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Μελαγ/ολική, ιό; κχί ή αιτία ά, προκαλοϋσα αύ- 
τήν, βαθύτερα έσημέρ α: α à ή λ: τα εν ή ήθ'.κή άλγη- 
δών. Ai θρησκευτικά', τελεται, αί τον καΟαρώ; ιε
ροπρεπή καί άκράτω; αυστηρόν τύπον άποβαλούσαι 
διαδοχικώς, ήταν πάντοτε αί ι/.εναλοπρεπεϊς καί 
σεμ.νοπρεπώς επιδεικτικά: τελεται τή ; άναμνήσεως 
τών Παθών άτινα, μετά γλυκεία; καί ποιητική; 
άμα κατανύςεως, δοςά.ζε: καί γεραίρει πάντοτε ή 
Ορθόδοςος Ε κκλησία. Ά λλ  ' ή· κατήφεια τών πέν

θιμων ιεροτελεστιών ύπέστη καί χύτη τοϋ χρόνου 
καί τής εποχή; τήν έπιοροήν. Καί ή Αγία καί 
Μεγάλη Παρασκευή, παραμένει πάντοτε ήμερα άγιό- 
τητος καί νηστεία;, ή χίδήι/.ων ου.ως καί κατανυ- 
κτική οδύνη, ή άπο τής χναυ.νήσεω; τοϋ Ηείου 
Πάθους εκπορευόμενη, ύποκιρνώσα τήν άκρα·/ οςύ- 
τη τα  αυτής μεταπίπτει είς ήρεαώτερον αίσθημα, 
ουχί πάντη άλλότριον προς τήν έορτάσιμον προσ
δοκίαν τής έπερχομενης άναστασίμου ημέρας, καί 
τάς πατροπαραδότους καί ευάρεστους μέριμνας τάς 
συναπτομένας πρός τήν προπαρασκευήν τής άπ' Ε κ 
κλησίας καί κατ' οίκον λαμπροτέρας καί επιδεικτικω- 
τέρας πανηγύρεω; τής Ά γ ια ς και Μεγάλης ημέρας 
τής Άναστάσεως.

+
Αί εικόνες αϋτα: φαιδρώς θορυβώδεις ενίοτε, καί 

συνεχώς μή απολύτως σοβαραι, απειργαζοντο, εςαι- 
ρέτως τάς ημέρας ταύτας, πενΟιμωτέρας τάς εντυ
πώσεις μ.ου. Είς τό παρελθόν, τό χθεσινόν έτι, 
παραπλήσια·. άθυμίας σκέψεις, δεν είχον άμερίστως 
έπιφοιτήσει είς τήν ψυχήν μου. Ά λλ  ’ ή Λ η , οτε πο- 
λιά σεβαστή κεφαλή άνεπαύθη ϋπο τοϋ Κοιμητη
ρίου τό χώμα. κνεμοχλεύθη, ύπο τήν καταιγίδα 
υπέρτατου άλγους, σόμπα; ό εσωτερικό; κόσμος, 
καί αί χζοιεσσα: τών παιδικών χρόνων αναπολή
σει;, αί πρό; τήν μύστη:ιώδη καλλονήν καί τόν 
ιερώτερον πανηγυρισμόν τών ήμερων τούτων συν
δεόμενα·., επήλθον καί πάλιν. ‘Αλλά δεν ήσαν πλέον 
φαίδρα: ! Νέφος σκιερόν κατεκάλυψε τά ; γελοέσσας 
εκείνα; τοϋ αθώου παρελθόντος σκηνάς. Ί ’ό ά.κά- 
τιον τής ζωής έπληγη εις τό πολύτιμον πηδάλιο·/ 
ακριβώς, καί τό πλήρωμα, τό παρά τόν σεβάσμιον 
καί προσφιλή κυβερνήτην συνεσταλμένο·/, το ά·/α- 
πετάσχν τό μικρόν ίστίον του εις τό τρικυμιώδες 
πέλαγος τοϋ βίου, καί επαχθώς θαλασσομαχούν, 
έμβροντητον είδε άνχρπαζόμενον τόν χρηστόν καί
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καρτερικόν πλοηγόν, καί ίσχυροτεραν ήσΟανθη τήν 
θύελλαν μαινομένην πέρις τής ευθραύστου εκείνης 
σανίδος. Αί όψεις έσκυθρώπασαν πάσα·.. ’Ερυθροί 
άπέβησαν οί οφθαλμοί άπό τής αγρυπνίας καί τού 
δακρύου, καί τήν όςύτη-χ τοϋ άλγεινοτάτου τραύ- 
υ.ατος, ούδε τοϋ Πλάτωνος ή μεταρσιοϋσα φιλοσο
φία, ουδέ τοϋ Ευαγγελίου ή ΙΙίστι; ίσχυσεν έπαρκώς 
νά πραύνη. Ύπό τό άχθος πληγειση; φιλοστοργίας 
τό χείλος συνεχώς επαναλαμβάνει τοϋ Προφητά- 
νακτος τούς Ί ’αλμούς. Αί έςάρσεις τοϋ Ιουδαίου 
Αυρικοϋ, τοϋ κορυφαίου τών λυρικών, τοϋ αληθούς 
Προφητάνακτος βαλσαμοϋσι στιγμιαίως τήν τε- 
τραυματισμένην καρδίαν μας, άλλά τό άλγος λη- 
Οαργεϊ" δεν αποθνήσκει. Καί όταν τού παραμυθη
τικού φαρμάκου ή πραεία καί έλεήμων έπι’δρασις πα- 
ρελθη, αφυπνίζεται καί πάλιν τό άδυσώπητον άλγος, 
καί δάκνει. δάκνε: χνοικτιρμόνως τήν ψυχήν. Γοτε 
δείνα: έ'ημμένων παθών συγκρούσεις κλυδωνιζουσι 
ψυχήν καί καρδίαν. ’Γό σκάφος τής ζωής κατολι- 
σθαίνει έπικινδύνως π :ός τό ορίσσον καί πικρότα
το·/ κύμα. Διαρρέει' ελαφρό·/ δέ καί ανερμάτιστο·/ 
κχταιγιζεται άπελπι. Ερμα, έρμα ταχέως. Προ
βάλλει τότε ή ελληνική φιλοσοφία, καί ό ναυαγός, 
αντλώ·/ έσπευσυ-ένως, καταστέλλει υ.ικρον τους κλυ- 
δωνισμούς τή ; όλκάδος. Αλλά νέα επέρχεται θύ
ελλα καί ανεπαρκές έςηλέγχθη το έρμα. Τότε ακτι
νοβολώ; άνίσταται ή Θρησκεία. Εκτείνει σώτειραν 
τή άγίαν χείρά Της, καί όπως ποτέ, υπό τήν θεία·/ 
λαλιάν τού Ιησού, έταπεινωθη φιμωθέν τό κύμα 
τής λίμνης, έπραΰνθη οϋτω καί ή θύελλα τή ; ψυ
χής, καί τό άπό τής Πίστεως άντληθέν έρμα εσωσε 
καί έμπεδώτερον κατέστησε τόν θυελλώδη πλοϋν 
τής ζωής. Χρόνοι απιστίας καί υλισμού, ποσον 
έςηυτελίσατε τής ανθρώπινης φύσεως τήν ευγέ
νειαν, ποιους δισταγμού; ολέθριους ένεπνεύσατε εις 
τόν δύσπιστον. τίνος παρηγοριάς γλυκυτάτου κε
φαλαίου έστερήσατε τόν άπιστον ! . .

·)τε, τοιαϋτα αναλογιζόμενος, διήλθον τήν πύ
λην τοϋ πέραν τοϋ Ιλισσού νεκροταφείου, ήτο νυς 
πλέον νυς βαθεία καί σιωπηλή. Αλλά τό σκότος 
ούδέν είχε τοϋ αποτρόπαιου εκείνου καί ζοφερού 
μελανού, τοϋ άποπνιγοντος τήν ψυχήν καί νεκροϋν- 
τος παν αίσθημα, εκτός τοϋ τής φρίκης. ΊΙτο  υώς 
ύπόσκιον μάλλον σκότος διαυγές καί ονειροπόλον 
άπό διαστέρου στερεώματος, ύποκυάνου καί διαφα
νούς καταχεόμενον εις τήν ήσυχο·/ καί άνθόσπαρτον 
φόσιν. ΙΙρεμος τοϋ Απριλίου ό νυκτερινός άνεμος 
'σάλευε τούς κ/.ώνας τών κυπαρισσων, εθώπευε τάς 
μαργαρίτας, έψαυε τά  άνθη καί άπομυζών τά 
άρώματά των ήδέως εςέχεε ταΰτα  ύπό τήν αβρό
τητα τής πνοής του, εις τήν πέρις ήεεμοϋσαν 
εικόνα. Ενίοτε τό πνεύμα έπήρ/ετο ισχυρότερο·/· 
και τότε διολισθαΐνον διά τών κλάδων καί φύλλων 
άπε ::γά.ζετο μελανχολικό·/ ψίθυρον παρ απλήσιον 
π:ός ύστατα ; άναπάλσεις μυστυριώδους άομονίας 
πόρ:ωθεν, πολύ πόρρο/θεν άρρήτως καί άφανώς 
φθεγγομένης. Γαλήνη ιερά καί ατελεύτητος έκρά- 
τει είς τόν σεπτόν καί πεοιλην.ένον εκείνον πεοίβο-
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λον, ένθα, ύπό του φωτός τής ΙΙίστεως καί τής 
Έλπίδος οδηγούμενοι, Αγκυροβόλησαν τέλος οι τε- 
ταλ.αιπωρημ.ένοι ναυαγοί τής ζωής. Είς τόν κορμόν 
μικρού σταυρού μελανού, έδεσαν ασφαλώς τά  πρυ
μνήσια αύτών, καί έκοιμήθησχν έν ειρήνη. Λιατί 
προσέχω μήπως ό ήχος τών βημάτων υ.ου, εις τάς 
μελαγχολικάς ταύτας καί σιωπηλής δενδροστοιχίας 
φερομένου, αφύπνιση τούς κοιμηθέντας: "12! άς 
περιπατήσω ασφαλέστερο·/ καί έλευΟεριώτερον. Κοι- 
μ.ώνται βαθέως, πολύ βαθέως ο: νεκροί. Τόν εύλο- 
γητόν ύπνον των δέν ταράσσουσι ούδέ τής δόςης 
εύνενή όνειρα, ούδέ τού πλούτου φλέγοντες πόθοι, 
ού&έ τής έλπίδος άλγειναί διαψεύσεις, ούδέ τού 
συμφέροντος ή μαινομένη κραυγή, ούδέ τής αύριο·/ 
ή σκληρά καί αδυσώπητος μέριμνα. Κοιμώντα: 
ήσυχοι, καί ούδέν ανθρώπινον δύναται νά τούς αφύ
πνιση πλέον. Πού και που, έντός τής σκοτίας, αύ- 
γάζει μόλις ασθενέστατο ν καί ωχρότατο ·/ φώς. Εί
ναι οί φανοί, ούς τών ζώντων ή χειρ ήναψεν έπι- 
μελέστερον τήν νύκτα ταύτην τού ένταφιασμού τού 
Σωτήρος, εις τό ¡/.νήμα τών φιλτάτων, οίτινις δέν 
ζώσι πλέον ή είς τήν όδυνωμένην καρδίαν. Ενίοτε, 
άπό τών εγκάτων υπογείου κρύπτης, έκφεύγει, διά. 
¡/.ικράς σχισμής τής πύλης, άμυδροτάτη φωτός λάμ- 
ψις. Κύπτω καί προσβλέπω έκεϊ. II εύσεβής καν- 
δήλα καίει έσωθεν. Ά ναπάλλετα ι τό μικρόν φώς 
τής θρυαλλίδος, Ολάται εις τήν χιονώδη τού μαρ
μάρου λευκότητα, καί σκιαί πυργούνται έντός τού 
ασύλου εκείνου τής ίερότητος καί τής ειρήνης. Όρ- 
μ.εμφύτως ποιώ τού Σταυρού το σημείο·/, καί σιω- 
πηλώς ψιθυρίζω·/ ίλαστήριον προσευχήν, άπομα- 
κρύνομα: τού σεπτού χώρου.

*

”1 Ιδη, βραδέως κρουόμενος ό κώδων τής Εκ
κλησίας τού νεκροταφείου, άγγελλε·, τήν ώραν τής 
συγκινητικής τού Επιταφίου εξόδου. Λνάπτομ.εν 
τάς λαμπάδας μας πάντες. II πένθιμος γοητεία, 
ή έςάρσεως καί μυστηρίου μεστή, τής ακολου
θίας τού Ε π ιταφ ίου, ψαλλομ.ενου ύπό τής ζωής είς 
τό ψηλαφητόν έκεϊνο πεδίο·/ τού θανάτου, προσλαμ
βάνει ανυπέρβλητον ύψος θλιβερού λυρισμού, καί 
κάλλος άνεκφράστου σεμνότητος καί μελαγχολίας. 
Ό  άνθρωπος κηδεύει τήν νύκτα ταύτην τόν Θεόν. 
Είναι ασύλληπτο·/ τό μέγα μυστήριον, καί θά. ήτο 
άκατανοήτως βλάσφημο·/, άν μή επίκουρος πρός τήν 
κατανόησιν τηλικούτου μυστηρίου καί θαύματος δέν 
έπήρχετο ή αποκαλυψις καί ή ΙΙίστις. Ί Ι  θέα τού 
Θεανθρώπου, έν κηροπλάστω όμοιώματι κατακει- 
μένου υπτίου έπ: χρυσοποίκιλτου άλουργοβαοούς 
όλοσησιρικού, ουδέποτε μέ συνεκίνησε βαθύτερο·/, ή 
τήν νύκτα εκείνην ενώπιον τής παλλούσης ταύτης 
εικόνος τού θανάτου. II φύσις, ο αιθήρ, τά  στοι
χεία ταράσσονται είς τήν θέαν τού νεκρού Ιησού. 
Βιαιότερα έπιπνέε: αίφνης ή αύρα' ή χλόη σαλεύε
τα ι, οί θάμνοι κλίνουσι. τών δένδρων αί κορυφαί 
καί οί κλάδοι κάμπτονται πρός τήν γην ενώπιον 
τής έλαυνούσης ιεράς πομπής. Εις ψίθυρον αλγει
νό·/. ώς είς στοναχήν έντρομου θυσίας τής φύσεως 
ένώπιον τού Άνάρχου φερομένου νεκρού, έπερατώθη
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ή ακαριαία έκείνη όρμή τού έπιπνεύσαντος πνεύμα
τος. I Ιδη έςέπνευσε. καί μαλακή φέρεται πάλιν έπί 
τώ·/ δένδρων ήπια ή αύρα. Βαδίζοντες βραδέως περι- 
ερχόμεθα έν λιτανεία τόν περίβολον τού νεκροτα
φείου. Όδυνηρώς εξαίσιο·/, μελαγχολικώς έπιβάλ- 
λον είναι τό αύστηρότατον θέαμα. Οί τέως σκο
τεινοί δρομίσκοι. οί ένθεν κακείθε·/ τάς άτελευτήτους 
σειράς τών τάφων καί τών σταυρών καθορίζοντες, 
φωτίζονται άκαριαίως υπό τό φώς τών λαμ.πάδων 
¡/.ας. Εις τάς ώχράς άναλαμ.πάς αυτών, τάς τρε- 
μ.ούσας όπως καί τών ζώντων α ί ψυχαί, άναγινώ- 
σκω διερχόμενος τά  ονόματα φιλτάτων σβεσθεισών 
υπάρξεων πρός άίς μάς συνδέει νούς καί καρδία, 
έπωδύνως έκριζωθείσα είς τού χωρισυ.ού τό αμείλι
κτο·/ κτύπημα. Χαίρετε φίλοι, σάς προσφωνούμε·/ 
οί ζώ ντες! 'Αγιάζομε·/ τούς τάφους σας διά τού 
σώματος τού Χριστού, νεκρού καί Αύτού τήν νύ
κτα ταύτην, και αναμένομε·/ τήν στιγμήν καθ' ήν, 
θύματα τού θανάτου καί ήμείς, θά κοιμηθώμ.εν 
πλησίον σας, καί πνεύματα αφανή, άπο τής ά ύ- 
λου ήμών ύποστάσεως θά βλέπω;/.*·/ τούς έπιζήσαν- 
τας συγκινουμένους είς τήν άνάγνωσιν τών όνομά-
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τουτοις, εντός τού νεκρικού χώρου, ελαύνει ή νεκρική 
πομπή. Σώματα καί ινδάλμ.ατα άνά πάσαν στιγ
μήν ποικίλως μορφούντα: ύπό τάς λάμψεις τών 
πένθιμων κηρίων, καί πριν έτ: ό στοχασμός συλ
λαβή τόν τύπον, ελύθησαν ήδη ιός όνειρα εύφροσύ- 
νων στιγμ.ών. Α: προτομαί των νεκρών ¡/.ειδιώσ:- 
οί τάφοι άποβκίνουσιν εύγλωττότεροι, οί νεκροί 
φιλοςενούσι τούς ζώντας . . . Είς τήν φανταστικήν 
εκείνην καί ακαριαία·/ πσ.ρέλασιν τών αορίστων μορ-

ιτως ποοκυπτουσων και εςαφανι- 
τής ζωής. Σκιά τά

φών, τών άδιαλεί 
ζομένων βλέπε: τις τήν εικόνα 
πάντα . Διεγράφη, ήφανίσθη. Ούδέν άπέμεινε πλέον. 
Ούτε ή άνάμνησις. Είς αντίθεοι·/ πρός τόν εσωτε
ρικόν κόσμον διατελεί ό έξωτερικός. Είς τό βάθος 
τής καρδίας φλεγμαίνε: όδύνη αισθήματος τραυμα- 
τισθέντος’ ά λ λ 'έ ξω  μειδιά ή φύσις. Άνθοσκεπείς 
αί άναδενδράδες άνέρπουσι πρός τούς κλάδους τών 
δένδρων. Φυλλώματα πράσινα καί πυκνά, σκέπουσ: 
τά μνήματα. Λευκά άνθη στίζουσι τούς χλοάζον
τας καί δροσερούς τούτους σμαράγδους, καί πρός 
τό χώμα δειλώς κατα/.εκλιμένα σεμ.νά καί εύώδη 
φαίνονται τά  άνθη, ατινα άλλα έβλά.στησαν καλ- 
λιεργηθέντα, καί άλλα κατετέθησαν πρό μικρού έκεϊ 
προσκομ.ισθέντα ύπό τής στοργής τών οικείων. Θω
πεύω συγκεκινημένος αύτά ’ άποστάζουσι δρόσον 
άλλ’ είναι τού ουρανού δρόσος αρά γε, η δάκρυ άλ
γους καί σπαραγμού κυλίοχν ιός θυσία καί προσφορά 
τής καρδίας εις τήν χνθόσπχοτον ταύτην προσκο
μιδήν καί θυσίαν, τήν λεπτήν, τήν τρυφερά·/ καί 
εύώδη. ήν εις τήν μνήμην τού νεκρού προσέρχεται 
φερουσα ή αλγεινή άφοσίωσις τής ζω ή ς : . . . .

*

Ι'πο το κράτος πένθιμων εικόνων καί σκέψεων,
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ούχ: μόνον τήν ίδιαν θλίψιν ανχλογιζόμ.ενος καί έκ- 
τρέφοιν. άλλά καί πάντων όσοι άπέτισαν είς τού 
θανάτου τήν δουλείαν τά. αδρά καί δεινά λύτρα 
τής -ζωής, ήκολούθουν πόρρωθεν τήν ίεράν συνο
δείαν. Έγγίζομεν είς τό τέλος. Τά πάντα , τά. 
γήινα πάντα έχουσι τό τέλος εδώ. καί ή οδύνη ή 
μόνον μετά τής ζωής τιλευτώσα. Είς τάς έρημους 
εκτάσεις τάς ύπό τάφων κατεσπαρμένας, πολύμορφα 
σχή'/.ατα, άπό τού φωτός δημιουργούμενα, ερπουσ: 
πάντοτε. Μεγεθύνονται, σμικρύνονται, σβέννυνται. 
Στιγμ ιαία φωτός άκτις έπιφαίνεται μόλις, καί σκό
τος ίν.αίον καί βαθύ διαδέχεται άτελευτήτως χύτην.
Τό ακαριαίο·/ τούτο φώς, τό δύον πριν μόλις άνα- 
τείλη , ή ένότης αΰτη τού διαρκούς σκότους, τού 
επερχομίνου άυ.εσως μετά τήν ώχράν λαμπηδόνα, 
δέν είναι άρά γε είκών τού βίου καί τών ελπίδων 
αΰγαζουσών μόλις καί άπατηλώς έπ: τού όρίζοντος 
τής ψυχής, όπως δύσωσ: θετικώς καί έσαεί ύπό τόν 
ζόφον τού θανάτου, τού μυστηρίου, καί τού αινίγ
ματος; Γοργώς παρέρχονται οί τάφοι, καί τών κεκοι- 
μημένων τά λίθινα όμοιώμ.ατα.' 1'πό τήν ιερότητα 
τής αγνείας καί τού θανάτου παρθένοι λευκά: όπως 
καί ή ψυχή των αναπαύονται εδώ έπ: λευκού μαρμά
ρου καί ύ π ’ αυτό. Τό άσπιλον τού λίθου είναι τής 
άσπιλου ψυχής ή συμ.βολική παράστασις. Φρουρός 
αγρυπνεί έγγύς ό Σταυρός, καί ύπό τήν σκέπη·/ 
Αύτού ό Χρόνος λευκαίνει τά όστά, καί αδιατάρα
χτος μηκύνεται ό ύπνος, ο άγιος ύπνος τής άθωό- 
τητος. Μικρά παιδία, γήινα Χερουβείμ, άπό τών 
ουρανίων ταγμάτων θελκτικοί αύτόμολοι, μέ ρα- 
φχήλειον τό πρόσωπο·/, μέ τού Απριλίου τά ρόδα 
καί τήν δρόσον είς τάς παρειάς, με τής χθωότητος 
καί τής χαράς τήν φωνήν εις τά. χείλη, μέ τήν 
ζωήν μόλις διανοιγομ.ένην εις τήν εύώδη εκείνην 
κάλυκα τού ερατεινού σώματός των κοιμώνται 
τώρα έδώ, μακράν τής μητρικής αγκάλης. Αλλά 
καί ή γή είναι αγαθή μήτηρ' καί όταν ήπίως 
ψαύση ήμάς ή χειρ τού θανάτου, όταν πάν άλλο 
γήινο·/ άσυλο ν , καί τής μητρός μ.ας ό κόλπος αύτός, 
δέν δύναται πλέον νά. μάς δεχθή καί νά μάς προ- 
στατεύση, άνοιγε: τότε ή εύσπλαγχνος γή τούς κόλ
πους της, καί ώς τέκνα προσφιλή, άπό τού στήθους 
αυτής προσκαίρως έκφυγόντα. μάς δέχεται καί 
πάλιν, και πάλιν μάς καλύπτει άναλαμβάνουσα 
τόν χοΰν δ·.' ού έπλάσθη τό σώμα μας. Ή  ! ποία 
συρροή αναμνήσεων, καί ποία πληθυς τάφων καί 
σταυρών ! Έκαστος εκπροσωπεί καί μίαν σβεσθεϊ- 
σαν ζωήν . . . ζωήν ής ή λήξις χαράσσει διά τούς 
έπιζήσαντας δακρύων καί πόνων τήν έναρςιν !

★

Ά λλ ' εις ένα τάφον νεοσκαφή, αρετήν καί αύ- 
ταπάρνησιν σκέποντα, προσήλθον ευλαβώς, τήν 
λαμπάδα τού Ε πιταφ ίου σφίγγω·/ είς τάς τρευ.ου- 
σας χεϊρας. ΊΙΘικο: σπασμοί αγάπης περιαλγούς 
διέσειον τήν ψυχήν μου. Ωρυςα. πλαγίως τού τάφου 
μικρά·/ όπήν, καί έντός αυτής έσφήνωσα τήν άνημ- 
μένην λαμπάδα. Τό σκότος διεσκεδάσθη πέρις. 
Καί τοτε οδυνηρός ενδόμυχος διάλογος, άρρητον

πάθος λατρείας καί στοργής ερμηνεύω·/, αντήχησε·/ 
εις τό κενόν τής έρημ.ωθείσης καρδίας μ ο υ ..................

★

Άπεσπάσθην άπό τού πεφιλημένου μνήματος. 
Καλύπτει ανεκτίμητους και αλησμόνητους θησαυ
ρούς. II ΙΙίστις, ή θεία καί παρήγορος ΙΙίστις έπήλ- 
θεν εγκαίρως διχ.σκεδάσασχ τόν άγριον τής απελ
πισίας τυφώνα, καί πραύνασχ, διά τής έλπίδος τής 
άλλης ζωής, τήν μέλαιναν αγριότητα τής οδύνης 
ήτις μέ διέσχιζε. Ή  Πρόνοια ήλέησε τό πλά- 
σμα της. Αύτή εξακοντίζει τήν δοκιμασίαν, άλλ 
Αύτή επίσης καταπέμπει και τήν παραμυθίαν. Οί 
λόγοι τής αγάπης καί τού σεβασμού, οί μετά φλο
γέράς εύγλωττίας άπηχήσαντες πρό μικρού έντός 
τών εγκάτων τής καρδίας μου, άποόαλοντες τήν 
άγρίαν, έν τή, φιλοστοργία αύτών, όρμήν, άπέβησαν 
τρυφερώτεροι έτι, καί ήπιώτεροι έν τή χριστιανική 
αναπολήσει καί έ/τολή. Τό μυστήριον τού θανάτου, 
άλυτο·/ και άγρυπνο·/ πάντοτε έν έμοί, όπερ βιαιό
τερο·/ καί όςύτερον ήγέρθη προ μικρού ότε προσέ- 
βλεπον καί σιωπηλώς προσεφώνουν έν τή, έρημία τό 
οίλτατον εκείνο μνήμα, ένέδωκε καί αύτό είς τήν 
Οείαν της Θρησκείας φο/νήν καί πραυνθεν συνεπτύχθη 
πάλιν. Άνεβλήθη, δέν έλύθη- έληθάργησε χωρίς νά 
παύση άκμ.άζον. IIδη ή πομπή τού Επιταφίου 
επανήλθε·/ είς τήν εκκλησίαν. II άπο τού ώχρού 
οωτός τών ανθρωπίνων λαμ.πάδων φωτισθείσα στιγ- 
μιαίως σκιερά έκείνη καί σεβασμία περιοχή έκαλύ- 
φθη καί πάλιν ύπό τήν μέλαιναν πτυχήν τής ποτνίας 
Νυκτός. II έπισημότης τής νυκτερινής σιωπής, 
καί ή έπισημότης τής ά.γίας περιοχής έπεκάθισαν 
καί πάλιν έν δεσμώ ένιαίω έπί τόν ιερόν καί γαλη- 
νιαϊον χώρον ένθα κοιμώνται οί νεκροί. Έςήλθον, 
δεινώς χειμαζόμενος, άπό τόν σεπτόν περίβολον. 
Εϊχον αφήσει τόν λιμένα τής ειρήνης, καί τό εύθραυ
στον τού ταραχώδους βίου άκάτιον πτερώσας διά 
τού ιστίου έπλεον πάλιν πρός τήν πόλιν τών παθών, 
τών μεριμνώ·/, τών αλγεινών φροντίδων, τών πικρών 
διαψεύσεων. Είδον τό ύστατον τόν φανόν τού Κοι
μητηρίου προφέγγοντα είς τήν είσοδον έκείνη·/ τού 
ακύμαντο·/ λιμένος, άφ' όπου πρό μικρού είχον ανα- 
σπάσει τής μικράς καί ασθενούς σχεδία; μου τήν άγ
κυραν. Πνεύμα γαλήνης έφέρετο έκείθεν πρός τήν πό
λιν τής ζωής, όπόθε·/ αντίθετος έξώρμα βιωτική κα- 
τα ιγ ίς, καί θύελλα μαινομένη. Καί πού, καί πώς είς 
τοιούτον πέλαγος νά πλεύσωμεν ήμείς ! Αλλά τού 
άκατίου τήν ασθένειαν ιδού τής ΙΙίστεως καί τής 
Έλπίδος στηρίζουσα ή χειρ. IΙδη ήφανίσθη τού 
φανού τό μυστηριώδες φώς. Βαρείς άναπάλλονται 
ύπέρ τήν πόλιν ήχοι πενθίμ.ων εμβατηρίων. Οί Έ -  
πιτάοιοι τώ·/ Ναών έςήλθον, καί κσμα θανάτου, «ή 
ζωή έν τάφω » περιδονείται έτ: είς τό κενόν. Γην 
είδον πρό μικρού τήν ζωήν έν τώ  τάφω . Τήν είδον 
είς τό όμ.οίωμα. έκείν,ο τού Σωτήρος· τήν είδον εις 
τούς τάφους αύτούς, ούς άδιαλείπτως σκάπτε: ό θά
νατος. Ά λ λ ’ ύπό τό μυστήριον οπερ κρύπτουσι 
τά  μνήματα καθεύδει ή ζωή, ή αληθής ζωή. Ό  
άγγελος έκύλισε τού μνήματος το·/ λίθον καί ανα- 
στηθεϊσα φωτοβόλος άνεπήδησε·/ έξ αύτού ή αληθής



γελμένω χρόνω, τούς τάφους, καί φαεινή άπό τού 
των Οά άνέλΟη ή ατελεύτητος χαρά καί ζωή τών 
δικαίων καί ενάρετων, τών ¿v 11 ίστε: καί Κύσεβεία 
κοιμηθέντων έν Κυρίω.

Σ Π Υ Ρ ΙΔ Ω Ν  Π Α Γ Α Ν Ε Λ Η Σ

Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Α Ι  Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε ΙΣ

ΓΡΑ Μ MENO Χ Ω Ρ ΙΑ

Έλάμβανον πολλάκις αφορμήν νά διέρχωμαι έκ 
Γραμμενοχωρίων καί νά μένω δ' ενίοτε εντός αύτών 
έπί άρκετάς ημέρας.

Τά χωρία ταϋτα , περί τά  είκοσι, τινά μεν έςα— 
πλένονται εις τους πρόποδας, τινά δε άναρριχώνται 
έπιχαρίτως έπί τών ράχεων τών μικρών λόφων καί 
βουνών, οιτινες διασπείροντα: κατά τό δυτικόν ά- 
κρον τής μεγάλης πεδιάδος τών Ιωαννίνων, εις 
άπόστασιν τεσσάρων περίπου (I>ρών άπό τούτων. 
Άποτελοϋσι δέ κυκλοτερή περιφέρειαν χαριεστά- 
την, έστολισμένην μέ τοποθεσίας ωραίας, θέαν ανοι
κτήν καί λαμ.πράν καί εΰκραέστατον κλίμα, ένα- 
μιλλώμενα μέ τά χωρία τών χαμηλωμάτων τοϋ 
Ιίαρνασσοϋ καί τοϋ ΙΙηλίου. "Ενεκα δέ τών πολ
λών τούτων τής φύσεως αυτών καλλονών ένόμισάν 
τινες ότι ώνομάσθησαν καί Ι’ραμμενοχώρια, καθότι 
ή λ  έξις γραμμ ένο  έν τώ ήπειρωτικώ ίδιώματι ση
μαίνει τον έπί καλλονή διακρινόμενον, τόν γραφι
κόν, έξ ή ; αί φράσεις γραμμ ένο  π α ιδ ί ,  γ ραμμ ένος  
άγγελος , φ ρ ύ δ ια  γραμμ ένα ,  γ ραμμένο  χωριό ,  ώς 
(ονομάζεται Γραμμ.ένο τό κεντρικώτερον καί μεγα- 
λείτερον ές αύτών. ΙΙιΟανωτέρα όμως φαίνεται ή 
γνώμη καΟ’ ήν. ότε οί Τούρκοι είσέβαλον εις τήν 
κάτω Ηπειρον καί έπροχώρουν κατά τών Ίω αν- 
νίνων. τά  χωρία ταϋτα  πρώτα ύπετάγησαν άνευ 
ούδεμιάς άντιστάσεως καί ένεγράφησαν εις τά  βι
βλία τής κατοχής των, όνομασΟέντα έκτοτε Γραμ
μένα. έν άντιΟέσει πρός τάς κοινότητας τοϋ Πίνδου 
καί τών άλλων ορέων, αϊτινες διατηρήσασαι τήν 
αύτονομίαν των ώνομάσθησαν "Αγραφα. Τήν γνώ
μην δε ταύτη  ν προσεπικυροί ή έγχώριος παράδοσις. 
ότι ικανά τής περιοχής ταύτης χωρία διά πρε
σβείας πρός τόν στρατάρχην τών Τούρκων Μουράτ 
τόν IV προσεκύνησαν τότε καί ύπετάγησαν αύθορ- 
μ.ήτως, προΟυμοποιηΟέντα μάλιστα νά τώ  παρά- 
σχωσι καί σπουδαίας υπηρεσίας καί συναρωγάς, 
όπόταν ούτος φΟάς έμπροσθεν τών Ίωαννίνων διε- 
πραγματεύετο μετά τών έν τώ φρουρίω μενόντων 
κατοίκων των περί παραδόσεως. Ενια. δ’ ές αύτών 
κατώρΟωσαν ώς εκ τούτου ν ’ άποκτήσωσι καί πεο- 
νόμιά. τινα παραχωρηΟέντα ύπό τήν προστασίαν 
τής βασιλομήτορος (βαλιδέ Χουλτάνας). Μετά. τ ι-  
νας όμως χρόνους, διά τής συστάσεως τοϋ σώμα
τος τών Γενιτσάρων καί τών Χπαχίδων, όχι μόνον 
τών προνομίων αύτών άπεξεδύΟησαν, άλλά, πιεζό- 
μενα άφορήτως, ήναγκάσθησαν μερικά νά διαλυ- 
Οώσι καί νά. μετοικήσωσιν οί κάτοικοι αύτών είτε

εις άλλα γειτονικά ισχυρά, είτε εκτός τής Ηπείρου 
εις άλλας χώρας, έγκατα"/είποντες όπισθεν έρημους 
τάς οικίας καί τούς αγρούς τω ν, ών τά  ερείπια δει— 
κνύουσι σήμερον εις τον ςένον οί περίοικοι μέ τά 
ονόματα Παλιούρι, Γεράκι κ.λ..π . Μετά ταϋτα 
έπήλΟον αί βιαιότερα: τών κατακτητών πράξεις, 
αιτινες έπέσπευσαν τήν κατάπτωσιν τών Γραμμε- 
νοχωρίων, ών έπί τέλους οί κάτοικοι μετετοάπησαν 
εις άθλιους καλλιεργητής καί ραγιάδας άφεντάδων. 
Ό τε δέ εξερράγησαν έν ΊΙπείρω αί έπαναστάσεις 
τοϋ 1821 καί 1851. οί κάτοικοι τών Γραμμενο- 
χωρίων ϊκινήΟησαν μόνον διά νά άφήσωσι τάς οι
κίας καί τά υπάρχοντά των καί νά. κρυφθώσιν όπου 
ηδυναντο περιδεείς καί έπτοημένο: εις τά  πλησιό
χωρα βουνά καί δάση τών Κουρέντων. ΤοϋΟ όπερ 
άποδεικνύει ότι ή δειλία καί ή άγνοια τής έλευθέ- 
ρας καί άξιοπρεποϋς ζωής έξακολουΟεί παρ ’ αύτοίς 
μέχρι σήμερον καί συν ¿δε: μέ τήν δεύτερα·/ περί 
τής ονομασίας τών χωρίων των γνώμην.

Έ ν τούτοις τά Γραμμενοχώρια παράγουσιν άν- 
δρας ύγιεστάτους, εύφυείς καί εργατικούς, γυναίκας 
δέ σιμνάς και ώραιας. Τό Γραμμένο ίδια έγέννη- 
σεν εις τήν Ε λλάδα τούς Ζωσιμάδας, τούς Κα- 
πλάνας, τόν Άσώπιον, τόν Κρανά·/, τόν Γούδαν εις 
έποχάς παρελΟούσας' καί σήμερον δέ πολλοί έκ τών 
κατοίκων του φεύγουσιν εις τήν ξενιτειάν, όπου 
κατορΟοϋσι διά. τοϋ έμπορίου καί τής οίκονομ.ίας ν' 
άποκτώσι πλούτη μ.εγάλα, άτινα μεταχειρίζονται 
τό πλείστον ύπέρ τής πατρίδος αύτών. Τούτου δ 
ένεκεν άμηχανεί τις πώς νά. συνδυάση τά λίαν με
γαλόψυχα άφ ’ ενός καί φιλογενή αισθήματα, μέ τόν 
μέχρις άκρου άώτου άφ" ετέρου φιλήσυχο ν καί δει
λόν ν α :  ακτής α. τών Γοα'/.υ.ενογωριτών.

Οσο: ες αυτών Λεν ςενιτευονται, καλλιεργουσιν 
εις τά χωρία των τού; άγρούς καί περιποιούνται τά 
ποίμνιά τω ν, βοηθούμενοι ένίοτε καί ύπό τών γυ
ναικών τω ν, ή έπαγγέλλοντα: τόν ξενοδόχο·/ καί 
τόν παντοπώλην έν Ίωαννίνοις καί άλλαχοϋ. Τό 
έδαφος τών χωρίων των είνε γονιμώτατον καί πα
ράγει έν άφθονία τοϋ; δημητριακούς καρπούς καί 
τούς τής άυ.πέλου. Τοιοϋτο δ ον δέν ήδύνατο νά 
διαφύγη τήν προσοχήν τών παλαιοτέρων, λείψανα 
τών κατοικιών τών όποιων άπαντώσιν έλάχιστα 
μέν εις λίθους καί νομίσματα, πλείονα δέ εις τοπω
νυμίας, ώς εις Κ αβτρ ί ,  εις Ράχην τ ο ν  Β αβ ιλ ιχοϋ  
παρά τό Γραμμένο, εις τήν Κεφαλή,  πηγήν διχυ- 
γεστάτου ϋδατος παρά τό χωρίο·/ Λραχοβίτσα, 
άναβρύουσαν έκ βράχου ογκώδους εις Οέσιν δασώδη, 
ρωμαντικωτάτην. Κατά παράδοσιν, έπί τοϋ βρά
χου τούτου ύψοϋτο έν άμνημονεύτοις χρόνοις μαρ
μάρινος μέγας πύργος κατοικούμενος ύπό περικαλ
λούς βασιλοπούλας, ήτις ύδρεύετο δ ι’ άργυροϋ β ί -  
χ λ ο ν  (άμφορέως) έκ τής Κεφαλής, ρίπτουσα αύτόν 
δ: ’ άλύσου έκ τοϋ ύψους τοϋ πύργου εις τήν πηγήν, 
ήν έπί τούτου είχε περιτειχίσει δίκην λεκάνης ή 
φρέατος. μέρη έκ τών κονιαμάτων τής όποιας δια- 
κρίνοντα: ακόμη. Χήμερον έπί τοϋ βράχου παρα
τηρούνται έλάχιστα ίχνη τειχών καί έδώ κ ' έκεί 
τέσσαρα ή πέντε μικρά έκκλησίδια ήμικρημ.νισμένα 
ή ετοιμόρροπα. Μεταξύ δέ τούτου καί τοϋ βουνού

Γυαμμενοχώρια -  
καί αιώνια / ,ωή.Ό  άγγελος Οά άνοιξη, έν τώ  έπηγ-

¡ ’ρ α μμ ινοχώ ρ ια

τής κώμης Κοκκινόχωμα, έν μέσω στενής κοιλάδας 
καλουμένης λάχχος βαρχός ,  ύψοϋνται δύο μεμονω
μένοι καί βαΟύδενδροι λόφοι, ό εις έπί τοϋ ετέρου, 
έν σχήματι σαρικιού δερβίσου ή τεμ.ένους οθωμανι
κού, καλούμενο: σήμερον τ ζαμ ί  τ ο ϋ  τ ο ύ ρ χ ο ν  διότι, 
ότε κατώκουν εις τά περίχωρα έκεί Τούρκοι, ό εις 
Κοκκινόχωμα διαμένω·/ δερβίσης, μή έχω·/ ιδιαίτε
ρον τζαμίον, ανέβαινε·/ έπί τής κορυφής αύτών καί 
προσεκάλε: διά τών κραυγών του πεντάκις τοϋ ή μ s— 
ρονυκτίου περίπου τοϋ; πιστούς τοϋ Μωάμεθ εις 
προσευχήν.

Δυστυχώς όμ.ως τα άφθονα σπαρτα καί α: άμ
πελοι καί τά δάση, άτινα κατακαλύπτουσι τό έδα
φος τών Γραμμενοχωρίων καί καΟιστώσι τήν φυσι 
κήν αύτών καλλονήν άπαράμιλλον, δέ·/ ποτίζονται 
παρά άπό τάς βροχάς τοϋ ούρανοϋ. Διότι ύδατα 
πηγαία ούδαμοϋ δύναταί τις ν ' άνιύρη παρ αύτοίς 
έν τή άπαιτουμένη ποσότητι. II σπά.νις αύτών 
είνε εκπληκτική. Καί τούτο είνε όπερ μετριάζει πως 
τό ποιητικόν τών τοποθεσιών τω ν. Ί'αντασΟήτε ότι 
οκτώ ολόκληρα έξ αύτών χωρία ύδρεύοντα: εις 'έν 
καί μόνον φρέαρ, εις τό π λ α τ ύ  π η γ ά δ ι  ονομαζόμε
νο ν, κείμενον περί το μέσον αυτών. Ά πο πρωίας 
μέχρι βαΟυτάτης νυκτός ό συνωστισμός τών γυναι
κών τών χωρίων ένταϋΟα είνε απερίγραπτος. Λπο- 
λαμβάνει δέ διασκεδαστικοΰ θεάματος ό διερχόμενος 
τότε καί βλέπω·/ αύτάς συνωΟουμένας μετά κραυ
γών διά νά πάρουν αράδα, με τά ξύλινα βουτσέλια 
των εις τάς χείρας ή έπί τώ ν ώμων.

Αί Γραμμενιάτισσαι ει·/ε πολύτοκοι. Χπανίως 
όΟεν άπαντα τις ένταϋΟα γυναίκα τριετές χειραγω
γούσαν παιδίον καί μή θηλάζουσαν καί έπωμίζου- 
σαν. 'Οσάκις δέ δέν άπασχολοΰσιν αύτάς αί τών 
άγρών, τών αμπέλων καί τών ποιμνίων έργκσίαι, 
εις άς βοηΟοϋσι τούς συζύγους τω ν, καταγίνονται 
εις τάς οικίας των νήΟουσαι, πλέκουσαι καί κατα- 
σκευάζουσα: μετ' έξιδιασμένης λεπτότητος καί φιλο
καλίας τά  έπιπλα καί τά  ένδύμ.ατά των. Είναι καί 
λίαν καλλίφωνοι. Διό καταμαγεύουν ώς άλλα: Xει
ρήνες, τούς διαβάτας, όταν το θέρος τήν νύκτα ,— 
ϊνα υ.ή έκΟέτωσι τήν ήμέραν την λεπτότητα τοϋ 
προσώπου των εις τάς καυστικά; τού ήλιου ακτί
νας, — Οερίζουσαι εις τούς αγρούς μέχρι πρωίας, 
ψάλλουσι τά  ώραία τού θέρους τραγούδια των.

Εις τά  χωρία ταϋτα  παρατηρεί τις καί καλά 
τινα πανηγυρικά έθιμα. Ούτως εις Κόνισκαν τήν 
ήμέραν τοϋ Ά γ . Γεωργίου (23 ’Απριλίου), καθ’ ήν 
πανηγυρίζει ό ομώνυμος βυζαντινός τοϋ χωρίου ναός, 
συγκροτείται πεζοδρομικός άγων άπο τοϋ ένος άκρου 
τής κοιλάδος μέχρι τοϋ ετέρου, ένθα άναρτώσιν έπί 
ιστού τό βραβείο·/ τού νικητού, έκ χρηματικού πο
σού συνιστάμενον, έντός έρυΟροϋ μανδηλίου. Εις 
Γραμμένο τήν Πρωτομαγιάν κατασκευάζουν έξαιρε- 
τικοϋς άρτους, οϋς φέρουσι μεΟ' εαυτών, μεταβαί- 
νοντες οίκογενειακώς εις τήν δασώδη Οέσιν ,-Ιμα- 
λαγ ιάδ ε ς .  ένθα συνήθως υπάρχουν τά ποιμνιοστά
σια, καί συντρώγουν καί συνευθυμοϋν μετά τών 
ποιμένων των, έορτάζοντες τά είσόδια τοϋ χαριτω
μένου μ.ηνός. Γην δέ ήμέραν τής Λναλήψεως α: 
νεάνιδες όλων τών Γρχμμενοχωρίων υ.εταβαίνουσιν

έν όμ.ίλοις άπό πρωίας μετ' ασμάτων εις Οέσιν Πλός. 
παρά τό πλατύ πηγάδι, όπου συλλεγουσιν εις μ ι
κρούς βόλους πηλόν χώματος, τόν όποιον μεταχει
ρίζονται καθ' όλον τό έτος πρός καθαρισμόν τής 
μακρας καί πυκνής κόμης των, έπιστρέφουσι δέ τό 
εσπέρα; μέ τά ίδια άσματα. Επίσης τήν Τρίτην 
τοϋ Πάσχα, καθ' ήν εκκλησιάζονται πάντα τά  χω- 
ρία εις κεντρικόν τινα ναΐσκον, αί γυναίκες καί αί 
νεάνιδες αύτών. μετά τήν Οείαν λειτουργίαν, στή- 
νουσι μέγαν δημόσιον χορόν. Ας φαντασθή έκα
στος ές υμών πού φΟάνουσι τότε οί άντίλαλοι τών 
τραγουδιών τω ν. Λέγεται μ.άλιστα, κατά παράδο- 
σιν, ότι εις παρωχημένους χρόνους, ότε ήσαν πολύ 
εύπορο: οί Γραμμεν.ώται, ή κλαγγή τών άογυρο- 
χρύσων κοσμημ.άτων τών γυναικών των κατά τόν 
μέγαν χορόν τής Λα.μ.πρής, ήκούετο μέχρι τοϋ ετέ
ρου άκρου τής κοιλάδος, εις άπόστασιν δύο ολο
κλήρων ώρών. Έ ν  τών ώρα.ίων ασμάτων, άτινα 
χορεύουν τότε, είνε το άκόλουΟον, οπερ άτυχώς άτε- 
λές ήδυνήΟην νά συγκρατήσω έν τή  μνήμη μου:

Ίν/.πΐτε, αγορές, τό χορό νά μάθετε τραγούοια,
Νά ΐοήτε καί νά μάθετε πώς πιάνεται κ’ ή αγάπη.
Άπό τά μάτια πιάνεται, στά χείλη κατεβαίνει,
Κι' άπό τά χείλη τήν καρδιά..........................
Καί τώ όντι. Εις τόν μ.έγαν χορόν τής Λαμπρής 

συνάπτονται οί έρωτες μεταςυ τών νέων. Έ κεί 
βλέπουσιν έλευΟέρως άλλήλους καί εκλέγονται διά 
τών άνταλλασσομ-ένων βλεμμάτων. 'Έ πειτα έρχον
ται αί στιγμιαία: καί λίαν προφυλακτικαί συναν
τήσεις άνά τά δάση καί τους άγρούς, περιορίζομε— 
να: εις ένα χαιρετισμόν καί εις εν έγκάρδιον μειδίαμα 
μόνον καί τέλος ή προξενεία καί ό γάμος, τού 
όποιου αί συνήθεια: ώς έπί τό πλείστον δέν διαφέ
ρουν άπό τάς τών άλλων ήπειρωτικώ·/ λαών.

Παρά τό δυτικόν άκρον τών Γραμμενοχωρίων 
διέρχεται όπισθεν λίαν πετρώδους λοφοσειράς παρα
πόταμός τις τοϋ Καλαμα, καταβαίνω·/ άπο τήν χώ 
ραν τής α ίπ ν νώ τ ο υ  Δωδώνης. Εις τήν άντίπεραν 
δ' αύτοϋ όχθην έπί τών υπωρειών υψηλού βουνού 
καί έντός πυκνοτάτου παναρχαίου δάσους έκ πρί
νων καί δρυών υπάρχει τό παλαιόν, μέγα καί πλού
σιον άλλοτε μοναστήριον τής //νχο ι ίτάνης ,  όνομα 
καί πράγμα, διότι τό δάσος αύτής είνε ένδιαίτημα 
προαιώνιο·/ ολοκλήρων άγελών λ,ύκων. ΧυνήΟως δέ
νρησιαεύει καί ώς λημέρι ληστοσυμμοριών Τσάυ.ι- /.» « · # * 1 * 1 8ων. Το αίοος τούτο ί.ίύ;/λ\ ι ι ;  τό τί.υ,ί.ζ Κουρίν-
των, τά  δέ χωρία αύτοϋ, άτινα είνε πάντα ορεινά 
καί πλήρη άγριας καί ήμέρου συνάμα φυτείας, κα
λούνται Μ ονιίχοχώρια, έκ τοϋ δοιΌχοικ  είδους χΟα- 
μ.αλής δρυός. Εκτός όμως τής δρυός καί τής πρί
νου φύονται έν άφθονία έπίσης ένταϋΟα ή κόμαρος 
καί ή κερασέα. Τό δέ έδαφος, καίτο: πολύ ορεινόν 
καί υψηλόν, παράγει άρκετά γεννήματα καί είνε 
ιδία προσφορώτατον εις άμπελοφυτείαν. εις ήν μετά 
ζήλου έπιδίδοντα: οί ,είς άκρον φιλόπονο: καί φιλό
τιμο: κάτοικοι αύτοϋ. Τά χωρία ταϋτα έχουσι καί 
άφθονα ύδατα, άτινα καταλείβονται άπό τών κο- 
ρυοών τοϋ βουνού, κρυσταλλώδη καί δροσερά, ότε 
μέν κελαρύζοντα έν υ,έσω τών φυτειών έπί ομαλού 
έδάφους, ότέ δε κατασυντριβόμενα μετά πατάγου
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έν ειδει καταρράκτου άπό ΰψηλών αποτόμων βρά
χων, οΰς οι έγχώριοι ονομάζουν ραΐ'διά. Γούτων 
ένεκα τά χωρία ταϋτα  παράγουσι καί γυναίκας 
ώραιοτέρχς καί ανδρας γενναίους καί ΰψηλόφρονας, 
τά  (V έθιμα αυτών κατέχουν·, τήν μέσην ούτως εί- 
—είν Οέσιν μεταςυ τών εθίμων τών Γραμμενοχωρίων 
καί τών τής Ύσαμουριάς, μεθ' ής γειτνιάζουν· πρός 
δυσμάς.

Καί ύπό τών αρχαίων έπροτιμήθη περισσότερον 
το ορεινόν τοϋτο μέρος. Λί ράχε:ς καί οί αγροί τών 
χωρίων ενταύθα βρίθουσιν έκ τών /.'.Οίνων καί με
τάλλινων λειψάνων εκείνων. Εις τό χωρίον Κωστά- 
νιανη σώζεται ακέραιος μικρός χριστιανικός ναός 
τής άρχ¡τεκτονικής τών ερώτων του χριστιανισμ.οϋ 
χρόνων. Ιίΐνε σταυρεπίστεγος, ¿κτισμένος έπί ογκω
δών Οεμ.ελίων αρχαίου ελληνικού ναο ί, κεκοσμ.ημέ- 
νος έξωτερικώς μέ διάφορα κεραμ.οπλαστικά άοχι
τεκτονικά κοσμήματα καί σύμβολα χριστιανικά 
πληροϋντα, οϋτως ειπείν, τους τοίχους αΰτοϋ διά 
μυστηριώδους θρησκευτικά,ς έννοιας. Επίσης πα - 
λαιότατος είνε καί ό εσωτερικός αΰτοϋ ρυθμός καί 
διάκοσμος καί αί αγιογραφία; αΰτοϋ. Λέγεται δέ 
οτ; ητο επί μάκρους αιώνας τεθαμμένος, άγνωστος 
καί έρημος εντός τοϋ περ'.κυκλοϋντος σήμερον τόν 
περίβολον της αΰλής αΰτοϋ δάσους καί πρό εκατόν 
μόλις ετών ανευρέθη ΰπο τίνος βλαχοποιμένος ζη- 
τοϋντος εντός τοϋ δάσους άποπλανηΟεϊσαν αίγά του. 
ΙΙρό της μικράς θύρας τής αΰλής του αναβρύει έκ 
τής ρίζης γηραικς πρίνου άφθονο·/ ϋδωρ, ποτίζον 
τους διαβάτας διά ξυλίνου εΰώδους κρουνού. Οί 
χωρικοί πε'ριξ αΰτοϋ καλλιεργοΰντες την γήν ανο- 
ρύττουσι διά τής σκαπάνης καί τοϋ άροτρου άρ- 
χαίας κεράμους καί νομίσματα τής έποχής τοϋ 
ΙΙύρρου καί τών Ρωμ.αίων καί Βυζαντινών αΰτο- 
κρατόρων. Μ εταςΰ τών χωρίων Ί 'ίνας καί Δραγο- 
ψκς επί βραχώδους πλήρους σχισμάδων υψώματος, 
κεκαλυμυ.ένου υπό παναρχαίων δρυών, παρατη
ρούνται λαμπρότατα έρείπια αρχαίου ναού, εΰρυ- 
χώρου, ¿κτισμένου έκ λίθων μεγάλων καί έπιυ.ελώς 
λελαςευμένων. "ίσως ό ναός οΰτος ήτο αφιερωμένος 
τώ  Διονύσω, διότι καί σήμερον παντού πέριξ αΰτοϋ 
αμπέλους φυτεύουσιν οί έγχώριοι, άνευρίσκοντες έν 
αΰτοίς συνήθως υπό τά χώματα αρχαίους λίθινους 
ληνούς. Μεταςΰ δέ Δραγοψάς καί Λυκοστάνης Οέσις 
τις ονομάζεται Κ εραμαρε ιό ,  ένθα άνευοίσκονται σωεοί 
μεγάλοι τεμαχίων άρχαίων κεράμων, σημειον ότι 
ένταϋθα άλλοτε κατεσκευάζοντο τοιαϋται. Άνευοί- 
σκουν προσέτι ένταϋΟα οί χωρικοί, άροτριώντες ή 
σκάπτοντες την γήν, ινα καλλιεργήσωσιν αυτήν, 
διάφορα αρχαία νομίσματα καί κοσμήματα. Εΐδον 
ίδίοις όμμασιν άρχαϊον δακτυλιόλιθον ανευρεθεντα 
εις αγρόν τινα ένταϋΟα. έφ ’ οΰ παρίστατο εγγλυφος 
κεφαλή πωνωνοοόρος καί οαλακρά κρατούμενη εις 
όνυχας άετοϋ καί ζιωρουμενη εις τά  ύψη. Μοί εί- 
πον δέ ότι προ ολίγων έτών άνευρέΟησαν έκεΐ αγάλ
ματα , αγγεία, στέφανοι, περιστερά·, αετοί, σκή
πτρα κ .λ .π . εκ χρυσού, αργύρου καί χαλκού. Έ κ 
τούτων δέ πάντων φέρομαι νά εικάσω οτ; τό μέρος 
τοϋτο κατωκεΐτο κατά τ υ ς  αρχαίους χρόνους 
πυκνώς καί ΰπο λαοϋ λίαν εύπορου καί πεπολιτι

σμένου, ίσως υπό τών Σελλών τών έκ τοϋ 'Ομήρου 
γνωστών ιερέων καί ΰποοητών τοϋ μαντείου τής 
Δωδώνης, εις τήν χώραν τής όποιας δύναται νά 
περιληφθή, ή υπό πλουσίων μεταλλουργών Μολοσ- 
σών, διότι τό έδαφος έδώ περιέχει καί διάφορα είδη 
μεταλλικών οΰσιών, οίον άργυρον, χαλκόν, χρυσόν, 
σίδηρον, άντιμώνιον, μόλυβδον, άνθρακα, πετρέ
λαιο·/ καί πίσσαν, ών πλεϊστα στρώματα φαίνονται 
έπί τής έπιφανείας τής γής, πλείσται δέ πηγαί 
πίσσης καί πετρελαίου ρέουσι κατά τάς υπώρειας 
τοϋ βουνού εις τήν ακροποταμιάν, βάπτουσαι διά 
διαφόρων χρωμάτων τό ύδωρ τοϋ ποταμ.οϋ καί δοΰ- 
σαι ανέκαθεν εις τό μέρος τό όνομα ΙΙ ιΰβα .  Ε πίσης 
πολλά ήκουσα. ένταϋΟα καί περί υπογείων μυθικών 
θησαυρών φυλαττομένων υπό δοακόντων καί άπει- 
ροπληΟών όφεων.

Άνέβην καί έπί τής κορυφής τοϋ βουνού. Ονο
μάζεται 'Α ϊ-Δ l&{. έκ τοϋ έπ’ αΰτής κειμένου μονα
στηριού τού ορεσιβίου Προφήτου. Από ταύτης 
απολαμβάνει τις έκτάκτου πανοράματος. ΙΙέραν 
εις τό ανατολικόν άκρον τοϋ ορίζοντας διαγράφον
ται ύπεράνω τών χαμηλών βουνοσειρών τής Έ λ - 
λοπίας ΰψηλαί καί εΰγραμμοι αί χιονοσκεπείς κο- 
ρυφαί τής Πίνδου, φθάνουσαι μέχρι τοϋ οΰρανοϋ 
καί άποκλείουσαι τον ορίζοντα εν είδε; σειράς μα- 
κροϋ γιγαντιαίου τείχους. ΙΙρός βορραν καταπλημ- 
μυροϋνται υπό τών άκτίνων τοϋ ήλιου αί σκιεραί 
καί άγριαι δειράδες τής Σιούτιστας καί τά  χωρία 
τοϋ Γραμμένου καί τής κοιλάδος τοϋ Καλαμοϋ, έν 
μέσω τών οποίων άπαστράπτουσιν ώς κρύσταλλοι 
αί λευκά·! στιλπνά·, στέγαι τών οικιών τής ωραίας 
Ζίτσας, άναρριχωμένων άμ.φιθε ατρικώς έπί τών 
νώτων κωνοειδούς βουνού, τού οποίου τήν εκλαμ- 
προν καλλονήν ΰπερύμνησεν ό λόρδος Βύρων. 11ρός 
δυσμάς δέ κατέρχονται μέχρι τών μυροβόλων ακτών 
τοϋ Ίονίου πελάγους τά  βουνά τής Ύσαμουριας καί 
πρός νότον άνακύπτουσιν ή μία όπισθεν τής άλλης, 
δίκην κεφαλών ύδρχς λερναίας, αί όγκο/δεις καί έν
δοξοι κορυφχί τών Σουλιωτικών βράχων απότομοι 
καί γυμναί.

Κατωτέρω τής κορυφής τ '  Α ϊ-Λ ιά άπαντα τις 
μικράν πηγήν ΰδατος, ρέοντος ήσύχως πρός τό χω
ρίον Ψ.'να. Τό χρώμα αΰτοϋ είνε ύπόξανθον ένεκα 
τής μεταλλικής, φαίνεται, ίδιότητος τοϋ έδάφους, 
καί ή πηγή έκ τούτου όνομάσΟη ,Ξλ ίΐ'θ ιί.ΤΛ ιιΐΛ  Οί 
έγχώριοι όμως, οΰδεμίαν ιδέαν έχοντες περί τούτου, 
μυΟολογοϋσιν ότι κατά τάς σεληνοφωτίστους θερι
νής νύκτας συναθροίζονται περί αύτήν αί Νεράιδες, 
αΐτινες στήνουσι χορούς καί λούονται έν αΰτή καί 
τό ύδωρ της έλαβε τό ξανθόν τής κόμης αΰτών 
χρώμα. Καθ' ήν ώραν κατηρχόμεθα μετά τών συν
οδών μου έκ τής κορυφής καί έπλησιάζομεν εις τήν 
πηγήν, μικρά ώραιοτάτη χωριατοποϋλα, έχουσχ 
κατάφορτα τά ώτα καί τόν λαιμόν καί τήν κόμην 
της μέ ορμαθούς ερυθρών κερασιών, ένεκατοπτρίζετο 
έν τώ  ύδατι. τό οποίον έτρεχεν έμπροσθεν της άνά 
τούς χάλικας μέ ήσυχον μελωδικόν μορμυρισμόν, 
ούς νά ¿τραγουδούσε·/ άΟώα καί περιπαθώς τά άγνά 
κάλλη τής κορασίδος, ένώ παρέκει έπί τής χλόης 
τοϋ βουνού έβοσκον σκιρτώσα; δυο-τρείς παρδαλα;

δαμάλεις μετά τών ζωηρών μόσχων των, άς έφύ- 
λαττεν ή μικρά. Ά μ α  μ.άς είδεν έμειδίασε χαριέ- 
στατα, ήγέοθη όρθια, ήρυθρίασεν έξ αιδοΰς, έχά- 
μήλωσε μέχρι ς έδάφους τά  βλέμματά της καί 
τρέχουσα έχάΟη όπισθεν τών θάμνων καί βράχων 
έλαύνουσα διά λίθων πρό αΰτής τάς δαμάλεις της. 
Μόλις δέ μετά τινα  λεπτά ήκούσαμεν τήν λεπτήν 
φωνήν τη ς. μεθ'ής έψαλλε τό βουκολικόν χσμά της. 
Αλλά καί ή  φωνή της βαθμηδόν έξέλιπε πολύ 

μακράν μας.
(1S93) Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ Λ Η Σ

ΣΤΟΝ FJp y s t a a a h

Σ τού Πίνδου απάνω  τ ή ν  κορφή πού οι σ τχ υρ α η τσ ί πετάνε 
ΚΓ οί λαγκαδ ιές του ά ντη λα λο ύν  το ύ; ή / ο υ ; τ ή ς  φλογέρας. 
ΙΙού τά  κοπάδια σκορπιστά σ τις  οά/ες του βόσκανε,
Κ α ί ν ιόφερτη  σκορπάει ζω ή  ό ξάστερος αιθέρας,

Α π ά ν ω  ε κ ε ί σ το  ξάγναντο  τό  μ ν ή μ α  του άς σκάψουν 

Νά βλέπ η  πρός τά  Γ ιά νν ινα  κ α ί στο Συράκο πέρα,
Κ ι ’ έκ ε ΐ ψ η λ ά -ψ η λ ά  τό  νιό Τ ραγουδιστή νά θάψουν,
Γ ιά  ν' άγοοικάη ελεύθερο τόν σκλαβω μένο  αγέρα.

Σ τ ή ν  α γ κ α λ ιά  το υ άς βάλουνε φλογέρα καί ό/ι λύρα.
Ι\Γ άς γράψουνε σ τή ν  π λάκα  του απάνω  π ώ ς έ/άΟη 
Μεσ' σ τή  λαχτάρ α  τή ς ζω ή ς, μ εσ ’στοΰ 'Λ πρ ιλιοϋ τά  μύρα. 
ΙΙρίν τραγουδήση, πριν νά β γ ή  άπ' τή ς  σ κ λ α β ια ; τά  π ά θ η .

Κ α ί άς υυτέ'όουν 1/,ατο στοϋ τάφου του τό  χ ώ μ α .
Στόν ίσκ ιο  του νά  τρέχουνε βοσκοί κ α ί βουκολούδια 
ΚΓ ολα τού λόγγου τά  πουλιά  ν ’ αρχίζουν μ ’ ενα στόμα  
Νά λένε  τά  τραγούδια του, τή ς  σ τά νη ς  τά  τραγούδια.

ΚΓ όταν περνάν, ό άνεμος μεσ' σ τά  κλα δ ιά  τοϋ ελάτου, 
Κ α ί σάν νά·/ υπνου άνασασμα  ήχολογοϋν τά  φύλλα  
Κ αί λ έν ’ τοαγούδια τή ς  ζω ή ς καί όχ ι το ύ  θανάτου,
Ι-»ά νοιωΟν, χΓ ό Τ ραγουδιστής ζω ή ς  ανατρ ιχ ίλα ,

Κ Γ εν άλλο τότε θλιβερό τραγούδι α π ’ τό μ νη μ είο  
Ι-Ιά. ψιΟυριζη ό ελατός σ τή ν  α γκ α λ ιά  το ϋ άπειρου 
Σ υγκρατητό  κ·Γ αστείρευτο  σάν τό νερό το  κρύο 
ΙΙού χύνουν ο; κουστάλλ ινες βρυσούλες τή ς ΙΙπειρου.

Λ Α Μ Π Ρ Ο Σ  Δ Σ Τ Ε Ρ Η Σ

Σ το ν  Κ ρνα τά λλη

ΚΙΜΩΝ Α Ν Δ ΡΕΑ Δ Η Σ’

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ ΙΚ Η  Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ

Γ ’ .
Ό  Κίμων παρεσκεύασε τά  τοϋ γάμου τής αδελ

φής του υ.ετά στοργής πατρός, μετά τής οΰρανίας 
εύτυχίας τών μαρτύρων- καί μετέσχε τής χαραςτών 
γάμων της έν έίάρσει εΰδαιμ.ονίας, τής αληθούς 
εΰδαιμονίας, ήν προσπορίζει τών άγαπωμένων όν- 
των ή εΰτυχία εις εκείνους ·τών όποιων ή αΰτα- 
πάρνησις καί ή έθελοθυσία τήν ¿δημιούργησαν.

Μετά τινας ήμέρας ή νέα οικογένεια, ή όποία 
έβλάστησεν άπό τής τέφρας τής πατρικής οικογέ
νειας θά. άνεχώρει, όπιυς έγκαταστή εις Τρίπολιν.

Ειργάσθη αΰτοπροσώπως ό Κίμων εις τήν συ
σκευήν τών έπίπλων, τά οποία πάντα έδώρησεν εις 
τήν άδελοήν του καί έβλεπε τους αψύχους τούτους 
συνοίκους, τών παιδικών του χρόνων τούς προσφι
λείς συντρόφους, καλυπτομένους ύπό σανίδων, καθη- 
λουμ.ένους, ώς, ύπό τοϋ φερέτρου τό κά/.υμμχ, τό 
λείψανο·/ προσφιλούς άποπτάσης ΰπάρξεως- έβ/.επεν 
μετά σπαραγμού ψυχής, έξαφανιζόμενα άπό τών 
οφθαλμών του τά τέως αδιάφορα ταϋτα άντικεί- 
μενα. τά όποία ποτέ μέχρι τοϋδε δέν ειχον έλκύσει 
τήν προσοχήν του.

Αλ/Γ ΰπάρχουν στιγμαί έν τώ  άνθρωπίνω βίω, 
στίγμα! αλγεινών κρίσεων τής ψυχής, καθ’ άς τά 
άψυχα αντικείμενα άφυπνίζουν τήν καρδίαν ήμ.ών 
κατά τρόπον παράδοξον.

Νομίζει τ ις , ότι στοργή θερμή, αγάπη φλογερά 
έλανθα,νεν έν ήμϊν προς τους άφώνους. τους αψύχους 
τούτους φίλους, ήτις έκρήγνυται άκράτητος εις οδύ
νην καυστικήν κατά τήν στιγμήν τοϋ άπ" αΰτών 
αποχωρισμού.

Διά τοϋτο κρύφα, φοβούμενος τό γελοίο·/, τά 
κατεφίλει εν έκαστον πριν τά  άποχωρισθή καί τό 
δάκρυ δυσπειθές ΰπέτρεμεν εις τόν κανθόν τών 
όφθαλμ.ών του- καί τής σφύρας ό κρότος πολλούς 
έκάλυψε πικρούς του στεναγμούς, ένώ ή διάνοιά 
του προσ-ήρμοζεν άνά μίαν άνάμνησιν εις έκαστον 
τώ·/ αντικειμένων τούτων.

“Αχ ! Λΰτό τό καλαμάρι ποϋ έγραφε τόσα χρό
νια ό αγαπημένος ο πατέρας του, μέ τή σπασμένη 
άμμοδοχη ! Λΰτός τήν έσπασε μικρός’ τό θυμάται’ 

'κ α ί  τόν πήραν τά κλάμματα τότε άπό το φόβο, κ ι ’ ό 
πατέρας του άντί νά τόν μ άλωση τόν έχάϊδευε, τόν 
φιλούσε. Κ αΰτό τό σανιδένιο, τό πρόστυχο τρα
πεζάκι, πόσα χρόνια σκυμμένος απάνω του μέ τό 
λυχνάρι ¿μελετούσε τά  σχολικά του μαθήματα, 
πόσαις φοραίς άφηρημένος ¿σκάλιζε άπάνω του τό 
όνομά του, ή ¿ζωγράφιζε καράβια. Κ ’ αΰταίς ή 
παληαίς χαλκογραφίαις ή σκοροφαγωμέναις, μέ 
υποθέσεις τών πολέμων τοϋ Ναπολέοντος. μέ τάς 
μάχας τοϋ Βάγραμ, τής Ίένης, τής Μόσκοβας, 
ποϋ τάς έθαύμαζε μικρός, άνεβασμένος στής καρέ
κλα;; ! θ ά  φύγη κ' ή πολυθρόνα τοϋ πατέρα του,

-  Κ ίμω ν  'Α νΰρ ίύδης 21Γ>
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μέ το τριμμένο δαμάσκο στό μέρος πού άκουμπούσε 
τό κεφάλι του. κοατώντας στά γόνατα τά παιδάκια 
του. Ώ ς κ ’ αυτά τά σπασμένα παιγνίδια, λησμο
νημένα φρόκαλα στής γωνιαϊς τών ντουλαπιών, 
που θα ριχτούν στους δρόμους, πώς τού θερίζουν 
τήν καρδιά, πόσα πράγματα τού θυμίζουν ! Αχ !
Ί 'ί είναι αυτή ή γλυκεία ή απροσδιόριστη μυρουδιά 
πού άναδίνουν τά  ερμάρια, πού φύλαγαν τής αγια
σμένης μάννας του τά ρούχα : Δέματα λεβάντας, 
σκόρπιοι μενεξέδες, πού διετήρησαν έκεϊ χρόνια θαμ
μένη τή μυρουδιά τους, γλυκειά σαν τό άρωμ.α τής 
ψυχής εκείνης πού τά  σκόρπισε ’κεϊ μέσα ! »

’Αλλά τάς εντυπώσεις ταύτας ή προσμειδιώσα 
τού νέου βίου ευτυχία δέν καθίστα επίσης αίσθητάς 
καί είς τήν Μαρίαν. Λέγουν οτι ή ευδαιμονία καθι
στά εύσυμ.παθήτους καί ευεπίφορους είς συγκινήσεις 
τάς ψυχάς- τό έπ έμ.οί, τόν εγωισμόν μόνον φρονώ 
ότι καλλιεργεί καί έκτρέφει ή ευτυχία.

Ά λ λ ’ ό Κίμων, όταν, προπέμψας τήν αδελφήν 
αύτού καί τόν Γεώργιον, έπεστρεψεν έκ Μύλων είς 
Ναύπλιον μόνος, τών πάντων έρημος, ήσθάνθη πρός 
στιγμήν καμπτόμενον τό θάρρος του έπί τή προόψει 
τού μέλλοντος.

Ή το  ήδη νύξ. Ένόμισεν, οτι Οά άντληση θάρ
ρος καταφεύγω·/ πανύστατο ν, ώς είς άσυλο·/, ύπό 
τήν στέγην τής πατρικής οικίας τής ερήμου καί 
γυμνής, τής όποιας τήν κλείδα τήν επιούσαν έπρεπε 
νά παραδώση είς τον ενοικιαστήν, είς τον όποιον 
τήν έμίσθωσε·/ ό γαμβρός του.

Ούτω, οϊμοι. καί τά  ταλαίπωρα πτηνά , αδυ
νατούν νά απομακρυνθούν τού κλάδου, έπί τού 
οποίου ήγείρετο ή κατακρημνισθεϊσα ύπό τής κα- 
ταιγίδος καλιά των.

Πόσον παρέμεινε μόνος έν τώ  σκότει. είς τόν οίκον 
τούτον, έν τώ οποίω είδε τής ζωής το φώς, καί 
άπό τού όποιου άνεχώρησαν πρό αύτού πάντες, όσους 
ήγάπησε, κανείς δέν έμαθε ποτέ. Αλλά πτωχή τις 
χήρα κατοικούσα εις τό κάτω πάτωμα διηγείτο, 
ότι μέχρι βαθείας νυκτός ήκουε λυγμούς πεπνιγμέ- 
νους, καί ποτε οδύνης καί άπογνώσεως κρχυγάς.

Φαίνεται έν τούτοις ότι Εκείνος τού όποιου ή 
ψυχή. κατά τινα νύκτα προσομοίαν. έπάλαισεν έν 
τώ κυυ.ατώδε; ωκεανώ τής οδύνης έπί τού ο:ου; 
τών έλαίών, ηλέησε καί ένισχυσε τον Κίμωνα. διότι 
τήν επιούσαν ήρεμος, γαλήνιος, πλήρης βαθείας 
έγκαρτερήσεως. παρουσιάζετο ό νεαρός εθελοντής είς 
την διοίκησιν τού συντάγματος, το οποίον άπό τής^ 
ημέρας εκείνης θα άπετελει την οικογένειαν του.

Δ ' .

Ή το  πολύ απότομος, πολύ τραχύς ό Γολγο
θάς, τό·/ οποίον άνέλαβε νά άνέλθη ο Κίμων Ά ν-  
δρεάδης.

Από τών προ/των βημάτων διεϊδεν. ότι ό βίος 
αύτού εμελλε νά άποβή δεινός χνευ χνακωχ.ής 
άνών, κατά τών ταλαιπωριών καί τής τραχύτητος 
τού σταδίου, είς το όποιον είσήλθε, άλλά δεινότε
ρος άκόυ.η κατά τής άνθςωπίνης αδικίας, ήτις καί 
είς τό·/ στρατώνα καταιγίζει ακράτητος, καί τής
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στρεφε κ α τ ’ εκλογήν.
Λεν τώ  συνεχώρουν τήν άνα-ροφήν του, τήν 

αβρότητά του, τήν μόρφωσιν. Ά πό τού λοχαγού, 
οστις έκκινήσας έκ τού χωρίου του, ώς αντικατα
στάτης κατέκτησε τάς έπωμίδας του πεντάκις λα
βών κ α τ ’ άνακατάταξιν τού αντικαταστάτου τήν 
άποζημίωσιν, άπό τών λοιπών αξιωματικών καί 
τού έπιλοχίου, τ μά ννα ς  τ ο ϋ  λόχον ,  όστις όμως 
ήτο πολύ κακή μητρυιά διά τόν Άνδρεάδην, μέ
χρι τού ύπαξιωμκτικοΰ τής εβδομάδας καί τού δε- 
κανέως τής ενωμοτίας, τού τελευταίου τυραννίσκου 
έν τή ιεραρχία τού λόχου, ό ταλαίπωρος νέος είχε 
πάντας αμείλικτους διώκτας. αί δέ ποιναί έπιπταν 
έπ: τής κεφαλής του βαρεία: καί ογκώδεις, ούς θε
ρινή χάλαζα.

Λεν λέγω ότι ήσαν μοχθηροί οί άνδρες εκείνοι1 
ολως τουναντίον. Είχε τότε τό στράτευμα άρετάς, 
αΐτινες όσημέραι καθίστανται σπανιώτεραι. Τής 
πολιτικής ό σάραξ δέν είχε·/ εισχωρήσει έν αύτώ ' 
καί είς βαθμόν πολύ ανώτερο·/ ή σήμερον ήσαν ανε
πτυγμένα τής στολής ό σεβασμ.ός, τής ιεραρχίας 
ή σιδηρά επιβολή. Ά λ λ ' ώς πρός τήν έκπαίδευσιν. 
κατ' έκείνη·/ τήν εποχήν τά γράμματα άπετελουν 
αιτίαν προγραφής έν τώ στρατών:. Οί ύπαςιωμα- 
τικοί ιδίως, ών οί πλείστοι είχον άγαθωτάτην κατά 
βάθος καρδία·/. άλλά ύπό παχύ περίβλημα σκλη
ρότατου ολοιού τραχύτητος καί σκαιότητος, έθιώ- 
ρουν μ ετ’ αύτοκρατορικής περιφρονήσεως τά γράμ
ματα. ώς άχρηστον σκεύος, βαρύνο·/ άνωφελώς τον 
στρατιο>τ:κόν σάκκο·/. Ό  εγγράμματος ήτο συνώ
νυμον τού καλομαθημένος, ώς τον ώνόμαζον τότε, 
καί επομένως άχρηστος.

Παρήλθον ικανοί μήνες απο τής κατατάςεως τού 
Κίμωνος.

Ιό'.χεν ήδη σημάνει τό σιωπητήριο·/ έν τώ. παρά 
τήν πλατείαν τού Πλατάνου ένετικώ στρατών:, μέ 
τήν υπερήφανο·/ έπ αύτού λατινικήν επιγραφήν, ήν 
έστησε·/ ό ενετός άρχων 1 έν ενθουσιασμοί δικαίου 
εγωισμού, διότι, και'τοι πλησιάζουν νά συμπληρω
θούν δύο αιώνες άπό τής έγερσεώ: του είναι σήμε
ρον έτι, κάλλιστον υπόδειγμα στρατιωτικής αρχι
τεκτονικής.

Τόν θάλαμον τής ενωμοτίας τού Κίμωνος έφώ- 
τιζεν άμυδρώς καπνίζουσα λυχνία, άνηρτημένη 
άπο τού ορόφου, ύπό τήν παλλομένην φλόγα, τής 
οποίας άνέδιδον περιοδικά; άναλαμπας, τά έπί τών 
τοίχων άνηρτημένα όπλα, αί λόγχαι, καί τά έκ 
λευκοσιδήρου πινάκια. Ο! άνδρες έρρεγχον έξηπλω- 
μίνοι κατά γραμμήν καί ιύς άμοροοι όγκοι διαφαι- 
νόμενοι, ύπο το άπό κεφαλής μέχρι ποδών κάλυμμα 
τών κλινοσκεπασμάτων. Ό  δέ θάλαμος απέπνεε 
τήν χαρακτηριστικήν εκείνην βαρεϊαν οσμήν τού 
στρατώνος. ήν άναδίδει τό άτελώς καθαριζόμενον 
σανίδωμα, διαρκώς βεβρεγμένΟν καί σχεδόν σεση-

1 II περίεργο; α ύ τ η  επ ιγραφή  έ/ ε ι  ίο ;  ε ξή ς .  Ρ γ ο ιπ -  
Ι ΐ Ι ΐ Ι . ΙΠ Ι 'Π Ι  Η ,ΊΚΚίΚ  Ιΐι ΐ ιιγ ΙιΙρ  ιι I ί I ϊ 1;ι Ιο ιι ι  ι·1 οι·π:ιιιι<·η-
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ιη;ιο·η'ιΓκ·ο ΐ'ΐΠίίι·ιινίΙ, : ιπ ιιο  ΜΠΟί'ΧΙΙΙ.

οποίας ή δίνη, ώς έκ τών συνθηκών. ύς>’ άς κατε- 
τάχθη είς τό·/ στρατόν, αύτόν συνήρπαζε καί συνέ-

Α ίμω ν  'Α νδρεάδης Α Ν Α  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Ά  υ γ  ο ϋ τ ό  λ  ι ο ν

-ός, ή βύοσα ή άφθονος τών λωρίων και των σακ- 
κων, τών δερμάτων ή βαφή, ό μέλας στρατιωτικός 
άρτος, τό λίπος τών όπλων, τών τροφών τα υπό
λοιπα, ή έρέα, μιγνυόμενα πάντα μετά της^ανΙυ- 
--ιεινής, τής ύποξύνου δυσοσμίας τού χλιαρού, του 
ΰ.ευ.ολυσμένου άέρος έκ τού πολλού συνωστισμού, εκ 
τών καθύδρων άσπρορρούχων, έκ τώ ν  ρυπαρών σκε
λεών καί τών βαρειών καί έν αποσυνθέσει αρουλων.

Ή  κλίνη τού Κίμωνος ήτο κενη.
— «Π ά λ ι λείπει ό ντελικάτος μ α ς » , ειπεν ο 

ύπαξιωυ.ατικός τής εβδομάδας, ό όποιος την ημε- 
οαν εκείνην είχε παραλόβεε υπηρ εσ ία ν .  « Θα του 
έχτυπήσανε, φαίνεται, πάλι την καμπανχ κχμμικς
όντάρας».  , _ Λ.

Εις τήν παρατήρησιν αυτήν ο επιλοχιας του λο- 
χου, ενα ψημένο πετζ ί, ώς έλεγε περί εαυτου αυ- 
-αοέσκως, πού τό άργασαν είκοσι χρονιά ο στρα
τώνας καί τό μεταβατικό, μέ τούς μύστακας εν 
σχήυατι τών δύο δφεων άρχιεπισκοπικης ποιμαν- 
τοοικής όάβδου. άπήντησεν άποφθεγματικώς.

Τ ί τά  θέλεις, ρέ Κώτσο, κάτα πώς παει η 
δουλειά, δεν θά καψώση διόλου τό καλοκαίρι αυτο
τό παιδί.

— Μά γ ια τ ί τάχα :
— Γιατί πάντα  θά τόν έχουν στο φρέσκο.
Καί χωρίς νά διακοπή άπό τούς γέλωτας, τους

όποιους προεκάλεσε τό λογοπαίγνιόν του, εςτ,κο-
λούθησε. . „ ,

_  Τής άλλαις τόν άνάφερα και τον εκοφαν μεσα
—,ατι δέν ήταν ντυμένος κανονικά' είχε το γιακα 
του Ψηλότερο άπό τό κανονικό. Λέκα πεντε στρογ
γυλά':; μέράις μέσα. Μ ά, νάσου, κΓ άφοϋ τον κον

τινέ, μπαίνει μιά μέρα ό λοχαγός στό άππέλο, 
αφού είχε κάυ.ει πρώτα μερικούς σταθμούς σττ,ς τα - 
βέρναις τή ; Σπηλιάς κ 'ε ίχ ε τραβήξει μερικαϊς καν- 
τίλα ις άπό κάτι γιοματάρια μέ τον ανθυπομοι 
ραοχο. 'Επειδή, καθώς καταλαβαίνετε, τα  ματια 
του δέν ήσαν καλά στήν ύγεία τους, τού φάνηκε ο 
γιακάς τού Άνδρεάδη κοντήτερος άπο το κανονικό. 
Καί νά σου άλλη μιά όχτάρα' καί έτσι παει γα ϊ
τάνι αύτή ή δουλειά.

— Είν’ αλήθεια, πώς πολύ τού μπήκαμε τού 
δυστυχισμένου τού παιδιού. Καί νά λέμε τού φ τω 
χού το δίκηο, σέ όλα είναι πρόθυμο καί ύπομονη- 
τικό. Ιΐοώτος στα γυμνάσια, χωρίς παραπονο στης 
άγγαοείαις. Μονάχα, αλήθεια νά μή ζητήσης να 
τού κατεβατής τή μύτη μέ καμμιά πρόστυχη δου
λειά, πού δέν είναι τής υπηρεσίας, γ ιατί τοτε » Λ ά 

σπωσες.
_  Ν αί' μά αύτό θά τόν κάνη να βασταη παντα 

συντοοφιά στά μολυντήρια καί στους ποντικούς τής 
σκοτεινής. Σήμερα τόν φιλοξενεί πάλι, γ ιατί αρνη- 
Οηκε στό λοχαγό νά τού κουβαλήση τά. ψουνια στο 

του καμπάνα μιά δεκαπεντάρα ο διοι
κητής. Κοντά στό' νού πώς ή διαταγή τής ήμέρας 
δέ'·/ είχε αύτή τήν α ίτ ια , άλλά τό συνηθισμένο κα- 
λούπι," ότι δ ϊ ν  έφερε το  ά ν ίμ ο ν  α ίβ α ς  κλπ.

Ενώ οί δύο ύπαξ’.ωματικοί εύρίσκοντο εις το 
σηαείον τούτο τού διαλόγου προέκυψεν απο τίνος 
κλίνης πονηρά ή μορφή τού δεκανέως τής ενωμο
τίας Βιντζελάτου Αιονυσίου.

Ή το  ούτος πρό δεκαετίας λεμβούχος εν ¿α -  
κύνθω' επειδή δέ' είς Μελιταίος υπηρετών είς τα 
αγγλικά πολεμικά έξεφράσθη βλχσφήμως περί του



Κ ίμ ω ν  'Α νδρεάδης
Πολιούχου τής νήσου, ό Βιντσελάτος τόν ήνάγκασε 
διά λακτισμάτων κατά τοϋ στήθους νά άποπτύση 
ού μόνον τάς βλασφημίας, άλλά καί δράκας τινας 
αίματος μ.ετ' αυτών. Αλλ' ή εγχώριος άστυνομία 
Οά είχε βεβαίως άντιρρήσεις, ώς πρός τήν μέθοδον 
ταύτη ν τής άποπτύσεως βλασφήμων εκφράσεων διά 
τοϋτο λοιπόν ό Βιντζελάτος έκρινε σκόπιμον νά 
διαπεραιωθή εις Κατάκωλον, καί έκεΐΟεν κ ατελή;  εν 
εις Ναύπλιον. Μετά τρεις δε ανακατατάξεις, έκα
στη τών όποιων τώ προσεπόριζε περί τάς τετρα
κόσια; δραχμάς λόγω άντικαταστάσεως είχεν άνέλ- 
Οει εις τόν επίζηλον βαθμόν τοϋ δεκανέως. Άφοϋ 
άνεκάΟισεν έπί τής κλίνης του, δηλ. έπί τών δύο 
σα/ίδων, τάς όποιας άπέκρυπτεν έν κλινοσκέπασμα, 
έξηκολούΟησε καί αυτός έπί τοϋ ίδιου θέματος τρέ- 
φων τον διάλογον.

—  Μά κ ' άπό τό ντετόρο δέ βρίσκει στάλα δί- 
κηο ό κακορροίζικος. Μά νά πούμε τήν ά γ ι ’ άλή- 
θεια, όχι άπό κακία τοϋ ντετόρου, έτσι μέ άθωότη, 
μέ άλλους λόγους άπό ιγνιοράντζα του, γ ια τ ί, έδωπά 
πού τά  λέμε, δέ θά μέ περσουαντέριζε νά. τόνε βάλω 
νά κουράρη τή σκύλλα μου, ούτε τή  γά τα  μου νά 
ςεγεννήση.

— Καί ποϋ τήν έχεις, δικανέα, αυτή τή γκα
στρωμένη γά τα  : στό σάκκο σου :

— Ορσε, μές τήν έξυπνάδα. σου. Λ δά, λέω' 
ό λόγος τό λέει μωρέ. Μπά διάολε ! Καί γ ιά  νά 
γυρίσω στό ντετόρο, τσή άλλαις μιά μέρα παρου
σιαστήκαμε καί οί δύο στήν άναφορά ασθενείς, ό 
'Λνδρεάδης καί ή άφεντιά μου. Νά σάς πώ πρώτα 
τ ι είχα έγώ. 'Από τά ψες μέ είχανε μπλωκαρισμένονε 
οί κορέοι, όπου μούρχουνταν καταπάνω μου έτσι, 
κατά φάλαγγας λόχου. Ξέρετε τ ι κορέοι' άπό κειούς 
ποϋ μπορείς νάν τσοϋ βάλης μία δεκάρα στό χέρι καί 
νάν τσοϋ στείλης στόν καπνοποϋλο νά σοϋ πάρουν 
οχτώ καί δύο. Μοϋ γιομόσανε τό κορμ.ί κόκκιναις 
πούλιαις καί τόσο μέ ςεθεόνανε όλονυχτίς τσή νύχτας, 
όπου έσηκώΟηκα ώιμένανε, καί πισοπλατισμένος στόν 
τοίχο έφώ ναζα : Θεούλη μου κ' Α ί Λιονύση μου, 
αν είναι γραφτό μου νά χάσω δύο όγγιές αίμα, 
νά πάω δελέγκου στό μπαρμπέρη νά μοϋ τσή βγάλη 
μά όχι νά μοϋ τό ρουφάνε έδωπά έτοϋτοι. — Μά 
τίποτσι. Έτσι έξημερώΟηκα. Καί όσο έσυλλογιώ- 
μουνα τ ί ραχάτ: Οά έκανε στό κρεβάτι του, τό ίν- 
φαμόκορμο. όπου μέ τετρακόσαις παληοδραχμαίς 
πήρα τή  Οέσι του γ ιά  τέσσερα χρόνια, μοϋ έρχό— 
τανε ντελίριο, σπαβέντο.Τήν αυγή λέω, δέ Οά ναι 
άσκημη δουλειά νά ρεποζάρω ένα δυό νύχτα·.; σ 
ένα παστρικό κρεβάτι στό θεραπευτήριο. Καί έδωπά 
ποϋ σάς τα  λέω, τρίβω δυνατά τά μοϋτρα μου μέ 
μία άγρια βούρτσα σάν ξυστρί, ποϋ όσο τάτριβα 
τόσο πείλιο τά κανε κοκκινόμ.αυρα. Καί ότι βαράει 
ή σάλπιγγα γιατρό, δελέγκου δύο βήματα εμπρός 
άπό τή γραμ.μή ό Βιντζελάτος Διονύσιος μέ τ ή ν  
χε ΐρα έπ ϊ  τ ο ν  γ ε ίσ ο υ  τ ο ν  π ιλ ιχ ίο ν .

« Εΰσεβάστως άνχφέρω, Κύριε Υπίατρε, ότι 
όλη τή νύχτα ϋπόφερα' είχα μία ζέστη τρεμέντε, 
κεφαλάργια, πόνους στά κόκκαλα, μπατικόρε καί 
τώρα τό πρωί έμαύρισε τό μοϋτρο μου καί ξεχύ
θηκαν στό κορμί μου έτοϋτα τά κόκκινα σπιθούλια.

Ά φοϋ μέ κύταξε καλά, μεταβολή, μοϋ λέει, καί 
πριν περάση ένα κάρτο μία καί στό θεραπευτήριο. 
Έ κεί μέ περίλαβε ένας άλλος ντετόρος πείλιο ίλ- 
λουμινάτος άπό τό δικόνε μας τοϋ τάγματος.

Μοϋ άνοιγε: τά  ματοτσίνορα σά νά θελε νά μοϋ 
ξερριζώση τά  μάτια . Καί έπειτα βάνει, μωρέ μάτια 
μου, καί μ.έ στρόνουνε στό κρεβάτι, καί δελέγκου 
μ’ άρχινάνε, ώιμένανε, στά πουργατίβα τόν κακορ- 
οοίζικο, όποϋ ¿στράγγισα. Μά Οά βγάνατε τά σκό- 
τ ια  σας άπό τά  γέλοια, άν έβλέπατε, έφτοϋνα πού 
έβαλε ό ντετόρος τό νοσοκόμο καί έγραψε στό μαυ
ροπίνακα, ποϋ ήταν άπο πάνω άπό τό κεφάλι μου. 
•ιΒ ιντζελάτος Α ιοννβ ιο ς ,  δεχανενς  τοϋ  Βον π ε ζ ι 
κού. —  Σ κ α ρ λ α τ ίν α » .

Ά λλά  κυτάξτε' ¿λησμόνησα τόν κακομοίρη τόν 
Ανδρεάδη. Τήν παραυ.ονή τής ήμέρας ποϋ παρου

σιαστήκαμε στό γιατρό, τόν είχανε φορτωμένο μία 
σκληρή άγγάρεια. Χας είχε άφήσει χρόνους ένας 
στρατιώτης στο θεραπευτήριο, καί νά σου δελέγκου, 
μαζύ μέ μένα καί έναν άλλο, ό Άνδρεάδης Κίμων 
αγγ α ρ ε ία  τάφον .  Έγεινε θηρίο όταν τόν ¿διάταξε ό 
λοχίας τής έβδομάδος.

Ο τι άλλο θέλετε, είπε, μέ βουρκωμένα μάτια 
τό κακόμοιρο τό πα ιδ ί, μά όχι αυτή τήν αγγαρεία.

Ά λλά  ποιός τ ’ άκούει αυτά : Άλλουνοϋ παππά 
βαγγέλιο. Τόν φορτόνουν λοιπόν μ.άτια μου τήν 
τσάπα καί μή ρωτάς τ ί τράβηξε 'κεί έξω στό 
κοιμητήριο. Έκεί πού έσκαβε, κάθε στιγμή τόν 
έκοβε κόμπος άπό τό κλάμα, ποϋ έβλεπε λίγο πα - 
ρέκει τά  μνημούρια τοϋ πατέρα καί τσή μανού- 
λας του.

Τότε ό σαλπιγκτής Δαρδούνης, εις ήλίθιος, ό 
οποίος έκρινεν άπαραίτητον νά. παρέμβη καί αυτός 
εις τόν διάλογον.

— Καί πώς τό κατάλαβες, τάχα , δεκανέα, ότι 
γ ιά  δαϋτο έκλαιγε τό π α ιδ ί :

11 ώς τό κατάλαβα : Τό κατάλαβα, ντσόγια 
μου, γ ιατί δέν τής είχα στήν τσέπη τσή λαντέρ- 
ναις, ποϋ μοϋ έβαλε ό Θέος δίπλα άπό κάθε μπάντα 
τσή μύτης μου, όπως έχεις ή άφεντιά σου στήν 
τσέπη τό μυαλό σου' καί χώρια δά πούναι καί τρού- 
π ια  ή τσέπη σου.

Καί μετ αυτήν τήν αποστροφήν ποός τόν σαλ
πιγκτήν έςηκολούθησε.

— Ά λλά  νά μή σάς τά  πολυλογώ' όλη τή νύχτα 
παραλαλοϋσε τό κακόμοιρο τό παιδί καί έκραζε τά 
γονικά του' τά  μηνίγγια του βαροϋσαν σάν ούλα 
τά  ταμπούρλα τοϋ συντάγματος, καί σάν ούλα τά 
καμπαναρεία τσή Ζάκυθος. Τό πρωί είχε χάλι. 
Παρουσιάζεται στό γιατρό μαζύ μέ μένα, πού μέ 
βαφτίσανε μέ σκαρλατίνα. Τόν κυτάε: κ' αύτόν 
καλά καλά ό ντετόρος, στά μάτια, καί ύστερα κα
τεβάζοντας τά γυαλιά άπό τή μύτη καί βάζοντας 
τά χέρια στής τσέπαις, τοϋ λέει μέ όλο τό σέριο, 
φουσκόνοντας σάν γάλλος γ ιά  τή  άνακάλυψι ποϋ 
έκανε τάχα .

«Χάν καλά σοϋ φάνηκε, ντελικάτε μου, νά ;α -  
λαφρώσης λίγο τής άρχοντικαίς σου τής άρίδαις. 
στό θεραπευτήριο, κάνοντας ψεύτικα τον άρρω
στο. Μά καί στή σκοτεινή, ξέρεις, έχει χουζούρι.
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Μιά δεκαπεντάρα θά σέ γιατρέψη γιά  καλά. Μετα
βολή » .

'Έτσι έγώ ¿γιάτρεψα τά  δαγκάμ.ατα τών κορέων 
μέ πουργατίβα στό θεραπευτήριο, κ ’ αύτός ό κα- 
κοοροίζικος τόν πυρετό του, ποϋ τόν έψηνε βερα- 
μέντε, στή φυλακή. Έ τσ ι έφινίρισε αύτή ή δουλειά.

Καί έγέλων όμ.ηρικώς όλοι, ότε άγρια ή φωνή 
τοΰ ύπαξιωματικοΰ τής έβδομ.άδος έπέβαλε σιγήν.

Ά  ! βουβαθήτε πλειά ' μιά ώρα τώρα ποϋ βά
ρεσε σιωπητήριο καί σείς άκόμα τζαμπουνάτε σάν 
κουρούνα:;.

Μ ετ’ ολίγον πάντες έρρεγχον έν τώ  πεφορτισμένω 
άναθυμιάσεων θαλάμ.ω, ύπό τό άμυδρόν φώς καί 
τόν καπνόν τής έκ λευκοσιδήρου λυχνίας' καί μ.όνα 
τά κανονικά, τά  βαρέα βήματα τοϋ σκοπού διέκο- 
πτον τήν σιγήν τής νυκτός, καί μόνη ήκούετο ενίοτε 
ή άπο τών παρακειμένων φυλακών τοϋ βουλευτικού 
παρατεταμένη, άγρίως θρηνώδης κραυγή τών φρου
ρών, «Φύλακες γρηγορείτε».

Ε ’ .

Έ κ τοϋ άνωτέρω διαλόγου έναργώς βεβαίως 
έννόησεν ό αναγνώστης, ότι ό Κίμων Άνδρεάδης 
ήτο ό άκμων, έφ ’ ού κατέφερον τάς σφύρας αύτών 
βαρείας ή μοχθηρία καί ή κακεντρέχεια συνεχώς, 
ή άυ,άθεια καί ή σχολαστικότης τών παραδόσεων 
τοϋ στρατώνος πάντοτε.

Ούτε ή πειθαρχία ούτε αί κακουχία: καί αί συ
νεχείς άθλιότητες έν τώ  βίω τοϋ στρατώνος τόν 
άπήλπιζον, μολονότι ή άντιμετώπισις αύτών άπαι
τεί μείζον ψυχικόν σθένος ή τώ ν μαχών ο: κίνδυνοι.

Διέβλεπεν έναργώς έν τή διαύγεια καί τή εύθύ- 
τη τι τής κρίσεώς του, ότι ή πειθαρχία, αί δουλικά: 
ώς έπί τό πολύ έξ αύτής υποχρεώσεις, ο! κατά τό 
φαινόμενο·/ μωροί τύποι είναι άπαραίτητοι διά νά 
ύπάρξη καί κινηθή ή πολύπλοκος καί βαρεία αϋτη 
μηχανή, ή άποτελούσα τήν ενσάρκωσιν τής εθνικής 
δυνάμεως. Τούτου ένεκα ή θερμή φιλοπατρία του 
καί ή βαθεία τοϋ καθήκοντος συνείδησις τόν ένέ- 
πνεον. όπως περιβάλλη διά ποιητικής χροιάς τάς 
πεζοτέρας, τάς χυδαιότερα; τοϋ στρατιώτου υπο
χρεώσεις.

Ή  άδικία μόνη άπέσπα άπό τής ψυχής αύτοϋ 
κραυγάς άγωνιώσης οδύνης, τον έξήγειρεν έξ όρμεμ— 
φύτου, καί ώρθοϋτο ώς ό άτίθασσος ίππος ύπό τό 
πλήγμα τοϋ πτερνιστήρος, αισθανόμενος βαθύ, καυ
στικό·/ τής άδικίας τό άλγος.

Διότι έν τώ χαρακτήρ: τοϋ νέου τούτου δεν ύπήρ- 
χεν ούδεμία νοσηρά, τής καρδίας έπιπλοκή. Τό παν 
έν αύτώ ήτο άγαθότης καί εύθύτης' καί τά  αισθή
ματα ταϋτα , ισχυρά ώς ή φύσις, ήτις τά  ένεφύ— 
τευσεν έν τώ σργανισμώ του. ακράτητα, ώς χεί
μαρροι, έν βρασμώ σφρίγους τώ έπέβαλλον πάντοτε 
τήν πάλην ύπέρ τοϋ άγαθοϋ. τόν αμείλικτο·/ πόλε
μον κατά τής αδικίας, είτε αύτόν έπληττε·/ αύτη, 
είτε άλλους. Διότι ή εύγενής αύτη καί εύθεία ψυχή 
ήτο ανεπίδεκτος καί τής έλαχίστης ύποχωρήσεως 
έν τή συνειδήσε: τοϋ δικαίου. Καί διώκω·/ τήν δι
καιοσύνην έπιπτε·/, έμωλωπίζετο, έτραυματίζετο

εύφοοσύνως, άποκομίζων ώς γέρας νίκης, τής ιδίας 
συνειδήσεως τήν γαλήνην.

Διά τούτο, μετά τήν έκτέλεσιν πολλών άγριων 
καί έκ βάσεως άδικων ποινών, παρουσιάζετο έκά- 
στοτε εις τήν άναφορά·/ ζητών δικαιοσύνην. Καί τώ 
τήν άπένεμον στερεοτύπως διά διπλασιασμού τών 
ποινών.

Αλλά δέν άπέκαμνεν, ούτε διωρθοϋτο. Ά ν  ήτο 
πλειότερον πρακτικός ήθελε·/ έννοήσει, ότι ητο ό 
άσθενέστερος, καί ότι ή άμυνα ήτο εις αύτόν άδύνατος 
απέναντι όλου εκείνου τοϋ έχθρικοΰ έσμοϋ τής ιεραρ
χίας τών ανωτέρω·/ του' έν τή υποταγή δέ εκείνη 
τή  παθητική καί σιωπηλή ήθελεν άνευρίσκει ποιάν 
τινα ήδονήν καταπίνω·/ τήν πικρίαν καί μασσών 
τήν οδύνην του, περιβάλλω·/ δέ όλους αύτούς, οιτινες 
τόν συνέτριβον, διά τής άφώνου περιφρονήσεώς του.

Ά λ λ ’ αύτός έν τή  λεπτή υπερευαισθησία του, τή  
όξυχόλω καί πυρετική, ήξι'ου άπό τής άνθρωπίνης 
συνειδήσεως τελειότητα άπόλυτον, καί έκάστη νέα 
έξαφάνισις τής χίμαιρας ταύτης, ήν έδίωκε, τόν 
έβύθιζεν εις νέο·/, νωπόν πάντοτε άλγος' άνηλεής δέ 
ή ειμαρμένη έδημιούργει κατ’ αύτοϋ διαρκείς ήττας 
έν τώ  έρωτι τούτω τώ  φλογερώ ύπέρ τοϋ άγαθοϋ 
καί τού δικαίου, όστις τόν ένέπνεε. έν τώ  άμειλίκτω 
μίσει κατά τοϋ ψεύδους καί τής άδικίας, ύφ 'οΰ ένε- 
φορείτο.

Ανίκανος νά ύποχωρήση κατ' ελάχιστον εις τάς 
άνθρωπίνους άτελείας έδηλητηρίαζεν ό ίδιος μεθ 
ήδονής άγριας τά τραύμ.ατά του, ήδύνετο έν τή 
οδύνη των. καί τών άνθςώπων ή άδικία τώ ποοσε- 
ποριζε τάς μύχιας τέρψεις τών ήττημένων ήρώων, 
τών πιπτόντων μαρτύρων.

Ούτω διέρρεον ομιχλώδη εν τώ στρατών·, τά πρά
σινα, τά έαρινά τής ζωής του έτη.

Είδε προαγομένους προ αύτοϋ πάντοτε τούς 
άγραμμάτους, τούς άξεστους, τούς αχρήστους, τών 
όποιων τό ύπηρετικόν πνεύμα καί ή εύτέλεια έξη— 
σφάλιζον ύπέρ αύτών, τών άνωτέρων τήν εύμένειαν. 
Καί εις τούς διαγωνισμούς διά τούς διαφόρους βαθ
μούς έν τή  ιεραρχία τοϋ ύπαξιωματικοΰ έκεΐνοι εί- 
χον έπ αύτοϋ τήν ύπεροχήν.

Λντελήοθη ούτω καί έν τώ  στενώ κύκλω τοϋ 
συντάγματος του, τοϋ καθολικού φαινομένου ότι εις 
τάς ύψηλάς κορυφάς άνέρχοντα: εύκολώτερον καί 
ασφαλέστερο·/ έρπουσαι αί σαύρα; καί αί έχιδναι ή 
διά τής πτήσεως αύτών οί άετοί.

Εννόησε·/ ότι αί άνθρώπινοι κοινωνία·., όπως καί 
τα κύματα τής θαλάσσης, όπως τά τηκόμενα μέ
ταλλα  άνάγουσιν ώς έπί τό πλείστον έπί τών κο
ρυφών τά έςαφρίσματα.

Έσπούδαζε μετά πρωίμου βαθυνοίας τήν κοι
νωνίαν καί έπασχεν. Ώ ς ό Αμλετ άπωλοφύρετο 
καί κατώκτειρε τάς ανιάτους αυτής νόσους' τοϋ 
ισχυρού τήν άδικίαν, τήν διαβολήν, τήν ραδιουρ
γ ίαν, τόν φθόνον, έλλοχώντας καθ' όλας τοϋ βίου 
τάς ατραπούς, τήν ύπερφίαλον ύπεροψίαν τής μω
ρίας καί τής άνικανότητος, τον άγριον τοϋ χρήμα
τος δεσποτισμόν, τήν άδράνειαν καί τήν άβελτη- 
ρίαν τών έντιμων, ύποχωρούντων άνευ πάλης, ή τ- 
τωμένων άνευ άντιστάσεως.



Κ Ιμ α ν  ’Ανδρεάόηρ
Εν τή μονώσει τον μόνην άνεύρισκε τέαψιν εί; 

την σπουδήν καί τήν μελέτην. "Ολα; τ ά ;  ώρα; 
τα ; οποία; κατέλειπον αύτώ ελεύθερα; αί τυπικά! 
ΰπηρεσίαι τοϋ στρατώνο; κατηνάλισκε μετά τη ; 
πυρετώδους έφέσεω; του είδέναι, εύρύνων καί συμ- 
πληρών τα ; εγκυκλοπαιδικά; του γνώσεις, καλλύνω·/ 
το πνεΰμα του.

Λλλ' άν ή μελέτη μεγαλύνη τήν ψυχήν, μόνη 
ή αγάπη τήν καταυγάζει καί τήν παραμυθεί. Ή  
αγάπη, ή τ ι; ώ ; αί χελιδόνες εί; τού; οίκου;, φέρει 
καί αυτή τήν ευτυχίαν.

Ιν αί ο ταλαίπωρο; νέο; ήτο μόνο;, πάσης στορ
γή ; άμοιρος.

Τήν μόνην παραμυθίαν ήντλει έκ τών επιστολών 
τή ; αδελφή; του. Λϋται ήσαν τό μάννα τή ; καρ- 
δία; του" διότι, ώ ; ο στόμαχο;, δέν δύναται καί ή 
ταλαίπωρο; ανθρώπινη καρδίανά ζήση άνευ τροφή;. 
Οϋτω ο έν τή έρημία πάση; στοργή;, έν τή καται- 
γίδι τών ήθικών βασάνων τοϋ στρατώνο; χειμαζό
μενο; αδελφό; ανεύρισκε τήν χαράν καί τήν ευτυ
χίαν εί; τά μικρά εκείνα γράμματα, τά οποία έφε- 
ρεν εί; αυτόν το έκ Τριπόλεω; ταχυδρομείο·/, τά 
ύπερεκχειλίζοντα εκ στοργή;, τά  έμπλεα αδελφικού 
πόνου.

’Αλλά καί αύτή ή ευτυχία ύπεχώρησε κατά μι
κρόν εί; νέαν αφορμήν άλγηδόνων. Λεν ήτο, όχι 
ευτυχή; ή αδελφή του' πικρό;, πολύ πικρό; ήτο ό 
βίο; τή ; Μαρία; μετά τοϋ έγωΐστοϋ καί βαναύσου 
εκείνου ανθρώπου, ό όποϊο; ένυμφεύθη αυτήν μόνον 
δ'ά νά άρπάση τών δύο ορφανών τήν περιουσίαν. 
Καί δέν παρεπονεϊτο μέν ή ταλαίπωρο; κόρη, άλλά 
καί ύπό τά ; μάλλον άδιαφόρους γραμμή;, ϋπό τήν 
μάλλον έντεχνον άπόκρυψιν τών θλίψεων, διαφεύγει 
τή ; όδύνη; ή οσμή.

Καί εί; τά ; θλίψει; τοϋ Κίμωνο; προσετίθεντο 
τή ; συνειδήσεω; οί έλεγχοι. Λιατί νά θυσιάση τήν 
Μαρίαν του : Λιατί νά έργασθή τόσον όπω; κα- 
τορθώση τον γάμον τή ; αδελφή; του, τόν δυσοίω
νου, άφοϋ προηγγέλλετο τό μέλλον τ η ; τόσον σαφέ; 
άπό τήν απροκάλυπτου έκδήλωσιν τή ; ταπεινή; 
ιδιοτέλεια; τοϋ γαμβρού του ;

Καί έθεώρει εαυτόν υπαίτιον τή ; συμφορά; τή ; 
αδελφή; του ό ταλαίπωρο; νέο;, ο όποίο; έθυσίασε 
τήν υπαρξίν του, διά νά προσπορίση εί; αυτήν εύ- 
τυχή άποκατάστασιν.

Ά λ λ ' ούτω συμβαίνει πάντοτε.
Τ ή ; συνειδήσεω; οί έλεγχοι ουδέποτε ήνόχλησαν 

τού; κακοποιού;. Είναι αποκλειστικό; κλήρο;, πρόσ
θετο; α ιτία  θλίψεων τώ ν άβρών καί εϋαισθήτων 
καρδιών, α ίτινε; οϋδέν πράγματι έχουν νά μεμ- 
φθοϋν εαυτών.

Ημέραν τινά εύρίσκετο έν τή φυλακή τοϋ στρα
τώνο;. τιμωρηθεί; δ ι’ οκταημέρου φυλακίσεω;, 
διότι άνηνέχθη κατά τοϋ έπιλοχίου ραπίσαντο; άνη- 
λεώ ; χωρικόν νεοσύλλεκτον, επειδή «ό αδικηθεί; 
μόνο; είχε τό δικαίωμα ν ά  άναφέρη , ό ι ό τ ι  μ ό ν ο ν  
α τομ ικ ά  π α ρ ά π ο ν α  ε π ι τ ρ έπ ο ν τ α ι», ώ ; έλεγεν ή 
διαταγή τή ; ήμερα;.

Έβημάτιζεν έν τώ  στενώ δωματίω τ ή ; υυλα- 
κή; κατεχόμενο; ύπο αορίστου τρόμου' άπό πολλών

ήμερών έστερείτο γράμματος τή ; Μαρία; του, ή τε
λευταία δε έπιστολή τη ; τώ άνήγγελλεν, ότι άνέμενε 
τά ; ή μέρα; αύτά ; τήν ευτυχίαν νά γείνη μήτηρ.

Ε νίοτε, άλλά τοϋτο οσάκις έχομε·/ ποιάν τινα 
γνώσιν έπικειμένου κινδύνου, ή άνθρωπίνη καρδία εί
ναι βαρόμετρου προαγγέλλον άσφαλώ; τή ; συμφορά; 
τήν καταιγίδα. Τήν πρόγνωσιν ταύτην είχε σαφή, 
αναμφισβήτητου, τήν ήμέραν εκείνην ή καρδία τού 
Κίμωνο;. Λιά τοϋτο, όταν ήκουσε βηματισμού; έν 
τώ  διαδρόμω, όταν περιεστράφη τό κλείθρου τή ; 
φυλακή; του, έστηρίχθη έπί τοϋ τοίχου ωχρό;, έν
τρομο;, συνέχω·/ διά τών χειρών τού; παλμού; τη ; 
τού; ισχυρού;.

Λέν έπλανάτο.
Ό  άγγελιαφόρο; τώ  ενεχείρισεν έπιστολήν φέ- 

ρουσαν πένθιμου έπικάλυμμα, έφ ού διείδε τόν γρα
φικόν χαρακτήρα τοϋ γαμβρού του.

Ί1 έπιστολή αύτη περιείχε τά έξή; :

ΤΡΙΠΟΛΙΣ. 10 Φεβρουαρ. 1818.
'Αγάπητέ μ ο υ  άόελφέ  !

Θά σε πικράνω βεβαίω;, άλλά είμαι αναγκασμέ
νο; νά σοϋ άναγγείλω τήν τρομερά·/ εΐδησιν τή ; με
γάλη ; δυστυχία;, ή όποια μάς εΰρήκε καί του; δύο.

Ή αδελφή σου καί άγαπημένη μου σύζυγο; 
έτεκε πρό πέντε ήμερών άρρεν. Ό  τοκετό; ήτο πο/.ύ 
δύσκολο; καί έδέησε νά γείνη χρήσι; έμβρυουλκοϋ. 
Τό τέκνου έγεννήθη άρτιον, ζών καί βιώσιμου, άλλά 
ή δυστυχή; αδελφή σου δεν άντέσχεν εί; τ ά ; όδύ— 
να ; καί τήν άπώλειαν τοϋ αίματος, με όλη·/ δέ τήν 
βοήθειαν τή ; επιστήμης, (διότι, σημείωσε, καμμία·/ 
θυσίαν δέν παρέλιπον διά. νά τήν σώσω) άπεδήμησε 
προ; Κύριον μετά ήμίσειαν δέ ώραν άπεβίωσε καί 
το νεογέννητου.

Μή έρωτά; τήν απελπισίαν μου.
Παρακαλώ τόν Θεόν νά σέ παραμυθήση, όπω; 

τόν παρακαλώ νά παρηγόρηση καί έμέ τόν δυστυχή 
σύζυγόν τη ;.

Ζ'ί γΙνχ ο «α π ά ζο μ α ι 
ο ά τ υ χ ή ; καί απαρηγόρητος γαμζρό; σου

Γ εώ ρ γιο ς  ΙΙιίγιος.

Υστερόγραφου. Σέ ειδοποιώ, ότι, άν παρ ’ έλ- 
πίδα, τό όποιον καί δέν πιστεύω, σοϋ μένει ή έλα- 
χίστη άμφιβολία. ότι τό τέκνο·/ έγεννήθη άρ τ ιο ν ,  
ξ ώ ν  κ α ί  β ιώ ΰ ιμ ο ν , καί ότι άπέθανε μετά τον θά 
νατο?/ τ»)? μητρύ$  του ,  είναι πρόθυμο: νά μαρτυρή
σουν περί τούτου έν καιρώ καί έν άρμοδίω τόπω ό 
ιατρό; κύριο; Ααγουδόπουλο;, ή μαία κυρά Φλω- 
ροϋ Λημητρουλοπούλου, ώ ; καί πάντε; οί παρευ- 
ρεθέντε;. Ο Γ8ιο$.

["Κπεται συνέχεια]
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ

Ό  εγκέφαλο,' τ ο υ  μ ύρμηχος

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

0  ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΜΗΚΟΣ

Έ κ πασών τών παρατηρήσεων τή ; φύσεω;, ή 
τοϋ άπείρω; μικρού φέρει ήμά; κάλλιο·/ πρό; τό 
άπείοω; μέγα.

Ά φοϋ διήλθον μακράς ώρα; 0αυμασία; νυκτό;, 
μελετών τά συστήματα διπλών άστέρων έν τώ  βάθει 
τών ουρανών, καί κατά προτίμησιν μάλιστα παρε- 
τήρουν ομάδα δύο ήλιων μάλλον γιγαντιαίων τοϋ 
ήμετέρου, ών ό εί; έχε: χρώμα λαμπρού ρουβτ/ίου. 
ό δ 'έτερο; κυανού·/ σαπφείρου διαφανοϋ;, καί οίτινε; 
στρέφονται περί άλλήλου; εί; διάστημα δύο χιλιά
δων ετών, καί άπονέμουσιν εί; τ ά ; άνθρωπότητα; 
τών μεμακρυσμένων αύτών συστημάτων. ήμερα; πο
λύχρωμου; καί νύκτα; πλήοει; ήλιου άγνώστου; εί; 
τόν ήμέτερον πλανήτην, καί έφοόντισα μάλιστα νά. 
υπολογίσω, ότι ταχύ ; σιδηρόδρομο; βαίνω·/ μετά 
ταχύτητο; διαρκούς 120 χιλιομέτρων καθ’ ώραν, 
μόλι; μετά πεντακόσια εκατομμύρια έτη θά κατώρ- 
θου νά. φθάση εί; τό σύμπαν τοϋτο, καί «’ονειροπόλησα 
τά ; ποικίλα; συνθήκα; τή ; ζω ή ; έπί τών άναριθ- 
μήτων γαιών τοϋ ουρανού, κόσμου; άδιασπάστω; 
άλλ.ηλοδιαδεχομένου; πέραν παντό; φανταστικού 
όρίου, όπερ τό πνεύμα θά προσεπάθει νά έπιβάλη 
εί; τά διάστημα, τό όποιον εί; οΰδέν ύποβάλ,λεται, 
τήν πρωίαν διερχόμενο; όχθην τινά , παοετήρησα δύο 
μύρμηκα; συνομιλοϋντας πρό; άλλήλου; μετά με
γίστη ; ζωηρότητα;.

Έπρόκειτο περί κολεοπτέρου περιπεπλεγμένου έν 
τη χλόη, κεκοιμισμένου έτι ένεκα τοϋ πρωινού ψύ- 
χου;, όπερ ό μύρμηξ ήθελε νά μεταφέρη εί; τήν 
μυρμηκιάν άλλά δέν ήσθάνετο ό μύρμηξ μόνο; άρ- 
κετά ; δυνάμει; διά τοιοϋτον βάρο;.

Ό  σύντροφο; δέν ¿προθυμοποιείτο νά. τόν βοη- 
θήση ; είχεν άλλην έργασίαν ; συνεζήτει τήν αξίαν 
τοϋ θύυ.ατο;: άντέλεγεν, ότι τό Φορτίου καί διά δύο 
άτομα τόσον μικρά, ώ ; αυτοί, ητον άρκετά βαρύ ; 
έφερε παρατηρήσει;, ότι εύρίσκοντο πολύ μακράν : 
άγνοώ, τό βέβαιον όμω; είναι, ότι δέν ήτο πρό
θυμο; εί; βοήθειαν, καί διά τών ποικίλων κινή
σεων τών κεραιών του. δι ιόν έθιγε τά ; αντιστοίχου; 
τοϋ ετέρου μύρμηκος, έδείκνυεν ότι ούδέν είχεν άπο- 
φασίσε·.' τρίτο; μύρμηξ, διερχόυ.ενο; έκεϊθεν. άνεμίγη 
εί; τήν συνομιλίαν, μετά τινα χρόνον καί τέταρτο;. 
Ί Ι  άπόφασι; δέν έβράδυνε πλέον.

Λ ί ήλιακαί άκτϊνε; έθερμαινον ήδη τήν γ η ν  τό 
κολεοπτερον ασθενώ; ήμύνθη, πιθανόν νά ήτο βαρέω; 
πληγωμένου. Καί οί τέσσαρε; μύρμηκε; όμοϋ έσυραν 
τοϋτο. τό ώθησαν, τό έκύλισαν, ώστε κατώρθωσαν 
νά τό μεταφέρωσι μέχρι τή ; μυρμηκιά; τω ν, κεί
μενης εί; άπόστασιν τεσσάρων περίπου μέτρων άπο 
τοϋ μέρους, έν ιό έγίνετο τό μικρόν συμβούλιο·/.

★
Τά πεφωτισμένα πνεύματα, τά άγαπώντα νά 

σκέπτωνται, άλλά δειλιώντα ν ' άπομακουνθώσι λίαν 
τή ; γή ;, μελετώντα τά ; συνθήκα; τή ; ζωή ; έπί κό
σμων διαφόρων τοϋ ήμετέρου, εύχαρίστου; θα διήρ-
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χοντο ώρα; παρατηροϋντα έπ' αύτοϋ τοϋ ήμετέρου 
πλανήτου τά ; τόσον ποικίλα; εκδηλώσεις τή ; άνε- 
ξερευνήτου φύσεω;. Άπλούν ταξείδιον έν τώ κόσμω 
τών i/.υρμήκων άξίζει, όσον καί τοιοϋτον έν τώ  γα 
λαξία . II νοημοσύνη άνεπτύχθη εί; τά έντομα, ώ ; 
καί ε ί; τά μεγάλα θηλαστικά, βαθμηδόν, ταχύτε
ρο·/ ή έν ήμϊν, διότι ο: μύρμηκε; προηγήθησαν τή ; 
άνθρωπότητο; πολλά εκατομμύρια έτη. Ά νεφάνη- 
σαν ϊσω ; πρό τή ; έμφανίσεω; τή ; ήμετέρα; φυλή; 
έπί τή ; σφαίρα;. ‘Αν οί μύρμηκε; είχον ανάστημα 
ίσον τώ  ήμετέρω> θά ήσαν κύριοι τοϋ κόσμου. Λικαίως 
έκπληττόυ.εθα, λέγομε·/, ά.κολουθοϋντε; τον ιστο
ριογράφον τών μυομήκων κ . Άνδρε, άνευρίσκον- 
τ ε ; ε ί; τά  όντα τα ϋτα , τα 'κατά  τό φαινόμενου το- 
σον ταπεινά, κοινωνικήν κατάστασιν, βιομηχανίαν, 
θεσυ.ού;, ών άχρι τοϋδε ένομίζομεν, ότι εϊυ.εθα ¡/.ό
νοι κάτοχοι. Ε ί; τ ινα ; παρατηρούμε·/ οικογενειακόν 
βίου υ.έ όλα; αύτοϋ τά ; χαρά;, καί τού; άγώ να ;, 
τήν οικίαν άνεγειρου.ένην, μεγεθυνου.ένην, συντη
ρούμενη·/, τά τέκνα άνατρεφόυ.ενα, περιποιούμενα, 
καθαριζόυ.ενα, μεταφερόυ.ενα άπό τόπου ε ί; τόπον, 
τού; φίλου; βοηθουυ.ένου;, τού; νεκρού; θαπτόμε
νου;’ εί; άλλου; στρατεύματα κατακτητικά ή άυ.υν- 
τ ικά , υ-άχα; άγρια;, πόλεμον μακρόν, μετά ταϋτα 
άνακωχά;, νίκα; ή συνθήκα;, όρια τιθέμενα καί 
σεβόμενα. Ε ί; άλλου; διακρίνου.εν ληστρικόν λαόν, 
ένσπείροντα τόν τρόμον καί τήν έρήυ.ωσιν εί; του; 
λοιπού; τού; έργατικού;, ών κλέπτουσ: τά  νεογνά, 
όπω; τά καταστήσωσι δούλου;' μακρότερον βλέπο
με·/ ποιμένα; νοήυ.ονα; ένασχολουμένου; εί; τήν ανα
τροφήν τών κτηνών, τών προωρισυ.ένων νά χορη- 
γώσιν αύτοί; τήν άναγκαίαν τροφήν μετά. ταϋτα 
άπαντώυ.εν θεριστά; έργαζο¡μένους, όπω; πληρώσωσι 
τ ά ; άποθήκα; των άφθόνω;, έν οί; καταλαμβάνο
με·/ τόν γεωργόν σκαλίζοντα τόν άγρόν καί έκρι- 
ζοϋντα τά  άνωφελή χόρτα. Απανταχού άνευρί- 
σκου.εν παραδείγματα τών άναγκών μ α ;, τών έρ- 
γασιών μ α ;, τοϋ είρηνικοϋ ή ταραχώδους βίου ημών, 
τών άγώνων ήμών καί τών κατακτήσεων ήμών τών 
κτηνωδών ή ειρηνικών.

Οί μύρμηκε; συνδιαλέγονται πρό; άλλήλου; κάλ- 
λιον τών πτηνών, τών κυνών, τών πιθήκων καί τών 
ζώων τών μάλλον άνεπτυγμένων έν τή ζωολογική 
ιεραρχία.

★
Λαλοϋσιν άρα οί μύρμηκε; συνδιαλεγόμενοι : π ι

θανώς. διότι ή άνατομική άπέδειξε τήν ύπαρξιν έν 
αύτοί; οργάνων τερετιστικών, άτινα φαίνεται δέν 
εχουσιν άλλα ; λειτουργία;. Έ ν τούτοι; όμω; κυρίω; 
διά τή ; αφή; τών κεραιών συγκοινωνοϋσι προ; άλ
λήλου;. Λοκιμάσατε νά ταράςητε τού; περιδιαβά- 
ζοντα; μύρμηκα; έν τή  έπιφανεία μυρμηκιά;. 11 ά- 
οαυτά τινε; εισέρχονται μεθ’ όομή; ε ί; τ ά ; στοά; 
αύτών, σπείρουσ: τόν πανικόν έν τή  κοινότητι, καί 
έ·/ ριπή οφθαλμού άπας ό μικρό; ούτο; κόσμο; άνα- 
στατοϋται. Έ ονάτα ι τ:·/έ; άμέσως έπιλαμβάνονται 
νά μεταοέρωσι τά  ώά καί τ ά ; νύμφα; εί; τά  βαθύ
τατα  κρυσφύγετα, έτεροι έςέρχοντα: γενναίω ;, όπω; 
γνωρίσωσι τόν κίνδυνον καί έκδιώξωσι τό·/ έχθρόν. 
Ά ν  έξετάση; τού; ευρισκομένου; μακράν τή ; γεν,-·



κής συγκινήσεως καί συναντωμένους μεΟ’ ετέρων, 
Οά ίδης τούτους προστρίβοντας πρός άλλήλους τάς 
κεραίας καί άνακοινούντας ούτω διά δύο ή τριών 
κινήσεων τήν φοβερά·/ εϊδησιν. "Οταν μύρμηξ συν- 
χντήση χγγιϊον πλήρες μέλιτος, αφού έφαρμόση τήν 
ρήτραν π ρώ το ν  ό π α π ά ς  η νλόγηβε  τά  γ έ νε ια  τ ο ν , 
μεταβαίνει εις τήν μυρμηκιάν καί επανέρχεται 
συνοδευόμενος υπό τεσσάρων ή πέντε φίλων, οϊτινες 
μιμούνται αύτόν, καί μετ’ ολίγον οδηγού σι στρατόν 
ολόκληρον συνδαιτυμόνων εις τήν εύωχίαν.

ΙΙροκειμένου νά. μεταφέρωσι νύμφας, ό Λούμποκ 
έβιβαίωσεν, ότι ό αριθμός τών συνεκστρατευόντων 
μυρμήκων αντιστοιχεί κατά τά μάλλον ή ήττον 
πρός τήν ποσότητα τών ένεργηθησομένων μεταφο
ρών. Ενίοτε βλέπει τις δύο μύρμηκας ίσταμένους, 
ίρωτώντας, ούτως είπείν, άλλήλους διά τών κεραιών, 
καί μ.ετάταύτα, αν τύχη νά συμφωνήσωσι, παλα ί- 
οντας, ώς οί παλαιστα: τών θεάτρων (ή παρχτή- 
ρησις αϋτη ή γενομένη ύπό τού H ub o r έξηκριβώθη 
ώς αληθέστατη). ’Ενίοτε επίσης βλέπει τις μύρ— 
μ.ηκα προσπαθούντα νά πείση έτερον διά. τής μ ι
μητικής του, μή κατορθούντα όμως τό ποθούμεναν, 
ν ' άρη τόν αντίπαλον έπί τών ώμων καί τόν μ.ετα- 
φέρη όπου θέλει, όπερ βεβαίως είναι πειστικώτεοον 
παντός λόγου.

Οτι χνακοινούσι προς άλλήλους τάς έντυπώσεις 
τω ν, ότι συνενοΰνται διά τάς εργασίας τω ν, αρκεί 
νά παρατηρήση τις  τά  αρχιτεκτονικά τω ν έργα, τά  
οίκήμ.ατα, τά ικριώματα, τάς καλλιέργειας, τήν 
εργατικήν και στρατιωτικήν οργάνωσιν, όπως πει- 
σθή,. "Οτι δέ πάντα τχύτα δέν όφείλονται άπλώς 
εις τό όρμέμφυτον άλλά εις τήν νοημοσύνην, ύπάρ
χουσι πλείστα παραδείγματα έπικυροΰντα τούτο.

Ί I  μέ ρ α ν τ  ι ν ά ση ρ ο τ ρ ό φ ο ς τ  ι ς π  α ρ ετή ρ η σ ε ν , ό τ  ι μ ύ ρ - 
μηκες τά  μέγιστα ορεγόμενοι τών μεταξοσκωλήκων 
αύτού, ανερρ'χώντο έπί μωρέας καί ήνόχλουν τούς 
σκώληκας,μέχρις ού εκείνοι άποσπώμενοι τού κλάδου 
έπιπτον χαμα ί. Έκεΐθεν δέ έτερο: μύρ μηκες αναμέ- 
νοντες ανελάμβανον αύτούς. Οπως έμποδίση τήν 
κλοπήν ταύτην, ό παρατηρητής (κ. Μ. II. Βέσσον) 
ήλειψε τόν κορμ.όν τής μωρέας διά δακτυλίου ιξού 
και έπί τέσσαρας ημέρας τό έμπόδιον του ύπήρξεν 
άδιάβχτον. Τήν πέμπτην ή αέραν είς μηχανικός
• · » £ »Λ · * . Ο · » * .ανεφανη· μυρμης κατευεσεν επ: του ιξου κοκκον 
άμμου, όν έκράτει μεταξύ τώ ν γνάθων αύτού καί 
μετά ταύτα  κατήλθε. Οί άλλοι μύρμηκες ήλθον 
βαθμηδόν καί έθιξαν τήν άρχομένην ταύτην γέφυ
ραν, καί κατήλθον επίσης- μετά δέκα όμως περί
που λεπτά άπαντες οί άνερχόμενοι μύρμηκες έφερον 
κόκκον άμμου. Μετά. ήμισείας ώρας τοιαύτην ερ
γασίαν ή γέφυρα διήρχετο καθ' ολοκληρίαν τού 
ιξού, καί ήτον αρκετά πλατεία , ώστε νά διίρχων- 
τα ι διά ταύτης τεσσαρες μύρμηκες κατά μέτωπο·/ 
βαδίζοντες. (λ παρατηρητής δεν ήθελησε νά κατα- 
στρεψη τό έργον των καί έγκατέλειύεν αύτοϊς τήν 
μωρέαν εις ανταμοιβήν τής νοήμονος αύτών εργα
σίας. Οταν είς τάς εκστρατείας τών μυρμήκων πα 
ρεντίθεται ρύχξ εμποδίζω·/ αύτούς, εισέρχονται έν 
τού ρυάκι έργάται καί έν αύτώ  άλληλοκρατούμενοι. 
έπιτρέπουσιν εις ολόκληρον στρατιάν νά διελθη έπί
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τού νώτου αύτών άβροχοι; ποσί. Αιελθόντος τού 
στρατεύματος, οί γεφυροποιοί αποχωρίζονται καί 
έπιζητούσι νά φθά.σωσιν είς τήν όχθην πολλάκις διά 
ματαίων αγώνων.

Απαντα ταύτα καταδεικνύουσι συνδυασμούς νοη
μοσύνης άν αμφισβητήσου. II μελέτη τού μικρού 
τούτου κόσμου ανατρέπει πάσαν ύπάρχουσαν ιδέαν 
περί τής ταπεινότητας τού εντόμου. "Οταν έξετάση 
τις μυρμ.ηκιάν, όταν ϊδη τάς νύμφας τιθεμένας 
κχνονικώ; εις τά  λίκνα των, καί μεταφερομένας 
βαθύτερα ή έπιπολαιότερα πολλάκις τής ημέρας 
άναλόγως τής ισχύος τής ηλιακής θερμότητας, τρε
φόμενα; μετά φροντίδας μεγίστης καί λεπτής ύπό 
τών μικρών τροφών, τών άγαπώντων ταυτας πλ.ειό- 
τερον καί τού εαυτού τω ν, όταν είδε τούς τροφούς 
μ.ετ' αγωνίας πχρατηροϋντας νά διακρίνωσ: καί τήν 
έλαχίστην κίνησιν τής κεφαλής τών νυμφών τού
τω ν. καί αμέσως θέτοντας είς τα μικοα το>·/ στό
ματα σταγόνα θρεπτικού υγρού προτού ακόμη λά- 
βωσ: καιρόν νά. πεινάσωσιν, όταν είς τήν γέννησιν 
τών νυμφών πχρετήοησε τούς φρουρούς μύρμηκας 
βοηθούντας τήν φύσιν, καί διά τών σιαγόνων έκσχι- 
ζούσας τό άκρο·/ τού ιστού, όπως εύκολώτερον έξελθη 
ή κεφαλή, πιστεύει τις ότι ¡γνώρισε·/ έντελώς τά 
μικρά ταύτα  όντα. A i κατοικία: όμως αύτών δεν 
διδάσκουσιν ούδέν, οσον άλλα τινά. έργα, άτινα μετ ’ 
έκπλήςεως βλέπει τις τούτους έκτελοϋντας.

Ούτως έπί πχραδείγματι, τά κτήνη τω ν, τάς γχ- 
λακτοφόρους αγελάδας τω ν, τούς σταύλους των !. 
"Οσον περίεργον καί άν φαίνηται τό τοιοΰτον, πράγ
ματι όμως πλείστοι μύρμηκες έχουσ: τ ά ; γαλακτο- 
φόρους αύτών αγελάδας, άς περιποιούνται καί άμελ- 
γουσι, τάς άγέλας των, ας έγκλείουσιν είς ειδικούς 
σταύλους, ους θεωρούσιν ώς ιδιοκτησίαν τω ν, άς 
προστατεύουσιν εναντίον τών έχθρών τω ν, άς μετα- 
φέρουσι μεθ’ εαυτών, όταν μεταλλάττωσι κατοικίαν. 
Αί άγέλαι δ 'α ύ τα ι αποτελούνται έκ φυτοφθειρών 
καί ψηνών.

Οί μ.ύρμηκες μεταβαίνουσι πρό; άναζήτησίν των, 
χμέλγουσ: ταύτας, άπομυζώντες τήν κοιλίαν των, 
καί πλείστοι τρέφονται άποκλειστικώς έκ τής ζακ— 
χχρώδους ταύτης τροφής. Ούτοι γνωρίζουσι νά δια- 
τηρώσι ταύτας διχτηοούντες τούς κλάδους καί τάς 
ρίζας, έφ ’ ών βιούσι, κατασκευάζοντες πρός τούτο 
είτε εναερίους κατοικίας είτε ΰπονείους στοάς. Τά. 
μικρά ταύτα  ζώα άποτελούσι κυρίως τόν κύριον 
θησαυρόν αύτών. Ή  μυρμηκιά θεωοείται μάλλον 
ή ήττον πλούσια — ώς έπχυλις μετά τών αγελών 
της — έκ τού μεγάλου ή μικρού αριθμού τών ουτο- 
φθειρών. Αιά τούτο πρέπει νά ϊδη τις μεθ'όποιας 
λύσσης πολεμούσιν, όπως κατακτήσωσι δένδρο·/ μετά 
φυτοφθειρών, καί μεθ όποιας επιμονής ενίοτε κω
μικής άνεγείρουσι τάς φυτοφθείρας ταύτας. τάς με- 
γχλειτέρχς καί αύτών, ών ή προβοσκίς εύρίσκετα: 
πολλάκις βαθύτατα κεχωσμένη έν τώ  ζύλω. Αί φυ
τοφθείρα: άνθίστανται, άλλ ' ο: μύρμηκες μεγάλως 
φροντίζουσιν, όπι./ς μή πάθωσι τ ι .  Ά λλω ς τε άρκεί 
να ϊδη τ ις , τί·/: τρόπω άφίεται ·/’ άμ.ελχθή. διά νά 
βεβαιωθή οτι ή πράξις αυτη είναι εύάρεστος κύτη,
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καί ότι ή μετά το»ν μυρμήκων συμβίωσις είναι φ ι- 
λ ικω τάτη .

*

Ai μάχαι τών μυρμήκων είναι γνωστότατα: καί 
περί αύτών θά εϊπωμ.έν τ ινα . Οί μύρμ.ηκες πολε- 
μούσι κυρίως πρός σύλληψιν φυτοφθειρών καί α ΐχ- 
μ.αλώτισιν νυμφών, μελλουσών ν'άποτελέσωσιν είλω
τας, καί πολεμούσιν ενίοτε αγρίως καί διαρκώς. Οί 
τρόπο: τού μάχεσθαι διαφέρουσι τά  μέγιστα κατά 
τά  διάφορα είδη. Ό  περίφημος μύρμηξ ό διατηρών 
είλωτας, ή σπαρτιάτης μύρμης, έχει σιαγόνας ώ— 
πλισμένας δ:' αιχμών. Ούτος μάχεται, ανοίγω·/ τό 
στόμα όσον τό δυνατόν πλειότερον, καί προσπαθεί 
νά συλλάβη τήν κεφαλήν τού αντιπάλου καί κχτα- 
κερματίση ταύτην. Ετερος μικρός μύρμηξ μάχεται 
κρεμωμενος έπί τών ποδών τών μεγαλειτέρων καί 
άποσπών τούτους. "Ετερος άναρριχάτα: επί τής 
ράχεως τού αντιπάλου του, καί ένασχολείται νά. 
πριονίζη τήν κεφαλήν αύτού. όπερ κατορθοϊ τα 
χύτατα .

Είς τούς μ.ύρμηκας άπαντώμεν στρατιωτικήν 
τακτικήν, φρουράς καί προσκόπους, πολιορκίας, 
πόλεις άρπαζομίνας, τέκνα αίχμαλωτιζόμενα, ολο
κλήρους πληθυσμούς αίχμαλωτιζομένους, α ίχμα- 
λώτους καρατομουμένους, άπαντα τ ’ άπαντώμενα 
εις τούς αρχαίους άνθρωπίνου; πολέμους, εις τούς 
μύρμηκας μάλιστα κατά τρόπον μάλλον απόλυτον, 
διότι εκείνοι, οϊτινες κατεχράσθησαν τής κυριαρχίας 
καί τής τυραννίας, κατέστησαν δούλοι τών δούλων 
των καί κατεστάθησχν ανίκανοι νά ζήσωσι μόνοι.

Τοιοΰτόν τ : συμβαίνει εις τόν σπαρτιάτην μύρ- 
μηκχ· οί ερυθροί ούτοι βάρβαροι είναι κύριοι ισχυ
ροί καί δικαίως επικίνδυνοι- αί εύγενεϊς όμως αύτών 
χείρες ούδέποτε ήγγισαν τό ξύλο·/ καί τήν σφύραν 
άγνοούσι τήν τέχνην τού οίκοδομείν, καί τον τροπον 
τής ανατροφής τής νεαράς των οικογένειας· τά. εργα
λεία τής έργασίας αύτών κατασταθέντα ανωφελή, 
άπώλεσαν τήν συνήθη αύτών μορφήν ή σμίλη, ό 
πρίω·/ καί τό μυστρίον έξηφανίσθησαν άπό τών σια
γόνων. καί άντικατεσταθησαν ύπό δύο ξιφών κυρ
τών. όπλων φοβερών άλλ' ακαταλλήλων διά πάσαν 
άλλην χρήσιν πλήν τού φόνου καί τής αρπαγής. 
Ούτω διέρχονται τόν βίο·/ αύτών ολόκληρον πολε- 
μούντες καί κα ταστρέφο/τε; τούς ειρηνικούς αύτών 
γείτονας, όπως συλλάβωσ: τούς πολυτίμους τούτους 
είλωτας, ών έχουσ: τόσην ανάγκην, όσον τά νεογνά 
τής τροφού αύτών' διότι οί έκπεφυλισμίνοι ούτοι 
δεν δύνανται πλέον μόνο: νά. τραφώσι, καί θ' άπέ- 
θνησκον τής πείνης πλησίον τών εύγευστοτέρων 
έδεσμ.άτων, άν ύπηρέται άφωσιωμένοι δέν έθετον 
ταύτα  έν αύτώ τώ  στόματί των. Κατεστάθησαν 
ανίκανο·, νά τρώγωσι μόνοι καί χποθνήσκουσιν επί 
τής τραπέζης τής ϋπερπληρωμ.ένης φαγητών, αν 
εϊλως τις δεν θέση τήν τροφήν εις τό στόμα.

★

Ή  ποικίλη κύτη κοινωνική όργάνωσις, αί πα - 
τρια: αύται, τά  επαγγέλματα ταύτα , ό καταμε
ρισμός ούτος τής εργασίας, αί πολυάριθμοι αύται 
πόλεις ώς τό Λονδίνο ν και οί Παρίσιοι, καί ών

άπαντες οί κάτοικοι γιγνώσκουσιν άλλήλους, αί 
έχθραι αί μεταξύ πολιτών δύο γειτόνων πολιτειών, 
αί καλώς διωργανωμένχι καί υπερασπιζόμενα·, αύται 
χώραι, πάντα ταύτα  καταδεικνύουσι διανοητικήν 
πρόοδον μόλις κατ ελάχιστο ν ταπεινότερα·/ τών 
άγριων εκείνων ανθρωπίνων φυλών, τών παρατηρού
μενων έτι καί νϋν έν τή κεντρώα Αφρική καί τα ί: 
νήσοις τής ’Ωκεανίας. Οί μ.ύρμηκες έχουσ·. καί νε
κροταφεία.

Μάλιστα αληθή νεκροταφεία, εγκατεστημένα είς 
απόστασίν τινα απο τών μ.υρμ.ηκιών αυτών, καί 
έν ο ί; μεταφέρουσι τούς νεκρούς. Είς τά νεκροταφεία 
μάλιστα ειδών τινων διακρίνομ.εν τάφους πρώτης 
τάξεως διά τούς διακεκριμένους πολίτας, τούς κυ
ρίους τής πόλεως. καί κοινούς τάφους διά τόν λαόν. 
Οί καλοί ούτοι τάφοι κεϊντα: πλησίον άλλήλων 
κατά κανονικά; σειράς, έ·/ώ οί έτεροι συμμ.ίγνυντχ: 
φύρδην μίγδην άτάκτως. 'Επαναλαμβάνω ότι 
πάντα  ταύτα  παρετηρήθησαν καί πλείστα άλλα. 
άτινα μεθ' όλον τό ενδιαφέρον αύτών, επειδή μχκρός 
θά καθίστατο ό λόγος, τά παραλείπομεν.

Και περί τών γάμων τών μυρμήκων θά λχλή- 
σωμεν, περί τής ώρας ταύτης τού έρωτος καί τής 
ισχυρά; άπολαύσεως, καθ' ήν βλέπομ.εν ολόκληρα 
νέφη πτερωτών μυρμήκων ερωμένους καί έρωμ.ένας, 
ιπταμένους είς τόν άέρα τήν έσπεραν θερμής τίνος 
φθινοπωρινής ήμέρας, ριπτομένους έν τώ μ.έσω τής 
ήλεκτρισμένης ατμόσφαιρας ώς χορευτάς φανταστι
κούς, μεθυσμένους κατειλημμένους, ύπό μανίας, 
ύψουμ.ένους πάντοτε, καταδιωκομένους άδιαλείπτως 
έ·/ τώ χρυσώ καί τή πορφύρα τού δύοντος ήλίου. 
άναζητούντας κατά τά  ύψη στήριγμά τ ι ,  συγκρα- 
τουμένους εις τάς κορυφάς τών πύργων, τών κω- 
δωνοστασίων τώ·/ στενών, καί κυλιομένους μ.ετά 
τοσαύτης παραζάλης, ώστε τήν αύτή·/ εσπέραν, 
κχτευνχσθέντος καί έξαντληθέντος τού πάθους, άνευ- 
ρίσκου'σιν ώς τέρμα τού ειδυλλίου τόν θάνατον. Οί 
σύζυγο: ήλικίας μόλις δώδεκα ήμερων χποθνήσκουσΓ 
καί ό ήλιος τής επομένης φωτίζει μόνον τά  πτώ 
ματα αύτών. Αί σύζυγοι άφαιρούσι μόνα: τάς πτέ
ρυγας αύτών, ούτω καί δ·.' αύτάς ό έρως λήγει. Οί 
ούόέτερο: μ.ύρμηκες αμέσως κχτχφθάνουσ: πέριξ 
αύτών, βοηθούσιν είς τήν ταχύτερα·/ έςάρθρωσιν 
τών πτερύγων, τά ; περιποιούνται, τάς διατρέφουσι 
καί άναμένουσι τούς πολυτίμους καρπούς τής με
θυστικής ταύτης ώρας, τά ώά. τό μέλλον τής κοι- 
νότητος. Ι ΐράγμ ατιή  ώρα αϋτη ήρκεσε πρός γονι- 
μοποίησιν τής πτερωτής παρθένου, ήτις καταστα- 
θείσα μήτηρ καί έστερημ.ένη τών πτερύγων αύτής, 
μεταβαίνει νά διέλθη έν τή μυρμ.ηκιά οκτώ ή έννέα 
έτη διαρκώς τίκτουσα.

*

Έ κ πάντων τούτων πείθεται τις, ότι ύπό πάσας 
τχς επόψεις ό κόσμος *τών μυρμήκων είναι περίερ
γος. άξιος νά έφιλκύση τήν προσοχήν τού παρα- 
τηρητού, κόσυ.ος βεβαίως διάφορος τού ήμετε'ρου, 
έν ιό όμως ή έξετασι; άποδεικνύει διανοητικήν υπε
ροχήν, ήν δεν θά παρεδέχετό τις, άν μή πάντα 
παρετηρούντο μετά πολλής τής ακρίβειας. ’Ιδού
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ό έν ΓΙχρισίοις ελλη ν ισ τή ς

μικρόν ον, ôrtsp βχέπτεζα ι .  Εν τούτω ας παρκμεί- 
νωμεν. Ό  εγκέφαλος του μ.Ορμηκος βχέπτετα ι  καί 
εγκλείει κόσμον ολόκληρον εντυπώσεων, ιδεών, συλ
λογισμών, κρίσεων. 'Ιδού τ ; έπεΟύμουν κυρίως νά 
υποβάλλω εις τήν κρίσιν των σκεπτομένων επίσης 
ανθρώπων.

Είχον τήν περιέργειαν ν ’ αναζητήσω πόσον ζυ
γίζει τοιοϋτός τις εγκέφαλος. Λιά να το μάθω, 
έζύγισα ουδετέρους μύρμηκας ( των λοιπών μή υπο
λογιζόμενων) διαφόρων ειδών καθ' ομάδας εκατόν 
καί εύρον μεταςύ άλλων αποτελεσμάτων, ότι εκατόν 
ερυθροί μύρμηκες, οι συχνότεροι παρ' ήμϊν, ζυγίζουσι 
15 εκατοστά τού γράμ.μου. Εις αύραν- ;  λοιπόν ζυ
γίζει εν καί ήμισυ χιλιοστόν του γράααου. Κατά 
τήν αυτήν μέθοδον εύρον, ότι τό βάρος τής κεφαλής 
είναι τό τρίτον του όλου σώματος, τ. δε άνατου.ικτ, 
δεικνύει, ότι τό εγκεφαλικόν νευρικόν σύστημα ισο
δύναμε! πρός τό τρίτον τού βάρους τής κεφαλής. 
Έ κ πάντων τούτων συμπεραίνεται, ότι ό εγκέφαλος 
τού αύραν,κος ζυγίζει περίπου τό δέκατον τού ό ν 
έους τού τώαατος. ήτοι 15 εκατοστά τού χιλιοστού 
τού νράααου. Εν τω  πολλοττν,αορίω τούτω τής 
εγκεφαλικής ϋλν,ς σχημ.κτί,οντζι καί ένεργούσιν 
άπαοαι αί ίδεαι.

[Ο . F la m m a r io n ]

Μετά.υε .  Ν. X. ΔΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Φ ιλ ο λ ο γ ικ ά

Τ  ή ν π  α ρ ε λ  0 ο 0 τ  x ν  11 x ρ α σ κ ε υ ή  ν , ” ·> 'Λ π  ρ ·.- 
λίου, απεδ ίω σεν έν Λ ρ τη  . ΰποκύφας ε ί;  σ τη θ ικό ν νόσημα, 
ό π ο ιη τή ς  καί λογογράφο; Κ ώ σ τα ; Κ ρυσ τάλλη ς. Κ α τα γ ό 
μενο ; ε ; Ί ω χ νν ίνω ν . £ I / s ν εςορισΟή έκείΟεν, ενεκχ π χ-  
το κ ιίτ ικ ώ ν λόγω ν, ζχ ί κ ατα φ υγώ ν ε ι; τ η ν  Ιέ λ λα  οχ προςέ- 
πορίζετό -χ  πρός τό ζή ν  κχτ χρ/χ; ώ ; στο ιχειοθέτη ς z χί 
κατόπ ιν ώς ϋπχλλν,λος. Έ ν  τώ  μ ετα ξύ  ήρχ ισε νά δημο-  
σ ιεϋη  εις διάφορα περιοδικά κ α ί εφη μ ερ ίδ α ; τ χ  πρω τόλεια  
τή ς  δ η μ ο τ ικ ή ; του Μ ούσης. τχ  όποίχ έχρίδησχν ευμενέ
σ τα τα . Ιίίς τόν ψ ιλχ δ έλφ ε ιο ν  δ ιαγω νισμόν έ τυχ εν  επαίνου  
ή συλλογή  του « Ό  Τ ραγουδ ιστή ; τ ή ς  Σ τά νη ς καί τού 
Χωριού» τ ή ν  όποιαν έςέδωχβ κατόπ ιν ε ί; ιδ ια ίτερον τεύχος. 
Ι!ρό χ ύτή ς ε ιχ εν έκδώ σει τ ίι Α γροτι-χά  π ο ιή μ α τα , κατόπι 
δέ τχ  Π εζο γρ α φ ή μ α τα , ε ικόνα; κ α ί δ ιη γ ή μ α τα , έκτακτου  
Ουνάμεως. Ό  Κ ρυστάλλης τόσον ε ί; τχ  πεύχ του. Οσον ε ί; 
τχ  έμ μ ετρ α  έργα του, ενεπνέετο  έκ τω ν  δ η μ ο τικ ώ ν π χρχ-  
δόσειον, έκ τού άγνοδ ελλη νικο ύ βίου, έγραφε ο'ε α μ ιγ ή  
τ ή ν  γλώ σσαν τού λαού. Λ ν καί πολύ νέο; χποΟχνών. έν 
το ύτο ι; χφήκεν έργον φ ιλολογικόν πολλού λόγου αίτιον 
Προσεχώς εις τ η ν  Έ ο τ ία ν  τ ή ;  όποιας ό Κ ρυστχλλης δ ιε- 
τέλεσε συνεο γχ τη ς. Oit γρά-ύωμεν περί χυτού έκτενέστερον.

—  ’ Λ ν χ γ  ρ ά φ ο μ  ε ν τ ή ν  χ ρ τ  ι ε χ ό ο Ο ε ϊ σ χ ν  
υπό ’Α λέξανδρου Μ. Κ χράλη  (έν  ’ ΛΟ ήναις, τ ύπ ο ι; ΙΙχπα- 
γεωργίου I89 4  μετάφρχσ ιν τ ή ;  σ υγ γρ α φ ή ; το ύ  I’a u l  ( ■ i-  
r a r i l  τ ή ;  έπ ιγρ αφο μένη ; Μ η ν α ίω ν  ’Α γωγή  κατά  τόν Ιό’ 
κ α ί Λ’ α ιώ να  π . X . Το β ιολίον τούτο  τού G i r a r d  χτιωΟεν 
δεύτερα; έκδόσει»; τρ ία  έ τη  μετά. τή ν  δημοσίευσ ιν τή ς  
π ρ ώ τη ς. ήλέγ/Ο η μεν έπ ί τ ισ ιν  άναχριδεία ις. ά λ λ  ’ ε ίνα ι 
ούδέν ή ττο ν  κ α ί δ ιδακτικόν κ α ί λ ία ν  επαγω γόν. Λ·.χ τούτο  
ε ίνα ι έπχίνου άξιος ό φ ιλοπονήσχ; μετάφρχσιν αύτού κατά  
τό  εφ ικτόν ακρ ιβή  κ α ί κ α λή ν , δεν αμφ-βάλλομ εν δε οτι 
πολλήν Οχ δφείλω σ ιν  χύτώ  χάρ ιν  έκεϊνοι τω ν  ήμετέρω ν, 
ο'ίτινες ε ϊτε  έξ α ν ά γ κ η ; ε ίτε  κ α ί απλώς έκ φιλομαΟεία; 
ασχολούνται περ ί τα  το ια ύτα  σπουδάσματα καί δεν έχουσι 
τ ή ν  ευκολίαν νά άνα γ ινώ σκω σ ι τό πρω τότυπον. Χ ημειρύ-  
μεν έν παρόδιο ότι έν σελ. 3 0  σ η μ . κατά. λάθος προφανές 
έγράφη  πρόκειτα ι περ ί τού χωρίου τού Χαρμίδου τού Ι ΐ λά-  
τωνος : Α ν τ ικ α θ ισ τ ώ  τό Βασίλης διά τού Β ασιλικής, όπερ 
ε ίν α ι ή  α λ η θ ή ; γρ α φ ή . Ί Ι  ορθή γραφή  ε ίνα ι Βασίλης, ή ν  
κ α ί παοέλαβεν ε ί; τό π λα τω νικό ν κείμενον ο G i r a r d .  — η -  
μειω τέον ακόμη ό τι τό α ττ ικ ό ν  'ΰήφ ισμχ. ό πρώ το ; εοημο- 
σίευσεν ό Κ ουαανούδη ; κ α ί όπερ έδιυκεν αφορμήν ε ι;  οιορ- 
Οωσιν το ύ  χωρίου τού ΙΙλατωνος. έχ ε ι τόν α ττικόν τύπον  
Β α σ ίλη ; όχ ι Β ασ ιλε ία ;, ώ ;  ε ίχ ε  γρχύ/ή μ ετά  θα υμ α σ τή ; 
ά λλω ς δςυνοίχ; πρό τ ή ;  εΰρέσεω ; τού ψηφ ισυ.ατος ό εν 
λόοπ χτ κ α θ η γ η τ ή ; L o c sc k l·  δ ιχ γνώ σ χ ; τό  νόσημα τού 
χ (ορίου κ α ί επ ιχ ε ίρ η σ α ; τ ή ν  θεραπείαν του

— L2 ;  σ υ ν έ χ ε ι α ν  τ ο ύ  " Φ ιδ ; έ κ τ  ώ  ν Ιό ν ο ο ν » 
π εε ί τού όποιου έγράόαμεν έν τώ  προηγούμενοι φ ύ/ λω . ο 
κ. ΙΙλάτω ν Λ εακούλης. έρέδωκεν 6πό τόν τ ίτλο ν  Ι'γι- 
ε ινή  καί ΊΙΟ ική» μ ελ έτη ν  περι τ ή ;  κ ατα λλη λο τέρ α ; δ ια ι-  
τ η ; .  έν ή  συνή γα γε  όλα τά  υπέρ τ ή ;  φυτο φ αγ ία ; επ ιχ ε ι-  
ρήν.χτα . Τλ; γνω στό ν ό κ. Λ ρακουλη; εινε ενΟουσιώοη; 
ο υτο ΰα γο ;. από δ εκ α ετ ία ; ουδέποτε φ χ γω ν κρέας.

Δ  I Ο Ρ Θ Π  Σ I Σ
,ι Έ ν τινι στ,-επιΛσε: τη ; περί Χ/ολ.ή; των Αο;αράδων πραγ- 

αατειας. άνακρ.όώ; έγράφη ότι ό άν ΐρ ιά ; του Χ/ουλιμόούργου 
:·ν; εοχον τού Ιωάννου Μασία Μυρ/.αιτερ, ενώ ουτο; μονον 
πσοτομήν χύτου εγλυψεν, ή τι; εΰρίσχεται εί; τόν ναύσταθμον τή ; 
Βενετία: '< 1 έν τή πλατεία τή ; Κερ/.ύρα; άνορια; τού σραταρ- 
^υυ εκείνου είνε έργον του 'Αντωνίου Κορράδινη Ι'ύστη:."

Γ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ


