυπηρόν καθήκον νά τφ  άνακοινώσ/ι 
{τι τά γραμμάτιόν του δέν έκέρδισε εί; τήν πρώ
την έκκύβευσιν, τον προσεκάλει δέ διά συγκινητι
κού καί επιμόνου τρόπου συγχρόνω; ιν’ άποστείλη 
νέον ποσάν χρημάτων, διπλάσιαν τοΰ πρώτου, νά 
δοκιμάσω εί; τήν δευτέρλν έκκύβευσιν, μάλιστα δε 
τφ  προέτεινε καί ν’ άλλάςη γραμμάτιον

55 ‘Ο Ένριότο; δέν έδέχθη ταύτην τήν πρότα- 
•ιν, άλλ’ ύπήκουσε εί; τήν γένομένην πρόσκλησιν 
κχΐ άπέστειλε εί; Silbergaiisen νέαν έπιταγον. 
Τούτου γενομένου, περιέμενε πλήρη; πεποιθόσεω;.

D Δεν έχω ανάγκην νά σοί είπω, αγαπητέ μοι 
ΐβάρτε, δτι αί διαδοχικαί έκκυβεύσει; οϋόέν άπέ 
φερον ε ί; τάν Ένριότον. Έ πταπλασιάσθη οΰτω τό 
μικρόν κεφάλαιον τά όποιον είχε κ α τ ’ άρχά; θυσιά
σει. Ει/ε σχεδόν άποφασίσει νά μή προβή περρχι- 
τέρω, δταν ελαβε νέαν έγκύκλιον περιλαμβάνουσαν 
τά  έπόμενα».

«Έπειδή ή τύχη Σα; διαφυλάττει τά μέγιστον 
τών δώρων τη;, διά τοΰτο φαίνεται δέν έμειδίασε 
πρά; ‘Τμ.α; μέχρι τοΰ νΰν. Η όγδοη έκκύβευσι; Οά 
λάβη χώραν κατά τάν έπόμενον μ,ηνα. Πολλά έ- 
κατομμύρια φράγκων άφιερώθησαν εί; τά  λαχεία 
τής έκκυβεύσεω; τάύτη;, καί έπειδή τά  εϋνοηθέντα 
γραμμάτια εί; τά ; προηγουμένα; έκκυβεύσει; δεν 
δύνανται πλέον νά χρησιμεύσωσι εί; ταύτην, έπε- 
ται δτι ή τύχη δεκαπλασιάζεται διά τού; ύπολει- 
πομένου;. Ακριβή; έκτίμησι;, γενομένη ύπό τοΰ 
Αόκτωοα; Δον Γαγόίου ένο; τών Ικανωτέρων οίκο- 
νομολόγων τη ; Γερμανία;, έπιτρέπει νά έξασφαλί- 
ζωαεν πλέον τών 2)3 τών γραμματίων τοΰ λαχεί
ου, Τά πληιωτέον ποσον τή διευθύνσει τών βασιλι
κών λα/είων διά νά δυνηθή τ ι; νά λάβη μερο; εϊ; 
τήν όγδόην ταύτην καί ϋστάτην έκκύβευσιν, ώρίσθη 
εί; Ά  εύτελέ; ποσάν τών 75 μαρκών περίπου 93 
φράγκων καί 75 λεπτών. Δεν θά ευρη τ ι; υπερβο
λικόν τό ζητηθέν ποσάν, έάν σκεφθή τά κέρδη 5-

τινα δύναται ν ’ άτολαύση. ‘Η διεύθυνσι; έποιήσα· 
το τά ; μεγαλειτέρα; θυσία; χάριν τή ; όγδοη; ταύ
τη ; καί ύστάτη; έκκυβεύσεω;, ίνα έπιτρέψη και 
εί; τά  μετριώτερα βαλάντια νά συμ.μεθε;ωσι ταύ
τη ;,

κ Ανοίξατε τήν Oipav Σα; είς τήν Τύχην. 
κ’Εάν Σα; έλεγαν δτι ή τ^χη είναι εί; τήν 6- 

δόν σα; καί προτίθεται νά διέλθο πλησίον τή ; θυ- 
ρα; Σα;, δέν θά ήσθε αρκετά ανόητο;, έάν έκλεί- 
ετε ττ,ν οικίαν Σα;. Θά έπισπεύδητε τοϋναντίον 
έπί τοΰ οϋδοΰ Σα; καί θά διευκολύνετε τ ry  όδον 
εί; τήν ίδιότρο-ον καί σπανίαν ταύτην θεάν. Λοι
πόν ! ή τύχη ταχέω; θά Σα; έπισκεφθή. ’ΐδού αυ
τη προσέρχεται πρά; Ύμ.α;. Έπί τοΰ άριθμοΰ, θα 
Σα; διακοίνη σχεδόν πάντα;. Άρκεΐ διά τοΰτο ν 
άποστείλητε πρά; τάν κ. Geraut τάν διευθυντήν 
τών βασιλικών λαχείων τή ; Gilbergbaiiseu το 
ποσάν τών 75 μαρκών ττοι 93  φράγκων και 75  
λεπτών.

a ‘Π διεύθυνσι; τών βασιλικών λαχείων, άπο τής 
ΐδρύσεω; αϋτη; άνερχομένης άπό τοΰ 4845, έπλή- 
ρωσε εί; διαφόρου; κερδίσαντα; πλέον τών ές ε
κατομμυρίων καί ήμίσεω; μαρκών ήτοι ά κ τ  ω έ- 
κ α το μ μ ύ ρ ια  εκ α τό ν  ε ίκ ο σ ι π έντε  χ ιλ ιά δ α ς  
φ ρ ά γ κ ω ν .»

» ‘Ο Ένριότο; καί ή σύζυγός του ήπατόθησαν, 
ώς ήτο έπόμενον, έκ τής άγυρτικής ταυτης άγγε- 
λίας. "Απαξ άναμιχθέντες είς τήν ϋπόθεσιν, δεν ε- 
βλεπον τά μέσον ν’ άπαλλαγώσι αυτής χω?4ϊ  
φθάσωσι μέχρι τοϋ τέλους. Ά λλω ; τε δ ‘Ιίνριότο;, 
εί; έπτά αλλεπαλλήλου; άποστολά;, έδαπάνησε 
πλέον τών διακοσίων φράγκων, τφ  έστοίχιζε δέ να 
τά  -/ίση. Έπεθύμει νά τρέξη κατόπιν τών χρημά
των του, τοϋθ’ δπερ ώ; γνωστόν, δέν είναι τό 
καλλίτερον μέσον τή ; έπανακτήσεω; αύτών, Τέλο; 
δέ, ένεθυυ.εΐτο πάντοτε τό δνειρόν του, καί τθελε 
νά ΐδη, έάν, κατά τήν τελευταίαν στιγμήν, ή τύχη, 
ή μ.έχρι τότε χλευάσασα αύτόν, δέν νθελε μετα· 
βληθεί αίφνηδίω;, σχεδόν βιασθεΐσα υπό τών πε
ριστάσεων, καί δέν έπανώρθου έν μ.ια στιγμή ο αχ 
τά  δυστυχήματα τά  όποια έφαίνετο άρεσκομένη να 
προξενή εί; τάν Ένριότον.

» Δυστυχώ; μέ τά ; αμφιβολία;, τού; υπολογι
σμού; καί τά δνειρα, ό Ένριότο; έ'χασεν την εςιν 
τή ; έργασία;. Τά υψηλά παράσιτα φυτά κατελαμ- 
βανον τάν κήπον, ό δ’ ήρω; μα; δεν ειχε πλέον 
τήν δύναμιν νά τ ’ άποσπάση, *ώς έπίσης το θάρ- 

* ρο; νά έκριζώση τά ; γελοία; έλπίδα; αιτινε; τόσον 
βαθέω; ζ':/ ον έν τή  καρδία φυτευθή. Ακουων πο
λύ νά όμιλώσι περί έκατομμυρίων καί φανταζόμι- 
νο; πολύ δτι ήδύνατο νά τά  έχγ), έτελείωσί νά θε-



ωρή αυτά τά έπάγγελμάτου ώς πρδγμα άσημαν- 
τον. ‘Η άξία των ολίγων χρημάτων τά  όποια θά 
Ικέρδιζε, ήλαττοΰτο έπαισθητώς δταν την παρέ
βαλλε προς τά  πλούτη, τών όποιων την άπόλαυ- 
σιν ένόμιζε βεβαίαν. Θά ήναγκάζετο νά προστρέξη 
είς τά ένεχειροδανειστήριον, οί ταλαίπωροι άνθρω
ποι θά ήναγκάζοντο νά γνωρίσωσι τά μέρος τοϋτο 
τά όποιον μέχρι τότε άπέφευγον νά πλησιάσωσι, 
πραγμα τά όποιον θά τοΐς έφαίνετο σκληρότερον τώ
ρα είς τά γήρας των.

» Τά τέλος δλων τούτων υπήρξε δ,τι δύνασαι 
νά μαντεύσης. αγαπητέ μοι Σβάρτε- Ό  Ένριότος 
θανασίμως έπληγώθη μαθών δτι ή τελευταία έκ- 
κύβευσις είχε λάβει χώραν χωρίς νά τφ  άποφέρη ούδέ 
όβολόν. Τά καταστραφέντα σχέδιά του, πολύ πε
ρισσότερον ·?ι αί οίκονομίαι, τάς έποίας έχασε τόν 
κατέστησαν εντελώς τρελλον, μανιώδη. Ήναγκάσθη- 
«αν νά τάν περιορίσωσι. Τά παν έχάθη δ»’ αύτόν, 
καί, έντός τοϋ περιορισμένου νοΰ του, τίποτε δέν 
έμεινε δρθιον έν μέσα» τών ερειπίων τής φιλοδοξίας 
του. Ούδ’ αύτάς ό Αύτοκράτωρ δέν έπέζησε εϊς 
ταύτην την καταστροφήν, καί τά  τεμάχια τοΰ γυ
ρίνου άγαλματίου συνεκρούοντο θλιβερώς έντος τοΰ 
κενοϋ κρανίου τοΰ ‘Ενριότου ώς ευτελή τοϋ παρελ
θόντος λείψανα.

‘Ο Διέγος έστη καί παρετήρησε τάν φίλον του 
ϊνα κρίνη περί τοΰ αποτελέσματος δπερ παρήγαγεν 
έπ' έκείνου ή διήγησίς του.

—  «Καί τότε, ό περίφημος αριθμός, ό ft] 041 ;»  
είπε ό Σβάρτος.

—  κΈλησμόνουν, ΰπέλαβε ό Διέγος. ‘Ο περίφη
μος άριθμάς δέν ήτο ό κερδίσας. ’Αλλά, διά παρα- 
δό ξου ιδιοτροπίας, έκέρδησε ό 51042. Είς τών γει
τόνων τοΰ ‘Ενριότου, Σχόσσερος, ράπτης, έλαβε αύ- 
τον ώς εις λογ)σμόν έπι τής αξίας ένος πανταλονιού 
τό όποιον είς όφέιλέτης έδυστρόπει νά πλήρωση. 
Ό Σχόσσερος ούδεμίαν έδωκεν είς τοΰτο προσοχήν 
καί έν τούτοις ΰπέστη πολύ εύάρεστον έκπληξιν· 
‘Ο 51042 έκέρδισε είς την τελευταίαν έκκύβευσιν 
το ποσόν πεντήκοντα χιλιάδων φράγκων.»

—  «Το δέ ηθικόν τής ιστορίας ταύτης;»  ήρώτη- 
σ» ό Σβάρτος.

— «Πώς τό ήθικόν ;»
-— «ι Βεβαίως. Μοί κάμνεις μίαν διήγησιν ίκαντ,ν 

νά μέ άποκοιμτση δρθιον, διά νά μοί απόδειξης δ- 
τ ι ποτέ δέν πρέπει ν ’ άγοράζη κανείς γραμμάτια, 
λαχείου, καί έπϊ* τέλους μοί διηγείσαι διά ένα ρά
πτην ό όποιος έκέρδισε. Τίς σοΰ είπε δτι δ »  είμ- 
πορεΐ νά έχω την τύχην τοΰ ράπτου ;»

—  «"Εχασα τόν καιρόν μου μέ σέ» είπεν ό μου
σουργός Διέγος ολίγον τεθορυβημένος. «Πήγαινε, εί

σαι αδιόρθωτος. Σ’ άφίνω εϊς τάς ανοησίας σου. Έμ- 
πράς, αγόρασε, σάν θέλεις, γραμμάτια. Νίπτω τάς 
χεΐρας καί δέν θά «’ ένθαρρύνω είς την τρέλλαν σον. 
’Εμπρός, γράψον είς Άμβοΰργον...»

— αΑύτό θά πράξω, ύπέλαβεν ό Σβάρτος. Ά λ λ ’ 
εαν ονειρευθώ ενα αριθμόν, δέν θά ζητησω αύτόν, 
άλλά τόν κατόπιν. Ευχαριστώ διά την ιστορίαν 
σου, Διέγε· θά ωφεληθώ άπ ’ αύτόν.»

(Κατά τό Γαλλικόν.)

AJBP. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΣ

ΕΝ ΜΑΘΗΜΑ.

πρωτότυπον διήγημα 

Οπό

ΓΕΩΡΓΙΟΤ A. ΒΑΑΑΒΑΝΗ

Α'.

Ο σεβαστός κύριος ‘Ιωάννης Λουράκος ήτο είς έχ 
τών πολλών έκείνων κατοίκων τών Αθηνών οίτν- 
νες έγκατεστημένοι από πολλών έτών είς τήν πό
λιν τής Παλλάδος έπλούτισαν διά διαφόρων μέσων. 
‘Ο πατήρ του κτίστης τό έπάγγελμα , δέν τω  ά- 
φήκε περιουσίαν, ά λλ ’ ώς φρόνιμος άνθρωπος έφρόν- 
τισε νά μάθη ολίγα κο λ υ β  ο γρ  ά μ μ α τ  α, ώς 
έλεγεν, είς τόν υιόν του. Καί τ φ  δντι ό νεαρός 'Ι 
ωάννης έφοίτησεν είς τά σχολεΐον μέχρις δτου έδυ- 
νήθη νά διέλθη τό ψαλτήοιον. Διότι κατά τήν ε
ποχήν έλείνην, ήτοι κατά  τά  πρώτα έτη τής συ- 
στάσεως τοΰ Έλληνικοΰ Βασιλείου, ό γνωρίζων ν ’ 
άναγινώσκη τό ψαλτήριον έθεωρεΐτο ώς μύστης πλέ
ον τών γραμμάτων. Ά λλά  μή έχων κλίσιν, ή μάλ
λον μή δυνάμενος νά εξακολούθηση περαιτέρω τάς 
σπουδάς του καί νομίζων ϊσως δτι πβριττά πλέον 
ήσαν καί τά  περισσότερα διότι δέν τθελε νά γίνι* 
ψ ε υ τ ο φ ι λ ό σ ο φ ο ς ,  είπε τ φ  πατρί του δτι και
ρός πλέον ήτο νά τ φ  μάθη τέχνην τινά. Ό  πα 
τήρ του βλέπων δτι τότε οί παντοπώλαι— κοινώς 
μ π α κ ά λ ι δ ε ς !  — ήσαν οί μάλλον κερδαίνοντες 
τών άλλον έπαγγελματιών καί δτι είς την παντοπωλι- 
κήν ταύτην τέχνην ύπήρχεν εύρύ μέλλον άπεφάσισε

νά είσαγάγη τόν υιόν του ώς μαθητευόμενον ή—— 
άς είπωμεν τήν άληθή λέξιν— υπηρέτην εϊς τι παντο- 
πωλεΐον. "Οθεν ημέραν τινά, συμπαραβών καί τόν 
δεκαπενταετή τότε Ίωάννην ή Γ ι α ν ν ά κ η ν ώς 
ύποκοριστικώς έκάλει τόν υιόν του, μετέβη ευθύ πρός 
τινα φίλον του, παντοπώλην τό έπάγγελμα, έχοντα 
τά κατάστημά του είς τήν συνοικίαν Πλάκας πα
ρά τά Φα ν ά ρ ι  τ ο ΰ  Δ ι ο γ έ ν ο υ ς  (1).

— "Ε ! καλ’ ημέρα, κύρ Νάσο, λέγει εισερχόμε
νος είς τά παντοπωλεΐον έκείνου καί τείνων τήν δε- 
■ξιάν χεϊρά του.

—-Μπρέ καλώς τον τάν κύρ Λουράκο. Κάθησε 
νά πάρης κανένα κρασάκι, τφ  άπεκρίνατο ό παντο
πώλης διά περιποιητικού ύφους.

— ”Ε ! άς εΐνε, άς τό πιώ καί αύτά το κρασάκι 
διά νά μή σοΰ χαλάσω τό χατήρι, είπεν ό κύρ 
Αουοάκος, καθεζόμενος παρά τινι τραπέζη. Καί τί 
χ αμπέρια * Πώς τά  περνάς ;

— Ά μ  πώς νά τά  περάσω ποΰ ή γυναίκα μου 
είν’ άρρωστη ή κακομοίρα καί ή δουλειαίς είναι ένα 
σωρό, είπεν ό κύρ Νάσος φέρων όύο ποτήρια άτινα 
περιεΐχον μέχρις ένός δακτύλου οίνον.

— Περαστικά ! Καί ή δουλειαίς πώς πανε ; εί
πεν ό κύρ Αουράκος λαμβάνων τά έν τών ποτηρί- 
ων. Ά φ ’ ού δέ τό συνέκρουσε μετ’ έκείνου τοΰ παν
τοπώλου καί είπον άμφότεροι: είς υγείαν, τά έρρό- 
φησε διά μιας.

— Καί πώς νά πανε '/ι δουλειαίς, κύρ Κωσταντή, 
άπεκρίνατο ό παντοπώλης άποπιών καί σπογγίζουν 
διά τής έμποοσθέλλας του το στόμα του άφ’ ου 
επιε, ’ποϋ είμαι χωρίς παιδί τοΰ μαγαζειοϋ μου. 
Προχθές μοϋ άρρώτησε ’κείνο ’π ουχα καί αναγκά
σθηκα νά τά τείλω ’ς τά νοσοκομείο. Καί έχω τόση 
δουλειά!,..

— Γιά γύρισε νά ΐδης αύτά τά παιδί, είπεν ό κύρ 
Αουράκος πρός τόν παντοπώλην τρεφόμενος πρός τόν 
δεκαπενταετή Γιαννάκην, δςτις έκάθητο συνδιαλεγόμε- 
νος είς τό άκρον καί είς δν μέχρι τοΰδε δέν είχε προς-

(1) Σημ. Tb, άγνωστον δ ιατί οΰτω κ αλε ίτα ι, Φ χ 
ν ά ρ ι  τ ο υ  Δ ι ο γ έ ν ο υ ς  εινε Tb χ ο ρ η γ ό ν  
μνημεΐον τοϋ Αυσιχράτους ίδρυθέν ύπ ’ αύτοϋ Tb 335 
π . X . νΕχειτο Sk tv τγί τότε, εις Tb θέατρον ά
γουσαν « όδω τ2ίν Τριπόδων » Α ιτία  δε τής άνεγέρ 
σεως τοιούτων γ,τβ ‘ βος πχλαώ ν τοϋ ν ’ άναθετωσιν είς 
•tbv Διονύσιον, οί νιχητα ΐ χορηγοί τώ ν εξόδων τοΰ άρ- 
•/αίου θεάτρου, τούς τρίποδας οΰς έλάμβανον ώς βραβε?- 
ον εις τούς αγώνας έν τω  θεάτρω, τινες τώ ν τριπόδων 
τούτων έπετίθεντο έπ ί τΐ> κατά τό μάλλον ή ήττον πολυ
τελών βάσεων είτε εις τά πέριξ τοϋ θεάτρου, ε ίτε έν τη 
«όδω τών Τριπόδων»' ώνομάσθη δ’ αΰτη οΰτω επειδή 
£Χοσμε“το έκ τοιουτων μνημείων. Τοιαύτν) βάσις^ τρ ίπο
δος εΐνε χαί Tb άνω ρηθέν κομψότατον Μνημεΐον τοϋ 
Αυ σικράτους. Γ.Α.Β.

έξη ό κύρ Νάσος. Τόν βλέπεις ; Πώς σοΰ φαίνεται ; έ;
— ’Σάν καλό καί έξυπνο φαίνεται, άπεκρίνατο ό 

κύρ Νάσος, άφ’ ου έπί τινα δευτερόλεπτα παρετήρησε 
προσεκτικώς τάν Γιαννάκην ό 'όποιος, ύπά τά κράτος 
τών έτας-ικών έκείνων οφθαλμών, είχε καταβιβάση τούς 
όφθαλμούς καί έρυθριάση.

— Ά μ  ! βέβαια, βέβαια, ανέκραξε περιχαρώς 6 
κύρ Λουράκος, έξυπνο, βέβαια, έξυπνο ! τάν βλέπεις 
τοΰτον; προσέθηκε δεικνύων τόν Γιαννάκην καί έν- 
θουσιασμένος σχεδόν. ’Ξέρεις τ ί εινε τοϋτος; γραμμα
τισμένος, κύρ Νάσο, γραμματισμένος. Τά ψαλτήρι τό 
’ξεύρει νεράκι. Σοΰ το πέρνα άπό τήν άρχή 'έως το τέλος
ώς ’ποΰ νά ’πης κίμινο Εινε παιδί μου! !

— Μωρέ ευγε, νά ’ξεύρης τό ψαλτήρι νερό, απο
κρίνεται ό κύρ Νάσος τρεφόμενος πρός τόν Γιαννάκην.
Σέ συγχαίρω, φίλε μου, διά τό παιδί σου. Καί τώρα 
τ ί σκοπεύεις νά τάν κάμης; λέγει πρός τάν κυρ Λου 
ράκον.

— Έσκέφθηκα δτι τώρα άλλη καλλίτερη δουλειά 
άπά τήν μ π α κ α λ ικ ή  δέν εΐνε καί δι’ αυτό άπεφάσι- 
σα νά τόν ’μβάσω είς κανένα μπακάλικο. 'Ερχόμου
να δέ είς σέ γιά νά μοΰ ’πής άν τξευρες κάνέναν ό 
όποιος νά είχεν άνάγκην άπό παιδί. Ά λ λ ’ άφ’ ο ΰ βλέ
πω δτι σύ δέν έχεις τώρα παιδί είπεν ό κύρ Αου
ράκος δι' ύφους σημαίνοντος πολλά.....

— Ά  ! καλά, αύτά τθελα καί έγώ νά σοΰ ’πώ, άνέ- 
κραξεν ό κύρ Νάσος. Νά μοΰ τάν δώσης έμέ, καί σοΰ 
υπόσχομαι νάσοΟ τόν κάμω τόν καλλίτερο μπακάλη, 
θέλω δμως νά μ ’ άκούη δ,τι τοΰ λέγω διότι έτσι 3ά  
’πάμε καλά. .

—-Λοιπόν σύμφωνοι, κύρ Νάσο. Νά, σοΰ τάν παρα
δίνω καί κάμε τον δ,τι θέλεις. Λοιπόν, παιδί μου, 
άπ’ έδώ καθώς άκουσες εΐνε είς τά έξης πλέον ό ά- 
φεντικός σου- νά ς·αθής τίμιος καί καλάς καί έτσι 3ά  
προοδεύσης. Νά κάμης τής δουλειαίς σω7ά καί τίμια 
γχχ νά σ’ άγαπα ό άφεντικός σου.

Καί προσέθηκεν »ίς τό ούς τοΰ κύρ Νάσου:
— Τοΰ τά  λέγω έστι, άν καί ’ξεύρω δτι εΐνε κα

λός. Ά λ λ ’ οΐ γονείς πρέπει νά συμβουλεύουν τά παι
διά τους πάντα καί αύταίς αί συμβουλαίς δέν πανε 
τοΰ κάκου.

Καί ύψηλοφώνως:
— Πότε νάλθη λοιπόν, κύρ Νάσο ;
— Άπά αύριο τά πρωί, διότι σήμερα ώς ποΰ νά 

περάσ·» ολίγο έβράδυασε.
-Λ ο ιπ ό ν  αύριον. “Εχε ’γειά, κύρ Νάσο, και αυριον 

όμιλοϋμεν διά τόν άλλον λογαριασμόν, δήλα δή δι αύ
τό, προσέθηκε ποιών σημεΐον διά τοΰ δείκτου καί τοΰ 
άντίχ ειρος έννοών διά την πληρωμην της υπηρεσίας του 
υίθΟ TOU. φίλΥ1<72 TO τον 0C<pSVTtXO’J cou, 7rpoc- 
θέτει ε:ς τόν Γιαννάκην, δς-ις (ΓΛες-αλμένος λίαν καί



ερυθριώ* άπέθηκεν ήχηρότατον ασπασμόν έπί τη ; έ ; 
οίνου όζούσης καί βρωμερά; χειρός τοϋ κύρ Νάσου.

— Καλό βράδυ λοιπόν.
Καί άπήλθε μετά τον νεαροί» Γιαννάκη κατευθυνό- 

μενο; εί; τόν ο «ιόν του. Καθ’ οδόν έλαβε παντοία; 
συμβουλά; πρό; τόν υιόν του περί τοΰ μέλλοντος νέου 
βίου του.

Τήν επαύριον· λίαν πρωί, άφ* ου έλαβε τας εύχάς 
τοϋ πατρός του καί τής μητρός το» διότι «εύχαί γο
νέων ς-ηρίζουσι θεμέλια βίκων >?, είσήλθεν εί; τα  παντο- 
πωλεΐον τοϋ κύρ Νάσου.

Ούτως ήρχιζε νέα ζωή δι’ αυτόν.

Εί; τό παντοπωλεΐόν τοΰ κύρ Νάσου έμεινε πλεϊς·α 
ετη καί έζησκτθη ούτω; εί; την εργασίαν ταύτην. 
Ανδρωθείς ήνέωςε μόνο; παντοπωλεϊον καί έκ τούτου 
εκέρδαινεν ούκ ολίγα. Διότι εί; την έποχήν έκείνην οί 
πολλοί δεν μετέβαινον εί; τά ζαχαροπλα7ενχ, ούτε 
είς τα  ζυθοπωλεία, διά τόν φυσικώτατον λόγον δτι ζυ
θοπωλεία δέν ύπήρχον τότε καί έκτος τούτου ό κόσμος 
6 εν είχε είσέτι έςευγενισθή, ώ^ε πάντες είς τά  παντο- 
πωλεΐα-οίνοπωλεΐα κατέ<ρευγον δταν ίθελον νά φι- 
λεύσωσί τινα φίλον των. Ούτω τά  πανταπωλεΐα ει^βν 
<)εκαπενταπλασια κέρδη παρ' όσα έχουσιν τδη τά νΰν. 
Αλλ’ ό κύρ Γιαννάκης δέν περιωρίζετο μόνον είς τό 
οίνοπωλεΐον καί τρξατο νά ποιή επιχειρήσεις. Ώς «ροόνι- 
μος άνθρωπος προβλέπων την μεγάλην προέκτασιν καί 
τόν πληθυσμόν *τών Αθηνών, άντί ν ’ άγοράζη μέτοχος 
ά ; άλλοι έπροθυμοποιοΰντο ν ’ άγοράζωσιν όνειρευόμενοι 
πλουτη και μ δλα ταΰτα  ζημιονοιιενοι η κατατρεφό- 
μενοι μετ’ ολίγον, αύτό; ήγόραζεν άντί έλαχΐ7θυ 
ποσοΰ γαία; εγγύτατα τ?,; πόλεω; ονσης ας· έβοσκον 
5X5 "ότε τά  ποίμνια, άλλ ’ αί δποϊαι μετά τινα 
καιρόν κατάντησαν νά γίνωσιν οικόπεδα καί νά ύπερ- 
τιμηθώσιν ούτως ώ^ε νά καταντήση ό κύα Γιαννάκης 
νά είσπράττη δσα ούδ’ ώνειρεύετο σχεδόν.

Έν τούτοις ήλθε καί ό καιρός νά νυμρευθή. Καί 
τω ον τ ι έλαβεν ώς σύζυγον την θυγατέρα ενός μικρεμ
πόρου Άνα7 ασίου τούνομα. Ήτο αύτη ολίγον ζωηίά  
άλλ ό κυρ Γιαννάκης ταχέως την έρρονίμευεν, Ό γά
μος ούτος ηϋλογηθη άνωθεν διά τ/;ς γεννησεως ένός , 
υίοΰ όνόματι Δημητρίου καί μι*ς θυγατρός Φανή;.

Ο Δη μητριάς άφ’ ού δίήλθε τάς τέσσαρας τάξεις 
τοΰ γυμνασίου ένθα ούδέν σχεδόν έμαθεν διότι ητο εν
τελώς άμαθης, καί τοΰτο έπραττε πιτεύων ότι τά πολ- 
λα γραμματα δεν ώρελοΰν καί πολύ εις άνθρωπον ο—ι;  
έμελλε νά κληρονομήσω ούκ ολίγα παρά τοΰ πατοός 
του, άρ ού, λέγω, δι ήλθε τό γυμνάσιον καί έλαβε τό 
γυμνασ-.ακόν του απολυτήριον, 6 πατήρ του ήθέλησε νά

τον καμη έμπορον, άλλΤ ό Αημήτριος άντέτη καί ήθέ- 
λησε να ύπάγη είς τό Πανεπι^ήμιον διά νά σπουδάση 
τα  νομικά και γίνη; δικηγόρος. Είς μάτην ό πατ/,ρ 
του τω ειπεν δτι οί ψευδοδ ικηγόρο ι—ώς τούς έλεγε— 
τήν σήμερον οΰδεν κερδαίνουσιν, δτι μίαν- ήμέραν 3"ά 
μετανοηση, οτι την σήμερον διά νά πλουτήτις πρέπει· 
να γίνη τα ι. έμπορος, είς μάτην τόν έσυμβούλευσε, τόν 
διέταςε, τον παρεκάλεσε, τόν ίκέτευσε τέλος νά τόν 
άκαυση.· ό Δημητριος έμενεν ανένδοτος. Τί νά κάμη ό 
ατυχής Δουράκος ένέδωκε, καί ούτως ή  νομική σχολή 
απέκτησε ένα έτι μαθητήν της. ’Α λλ’ άπό τοΰ τρίτου 
έτους, είτε ό φόβος τών μελλουσών εξετάσεων διά' τό δι
δακτορικόν δίπλωμα, είτε ίδέαι έξευγενίσεωςδήθεν, ό 
Δημήτριος έδήλωσε τώ πατρί του δτι πρέπει νά 
μεταβή είς Ευρώπην ίνα σπουδάση διά τοΰτον καί 
δί’ έκεΐνον τον λόγον καί τοΰ έκαμε εκτενή 
λόγον περί τών δ?,θεν ελλείψεων ας είχε τό 
έλληνικον Πανεπΐ7ημιον, περί των προτερημάτων 
τών ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων καί περί τής ανάγκης, 
συγχρόνως δέ περί τή ; φήμη; καί ύπολήψεως ών θέλει 
άπολαυστι έαν μεταβή είς Ευρώπην. Ό  πτωχός κύρ 
Γιαννάκης ζαλισθείς άπό τοιούτων λόγων καί άοοίτων 
θεωριών άντέταξεν άσθενή τινα προσκόμματα, συμ- 
βουλάς τινα;, άλλά πάντα άπέβησαν μάταια καί 
ούτω- τ?ι συγκαταθέσει τοΰ πατρός του ό Δημότριος 
μετέβη είς Παρισίους ένθα τίποτε άλλο δέν πράττει εί- 
μή να τρέχη είς τάς διασκεδάσεις καί ’νά κάμνη 
χρέη, πρός μεγί^ην άπελπισίαν· τοΰ κύρ Γιαννάκη 07ΐς 
μανθάνει ταΰτα άπό- ξένων. Ό Δημήτριος δμως τώ  
γράφει δτι μεταβαίνει τακτικά είς το Πανεπιτήμιον, 
νά τφ  πέμπει χρήματα—τό καί κυριώτερον—καί νά 
είναι ήσυχος.

Ή Φανή άπό μικρας ήλικίας έδεΓκνυτο ολίγον ζωη
ρά· Εςεπαιδεύθη εις τ ι τών ’Αθηνών παρθεναγωγεΐον 
ενθα ούόεν άλλο έμαθε παρά ν ’ άναγινώσκη μυθΐ70ρή- 
ματα καί νά παρακολουθεί τούς νέους συρμούς τών 
Παρισσΐων. Έςελθοΰσα τοΰ παρθεναγωγείου ή θέλησε 
*ά μετασχηματίσω τήν πατρικήν της οικίαν δήλα δή. 
άπό επαρχιακήν ολίγον νά τήν κάμη ευρωπαϊκήν. Ήρ- 
ξατο λοιπόν κατ’ άρχάς νά  μή τή  άρέσκουν τά  έπι
πλα ώς λίαν πρότυχ* καί νά 3-έλη. άλλα νεώτερα κα ί 
καλλίτερα, νά θέλη νά θέση τάπητα είς τήν αίθουσαν 
καί δίπλα παραπετάσματα είς τά  παράθυρα, διατί τά 
χα, νά κάθηνταιείς ίσόγαιον καί νά μή κάβηνται είς 
τό άνώγαιον άφ’ ού έχουν τοσας οικίας. "Επειτα ήθελε 
νά συμμορφωθή. κα ί αύτή μέ τάς άλλας τής ά^ωτέοας 
τάξεως οίκογενείας καί νά θέλη  νά έχη, γαλλίδα δι- 
δασκάλισσαν είς τήν οικίαν της διά νά τή χρησιμεύη. 
καί ώς συνοδός είς τόν περίπατον. Έλαβον λοιπόν μίαν 
τοιαύτην γαλλίδα άκουσίως όλων τών φωνών καί τών 
διαμαρτυρήσεων τοϋ δυτυχοΰς πατρός της κύο Γι*ννά-

κη 07ΐς έφώναζε πάντοτε, ό ταλαίπωρος, κατα τών 
μεγάλων δαπανών άς έκαμον άφ’ δτου ή θυγατηρ του 
έπαυσε νά φοίτα είς τό σχολεΐον. ’Αλλά τα  παντα είς 
μ ά τη ν !

Μετ’ ολίγον δμως καιρόν είδον δτι δέν ύπήγαινον 
καλά μέ τήν γαλλίδα διότι αύτη άντί νά τή κάμη έρ
γασίας είς τήν οικίαν του ήτοι νά τώ σιδηρώνη, να τφ  

,σκουπίζη, νά τώ ράπτη δπως πρός διαβουκόλησιν τφ  
είχεν εϊπη ή 2ΐ)γάτηρ του διά νά τόν πιέστι να λα- 
βωσι ταύτην, τουναντίον αύτη, δπως δλαι, είχε μεγα- 
λας απαιτήσεις. ’Εκτός τοΰ δτι τθελε νά έχη μίαν υ
πηρέτριαν διά μόνον αύτήν—καί ό κύρ Λουράκος μιαν 
καί μόνην είχεν είς τόν οίκόν του καί ταύτην τήν έθεω- 
ρει περιττήν άφ1 ού ειχε δύο γυναίκας είς την οικίαν 
του—έκτος τοΰ δτι άπασαν σχεδόν τήν ήμέραν τήν κα- 
τέτριβεν είς έξωτερικάς παραδόσεις, ήθελε καί να πλη- 
ρώνηται. Ό ταν τκουσε τοΰ-ιο ό κύρ Γιαννάκης έγένετο 
καταπόρφυρος έξόργή; καί άπεκρίνατο είς τήν γαλλίδα 
διδασκάλισσαν άποτόμω; δτι δέν έννοή νά τη πλήρωσή 
ούδέ λεπτόν. ’Εκείνη τώ άπεχρίνατο αύθαδώς, ούτω δ 
έγένετο μετ’ ολίγον άληθή; μάχη έξ ύβρεων μεταςύ 
τή ; γαλλίδο; καί τοΰ κύρ Γιαννάκη ο ςις  έξω φρένων 
πλέον έδειξε τήν θύραν της εξόδου διά τή? χ ε·ρος είς 
ττ,ν γαλλίδα λέγων αύτή, παρά τούς έξορκισμούς και 
τάς παρακλήσεις καί τά  λεγάμενα τής 5υγατρός του 
δτι έσφαλλεν ε’ς τό Savoir νΐ\ΤΘ «Ν* κρημνι- 
σθη άπό τά  ’μάτια του καί νά μή τήν ίδη πλέον νά 
έψαναπατή^  τό κατώφλι τοΰ σπιτιοΰ του.>5

Τοιαύτη ύπήοξεν ή Ϊ7θρία ττ,ς αποπομπής τής γαλ- 
λίδος, τοϋθ’ δπερ δμως έκαμε τήν θυγατέρα του νά 
τοΰ κ α τ α ιβ ά σ ή  τ ά  μ οΰτρα  έπί πολλας ήμερα;. 
Ά λ λ ’ επειδή δ κύρ Γιαννάκης ειχεν όλίγην αδυναμίαν 
£ίς τήν κόρην του συγκατετέθη μετά τινα καιρόν να 
πίοσλάβη ή Φανή μίαν διδασκάλισσαν γαλλίδα ητις 
τη παρέδιδεν έπί πολύ καιρόν μάθημα χωρίς ομως να 
κατοική έντός τής οικίας.

Αί μεταρρυθμίσει; καί οΐ νεωτερισμοί τή ; Φανή; δεν 
έ7αμάτησαν μόνον εί; αύτά, άλλ’ ήθέλησε να του; 
έφαρμώσ^ καί έπί τών γονέων τη;. Διατί τάχα έν φ  
αί άλλαι κυρίαι έφόρουν πίλον ή μήτηρ της νά φορή 
φέσι, δπερ τή έφαίνετο πρόστυχον ητο τάχα μέγα 
πραγμα νά θέση πίλον άντί φεσίου, Ή μήτηρ της 
ή τ ι ; ,  δυτυχώ;, ειχε τά  α ύ τ ά  μ υ α λ ά  μέ τήν θυγα
τέρα τη ; άφέθη νά τή  πάρ^ τόν άέρα ή κυρά ττ,ς 
καί ούτως έθεώρει ορθόν καί έπραττε παν δ,τι ή κόρη 
τη ; ρλεγεν. Ο ύ τ ω  λοιπόν καί αύτά τό ζήτημα τό έπε- 
δοκίμασε καί τοιουτοτρόπω; άντηταςε το προ7 υχον 
φέσιον άντί πίλου πρό; μεγάλην μέν εύχαριτησιν τής 
Φανής άλλά πρός μεγάλην άγανάκτησιν καί απελπισί
αν τοϋ κύρ Γιαννάκη 07ΐς διττώς ήτο ώργισμενος, καί 
διότι ό πίλος τής γυναικός του θά  τώ έ7θίχιζ*ν άκριβά

καί διότι ήθελε νά τηρήση τήν άρχικήν ένδυμασίαν ή 
σύζυγός του.

Ού μήν άλλά καί έπί τοΰ πατρός της ήθέλησ» νά  
έφαρμώση τό σύτημα τοΰτο δπερ τοσοΰτον έπέτυχεν 
έπί τη ; μητρό; της. Ήθελε λοιπόν ω7ε ό πατήρ τη ; 
ν ’ άνταλλάξη τάς βράκας, τάς οποίας τόσον μεγαλο- 
πρεπώς έκεΐνος έφόρει, άντί τών πανταλονίων. Ά λλ  ό 
κύρ Γιαννάκης έδώ άντέτη πάση δυνάμει: <ι Α ! δλα 
κι’ δλα, άλλά ν ’ άλλάξτι τήν άγαπητή του βράκα μέ 
φράγκικα, μπά, μπα, μπα, θεός φυλάξοι! »  τοΰθ’ δ
περ μεγάλω; έλύπησε τήν Φανήν καί ή ε ύ γ ε ν ε ία τ η ;  
ήσχύνετο νά έξέρχηται μετά τοΰ βρακά πατρό; της· 
καί έξήρχετο συχνά μετά τής μητρός της. Έπέτυχεν 
δμως νά κάμη τροποποιήσεις είς τήν ένδυμασίαν του, 
παρά τήν θέλησιν τοΰ πατρός της· ούτω λόγου χαριν 
εκαμ* κομψοτέραν τήν βράκαν του, άντί δέ τοΰ φε
σίου του δπερ ητο υψηλόν τφ  ήγόρασε μικρόν λ ε β έ ν -  
τ ικ ο ν ,  άντί τών λευκών περικνημίδων άς έφόρει καί 
ας έπλεκεν ή σύζυγός του—καί τοΰτο πρός οικονομίαν 
—τώ ήγόρασε χρωματΐ7ας, κλπ. κλπ.

Ώς πρός τήν οικιακήν δέ μάθησιν ή Φανή δεν έγνω- 
ριζεν ή μάλλον δέν κατεδέχετο νά μάθη τίποτε. Πρός 
τό νά γνωρίζω νά μαγειρεύη ή νά κάμή οίανδηποτε 
άλλην υπηρεσίαν, άφ’ ου ειχον περιουσίαν καί άφ’ ού 
πάντοτε θ ά  ειχεν υπηρέτριαν. Μάτην ό πατ/,ρ της 
έφώναζεν δτι πρέπει νά πηγαίνη είς τό μαγηρεΐον, 
νά έπΐ7 ατή τήν υπηρέτριαν, άλλ’ ή Φανη ά γ  ρον ή- 
γ  ό ρ α ζ ε. Έπί τοσοΰτον $ζ δέν κατεδέχετο ν’ άνα- 
μιχθή είς τίποτε ω7ε ούδέ καφέ έγνώριζε να καμη, 
νομίζουσα δτι καί τοΰτο θά  τήν κατεβίβαζεν ·άπό τής 
θέσεώς ΤΑί, τής ύψηλοτάτης, βλέπετε! Ούδέν άλλο 
έκαμνε παρά νά έγείρηται είς τάς ΊΟ π.μ. νομίζουσα 
καί τοϋτο άοιτοκρατικόν ! καί άφ’ ού ένδυθή να λαμ- 
£άνη τό μυθΐ70ρημα δπερ συχνάκις ί; μάλλον πάντοτε 
ήτο γαλλικόν, διότι ήσχύνετο ή νέα ν’ άναγινώσκη βι
βλία είς τήν έλληνικήν γεγραμμένα καί καθημένη πα
ρά τό παράθυρον ν ’ άναγινώσκη. Συχνακις δε να βλι- 
π·$ καί είς τήν οδόν καί νά χαιρέτα μεγαλοπρεπώς 
έάν τις γνώριμος διήρχετο.

Πολλοί μνητήρες παρουσιάσθησαν καί τήν έζήτη* 
σαν είς γάμον, άλλ’ έπειδή ησαν έμποροι, παντοπώ- 
λαι κλπ. δήλα δή τ ίς  τάξεώς της ήρνεΐτο πάντοτε, 
καίτοι ύ πατήρ της δυσηρε7εΐτο, καί έξανΐ7ατο. Ή  
Φανή ειχεν άξίωσιν έπί τινα καιρόν νά λάβη σύζυγον 
βουλευτήν έλπίζουσα νά γίνη ΐ*ως καί υ π ο υ ρ γ ίν α  
άλλ’ ό κύρ Γιαννάκης είς ταντα έκαμνε τόν κωφόν.

ΓΕΩΡΓ. Α. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ.

(Ακολουθεί)



Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΥ 

ΚΑΤΑΒΡΟΧΘΙΣΘΕΙΣ

■-'j Ο υπο του Μισσισιπή διας-αυρούμενον χωρί
ον, είνε έδαφος προσχώσει,);, εις β μάτην 
$ά  έζήτει τις ενα f/,όνον λίθον. Κεΐται δέ 

ακριβώς κάτωθεν τής Νέας Αύς-ραλίας.
Είς το μέρος έκεΐνο τής βορείου 'Αμερικής, δπερ 

έπωνομάσθη uSuigiana Malesia» 5ά  ένόμιζες 
δτι εύρίσκεσο είς νέαν Βενετίαν, διά τάν άτελεύτη- 
τον αριθμόν των λιμνών, αίτινες είς τάς έκτάσεις έ- 
κείνας ονομάζονται b a g u ,  καί αίτινες κατοικοΰνται 
ύπο των κροκοδείλων.

Έπιθυμών νά παρατώ είς το κυνήγιον ένός τών 
ζώων τούτων, ευρισκόμενος δέ είς τάς γειτνιάσεις τοΰ 
Galverson, πλησίον τοϋ κνρίου Dixon, τον πα- 
ρεκάλεσα νά μέ όδηγηστι είς την καλύβην τοϋ Al
ien, τοΰ περίφημου κυνηγοΰ τών κροκοδείλων.

Μαΰρός τις έπεφορτίσθη νά μας όδηγήση έκεΐ, καί 
πρός τοΰτο έπεσώρευσα ταχέως είς τινα γωνίαν τής 
λέμβου, ην εμελλε να διευθυντή, τας προμήθειας τών 
τροφών καί ποτών, ας ό φιλοξενών με είχε φέρει δι’ 
ήμ*ς, οταν έτελειωσε, τόν άκούομεν νά προ- 
φέρτι την έν χρήσει λέξιν: Ready ί Ήτο έτοιμος 
νά άναχωρήστι. Ό μαύρος τοΟ κυρίου Dixon έλαβε 
την διαταγήν νά μας όδηγήση παρά τφ  κυνηγφ.

Άφοΰ διετρέξαμεν αρκετόν διάς-ημα καί ειδομεν 
διαφόρους κροκοδείλους, έφθάσαμεν προς το έσπέρας 
είς τήν καλύβην τοϋ Allen.

Ούτος ητο ωραίος άνήρ, του οποίου τδ πρός- 
ωπον ήλιόκαυς-ον ΰπό τών καυς-ικών τοΰ ήλίου αχτί
νων άπεκάλυπτε 3-άρρος.

Ύπό τον μέγα αύτοΰ άχύρινον πίλον οί οφθαλμοί 
του έξηκόντιζον άς-ραπάς, ό δέ πώγων αύτοΰ άπει- 
ρόκαλος έπιπτε πυκνός έπί τοϋ ς-ηθους.

Ο μαΰρος τ φ  έφανέρωσε τόν σκοπόν τής έπισκέ- 
ψεως ήμών, ό δέ A lle n  μας ύπεδέχθη, χαίρων δτι 
απέκτησε φίλους έν τί) έξοχη.

Το εξωτερικόν τής καλύβης, διαιρούμενον είς δύο 
μέρη, έφυλαττετο κατά τών καύσεων τοΰ ήλίου ύπό 
φυτείας καλάμων, έχόντων ύψος δέκα μέτρων περί
που, παχύτητα δε όμοίαν έκείνης τών ύπερμεγέθων 
ίνδοκαλάμων τής Κίνας.

Γο έσωτερικον τής κατοικίας, έπί τοΰ έδάφους τής 
τής οποίας ειχον έκτεθεΐ ψιάθαι κατασκευασμένοι 
διά φυτών διαφόρων, έφαίνετο εύρεΐα ές-ία, έ - ί δέ τής 
■πυράς χύτρα τις, τοποθετημένη έπί τρίποδος και περι- 
έχουσα έδεβμα έκ γλυκέων γεωμήλων καί Βηρείων

κρεάτων ατινα έβραζον.
Ο κυνηγός περιέμενε την σύζυγον καί τόν υίόν διά 

νά γευματίσωσιν. Ή κυρία Allen πορευθεΐσα μετά  
τοΰ τέκνου της, άριθμοΰντος τρία έτη, έπί τών δχθών 
ένος p u d  διά να πλύνη ασπρόρουχα, μετά μεσημ
βρίαν, δέν είχεν εισέτι έπις-ρέψει, καί ό Allen έφαί
νετο πολύ ανήσυχος διά τοιαύτην βραδύτητα. Μας 
παρεκάλεσε νά τόν συγχωρήσωμεν καί νά έχωμεν υπο
μονήν, ένφ έκεΐνος 3 ά  έπορεύετο είς άναζήτησιν τών 
συντρόφων τής μονήρου αύτοΰ ζωής.

Είσήλθε λοιπόν είς την λέμβον μετά τοΰ μαύρου 
και ειδομεν αύτους διευθυνομένους πρός βορραν μετά 
πάσης τής όρμής, ην δύο κώπαι ήδύναν.ο νά προ- 
ξενησωσιν είς την άδύνατον λέμβον, ης ούτοι έπέβαι- 
νον.

Πέντε λεπτά μετά την άναχώρησιν αύτών, ούδέν 
σημεΐον λέμβου διεκρίνετο.

Παρήλθε περισσότερον ωρας, καί ή νύξ είχεν τδη 
κατέλθει, δταν ό Dixon μοί είπεν δτι τφ  έφαίνετο 
να τκουε τό εύρυθμον κτύπημα τών κτυπών έν τφ  ΰδά
τι.

Λεν ήπατατο. Ό φιλοξενών ήμας έπές-ρεφε μ?τά 
τής συζυγου του· άλλά φεΰ J τό τοσουτον ύπό τών 
δυο συζύγων άγαπώμενον τέκνον δέν εύρισκετο έν τή 
λέμβω. Τί είχε συμβή εις τό άθώον έκεΐνο πλασμα, 
είς τόν άγγελον εκείνον ;

Οι κλαυθμοί τής μητρός, ή άπελπισία τοΰ πατρό;, 
μάς τό άνεκάλυψεν πάραυτα.

Ό δέ μαΰρος λαβών ήμάς κατά μέρος, μ ϊς  διηγή- 
θη τό συμβάν: κΈνώ ή μήτηρ, κυρτή έπί τής δχθης 
τοΰ p u d  έπλυνε τά  άσπρόρυχα, τό παιδίον διεσκέ- 
δαζεν άναζητοΰν φωλεάν σεισοτττ,γίδων ένύδρων, κρε- 
μαμένων είί τούς κλάδους τών όξυκεράσων· μή γνω. 
ρίζον δέ πάντα κίνδυνον, δέν είχε διακρίνει ύπερμεγέ- 
θη κροκόδειλον δς-ις, προσελκυσθείς έκ τής όρμής τοΰ 
νωποΰ κρέατος, Ις χ το  προ  αύτοΰ ώς κατας-ροφεύς !

Κατά την ς-ιγμήν καθ’ ήν ό υιός τοΰ Allen ύ- 
ψοΰτο έπί τής άκρας τών ποδών διά νά λάβη φωλε
άν κειμένην ολίγον ύψηλότερον, ό τρομερός κροκό
δειλος έρόίφθη κατ’ αύτοΰ καί τό έταμεν είς δυο, 
χωρίς τό δυς-υχές πλασμα νά λάβη ούδόλως τόν 
καιρόν νά ρίψη μία μόνην κραυγήν.

Ή δυτυχής μητηρ έκάλεσε φοοάς τινας τό τέκνον, 
χωρίς νά λαμβάνη άπάντησιν άλλ’ είτα νικηθεΐσα ύ
πό φόβου συμφοράς τίνος, τρξατο τρέχουσα έξ όλων τών 
μερών είς άναζήτησιν τοΰ τέκνου της, έως ού έφθασεν 
έν τφ  τόπφ ένθα έγένετο τό τρομερόν συμβάν:

Είς βραχίων τοΰ μικροΰ έκείνου όντος ύπελείπετο 
μόνον δπως δείξτι τό μέρος έν φ έλαβε χώραν 6 άνευ 
άμύνης έκεΐνος άγων !

Ή άπελπισία τής μητρός δέν είχεν δρια. Κ ατη-

ράσθη τήν άμέλειαν αύτής, άλλά φευ ! ητο πολυλργα!
Ή απαρηγόρητος γυνή δέν τξεΰρεν είς ποιον μέσον 

νά καταφύγτι δταν ήκουσε πλησιάζουσαν τ/,ν λέμβον 
έν η εύρίσκετο ό Allen μετά τοΰ μαύρου, ό όποιος τήν 
έκάλίι ύψηλνί τή φωνή.

Κατές-η αύτ/ί άδύνατον ν ’ άποκριθή είς την προς- 
κλησιν άλλ’ ύψώθη, καί έκράτησεν έ αυτήν όρθιαν, 
τό πρόσωπόν έντός τών χειρών της κεκρυμμένον εχουσα.

Ό Allen ήννόησε τό παν.
—  Που είναι ό Jem m y ! έκραύγασε. Νεκρός!

Θεέ μου !
Ό σύζυγος καί ή σύζυγος έρρίφθησαν είς τους βρα

χίονας ό είς τοΰ έτέρου' ή δέ τελευταία αυτη, διά 
φωνής διακοπτομένης ύπό λυγμών, διηγηθη το κα
ταχθόνιον συμβάν, τό ς-ερήσαν αύτήν τοΰ αγγέλου 
τοδ τοσοΰτον έπί γής άγαπωμένου !

—  ©ά σέ έκδικήσωμεν, υιέ μου, έφώνησεν ό 
Allen. Είμαι βέβαιος δτι ό δολοφόνος, το δαιμό- 
νιον έκεΐνο δπερ κατεβοόχθησε τόν Jemmy, εινε ό 
μέγας έκεΐνος κροκόδειλος ό μετρών 4 μέτρα και η-
μισυ μήκους.

Καταδίκη ! αύριον πρωίαν 3 ά  άποθάνης, ?ι 2ά  μέ 
κόψης είς δύο τεμάχια, ώς επραξες είς τάν υίόν μου !

Έγώ καί ό Dixon προσεπαθήσαμεν διά γλυκέων 
λέξεων νά παρηγορήσωμεν τούς δύο έκείνους δυτυχεΐς.

Τό γεϋμα φυσικώς ύπήρξεν ολίγον γευς-ικον, και 
όταν ό Allen έπαυσε νά κλαίη, έπληροφόρησαν ήμας 
όποιος ητο καί ποΰ εύρίσκετο ό γιγάντειος έκεΐνος 
κροκόδειλος.

  Αύριον 3ά  τόν εΰρω, τό όμνύω είς τόν Θεόν.
Πριν ό ίλιος άνατείλη, 3ά  τεθώ είς ένέδραν, έμ
προσθεν τοΰ καλαμώνος, τοΰ χρησιμεύοντος αύτφ ώς 
καταφύγιον, ούαΐ δέ είς εκείνον έάν μοί φανερωθή !

  ©ά έλθωμεν μεθ’ ύμών ! άνεφωνήσαμεν συγ
χρόνως έγώ ό Dixon καί ό μαύρος.

—  Ές·ω ! δέχομαι.
Λιήλθεν ή νύξ βραδεία καί άγωνιώδης διά πάντας, 

οιτινες διηρέσαμεν τήν λύπην τής οΐκογενείας έκείνης.
Πρό τής αύγής άνεχωρήσαμεν, άφήσαντες έν τή οί- 

χία τήν κυρίαν Allen, ητις S-α έπεθυμει νά μας ά· 
κολουθήση.

Φθάσα/τες έπί τοΰ τόπου, ό Allen έθεωρησε το 
έδαφος, καί μας έδειξε διά τής χειρός τήν 3έσιν μας. 
Εΐμεθα πάντες ώπλισμένοι διά καραβινών καί μαχαι- 
ρών.

*0 παττιρ, ε'/.8ίΥ.χτϊϊζ ο̂Ο υίου, [/.ας τταρεκ,αλεσε να 
χ,ρατΤ/σωαεν ττ»ν [άαθυτέραν α γ ’ΐΡ· Και οταν ε α̂ς*ο, 
έτέθη είς τήν 3έσιν του, ό Allen ίρξατο γογγίζων 
διά φύλλου χλόης- ή δέ φωνή αΰτη, ήν έπανελάμβα- 
νε κατά διανήμα^α, ώμοίαζε προς έκείνην μικροΰ 
χοίρου.

Ούδέν άπεκρίθη είς τήν πρόσκλησιν έκείνην, ά λ 
λά μετά τ«να λεπτά ό καλαμών έταραχθη· όρμη- 
τικόν κίνημα παρηχθη έν τώ μέσω τής χλόης και 
ειδομεν έμφανιζομένην φοβέραν κεφαλήν, ύπερμεγεθη, 
γλοιώδη.

’Ητο ό τρομερός κροκόδειλος!
Ή άπορία ήμών διήρκεσεν έπί μακρον.
Ό Allen έχων είς χεΐρας τήν καραβίναν του, 

παρεσκευάζετο νά πυροβολ ήση. Εμιμηθημεν το παρά
δειγμά του, καί μία έκπυρσοκρότησις ταύτοχρόνως 
ήκούσθη.

Κατά τήν αύτήν ςιγμην ό Allen μετά τής μαχαί- 
ρας είς τήν χέΐρα ένεπήδησεν εμπρός, καί ένφ ό κρο
κόδειλος, βαρέως πληγωμένος, άλλ’ ούχί εισέτι νεκρός, 
παρεσκευάζετο νά φύγη έν τφ  καλαμώνι, έπετέθη 
κατά τοΰ άκαθάρτου ζώου, καί χωρίς νά φοβηθή τ φ  
έβύθισε τήν λεπίδα είς τόν λαιμόν.

Μή περιμένων άλλο ό Allen, άνοιξε δια τής μα* 
χαίρας τήν κοιλίαν τοΰ τέρατος, τοΰ εκαμε τεμάχιά  
τόν ς-όμαχον καί τφ  άπέτπασε τά  εντερα ! Το ύπ*· 
λοιπον τοΰ ταλαιπώρου Jemmy εύρίσκετο εισέτι έν
τός, μεμασσημένον, ήμιχωνευμένον, όυσμορφον, άλλ 
εύγνώρις-ον.

Αεν 3-ά έκτανθώ περισσότερον έπί τοΰ τέλους τής 
ίς-ορίας ταύτης-

Ή έπάνοδος ήμών είς τήν καλύβην τοΰ Allen 
υπήρξε σπαρακτική ! Τά ύπό τοΰ πατρος καί τής μη- 
τοός j  υνόμενα δάκρυα, μας συνέτριβον την καρδιαν !

Πρόέβησαν είς τήν ταφήν τοΰ τοσοΰτον άγαπωμέ
νου έκείνου πλάσματος, καί έπι τοΰ λάκκου έν φ  ό 
μαύρος κατεβίβασε τό μικρόν φέρετρον, ό Allen ένε- 
πηξεν άγροΐκον ς αυρόν.

Δύο ημέρας μετά τό συμβάν τοΰτο, είσηρχόμην 
μετά Dixcn είς Texas.

ν£χτοτε, ουδεαιαν περί του ΑΐΙθΠ. xat τι\ζ 
γου αύτοΰ εϊδησιν έσχον.

(έκ τοΰ ιταλικού)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΡΩΜΛΣ

ΚΑΤΑ τάς ήμέρας ταύτας, τύποις τοϋ κ. 
Σ. Καψοκεφάλου, έδη[Ζ.οσιεύθη μετάφρα- 
σις τοΰ τραγίκοϋ ιστορικού [Αελοδρα[Λατος, 

είς τέσσαρας πράζεις, τοϋ μακαρίτου Γεωρ-



γιου χόμητος Ρώμα, μελοποιηθέντος ί ’ ύ
πό τοδ γνωστοΰ παρ’ "Έλλησι μουσικοδι
δάσκαλου χ. Παύλου Καρρέρη. Μεταφρα
στής S’ εΐνε ό χ. Γ. Σφήκας, ό πλουτίσας 
το ελληνικόν θεβτρον διά πολλών καλών 
δραμάτων. Έπί τη εύχαιρία δέ της έχδό- 
σεως τής έν λόγω μεταφράσεως, νομίζομεν 
καλόν νά εΐπωμέν τι περι τοΰ ευπατρίδου 
Ρώμα.

‘Ο Πατήρ του ήτο 6 αείμνηστος Διονύ
σιος, ου τό όνομα τοσοΰτον εινε συνδεδεμέ- 
νον μετά τής ιστορίας τής ‘Ελλάδος· ή δέ 
Η,γ1τ7ΐΡϊ ή ’Ανδριανή Σταυράκη Αοχατέλη, 
Γεννηθείς, τω 1803 έν Ζακύνθω, έπεράτωσεν 
έδώ τά πρώτα γράμματα χα'ι, τώ 1816, με- 
τεβη είς Σιενην της ’Ιταλίας χα'ι ένεγράφη 
φοιτητής είς τό έκεΐ γυμνάσιον Tolomei, 
ΙΙρός τελειοτέραν έχπαίδευσιν μετέβη είς 
τάς σχολάς τής Βολωνίας, Παταβίου και 
Πίζας. Έν τή τελευταία ταύτη πόλει, ήχρο- 
άσατο τόν περιφανή ιλαρόν ‘ποιητήν Gua- 
dagnoli, όστις κατά τόν χρόνον έχεινον πα
ρέδιδε γραμματολογίαν καί καλολογίαν. Κα
τα το 1843 έπανεχαμψεν— άφοΰ περιηγήθη 
διάφορα τής έσπερίας μέρη— είς τήν Ζά
κυνθον, διδάχτωρ τής νομικής. Έλθών είς 
τήν πατρίδα του, νέος Ιτι σφριγών χα'ι δρα
στήριος, άμέσως άπέκτησεν ύπόληψιν έν 
τώ τόπω, Ιόίως δέ χάριν τής άγαθότητός 
του. Πρός πάσαν τάξιν ανθρώπων ήτο λε
πτός και προσηνής, εύθυμος κα'ι φιλοπάρο-. 
χος5< άφιλοχερδής χα'ι είλικρινής. Τύπος εύ- 
γενείας, έλεήμων, φιλόπονος, γενναίος και 
πρόθυμος αείποτε νά χορηγήση συμβουλάς είς 
τους τεχνητας, Κατηνάλωσε τόν βίον αύτοΰ 
ούχ'ι ύπέρ τήν επιστήμην, ήν δέν μετήρ- 
χετο, άλλά πρός άπόκτησιν γνώσεων πρός 
τέρψιν. ‘Η όρμέμφυτος αύτοΰ κλίσις τόν ω
θεί και εις τάς τέχνας και έπιτηδεύματα, 
Έκαλλιέργησε τήν μουσιχήν και τήν ζωγρα
φικήν. Κατέγινεν έπίσης ΐνα μάθη τήν ξιφα
σκίαν, τήν γυμναστικήν. Έπιδεξίως έπεχρύσο- 
νεν, έβαλσάμονε, κατεσκεύαζε διάφορα ω
ραία πυροτεχνήματα πρός τέρψιν τών Ζα- 
κυνθίων. 7Πτο ταχυδακτυλουργός, ίγνώριζε 
διάφορα καλά παιγνίδια και μανίαν ϊ,ιχε διά 
ταζ α τ ρ ι κ ι ον. Τοσοΰτον δέ ήτο Ισχυρός κα'ι 
τοιαύτην ρώμην έκέκτητο, ώστε ήδύνατο νά 
θλάση κα'ιτό σίδηρον ?Ητο είς άκρον φι
λομαθής, Ελαβε σύςυγον γυναίκα εύγενη, 
εύπαίδευτον και εύφυα, τήν κυρίαν Λουί- 
ζαν Δέ ‘Ρώσην.‘Ως πρός τάς πολ·:ικάς πε

ποιθήσεις αύτοΰ ήτο ματαρρυθμιστής, άλλά  
ούδένα πολιτικόν έχθρόν άπέκτησεν. — ‘Ως 
εκ τοΰ ήπιου χαρακτήρος του ήγαπάτο καί ύ
πό τών ριζοσπαστών και καταχθονίων. Ά λ 
λ ’ ολίγον έφρόντιζε διά τά πολιτικά. Έξε- 
λέχθη βουλευτής χα'ι κατόπιν διωρίσθη τα
μίας. Πολλάς φιλολογικάς χα'ι γραμματι^ 
χάς γνώσεις είχεν αποκτήσει καί χατέγινεν 
είς τήν έκμάΊησιν διαφόρων γλωσσών, Ιδί
ως δέ τής Ιταλικής. Έν ’Ιταλία συνέδεσε φι
λίαν μετά πολλών έπιφανών άνδρών Ιδίως 
μετά τοΰ ποιητοΰ Prati. Όλίγας ποιήσεις—ή 
μάλλον ς·ίχους—έδημοσίευσεν άλλάδιηνεκώ; 
κατεγίνετο γράφων έπι τό πλεΐς-ον Ιταλις-'ικα'ι 
ένεκα τής άμελείας του, άπωλέσθησαν. Άνέ- 
γνωμεν τινά sonetti ώραΐα και μίαν σάτυραν 
έλληνιςΊ μέ πολύ πνεΰμα, ‘Ο νοΰς του δέν ή
το όμως προσκλινής είς εμβριθείς μελέταςκα'ι 
έννοιας. Έκ τών έργων του τό γνωστότερον 
έγένετο ή Μαρία Ά ν τω ν ιέ τ τ α , έμμετρον 
ιστορικόν μελόδραμα, γραφέν τή αΐτήσει 
τοΰ διακεκριμένου μουσιχοδιδασχάλου χ, 
Καρρέρη, ινα έγχαινιασθή τό νέον τής Ζα- 
χύνθου θέατρον ό Φ ώσχολος, άλλά τοΰ 
καλλιτέχνου ό πόθος δέν έπληρώθη και μά' 
νω τώ 1883 τό πρώτον παριστάθη, ότε 
και τό Libretto έτυπώθη.

‘Η παράστασις £καμε ζωηράν έντύπωσιν, 
Τό lib re tto  τήςΜ βρίας Α ν τω ν ιέ τ τα ς  δέν 
είνε έργον καλλιτεχνικόν, ούτε ώραΐον ποί 
ημα, ούτς τά δρώντα πρόσωπα εινε οΐα έπρε
πε νά ηνε. Πολλοί περιττοί ύπάρχουσι ςτίχοι. 
Ματαίως ζητεί τις νά εύρη τήν τέχνην έκβί- 
νην, ήτις γεννάται αύθορμήτως έν τή ψυ- 
χήτοΰ άληθοΰς καλλιτέχνου πρός έντελή δι- 
ατύπωσιν τής ’ιδέας κα'ι πρός χρωματισμόν 
τής ποιητικής έκφράσεως. Ένιαχοΰ άπαν
τα και άτυχεϊς έκφράσεις.

Ή έπιχείρησις όμως ήτο δύσκολος, έπει- 
δή έπρόκειτο νά είκονίση, έποχήν πρός γνώ- 
σιν τής οποίας, άπαιτοΰνται σοβαρα'ι μελέται. 
Τής έποχής έκείνης, νομίζομεν, δέν άνεφάνη 
είςτέτι ό μέγις-ος αύτής Χορικός. Ό Michelet, 
ό Lamartine και ό Carlyle είνε ποιηταΐ, κα'ι 
ή άνθ^ωπότης δέν πρέπει νά κριθή ύπό ποιη
τών, οϊοι οί άνω τρεις.Τεΰ Thiersai σπουδαΐαι 
ίστορικαι μελέται ζημιοΰνται έκ τής κατα- 
χρήσεως, ήνκάμνει, συγγράφων, τής διπλω
ματικής αύτοΰ δεινότητος. Ούδέ ό Taine εί
νε άλάνθαστος κρίνων τήν έποχήν έκείνην, 
διότι το natnralisme του είνε σκόπελος σπου
δαίος όστις εμποδίζει αύτόν ένίοτινά δίακρίνη.

‘Ο Guizot έκλέγει πάντοτε ό,τι δύναται νά 
όιευκολύνη είς αύτόν, όπως δυνηθή νά κάμη 
έπίδειξιν θεω ριώ ν. Ό Louis Blac εινε με
ροληπτικός, διό άνάξιος ένίοτε πίστεως. Ό 
Esquiros είνε ό συνήγορος τής έποχής.

’Απεβίωσεν ό φιλομαθέστατος και ίριστος 
πολίτης ’Ρώμας κατά τό 1874 περι τά τέλη 
’Οκτωβρίου.

Σ. ΔΕΒΙΑΖΗΣ.

P aolo  G ia c o m e t t i

Η ΓΤΝΒ Ε Ι Ϊ  ΙΕΐΤ ΕΡ Ο Ν  ΓΑΪΟΧ

ΛΡΑΜΑ ΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. 

[Συνέχει*· δρα φυλ. 1 9 .ον]

ΜΑΤΘ. Νχί, άλλά 5εν περιμένουν νά είναι μα- 
κοηά ό i'/βρό;· ςϋθοί μέ ς τ β ο ;  κτυποΰντχι ’ς την 
μάχη. . .τώρ* παραΐείγματο; χάριν.

ΒΑΛ. Ό πόλεμο; έ τελείωσε.
ΜΑΤΘ. ’Ακόμη δέν ί,ρχι«ε· έπήρχτε δικαίωμα 

το όποιον διόλου δέν σχ; ανήκει, γεννήσετε παιδιά, 
άν ’μπορήτε, και τότε, κυρία μου, κάμετέ τα  ό,τι 
3έλετε· άλλ’ άφτ,τε τά  παιδιά τών άλλων. Διχτί δέν 
ίβάλετε ’ς τη Σχολή τόν Βαλεντίνον;

ΒΑΛ. Έγώ νά ζτ,σω χωρίς τόν Βαλεντίνον ; .  . . 
ΣΟΦ. Κύριε Ματθία, σα; παρακαλώ. . .
ΒΑΛ. Ά λλά  νομίζετε ότι είναι δυς-ύχημκ διά 

τόν Ερρίκον. . . 3ά  ίδήτε τ ί ωραίο ς·ρ*τιωτάκι! ·"· * 
ΜΑΤΘ. Στρατιωτάκι ; .  . . (έξα*τ6<Αενος)
ΒΑΛ. 'Επειτα 3ά  τόν ς-είλωμεν ’ς τόν πόλεμο 

καί 3ά  γείνη ς-ρχτηγός.
ΜΑΤΘ. ’Σ τόν πόλεμο; (λαιχβάνων μεβ’ ί>ρμης 

τήν βακτηρίαν καί τ’ον πΐλ6ντου) Δοϋλό; βχ;!{άναχωρών) 
ΒΑΛ. Ποΰ πηγαίνετε ; .  . .
ΜΑΤΘ. Χαίρετε· ’ς τόν πόλεμο ; .  . .
ΣΟΦ. Ά λ λ ’ ακούσατε.
ΜΑΤΘ, Χαίρετε. . . ’ί  τόν πόλεμο τό παιδί μου; 

χαίρετε. (φεύγει σπεύδων)
ΒΑΛ. Τί 3υμώδη; γέρων!. . . παρατηρήσατε τώ

ρα τ ί ιδιώματα άπχντα κάνει; εί; αυτόν τόν κόσμον ! 
Λυποΰμαι ότι έπές·ρεψε· σεΐ; τωρχ έ̂  αιτία; του 3α  
γίνετε άλλη έξ ά λλη ;. . . κρίμα, σα; βεβαιώ ! ήταν 
’λίγο; καιρό; όποΰ έζούσαμεν με πολλήν αρμονίαν !

(χαρατηρο3σα τήν Σοφίαν ταρασσομένην ήδη) 
Ίδοϋ, αρχίζει άπό τώρα ή κακή έπίδρασι;τοΰ γέροντο;. 
συγχίζεσθε. . .τ ά  ’μ ά τ ια σ α ; κοκκινίζουν καί διατί ;

ΣΟΦ. Μέ έρωτοίτε, κυρία ; σεΐ;, ητις μ ’ έχωρί- 
σατε άπό τό τέκνον μου ;

ΒΑΛ. Καί δέν σα; μένει ό Βαλεντίνο; ; αΐ ; τό 
’ξεΰρω πολύ καλά, διά σα; ό Βαλεντίνο; δέν είναι τέκνον.

νΟΦ. Ά λλά  πρό; χάριν μή μέ βασανίζετε περισ
σότερον έξηντλήθη πλέον ή υπομονή μου, δέν δύνα
μαι πλέον νά υποφέρω. . . μέ εννοείτε κυρία ; άφετέ 
με λοιπόν, άφετέ με. (εισέρχεται είς τά δωμάτιά της) 

ΒΑΛ. Τί κακοΰ χαρακτηρο; γυνή ! δέν ’μπορεί 
νά ζήση ήσυχη ουτε sv τέταρτον το ; ώρα; ! έδώ χρειά
ζεται όλη ή υπομονή μου.

ΣΚΗΝΗ Ε'.
ΑΜΕΔΑΪΟΣ καί ή άνω.

(Ό Άμεδαΐος εισέρχεται έκ του μέσου σύννους φέρων 
πίλον καί μαστίγιον).

ΒΑΛ. Τί 2χεις, παιδί μου ; .  . .
ΑΜΕΔ. Τίποτε.
ΒΑΛ. Δέν ήξευρει; τό νέον ; .  . . έπές-ρεψεν ό κύ

ριο; Ματθία;.
ΑΜΕΔ. Καί τ ί μέ μέλει ; .  . .
ΒΑΛ. Πρέπει νά σέ μέλη διότι ό πονηρό; έκεΐ

νο; γέρων είναι ενα; κακό; μ ο υ σ α φ ί ρ η ;  ’; τ ό  
’σπήτί μα;, ένα; κάκιτο; σύμβουλο; τη ; συζυγου 
σου. Καί τωόντι μόλι; αύτή ώμίλησε με τόν πλοί
αρχον, τλλαξε τρόπου;, καί μοΰ έχασε πάλιν τό σέ 
βα;, ώς-ε, άν είχον όλιγωτέραν φοόνησιν 3·ά έφιλονει- 
κούσχμεν καί 3ά  ήρχοντο τά  άνω κάτω το ’σπήτι.

ΑΜΕΔ. 'Ω ! άηδίασα πλέον μέ αύτήν τήν ζωήν. 
(περιπατει λίαν κακοδιάθετο;) Δεν άρκοϋσιν, όχι, αί 
σκέψει;, αΐ υποθέσει;, αΐ δυτυχίαι αΐτινε; ώς βροχή 
πίπτουσιν επάνω μου, άλλα προσθέτονται και τα  πχ- 
ράπονα, αί οίκιακαί έριδε;. . . ώ ! λάβετε καί σεΐ; όλι- 
γην υπομονήν !

ΒΑΛ. Λοιπόν εύχχριτεΐσαι νά μή σέβωνται τήν 
μητέρα σου ; .  . .

ΑΜΕΔ. Ά π ’ ένχντίχ;- καί άν τ ι;  έτολμα δεν ~ ά. 
έμενεν ατιμώρητο;· σα; τό όρκιζ·μαι· 3α  ϋ,.ιμενον 
μάλλον προσβολήν εί; έμέ γενομένην. Συγγνώμην, 
μήτέρ μου. Ά λ λ ’ έάν ήξε-^ετε πόσον πάσχω έδώ 
(δεικνύει τήν καρδίαν)

ΒΑΔ. (μετά στουδής) Τί σοΰ συνέβη, χ*?α Ε40’·* 5 
ΑΜΕΔ. Ήξεύρετε πόσον τλπισα έκ τή ; έταιρια;

της Μασσαλίας.
ΒΑΛ. Κ ’ έγώ πι^εύω ότι «οκετά καλόν τόκον 

3ά σοΰ δώκουν αί μετοχαί σου τριάντα χιλιάδων φράγ-
3U0V.



ΑΜΕΔ. Τί λέγετε ; .  . . ή έταιρία βχρεωκόπη- 
σε· ύπήρξεν άτιμος άπάτη, παγίς ςτ,θεΐσα εί; τού; 
άπρονοήτους' το κεφάλαιον τ,το ιδανικόν...δέν ύπαρχε!

ΒΑΑ. Τί ακούω, παιδί μου ; .  . .
ΑΜΕΔ. Ναί· γαλλική μηχανορραφία ! Καί ήξεύ- 

ρετε δτν ό ’Ιγνάτιο; μοί έδάνεισε το ποσόν έκεΐνο, 
καί Κύριο; οίδε ύπο ποιους δρου; ! Τώρα έληξαν αί συν- 
αλλαγματικαί· ό ’Ιγνάτιο; έλπίζων όχι όλιγώτερον έ
μοΰ εί; τούς άγύρτας τής Μασσαλίας θ ά  συγκατένευ- 
εν είς την άνανέωσιν αύτών, άλλα σήμερον δέν δύνα
μαι να λάβω τίποτε πλέον παρ’ αύτοΰ, έννοεΐ νά κάμη 
χρήσιν τών δικαιωμάτων του.

ΒΑΑ. Καί δέν είναι δυνατόν νά καμφθή;
ΑΜΕΔ. Μοί έπήλθε μία σκέψις, άλλά. . .
ΒΑΛ. Τί, παιδί μου ; ’πέ το ’ς τη μητέρα σου.
ΑΜΕΔ. Νομίζω ότι ό ’Ιγνάτιος άγαπα την ’Αμα

λίαν.
ΒΑΛ. Τήν ’Αμαλίαν ; .  . .
ΑΜΕΔ. Έάν διά τοΰ συνοικεσίου τούτου ήδυνά- 

μεθα. . .
ΒΑΛ. Βέβαια μέ μιά προίκα πενήντα χιλιάδων 

φράγκων τήν όποιαν θά  καταβροχθίση. . .
ΑΜΕΔ. Τά πάντα θά  έδιορθοΰντο. . .άλλά  φο- 

βοΰμαι μή ή σύζυγός μου ! .  . .
ΒΑΑ. Ώ , νά τώβλεπα κ ι’ αύτό, νά φέρη δυς- 

κολίας δταν πρόκειται νά διορθώσεις τά  συμφέροντα σου!
ΑΜΕΔ. Όπωςδήποτε είναι ιδέα άνευ βάσεων !...

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'.
ΚΥΡΙΑΚΗΣ, έπειτα ΙΓΝΑΤΙΟΣ καί οί άνω.

ΚΤΡ. Σας ζητεί ό κύριο; Ιγνάτιος4 ’μπορεί νά 
έλθη ;

ΑΜΕΔ. Εύθύς.
ΚΤΡ. (σιγά προς τήν Βαλεντίνην) Κυρά, κόπιασε 

μ2ά Τίγμή ’ς τή σάλα γ ιατί κάτι έχω νά σας ’πώ. 
(Άμή, κυρά Ββρβαρούλα, τώρα θ ά  μάθτ, ή κυρά δλα 
σου τά  μυθικά.) (φ βΰγει)

ΑΜΕΔ· ’Ας ίδωμεν όποίας ιδέας έχει.
ΒΑΛ. Κάμε τά  πράγματά σου μέ φρόνησιν, παι

δί μου. (εξέρχεται)

ΣΚΗΝΗ Ζ\
ΙΓΝΑΤΙΟΣ καί ό άν&)

ΙΓΝ. Φίλτατέμοι.
ΑΜΕΔ. (<ριλοφρόνως) ΚαΘή»ατε,
ΙΓΝ. Εύχαρις-ώ πολύ. Ά ν δέν άπατώμαι, ώχρια- 

τε ’λιγάκι έμπρό; μου, καί δέν έχετε δά καί άδικον 
εις αύτό τό θηλάκιον κρατώ τάς συναλλαγματικάς σας, 
εις αύτό τό άλλο, σιμά ς’ τήν καρδιά μου, είναι ίν

ένταλμα συλλήψεως, δι’ ύμας, φίλτατέ μοι κύριε.
ΑΜΕΔ. Συλλήψεως;. . .
ΙΓΝ. Ναί· τό έλαβον πρό ολίγων ημερών, χωρί; 

να τό μεταχειρισθώ, διότι θά  έσυμφώνουν εί; τήν 
άνανέωσιν τών συναλλαγματικών, μέ μικράν αύξησιν 
τοΰ τόκου, δχι περισσότερον τοΰ είκοσι τοϊ; έκατόν. . . 
α ί ; τ ί διάβολο, χρΐ7 ΐανοί εϊμεθα ! .  . . άλλά σήμερον 
δέν δύναμαι· α ί μετοχαί σα; έχριωκόπησαν λοιπόν ;

ΑΜΕΔ. Λοιπόν θέλετε νά πληρώσω ; .  . .
ΙΓΝ. Ήμπορεΐτε ; .  . .
ΑΜΕΔ. Ό χι.
ΙΓΝ. Τότε. . .
ΑΜΕΔ. Θέλετε νά διατάξητε τήν σύλληψίν μου;
ΙΓΝ. “ϊσω; ναί, ίσως δχι.
ΑΜΕΔ. ΈξηγήΟητε.
ΙΓΝ. Έξηγοΰμαι έγώ,φίλτατέ μοι, είμαι ερωτευμένος.
ΑΜΕΔ. (Έφθάσαμεν προδόχή !)
ΙΓΝ. Ά λλά  τόσον ερωτευμένο;, ώς-ε είς ήλικίαν 

τριάκοντα όκτώ έτών, ή καρδία μου πενήντα χιλιά
δας παλμούς κτυπα εϊς μίαν ώραν άγαπώ μίαν ώ- 
ραίαν καί χαριετάτην κόρην τήν όποίαν τ,θελον νά 
δώσω μητέρα είς τά  τέκνα μου.

ΑΜΕΔ. Καί τ ί επεμβαίνω έγώ εις αύτά
ΙΓΝ. ’Επεμβαίνετε καί καλά μάλΐ7α, διότι ή πεοί 

ής ό λόγος είναι ή προγονή σας.
ΑΜΕΔ. (προσποιούμενος εχπληξιν) Πώς; καί είναι 

δυνατόν ;
ΙΓΝ. Έάν δι’ ύμών λάβω τήν χεΐρά της, ίδέτε άν 

είμαι % δχι ερωτευμένος, κάμνω κομμάτια τάς συν
αλλαγματικά; σας,

ΑΜΕΔ. Τ φόντι; .  . .
ΙΓΝ. Όμως, νά έξηγηθώμεν χαλήτερα, ό έρως 

μου είναι μάλλον κλασικός ή ρωμαντίκός! δηλαδή, θ ’ 
άνανεώσωμεν τάς συναλλαγματικάς, μέ τόν τόκον, ώς 
σας «πον, είκοσι τοΐς έκατόν. Δότε μοι λοιπόν μίαν 
άπάντησιν.

ΑΜΕΔ. Ύπάρχουσι πολλαί δυσκολίαι.
ΙΓΝ. Ά ς  λείψωσ; λοιπόν οί τόκοι.
ΑΜΕΔ. Ή Α μαλία είναι δεκαέξ έτών, καί σείς 

έχετε είκοσι δύο περισσότερον.
ΙΓΝ. Σάς παραχωρώ διορίαν ένός έτους διά τήν

πληρωμήν.
ΑΜΕΔ. Είσδε χήρος χαί πατήρ τριών τέκνων. . .
ΙΓΝ. Δύο έτών διορίαν λοιπόν.
ΑΜΕΔ. Η σύζυγός μου θ ’ άντιτή.
ΙΓΝ. Σας χαρίζω καί πέντ* χιλιάδας φράγκων,
ΑΜΕΔ, Καί ό πάππος;. , .
ΙΓΝ. Έπές-ρεψε ; .  , .
ΑΜΕΔ. Βέβαια.
ΙΓΝ. Λυποΰμαι !
ΑΜΕΔ. ©’ άρνηθή τήν σνγκατάθεσίν του.

ΙΓΝ. Τότε. . .τότε διατάττω τήν σύλληψίν σας· 
άπαντήσατέ μοι.

ΑΜΕΔ. Επιτρέψατε μετά μίαν ώραν 
ΙΓΝ. Θά έλθω. (απομακρύνεται ολίγον καί λέγει 

χα&’έαυτβν) Δέν είναι δά καί τόσω καλή δουλειά" 
ά; ίδωμεν τό είκοσι τοϊ; έκατόν εί; τριάντα χιλιάδάς 
φράγκων, εί; 2ν ετο;, φέρει ες χιλιάδα;, καί πεντε χι
λιάδες τάς όποίας τφ  δίδω είς δώρον, γίνονται ένδεκα 
/ιλιάδες. . . πολύ «τοιχίζει ή ωραία καί χαριες-άτη 1... 
•μω; ή προίξ ανέρχεται εί; πενήντα χιλιάδα; φράγ
κων. . .έπειτα ή κόρη πιθανόν να κληρονομηση · και 
άπό τον γέροντα, ό ι̂ς όπωςδήποτε ’γλίγωρα θ  άπο- 
Μ νη . . . ναί, ή ύπόθεσις δέν είναι κακή, είναι ύπό- 
Θεσις χ ρ η μ α τικ ή . Μετά μίαν ώραν θά  επιτρέψω καί 
τότε βλέπομεν. (απέρχεται)

ΑΜΕΔ. Δύσκολος εινα'. ή πραγμάτωσις τοϋ <Τυ<ί- 
ρικεσίου τούτου· άλλά δ ια τ ί; .  . . τό συνοικέσιον είναί 
εξαίοετον, καί έπειτα ή Σοφία συνείθισε πλέον να κα- 
μνη κατά τήν γνώμην μου, καί ή Α μαλία  θ ά  ύπα- 
κούση εις τήν μητέρα τη;· οέν θέλω νά χάσω καιρόν 
{πλησιάζβι είς Tb δωμάτιον της Σόφιας χαι κράζε;)
Σοφία, Σοφία

ΣΚΗΝΗ Η'.
ΣΟΦΙΑ καί ό άνω.

ΣΟΦ. Έχεις νά μοί είπης τίποτε ;
ΑΜΕΔ. Ναί, πρέπει νά σοί ομιλήσω διά τήν ευ

τυχίαν τής θυγατρός σου.
ΣΟΦ. Τής Αμαλίας ;
ΑΜΕΔ. Ούτω δέ θέλεις πεισθϊ) δτι άγαπώ τά

τέκνα σου δσω καί τόν Βαλεντίνον, άφοΰ άσχολοΰμαι 
•περί τήν ευτυχίαν των.

ΣΟΦ. Τέλος περί τίνο; πρόκειται ;
ΑΜΕΔ. Περί γάμου.
ΣΟΦ. Θέλεις λοιπόν νά μέ χωρίστις καί άπό τήν 

Ά ααλίαν ;
ΑΜΕΔ. Αί νεάνιδε;, άγαπητή μου, η ’γρήγορα ?ι 

άργά όφείλουσι νά παραιτηθώσι τή ; οίκογενείας των 
ίνα είσέλθωσιν είς μίαν άλλην.

ΣΟΦ. Τό γνωρίζω ! καί έχεις 'έτοιμον κανένα κα
λόν γάμον.

ΑΜΕΔ. Ναί, είναι εξαίρετο; ευκαιρία, άνήρ πλούσιο;.
ΣΟΦ. ’Ολίγον είπε;· ποιος ε ίνα ι; .  . .
ΑΜΕΔ. Ό κύριος ’Ιγνάτιος.
ΣΟΦ. Ό ’Ιγνάτιος ; .  - . ά I πιτεύει; δτι ούτω; 

έσκέφθης διά τήν εύτυχίαν τής θυγατρός μου ;
ΑΜΕΔ. Τό π ΐ7εύω θετικώς.
20Φ . ΉπατήΘης πολυ. Η άνισοτης της ηλικίας, 

β χαρα*τήρ τοΰ ’Ιγνατίου, θα  ησαν ήδη δύο μεγΐ7α 
έμπόδια, άλλά μένει τό ϊσχυρότερον δι έμ*.

ΑΜΕΔ. Καί τό έμπόδιον τοΰτο συνί7αται } · · · 
ΣΟΦ. Εί; τά  τέκνα τοΰ πρώτου γάμου· καί πι- 

7εύει; δτι έγώ τθελον παρασκευάσει είς τήν θυγατέρα 
μου αύτούς μου τούς πόνους, άντί νά τούς άπομα- 
κούνω διά παντός άπ ’ αύτόν ; .  . .

ΑΜΕΔ. Πολύ διαφέρουσιν δμως τά  πράγματα.
ΣΟΦ. Ά λ λ ’ οί γονείς τής άποθανούσης συζύγου 

τοΰ ’Ιγνατίου ζώσιν άκόμη, άν άλλα τέκνα γεννη- 
θώσιν, άναπόφευκτοι θέλουσιν είσθαι αί προτιμήσεις, 
τά  παράπονα. . . σκληράν έλαβον πείραν έγώ αύτή !

ΑΜΕΔ. "Ωςζ μετεμελήθης διά τόν δεύτερον γά 
μον σου;

ΣΟΦ. 'Ω, Άμεδαΐε ! π ΐ7.εύω δτι έπανειλημμένως 
σοί άπέδειξα τάν έρωτά μου, πΐ7εύω δτι υπήρξα σύζυ
γος μάλλον ή μήτηρ.

ΑΜΕΔ. Ά λ λ ’ έχεις εναντίαν γνώμην περί τοΰ
γάμου τής Αμαλίας.

ΣΟΦ. Τοΰτο θεωρώ καθήκον μου.
ΑΜΕΔ. Καί άν ή άνάγκη επέβαλλεν αύτόν ;
ΣΟΦ. Είναι άδύνατον.
ΑΜΕΔ. "Οχι ; .  . . άκουσον. Ή έταιρία τ ίς  Μασ

σαλίας έχρεωκόπησε.
ΣΟΦ. Πώ; ; .  . .κα ί αί μετοχαί σου . .
ΑΜΕΔ. Άπωλέσθησαν.
ΣΟΦ. Θεέ μου !.  . .
ΑΜΕΔ. Γνωρίζεις δτι ό ’Ιγνάτιος μοί έχορήγησε 

τάς τριακοντακισχιλίας λίρας, άλλά δεν γνωρίζει; οτι 
αί συναλλαγματικαί έληξαν, δτι έχει ένταλμα συλ- 
λήψεω; κατ’ έμοΰ, καί μόνον ύπό τάν όρον τοδ γά
μου είναι έτοιμο; νά συμβιβασθή, νά άναν*ώση τας 
συναλλαγματικάς, παρέχων μοι διετή παράτασιν πρό; 
πληρωμήν, άνευ τόκου, καί μάλΐ7α με θυσίαν μέρους 
τής πρός αύτόν οφειλής μου.

ςοφ . Ά !
ΑΜΕΔ. Λοιπόν ; , .
ΣΟΦ. Αύτη είναι ή σκληροτέρα ύψίτη δοκιμασία ! 

καί τολμάς νά μοί προτείνης αύτήν ; έγώ νά θυσιάσω, 
νά πωλήσω τήν θυγατέρα μου, τήν καρδίαν, τό μέλ- 
λ,ον όλου τοΰ βίου της ;—Ποτε δεν θά  το πραςω, το 
όρκίζομαι, ποτέ !

ΑΜΕΔ. (έςαπτόμενος) 2 ’ εύχαρΐ7ώ ! Έντός μια; 
ώρας λοιπόν με περιμένει ή φυλακή τών οφειλετών.

ΣΟΦ. Θά εύρωμεν άλλο μέσον . . . οίονδηποτε, 
δχι ομως αύτό, δχι, > .

ΑΜΕΔ. Σύ δεν δύνασαι νά διαθέστις τίποτε, μοι 
το είπε;, έγώ δεν ήξεύρω εί; ποιον ν ’ αποταθώ. . . τό 
παν λοιπόν έτελείωσε- είς τήν φυλακήν ! .  . . άλλά πριν 
γι ύπο7ώ τοιαύτην ατίμωσιν θ α  πραςω.. . .

ΣΟΦ. Τ ί; .  . .
(έκ τοΰ ιταλικού) (ακολουθεί)

1 Γ· Κ. ΣΦΗΚΑΣ.
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ύπο

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΟΠΣΕΒΙΚΗ

ΪΡΙΕ πλοίαρχε, έφώναξεν d πρωρεύς έκ. τής 
σκοπιάς αύτοΰ.

—  Τί τρέχει; ήρώτησεν d προσφωνηθείς.
—  Πις·εύω δτι διακρίνω προ ήμών ίς-οφόρον! έπι

δέ τοΰ καταςφώματός του κινούμενα λευκά αντι
κείμενα.

—  θ ά  εΐνε πιθανώς θαλάσσιόν τ ι πτηνόν. "Ε, 
Γιάννη, φέρε μοι το τηλεσκόπιον.

Ναυτόπαις σπεύσα; έξετέλεσε τό ποοσταχθέν.
—  Διάβολε! Ναυαγό'; κολυμβα εις &π#ς·ασιν [ 

άνέκραξεν ό πλοίαρχος διά τοΰ τηλεσκοπίου τά πρό 
αύτοΰ έπισκόπήσας.— Πηδάλιον άρις-ερά, διεύθυνσι; 
πρός ΑΒΑ.

—  Ό δυς-υχής κολυμβα έπι μιας κεραίας, εί- 
πεν ό υποπλοίαρχος, εις δν ό πλοίαρχος εδωκε τό τη 
λεσκόπιον ΐνα καί ούτος έξετάση τάς διαποντίους έκ- 
τάσ3ΐς. ΤΗτο εύτυχία δι1 αύτόν δτι ό Πέτρος ςίδε τό 
σημεΐόν του. Τίς οίδεν άπό πόσης ώρας πλανάται έπί 
τών κυμάτων.

—  Τοΰτο θ ά  τό μάθωμεν μετ’ ολίγον. 'Ετοιμά
σατε λέμβον,

Ό διάλογος ουτος έγένετο έπί τοΰ καταςφώματος 
τοΰ μονοκρότου L ’ ΑΐϊΙΟΓθΥΟίθ τοΰ πλοιάρχου Πέ
τρου Ραϊκόβιτς τόνων 650. Τά πλοΐον έναυπηγήθη τώ 
1802  έν Ένετία καί ήν τό πρώτον πλοΐον τοΰ έφο- 
πλιτοΰ 'Ροδόλφου Κοπσεβίκη. "Οτε έν έτει 1806  οί 
Γάλλοι έπολέμησαν πρός τούς Μαυροβουνίους καί 
'Ρωσσους, οί κάτοικοι τοΰ κόλπου τοΰ Cattaro (Boc- 
che d i Cattaro) διαταγή τοΰ ρώσσου ναυάρχου 
Σεγκαβίν έξώπλισαν ίδιον ς-ολίσκον έξ 22 πλοίων, 
ών τό μέγις-Qv ήν ή Amarevole έ'χουσα πλήρωμα 
200 άνδρών καί 18  τηλεβόλα τών 18  λίτρων. “Οτε δε 
τω 18 1 4  d κόλπος τοΰ Καττάρου έγένετο Αύς·ρια- 
κάς, ένεπέτασε καί ή Araorevole την αύς-ριαχήν 
σημαίαν. Έν έτει 1834  ήτο έτι πλώϊμο; καί μάλ'.^α 
«πες-άλη είς την Σινικήν έπί σκοπώ έμπορικφ. Έν τη 
εποχή ταύτη είχε λήξει τό προνόμιον τή ; έταιρίας τών 
Ανατολικών Ινδιών καί πολλοί κερδεσκόποι έφοπλις-αί 
έπροθυμοποιήθησαν νά ώφεληθώσιν έκ τούτου— πάντες 
δμως μάτην έκοπίασαν, έπειδή οί Σΐναι διετέλαυν έτι 
λίαν περιωρισμένοι έν ταΐς σχέσεσι καί έπιμιξίαι; αύτών.

Ούδενός ήττον καί ό 'Ραϊκόβιτς έν τή άπαπείρα. 
«ΰταΰ ταύτη άποτυχών, έπλεε νΰν πρός τό Τοπ-

king πλείονας επιτυχίας έκεΐθεν έλπίζων. Ό περαι- 
τ*ρο> έν τούτοις τοΰ πλοίου πλους ενεκα της δια- 
σώσεως τοΰ ναυαγοΰ παρεκωλύθη πλέον η δσον ένό- 
μισαν κατ’ άρχάς.

Ή σωσίβιος λέμβος ριφθεΐσα είς την θάλασσαν 
βιχεν έπανέλθη κομίσασα τον σωθέντα ναυαγόν. Μετά 
τάς δεούσας περιποιήσεις καί άφοΰ ένέδυσαν αύτόν, 
άναλαβών ούτος δυνάμεις έξέθηκε το} πλοιαρχώ και 
τοΐς περί αύτόν τά  έξης:

«Ε ίμαι ό πλοίαρχος τοΰ Πορτογα>λικοΰ πλοί
ου A fie  1 Izabel (ή πιςτί ’Ισαβέλλα) ονομα
ζόμενος Γουϊλιέλμος Barredo. Τό πλοΐόν μου επλε'ε 
άπό τοΰ Macao πρός τό Lieiltschu μετά φορτίου 
οπίου, τό όποιον έμελλε νά παραλάβνι έκεΐ Κινέζός τις 
λαθρέμπορος. Χθες ένω είχον διαβή την όδόν τοϋ
Hainan καί εύρισκόμην είς 109° 40' Α.Μ. άπό
Γρηνουϊχείου, δειναί κραυγαί Fogo ! F ogo! (πΰρ) 
μέ άφύπνισαν.

ΐίΕ ί; τών ναυτών μετά της έκφράσεως άμέτρου 
φρίκη; προβαλών άπό τοΰ οπαίου τή ; άποθήκης άνηγ- 
γειλέ μοι δτι άνεφλέχθη ή άποθήκη τοϋ οίνοπνεύ- 
ματο;. Ό τροφοδότη; κατελθών μετά ελευθέρου φω
τός δπως λάβη τήν διά τούς ναύτας ήμερησίαν δόσιν 
ρωμίου, έπέθηκε τό φώ; έπί τοΰ βαρελιού· σπινθήρ τ ι; 
έκ τούτου έκπηδήσα; είσέδυ έκ της άνω άπής καί. 
μετέδωκε τό πΰρ εί; τό οινόπνευμα, δπερ διαρρήξα-* 
τό βαρέλιον έξεχύθη φλεγόμενον καθ’ ολον τόν χώ
ρον τη ; άποθηκη;.

«Ή  φρικώδης αΰτη αγγελία μοί άφηρεσε πρός τιγ- 
μήν τήν παρρησίαν τοϋ πνεύματος· δέν έσκέφθην δτι 
καιόμενα οινοπνεύματα δέν άποσβεννυνται δι’ ΰδατος 
καί διέταξα τού; ναύτα; έπί τά ; αντλίας.

«Ή  διαταγή μου έξεπληρώθη, άλλ’ αί φλόγες 
έξετάθησαν έτι μάλλον, καί μετ’ ολίγον τρξαντα 
καί τά  λοιπά βαρέλια φλεγόμενα.

(< Τότε δέ μόλις έσκέφθην νά σβέσω τό πΰρ διΤ 
άποκλεισμοΰ τοΰ άέρος. "Έόωκα τάς προσήκουσας 
διαταγάς, άλλ’ ήτο ήδη πολύ άργά ! Ή ές·ία τοΰ 
πυρός είχεν τδη πολύ έκταθή, d δέ καπνός καθίς·α 
Την άπόσβεσιν λίαν δυσχερή. Αί φλόγες έπί μάλλον 
έξηπλοΰντο. Έν τούτοις οί γενναίοι μου άνδρες ύπέ- 
μενον. Έπί ς·ιγμήν έπανηλθέ μοι ή έλπίς, δτε εί- 
δον τάς φλόγας ταπεινουμένας.

}}Φρικώδης ά π ά τη ! Αί φλόγες ήλαττώθησαν μό
νον, διότι τά καιόμενον ρευστόν διαπεράσαν τό ά- 
πηνθρακωμένον ήδη εδαφο; διεισέδυ φλεγόμενον είς 
τάς χαμηλότερα; τοΰ πλοίου κοιλότητας, έν αίς έ- 
φυλάσσοντο τά  έπικουρικά τοϋ πλοίου εξαρτήματα! 
βεβρεγμένα διά τοΰ οινοπνεύματος περιεχύθησαν τα 
χέως ΐς·οί καί ίς·ία ύπό άδηφάγων φλογών, καί 
τότε έσχημάτιςα τήν άπέλπιδα πεποίθησιν δτι τά

πλοΐόν μου ήν άμετακλήτω; άπολωλό;.
«Έν τούτοι; προσεκολλήθην ένί άπομένοντι έτι,πλήν 

σαλευομένφ, καλάμω. Διέταξα ν ’ άνοίςωσι τήν ο
πήν τής τρόπιδος, δπω; είσελθόντο; τοΰ θαλασσί
ου ΰδατος άποσβεσθή τά πΰρ. 'ίσως δε είτα έμ- 
φράξαντες αυθις τήν οπήν ήθέλομεν δυνηθή νά ές- 
αντλήσωμεν τά ΰδωρ.

«  Ματαία έλπίς ! Ή τοόπις ήνοίχθη καί τά πλοΐ
ον τρξατσ ήρεμα βυθιζόμενον, άλλ’ ούδεμίαν ελπί
δα έντεϋθεν ήδυνάμεθα νά περιμένωμεν! διότι τά 
πΰρ είχεν ήδη καί προς τά  άνω προοδεύσει καί 
λάβρον έπεζήτει τδη τά κατάςρωμα.

«ίΛέαβο; έπί τοϋ κατατρώματο; κειμένη κατε- 
λήφθη ύπό τών φλογών πριν r  ήμεΐς δυνηθώμεν νά 
τήν άπομακρύνωμεν. Επομένως πλί,ν τοΰ μικροϋ 
έφολκίου, δπερ άτυχώς ύπό τών κυμάτων τής τε- 
ταραγμένης θαλάσσης έπί τοΰ πλοίου σφενόο'Ίσθέν 
συνερράγη, μόνον ή μεγάλη λέμβο; ύπελείπετο ή
μΐν διά πασαν ένδεχομένην απόπειραν διασώσεως.

«Διέταξα νά έξοπλίσωσιν αύτον καί νά πληρώ- 
σωσι τροφών. Ά μ α  τούτου γενομένου, οί ναΰται 
άνευ περαιτέρω διαταγή; μου καταλιπόντε; τά πλοΐ
ον ένεπήδησαν έντό; αύτη;. Έπί τοΰ πλοίου είχον 
προσέτι καί τά ; δύο μου 3^γατέρα;, δύο θαλερά 
3υγάτρια τά μέν 17 , τό δέ 19  Μαΐου; άνθοφό- 
ρου; ζήσαντα. Έγονυπέτησαν παρ’ έμοί καί δεό
μενα τή ; Santissima virgen ήμέλησαν νά κα- 
ταλάβωσι καί ταΰτα ασφαλή τινα έν τη λέμβω 3-έσιν.

<<Έφώναξα τότε τοΐς ναυταις δτι όφείλουσι νά 
συαπαραλάβωσι τάς θυγατέρας μου έν τη άπο- 
σπασθείση τδη τοΰ πλοίου λέμβω. Ά λ λ ’ ό ά- 
σπλαγχνο; μάγειρο; έφρόνει δτι ή λέμβος ήτο 
ήδη ύπέρμε^ος καί αί τροφαί άνεπαοκεΐς- εξοργισθεί; 
ήπείλησα τον άθλιον έκεΐνον δτι ήθελον πυροβολήσει 
κατ’ αύτοΰ «ν μίαν έτόλμα νά προσθτϊ λέςιν.

ΐίΟ ϊ λοιποί ναΰται υπήρξαν φιλανθρωπότεροτ έ-  
πλησίασαν αύθι? την λέμβον καί έδέχθησαν έντό; 
αύτή; την Λίζαν καί Έρριέταν μου. "Ηδη έβλεπον 
καί έγώ δτι ή λέμβος ήν ύπερμέτρω; πλήρης, καί 
δαως επρεπε νά είσέλθωμεν ετι d πηδαλιούχος καί έγώ.

« Συνεβούλευσα τοίς ναύταις νά έλαττώσωσι τά βά
ρος τών τροφίμων, ούτοι δμως ούδέν περί τούτου τθε- 
λον ν ’ άκούσωσιν. Ό πηδαλιούχος, άλλως άτρόμητος 
σύντοοφος, άπωλέσας έν τ?ϊ ταραχή ταύτη τά 3-άρ- 
ρο; βτύτοϋ έρρίφθη εί; τήν 3-άλασσαν καί έκολύμβα 
πρό; τήν λέμβον παοακαλών ίκετευτικώ; τού; πρό- 
τεοον ύφις·αμένου; του ΐνα δεχθώσιν καί αύτόν έν αύ
τή. Τινέ; τών ναυτών προέτειναν νά συμπαραλάβωσιν 
εμέ μάλλον, διότι μετ’ άμφοτέροιν ήμών ή λέμβος ή
δύνατο νά βυθισθή. Έγώ δμω; βλέπων τοϋ πηδαλι
ούχου μου τόν φόβον, παρητήθην τής σωτηρία; καί

παρεχώρησα τήν 3έσιν μου είς έκεΐνον, άρκισθέντα μοι 
νά άδηγήση, άν σωθώσ:, τάς θυγατέρας μου είς τήν 
έν Λισαβώνι οίκογένειάν μου. Έγώ δέ ό πλοίαρχος 
τής A F i e l  Izdbel μόνος παρέμεινα έν αύτή ΐνα 
μετ’ αύτής συναπωλεσθώ.

« Α ί 3-υγατέρες μου ήθελον νά μερισδώσι τής τύ
χης μου, προέτρεψα έν τούτοι; αύτάς νά παραμείν&>σιν 
έν τή λέμβω, ήτις μετ’ ολίγον εύρίσκετο μακράν τοΰ 
πλοίου καί έμοΰ.

«Α ί φλόγες είχον έν τούτο;ς καταφάγει μέγα μέρος 
τοΰ πυθμένος τοΰ πλοίου, δπερ κατεβυθίζετο τότε 
άλοσχερώς καί ταχέως. Έγώ δε έμπράς παρά τήν 
πρώραν ίς-άμενος έθεώμην υ.ζ τού; βραχίονα; έπί 
τοΰ ς-ήθου; ές-αυρωμένους τό φρικωδώς ώραΐον έ
κεΐνο 3-έαμα.

«Κεραία άπό τοδ μέσου ίτοϋ άποσπασθεΐσα έ- 
κυλίσθη καιομένη πρό τών ποδών μου. Ή 3ερ- 
μότης έγένετο άνυπόφορος καί άπεφάσισα νά έκ- 
δώσω ταχέως τήν άπόφασίν μου . . .Έρρίφθην εί; 
τήν 3-άλασσαν καί ήρχισα κολυμβών.

« Δέν είχον άπομακρυνθή τοΰ πλοίου δσον δί; 
τά μήκο; αύτοΰ, δτε έγένετο τοΰτο άφαντον πρό 
τών οφθαλμών μου έντό; τη ; 2-αλασσίας άγκάλης, 
ήτις εύοεΐα άνοιγεΐσα έκάλυψεν αύτό έντός τών 
ύγρών κόλπων αύτής.

«Ή  έκ τής καταβυθίσεως τοΰ πλοίου προκύψασα
3-αλασσοδύνη συμπαρέσυρέ με ολίγον, ώςτε μετά κό
που ήδυνάμην νά κρατώμαι έπί τής έπιφανείας 
τοϋ ΰδατος. Τοΰτο δμως έγένετο καί πρός εύτυχί- 
αν μου, διότι ή ^αλασσοδίνη αΰτη {λ£ έφερεν 
πλησίον τής κεραίας, ήτις μικρόν πρότερον πυρι
φλεγής εί/ε καταπέσει πρά τών ποδών μου έν τώ 
π λο ίω  καί νυν έσβεσμένη περιες·ρέφετο έπί τής έπι* 
φανεία; τοΰ ΰδατος. Γενόμενο; κύριο; αύτή; κα- 
τώρ6ωσα διά ταύτης νά διατηρηθώ έπτά δλα; ώρας 
έπί τή ; έπιφανείας τοϋ ΰδατος. Τό ύμέτερον τρι- 
ΐς·ιον εινε τό πρώτον πλοΐον δπερ εϊδον καί, ευ
λογητός ό Θεάς, είδατε εγκαίρως τά σημεΐόν μου 
καί μέ έσώσατε.

« ’Οφείλω ύμϊν αίωνίαν ευγνωμοσύνην άλλ’ έάν 
εινε δυνατόν επιθέσατε έπί τή ; μεγαλοθυμία; σα; 
ς-έμμα, άναζητοΰντε; τοΰ; έν τή λέμβφ ναυαγούς. 
Ά ν  κατορθώσητε νά σώσητε καί τάς θυγατέρας 
μου ή ευγνωμοσύνη μου ες-χι άπειρος.»

Μετά ζωηροΰ ένδιαφέροντος καί συμπαθείας ·?- 
κουσαν οί ναΰται τή; διηγήσεως τοϋ Πορτογάλλ.ου. 
Ά μ α  έτελείωσεν είπεν d 'Ραϊκόβιτς.

—  Εύ^αρίς-ως έπιθυμώ νά πράξω δ,τι δύναμαι 
δπως σώσω τούς άτυχέΐς ναυαγούς. Ποΰ δμως πρέ- 
πε’. νά ζητήσω αύτούς ; ή θάλασσα είνε τόσον εύρεΐα !

—  Ποϋ εύρισκόμεθα νΰν ; ήρώτησεν d Barredo.



—  Είς τήν γραμμήν 109°, 32' Α.Μ. καί 20° ι 
8' Β.Π.

—  Τόσω μακράν τδη ; Τότε ανάγκη πάντως νά 
άποκλίνητε της όδοΰ ύμών· διότι καθ’ ήν ώραν άπήρ- 
-[ ετο ή λέμβος έφώναξα τφ  πηδαλιούχφ νά διευθύν/ι 
την λέμβον πρός Α καί νά ζητησ/ι νά φθάση τό ά~ 
κρωτήριον Capi είς την έγγυτέραν ακτήν.

—  Ή παρέκκλησις δμως δέν εΐνε τόσον μεγάλη, 
είπεν ό 'Ραϊκόβιτς ρίψας έταςτκόν έπί τοΰ χάρτου 
βλέμμα. Άπέχομεν έκεΐθεν 23 περίπου μίλια καί άν 
πλέωμεν μετά της ταχύτητας ταύτης έντός 4 ώρών 
θ ά  είμεθα έκεΐ. Έν τη άναζητήσει λοιπόν καί τη 
έπανόδφ δέν θά  χάσω εί μη μίαν ήμέραν. Ό έροπλι- 
λής μου εΐνε λίαν φιλάνθρωπος, ώςτε θέλει έπαινέσξΐ 
τάς πρός σωτηρίαν ναυαγών ποοσπαθείας μου,

—  ! πόσον ευγνώμων είμαι πρός ήμας διά
τήν μεγαλόψυχον άπορ^σίν σας,! Μοί άποδίδοτε τό 
δεύτερον ήδη τήν ζωήν! Άνέκραξεν ξνθουσιών ό
Barredo.

Ό 'Ραϊκόβιτς διέταξε τότε αλλαγήν κατευθύνσεως 
καί τό πλοΐον έ"ράπη ΑΒΑ. Μετά 4  ώρας έπλησία- 
σαν τό άκρωτήριον C am i καί παοέπλευσαν τάς άκτά; 
πρός Β. Πάντα τά  παραπλέοντα σινικά πλοιάρια προς- 
κληθέντα ήρωτήθησαν, άλλ ’ ςι’.)δέν αύτών έγνώριζέ τι 
περί τών ναυαγών.

Καί αύθις τέσσαρες όλαι ώραι ματαίων ερευνών δι- 
έρρευσαν καί ή ήμέρα τρξατο κλίνουσα πρός τήν δύσιγ. 
Εϊχον τδη φτάσει παρά τάς έκβολάς τοΰ ποταμού 
Τclling-tailg-tsclliang. Περιττόν έθεώρουν πλέον 
άμφότεροι οΐ πλοιάρχοι νά συνεχίσωσιν έπί τά  πρόσί<» 
τόν πλοΰν αύτών, καθ’ όσον άπίθανον ήτο δτι οί ναυ
αγοί έπί τοσοΰτον άπεμακρύνθησαν, Ό Barredo π ι-  
θανώτερον έθεώρει δτι οΐ άναζητούμενοι είχον προς- 
ορμισθή ειτε §ΐς τήν νήσον H ainan, ε’ίτε είς τήν με
ταξύ τοΰ Cami καί Paischa ηπειρωτικήν ά - 
κττ,ν. “Οθεν ό 'Ραϊκόβιτς άπεφάσισεν έκεΐσε νά δι- 
ευθύνη τάς έρεύνας αύτοΰ. Ζήτημα μόνον ήν άν έπρε
πε νά διέλθωσι τήν νύκτα ένταΰθα άγκυροβολήσαντες, 
ή νά έξακολουθήσωσι πλέοντες έν τώ άνοικτφ πελάγει. 
Λιά τον φόβον τών άπειρων πειρατών, οΐτινες τάς θα- 
λάσσας ταύτας έπλήρουν, άπεφάσισεν ό πλοίαρχος 
νά θαλασσοπλοήση δι’ δλης τής νυκτός. "Οθεν ς·ρέ- 
ψαντες τά  ΐ7ία έπλευσαν πρός Ν.

Ή νύς ήν σκοτεινή. Πυκνόν νερών προκάλυμμα δι- 
έκοπτε τήν μέχρι της γ?,ς διεύθυνσιν τών άκτίνων 
της πανσέληνου. Αίφνης τό πλοΐον ήσθάνθη δεινόν 
τιναγμόν, δς-ις τούς μέν κοιμωμένους άρύπνισε τούς δε 
άγρυπνοΰντας όρθιους έπί τοΰ καταςφώματος έρόιψεν 
χαμαί. Ό πλοίαρχος εσπευσεν ημίγυμνος έπί τοΰ κα- 
τας-ρώματος. Ή κορβέττα ειχεν έπικαθήσει έπί υφά
λων.

Έν μεγίς-η ψυχραιμία έδωκεν ό'Ραϊκόβιτς τάς δια- 
ταγάς αύτοΰ. Οί άνδρες έξεπλήρουν αύτάς κατά γράμ
μα καί μετ’ ολίγον έγνώσθη δτι κορβέττα είχεν έπι- 
καθήσει έπί αμμώδους άκτ/,ς καί άνευ οΰδεμιάς βλάβης.

Ό Barredo συνεβούλευσε νά ζητήσωσιν διά βο
λών τών τηλεβόλων βοήθειαν, άλλ’ ό πρωρεύς είπεν 
δτι τοΰτο τθελε προκαλέσει τήν προσοχήν τών πειρα
τών καί προκριτότερον έκρινε ν ’ άναμείνωσι τήν έπά- 
νοδον τών ύδάτων, άτινα τ,θελον ανυψώσει αύθις τό 
πλοΐον καί ήθελον διευκολύνει τόν πλοΰν αύτοΰ. Τό 
χρονικόν τοΰτο διάβημα ήν φυσικώς διά τον περίρρον- 
τιν πατέρα φρικώδης άγωνίοζ.

ΊΙ. ήμέρα ύπέρωσκε καί ή κορβέττα έπεκάθητο 
ετι 7»ρεώς έπί τής άμμου. Σινικόν πλοιάριον έπιφανεν 
έδρεψε τά  icia αύτοΰ καί έπλεε ταχύπλουν πρός τ& 
πλοΐον, διαγνοΰν δε τήν αιτίαν τής ακινησίας αύτοΰ, 
άνέκρουσεν αύθις πρύμναν.

τ—5 Λιάβολε! ύπεντοθόρισεν ό Barredo- ύπο̂  
πτον πλοΐον! άπόζει πειρατισμοΰ! Θά ήτο λαμπρά 
όντως έκπληξις άν ένταΰθα καθηλωμένοι άναγκα- 
σθώμεν ν ’ άποκρούσωμεν έπίθεσιν Σινών πειρατών!

—  Ά  μπά! άπήντησεν ό :Ραϊκόβιτς μετά έκ- 
φράσεως καταφρονητικής. Ή Amorevole εΐνε έτοιμη 
νά ύποδεχθή αύτούς καί νά επίδειξη τούς όδόντας της.

Καί ταΰτα λέγων ερριψεν ύπερήφανον βλέμμα έπί 
τών εξ τηλεβόλων του τών 15  λιτρών, άτινα έκειν- 
το έπί τοΰ κατατρώματος καί άπετέλουν τόν δλον 
της κορβέττα; εξοπλισμόν, καί έξ’ηκολβυθησεν.

—  ''Οτε ό έροπλις-ής μου μέ διέταξε νά πλεύ- 
σω πρός τάς θαλάσσας ταύτας ϋπελόγισε πάντως τήν 
πιθανότητα της μετά πειρατών συγκρούσεώς μου, δι’
§ καί έπηύξησε τό πλήρωμα τοΰ πλοίου μέχρι 30 
άνδοών. “Οσω λοιπόν καθηλωμένοι καί άν είμεθα 
ούδείς πειρατής θά  τολμήση ατιμωρητί νά πλ>η- 
σιάση ήμας.

Ό λίγαι ώραι παρήλθον καί ιδού ολόκληρος 70- 
λίσκος σινικών πλοιαρίων έπεφάνη πρύς τήν κορβέτ
τα  κατευθυνόμενος.

—  Διάβολε ! άνέκραξεν ό Barredo κατάπλη
κτος, ολόκληρος τολος πειρατών.

—  Νομίζετε δτι εινε πειραταί ;
τ— Είμαι βέβαιος.
—  Οΐ άνδρες έπί τοΰ κατατρώματβς ! Έτοιμά·· 

σατε τά  τηλεβόλα !

(ακολουθεί) (έκ τοΰ Γερμανικοΰ) .

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΙ2.
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IL DI' 11 DEL G1UGN0 1885  
FAUSTΟ FELICE 

IN CUI

MONSlGJiOR D10M SI0 KICOLOSI
VESCOVO ELETTO 

DELLA CHIESA LATINA 
D I  Z AN Τ Ε E C E F A L Ο Ν I A 

GIUNGEVA A CORFtJ 
DIRETTO A ROMA 

PER LA SUA EP1SC0PALE CONSACRAZIONE

F U I C E S C O  D I  « Ε Κ Τ Ο
A TESTIMONIANZA 

D I  AFFETUOSA STIMA 
DEDICAVA.
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A festeggiare il giubilo 
Che irradia i nostri volti 
II degno e amato Presule I 
Qui ci bramb raccolti 
Onde aver noi partecipi 
Di Sua gioconditi.

Allor che il nunzio giunseci 
SulT ali della Fama 
Che di Zacinto a reggere 
La Chiesa il Ciel v i chiama 
11 labbro sciolse il cantico 
Che ci detto amistit.

Ed applaudimmo al vigile 
Di Piero Successore 
Che coronare il merito 
Sa d’ immortal fulgore, _
Se amiche in voisaccoppiano 
La Scienza θ 1’ Umilta.

Voi giovanetto mietere 
Sapeste i primi allori·,
E la Sapienza accogliervi 
Voile tra’ suoi cu lto ri;
Per contemplar poi iulgido 
II Ver nella Deita.

Di pio Pastoi* sollecito 
Lo cure dividesto ·,
E proteltor del misero 
Insieme a Lui vi fcste,

O D E
Ond’ Ei v i schiuse il florido 
Sentiero dell’ onor.

Or Voi salutan ilari 
Di Propaganda i figli 
Che vi desiano fervidi 
Di rose oraati e gigli 
II vostro ovile a pascere 
Anni sereni ognor.

Al nostro gaudio associasi 
La fervorosa prole 
Di quell’ Umil che in tenebre 
Splend^ qual novo Sole ;
E in tenero connubio 
La Poverta spos6.

Gia tutto in festa adornasi 
II florido Elicona,
E le Camene tessonvi 
Di lauro la corona,
Ch0 del suo mel Polinnia 
II vostro verso orno.

Che se Corcira allegrasi 
Del caro suo Pastore, 
Zacinto ancor allietasi 
Del nuovo Suo Rettore,
E indolcc amplesso stringonsi 
Nel colmo del gioir.

In bianco velo scendere 
Cinto d’ ulivo il crino,

Adorna di bell’ iride,
Dalle magion divine 
Veggo d* Amor la Figlia 
Sui vanni del desir.
Giorni felici scorrere 

Voi vi vedrete in’ seno.
Canto sull’ aurea cetera,
E d’ ogni ben terreno 
Trascenderk la grazia 
Dono del mio Signor.
E se d’ Averno il demone 

A lotte vi destina,
Deh, non temete, impavide 
Vi sosterra Divina 
Fede a vittorie solita 
Cho irride il suo furor.
In aere piu spirabile 
Vedrete la procella 
Cangiarsi per voi rapida, 
Fidando in quella Stella 
Che a scorta dell* uom misero 
II Nume gli don6.

j Dtese ·, ma pria di riedere 
Ove il mortal s’ india,
V£r loro i rai cerulei 
Chinb amorosa e pia,
E con sorriso angelico 
In fronte le baeio.



SUA ECCELLENZA REVERENDISSIMA 
MONSIGNOR

D[0NIS[0 KICOLOS[
YESCOVO ELETTO 

DELLE CHIESE LATINE DI ZANTE E CEFALONIA 
NEL DI' 11 GIUGNO 1885  

IN CUI 
PASSANDO PER CORFU 

RECASI A ROMA 
PER RICEVERE LA CONSACRAZIONE

I C H I O K I C I  C O R C I R E S I
AUGURANO 

SALUTE E FELIC1TA.

S O Τ Τ O

Eco fedele d' amistk, plaudente 
L’ accento volgo a Te, Nuovo Pastore,
A ll’ amico inneggiando, giustamente 
Delle Infule levato al sommo onore.

Le doti io non encomio di Tua mente,
Ne il Tuo di carita si acceso cuore,
N6 la grazia del dir si commovente
Che Γ alme infiamma di virtu a ll’ amore.

Taceio dell’ opre, che pregiato e caro 
A Zacinto ti fer patria diletta,
Ova rispl«nde il nume Tuo si chiaro.

Solo i nostri diro voti sinceri:
«Ogni ben che Ί Tuo cor dal Cielo aspetta,
>? Sempre, per Te, pel Gregge Tuo, s’ avveri ! »

L ’ amico T- A■ P.


