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Τ Ο  ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ
ΔιΊιγημ»

—  Πάντοτε εμπρός μου θά βλέπω το σκυ
θρωπόν αύτό πρόσωπον,τό βλοσυρόν αύτο βλέμμα!

Ταύτα έλεγεν ημέραν τινά καθ’ εαυτόν αξιω
ματικός τις μετά τήν έπιθεώρησιν του λόχου του.

—  Ά λ λ ’ επί τέλους τί έχει μαζί μου ; τι του 
έκαμα ;

Άνελογίζετο δέ άβρουζαίον τινά στρατιώτην, 
όστις κατά τήν έπιθεώρησιν παρετήρει αυτόν 
μετ’ αποστροφής.

Είσί φύσεις τινές παράφοροι, άτίθασσοι, καχύ- 
ποπτοι,έν αίς ή φιλαυτία είνε τόσον σφοδρά καί 
ζοφιρά, ώστε παν μειδίαμα ύποπτεύουσιν ώς ει
ρωνείαν, πάντα λόγον ώς παγίδα, πάντα άνθρω
πον ώς εχθρόν. Είσί φύσεις άγαθαί κατά βάθος 
καί έπιδεκτικαί αγάπης, άλλ’ δμως φαίνονται 
τουναντίον κακεντρεχείς καί αλαζόνες.Είσί ψυχαί 
διεστραμμέναι έκ φυσικής τίνος πρός τούς ανθρώ
πους δυσπιστίας· ή άγάπη των δεν άναθρώσκει 
αύθορμήτως, οΰδ’ άγαπώσί ποτε πρώτοι. ’Αλλά 
μόλις έννοήσωσιν δτι ε’νέπνευσαν αγάπην άντα- 
ποκοίνονται εις αυτήν μεθ’ δρμής τής καρδίας 
τοσυύτω μεγαλειτέρας καθ’ ό’σον προς τούς άλ
λου; έν γένει δεικνυνται ψυχρότατοι. Καί εις τό 
μΐσος δε αύτών καί τήν μνησικακίαν είνε άπι- 
στεύτως πεισματώδεις καί αμείλικτοι. Αλλά 
δέν μισοΰσι πραγματικώς εί καί νομίζουσιν δτι 
μισούσι. Σχεδόν πάντοτε θλίβοντες τήν χείρα 
αύτών τ  φιλοφρόνως μειδιώντες κατορθούμεν νά 
διασκεδάσωμεν αντιπάθειαν, ήν ένομίζομεν άκα- 
τανίκητον, καί μνησικακίαν ήν έθεωροϋμεν αίωνίαν.

Τοιούτος ήτο δ έζ Άβρούζης στρατιώτης, 0ς- 
τις παρετήρει ύπόδρα τον λοχαγόν του.

Τήν ημέραν καθ’ ήν άφίκετο εις τό σύνταγμα 
μετά των άλλων νεοσυλλέκτων φερόντων εΐσέτι 
τήν χωρικήν ή εργατικήν στολήν των, μόλις κα- 
τετάχθη ε’ ς τον λόχον, δ λοχαγος ήτίνισεν ίπ ’ 
αυτόν μετά τίνος περιεργίας καί είπε κρυφίως εις 
τόν ύπολοχαγόν

—  Ίδέ, τί παράδοξος φυσιογνωμία '.
Καί έμειδίασε- δ δε στρατιώτης δέν έλη- 

σμό··ησε τό μειδίαμα εκείνο.
’Οδηγηθείς εις τόν στρατώνα ένεδύθη τόν 
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πρώτον τυχόντα μανδύαν δν τώ  ένεχείρισαν, 
δ δέ λοχαγός ίδών αύτόν οϋτως ήμφιεσμένον, 
των χειριδών κρεμαμένων κάτω των χειρών του, 
καί τής σκελέας περισφιγγούσης τά  γόνατά του, 
έγέλασε καί είπε ;

—  Μοιάζεις σαν σακκί γεμάτο παληόπανα !
Ό  στρατιώτης έγένετο βλοσυρός καί έξηκόν-

τισεν επί τόν λοχαγόν βλέμμα παρεμφερές πρός 
λιθοβόλημα.

Ά λλοτε, έπί τοϋ πεδίου τών γυμνασίων, έν φ 
οί προ-yυμνασταί έδίδασκον τούς βηματισμούς εις 
τούς νεοσυλλέκτους καί έξέβαλλον έκ τής γραμ
μής ένα έκαστον διατάσσοντες νά βαδίση μό
νος ικανόν διάστημα, ύπό τόν ήχον τοϋ τυμπά
νου, οΰτος, δτε ήλθεν ή σειρά του, τόσον τά  ε- 
χασε, τόσον γελοίως έςετέλεσε τούς βηματισμούς 
ώστε καί αυτοί οί συστρατιώταί του έγέλασαν.

Έν τούτιρ πλησιάζει καί δ λοχαγός· ή τα
ραχή τοϋ στρατιώτου έπαυξάνει. Ό  αξιωματι
κός τφ  λέγει τότε :

—  Είσαι δ πλέον κουτός στρατιώτης τοϋ 
λόχου !

Έκεΐ πλησίον ήσαν νεάνιδες μετά μικρών παι
διών Οεώμεναι τά  γυμνάσια, έγέλασαν δέ ώς ή - 
κουσαν τούς λόγους τούτους* οΰτος καταπορ- 
φυρος γενόμενος μέχρι τής £ίζης τής κόμης του, 
ύπέστρεψεν εις τήν ταξιν του τρίζων τούς όδόν- 
τας ώς λυσσώδης κύων.

Οϋτω λοιπόν κατά μικρόν έσχηματίσθη ή πε- 
ποίθησις έν τή ψυχή τοϋ στρατιώτου οτι δ λο
χαγός του τόν έμίσει. δτι τον έπέπληττεν εκ κα- 
κεντρεχείας, δτι τόν καθίστα γελοίον έκ βδελυ- 
ράς προθέσεως δπως άναγκάση αύτόν νά προβή 
εις απονενοημένου τι κίνημα καί οϋτω τον κατα- 
στρέψη. ’Αλλά δέν ήτο αληθές τούτο. Ό  λοχα
γός ήτο εΰγενής άνήρ· δέν τόν έμίσει δπως οΰδέ 
τούς άλλους δπλίτας έμίσει· ήγάπα μάλιστα 
τούς στρατιώτας του, καί ήτο ύπέρτερος παντος 
εΰτελοϋς καί αδίκου αισθήματος’ καί έβδελύσσε- 
το τήν έκ προμελέτης καταπίεσιν καί καταδίωξιν 
τών ύπό τάς διαταγάς του άνδρών. ’Αλλά δέν 
ειχεν έννοήση τόν χαρακτήρα τού στρατιώτου 
τούτου. Βλέπων αύτόν πάντοτε σκυθρωπόν καί 
ύποπτον τόν έκρινε ώς άτίθασσον, πείσμονα καί 
κακόν καί ήθελε νά τόν δαμάση. Ήδύνατο δέ
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δ στρατιώτης να δαμασθή αλλά διά της πει- 
θούς καί της κγαθότητος, ούχί διά των απειλών 
καί της φυλακής· δι’ αύτών τουναντίον περισσό
τερον έξετραχϋνετο.

Ημέραν τινά καθ’ ην συνδιελέγετο μετά τί
νος νεάνιδος εις την γωνίαν δδού τίνος, διήλθεν έ- 
κεϊθεν ό λοχαγός· δ στρατιώτης δέν τόν είδε-άλλ’ 
ούτος νομίσας ότι έκ προθέσεως προσεποιήθη ότι 
δεν τόν είδε όπως ¡/.ή τόν χαιρετήση, επέπλη- 
ξεν αύτάν τραχέως ενώπιον τής νεάνιδος καί 
των πέριξ συναθροισθέντων πολιτών. Τοσούτον δέ 
κατησχύνθη δ στρατιώτης,ώστε μόλις άπελθόν- 
τος του λοχαγού έγένετο καί ούτος άφαντος καί 
ούτε έφάνη ποτέ πλέον προς τό μέρος εκείνο.

Ά λ λ ' ή κατά του λοχαγού μνησικακία έκορυ- 
φώθη.Έγένετο μίσος· κατέφλεγεν αυτόν ενδελε
χώς, ουδέ στιγμήν ησυχίας παρέχον αύτώ , 
δηλητηριάζων τόν βΐον του. Έν τούτοις μεθ’ 
όλους τούς άγώνάς του δέν κατώρθου ν’ απόκρυψη 
τό μίσος τούτο.

Ό τε  δ λοχαγός ε’πέπληττε τινά, ούτος εβηχε 
καί προσέτριβεν εις τό έδαφος τά  πέλματα των 
άρβυλών του· άν ό λοχαγός έστρέφετο πρός αύτόν 
όργίλως, ούτος αμέσως άνύψου την κεφαλήν καί 
εθεώρει τά σύννεφα.Κατά τάς πορείας, άν στρα
τιώτης έτρεχε προθύμως νά φέρη όδωρ εις τόν 
λοχαγόν διψώντα, ούτος έγέλα είρωνικώς, εϊλκυε 
κατ’ ιδίαν τόν στρατιώτην καί τώ έψιθύριζεν εις 
τό ούς του :

—  Β λάκα!
Ό τε  δ λοχαγός έπέπληττεν αύτόν προσεποιείτο 

ότι δέν ένόει τίποτε, περιστρόφων τούς οφθαλμούς 
ώς πκράφρων ή τάλαντών την κεφαλήν καί 
σκαρδαμύσσων έγέλα κακεντρεχώς συστρέφων τό 
στόμα καί προτείνων τό κάτω χείλος.

'Ημέραν τινά γυμνασίων ταγματάρχης τις 
έπετίμησεν ύψιφώνως τόν λοχαγόνούτος δέ ρίψας 
ταχύ βλέμμα επί των στρατιωτών, είδε τού
τον γελώντα μοχθηρώς.

—  ’Αχρείε ! έβρυχήθη τότε δ λοχαγός εκφρων 
έξ άγανακτήσεως, καί δρμήσας πρός τόν στρα
τιώτην, προέτεινε τόν γρόνθον κατά τής μορ
φής αύτού.

Ό  στρατιώτης έγένετο κάτωχρος· στραφείς δέ 
πρός τόν γείτονα του είπε ψυχρώς ;

—  Καμ.μ.ιά μέρα .. . .  (προσείπε δέ λέξεις τι- 
νάς χαμηλοφώνως). .  . .  είδέ μη νά μήν είμαι 
πλειά άνθρωπος ! . .

"Αμα φθάς εις τόν στρατώνα έξεσφενδόνησε 
κατά τού τοίχου τήν χαραβίχαν καί τόν σάκ- 
κον του. Ό  λοχαγός άπροσδοκήτως είσελθών τήν 
στιγμήν εκείνην είδε τούτο καί έφώνησε :

—  Λοχία πήγαινε τον ’ςτήν φυλακή ! καί έ- 
ξήλθε.

Ό  στρατιώτης έδακνεν, ωρυόμενος, τήν χαηαν 
του καί έτυπτε διά των πυγμών τό κρανίον του.

Τρεις τέσσαρες συστρατιώται ώρμησαν έπ’ αύτάν 
καί έδράξαντο τών χειρών του.

—  Τί κάνεις τώ είπον, τί κάνεις ; έτρελλάθηκες;
Τότε ούτος συνελθών, έψιθύρισεν αγρίως μ.ειδιών :
—  Ναι . .  . έτρελλάθηκα. .  . καί θά ίδήτε 

καμμιά ρ.έρα τί πράγματα ’μπορούν καί κάνουν 
οί τρελλοί.

Β'

Έν τή κοιλάδι τού Τρόντου εύρίσκεται κλει
σώρειά τις κειμένη μεταξύ διπλής σειράς ύψικο- 
ρύφων ορέων. ών αί απότομοι κλιτύες είσι πλή
ρεις σκοτεινών καί βαθέων κρημνών. Ή  πετρώ
δη ; κατωφέρεια κατέρχεται μέχρι τών οχθών 
τού ποταμού. Ή  κοιλάς ε’ν τή θέσει ταύτη έχει 
οψιν φοβεράν καί άγρίαν. Πελώριοι ογκόλιθοι έκ 
τών όρέων κρημνισθέντες διαιρράττουσι τήν στε
νήν καί δύσβατον ήδη όδόν. Ά ν ω  κάτω λαβύ
ρινθοι βαράθρων, πυκνών δασών, φοβερών λη
στρικών κρησφυγέτων. ’Ατραποί τινε; άνέρπουσι 
τάς αποτόμους πλευράς τών όρέων καί εξαφανί
ζονται έν μέσιρ βράχων καί θάμνων καλυβό
σπιτά τινα φαίνονται τή δε κάκεϊσε, άποκρυπτό- 
μενα έν μέρει ύπό τών ανωμαλιών τού εδάφους. 
Λωρίδες τινές μόνον γης πρασινίζουσι· ή λοιπή 
πέριξ εκτασις εΐνε χέρσος καί άγρία.

Φθινοπωρινήν τινα εσπέραν, έν ώ έβρεχεν, α 
πόσπασμα στρατιωτών διήρχετο τήν κλεισώρειαν 
εκείνην άνερχόμενον, κατερχόμ.ενον. Ά πό πολλών 
ήδη έτών καθά έφαίνετο έκ τού άπατήτου έδά- 
φους καί τών βράχων οΐτινες καταπεσόντες έ- 
πλήρουν τήν ατραπόν ούδείς διαβάτης είχε δια- 
βή έκείθεν.

Στρατιώτης τις ηγείτο τού αποσπάσματος 
κατά τεσσαράκοντα βήματα, έτερος δέ εϊπετο 
αύτού κατά τήν αυτήν άπόστασιν έβάδιζον κε· 
κυφότες, σφίγγοντες τό όπλον, βραδέως καί έν 
σιγή.

Αίφνης δ προπορευόμενος στρατιώτης ήκουσε 
κρότον βημάτων, καί είδε άνατινασσομένας όπι
σθεν συστάδας τινός τρεις κεφαλάς καί άστρά- 
πτοντα τρία όπλα καί τρεις λάμψεις· τό πιλίκιον 
κατέπεσεν έκτης κεφαλής του καί δύο σφαΐραι δι- 
ήλθον συρίζουσαι δεξιά καί αριστερή τών ώτων 
του. Παρευθύς δ ’ έφώρμησαν έπ’ αύτόν τρεις 
λησταί. Ό  στρατιώτης προφθάσας νά πυροβο- 
λήση έξήπλωσε χαμαί τόν ένα τών ληστών 
τότε έφώρμησε κατά τού δευτέρου, τινάξας δέ 
μακράν διά τού όπλου του τήν xapap n irar  τού 
ληστού ένέπηξε τήν ξιφολόγχην εις τήν κοιλίαν 
αύτού.

Ά λ λ ’ ό τρίτος, όστις ήτο όπίσω, είχεν ήδη 
έφορμήση έπί τέν στρατιώτην πριν η ούτος προ- 
λάβη νά στραφή κατ’ αύτού. Διά τής μιας χει- 
ρός δράττεται τού όπλου τού στρατιώτου καί 

I διά τής έτέρας κραδαίνει έγχειρίδιον.
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Ό  στρατιώτης παραιτεΐ τό όπλον άλλ' αρπά
ζει διά τής άριστεράς χειρός την ώπλισμένηντού 
ληστού χείρα, περιβάλλει διά τής έτέρας χειρός 
τόν τράχηλον αύτού καί περισφίγγει αυτόν 
πάση δυνάμει, έρπύσας δέ ώς όφις έπί τού σώ
ματός του δάκνει λυσσωδώς καί άποτέμνει το 
ούς αύτού.

Ώρυγή άλγους εξέρχεται τού στήθους τού δο
λοφόνου, άρχεται δέ πάλη φοβερά.Έκάτερος προσ
παθεί νά καταβάλη τόν αντίπαλον.Άν όποΰς τίνος 
έξολισθήση, άπώλετο. Έκ τής ορμής μ.εθ' ής τύ- 
πτουσι διά τών ποδών τό έδαφος αί πέτραι άνα- 
πηδώσιν έκτός τής φοβέρας κονίστρας. Οί δύο 
εχθροί έναγκαλίζονταε, συσφίγγονται, άπωθούνται 
μετά ταχύτητος ήν αδυνατεί νά παρακολουθήση 
τό βλέμμα.

Τύπτονται διά τών πυγμών, σπαράσσονται 
διά δηγμάτων, πλήττουσι διά τών αγκώνων καί 
τών γονάτων τό στήθος, τήν κοιλίαν τού αντι
πάλου, άσθμαίνοντες, ωρυόμενοι, λυσσαλέοι.

Οϊ οφθαλμοί των φοβερώς διεσταλμένοι εςα- 
στραπτουσιν τά στόματα άφρίζοντα καί ήμα.γ- 

ένα συσπώνται σπασμωδώς, τριζόντων τών ο- 
όντων των· τά  πρόσωπά των ούδέν πλέον εχουσι 

τό ανθρώπινον. .  .
Ά λ λ ’ ό στρατιώτης συνέχει διά τής σιδηράς 

χειρός του τήν κρατούσαν τήν μάχαιραν πυγμήν 
τού αντιπάλου. . .

Αίφνης ό ληστής πίπτει, βαρέως δουπήσας· ό 
στρατιώτης είνε έπ’ αύτού, σφίγγει διά άμφοτέ- 
ρων τών χειρών τόν τράχηλόν του,έν ώ δ δ λη
στής καταφέρει βαθύ τραύμα έπί τού βρκχ_ίονος 
τού στρατιώτου, ούτος δι’ εσχάτου άγώνος ανε
γείρει τήν κεφαλήν αύτού καί πλήττει αυτήν 
σφοδρώςκατά πέτρας τινός· έπωφεληθείς τήςεπελ- 
θούσης παραζάλης πιέζει διά τών δύο χειρών 
καί τών ΰπολειπομένων δυνάμεων την ώπλισμένην 
χείρα. Ή  χειρ ήνοίχθη έκ τού 
δέ ώς έγένετο κύριο; τού έγχειριδίου, ό στρατιώ
της βυθίζειαύτό ε’ις τόν λαιμόν τού δολοφόνου.Ό 
σίδηρος εισδύει μέχρι τού οστού τού ούρανίσκου καί 
τό συντρίβει. Κύμα αίματος έξέρχεται τού στόμα
τός του γαργαρίζον,μιγνύμενον μεθ’ΰποκώφου ρόγ
χου, όστις είνε ή έσχάτη κραυγή τού ληστού.

—  Γειά σου! γειά σου ! ανέκραξαν οί άλλοι 
στρα ειώται οΐτινες έφθασχν τήν στιγμήν έκείνην 
πνευστιώντες-περικυκλώσαντες δέ αύτόν ήρώτων 
πάντε; όμού έν ώ  ούτος ακίνητο;, άσθμαίνων,κά- 
τωχρος, απλανές εχων τό βλέμμα παρετήρει ότέ 
μέν τόν εκτάδην κείμενον ληστήν ότέ δέ τό έγ
χειρίδιον οπερ έσφιγγε πάση δυνάμει διά τών 
συνεσπασμένων δακτύλων του.

Ειχενάφεθή μόνος διότι τό λοιπον απόσπασμα 
συνεπλάκη πρός ληστρικήν συμμορίαν, ην τρα- 
πεισαν εις φυγήν, μάτην κατεδίωξε.

Τό τραύμα τού στρατιώτου μετά τινας ημε-

άλγους, εύθύ;

ρας ίάθη. "Οτε δέ τό πρώτον είδεν αύτόν ό λο
χαγός τώ  είπε :

—  Εύγε! είσαι παληκάρι !
Τότε δέ είς τών εγγύς στρατιωτών έψιθύρισεν 

εις τό ούς του,
—  Καί λες πώς έχει έχθριτα μαζί σου ! Νά 

πού σ ’ είπε : Εύγε! είσαι παληκάρι!
—  Θέλοντας, μή θέλοντας ’βρέθηκε ’ς τήν 

ανάγκη νά τό πή 'δέ ’μπορούσε νά κάμη άλλοιώς· 
άπήντησε κακεντρεχώς γελών ό στρατιώτης.

Γ ’ .

Μετά τρεις μήνας τό σύνταγμα μετετέθη είς 
Άσκόλην. Μετά έπτά δέ ημέρας ό συνταγμα
τάρχης διέταξε νά παραστή ολόκληρον τό σύν
ταγμα έν στολή έπί τής μεγάλης πλατείας τής 
πόλεως. Έμελλε ν’ άπονεμηθή τό έπί στρατιω
τική άρετή μετάλλιον είς στρατιώτην τινά.

—  Τόσον γρήγορα ! άνελογίσθη δ λοχαγός 
ότε μετεβιβάσθη είς αύτόν ή διαταγή τού συν
ταγματάρχου. Δραμών δ ’ αμέσως εις τόν θάλα
μον τού καταλυματίου ήρώτησεν αύτάν έσπευ- 
σμένως :

—  "Ηκουσες τήν διαταγήν ; Έξετέλεσες τήν 
παραγγελίαν μου ;

—  Πρό τριών ημερών, άπεκρίθη ό καταλυ- 
ματίας.

—  Ά !  αναπνέω. Φέρε χαρτί, πένναν, καλα
μάρι. Θέλω νά είξεύρω ασφαλώς τόν δρόμον διά 
νά μή χάσω καιρόν.

Έκάθησε παρά τήν τράπεζαν, ό δέ καταλυ- 
ματίας ήρχισε χαράττων έπί τεμαχίου χάρτου 
όδούς τινας καί οικίας, δμιλών χαμηλοφώνως, 
καί έπαναλαμβάνων ενίοτε τά  λεγάμενα, όπως 
σαφέστερον έξηγήση τό ζητούμενον.

Μετ’ ολίγον άνηγέρθησαν άμφότεροι.
—  Τρίτο σπίτι πρός τά δεξιά, δευτέρα θύρα ; 

ήρώτησεν ό λογαχός.
—  Τρίτο σπίτι, δευτέρα θύρα.
—  Είσαι βέβαιος;
Ό  καταλυματίας έποίησε νεύμα σημαίνον:
—  Μήν ανησυχείς· δέν εχω λάθος.
Μετά μίαν ώραν δ λοχαγός διήνυεν ε'φιππος 

τήν άπό ’Ασκόλη; είς Άκουασάνταν όδόν.Κεϊται 
δέ ή Άκουασάντα έπί τής όχθης τού Τρόντου, 
έν τώ  μέσιρ, νομίζω, τής ’Ασκόλης καί τού 
Άρκουάτου.

Περί τήν δύσιν τού ήλιου άφίκετο είς το χω - 
ρίον. Πριν είσέλθη έξεπόρπησε τόν μανδύαν του 
όπως άποκρύψη τόν έπί τών κομβίων αριθμόν 
τού συντάγματος. Άκούσαντες .τόν καλπασμόν 
τού ΐππου τινές τών χωρικών έξήλθον είς την 
θύραν, άλλοι έκυπτον έκ τών παραθύρων, τά  δέ 
παιδία ετρεχον είς τόν δρόμον.

Ό  λοχαγός αβέβαιος εθεώρει δεξιά καί αρι
στερά. Τέλος διηυθύνθη πρός θύραν τινά, πρό
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της δποίας ήσαν πολλαί γυναίκες, άπομακρυν- 
θεϊσαι δειλώς άμα είδον τόν αξιωματικόν.

—  Ποια άπό σας μού δίδει ένα ποτήρι νερό, 
καλαί μου γυναίκες; είπεν ούτος άναχαιτίσας 
τό ίππον καί προσλαβών άφηρημένον ήθος.

—  ’Εγώ ! άπήντησεν προθύμως ριία έξ αυ
τών, καί έγένετο άφαντος.

—  Λυτή είνε, διενοήθη & λοχαγός, άφεύ- 
κτως αυτή είνε.

Ή  γυνή «·πανήλθε μετ' ολίγον φέρουσα ποτή- 
ριον ύ'δατος, όπερ ε'τεινεν εις τόν λοχαγόν. Ού- 
τοςτήν παρετήρει μετά προσοχής,πίνων βραδέως, 
έν ώ καί ή χωρική επίσης τόν παρετήρει άπό 
τής κεφαλής υ.έχρι τών ποδών, κλίνουσα τήν 
κεφαλήν ένθεν κάκεΐθεν προσπαθούσα νά άνα- 
καλύψη τόν άριθμόν τού συντάγματος. Δια του 
εντόνου δέ βλέμματός της, διά τών ταχειών 
του στόματος κινήσεων, έξεδήλου δειλήν τινα 
εΰχαρίστησιν μεμιγμένην ριετ’ αγωνίας, άγνοώ 
δέ καί όποιαν έπιθυμίαν άνήσυχον καί αόριστον, 
ήν ήδυνάτει ν’ άποκρύψη.

Ό  λοχαγός τό παρετήρησε.
—  Καμμιά άπό σάς έχει υιό στρατιώτη ; ή - 

ρώτησεν άποδούς τό ποτήριον καί προσποιού
μενος άδιαφορίαν.

—  'Εγώ, άπεκρίνατο εύσταθώς ή τό ύδωρ κο- 
μίσασα γυνή· εγώ έχο> τό παιδί μου ’ ςτό στρατό !

—  Εις ποιον σύνταγμα ;
II γυνή είπε τόν αριθμόν του συντάγματος, 

μεθ’ δ προσείπεν έν σπουδή :
—  Ποΰ είνε αυτό τό σύνταγμα, κυρ συντα

γματάρχη ; Μήν τύχη καί τό γνωρίζεις τού λό
γου σου τό παιδί μου; Μήν τό είδες πουθενά ;

—  Ε γώ ; όχι. . .  άλλα πώς; δέν ξεύρείς πού 
είνε ;

—  Ά  ! άνέκραζεν ή γυνή γενομένη σύνοφρυς 
καί σταυρώσασα τάς χεϊράς της· δύο χρόνια είνε 
πού δέν τώχω ίδήείν’ ένας μήνας τώρα πού δεν 
ηταν πολύ μακρυά π’ εδώ· τώχαν στείλει νά 
κτυπήση τούς ληστάς, τό κακόμοιρο τό παιδί, 
καί μ ’ έστειλε ένα γράμμα μά άπό τότε, δέν 
πήρα καμμιά είδησι. Χωρίς άλλο θά μοϋστειλε 
κανένα γράμμα καί δέ θά μού ήλθε. Αυτοί πού 
στέλλουν τά γράμματα ποιος ξέρει τί τά κάνουν; 
(Κ ατά μικρόν δ ’ έξήπτετο, καί ή φωνή αυτής 
έλάμβανεν αϋξουσαν βαθμηδόν ε"κφρασιν οδύ
νης καί πείσματος). Τά γράμματα τών φτωχών 
τά γνοιρίζουνε άπό τό ’ πανώγραμμά τους καί τά 
πετάνε σε μια γωνιά. Ξέρω ’γώ τί γίνεται ε'κεΐ 
πέρα. Τά κακομοίρα τά παιδιά γράφουνε καί ή 
έρημες ή φαμίλιες τους δέν περνούν καμμιά εϊ- 
δησι. Μά οί άζιωματικοί ε'πρεπε νάχαν τό νού 
τους 'ς αυτό τό πράγμα. Νά μέ συμπαθής, κύρ 
συνταγματάρχη, αύτά δέν τά  λέγω γιά τού λό
γου σου· μά δέν είνε δίκηο δύο μήνες τώρα νά 
μήν έχωμε είδησι άπό τά  παιδιά μας, καί νά-

μασθε νύχτα μέρα σέ ανησυχία Νά, ρώτησε τές 
γειτόνισσες πούνε δώ  σιμά,αυτές ξέρουν πόσο στε- 
νοχωριοϋμαι, πόσο κτυπα ή καρδιά μου γιά 
τό παιδάκι μου· έρχονται ώρες πού δέν μπορώ 
πεια να βαστάςω. ΤΩ, όχι, όχι συνταγμα- 
τ“ ΡΧγ> Κ·ου> ^έν είνε σιυστό αύτό τό πράγμα.

Καλύψασα δέ διά τής ποδιάς της τό πρόσω- 
π&ν έξερράγη εις δάκρυα.

ΓΙάσαι αί άλλαι γυναίκες έπένευον διά τού 
βλέμματος καί τών νευμάτων. Ό  λοχαγός έσίγα. 
Αίφνης δέ :

—  Τήραξε αύτό, κυρά μου, είπε. Καί έκβα- 
λών τό πιλίκιόν του ε’ δωκεν αύτό εις τήν γυ
ναίκα .

Λύτη έκπληκτος, τό περιέστρεψεν έν ταϊς χερ- 
σίν αύτής, έρωτώσα συγχρόνως διά τού βλέμ
ματος τας περιξ φίλας, είτα δέ προσήλωσεν έπί 
τού λοχαγού τό βλέμμα ώσεί έλεγε δτι δέν 
ένόησε.

Ό  λοχαγός έμειδία.
—  Δέν έχει τίποτε αύτό τό πιλίκιο πού νά 

σέ ένδιαφέρη ;
Η γυνή έξετάσασα αύτό έκ νέου άνέκραξε :

— Το νούμερο πώχει τό σύνταγμά του! τό σύν
ταγμα τού παιδιού μου!

Καί έναγκαλισθεΐσα διά τών δύο βραχιόνων 
τό πιλίκιον τού αξιωματικού τό κατησπάζετο, 
τοσαύτας δ  άλλεπαλλήλους παρακλήσεις, ερω
τήσεις, εκφράσεις εύγνωμοσύνης άπέτεινεν εις τόν 
λοχαγόν ώστε ούτος παρεζαλίσθη, καί ήναγκά- 
σθη νά παραμείνη όπως κατευνασθή ή ορμή τής 
μητρικής στοργής καί είτα άπαντήση.

—  Αύριον θά ίδής τόν υιόν σου, τη είπε τέλος· 
εινε εις τήν Άσκόλ,ην καί σέ περιμένει.

Ή  άγαθή γυνή ώρμησεν όπως άσπασθή τήν 
χεΐρα τού λοχαγού άλλ' ούτος άπέσυρεν αύτήν.

Μεθ’ ήμίσειαν υίοαν έπέστρεφεν εις τήν πόλιν. 
Ειχε συνδιαλεχθή διά μακρών μετά τής μητρός 
τού στρατιώτου άλλ’ ούδέ λέξιν τή είπε περί τού 
στρατιωτικού μεταλλίου.

Αμα υποστρέψας εις τό κατάλυμά του έκά- 
λεσε τον παρ’ αύτφ ύπηρετούντα στρατιώτην, 
καί σαφώς, τονίζων τήν φωνήν έφ' έκάστης συλ
λαβής, έ’δωκεν εις αύτόν όδηγίας τινάς περί τής 
πρωίας τής έπαύριον.

—  Έκατάλαβες ; τω  είπεν έν τέλει.
—  Ναι, κύρ λοχαγέ.
—  Θά γίνουν όλα όπως είπα;
—  Μή σέ μέλη κύρ λοχαγέ.
—  Καλά, έχω εμπιστοσύνη εις έσέ.
Καί εξήλθε. Ό  στρατιώτης παρηκολούθησεν 

αύτόν διά τού βλέμματος μέχρι τής θύρας, μεί- 
νας δ ' έπί στιγμήν σύννους, ε"λαβεν έπειτα έν 
ύπόδημα διά τής μιάς χειρός καί τό στίλβωθρον 
διά τής έτέρας- στιλβών δ ’ αύτό δι’ όλων τών 
δυνάμεών του ¿ψιθύρισε ·
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— Έχεις ’ ςτάληθινά χρυσή καρδιά, λοχαγέ μου· 
άξιζεις βραβεΐο·καί αύριο τό πρωί τά  ’ποδήματά 
σου θά λάμπουνε περισσότερο άπό όλα τά ύπο- 
δήρ/ατα τού συντάγρατος.

Δ ’ .

Τήν πρωίαν τής έπαύριον, περί τήν όγδόην 
ώραν ό στρατιιότης τού λοχαγού όστις παρεφυ- 
λαττεν εις τήν γωνίαν οδού τίνος άγούσης εις 
τήν μεγάλην πλατείαν τής πόλεως,εϊδεν έρχομέ- 
νην γραίαν χωρικήν, τήν έορτάσιμον αύτής στολήν 
φορούσαν. 'Από τών ώτων αύτής έκρέμαντο δύο 
μεγάλα ένώτια, κοράλλινον περιδέραιον περιέ
βαλλε τόν τράχηλόν της, ή δ ’ έσθής αύτής έξή- 
στραπτεν έκ πάντων τών χρωμάτων τής ϊριδος. 
Προχωρούσα περιέβλεπε μετά χαράς, έκπλήξεως 
καί περιεργίας. Ό  στρατιώτη; παρατηρήσας 
αύτήν προσεκτικώς έπλησίασε.

—  Κυρά ! είπε.
—  “Ω ! σύ είσαι ό στρατιοίτης πού μού είπε ό 

κύρ λοχαγός; ^
—  ’Εγώ ό ίδιος.
—  Νά-χηςτήν εύχή τού Χριστού καί τής Πα

ναγίας, παιδάκι μου. Νά σ ’ άξιώση ό Θεό; νά 
ίδής τήν μανούλα σου. Ά μή  ό υιός μου: Δέν ειν' 
έδώ ; Πού είνε; Γιατί δέν ήρθε νά μέ προσμένη; 
Δέν τού τό είπαν πώς θάρθω ; Πές μου πού είνε, 
παληκάρι μου · πήγαινέ με γρήγορα νά τόν ίδώ.

—  ΤΑ! έχε δά ’λίγη ύπομονή! δέν μπορείς νά 
τόν ίδής έτσι άμέσως Πρέπει νά προσμένης μισή 
ώρα άκόμα· είνε μέ τό λόχο του· θά δώσουν πα
ράσημο σ’ έ'να στρατιώτη· ύπομονή.

—  Μισή ώρα άκόμα ! Χριστέ μου ! Καί πώς 
νά κάνω νά προσμένω μιση ώρα ;

—  Τό νοιώθω, καλή μου κυρά, γιά σένα μισή 
ώρα είνε ένας χρόνος. Μά τί νά γίνη ; άς κου- 
βεντιάζωμεν οί δυό μας· ή ώρα θά περάση.

—· Καί . .  . θάρθουν έδώ οί στρατιώτες ;
—  Ναι, ’ς αύτήν τήν πλατεία, ’ς έκεϊνο τό 

μέρος.
—  Μά τότε θά 'μπορέσω νά τον ίδώ, νά τού 

’πώ δυό λόγια . .  .
—  “Οχι, δέν κάμνει.
—  Μά έχω δύο χρόνια πού δέν τόν είδα !. . .
—  Τό ξέρο). Μά δέν επιτρέπεται νά ’μιλήση 

κανείς τού στρατιώτη όταν είνε ς τη γραμμή· 
ό κανονισμός τό λέγει καθαρά' έδώ, κυρά μου, 
προστάζει ό συνταγματάρχη;· ή ρ.άνα δέν μπο- 
ρεϊ νά κάνη τίποτε· καί τού συνταγματάρχη 
ή μάνα νά ήρχονταν καί αύτή έπρεπε νά σταθή 
'ς τήν άκρη καί νά προσμένη. Τό νοιώθεις, τον 
κανονισμό αύτό δέν τόν έκαμαν γυναίκες.. . .

—  Τό νοιώθω, μά . .
Τήν στιγμήν εκείνην ήκούσθη τυμπανοκρου

σία καί παντες οί έν τη πλατεία έστράφησαν 
πρός τό μέρος οθεν προήρχετο.

—  Νά, τό σύνταγμα, είπεν ό στρατιώτης.
Ή  γραία ήσθάνθη βιαίως παλλομένην τήν

καρδίαν της, έμεινεν έπί στιγμ,ήν διστάζουσα, 
είτα δ ’ ώρμ.ησε πρό; τά  εμπρός.

—  Στάσου ! μ.ή φεύγης ! άνέκραξεν ό στρα
τιώτη; κρατήσας αύτήν έκ τού βραχίονος καί 
νεύσας διά τής χειρός νά μείνη ήσυχος. ΓΙρόσ- 
μενε· κάνε μ.ου αύτή τή χάρι* άν σέ ίδή,'μπο
ρεί νά πάθη τίποτε πού δέν θέλεις νά τό πάθη. 
Θέλεις νά τόν βάλουν φυλακή ; Θαρρείς καί θέ
λει πολύ γι' αύτό ; Ν ά, φθάνει νά κρατή τό κε
φάλι γυρισμένο αριστερά έν ώ έπρεπε νά τώχη 
δεξιά.

—  ’Αλήθεια! έψιθύρισεν ή χωρική.
Ό  στρατιώτης έςηκολούθησε.
—  Πρόσμενε λιγάκι· δέν θά χαλάση ό κό- 

σμ.ος· δυό -χρόνια ώς τώρα τόν άπάντεχες. .  .
Ή  γραία ύψωσε τό βλέμμα της προς την δ- 

δόν έξ ής έμελλε νά φανή τό σύνταγμα.
Ό  κρότος τών τυμπάνων έπλησίαζε· το πλή

θος διεχωρίσθη εις δύο πτέρυγας.
—  Νά, ή μουσική ! οί στρατιώται έρχονται 

κατόπιν.
Ή  γραία άπεπειράθη καί αύθις νά δρμήση.
—  “Ελα ’ς τά  σωστά σου, γυναίκα, είπεν δ 

στρατιώτης. Θέλεις καλά καί σώνει νά τον βά
λουν φυλακή ;

—  Τόν είδα ! Τόν είδα, άνεφώνησεν αίφνης ή 
γραία κροτούσα τάς παλάμας. Τήραξέ τον.

—  Πού είνε;
ΤΙ χωρική έδειξε πρός διεύθυνσίν τινα.
—  Δέν είνε αύτού, έχεις λάθος. Ά πό 'δώ  δέν 

'μπορείς νά τόν γνωοίσης· εϊμασθε πολύ μακρυά.
—  Τότε θάνε αύτός έκεΐ !
—  Αύτός; όχι· ούτ' αύτός· δέν είμ.πορεϊς νά 

τόν δής, εινε 'ς τήν δεύτερη γραμμή.
—  ’Σ  τήν δεύτερη γραμμή;
—  Ναι.
—  Καί τί θά πή ’ς τήν δεύτερη γραμμή;
—  Θά πή πίσω άπό τού; άλλους.
—  “Αχ ! βάστα, καϋμένη μου καρδιά! άνεφώ- 

νησεν ή γραία στεναζουσα. —  Καί τώρα τί 
κάνουν;

—  Δέν βλέπεις; Ό  συνταγματάρχης έστάθη 
έμποός εις τό σύνταγμα γιά νά βγάλη λόγο. 
Είνε συνήθεια παντα όταν δίνουν τό μετάλλιο 
ς' έ’να στρατιώτη νά βγάζουν λόγο, καί νά λέγουν 
τί έκαμε κα: τού τό δίδουν. Λέγουν και ς τούς άλ 
λους στρατιώτας νά γίνουν σάν αυτόν, και πώς 
είνε γεναίος στρατιώτης καί πώς έκαμε το χρέος 
του καί πώς έτίμν,σε τό σύνταγμα. Έ να σωρό 
ώμορφα λόγια. Νά, άκουσε- δ συνταγματάρχης 
άρχισε.

—  Δέν άκούω τίποτα· τί λέγει ;
—  Νά. Αύτόν τόν στρατιώτη πού θά πάρη το 

| μετάλλιο τόν έπερικύκλωσαν τρεις λησταί καί
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αδέιασαν άπάνω του καί οϊ τρεις τές καραμπί- 
νες τους. Μα δέν λαβώθηκε, μά ούτε τάχασε· 
¿σκότωσε τον ένα μέ το τουφέκι του καί έμπηξε 
την ξιφολόγχη του ς’ την κοιλία του δευτέρου.Τόν 
τρίτον, άρπαξε το μαχαίρι άπ' τό χέρι του καί 
του τώχωσε 'ς τίι λαιμό του.

—  Χριστέ καί Παναγία μου !
—  Δέν είνε παληκάρι, α ΐ ;
—  Καί τούδωκαν μ ετάλλω ;
—  Ναι, τώρα θα του τό δώσουν.
—  Πώς θά εύχαριστηθή τό καϋμένο τό 

παιδί !
—  Μά νά σου πώ του αξίζει· οϊ άλλοι στρα- 

τιύτχι τόν άγαπούν μέ όλη την καρδιά τους· 
οί αξιωματικοί τόν ε’χουν σαν παιδί τους· δλοι 
τόν τιμούν· καί κάνουν καλά- γιατί είνε άξιος 
νά τόν άγαποϋν καί νά τόν τιμούν είνε άπό 
τούς πειό καλούς στρατιώτας τού συντάγματος· 
’ λίγοι είνε σάν κι’ αυτόν

—  Καί πού είνε αυτός δ στρατιώτης ;
—  Σέ λίγο ό συνταγματάρχης θά τόν φω- 

νάξν] νάβγη άπ' τη γραμμή.
Ό  συνταγματάρχης έσιώπησε.
— Κύττα! κύτταί έφώνησεν αίφνης ό στρατιώ

της δεικνύων τά  παράθυρα τής άπέναντι οικίας. 
Κύττα πόσοι άνθρωποι είνε 'ς τά παράθυρα. Σέ 
’ λίγο δλοι θά τόν χαιρετήσουν θά τό ίδγ,ς.

Έν τούτω δ μελλων νά τύχη τού μεταλλίου 
στρατιώτης έξελθών τής τάςεώς του έπλησίασεν 
εις τόν συνταγματάρχην, ήτο δέ ¿στραμμένος 
πρός τό σύνταγμα καί κατ’ άκολουθίαν ή γραία 
δέν ήδύνατο νά ίδγ, τό πρόσωπόν του.

—  Αυτές είνε δ στρατιώτης ;
—  Ναι.
—  Καί τί κάνει τώ ρα ;
—  Ό  συνταγματάρχης τού κρεμνά τό μετάλ

λιο ’ς τό στήθος.
—  Ώ,Παναγία μου,ή καρδιά μου κτυπγ γι’αΰ- 

τόν.Τί χαρά πού θά την εχη! Καί τώρα τί κάνουν;
—  Τώρα τό σύνταγμα Οά παρουσιάση δπλα.
—  ’Αλήθεια ! άνέκραξε μετά θαυμασμού ή 

γραία.
—  Ά μ ή  ψεύματα ;
— Ώ ,τ ί  τιμή! άνεφώνησενή αγαθή χωρική συ- 

νάπτουσα τάς χεϊρας εν ώ τό πρόσωπόν της έφω- 
τίζετο ύπό ωραίου μειδιάματος έκπλήξεως καί 
ενθουσιασμού.

Ό  συνταγματάρχης έστράφη πρός τό σύνταγ- 
γμα καί διά φωνής ίσχυρχς, εντόνου, παλλομένης 
άντηχησάσης καθ' δλην τήν πλατείαν, άνέκραξε :

—  Παρουσιάστε άρμ ! .  . .
Ή  γραία ήσθάνθη »̂ίγος συγκινήσεως μεταδι- 

δόριενον καθ’ δλον αϋτής τό σώμα.
"Αμα τω προστάγματι τού συνταγματάρχου 

οί τεσσαρες ταγματάρχαι έστράφησαν έκαστος

πρός τό τάγμα του καί ε’πανέλαβον τάς λέξεις 
τού συνταγματάρχου.

Διά μιας, ώσεί ε'κινήθησαν δι’ ένές βραχίονας, 
χίλια διακόσια όπλα άνηγέρθησαν στίλβοντα, 
καί χίλια διακόσια πρόσωπα ε'μειναν άκίνητα 
τό βλέμμα επί τού στρατιώτου προσηλούντα. Οι 
άξιωματικοί ¿χαιρέτησαν διά τού ξίφους. Τό θεώ- 
μενον πλήθος ε’ξερράγη εις χειροκροτήματα, ή 
μουσική ¿παιάνισε.

—  Μά ποιός νάνε αύτός ο στρατιώτης, ήρώ- 
τησεν έκπληκτος ή γραία.

Ό  στρατιώτης τού λοχαγού έστράφη,τήν πα- 
ρετήρησε, καί ξνοιξε τό στόμα δπως όμιλήση . .  .

Ή  μουσική έξηκολούθει παιανίζουσα. Τό σύν
ταγμα ε“μενεν άκίνητον.

—  Είνε δ υιός σου ! άνέκραξεν δ στρατιώτης.
Ή  γραία έρρηξε κραυγήν, εμεινεν άκίνητος,

διεσταλμένα έχουσα τά όμματα καί άνεωγμένον 
τό στόμα, μειδιώσα, στενάζουσα, κλαίουσα. Τά 
χειροκροτήματα εκείνα, εκείνη ή μουσική άντή- 
χουν ¿ν τή ψυχή της ώς παραδείσια τις άομονία· 
τά χίλια διακόσια ¿κείνα όπλα συνεχέοντο πρό 
τών βλεμμάτων της εις χείμαρρον φωτός. Τό 
πνεύμα αύτής έθορυβήθη αίφνης, οί οφθαλμοί της 
έσκοτίσθησαν, έκλονήθη··. Ά λ λ ’ ¿βάστασέ τις 
αύτήν.

"Οτε συνήλθε, τό σύνταγμα είχε γίνη άφαντον. 
Ό  υιός της έκοάτει αύτήν εις τήν άγκάλην καί 
αί δύο καρδίαι ήσαν εγγύς άλλήλων ώστε τό 
στρατιωτικόν μετάλλιον συνεπιέζετο μεταξύ τών 
δύο στηθών.

—  Μά πώς; —  ήσαν αί πρώτα·, λέξεις τού 
υιού άμα άπαλλαγέντος τών μητρικών περιπτύ
ξεων—  πώς είξερες δ'τι ήμουν εδώ ; Ποιός σού τό 
είπε; Πώς εύρέθηκες εδώ, σήμερα, αύτήν τήν 
ώρα ;

Ή  γραία διηγήθη οτι τήν προτεραίαν άξιω- 
ματικός τις έφιππος είχενέλθη εις τό χωρίον των 
καί είχε σταματήση πρό τής Ούρας των, δτι τή 
ειχεν εϊπη πού ητο δ υιός της καί τή έπρότεινε 
νά τή δώση χρήματα δπως δυνηθή νά μεταβή 
ταχέως εις τήν πόλιν δι’ άμάξης, οτι τή ε'δωκε 
τά  χρήματα εκείνα, καί δτι άμα έλθοϋσα εύρεν 
ένα στρατιώτην δστις κατά διαταγήν τού άξιω- 
ματικού τήν περιέμενεν εις τήν πλατείαν. .  . .

—  Πού είνε αύτός δ στρατιώτης ; ήρώτησεν 
δ υιός.

Άμφότεροι ¿θεώρησαν πέριξ άλλ’ δ στρα
τιώτης τού λοχαγού είχε γίνγ, άφαντος.

—  Τώρα νοιώθω, προσείπεν ή μήτηρ γιατί δ 
άξιωματικές αύτός ήθελε νάρθω σήμερα τό πρωί- 
ήθελε νά σέ ίδώ.

Παρετήρησε τόν υιόν της, ε’μειδίασε καί τόν 
¿φίλησε.

—  “Ηθελε νά τά ίδώ δλα καί δέν μού είπε 
τίποτε γιά νά ξαφνισθώ,καί δ στρατιώτης ήτανε
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μιλημένος άπ' αυτόν. Τί άνθρωπος νάνε !
Καί πώς έμαθε τό χωριό μας καί τό σπίτι μας; 
Καί τί συμφέρο είχε νά μέ κάνη νά νοιώσω τέ
τοια χαρά άφ’ ού δέν μ ' ¿γνώριζε καθόλου; ΙΙέ 
μου το, παιδί μου !

Ό  υιός διελογίζετο.
—  Πού είνε' αύτός δ άξιωματικός; αύτός 

δ άνθρωπος; ¿ξηκολούθησεν ή γραία θέλω νά τόν 
ίδώ· θέλω νά φιλήσω τό χέρι του. Πήγαινέ με 
γρήγορα νά τόν ίδώ, παιδί μου!

' — ' Εύθύς ! άπεκρίθη δ στρατιώτης άνανήψας 
έκ τών διαλογισμών του.

Έ λαβε τήν μητέρα του άπό τής χειρός' 
διήλθον έσπευσμένως τήν πλατείαν, είσήλθον 
εις τήν πρός τόν στρατώνα άγουσαν δδόν, έφθχ- 
σαν εις αύτόν καί έστησαν τριάκοντα βήματα 
άπό τής θύρας, ένώπιον τής δποίας ήσαν σχεδόν 
πάντες οί αξιωματικοί άναμένοντες τήν μεγά- 
λην άναφοράν. ΤΙ γραία παρετήρει άπλήστως , 
δρμεμφύτως δέ καί δ υιός ήρεύνα άγνοών ποιον 
άνεζήτει.

—  Ποιός είνε; τόν είδες; Δεΐξέ μού τονε.
—  Δέν τόν βρήκα άκόμα.
_  Γιά ίδέ, ίδέ καλά, μάνα, καί θόι τόν βοής.
—  Νά, νά αύτός πού άκουμβα 'ς τόν τοίχο., 

όχι, δέν εΐν’ αύτός, δέν είνε αυτός· ο άλλος θάνε* 
αύτός πού άνάβει τό σιγάρο του. .  . στάσου να 
γυρίση.. . πρόσμενε.. . όχι, δέν είνε ούτ’ αυ
τός.

—  Μά ποιός είνε λοιπόν ;
—  Ά ! νά τος! Ναι, ναι αύτός είνε. Αύτός 

πού άκουμβή τό χέρι του 'ςτόν ώμο τού άλλου- 
νού πού είνε σιμά του.

—  Αύτός;
—  Αύτός, α ύ τό ς !..
—  Μάνα μουτί λές ;
  Αύτές είνε, σού λέγω 1
—  'Αλήθεια ! μήν έχης λάθος; τόν ^γνώρι

σες καλά ; άνέκραξεν δ στρατιώτης θλίβων τάς 
χείρας τής μητρός του.

—  Παίρνω ορκο πώς είν’ αύτός!
Ό  στρατιώτης προσήλωσε τό βλέμμα του έπί 

τού εχθρού του καί εμεινεν άκίνητος παρατηρών 
αύτόν

Ά λ λ ’ ή μήτηρ, ήτις περί_ τού υιού της 
{¿όνον εσκεπτετο ττ,ν στιγμήν εκείντ,ν αοιαφο- 
ρούσα περί πάντο»ν, ένηγκαλίσθη αύτόν και λα - 
βούσχ τό μετάλλιον διά τού δείκτου καί τού 
άντίχειρος τής δεξιάς χειρός, τό έπλησίασεν εις 
τό πρόσωπόν της, παρετήρησε προσεκτικως έκα- 
τέραν τών πλευρών του καί είπε μειδιώσα εις 
τόν στρατιώτην, δστις έμενεν άκίνητος παρατη
ρών τόν λοχαγόν.

—  Βάζω στοίχημα πώς 'ς αύτό τόν κόσμο, 
ύστερα άπό τήν μανούλα σου τό πράγμα πού α
γαπάς περισσότερο.. . είνε αύτό .. και άνήγειρε

τό μετάλλιον καθ' ολον τό μήκος τής ται
νίας του.

—  "Οχι ! άπεκρίθη δ στρατιώτης χωρίς νά 
στραφή.

—  Ό χ ι ; Τί πράγμα λοιπόν αγαπάς περισ
σότερο εις τόν κόσμο ϋστερα άπο τήν μανούλά 
σου ; ήροίτησεν ή γραία μετά στοργής μειδιώσα.

Ό  στρατιώτης ήγειρε τόν βραχίονα καί τεί- 
νας τόν δείκτην πρός τόν λοχαγόν του άπήντησε:

—  Αύτόν δά τόν άνθρωπο !
( Έ κ  τ ο ύ  ι τ α λ ι κ ο ύ  τ ο ύ  Ε ι ί π ι ο η ι ΐ ο  ( Ι ε  Λ η ι υ ’ ί ε . )

Α. Π. Κ.

Τ ί ι  ζ ή τ η μ α  τ η ς  β ς λ τ ι ώ σ ε ω ς  κ α ι  β ύ ξ ή σ ε ω ς  τ ή ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  

τ ώ ν  ή μ ί τ ί ρ ω ν  ο ί ν ω ν  ε ί ν ε  ε κ  τ ώ ν  σ π ο υ δ η ο τ ά τ ω ν  σ ή μ ε ρ ο ν ,  δ τ ε  

ή  έ κ  τ ο ν  έ ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  ζ ή τ η ο ι ς  α ϋ τ ώ ν  α υ ξ ά ν ε ι  ά π ό  έ τ ο υ ς  ε ί ς ί τ ο ς ,  

Ι ν ε κ α  τ ή ς  έν  ά λ λ α ι ς  ο ί ν ο φ ό ρ ο ι ς  χ ώ ρ α ι ς  τ ή ς  Ε υ ρ ώ π η ς  έ π ι -  

σ χ ή ψ ε ω ς  τ ή ς  ι ρ υ λ λ ο ξ ή ρ α ς .  Τ ο ύ τ ο υ  έ ν ε κ α  έ κ ρ ί ν α μ ς ν  κ α λ ό ν  ν ά  

μ ε τ α φ έ ρ ω μ ε ν  έ κ  τ ο ύ  κ α λ λ ί σ τ ο υ  π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ  τ ή ς  » ' Ε λ λ η ν ι κ ή ς  

Γ ε ω ρ γ ί α ς »  ό σ α  π ι ρ ι  τ ο ύ τ ο υ  γ ρ ά φ ε ι  ό  ε ί δ ι κ ώ τ α τ ο ς  α υ τ ο ύ  

σ υ ν τ ά κ τ η ς  χ .  I I .  Γ ε ν ν ά δ ι ο ς ,  π α ρ έ γ ο ν τ ε ς  ο ύ τ ω ς  ε ι ς  α υ τ ά  ε υ -  

ρ υ τ έ ρ α ν  δ η μ ο σ ι ό τ η τ α  χ ά ρ ι ν  τ ώ ν  ' Ε λ λ ή ν ω ν  ά μ π ε λ ο υ ρ γ ώ ν .

Σ .  τ .  Δ .

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ
των μελ,άνων οίνων τής ' Ε λ λ ά δ ο ς

Ή  κατά τό ε"τος τούτο έκτακτος ύποτίμησις 
τού λευκού γλεύκους καί ή εις λίαν συμφερούσας 
τιμάς διάθεσις τού μέλανος καταδεικνύουσιν έναρ- 
γέστατα άπαξ έτι τό είδος τών αμπέλων, άς 
δέον νά χρησιμοποιώσι κατά προτίμησιν οί κτη- 
ματίαι οί καταρτίζοντες νέους άμπελώνας.

Ή  εφέτος κυρίως καταστάσα πασιφανή; προ- 
τίμησις τών μελανών ήμών οίνων οφείλεται εις 
τό έκ δέκα περίπου εκατομμυρίων έκατολίτρων( 1) 
οίνου έτήσιον ε'λλειμμα τής Γαλλίας το προερχό
μενου έκ τών καταστροφών, άς ή ιρυλλοξήρα έπή- 
νεγκεν εις τούς άμπελώνας τής χώρας ταύτης. 
Είρήσθω δ ’ έν παρόδω δτι τό έλλειμμα τούτο 
είνε άνώτερον τού εισοδήματος τών έξ ενός πε
ρίπου εκατομμυρίου στρεμμάτων άμπελώνων τής 
Ελλάδος.

Τό έλλειμμα τούτο ή Γαλλία άναγκάζεται 
I κατ’ έτος ν’ άναπληροί προμηθευομένη οίνους εκ 
! διαφόρων χωρών. Καί έκ μέν τών 50 περίπου 
1 εκατομμυρίων χιλιογράμμων σταφίδων ελληνικών 

καί μικρασιατικών κατασκευάζει 1 */2 έκατομ.ώς 
έγγιστα έκατόλιτρα ξανθού κοινού οίνου,τά δέ έτερα 

ι 8 1/ ϊ έκατομμύρια προμηθεύεται κατά πρώτον 
ί  μέν λόγον έξ 'Ισπανίας, κατά δεύτερον δέ έξ 'Ι

ταλίας καί κατά τρίτον έξ Ουγγαρίας, 'Αλγερίας 
καί Ανατολής (’Ελλάδος καί Τουρκίας). Πολλοί 
τών οίνων τούτων καί οί ίδιως οϊ Ουγγρικοί εινε

1) Τ ό  έ κ α τ ό λ ι τ ρ ο ν  ι ' σ ο ό υ ν α μ ε Γ  π ρ ό ς  7 8  ό χ ά δ α ς .
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λευκοί· λευκοί ωσαύτως δέον να θεωρηθώσι καί 
οί σταφιδιται οίνοι ώς καί τα τή βοηθείιγ σακχά- 
ρεως παρασκευαζόμενα έν Γαλλία πάμπολλα 
λάγγυρα. Επειδή δέ οί έξοδευόμενοι έν τή χώρα 
ταύτη διά τήν κοινήν χρήσιν οίνοι είνε μελάνες, 
οί οίνοποιοί άναγκαζονται νά έπιζητώσι καί νά 
προσφέρωσι μεγαλητέρας τιμάς διά τούς μέλανας 
οίνους, ών ή άξια είνε ανάλογος τής βαθύτητος 
του χρώμ,ατος καί τής οίνο πνευματικής δυνάμεως 
αύτών. Τούς οίνους δέ τούτους χρησιμοποιούσιν 
ούχί άπ ευθείας, άλλα συγκιρνώντες μετά των 
λαγγύρων, των σταφιδιτών καί των λευκών οίνων 
οϋς οίίτω μετατρέπουσιν εις μέλανας.

Μέχρι τούδε οί ήμέτεροι οίνοι είσαγόμενοι εις 
Γαλλίαν επεβαρύνοντο SΓ εισαγωγικού τέλους

V j  φράγκων κατά έκατόλιτρον (78 όκάδας), 
ένω οί τής 'Ισπανίας καί ’ Ιταλίας προστατευόμ-ε- 
νοι ύπό ειδικών συμ,βάσεων ύπεβάλλοντο εις δα 
σμόν μόνον δύο φράγκων. Καί μ.’ ολον τούτο οί 
οίνοι τής Κύμης, τής Λευκάδος, τής Κερκύρας 
έπροτιμώντο έν Γαλλία άπό τούς κοινούς οίνους 
τής Ισπανίας καί τής ’Ιταλίας. ’Εντεύθεν γίνε
ται καταφανής ή ωφέλεια καί ή αϋξησις τής 
ζητήσεως, ήτις θά έπέλθη διά τούς ήμετέρους οΐ- 
νους χάρις εις τήν πρό τίνος μεταξύ Ελλάδος 
καί Γαλλίας ύπογραφείσαν έμπορικήν σύμβασιν, 
Si' ής οί ήμέτεροι οίνοι θά τεθώσιν έν ίση φορο
λογική μ.οίρα πρός τούς Ισπανικούς καί ’Ιταλι
κούς, έπιβαρυνόμενοι έν τώ μέλλοντι Si’ εισαγω
γικού τέλους δύο μόνον φράγκων κατά έκατόλι
τρον άντί 4 , / 2·

Η ένεκα τής ευεργετικής ταύτης συμβάσεως 
προσηκωμένη αϋξησις τής ζητήσεως των ήμετέ- 
ρων μελάνων οίνων καί ή ευτέλεια τών τιμών 
τών λευκών, ή λίαν καταφανής γενομένη έφέτος, 
έπιβάλλουσιν ήμϊν τρία τινά ήτοι ά .)  τήν ευθύ
τητα καί καλήν πίστιν περί τήν συναλλαγήν 
μετά τών ξένων τών προμηθευομένων οίνους παρ’ 
ημών β’) τήν εις τούς νέους αμπελώνας φύτευσιν 
άμπέ/ων μελανοσταφύλων καί γ .)  τήν Sιά τού 
έγκεντρισμού βαθμιαία·/ τροπήν τών λευκοσταφύ- 
λων εις μελανοσταφύλους έν ταϊς έπαρχίας, έν 
αίς έπικρατούσιν αί πρώται.

Καί ώς πρός μ.έν τήν έν ταϊς δοσοληψίαις ή- 
μ.ών μετά τών ξένων εμπόρων έπιβαλλομένην ευ
θύτητα καί καλήν πίστιν είνε περιττόν νά έπι- 
μένω. διότι εις πάντας είνε γνωστάί αί έπελθού- 
σαι είς τινα τών γεωργικών ήμών προϊόντων κα- 
ταστρεπτικαί συνέπεια·, τής πλεονεξίας καί τής 
άπληστίας τινών έκ τών ήμετέρων παραγωγών. 
Ή  έκμ.ηδένισις τής έν Τύνιδι έξοδεύσεως τού ή- 
μετέοου πρινοκοκκίου οφείλεται εις τήν ύπό τών 
Τριπολιτών έμπορων λίαν έπιτηδείαν καί έπίπο- 
νον άνάμιξιν αυτού μετά τού περικαρπίου τού όρό- 
βου, ή δέ μείωσις τής έν Γαλλία καταναλώσεως 
καί έπί τέλους ή έντελής άπόκρουσις τού καπνού

τής Άργολίδος είς τήν νόθευσιν τού είδους τού
του Six Six φόρων ξένων ύλών. Ή  άρχική Si αί
τια τής ύπό τού εξωτερικού έμ,πορίου άποκρού- 
σεως τής ήμετέρας όητίνης καί τών έκ ταύτης 
προϊόντων είνε ή έν αΰτοϊς άνάμιξις άμ,μου κτλ. 
(καί χελώναι άκόμ.η εύρέθησαν έν τώ έλληνικώ 
κολοφωνίψ). Οί κάτοικοι τής Αιδηψού καί τών 
Γαργαλιάνων μεταμέλονται βεβαίως άναλογιζό- 
μενοι ότι έζημίωσαν τούς Γάλλους καί ’Ιταλούς 
έμπορους έπιτρέψαντες νά πωληθώσιν αύτοίς νε- 
νοθευμένοι οίνοι, οϊτινες διεφθάρησαν πριν ή με- 
τακομισθώσιν είς τόν πρός δν όρον. Μετά λύπης 
S i  μανθάνομεν ότι έφέτος πλείστοι μέν οι /οι τής 
Λευκάδος άπεκρούσθησαν ύπό τών κατ’ ετος ά- 
γοραζόντων αυτούς ξένων έμπορων ώς νενοθευμέ- 
νοι πολυτρόπως, οί είς Βενετίαν S i  μεταφερθέν- 
τες οίνοι τής Κερκύρας εύρέθησαν περιέ-χοντες δη
λητηριώδεις χρωματιστικάς ουσίας. ’Εσμεν βέ
βαιοι ότι ταύτα καί πολλά άλλα παθήματα τών 
ήμετέρων παραγωγών έγένοντο αύτοίς μαθήματα, 
καί ότι έν τώ μέλλοντι θά μεριμνώσιν όπως αί 
κοινότητες αύτών άποκτώσι φήμην αγορών έντι
μων, διότι ή καλή πίστις είνε ή βάσις τής άνα- 
πτύξεως καί τής έδραιώσεως τού έμπορίου πασης 
χώρας.

Ώ ς πρός δέ τήν διά μελανοσταφύλων αμπέ
λων φύτευσιν τών ήδη καταρτιζομένων αμπελώ
νων ανάγκη νά είπω ότι δέον νά ποοτιμ.ώνται 
κατά πρώτον μέν λόγον τά είδη τής Κύμης, τής 
Λευκάδος καί τής Κερκύρας, κατά δεύτερον δέ 
τά τής ΙΙάρου καί τών άλλων νήσων τού Αι
γαίου πέλαγους μελανοστάφυλα κλήματα, διότι 
τά είδη ταύτα φέρουσιν οίνους λίαν μέλανας καί 
περιέχοντας μέχρι '13, 14 καί 15 έπί τοϊς έκα- 
τον οινόπνευμα, πλεονεκτήματα περιζήτητα ύπό 
τών προμηθευομένων οίνους διά τό έξωτερικόν.

Τέλος ή διά τού έγκεντρισμού βαθμιαία τρο
πή τών πλείστων λευκοσταφύλων αμπέλων έπαρ- 
χιών τινων είς μελανοσταφύλους είνε εργον έπι- 
βαλλόμενον ήμϊν ύπό τής καθ’ έκάστην αύξανού- 
σης τιμής καί ζητήσεως τών μελάνων ελληνικών 
οίνων, είνε δαπάνη έπιβαλλομένη τοϊς κτημ,ατίαις 
ύπ’ αυτού τού συμ.φέροντος αύτών. ’Επειδή δέ τό 
ζήτημα τής έγκεντρίσεως θεωρώ σπουδαιότατον 
διά τινας ιδίως έπαρχίας, ένθα έπικρατεϊ ή λευ
κοστάφυλος άμπελος, περιγράφω ενταύθα λε
πτομερώς τήν καταλληλοτέραν μέθοδον πρός έγ- 
κέντρισιν ανεπτυγμένων άαπέλων, άν καί αυτη 
είνε παρ’ ήμϊν κοινοτάτη καί άπό παναρχαιοτά- 
των χρόνων γνωστή, ώς καταφαίνεται έκ τίνος 
τού Φλωρεντινού περιγραφής περί έγκεντρίσεως 
τής αμπέλου διασωθείσης έν τοϊς « Γεωπονικοΐς 
(Βιβλ. 4ον Κεφ. 12ον)ι>.

Διά τής μεθόδου ταύτης πάσα άμπελος δυνα- 
ται νά έγκεντρισθή έπιτυχώς. Καταλληλότερα 
S' έποχή πρός έκτέλεσιν τής έργασίας ταύτης είνε
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ή τής έ· άρξεως τής βλαστήσεως, ήτοι άπό τών 
μέσων τ  ύ Φεβρουάριου μέχρι σ ών άρχών τού ’Α
πριλίου, χναλόγως τού κλίματ/ς καί τής πρωϊμό- 
τητος ή τής όψιμότητος τής ά/οίξεω: Ούχ ήττον 
ή κατά τό δυνατόν πρωϊμ.ωιέρα καί έν ημέρα 
ξηρμ κα εύδίω έγκέντρισις είνε προτιμοτέοα Την 
πρός έγκέντρισιν άμπελον πε ιιλακκώνομεν (ςε- 

λακκώνομεν) καί τιμνομεν διά πρίο- 
νος όριζοντείως καί είς βάθος 5— 20 
έκατ. τού μέτρου κάτω τής έπιφα- 
νείας τού έδάφους· τήν έπιφάνειαν τού 
όριζοντείως τμηθέντος μέρους τής αμ
πέλου λειαίνομεν διά κοπτερού μαχαι
ριδίου ή κλαδευτηριού, διά δέ σμίλης, 
μικρού πελέκεως ή ίσχυράς μ.αχαίρας 
σχίζομεν έν τώ μέσω τό πρέμνον μέ
χρι 5— 7 εκατοστών τού μ-έτρου καί 
θέτομεν σφήνα έν τή £ωγμή, ΐνα αΰτη 
μείνη χαίνουσα. ’Ακολούθως έκ τού 
είδους τής αμπέλου, ήν προτιθεμεθα 
νά πολλαπλασιάσωμεν, λαμβάνομεν 
εζθεμα (κεντράδιον ή κονδύλιον), ή 
τοι τεμάχιο·/ κληματίδος (βέργας) φέ- 
ρον δύο ή τρεις όφθολμ.ούς (μάτια, ϊδε 
τό σχ. 1 ), ούτινος τό κάτω άκρον άφού διά 
κοπτερού μαχαιριδίου λεπτύνομε/ δί- 

δοντες αύτώ σχήμα ούχί σφηνός, άλλά λεπίδος 
μαχαίρας (Σχ. i γ .δ .), είσάγομεν είς τό έτερον 
τών άκρων τής δωγμής μ-έχρι τού πελεκηθέντος 
αύτού μέρους, προσέχοντες ΐνα οί φλοιοί τού τε 
ένθέματις καί τού πρέμνου ε’ λθωσιν είς ακριβή 
έπαφήν. Κατόπιν έξάγομεν τή · σφήνα καί άλεί- 
φομ,εν άτ ασαν τήν τομήν καί τό σχίσμα τής αμ
πέλου δ.ά μίγματος έκ βεβρεγμένης άργίλλου 
(γλίνας) καί βοείας κόπρου. Οι επίδεσμοι έ/ τοι- 
αύτη περιπτώσει είνε όλο>ς περιττοί, έκτός εάν ή 
έγκεντριζομένη άμπελος ηνε ν α καί έπομ.ένως ή 
διάμετρε; τού πρέμνου αύτής μικρά, οτε τό ε”ν- 
θεμ-α άνευ έπιδέσμου δεν στερεούται έν τή δωγμ.ή 
ίσχυρώς Τελεσθείσης τής έργασίας ταύτης ή έγ- 
κεντρισθεϊσα άμπελος παραχώνεται καλυπτομέ- 
νου καί τού έξέχοντος ένθέματος, διά τής πέριξ 
αύτού συσσωρεύσεως λεπτού χώματος έν σχήμ ά
τι κώνου (σχ. 2 β.γ.δ.) Οϋτω ή έγκεντρισθεϊσα 
άμπελος προφυλάσσεται άπο τών άκτίνων τού ή
λιου, αΐτινες, έάν τύχη νά ηνε ξηρασία δύνανται 
ν’ άπορρςφήσωσιν άπασαν τήν ικμάδα τού ένθέ
ματος καί οϋτω ν’ άποτύχη ή έγκέντρισις. "Ο
πως δέ φαίνωνται ακριβώς αί θέσεις τών έγκεν- 
τρισθεισών αμπέλων καί οϋτω καθίστανται προ
σεκτικοί οί κατά τήν καλλιέργειαν εισερχόμενοι 
έν τιΤ) άμπελώνι έργάται, παρ’ έκαστη αύτών 
έμπήγνυται κάλαμος ή στυλάρ ον έξέχΟν τής έπι- 
φανείας τού κώνου κατά μίαν ή δύο σπιθ.κμάς. 
Ή  παρά τάς έγκεντρισθείσας αμπέλους γή σκα
λίζεται ελαφρώς καί συνεχώς διά σκαλιστηριού 
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καί βοτανίζεται· ποτίζεται δέ έάν ό καιρός ηνε 
ξηρός τό δέ ύδωρ πρόχειρον.

Αί κληματίδες, έξ ών λα.μ.βάνονται τά ένθέ- 
ματα εκλέγονται άπό τής έποχής τής κλαδεύ- 
σεως. Αύται δέον νά είνε εύρωστοι, πυκνόκομβοι. 
δηλαδή νά φέρωσι τού; οφθαλμούς κατά μικράς 
άπ’ άλλήλ ΐι/ν αποστάσεις, νά ε'χωσι δέ μετρίαν 
διάμετρον καί όλίγην, εί δυνατόν, ψύχαν. Ά -  
ποσπώνται δέ άπό τού φέροντος αύτάς βραχίονος 
τής αμπέλου άποκοπτόμεναι σύρριζα. Έκάστης 
τών κληματίδων τούτων άποκόπτομ.εν την άκραν 
καί διατηρούμεν μόνον τό κάτω μέρος φέρον πέντε 
έως όκτώ κόμβους (μάτια). Τά τεμ.άχια ταύτα 
θάπτομε·/ άμέσως εντός λάκκου ε'χοντος βάθος 
2 0 — 30 έκατοστά τού μέτρου καί άνορυσσομένου 
είς μ.έρος βορεινόν καί προφυλασσόμενον άπό τοϊ 
ήλιου. Οϋτω δέ τεθαμ.μ.ένα διατηρούνται εν άρί- 
στη καταστάσει μ-έχρι τής έποχής τής έγκεντρί
σεως, ότε έκθαπτόμενα. καθ’ οσον παρουσιάζεται 
άνάγκη, παρασκευάζονται διά νά χρησιμεύσωσιν 
ώς ένθέμ-ατα. Καί έκ μ.έν τών μεγαλειτέροιν τε
μαχίων δυνάμεθα νά παρασκευάσωμεν δύο ένθέ- 
ματα έκ δέ τών μικροτέρων έν μόνον· δέον δέ νά 
φέρωσι τά  ένθέματα ταύτα άνά δύο ή τρεις τό 
πολύ κόμβους. Τό πελεκημένον μέρος τού ένθέ
ματος, ήτοι τό xérzpor, όπεο έφαομ.όζομεν έντος 
τής έπί τού πρέμνου άνοιγομένης όωγμής, δέον 
νά έ'χη μήκος 5 τό πολύ έκατοστά τού μέτρου, 
ν’ άρχηταιδέ εύθύς κάτωθεν τού τελευταίου κόμ
βου (σχ· 1 α β .) Δίδομεν δέ σχήμα είς τό κέν- 
τροναιχμής μα
χαίρας έχούσης 
εύρείαν ραχιν, 
διότι οϋτω έ- 
φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι  
κάλλιον έπ·. τού 
πρέμνου. "ΐνα 
μ.ή δέ τό κέν-

ιΥτρον σχι',ηται 
ή μία τού προς 
κατασκευήν αυ
τού τομή γίνε- Vi 
ται βαθύτερα, 
μέχρι τής έντεριώνης, (σχ. 1 . β.) ένώ ή άντίθε- 
τος γίνεται έπιπολαιοτέρα (σχ. 1 α .) Σχήμα 
σφηνός δίδομεν είς τό κέντρον όταν έπί έκαστου 
πρέμνου τίθενται δύο ένθέματα, ούχ ήττον απε- 
δείχθη προτιμ,οτέρα καί ταχυτέρα ή χρήσις ένος 
μ.όνον ένθέματος.

Ή  κάτω τής επιφάνειας τού έδαφους εγκεντρι- 
σις τώ·/ άμπέλων είνε προτιμ,οτέρα διά τό ήμε- 

| τερον κλήμα, διότι καλύπτοντες διά χώμ.ατος 
' άπαν τό ένθεμα, τό προφυλάσσομεν άπο τής ξη- 
I ρασίας τής άτμοσφαίρας καί άπό τών άνεμων, 
j οϊτινες μεγάλως ένοχλούσι τάς έγκεντρίσεις. Καί 
I αί μέν νέαι άμπελοι, αί ε’ χουσαι πρέμνον υγιές
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έγκεντρίζονται εις βάθος δέκα το πολύ εκατοστών 
τού μέτρου άπό της έπιφχνείας του έδάφους, 
ώστε άποτυγχανούσης ταύτης επιτρέπεται ή κατά 
το επόμενον έτος εκτέλεσες Δευτέρας έγκεντρίσεως 
επί τη ; αυτής αμπέλου, άποκοπτομένου του πρέ- 
μνου αυτής 5— 10  έκατοστά του μέτρου βαθύ
τερου. Αί παλαιότεραι άμπελος αί έχουσαι συ
νήθως το άνω μέρος του πρέμνου κατά το μάλλον 
καί ήττον ξηρόν καί έφθαρμένον έγκεντρίζονται 
βαθύτερου κατά το μέρος ένθα το πρέμνον αυτών 
εϊνε ακέραιον. Πολλάκις συμβαίνει το πρέμνον νά 
εύοίσκηται κεκλιμένου, έν τοιαύτη περιπτώσει 
χρησιμοποιούται έ'νθεμα γωνιώδες, οπερ τοποθε
τούμενου καταλλήλως έν τή ρωγμή σχηματίζει 
στέλεχος κάθετον.

II δι’ ύγράς άργίλλου καί βοείου κόπρου έπί- 
χρισις των τομών σκοπόν έχει νά παρεμπόδισα, 
τόν αέρα νά εΆθη εις συνάφειαν μετά τών πληγών 
καί επομένως νά παρακωλύγ, την άποξήρανσιν 
τών τμηθεισών επιφανειών.

Ά πό τής έγκεντρίσεως ρ.έχρι τού μ.ηνός Αύγού- 
στου ή άμπελος δέον νά σκαλίζηται μετά προ
σοχής καί έπιμελείας τρις τουλάχιστον. Τά κεν
τράδια άρχονται συνήθως βλαστάνσντα άπό τού 
μ.ηνός ’Απριλίου, πολλάκις όμως ή βλάστησις 
βραδύνει καί μέχρι τού Σεπτεμβρίου. Ό  αμπε
λουργός άπό τού μ.ηνός Απριλίου δέον κατά δε
καπενθημερίαν νά έπισκέπτηται αυτά ϊνα αποσπά 
τάς άπο τού πρέμνου τυχόν φυομένας παραφυά
δας καί νά στυλώνη τά  έκ τού ένθέμ-ατος μ.ετά 
δυνάμεως βλαστάνοντα βλαστήματα. Ά πό τού 
Σεπτεμβρίου δέ, όσων αμπέλων άπέτυχεν ή έγ- 
κέντρισις, άφίενται αί παραφυάδες, ΐνα χρησιμεύ- 
σωσιν ώς σημείου όπως κατά τά επόμενον έτος 
έπανκληφθή ή έγκέντρισις. Πολλάκις συμβαίνει 
ή πρώτη βλάστησις τών ένθεμάτων νά ήνε κα- 
χεκτική, μετά τινα δέ χρόνον ν’ άποξηρανθή. Τά 
κεντράδια ταύτα δυνατόν νά βλαστήσωσι καί έκ 
δευτέρου καί νά φέρωσιν ισχυρά καί εύρωστα 
βλαστήμ,ατα.

Κ ατά τόν Μαρέ τά μέχρι τέλους Μα ίου βλα
στάνοντα κεντράδια φέρουσι συνήθως καρπόν ευ
θύς άπό τού πρώτου έτους. Ούχ ήττον τό εισό
δημα τούτο είνε έλάχιστον. Τό δεύτερον έτος 6 
Ιγκεντρισθείς άμπελών δύναται νά δώση καί 
πλέον τού ήμίσεος τακτικού εισοδήματος.

Κ ατά μήνα Φεβρουάριον τού έπομ.ένου έτους 
αί έγκεντρισθεΐσαι άμ πελοι κλαδεύονται άφαι- 
ρουμένων τών περισσών κλημ.ατίδων, τηρουμένου 
τού νε'ου κορμ.ού βραχέος ΐνα προφυλάσσηται άπό 
τών πρωίμων παγετών καί άπό τών άνεμων, οΐ- 
τινες, έάν ή νεοσχηματισθεΐσα κεφαλή τής άμ.- 
πέλου άπέχη πολύ άπό τής έπιφανείας τής γής, 
δύνανται νά θραύσωσιν αυτήν ή καί νά άπο- 
σπάσωσι τον κορμον άπό τού σημείου τής ένώ- 
σεως αυτού μ.ετά τού παλαιού στελέχους. Πρός

τόν αυτόν δέ σκοπόν έπαναλαμ.βάνονται καί 
κατά τό έτος τούτο τά  αύτά σκαλίσματα, τό 
παράχωμα καί τό στήλωμα.

Τό τρίτον έτος άπό τής έγκεντρίσεως ό άμ.πε- 
λών δύναται νά φέρχι καί πλέον ή τό τακτικόν 
εισόδημα, επαναλαμβάνονται δέ αί τού δευτέρου 
έτους περιποιήσεις. Κατά τό έτος τούτο άναπλη- 
ρούνται καί τά κενά διά καταβολάδων έκ τών 
ήδη λίαν άνεπτυγμένων κληματίδων τών κεν- 
τραδίων.

Έκ λεπτομ-ερών δόκιμων πολλών διακεκρι
μένων άμπελουργών έβεβαιώθη ότι διά τής έγ
κεντρίσεως τής άμπέλου έν οίαδήποτε ήλικία 
ούτε τό ποσόν ούτε ή διάρκεια τής παραγωγής 
αυτής έλαττούται, κατορθούται μάλιστα ή ού
τως εΐπεϊν άναγέννησις τών γεγηρακότων κλη- 
μ-άτων, εις τά  όποια οϋτω παρέχεται νέα δύ- 
ναμις καί παρατείνεται ό βίος αυτών. Ή  έγκέν- 
τρισις δύναται ωσαύτως νά χρησιμεύση καί ώς 
άριστον μέσον κατά τών £υάδων ήτοι τών ρ ιζ ι
τών η άχαμάτων, διότι αί άμπελοι αύται έγ- 
κεντριζόμ.εναι καθίστανται λίαν καρποφόροι.

Π. Γεννάδιος 
’ Ε π ι θ ε ω ρ η τ ή ς  τ ή ς  Γ ε ω ρ γ ί α ς .
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΤΟ Υ  ΑΝΘΡΏΠΟΥ
Ε Κ  Τ Η Σ  Γ Ρ Α Φ Η Σ

[ Σ υ ν ί χ ε ι α ·  σ ε λ .  7 9 3 . ]

Έ ν τινι τών προηγουμένων φύλλων τής 'Ε 
στίας (Φυλ. 569, σελ, 742) είδομεν, ότι υπάρ
χει στενή σχέσις τού χαρακτήρας τού άνθρώπου 
πρός τήν καθόλου αυτού φυσιογνωμίαν, ήτοι πρός 
τούς χαρακτήρας τού προσώπου καί τήν έκφρα- 
σιν, τό βήμ.α καί τό παράστημα τού σώματος, 
τάς κινήσεις τών μελών κ .τ.λ . καί ότι άπό τής 
φυσιογνωμ.ίας δυνάμ-εθα νά διακρίνωμ.εν τόν χα
ρακτήρα. Καί αυτοί δέ οϊ προκατειλημ,μένοι 
κατά τής άπό τής φυσιογνωμίας εικασίας τού 
χαρακτήρος δέν δύνανται ν’ άρνηθώσιν, ότι καθ’ 
έκάστην αυτοί οΰτοι περιπίπτουσιν εις άντίφασιν, 
μεταχειριζόμ.ενοι άκουσίως έκφράσεις, οΐαι αϊ έ- 
ξής;  ύπερήφανον βάδισμα, πονηρόν βλέμμα, αύ- 
θαδες μέτωπον, βλέμμα τρυφερόν, ύψηλόφρων 
μορφή κ.τ.λ. ήτοι έκφράσεις χιλιάκις εις όλας 
τάς γλώσσας έπαναλαμβανομένας έπί τής αυ
τής έννοιας, καί τότε μ.όνον έχούσας ε”ννοιάν τινα 
όταν δεχθώμεν ότι ή φυσιογνωμία είνε, κατά 
τό μάλλον ή ήττον, τό κάτοπτρον τής ψυχής.

Δεχόμενοι τήν παρατήρησιν ταύτην ώς άλη- 
θή, άφ’ έτέρου δέ άναμιμνησκόμ.ενοι έξ όσων εϊ- 
πουεν εις τά προηγούμενα φύλλα, οτ·. τά διάφορα
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είδη τής γραφής συνδέονται πρός τόν χαρακτήρα 
τού άνθρώπου, έξάγομ,εν τό λογικόν συμ,πέρασμα, 
ότι ή γραφή άνθρώπου τινός ε'χει στενοτάτην 
άναφοράν πρός τήν φυσιογνωμίαν αυτού, ήτις συ
νήθως έ·,(.φράζει τήν στιγμιαίαν διάθεσιν καί τά 
αισθήματα, έν ώ ή γραφή μάλλον τό έν αύτω 
παραμ-ένον, ήτοι τούς κυρίους χαρακτήρας τού 
ψυχικού αυτού βίου.

Ή  γνώμη αύτη, ή θεωρητικώς πιθανή, άπο- 
δεικνύεται όρθή καί έμπράκτως. Πλήθος διδα
σκάλων, ήναγκασμένων νά συγκρίνωσιν έκατον- 
τάδας γραφών, εκπλήσσονται βλέποντες οτι ή 
γραφή είνε πιστή είκών καί όμ,οίωμα τού εξωτε
ρικού παραστήματος καί τών τρόπων έκάστου 
τών μ-αθητών, καί ότι γραφή τις έχουσα γράμ
ματα πκχέα, στρογγύλα, ή μακρά, λεπτά, Ισχνά 
καί όξέα, ή βραχέα, κεκαμμένα, ύβώδη, συνι- 
στάμενα ώς άπό ποδών κωνώπων, ή ραδινά, 
κομψά, εύχερώς γεγραμμένα καί εύσχημα, άνα- 
παριστ^ έπιτυχώς έν τή φαντασία τού διδα
σκάλου ώς διά μ.αγείας τήν εικόνα τού μαθητού 
ή τής μαθήτριας εις οϋς ανήκει ή γραφή.

’Ενίοτε όμως, κατ’ έξαίρεσιν, ή είκών δέν ό- 
μοιάζει ποσώς- άνθρωπος π.χ. παραστήματος καί 
εξωτερικού όλ.ως άσήμου ε”χει γραφήν όλως έντο
νον καί χαρακτηριστικήν, έτερος δέ φαινόμ.ενος 
στερρός καί άκαμπτος έχει άπροσδοκήτως γραφήν 
προδίδουσαν άσθενή χαρακτήρα καί κενόν. Παρά 
τοΐς άνθρώποις όμως τούτοις παρατηρεί τις συ
νήθως βραδύτερον ότι καί ό έξωτερικός χαρακτήρ 
προσηρμόσθη πρός τήν ύπό τής γραφής ύποδει- 
κνυομ,ένην τροπήν,καί ότι ή περί τών άνθρώπωντού- 
των διάγνωσις τού γραφολόγου ήτο όρθή καί 
δίκαια.

Ά π ασα ι έν τούτοις αί ζωηραί καί πειστικά! 
αΰται έντυπώσεις δι’ έκείνους οΐτινες αισθάνονται 
ταύτας είνε μάλλον έμμεσοι καί κατά τό μάλλ.ον 
ή ήττον καταφανείς, έξ αυτών δέ δέν έζάγονται 
κανόνες ούτε ιδρύονται νόμοι. "Ενεκα τούτου ή 
συνάφεια τής γραφής πρός τήν φυσιογνωμίαν γί
νεται καταφανεστέρα, έάν πρός κρίσιν ήμών λά- 
βωμ.εν έξ όλων τών σωματικών ιδιοτήτων άν
θρώπου τινός έκεινο τό όργανον κυρίως δι’ ού 
ούτος γράφει,ήτοι την χεΐρα-

Έπί τής χειρογνωμικής, ήτοι τής συμβολικής 
τού οργάνου τούτου τού σώμ.ατος, ίι ’ ού ό άν
θρωπος δρά καί έργάζεται, δ ι’ ού άντεπεξέρχεται 
κατά τού έξωτερικού κόσμου καί κυριαρχεί αυτού, 
έσκέφθησαν πολλ.οί καί ε"γραψκν. Εάν δε έοαι- 
ρέσωμεν τάς παρ’ άπασι τοίς λαοϊς ευρισκόμενα; 
θεωρίας περί τών γραμμών τής χειρος καί τής 
σημασίας αύτών, είνε γεγονός βεβαιωμένον ύπό 
τής πείρας, ότι ή χειρ τού καλλιτέχνου είνε διά
φορος τής τού φιλοσόφου, αύτη δέ τής τού πο- 
λεμιστού ή τής τού κοινού έργάτου. Διαφέρει δε 
ού μόνον κατά τήν λειότητα ή άδρότητα τής

παλάμης καί τού πρανούς αυτής, άλλά καί καθ’ 
όλην αύτής τήν μορφήν καί τήν όψιν. Δυνάμεθα 
λοιπόν νά διαιρέσωμεν και τάς χείρας, όπως καί 
ολην τήν άνθρο>πότητχ εις τρεις κυρίας τάξεις 
ή τύπους, αΐτινες, ώς εικός, έχουσι μεταξύ των 
πολλάς παραλλαγάς καί ποικιλίας. Οί τύποι δέ 
ούτοι ε’ισίν οί έξής.

Α '. Ή  στοιχειώόης χειρ , ή έχουσα ,'εύρείαν 
παλάμην, ΰφήν άδράν καί σκληράν, βραχύν άν- 
τίχειρα, σφαιρώματα τών δακτύλων σκληρά ή 
όλ.ίγον άνεπτυγμένα, δακτύλους βραχείς, π α- 
χεϊς, ισχυρούς, άκρα τών δακτύλων άνεπτυγμέ
να, τετράγωνα ή στρογγύλα, τέλος δέ γραρ.μ.ά; 
όλίγας, άλλά χονδροειδώς κεχαραγμένας. Τοι
αύτη είνε ή χειρ τού πλείονος άριθμού τών άν- 
θρώπων, τού άριθμ.ού δηλ. έκείνου όστις προώ- 
ρισται νά έκτελή τάς χονδροειδεστέρας χειρω
νακτικά; έργασίας έν ίδρώτι τού προσώπου του 
καί οστις θεωρείται ώς τό άναγκαίον ύπόστρωμα 
καί ή βάσις τού έτέρου μικρότερου άριθμού τών 
άνθρώπων, τού έχοντο; ύψηλότερον βίον. Άνευ 
τών πρώτων άνθρώπων, ύν συνήθως ή εργασία 
μένει άφανής καί ύποτιμάται, ήθελεν είναι άδύ- 
νατος πάσα άνωτέρα πνευματική δράσι; καί ε- 
πίδοσις τής άνθρωπότητος εις τά κρείττω. Δύτη 
είνε ή χειρ τού κοινού χωρικού, τού κοινού στρα
τιώτου, τού έργάτου έν τοίς λιθοτομείοις, τού 
ναύτου καί όλων τών λοιπών χειρωνακτών.Ταύτα 
δέ λέγοντις δέν νοούμεν,οτι έν τή κλάσει ταύτη 
τών άνθρώπων δεν άπαντώνται καί τύποι χει- 
ρός, έχοντες όψιν άνωτέραν τού τύπου τούτου, 
άλλ’ ότι αί τοιαύται εξαιρέσεις ύποδεικνύουσιν 
ότι τό περί ού ό λ,όγος πρόσωπον είνε περισσότε
ρον τής θέσεως αύτού άνεπτυγμένον και ότι εινε 
άξιον κρείττονος προορισμού.

Ή  στοιχειώδης χ_είρ, ώς είνε επόμενον, γρά- 
φει στοιχειωδώς, ή δέ γραφή αύτής συνήθων 
έχει τήν όψιν τής άπαιδευοίας καί τής πνευ
ματικής άνελευθερίας. Συνίσταται έκ γραμ.μά- 
των μεγάλων, γωνιωδών, άκομψων, δυσαρμ.ονικώς 
μετ’ άλλήλων συνηνωμένων, καί δεικνύει την 
στενοχώριαν τού γραφοντος καί τήν έΎλειψιν ά- 
νεξαρτησίας,τουτέστιν προσκόλλησιν ανωφελή εις 
τούς καλλιγραφικούς κανόνας καί την εν τω  σχο- 
λείω διδασκαλίαν. "Αν δέ καί ένίοτε τά γρά μ
ματα εϊς τινα; περιστάσεις είνε μικρά, ούδεποτε 
όμως είνε τόσω μικρά, όσω τών άλλων τύπων. 
"Οταν ή γραφή αύτη συνίσταται έκ μεγάλων 
γραμ.μ.άτων, οί συρμοί αύτών, οί συνήθως μη φέ- 
ροντες ούδένα χαρακτήρα καί έρριμ.μ.ένοι ατά - 
κτως, δέν δεικνύουσι βιβαίω: μεγαλείον η πνευ
ματικήν υπεροχήν, άλλ’ άπλήν παιδικήν άνικα- 
νότητα, δι’ ής προσπαθούσι νά διατηρήσωσι τό 

| κανονικόν μέγεθος. Ή  γραφή όμως αύτη καί 
| μεθ’ ολην ταύτην τήν πτωχείαν δύναται νά δει—
I κνύη ικανήν ιδιοτροπίαν, σκληρότητα, δύναμιν
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θελήσεως, φιλοπλουτίαν, ίχνη καλαισθησίας, συ
νήθως δέ σωφροσύνην καί πρόνοιαν, ενίοτε δυσ
πιστίαν, άλλοτε ιδιορρυθμίαν, ούχί όμως καί 
άληθή πρωτοτυπία·/, διότι αΰτη προϋποθέτει 
πνευματικήν ανεξαρτησίαν. Ενταύθα καταχω
ρίζομε ν δείγμα στοιχειώδους χειρός αγαθού χει- 
ρώνακτος, απέριττου, ακαλαίσθητου, τίμιου δέ 
καί ακριβώς έκπληρούντος τάς άνατιθεμένας εις 
αύτόν εργασίας.

■ ν Ρ

τού π λού του  τ ω ν  μ ορφ ώ ν ε ΐ ; τ α  γ ρ α μ μ α τ α  υπο
δεικνύει π ρ οπ ά ν τω ν  π νευ μ α τικ ή ν  ευκινησίαν, ε
λευθερίαν, α ν εξα ρ τη σ ία ν , κ α ί  έν γένει κ α θ ισ τά  
τή ν  φυσιογνω μίαν τού  γ ρ α φ ο ν τ ο ; κ α θ αρω τέραν  
κ α ί  εύκρινεστέραν, ά ν α λ ό γ ω ς  το ύ  μ έτρου  τ η ς  
π νευ μ α τικ ή ς αύ τοϋ  ά ν α π τύ ξε ω ς  κ α ί ευφυΐας- διότι 
εις τ ί  συ ν ίστ α τ α ι  επί τέλους ή  α λη θ ή ς π νευ μ ατικ ή  
π α ίδευ σις εί μ ή  εις τή ν  π ροσκ τη θεΐσαν  π νευμα
τικήν ελευθερίαν ; Ή  γ ρ α φ ή  Ομως τ ω ν  ένεργη τι-

C  /

Β'. Ή  προσφυής χειρ . Ταύτης ή παλάμη 
δεν είνε πλατεία καί ισχυρά οπω; τής ποώτης, 
οι δάκτυλοι είνε μακρότεροι, παρά τοίς πρακτι- 
κοίς των ανθρώπων έχοντες το άκρον πεπλατυ- 
σμένον, παρά δέ τοΐς θεωρητικοί; οξύ. Κόμβοι 
τινές των αρθρώσεων των δακτύλων προεχου- 
σιν ύπέρ τούς λοιπούς· Αί γραμμαί τής παλά
μης εις τόν τύπον τούτον είνε διάφοροι, πολυά
ριθμοι, διακεκομμέναι, συγκεχυμέναι, διατεμνό- 
μεναι, μικραί ή άπλαΐ, καθαραί, όλίγαι, έπιμή- 
κεις κ. τ . λ . Ή χειρ αΰτη, άπαντώσα κατά 
διαφορωτάτας παραλλαγάς, ανήκει ώ ; επί τό 
πολύ εις τήν μ,εσαίαν τάξιν τών λογιών, ήτοι 
των ανθρώπων τών ύπερεχόντων πνευματικώς τών 
πρώτων, τών έ/όντων στοιχειώδη χεΐρα καί εις 
τούτους ύποτεταγμένων, Οί έχοντες δέ τοιαύτην 
χεΐρα δίδουσιν εις τήν άμ,ορφον ύλην μορφάς τε- 
λειοτέρας, οίον οί αρχιτέκτονες, οί καλλιτέχναι, 
οί αξιωματικοί, οί πλοίαρχοι, οί μηχανικοί, οί 
εργοστασιάρχαι, οί ε'μποροι, οί διδάσκαλοι, οί 
ιατροί, κ .τ .λ .

Αί χεΐρες αΰται υποδιαιρούνται πάλιν εις ένερ- 
γητικάς καί εις ευαίσθητους, άναλόγως τής δρά- 
σεως τού ευφυούς ανθρώπου ή τής ευαισθησίας  ̂
αυτού. Αί πρώται είνε ίσχυρότεραι καί τά μέρη ; 
αύτών είνε μάλλον ανεπτυγμένα■ ό άντίχειρ είνε 
μέγας καί πλατύς, φέοων καί σφαιρώμ.ατα ανε
πτυγμένα, οί δέ δάκτυλοι ε’χουσι πλατέα άκρα, 
ύποδεικνύοντα πρακτικόν καί ευκίνητον πνεύμα. 
Αί χειρες αύται πλεονάζουσι μεταξύ τών άνδρών, 
ενώ ή δευτέρα ύποδιαίρεσ.ς, αί ευαίσθητοι, άπαν- 
τώσι κυρίως παρά τω θήλει φύλλω. Αί δεύτεραι 
αΰται χειρες έχουσι λείου; τούς δακτύλ.ους. τόν 
άντίχειρα μικρόν, τούς δακτύλους μάλλον τετρα
γώνους κατά τό άκρου, ή όξεϊς ή τέλος ωοειδείς, 
όταν είνε τελείως ανεπτυγμένα«. Χειρες τού τύπου 
τούτου ατελείς, άσχημοι, δυσχραονικαί, προδί- 
δουσι προσέγγισιν εί: τάς στοιχειώδεις, ενώ του
ναντίον χειρες ώραΐαι καί άρμονικαί προσεγγί- 
ζουσι τον τρίτον, τελειότερου τύπον.

Ή  προσφυής χειρ, ούσα μέτρια τό  μέγεθος καί 
συμμετρικώς καί τελείως ανεπτυγμένη, βεβαίως 
γράφει καί προσφυώς, ή δέ γραφή αυτής έκτός

κών χειρών φαίνεται ευκίνητος, ζωηρά καί ζώσα, 
τών δέ πρακτικών,τών έχουσών πεπιεσμένους τού; 
δακτύλους, τά  γράμματα καί αί λέξεις δεν 
χωρίζονται σχεδόν άπ ’ άλλήλων. Χεΐρες έχουσαι 
ισχυρόν πλατύν άντίχειρα καί εΰρεΐαν παλάμην 
γράφουσι γράμματα παχέα καί βαρέα, δείγματα 
ισχυρά; θελήσεως καί αύτοσυνειδησίας, χεΐρες 
δέ φέρουσαι προεχούτας αρθρώσεις, όξέα καί λε
πτά, οία τών κριτικών καί φιλοσόφων. II γραφή 
τής ευαίσθητου χειρός είνε μάλλον λοξή, ή χά
ραξες τών γραμμάτων είνε έλ.αφροτέρα καί δει
κνύει κατά την προσωπικότητα τού γραφοντος 
τούς γραφολογικού; χαρακτήρα; τής καλοκάγα- 
θίας. τής ευαισθησίας, τής ματαιοδοξίας. ’Εν
ταύθα καταχωρίζομεν τήν έξαιρέτως δραστήρια·/ 
προσφυή υπογραφήν Ναπολέοντος τού Α'.
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Ί’ελειότατο; τύπος είνε ό Γ ', ή πκευματύάι^ 
ή ψυχική χεΙρ  ή ε'χουσα προμήκεις τήν τε πα
λάμην καί τού; δακτύλους, ώραϊα δέ ωοειδή, 
ουδέποτε στρογγύλα ή τετράγωνα τά  άκρα αύ
τών. Οί κόμβοι τών αρθρώσεων μόλις είνε αισθη
τοί ό άντίχειρ καί τά  σφαιρώματα αυτού κα
νονικά. οΰχί όμως καί ικανώς ανεπτυγμένα. Έπί 
τής παλάμης βλέπομεν τρεις καταφανείς συνε
χείς γραμμάς, τάς καλουμένας γραμμάς τής 
καρδίας, τής κεφαλής καί τής ζωής, ανάμικτους 
πρός ολίγα: άρμονικάς καμπύλας.

ΚαΟ υπολογισμούς τών γραφολόγων ό δεύ
τερος τύπος άπαντά τέλειος εις χιλίους ανθρώπους 
μεταξύ ένός έκατομμυρίου, ό δέ τρίτος επίσης 
τέλειος μόλις άπαξ μεταξύ χιλίων χειρών τής 
δευτέρας τάξεως. Ο τύπος ούτο; τής πνευμα
τώδους χειρός θχυμαζεται καί δικαίως έν ταίς 
Παναγιαις τού 'Ρχφαήλου. Εί; τόν τύπον τούτον 
ύπαγεται επίσης καί ή χειρ τού Χριστού έν τή 
είκόνι τού Ί’ιτιανού «Τό δηνάριον». Καί ο από
στολος δέ Ιωάννη; θά εΐχεν,έάν κρίνωμεν έξ όλη; 
αύτού τής προσωπικότητος, όμ,οίαν χεΐρα. Ή  
πνευματώδης χειρ, ιδίως δέ ή τελείως άνεπτυ-
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γμ.ένη, είνε ίδια τών εύγενών εκείνων, καθαρών I 
καί ιδεωδών ανθρώπων, οΐτινες άνευ κακίας καί 
ψεύδους ύψούμενοι ύπεράνω τών ερίδων καί φιλο- 
νεικιών τών κομ.μάτων, έμποιούσιν εις πάντα; τήν 
έντύπωσιν γενναίων ψυχών, καταλίποντε; όπισθεν 
αύτών αγάπην καί σεβασμόν. Έ νεκα τούτου 
δέ η χειρ αΰτη καί άπαντά περισσότερον παρά 
ταΐ; γυναιξί, καί είνε χαρακτηριστική τών εύγε
νών και μετ' αύταπαρνήσεως εϊς τινα ιδέαν άφο- 
σιουμένων γυναικών, τών διαχεουσών ελεημοσύ
νην καί έχουσών ύψηλόν τι ιδεώδες, οίον π. χ. 
ή τής άγιας Ελισάβετ. Όμοία χείρ, άλλά με- 
μιγμ,ένη μέ χαρακτήρας τινάς τής προσφυούς 
χειρός, ήτοι ανεπτυγμένη ισχυρότερο·/ καί ανά
λογος πρός τήν λοιπήν ατομικότητα, είνε καί ή 
χείρ τών μεγάλων τεχνητών, οίον ή τού Ρ α 
φαήλ, ή τών αληθών ποιητών οίον ή τού Βύρω
νος, ή τών έμβριθών, σκεπτικών καί έν γένει τών 
έξόχως πνευματωδών άνδρών, όταν ο πνευματι
κός αύτών βίος στρέφεται περί τά ώραΐον καί α 
γνόν ιδεώδες.

Γραφαί όλως πνευματώδεις ή ψυχικαί είνε έ—ί
σης σπάνιαι όπως καί χεΐρες, δεικνύουσιν όμως 
χαρακτήρα τού άτόμου άναλογον. Ελλείπει δέ 
ολως άπ’ αύτών τό άδρόν, τό οξύ, τό γωνιώδες, 
τό παράδοξον καί όλως ιδιόρρυθμον τών μορφών, 
καί περιέχουσι χαρακτήρας εύγενεΐς, καθαρούς, 
απλούς, ωραίους, γράμματα διευθυνόμενα πρός 
τά  άνω καί κείμενα άνωθεν τής γραμμής, έναρ- 
μόνιον εντασιν καί τόνον εις τάς καταλλήλους 
χώρας, καί έν γένει ώς βάσιν έ’χουσι τήν ωοειδή 
ρ.ορφήν, τήν χαρακτηριστικήν τών προσώπων 
τών εικόνων τής Παναγίας καί τών ’Αγγέλων 
καί τών άκρων τών δακτύλων τών περί ών ό 
λόγος προσώπων. Ενταύθα υπάγονται αί ώραΐαι 
ψυχικαί γραφαί τού 'Ραφαήλ, τού Σαβοναρόλα
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xxi ί η ρ Λ ΐ  προσόμ,οι&ι εκ τών νεωτέρων χρόνων, 
r, του Παλκιστρίνχ κχί -η του Κλοττστόκ.

Ό  βλέπων τάς γραφάς καί ύπογραφάς ταύ- 
τας θά παρατηοήση βεβαίως εύθύς οτι αί μορ- 
φαί αύτών όμοιχζουσι τά  μέγιστα πρός τά έν
τυπα καί τά γράμματα τής καλλιγραφίας, πράγ
μα όπερ είνε λίαν φυσικόν. Διότι τί άλλο πα- 
ριστα ή καλλιγραφική τέχνη ή τό ιδεώδες τή; 
γραφής, καθ’ ήν ό τυχόν προσωπικός χαρακτήρ 
υποχωρεί, άπαραλλάκτως όπως έξαφανίζεται ή 
προσωπική έκφρασις απέναντι τού κλασσικού τύ

που εις τόν 'Απόλλωνα τού Μπελβεδέρε καί εις 
τήν Άφροδίτην τών Μεδίκων ;

Έκ τής στοιχειώδους λοιπόν, τής προσφυούς, 
καί τής πνευματώδους γραφή; άνάγκη νά συμ- 
περάν -.μεν καί περί τόσων ειδών χειρών. Ά λ λ ’ 
αί χεΐρες είνε μερη τού εν έναρμόνιον όλον ά- 
ποτελούντος σώματος καί έπομένως δεν είνε δυ
νατόν νά εΰρωμεν πνευματώδη χεΐρα εις σώμ,α 
τι βαρύ, άξεστο·/ καί γωνιώδες, ή τούναντίον 
στοιχειώδη χεΐρα εις πρόσωπον πνευματώδες 
καί ολως αίθέριον. 'Επίσης ούδόλως δυνάμεθα 
νά φαντασθώμεν τήν Μαργαρίταν τού Φαύστου 
μέ ρίνα γρυπήν, ς'ία ή τής βασιλίσσης Ελισάβετ, 
ή παχύσαρκόν τινα καί κανν ιβότριχον καί κυα- 
νόφθαλμον άνδρα ώς Μεφιστοφελή, ή βραχύν 
τινα καί παχύν, βραχύλαιμον καί πληθωρικόν 
ώς Δογκισσώτον. Ποιο; δέ ζωγράφος έζωγραφισέ 
ποτε Ιίχνχρίαν μέ ρίνα σιμήν ή Άγγελον μέ 
σώμα εύρύστερνον καί ρωμαλέον ; Δ ια τί; «Διότι 
θά ήτο άσχημον» άπαντά έκαστος· Αλλά διατί 
μ-υώδης τις καί ρωμαλέα μορφή άγγέλου θά έ- 
δείκνυε αύτόν άσχημον, ίνω όμοία μορφή, 
άπαντώσα είτε έν τή φύσει είτε έν είκόνι καί εί- 
κονίζουσα ναύτην τινά ή ξυλοκόπον, θά ήρεσκεν 
ήμΐν καί θά έφαινετο ώραία : Ή  άπάντησις είνε 
απλουστάτη· διότι εις μέν τήν πρώτη·/ περί- 
στασιν άντίκειται ή είκών πρός τό πνευματικόν 
όν τού άγγέλου, εις δέ τήν δευτέραν αναλογεί 
ακριβώς πρός τό πνευματικόν όν τού ναύτου, ή 
τοι πρός τόν χαρακτήρά του.

Έ κ τών μέχρι τούδε λεχθέντων, χωρίς νά εί- 
σέλθωμεν εις έρευναν τή ; όλης συμβολικής τού 
άνθρωπίνου σώματος ένεκα έλλείψεως χώρου, 
βλέπομεν καταφανώς, οτι καί εις τάς περιστά
σεις άς δεν δυναμεθχ εύθύς νά έξηγήσωμεν, οί 
νόμ,οι τής αρμονικής συνάφειας τής μορφής πρός 
τά περιεχόμενον, τού συ/ματος πρός τό πνεύμ,α, 
είνε βαθέως εις τήν ένδόμ-υχον ημών αϊσθησιν έγ- 
κεχαραγμένοι.

[ Έ π ί - α ι  τ ο  τ έ λ ο ς ]

Ξ ενοφανης 

------------ ·=>ε-ο -ΐνί— ----------------

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩ Ν  ΠΙΘΗΚΩΝ
Γ"3 ·

Ψ ιλ ία ι  κ α ί  μ ί σ η ,  π ά θ η  κ α ί  α ι σ θ ή μ α τ α ,  κ ο ιν ω ν ι-  
κ ό τ η ς  κ α ί π ερ ΙΟ α λ ψ ις π α ρ ά  τ ο ΐ ς  π ιΟ ή κ ο ις .

Οί πίθηκοι συνάπτουσι κατά βούλησιν φιλίας 
καί πρός όντα ξένα πρός τό είδος αύτών. Ό  
πλοίαρχος ΙΙαίν διηγείται, οτι’ νέο; χιμπαντζή 
μετενεχθείς παρ’ αύτού έκ τή ς’Αφρικής εις ’Αγ
γλίαν, άμα έπεβιβασθη τού πλοίου, έδωκε τήν 
χεΐρα του εις πολλούς ναύτας, ενώ εις άλλους 
άπεποιήθη ταύτην, άνευ γνωστής αιτίας, μετ’ 

- ενδείξεων οργή; καί δυσαρέσκειας.
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’Επίσης καί οί ίπποι του ιππικού, άπ ' αυτής 
τής πρώτης ημέρας, δεικνύουσι την συμπάθειαν 
ή αντιπάθειαν αύτών προς τούς νέους κληρωτούς 
τού συντάγματος.

Γπήρξαν πίθηκοι μεγίστην δεικνύοντες φιλίαν 
πρός τού; φύλακας αύτών, καί έκδηλούντες ταύ- 
την διά θωπειών. Ή  θήλεια πίθηκος Μαφούκα 
ύπεοηγάπα τον διευθυντήν τού ζωολογικού κή
που τής Δρέσδης. Ό τ ε  έπλησίασεν ή στιγμή 
τού θανάτου, καίήλθεν ό διευθυντής νά τήν ίδη, 
αύτη τόν ένηγκαλίσθη καί τόν ήσπάσθη τρις, μεθ’ 
ο κατεκλίθη δίδουσχ αύτω τήν χείρα καί έκοι- 
μήθη τό ύστατον. Ό  θάνατός της, λέγει 6 Τάϊ- 
λορ, ήτο πράγματι ανθρώπινος.

Οί πίθηκοι έκδηλούσι τήν άπέχθειαν αύτών 
πρός τινα είδη ζώων. Οϋτω ώς ό άνθρωπος άπε- 
χθάνονται τούς όφεις. Ό  'Ηρόδοτος παρετήρησε 
επίσης τήν απέχθειαν τών καμ,ήλων πρός τούς 
ίππους.

Ο Ούζώ αναφέρει τήν τών άλεκτορίδων 
πρός τούς σφήκας καί τήν τών ίππων πρός τούς 
οίστρους, ταβάνους κοινώς. Τά τοιαύτα όμως εξη
γούνται διά τού όρμ.εμφύτου φόβου τού ζώου 
προς το κέντρισμα τών εντόμων.

Τουναντίον είναι γνωστά πλεΐστα γεγονότα 
αμοιβαίας φιλίας μεταξύ ίππων καί κυνών, με
ταξύ κυνών καί γάτων συνκνκτραφέντων, με- 
ταςύ λεόντων, τίγρεων, άρκτων καί σκυλάκων, 
ών ό θάνατος προύξένει τοίς ζώοις τοϋτοις θλΐ- 
ψιν βαθεΐχν καί επί μακράν διατηρουμένην. Ό  
Ούζώ αναφέρει χήνά τινα σινικόν (A n ser s i
nensis) συνδεθέντα διά φιλίας πρός κυνηγετι
κόν κύνα, καίτοι ούτος εΐχε φονεύσει τόν άρρενα 
αυτής χήνα. « Ό  χήν καί ό κύων συνέζων, συ- 
νέτρωγον καί την νύκτα όπως θερμ.αίνωνται συγ- 
κατεκλίνοντο, οτε δέ 6 κύων μετέβαινεν εις 
Θήραν, τό πτηνόν ούδ’ επί στιγμήν έπαυε θρη
νούν τήν απουσίαν τού φίλου. » Έ κ τούτου δέν 
πρέπει νά έκπληττώμεθα βλέποντες τούς πιθή
κους φιλιουμένους πρός τούς ανθρώπους καί ιδία 
πρός τινας τούτων. Τίνι τρόπω δύναταί τις νά 
ίξηγήση τάς συμπάθειας καί άντιπαθείας ταύ- 
τας ; 'Γφίσταται μυστήριον τής ψυχολογίας τών 
ζώων δυσκόλως κατανοούμενον. Ούδέν αίσθημα, 
άναπτυχθέν διά τής επιλογής, δυναται νά έξη- 
γήση τό φαινόμενου· άξιον όμως σημειώσεως εί
ναι, ότι αί συμ,πάθειαι μεταξύ διαφόρων ειδών 
αναπτύσσονται μόνον ε’ν τω  κατοικιδίω βίω, ότε 
τά  φυσικά δομέμφυτα συμμίγνυνται μεθ’ έξεων 
νέων,καθώς καί έν τή απομονώσει. —Ό  περιορισμός 
μάλιστα μεταβάλλει εις άκρον τά φυσικά όρμέμ- 
φυτα τών ζώων, ιδίως τά  τών κονίκλων, κυνών 
καί κατοικίδιων πτηνών.

Έν τή φυσική καταστάσει, οί πίθηκοι άπο- 
στρέφονται καί μισούσι πάντα τά  λοιπά ζώα, 'ι
δίως δε τούς λοιπούς πιθήκους. Οί άνθρωπόμορ-

φοι πίθηκοι καί κατ' εξοχήν ό Ούραγκουτάγκος 
μισεί πάντας τούς άλλους πιθήκους. Φύσει ¡επι
τίθενται κατ'  αύτών, καταχρώνται τής υπερο
χής των και τής ισχύος των. Τύπτουσι, πιέζουσι 
και πολλάκις φονεύουσι τους μικρότερους. Ή  
διαγωγή των αύτη, λέγει ό Ούζώ, άναμιμνήσκει 
τήν σφοδράν αντιπάθειαν τών ’Ιρλανδών τής 
’Αμερικής κατά τών μαύρων. «Θεωρούσι, λέγει ό 
Μπροδερίπ, τάς συγγενείς φυλάς, ώς γελοιογρα
φίας τής ίδιας αύτών φυλής, καί οργίζονται διά 
τούτο.» Τοιαύτα εθνικά μίση είναι κοινότατα 
μεταού τών ανθρωπίνων φυλών. Τοιούτο μίσος 
τρέφουσιν οί ερυθρόδερμοι τής βορείου »’Αμερικής 
κατα τών Εσκιμώων· ομοιον μίσος έτρεφον καί 
οι αρχαίοι κάτοικοι τής Σκανδιναυίας κατά τών 
Λαπώνων. Καί μεταξύ δέ των πεπολιτισμένων 
λαών παρατηρούνται τοιαύτα αίσθήυ.ατα ά- 
ποστροφής.

Οί πίθηκοι οργίζονται καί έκδηλούσι τόν θυ
μόν των διά πράξεων όμοιων ταϊς τού ανθρώπου. 
Ανεφέρομεν ότι δ φαλακρός 'χιμπαντζή τού Δου- 

σαγιού προετίμα φαγητά τινα, καί οσάκις έδί- 
δετοαυτω τροφή μή αρεστή, άνυπομόνει, έρριπτε 
κατά γής τό προσφερόμενον, έτυπτε τόν πόδα 
καί εςεβαλεν ιδίαν τινά κραυγήν. «Έφέρετο, λέ-

Ϊει δ Δουσαγιού, ώς κακοανατεθραμμένον παι- 
ίον.» Ό  ούραγκουτάγκος τού ιατρού Ά βελ  
ωργίζετο δσάκις δέν τώ  έδίδετο δ αϊτηθείς καρ

πός, έκυλίετο κατά γής ώς ώργισμένον παιδίον, 
εκβάλλων οξείας κραυγάς· μεθ’ δ έκούπτετο. Καί 
ε’ν τή ελευθερία οΐ πίθηκοι έκδηλούσι τήν όργήν 
καί το μίσος αύτών. Οί πράσινοι πίθηκοι,ή καλ- 
λίτριχες, οϋς κατε-ίίωκεν δ Άδανσον εις τά δά 
ση τής Σενεγάλης, συνωφρυούντο, έ'τριζον τούς 
όδόντας καί έκραύγαζον έξ οργής. Περί τής ορ
γής τών πιθήκων δύναταί τις νά πεισθή έν τοίς 
θηριοτροφείοις- μ.όλις έρεθίση τις τούτους, Νίπτον
ται κατά τών κιγκλίδων, κροτούσι τούς όδόντας 
καί μυρίους ποιούσι μορφασμούς. «Λαίμαργος ώς 
πίθηκος» είναι φρασις παροιμιώδης. «Οί φιλόσο
φοι, λέγει δ Ούζώ, οϊτινες δ¡ισχυρίζονται οτι οί 
πίθηκοι άπαξ λαβοντες πείραν τών μεθυστικών 
ποτών, δέν πίνουσιυ έκ νέου έξ αύτών, άποδεικνύ- 
ουσιν οτι ποθούσι νε δώσωσιν ήμίν μαθήματα η 
θικής καί ούχί νά περιγράψωσι τήν αλήθειαν. 
Πάντες οί έξημερωθέντες πίθηκοι πίνουσι μετ’ εύ- 
χαριστήσεως οίνον καί οινόπνευμα. “Αν δέ δύναν- 
ται,πίνουσι καί μόνοι, καί μεθύσκονται μετ'εύχαρι- 
στήσεως. Μεθ’ ολχς δέ τάς απαγορεύσεις καί 
τάς ποινάς έξακολευθούσι πίνοντες. Ή  μέθη των 
είναι όμοιοτοιτη πρός τήν τού ανθρώπου- τά σκέ
λη ύποτρέμουσι καί στηρίζουσι κακώς τό σώμα, 
ή γλώσσα καθίσταται άδρά καί αί κινήσεις ακα
νόνιστοι.»

Ού μόνον δέ οί πίθηκοι, άλλά καί άλλα ζφα 
μεθύσκονται, οίον Λ ονοι καί οί ίπποι, καί οί
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κύνες αύτοί, οϊτινες άν καί αποποιούνται τόν οί
νον άρέσκονται όμως εις τά  σακχαρώδη ποτά.

Εϊδομεν οτι οί πίθηκοι τών διαφόρων ειδών 
άλληλομισούντχί· οί πίθηκοι ομως ένός καί τού 
αύτού είδους, έκτος άν ερωτική τις δρμη τους 
καταστήση αντιπάλους, άγαπώνται καί περιθαλ- 
πουσιν άλλήλους. Πάντα δέ τά  ζώα τά  κεκτη- 
μένα συλληπτικά όργανα άλληλοβοηθούνται. Ού
τως δ έλέφας διά τής προβοσκίδος του βοηθεϊ 
τούς άλλους όπως άπαλλαγώσι τών έμποδίων 
καί περιθάλπει κατά τι καί αύτούς τούς πλη- 
γοιμένους.

«Αί '/εϊρες ιδίως, λέγει δ Ούζώ, είναι το κατ' 
έξοχήν όργανον τής περιθάλψεως.» Πράγματι πκ- 
ατηρούμεν ότι, κατά γενικόν κανόνα, πάντα τά 
ώα τά  έχοντα συλληπτικά όργανα, κέκτηνται 

αισθήματα κοινωνικά. Τοιαύτα είναι τά ξυλοκό
πα μεταξύ τών πτηνών (ψιττακός, δρυκολάπτης 
κτλ.) καί οί κόρακες οϊτινες μεταχειρίζονται έπι- 
δεξιώτατα τούς πόδας αύτών. Ίσω ς δέ καί αύτά 
τά έντομα όφείλουσι τήν διανοητικήν αύτών ύ- 
περοχήν εις τάς συλληπτικάς αύτών σιαγόνας, 
ώς δ άνθροιπος τά κοινωνικά αύτού δρμέμφυτα 
εις τάς χεΐρας. « Ή  χειρ τού ανθρώπου ανέπτυξε 
τόν έγκέφαλον,» είπεν δ Γρασιολέ.

’Απ’ αύτής τής πρώτης ηλικίας οί πίθηκοι 
τής αύτής οικογένειας άλληλοβοηθούνται, ιός οί 
άνθρωποι, πολλάκις δέ καί οί τής αύτής φυλής, 
συχνότατα δέ σχηματίζουσιν άλυσον μεταβιβκ- 
ζοντε; άπό χειρός εις /μέρα τούς καρπούς οΰς 
εύρίσκουσιν ή κλέπτουσι. Κ ατά τόν περιηγητήν 
Κκίσαρα Μορένον κατοικήσαντα έπί μακρόν εις 
Σουμάτραν, οί φοβερώτεροι εχθροί τών κατοίκοιν 
τής νήσου, κατά τών όποιων δυσκόλως αντεπε
ξέρχονται οί άνθρωποι, είναι αί άγέλαι τών πι
θήκων, αί καταστρέφουσαι τούς κήπους καί λε- 
ηλατοΰσαι καί αύτάς τάς οικίας δσάκις τάς εϋ- 
ρωσιν ανοικτάς. Δι’ ούδεμιάς φράκτης δύναταί 
νά παρεμποδίση τις τήν καταστροφήν. Σχημα- 
τίζοντες οί πίθηκοι άλυσον, άναρριχώνται εις 
τού; τοίχους, εισέρχονται διά τών παραθύρων 
καί άρπάζουσι παν ό,τι άρέσκει αύτοΐς. Μετά 
ταύτα δύναταί τις νά ίδη τούτους, διανεμόμε
νους τά  λάφυρα, παίζοντας διά τών κεχρωματι- 
σμένων ύφασμάτων, ή τών στιλπνών μεταλλικών 
αντικειμένων, άτινχ άρέσκουσιν αύτοΐς λίαν.

Διανέμονται τά  τεμάχια τών ύφασμάτων καί 
τά  λοιπά λάφυρα φιλονεικούντες, πολλάκις μ ά - I 
λίστα καί περιβάλλονται ταύτα διά γελοιωδε- | 
στάτου τρόπου, μεθ’ δ ώς παιδίκ βαρυνθέντα το ! 
παιγνίδιον, έγκαταλείπουσι ταύτα έπί τών κλά
δων τών δένδρων ή τά  ρίπτουσιν έπί τού έόάφους 
μηδόλως φροντίζοντες πλέον περί αύτών. Οί 
πίθηκοι φαίνονται κλέπτοντες ές δρμεμφύτου, εξ 
εύχαριστήσεως ή καί πολλάκις πρός κορεσμόν τής 
λαιμαργίας τω ν  διότι γνωρίζουσι κάλλιστα να

λεηλατώσι τάς άποθήκας, άφαιρούντες πάντα 
τά τρόφιμα μετά τέχνης καί δμονοίας ληστρικής 
συμμορίας. Κατά τάς λεηλασίας των διατηρούσι 
πειθαρχίαν τινά, έχουσι προσκόπους καί σκοπούς 
είδοποιοϋντας αύτους όταν οφείλωσι νά φύγωσι, 
καί οϊτινες έκτελούσι τό καθήκον των μετά με
γίστης έπιδεξιότητος.

Ό  Ούλοά είδεν έξ καί οκτώ πιθήκους κρατου
μένους διά τών χειρών όπως διέλθωσι άκινδύνως 
τούς ποταμούς. «Οί πίθηκοι τού ισθμού τού Πα
ναμά είναι χαριέστατοι, λέγει δ Δαμπιέ. Ό τε 
είσηρχόμεθα εί; τό δάσος έλάμ.βανον στάσεις γε- 
λοιωδεστάτας. Ό τα ν  τά δένδρα άπείχον άλλή- 
λων ή διεχωρίζοντο διά ποταμού,όπως εύκολώ- 
τερον πηδήσωσιν άπό τού ένος εις το έτερον, 
άπεδείκνυον καταπληκτικήν έπιδεξιότητα. Ά π α - 
σα ή αγέλη έσχημάτιζε άλυσον διά τής συγκρα- 
τήσεοις τών χειρών καί τών ούρών. Εις έκ τών 
πιθήκων έκράτει διά τών χειρών υψηλόν κλάδον, 
οί λοιποί έκρέμαντο κραδαινόμενοι ώς έκκρεμές, 
οΰτινος αί αιωρήσεις βαθμηδόν καί κατ' ολίγον 
αύξάνοντκι, μέχρις ού δ τελευταίος πρός τά  κάτω 
κατώρθωνε νά λάβη διά τών χειρών τούς ταπει- 
νοτέρους κλάδους τού πλησιεστέρου δένδρου. 
Ό ταν  ούτος έκρατεΐτο στερρώς, δ ύψηλά κρα
τούμενος άφίνετο νά καταπέση εις τό άκρον τής 
άλύσεως· άλλ’ αμέσως άναρριχώμενος έπί τών 
συντρόφων άφικνείτο συγχρόνως μετά τών άλλων 
εις τούς κλάδους. Καί οϋτω καθεξής βαθμηδόν 
πάντες σχεδόν συγχρόνως άφικνούντο εις τό τέρμα 
χωρίς νά θίξωσιν ούδ’ έπί στιγμήν τό έδαφος.»

Οί περιηγηταί διηγούνται ότι οί πίθηκοι συνα- 
γείρουσι τούς πληγωνομένους εις τ ά ; άλληλομα- 
χίας των. Ό  ίεραπόστορος Σ αβάζ παρετήρησε τό 
τοιούτον συμβαίνον εις τούς χιμπαντζή. «"Οταν 
ή πληγή, λέγει, δέν επιφερη αμέσως θάνατον, 
σταματώσι τήν ροήν τού αίματος Οέτοντες τήν 
χειρα έπί τής πληγής, έάν δέ οϋτω δέν έπιτυγ- 
χάνουσι, έπιθέτουσι φύλλα καί χλόην».

"Οτε δ Κούκ εύρίσκετο εις νήσον Τάννα σκο
πός τις έπυροβόλισε κατά τών ιθαγενών. Εις τού
των πληγωθείς κατέπεσε· δύο έκ τών συντρόφιυν 
του ώπισθοχούρησαν διά νά τόνλαβωσι μεθ’ έαυτών·

! έφερον αύτόν εις τήν πηγήν καί άφού επλυνον τήν 
πληγήν του τόν έγκατέλειψαν. Ή  περίθαλψις αύ
τών κατ’ ούδέν ύπερτέρει τήν τών χιμπαντζή.

Γιγνώσκομεν οτι αί έκ τής Θήρας βιούσαι 
φυλαί προσπαθούσι νά καταλάβωσι χώρας. 
Πάντες σχεδόν οί πόλεμοι τών έν νηπιώδει 
καταστάσει διατελούντων λαών, αφορμήν έσχον 
τήν κατάληψιν χωρών κεκτημ’ένων θηράματα, 
ών διισχυρίζοντο ότι ήσαν κύριοι, ή έπεζήτουν 
τήν κατάκτησιν. Επίσης καί οί μεγάλοι πίθηκοι, 
ίδια δέ οί γορίλλοι καταδιώκουσιν ού μόνον τούς 
λοιπού; πιθήκους άλλά καί αύτά τά  άγρια θη
ρία. Πρός έκδίωξιν αύτών ένεργοϋσιν άριστα καί
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κκτορθοϋσι νά κκτέχωσι ¡χάνοι τούς χώρους έν οίς 
βιούσι. Καί Λυτός ό έλέφχς φεύγει προ αύτών. 
« Ή  υπεροχή τής πειθαρχίας κκί τής τακτικής 
ώς καί πχρά τώ χνθρώπιμ, ουτω καί πχρά. τοϊς 
ζίυοις, είνε κατχφχνεστάτη» πχρχτηρεί ό Οϋζώ.

" Ε π ε τ β ι  τ ό  τ έ λ ο ς .

...Α.

Τ Α  ΔΑΚΡΥΑ ΤΗ Σ ΜΑΝΑΣ

Μ ιί μάνα έγέννησε πχιδί, μονάκριβο παιδάκι, 
τό ’γέννησε, τ '  χνχθρεψε μ ε -τής κχροιάς τ ι  γάλα, 
νανούρισε τον ϋπνο τον μ έ πόνο κα! λαχτάρα 
κχΐ μέτραγε τα !ς ώραις τον ώς πού νά μ εγ χλώ ση .
Πέντε χρονώνε τώ κχνε κι’ αρρώστια δέν το βρήκε 
καί μέσ’ 'ς τά π έν τε αρρώστησε καί πέφτει τον θανάτου.
—  "Αγρέ Ν 'ικίλχ, πρόφΟχσε καί γιάνε το παιδί μου, 
κΐ’ άν του χαρίσης τη  ζω ή  θέ νά σου φέρω τάμμα 
λαμπάδα σαν το μπόϊ του 'ς τά  πόδια σου νά καί η .
Κ ι ’ δ άγρος δέν τήν ακούσε κ/ δ Θειος δέν τήν ακούει 
κ ι' δ Χάρος '  λ Ο ε  μιά νυχτιά καί πήρε τ ή  ζωήτΟυ
κ ’ εχ α σ ' ή μάνα τδ παιδί κα! το μονάκριβό τη ς.
Θ έ μου, που δίνεις ’ς τήν καρδιά κάθε χαοά καί πόνο 
λυπήσου τή  μανούλα τ ο ,  καί παρηγόρησε τ η ν . . .  
ΓΙαρηγορερέτ’ δ χωρισμός καί γιαίνει κάθε πόνος 
μά δ πόνος του μονάκριβο, παρηγοριά δέν έ χ ε ι !
Τό κλαίγ’ ή  μάνα από βραδύς ώς πού να ςημερώση 
και μέσα 'ς τ ά  χαράγματα τραβάει 'ς το κοιμ ητήρι 
καί 'ς τό μικρό τό μνήμα του γονατισμένη κλαίει·
—  Παιδάκι μου, τί σούκχνχ καί μ ’ άφησες μονάχη ;

’ Σ  τή ν  τόση παραπόνεσι, ’ς τ ή  λαύρα τη ς  καρδιάς τη ς  
κουράστηκαν τά μ άτια  τη ς  νά κλχΓνε νύκτα-’μέρα 
κ' εκλείσανε τά βλέφαρα καί τήν έπήρ’ δ ύπνος 
κ ’ έφερ’ όνείρατα γλυκά ’ςτή ν  ορφανή τ ή  μάνα :
Τ ή ς φάνηκε πώ ς ήτανε ‘ςτί κοιμητήρι μέσα 
κι ούτε κιβούρια φαίνονταν κι’ ούτε σταυροί καί πλάκες 
κι’ ούτε κλαψάρικαις ίτη α ίς  καί μαύρα κυπαρίσσια, 
μόν’ /,ταν άνθοστόλιστα μικρά περιβολάκια 
καί 'ςτό καθένα μιά ψυχή 'ςτά κάτασπρα 'ντυμένη 
με τή  θωριά πούχε 'ςτη  γή πριν ν’ άπεθόνη άκόμα. 
'Π  μαύρη μάνα έκύττχγε για να Ορη τό παιοί της 
καί νά, τό βλέπει 'ςτή  γωνιά 'ς εν:, περιβολάκι 
που σκάλιζε κ ' επότιζε κι’ ο.ποσωσμοΰς δέν είχε. 
Κανένας δέν ειμπόρεσε τό δρόμο τη ς  νά φ άςη 
καί τρέχει 'ςτό παιδάκι τ η ς , ’ςτήν ί.γκαλιό τό σφίγγει. 
— Παιδάκι μ ο ,,  τί σούκανα καί μ ’ άφησες μονάχη ; 
δέν μου ’μιλεΓς παιδάκι μου δεν 'νοιώθεις τα φιλιά μου; 
Γ ια τ ’ ειν’ τά  ’μ άτια  σου θολά, τ ά ’μ άτια  σου κλαμένα 
κ ' ένα πικρό παράπονο ’ςτήν ΐψ ι σο> σκορπιέται;
— Μανούλα μου, δέν μ ’ αγαπάς, δέν μ ’  αγαπά; καθόλου. 
— Τ ί λές, καλό παιδάκι μου, τί λές γλ,κό παιοί μου ; 
'Π  μάνα σου δέν σ ' άγαπά που κλαίγει νύκτα-μέρα ; 
που κάΑ’ αύγή ’ς τόν τάφο σου γονατισμένη στέκει 
καί πλένουνε τήν πλακά σου τά δάκρυα άπ’ τήν καρ-

[διά της
κι’ άφού την πλάκα πλένουνε κυλούν κατά τό χώ μα 
κ·.' ατέλειω τα ποτίζουνε τό μαύρο κυπαρίσσι ;
Τ ί λές καλό παιδάκι μου, τ ί  λές γλυκό παιδί μου ;
— Μανούλα μου, δέν μ ’ αγαπάς, δένμ’ αγαπάς καθόλου· 
Οωοεΐς τριγύρω τούς άνθούς καί τά  περιβολάκια
χύτ' εΐν' οϊ τάφοι τώ ν παιδιών όσα μικρά πιθαίνουν. 
Τ ά  παίρνει δ Θειός από τ ή  γ ή  καί γίνοντ’ αγγελούδια, 
τούς δίνει καί μιά π ή χυ  γή νά σκάβουν νά ποτίζουν,

καί κάθε αυγή τού φέρνουνε 'ς τά  πόδια του λουλούδια 
καθένα άπ’ τό περβόλι του κι’ άπό τά  λούλο οά του· 
κ ι’ όπορο παιδί δέν είμπορεΓ λουλούδια νά τού φέρη 
οι άγιοι τό μαλόνο·. νε κ/ ο! άλλοι τ ’ αποδιώχνουν 
καί δεν τ ’ άυίνο,νε νάλθή ’μπροστά 'ς τόν άγιο θρόνο 
πού κάθετ’ δ πατέρα: μας κ /  όλης τή ς  γής πατέρας. 
Κ ιχα κ ' εγ ώ  ¡χανούλ ι  μου μιά φ τω χική  ανεμώνη 
κ ’ εχθές πού ήλθες κ’ εκλαιγες γονατιστή ’ςνή πλάκα 
έστάλαξ’ ένα δάκρυο 'ςτήν ανεμώνη επάνω 
καί τόση φλόγα τώιιαιγε τό δάκρυό σου έκεϊ ο 
που μάρανε τό λού?.ουδο καί τοΰπεσαν τά φύλλα.
Τ ώ ρα  σαν θάλθ’ ή  χαραυγή καί θσλθουν κ ’οί άγγελοι 
καί κοάξουν όλα τά παιδιά νά φέρουν τά λουλούδια, 
τί λουλουδο, μανούλα μου, θάχω κ’ εγώ νά φέρω, 
άφούχα ένα μοναχό καί τώκαψ ες κ’ εκείνο 
με τα  θερμά σου δάκρυα; . .

Έ ξύπ νη σ’ ή  μητέρα  
κ ' έχασε τό παιδάκι τη ς  μ αζή μ έ τ ’ όνειρό τη ς  . . . 
Μάνα φ τω χ ή , μάνα ορφανή, δυστυχισμένη μάνα, 
κα τά π ιε τα τά δά,ρυα μήν τύ χ η  καί σταλάξουν, 
γ ια τ ' έχουν φλόγα καί φωτιά κ ι' όπου κι’ άν πέσουν

[καίνε !
ΙοΑΝΚΗΕ ΠοΛΕΗΗΕ.

Σ Ε Ι Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Κ α τ α σ κ ε υ ή  ά δ α μ ά ν τ ω ν  έκ τ ή ς σ α κ -  
χάρ  εως .  Θερμαίναντες εις ύψηλοτάτην θερμοκρα
σίαν τόν δια καύσεοις τού σακχάρου προελθόντα άν
θρακα κατοιρθωσαν νά παραγάγωσιν ώρχιοτάτους 
κρυατάλλ,ους δυναμενους νά χαράξωσι τον χαλ.χζίαν 
και τό τοπάζιον. Ό  έ; ’Εδιμβούργου κ. Μαοσδεν πι
στεύει 'ότι κατεσκεύασεν άδάμαντα έκ τής σακχάρεως 
ποιούμενος χ:ήσιν τής άκο/.ούθου μεθόδου.

Υποβάλλει εις ψηλότατη·, θερμοκρασίαν έπί εξ 
ώρας μίγμα άνθρακος σακχάρου κα'ι νιτρικ;ΰ αργύ
ρου. Μετά τούτο επιφέρει βραδεΤαν ψυξιν ναι άοαι- 
ρεΤ του άνθρακα διά τού νιτρικού όξέος. Το ύπολει- 
φθέν συνίσταται έ; άνθρακος, γραφίτου καί τ./ων λαμ
πρών κρυστάλλων, οίτινες είναι αναμφιόόλ ως αδά- 
μαντε; κατά τόν κ. Μάρσδεν, διότι χαράττουσι τόν 
σάπφειρον. ' Εργαζόμενοι έπί μεγαλειτέρου ποσού ύ
λης, ίσω: κατορθώσωσι να κατασκευάσωσι μεγαλει - 
τέρου: κρυστάλλους, οΰς νά χρησιμοποιήσω σιν αντί 
τού αδάμαντος.

Έ κ τής συλλογής τών αύτογράφων, τά όποια Ιχβι 
ή Άδελίνα ΙΙάττη, αί ιταλικαί εφημερίδες αναγρά- 
φουσι τά έξη;' «Καλή μου Άδελίνα! Τίποτε δέν 
μου φαίνεται εύκολιιτερον ή τό νά γράψω οέαν τινά 
εις τό λεύκωμά σου' ϊδε’αν ή όποια ποτέ δεν μου 
βγαίνει άπό τό κεφάλι, δηλ. νά σέ τιμώ ώς αςιολά- 
τρε,τον πλάσμα, νά θαυμάζω τά μαγικά σου θέλγη
τρα κ « νά μένω διαρκώς ό φίλος σου Γ Ρ  ο ο ί- 
ν η ς » — Έν Πχρισι'οι; 16 Φεβρουάριου 1864. Ό  
Μάϋε. βεργ I γράψε·,' « Ό  ευγνώμων συγγραφεύς προ
σφέρει τά σεβάσματά του εις τήν πολυθελγητρόν 
του Λ ι ν ό ρ αν καί εκφράζει εϊς αυτήν τόν θαυμα
σμόν του». Ό  'Έκτωρ Βερλ.ιώζ ήρκέσθρ νά γράψη: 
«ΟροιΊβΙ ρ ο ϋ  » .  Οι λατινισταί εξηγοΰσι το ιτο « Έ -  

χομεν ανάγκην τών -αθών,» οι δε φιλόμουσοι «εχο- 
μεν ανάγκην τής Πάττη.»
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