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( Ι υ ν ί χ ί ι α '  t i i s f o η γ .  φ Λ λ ο ν . )

Β 1.

Ινα τά  τ ά ;  τέσσαρας τή ;  πρωία; άφήκα πλέον 
τό ρογχαλιτόν ¡μου· δέν είχα βεβαίως εντελώς 
καί έξ ολοκλήρου άναπαυθή, άλλά  τό  οίκημα 
δέν ήτο πλέον υποφερτόν. Μέ είχον καταφάγει 
οί ψύλλοι. Δέν ήξεύρω άν ε”χ ετε  παρατηρήσει ότι 
τά  ζωύφια έκεϊνα κυνηγούσι πρό πάντων τούς 
ξανθούς· άναγκαζομαι λοιπόν νά έξέλθω έξω 
είς τό  ύπαιθρον διά νά τιναχθώ . Ζ η τώ  νά [/.ου 
δείξουν καί του Λεοπόλδου τό  οίκημα καί τόν 
ευρίσκω γραφοντα έπί τώ ν γονάτων του.

«  Τ ά  βλέπεις λοιπόν! τ ω  λέγω , ό τ ι δέν φο
νεύονται πάντοτε οί άνθρωποι. »

’ Εκείνος ¡/.οί έτεινε τη ν χεΐρα, έκλεισε το χαρ
τοφυλακίου του καί τό  έ'ρριψε χαμαί έπί τού χω - 
¡μχτοστρώτου έδάφους τής καλύβης του.

«  Ύπάγωριεν νά περιπατήσω[/.εν, είπεν- ή θέα 
είναι έξαισία άπό έδώ.

—  Ί Ι  θέα ! τέτο ια ις ώρα ις! Έ χομεν τόσα  νά 
εΐπωμεν διά σέ, δ ι’ έαέ, διά τη ν νίκην! "Ελαβες 
τώρα πρώτον τό  βάπτισχ,α τού πυρός, πα ιδί 
μου, καί άν έφερες ¡/.αζί σου καθρέπτην θά κά- 
υ.ης καλά  νά ΐδης τό  ε'νδοξον πρόσωπόν σου !

—  Δέν βαρύνεσαι, απλούς σ τρα τιω τικός περί
πατος !

—  Πολύ ¡/.ετριόφρων είσαι, καλέ μου- δέν 
ήτο στρατιω τικός περίπατος, άλλά  κατόρθωμα 
στρατιωτικόν, τό  όποιον άφεύκτως. θά άναγραφή 
είς τόν Μ η τύ το ρ α  το ν  Σ τ ρ α τ ο ί ’. Είσαι ευχαρι
στημένος άπό τόν έαυτόν σου ; ύπήρξες ευ τυχής; 
Τ ι είδες;  τ ί  έκαμες : τ ί  ήσθάνθης;

—  Κ α τά  πρώτον έφοβήθην τρομερά ¡μήπως 
φοβηθώ.

—  Το ’ξεύρω αύτό, παλληκαρι ¡/.ου, έπειτα ;
—  'Ε π ε ιτα  . . . .  Τίποτε.
—  ’ Ησθάνθης ό τι δ ισ τά ζω ν  περί τού εαυτού 

σου είχες άναξίως συκοφαντήσει, τόν υιόν τού 
πατρός σου. Ώργίσθης τό τε  καί έπειδη όταν τις 
όργίζη τα ι θέλει μέ κάποιον νά ξεθυυ.ζνη, έξεθ,- 
¡/.ανες είς τή ν ραχιν τού έχθρού. Δέν είναι 
άλήθεια ;

—  Περίπου. 

τ ο μ ο £  ιζ * .—

—  Το  βέβαιον είναι ο τι ίέ ν  έφερθης &σγ·ί\υ.ν. 
διά πρωτόπειρος ’πού είσαι . . . .  Ά λ λ ’ ας ύπα- 
γωμεν τώρα  είς τή ν συνάθροισιν τώ ν  λόχων.

—  Τ ί νά κάυ.ωμεν ;
—  Διάβολε ! Ν ά  άκούσωριεν τή ν  δ ια ταγήν 

τή ς  ήμέρας. »
Έκοκκίνισεν ώς παιδίον, τό όποιον συλλαυ,βα- 

νουσι κλέπτον γλυκ ίσματα  καί έπροφασίσθη ότι 
δέν ήδυνατο, δ ιότι ήθελε κατεπειγόντως νά στεί- 
λη  το  γραυ.μα τής ¡μητρος του. Ή  επιμονή του 
νά ¡μή έλθη είς τή ν συνάθροισιν ¡μοί έκαιμε πολλήν 
έντύπωσιν, δέν ήξευρα τ ί  νά εϊπω καί έσκέφθην 
¡/.ήπως είχεν ύποπέσει είς κα;μ[/Ιαν αδυναμίαν καί 
κα;μμίαν παρεκτροπήν, καί δ ιά  τούτο δέν ήθελε νά 
άκούση τήν δ ια τα γή ν  τής ήμέρας. Ά λ λ ά  πού ! 
τό  πρώτον όνομα, τό  όποιον είς τ ά  ώ τά  ¡/.ου άν - 
τήχησεν ήτο τό  ονομά του. Ό  σ τρα τηγός ευχα
ριστεί τό  στράτευμα δ ιά  τή ν λαμπράν αύτοϋ 
διαγιυγήν, έκαμνε δέ ειδικήν ¡μνείαν τού θάρρους, 
οπερ τινές είχον δείρει έν τή  συμπλοκή καί τού 
ήρωισμού τού άνθυπολοχαγού δέ Γαρδελύξ, όστις, 
μόνος, είχε σπεύσει είς τό  (μέσον τώ ν  Α ρ ά β ω ν 
ϊνα σώση δώδεκα άνδρας τού λόχου του, οί 
όποιοι είχον άσυνέτως έκτεθή. Ό  αύτό; δέ άξιω- 
ματικός καί άλλο είχε κά;/.ει κ α τά  τή ν αυτήν 
ήξεραν κατόρθωμα, πρώτος είχεν είσέλθει είς τό  
ώχυρωαένον φρούριον τώ ν  Β έ ν ι- 'Γ ά λ α .

Μέ φαντάζεσθε· ούτε λέξιν ήκουον πλέον, τρέ
χω  πρό; τή ν καλύβην του. Α κόμ η  έγραφε! Π ετώ  
τά  παληόχαρτά του είς τόν άέρα καί άρχίζω  
τά ς  έπιπλήξεις.

—  Ο ϋτω  λοιπόν φέρεσαι πρός τους φίλους σου! 
Μέ περιπαίζεις ώς νά ή;/.ην βλάξ, ώς νά ήμην 
κτήνος ! Δ ι ’  αύτό δέν ήθελες νά έ'λθης είς τήν 
συνάθροισιν ; "Ηξευρες, άνόητε, ότι έπρόκειτο νά 
έπαινεθής. Έπολέρεησες ώς λέων καί φοβείσαι νά 
τό  άκούσης; Κ α ί μ έ ' έκαμες νά δ ιστάσω  σχεδόν 
περί τού θάρρους σου !

Ώρείλουν, έφώναζα, έκλαια, τόν έφίλουν καί 
τόν έγρόνθιζον ώς καλός Ά λσ α τό ς .

'Εκείνος δέ, κάτωχρος, ¡/.έ έκ ύ ττα ζε  ¡μέ τούς 
οφθαλμούς άπλανεΐς.

« Συγχώρησόν με, ¡/.οί έ'λεγε· όέν ήμην βέ
βαιος ............δέν ήξευρα άν όσα ¡μοί συνέβησαν
ήσαν τω  όντι 6,τ ι  πρέπει νά όνομάζητα ι σ τρα 
τιω τικόν θάρρος. Δ ιά  τούτο δέν έτόλμησα νά ε'λθο>
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μ αζί -του εις τή ν συνάθροισιν, δ ιό τι επί τέλους αν 
ό στρατηγός δέν ήθελεν άναφέοεε τό  όνομά [/.ου 
δέν θά έτόλμων μέν νά έχω παράπονα, άλλα  θά 
τό  ήσθανόμην. . . .

—  Δέν υπήρχε, φίλε ¡/.ου, φόβος δ ι ’ αύτό, ό 
στρατηγός είναι δίκαιος καί ήξεύρει νά διακρίνη 
τούς ανθρώπους του.

—  Έμ.πρός λοιπόν τώρα  ! Πρέπει νά υπάγω 
νά τόν ευχαριστήσω.

—  Έ χ ε ις  καιρόν έπειτα · τώρα  θά άναπαύη- 
τα ι δ ιό τι αρκετά έκοπίασε χθες διά. τή ν  ηλι
κίαν του.

—  Τ ό τε  λοιπόν ας περιπατήσωμ.εν. Αίσθάνα- 
;/.αι ανάγκην περίπατου.

—  Είσαι ευτυχής νά θέλης τώρα περίπατον ! »

Μ αζεύω τά  χαρτία  του καί ¡/.αζί έξερχόμέθα.
ΙΙά ντες  οί συνάδελφοι, τούς όποιους συνέβαινε νά 
άπαντώμ.εν, τόν έπλησίαζον καί τόν συνέχαιρον. 
Εκείνος ¿κοκκίνιζε καί εγώ  δε ό ίδιος τά  έχανα 
ολίγον ώς αν ολη του ή  δόξα ¡/.έ έρραινεν από 
κεφαλής ρ.έχρι ποδών. Ο ί σ τρ α τιώ τα ι τού εκα- 
μνον τό  σχήμα ¡/.έ ένα άέρα, ό όποιο; έσή[/.αινε· δέν 
χα ιρετώ  τόν βαθμόν σου, άλλά  τή ν γενναίαν σου 
καρδίαν. Ό  Μαρκού, ό ιατρός, οστις έπανήρχετο 
άπό του φορητού νοσοκοι/,είου ¡/.άς α γγέλλε ι τάς 
απώλειας, τά ς  όποιας εϊχομεν πάθει· ένδεκα νε
κροί, τριάκοντα πέντε τραυματισμένοι έξ ών δέκα 
βαρέως, ούδείς έλειπεν άλλος, λαμπρόν πράγμα !
«  "Α ν  δέν είσθε σείς, λέγει πρός τόν Λεοπόλδον, 
οί "Αραβες θά μάς συνελάμ.βανον καμμίαν δω 
δεκάδα α Ιχμαλώ των. »

Ό σον  προχωρούμεν, τόσον αύξάνουν τά  συγ- 1 
χαρητήρια καί τόσον εκείνος στενοχωρεϊται. Μέ 
παρασύρει πρό τού λόχου, όστις έπανέφερε τούς 
σάκκους καί τά ς  άποσκευάς. Ό  λοχαγός, γέρων 
σ τρα τιώ τη ς, όστις μ ετά  έν έτος έμελλε νά λάβη  | 
τή ν αποστρατείαν του δέν είχε δέ ακόμη παρα- | 
ση[/οφορηθή, μάς αναγνωρίζει μακρόθεν καί φω
νάζει.

Έ ! παιδία ! δέν ¿λάβετε ανάγκην άπό ήμάς I 
διά νά θερίσετε δάφνας ; ό κ. δέ Γαρδελύξ δέν 
άφησε καί δ ι ’ άλλους. »

Έκοκκίνισε καί πάλιν όσον ήδυνήθη καί ήρ- 
χισε νά άπολογήται όπως όπως. Έπανερχόμεθα 
εις τό οίκημ,ά του’ μοί λέγει ό τι θέλει νά τελ ε ιώ - 
ση το  γράμμα- τινές τραυματισμένοι έπρόκειτο 
εις τά ς  δύο νά άποσταλώσιν εις τή ν Βίσκραν.

«  ’ Ε λπ ίζω , τω  λέγω , ό τι θά λάβη ; ά ντίγρα - 
φον τής δ ια τα γή ς τής ημέρας διά νά τό στείλης 
εις τήν μητέρα σου ;

—  Ό χ ι .
—  Δ ιά  τ ί ;
—  Δ ιό τ ι δέν α γαπ ώ  νά συ ν τά ττω  ό ίδιος τήν 

ιστορίαν μου- νομίζω ό τι καί χωρίς νά κάμνω 
τοιαύτας ανοησίας είμαι άρκετά γελοίος.

—  Έ χουν δίκαιον νά λέγουν ότι εν μόνον

βήμα 
ού και

χωρίζει τό  υψηλόν άπό τού γελοίου, άφ' 
,ί σύ συγχέει; τ ά  δύο πράγματα . ’Ε γώ  

όμως θά. παραγγείλω  εις τόν έπιλοχίαν σου νά 
άντιγράψη τή ν παράγραφον, εις τή ν  όποιαν γ ί
νετα ι λόγος περί σού διά νά τή ν  σ τε ίλω  εις τήν 
Κυρίαν δέ Γαρδελύξ.

—  Ά φ ’ ού έχεις ορεξιν, κάμε το. Ά λ λ ά  γρά
φω τόσον μακράς ¿πιστολάς καί τόσον ολίγον 
καιρόν έχει διαθέσιμον ή  μ,ήτηρμου, ώ σ τε  φο
βούμαι οτι ρίπτει εις τό  καλάθιον τω ν  αχρή
σ τω ν  όσα γράμματα  φέρουσι τή ν σφραγίδα τής 
Βίσκρας.

—  Ά λ λ ’ ή  δεσποινίς 'Ελένη θά έχη όλιγω τέ- 
οας άσχολίας ! "Α ν  έπεμπα πρός αυτήν τό  άντί- 
γραφον θά ¿θύμωνες ;

—  Κάμ.ε δ,τι θέλεις.

—  Κ α λ ά  λοιπόν, στάσου.

Μ ετά  μίαν ώραν έκλεια εντός φακέλλου τό 
απόσπασμα τής δ ια τα γή ς τής ημέρας άντιγε- 
γραμμένον μέ έκεϊνο τό  ώραϊον γράψιμον, τό 
όποιον άποτελεϊ τή ν  δόξαν τώ ν  έπιλοχιών καί 
ένίοτε τούς έμ.ποδίζει άπό τού νά γείνωσιν άξιω- 
ματικοί. Έπρόσθεσα δέ καί εγώ  τ ά  έξης·

«  V ) λοχαγό; τώ ν ’Ε π ιτελών Κάρολο; Βοούν- 
νερ, ύποβάλλει τά  ταπ εινά  του σεβάσμ.ατα πρός 
τήν δεσποινίδα 'Ελένην δέ Γαρδελύξ καί μετά 
χαράς τή  δ ιαβ ιβά ζει τό έπόμενον αντίγραφο·/, τό 
όποιον ή μετριοφροσύνη ένός νεαρού ήρωος θά 
έκράτει ίσως κεκρυμμένον. »

Τ ώ  έδειξα  τήν έπιστολήν άνοικτήν καί τώ  είπον.

—  θέλεις  νά τήν άναγνώσγ,ς ;

—  Ό χ ι ,  αν ήθελα νά τή ν  άναγνιόσω, ήμπο- 
ρούσα νά τη ν γράψω καί μόνος μου.

—  Π ώ ς! αρχ ίζω  αλληλογραφίαν μέ τή ν α 
δελφήν σου καί δέν έχεις τή ν περιέργειαν νά 
μάθης τ ί  τής γράφω ;

—  Α νό η τε  ! δέν σέ γνω ρ ίζω  λοιπόν; »

Ή  λέξις αΰτη  έχώθη κ α τ ' ευθείαν εις τήν 
καρδίαν μου καί ό ανόητος σκιρτών κατεσπάσθη 
τόν φίλον του.

Ό  στρατηγός μάς ¿κράτησε περιωρισμένους 
καθ’ όλην τή ν ημέραν, ά λ λ ' επειδή κ α τά  τό 
δ ιάστημα τής νυκτός κ α τ ’ έπανάληψιν ένομίζομεν 
ό τι έπέκειτο αιφνίδια έφοδος τώ ν Α ρά β ω ν, τήν 
έπαύριον προέβημεν εί; δραστηρίαν έξέτασ ιν τού 
τόπου. Ό  εχθρό; Ομως είχεν άπομακρυνθή ή τουλά
χιστον δέν ¿κινείτο, έπί μίαν δ ’ όλόκληρον ¿βδο
μ άδα  τό  σώμά μας έτήρησε τά ς  θέσεις του χ ω 
ρίς δ ι’  όλου νά ένοχληθή ύπό τώ ν πολεμίων. Οί 
σ τρ α τιώ τα ι μα ; εΐχον ώς ένασχόλησιν τό  νά 
καθαρίζωσι τ ά  τρ ία  χωρία, του τέστι νά κατε- 
δαφίζο/σι τάς καλύβας καί ριζηδόν νά κόπτωσι 
τά  δένδρα. Τό άνώ τα τον χωρίον τά χ ισ τα  μ.ετε- 
μορφώθη εί; ώοαΐον μικρόν στρατόπεδο·/ ώχυρω- 
ν.ένον, πάντες δ ' ώυ.ολόγησαν ότι ποοτιαοτέοα
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ήτο ή  σκηνή άπό τά ς  άθλία ; καλύβας τών 
Α ράβω ν.

Ά λ λ ’ έν ώ  ήμεί; διήγομεν έκεί ήσυχοι καί 
αμέριμνοι, ό εχθρό; έκινεΐτο όλόγυρα μας. Οΐ 
έλεεινοί εκείνοι, τούς όποιους εϊχομεν άποδιώξει 
άπό τά ς  έστίας τω ν , είχον διασπαρή εις τάς 
πέριξ φυλάς, γηραιός δέ τ ις  μαρα,βοντηι; μονό
φθαλμος, οστις είχεν ιός έρωμένην γυναίκα έκ 
τής φυλή; τώ ν  Βένι -  'Γ ά λ α , έκήρυττεν ιερόν 
πόλεμον καθ’ ημών καί παντού εΰρισκεν άκρόα- 
σιν. Έ λά χ ισ τα ι, γελοΐαι φυλαί φανατισθείσαι, ! 
¿νόμισαν ο τι έχουν τ ινά  δύναμιν καί ήρνούντο 
νά άποτίσωσι τούς φόρους. Ποικίλα δέ καί θαυ
μ αστά  παραδοξολογήματα διεδίδοντο μεταξύ  
τού κτηνυ/δου; εκείνου όχλου. ’ Ελέγετο  ό τ ι όλοι 
τής Αφρικής οί μεγάλοι aetxai συνασπισθέντες j 
είχον έκστρατεύσει κ α τά  τού σουλτάνου τώ ν 
Γάλλων, ό τι τόν είχον πολιορκήσει εις έν του πα- I 
λάτιον καί ο τι εκείνος ίνα σωθή ήναγκάσθη νά | 
ύπογράψη τή ν άπελευθέρωσιν τής Αλγερ ία ς. 
Μέ όλίγας λέξεις, δέκα πέντε ημέράς μ ετά  τήν 
νίκην μας εύρέθημεν μίαν χαράν περικυκλωμένοι 
άπό τόν εχθρόν καί αύτή  δέ ή συγκοινωνία μας 
πρός τή ν Βίσκραν είχε διακοπή. Θ ά μάς ήρχοντο 
βεβαίως έπικουρίαι, άλλά  τέλος πάντων δέν μάς 
είχον έλθει ακόμη καί μέ όλην μας τή ν νίκην τό 
βέβαιον ήτο ό τι δέν ήμεθα πολύ καλά.

Ό  στρατηγός είχεν όλα τά  ά λλα  προτερή
ματα , ά λ λ ’ ύπομονήν όμως δι’  όλου δέν είχεν. 
Άπεφάσισε λοιπόν νά κτυπήση τή ν άντίδρασιν 
κατακέφαλα. Ή  φυλή τού γέροντος μονοφθάλμου, 
οί Β ένι-Σαφάρ , πολεμ ικώτατοι καί όχι ολίγον 
πλούσιοι, εύρίσκοντο εις πέντε λευγών άπόστασιν. 
Ώ ρ α ία ν  δέ τινα  νύκτα μάς έξυπνίζουσιν όλους 
ήσύχως, τό  στράτευμα τρυπώνει μ εταξύ  τών 
βουνών καί τό πρωί εις τά ς  όκτώ  ε /ρισκόμεθα 
εις συμπλοκήν μέ τού ; "Αραβας.

Ή  ημέρα μας δέν ήτο κακή. Έφονεύσαμεν 
πεντήκοντα άνδρας, έκαύσαμεν εν λαμπρότατον 
χωρίον καί άπεκρούσαμεν έξάκις σχμδόν κ α τ ’ 
έπανάληψιν τά ς  αβλαβείς καί ματα ίας εφόδους 
τών πολεμίων, αδύνατον όμως ητο νά στρατο- 
πεδεύσωμεν έπί τού πεδίου τής μάχης. Εϊχομεν 
τραυματίας νά άνακομίσωμεν, εϊχομεν άφήσει 
καθ’ όδόν τά ς  άποσκευάς. Ό  στρατηγός αποφα
σίζει νά στραφώμεν όπίσω διά νά κοίμηθώμεν 
εις τό  στρατόπεδόν μας.

Ό λ ο ι ένόμιζον ότι ή ύπόθεσις είχε τελειώσει 
καί δ ιά  τούτο εύρίσκοντο όλοι εις καλήν διάθε- 
σιν πλήν τού άκροβολιστού μας, ό οποίος, τοπο
θετημένος εις τήν οπισθοφυλακήν, όεν ειχε λάβει 
άφορμήν νά δειχθή. Περιέπαιζον ολίγον τη ν μα- 
τα ιό τη τά  του καί ήοχισα νά τ ω  λέγω  χιλίας 
παροιμίας σχετικά ; πρός τή ν τό τε  κα τάστασίν 
του· άφες νά ίδωμεν, θά έλθη καί ή  ίδική σου 

ώρα καί τ ά  παρόμοια.

Δ ιά  νά έπανέλθωμεν εις τή ν Τ ζέβ ελ  - Γ ά λα  
έπρεπε νά διανύσωμεν τραχύτα τον ορεινόν δοό- 
αον, άναβάσεις, καταβάσεις, καί ομαλήν όδόν 
καθ’ όλου. Ό  τόπος ά λλω ς ήτο ώραΐος. "Εβαι- 
νον εγώ  έφιππος μέ τή ν έμπροσθοφυλακην εις τά  
αριστερά τού στρατηγού καί διηρχόμεθα ορμη
τικόν, άλλά  δ ιαυγέστα τον χείμαρρον, όστις έρρεεν 
έπί λευκοτάτων στρογγύλων πετρών. "Εμπροσθεν 
αας ολόκληρο; άναβάθρα κορυφών, ύπερανω τώ ν 
όποιων διεκρίνετο ή κορυφή τού Τ ζέβ ελ  -  Δερ- 
ρά τζ χιονοσκεπής. Δέν έβιαζόμεθα- ή  πορεία έγί- 
νετο μ ετά  μεγάλης περισκέψεως, καθ’ όσον μάλι
σ τα  ό ήλιος ε'κλινε πρός τή ν  δύσιν του.

«  Τέλος πάντων, μοί λέγει ό στρατηγός, νομί
ζω  ό τι έγλυτώσαμεν, Βρούννερ I Μ ετά  μίαν ώραν 
θά εϊμεθα εις τάς σκηνάς μας, έντός δέ τριών 

ημερών οί Βένι -Σ α φ ά ρ ............. »

Δυνατός καί κανονικός τουφεκισμός τού έκοψε 
τή ν φράσιν. Ο ί "Αραβες είχον έπιπέσει κα τά  τής 
οπισθοφυλακής μας, ήκούετο δέ όχι μόνον ό του
φεκισμός τω ν, ά λλά  κα ί αί κραυγαί των.

Ό  γέρων έπέταξε χονδρήν βλασφημίαν, έστρε
ψε τόν ΐππ'ον του καί μάς έφώναξεν · ’ «Εμπρός, 

εξακολουθείτε ! »
Ό τ α ν  ό στρατηγός διατάσσ/ι, δέν χωρεί δεύ

τερος λόγος. Ά λ λ ’ ό γάλλος σ τρ α τιώ τη ς  δέν 
είναι δυνατόν νά διανύση έν τέ τα ρ τον  τής 
λεύγας εις δέκα λ επ τά  τής ό>ρας όταν άκούν) νά 
τουφεκίζωσιν όπισθέν του τούς συντρόφους του. 
Έπροχωροϋμεν βραδέως, έκαστος δέ α ξιω μ α τι
κός ώθει τούς άνδρας του λυπούμενος ό τι δέν 
ήδύνατο νά τούς άφήση έκεί καί νά σπεύσή πρός 
τόν κίνδυνον. Ά π ό  καιρού εις καιρόν διεκόπτετο 
τό  πύρ καί ¿νόμιζες ό τ ι τ ά  π ά ντα  είχον τελ ε ιώ 
σει, ά λλ ’ ό κρότο; ήρχιζε πάλιν κ α τά  πρώτον 
μέν διακεκομμένος ε”π ε ιτα  δέ συνεχής. ’Εν τοσού- 
σω ή νύξ έπήλθεν, ή  δέ δυσχέρεια τή ς  οδού 
¿δυσκόλευε·/ έ τ ι μάλλον τό  αμφίβολον τής Οέ- 
σεως, όπερ μάς παρέλυε. Τό στράτευμα άπό τής 
στιγμής τής άναχωρήσειός του ούδέ ένα σταθμόν 
είχε κάμει, πέντε δέ ώρας ήδη ώδοιπόρει. Οί 
πεζοί δέν παρεπονούντο, ά λλά  διέκρινες καθαρά 
τό άκατάπαυστον φύσημά τω ν . Τ ί  νά κάμωμεν;

Ούδείς έτόλμ.α νά φωνάξη ά λ τ  !
Τέλος πάντων ήλθε πρός ήμάς ό σ τρα τη γό ; 

καί ό ποώτός του λόγος -ήτο νά μάς καλέση εις 
άνάπαυσιν. ’ Εν ώ  δέ οί σ τρ α τιώ τα ι δϊέκοπτον 
τάς τά ξεις τω ν  καί έκάθηντο εις τ ά  άκρα τής 
οδού, οί αξιωματικοί έσπευδον νά μάθωσι τ ί  

είχε συμ.βή.
«  Κ α λά  πηγαίνει τό  πράγμ.α, είπε·/ ό σ τρα τη 

γός· άφ’ οτου άπήλθον άπό τή ς  οπισθοφυλακής 
ένα υ.όνον τουφεκισμόν ήκΟυσα καί τούτον ελα - 
φρόν. είναι τώρα  πρό ήμισείας ώρας. Ή  έφοδο; 
όυ.ως ήτο σπουδαία· σέ συγχαίρω δέ τ ώ  όντ^ 
Βρούννερ, διά. τόν φίλον σου τόν ακροβολιστήν^
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Κ α ί γεννα ιότη τα  μεγάλην εχει καί α ξ ία ν  είναι 
τρομερός κα ί θα προχωρήση πολύ αύτός ό νέος. 
A t  σφαίραι νομίζεις ό τι τόν σέβονται, εμπνέει 
φόβον εις τον θάνατον. Τόν ε ίδα  να μεταχειρί
ζ ε τα ι  κα ί τη ν  σπάθην καί τη ν  λόγχην. Έ κ ε ί νά 
ε’ βλεπες! Έφόνευσε μέ τό χέρι του δύο Ά ρ α β α ς . 
Δεν είναι παράξενον νά ϋποτεθή ο τι καί εγώ  
όπως τόσοι άλλοι θέλω  νά κολακεύσω τήν αρι
στοκρατίαν, ά λλ ’ άδιαφορον ! "Α ν ΰπάρχη άκόμη 
εν κομμκτιον κόκκινης τα ινίας εις τούς ΙΙαρ ι- 
σίους, θά τό ν  ζη τή σ ω  άπό τόν ίδιον τόν αύτο- 
κρατορα διά τόν μικρόν μας ακροβολιστήν. 
Εμπρός, πα ιδία  ! δέν θά εϊμεθα εις τό  στρα τό- 
πεδον πρό τω ν δέκα.

Τό  λοιπόν τής πορείας μοί έφάνη λίαν μακρόν 
καί βεβαίως μαντεύετε τό  διά τ ί. Μόλις έφθασα 
μέ κατέλαβον α ί άσχολίαι τή ς  υπηρεσίας, άπό 
τάς όποιας δέν ήδυνήθην νά γλυτιόσω  παρά 
κα τά  τά  μεσάνυχτα. Κατορθώσας τό τε  νά είμαι 
τέλος πάντων πάσης φροντίδος άπηλλαγμένος, 
σπεύδω πρός τήν σκηνήν του Λεοπόλδου διά νά 
του αναγγε ίλω  τη ν  μ ε τά  του στρατηγού συνο
μιλίαν μου. Δέν άπείχον τέσσαρα βήματα  άπό 
της κατοικίας του καί ακούω νά μέ φωναζη 
άνθρωπός τις, ό όποιος έτρεχε καί αύτος ώς εγώ , 
άλλά  κ α τ ’ εναντίαν διεύθυνσιν. Σ τα μ α τώ  διά 
νά έρωτήσω τ ί  μέ ήθελε.

«  Σά ς ζη τώ  παντού, λοχαγέ μου, έκ μέρους 
τού Κ . δέ Γαρδελύξ.

—  Κ α ί έγώ  τόν ζ η τώ  p e r  m a r  e  p e r  t e r r a - 
πού ε ίνα ι;

—  Εις τό  νοσοκομείο·/ καί βαρεία .
—  Τ ί λές ; αύτός ; άδύνατον !

—  Έ χ ε ι  μίαν σφαίραν εις τή ν  κοιλίαν, λοχα 
γέ μου. Ε γώ  τόν έσήκωσα· άλλά  γρήγορα, σάς ι 
παρακαλώ, δ ιότ. φοβούμαι ότι S it  ε“χομεν και- ! 
οόν νά -/άνω·κεν. »
‘  , #

Σπευδομεν είς το  προσκαιρον μας νοσοκομεϊον ¡
καί Ψάχνεται ή  καρδία μου είς τή ν θέαν τών 
σκηνών εκείνων, επί τή ς  κορυφής τώ ν  όποιων 
εκυμάτιζεν ή κόκκινη σημαία, ή τις τήν νύκτα ■ 
εφαίνετο μαύρη.

«  ’Ε δώ  είναι, »  μοί λέγει ό όδηγός μου δ ε ι-  I 
κνύων μοι τη ν πρώτην σκηνήν.

Εισέρχομαι καί ύπό τό φώς λυχνίας βλέπω 
τόν δυστ/χγή μου Λεοπόλδον έξαπλωμένον είς τό  
στρώμα καί τόσον ωχρόν, ώ σ τε  ένόμισα ό τι ητο 
ήδη νεκρός. Είχε λιποθυμήσει ένεκα τή ς  έγχει- ¡ 
ρίσεως τού  ιατρού πρός άνίχνευσιν τής σφαίρας, j 
Ό  ιατρός γονατιστός έσπόγγιζε τά ς  χεϊράς του ] 
μέ μίαν αίματωμένην ποδιάν.

«  Σ ύ  είσα ι; ανακράζει άμα μέ είδεν ό Μαρ- 
κού! Καλέ μου Βρούννερ, χάνεις άξιόλογον φίλον 
καί ό στρατός γενναϊον σ τρα τιώ τη ν  .

—  Δέν υπάρχει λοιπόν ελπίς :
—  Σχεδόν οχι. Ί !  σφαίρα ήλθεν άπό τά  κά τω

πρός τ ά  άνω, τό  διάφραγμα διετρυπήθη. Ή  
αιμορραγία καί ή δύσπνοια θά φέρουν τόν θάνα
τον. Δύο ή τριών ίσιος ώρών ζω ήν έχει- άλλά 
περίμενε, δ ιό τι είναι πιθανόν νά συνέλθη ολίγον. 
Τούλάχιστον ό θάνατος θά  έπέλθη άνευ αγωνίας. 
Έ γ ώ ,  θά ύπαγω  νά ίδω  τούς άλλους, δ ιότι δυσ
τυχώς οί Ά ρ α β ες  μού έδωκαν σήμερον αρκετήν 
εργασίαν. »

Προσεπάθησα νά τόν πείσω νά μή τόν άφήση 
ακόμη, νά έφεύρη τι, νά κάμη θαύμα διά τή ν 
σο>τηρίαν τού φίλου μου. Ά λ λ ’ εκείνος μέ έκύτ- 
τα ξε  μέ περίλυπον ΰφος, ε'σφιγξε τά ς  δύο υ ου χεί- 
ρας καί έξήλθεν ύψώνων τούς ώμους του. Ιίαρε- 
τήρησα τό τε  τόν όδηγήσαντά  με έκεϊ καί είδον 
ό τι είχε περιτυλιγμένον τόν δεξιόν βραχίονα. 

'Η το  δεκανεύς τού πεζικού καί τόν είχε συμπα- 
ραλάβει διερχόμενος ό στρατηγός μ ετά  καί άλ
λων είκοσι·/ άνδρών τού λόχου του διά νά ένι- 
σχύση τή ν οπισθοφυλακήν, οότω  δέ είχε λάβει 
μέρος είς το  τελευταίο-/ ημισυ τής συμπλοκής. 
Μοί έδιηγήθη πώς είχον άναγκασθή είκοσάκις 
κ α τ ’ έπανάληψιν νά έπιτεθώσι διά νά σηκώσωσι 
τούς π ίπ τοντας συ σ τρ α τιώ τα : τω ν  καί όμως 
τρεις ή τέσσαρας ήναγκάσθησαν νά τούς άφή- 
σωσιν είς χεϊρας τώ ν  πολεμίων. Αύτός ό ίδιο: 
ό τα ύ τα  διηγούμ.ενος είχε σωθή ύπό τού τα λα ι-  
πώρου άκροβολιστού μου μέ τό  όπλον τού δεκα- 
νέως είχεν έπεπέσει ό Λεοπόλδος κα τά  τώ ν  Ά ο ά -  
βων.

«  Λοχαγέ μ.ου, έλεγε, σάς ορκίζομαι ο τι ό Κ. 
δέ Γαρδελύξ ενκαμε τά  άδ  ύνατα δυνατά. Είχεν 
είς ράκη έσχισμένην τή ν στολήν του καί τήν 
λόγχην τού όπλου μου συνεστραμμένην. Δυστυ
χώ ς παρεπάτησεν είς μίαν ρευματιάν, έκύλισεν 
είς τά  όπίσω καί τό τε  είς Ά ρ α ψ , κεκρυμμένο: 
όπισθεν ένός σχίνου, έτράβηξε κ α τ ’ έπάνω του 
σχεδόν άκουμβήσας τό  οπλον έπί τού σώματός 
του. Ό λ ο ι  ενομίσαμεν ότι ή το  νεκρός· έπί τού 
αύτού άμαξίου μας μ.ετέφερον καί τούς δύο, μό
νον δέ ό ταν έφθάσαμεν είς τό νοσοκομεϊον έδειξε 
σημεία ζωής. Σάς έζή τησε τό τ ε · έγώ  άν καί μέ 
δεδεμ.ένον τόν βραχίονα ετρεξα είς άναζήτησίν 
σας· δέν ήδυνάμην κάλλιαν νά αποδείξω τήν πρό: 
αΰτόν ευγνωμοσύνην μου. »

Έ σ τ ε ιλ α  τόν δυστυχή τόν δεκανέα νά πλα - 
γ ιάση  καί έκάθισα κ α τά  γής παρά τή ν κεφαλήν 
τού Λεοπόλδου. Δέν έχετε βεβαίως τή ν άπ α ίτη - 
σιν νά σάς έκτυλίξω  όλην τήν σειράν τώ ν  σκέ
ψεων, αϊτινες έκεΐ μέ κατέλαβον. Ή  άφήγησις θά 
η το  πολύ μ.ακρά, φίλοι μου, καί μ.ά τόν θεόν, όχι 
ευχάριστος καί τερπνή. Κ α τά  τά ς  τρεις, είχον πε- 
ριέλθει είς εν είδος άποκτηνώσεως ένεκα τή ς  λύ
πης καί τού κόπου, τό τε  δέ ακριβώς τόν ήκουσα 
νά φωνάζη· Κάρολε !

Ή  φωνή εκείνη ένόμιζες ό τι άνεδίδετο άπό τά 
βάθη τής γής. Έ λα β ον  αμέσως τήν χείρά του
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*τήν ύγράν καί μαλακήν καί τού λέγω · ’Εδώ  
είμαι. Ή νο ιξε  τού ; όφθαλμ.ούς καί μέ έκύττα ξεν 
έπί στιγμ.ήν, άλλά  χωρίς νά μέ διακρίνη.

«  Έ γ ώ  είμαι, έπανέλαβα, ό φίλος σου ό Βρούν

νερ! »
Έ κ α μ ε νέαν προσπάθειαν καί έζήτησεν ϋδωρ. ; 

Μ ετά  κόπου διήνοιξα τούς συνεσφιγμένους όδόν- 
τα ς  του  καί ε'χυσα όλίγας σταγόνας ψυχρού όδα - 
τος είς τό  καιόμενον στόμα του. Διέλαμψε τότε 
τό βλέμμα του, ένεψυχώθη ή  όψις του καί μέ άνε- 

γνώρισεν.

κ Ευχαριστώ  ! ειπεν. »  Έ σιώπησεν έπειτα  έπί 
τίνα  λ επ τά  ώς άν ή  άπλή  εκείνη λέξις νά τόν 
είχε κουράσει. Έ γ ώ  περιέμενον, κρατών τ ά  δά- 
κρυά μου καί πασχίζων νά δώσω  όψιν γελαστήν 
είς τό  περίλυπον πρόσωπόν μου. Έπανήλθον αί 
δυνάμεις του· ή  χείο του, ήν έξηκολούθουν νά 
κρατώ, έσφιγξεν όλίγοχ τή ν ίδικήν μου, άνέπνευσε 
παρατεταμένως καί μ ετά  κόπου καί διακεκομμέ

νης φωνής μοί είπεν,

«  Έ τελ ε ίω σ ε  . .-. . τό  έπερίμενα . .  . .  τό  ήξεύ- 
ρεις! Τ ί  προτήτερα, τ ί  άργότερα, άδιάφορον! . .
Κ α ί όμως είναι ώραίον πράγμα ό πόλεμος...........
Ε δώ  μόνον έγώ  ήσθάνθην ζωήν, μ α ζί σου 

Καλόν θά ήτο νά παρετείνετο ολίγον ή ζω ή  μου, 1 
αλλά . . . .  φαίνεται ο τι δέν ήμην άξιος. . . . .  
Ά χ !  δέν υπήρξα βεβαίως έκ τώ ν  ευτυχών είς 

τόν κόσμον. Σ εις μόνον . . . . σύ μ άλ ισ τα  . . . . » 
Έ μάζευσα όπως ήδυνήθην ολον μου τό  θάρρος 
καί είπον πρός αυτόν ό τ ι αδίκως ένόμιζεν ό τ ι δέν 
ύπήρχε πλέον σωτηρίας έλπίς, ό τι ό Μαρκού άπ ’ 
έναντίας μέ είχε καθησυχάσει περί τής κ α τα σ τά - 
σεώςτου ,ότι μ ετά  δύο μήνας θά ήτο έντελώ ςκαλά  
καί ά λ λα  το ιαύτα  μ ά τα ια  πράγματα , όσα μού 
έπήρχοντο είς τόν νούν. Ά λ λ ’ όμολογώ δέν ήμην 
ικανός υποκριτής . . . .  Μού έκοψε τόν λόγον μέ εν 
μικρόν ώχρόν μειδίαμα, τό  όποιον ε’καμε νά πα- 
γώση ό  υυελός είς τ ά  βάθη τώ ν κοκκάλων μου.

«  Καϋμένε Κάρολε ! Ά φ ε ς  νά δμιλήσω, τό
πράγμα είναι, βλέπεις, βιαστικόν Ήξεύρεις
τόν βίον μου . . . .  Συγχωρώ ό’,τι καί άν μοί εκα- 
μον καί ζη τώ  συγχώρησιν Si δλας μου τάς σκαιό- 
τη τα ς . Τό  ώρολόγιόν μου είναι εδώ, ύπό την κε
φαλήν μου· σταμ-άτησε το  άμα μού κλείσης τούς 
οφθαλμούς καί πάρετο είς τή ν μητέρα μου. θ ά  
ίδη ό τ ι ή τελευ τα ία  μου σκέψις κ α τά  τή ν τελευ
τά  ία ν μου στιγμήν εννοείς; Τό  μετάλλιον
νά τό  άποδώσης είς τή ν αδελφήν μου. . . . σύ ό 
ίδιος ! Ή  διαθήκη μου εύρίσκεται είς τό  δωμά- 
τιόν μου, είς τήν Βίσκραν, στεϊλέ τη ν καί αυτήν 
ευθύς άμα  άπαλλκγώμεν άπ ’ εδώ. "Ο χι τά
γρ ά μ μ α τα ! σού ε ίπ α  . σύ ό ίδιος ! ..........
Τό δάκ-.υλίδιον μου είναι δ ιά  τή ν Ελένην, δέν 
θά τό  φορίση, ά λ λ ’ ας τό  έχη μ έ τά  π ράγματά  της.

Ε ίς σέ, φίλε μου, άφησα τ ά  όπλα μου καί τ ά  
βιβλία μου, ε'πρεπε νά άφήσω . . . .  ά λ λ ' όχι π ι-

στευω ό τι δέν θά τ ά  καύσουν τά  ποιήματά μου 
καί Οά τά  ϊδης μ.ίαν ήμ.έραν τυπωμένα, θ ά  τά  
άναγινώσκης μέ οσους μέ έγνώρισαν καί θά μέ 
ένθυμεϊσθε. Ν ’ άποθάνω, έν ώ  είχα  ίσως ύπό τό  
πηλίκιον άθανατους ιδέας ! Ά λ λ ά  πνίγομαι ! Ν ε -  
ρόν, δότε μου νερόν ! »

ΓΙροσεπάθησα νά τόν κάμ.ω νά πίη, άλλά  κα- 
τελήφθη ύπό λυγγός τόσον σφοδρού, ώστε εξέβαλε 
μέ όρμήν όσον ΰδωρ είχεν ήδη ψοφήσει καί μέ 
ίπ ιτύλισεν όλον άπό κεφαλής μέχρι ποδών.

«  Μή δοκιμ.άσης πλέον, μοί είπε, τίπ οτε δέν
ίμ.βαίνει πλέον Ά  ! ίλησμόνησα . . . .  εχω
δύο τρεις χ ιλ ιάδας φράγκων είς τό  θυλάκιόν μ.ου... 
είναι διά τούς άνδρας τού λόχου μου. ’Αποχαιρετώ  
τόν στρατηγόν, τούς σ τρ α τιώ τα ς  μας, τούς άκρο- 
βολιστάς μου, τή ν σημαίαν, τή ν  Γαλλίαν, τήν 
ζωήν, σέ, άδελφέ μου . . . .  11νίγομ.αι. . . .  Ά λ λ '  

είμαι καλλ ίτερα . »
Τ ώ  όντι ή το  καλλίτερα, δ ιό τι ό δυστυχής είχε 

πλέον παύσει άπό τού νά ύποφέρη.
("Εη«*ι Ί& *ίλο<·)

U ΔΗΜ ΟΣΙΟΣ ΒΙΟΣ ΕΝ Α Γ Γ Λ ΙΑ ι
\Ha συκεύρ ίασ ις  zijc Hou.iijc τώ ν  Κ ο ινο τή τω ν .

( Ιυνεχειβ* ίδ» προηγούμενο» φύλλο.'.

Έ κ  τώ ν  περιεργοτάτων τύπων τού κοινοβου
λευτικού βίου έν ’ Α γ γ λ ία  είνε και ό  διαβόητος 

Βραδλάου.
Μ ετα ξύ  τού ορκου καί αύτού ύπάρχει πόλεμ.ος 

άδιάλλακτος. Ούδεμία δέ άμφιβολίκ ότε θάέξέλ- 
θη ούτος ν ικη τής.Ό  κ. Βραδλάου ύπερίσχυσε πάν
τοτε. Δύνα τα ι νά όμιλήση δύω ήμ.έρας, όκτώ 
ημέρας, ένα μήνα έν άνάγκη καί άνευ διακο
πής. Ή  είδικότης αύτού είνε νά φέρη είς άπαύ- 
δησιν τούς εχθρούς του, νά τούς άναγκά ζη  νά 
π ίπ τωσι καί νά μή άφίνη αυτούς ή μόνον ή τ-  
τημένους κα ί σπαίροντας έν τ η  κονίστρα. Ό τ α ν  
ή  πειθώ δέν άρκή, δαμ ά ζει αυτούς διά κτυπη
μ ά τω ν  ροπάλου,ώς έν τψ  μ εγάλω  συλλαλητηρίω  
κα τά  τώ ν  α Ζ ιγκος», έν ώ  μόλις ενσωσε τη ν  ζωήν 
αύτού δ ιά  τή ς ηρακλείου αύτού ρώμης, συντρί- 
ψας τά  όστά  πέντε άντιπάλων αύτού λίαν κα- 
ταθλιπ τικών.

Κ α ί ό·/τως τγοϊοι γρόνθοι! ποια φωνή! ποία 
χιονοστιβάς επιχειρημάτων πυκνών, κα ταθλιπ τι- 

κών, ά νε ξα ν τλή τω ν !
Ο ί δικηγόροι τού στέμματος ελαβον ήδη άπέ- 

ναντι αύτού τή ν άπόφασιν. Τού λοιπού άρκεϊ μο- 
νθν ό Βραδλάου ν ' άναγγείλη  τήν πρόθεσιν 
αύτού ϊνα κατέλθη είς τό  στάδιον, καί κα τα - 
θέτουσι τ ά  όπλα, δμολογούσι τή ν  ή τ τα ν  αϋτών 
και συνθηκολογούσιν. Ή  πείρα άπέδειξεν αύτοϊς 
ό τι τούτο είνε τό οίκονομικώτερον καί -ήττον έρ-
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11 ρακτικώτατοι τωόντι οί δικηγόροι του στέμ
ματος! Άλλ’ δ Βραδλάου δύναται να ώθήση 
αυτούς πολύ μακράν έν τη όδώ ταύτη.

‘Ο πτωχέ; αυτές ορκος! Καί δέν ένέπαιξεν 
αύτέν τοσάκις άχρι τοΰδε; ΙΙρέ δέκα ή δώδεκα 
ετών όταν ήθελε προσέλθει τις ε’ις αγγλικόν δι- 
καστήριον ώς μάρτνς έστω καί δΓ ύπόθεσιν έξ 
πεννών, ούδέ ήδύνατο να φαντασθη, νά άονηθτ, 
τέν Θρησκευτικόν όρκον επί τής βίβλου με τέν 
άσπασμέν ττ,ς ανυπόκριτου άγάπης επί του εύ- 
ρωτιώντος εξωφύλλου τοϋ ιερού εκείνου τεύχους. 
"Αλλως δ κλητήρ θα κατεθορυβείτο, αί τρίχες 
τοϋ δικαστοϋ θά ήνωρθοϋντο ύπέ τήν φενάκην καί 
ό μάρτυς θά παρεκαλ.εϊτο αυθωρεί ν' αναχώρησή, 
ώς άναξιος, ανεπιτήδειος καί ανίκανος νά έμφα- 
νισθή πρέ τοϋ δικαστηρίου.

Ό  κ. Βραδλάου μετέβαλεν ήδη τά πάντα- 
διά τής ένεργείας καί τής επιμονής αύτοϋ, άνα- 
λώμασι καί τοϋ προσώπου καί τοϋ βαλαντίου 
του καί μέ κίνδυνον τοϋ ν' άπολέση τέν ουσίαν 
σπουδαιοτάτης πολιτικής δίκης έφ’ ής εϊχεν εγεί
ρει τέ έπεισόδιον αυτό, κάτώρθωσε ν > προκα- 
λέση Λύω αλλεπαλλήλους πράξεις τού Κοινοβου
λίου καί νά προκηρυχθώ ή έλ,ευθερίά τής συν- 
ειδήσιως εις τάς δικαστικάς υποθέσεις.

Δικαιότερον ή ό μακαρίτης Σιαγκαρνιέ ό Βρα
δλάου θά ήδύνατο νά ειπη ώς εκείνος οτι συνει- 
θίζει νά νικά. Ή  πληθύς των δικαστικών μαχών 
ας εδωκεν είνε πολυάριθμος. Φυσικώς. έπλήοωσε 
κατά τήν έκτύλιξιν αύτών εις έξοδα καί πρόσ
τιμα όσα άρκοϋσιν ί'να ζήσωσιν είκοσιν οίκογέ- 
νειαι έν ευπορία άξιοπρεπεϊ, καί άγνοεί ακέριη 
πόσον θλιβερόν πράγμα είνε τέ τ,ττίσθαι.

ΓΗ άντίπαλ.οι αύτοϋ καλούνται Βήκονσφηλδ, 
Γλάδστων, λόρδος αρχιδικαστής, ή Άνασσα, ό 
επίδοξος διάδοχος, ή αριστοκρατία, ή θρησκεία, 
ή οικογένεια, ή ιδιοκτησία, ή ευπρέπεια, ή υπο
κρισία, παν ό,τι είνε τυχηρόν, παν ό,τι είνε σ ι -  
βα ιιτόν .— Ούδέν ύπάρχει άπέ τοϋ όποιου νά ¡λή 
άπέσπασεν εν πτερόν.

Καί πάντοτε νομίμως. Πάντοτε διά γιγαν- 
τείου άγώνος έν τώ δαιδάλφ τού σκοτεινού τού
του λαβυρίνθου, όστις είνε ό άγγλοσαξωνικές 
νόριος.

Δικηγόρος; Δέν είνε αληθώς. Κίνέ τι χείρον.
Φαντάσθητε τέ πνεύμα τής στρεψοδικίας έν- 

σεσαρκωρ.ένον, κατοικούν έν τοΐς μ.υώσι τίγρεος 
βεγγαλικού καί συνεσταλριένον εις την λόχμην 
τής περιπλοκωτάτης τών νομοθεσιών τών δύω 
ημισφαιρίων, ένα Βλάκστονα ή Μοντεσκιέ κα- 
ταγινόμενον διηνεκώς ούχί νά έκθλιψη τέ πνεύμα 
τών νόμων, αλλά νά άνακαλύψη τέ τρωτόν αύ
τών μέρος. Είτα άποθησαυρίζοντα την άνακά- 
λυψιν αύτοϋ, έν ανάγκη άφινόμενον νά καταδι- 
κασθη εις πρώτον καί δεύτερον βαθμόν, έπισω- 
ρεύοντα έξοδα, συσσωρεύοντα τούς δικογραφικούς

φακέλλους, άλλά κατά τήν προσήκουσα·; στιγ-* 
μήν, δι’ ένές άλματος, δΓ ένός δήγματος, περα- 
τοϋντα τήν ύπόθεσιν.

Εσπέραν τινά έν τ<ρ θεάτρω —  καί ζητώ 
συγγνώμην παρά τής θείας "Ελλεν Τέρρυ— έν- 
θυμήθην τέν Κάρολον Βραδλάου, βλέπων αύ- 
τήν παίζουσαν την ΙΙορτίαν, έν τώ Έ / ιπ όρω  τής  
Β εν ε τία ς .

Ό  Σάϋλοκ θέλει νά πληρωθη· απαιτεί τήν 
λίτραν τού κρέατος ήν ό δυστυχής 'Αντώνιος είχεν 
ύποχρεωθή ν’ άφήση νά τού άποσπάσωσι κατά 
τήν λήξιν τής προθεσμίας, έάν ό φίλος αύτοϋ δέν 
ίξοφλήση τήν υπογραφήν του. Ό  νόμος ρέπει 
ήδη ύπέρ τής έκτελέσεως, διότι ό νόμος είνε 
ύπέρ τού ’Ιουδαίου. Φθάνει ή Πορτία ύπέ τήν 
περιβολήν δικηγόρου μ-έλλοντος ν’ άποφανθή 
κατά διαιτησίαν.

—  Είνε γεγραμμ.ένον, λέγει σοβαρώς, ό Ε 
βραίος δικαιούται νά λάβη τήν λίτραν τού κρέατος.

Καί ό Σάϋλοκ ακονίζει τήν μ,άχαιραν αύτοϋ 
καί έλκει τήν προσφιλή του πλάστιγγα. Ήδη 
δέ χωρεί έπί τέ ε"ργον.

—  Μίαν στιγμήν, 'Εβραίε, ύπολαμ.βάνει ό 
μ,ικρές νομοδιδάσκαλος καί οϊ γλαυκοί οφθαλμοί 
αύτοϋ σπινθηροβολ.ούσι πονηρώς. ’Εννοείται οτι 
θά ένεργήσης έπί ίδίω σου κινδύνω. Τέ γραμμά- 
τιον λέγει μίαν λίτραν κρέατος. ’Εάν κόψης πε
ρισσότερον ή έλιγώτερον, έστω καί τέ εικοστόν 
τοϋ κόκκου, άν ή πλάστιγξ σου βαρύνη έτέρωθεν 
όσον καί το πάχος μιας τριχός, θ’ άποθάνης! 
'Εάν χύσης σταγόνα αίματος χριστιανικού, θ’ 
άποθάνης καί τά κτήματά σου θά δημευθούν! 
Τοιοϋτος είνε ό νόμος τής Βενετίας.

Καί ό Σάϋλοκ αναχωρεί έν μέσω τών συριγ- 
μ.άτων τοϋ πλήθους.

Ό  κ. Βραδλάου παίζει τέ πρόσωπον ΙΙορτίας 
κατά τού φεουδαρχικοϋ δικαίου. 'Ημέραν τινά 
ήλθεν έκ Γερνεσέης όπου ό κλήρος έπειράθη νά 
ύποκινήση τέ πλήθος εις δολοφονίαν αύτοϋ κραυ- 
γάζων θάνατος ε ις  το ν  ά π ισ τ ο ν !  Έν Δεβονπέρτ 
παρά τήν Πλυμμ,ούθην, προεκήρυξε μ.ίαν δημο
σίαν διάλεξιν. Εις τάς πρώτας όμ.ως λέξεις, έτέθη 
ύπέ κράτησιν κατηγορούμενος «έπί βλασφημία».

—  Μέ έπροσωποκράτησαν; Πολύ καλά. θά
ί κάμω τήν διάλεξιν μου αϋριον -τέν μεσημ-βρίαν 

καί ό ύπαστυνόμος θά έννοήση τί σημ.αίνει τέ νά 
κράτηση τέν Βραδλάου.

Όλη ή πόλις ήτο έπί ποδές άνυπομονοϋσα 
νά ίδη πώς ό Βραδλάου θά τη ρήση τέν λόγον 
του. Καί πράγματι ούδέν δυσκολώτερον. Οί ίδιο- 
κτήται δημ,οσίων αιθουσών ήρνοϋντο ολοι ώς εις 
άνθρωπος νά ένοικιάσωσιν εις αύτέν τήν αίθου- 
σάν των· ή στρατιωτική άρχή ε"βαλε φρουράς 
νά φυλάξωσιν όλα τά ανοικτά οικόπεδα, εις τά 
όποια ήτο δυνατόν νά συγκροτηθώ υπαίθριον
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συλλαλητήοιον. Όσον δέ περί τής δημοσίας όδοϋ, 
ούδέ λόγος ήδύνατο νά γείνη.

—  Έάν τούλάχιστον είχον έν άερόστατον, θά 
ώμίλουν άπέ τού ΰψους τών νεφ όν, ε'λεγε καθ’ 
έαυτον ό ρήτωρ.

Άλλ’ άερόστατον δέν ϋπήρχεν.. «  Ή  διάλε- 
ξις γενήσεται παρά τήν πύλην τού παραδείσου», 
άνήγγειλλον αί τοιχοκολλήσεις.

Τήν ώρισμένην ώραν ό Βραδλάου φθάνει εις 
τέ μέρος, διέρχεται ένώπιον τού πλ.ήθους, τέ 
όποιον τέν άνευφημει, ένώπιον ένος συντάγμ.ατος 
δραγώνων τεταγμένου ώς εις μάχην, ένώπιον 
αποσπάσματος κλητήρων όρισθέντων ϊνα έν 
ανάγκη συλλάβωσιν αύτόν. Προχωρεί μέχρι τής 
προκυμαίας τοϋ Ταμάρ, μικρού ποταμού διαρ- 
ρέοντος μεταξύ Δεβονπέρτ καί Πλυμμούθ. Έκεΐ 
ρίπτεται εις έν άκάτιον καί έξ άποστάσεως ένές 
μέτρου άπέ τής όχθης, ένώπιον τής άστυνομίας 
άδυνατούσης καί τοϋ πλήθους ένθουσιασμένου 
όμιλεΐ έπί δύω ώρας.

Τά υδατα τοϋ Ταμ.άρ ύπάγονται εις τήν δι
καιοδοσίαν τού Σαλτάς, καί εις άπόστασιν 
τριών ποδών άπέ τής όχθης, ή ράβδος τοϋ άστυ- 
νομικού κλητήρος δέν δύναται νά πέση έπί τοϋ 
ώμου του. ’Ιδού τί εύρε!

Ώς πρές τέν ϋπαστυνόμον, κατέστησε τήν 
ζωήν αύτοϋ τοσούτον δύσκολον καί τέν εσυρεν 
εις τοσούτον περίπλοκους διαδικασίας, ώστε ό 
δυστυχής άπεφάσισε τέλος ν’ αύτοχειριασθη 
έπισήμως δίδων τήν παραίτησιν αύτοϋ, τούθ’ 
Οπερ εις τέν άστυνομ.ικόν ίσοδυναμεί ώσεί διέσχιζε 
τήν γαστέρα αύτοϋ.

Άλλ.οτε πάλιν οί έργάται τοϋ Λονδίνου είχον 1 
άνεγείρει κοινή δαπάνη μίαν αίθουσαν συνα- 
θροίσεως έπί άνοικτοϋ οικοπέδου ού τήν κυριό
τητα διεφιλονείκησεν άμέσως εις άπροσδόκητος 
ιδιοκτήτης εις τέν όποιον καί έπεδικάσθη. Κατά 
τέν νόμον δέ άνήκεν εις αύτέν καί ή οίκοδομ.ή. 

Πολύ καλά, είπεν ό Βραδλάου, έάν μείνη· 
Λαμβάνει περί τούς έκατέν άνδρας, δίπτετα1 

ώς σίφων έπί τοϋ οικοδομήματος καί τέ κατε
δαφίζει. Έκαστος έξ αύτών άποφέρει τέ μ.ερί- ■ 
διόν του τών πλίνθων καί ό Ιδιοκτήτης μένει μέ 
τήν έντροπήν. Τέ άστεΐον δέ είνε ότι είχε συν
δράμει καί αύτές διά τήν πρόοδον τής οικοδο
μής, λογαριάζων ότι θά τού έμενε. Τω άφήκαν 
όμως τέ μερίδιον εις δ έδικαιούτο.

Άλλ’ άπέ τών μικρών εις τά μείζονα. Άπέ 
εικοσαετίας ό Βραδλάου έκδίδει μίαν έξαίρετον 
εφημερίδα δημοκρατικήν καί άθεον τήν 'Ε θ ν ι
κήν Λ ίετα ρρύθμ ισ ιν . Ό  νόμος άπήτει τήν κα- 
τάθεσιν έγγυήσεως 800 λιρών στερλινών, λόγω 
προβλέψεως «κατά πάσης δημοσιεύσεως βλά
σφημου ή έπαναστατικής». Τω 1808 ή έφημε- 
ρίς είχε δωδεκαετή ϋπαρξιν, ό κ. Δεσραέλης 
φαντάζεται ν' άνακαλύψη ότι ή ' Εθνική Μ ε -

γαρρύθρ ισ ις ούδέποτε κατέβαλε τέ ποσέν τής 
έγγυήσεως καί προσκαλεί τέν διευθυντήν νά 
συμμορφωθή τήν άπαίτησιν τού νόμου ή
νά παύση τήν δημοσίευσιν αύτής.

’Αντί πάσης άπαντήσεως ό κ. Βραδλάου τυ
πώνει έν τη προμετωπίδι ύπέ τέν τίτλον:

« Έφημ.εοίς έκδιδομένη παρά τάς άπαγορεύ- 
σεις τής κυβερνήσεως τής άνάσσης». ’Αμέσως τώ 
απευθύνεται κλήσις ύπέ τοϋ γενικού ε’.σαγγε- 
λέως. Έν τή άκοοάσει ό δημόσιος κατήγορος 
προκληθείς νά παραπέμψη τήν ύπόθεσιν εις 
τούς ένορκους, ύποχωρεί καί εγκαταλείπει αύτήν.

Έν τω μεταξύ τούτω τέ ύπουργεΐον πίπτει 
καί ε’ρχεται ό Γλάδστων εις τά πράγματα. 
’Αναλαμβάνει καί οΰτος τήν διαδικασίαν, προσ- 
άγεται ύπέ τού Βραδλάου μέχρι τοϋ άνωτά- 
του δικαστηρίου καί έκεϊ ήττηθείς κατά κράτος 
άναγκαζεται νά όμολ.ογήση τήν αδυναμίαν του.

Έδέησε τότε νά καταργηθή ό νόμος, οστις 
δέν κατωρθώθη νά έφαρμβσθτ) καί οΰτως έξέ- 
λιπε χειροκροτούσης τής ’Αγγλίας όλης, καί τέ 
τελευταϊον πρόσκομμα τού τύπου.

Άλλ’ ή άκατάβλητος αότη ένεργητικότης 
δέν έξασκεΐται μόνον έπί τού δικανικοϋ εδάφους, 
άλλά καί διά τής έφημ.ερίδος, τής σατύρας, τού 
συλλαλητηρίου

ΙΙρέ—εε νά ίδη τις αύτέν εις κανέν έκ τών 
άθρόων έκείνων συλλαλητηρίων τοϋ Χάϋδ Πάρκ 
ή τής πλατείας τού Τραφαλγάρ, όπου αί πλειο- 
νοψηφίαι άλίσκονται διά τής ισχύος τών πνευ
μόνων ή καί τής στερρότητος τών μυών πολ.- 
λάκις.

Τέ ύψηλέν αύτοϋ άνάστ/ιμα άνακύπτει έκ 
τών άνθρωπίνων κυμάτων· ή δαντώνειος φωνη 
δεσπόζει τής τρικυμίας. Άπέ τοϋ εύρέος αύτοϋ 
στόματος δπερ ανοίγεται εις τήν λείαν έκείνην 
άλλά δυνατής έκφράσεοις καί περιεστεμμένην 
ύπέ τριχών ήνωρθωμ.ένων έπί μ.ετώπου ισχυρού 
μορφήν, έξερχεται λάβα εύγλωττίας. Αί χειρονο- 
μίαι αύτοϋ είνε σοβαραί, δ οφθαλμός διαυγής, ή 
δέ έκφρασις γαληναία ώς άρχαϊκού μαρμάρου. 
Έχων τήν γωνίαν τοϋ προσώπου σχεδόν αίθιο- 
πικήν, τά ζυγώματα έξέχοντα, τέ δέ ούς εύρύ 
καλώς συνεστραμμένον, άνακύπτει υπερθεν τού 
πελάγους έκείνου τών άνθρώπων καί άσυνειδήτως 
σχεδόν άνακαλεί τις έν τώ νώ τήν ιδέαν Μέμνονός 
τίνος έκφέροντος τέν πρωινόν αύτοϋ χρησμόν.

Αίφνιδίως, ε'ις τέ άκουσμα άντιρρήσεώς τίνος 
ή ύβρεως, ό αθλητής άναφαίνεται. Ή  φυσιογνω
μία κύτού ζωογονείται, τέ χείλος συστρέφεται 
σπασμ,ωδικώς, αί χείρες αύτού έκτεινονται προς 
τέν αντίπαλον, περιβάλλουσι, συσφίγγουσιν. έκ- 
θλίβουσιν αύτέν ώς σπόγγον, καί ¿ίπτουσιν αύ
τέν άπεστραγγισμένον έκ τού αίματος έπί τοϋ 
έδάφους καί μεταβαίνουσιν εις άλλον, έν τώ μέσι:> 
άνευφημιών κάί βρυχηθμών. Είνε ώραϊον, είνε
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σαιξπήρειον το θέαμχ καί αν συμβή εν τώ ορυ
μαγδοί έ κείνοι νά συνθλιβώσι στήθη καί ν' χνα- 
τιναχθώσιν εγκέφαλοι, ή λεπτομέρεια αυτή άπόλ- 
λυται έν τή εύρύτητι τής αγγλικές σκηνογρα
φίας·. Μ ■ .· ■'

Ή  δ ια λ ε κ τ ικ ή  δ ε ιν ό τη ς  κ α ί ή  α τ ε λ ε ύ τη τ ο ς  

ε ύ σ το ο ο ία , α ΐτ ιν ε ς  κ α θ ισ τώ σ ι  το ν  Β ρ α δ λ ά ο υ  τ ο -
. < ' ' » ( , < '  * >· . τούτον τρομερον μαχμιτην, υα ησαν μνεςηγητοι

οχετόν εις τον άγνοούντα ότι ο άθεος αυτές 
είνε πρέ -αντές άλλου θεολόγος. Εις τέν πολι- 
τικον βίον είσήλθε διά τής βιβλιακής συζητή- 
σεως, χαίρει φέρων τέν πόλεμον ¿ττί του πεδίου 
τού εχθρού, καί δι’ αΰτέ ένέβάθυνεν εις τήν με
λέτην τής Πεντατεύχου ο ο ον καί εις τήν τού 
συνταγμαι ικοϋ νόμου.

Ώ ς  μέσον έν ερ γ ε ία ς  εττί τ ο υ  π ν εύ μ α το ς  τ ώ ν  

λ α τ ιν ικ ώ ν  λ α ώ ν  ή  το ια ύ τ τ ,  ε π ισ τή μ η  θ α  ή το  

π ρ ά γ μ α τ ιο λ ω ς  π ε ρ ι τ τ ή ,  Ά λ λ α  μ ε τ α ξ ύ  τ ώ ν  “Α γ 

γ λ ω ν  είνε ,-α ν ίσχ υ ρος , κ α ί  δ κ . Β ρ ά νδ λα ο υ  οφεί

λ ε ι ,  εις αύ,την τ ι ν ά ς , . τ ώ ν  ω ρ α ιό τερ ω ν  ε π ιτυ χ ιώ ν  
αύτρφ,. -.

ΙΙροσωπικώς είνε καί λέγει ίαυτον θρέμμα 
τής γαλλικής έπαναστάσειος. Ώς τοσαύτα άλλα 
ε'ξοχα πνεύματα, έξηγέρθη καί αύτές εις το φώς 
τού 1848. ,Είσήρχετο ήδη είς τέ δέκατο·/ έ'κτον 
ε"τος τής ηλικίας του καί δέν εΐχεν άλλην παί- 
δευσιν ή τήν του προκαταρκτικού σχολείου. Άλλ’ 
έπεδόθη εις τήν εργασίαν, έξέμαθε μόνος τήν 
εβραϊκήν, τήν ελληνικήν,-την λατινικήν, τήν 
γαλλικήν, τέ δίκαιον, τάς έπιστήριας. Κατόπιν 
οτε οί πρργεγράμμενοι τού δεκεμβρίου ήλθον εις 
’Αγγλίαν, συνεδέθη μετ' αυτών, έποτίσθη είς τά 
νάματα τής πίστεώς των, ήσπάσθη τέν άγώνά 
των. Ή  έξοοία έχει τάς αντεκδικήσεις αυτής 
καί · ό προγεγραμμένος δεν είνε πολλάκις ή τέ 
ζωογόνον σπέρμα τέ φερόμενον επί τής πτερυγρς 
τής ,ήττης. Τις δ μή ίδών τά σπέρματα ταϋτα 
βλαστήσαντα επί άλλότρίων οχθών;

Ή  αυτοκρατορία ούδένα άλλον εσχε λυσσω- 
ίέστερον αύτοϋ πολέμιον καί ή νεαρά γαλλική 
δημοκρατία ούδένα ένθερμότερον άλλον πρόμα
χον ή τέν Κάρολον Βραδλάου. Είς τάς ζωηράς 
αυτού προσπάθειας έφείλεται οτι δ Σιμών Βερ- 
ναρ δεν παρεδόθη έν τή περιπτώσει τής δίκης 
τού Όρσίνη, κατά δε τέ 1870, οτε .οί ψευδοφι- 
λελεύθεροι είχον έγκαταλίπει τήν Γαλλίαν, μό
νος αύτές ή σχεδέν μόνος, μετά τινων άλλων, 
είχεν άναλάβει τέν αγώνα τής ύπερασπίσεως 
αΰτής καί προσεπάθησε νά προκαλεση έπέμβασιν.

Μή δμιλ.ήσητε περί τού Καρόλου Βραδλάου 
είς βρεττανόν, θά τέν κάμητε νά ερυθρίαση. “Ισως 
μάλιστα θά προσποιηθή ότι άγνοεϊ περί τίνος 
δμιλεϊτε. Ουδέ έν άγγλικέν βιογραφικέν λεξικόν 
μνημονεύει τού ονόματος τού ανθρώπου τούτου, 
οστις άπέ τριακονταετίας έν τούτοις συγκυκα 
τά βαθύτερα στρώματα τού αγγλικού πληθυ-

σμού καί τέν οποίον δικαιότατα δύναται νά 
καταταξη τις μεταξύ των δέκα ή δώδεκα δυ- 
νατωτάτων άνδρών τού αίώνος.

’Αλλά π«3ς; αύτές άνευ τίτλου, -άνευ ονόμα
τος. άνευ περιουσίας, άνευ προστασίας, άνευ επι
σήμου ανατροφής, διά μόνης τής δυναμεως τής 
Οελήσεως άϋτού νά άοθή έν 'Αγγλία ΰπέρ τέν 
κοινέν όχλον ; Τούτο δεν είνε δυνατόν νά γείνη. 
Καί άν γείνη, πρέπει νά τέ άγνσή τις.

Προσθετέον δ’τι δ Βράδλαου δεν στηρίζεται 
ούτε επί τής μοναρχίας, ούτε έπί τής αριστο
κρατίας, ούτε έπί τής πλουτοκρατίας, ούτε έπί 
τής εκκλησίας, οΰτε έπί τού καπηλειού, —  ένί 
λόγω έπ’ ούδεμιάς τών έγκάτεστημ.ένων δυνά
μεων άς οί άλ.λοι ριζοσπαστικοί άγγλοι περιποι
ούνται κατά τέ μάλλον ή ήττον. Είνε δημ.οκρα- 
τικός, οχλοκρατικός, άθεος,— καί τέ ε’τι τούτων 
σπουδαιότερου κεκηρυγμ,ένος πολέμιος τών με
θυστάκων ποτών. ΓΙάν ίί,τι εινε ώρισμένον νά 
μένη έκτός συζητήσεως— άπέ τού στέμματος τής 
άνάσσης καί τού .ωμοφορίου τού έπισκόπου, μέ
χρι τής κοτύλης τού πνευματοπώλου, αύτές τέ 
προσβάλλει μετ’ απαραδειγμάτιστου μανίας, τέ 
πολεμεί, τέ εξευτελίζει, τέ προπηλακίζει καί 
το λακπατεί.

Είς τέν τόπον αύτέν έν φ ούδεί; εύ ήγμένος 
άνθρωπος προφέρει ούτε γράφει την λέξιν ό ιά -  
fio.loç, έκ φόβου μή προσβάλη τέν «  παλαιόν 
αύτέν ευπατρίδην », δ Βράδ/αου γράφει στρογ- 
γύλοις γράμ.μασιν : Ό  άνθρωπος έχει ψυχήν;—  
Υπάρχει θεός;-—Τί είνε 0 ’Ιησόύς Χριστός;—  
Εισαγωγή είς κατηγορίαν Τού” βασιλεύοντος οί
κου. —  Λιατί ΰπάρχουσιν άνθρωποι λιμοκτο
νούν τες;

Είς ,τήν κλασικήν αυτήν γην τού δαυϊτικού 
I ψαλμόύ, οπού τέ όνομ.α τού υποκαμίσου ούδέ- 
I ποτε προφέρέται καί δπου τέ βρακίον ονομάζεται 

«συνέχεια τού έπενδύτου», δ Βοαδλάου κηρύτ
τει αναφανδόν ότι άνάγκη νά περιβλήθή κύρος 
Ô νόμος τού MaltllUS καί νά μή τεκνοποιώσιν 

j όσοι δεν δύνανται νά έκθρέψωσι τά τέκνα των,
, καί συνιστά πρές τούτο σειράν ολην «προφυλα

χτικών», άτινα καί απαριθμεί λεπτομερέστατα. 
Καί προχωρεί μέχρι τοσούτου ώστε αναγκάζον
ται νά κινήσωσι δίκην κατ’ αύτού έπί προσβολή 
τών χρηστών ήθών, δλως επίτηδες, όπως λάβη 

| την ευκαιρίαν νά άναπετάση τήν σημαίαν τής 
: αίρέσεως αύτού καί έπί τής κορυφής αύτής τού 

δικαστηρίου, καί έπιτυγχάνει, έννοεϊται, νά ά- 
θωωθή διά τής «περίφημου άσαφείας» τού νόμου.

Τοιούτος δ άνήρ δν ή Νόρθαμπτον έπιμ.ενει 
άποστέλλουσα -είς τ/·,ν Βουλήν τών Κοινοτήτων. 
Ή εκλογή αύτού καί μόνη σημ,ειοί τέ τέλ.ος 
ενός κόσμ,ου καί τήν άρχ_ήν νέας εποχής. Μετά τέν 
Γλ.αδστωνα δεν υπάρχει δήτωρ έν ’Αγγλία σύ- 

¡1 ρων όπισθεν αύτού πυκνοτέραν καί άποφασιστι-
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κωτέραν στρατιάν. Ή ορκοδοσία ήν άρνεϊται 
ούδέν άλλο είνε ή τέ σύμβολ.ον τής παλαιας 
κοινωνίας καθ’ ής ώμοσε τέν όρκον τού ’Αννίβα. 
Τού λοιπού ή άξίνη κεϊται παρά τέ δένδρον καί 
θά κατενεχθώσι βαθμηδόν γενναία κτυπήματα.

Τί δέ ζητεί ; Μίαν μεγάλην Βρετανίαν πο- 
λιτικώς όμοίαν πρές τήν σύγχρονον Γαλλίαν.
. .  . I ■ K r .it « , ,4  l l U l ·  )
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Έκόντες άκοντες είμεθα ήναγκασμένοι ν’ άνο- 
μολογήσωμεν τήν θλιβεράν αλήθειαν ότι τά έλατ- | 
τοίματα ημών είνε συντελεστικά είς ευτυχίαν καί 1 
πρόοδον έν τω βίω.

Άφ’ ου δέ διά τών έλαττωματων κατορθούμεν 
νά εύδοκιμ.ήσωμεν, έπεται ότι αδέξια πραττέμεν 
προσπαθούντες νά θεράπεύσωμ.εν αύτά, διότι' κα- 
τας·ρεφόμ.εθαοΰτω, στειρεύομ.εν τής εύτυχίάςήμ.ών 
τήν πηγήν, άφαιρούντες άφ’ ημών αυτών τά νικη
φόρα όπλα .καί μετ’ αύτών τέ πρές μάχην θάρρος. 
Έπιδιώκοντες τήν διόρθωσιν τών έλαττωμάτων 
μ,ας, έφείλομεν νά γνωρίζωμεν αύτα, τούθ’ όπερ 
ήδη είνε σπουδαΐον δυστύχημα.

Φιλόσοφός τις ϊίπε: «Γνώθι σαυτόν»; Ναι, άν 
θέλγ,ς νά μένης φιλόσοφος, νά ζήσης ώς φιλόσοφος, 
δηλαδή ούδέν νά φιλ.οδοξής. ούδεμίαν προαγω
γήν νά σκοπής. Άν έπιθυμής νά ζήσης άφανώς, 
γκώΟι a a u ro r όσον θέλης· άκινδύνοις δύνασαι 
ν’ άπολχύσης τής τέρψεως ταύτης· ή συνείδησις 
σεαυτού, ή μελέτη τής άθλιότητός σου πάντως 
θά σέ κάταστήσωσι καλ.λίτερον, ε'στω .. . Άλλ’ 
άν θέλης νά συμβίωσης μ.ετά τών όμοιων σου, 
άν θέλης νά ΰψωθής ΰπεράνω αύτών, άν θέλης 
λχμ,πρέν νά διανύσης στάδιον καί ν'απόκτησης 
πλούτον, μή γνωρίσης τέ πκράπαν σεκυτόν, μή 
μελέτα σεαυτόν, άλ.λά βάδιζε εύθύ, βάδιζε τα- 
έως ούτε όπίσω οΰτε έμ.πρός σου βλεπων. Ώ  ! 
ιόλ.ου μή φροντίσης νά γνωρίσης σεαυτόν, διότι 

τήν ημέραν καθ’ ήν θά μάθης δποίο; είσαι, θά 
κατανόησης όποιας τύχης είσαι πράγματι άξιος 
καί θ’ άποθαρρυνθής. Ό  γνωρίζων τάς άλ.ηθεϊς 
αύτού δυνάμεις ανακαλύπτει συχνά ότι πρές ού
δέν είνε ικανός. Ή  άνακάλυψις αΰτΛ, ε’σται δυσ
άρεστος εις τούς φιλοδόξους τών ήμερων μας. 
Ή  ήρεμος έφ’ έαυτούς πεποίθησις, τουναντίον, 
αποτελεί πάσαν αύτών τήν ίσχύν νομίζοντις 
εαυτούς ικανούς νομίζονται καί ύπέ τών άλλων. 
Τέ κοινέν βλέπον αυτούς τείνοντας προς ένα σκο
πόν τούς βοηθεϊ νά φθάσωσιν είς αυτόν διότι 
έν τώ κόσμω έπικρατεϊ συνήθεια νά κρίνωσι τούς 
ανθρώπους ούχί κατά τήν άξίαν των άλλά κατά 
τάς αξιώσεις των· όλιγΐστας δέ θά είχον αξιώ
σεις οί άνθρωποι άν έγίνωσκον έαυτούς. Ή άγνοια 
λοιπόν εαυτών είνε σπουδαιότατος λ.όγος έπιτυ- 
χίας. Ά ! όλοι οΰτοι οΰς τόσον αλαζόνας βλέπο-
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μεν διότι άνερριχήθησαν είς ύψηλάς θέσεις καί 
καθήκοντα, άτινα είνε ανίκανοι νά έκτελέσωσι, 
δέν θά ε'φθανον όπου έφθασαν, άν έγίνωσκον 
έαυτούς· θά παρέμενον ταπεινοί, θά. κατενόουν τήν 
κλήσίν των, ουδέποτε θά έτόλμων νά φιλοδοξή- 
σωσι τοιαύτας θέσεις, ή δέ μετριοφροσύνη αύτών 
θά τούς έστέρει τής ευτυχίας, ής ήξιιόθησκν διά 
τής αλαζονείας των.

Λεν δειλιώμεν λοιπόν νά διακηρύξωμεν ότι 
έκ πάντων τών έλατττωμάτων τέ &>φελιμώτα- 
τον καί άςιον έπιμελεστέρας καλλιέργειας είνε ή 
αλαζονεία. Τούτο μόνον τέ έλάττωμ.α είνε δλό- 
κληρος περιουσία. Νεανίας τις όνειροπολών νά 
φθάση ϋψηλά κάλλιον νά είνε άλ.αζιύν καί νά 
μή έχη όβολέν ή νά είνε μετριόφρων καί νά εχη 
κτήματα.

• ·  ·

Μετά τήν αλαζονείαν τέ καλλίτερον έλάττω- 
μα προς προαγωγήν είνε ή παντελής άνικανότης. 
Διά του ελαττώματος τούτου εινέ τις βέβαιος 
οτι καλήν θά καταλάβη έν τή κοινωνία θέσιν.

“Εχεις δύο ανεψιούς; δ είς είνε νέος πλήρης 
έμμονής, δραστηριότητος καί νοημοσύνης· ανα
γνωρίζεις τήν άξίαν του λέγων «  ΤΑ ! δΓ αύτέν 
δέν ανησυχώ! » Καί πράγματι ούδαμώς μεριμνάς 
περί τής τύχης του. Οΰτε βοήθειαν τω παρέχεις 
οΰτε προστασίαν, άφίνεις μόνον αύτον νά χαράξη 
τέν δρόμον του όπως δύναται. Είσαι ήσυχος, 
ήξεύρεις ότι ουδέποτε θά ε’λθη νά σού ζητήση τι. 
Άλλ’ έ'χει ένα αδελφόν, όστις είνε αύτόχρημα 
βλάξ, άγνοεϊ ταν ορθογραφίαν, είνε ανίκανος νά 
μετέλθη τέ έλάχιστον επάγγελμά· δΓ αύτέν ανη
συχείς φοβούμενος ότι θά σού προξενήση πολλά: 
δυσαρέσκειας. Τότε συναθροίζεις όλ.ην σου τήν 
οικογένειαν καί λέγεις μετ’ αγωνίας: «Τί θά τον 
κάμωμεν τέν Άνδρέαν; » Οί δέ συγγενείς σου, 
κατάπληκτοι, γινώσκοντες τί δικαιούνται νά 
προσδοκώσι παρά. τού φίλου, παρατηρούσιν άλ- 
λήλους είς τά ομματα καί έπαναλαμβάνουσι- 
« ’Αλήθεια, τί νά τέν κάμωμεν τέν Άνδρέαν: » 
Ούδέν θά κατορθώση μόνος, άνάγκη λοιπόν ·<-> 
τέν τοποθετήσητε πάντες είς τινα τράπεζαν ( τα
λαίπωρος τράπεζα ) ή νά τέν διορίσητε υπάλλη
λον τού κράτους (ταλαίπωρον κράτος! )

Έκ πρώτης όψεως ή ιδέα τού άναθέσαι είς νέο·.· 
τινά έργασίας τού κράτους, διότι είνε ανίκανος νά 
έκτελέση τάς ίδικάς του, δύναται νά φανή τερα
τώδης, ανήκουστος, απραγματοποίητος . - · παν- 
ταπασι. Διά τού ζήλου ή μάλλον διά τής απελ
πισίας τών συγγενών του δ Άνδρεας θά έπιτύχη 
τήν ποθουμένην θέσιν. Ό  θεϊός του βουλευτής θ’ 
άναβή καί θά καταβή υπουργεία, θά ύποσχεθή 
τήν ψήφόν του. Ή  θεία του, ή τόσον υπερήφανος, 
θά έπισκεφθή έπανειλημμίνως,εννοείται, τινάς τάς 
όποιας περιφρονεί κατά βάθος. Ή έξαδέλφη του 
θ’ άκκισθή πρές ανιαρούς γέροντας, ούς άλλως
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δέν θά εστρεφε νά ϊδη. Ή  μ.ήτηρ του θά <ϊέν έχει συνείδησιν, εχει έξησφαλισμένον το πολι-
δράμ,η νά προσκλαυθή παντού! . . . .Ν α ι ,  θ τικόν του στάδιο·/. Ό  άνευ συνειδήσεως βουλευτής.
Άνδρέας θά επιτυχή τήν θέσιν είν’ αληθές ότι θ τιμητικώς προσωνυμούμενος αμφιρρεη'ψ : β ο ν
¡Λετ’ ολίγον θ’ άπολέση αυτήν, άλλά θά εΰρη .¡εν ζή ς , είνε τό μόνονόν, οπεο δύναται νάκαυχηθή
άλλην άνωτέραν, διότι ή πρώτη έν ή, ούδέν έπρα- οτι εύρε τήν φιλοσοφικήν λίθον δ αμφ ιρρεπή '
ξε χρησιμεύει αύτω ώς λίαν ευνοϊκόν προηγού- β ο ν .Ι ιυ τ ίκ  εχει εί; τάς χειρας του τάς τύχας τού
¡κενόν θά παυθή καί έκ τής Δευτέρας, άλλ’ ή | ε"θνους του, διότι εξ αύτοϋ έκαστος τά πάντα
οικογένεια συνασπισθεϊσα θά προμηθεύση αΰτώ 
τρίτην, έπειτα τετάοτην, έπειτα πέμπτην, καλ- 
λίστην πλέον, ήν θά φύλαξη, διότι καλαί θέσεις 
είνε αί μή απαιτούσαι εργασίαν. Οΰτω λοιπόν ό 
Άνδρέας, πάντοτε στηριζόμενος, πάντοτε βοηθού- ; 
μένος ύπό τής ίσχυράς του οικογένειας, θ’ άνυ- 
ψωθή ταχέως, έν ώ ό ταλαίπωρος άδελφός του θά 
¡κείνη χαμηλότερα αύτοϋ· διότι νοήμων άνθρω
πος βαίνει πεζός βραδύτερον ή ηλίθιος έφ’ άμα- 
ξης, διότι ύ ανεξάρτητος καί τά πάντα έκ τής 
εργασίας του άναμένων μόνας τάς ίδιας δυνάμει; ι 
εχει ύπέρ εαυτού - άλλ’ b οκνηρός καί βλάξ του
ναντίον ενχει ύπέρ έαυτοϋ πάσας τάς δυνάμ,εις 1 
των ισχυρών προσώπων των δι’ αυτόν υπευθύνων.

*
• ·

Ωφέλιμον ελάττωμα εχει επίσης καί ύ δύσκο
λος. Προς τον τοιοϋτον προσφέρονται πάντες φιλο
φρονώ:. Ό  δύσκολος ε'χει τάς καλλιτέρας περι
ποιήσεις, τήν καλλιτέραν θέσιν, τό ε’κλεκτότερον 
¡κέρος τού εδέσματος. Κατορθοϊ δέ ν’ άποκτήση την 
μεγίστην ήν έν τώ κόσμ.ω δΰναται νά όνειροπολή- 
ση δ άνθρωπος εύτυχίαν: νά μή λησμονήταί ποτε.

Χρήσιμον ελάττωμα είνε καί ή όχληρότης.
Οί οχληροί είνε άκατανίκητοι καί έν τώ έρωτι ετι.

Καί ή σκαιότης δέ τών τρόπων έχει τά καλά 
της- έκρηξις οργής χρησιμεύει πολλάκις νά κρύψη 
έσφαλμένην ιδέαν ή άδικον κρίσιν. Καί διά τής 
απειλής δέ ταχέως έπιτυγχάνει τις ποθουμένην 
εύνοιαν. Έν τώ αίώνι τούτω τού φόβου αί άπειλαί 
είσιν αί ίσχυρόταται παρακλήσεις· ευτυχείς οϊ 
τρόμον έμ.ποιοϋντες, ¡κόνοι ούτοι έχουσι κόλακας.

Ή  προπέτεια είνε ομοίως άξιόλογον έλάττωμα, 
άλλ’ ενέχει καί τούς κινδύνους του. Ευτυχώς οί 
κατέχοντες αυτό προνομιούχοι άνθρωποι είσί πε- 
προικισμένοι διά θαυμάσιου ύρμεμφύτου- κυβερνώσι 
τό έλάττωμα τούτο μετ’ άπιστεύτου δεξιότητος· 
γινώσκουσιν, ουδέποτε άπατώμενοι, τήν ώραν, 
τόν καιρόν, τον τόπον καθ’ ον αρμόζει νά χρησι- 
μοποιήσωσιν αύτό, καί τά πρόσωπα ποός α είνε 
επωφελές νά έπιδείξωσι τούτο. Διά τής προπέτειας 
δύνκταί τις... ΓΙρός τί νά τό εϊπω ; τό είξεύρετε 
πάντες κάλλιον εμού.

*
• ·

Έν τώ πολίτικο» κόσμω έλαττώματά τινα 
είνε θησαυρός. Άγχίστροφός τις ών καί άνευ χα- 
ρακτήρος καί άρχών δημιουργεί ισχυρόν καί 
βέβαιον μέλλ.ον.

Ό  άνθρωπος, οστις δύναται νά όμολογήση οτι

προσδοκά. Εις τί δύναται νά χρησιμεύση βουλευ
τής εχων συνείδησιν, ύψώσας πεπαρρησιασμένως 
τήν σημαίαν τών άρχών του; Γινώσκουσι πάντες 
έκ προτέρων τάς πεποιθήσεις του καί τάς σέβον
ται, δηλαδή είνε άπηλπισμένοι οτι δέν δύνανται 
νά τάς καταστρέψωσι, καί έπειδή έν τη πολιτική 
μ.όνον περί τών άνθρώπων ο'.'τινες δυνατόν νά δι- 
αφθαρώσι φροντίζουσι, ούδεΐ; μεριμνά περί αύτοϋ.

Ό  άμ.φιρρεπής βουλευτής, τουναντίον, ένδια- 
φέρει τούς πάντας· έκαστον κόμμα άμιλλάται 
νά τόν κατακτήση- τόν περιποιούνται παντες, τόν 
προσκαλ.οϋσι πάντες. Σήμερον ¿προγευμάτισε μεν 
έν τή οικία τίνος τών άντιπολιτευομένι·»ν, θά γευ- 
ματίση δέ παρά τώ ύπουργψ κύριον τάνάπαλιν. 
ΓΙάσαι αί τράπεζαι είνε έστρωμέναι δι’ αύτόν ώ! 
πώς τόν έκτιμώσι πάντες! άκροώνται αύτοϋ 
όσάκις ύαιλεί, άποκρίνονται όσάκις έρωτά, πράτ- 
τουσιν δ,τι πρός ούδένα πράττουσι.

Τήν παραμονήν σπουδαίας ψηφοφορίας κατα- 
στρώννυνται δύο κατάλογοι, ένίοτε τρεις· έκαστον 
κόμμα καταγράφει τούς ύπέρ αύτοϋ ψηφίσοντας. 
Ώ  ! θαύμα ... τό όνομα τού αμφ ιρρεπούς β ον - 
.Ιεν τον  εύρίσκεται συγχρόνως καί εις τούς δύο 
καταλόγους, ένίοτε δέ καί εις τούς τρεις. Οί ύπουρ- 
γικοί περί αύτοϋ όμιλοϋντες λέγουσιν: « Είνε ίδικός 
μας, ό δείνα μ.άς ήγγυήθη δι’ αύτόν...» Οί άντι- 
πολιτευόμενοι κραυγάζουσιν: «Είνε ίδικός μας, 
μάς τόν έφερεν ό τάδε.» Ψηφίζων δέύπέρ ούτινος 
δήποτε δέν αναλαμβάνει ούδεμ-ϊαν ύποχρέωσιν 
έν τώ μέλλοντι δύναται νά διάθεση ή νά μή 
διαθέση ύπέρ αύτών τήν ψήφόν του. Διά τούτο 
τήν έπαύριον ψηφοφορίας ό άμ,φιρρεπής βουλευτής 
είνε ύπέρποτε έλεύθερος. Καί πάλιν έκαστον 
κόμμα πρέπει νά έξκκολουθήση τά δελεάσματα 
του, διότι δ,τι έπραξεν ύπέρ αύτού σήμερον, δυνα
τόν νά τό πράξη αϋριον ύπέρ άλλου. Όμ.οιάζει 
πρός φιλάρεσκον γυναίκα ής ή άστασία καί ή 
ιδιοτροπία βασανίζουσιν άκαταπχύστως τούς 
περί αύτήν.

. . . X . . .

Άριστον τής άνθρωπίνης φύσεως μέρος είνε ή 
εύγένεια τού χαρακτήρος, ή μ.άλλον ή ένσάρκωσις 
τής ηθικής. Καί πράγματι, οί εύγενείς χαρακτή
ρες δέν άποτελοϋσιν άπλώς τήν συνείδησιν τής 
κοινωνίας, άλλ' εις παν καλώς κυβερνώμενον κρά
τος άποτελούσι τήν κυριωτάτην κινητικήν δύνα- 
μιν διότι δ κόσμος πράγματι διοικεΐται ύπό τών 
ήθικών άρετών.
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ΠΕΡΙ ΠΕΝΘΟΓΣ
Λ ’.

Π ερ ί ,-τένθονς ί ζ  ΠοΑνη/σία.

Τπό τήν έποψιν τών έν τοϊς πένθεσι νομίμων, 
ώς καί ύπό πάσαν άλλην έποψιν έξεταζόμενοι οί 
ΙΙολυνήσιοι παρουσιάζουσϊ μεγίστην πρός άλλή- 
ιους δμοιότητα, όλίγισται δέ καί ασήμαντοι εί- 
σιν αί κατά τόπους διαφορχί.

Συνήθως δ νεκρός έν Πολυνησία δέν έθάπτετο, ] 
χλλ’ άπεξηραίνετο έν ύπαίθρω, είτα δέ τιθέμ.ε- 
νος όκλαδόν περιετυλίσσετο διά ταινιών καί

Ιχπετίθετο έν ίδ-.αιτέρω μ ορα ΐ. Ή  ξήρανσις τού 
νεκρού ήτο έπίπονος καί έπισφαλής. Τό πτώμα 

¡έξετίθετο πρώτον έν ύπαίθρω έν ξυλώσει, ύποβχ-

ίσταζου.ένη ύπό τεσσάρων πασσάλων, καί έσκέ- 
πετο &ιά στέγης έλαφράς, άναλόγου κατασκευής 
τής κεντρική; σκιάδος τών διπλών πολυνησίων 
πιρογών. Ένίοτε δε, ώς έν Νουκαχίβα, ή ξύ- 
λωσις αντικαθίστατο διά κορμού άρτοδένδρου, 
γεγλυμμένου έν σχήματι πιρόγας, καί καλυπτο- , 
μένου μετά τήν άποξήρανσιν δι’ έτέρου κορμού, |

\ ομοίως γεγλυμμένου καί προσαρμοζομένου έρμη- I 
τικώς εις τον πρώτον. Οί πλείστοι τών νησιω
τών ¿κείνων έθεώρουν τόν άλλον κόσμον, ώς νή
σον μακρυνήν, εις τήν οποίαν διαπορθμεύεται δ 
νεκρός μετά μακρόν πλούν. Τούτου δ' ένεκα 
έφρόντιζον νά παρέχωσι τώ νεκρώ τάπαιτούμενα 
εφόδια, ώς όπλα, κελύφη κοκκοκαρύου, δι’ ών οί 
άγριοι άντλοϋσιν δδωο, ζωοτροφίας, ύδωρ, άρτο- 
κάρπους, ιχθύς, πάντα ώοισμένα εις συντήρησιν 
της σκιάς τού τεθνεώτος, ήτις άλλως έπιστεύετο, 
ότι έπί τινα χρόνον έπλανάτο περί τό σώμ,α.

Πρός τελειοτέραν άποξήρανσιν τού πτώμα- 
τος έξήγον συχνάκις τά έντόσθιά· είτα δέ έκά- 
στην νύκτα άνεκάθιζον τόν /εκρό·/ καί πεοιή 
λειφον αύτόν δι’ ελαίου κοκκοφοινίκων. Έπι- 
τυγχάνοντος τού έργου, ύπελείπετο μόνον αύ- 
τοϊς νά περιτυλίξωσι τήν αουαίαν διά ταινιών. 
Έν ταϊς Γαμβιεραις νήσοι; τό πτώμα μετά τήν 
άποξήρανσιν δέν έκαθίζετο όκλαδόν, άλλ’ άπε- 
τίθετο έξηπλωμένον δριζοντίως εις σπήλαιον νε- 
κροδόκον. Οί κάτοικοι τής νήσου Πάσχα έθαπτον 
τούς νεκρού; ύπό τού; λίθους τών βάθρων, έφ’ 
ών ίστανται τά έν τη νήσω εκείνη περιβόητα 
κολοσσικά άγάλμ.ατα.

Οί Νεοζηλανδοί έθαπτον έπίσης τούς νεκρούς 
κύτών, άλλά μετά παρέλευσιν τριών ημερών 
από τού θανάτου, καί άφ’ ού προηγουμένως τούς 
ήλειφον δι’ έλαίου καί τούς έκάθιζον όκλαδόν 
έκάλυπτον δέ τόν τάφον διά σωρού λίθων, έφ’ 
ού άπΙθετον όλίγκς ζωοτροφία;.

Παράδοξόν τι γεγονός, παρατηρηθέν ύπό τού 
Κούκ έν Νεοζηλανδία, ύποδεικνύει σύν άλλοις 

! πλείστοις,· ότι μεγίστη άπαίτεΐται περίσκεψις εις 
τήν ερμηνείαν τών έθνικών δμοιοτήτων, καί όταν

άκόμη αϋτχι ώσιν είδικαί καί μεμονωμέναι. Έπί 
τίνος τάφου οί Νεοζηλανδοί είχον έγείρει σταυ
ρόν, κεκοσμημίνον διά πτερών καί όμ.οιότατον τώ 
σταυρώ τής καθολικής έκκλησίας.

Ειδομεν οτι οί κάτοικοι τών Γκμ.βιέρων νήσων 
άπέθετον τούς νεκρούς αύτών έν φυσικοί; σπηλαί
οι;. Έν Τόγκα, ώς καί έν πολλαΐς άλλαις χώ- 
ραις, πρός ταφήν έπιφανών νεκρών κατεσκεύαζον 
τεχνητά σπήλαια έκ μεγάλων πλακών άμμολί
θου, όμοια τη; όό.

Έν πολλαϊ: χώραις ή θλΐψις, b πόνος ον προξε
νεί τοϊς έπιζώσιν ή άπώλ.εια συγγενούς ή φίλου, 
παρώρμησαν ού μ.όνον εις έγερσιν έπιταφίων 
μνημ.είων, άλλά καί εις ζωγραφιάν ή γλυφήν 
¿¡/.βλημάτων. Καί τοί ήκιστα φιλότεχνοι οί Πο- 
λυνήσιοι, όμως έξησκήθησάν πως εί; τήν τέχνην 
ταύτην. Έν Ταίτη είδεν b Κούκ έντός νεκρο- 
δόκου ρ ο ρ α ί σανίδας έφ’ ών ήσαν γεγλυμμέναι 
εικόνες άνθρώπων καί ζώων, ιδίως είς αλέκτωρ 
ον πειρώμενοι νά καταστήσωσι φυσικώτερον εί
χον χρωματίση δι’ έρυθροϋ καί κίτρινου χρώμα
τος- παρετήρησε δέ καί μικρόν λ.ίθινον ό;/.οίω;/.α. 
Πιθανώς τά κολοσσικά άγάλμ.ατα τής νήσου 
τού Πάσχα παραπλήσιο·/ τινα είχον σκοπόν εϊτε 
δ’ είνε ταϋτα, >.ΐτε μ.ή, έργα τών σ-ημε ρινών 
Πολυνησίων, κατεσκευασμένα δι’ έργαλείου έξ 
όψιδιανής λίθου, ών δείγματα έπέδειξεν έσχάτως 

ι είς τήν έν ΙΙαρισίοις άνθρωπολογικήν εταιρίαν b 
! κ. I Ιινάρ, τούτο όμως είνε βέβαιον ότι οί 1 Ιολυ- 

νήσιοι ήκιστα έπιδίδουσιν εί; τήν γλυπτικήν, 
καί δή είς τήν γλυπτικήν λίθων.

Έν τισι νήσοις συνειθίζεται πένθος, καί μά
λιστα μακρόν, έπί τοϊς θανάτοις. Έν Ταίτη αί 

| χήραι εφερον έπί τής κόμης πτερά, έχοντα ίδιαί- 
| τερόν τι χρώυ.α, έκάλυπτον ¡/.αλιστα καί τήν 

κεφαλήν διά πέπλου. Αί γυναίκες όσαι έλουσαν,
| έμ.ύρωσαν καί ¿κόσμησαν τό πτώμ.α, ύπεβάλλοντο 
! είς αύστηροτάτην καθιέρωσιν (Ξ α μ π '>&), διαρ- 

κούσαν μέχρι πέντε μηνών, άν b θανών ήτο άρ- 
1 χηγός. Καθ' όλον τόν χρόνον τής καθιερώσεως 

δέν έπετρέπετο νά έγγίσωσι διά τών χειρών ούδε 
| τάς τροφάς, άλλ’ άλλοι έσίτιζον αύτάς ώς νή

πια. Είς ένδειξιν δέ πένθους έφυτεύοντο παρά 
τούς τάφους xii.-rovnpira i, δένδρα άφυλλα, όμοιά- 
ζοντα μέ τήν ϊππουριν. Είς έπίμετρον δέ ώφειλον 
άπαραιτήτως καί νά θρηνώσι καί νά όδύρωνται. 
Έν ταϊς Μαρκασίαις νήσοις, οί θρήνοι τών γυ
ναικών, άν b θανών ήτο άνήρ, συνωδεύοντο καί 
διά παραδοξοτάτης μιμικής όρχήσεως. Ή  χήρα 
καί τινες νεάνιδες φρχοϋντο έμ.μελώς καί άσέ- 
μνως περί τό πτώμα· κύπτουσαι, δ’ όπως κάλ
λιο·/ περιεργασθώσι τόν νεκρόν̂  άνεφώνουν- « Δέν 
τό κούνησε! δέν κουνιέται! .. .  Άλλοι! . . . 'πάει! 
'πάει! . . . »  Άλλ’ ή έκδήλωσις τού πένθους έπί 
τοϊς θανατοι; δέν περιωρίζετο έν Πολυνησία εις 
μυρολόγια καί κοπετούς- άπητούντο προσέτι πλη.
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γαί, ακρωτηριάσεις, Ουσίαι. Ή rfkv. fi όδύνη δέν | 
ήρκει, άλλ’ ήτο προσέτι ανάγκη καί αίμα να | 
χυθή.

Τά αιμοχαρή ταύτα έθιμα ήσαν κοινότατα, ί 
¿ν ΙΙολυνησίγ καί όμοειδή πάντα. Απανταχού 
σχεδόν έσπαρασσον τό σώμα καί ιδίως το πρόσ
ωπο·/ δι ’ όδόντος καρχαρίου ή δι ’ αιχμηρά; 
κογχύλης. Μάλιστα εν Τογκαταμπού τό πένθος | 
έπί τω θανάτω, είτε ειλικρινές /¡το, είτε προσπε- 
ποιημένον, έξεδηλούτο διά τρόπου σκληρότατου. 1 
Καί εν τή /ώρα εκείνη, ώς καί έν πάσαις ταϊς ; 
άλλαις, αϊ ενδείξεις του πένθους ήσαν ανάλογοι 
του αξιώματος του νεκρού. Μετά τόν θάνατον άρ- | 
χηγοΰ έκειρον τήν κόμην, ήμυσσον τό πρόσωπον, 
έτραυμάτιζον τό σώμα, ενκαιον την έπιδερμίδα, 
έκέντων διά λόγχης τούς μηρούς, τάς πλευράς, 
τάς παρειάς· η άπέκοπτον τάς φάλαγγας του 
μικρού δακτύλου, η καί αύτοϋ του παραμέσου,
<ός ε’ποίουν καί οϊ Αυστραλοί, καί τά τοιαύτα.

Καίτοι όμ,ως κατ’ έπίφασιν δεινοτάτη ή απελ
πισία τών ΙΙολυνησίων έν τοϊς πένθεσι, δέν είνε 
πάντοτς ειλικρινής, ό δέ ΙΙόρτερ είδεν έν Νου- 
καχίβα χήραν, ής ο σύζυγος έγένετο βορά καρ- 
χαρίου, παραδιδομένην εις Αμερικανούς ναύτας 
εν ώ εχαινον ακόμη ε'πί τού τραχήλου, τού στή
θους καί τών βραχιόνων αί δηλούσαι τό πένθος 
πληγαί. Ή  υποκρισία δέν είναι αποκλειστικόν 
ελάττωμα τών πεπολιτισμένων λαών, άλλως δέ 
μη λησμονώμεν, οτι οί ΓΙολυνήσιρι εχουσι παιδι- 
οην κουφότητα καί παντελώς άγνοοϋσι τϊ έστιν 
αιδώς.

Έν Νέα Ζηλανδία δέν έκρίνετο επαρκής μία 
μόνη ¿κδήλωσις τού πένθους. Ενίοτε έξέθαπτον 
τούς νεκρούς καθ’ ώ̂ ισμένας ώρας τού έτους, καί 
ίθρήνουν αυτούς αύθις, έπαναλαμβάνοντες τάς 
εκούσιας πληγάς.

Άλλ’ εις την μέριμναν πρός άπόδειξιν του 
πένθους διά πληγών καί έκουσίων ακρωτηριάσεων 
προσετίθετο συχνάκις καί ο πόθος νά μη άφεθή ό 
νεκρός άνευ συνοδίας έν τή οδοιπορία του εις τόν 
άλλον κόσμον, καί πρός πλήρωσιν τού ευσεβούς 
πόθου των προσέτρεχον εις ανθρωποθυσίας.

Ναι μέν ή νεοζηλανδική ηθική δέν ύπεχρέου 
πάντοτε την σύζυγον νάκολουθήση εις τόν τά
φον τόν άνδρα της· άλλ’ άν αΰτη άπηγχονίζετο 
αύτοπροαιρετως, έτιμάτο ώς σφόδρα ένάρετος. : 
Όμ,ως ενιαι τών πατριών την ηθικήν ταύτην 
ϋποχρέωσιν μετέβαλον εις χρέος άπαράβατον καί 
κατά τόν θάνατον τού αρχηγού συνείθιζον νά 
πνίγωσι τάς γυναίκας αύτού ε’πί τού τάφου τού. 
Έθη έξ ίσου άγρια έπ·κράτουν έν ταϊς νήσοις 
τών Ήλων καί αλλαχού, τηρούμενα όμού μετ’ 
άλλων παντελώς αντιθέτων συνηθειών. Ούτως 
οί Νεοζηλανδοί, καίπερ ευσεβέστατοι πρός τούς 
ίδιους νεκρούς, ετρωγον Ομως άπό καιρού εις και
ρόν τούς έν ταϊς μάχαις φονευομένους οικείους. \

’Ενίοτε μάλιστα υιοί ετρωγον την μητέρα καί 
πατέρες τούς υιούς. ΓΙροστεθείσθω δέ τούτοις, οτι 
οί αύτοί άγριοι συνείθιζον, όσάκις άπέθνησκεν 
αρχηγός, άφ’ οΰ τόν έθρήνουν καί έπένθουν τόν 
θάνατον αύτού καθ’ όλους τούς τύπους, νά 
διαοπάζωσιν έπειτα πάσαν την περιουσίαν του.

Συχνάκις ε’πί τού τάφου έθυσιάζοντο δούλοι. 
Μήτηρ τις νεοζηλανδή, ής τό τεκνον έπνίγη, πα- 
οεκάλει έπιμ.όνως νά σφάξωσι μ.ίαν δούλην, διά 
νά συνοδεύση καί νά περιποιήται τό μικρόν της 
έν τή όδο ιπορία αύτού εις τόν πέραν τού τάφου 
κόσμ,ον, εις τό 'Ρ ϊ ίγ χ ά .

Έν ταϊς Μαρκησίαις νήσοις έθυσίαζον ενίοτε 
δύο θεράποντας, δύο χ ίχ ίτα ς , ο πως ό μέν εις 
τούτων βαστάζη την ζώνην τού θανόντος, ό 8' 
έτερος την κεφαλήν τού χοίρου, τού παρατιθε- 
μένου έν τώ περιδείπνω. Ή τοιαύτη πρόνοια ήν 
εύλογωτάτη, διότι ό φύλαξ τής μετά θάνατον 
κατοικίας τών Νουκαχιβαίων παρίσταται, ώς 
ανηλεώς άποδιώκων, ύβρίζων καί λιθοβολών 
τούς άφικνουμ.ένους, άν μ.ή προσέρχωνται εις τά 
ενδιαιτήματα τών νεκρών κατά τούς προσήκον- 
τας τύπους. Συχνάκις τά θύματα άνδρες ή γυναί
κες, άρπαζονται έξ ένέδρας έκ τών γειτονικών 
πατριών.

Αί άνθρωποθυσίαι ήσαν έπίσης κεκανονισμέναι 
έν ταϊς Σανδβίχαις νήσοις. κατά τόν θάνατον έ- 
πισήμων άνδρών, ομοίως καί αί πρός ένδειξιν πέν
θους αύτοκτονίαι. Κατά τόν θάνατον τού Ταμε- 
χαμ-έχα, πολλοί τών θερμώς αύτον άγαπώντων 
ηύτοκτονήθησαν, οπωςσυνοδεύσωσιν αύτόν εις τόν 
άλλον κόσμον· τούτο δέ ούδαμώς συνετέλεσεν εις 
έλάττωσιν τού ώρισμένου άοιθμού τών ακουσίων 
θυμ.άτων καί τών έκουσίων ακρωτηριάσεων. Έπί 
πολλά δ’ έτη κατόπιν, εις μνημόσυνον τής έπε- 
τείου τού θανάτου τού Χαβαίου έκείνου Ναπο- 
λέοντος, έξερρίζουν ένα τών τομέων όδόντων. 
Νομαλιάνα, ή χήρα τού Ταμεχαμέχα, ε'δειξεν 
έπί τού δεξιού βραχίονος τήν ακόλουθον έπιγρα- 
φήν εις χαβαϊκήν γλώσσαν: « Ό  αγαθός ημών 
βασιλεύς Ταμεχαμέχα, άπέθανε τή 6 Μαίου 
1819.» Άλλοι δέ τινες τών ιθαγενών, ύπερβο- 
λικώτεροι έν τω ζήλω αύτών, έστιξαν τήν αυτήν 
επιγραφήν έπί της γλώσσης. Τοσούτοι δέ χοίροι 
έσφάγησαν καί ΰποχρεωτικώς κατεβροχθίσθησαν 
έν τώ περιδείπνω, ώστε μετά τόν θάνατον τού 
μ,εγάλου έκείνου ήγεμόνος σχεδόν έξέλιπον οί χοί
ροι έκ τής νήσου. Καίπερ όπωσούν ύπερβολικός, 
όμως ολίγους ίσως τών Ευρωπαίων, τούς μεμψί
μοιρους μόνον, θά έκ πλήξη ό θαυμασμός τών Χα- 
βαίων πρός τού: κατακτητάς καί τροπαιούχους 
ηγεμόνας.

I Κρατούντες ένταύθα τήν περιληπτικήν ανα
γραφήν τών πολυνησιακών έν τοϊς πένθεσι νομί
μων, αναγκαίο·/ κρίνομεν, προτού νά μεταβώμ-εν εις 
άλλα έθνη, νά παρατηρήσωμεν, ότι αί τοιαύται
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κατά τό μάλλον ή ήττον φιλαίματοικηδεϊαι τε
λούνται μ.όνον πρός τιμήν άνδρών, τό αύτό δέ συμ
βαίνει παρ’άπάσαις σχεδόν ταϊς άγρίαις φυλαίς.
Αί γυναίκες θυσιάζονται συχνότατα κατά τόν 
θάνατον τών συζύγων, ούδαμού όμως φαίνεται 
¡συμβαϊνον καί τό αντίθετον, οί πλεϊστοι δέ τών 
περιηγητών τηρούσι περί τών γυναικείων κηδειών 
εδγλωττον σιγήν, έξ οΰ δυναμ,εθα νά συμπερα- 
Ινωμεν, οτι πανταχού σχεδόν αί γυναίκες κηδεύ
ονται άνευ πομπής. Είναι δέ καί τούτο έν τών 
πολυαρίθμων τεκμηρίων τών μαρτυρούντων τήν 
μεγάλην πεοιφρόνησιν, ήν γενικώς τρέφουσι πρός 
τάς γυναίκας οί κατά φύσιν λαοί.

[Οΐι. Ι^ουι-ηβου] "Π.
-

Ο ΛΟΙΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ό διακεκριμμένος γαλλος ιατρός καί φιλολό- 
γος κ. Α. ΟοΐΊϊβΙΙ έδημοσίευσεν έν τω έν Ιίαρι- 
οίοις έκδιδομένω περιοδικω συγγράμματι ΙΙι-ΐΉβ 
$ώβηΙί/ίηηϋ τής 22 Μαρτίου 1884, βραχείαν 
μίν άλλ’ άξιοσπούδαστον μελέτην περί τού κατά 
τόν πέμ.πτον αιώνα ένσκήψαντος έν Άθήναις 
λοιμού.

Τω 429 π. X. τό δεύτερον έτος τού πελο- 
ποννησιακού πολέμου, περί τά μέσα τού θέρους 
έξηκοντακισχίλιοι Λακεδαιμόνιοι ύπό τήν όδη- 
γίαν τού βασιλέως αύτών Άρχιδάμου είσέβαλον | 
εις την Αττικήν. Συνεπώς πλεϊστοι τών κατοί
κων τής εξοχής είσήλθον έντός τών τειχών τών 
Αθηνών. Ό  κ. ΟοΐΊίϋΐι ύπολογίζει εις τριάκον
τα χιλιάδας περίπου τόν πληθυσμόν τών ’Αθη
νών, άνελθόντα δέ εις έκατοντακισχιλίους μ.ετά 
τών έκ τής εξοχής συρρευσαντων. Άλλ’ αί Ά -  
θήναι είχον κατά τήν έποχήν εκείνην, κατά τόν ί 
Ξινοφώντα, ύπέρ τάς μυρίας οικίας. «Ή  πόλις 
εκ πλειόνων ή μυρίων οικιών συνέστηκε » (Ά π ο -  | 
¡ι> 'ιιμογεΐ’μ.άζύ>ΐ', I'. Ε. 14.) Έάν ήδη ύπολο- 
γίσωμ.εν κατά μέσον όρον τούλάχιστον δέκα 
έγκατοίκους μετά τών θεραπόντων έν έκάστη 
οικία, όπερ δέν είνε ύπερβολικόν έν πόλει έν ή 
ύπήρχον πολλοί δούλοι, έχομεν έν όλω ύπερε- 
κατοντακισχιλίους κατοίκους. Έάν εις τούτους 
προσθέσωμεν τούς έκ τών ε'ξω δήμ.ων έλθόντας 
καί τούς κατοίκους τού Πειραιώς, τότε ό ολικός 
αριθμός τών έντός τών μακρών τειχών κλει- 
σθέντων ύπολογιστέος περίπου ε’ις διακοσιακισχι- 
κίους καί ούχί εις έκατοντακισχιλίους όπως ύπο- 
κογίζει αυτούς ό κ. ΟοΓίϊβΐΙ.

Ό κ. Ποτίίειι μελετών τά ύπό τού Ηουκυδί- 
δου μετά θαυμαστής άκριβείας περιγραφόμενα 
Συμπτώματα τού λοιμού, καί συγκρίνω·/ αύτά 
Λρος άλλας επιδημίας, συμ.περαίνει, οτι ή ύπό 
του θουκυδίδου περιγραφεϊσα νόσος ύπό το ονο-

1 μα .Ιιιΐμός. δέν ήτο νόσος εξωθεν είσβαλούσα, 
ώς πολλοί άρχαίοι καί νειΰτεροι ιατροί διατεί
νονται, άλλά νόσος επιδημική έπιτοπίως άνα- 
πτυχθείσα καί παρουσιάζουσα καταφανείς τού; 
χαρακτήρας τού καθ’ ημάς καλούμενου τυφου 
τών στρατοπέδων ή τών στρατευμάτων ή τύ
φου έξανθηματικού.

Τό είδος τού παρόντος περιοδικού δέν έπιτρέ- 
πει ήμϊν νά είσέλθωμεν εις τάς ειδικά; όλω: 
λεπτομερείας τής ιατρικής ταύτης συζητήσεως.

: Σημειούμεν ομ.ως, ότι τό ζήτημα έχει πρακτικήν 
έννοιαν σπουδαίαν διά τάς νεωτέρας Αθήνας 
ύπό υγιεινήν έπσψιν, έάν δηλαδή ό λοιμός του 

ί πέμ.πτου π. X. αίώνος ύπήρξεν άσθένεια έ’ξωθεν 
μεταφερθεϊσα, ή έάν έπιτοπίως έγεννήθη. Τήν 
έ’ξωθεν εισβολήν τής νόσου έκείνης έπρέσβευσαν 
πολλοί ιατροί. Έκ μέν τών άρχαίων άναφέρομεν 
τόν Γαληνόν, διηγούμενον οτι ό λοιμός ήλθεν εις 
Αθήνας έξ Αιθιοπίας. ’Ενταύθα σημειωτέον ότι ό 

ί  κ.Οθ|·1ίβΐι περιπίπτει έκ παραδρομής βεβαίως εις 
: ο’/σιώδες χρονολογικόν σφάλμα λέγων, ότι ό Γα- 
| ληνός ήτο κατά δύο αιώνας μ.εταγενέστερος τού 
| Ίπποκράτους, ένώ κατά τούς πιθανωτάτους ύπολο- 

γισμούς ή γέννησις τού Γαληνού τίθεται σχεδόν 
εξ αιώνας μετά τήν γέννησιν τού Ίπποκράτους.

Έκ τών νεωτέρων δ’ άναφέρομεν τόν επιφανή 
Γάλλον ιατρόν 01όΙ-1)βν, ύποστηρίζοντα έν τω 
περί πανιόλου: άξιολό^ω πονήματι αύτού, οτι ό 
λοιμός τών Αθηνών ηΤο πανώλης διά πλοίων 
είσαχθείσα. Μεθ’ όλας Ομως τάς γνώμας ταύ- 
τα;, ή σήμερον έν τή επιστήμη έπικοατούσα 
συμφωνεί πρός τήν ύπό τού κ. Οοΐ’ΠβΙΐ ύπο- 
στηριζομένην, ότι δηλαδή ό λοιμός έκεϊνος ήτο 
ό ένεκα κακών υγιεινών όρων έν τω μέσω πο
λυπληθών όαάδων αναπτυσσόμενος τύφος, πα- 
ρουσιάζων έκτακτα τινα φαινόμενα έντάσεως 
ούχί άλλως σπανίως άπαντώντα έν τη ιστορία 
τών έπιδημιών. Οΰτως ό κ. Ο ο γ ΙΪΘΙΙ αναφέρει 
έπιδημίαν τινά πρό ολίγων έτών άναπτυχθεϊσαν 
έν Άγκύρα τή; ’Ασιατικής Τουρκίας, ήτις έπα- 
ρουσίασε μεγάλα; ομοιότητας πρός τον λοιμον τών 
Αθηνών. Τήν έπιδημίαν ταύτην περιέγραψεν Έλ- 
λην ιατρός ό κ. Βεγλερής έντώ Γ α . ί^ ω  (άριθ. 8, 
9, 10 τού 1880). Ό  κ. Βεγλερής καταδεικνύει 
τήν ταυτότητα τού λοιμού τών Αθηνών καί τής 
νόσου τής Άγκύρας, τά δέ συμπεράσματα αύτού 
αποδέχεται πληρέστατα ό κ. ΟοίΤιβιι. Έν τή ύπό 
τού κ. Βεγλερή περιγραφομένη έπιδηυία, πα
ρουσιάζονται τινα έκ τών σχετικώς σπανιωτέρων 

I τού τύφου συμπτωμάτων, όσα περιέγραψεν ή 
| άθάνατος γραφίς τού θουκυδίδου.

Συγκεφαλαιούντες τά ανωτέρω, λέγομε·/, ότι 
διά τούς φρονούντας, ότι ό λοιμός τών Αθηνών 
παρήχθη έπιτοπίως, έπιβάλλεται άναποδραστως 
τό συμπέρασμα οτι ή πόλις ημών είνε πάντοτε 
εκτεθειμένη εις παρόμοιον ατύχημα, εί ποτε
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παρουσιασθώσιν χυθις οί χύτοί κακοί υγιεινοί 
όροι, τούθ' οπερ δεν είνε αδύνατον εν πόλει -ήτες 
μετά του Πειραιώς παρουσιάζει ήδη πληθυσμόν ι  

ύπερεκατοντακισχιλίων κατοίκων, ών δ αριθμός | 
συνεχώς αυξάνει. Έν πόλει μάλιστα εν ή το 
Οερος παρουσιάζει ενίοτε έκτακτα καί παρατε- 
ταμένα Θάλπη, τοιούτος κίνδυνος είνε πάντοτε 
επικείμενος έφ' οσον εξακολουθεί ή επικρατούσα 
παραμέλησες τών στοιχειωδών κανόνων τής δη- | 
μοσίας ύγιεινής. «Λί ΆΘήναι, ε'λεγεν ήμϊν έσχά- ι 
τως πολύπειρος ιατρός, ένεκα τής τοπογραφικής 
αύτών θέσεως καί τών συχνάκις πνεόντων σφο
δρών άνεμων εύρίσκονται ύπό κλιματικήν ε’πο- 
ψιν εις έκτάκτοις καλούς ύγιεινούς ορούς. Άλλ’ 
οί οροί ούτοι δέν δύνανται να έξουδετερώσωσι 
τούς κινδύνους τούς δυναμένους νά προκύψοισιν | 
έκ τής έλλείψεως τών απολύτως αναγκαίων ύγι- 
εινών μέτρων. Διά τούτο όπως ε'χει ή παρ’ ήμϊν 
ακαθαρσία άπειλούμ.εθα πάντοτε ύπό σπουδαίας 
τινός επιδημίας.»

Ιίάντες συναισΟανόμεθα την αλήθειαν τών 
λόγων τούτων τού πολύπειρου ιατρού. Άλλ’ 
όμως ή παρούσα γενεά αδυνατεί φαίνεται νά 
πράξη τά δέοντα. Όταν άναλογισθώμεν, ότι 
εντός πεντηκονταετίας άνηγέρθησαν έκ τής κό- | 
νεως δύο πόλεις οίαι αί ΆΘήναι καί ό Πειραιεύς, 
καί οτι τούτο έγένετο ύπό λίαν μέτριους έμπορι- 
κούς καί βιομηχανικούς όρους, όφείλομεν νά έκτι- | 
μήσωμεν είλικρινώς την μέχρι τούδε γενομ.ένην 
εργασίαν, αλλά καί νά εύχηθώμεν συνάμα 
όπως έπιχειρήσωμ.εν συστηματικώς καί άνευ α
ναβολής τά εις πάσαν πεπολιτισμένην πόλιν 
χρήσιμα δημόσια έργα. . .

ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΜΗΝΕΣ
’ Απρίλιος

’Εάν οί τοεϊς εαρινοί μήνες διηγωνίζοντό 
ποτε επί εύνοια έν τή κλεινή πόλε ι τής Ά- 
Οηνάς, ό έχων πλειοτέρας ελπίδας επιτυχίας 
θά ητο βεβαίως ό καλός Απρίλιος. Ό  Μάρτιος 
είνε όξύχολος, ιδιότροπος, πλήρης ελαττωμάτων, I 
άτινα προσεγγίζουσιν αύτόν πρός τον πρεσβυτε- I 
ρον αδελφόν Φεβρουάριον, ό Μάϊος πάλιν είνε 
θερμός, μονότονος, σχολαστικός· μόνος ό Απρίλιος, 
ό δροσερός άλλ’ ούχί καί ψυχρός, ό βρίχων τόσον 
όσον αρκεί διά νά ποτίση τούς κήπους, καί θερ- ! 
μαίνων τόσον όσον άρκεΐ εις τάς κάλυκας τών 
ρόδων ϊνα διανοιγώσι, είνε ό κατ’ εξοχήν τερπνό; 
αθηναϊκός μήν, ό γνήσιος τής Άνοίξεως ύιός, ό 
έχων ώς σύμβολα βεβαμμένα εις τό χρώμα τής 
χαράς τά αύγά τού Πάσχα καί τά ρόδα τών 
κήπων.

• *

"Ο εφετινός Απ ρίλ ιος είχε καί τούτο τό  ΐδ ι-

αζον, ότι έπέδειξε τάσεις φιλοδοξίας όλως άσύν- 
ήθεις. Ιναθ’ ον χρόνον ή δάφνη, ή στέφουσα ποιη. 
τάς καί στρατηλάτας, έξέπεσεν εις τά μαγειρεία 
μεταβληθεϊσα εις άπλούν καρύκευμα τών ιχθύων 
καί τού βοείου κρέατος, αύτός ό ευλογημένος έζή- 
λευσε ταύτην καί ώρισεν ημέραν τής άφίξεώς του 
εκείνην ακριβώς, καθ’ ήν οί Χριστιανοί ορθόδοξο-, 
κλάδους δάφνης επισείοντες έώρταζον την εί; 
'Ιερουσαλήμ θριαμβευτικήν είσοδον τού ’Ιησού 
Χριστού.

Άλλ’ ή δαφνοστεφή; αΰτη αφιξις δέν τόν ά- 
πήλλαξεν ούδ’ εφέτος τών συνήθων ψευδολογιών, 
αϊτινες κυκλοφορούσαι τή ημέρα εκείνη ώς κί
βδηλα νομίσματα εις τάς στήλας τών έφημ.ερίδων 
καί εις τά χείλη τών εύφυολόγων, έπισύρουσαι κατά 
τής κεφαλής τού αθώου Απριλίου τάς άράς τών 
άπατωμένων έξ εύαρέστου τινός καί ποθητής εί- 
δήσεως, ή εμμέτρους συμβουλάς πλήρεις συκο
φαντίας ώς τήν ακόλουθον:

Ί ο υ ;  φίλους σας γ ια  τή ν ψευτιά τους 
Σήμερα νά φοβααθι μόνο·
Τ α ίς  φίλαις σας όλο τό  χρΑνο . . . .
Γ ια τ ’ ίχουνε μεσ’ ’ ς τή  μ α τιά  τονς 
’ Σ τα  λόν:α τους καί ’ ς τά  φιλιά 
Π αντοτινή  π ρ ω τ α π ρ ιλ ιά .

• *
•

Ή πολιτική καθεύδει νήδυμον. ’Εναντίον τών 
φυσιολογικών νόμων, καθ’ οϋς τά έντομα ναρκούν- 
ται μέν καθ’ δλον τόν χειμώνα αφυπνίζονται δε 
καί άναλαμβάνουσι νέαν ζωήν κατά τό “Εαρ, ή 
'Ελληνική Βουλή, τό πολυτάραχου καί περιβομβί- 
ζον τούτο έντομον, ναρκούται μέν τό θέρος τόν 
δέ χειμ.ώνα έξυπνα. Έλλειπούσης δέ τής Βουλής 
πάσα ή πολιτική ζωή περιορίζεται εις κανονι
σμούς μισθών κλητήρων επαρχείων έν τή Έφη- 
μερίδι τής Κυβερνήσεως, καί εις δημοσιεύσεις 
αγορεύσεων κοινοβουλευτικών, αϊτινες τυγχάνου- 

| σιν έλευθέρας επικοινωνίας αβλαβείς πλέον μετά 
I τήν τεσσαρακονθήμερον κάθαρσιν, ήν ύπέστησχν 

έν σκοτεινώ σύρτη δημοσιογραφικών γραφείων.
Ώς πρός τά ’Εξωτερικά αί μετά τών ξένων 

δυνάμεων γειτόνων καί μ.ή σχέσεις τής "Ελλά
δος ε’.σί φιλικώταται, τά δέ περί έπαναστα- 
τών επί τών Πυρηναίων καί περί γάμων καί 
ταξειδίων τών γεομανών ήγεμ.ονοπαίδο)ν καί 
περί Αίγύπτου τηλεγραφήματα, αποδέχονται οί 
κάτοικοι τού άστεως, μόνον ώς απαραίτητον 
προσφάγιον τού πρωινού καφέ των, έν ταίς ποώ- 
ταίς σελίσι τών έφημερίδων.

* *
•

Τήν μονοτονίαν τού Αθηναϊκού βίου ποικίλ- 
λουσι κατ’ Απρίλιον αί έξοχικαί έκδρομαί, αί 
συνήθεις καί όλως ίδιωτικαί καθ’ ομάδας οικείων 
τελούμ.εναι εις τούς κήπους, τά χωρία καί τά 
σκιερά περίχωρα τών Αθηνών. Τό Φαληρον άο’ 
ίτερου, τό αιώνιον αύτο καί μονότονου Φαληρον,
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τό όποιον τείνει ν’ άπορροφήση όλας τάς έορτάς 
καί 6λας τάς τέρψεις τών Αθηνών, συγκαλούν 
κατά συνήθειαν έν πάση πανηγύρεως ημέρα τήν 
μερίδα τού έκλεκτού κόσμ.ου έπί τής ξηράς άμ
μου του, καί αί δύο μεγάλαι πανηγύρεις ή τών 
Μεγάρων, τή τρίτη ημέρα τού Πάσχα, καί ή 
τής Έλευσΐνος τή έορτή τού άγ. Γεωργίου, εις 
τά ς  όποιας άθρόοι μετκβαίνουσι δι’ άτμοπλοίων 
καί άμαξών οι Αθηναίοι, ϊνα γευθώσι τού με- 
γαρικού κονιορτού καί θερμομ-ετρήσωσι τόν ήλιον 
τής Έλευσΐνος, θεώμενοι τάς περικαλλείς καί 
χρυσοκοσμήτους άγρότιδας έν τώ γραφικώ συμ- 
πλέγματι τού αρχαϊκού χορού τής τρ ά τα ς .

Εφέτος προσετέθησαν οί έν τώ φαληρικω ά- 
λιπέδω ιπποδρομικοί αγώνες 'έπασχολήσαντες 
έπί δύο κυριακάς μεγάλην μερίδα πληθυσμού, 
μολονότι δέν κατώρθωσαν έτι νά έγκλιματι- 
σθώσιν οΰτοι καί παρ’ ήμϊν, ώς αλλαχού, έςυ- 
ψούμ-ενοι εις είδος έθνικής πανηγύρεως, πλή
ρους θελγήτρου καί ενδιαφέροντος καί ένθουσι- 
ασμοϋ, άλλ’ άπομένουσι μόνον άπλοϊ συναγωνι
σμοί προσωπικής φιλοτεμίας καί έλευθεριότητος. 
Έν τούτοις έλπίζομεν ότι διά τών άκαταβλήτων 
ένεργειών τών διοργανούντων αύτάς, σημαντική 
πρόοδος καί τελειοποίησις θά έπέλθη έν τώ μέλ- 
λουτι Τούτ’ αύτό δυνάμεθα νά είπωμεν καί πε ρί 
τής ύπό τού Συλλόγου Π αρνασσού διοργανω- 
θείσης Έκθέσεως άνθέων καί φυτών, ήτις απο
μένει είσέτι στενή καί περιωρισμ-ένη.

• *

’Αλλά τό μάλλον αξιοσημείωτου γεγονός ί 
τού λήξαντος μηνός διά την Ελλάδα είνε ή 
έγκαίνισις τού άπό Βώλου εις Λάρισαν σιδη
ροδρόμου, έπισήμως γενομένη ύπ’ χύτου τού 
Βκσιλέως, έν μέσω τού γενικού ένθουσιασμού 
τού θεσσαλικού λαού, έορταζοντος οότω λαμ- 
πρώς διά γιγαντιαίου βήματος πρός τήν πρόο
δον καί τόν πολιτισμ.όν, τήν έλευθερίαν χύτού 
καί τήν έ’νωσιν ύπό τό σκήπτρον τού Βασιλέως 
τών Ελλήνων.

Καί φεύγει πάλιν ό ’Απρίλιος, ό φαιδρός καί 
ήρεμος μήν, άφού έχάρισε τήν ζωήν εις τόσα 
μικρά πτηνά φλυχρούντκ έν ταίς φωλεαΐς, εις 
τόσα έντομα βόσκοντα έν τοϊς κήποις, άφού κα- 
τέλιπε καί εις ημάς ώς κληρονομιάν καί αύτά τά 
τελευταίά του ρόδα, ϊνα πλέξωμεν στεφάνους 
καί κοσμήσωμεν τάς θύρας τών οίκων μας, ύπο- 
δεχόμενοι τόν ευτυχή αύτού διάδοχον τόν χλοε
ρόν καί ροδοστεφή Μάϊον.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

Δ Α Ν Ε ΙΟ Ν  Π Ν Ε ΓΜ Α

Έ ν  τω  ξενοδοχείο»:
Ό  κ. Μ* πρός τόν κ. Ν *. οστις διατάσσει νά τώ 

φέρωσι δύο φιάλας καμπανίτου:

—  Κ άτι βλέπω εξω τώρριξες σήμερα; μήπως 
είχες καμμίαν εξαιρετικήν τύχην;..

—  Τύχην λέγε ις ; Είνε σήμερον, αδελφέ, ή επέ
τειος τοϋ θανάτου τής μακαρίτισσας τής γυναίκας μου1

«
• ·

Ε κ ε ί ν ο ς :  Σκληρά, θά μέ κάμης νά άποθάνω. 
καί τότε Οχ σου παρουσιάζεται τό πνεΰ/ά μου...

’ Ε κ ε ί ν η :  Τό  πνεϋμά σου; τότε λοιπόν θά λάβω 
τήν εϋχαρίστησιν τέλος πάντων νά γνωρίσω ένα 
πράγμα, πού έως σήμερον μου είνε εντελώς άγνωστον!

•
• ·

Έ ν  βιβλιοπωλείω:
—  Πόσο έχει ό Καζαμίας;
—  Μία δραχμή.
Μ ετάτινα σκέψιν:
—  Νά. πάρε εξήντα λεπτά καί δόσε μου ένα.
- Ό χ «...
—  Μά τ ί ; τώρα πέρασαν \ μήνες άπό τό χρόνο, 

κ’ εκείνα τά φύλλα μου είνε πλέον άχρηστα’ δέν 
’μπορώ νά σου τά πληρώσο) κ’ εκείνα !

Α Λ Η Θ Ε Ι Α !

’ Εάν οϊ δόλιοι καί άτιμοι άνθρωποι είχον άρκούσαν 
όξυδέ ρκειαν ϊνα διίδωσι τό αληθές αύτών συμφέρον, 
έ ξ  άπαντος θά εγίνοντ: έντιμοι άν ούχί εξ άγάπης 
πρός τήν τιμιότητα καί τήν αρετήν, άλλά τουλάχι
στον πρός τόν σκοπόν τοϋ y* διεξάγωσι καλλίτερου 
τάς υποθέσεις των εν τω  κόσμω. Ο ί τοιοϋτοι έκτυ- 
φλοϋνται συνήθως τοσοδτον υπό τής ιδίας πλεονεξίας 
καί τοϋ φθόνου , ώστε δεν δύνανται νά ΐδωσι πέραν 
τοϋ άνέσου συμφέροντος, οϋτε νά παρατηρήσωσι τάς 
συνεπείας τής άνεγνωρισμένης άκεραιότητος ενός άν- 
Θρώπου καί τά μέγιστα ωφελήματα , άτινα ή καλή 
ύπόληψις προσπορίζει εν τέλει εις τόν άνθρωπον.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κ α τ α ν ά λ ω σ ι ς  ί π π ε  ί ο υ  κ ρ έ α τ ο ς  εν 
Π α ρ  ι σ ί ο ι ς .  —  Έ κ  διατριβής τοϋ κ. Γ. ΪΙιλα - 
βίου περί τοϋ ίππείου κρέατος ώς είδους τροφίμου 
τοϋ ανθρώπου δημοσιευομένης εν τή  Έφημερίδι τής 
Εταιρίας τής Υγιεινής μεταφερομεν ενταύθα τάς 
έπομένας πληροφορίας’

« Τ ώ  1856 το γαλλικόν ΰπουργεΐον τής Γεωρ
γίας καί τοϋ Εμπορίου, πιεζόμενον ύπό τής επιμο
νής καί τών παρακλήσεων τών έπιφανεστέρων 
επιστημόνων άνδρών, συνέστησεν ιδίαν επιτροπήν τής 
υγείας, εϊς ήν ύπέδαλε τήν έξέτασιν τοϋ κρέατος, 
καί εζήτησεν ϊνα ή επιτροπή αϋτη μετά λεπτομερή 
έξέτασιν καί παρατήρησιν θετικώς άποφανθή εάν ή 
Κυδέρνησις δύναται νά έπιτρέψη τήν πώλησιν τοΰ 
ίππείου κρέατος εις τά δημόσια τών Παρισίων κρεο
πωλεία. Ή  εκθεσις τής επιτροπής ταύτης συντα- 
χθεΐσα παρά τών ιατρών lluxard καί Vi>rnois συμ- 
περαίνεται. οτι εί καί θεωρεί ίσως ύπερβολικά τά
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έως τό τε  ύπέρ τή ς  -/ρήσεως του ίππείου κρέατος 
γραφεντα  καί λ εχ θ έν τα , μολοντούτο  ή Κυδέρνησις 
δύναται άφόδωο καί άνευ βλάβης τή ς  δημοσίας υγείας 
νά έπ ιτρέψ η τή ν έν δημοσίοις κρεοπωλείο ις πώλησιν 
του ίππείου κρέατος προς δημοσίαν διατροφήν.

»  Κ α τ ’ ακολουθίαν, χάρις εις τά ς  προσπάθειας 

σπουδαίων ανδρών καί ιδ ίως τή ς  έν I Ιαρισίοις Ζ ω ο λ ο 
γικής 'Ε τα ιρ ία ς  καί εις τή ν έπελΟοϋσαν συνδρομήν 
τή ς  Κ υβερνήσεως, έϊεδόΟησαν εκ το τε  ε ίίικ ά  νομο- 
Ο ετήματα καί άστυνομικαί ύγιειναί δ ια τά ξεις , δι’ ώ ν  

έπ ετρ έπ ετο  κ α τά  το  1866  ή σϋστασι; ειδικών κρεο
π ω λε ίω ν , ένθα άντί έ λ α χ ίσ τ ς ς  δ ια τιμήσεω ς έπωλεΤτο 
δημοσίως τό  'ίππειον κρέας. "Ο θ εν  το  πρώ τον τοιοϋ- 

τον ί π π ο κ ρ ε ο π ω λ ε Τ ο ν  ήνοίχθη έν Παρισίοις τήν 
9 ’Ιουλίου  του 1 8 6 6 ' μ έχρ ι δέ τή ς  αυτής ήμερο- 

μηνίας του 'επομένου έτους 1 8 6 7 , έν δ ιαστήματι 
ενός δηλονότι έτους, ό άριθμδς τώ ν  σφ α γέντω ν ίπ 
π ω ν ά νήλθεν εις 2 ,1 5 2 , ή το ι ίν  ο λ ω  κατηναλώθη  

προς δημοσίαν διατροφήν ίππειον κρέας 4 0 0 ,2 6 0  χ ι 

λ ιόγραμμ ων.
»  Κ α τά  το  1 87 2 , ή το ι έν έ το ς  μ ετά  τή ν πολιορ

κίαν τώ ν  Π αρισ ίων, ό αριθμός τώ ν  σφ αγέντω ν ίππων 

έφθασεν εις 5 ,7 3 2 , ή το ι έγ ένε το  κ α τα νά λω σ ις  994 , 
•‘ >80 χ ιλ ιο γρά μ μ ω ν καθαρού ίππείου κρέατος.

»  Κ α τά  τό  1875  έσφάγησαν έν Π αρισίο ις π λείο - 
νες τώ ν  6 .0 0 0  ίππων, τό  δ’ ολικόν βάρος τού κα- 

τα να λω θ έν το ς  κρέατος έφθασε μέχρις 1 ,300 .000  
χ ιλ ιό γραμ μ ω ν;

»  Τ ή ν  ύπερδολικω τάτην φυσικώς κατανάλω σ ιν  
;ού ίππείου κρέατος εύρίσκομεν κατά  τή ν  τελευ -α ίαν 
τώ ν  Π αρ ισ ίω ν  πολιορκίαν (  1871 ),  ό τε κατά  τό  όλ ι- 
χρόνιον εκείνο διάστημα έσφάγησαν έν τ η  π όλει 
μόνον τα ύ τη  π λείονες  τώ ν  6 5 ,0 0 0  ίππων, όνων καί 
ήμιόνων. ή το ι έγ ένε το  δημοσία κ α τα νά λω σ ις  12, 
3 0 0 .0 0 0  χ ιλ ιο γρά μ μ ω ν ίππείου κρέατος.

»  Τ Ι  σ τα τισ τικ ή  τού έτους 1882  αναφέρει πλέον 
τώ ν  10 ,000  ίππων σφ α γέντω ν έν 1 Ιαρισίοις' ή δε 
τού παρελθόντος έτους 12,834.

»  ’ Α π ό  τού  1866 , ό τε  έσυστήθη έν Π αρισ ίο ις 
άδεια τή ς  άστυνομίας τό  πρώ τον ίπποκρεοπωλεΤον, 
μ έχρ ι τού 1872, ίδρύθησαν αυτόθι πλείονα τώ ν  
40  το ιοΰτω ν' κ α τά  τό  παρελθόν δ ’ έ το ς  1883  
. αριθμός το ύ τω ν  ά νήλθε μέχρ ι τώ ν  80 .

»  Έ ά ν  κ α τ ' ακολουθίαν συγκρίνωμεν άπαντας 
τούς α νω τέρω  άριθμούς, πειθόμεθα ό τι ή χρήσις τού 

ίππείου κρέατος έν Π αρ ισ ίο ις  θαυμασίως προώδευσε, 
καταναλισκομένου κυρίως ε ί ;  ώρισμένας συνοικίας 
προς διαφοράν τή ς  άπορωτέρας εργατική,- τά ς εω ς  

καί τώ ν  απόρων σπουδαστών' καί τούτο καθ’ όσον 
σήμερον τό  ίππειον κρέας π ω λ ε ίτα ι ά ν τί τή ς  ήμι- 
σείας τιμ ή ς  ή όσον τό  βόειον » .

Ή έ φ ε ύ ρ ε σ ι ς  τ ο ύ  θ ε ρ μ ο μ έ τ ρ ο υ . —  'Ε 
σ χ ά τω ς  ό πρόεδρος τή ς  εν Λ ονδ ίνω  βασιλικής μ ε 
τεω ρολογικής Ε τα ιρ ίας κ. Scott ά νέγνω  έν τη  
Ε τα ιρ ία  τα ύ τη  υπόμνημα συνοπτικόν περί τή ς  ισ το
ρίας τού  θερμομέτρου. Έ κ  τή ς  π ραγμ ατεία ς  ταύτης 
γα λ λ ικ ή  έφημερίς έρα ν ίζε τα ι τάς επομένας πληρο
φορίας'

Τ ό  όνομα τού  εφευρέτου τού θερμομέτρου είνε 
ά γνω στον. Τ Ι  παλα ιοτέρα  τού οργάνου τούτου μνεία 

εύρηται έν τιν ι έρ γω  τού διδάκτορες Fludd, δημοσιευ-

I θ έντι έν έ τε ι  1633 . Ό  έπ ισ τήμ ω ν ουτος αναφέρει 

τό  θερμόμετρο» ώ ς  ί ν  χρήσει Ον πρό πεντηκονταετίας ' 
επίσης ποιείτα ι μνείαν αύτού- καί ό Β άκω ν άποθανών 
τ ώ  1636. Τ ά  π ρώ τα  θερμόμετρα ήσαν κυρίως 
β α ρ ο θ ε ρ μ ο σ κ ό π ι α ,  ή δέ κατασκευή αυτών 
λ ία ν  ά τελή ς  καί διάφορος τή ς  τώ ν  σημερινών. Π ρώ τη  
δέ ή ’Ακαδημία  Del C im en lo Ιδω κ εν  εις τό  χρησι- 
μ ώ τα τσ ν  τούτο όργανον τό  σχήμα όπερ έχ ε ι νύν.

Τ ά  π ρώ τα  θερμόμετρα κατεσκευάσθησαν τ ώ  1621 
υπό τού  'Ο λλα νδού  D reb ljc l' ό δ’ έκ  Ιΐα τα υ ίου  φυ
σικός Ch. R ena ld i ή Renald in i π ρώ το ς  π ροέτε ινε τώ  
1694  νά σημειωθούν έπ ί τού  θερμομέτρου τά  δύο 

όρια τή ς  θερμοκρασίας, το υ τέσ τι τή ς  τή ξ ε ω ς  τού 
πάγου καί τή ς  τού ζέον το ς  ύδατος, καί νά διαιρεθή 
τό  μ ε τα ξύ  αυ τώ ν δ ιάστημα  ε ις  ώρισμένον αριθμόν 

μερών ’ίσων ά λ λή λο ις  Τ ά  π ρώ τα  θερμόμετρα περιεΤ- 
χον οινόπνευμα πρός σημείωοιν τή ς  θερμοκρασίας, 
π ρώ τος δ' ό Χ ά λ λ ε υ  συνεδούλευσε τή ν  ά ντικα τάστα - 
σιν αυτού δι’ υδραργύρου' τή ν  θερμοκρασίαν τού 
άνθρωπίνου σώ μ α τος  άνέφερεν π ρώ τος ό Ν εύ τω ν . Τ ο  
θερμόμετρον τού  Ρ εω μ ύ ρ ου  έλαδε τό  όνομα έκ τού 

τελε ιοπ ο ιήσαντος αύτό, π ρώ το ς  δέ κατασκευάσας 
αύτό είνε ό di' Luc, φυσικός έκ  Γενεύης. Τ ο  έκατον- 
ταδάθμιον θερμόμετρον, όπερ κοινώς αποδίδεται εις 

τή ν  Κ έλσ ιο ν , ε ίνε  έπινόησις ά λλου  έπιστήμονος. τού 
I.inndue' ε ίχ ε  δέ τό  όργανον τούτο έν αρχή αντί
σ τροφ ος τή ν κλίμακα  αύτού, ή το ι τό  μέν μηδέν έση- 
μείου τή ν θερμοκρασίαν τού ζέον το ς  ύδατος, ό δ’ 

άριθμος 1 0 0  τή ν  τού τηκομένου πάγου.

Ό  Αμερικανός Β ανδερδ ίλ τ υπολογίζει τήν περι
ουσίαν του εις 1 94 ,0 0 0 ,0 0 0  δολλάρια. «  Ε ίμ α ι, ελε— 
γεν, έπ ' έσχά των πρός φίλον, ό πλουσ ιό τα τος κάτοικος 
τή ς  γή ς  . Τ ού  δουκός τή ς  Ο υεντμ ινστέρης ή περιουσία 

υπολογίζετα ι εις 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  δολλάρια, ά λ λ ’ άπο- 
φερει δύο τοΤς εκατόν, ένω  ή έμή περιουσία άποοέρει 
έ 'ς . »  Ή  καθημερινή πρόσοδος τού Βανδερδ ίλτ άνέρ- 
χ ετα ι εις 2 8 ,3 3 4  δολλάρια , άνά πάσαν δ ' ώραν είσ 
π ρά ττει έκ  τόκων 1180  δολλάρα . Έ κ  περισσού 
π ορίζετα ι κ α τ ’ έτος 2 ,0 0 0 ,0 0 0  δολλάρα έ ξ  έκποιή- 

σεως γ α ιώ ν .

Ό  εγκέφ αλος τού Ίδ α ν  Τουργν.ένιεφ, κατατεθείς 
έν τ ώ  Μ ουσείω  τής Π ετρουπόλεως, βαρύνει κατά τινα 
ρωσσικήν έφημερίδα 2  χ ιλ ιόγραμ μα  καί 1 2 , γρ . ήτοι 
ολίγον τ ι  π λειό τερον 1 1]2  ό κ ϊς .  Ό  εγκέφαλος τού 
λόρδου Βύρωνος έ ζύ γ ιζε  2  χ ιλ ιόγρ . 3 8 , ό τού  Κράμ- 
6ελ 2 ,2 3 , ό τού Κυδιέρου 1 ,8 29 , ό δέ τού Δ ο υ - 
πουϊτρέν 1,236-

Τ Ι  εισαγωγή  πεπηγότσς κρέατος έ ς  Αυστραλίας 
εις ’Α γ γ λ ία ν  έλαδε, κατά  τά  τρία τελευτα ία  έτη. 
κολοσιαίας διαστάσεις. 'Ε ν ώ ,  κατά  τό  έτο ς  1880, 
εϊσήχθησαν μόνον 4 0 0  κτήνη, κατά τό  παρελθόν έτος 
είσήχθησαν 1 9 9 ,7 3 2  σώματα  κ τηνώ ν. Έ κ  30  φορτίων 
τρία  μόνον έφθάρησαν κατά  τον πλοϋν, τά  λοιπά δ 

άφίχθησαν εις άρίστην κατάστασιν. Ο ύ τω ς  αί αναρίθ
μητοι τή ς  απώτα της αποικίας ά γέλα : χρησιμεύουσιν 
εις διατροφήν τώ ν  πενεστέρων κατοίκων τής μητρο- 
π όλεως.

Έ ν Άβήναι«, ίχ τον τνπογραφιίον Άνδρέον Κορόμηλά I Krl4 , — li' 787.


