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Τι δεν άπεργαζονται αί υπέρ του απολύτου δι
καίου καί της ελευθερίας πρό πάντων έπανκστάσεις 
τών λαών ! Αΰται ώς τοκετοί πολύμοχθοι καί 
πολυώδυνοι, ενώ άνκτρέπουσι πρόοριζα καθεστώς 
την προτεραίαν έτι φαινόμενο·/ εις πολλούς αιωνό
βιο·/, έτέρωθεν ανάγουσιν έκ τών κατωτατων κοι
νωνικών στρωμάτων εις τά ανώτατα τε’ως ασήμους 
καί άφανείς, έπιπλέοντας η δ η καί άνθούντας καί 
ακμάζοντας. Αύται είνε δημιουργίαι. διότι αί εν 
κακίαις καί άμαρτίαις γηράσχσχι κοινωνία·, έςχ- 
γνιζόμεναι τότε διά τών έλλογων καί δικαίων ¿πα
ν χστάσεων. άναζυμούνται καί παράγουσιν έκ τής 
άρσεως τής πιεσεως τής έλευθερίας καρπούς φυτι
κούς καί άβιάστους, ώς υ.ύκητχς ποοτεοον υπό τήν 
επιφάνειαν του έδάφους συνεσπειρωμένους καί κε- 
χωσμ.ένους. Καί τότε, έν τή ανέτω εκείνη καί 
άνεπισ/έτω έκφύσει. δύναταί τις νά ίδη καί άπο- 
θαυμ.άση άνατρεχούσας εις ύψος καί σπχργώσας 
τάς έκ τής φύσεως καί τή : y ρήτεως τών περιστάσεων 
άναδεικνυμένας ικανότητας, αφανείς τε’ως γεωργούς, 
έργάτας, ναϋτας εις στρατάρχας καί ναυάρχους, εις 
νομοθετας καί κυβερνήτας. εις σοφούς καί λογίους 
καί ποιητάς διασήμ.ους καί εύδοκιμωτάτους δημιουρ- 
γουμένους, διότι τά κωλύματα έγένοντο εκποδών, αί 
δικλείδες έστράφησχν ήδη άντιθέτως καί ο τέως συν- 
θλιβόμενος άτμός ¿ςωρμ.ησεν έν άκατασχέτω φορζ 
έκπλήττων τούς έν τή προτερα άπακαρωτική κατα
στήσει διακειυ.ενους όροτούς. Λί δέλτοι τής πχγκο- 
σμίου ιστορίας πρόκειντχι αψευδές τούτου μαρτύριο·/.

Ί'οϋ κοινωνικού τούτου νόμου δεν ήτο δυνατόν 
νά έςαιρεθή καί ή Ε λλάς, ή '/ώρα εκείνη, ήτις έκ 
τοιούτων έκτακτων περιστάσεων άνέδειζε πάλαι τε 
καί πρό ού πολλού /ρόνου και εις περιωπή·/ άνή- 
γαγε πνευυ.ατα, άπερ άλλως έκ τών προτέρων 
κρατουντών τύπων καί περιορισμών ήθελ.ον πτήσ- 
σοντα διατελεί έν διηνεκεϊ άγονότητι καί άφχνείχ. 
Καί ένα μή ά.νχτρέχωμεν εις τόν καλλίρρουν τής 
Μεγάλης ήμών Έπαναστάσεως ποταμόν, ύφ ’ ού 
τοσαύται πρότερον άγονοι και χέρσοι φαινόμενα! 
γα ια ι κατηρδεύθησαν. λαμβάνομεν 'έν μόνον περί 
τούτου παράδειγμα έκ πλείστων οσων άπο τής 
δυσμ,οίρου εκείνης καί άτυχούς τής τού 1866 έπα
ναστάσεως τής Κρήτης.

i Iρό τής έπαναστάσεως ταύτης έζη έν Χανίοις 
άπορος οικογενειάρχης, έχων μικρόν ρωποπωλείον 
I ά/τάρικονί έν στενωπώ τιν: 'τής πόλεως. κατά τά 
Μπογατσατψ.δικα λεγόμενα, Ιωάννης Ιίαρώδης κα-
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λουμένος. Ούτος έκ Χίου καταγόμενος εύρέθη έν 
Κρήτη μετά τήν έπανάστασιν τού I 8*2 I . σπουδάσας 
δε πρό αύτής έν τώ έκεί διασήμω γυμνασίω, πρός δε 
καί άκροασθείς έν Άνδρω έπί τινα χρόνον τόν Ηεό- 
φιλον Καίρην, ην κάτοχος ούχι μόνον γνώσεων ικα
νών. άλλά καί στοιμυλίας και πειθούς γοητευτικής 
και κηλητικής. Τις έκ τών έκ Χανιών σπουδαστών 
ποό πάντων καί οοιτητών δεν ενθυμείται τόν βραχύ-

I - * · » · V * » '  ,7ω;./.ον y. εν cfcstvov v.y.\ υττοσ/.α,οντα τον ττοοχ καί 
διοπτροφόρο·/ γέροντα, άλλ’ ώραίον καί νεάζοντα τό 
πρόσωπον : Τις έ ί  αύτών καί άλλων δέν ένωτίσθη 
θεόσοφα, ύψίστης ηθικής σπουδαιότητος μεστά καί 
πατριωτικής αυταπαρνήσεως ανάπλεα ρήματα : 
Εν θέρει κατά τάς διακοπής, 5τε οί μαθηταί καί 

οοιτηταί τών γυμνασίων καί τού πανεπιστημίου 
έπανέκχμπτον έκ Σύρου καί Αθηνών εις Χανία, τό 
μικρόν τού ΙΙαρώδου άχτάρικον ην αυτόχρημα έντευ- 
κτήριον πολυφοίτητον καί πολυφίλητο·/, διότι ό 
όντο>ς έκείνος φιλόσοφος καί πατριώτης συνεκάλει 
εις πανδαισίαν πνευματικήν τήν σπουδάζονταν νεο
λαίαν. έκάλει αυτήν εις ασχολίαν έν σχολή, κατά 
τήν περί τούτου πραγματείαν τού μεγάλου τής 
Πρεττανίας γέροντος, έκραζε·/ έκεί. ώς ή ό’ρνις τά 
νοσσία αύτής, όπως θάλψη αυτήν ύπό τας θερυ.ο- 
γόνους αυτού πτέρυγας. Έ ν τώ πενιχρώ ρωποπι,ι- 
λείο j τού ΙΙαρώδη, άναμιμνήσκοντι τό παρά Ξενο- 
φώντι ήνιοποιείον τού Σωκράτους. ¿τελούντο αληθώς 
μ.υστήριχ, άλλ έν αναπεπταμέναις τα ίς θύραις* 
άνεπτύσσοντο καί άνε'λίσσοντο έν αύτώ , άνεσκο- 
πούντο.καί ανηοευνώντο πάνθ ’ όσα οι σπουδασταί 
καί φοιτηταί τό δικρρεύσαν σχολικόν έτος είδον καί 
ήκουσκν, έδιδάχθησαν καί ήκροάσθησαν. διότι ό 
πρακτικός έκείνος διδάσκαλος έκέκτητο αληθώς έκ 
τής μαθήσεως, τής άδιαπαύστου άναγνώσεως καί 
ασχολίας καί τής εμπράκτου πείρας δύναμιν καί 
ικανότητα ού τήν τυχούσαν,ου μόνον έν πα.ντί σχεδόν 
τού επιστητού χώρω. άλ.λά καί έν τώ  τού ιδεώδους 
καί μεταφυσικού κοσμώ. Είνε αληθές ότι έκίνει τήν 
υποψίαν τών παππάδων καί βέηδων καί αγάδων 
τής πόλεως καί έτι μάλλον τήν τού ορθοδόςου κλή
ρου, διότι πολλάκις έγίνετο χρήσις και εφαρμογή 
πολλών λεγομ.ένων έπί τής τρεχούσης έγχωρίου 
πολιτικής καί κοινωνικής κχταοτάσεως καί ο ά.νηρ 
έχχρακτηρί,ετο ύπο τού πλήθους το μ.εν ώς φραγκ- 
μ.ασσώνος, το δέ ώς Ινκϊριστής. διότι είχε το άπρίς 
ού μόνον τών απειροπληθών διδαγμάτων τού μεγάλου 
αυτού συμπολίτου Κοραή. αλλά καί τών αρχών 
τού διδασκάλου αύτού Κάιρου καί τών περί θεοσε 
βείας πραγμ.ατειών τού Γλαυκοπίδου, άλλά τούτο 
προς ίδιον ένασχόλημα και εντρύφημα, ούδεποτε 
αύτού φωραθέντος ώς τείνοντος εις τοιούτον προση
λυτισμόν. Ό  ίίίος αύτού διέρρεεν άπας εις αγαθο
εργόν καί μορφωτικήν έπίδρασιν τής έν Χανίοις 
κρηττκής νεότητος· κατά τό περί Σωκράτους «πα ί 
ζων ούδέν ήττον ή σπουδαίωνβ τού Ξενοφώντος, 
πλέκων καί χύτός περιπόδια πρός πώλησιν έν τώ 
μικρώ αύτού ρωποπωλείω, καί διχλεγόμενος άδια- 
λείπτως καί τα πάντα έίονυχίζων, έλυσιτέλε: τοίς 
άκούουσιν.

Γοιούτος ό όίος καί ή πολιτεία τού άγαθού
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¿κείνου γέροντος, πολίτου καί πατριώτου, τοϋ λε- 
ληθότως κα; έν άοκνε ία κατά τό φιλοσοφικόν πα 
ράγγελμα βιοϋντος, άλλ ’ άπειρων ίππων δύνχμιν 
μορφωτικήν κεκτημένου. Εύρεθείς ούτος υ.ετά τήν 
λήξιν τοϋ Ίεροϋ Άγώνος έν Χανίοις, ότε ό άργων 
ήδη τής Κρήτης Μεχμέτ Λλής τής Αίγυπτου 
συνίστα έν τή νήσω τά  υγειονομεία, συνεστάθη 
τή μερίμνη τοϋ Χίου έμπόρου Σπανούδη είς τόν έν 
τώ  τότε με'γα δυνάμ.ενον παρά Μουσταοά πασσά 
τώ Γκιρητλή λεβαντίνο·/ ιατρόν κα: σύιεβουλον 
αύτοϋ Καποράλαν. ό όποιος ευρών αύτόν ικανόν 
καί άςιον, διώρισεν υγειονόμον έν τώ λιυ.ε’νι τών 
Σφακιων Λουτρώ. Έκραγείσης όμως τής τοϋ 184 I 
επαναστάσεως ( τής τών Xαιρετών ). έπαύθη ο’>ς 
ύποπτος και ούτως επανήλθε·/ εις Χανίχ καί διήγε 
τοϋ λοιποΰ, ώς έν τοίς άνωτε'ρω εξετέθη. Υ π η 
ρετών δ έν Σφχκίοις ένυμφεύθη λαβών σύζυγον έκ 
τοϋ ιστορικού άπό ενετοκρατίας πολυκλάδου οίκου 
τών Σκορδυλών, γυναίκα αληθώς άντιάνειραν κα: 
πελώρια·/, αυτός ό βραχύσωμος καί ύποσκάζων τόν 
ετερον τών ποδών έκ τής καταστροφής τής Χίου. 
προς δέ κα: ώραιαν. ε ;  ής έκτήσατο πολλά καί 
ώραία θήλεα πρό πάντων τέκνα, έν οις καί ό Όηυ.ι- 
ζόμενος νϋν έν Γαλλία δραματικός ποιητής υιός αύ
τοϋ Αλέξανδρος. Άρξαμένου δέ κα: τοϋ πολύπαθους 
καί δεινοϋ τριετοϋς εκείνου άγώνος τής δύσμοιρου 
καί παναπότμου νήσου τώ 1866, μετηνάστευσε 
κα: ο πρεσβύτης ήδη ΙΙαρώδης μετά τών άλλων 
Κρητών εις Πειραιά, ένθα φαίνεται καί άπεβίωσεν.

Ο έν λογω δέ υιός αύτοϋ Αλέξανδρος διδαχθείς 
έν Χανίοις τά πρώτα γράμματα ώς καί παρά τοϋ 
πατρός αύτοϋ, κάτοχος δ ’ ώς έμάθομεν καί τής 
Ιταλικής γλώσσης ίκανώς, δέν έπανήλθεν εις Κοή- 

την, άλλά μετέβη είς Ιταλίαν πρός σπουδήν επι
στημονικήν. Εκεί, έν Μεδιολάνοις πρό πάντων, εύ- 
ρίσκομεν αύτόν τούς υστέρους τούτους χρόνους δια- 
πρέποντα έπ: μαθήσε: κα: ποιητική μορφώσει. Καί 
επόμενον ήτο ό υιός τοϋ Ίωάννου ΙΙαρώδου. ό έξ 
ουτω μουσοτραφούς πατρός έκ παίδων έποικοδομού- 
μενος. εάν οψε'ποτε έτύγχανε τοιαύτης ευκαιρίας, 
οιαν προσεπόρισεν αυτώ ή έπανάστασις εκείνη τής 
Κρήτης, νά άποβή ό .τ; έξαίρετον. άκρότης καθά 
παραδίύοτα: καί παρίστατα: έν τοίς όμοτέχνοις 
αυτοϋ.διότ: άπεβη ποιητής δραματικός πρωτότυπος, 
άληθής εν τή άνθρωπίνη σκηνή δημιουργός Καί 
ήδη πλήν άλλων προτέρων έν τή δυσχερεστάτη 
ταυτη σταδιοδρομία θριάμβων αύτοϋ. οίτινες ¿ση
μείωσαν τήν άπό Μεδιολάνων κα: Γενουης μέχρι 
11αρισίων άπότινων έτών δραματικήν αύτοϋ πορείαν 
εσχάτως ή Γαλλική Ακαδημία, διαθέτουσα τό βρα 
οείον I u ir a c  ύπέρ τοϋ άρίστου παρασταθησομένου 
έν τώ  Γαλλικώ θεάτρω τό έτος 1893 δράματος, 
άπένειμεν αύτό είς τόν Ελληνα δραματουργόν Αλ έ
ξανδρον IΙαρώδην. βραβεύουσα τό έμμέτρω; διεξα
γόμενο·/ αυτού πεντάπρακτο·/ δραμα. «ή Βασίλισσα 
Ζουάννα». Οϋτω γενναία καί αδρά πλειστάκις τα 
εκ τής μογοστοκου τών έθνικών επαναστάσεων Εί- 
λειθυίας προφαινόμενα τέκνα, διοτ; α: τοιαϋται ε
παναστάσεις τυγχάνουσ: θεία: εν άνατροπαι; δη-
</ ΙΛ·|··'· 7 I
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—ηρός καί παγερός βορράς, έγείρων καί στροβι
λίζω·/ νεφέλας κονιορτοϋ, διελαύνει διά τών οδών 
τών Αθηνών συρίζων, κα; κάμπτει τούς άπεξηρα- 
μένους κλάδους τών καχεκτικών δένδρων. Καί μα- 
στιγούμενος ύπ αύτοϋ ανέρχεται διά τής οδού Νοσο
κομείου, τής σημερινής όδοϋ Ακαδημίας, πρό: τό 
έ·/ Νεαπόλει γυμνάσιο·/ είς ϋπολοχαγός, κρατών άπό 
τής χειρός παιδίον δεκατετραετές.

Αισθάνεται παγωμένη·/ τήν χείρά του καί κύπτω·/ 
πρός αύτό μετά στοργής.

— Κρυόνεις πολύ, τώ λέγει, Νίκο, τρέμεις αγα
πημένο μου π α ιδ ί!

— Ν αι’ πολύ κρυόνω, κύριε ΰπολοχαγέ.
— Δώσε μου νά κρατήσω τά  βιβλία σου- κούμ

πωσε τώρα τό μανδύα σου, καλά. Σήκωσε καί τό 
γιακά. Έ τσ ι- περπάτε: τώρα γληγωρότερα.

— Πολύ καλ.α. κύριε ΰπολοχαγέ.
— Πάλι, κύριε ΰπολοχαγέ. Τί κακό ποϋ μου 

κάνεις νά μέ όνομάζης έτσι. άν ήξερες! Γ ιατί, 
Νίκο μου. δεν μέ λες πατέρα σου: Α ! Νά τόν 
άκουα αύτό τό λό-Ό άπό τό στόυ.α σου, πχτε'οχ. τ ί 
καλο ποϋ θά μοϋ έκανε στήν καρδιά.

— Μά. άφοϋ δέν είσθε πατέρας μου, κύριε ύπο- 
λοχαγέ. πώς νά σάς τό λέω ; ψέμματα : Έ τσ ι δεν 
έχω τό θάρρος, πώς νά σάς πώ. δέν μοϋ έρχεται.

— "Α ! θά μοϋ τό έλεγες ψέμματα : Τότε καλλί
τερα ποϋ δέν σοϋ έρχεται νά μοϋ τό λές. Γιατί 
ποτέ. παιδί μου, δέν πρέπει τά χείλη νά πλαστο
γραφούν τήν καρδιά, ποτέ. Ολαις τοϋ κόσμου ή 
εύεργεσίαις, όλη ή άγάπη, δέν είναι, φαίνεται, ά.ρκε- 
ταϊς γιά  νά δώσουν στόν ξένο αύτό τό γλυκό όνου.α' ί _ „ ν * *
τοϋ πατέρα. Εμένα όμως, ξέρεις. Νίκο, μ/οΰ έρχε
τα ι να σέ λέω παιδί υ.ου. καί ουτε υ.ποοώ να. σέν ' , ·* « · νφαντασθώ ά’/.ληώς. Γιατί μέσα σ αυτό τό όνομ-α 
κλείω όλη τήν άγάπη, όλη τή λαχτάρα ποϋ ξεχει- 
λ.ίζε: άπο τήν καρδιά υ.ου γιά  σέ, σάν νά μοϋ είχε 
δώσει αληθινά ο Θεός αύτή την ευτυχία, σάν νά 
ήσουν αληθινά αίμα τής καρδιάς μου.

Κα: τους λόγους τούτους έπρόφερε μετ' αρρήτου 
συγκινήσεως ό Κίμων, κα: τήν μορφήν του τήν 
εύγενή κατηύγαζεν ή στοργή καί έσκίαζεν ή μελαγ-

.  ,  .
Ι’οτε ο μικρός Νίκος βλεπων τήν θλίψιν, ή όποια

διεχύθη έπ; τής φυσιογνωμία: τοϋ ύπολοχαγοϋ 
Ανδοεάδου, μέ μειδίαμα αλλόκοτου, ανθρώπου 

ηναγκασμένου νά ϋποχωρήση είς ανόητο·/ άδυνα- 
υ.ίαν. απηντησεν.

— Άφοϋ αύτό σάς ευχαριστεί, τότε καί έγώ εις 
τό έξη: δέν θά σάς κράζω άλληώς. παρα μόνον 
πατέρα μου.

— Ευχαριστώ, αγαπημένο υ.ου παιδί, είπε·/ έν 
έκστάσε: ευδαιμονίας ό Κίμων—Λεν ήςεύοεις πόσο
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καλό μοϋ κάνεις έτσι- γ ιατί άν δέν μέ αγαπούσες 
σύ, ποιόν θά είχα νά μ.έ πόνεσα, στον κόσμο;

Καί ¿σπόγγισε δάκρυ χαράς, ΰποτρέμ.ον εν τώ 
κανθώ τοϋ οφθαλμού του. χωρίς διόλου νά προσέξη 
ούτε εις τό·/ τόνον τής αδιαφορίας, μεθ ής απήγ
γειλε·/ ό μικρός τήν φράσιν εκείνην, ούτε εις το 
μειδίαμα το στρυφνόν, μίγμα ειρωνείας καί οίκτου, 
ούτε είς τό πλάγιον βλέμμα, τό οποίον έρριψε προς 
αύτόν ό νεανίσκος, καί τό οποίον έξέφραζεν εύγλώτ- 
τως άμετρον δυσφορίαν, ώς νά έλεγε κατά διάνοιαν: 
Τί ανυπόφορες παραξενιαίς ποϋ έχει. <~>εε μου, αύτός 
ό προστάτης μου!

Καί ήδη έφθασζν προ τής θύρας τοϋ γυμνασίου 
τής Νεαπόλεως.

—Νά προσεχής, Νίκο, εις τό μάθημά σου, καί 
νά μή στε'κης εις τό δρόμο, όταν σχολάσγ,ς. Είναι 
επικίνδυνο αύτό με τό βορριά πού φυσάει. Εχω 
στρατοδικείο σήμερα κα: δέν Οά ήμπορέσω νά. έλθω 
νά σέ πάρω.

-—Καλλίτερα, κύριε ΰπολοχαγέ. ζ όχι, πατέρα 
μου, ήθελα νά ειπώ. Γυρίζω μοναχός υ.ου' μήπως 
είμαι κανένα μωρό: Κα: έξολισθήσας μετ αισθή
ματος άνακουφίσεως τών χειρ ών τοϋ Κίμωνος. είσ- 
ώρμησεν ό μικρός εις τήν αυλήν, φωνάζω·/ κα: θο
ρυβώ·/. ώς πτηνό/ άπολυτρωθέν τού κλωβού.

Τις είναι ό μικρός ούτος του όποιου τήν αγάπην 
διψά τόσον τοϋ Κίμωνος ή καροία: ΙΙοίαι περιστά
σεις εΐλκυσαν τόσο·/ τήν άπομονωτικήν ¿κείνην φυ-

πλειστόν αύτής, όπως άνταποκριθή εις τάς δαπά
να ; τής διατροφής τοϋ ορφανού παρά ξένης γυναι- 
κός. Ό ταν δέ έγένετο πενταετές καί ήδύνατο τότε 
ούτος νά άνχπληρώση τής μητρός τάς φροντίδας, 
τή άδεια τοϋ διοικητοϋ του, το παρέλαβε μεθ ε
αυτού είς τό παράπηγμά του. Αύτός έκτοτε ήτο 
καί μήτηρ καί πατήρ τοϋ μικρού ¿κείνου ορφανού.

*0 Άνδρεάδης πολλάκις ίστατο ρεμβός. προσ
βλέπω·/ συμπαθώ; τόν πατέρα τόν εργαζόμενον 
έκεϊ, κυπτοντχ έπί τού ακμωνος μέ τήν ρίνην, ή 
τήν σούραν άνά χείρας. περιρρεόμενον ύπο ιδρώ- 
τος. καμπτόμενον -λειότερον ύπο τής οδύνης ή 
ύπό τών κόπων κα: παρ' αύτόν τήν χαρωπήν μορ- 
οήν τοϋ πενταετούς Νίκου, παίζοντος καί κυλιο
μένου παρά τούς πόδας τοϋ πατρός του, μέ το 
αμέριμνο·/ μειδίαμα, με τήν άφρόντιδα χαράν τής 
τρυφερά; ηλικίας.

Λιά τοϋτο άλλοτε εύρισκε λόγον τινά παραμυ
θίας διά τόν πατέρα, άλλοτε έφερε παίγνιον ή 
γλύκισμα διά το μικρόν, καί οϋτω ή έκ τοϋ παρα- 
πήνυ.ατος τοϋ οπλοποιού Βερτή διέλευσις τού Κί
μωνος έκομιζε πάντοτε τήν χαράν είς τον μικρόν, 
τήν παραμυθίαν είς τόν πατέρα.

ΙΙάντοτε οί ά.τυχήσαντες έν τώ  βίω συυ.πονοϋν 
τούς δυστυχείς. Διέβλεπε δέ ποιάν τινα  αναλογία·/ 
μεταξύ τής τύχης του, καί τής τύχης τοϋ πτωχού 
¿κείνου ΰπαξιωματικοϋ, άπό μόνης τής ύπάρξεως 
τοϋ οποίου είχεν άναρτήσε: ό θάνατος τό μέλλον 
τοϋ μικρού ¿κείνου όντος.

— Τ ί θά έγίνετο. <->= = υ.ου. διενοεϊτο πολλάκις,
ον αυτο. παρα τουχήν πρός το παιδί 

μετά τόσης συντριβής προσελιπάρει τόν τίτλον τοϋ 
πατρός :

Πατήρ του δέν ήτο, τό ήκούσαμεν.
Ά λλά  τά ήγαπα. δ ;' όλης τής δυνάμεως τής 

εύγενοϋς καρδίας του. Έτρεμε δ :' αύτό, μετά τής 
περιπαθούς ¿κείνης στοργής, μεθ’ ής περιβάλλει τις 
μονογενές τέκνο·/.

Πενταετές ήτο όταν το είδε το πρώτον. Miro 
τό έτος 1858, ό δέ Κίμων Άνδρεάδης άνθυπολο- 
χχγός. μόλις άνχκληθείς τότε άπο τής μεταβατικής 
υπηρεσίας, άπετέλει μέρος τής φρουράς ’Αθηνών.

Παρά τόν παλαιόν στρατώνα τοϋ πεζικού καί έν 
τή χΰλή αύτοϋ, είχον πήξε: μικρόν ξύλινο·/ παρά- 
πηγυ.α. εντός τοϋ οποίου είργάζετο ο οπλοδιορθωτής 
τού συντάγματος Δημήτοιος Βερτή ς. Καί δεν ήτο 
μ,όνον τό εργαστήριο·/ τοϋ λοχίου Βερτή, έντος τοϋ 
στενού ¿κείνου παραπήγματος, άλλά. κα: ή κατοι
κία αύτοϋ, ή στενή δηλαδή εκ δυο σανίδων κλίνη 
του, κα: παρ' χύτην ή κλίνη τοϋ μικροΰ Νικου, 
τον οποίον έξ οίκτου φιλανθρώπου είχεν επιτρέψε: 
ό διοικητής είς τόν άτυχή πατέρα νά έχν) μ.εθ εαυ
τού έν τώ παραπήγματι.

Διότι δεν είχε μητέρα ό Νίκος. Π μήτηρ του 
είς τούς σπασμούς τοϋ τοκετού τού παιδος τουτου 
ευρε καί τοϋ θανάτου τούς σπασμούς.

Απερίγραπτοι ησαν αί στερήσεις τοϋ πτωχού 
•ΰπαξιωματικοϋ, κατά. τά  πρώτα έτη, όταν μόνος 
έν τώ κόσυ,ω, ¿στερημένος οικείων, μόνον έχων πόρον 
τήν γλίσχρον τοϋ λοχίου αντιμισθίαν, άπέκοπτε το

ϋ όποιου αύτό τό παιδάκι, άν ήθελε κλείσει τά μάτια ό πα 
τέρας του ;

Καί ώς αν ήτο πρόρρησις ό φόβος ούτος τής 
συμπαθούς ψυχής του, δεν έβράδυνε νά ένσκήψη, ό 
κεραυνός έπί τοϋ ξυλίνου εκείνου παραπήγματος.

Ποωίαν τινά  είδε πυκνόν συνωστισμόν τών στρα
τιωτών πρό τοϋ οικιακού τοϋ οπλοποιού· ο δε έπι- 
λοχίας τοϋ λόχο υ του δραμών πρός αυτο ν τοϋ 
ανήγγειλε·/, ότι εισελθων εκεί δ; ’ υπηρεσίαν εύρεν 
αύτόν νεκοόν καί τόν μικρόν Νίκον, έν άσυνειδη- 
σίζ τελεία τής συμφοράς, σείοντα τοϋ πατρός του 
τό λείψανον καί προσπαθοϋντα νά τον αφύπνιση.

'Ο ιατρός τοϋ συντάγματος προσκληθείς ¿βε
βαίωσε θάνατον έκ κερχυνοβόλου αποπληξίας, άφ 
εσπέρα; έπελθόντα, κα! μετά τινας ώρας ή γή 
έδέχετο το λείψανον τοϋ πτωχού ΰπαξιωματικοϋ.

Τό μικρόν ορφανόν κλχϊον όχι διά. τόν θάνατον, 
τοϋ οποίου κχμμιαν δε·/ είχε συνείδησιν. άλλά διοτ: 
¿πλησίαζε·/ ή έσπέρα καί δέν έβλεπε νά έπανέλθη ο 
πατήρ του, έθώπευον, μετεβίβαζον άπό χειρός εις 
χείρα κα: προσεπάθουν διά παντός τρόπου νά απα
σχολήσουν ο: άνδρες τοϋ στρατώνος.

Ά λ λ ’ ήδη ετίθετο μεταξύ τών αξιωματικών τό 
πρόβλημα, τ ί θά γείνη, ή έγκαταλειφθείσχ αυτη 
έξαέτις ΰπαρξις.

Οταν ή φιλανθρωπία δεν τρέχη πρός συνάντη- 
σιν τής δυστυχίας, άλλά τήν εΰρίσκη υπό τήν 
στέγην της, μεταξύ τών ποδών της, όταν τοιούτω 
τοόπω ή δυστυχία επιβάλλεται εις αυτήν, και ή 
προς αυτήν αρωγή λαμβανη χαρακτήρα άναγκχ-



Κ ίμω ν ' ίν δ ρ ε ά δ η ς
στικοϋ εράνου, γεν/άται έν ήμϊν αίσθημα δυσοο- 
ρίας, σχεδόν μίσους κατά τοϋ πάσχοντος, ώς άν 
ήσκει έφ ’ ήχων έκβίασιν ή άκου σι α εκείνη δυστυ
χία .

Διότι τοτε προβάλλεται τό δίλημμα ή νά άνχ- 
λαβωμεν βάρη, τά όποια δέν επιζητήσαμε·/. άπό 
οίκτίρμονος ορμής τής ψυχής, ή νά πραξωμεν έργο·/ 
άγριότητος, άπομακρύνοντες, απωθοϋντε; τήν πά- 
σχουσαν ύπαρξιν, τήν όποιαν ή τύχη έρριψε πρό 
τών ποδών ι/ας.

Ουτω συνέβη καί ώς πρός τό ναυάγιον τοϋτο. τό 
όποιον έξέβρασεν εις τήν αυλήν τοϋ στρατώνός των 
ό θάνατος τοϋ όπλοδιορθωτοϋ.

Τί νά τό κάμουν : Καί διατί ή τύχη τό έρρι- 
φεν εις βάρος αυτών, πτωχών άςιωματικών, τούς 
οποίους εκαμπτον καί συνέτρ'.βον αί ϊδιαι αύτόδ·/ 
υποχρεώσεις :

Απετάθησαν έντος τής ήμέρας εις τήν διοίκη- 
σιν τοϋ έκθετοτροαείου, άλ.λ. άπεκρούσθησαν, διότι 
δέν ήτο βρέφος τό εξαετές αύτό παιδίον ήτο πολύ 
μεγάλον. ΛπετάΟησαν εις τό ορφανοτροφείο·/, άλλ' 
απεκρούσΟησαν επίσης, διότι ήτο πολύ μικρόν, 
άλλως, τοϊς είπον, είχε συμπληρωΟή ό αριθμός

Καί συνεζήτουν έν κύκλω περί αΰτοϋ, άδημο- 
νοϋντες καί διάφοροι έπροτείνοντο γνώμαι.

Ο δε Νίκος, τόν όποιο·/ έκράτε; εις τήν αγκά
λην του εις δεκανεύς, ώς νά είχε συνείδησιν ότι 
έδικάζετο τήν ώραν αύτήν έν τώ  κύκλω τών αξιω
ματικών ή ΰπαρξίς του, τό μέλλον του. δέν έκλαιε 
πλέον, άλλά σιωπηλός, ανήσυχος, περιέφερε·/ έπ' 
αύτών περίφοβα βλέμματα. Τέλος έπεκράτησεν ή 
γνώμη νά δοΟή δΓ εράνου πρός διατροφήν παρα 
τιν: πτωχή οικογένεια, έπί τρία ή τέσσαρα έτη.

— Καί έπειτα : ήρώ-ησε δειλώς ό Κίμων.
— Ε πειτα : νόστιμο' έπειτα δέκα χρόνων παιδί 

είναι πλεια ςεπεταχτάρΓ ήμπορεϊ νά φτερουγίση. 
Δέκα χρόνων παιδί, κάτι μπορεί νά κάνη· βρίσκει 
τό ψωμί του στό δρόμο, θά ζήση.

— Μαύρη ζωή. IΙοιός ξέρει, άν δεν θά ήταν 
όλιγώτερο δυστυχισμένο νά έχάνουνταν άπό τώρα

Καί ένώ διετυπονε τήν πικρά·/ αύτήν σκέψιν ό 
Κίμων, κατά παράδοξον τής ειμαρμένης ύπαγο- 
ρευσιν οί οφθαλμοί τοϋ μικρού, οι υγροί οφθαλμοί 
του, προσήλωσαν έπί τοϋ Κίμωνος βλέμμα βαθύ. 
περίλυπου, ώς άν έζήτουν απ ' αύτοϋ τήν χάρι·/ τοϋ 
μικρού τούτου καταδίκου τής Ειμαρμένης.

Καί τότε χωρίς μακράς σκέψεις, ύπείκων εις 
έλξιν άκαταμαχητον ό Κίμων, έπλησίασε τό·/ μικρόν 
Νίκον καί τον έλαβε·/ εις τήν αγκάλην του. Έ νφ  
δε ούτος περιέβαλλε τό·/ λαιμόν του μέ τάς μικράς 
του χείρας. αποτεινόμενος πρός τόν διοικητή·/ καί 
τους συναδέλφους του ό Άνδρεάδης :

— Μου τό χαρίζετε, είπε·/, εμένα αύτό τό πα ι
δάκι ;

Είναι επιβλητική ή έπίδρασις εύγενοϋς παρα
δείγματος. Όλων τάς καρδίας κατέκλυσεν άγια 
συγκίνησις, όλων ύγράνθησαν οί οφθαλμοί. Αλλ' 
αύτός χωρίς νά σταθή νά άκούση τά συγχαρητή
ρια τών συναδέλφων του, ώρμησε πρός τόν οίκόν 
του, κρατών ώς τροφός έν τή αγκάλη του τό
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ορφανόν, τοϋ όποιου αύτός, ό άγαμος αξιωματι
κός. θά ήτο εις τό μέλλον ό πατήρ.

Εκτοτε ό Κίμων Ανδρεάδης δεν ήτο πλέον 
μόνος εις τόν κοσμον. Υπήρχε·/ έκεί εις τον τέως 
έρημον οίκίσκον του, μικρά τις ϋπαρξις τήν όποιαν 
να αγαπά, ανθρώπινη ψυχή παρά τής όποιας ήλ- 
πιζε νά άγαπηθή καί αύτός.

Από τής στιγμής ταύτης, καθ’ ήν ή Τύχη ώδή- 
γησε τα  βήματά του πρός τό μικρόν τοϋτο όροα- 
νόν. άρχεται τής καρδίας αύτοϋ ή ιστορία. Ί1 Τύχη 
έγραψε τήν πρώτη·/ αύτής σελίδα, ό απόλυτος 
ούτος τών ανθρωπίνων περιπετειών δημιουργός καί 
ρυθμιστής.

II φιλανθρωπία καί ο οίκτος άπετέλεσαν τό 
σπέρμα τοϋ δεσμού τούτου’ καί άπό τοϋ σπέομα- 
τος αύτοϋ, κατά μικρόν έβλάστησε καί άνεπτύχθη 
ή στοργή. στοργή αρρήτου τρυφερότητος διά τό 
απόρριμμα τοϋτο τής Ειμαρμένης, τό όποιο·/ περι- 
συνέλεςεν.

Είναι ανυπολόγιστος, αστάθμιστος ή αγάπη τήν 
όποιαν εμπνέει εις τόν εύεργετοϋντα. ή παροχή με
γάλων ανεκτίμητων εύεργεσιών, τόσω μάλλον ολο- 
γερά, όσω περισσότερον ασυνήθεις καί έκτακτοι αί 
ευεργεσία:.

Είναι προς υμάς άπείρως πολύτιμοι εκείνοι, τών 
οποίων σώζετε τήν ζωήν, εκείνο: τών όποιων δημι
ουργείτε τό μέλλον, εκείνοι τούς οποίους άπό τών 
πρώτων βημάτων ποδηγετείτε, χειραγωγείτε, ανα
πτύσσετε. εκείνοι τούς όποιους προάγετε καί στηρί
ζετε έν τή οδω τοϋ βίου. Καί όσον περισσότερον 
μοχθήσετε δι αυτούς, όσον περισσότεροι παλμοί 
φόβων, ανησυχιών, άβεβαιότητος. διασείσουν τά 
στήθη σας, όσον περισσότερα δΓ αυτούς δάκρυα 
πλυμμυρήσουν τούς οφθαλμούς σας, τόσον τρυφερό
τερο·/ τους αγαπάτε, τόσον ό υπέρ αύτών πόνος σας 
είναι θερμότερος.

Λγαπώντες αύτούς αγαπάτε τό ίδιον ύμώνΈ ο- 
γον ΙΙαρέχοντες όλη·/ τής ψυχής υμών τήν τρυφε
ρότητα εις τά  δημιουργήματα σας, εαυτούς αγα
πάτε. καί. άν άνασκάψετε βαθέως έν τή ύμετέρα 
καρδία, θά άνεύρετε έ·/ τή έξελίξε: των αισθημάτων 
τούτων τής ψυχής τό σπέρμα ισχυρού λανθάνοντος 
εγωισμού.

ΙΙοσο·/ άγαπάται ή ιδιοκτησία, πόσον λατρεύεται 
ή γή · ή λεπτή καί αχάριστος, τήν όποιαν αύτός ό 
γεωργός ο ορεσίβιος δημιουργεί έκβραχίζων καί ύψών 
τοίχους, οπως συγκράτηση τό χώμα. τό όποιον έπί 
έτη μόχθων περισυλλέγει καί αποκαθαίρει! Καί άφ' 
ετέρου, ποσον ναρκωμένη είναι ή πρός τήν ιδιοκτη
σίαν στοργή καί ή φιλεργία, έκεί όπου άπλοϋτα: ή 
γή. γόνιμος, ζείδωρος, έριβώλαξ, όπου δέν ζητεί 
παρ ημών. ούτε πολλούς μόχθους, ούτε μέριμνας.

Καί έ : άλλου, όχι άπό τής λεγομένης κραυγής τού 
αίματος, ά λλ ' άπο ταύτης τής άπόψεως. τής στοργής 
δηλαδή, ήν εμπνέουν ο: μόχθο·, καί αί ύπέρ των 
άγαπωμένων θυσία:, άπό τής άπόψεως, ότι τά τέ- 
κνον είναι τοϋπατρός τό εξάρτημα, εξηγείται ψυχο- 
λογικώς το μυστήριον τής αρρήτου στοργής τώ·/ 
γονέων προς τά τέκνα, τοϋ άπλετου φωτός, τοϋ 
ζωηφορου θάλπους τής καρδίας τών γεννητόρων,

τών όποιων άντιθέτως, ωχρότατη ανταύγεια, άσθε- 
νεσ ΐάτη ακτινοβολία είναι ή τώ·/ τέκνων προς τους 
γονείς στοργή ( ') . . „

Ολας τής άνεσεώς του τας ωρας εοαπανα ο 
Κίμων εις τάς εύφροσύνους μέριμνας τής αναπτυ- 
ξεως καί τής ανατροφής τοϋ θετού τέκνου του'ύπέ- 
στη δέ τελείαν χαρακτήρος μεταλλαγήν ή ψυχική 
αύτοϋ διάθεσις.

Είδε·/ απομακρυνόμενου άφ' εαυτού το σκοτος 
τοϋ κενού, τήν χρονιάν θλίψιν τής έρημώσεώς του.
Οί πάγοι τής καρδίας του, τήν όποιαν α: τής τύ
χης έναντιότητες είχον καταπτοήσει και περισφιγ- 
ξει εις άπο μονωτικήν μισανθρωπιαν, έτάκησαν και 
θάλπος ευφρόσυνο·/ τήν κατέκλυσεν.

Εις τόν αντικειμενικόν κόσμον δίδομεν πάντοτε 
τόν τόνον καί τήν χροιάν τών ένδοτέρων ήμών υπο
κειμενικών συναισθημάτων. Είναι μελαγχολικα τα 
τοπία, έπί τών οποίων π ίπτει ή σκιά τών μελαγχο
λικών ήμών βλεμμάτων, καί ή αύτή φύσις μειδιά 
φαιδρά εί; εύτυχείς οφθαλμούς.

Ή το  δέ ήδη εύτυχής ο Κίμ.ων έν τή προς τήν 
μικράν αύτήν ύπαρξιν στοργή του.

Διά τούτο πάν ό ,τι τον διέθετε πρός μελαγχο
λίαν καί ρέμβην, όταν ήτο μόνος εν τώ κοσμώ, 
παρίστατο ήδη πρό αύτοϋ ιλαρόν, πλήρες φαιδρό- 
τητος. Ό  ούρανός τοϋ έφαίνετο γλυκυτέρου κυανού 
νοώαατο;· πρώτη·/ φοράν έπρόσεςεν εις το αρωμα
/ - I  » '  ,  1 1 ν ,  * , γ  .τών άνθέων, καί ασυνειοητως ετερετι,ε με Χροιάς 
ασμάτων, αί όποια: άφυπνίσθησαν, άπο τής απω- 
τάτης παιδικής ήλικίας ύπνώττουσαι εν τή μνήμη 
του.

Ί Ι  καρδία αύτη ή μέχρι τοϋδε κεκλεισμένη εις 
τόν γέλωτα καί τήν χαράν, έγένετο φιλογελως και 
φαιδρά. Ή το  εύτυχής παίζω·/ έπί ώρας μ ί το  μ ι
κρό του- αύτός ούτος έγίνετο τοτε παιδίον. Διότι, 
όταν άγαπώμε/,ή ψυχή ήμών παλινδρομεί καί μετα- 
λαμβάνει τής ήλικίας εκείνων οί οποίοι κυριαρχούν 
έπ' αύτής.

Τά έτη παρήρχοντο και τό θετόν του τέκνο·/ 
άνεπτύσσετο καί προώδευε.

Αύτός ήτο ό παιδαγωγός του, αύτός ο προγυ
μναστής του, κατά πάσαν εσπέραν έπί ώρας διδά
σκων τό·/ μικρό·/ μετά τής υπομονής διδασκάλου ες 
επαγγέλματος. Έγέλων πολλά/.·.; οί συνάδελφοι 
του, βλέποντες νά όδηγή ώς τροφός εις το σχολείο·/

1 'Λ ριστοτέλους. I Ιθ ικώ ν Ν ικομκχείω ν I- \ II « . . .  Ο ί 
5' εύ π ιπ ο ιη κ ό τε ; φ ιλούσι καί άγαπώ σ ι τους πεπονθοτας. 
όπερ κ α ί επ': τώ ν  τ ε χ ν ιτώ ν  συμ βα ίνε ι' π ά ; γάρ τό  ώ κείον  
ΐργόν α γ α π ά . . . ' Υ π ερ α γα π ώ σ ι γάρ οντοι τα  ο ίκ ε ια  ποι
ή μ α τ α , σ τέργοντες, ώσπερ τέ κ να , Τό γάρ ε ί  πεπονΟος, 
εργον έσ τ ίν  α υ τ ώ ν  τοϋτο  ο ή ά γα π ώ σ ι μάλλον ή τό  ϊργον  
τον π ο ιήσαντα . Έ τ ι  ÔÈ τά  έπιπόνοις γενομενα  παντες  
μάλλον στέργονσ ιν. οίον τ ά  χ ρ ή μ α τα  οί κτησάμε/οι τών  
παοαλαβόντω ν· ν .ά  τα ϋ τα  5έ κ α ί αί μητέρες ρ,ιλοτεκνό- 
τερα·.· έπ ιπονω τέρα γάρ ή  γέννησις··.

L'am our j > : 11 < · γ 11 · · I ne diffère |ias de I amour 
propre. Ainsi un père ne sépare point I idee il un 
fils de la sienne. l»u reste ·μΓοη mette à  la place 
de ce que j·· dis la  sympathie ou le sang, et qu on 
me face entendre pour quoi le sang ne parle pas 
autant dans les enfants que dans les pères··.— 
Yauvenarirucs. De 1 esprit humain XXXII.

Κ ίμω ν  'λ

τόν Νίκον, έποπτεύων μετά τρόμου τήν ήθικήν του 
δ'.άπλασιν, καί οί διδάσκαλοι καί οί καθηγηταί τοϋ 
μικρού τόν έβαρύνοντο έπί τέλους- τόσον ησαν 
πυκναί αί έπισκέψεις του.

Καί όταν ήσθένει ό μικρός, όταν, άλλοτε έπί 
αήνα ό τυφοειδής πυρετός τόν έσυρε πρός τόν θά
νατο·/, άλλοτε άλλαι τής παιδικής ήλικίας κρίσιμοι 
νόσοι, ποσάκις άπο τής διασώσεώς του άνήρτησε 
τήν ίδιαν αύτοϋ ύπαρξιν, πόσας διήρχετο αγωνι
ώδεις νύκτας κύπτω·/ έπί τής κλίνης του, μεταλλάσ- 
σων έπί τοϋ μετώπου του τούς μετά πάγου επι
δέσμους καί προσπαθώ·/ διά τών φιλημάτων του, διά 
τής πνοής του, νά μεταδώση δρόσον εις τά φλέγό
μενα ύπό τού πυρετού χείλη τοϋ μικρού του !

Τότε, όταν έκινδύνευεν άπό στιγμής εις στιγμήν 
νά ϊδη νεκρόν τό θετόν του τέκνο·/, παγωμένον εις 
τήν αγκάλην του, τότε διεγίνωσκε το μέγεθος τής 
πρός αύτόν λατρείας του. 11 όσα, παρακαλών τόν 
Θεόν ύπέρ τής διασώσεώς του, έχ υνε τότε δάκρυα,πώς 
διέσειε καί τόν ¡δικόν του νουν ό λήρος τοϋ μικρού 
του, πώς παρέλυεν ή ένεργητηκότης του, τό ψυχι
κόν του σθένος, όταν τόν έβλεπε βυθιζόμενο·/ εις 
τήν έκλυσιν εκείνην τήν ληθαργικήν, ή όποια τόσον 
προσομοιάζει τόν θάνατον !

Καί όταν έν τώ  λήρω τοϋ πυρετού του έναγ/.α- 
λιζόμενος αυτόν τό·/ άπεκάλει πατέρα καί του έλεγε 
πώς δέν μπορεί, πώς θά. πεθάνη, όποια άντΐθετα 
κύματα άπογνώσεως καί ευφροσύνης συνάμα έπλητ- 
τον τήν ψυχήν του !

—’Ό χι, μικρό μ ου, δέν έχεις τίποτα ' δέν θά μοΰ 
πεθάνης συ' άκου λόγια : Καί ύστερα τ ! θά μοϋ 
έμενε έυ.ένα στον κόσμο; Καί θά σ’ άφινε ο πατέ
ρας σου νά πεθάνης : Ά ν  είχε τίποτα τό παιδί του, 
θά ήμποροϋσε ό πατέρας νά τοϋ χαμογελά; Γιατί 
νά, τό βλέπεις, γελάω άπό χαρά πού είσαι καλλί
τερα. Μεθαύριο θά σηκωθής, θά πηγαινωμε στής 
έξοχαίς. στά λουλούδια, όπου θέλεις, /.αί ο ,τι μοϋ 
ζητήσης, νά ξερής, θά είναι δικό σου μικρό μου, ό,τι 
θελήσης.

Καί έκρυπτε τούς λυγμούς του ύπό ψευδές σπα- 
σμωδικόν μειδίαμα.

Ά λ λ ' έν τούτοις ύπεχώρησεν η νοσος και α·. ήμε
ρα: τής άναρρώσεώς του καί α·. πρώτα: έςοδόι, με 
τόν μικρόν του Νίκον περιτυλιγμένον εις θερμά μάλ
λινα ενδύματα ήσαν αί ευτυχέστερα', ήμερα: τής 
ταλαιπωρημένης τοϋ Κίμωνος ζωής.

ΊΙγάπα -υπερβαλλόντως τήν Θήραν καί τήν αλι
είαν ό Κ ίμων καί α ί εκδρομαι του άπετέλουν τήν 
μόνην τέρψιν τού βίου του. Αλλ' όταν άνεπτύχθη 
ό Νίκος, ώστε νά δύναται νά άντέχη εις τάς πο- 
ρείας, να ήναι συνοδός του. ή έκ τούτων τέρψις 
ήτο διά τό·/ Ανδρεάδην αληθής παράδεισος.

Κατά τάς έκδρομ.άς ταύτας, έν τή ερημιά καί 
τή, γαλήνη τής αγροίκου φύσεως, προσεπάθει νά 
μεταδίδη εις τό θετόν του τέκνο·/ τάς ποικίλας 
γνώσεις του, /ά άναπτύσση τό πνεϋμά του, νά 
καλλύνη τήν ψυχήν του. Αφύπνιζε ν έν αύτώ τήν 
άντίληψιν τοϋ καλοϋ καί έκαλλιέργει τήν καρδία·/ 
του. όπως είσδέχεται τάς εύφροσύνους εντυπώσεις 
τών καλλονών τής φύσεως. τάς συγκινήσεις τάς
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αρρήτους, α ίτινε; πληρούν την ψυχήν ¡·/ τϋ, έρημια 
τού δάσους, έν τη, σιωπή τη ; νυκτός, έν τη γα 
λήνη τοϋ πελάγους.

Ό  μόνο; έφεξη; τη ; ύπάο 'εώ ; του σκοπό;. 7 
μόνη χαρά ή το ή διάπλχσι; τοϋ μ.ικροϋ τούτου 
πχιδός, τον όποιον τοϋ έστειλε·/, ώ ; έλεγε·/, ό Θεό;, 
διά νά τάμ.η την μόνωσίν του, διά νά φαιδρύνη τον 
βίον του.

Ψύσι; ποιητ:κά, καί αβρά ό Κίμων, έν τώ  ποο- 
σώπω τοϋ πχιδό; τούτου κχτεσκεύαζεν ίνδαλμα 
προσόμοιον τη ψυχή του' καί δεν ήννοει 5τ·. έβλε
πε·/ έν χύτώ , ώ ; εί; καθρέπτην, τών ιδίων αύτοϋ 
αισθημάτων τήν ανταύγειαν. Κχί τό ίνδαλμα τοϋτο 
το λάμπον έκ καλλονής, τό φιλοτέχνημα το τέλειον, 
τό οποίον ό άριστοτέχνη; ούτο; τυ.; ψυχή; έλάςευεν, 
οι; διχ γλυφίδο;, διά τη ; φαντασία; του τη ; αβρά;, 
το περ ¡έβαλλε κχί το έκόσμει, υπό τό κράτος ψυ
χική; ψευδαισθήσεως, δ;' απείρων φανταστικών 
αρετών.

Κχί τοϋτο. δ’.ότ’. τα ισχυρά αισθήματα είναι ισχυ
ρά, οχ; ώ ; έκ τ ϋ ;  άλΥ,Οοϋς καλλονή; καί τοϋ μεγα
λείου τού αντικείμενου τό όποιον εμπνέει αυτά. άλλ 
ένεκα τ ϋ ;  καλλονής καί τού μεγαλείου τ ϋ ;  ψυχή;, 
έν τϋ, όποια βλαστάνουν.

"Λνευ τ ϋ ;  έπιδράσεω; τών αίτιων τούτων ό Κί— 
μων Ανδρεάδη; ήθελε διίδει, ότι ήτο πολυ παρά- 
δοςο; ό χαρακτήρ τοϋ πχιδό; τούτου.

Ιύδέχετο τά ; ευεργεσία;, ώ ; υποχρεωτικά; διά 
τόν προστάτην του, ώ ; άπότισιν έπιβεβλγ,μένγ,ς 
οφειλής. ψυχρώ;, άναισθήτως. Ί α άνχρίθμ.ητα δε 
δείγματα τ ϋ ;  άγάπτ,ς τοϋ θετού πχτρό; του όχι 
μ.όνον διωλίοθχινον έπί τ ϋ ;  κχρδίχ; του, ο»; έπί 
αδιάβροχου υφάσματος τό ύδωρ, αλλά τόν έστενο- 
χιίιοουν, τώ  έπροςένουν κάματον.

I Ιοτέ οί μεγάλοι οφθαλμοί του δέν ϋψώθησαν πρό; 
τόν Κίμ,ωνα υγροί, με τά,ν φωτεινά,·/ έκείνΥ.ν λάμψιν, 
τήν όποιαν διχχέει έπί τοϋ βλέμματος Ϋ εύγνωμο- 
σύνη καί ή αγάπα,. ΙΙοτε έν στιγμαί; θλίψεων δέν 
ετ/εν ό Κίμων τό έρειτμα τρυφερού λόγου. υί:κγ; 
θωπεία ;. Ί ΐτ ο  ψυχρά; καί επιφυλακτικό;, ιό; αί
λουρο; θωπευόμενο;, καί ώ ; αίλουρο; έπί τέλου; 
βαρύνομε·/ο; καί πλήττω·/. ’ί)  διάλογο;του πρό τοϋ 
σχολείου μ.ετ εκείνου, όττι; είχε λ.άβει πα ρ ’ χύτώ 
θέσιν πατρό;, ϋ,το πιοτά είκών τών ένδιαθέτων αι
σθημάτων του. Αλλά μά καταλογίσετε εί; έλλειψιν 
διορατικότατο; τά,ν αμβλυωπίαν ταυτην τοϋ Κίμω- 
νο;. II κχρδίχ τού ισχυρώ; άγαπώντο; συσκοτίζει 
καί άπονα.ρκόνε: τού πνεύμ.ατο; τά,ν διαύγειαν, 
αντιδρά διαρκώ; κατά τϋ,; κρίσεω;. καί τά,ν έ 'ου- 
δετερόνει.

I  Ιολλάκι; έν τούτοι; έγινε το φώ ; έν τϋ, διανοίκ 
τοϋ Κίμωνο;. I  Ιολλάκι; τϋ,; ψυχά; τοϋ παιδό; 
τούτου ά ξηρασία καί ό χαρακτάρ ό άκαρδο; προτέ- 
πιπτον εί; τά,ν άντιλν.ψιν αύτοϋ. Α λλ’ αί ελαορυν- 
τικχ ι περιπτώσεις ησαν πάντοτε πρόχειροι, καί 
προθύμω; πάντοτε έδημιούργει ύπέρ αύτοϋ δικαιο
λογία ;. Καί όταν έπειθε το, ότι το ήδίκησε τό θετόν 
του τέκνο·/, ότι τό παρενόησε, τοϋτο δέ καί τυνέ
βαινε διαρκώ;, έπολλαπλασιάζοντο τοτε θερμοτεεα: 
τϋ,; αγάπα,; αύτοϋ αί εκδηλώσει;.

Λιότ; άναπα,δοϋν πάντοτε θερμαί, ανεξάντλητοι 
πάντοτε, τϋ,; συγγνώμη; αί πηγα ί, από τοϋ βάθους 
άγαπώσης καρδίας.

"Ιϋπεται συνέχεια]
Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  X. Λ Υ Κ Ο Υ Δ Η Σ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥ ΖΥΓΟ Υ

Αουλούδια παντού χυμένα. Ιΐρόσωπα γελαστά 
παγαίνουν καί έρχονται- ά οικοδέσποινα, άφού έρ- 
ρ;ψε μιά συμπλαρωμ.ατικά, ματιά ε ί; όλα καί έοάνη 
εύχαριστα,μ.ένα,, κλείεται στον κοιτώνά τα,; νά στο- 
λισθα, καί νά γείνα, πολύ ώραία, μά πολύ ώραία 
σήμερον γιά  τά,ν έορτά, τοϋ συζύγου τα,;. ΙΙρίν νά 
ούγα,. γυρίζει τά,ν ύγρά, ματιά τα ; καί βλέπει στό 
τραπέζι, έμπρό; στό πιάτο τοϋ συζύγου τ α ; ,  μι
κρούλα άνθοδέσμχ από αγροτικά λουλούδια.

Ξεύρει π ώ ; αύτά ά ανθοδέσμη, θά τόν συγκί
νηση πολύ. Κάθε λουλουδάκι πού έκοπτε τό πα 
χουλό χεράκι τα,;, τά χείλη τα,; έψιθύριζαν καί μιά 
εύχά, αληθινά,, μέσ’ άπό τά φυλλοκάρδια βγαλ- 
μένη. Τά σύναξε στά,ν κορφή τοϋ βουνού.

Άμε ο φάκελλο; ο πέτσινο; πού τοϋ τόν κέντησε 
με τόση τέχνη ! Κάθε βελονιά έχει καί τά,ν ιστο
ρία τη ;.

Καί οί παντούφλες πού τοϋ κέντησε ά ΙΙάνθεια, 
μέ τά μικρά χεράκια τη ;! Καί το ποιηματάκι πού 
έγραψε ό Ί’οτό;! Θά γείνα, ποιητά,; αύτό τό παιδί ! 
α . . . νά τά ιδητε. Καλέ μέ τ ί καρδιά γραμμένο! ! 
σωστό άριστουργηματάκι ! Θα τοϋ τό διαβάτη στό 
τραπέζι.

ΙΙα,γε τό πρωί ό Κωστάκη; νά φέρη τόν πατέρα 
του. Έχουν πολλού; ξένου;- έβαλαν τόσα ξύλα στά 
μέσα τοϋ τραπεζιού (γ ια τ ί ανοίγει σέ τέτοια·.; περι- 
στάσει;) καί ενώ σκλάβωσε όλη τά,ν τραπεζαρία, 
τη ; φαίνεται μικρό.

Μόλι; πρόφθασε νά στολισθή καί νά τοποθετήση 
τον κεντημένο φάκελλο έπάνω στό γραφείο τοϋ Κω- 
στάκη, γιά  νά κτυπήση πρώτο;-πρώτο; στά μάτια 
του καί ήλθαν οί παπάδε; τη ; έκκλησία;.

Ό  προϊστάμενο;, ενώ τοϋ φιλούσε τό χέρι, τη ; 
εδωκε το νφω μα  γ ιά  τον Κωστάκη καί άρχισαν νά 
μιλούν γιά  τόν ιεροκήρυκα καί τά  θέματά του. Μ ’ 
ένα νεύμα, ά δούλα κατάλαβε, π ώ ; είνε ώρα γιά 
γλυκό καί φέρνε: ασημένιο δίσκο με δυό ειδών γλυκό 
καί μέσα σε κρυστάλλινα ποτηράκια κακάο, λίε 
λίγο. φέρνει καί τον καφέ μέ ώραία τούρτα (εργό
χειρο δικό τη ;) γιά βούτημα.

ΙΙώ; τόν αγαπά αύτόν τόν παπά ά Θεοδώρα ! ! 
Αύτό; τά.ν στεφάνωσε καί αύτό; βάπτισε τά πα ι
δάκι α τη ;.

Έρχουνται άλλοι φίλοι, άλλαι; φιληνάδε; καί 
κρυφοκχμαρόνουν τά.ν ώραία φορεσιά τη ; καί τά,ν 
τ ά 'ι  τοϋ σπιτιού τη ;. Πάγε: σάν ρολόγι τό σπίτι 
τη ;. Καί σ ’ όλα εκείνη επιστατεί.

Σταμάτησε ένα άμα ': καί ή Θεοδώρα τρέχει 
κάτω στά,ν αύλή. Ποηθεί τόν πεθερό τη ; νά καταβή 
άπό τό άμ.ά;:- καί φιλεϊ μέ στορ-,-ή τό χέρι του,
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πού τρέμει άπό τά γεράματα- κατόπι τον υποστη
ρίζει καί τόν πάγει στά,ν τραπεζαρία, γ ια τ ί είνε 
ώρα τοϋ γεύμάτο;.

Ό  Ί ’οτό; λέγει τά,ν προσευχή, ο παπά ; εύλογεί 
τό τραπέζι καί άρχίζουν όλοι καί όλαι νά τρώγουν 
μέ όρεςη. τά  καλομαγειρευμ.ένα φαγητά . "Ολε; οί 
νύφε; τοϋ γέρου καί όλοι οι 'γαμπροί εινε έκεί καί 
γελούν καί κάμνουν προπόσει; καί τά παιδιά (στό 
τραπέζι τών μεγάλων καί αύτά σήμερα) τρώγουν 
σάν μεγάλοι.

Ό  Ί ’οτό; παίρνει ένα ποτήρι στά χεράκια του 
καί άρχιζε: νά άπαγγέλλγ, τό ποίημά του. ίύτήν 
άρχά, τό χεράκι του έτρεμε καί τό κρασί χοροπη
δούσε μέσα- μά κατόπι πήρε Οάρρο; καί όταν τε
λείωσε, βρέθηκε στά,ν άγκαλιά τοϋ μπαμπά του, ό 
όποιο; τον φιλούσε . . . .τό ν  έτρωγε άπό τά φιλιά.

Κατόπιν ό Κωστάκη; είδε τόν φάκελλο. είδε 
τ ί ;  παντοϋφλε;. σταμάτησε τό δακρυσμένο μάτι 
του στά,ν άνθοδέσμ.η καί εσφι'ε τά χεράκια τη ; Θεο
δώρα;.

*

Ό  Κωστάκη; ήταν υπάλληλο; σ ’ ένα μεγάλο 
έμπορο, ποϋ τόν έλεγαν κ εκείνον Κωστάκη —τρ.

Αυό τρεϊ; μ.έρε; πριν, διάβαζε καί ό ένδιαφερό- 
μενο; καί ό άοιάφορο; στί; έφημερίδε;, πού; ό 
κ. Κωστάκη; - τρ . δέν δέχεται έπισκέψει;.

Τό σπίτι του βουβό, ή κυρία του ςαπλωμ.ένη 
στην πολτρώνα, γέρνει τό κεφάλι τη ; βαρύ άπό 
σκέψει; αμαρτωλές καί βλέπει συχνά, το ρολόγι. 
γ ιατί περιμένει τό γιατρό της, ποϋ οί κακέ; γλώσ
σες λέγουν, π ώ ; είνε ερωμένος τη ;.

Ό  Κύριο; γύρισε όημερώμ.ατα άπό τά.ν έμ.πο- 
ρικη λέσχη, όπου έχασε σπουδαία ποσά καί τωρα 
κοιμάται γιά  νά ξεχάση.

Τό παιδί του; βήχει, σκεπασμένο μ.έ χίλιες φα
νέλες καί τρώγει παστίλια  τ η ; γκόμα;. Ξεύρετε ; 
ποτέ δεν έφαγε ψωμί αν καί είνε πέντε χρονών. Γό 
άνατρέφουν λεπτκ.

Ίίξαφνα, τη ; κυρία; τά μάτια άντί νά πάνε 
στό ρολόγι, πήγαν κατά λάθο; στόν ήμεροδε;’κτη 
καί βλέπει, πώ ; είνε ή εορτή τοϋ συζύγου της. 
IIετάχθηκε τρομασμένη, μά κατόπι χαμογέλασε 
καί καθησύχασε- θυμήθηκε, π ώ ; έπρόλαβε να γράψη 
στά,ν έφημερίδα «π ώ ?· ό ΐΐ' όέχετα ι ··.

Ιό κείνη, α γιά  τοϋτο κάνει; δεν μπορεί νά πή 
τίποτε ! εκείνη είνε γυναίκα χωρί; ,τρολ ) ,ψε ΐ ί καί 
δέν άναπά τυί'ρ τύπου ;. Έ πισκέψει; τυπικέ; καί 
εύχε; τυπικέ; . . . χυδαία πράγματα ! συζυγικά 
στοργή, χίμαιρα ! φιλία , άνοησία ! Στόν έρωτα 
επίστευε— μέ μιά μικρά διαφορά όμως* νά άγαπά 
μέν πάντοτε, μά όχι τό ίδιο πρόσωπο.

— Ά ,  ό γιατρό; . . . ρ α ιη τ ο  (ΙοοΙοια·! τό 
;εύρε·. αύτό ! Ξεύρετε ί ί ΐ ' ί  ε ιλ ικ ρ ινή ς '  τοϋ τό είπε. 
Λεν θέλει 'γελοίου; Όθέλλου; στό κεοάλι της.Μ ά ό

• V · * > «τ ά τ υ , ; , Οιν ττιστΕυω νχ το ζΐυρ/,.
ΊΙ εορτή τοϋ συζύγου τη ;, τη ; θύμισε πώ ; 

πέρσυ αγαπούσε εκείνον τον χαριτωμένο γραμμα
τέα τη ; Γαλλική; πρεσβεία; Κρυφά κρυφά άνα- 
στενάζει. II άλήθεια είνε, π ώ ; εκείνη έκολχκεύετο 
πολλά, με τά,ν αγάπη αύτοϋ τοϋ χαριτωμένου άν-

θρώπου. μά έκε ϊνο ;............. ήτο χωρίς καρδιά . . .
πανδρευθηκε.

Αύτό όμως τό έχει θαμμένο βαθειά στά,ν καρδιά 
τη ; καί τόν παρουσιάζει εί; αύτήν, γ ιά  θύμα τη ; 
άστασία; της. Λεν πιστεύω νά τό έπαναλάβη κα
νείς δυνατά, διότι υπάρχει φόβο; μήν τό μάθη ό 
γ ια τρ ό ;!

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Α  Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Ε ΡΩ Τ Ο ΚΡΙΤΟ Σ ΚΑΙ ΗΛΙΟΣΤΑΛΑΚΤΗ
Α '

Κι; τά  χωριά τη ; Κέρκυρα; είναι μεγάλη α ύ- 
στηρότη άκόμη εί; τα  ήθη, καί μάλιστα εί; τά 
χωριά ποϋ είναι μακρυά άπό τά,ν πόλη. Μιά φορά 
όμως ήτανε πιλιο αύστηρά άπό τώρα. Νά βλέ
πανε, λόγου χάρι, μία νέα χωριατοποϋλα νά μιλή 
δυό, τρεϊ; φορές μέ κανένα νέο σέ παράμερο τόπο, 
κρυφά, όχι μοναχά νύχτα, μά καί ’μέρα μεσημέρι, 
ςέγραψέ τηνε ! τήνε λογαριάζανε γυ να ίκ α .
Οί χωριατοπούλε;, καί μάλιστα οί ώριμες γ ιά  γά 
μο. αν άπαντούσανε ε ί; το δρόμο, καί μάλιστα άπ 
έ;ω  άπό τό χωριό, άντρα, παντρεμένο·/ ή άνύπαν- 
τρο. δέν επρεπε νά σηκώσουνε τά  μάτια νά τόν 
•δούνε, άλλά έπρεπε νά περάσουνε βλέποντας κάτω 
εί; τά, γη, καί με μεγάλη συστολή νά είπούν μόνο 
« καλημέρ άφέντηυ , « καλησπέρα το ’ άφεντιά σας». 
Σάν ένύκτωνε, σούρουπα μάλιστα, οί γυναίκες 
έπρεπε νά κλειστούνε στό σπίτι σάν οί κόττε; κα
νά μή βγούνε παρά τά,ν χύγή, έστω κχί γ ιά  τά,ν 
πιλιό μεγαλήτερη άνάγκη. Νά κλέψη, ένα ; χωριά- 
τη ; μιά χωριατοποϋλα καί νά τήν έχη εί; τό σπίτι 
του άστεφάνωτη γιά  πολυν καιρό, ήταν πράμα 
σπάνιο, καί άκόμη πιλιό σπάνιο νά βγή μιά χω- 
ριάτισσα κακή; δ ιαγωγή;- αύτά, έπρεπε νά φυγή 
άπό τό χωριό καί να πάη νά ζήση άλλοϋ, συνήθως 
εί; τά,ν πόλη. ΙΙολλά ά π ’ αύτά τά συστήματα καί 
αύτέ; τ ί ;  ιδέες βαστούνε άκόμα εί; τά χωριά 
τ η ; Κέρκυρας. Γούτο τό άποδείχνει ένα περιστα
τικό όπου έστάθηκε, είναι λίγο; καιρός, εί; τό χω
ριό τη ; Μέσης. Στρογγυλή. 11 Μαρία X ’ ήτανε 
π ιαβ ι ιε ν η  (δηλαδή άοραβωνισμένη) μέ τόν ΙΙίπη Ω’ 
άπό μήνες. Κι; αύτό τό διάστημ,α οί νέοι έβλεπόν- 
τανε. ’¡Αίλούσανε, μά . . . τίποτε; περισσότερο ! 
Μίαν ημέρα ό ΙΙίπη; βρίσκει τά, Μαρία μοναχή 
τ η ;- έκαιόντανε ό καύμένο; γιά  ένα φ ιλί, ένα μο
ναχό ! Λέν ήςέρει λοιπόν ούτε αύτό; πώ ; τούρθε 
καί τήνε πιάνει άπό τή μέση καί τήν έφίλησε 
γλυκά στο στόμα. Μά τ ί του κόστισε αύτό το φιλί ! 
ΊΙ Μαρία δέ χάνει καιρό καί τοϋ τραβάει ένα ανά
ποδο πρώτα- καί έπειτα— θά τό πιστέψετε : — τοϋ 
κάνει καί μία κατηγορία ε ί; τό δικαστήριο, οπού 
τά,ν έποόσβαλε. Ά κοϋ; έκεί, άρραβωνιαστικά, νά 
κατηγορή εί; τό δικαστήριο, όπου τήν έφίλησε, 
ποιόν: τόν αρραβωνιαστικό τ η ; !  —  « Μά, τη ; λέει 
καί ό μαύρος ό δικαστής, δέν θά -γένη σε λίγο 
άντρα; σου ; δεν είναι δικό; σου ; τ ί μεγάλη λοιπόν



αμαρτία έκαμε ό δύστυχος να σου δώση καί ένα 
φιλί αφού μάλιστα σέ αγαπάει τόσο : » — « Ό χ ι, κύ
ριε δικαστή, τοϋ απήντησεν εκείνη' δέν είναι ακόμη 
άντρας μου- Οά γένη,· καί όσο δεν είναι, έπρεπε νά 
μέ σεβαστή » . —Καί εϋρηκε δίκιο ή Μαρία άπό τόν 
δικαστή. Καί τό πιλ-.ό νόστιμο είναι ποϋ δέν εχά- 
λασε μηγάρις διόλου ό αρρχβοινχς διά. τή μ.ύνηση 
καί κατηγορία' έμειναν αγαπημένοι καί πιασμένοι- 
καί έπειτα άπό 'λίγο έβάλανε στεφάνι, καί τότε 
πρώτη φορά έδωκε τήν άδεια ή Μαρία είς τόν ΙΙίπη 
νά τή  φιλήση.

Μά νά μή ξεβγοϋμε πολύ άπό τό σκοπό ¿ποϋ 
είχαμε σήμερα γράφοντας, καί άς διηγηθοϋμε μία 
άλλη ώραία ιστορία όπου ¿στάθηκε είς τούς Κυνο- 
πιάσταις, άλλο χωριό τής Κέρκυρας, είναι κάμποσα 
χρόνια. Καί αύτή είναι ιστορία αληθινή καί ο/ι 
παραμύθι, διότι μάς τήν είπε ό σεβάσμιος νέθον
τας. Χριστόδουλος I Ιουληυ.ε’νος ο Χατζής, Ηεος 
αχωρέβτονε τώρα  !

Β ’

Ό  'Ρωτόκριτος (τ ί  ώμορφ' όνομα!) είχε μα- 
τιάση τήν Ί  Ιλιοστάλακτη (άκόμη ώμορφότερο ! ) 
άπό πολύν καιρό. Ώ ραία. ψιλή καί λιγνή, μέ πε
ταμένο όμως στήθος, είχε μαλλιά ξανθά, ξανθά, 
σά χρυσάφι, δυό γαλανά μάτια σάν τόν ούρανό, 
καί ενα στοματάκι, ποϋ όλο χαμογελούσε. Τήν 
έβλεπε συχνά όταν έπήγαινε νά δουλέψη στ' αμ
πέλια τοϋ πατέρα της· νά κλαδεψη, νά μα ίση, 
νά τρυγήση. Τοϋ άρεσε τόσο, όποϋ γλήγορα τήν
αγάπησε ολονεοά. Εκείνη κατάλαβε τή ολ.ονα • · » · .  · *%
τοϋ 'Ρωτόκριτου· έβλεπε κλεφτά, κλεφτά, μέ τήν 
άκρη τοϋ μ.ατιοΰ της τσή ματιαίς όποϋ έρριχνε 
απάνω της εκείνος' μά δέν έτολμοϋσε ή καϋμένη 
νά τόν κυτάξη στά μάτια , γ ια τ ί έτσι ήτανε τό 
σύστημα τοϋ τόπου. Καί αύτή όμως τόν αγάπησε- 
καί αγάπησε όχι μοναχά τή λεβεντιά του, τά 
μαύρα μάτια του, το στριμ.ενο μουστάκι του καί 
τό ώμορφο κεφάλι του. όποϋ απάνω του φορούσε 
μέ πολλή χάρι τό φεσάκι, μά ερωτεύτηκε καί άπό 
τήν καλωσύνη του, καί τήν εξυπνάδα του, όποϋ 
ήτανε ξακουστή στό χωριό.

Ό  'Ρωτόκριτος δέν εϋρισκε ησυχία- πώς νά κάμη: 
πώς νά τήν εύρη μοναχή καί νά τής είπη τόν έρωτά 
του καί τόν καϋμό του : ’Αποφάσισε νά τήν περι- 
μείνη τό σούρουπο στό πηγάδι, ά π ' όξω άπό το 
■χωριό, εκεί ποϋ αρχίζουνε οί κόγλες καί οί ανή
φορο: τών Καστελ.λάνων έκεϊ Οά πήγαινε άσφχλτα 
νά πχρη νερό" ίσως Οά τύχαίνε νά. είναι μοναχή. Καί 
ή τύχη τον ¿βοήθησε. Τό απόγιομα εκείνο ήτανε 
συννεφιά' τό βουνό τών αγίων Δέκα κχτχίβχζε μχυ- 
ρίλα πολλή καί «φαινόντανε ποϋ θχρθη μεγάλη 
β ϊονή . Ό  Ρωτόκριτος πήγε καί κρουβίθηκε άπό 
πίσω άπό μιάν έλ.ηά καί περίμενε Νά σου. σέ 

λίγο έρχεται μ.έ τή ζέστα στό κεφάλι ή Ή λιοστά- 
λακτη. '< · Ρωτόκριτος βλέπει ολόγυρα' ήτανε μο
ναχοί. Προβαίνει τότες αγάλια, αγάλια καί τρε- 
μοντας άπό τή συγκίνηση καί πάει κοντά της. 
Ε κείνη  σκια/τηκε έτσι τόν είδε άξχονα, μά βα
στάχτηκε καί δεν έφ ώ να ξ :.— «Σ  αγαπάω, ΊΙλιο-

2-1 β  'Ερωτ ά κρ ιτο ς  χα ΐ

στάλακτη » τής είπε μ.έ μισοσβυσμένη οωνή. «πε- 
Οαίνω γιά  σένα- το βλέπεις τι ύποφέρω τόσον καιρό ! » 
Έ κύτταξε καί εκείνη ολόγυρα μήν είναι κανείς καί 
έδιάκρινε άπό μακρυά μία. άλλη χωριανή της, όποϋ 
ερχόντανε γιά  /ερό. —«Φ εύγα, τοϋ λέει, ένώ τοϋ 
έπιασε καί τούσφιξε τό χέρι, γ ιατί μέχασες, άν μάς 
ίδοϋν. Τό ξέρεις, τό κατάλαβες ποϋ καί έγώ σ’ 
αγαπάω , μά δέν είναι ώρα τώρα' φεύγα γλήγορα 
καί καλή αντάμωση αύριο ή μεθαύριο». Καί εκεί
νος έφυγε σάν αστραπή γ ιά  νά μήν τήν έκθεση, 
καί ¿κρύφτηκε πάλη είς τσή έληές.

Εκείνη έγιόμισε τή ζέστα της, έπήρε νερό καί 
στο σέσκλο της καί έφυγε, έφυγε γλήγορα.

ΊΙ συγκίνησή της ήτανε μεγάλη καί δέν ήμπό- 
ρεσε νά τήνε κρύψη.— «Τ ί έχεις μωρή. καί είσαι 
έτση άχνη ; » τής είπε άμα τήν είδε ό πατέρας 
της. Ό  Μανώλης ήτανε αυστηρός πατέρας, σχε
δόν άγριος. Τή θυγατέρα του τήν είχε άναθρέψη μέ 
τό ξύλο. Δέ χρειάζονται πολλαίς κουβέντα:;, έλεγε, 
μέ τά. πα ιδιά ' τά πολλά λόγια είναι φτώχια ' τό 
ξύλο βγήκε άπό τόν Παράδεισο. ΊΙ Ί  Ιλιοστάλακτη, · 
ή θυγατέρα του ή μονάκριβη, τόν έσκιαζότανε πολύ. 
καί μεγάλη ποϋ 'χε γένη. — «Τ ίποτις, αφέντη- 
έφυγε ενα άλογο στό δρόμο κι’ αγρίεψε καί ήρθε 
καταπάνω μ.ου καί σκιάχτηκα».

Τήν έκύτταξε καλά ό πατέρας της, τήν ¿μέτρησε 
άπό πάνου ώς κάτου με οοβερή ματιά, κ έφά- 
νηκε ποϋ δέν καλοπίστεψε στό λόγο της. Μά 'τσώ- 
πα. σε. δέν είπε λ όνο.

Γ ’

Περάσανε τρεις μήνες. Τί στάθηκε στό μεταξύ: 
Κανένας δέν τό ξέρει, παρά ό Ρωτόκριτος καί ή 
Ί  Ιλιοστάλακτη το μυστικό.Μά είχανε τόσον τρόπο, 
καί ξέρανε τόσο καλά νά φυλαχτούνε, ποϋ κανένας 
δέν έπήρε μυρωδιά τόσον καιρό. Καί όμως τά 
πράμ.μ.χ-χ ήτανε πολύ προχωρημένα . . . πάρα 
πολύ ! . . .

Το Μανώλη Ομως τον έτρωγε τό φίόι- άπό κείνη 
τήν ήμερα, ποϋ ξαφν ίβ τηχε  ή θυγατέρα του «πύ 
τα λογο ,  αύτή άλλαξε πο/.ύ- δέν ήτανε πιλιό χαρού
μενη σάν πρώτα- τό χαμόγελό της το παντοτεινό 
είχε σβυστή- λίγο μιλούσε, λίγη όρεξ: είχε. Στο 
πανηγύρι τών Καστελλάνων, τήν Πεντηκοστή, ποϋ 
μχ,ωνοντχι όλα τά χωριά τής Μέσης, καί χορεύουνε 
καί διασκεδάζουνε, αυτή εφέτος δεν ήθέλ.ησε νά πάη, 
οπως κάθε χρόνο. « Κάτι τρέχει, μέ τήν Πλιοστά- 
λακτη , έλεγε εις τή γυναίκα του. μά δέ μπορώ 
νά καταλαβω. Μήν ήξεύρης σύ τίπο τις ; μήν άγα- 
πάε: κανένα: Μά. ποιόν: ό Ρωτόκριτος βλέπω ποϋ 
καμμ.ία φορά τή γλυκοκυττά,ει, όπως βγαίνουμε 
άπο τήν Έκκλησιά" μά δέν πιστεύω νά είναι καί 
αύτή τοσο έρωτοχτυπημένη. Κα: έπειτα, ά ; τήνε 
ζητήση- μοϋ φαίνεται ποϋ δέν είναι κακός νέος.Δέν 
είναι σωστό όμως. ¿πρόσθετε μεγχλόνοντας τή φω
νή. να τσή σηκόνει το κεφάλι, έτσι καί απλώς. ιΥ.ά 
νά διασκεδάζη. Τ ί λές έσύ :»  Καί ή μάννα δέ μι
λούσε. Νά ήξερε τάχα τ ί συμβαίνει : . . .

Περάσανε πάλε λίγο: μήνες καί ήρθε ό χειμώνας.
Μίαν ημέρα ο παρεδρος τοϋ χωριού πέρνει κατά
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μόνας τό Μανώλη καί τού λέει πώς ή θυγατέρα του 
dfi' πράξε ι χαλά - τήν έχει βουρλίση ό Ρωτόκριτος. 
τήν είδανε μάλιστα περισσότερο άπό μία φορά κα
τάμονα; μέ αύτόνε νά κουβεντιάζη πολλήν ώοα, 
πότε στό άντικλ.άδι τοϋ χωριού καί πότε στό αντι- 
κλάδι τοϋ Γαστουριοϋ, παρακάτου άπό τοϋ ΓΙαΐ- 
πέτη" είναι καί κάποιοι άλλοι κακοί άνθρωποι ποϋ 
λένε καί άλλα. «Β έβα ια  έγώ δέν τά  πιστεύω, ούτε 
ήμπορεί κανείς νά είπη τίποτις γ ιά  τήν Ί ίλ ιοστά- 
λ,ακτη, γ ια τ ί είναι τίμ ια  κοπέλα- μά καλά κάνεις 
νά χάρης τά  μέτρα σου, καί νά τήνε μάζωξης
όλίγο. »

Ό  Μανώλης δέ χάνει καιρό, πάει στό σπίτι, 
κλιεί τήν πόρτα καί κράζει ’μπροστά του τήν ΊΙλ ι- 
οστάλακτη. « Έ !  μωρή. τής λέει- έτσι, αγγελο- 
κρουσμένη, θέλεις ν ’ άτιμάσης, μωρή, τό σπίτι 
μου; Ί" είναι αύτά ποϋ κάνεις μέ τό ’Ρωτόκοιτο ; » 
Καί χωρίς νά περ:μείνη απάντηση ή απολογία, 
τήνε στρώνει στο ξύλο, έτσι μεγάλη ποϋ ήτανε !

Τί κατάλαβε ομως μέ το ξύλο ; αύτή ή αρρώστια 
τής Ί  Ιλιοστάλακτη; μέ τό στανιό καί μέ τό κακό 
δέ γιατρεύεται. Τώβλεπε καί αύτός- καταλάβαινε 
ποϋ ή θυγατέρα του ήτανε ερωτευμένη φοβερά άπό 
τό νέο, καί ποϋ δύσκολα θα τήν ξεκολλούσε άπό 
αύτόν,καί είχεν απόφαση νά βαλη τον Παπά-Φύλα- 
χτο, τον έφημέριό του, νά τοϋ μι/.ήση να τή ζητήση 
σέ νάμο. Έ ω ς έδώ δέν ήτανε τα  πράμμχτα τόσο 
κακά κα: άπελπιστικά. Μά μία μ-έρα τοϋ πέρασε 
μία υποψία, μία φοβερή υποψία. «Μ ή στάθηκε καί 
τίποτις άλλο : ν ια τ : ό πάρεδρος τώρα δέ μοϋ μιλεί 
σάν πρώτα καί μέ αποφεύγει; γ ιατί κάποιοι, όταν 
’μ.παίνω στήν ταβέρνα κάποτε;, ένώ μιλούνε, βου- 
βαίνοντχι άξαφνα καί μ.έ κυττάζουνε μ.έ θολά μά
τ ια  : »

Ί Ι  έγνοια τόν έτρωγε,ή τρομερή υποψία δέν τον 
άφινε νά κοιμηθή. Πώς νά βγη άπό αύτή τήν αγω
ν ία : πώς νά πληροφορηθή τήν αλήθεια: Μία στιγ
μή άστραψαν τά μάτια του. Τήν εϋρηκε ! θ ά  
περιμείνη λίγον καιρό άκόμη, μά δέν πειράζει- ή 
Λαμπρή δεν είναι μακρυά- τότες θά μαθητήν αλή
θεια- έχει τόν τρόπο άσφαλτο- κ α ί. . . ώ ! κλοί- 
μονο τότες, άλοίμ.ονο κα! σ’ αύτήνε καί σέ μένα !

Δ ’
Από τή Μεγάλη Δευτέρα ό Παπά-Φύλαχτσ; δέν 

ησύχαζε- μ.έρα, νύχτα ετρεχι άπό σπίτι σε σπίτι 
γ ιά  νά ξεμολογάη- τό χωριό τόν έσεβόνταντε πολύ 
καί όλοι σχεδόν ¿πήγαιναν είς αύτόν νά ξεμολοηθούνε, 
ένώ ό Παπά Νικόλας είχε λίγα πνευματικοπαίδια.

Τή Μεγάλη Τετράδη ’πήγε καί στά σπίτι τοϋ 
Μανώλη- ξεμολόησε αυτόνε, ξεμ.ο/όησε τή γυναίκα 
του, καί ήρθε καί ή αράδα τής ΊΙλιοστάλακτης. 
Έφριξε . . . .  Τα είπε όλα . . . .  Πώς ήμποροΰσε 
νά κρύψη άπό τόν Παπά-Ψύλαχτο, τόν άγιον αύ
τόν άνθρωπο τή φοβερή αμαρτία της : Καί έπειτα, 
τ ί  ; νά κάμη ψεύτικη ξομ.ολόησι : Ποτέ! ποτέ!

Τά γόνατα τοϋ π α π ί  έτρεμαν. Τ ί νά κάμη : 
Τό «Ξομολοητάριο» λέει «όποιος, ή όποια πέση 
σ ’ αύτήν τήν αμαρτία, δυο χρόνια τ ' άλιγώτερο 
χωρίς μεταλαβιά καί μετάνοιες καί ξεροφαγία» . 
Πώς νά δώση μεταλαβιά τής Ί  Ιλιοστάλακτη; : 
αδύνατο! «Δέ θά μεταλάβης! »

Εμεινε ή καϋμένη ·νά τακούση ! Εύκολο ήτανε 
νά τό είπη ό 11 απκ-Φύλαχτος, μά δύσκολο, πολύ 
δύσκολο νά γίνη. Τι θά είπη ά πατέρας της καί ή 
μάννα, όταν μάθουν πώς αύριο, Μεγάλη ΙΙέφτη. 
δέ θά μεταλάβη ή θυγατέρα του; μαζί τους. Με 
ποιον λόγον καί μέ ποια πρόφαση ν' άπολογηθή :
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Έ πειτα , τ ί θάλεναν οί φίλες της. οί γειτόνισσες;
τί θάλεγε το χωριό, ποϋ όλο θα μεταλάβαινε, άντρες 
καί γυναίκες;

"Ü, σέ τ ί  αγωνία βρέθηκε ο σεβάσμιος εκείνος 
γέροντας, ώς ποϋ νάποφασίσμ ! Μά, <-·= = καί Κύριε, 
ελέησε με, άν κάνω μίαν άπάτη, άν μεταχειρίζωμαι 
τό ψέμα, γιά  ν ’ άποφύγω μεγάλο σκάνδαλο, γ ια  νά 
προλάβω, ποιος τ,ξεύρει, τ ί δυστύχημα! «Ί Ιλ ιο -  
στάλακτη, τής λέει- αύριο ναρθγ,ς εκεί νά παρουσι- 
αστής νά μεταλάβης' καί έγώ , νά ςέρης. θά κάμω 
τάχατες ποϋ θά σοϋ δώσω τή μεταλαβιά, μά πρα- 
ματικώς δέ θά σοϋ δώσω τίποτις· δε θά σέ μετα
λάβω. Πρόσεξε, μή τά χάσης. Ετσι, ούτε ανάξια 
πέρνεις τήν κοινωνία, ούτε έκθέτεσαι με τή φαμί
λια σου, καί μέ τό χωριό. Ό  Θεός νά μοϋ συχώ
ρεση τήν αμαρτία ποϋ κάνω ! »

Ούτε συχωρετική ευχή τής έδιάβασε, ούτε χέρι 
νά φιλήση τής έδωκε καί έφυγε.

II Μεγάλη ΙΙέφτη ξημέρωσε. Ταχιά πολύ στο
λίζεται ή Ήλιοστάλακτη για  νά πάη στήν Εκκλη
σία, στήν ΙΙαναγία. II καρδιά χτυπούσε, λες καί 
θά τής ερθη αποπληξία' μά βαστιέται όσο 'μπορεί. 
Βάνε; τό καινούργιο της το ροχέτο, τή μεταξωτή 
ποδ ιά ,  καί μέ τό μεταξωτό Κ ιιτολ ι  κλ'.εί τά στή- 
θιά της. καί άπό πάνου τό βελουδένιο κόκκινο πεοελ ί  
μέ τους ολόχρυσους πλατιούς πασουμάδες. Λύο 
«όμορφες ασημένιε; φονμπ ιεμ  έστολί,ανε τά κίτρινα 
π α α ο νμ ά χ ια  της. Μά εκείνο ποϋ τής έδινε άγγελική 
χάρι ήτανε ή μεταξωτή μπόλια στό κεφάλι, ψιλή. 
ψιλή σάν αράχνη. Ί Ι τα ν εή  «ομορφότερη ά π ’ όλαις 
στήν Εκκλησιά' καμμία, ούτε παντρεμένη, ούτε 
ανύπαντρη, δεν μπορούσε νά τσ-ή βγή μπροστά.

Ό  παπά-Φύλαχτος διαβάζει τή λειτουργία άργά. 
άργά, δυό ώρες ολόκληρες. Ί 'άλλει ό ψάλτης τό 
Κοινωνικό «Τοϋ Δείπνου τοϋ μυστικού» καί πλήθος 
πολύ πολύ στρυμόνεται μπροστά άπό τά  βημόθυρα, 
ποιος νά πρωτομ.εταλάβη, γ ιά  νά φύγη μίαν ώρα 
πρωτήτερα. Νά, έκεί καί ό Μανώλης μέ τή γυ
ναίκα του καί μέ τήν Ή λιοστάλακτη.

«Μετά φόβου θεοϋ, πίστεοις καί αγάπης προσ- 
έλθετε» — κράζει ο παπάς — καί άρχιζε·, έναν έναν 
νά μεταλαβαίνη.

Ήρθε καί ή άραδα τοϋ Μανώλη. Μεταλαβαίνει 
πρώτα αύτός, έπειτα κάνει νόημα καί εις τή γυ
ναίκα του καί πλησιάζει- μεταλαβαίνει καί αύτή, 
καί παραχωρεί τό άγιο κάλυμμα τού ποτηριού εις 
τήν Ή λιοστάλακτη. Ιίλησιαζει εκείνη, τό πιάνει 
καί τό βάνε·. άπό κάτου άπό τό πηγούνι της. Μια 
ματιά τοϋ 11 απά-Φύλαχτου τήν ειδοποιεί ποϋ ήρθε 
ή τρομερή στιγμή. Μά εκείνη τήν ίδια στιγμή πλη
σίαζε: κοντά ό πατέρας της. γιά νά τή βοηθήση 
τάχα νά μεταλάβη, καί καρφώνει τα μάτια του 
στήν άγια Λαβίδα τοϋ παπά καί έπειτα εις τό 
στόμα τής θυγατέρα; του.

Ύάχασε ό σεβάσμιος γέροντας' μά. όχι. δεν τά - 
χασε' θεία φώτιση τοϋ έρχεται αυτή τή στιγμή, 
σηκώνει άπο τό ποτήρι τό άγιο Σώμα καί το άγιο 
Λίμα. καί «Μεταλαμβάνει ή δούλη τοϋ Θεοϋ Ή λι
οστάλακτη τό τίμιο ν καί πανάγιον καί πανακή- 
ρατον Σώμα καί Λίμα τοϋ Κυοίου ήμών Ιησού

Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών καί εις ζωήν τήν α ιώ 
νιον», λέγει μέ σταθερά φωνή καί τής βάζει εις τό 
στόμα μέσα τή μεταλαβιά, καί αύτή τήν κατα
πίνει τρομχσμένη.

Σάν νά είχανε σηκώση μία μεγάλη καί βαρειά. 
πλάκα άπό τό στήθος του, τοϋ ήρθε τοϋ Μανώλη 
νά άναστενάξη. Τελείωσε! ή Ήλιοστάλακτη ήτανε 
αθώα. οπως τήν έκαμε ή μάννα της !

Ε*
Επειτα άπό τήν λειτουργιά ο Μανώλης έκάλεσε 

τόν 11 απά - Φύλαχτο νά ερθη νά πάρτ) τόν καφέ 
σπίτι του. Πήγε εκείνος καί σε μια στιγμή, ποϋ 
εύρεθήκανε μόνοι, αύτός καί ό ΙΙαπάς, έβγαλε ένα. 
πιστόλι άπό τόν κόρφο του ο Μανώλης, τώδειξε 
τοϋ II απά καί τού λέει μέ τρεμουλιαστή φωνή' 
«Βλέπεις : Δύο μπάλες είχα μέσα' άν έβλεπα ποϋ 
δέ μεταλάβαινε ή Ήλιοστάλακτη, πρώτα θά σκό
τω να  αύτήνε, έκεί. στή στιγμή, καί έπειτα θά σκο- 
τονόμουνε κέγώ. Γι' αύτό ήρθα σήμερα έτσι κοντά, 
καί παρατηρούσα. Μά τώρα βεβαιώθηκα1 είναι 
λίγο ζωηρή ή θυγατέρά μου, μά τίμ ια ! »

Έσήκωσε τά μάτια στον ούρανό ό Παπά.-Φυ
λαχτό; καί εύχαρίστησε τό Θεό διά τή  θεία φώτιση 
οπού τοϋ έδωκε.

Δέν άργοπόρησε. Τή Νιά Τρίτη μπαίνε; στήν 
πόλη- πάει στό άρχιεπισκοπείο καί ξομολογιέτα: 
όλα, ένα πρός ένα, στό μακαρίτη τον Αθανάσιο, 
τόν άγιο εκείνο καί σοφό Μητροπολίτη. Ό  ’Αρχιε
ρέας τόν επαίνεσε εί; ο.τι έκαμε, καί «ένα τώρα 
μένει νά καμης, τού λέει' νά βαλθής μονός διπλός, 
καί να κ.άμν,ς τάδύνατα δυνατά νά τους στεφα- 
νώσης».

Καί τώκαμε ό I Ιχπά -  Φύλακτος μέ τήν εύλο- 
γία  τοϋ Θεοϋ καί τό δεκαπενταύγουστο τής ΙΙα- 
ναγίας ή Ή λιοστάλακτη ήτανε νύφη χαρούμενη 
στό π/αί τοϋ 'Ρωτόκριτου. Καί διηνόντανε τήν 
ιστορία αύτή έπειτα άπό χρόνια εις τό γέρο-Χατζή 
Πουλημένο καί άκου.’ άναρίτσιενε.

Εν KiOY.VQK
Σ. Κ. Π.

Φ Υ Σ Ι Κ Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

ΟΙ ΙΠ Π Ο Π Ο ΤΑ Μ Ο Ι

Ιό ασχημότερου τών ζώων τής δημιουργίας 
στοιχίζει πλειότερον π ά ντω ν  εις ιπποπόταμος άξιζε: 
ui’ffa σ' τύ Γίβύ 2 5 ,0 0 0  φράγκα καί άν ακόμη 
έγεννήθη έν θηριοτροφείο· Εν Ευρώπη, συγκατα- 
ριθμουμένου καί τού προσενεχθέντος εις τον φυτο- 
λογικόν κήπον τών ΙΙαρισίων ύπό τοϋ πρίγκηπος 
Χαλήμ μόλις 5 ή 6 έκ τών παχύδερμων τούτων 
έγεννήθησαν έπί τών οχθών τών μεγάλων ποταμών 
τής 'Αφρικής.

Ή  Guy F a w k e s  ή αποτελούσα το ώοαιότεοον« » I
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στόλισμα τοϋ ζωολογικού κήπου τοϋ Λονδίνου, έγεν
νήθη έν τώ  καταστήματ; τούτ«;> τήν 5  Νοεμβρίου 
1872. Έ ν πρώτοις φαίνεται παράδοξον, οτι εις 
θήλυ ζωον έδόθη όνομα γένους αρσενικού, άλλά 
παρά τοίς “Αγγλοι;, ώς καί παρ' ήμϊν, τό όνομα ιπ 
ποπόταμος εις άμφότερα τά φύλα δίδεται αδια
κρίτως. Εις το ζωον τοϋτο έδόθη τά όνομα, διότι 
συνέπεσε νά γεννηθή κατά τήν άμοίετηρίδα τής 
άνακαλύψεως τής περίφημου συνωμοσίας τώ ν εκρη
κτικών ύλών, καί άναγκαίως έπρεπε νά φέρη το 
όνομα τοϋ πρωταγωνιστοϋ τών αναρχικών ιδεών, 
όστις πρώτος άπεπειράθη ν ' ανατινάξη, ολόκληρον 
τό κοινοβούλιο·/.

Ή  εύρεσις συζύγου διά τόν περί ού ό λόγος θήλυν 
ιπποπόταμον δέν ήτο πράγμα εύκολου, διότι καί ό 
έν Ιίαρισίοις βιών ανήκει εις τό αύτό φϋλον. Μετά 
μακράς καί ανωφελείς έρευνας εις τάς διαφόρους αγο
ράς άγριων θηρίων, ή διεύθυνσις τοϋ ζψολογικοΰ 
κήπου τοϋ Λονδίνου ήγόρασε νεαρώτατον τοιοϋτο 
ζώο·/ γεν/ηθέν έν Άμβέρση κατά τό·/ Σεπτέμβριον 
τοϋ 1881. Ή  διαφορά τή ; ήλικίας είναι αρκετά 
σπουδαία, διότι ή σύζυγος είνε πρεσβυτέρα τοϋ μέλ
λοντος αύτής συζύγου κατά έννέα έτη ' ά λλ ’ έν τώ 
κόσμο» των παχυδέρμων τά τοιαϋτα παοαβλέπονται.

Ό  «ππ οπότα ιιος δέν  άγαπ«» τ ί ιν  ιιετέι 
τοι'· άνΟ ρώποι· κ ο ινω ν ία ν .

Δε·/ πρέπει νά έκπληττώμεθα, άν τά τερατώδη 
ταϋτα. ζώα ήμερα τή ήμερα καθίστανται δυσευ- 
ρετώτερχ· τοϋτο προέρχεται διότι δεν άρέσκονται 
εις τήν μετά τοϋ άνθρώπου κοινωνίαν καί άποσύ- 
ρονται έφ ’ όσον προοδεύει ό πολιτισμός. Άλλοτε ή 
αρχαία Αίγυπτος έβριθε τοιούτων, ώς μαρτυροΰσι 
διάφορα ανάγλυφα παριστώντα αλιείας τούτων καί 
χρονολογούμενα άπό τώ·/ χρόνο)·/ τώ·/ Φαραώ. Νϋν 
εύρίσκονται μόνον έν τοίς ϋδασι τοϋ λευκοϋ Νείλου, 
τοίς άρδεύουσ; τάς τροπικά; χώρας, εις δέ τήν 
ετέοαν άκρα·/ τής Αφρικής έγκατέλιπον έπίσης 
τήν χώραν τοϋ άκρωτηρίου καί άπεσύρθησαν προς 
τήν διεύθυνσιν τής Ζαμπέζης. Κατά τό δυτικόν 
μέρος τής Αφρικής άοθονοϋσιν έτι έπί τώ·/ οχθών 
τοϋ Νίγηρος. μετά βραχύ·/ όμως χρόνο·/ θ ' άναγκα- 
σθώσι νά καταούγωσιν εις τά ρεύματα τής χώρας 
τών Μεγάλων Λιμνών. Τά τέρατα ταϋτα  είναι ακίν
δυνα. άλλ' άγαπώσ; τήν ησυχίαν το>·/. Τρέφονται 
έκ ριζών ένύδρων φυτών. Καίτοι δέ διέρχονται 
πλέον τοϋ ήμίσεος τοϋ βίου αύτών έν τω  ϋδατι, 
ούδέν σαρκοβόρου όρμέμφυτο·/ έχουσι καί επομένως 
μηδέ ένα ίχθϋν κατατρώγουσιν. Οπως ποικίλλωσι 
τάς διασκεδάσεις, ότέ μέν κολυμβώσι, ¿τε δέ περι- 
διαβάζουσι μέ βραδύ βήμα έ·/ τώ βάθει τοϋ ποτα
μού. Από καιρού εις καιρόν ανέρχονται εις τήν 
επιφάνειαν, ϊνα άναπνεύσωσι' διαρκούσης όμως τής 
ήμέρας σπαν.ώτατα αποφασίζουν νά έξέλθωσιν έπί 
τής ξηράς. ΙΙεριμένουσι νά. ίπέλθη ή νύξ καί τότε 
εξέρχονται έντος τώ·/ ϋψηλ.ών χόρτων, τών φυό
μενων κατά τάς όχθας τοϋ ποταμού καί λαμβά- 
νουσι τό γεύμα αύτών. όπερ διαρκεϊ μέχρι τής ανα
τολής τοϋ ήλιου. Προσβαλλόμενο; αμύνονται μετά 
γεν/αιότητος, ούδε’ποτε όμως επιτίθενται μή έχοντες

όλως διόλου ιδιοσυγκρασίαν φιλόμαχον.Βιούσι σχε
δόν πάντοτε κατά μεγάλα; άγέλας, έν πλήρει όμως 
άομονία, ούδέποτε δέ παρ αύτοίς παρατηρούνται 
έμφύλιοι σπαραγμοί, όπως εις τά λοιπά τά  μάλ
λον ειρηνικά ποηφάγα ζώ α. Τά ζ«οα ταϋτα , τά 
όποια ή ούσις μεταςυ απάντων τών γήινων δη
μιουργημάτων έπροίκισε μέ τό άκρον άωτο·/ τής 
ασχήμιας, είναι πρότυπα οικογενειακών αρετών.
Ή  μήτηρ, ήτις εν καί μόνον τι'κτει μετά έκαστη·/ 
κύησιν, ούδ' έπί στιγμήν αποχωρίζεται τοϋ νεογνού 
της, μέχρις ού τοϋτο κατασταθή ικανόν, ϊνα προ- 
μηθεύηται μόνον τήν τροφήν του. Νηχομένη τό 
φέρει έπί τής ράχεώς της, θελουσα δέ νά τό θηλάση 
εξέρχεται έπί τής όχθης. Ό  δέ άροην καίτοι έχε; 
μακρινήν μέν άλλ’ αναμφισβήτητο·/ συγγένειαν μετά 
τών αγριόχοιρων, ο’)·/ οί άρρενες έλάχιστα φρον-ί- 
ζουσι περί τοϋ μέλλοντος τών άπο γόνων τω ν. ούτος 
φροντίζει έπί τε τής ξηρά.ς καί έν τω  ϋδατι μετ' 
άδιαπτώτου προσοχής πρός έξασφάλισ:·/ τής τε μη- 
τρός καί τοϋ νεογέννητου.

Ί  ι·ν ιιοά  Ι)ιιο«ι.

II σφαίρα τοϋ Ευρωπαίου θηρευτού διακόπτει 
το είδύλλιον τούτο. Ή  καταστροφή όμως τών ζ<οων 
τούτων δέν έποίησε προόδους. Έ κ  πρώτης οψεως, 
θά ένόμιζέ τις, ότι βεβαίως έκουσίως θ ’ άπετύγ- 
χανέ τις σκοπεύω·/ ζώο·/ μήκους δύο καί ήμίσεος 
μέτρων καί βάρους δύο μέχρι τριών χιλιάδων χιλιό
γραμμων· έν τούτοι; δέν υπάρχει έτέρα Θήρα μάλλον 
αβέβαια καί μάλλον τυχηρά.

'Ό ταν ό ιπποπόταμο; εϋρίσκεται έ·/ τώ  ϋδατι 
αναδύεται κατά διαστήματα αρκετά άπέχοντα,όπως 
άνχπνεύσν,. Οί γιγάντειοι αυτών ρώθωνες, οί μικροί 
το)·/ οφθαλμοί, καί τά  βραχέα των ώτα αναφαί
νονται έπ; τινα δεύτερα ώς άμορφα ναυάγια παρα- 
συρόμενα ύπό τοϋ ρεύματος τοϋ ποταμού.

Ο θηρευτής επιβαίνω·/ λέμβου πρέπει νά έπωφε- 
ληθή τής στιγμής ταύτης, όπως σκόπευση, τό ζώο·/ 
εις τον κρόταφο·/- διότι τούτο είναι τά μόνον τρω
τόν μέρος τού ζώου' τό υπόλοιπον καλύπτεται 
ύπό δέρματος,όπερ έχει πάχος άρκετά εκατοστά καί 
αντέχει εις τάς σφαίρας κάλλιον τών υφασμάτων, 
τών εσχάτως έφευρεθέντων έ·/ Γερμανία, καί Α γγλ ία  
προς προστασίαν τώ·/ στρατιωτών.

Προσθετέο·/ εις ταϋτα  ότι συνήθως καί ό μάλ
λον πεπειραμένος σκοπευτής ούδεμίαν δύναται νά 
έλπίζη, ωφέλειαν έκτής έπιτυχίας του. Τό θανασίμω; 
βληθέν εις τόν κρόταφον ζώο·/ έξαφανίζεται εις τα 
βαθέα ύδατα τοϋ ποταμού, παρασύρεται ύπό τοϋ 
ρεύματος καί έκβράζεται ϋ π ’ αύτοϋ εις άπόστασιν 
20  — 30 χιλιομέτρων έπί τίνος αμμώδους σύρτεως.

Ο έπιτυχών θηρευτής χορηγεί ούτω εύά.ρεστο·/ 
τροφήν εις φυλήν Αίθιόπων, ήτις θά. άνακαλύψη, τό 
σώμα τοϋ ΰπό τοϋ ύδατος παρασυρθέντος ίππο- 
ποτάμου. Οί Αΐθίοπες λαμβανουσ; τό πτώμα 
καί προετοιμάζουσι τοϋτο κατά τους τρόπους τοϋ 
αφρικανικού μαγειρεύματος, χωρίς να έξετάζωσιν 
άπό πόσων ημερών χρονολογείται ό θάνατος τοϋ 
εύχυμου τούτου θηράματος.

Οί θηρευτά; θεωροϋντες καί δικαίως ανωφελές νά
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χορηγώσιν απλώς αφθονον γεύμα εις Αιθίοπας,πρός 
αποφυγήν απογοητεύσεων, λαμβάνουσι τα  μέτρα 
τω ν, όπως φονεύσωσι τον ιπποπόταμον iv ώ εϋρίσκε- 
τα·. έν τυ, ςηρα.. Τό τερατώδες όμως τοϋτο ζώον, 
καίτοι ο όγκος αύτοϋ αποκλείει την ύπαρξιν ζωηρας 
νοημοσύνης, γνωρίζει κάλλιστα τούς άπειλοϋντας 
αυτό κινδύνους, έάν έν πληρει ημέρα περιηρχετο 
τάς όχθας του ποταμού. Λιά τοϋτο όπως άνέλθη 
ττ,ν όχθην καί άναζητήση τήν τροφήν του εντός 
των ύψηλών χόρτων, αναμένει να έπέλθη ή νύξ. Ού
τως ό θηρευτής άν αγκαζέ τα : να κοιμηθή έν ύπαίθρω, 
έν μικρω π/.οιαρίω ήγκυροβολημένω έν τώ μέσω τοϋ 
ποταυ.οϋ καί ν ' άρχίση τά,ν ένεδραν αύτοϋ όλίγας 
στιγμάς προ τής ανατολής τοϋ ήλιου.

Άρχομένου τοϋ λυκαυγοϋς οί ίπποπόταμ '; ου να - 
γείρονται κ α τ ’ άγέλας συνισταμένας άπό Γ»(Ι—60 
καί σπεύδουσι τό ταχύτερο·/ να προσέλθωσιν έν τή 
ήμερινή αυτών διαμονή, έν τή ύδατίνω αυτών κατοι
κία, έν ά, αισθάνονται εαυτούς έν άσφαλεία. Καθ’ 
ήν στιγμήν πρόκειται να οιφθώσιν έν τω ϋδατ: πρέ
πει καί να φονευθώσιν. Ιό αν τό ζώον δεν πέση, ώς 
κεραυνόπΑΥ,κτον άλλα δια τη ρήση αρκοϋσαν δύναμ.ιν, 
οπως καταδυθή έν τώ ύδατι. ό Ευρωπαίος πρέπει 
να άποβάλη π ίτα ν  έλπίδα άποκτήσεως τοϋ θτ,ρά- 
υ.ατος.

Ιό ί'-γιΐ'άτοι; τ ο ο ό ιι.

Ού ¡¿όνον ο! Αίθίοπες άρέσκονται τρώγοντες τά,ν 
σάρκα τοϋ ίπποποτάμου,άλλ' έπίσης καί οί αποικοι 
τής Εΰέλπιδος άκρας ¡¿εγάλως άρέσκονται εις ταύ- 
την. Συνήθως παρατίθεται εις τά,ν τράπεζαν τών 
άπογόνων τών Ολλανδών καί τών Αγγλων τών 
εγκατεστημένων έν τ ϋ , Νοτίω ’Αφρική καί έδεσμα 
παρεσκευασμένον έκ κρέατος ίπποποτάμου.

Λυπηρόν ¡¿όνον είναι, ότι οί Ηρεττανοί ούτοι 
αποικοι παοασκευάζουσ: το κρέας τούτο ¡¿όνον βρα
στόν καί ψητόν, δεν κχτώρθωσαν δ' ετι να μα- 
γειρεύωσι ποικιλοτρόπως. Ί’ό λίπος τοϋ ζώου τού
του είναι έπιζήτητον καθ' όλην τά,ν εκτασιν της 
'Αφρικανικής άπειρον οί Αίθίοπες θεωρόΟσι τοϋτο 
ώς απαράμιλλο·/ βάλσαμ.ον, ώς ιατρικόν δυνάμενον 
νά θεραπεύση άπατας τάς άτθενείας καί ιδίως τάς 
ττηθικάς. '

Τό δέρα α τών ίπποποτάμων πρό άανηαονεύτων 
χρόνων χρησιμεύει έν τ ϋ , άρχεγόνω ¡Οιομηχανι'κ τών 
Αίθιόπων· οί Γερμανοί οί κατέχοντες άδη ¡¿έρος 
της αφρικανικής άπειρου χρησιμοποιοϋσι τοϋτο εις 
κατατκευά,ν μαστιγίων. δ·.' ών κυρίως ·δ·.δάτκουτ;ν 
εις τους ιθαγενείς τά καλά τής Ευρωπαϊκής προόδου, 
δ; οργάνων δηλαδά χορηγούμενων ύπ ’ αυτών τών 
αυτοχθόνων ζώων.

Γένος ν .α τα ό ικ α ό ιικ νο ν  ε ις  α π ώ λ ε ια ν .

ΙΙρο τινων έτών οί ιπποπόταμοι ήπειλήθησαν 
τπουδαίως ύπό αμέσου καταττροφής. Παρ’ ολίγον 
έξηφανίζοντο ύπό τών όδοντοίατρών. ΊΙ τέχνη τής 
άντικαταττάτεως δ'.ά τεχνητών τών φθαρέντων φυ
τικών όδόντων είνα·. άρχαία, ότον καί ό πολιτισμ.ός- 
διότ: έν τοϊς άρχαίοες τάφοις τών Τυρρηνών εύρέ- 
θηταν κοπτήρες, ολόκληρος δέ φραγμός όδόντων έκ 
ςύλου τυκομορέας έν τω  άπεξηραμένω ττόματ: τών

αιγυπτιακών μουμιών. Ά λ λ ' ά πολύτιμος αύτη 
κατάκτητις τής βιομηχανίας ύπέττη μακράν ,έκλει- 
ψιν. μόλις δέ πάλιν έτχάτως έπανελήφθη περί τά 
τέλη τοϋ δεκάτου ογδόου αίώνος.

Έ ν άρχή οί όδοντοϊατροί τά,ν π  ρ οι την αυτών 
ύλην έλάμβανον άπό τοϋ ζωϊκοϋ βασιλείου, η δέ /5 ο- 
ρ ε ιο αμ ερ ικ α ν ικ ή  έπι&εώρηβι$ πληροφορεί ημάς ότι 
οί τεχνητοί όδόντες οί όπλίταντες τό ττόμα τοϋ με
γάλου Ηατιγκτώνος είχον γλυφή ές άμυντήρος έλί- 
φαντος.

Τής πείρας όμως άποδειζάτης, ότι πρός έπανόρ- 
θωτιν τών όδόντων καί άπαλλαγά,ν τών τερηδόνων 
κατάλληλοι ήταν οί όδόντες τών ίπποποτάμων. 
αμείλικτος έκηρύχθη πόλεμος κατά τών παχύδερμων 
το ύτω ν ευτυχώς όμως άνακάλυψίς τις τής κεραμι
κής, εγκαίρως έπέφεοε τά,ν λήξιν τοϋ πολέμου τούτου.

Αν τά τεσσαράκοντα έ κατ ο ¡¿μύρια τεχνητών 
όδόντων, τά  κατ έτος χορηγούμενα ύπό τών άμε— 
ρικανικών εργοστασίων,έλάμβανον τά,ν πρώτην αυτών 
ύλην έκ τών ίπποποτάμων. πρό πολλοϋ τά ζώα 
ταϋτα  θά είχον έκλει’ψει.

Δυστυχώς, ή χορηγηθείσα άνάπαυλa ύπό τής 
ευεργετικής άνακαλύψεως τών έκ πορκελάνης όδόν
των δέν θά διαρκίση. Λιότι καί έκλειπούσης τής 
οδοντοποιητικής βιομηχανίας, επειδή "ό έλεφάντινον 
όοτοϋν τά μέγιστα χρησιμεύει. μετά τόν φόνον καί 
τοϋ τελευταίου άφρικανικοϋ έλέφαντος τοϋ χορη- 
γοϋντος τοϋτο. θ αρχίση ή Θήρα τών ίπποποτάμων 
πρός τόν αύτόν οκοπόν, όπερ θά έπιοέρη καί τά,ν 
έςόντωαιν τούτων.

G. Eeliabii· L a g ra v r .

( Μ ε τ ά φ ρ α σ ι ς  Ν .  X. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Δ Ο Υ )

·- ►*·««-

“Α Π ’ Τ Α  Λ Ε Υ Κ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α . .

ΤΟ  Μ ΓΣ ΤΙΚ Ο  MOT

¿ r o i '  Λ'ω/Jri) Π αλο μ ΰ .

Ί Ιτε ιν  μ ικρή κ ι ’ άΟιΙρρευτιι π α ιδο ύλα  
ό τα ν  έγώ  τ ί ι  γνώ ρ ιδ α  μ ιίι μέρα- 
τ ί ιν  πΓιρα γ ια  μ ικρά  μου ('ιδρρφού/.α, 
κ ’ ί-.κείνη. δ υ ΰ τυ χ κ ί μου. γ ι ί ι  πα τέρα .

Καί μ ι χαρά τ ί ιν  έδ λ επ α  ιίιμ ά  μου, 
τ ά ς  έλεγα  π ολλά , τη ς  τραγουδούσα, 
τ ί ιν  £(ίαζ’ α π α λά  ατά γό να τά  μου 
κ α ί τ ίι λ ε υ κ ά  χ ερ ά κ ια  τ η ς  <)αλοϋιΙα.

Κ' έπ α ιζα  μ έ τα  ζέπ λεκ α  μαλλιά  τ ίι g. 
μέ τ ίι Ογουρίι ιιι ' ολόμαυρα, π ο ϋ  πλήθος 
ιίγ γ ίζα νε  τ ί ιν  δαπρ η  τραχηλιά  τη ς  
κ ι'ά κ ό μ α  δ έν έφ τά να νε  τό  ΟτΓιΟος.

Τώρα μ ια μέρα γύρ ιά  <ίπ' τ ίι ξένα .
— Κ αλλίτερα ν ίι μ ίιν  είχα γ υρ ίά ε ι —

κ α ί β λέπω  μ προς μου ά γνώ ρ ιά τη  παρθένα 
τ ί ιν  κόρη ποΟ π α ιδο ύλα  κ ιχ ’ άφ ίάε ι.

'Λγνώριάτιι, όλο νιότη  κ ι' ομορφιίιία. 
έ ν ' άκριfiii της γιάς μαργαριτάρι, 
οτίιν Γιύη μιά νυφιάτικη χλωμίίδα, 
καί άτίιν περπατηάιίι μιά θεία χάρη.

Καί λέω νίι φύγω πάλι Λπό 'δω πέρα.
Ν'ιι μη Οίορώ τίιν  όμορφη παρθένα, 
πού μιά φορά η ' ¿φώναζε πατέρα, 
καί γ ι’ Λδερφιι τά  νόμιζα, ώίμέ.να!

Μ .  Α. Μ Α Λ Α Κ Α Σ Η Σ

-οο ο -

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Κ Α Ι  Ε Ρ Ε Υ Ν Λ Ι  Ε Π Ι  Τ Η Σ  Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
( Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Ι

Ό  έν Βόννη καθηγητής κ, Άλφρέδος Φιλιπποών, 
ό τπουδαιότατον δημοτιεύτας σύγγραμμα περί τής 
γεωλογίας τής IΙελοποννήσου, περιηγηθείς πρό μη
νών τά,ν βόρειον 'Ελλάδα δαπάνα, της Γεωγραφικής 
εταιρίας τοϋ Βερολίνου, έδημοσίευσεν έν τοίς πρα
κτικοί; ταύτης έκθεσιν, ής δίδομε·/ ένταϋθα συντο- 
μωτάτην περίληψιν μερών τινων αυτής.

II 'Ελλάς χώρα ύψηλή, ύψουμένη έν τή Μεσο- 
γείω θαλάσση έκ [ίάθους <50011 μέτροιν παρέχει 
ίδιάζουσαν φύσιν, όμοίαν πρός τον ι'διάζοντα πολι
τισμόν αύτής. Εγκειται δέ ά ίδιάζουσα αυτής φύ- 
σις εις τούς κατατέμνοντας αυτήν κόλπους, [Οαθέως 
εϊσ/ωροϋντας εις τά,ν ηπειρωτικήν αυτής χώραν, 
καί εις τό πολύπλοκο·/ καί ακανόνιστο·/ τών οροσει
ρών της, μετέχουσα /<·>ρας ορεινής άμα καί παρα- 
θαλασσίας.

Τά πτυχώδη αυτής όρη, ποικίλα κατά τε τά,ν 
διεύθυνσιν καί τά,ν σύστασιν, συνδέονται πρός τό 
άπό Α κατερχόμενον μέγα διναρικόν σύστημα, τό 
πληρούν τά,ν Βαλκανικήν χερσόνησον. II ποικίλη 
¡¿ορφή τών όρέων προέκυψεν έκ διασπάσεων κατά 
τήν τριτογενή περίοδον. Μεγάλα καί μικρά ορεινά 
τμήματα κατεουθίσθησαν τότε. καί ούτως έν μέσω 
τών όρέων έσχηματίσθησαν λεκάναι, αίτινες πρός 
μέν τά,ν θάλασσαν άνοιχθείσχ: άπετέλεσαν κόλπους, 
έν τη μισογείω δέ χώρα πεδιάδας, έν τα ίς όποίαις, 
συντρέχοντας καί τοϋ κλίματος, άνεπτύχθη ό αρ
χαίος ελληνικός πολιτισμός. II Ε λλά ς  έάν εύρί- 
σκετο ύπο τόν ουρανόν τής 'Α γγλίας, άτε στερου- 
μένη πλούτου ορυκτών, ήθελεν άποοή χώρα πτωχού 
λαού ποιμένων, ά λλ ’ έκ τοϋ κλίματος καί τών 
βροχών ή &λάστησ:ς έν αύτή αναπτύσσεται, καί το 
έδαφος καρποφορεί άφθόνως, όταν εις τήν λοιπήν 
Ευρώπην ή ¡όλάστησις ύπνώττη.

Έ ν Έ λλάδι. κυρίως δ'έν τη μεσημβρινή, εύρί- 
σκονται όλαι αί αντιθέσεις έν στενώ χώρω άπό τοϋ 
ύψηλού πρός τό χθαμαλόν, άπό τοϋ ψυχρού πρός 
τό ήπιον κλίμα, άπό τής έρημίας εις τά,ν παχείαν 
καρποφορίαν. II 'Οόρειοςδ' Ε λλάς, ήτοι ή Ήπειρος 
καί ή Θεσσαλία, όμοιάζουσι πρός τάς ¿ορειοτέρας 
τούτων όμορους χώρας τής δυτικής Βαλκανικής 
χερσονήσου. ΊΙ γεωλογικά, όμως διαφορά, άμφοτέρων 
εΐνε μεγίστη, καθώς καί ά κλιματολογική' τούτου 
δ ’ ένεκα καί διάφορος εινε ό πολιτισμός ό άνχπτυ- 
χθιίς εις έκατέραν τών χωρών τούτων.

Γεωλογική/ ερε ί'ΐ’ΐα

Ό  συγγραφεύς ;/.ετά περιγραφήν τών ορέων τής 
Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας, τοϋ κλίματος καί τής 
ιστορικής δράσεως τής ¡όορείου Ελλάδος, έπιφέρει 
ότι ή έρευνα τών 'Ελληνικών χωρών έγένετο μέχρι 
τοϋδε μάλλον ύπό έποψιν ιστορικήν καί άρχαιολο- 
γ ική ν  επειδή δε ή ¡¿όρειος Ε λλάς καί εις τοϋτο ετι 
καθυστερεί διατελεί σχεδόν άγνωστος- προσθετέο·/ 
δε εις τοϋτο καί τάς δυσχερείας τής περιη-'ήσεως. 
τάς ταραχάς. τήν ληστείαν, ήτις καί μετά πάροδον 
13 έτών άπό τής άπελευθερώσιως τής Θεσσαλίας 
δεν έςέλιπε.

Τά παράλια τής χώρας είνε άκοιβώς γνωστά, 
καί αί πεδιάδες τοπογραφικώς. εις τήν φυσικήν όμως 
γεωγραφίαν οί περιηγηταί ολίγον συνεισέφερον. Αί 
τώ  1870 Ιρευναι τώ ν Αυστριακών δέ·/ έγενοντο 
συστηματικώς, ούτε άρχαιολογικώς. Ατελέστατα 
δ ’ έγένετο ή έρευνα τής ΙΙίνδου, ής έχαράχθη μόνον 
ή γραμμή καί ολίγα χιλιόμετρα εκατέρωθεν. ΙΙάντες 
οί περιηγηταί ήκολούθησαν τήν διά τοϋ Ζυγού οδόν 
ή τοϋ Λχκμ.ωνος. Τό όρος τής Πίνδου ουδέποτε 
ήρευνήθη ύπό περιηγητών. Επίσης άγνωστα καί τά 
βόρεια άκρα καί νότια τής Θεσσαλίας' μόνον τά 
πρός Α (Ό λυμπος, Πήλιον, Οσσα) είνε γεωλογι- 
κώς καί βοτανικώς ήρευνημένα' καί ό ροϋς ετι τών 
ποταμών είνε ανακριβής εις τούς γεωγραφικούς πί
νακας. καί αί τοπωνυμία1.. II φορά τών ορέων 
σημειοϋται χονδρικώς. ούτως ε ίπ είν .Ό  συγγραφευ; 
σημειοϊ ότι εύρεν έπί τοϋ γεωγραφικού πίνακος, ένθα 
σημε'.οϋνται περί τόν Άσπροπόταμον κοιλάδες, όρη 
ύψους 2000  μ. II βόρειος 'Ελλάς αποτελεί ετι 
μέρος τής μεγάλης t e r r a  in c o g n ita , τήν οποίαν 
έχομε·/ ετι εις τά,ν Ευρώπην. Είνε έν τούτοις μέγιστο·/ 
τό επιστημονικόν συμφέρον τής γνώσεως τών σχέ
σεων τών όροσειρών τής ανατολικής Ελλάδος πρός 
τό μέγα διναρικόν σύστημα.

Ό  κ. Φιλιππσών καταλιπών τάς Αθήνας κατά 
Μάρτιον μήνα τοϋ 1803 διέτρεςεν έπί τρεις καί 
ημισυ μήνας τά,ν Όρθρυν, καί μέρος τής Πίνδου. 
Καρδίτσαν, Καλαμπάκαν, Τρίκκαλα, καί τά όρια 
μέρους τής Θεσσαλίας καί Μακεδονίας. Παρετήοησε 
δέ ότι τά  Κχμβούνιχ όρη συνίστχντχι ές όροσειρών 
έχουσών φοράν ΝΝΛ, ά.νήκοντα εις τό σύστημα τοϋ 
Όλύμπου γεωλογικώς. Επίσης δέ παρετά,ρησε βο- 
ρείως τής Καλαμπάκας εύρύ άνοιγμα πλήρες χθα
μαλών λόφων, τά Χάσια, εύδιαπέρχστον διάβασιν 
μεταξύ Μακεδονίας καί Θεσσαλίας, οίκούμενο·/ ύπό 
τών πενεστάτων κατοίκων τής Ελλάδος.

Εις τά,ν όλινοκαινικήν διαυ.όοοωσιν τών Χασίων • , * * 
άνήκει καί ά περιοχή "ής Καλαμπάκας, έν τή οποία
έκ τής διαθρύψεως τοϋ έδάφους κατελείφθησαν όγκοι.
καί λόφοι πυργωτοί, τά. Μετέωρα.

Εκ Θεσσαλίας μετέβη εις 'Ιωάννινα, ών δίδει 
σύντομον περνραοήν. εις Λίλβινον, Αργυρόκαστρο·/, 
κατελθων εις Αρταν, καί εντεύθεν αύθις εις Πίνδον. 
Περιγράφει δέ έκτενέστερον τά τής μορφής καί γεω
λογίας τής Πίνδου, καί κατακρίνει τά,ν αδιάλειπτο·/ 
ύλοτου.ίαν τοϋ όρους, σημειών ότι έν βραχεί θά εκλί- 
πωσιν όλα τά πανάρχαια δάση τοϋ όρους, καί τότε 
θά συνεκλίπωσι καί τα μικρά τεμάχιά τής έπ' αύτοϋ 
καλλιεργησίμου γης, οί δε κάτοικοι θα μεταναστεύ-
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Παράκλι,βη  — Μ ια μ ε τάφ ρασ ις  τής  Πεντάτευχου

σωσιν ή Οά. επιδοθώσιν εις τόν ληστρικόν 3 ίο·/.
Έ κ  τής Ιΐίνδου διά τής ’Ακαρνανίας επανίκα.μ- 

ψεν εις τά ίδια. Κ7.0 άπασχνδέτήν πορείαν αΰτοϋ 
έπήνενκε διορθώσεις Εις τον γεωγρ. πίνακα τών 
χωρών, άς διήλΟε·/, έκαμε υψομετρικάς παρατη
ρήσεις, έλαβε ©ωτογραοικάς εικόνας πολλών μερών, 
εςήτασε τήν γεωλογίαν των μερών, τον σύνδεσαον 
τών ορίων προς άλληλα. ήοεύνησε δε έ φ ’ όσον ήτο 
δυνατόν καί τά φυτά τών /ωρών, καί ελαβε σημει- 
ώοεις περί τής κοινωνικής αυτών καταστάσεως καί 
τοϋ πολιτισμού, περί ών έκτενεστερον θέλει πραγ- 
ματευΟή εις το σύγγραμμά του.

Μ.

Π α ρ ά κ λ η σ η

'Α φ ιερω μ ένη  α το ν$  φ ίλ ο ν ς  Σ . κα ι Κ. Μ .

ΚοπιαβΡ, Μοίυιί μ α ς  κ α λή . 
τό  γ ιό  μ ας ν ί ι  ηο ιοώόεις,
(!' τό  χα ϊδεμένο  μ α ς  πουλ ί 
τά  δώρΛ (Ιου νά  δ ιό Ο ε ις .

Κ άλλη μ η ν  π ε ις .  κ α ί μ ίι πολλά  
μάς ήρθε άτολιΟμένος· 
γ ιά  δ ές  το ν π ώ ς  χαμογελά 
ιίά ν  κ ά μ π ο ς  άνΟ ιάμένος.

Μόν δώ ο ' το υ  ιΐτή θ ια  (Ιπλαχνινιίι. 
καρδιά  χαριτοιμένη , 
έψ κες  δ γ ιο ς  μ ας ν ’ άγρ ικα  
ά π ’ 00ε κ ι ’ Γι δ ια β α ίν ε ι.

Κ ι' ϊιχ  δώά' το υ , ΜοΤηό μ ας κ α λή , 
χρόνια  π ολλά  ν ίι  ζή ά ε ι.
«ίιιν έχ ο υμ ’ Γιάπρη κ εφ α λή  
νά  μ ά ς  γεροκομήσει.

ΑΛΕΞ. ΠΑΛΛΗΣ

ΡΑΙΑ ΙΚΙΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟΥ

Ιόν τή Εθνική Βιβλιοθήκη τών ΙΙαριοίων υπάρ
χει έντυπος οπανία τ ι ;  καί περίεργος μεταφραοις 
τής IΙεντατευγου εις τήν δημ.ώδη νλ.ώσσαν. ΊΙ τυ- 
πωσις έγένετο εν Κωνοταντινουπόλει τώ  154 7 υπό 
τίνος έορο,ίου προς χρήοιν τών εν τή πόλε: εκείνα, 
ομοεθνών καί ομοθρήσκων του' έγένετο δέ εν τή  
δημώδε: ελληνική, ώς έλαλεϊτο τότε ·ύπο τε τών 
έλλ.ήνων καί έβραίων, διότι καί ούτοι, οί παλαιό- 
τερον τών άλλων έβραίων άποικισΟεντες, έλάλουν 
εκ γενετής τήν δημώδη ελληνικήν, ενώ. ώς γνωστόν, 
οί μεταγενέστερον άποικισΟεντες λαλοϋσ: τήν ισπα
νικήν. Α λλ’ επειδή οί δΓ ους ώρίζετο ή μετάφρα- 
σις τής IΙεντατεύγου, ε: καί δεν έννόουν τήν εβραϊ

κήν, έγίνωσκον όμως τούς εβραϊκούς χαρακτήρας, 
6 μεταφραστής μετεχ ειρίσθη γράφων τούς τοιούτους 
χαρακτήρας, ώστε διά πάντα άγνοοϋντα τούς εβραϊ
κούς χαρακτήρας καθίσταται αδύνατος ή άνάγνωσις.

Τήν μεταφοράν τών εβραϊκών χαρακτήρων εις 
έλληνικους επιχειρεί ήδτ, ο κερκυραίος Λάζαρος Βι- 
λέλλης, έπί τούτω μεταβάς πρό τινων ήμερών 
εις I Ιαρισίους. Ό  κ. Βιλέλλης, κάτοχος διαφόρων 
ευρωπαϊκών γλωσσών καί είδήμων τής τε ελληνικής 
καί εβραϊκής φιλολογίας, ήτο ό άρμοδιώτερος πρός 
τοιαύτην εργασίαν. Έ π ί τής μεταφράσεως ταύτης 
¿δημοσίευσε πρό τριών έτών περισπούδαστο·/ άρθρο·/ 
έν τή «Η ο να ο  (1θκ Ε ΐΐ ΐί ΐβ «  £Γ0 ϋί|ΙΙ0 8 » ,  δ:' ού 
έφιστά τήν προσοχήν τών άσχολουμένων περί τήν 
δημώδη γλώσσαν, καταδεικνύω·/ όποιαν σπουδαιό- 
ττ,τα δύναται νά έχη ή μελέτη τής περί ής ό λόγος 
μεταφράσεως εις τάς περί γλωσσολογίας μελετάς 
των καί ιδίως εις τάς περί τής δημώδους έρεύνας 
τω ν. Ό  κ. Βιλέλλης ισχυρίζεται ότι ή γλώσσα εις 
ήν έγράφη ή μετάφρασις, είνε ή δημώδης, ώς ελά- 
λουν αυτήν οί τότε έλληνες τής Κωνσταντινουπό
λεως. Ούτε πρέπει νά κλονίση τήν πεποίΟησιν ήμών 
ταύτην ή διαφορά τής συντάςεως καί ή φρασεολο
γία , ή μή συμφωνούσα πάντοτε πρός τό πνεύμα τής 
ελληνικής γλώσσης, διότι τούτο άποδίδε: ό κ . Β ι- 
λέ/.λης εις τήν σπουδήν τού μεταφραστού τού ν ' 
άποδώση κατά γράμμα τό εβραϊκόν κείμενον.

Ό  κ. Βιλέλλης όμοϋ με τό άρθρον του έδημοσί
ευσε προσέτι έν τώ  προαναφερΟεντι περιοδικώ τήν 
μεταγωγήν τής μεταφράσεως εις ελληνικούς χαρα
κτήρας τών τεσσάρων κεφαλαίων τής Γενέσεως. 
συνοδεύσας αυτήν καί διά τινων σπουδα ίων γραμ.- 
ματολογικών παρατηρήσεων. Οϋτω, λόγου χάριν, 
παρατηρεί ότι ή άναφορική άντωνυμ.ία 0 ? τηρείται 
πάντοτε άμετάβλητος, άντιστοιχούσα πρός τό <[ΙΙΪ 
τών νεολατινικών γλωσσών. II κλίσις τών ονομά
των άκολουΟεί κατά τό μ.αλλον ή ήττον τήν κλίσιν 
τού άρθρου. Οϋτω άπαντα ό μερορ. τοΰ γ έρον ,  τον  
γ έ ρ ο ν  ο ί  γέρο ι ,  τώ ν  γέρων , τ ο υ ς  γέρους. Η γ υ 
ν α ίκα ,  τής  γ υ να ίκ α ς ,  τ ή ν  γ υ να ίκ α ν .  Το στόμα ,  τον  
σ τομάτον .  Το έ ν α , τοΰ ενυΰ.

Καί άλλας τοιαύτας παρατηρήσεις επιφέρει ό κ. 
Βιλέλλης, οστις καί τής δημώδους ήμών γλώσσης 
είνε κάτοχος, άλ.λά τάς όποιας ήμείς παραλείπομεν 
χάριν συντομίας. Εϋμής εργον θά ήτο νά δημόσι
ε υΟή ολόκληρος ή μεταγωγή τής μεταφράσεως εις 
ελληνικούς χαρακτήρας, διότι οϋτω. ούσα αϋτη 
προσιτή εις πάντας, Οά δώση άφορμήν νέων μελετών 
επί τών μετατροπών τής δημώδους γλώσσης, με
λετών ωφελίμων εις τήν πρόοδον τής επιστήμης.

Γ. Μ.
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Ι ϊ ι  " ρ ώ ιια τ α  τ ο ν  ό ω τίις  κ α ι ίι α ν ξ ιιι ίκ ; 
τώ ν  Α υ τ ώ ν .

Είναι γνωστόν, οτι ή ϋπαρξις τών φυτών, εκείνων 
τούλάχιστον τά. όποϊα είναι πράσινα, συνδέεται στενώς 
με το φώς, καί ότι φυτό·/ κλειόμενου εις το σκότος 
εντός ολίγων ήμερών κιτρινίζει καί αποθνήσκει. Γνω
ρίζομε·/ επίσης καί τον λόγον, οι όν το φώς είναι 
απαραίτητον: ές αυτού τό βυτόν λαμβάνει τήν ούναμ.ιν 
νά προσοάλλη, καί νά άποσυνΟεττ, τό έν τώ αέρι οιακε- 
■χυμένον ανθρακικόν αέριον, όπως τόν άνθρακα αυτού 
χρησιμοποίηση, ώς υλικόν διά τήν αϋξησίν του. Λιά τού 
φωτός τό έλαφρόν καί ευκίνητον αύτό σώμα προσκολ- 
λάται εις τήν γην μεταμορφούμενον εις μεγάλους κορ
μούς δένδρων, εις γλυκείς καρπούς, εις ώραία άνθη.

Α λλά  τό ευεργετικόν αύτό φώς τού ήλίου, -ό 
όποιον διευθύνει τήν πελωρίαν αυτήν εργασίαν έφ' 
όλης τής επιφάνειας τής γής, ή φυσική τό αναλύει εις 
επτά χρώματα, άποοεικνύουσα, ότι δεν είναι τι ενι
αίο·/ άλλ’ 'ότι είναι μίγμα τών διαφόρων αυτών φώ
των. Γεννάται λοιπόν ή ερώτησις, αν όλα τά ιδιαίτερα 
χρώματα εξ ίσου μετέχωσιν εις τήν εργασίαν ταύτην, 
ή εις ποιον ές αυτών ιδιαιτέρως τά. φυτά όφείλουσι νά 
είναι εύγνιόμονα.

ΙΙειράματα έκτελεσΟέντα πρός τόν σκοπόν τούτον 
άγουσιν εις τό συμπέρασμα, ότι έκ τών οιαφόρων χρω- 
μάτων τό έρυΟρόν έχει τήν μεγαλειτέραν ένέργειαν, 
μετ' άύτό έρχονται άλλα τινά, τό οε πράσινον είναι 
εντελώς άορανές. Ί'υτά οεχόμ.ενα μόνον πράσινον 
χρώμα Ονήσκουσιν. ιίις άν εύρίσκοντο εις τό σκότος. 
Τό πείραμα ΐοίως είναι περίεργον ιό; έςής : Λιά νά 
οωσωμεν πράσινον φώς εις τό φυτον, αναγκαζομεν τό 
φως τού ήλίου νά όιέλΟη οιά οιαλύσεως περιεχούσης 
αυτήν τήν χρωστικήν ουσίαν τών φυτών, τή/· γ./ι,ψο- 
ιγί-.Ι.Ιην.

Ί ό πράγμα έν τούτοις είναι εύεςήγητον, ήούνατο 
οε καί νά τό προίοη τις. II φυσική οιοάσκει. ότι σώμά 
τι φαίνεται εχον έκείνο τό χρώμα τό όπο ιον  <β/· 
ι ιπορμογιι. Λώμά τι π. χ. είναι κίτρινον όταν απορ
ροφά, ή , με άλλας λέςεις, πνίγη, έν τή μάζη του, όλα 
τά άλλα χρώματα, καί αντανακλά ή άφίνει οιάβασιν, άν 
είναι οιαφανές, εις τό κίτρινο·/. Ι ά φυτά άρα άπορρο- 
φώσι μάλλον ή ήττον όλα τά χρώματα έκτος τού πρα
σίνου' άρα τό πράσινον είναι άοιάφορον οι- αύτά, καί 
ελλειψις αυτού έκ. τού φωτός τού ήλίου οεν Οά ήλλαζε 
κατά τίποτε τό φυτικόν βασΓ/.ειον. Άςιοπαρατήρητον 
είναι έπίσης, ότι τό μάλλον ένεργητικόν χρώμα είναι 
τό έρυΟρόν, οηλ. τό ηνιιπ .Ι//χ ωτιχι ι· τού πρασίνου, ιός 
λέγει ή φυσική, ή. ως Οά έλέγομεν κοινώς,τό όντ ίβε -  
τόν τοι·, όηλ. έκείνο τό όποιον ένούμενον με τό πράσι
νον οίόει πεοίπου λευκόν.

Τά χρι.’ιματα του φωτός οεν φαίνονται άσχετα καί 
πρός τήν ζωήν τών ζωων. Εις εν τών ανωτέρω πειρα
μάτων, οπου οιάφορα οιαμερίσματα γής ήσαν κεκα- 
λυμμένα με ύέ'/.ους οιαφόρων χρωμάτων. παρετηρήΟη. 
ότι μία μυρμηκιά εύρισκομένη προηγουμένως αλλαχού 
ήλθε καί έγκ.ατεστάΟη ύπο τήν έρυΟράν ϋελον. " (»πως 
έςετάσωσι μήπως ήτο τυχαία ή περίπτωσις, άντήλλα- 
ςαν τήν ϋελον έκείνην με τήν ϋελον ενός άλλου οιαμε- 
ρίσματος. Μετά τινας ήμέρας οί μύρμηκες μετέφερον 
τήν κατοικίαν των πάλιν υπό τήν έρυΟραν ϋελον.

//γνί,· γ/)/· Λιεί'βιινσιν τής  « 'Ε στ ία ς» .
Ό  κ. Μαυρογιάννης έν τή πραγματεία αυτού περί 

τής έν Έπτανήσω ζωγραφικής σχολής τών Λοςαράοων, 
οημοσιευΟείση εις τά δύο τελευταία φυλλάοια τής 
« ’Εστίας», γράφει ότι αί εικόνες τής ουρανίας τού άγ. 
Σπυρίοωνος έν Κερκύρα, έργα τού II. Λοςαρά, άφαι- 
ρεΟείσαι έκείΟεν καί «περιπλανηΟείσαι από Εκκλησίας 
εις ‘Εκκλησίαν κατή/τησαν, άγνωστον πού».

Έ ν τούτοις είναι γνωστόν εί'ς τινας τι άπέγειναν τά 
θαυμάσια έκεϊνα έργα. Γρείς μεν τών εικόνων εκείνων 
σώζονται έν Κερκύρα, μία έν τη μονή τής άγ. Ευφη
μίας καί δύο έν τή μονή τών Βλαχερνών παρά τό όνο
μαστόν Λ α ν ά π . Α ί οέ λοιπαί ίπο ι . ίήάησαν  προ τινων 
έτών άργα ιοχηπη.Ι ιχώς  εις έμπορους ξένους, έπί τού
τω έλΟόντας ενταύθα, όπως μεταπωληΟώσιν, έννοεϊται, 
εις τούς έν τή Εσπερία έκτιμώντας τά τοιαύτα. Αυτή 
ύπήρξεν ή ουστυχής τύχη τών εικόνων τοϋ Λοςαρά.

Εκτός τούτου ό κ. Μαυρογιάννης λέγει ότι ό μα
θητής τοϋ Λοςαρά έν ΖακύνΟω ζωγράφος Κουτούζης 
έφόρει, ίερεϋς ών ορθόδοξος, «πλατύγυρο·/ πίλον, κατά 
μίμησιν τών δυτικών».

Καί ό κ. Μαυρογιάννης έπαναλαμβάνει ό,τι συνήθως 
λέγεται, αλλά οεν αληθεύει.Ό πλατύγυρος πίλος ήτο, 
κ. ΛιευΟυντά, ό πραγματικός καί αληθής πίλος τών 
ίερει»ν, ού μόνον έν ΖακύνΟω άλλά καί έν Κερκύρα 
καί Έπτανήσω, καί έλέγετο σκ ιάΰ ιον ,  άπό τΜβαΓ,α,ν- 
τινών γρόνων  έχων αρχήν.Ό άμφιόάλλων περί τούτου 
άς άναγνώση τόν Κουροπα/.άτην. Γό γνωστόν χαμε-  
.Ι ι ινγιην, καί τό σχήμα : έχει σήμερον, οϋτε άρχαίον 
είναι έν τή Ανατολική Εκκλησία,οϋτε σημαίνει τι" είναι 
χα./.Ιύΐπιστιχ>ι μεταβολή απλώς τοϋ καλογηρικοϋ σκού
φου. Μέχριτής προπαρελΟούση'ςγενεάς, έν Επτανήσω, 
όπου έτηροϋντο πολλά βυζαντινά αρχαία, έφορουν οί 
ιερείς το (τχιιίόιον, τό όποιον μάλιστα άπενέμετο ως 
αξίωμα εις τούς προύχοντας καί αξιωματικούς -ί»·/ ιε
ρέων. Ά ν  άλογόν τι συμβαίνει σήμερον, ώς πληροφο- 
ρούμεΟα, έν Ι’ωσσία. Λύστε κακώς λέγεται τούτο άπο- 
μίμησις τών ουτικών.

Ει· Κ έρκυρα 1  ΑΙαίϊον 180-1

ΣΠ. ΠΔΠΑΓΕΟΡΓΙΟΣ

X Ρ  Ο Ν ΙΙ>. Α

Ίη ύ.οϋ .ογιικ ϊ

Τ ήν 1 ί» Μ α ί ο υ έ γ έ ν ε τ ο  έ ν  τ ή Γ α λ λ ικ ή  
Άκαοημια εκλογή, ποό; άντικατάστασιν τ<»ν άποδιω- 
σάντων άκαοημαϊκών Ταίνε καί Μαςιμον Λυκάμ. Κατά 
τήν ·όηφοοοοίαν παοήσαν :ί3 άκαοημαϊκοί' τέσσαοε; μόνον 
ήσαν απόντες: ό Λοτί. ό Λνοονύ. ό Λεσσ'εό καί ό ΙΙιρρώ* 
ό οε Ίύρεδιϊ δεν είχε δικαίωμα ψήφου, ώς μή γενόμενος 
ετι έπισήμως δεκτός. Κατά τήν πρώτν,ν διαλογήν α: ·ύή- 
φοι διενεμνΟησαν ώς έςής : Λιά τήν έδραν τοϋ Ταίνε. Ιο-



λ ικού μυθ ιστορήμ ατος. και κ α τα λ ή γε ι μέχρι τού Ζολα. τού 
Δωδε καί τού Λ ο τ ί.
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ρέλ 10 , Μ οντεγκύ 13 , Ζολα 0 . λευκά; 4 . Δ ιά τ ή ν  έδραν 
τού Δ ίκ α ια , Δ εσκνέλ 10 , Λ ίκάρ 2 , Β ού ιζε  1 5 ,  Ζολχ 0. 
Κ α τα  τ ή ν  δευτέραν εκλο γή ν ό Σορέλ συνεκέντσω σε III 
ψήφους, λα βώ ν τας 3  έκ τω ν  ί  Λευκών, ό δέ Βουρζέ Η) 
ψήφους, κερδήσας 2 από τόν Δ εσανέλ κ α ί τ ι ς  δύο τού Α ι-  
κάρ. Ο ύτω ς εις τ ή ν  έδραν του Τ α ίνε έξελέγη  ό Α λβ έρ το ς  
Σορέλ, ιστορικός. έ γκ ύψ α ς  προπάντω ν εις τ ή ν  δ ιπ λω μ α 
τ ικ ή ν  ιστορίαν, εις δε τ η ν  του Μ αξίμον Λ υκα μ  ό διάσημος  
μυθιστοριογράιοσς Π αύλος Βουρζέ. Τό αποτέλεσμα  τούτο  
προ πολλοϋ ήτο  γνω στόν. ’ Αλ λ α  πολλοί δεν ήκουσαν μ ε τ ’ 
ευχαρ ιστήσεω ς τό ο τι ό Σορέλ δ ιεδέχθη τόν Ί’α ίνε , αντ ί 
τού Βουρζέ, τού όποιου τό  π νεύμ α  έχει πολύ μεγαλειτέραν  
συγγένε ια ν  πρός τό τού μεγάλου φιλοσόφου,

—  Ί 3  γ  ν ώ  σ θ η  ή δ η  ό τ ι  κ α τ ά  τ ό ν  ε i σ ι τ  ή  -  
ρ·.ον αύτού έν τ ή  Α κ α δ η μ ία  λόγον ό ΙΙαύλος Βουρζέ θά 
έγκ ω μ ιάσ η  α ν τ ί τού Μ αξίμου Δ υκαμ  τόν Γουσταύον Φ λω- 
μ.πέρ. Νέα δε έργα ό νέος ακαδημ α ϊκός ετο ιμάζει : 1 ΙΙέραν 
τή ς  θαλάσσηςιι δημοσιευθησόν.ενον α γ γ λ ισ τ ί συγχρόνως 
καί γ α λ λ ισ τ ί’ κ α ί τό  "Τραγικόν Κ ιδύλλιον» εργον τού 
όποιου ίσω ς ό τ ίτλο ς  θά μ ε τα β λ η θ ή . Τάς έ; Α μ ε ρ ικ ή ς  
εντυπ ώ σεις  του ό Βουρζέ θα δημοσίευση  εις τ ή ν  » Ί 3π ι-  
θεώ ρησιν τω ν  Δύο Κ όσμω νιι, ύπό τόν τ ίτλο ν  P r o f i ls  
Ε Irá n  ¡re re .

— Λ ι ή  λ θ ε ν έ ;  Α θ η ν ώ ν ,  π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ο ς  έ κ. 
Κ ω νσταντινουπ όλεω ς κ α ί έπ ιστρέφω ν εις Ιίαρισ ίους ό γά λ -  
λος ακαδημαϊκός Πιέρ Λ ο τί. “Ιδμεινεν έδώ  έπ ί μ ία ν  η μ έ 
ραν, έπεσκέοθη  τ ή ν  Ά κ ρ ό π ο λ ιν  κ α ί τά  Μουσεία καί τό 
εσπέρας κ ατελθώ ν εις Π ειραιά έπ εβ ιβ άσθη  τού διά Μασ
σαλίαν άποπλέοντος άτμοπλοίου. 11; γνω στόν ό Λ ο τί έπ ι-  
στρέαει έκ  μακρού ανά τ ή ν  Α ίγυπ το ν  καί I Π αλαιστίνην τα- 
ςειδίου. τό όποιον θά περιγράΔη δια μακρώ ν εντυπ ώ σεω ν, 
αγορασθεισών ήδη  ύπό έκδοτου άμερικανού.

— 'Τ  π  ό τ ο ύ  έ κ δ ο τ ο υ  ' Λ  ρ ι σ  τ  ε ί δ ο υ Γ α λ  χ- 
νοΰ έςεδόθη είς τόμος περ ιέ/ων μερ ικά  'Ανν-Αδοτα "Εργα  τού 
Λ η μ η το ίον ΙΙαπαρρηγοπούλου. ή το ι π εζά . χαρακτήρας καί 
ποιήσε ις . Τ α έργα  τα ύ τα  τού αλησμονήσου πο ιητού δεν 
εινε κυρίως ανέκδοτα, αλλά δια π ρ ώ τη ν  φοράν συμπερ ι- 
λαμβάνοντα ι εις τόμον, έσπαρμένα τέω ς έδώ κ εκ ε ί καί 
δυσεύρετα.

—  Έ  ν  τ  ώ γ  α λ  λ ι κ ώ  ε .1 ο  ι ι  r  n u 1 d e s  s  a  -  
v a n ' .s »  ό Παύλος Ζανέ δ ιαγράφει τ ή ν  ιστορίαν τού ΛΓνΰΊ- 
ατορήματος ¿ ν  Γ α λ λ ία , άπό τού 1 6 1 0  μέ/ο ι σήμερον, 
κ α τά  τό  λαμπρόν σ ύγγρ α μ μ α , τό εκοοθέν περ ί τούτου ύπό 
τόν αυτόν τ ίτλ ο ν  ύπό τού Μοριγιώ. Ό  συγγραφέας ό μ ιλ ε ϊ 
περί τή ς  Α σ τρ α ία ι, έκδοθείσης τ ώ  1 6 1 0 ,  τού πρώ του γα λ 

13 ί  ς τ  ά Α ρ χ ε ί α  τ ή ς  έ γ  κ λ η  μ. α τ  ο λ ο γ  ι  κ ή  ; 
’Α νθρω πολογίας», ό γάλλος βουλευτής κ α ί συγγραφέας Λ . 
Βεοάρ. δημοσ ιεύει εύγλω ττο ν  κ α ί ένθερμον μελ έ τη ν  περί 
τή ς  "Δ ημοσιότητος τω ν  θα να τ ικ ώ ν εκτελέσεω ν»  κηρυσσο- 
μενος κατ '  α υ τή ς , έν ω  κατ' ά -/ ή ν  είνε υπέρ τή ς  θανα
τικ ή ς  ποινής. « II λα ιμητόμος, συμ περα ίνε ι, εγειρόμενη  
έπ ί δημοσίας π λα τε ία ς , μακράν τού νά έκφοβ ίζη  τούς εγ
κ λη μ α τ ία ς . απεναντία ς τούς έξοικειόνει πρός τή ν  μ η χ α νή ν  
τή ς  τ ιμ ω ρ ία ς» .

—  ' 13 ν Ν έ α  'Τ  ό ρ κ η  έ ξ ε δ ό θ η  σ α ν ή  δ η  ο ί 
τοείς πρώτοι τόμο ι, — τό  ολον σύγγραμ μ α  θά σ υν ίσ τατα ι έκ 
π έ ν τε .— τώ ν  δ ο κ ιμ ίω ν  τού δ ιάσημου αγγλου κ αθη γη τού  
Θ ω μά Χ ώ ςλ υ , τού φίλου κ α ί συνεργάτου τού Δαρβίνου, '(_> 
πρώ τος τόμος π ερ ιέχει μ ία ν  σύντομον ά λλα  χ α ρ α κ τη ρ ισ τ ι-  
κ ω τα τη ν  αυτοβιογραφ ίαν καί εννέα  δοκίμια γραφέντα  π ε ;ί 
διαφόρων θεμάτω ν άπό τού 18 6 6  μέχρι τού 181*0 "Ο δεύ
τερος π ερ ιέχ ε ι τό περ ίφημον δοκίμιον περί τή ς  π αλα ιάς  
θεωρίας τή ς  έξελ ίξεω ς, δ ιελθουσης πολλά σταδ ια  κ α ί α να -  
στυλω θείση ς έπ ί βάσεω ; έπιστημ-ονικής διά τή ς  «Άρχι/ρ 
τώ ν  Ε ίδ ώ ν » τού Δαρβίνου. Ό  δέ τρίτος τόμος π εο ιλα μ -  
βάνε ι έπτά  ά λλα  δοκίμ ια, γραφέντα  μ ετα ξύ  τού 185  ί και 
1 8 81 .  περί τή ς  έπιρροής τή ς  ε π ισ τ ή μ η ; έν τ ή  ανατροφή.

Κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ή

13 ! ς τ  ό έ φ ε τ  ε ι ν ό ν Ν α λ ό ν τ ώ ν  11 α ρ ι σ ί ω  ν 
έχουν έκθεσει διάφορά έργα ζω γραφ ικής, γ λ υ π τ ικ ή ;  και 
α ρ χ ιτεκτονικής κ α ί οί έν ΙΙαρισίοις έλλη νες κ α λ λ ιτέχ να ι : 
Θ. Ι’ά λ λη ς  κ α ί Λ . Α ντω ν ιά δ η ς . ζωγράφοι. Λ . Σώχος και 
Κ ρίνος, γ λ ύ π τα ι κ α ί Λ . Γ έλβερτ ά ρχ ιτέκτω ν.

—  Τ ή  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α  τ ο ύ  κ. 'Γ υ χ ά ρ η  έ δ ό - 
θη  έν ΙΙαρισίοις έκτακτος κ α λ λ ιτεχ ν ικ ή  εσπερίς υπέρ τώ ν  
έν Ίύλλαδ ι σεισμοπαθώ ν. Μ εταξύ τώ ν μελώ ν τού κ α τα ρ τ ι-  
σθέντος κ ομ ιτά του , οιαπρέπουν τά  ονόματα τού Κοππέ. 
τού Σ ουλλύ ΙΙρουδώμ. τού Έ ρεδια , τή ς  κυρίας Ί ο υλ ιέ τ -  
τας Ά δάμ .. τού Ο ύσσαί. τού Λ εκόν Δ ελ ίλ , τού Δ εσάμ, τού 
Κ λα ρ ετί, τού Ρ εΐνάκ  κλ. κλ. II έσπερίς εδόθη έν τα ις  
αΐθούσαις τού 'Μ εγάλου Ξενοδοχείου», κ α τα  τό  λη φ θέν  δέ 
τη λ εγ ρ ά φ η μ α  έκ ΙΙαρ ισ ίω ν. επέτυχε θαυμασίω ς.

θ ε α τ ρ ικ ά

Α π ό  τ ή ς  σ κ η ν ή ς  τ ο ύ  ■ Κ ω  μ  ι κ ο ύ Μ ε λ  ο- 
δράματος» έν ΙΙαρισίοις, έπ α ίχ θη  έσχατο ι; ό Φ άλαταφ  τού 
Βέρδη. !~!ς μ ο υσ ική , τό τελευ τα ίο υ  έργον τού ΐτα'/ού συν
θέτου έκρίθη ολίγον π λ η κ τ ικ ό ν  ά λ λ ’ ήρεσε πολύ ή έκτέ-  
λεσ ίς  του. Κ ατα  τ ή ν  παράστασιν ή το  παρών καί ό Β έρδη;. 
δ ιατρ ίψ ας. ώς γνω στό ν, έπ ί τ ινα  χρόνον έν τ ή  γαλλική, 
προιτευούση καί παντο ίω ν τυχ ώ ν  εκδη λώ σεω ν λατρείας 
καί θαυμασμού.

—  13 ΐ ς τ  ό π α ρ ι σ ι ν ό ν  θ ε α τ  ρ ο ν  τ ο ύ  δ ε  ί  ο υ 
έπα ίχθη  κ α τ ' αΰτάς νέον έργον τού ’ Ερρίκου Λ α βδ άν, τού 
συγγράφ ει« ; τού μετα  τόσης έ π ιτ υ χ ία ; παιχθέντος οράμα
τος Ό  Χ ι ι ί γ ν η ι ! ·  J ω ρ ^ x ,  έπιγραφόμενον /, ι ' ϋ  ι Ιι ί ι χ  ι ι ι ι -

Τό έργον εινε νεω τερ ισ τ ικ ώ τα τον . διακοινομενον 
διά τ ή ν  περ ιπάθειαν καί τώ ν  χ α ρ ακτή ρ ω ν του τ ή ν  έκπ/η- 
κ τ ικ ή ν  ακρ ίβε ιαν. Τ ήν πριότην του δ ιδασκαλίαν έστεψε  
π λ ή ρ η ; έπ ιτυχ ία .

— 11 ρ χ ι σ  α ν  ε ν τ α ύ θ α  τ α ς  π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς  
τω ν τά  υπα ίθρ ια  ελλη ν ικά  θέατρα. Ό  θίασος Τκβουλ.αρη- 
ΙΙαντοπούλου έν ω  π ρ ω τα γ ω ν ισ τε ί ή κ α/ λ ιτέχ ν ις  Ι3ύαγ- 
γελ ία  Π αρασκευοπουλου. π α ίζε ι είς τό  θέατρον Τσόχα 
Δεύτερος δέ θίασος ύπό τόν κ . Κ οτοπούλην, έγκαθιδουθη  
είς τόν Παράδεισον». Π δεσποινίς Β ερώνη άνεχώρα.σεν 
εις Σ μ ύρ νη ν, όπου θά δώση σειράν π αραστάσεω ν κ α θ ’ ολον 
τό θέρος.

—  Π λ ο ύ σ ι α ,  τ ο  υ λ α χ ι σ τ  ο ν κ α τ ά  π  ο σ ό ν. 
προμηνύετα ι ή έφ ετε ινή  έσοδεία π ρω τοτύπω ν θεατρ ικώ ν  
έργων. Σ υγγρ αφ είς  π αλα ιο ί κ α ί νέοι ετο ιμάζουν δράματα, 
κω μω δίας κ α ί κ ω μ ε ιδ ύλλ ια . ήρχισαν δέ οί θίασοι έκγυ- 
μναζόμενο ι είς τ ινα  έξ αύτώ ν.


