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ΤΗΛΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Ι Ι ρ α κ το ρ ε ο ο ν  Χ α β ά

ΚΑΙΡΟΝ, 3 Μαίου.— 'Ο διοικών τό κατά  τών έπαναστα-

αύτών οί φονευθέντες, έν ο ί; κα ί ό γενικός τοποτηρητή; του 
Μαχόή, πάμπολλοι δέ οί πληγωθέντες. Τά υπό τόν στρατη
γόν ΧΙκς στρατεύματα ασήμαντους ΰπέστησαν απώλειας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ

(Συ ν ίχ . ΐόε προηγοόμενον αριθμόν.)

’Εκ τού ότι ή έπιστολή αύτή, τήν οποίαν ό Άσλάνης 
ΰπωπτεύΟη ώς ένοχο/ επιστολήν, ητο τοιαύτη, εννοείται 
ότι ό υπηρέτης Χανιώτης ήτο μ ιλ η μ έν ο ς  άπό τήν Κυρίαν 
καί υπεκρίθη άφοσίωσιν όπως τελή εύκολ.ώτερον τό έργον 
τής άπατης. *Ό,τι καταθέτει ή σύζυγο; είνε,ότι μίαν φοράν 
υπαγόρευσε  τόν Χανιώτην νά γράψρ γράμμα πρό; τήν μη
τέρα της δ ιότι αύτή δέν ήξευρε νά γράφη. Έκ τών συλλη- 
φθεισών όμως επιστολών κατεφαίνετο ότι όλη ή άλληλο- 
γραφία τής συζύγου καί τοΰ Βοσπορείου έραστοϋ έγίνετο 
έ π ' όνόμ.ατι τοΰ Γεωργίου Χανιώτου.

Αί σχέσεις τώ ν  δύο συζύγων βεβαίως δέν ήσαν έζα/ρετοι. 
ΊΙ σταγών τοΰ δηλητηρίου είχεν έγχυθή έν τή καρδία τού 
’Ασλάνη, πολύ πριν ή Ά θηνα μ ετά  τή ; μητρός τη ; αποφα
σίσουν νά έλθουν έκ Κωνσταντινουπόλεως έδώ. Τήν δ ιάστα- 
σίν των ένεκα τοΰ σφουγγαρίσματος σάς τήν είπομεν ήδη. 
Συμπληρούντες τά  προηγούμενα σάς λέγομεν ότι τότε ό 
Ά σλάνης συγχ ισθεί; τ.όσω πολύ, άπέσπασε τήν κόρην άπό 
τήν μητέρα— ή μήτηρ έν όλω τά δράματι φαίνεται παίζου- 
σα πρόσιυπον θηλυκού ΊάγΟυ— καί ένωκίασεν οικίαν εις 
Νεοχώριον, χωρίον επίσης έπ ί τής ευρωπαϊκής γραμμή; τού

Βοσπόρου, μ είνα ; ούτω περίπου τρεις μήνας, τε ό συγγενείς 
τής συζύγου εκ πατρό;, όστις έλησμονήσαμεν νά σά ; ε ϊπ ω - 
μεν ότι ήτο αυστριακής καταγωγής,αξιωματικός τού τουρ
κικού ναυτικού, κυβερνών μάλιστα  τό περίφημον ’/ί,'έδδό- 
πρό τής κρητικής έπαναστάσεως, άνθρωπος εύπορος κα ί έκ 
τών διακεκριμένων πλοιάρχων, άποθανών έν Τεργέστη έξ 
αποπληξία ; εντός τού πλ.οίου, καί πολλά καί αυτά; τραβή£α.ς 
άπό τήν μητέρα τή ; Ά θηνας, κ α τ ’ ούδένα τρόπον εννοού
σαν νά εγκατάλειψη τό χωρίον Στένη; ϊνα μεταβή ε ί; Αύ- 
στρίαν, όπιο; ήθελεν ό σύζυγό; τη ς , ώστε βλέπετε ότι είνε 
κληρονομική ε ί: τήν ’Αθήναν ή μονομανία τή ; στενής  ή 
Στόη/ς πατρ ίδο ;, ά'τε λοιπόν συγγενείς τόν έπεισαν νά έ- 
παναφέρν, έκ Νεοχωρίου τήν σύζυγον παρά τή μητρί καί 
γίνουν πάλιν όλοι ένα.

Μετά τούτο άνεχώρησεν ό Ά σλάνης έκ Κ ωνσταντινουπό
λεως έλθών ενταύθα, καί προτού φύγη ε ίπ εν  είς τούς δ ι
κού; του ότι μπορεί νά τού; γράψη νά έλθουν καί έκεϊναι 
ε ί; Αθήνας νά άποκατασταθούν. Καί τότε νά έβλέπατε 
τήν κατα ιγ ίδα  τή ; τ ε  συζύγου καί τή ; πενθεράς, νά τρ α 
βούν άμφότεραι τά  μαλλιά  των, γ ιά  άλλη πά λ ι συμφορά 
πολύ μεγαλείτερη,τήν όποιαν τού; έβγαλε ό Ά σλάνης, κα
λέ πού μπορούμε εμείς ν' άφήσουμε τά χωριό, νά πάμε 
στήν Αθήνα, σέ ξένο τόπο, κ τ λ . Ό  κακομοίρης ο Άσλάνης 
τάς έπαρηγόρησεν είπιύν, άς είναι,αύτά θά τό σκεφθούμε.—  
Καί βέβαια- πρέπει νά τό σι.εφθοΰμε κα ί νά τό καλοσκε- 
φθοΰμε.

ΓΙαρατηρητέον ότι τόν πρώτον αύτόν έραστήν, τόν κα- 
πνοπώλην, έγνώριζεν ήδη ό Ά σλάνης, άλ.λά δέν είχε κανέ
να λόγον νά δποπτευθή, διότι ούτε πατούσε στά σπήτι, 
Ινόσω αύτός εδρίσκετο έν Κ ιονσταντινουπόλει. "Ο,τι δυση- 
ρέστει τόν Άσλάνήν ήτο ή βιομηχανία ήν έςήσκει ή πεν- 
θερά, βιομηχανία ενασκούμενη εί; τά  πλειότερα τού Βο
σπόρου χωρία, τά  ελληνικόν εχοντα πληθυσμόν, ήτοι νά 
κατασκευάζουν τ ά  λεγάμενα καλεμκεριά, τά  όποϊα βάφουν, 
ζωγραφίζουν, πλένουν μόναι των ε ί;  τήν όχθην τού ρεύμα
τος, σιδερόνουν, διπλώνουν καί έπ ειτα  τά  πωλούν. "Ενεκα 
τή ; βιομηχανία; αύτή ; ή μήτηρ τής Ά θηνάς διετήρει πολ
λ ά ; σχέσει; μ.ετά πλοιάρχων, συχνότατα έπισκεπτομένων 
τό σχεδόν ναυτικόν χωρίον τ ή ; Στέγης. Τούτους μπαινοβγαί- 
νοντα ; είς τά σπήτι πρός αγοράν καλεμ.κεριών ή τήν πεν- 
Οεράν του πηγαίνουσαν είς αύτού; δέν έβλεπε μέ καλά μά
τ ι ό Άσλάνης. Είς δέ λόγος τής έν Ά θήνα ι; έγκ.αταστά-
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σεω ; αυτού ήν καί ούτο ;. Καί είχε δίκαιον ό Ά σλάνη ;, 
δ ιότι ή βιομηχανία αύτη δ ίδει ακριβώς τόν ελευθερίά 
ζοντα χαρακτήρα εις τόν γυναικεϊον πληθυσμόν τον Βό
σπορου, επιδιδόμενου κερδοσκοπικώ; εις τό  έπιτήδευμα 
αυτό, όπερ πλήν τού Ιμπορικού του μέρους έχει επίσης 
πολλήν τήν ποίησιν. "Ολα τά  κορ ίτσ ια  του Βοοπόρου τήν 
ξεύρουν αυτήν τήν τέχνην* είναι ώ ; νά πούμε α ί καθ’ αυτό 
έργάτιδε;* αί δέ γραίαι πράτριαι είναι αί έμποροι. Συχνό
τα τα  βλέπει τ ις  αυτό τό θέαμα, αποσπασμάτων δροσερών 
νυμφών μέ άποκεκαλυμμένας τάς κνήμας, καί συυμαζευ- 
μέννιν εις κόμβον ή συμπεπιεσμένην μεταξύ τών σκελών 
τ  ήν έσθήτα ,ξεμανίκωτε; όλας μ έ τούς λευκού; εκείνους δια- 
βρόχους βραχίονας, έφ’ ών α ί ήλιακαί ακτίνες προσπίπτου- 
σαι γεννώ σ ιτήν πλέον στίλβουσαν ορεκτικήν σάρκα,σκυμμέ
νοι όλαι εκεί εις τό  ρεύμα νά πλένουν τά  άπό μίαν περασμένα 
βαφν,ν χα,Ιεμχεριά , τά  όποια έπειτα  δένουσαι τό έν μέ τό 
άλλο εις μακράν άραχνόλεπτον καί διαφανήάλυσιν κρατοϋσι 
δυό εκ τών δύο άκρων πρός τόν ήλιον διά νά στεγνώση κυ- 
ματίζουσα κα ί άεριζομένη πολύχρωμος, πολύανθης καί πόρ- 
οωθεν ώς μία διεθνής σημαία έμφανιζομένη. ‘Εντεύθεν γεν- 
νώνται σχέσεις κοριτσιών καί πρατριών, αί'τινε; τρέχουν εις 
τό Παζάρι καί τά  εκθέτουν ε?ς πώλησιν η εις ρπΛ γοιχ  έγ- 
κλείουσαι γυρνούν τά  τούρκικα σπήτια  καί τά  μεταπωλούν. 
Λί πράτριαι αΰτα ί, ώς ή γνωστή εις ιοραιότατον τύπον 
μορφουμένη πράτρια εν τ ι  Κν^/ί Φροσύκη τού Βερναρδάκη, 
πολλάκις έκτελούσι χρέη προζενήτρας, πολλάκις καί χρέη 
προαγωγού.

Τό επάγγελμ α  βλέπετε είνα ι έπικίνδυνον κα ί ό Άσλάνη: 
είχε πολύ δίκαιον έπ ιζητώ ν νά φέρη διαζύγιον μεταξύ αυ
τού κα ί τής πενθερά; του, ητις όμως ητο προσκεκολλημένη 
ε ί;  τά  καλεμκεριά της ιός φύκος επ ί τής όχθης.

Ένθυμείσθε πώς ήρχισε νά συλλαμβάνη εις τήν καρδίαν 
τού Μαύρου τής Βενετίας Όθέλλου ή έχιδνα Υ ποψ ία . Τήν 
έγονιμοποίησεν ό Ταγός, ώθήσας τόν Κάσσιον νά ζητήση 
διά τής Δεσδεμόνας παρά τού στρατηγού συζύγου τη ; τόν 
άπολεσθέντα βαθμόν του.

Ε ί; τόν Ά ϊλ ά νη ν  μ.ας ώ ; Ίάγος, ά λ λ ’ ευεργετικός καί 
έντιμος Ίά γο ;— καθόσον ή Ά θηνά κάθε άλλο ητο παρά Δε- 
σδεμόνα— έχρησίμευσεν εις θείος τής συζύγου του, Πανα- 
γή ; όνόματι, άεργος, τόν όποιον διαρκώ; έφελοξένει τό 
σ πήτ ι τού κ. Ά σλάνη . Καί ό θείο; α υτό ; έγίνετο  συχνά 
αφορμή διενέξεων έν τή οικία, πράγμα φυσικώτατον, άμα 
άναλογισθήτε ό'τι οϋδέν έργον είχε καί ότι ήναγκάζετο διά 
νά πληρών/, οπωσδήποτε τά ψωμί πού έτρωγε νά κάμνη 
έργα οικιακά, υπηρετών ούτως ε ίπ εΐν , ά λλά  κα ί πάντοτε 
μένων Οεΐος, καί έν τή  άναμίξει αυτή τώ ν δύο χαρακτήρων 
παρεμβαίνιον ενίοτε δυσαρέστως, κα ί τώρα μέ τόν γαμβρόν 
μήν ευρισκόμενος εις πολύ καλά; σχέσεις, τώρα δέ μέ τήν 
αδελφήν του, τήν μητέρα δηλαδή τής Άθηνάς.

Δέν γνωρίζομεν τ ί ητο αυτό; ό Παναγής, μπορεί νά είχεν 
όλα τά  έλαττιόματα τά  όποια καθιστώσι τοιούτους παρα
πληρωματικού; βά ρ η  Γών σπητ ιω ν , φα ίνετα ι όμως ότι ε ί; 
τό  κεφάλαιον τής τιμής μ ετ ’ ούδενό; ¿συνθηκολογεί κα ί ότι 
ήρχετο ακριβώς, προκειμένου περί τούτου, εις ρήξιν μέ τήν 
αίσχοάν μητέρα κα ί τήν καλοδιάθετον κόρην, άπόντος δέ 
τού γαμβρού, ένόμισεν ότι θά είχε βάρος ε ί; τή ν  ψυχήν 
του έάν δέν άνωρθούτο έν τή  αποσυνθέσει εκείνη τ ή ; συζυ
γικής π ίσ τεω ; εις φρουράν τή ; τ ιμ ή ; τού Ά σλάνη, προα-

γόμενο; πολλάκις εις έλεγχον βαρύν καί πικρόν, καί διά 
τούτο άποβάς ανυπόφορο; έλεγκτή ; καί εις τή ν  κόρην καί 
ε ί; τήν μητέρα.

Ούτο; ό Παναγή;— ό τίμιος χαρακτήο, ό διά τήν κοινω
νικήν ατυχίαν του δυνάμενο; νά χρησιμεύση ώς τό κυριώ- 
τερον οργανον τής προδοσίας καί τής ατιμ ίας, αφού διά 
νά ζήση, ητο ε ί;  τό έλεος τή ; αδελφής του, τής προδότιδος 
καί προαγωγού μητρός τής Ά θηνάς, καί όμως έπροτίμησε 
ν’ άγωνισθή υπέρ τού ξένου, όστι; καί πολλάκις βεβαίως 
θά τόν έπίκρανε, δ ιότι ητο ή τιρ.ή υπέρ αυτού, κα ί ν’άνα- 
λάβη αυτός τόν αγώνα, 8ν εκείνος άπών έγκατέλ ιπ εν  ανυ
περάσπιστου— ούτο; ό Παναγής έγραψε πρός τόν Άσλάνην 
επ ιστολήν, έν η, τόν παρεκάλει νά έπανέλθη όγλίγωρα, 
δ ιότι δέν τού αρέσει τό πήγα ινε καί έλα τού καπνοπώλου.

★*  *

Γνωρίζετε πώς άνάπτουν αί φοβεραί τορπίλλαι αί σηκώ- 
νουσαι βουνά άπό κύματα κα ί όυνάμενα ινά  θάψωσιν ε ί ;  \ όν 
κυματοστρόβιλον έκεϊνον βουνά άπό θωρακωτά.ΛΚν μικρό π α ι
δάκι αρκεί νά πιέση ένα μικρό κουμβί κ α ί . . . δ ηλεκτρι
σμός δουλεύει.

Έ ν τή  καρδία τού Ά σλάνη— κάθε καρδιά ανθρώπου είνε 
θάλασσα—ή επιστολή εκείνη τού Παναγή ητο τό υπό μ ι
κρού παιδίου πιεζόμενον κουμβί. Ή κατα ιγ ίς ήρχισε, διά 
νά μή τελειώση ποτέ. Αί περιοδικαί ενίοτε γαλήνα ι ήσαν μό
νον προσωπεία.ΊΙ κατα ιγ ίς ήγέρθη, άχόοταγον θηρίον διψών 
νά πέσουν εις τό άχανέ; του ρύγχος θύματα πρός βρώσιν 
ή πόσιν, ένώ συγχρόνως καταβίβρωσκε τήν ίδιαν περιο
χήν όπου ένεφώλευε. Ή  κατα ιγ ίς  ήρχισεν, έδούλευεν, έφού- 
σκωνεν, έμαίνετο, ησύχαζε, παρεφρόνει, έμέθυε, κατεβάλ- 
λετο , έζαλίζετο, ϋπνω ττεν ακόμη, έξύπνα, ώνειρεύετο, είχε 
παρακρούσεις, έφ ιάλτας, καί τ ί  δέν είχεν, έως δτου έπερί- 
μενε νά ξεσπάση έντός τής αιθούσης τού Δ-ευθυντοϊ τής 
Α στυνομίας. Καί ακόμη !

*  **

”11 διότι θά τού έφυγε τού Παναγή έν ώρα δεινής συγ- 
κρούσεως πρός αδελφήν καί ανεψιάν, ότι αυτός έγραψε τού 
Γιάννη νά καταλάβουν μιά φορά έκείναι ή διότι ή Δαλιδά 
μή-ηο καί ή κόρη τής μητρός της Ά θηνά ΰπωπτεύθησαν 
μήπως έκαμε τέτοιαν άνοησίαν ό Παναγής, άμέσως μ ετ ’ ε
κείνην τήν επιστολήν αυτού λαμβάνει ό Ά σλάνη ; επιστολήν 
τής μητρός, καί τή ; συζύγου, έν η τού άνήγγελλον ό τι τόν 
Παναγή τόν έδιωξαν άπό τό σπήτι, είχε καταντήσει π ίά  
άνυπόφοοος καί ότι άν τύχη καί γράψη τ ίποτε νά μή π ι-  
στεύση, διότι ητο πύρ καί μανία εναντίον των δ ιά  τό διώ-
ζιμ°·

Καί όχι μόνον τόν έδιο^ξαν τόν μυθιστορικόν αυτόν χα 
ρακτήρα Παναγή, μεταβληθέντα φαίνεται ε ί; δύστροπου 
καί άγριον ευνούχον καί άπειλούντα ίσως νά τ ά ; κάμη άνοι 
κάτω  μέ τόν άτιμου καπνόπώλην πού έμπαζαν μέσ’ τό 
σ πήτι, άλλά  καί κατώρθωσαν νά τόν φυλακίσουν έπ ί τρεις 
ημέρας, διότι είχον τά  μέσα τή ; πρεσβείας, τού κ. Ά σλά - 
ντ, άπολαύοντο; πολλή; ϋπολήψεω; παρά τ ώ  κ. Κουντου- 
ριώτη.

Ό  κ. Ά σλάνη ; έάν δέν εΰρέθη έν μέσω δύο πυρών, εΰ- 
ρέθη όμω; έν μέσω δύο επιστολών, διά τάς οποία; ό ’ Σαίξ- 
σπηρ θά έλεγεν ότι ήσαν σχοινί, φωτιά , μαχαίρι ή φαρμάκι, 
η ποταμό; κα ί πνίξιμον. 'II μία τού έψιθύριζεν ώ ; οφες εις 
τήν καρδίαν ; άπατάσαι ! ή άλλη τού έμελώδει γλυκά , ά-
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παλά : ησύχαζε !  Ό  δυστυχής Ά σλάνη ; ητο αληθής Ό- 
θέλλο; συλλογιζόμενος καθ’ εαυτόν: «Μά τόν Θεόν πιστεύω  
πώς είνε ή γυνα ίκα  μου π ιστή , καί πώς δέν είνε» .

Έ π ί τέλους έπέταξεν εις αύτάς νά έλθουν εις Αθήνας, 
άν κα ί έκείναι ήθελον νά πάγη νά τάς πάρη. Ό Ά σλάνη; 
θά πήγαινε, ά λλ ’ ή καρδία του άνθίστατο ύστερον άπό 
αυτήν τήν πληγήν τήν δποίαν τού ήνοιξεν ή επιστολή τού 
Παναγή. Νά τάξει δεύση διά νά παραλαβή καί φέρη ε ’ς 
Α θήνα ; γυναίκα περί ή ; συνέλαβεν ΰπονοίας, τούτο ητο 
παρά πολύ διά τήν υπομονήν του. Έάν ητο βέβαιος περί 
τής άτιμ ίας, βεβαίως Οά τάς άφινε νά ροφώσι τόν οίνον τής 
α τ ιμ ία ; εκεί εις τό χωρίον των, τήν Στενήν, άλλά μ ή ών 
βέβαιος, δ ιότι περί τού άλλοπροσάλύου χαρακτήρος τού 
Παναγή δέν είχε συλλάβει σταθεράν πεποίθησιν, έτήρησεν 
ουδετερότητα, σκεφθεί; : άν θέλουν νά έλθουν ά ; έλθουν* 
έ γ ύ  βεβαίως δέν πηγα ίνω  νά τ ή ; πάρω. Έκείναι τόν έβία- 
ζον· ή Άθηνά, έγραφον, είνε ’ς το μήνα της, έω ; οτου άπε- 
τάθη πάλιν εις τήν πρεσβείκν διά νά παράσχη εις τήν οί- 
κογένειάν του άνευ άνδρός ούσαν ‘όλα; τ ά ; δυνατά ; ευκο
λ ία ; διά νά έλθη εδώ. Τούθ’ όπερ καί έγένετο.

Ό  τοκετό ; έγ ινε , τοκετό ; τίμ ιος, περί ού δέν ήτο δυνα
τόν νά ΰπάρχη κάμμία άμφιβολία. Έγεννήθη ώραϊον κορά- 
σιον. Ό πότε μ ετ ’ ¿ λ ίγ α ; ημέρας ήοχισεν ή φαγούρα κόρης 
καί μητρός, ίδ ίω ; όμως τής τελευταίας διεστραμμένης, διά 
νά επιστρέφουν εις Κωνσταντινούπολιν. Καί τ ί Οά κάμουν 
εις τάς Α θήνας, δέν γνωρίζουν κάνένα, κάνει ζέστη , δέν 
μπορούμε νά βγούμε έξω, ή καϋμένη ή Στένη, δέν στενο- 
χΐι>ρείται κάνει; διόλου, ουφ έδώ, καλέ, τ ί τόπο; είνε αυτό; ! 
Καί έξηκολούθει μινυρίζουσα ή θρηνωδία τή ; μητρός καί 
αντηχούσε κελαδούν τό παράπονον τή ; κόρης, καί έψήνετο 
ξηροτηγανιζόμενο; δ έχων ήδη τήν τερηδόνα εις τόν μυε
λόν τών ¿στέων του σύζυγο;,δ ιότι αυτή ή ιραγο ΐρα  διά τήν 
Κωνσταντινοπούλαν έχρησίμευεν ώ ; βεγγαλικόν φως δια- 
χύνον τήν έρυθράν λάμψιν του έπ ί τής επιστολής τού Πα
ναγή, ή ; οί χαρακτήρες ώς σίδηοα καίοντα έπετίθεντο 
έπ ί τής καρδία; του, φρικτά βασανιστήρια κατά  ψυ
χή ; μάρτυρος. Δ ιατί νά θέλουν νά επιστρέφουν εις τήν 
Κοινσταντινούπολιν ;  Λοιπόν δ Παναγή; είχε δίκαιον ;  Καί 
τότε έμεσολάβησεν ή εντολή ί,ν άνέθεσεν ε ί; τόν Γεώρ
γιον Χανιώτην. Έν τώ  μεταξύ τούτω  άφησε νά φύγη ή μή- 
τηρμόνη , άφού δέν υπέφερε, μεθ 'όλον τόν άγώνα ον κα- 
τέλαβεν δ Ά σλάνη ; νά τά ; πείση ότι μπορεί κάνεις νά 
ζήση καί ε ί ;  τάς Α θήνα ;· ά λλ ’ ή μήτηρ άμετάπειστος άνε- 
χώρησε.

(Έ π ε τα ι  συνέχεια)
Κ α λ ε β ά ν

*

18 Απριλίου

Φ ί.Ιτατέ μ ο ι Β.1ά*τιε,

Έ ν μέσω τής νεκρική; σ ιγή ; τών αυτόθι συναδέλφων σου, 
προκειμένου περί συμβεοηκότος ούτως όψίστην σημασίαν κε- 
κτημένου διά τά  εθνικά πράγματά μ α ;, όσον ¿λ ίγ ισ τα  άπό

πολλών δεκαετηρίδων, άνακούφισιν ήσθάνθη τις διά τού έν 
τ ιν ι τώ ν  τελευταίων φύλλων τού «Μή Χάνεσαι» δημοσιευ- 
θέντος άρθρου σου περί τή ; εις Αθήνας καθόδου τού δεσπό
του τών Βουλγάρων. Άνακούφισιν διά τήν γενικήν ιδέαν τού 
νά τεθή έπί τού τάπητος τής συζητήσεως ή υπόθεσι; καί νά 
προκληθή μ ία  τ ις , οιαδήποτε, έκφρασις τής κοινής γνώ μ η ;—  
άν κοινή γνώμη ΰπάρχη έν Έ λλάδι περί τοιούτων ζη τη 
μάτων. Κ ατ’ ουσίαν όμω; ομολογώ ότι δέν άπήντησα έν 
τ α ϊ ;  σκέψεσι καί το ί; σχολίοι; σου τά  συμπεράσματα άπερ 
ποοσεδόκουν κατόπιν βίου δλοκλήρου δημοσιογραφικού 8ν ά- 
φιέρωσα; ε ί; τήν κατά βάθο; μελέτην τού βουλγαρικού ζη- 
τήματο;. ΐ ό  νά έξακολουθώμεν ακόμη νά ώμεν άδυσώπητοι 
βουλγαροφάγοι καί νά βύωμεν τάς άκοάς άπό πάσης λέξεως 
περί συμ.βιβασμού είναι πλέον αναχρονισμός καταφανής, μετά 
τ ’ αλλεπάλληλα μαθήματα άπερ έδίδαξεν ήμίν ή σκληρά 
πραγματικότης. '11 πολιτική τού «ού δυνάμεθα» άπεδεί- 
χθη αλυσιτελής κατά  τήν νύν έν ίσχύϊ μέθοδον τού λ.ύειν τά 
πολιτικά προβλήματα, καθ’ ήν τό υπό εΰγενεστέραν προσω
π ίδα καλυπτόμενον Δίκαιον τού ίσχυροτέρου τότε μόνον κάμ.- 
π τε ι π ω ; τόν τράχηλον πρό τού Δικαίου τών άσθενών όταν 
ούτοι δ ι’ επιτηδείου κα ί ευκαίρου χρήσεω; τής δ ιπλω μ ατι
κή ; τέχνης ά να γ χ ά σω σ ιτ  αυτό νά κάμψη. "Αλλως είδομεν 
οτι άπό τών ημερών τού πάπα Πίου Θ’ μέχρι τής σήμερον ή 
διά ξηρά; άρνήσεως καί διά ψιλών διαμαρτυριών διατή- 
ρησις κεκτημένων δικαιωμάτων άποβαίνει προβληματική πάν
τοτε, πλειστάκις δέ γελοία. Τί ώφέλησαν τά  σχολαστικά 
υπομνήματα καί αί βυζαντιναί φωνασκίαι κατά τήν εποχήν 
τή ; βερολινείου Συνόδου πρό; λύτρωσιν τής Θράκη; καί τή ; 
Μακεδονία; άπό τώ ν  ¿νύχιον τού σλαβισμού ;  Μόνον διά τ ή ;  
έρρωμένη; άντιστάσειυ; τού Δισραέλη κατορθούθη νά διαφυ- 
λαχθή ή Μακεδονία καί ή νότιο; Θράκη υπό τό κράτο; τού 
Σουλτάνου, ή δέ δημιουργηθεΐσα ανατολική Ρωμυλία ούδέν 
άλλο είνα ι—σήμερον βεβαίως οΰδείς θά τό άρνηθή — είμή 
δεύτερα Βουλγαρία. Ούτε οί χαραχθέντε; εθνογραφικοί ή έ- 
θνοκρατικοί χάρται, ούτε τά  δημοσιευθέντα πύρινα άρθρα 
καί ενθουσιαστικά ποιήματα ήδυνήθησαν νά θώσι τόν Αίμον 
ώ ; μεθόριον μεταξύ εκείνων καί ημών, μεταξύ τών σλάβων 
καί τών έλλήνω ν ό Αίμο; εόρίσκεται σήμερον υπό τήν κατο
χήν τώ ν  βουλγάρων, τμ ε ϊ; δέ βεβαίως δέν συλλογιζόμεθα νά 
τού; τόν άφαιρέσωμεν, άφού αυτό ; ό Σουλτάνο; δέν ήσθάνθη 
τήν δύναμιν νά εξάσκηση ρητόν δικαίωμά του, άποορέον άπό 
τ ή ;  βερολινείου συνθήκης, καθ’ 8 ό τουρκικός στρατό; δ ικα ι
ούται νά κατέχη τά  μεταξύ Βουλγαρία; καί Ρωμυλία; με
θόρια.

'Υπόθε; πρό; στιγμήν, φ ίλτατέ μοι, ότι δέν είσαι ελλην, 
άλλ.ά ξένο; κα ί είπέ με είλικρινώς τ ί  νομίζει; ότι ή Ευρώπη 
φρονεί περί τώ ν  πραγμάτων τ ή ; Ιλλυρικής Χερσονήσου; 
Π ά ν :α τά  Ευρωπαϊκά κράτη μίαν καί μόνην ιδέαν έχουσι, 
δέν έχει ούτως ;  "Οτι δηλ. προπαρασκευάζεται δραστηρ(ως 
εν τοϊς παρασκηνίοις ή τελευταία πραξις τής τραγωδίας τού 
Ανατολικού ζητήματος. ‘Η Τουρκία π ίπ τε ι, π ίπ τε ι, π ί
π τε ι . . . .  Τό βλέπει τ ις  τούτο, τό νοεί, τό συλλαμβάνει διά 
τής άφή; του, άν θέλη. Αισθάνεται διολισθαίνουσαν δ ιά  τώ ν 
χειρών τη ; μίαν ύπαρξιν ή δ ιπλωματία , ήν άδυνατεί νά συγ- 
κοατήση, έστω καί εις αυτό τό καχεκτικόν σημείον εις 8 νύν 
δ ιάκειτα ι.

Μία διατάραξις τής παραχόρδου διανοίας τού Σουλτάνου, 
μία ανακτορική πλεκτάνη ή άλλο τ ι άπρόοπτον γεγονός 
ήμπορεί νά διάρρηξη τό λεπτόν τού πάγου στρώμα, έφ’  ού 
νύν σύρεται έλεεινώ ; έπ ί τ ή ; θαλάσση; τριών ηπείρων τό
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τεθραυσμ,ένον άρμα τής Τουρκικής αυτοκρατορίας. ’Καν σπάση 
αυτό το άωτον του πάγου, όποια άβυσσος Οά παρουσιασθά 
υποκάτω ; ’Βοώ είναι το ζήτημα . . . .

Καί έδώ ακριβώς είνα ι τό σημεϊον έφ ’ ού διασταυρούν- 
τα ι έχθρικώς α ί λόγχα ι τω ν διαφόρων στρατιωτών τής 
Ευρώπης. Είναι ανάγκη νά φωτίσωμεν αύθις τό «σεβαστόν 
δημόσιον» περί τού τ ί  άξιοι έκαστη των μεγάλων δυνά
μεων ώς πρό; την λύσιν τού ανατολικού ζητήματος ;  Δεν 
γνωρίζουσι πλέον κα ί οί π α ίδ ε ; τών διδασκαλείων ότι ή 
Αυστρία καί ή Ί ’ωσσία διεκδικούσι έκάσττ, δ ι’ εαυτήν τήν 
κληρονομιάν, ό’τ ι ή 'Ιταλία  ρέπει πρό; τήν διεύθυνσιν ταύ- 
την άρκουμένη είς παχύ τεμάχιον τού πλακούντος, ότι 
ή Γαλλία δέν ήξεύρει τ ί  θέλε: κα ί τ ί  κάμνει, κα ί ό τι ή 
’Α γγλ ία , δηλαδή ή δεσπόζουσα σήμερον γνώμη έν Α γ 
γ λ ία , ποθεί καί επ ιδιώκει τήν διά τών ιθαγενών στοιχείων 
— άλλα π ά ν τ ω ν —λύσιν τού ζητήματος ;

’Εάν δ ’ εξακολούθηση τ ι ;  οδτω ψυχρώς πρόβαίνων εις 
τού ; συλλογισμούς του δέν θά βραδύνη νά. νοήση ότι ούδέν 
τών εθνών τή ; χερσονήσου τού Αίμου, οΰδ’ αυτοί οι Βούλ
γαροι, ποθοΰσι τήν έκπλήρωσ.ν τώ ν ρωσικών σχεδίων. Δεν 
είνε φρόνιμον νά εχωμεν τήν ιδέαν ότι μόνον ημείς ο: *Ελ- 
ληνε; έσμέν λαός φίλο; τών ελευθεριών, οί δε άλλοι λαοί 
στέργουσι νά ζώσιν υπό κηδεμονίαν ουδέ ήμπορεΐ τ ις  μετά 
σοβαρότατο; νά παραδεχθή ότι οί βούλγαροι, ο ϊτ ινε ; έν 
αυτή τή νηπιακή ηλικία τού συνταγματικού βίου, έδειξαν 
(άτι.Οάσσου; όρμάς, εχουσιν ώς ιδανικόν αυτών τό νά κατα 
στή ημέραν τ ινά  ή π α τρ ί; των ρωσσικόν κυβερνεΐον. Ψύσι- 
κώ τατον δέ φα ίνετα ι, ό τ ι πάντα  ταϋτα  τά  έθνη έπιζητούσι 
τήν λύσιν, ή τ ι; μάλλον τών λοιπών κολακεύει τήν εθνικήν 
καί ατομικήν φ ιλοτιμ ίαν των, ν’ άποκτήσωσι πατρίδα ανε
ξάρτητον άπό οίουδήτινο; έπικυριάρχου, ε ίτε  Τουρκία, είτε 
Α υστρ ία ,'ε ίτε Ρωσσία καλε ίτα ι ούτο;. Καί διά τούτο πρό; 
έπ ίτευξιν τής το ιαύτη ; λ.ύσεως, εχουσιν ανάγκην άλλήλων, 
αμοιβαία; βοηθείας καί αμοιβαίας συνεννοήσεως κατά των 
έξωθεν έπιβουλευομενων τά  σχέδιά των.

Ά λ λ ’ εάν πρό; έκπλήρωσιν τού ποθουμένου τούτου ανε
ξαρτήτου κα ί μεγέλης πατρίδος, οί βούλγαροι εχουσιν έ 
στραμμένα τά  βλέμματα εις τήν Θράκην κα ί τήν Μακε
δονίαν κα ί διά παντός τρόπου προσπαθοϋσι νά προλεάνω- 
σι τό στάδιον τού μέλλοντος άγώνος, κα ί τούτο μήπως 
είνε τόσον παράλογον, όσον εσυνειθίσαμεν νά τό θεωρώμεν ; 
Ούδεί; υπάρχει ό άρνούμενος, ό τι οί πληθυσμοί τών επαρ
χ ιώ ν τούτων εν τ ισ ι σημείοι; είνε κράμα έκ διαφόρων φυ
λών, έν αις πρωταγωνιστούσιν οί έλληνε; καί οί βούλγαροι' 
άμφότεραι λοιπόν ,αί φυλαί αύται ζητούσι ν’ άπορροφτ.σωσι, 
ν’ άφομοιώσωσι πρός εαυτούς τάς λοιπάς.

Έ κ τούτων προκύπτει πάλη διηνεκής· πολλάκι; αί 
προσπάθειαι έκατέρων έξουδετερούντα», άλλοτε επέρχεται ή 
άποθάρρυνσι; τού μέν καί ό θρίαμβος τού άλλου' τό συνη- 
Οέστερον όμως δ ιαδ ίδ ετα ι -ή ίδέα, ότι μόνον τρίτοι; τ ις  δύ- 
ναται νά επικρατήση καί ό τρ ίτος  ούτος πρέπει νά τ, μέ- 
γας, πρέπει νά  ι] ή Λ ύστρία.

Καί ή πάλη αυτή  τώ ν  ιθαγενώ ν στοιχείων πρός άλληλα 
μήπως υπάρχει ελπ ίς νά καταπαύση ποτέ οίκοθεν, διά τή ; 
ΰποχωρήσεως δηλονότι τού έτέρου των παλαιόντων ; —  Ή 
σειρά τών μέχρι τούδε γεγονότων άπό τής έμφανίσειο; τού 
βουλγαρικού ζητήματος μέχρι τή ; σήμερον άποδεικνύει 
τράνώ; ό τι ή νεαρά αυτή έθνικότης συναισθάνεται ικανόν 
σφρϊγο; όπω ; π  «λα  ίση, μέχρι τέλους, έχουσα μάλιστα καί 
ισχυρούς προστάτα ; πρό; τούτο. Ήμπορε’ς σήμερον νά φαν-

τασθής, οτι θά έλθη στιγμή , καθ’ ήν οί βούλγαροι Οά μάς 
είπουν : «Κύριοι έλληνε;, έκάμαμεν λάθο;' ή Μακεδονία 
όλη κα ί ολόκληρο; ή Θράκη, μ ετά  τής Ά να τ . Ρωμυλίας 
καί μέ τάς έκατοστύα: χ ιλιάδας βουλγάρων των, είνε ΐδι- 
κά σας, λάβετε τα  καί ησυχάσατε ! β— ηΙ1 μήπως είς ψυ
χρόν καί νηφάλιον δημοσιογράφον, έν ώρα ειρηνική; συζη- 
τήσεως κα ί οΰχί πολεμικού ενθουσιασμού, είνε συγκεχωρη- 
μένος τηλικούτο; σωβινισμός, ώστε ν’  άρνήται τ ά ; άρετάς

υτίζη  άκριβώς 
αύτού;  Τό πα- 
περιεφρονούμεν

ώς ηγεμονίαν ήμιβάρβαρον, άναξίαν νά συγκριθή πρό; ημάς, 
καί ήτις σήμερον παρ ίστατα ι συντεταγμένη καθ’ όλα, τε- 
λειοτέρα ή πολλά παλαιότερα βασίλεια, δέν άρκεί νά μάς 
σωφρονήση; Λί πικραί αύται άλήθειαι πρέπει νά λέγω ντα ι 
διά νά βάλφ γνώσιν πλέον ό ρωμηός. Οί βούλγαροι λοιπόν 
Οά παλαίσουν καί έν τώ  μελλοντι οϋτω καρτερικώς ό>ς νύν 
παλαίουσιν. ’Αλλά μήπως πρέπει διά τούτο νά δειλιάσω- 
μεν ημείς καί νά τούς φοβηθώμεν; Μήπως καί ημείς οί έλ- 
λη ·ε ; δέν έίταλαίσαμεν κα ί δεν πάλαίομεν καί μέ τόν κά
λαμον, κα ί μέ τά  σχολεία, κα ί μέ το ύ ; συλλόγους κα ί μέ 
τόσα άλλα όπλα τελεσφορώτερα ενίοτε καί αυτής τ ή ; πυ- 
ρ ίτ ιδος; Ό χ ι βεβαίω;. Ά λ λ ’ άν αυτή ή πάλη , αυτή ή ερ
γασ ία , αυτή ή δύναμι; ήναλίσκετο εκεί μόνον ένθα έπρεπε 
ν' άναλίσκηται κα ί μή έξηφανίζετο έξαπλουμένη εις χ ιμ α ι
ρικά πεδία , τότε, κα ί τότε μ ό ν ο ν , θά έφερε βέβαιον καί 
πρακτικόν αποτέλεσμα. Τούτο δέ μόνον επ ιτυγχ άνετα ι διά 
λογική ; τίνος συνεννοήσεως· καί λέγων συνεννόησιν δέν έχω 
τήν γελοίαν άξίωσιν, ότι σήμερον θά ή δυνατόν νά συνομο- 
λογηθή μεταξύ τών δύο κυβερνήσεων συμβόλαιο·; δρίζον ότι 
αυτά είνε ίδ ικά σας καί αυτά ίδ ικά μας, ά λ λ ’ ίσως δέν θά 
ήτο ανεπίτευκτος ό καθορισμό; τής σφαίρας τών κυρίω; έλ- 
ληνιιώ ν καί τής τών κυρίως βουλγαρικών συμφερόντων.

Α λ λ ά  τ ίν ι τρόπω δύναντα: νά  διαχαραχθώσι τά  όρια 
τών δικαιοδοσιών τούτων, όπω ; δ συμβιβασμός έχη υπό
στασή  καί ελπ ίδα ζωής καί πραγματοποιήσεω; ;  Βεβαίοις 
ούτε οί ίδ ικο ί μ α ; έθνοκρατικοί χάρτα·., ούτε τώ ν  βουλ
γάρων ή συνθήκη τού Ά γιου Στεφάνου είνε τ ά  καταλλη 
λότερα τοπογραφικά έργαλεία, τά  προωρισμένα νά χρησι- 
μεύσωσιν είς τοιαύτας προκαταρκτικά; μ ελέτα ;. Έ κ τής 
βάσεως δέ τν  αύτο ί Οά ΰποδείξωσιν — άν πράγματι προτί- 
Οενται νά προτείνωσι το ιαύτα— θέλει καταφανή άν ήνε ει
λικρινείς ή μή. 'Ημείς μ ία ν  μ ό ν η ν  βάσιν δυνάμεθα νά δε- 
χ θώ μ εν αυτό τό αισθάνεται π ά ; έλλην καί ούτε ανέχεται 
νά τό συζητώσι’ αυτό τό γνωρίζωσι κα ί οί αντίπαλο ί μας 
ότι είνε σνμ.εΐον εις δ δέν επιτρέπομε·; ούδείς νά μ.δς έγγί- 
ση· αύτό πρέπει νά  έχωσιν ΰπ" ό’ψιν ώ ; όρον, έκ τών ών 
ούκ άνευ πάσης φ ιλ ική ; συνεννοήσεως. Καί τούτο είνε αή 
»αδιάκοπο; συνέχεια τού ελληνικού εδάφους διά εύφρουρή- 
»τω ν δρίων άπό τώ ν σημερινών μεθορίων τού βασιλείου 
»μ.έχρ·. Κ ωνσταντινουπόλεως».

Κ . · · ·

και τας ουναμει; τού εναντίου καί νά μή φ 
τό  δημόσιον περί τ ή ; ρώμης τού αντιπάλου 
ράδειγμα τής Ρωμανίας, ήν ώ ; χθες ακόμη
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ΧΡΟΝΙΚΑ

Ο ΗΡΕΜΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

Ό  ήγεμών χθέ; μετά μεσημβρίαν σχεδόν ¿κυνηγούσε τόν 
πρωθυπουργόν, διά νά τόν έπισκεφθή, μετέβη πρώτο; μέν 
είς τήν οικίαν του, όπου δ πολ.ύς Μίχο; τόν παρέπεμψεν 
είς τό ϋπουργείον τών ’Εσωτερικών, κα ί έκεΐθεν είς τό ΰ- 
πουργεϊον τών Στρατιωτικών, καθ’ ήν στιγμήν κατέβαινε 
ό κ. Πρωθυπουργό; διά ν’ άναχωρήση. "Αμα τόν είδε, έστά- 
Οη, δ ήγεμών έξήλθε τής άμ.άξης καί τόν ¿χαιρέτισε μέ 
τήν φράσιν : 2ά ; έζήτουν παντού. Τόν ηγεμόνα συνώδευεν 
δ υπασπιστής αυτού κ. Βάσος. Ό πρωθυπουργός τόν ώδή- 
γησεν είς τήν αίθουσαν όπου διέμειναν επ ί 2 0  λεπτά  τής 
ώρας, ά ντα λλά ξα ντε ; πολλάς φιλοφρονήσεις προσωπικά;, 
άνευ οΰδεμιά; πο λ ιτ ική ; χροιάς. Ό  ήγεμών μ.ετά προσο
χής έξήτασε τά ; έν τή  αιθούση εικόνας τών αγωνιστών 
μας, έξήτασε δέ ιδ ιαζόντως νά ίδη τήν εικόνα τού άτρο- 
μήτου ίπ π έω ; Βουλγάρου άγωνιστού τού Είκοσιένα, τού αοι
δίμου Χ ατζή Χρήστου, 8ν τόσην δόξαν περιποίησεν ή ελ 
ληνική έπανάστασις. Τώ ένεχείρισε δέ καί τόν Μ εγαλό
σταυρον τή ; Βουλγαρίας. ’Αφού δέ ήρώτησε νά μάθη ποιος 
είναι δ αρχαιότερος τών πρέσβεων ενταύθα, άνεχώρησεν, 
άνελθών πρός έπίσ/.εψιν τού κ. Κουοτοπάση, πρέσβεως τής 
’Ιταλίας, τού άρχαιοτέρου, δν όμως δέν εύρε, παρά δέ το ΐ: 
λο ιπο ί; πρέσβεσι διά τού αυλάρχου του έστειλε τό έπισκε- 
πτήριόν του.

Μετά τούτο άφήσας τήν στολήν του κα ί ένδυθεί; ώς α 
στό; έξήλθε μετά τού βασιλέω ; έφ’ άμάξη; μέ τούς 
δύο βασιλόπαιδας, τής δέ βασιλίσσης μ,ετά τού αδελφού 
τού ήγεμόνο; επ ί άλλης άμάξη;, έπεσκέφθησαν διάφορα 
μέρη τής πόλεως, τήν Άκρόπολιν, όπου δ βασιλεύ; έχρη- 
σίμευσεν είς τόν ηγεμόνα ώ ; αρχαιολόγο; οδηγός, ε ΐτα  δέ 
τήν έν τοίς Εταύλοι; αίθουσαν τού π α τ ινα ρ ίσμ α το ς .

Έ ν τώ  δοθέντι δειπνώ  δ ήγεμών έκάθισε μεταξύ τού 
Βασιλέω; καί τή ; Βασιλίσσης· δεξιά τ ή ; Βασιλίσσης δ α
δελφός τού ήγεμόνο;, αριστερά τού Βασιλέω; δ άδελ.φός 
τή ; Βασιλίσσης. Δεξιά τού αύτού ή κυρία Θεοχάρη καί μ ε τ ’ 
αυτήν δ κ. πρωθυπουργός.

Έ κ  τώ ν 1 2 0  προσκληθέντων παρήσαν έννενήκοντα τρεις, 
έν οίς καί δ κ. Πρόεδρο; τή ; Βουλής, μέ κατακαίνουργο 
φράκο. Μετά τό δείπνον έσχηματίοθη κύκλος, είς 8ν δ βα
σ ιλεύ ; καί δ ήγεμών άπηύθυναν τόν λόγον πρός διαφόρους, 
ιδία δέ πρός τόν πρόεδρον τή ; Βουλής, τόν κ. πρωθυπουρ
γόν καί τούς υπουργούς.

Ό  ήγεμών άπένειμεν έπίσης τόν Μεγαλόσταυρον είς τόν 
ρώσον ναύαρχον Τσιμπίτσεφ.

Σήμερον τό πρωί τήν 8ην ώραν έξέδραμον δ Βασιλ,εύς 
μετά τού ήγεμόνο; είς Ϊα τό ϊ μετά τού αδελφού του, τού ά- 
δελφού τής Βασιλίσσης, τού κ. Χαδζή Πέτρου, τού κ. Βάσ-

σου καί όλης τής συνοδείας τού ήγεμόνο;. Έκεΐθεν θέλουν 
έπιστρέψει τήν 6ην μ. μ.

Λίίριον μετά τήν τελετήν , δ ήγεμών αναχωρεί διά τού 
«Μιαούλη» άχρι Καλαμακίου, κυβερνωμένου υπό τού κ. 
Κριεζή, έκεΐθεν διά τής «Ά σ ία ς» , ή τ ι; άπέπλευσε σήμερον 
διά Κόρινθον, έφ’ ή ; αναχωρεί δ ιά  Μαυροβούνιον.

Τό διπλωματικόν σώμα δέν παρέστη είς τό δείπνον, 
ένεκα τών δυσκολιών ά ; παρενέβαλεν δ πρέσβυ; τή ; Τουρ
κίας, άπα ιτώ ν ϊνα  προκαθήση τού ήγεμόνο; ώ ; υποτελούς, 
τούθ’ δπερ όμως δέν ήτο δυνατόν νά γ ίν /·,, δ ιότι ό φιλοξε
νούμενος ήγεμών ήδύνατο νά Οεωρήση τούτο ώ ; πρρσβολή.

Ό  ήγεμών είνε κατενθουσιασμένο; έκ τής πόλεως, τής 
φιλοξενείας τώ ν  κατοίκων, τού κλίματος κλ.π. Τό πιστεύο- 
μεν.

Κ ο ρ ο π ή . — Εύγνωμονοϋμ.εν τώ  «Μή Χάνεσαι» δ ιά  τήν 
μέριμναν τών δημοτικών μας· άλλά μάθετε ό τ ι ούδεμία 
φροντί; έλήφθη παρά τής άναισθήτου δ/μοτική; μας αρχή; 
πρό; άποσόβησιν τού έκ τ ή ; νόσου ευλογίας επιτεινόμενου 
κινδύνου. Ά π α σ α ι δέ αί παρατηρήσει; τού κ. νομάρχου 
περιεφρονήθησαν ασεβέστατα- καθ’ όσον δ μέν δημοτικό; 
ιατρός, όστις αδρότατα πληρόνεται άπό τό δημοτικόν μας 
ταμεϊον, άφήκεν ήμά: άνευ φαρμάκων, άνευ δαμαλισμού, 
κα ί μετέβη μακράν είς τήν πατρ ίδα  του πρό; διασκέδασιν 
ίσως· δ δέ δήμαρχος, ανήσυχος έκ τών κατηγοριών, άς φέρει 
επί τής οάχεώς του, δ ιάγει τόν πλειότερον χρόνον έν Ά θή- 
ναις μετά τού γραμματέω ; του, προσπαθών ποικιλοτοόπως 
νά δ ια φ ίγη  τού; όνυχας τής δικαιοσύνης. Μόνοι δέ οί 
άγριοφύ.Ιαχές  του παρ ίσταντα ι ώς έξουσία τοπ ική  έν τοίς 
τ .ΰ  Βάκχου οίκήμ-ασι καπηλεύουσα. Ό  «Α ιώ ν», όστις 
έπεδαψίλευσε τόσου; επαίνου; είς τόν πεφιλτμένον του δή
μαρχον, δ ια τ ί σ ιγά  καί δέν απευθύνει ήδη παραίνεσίν τ ινα  
πρός τόν κ. Ά λέξη  του όπως φοοντίση περί ιατρού διά τόν 
¿ποιον δ δήμος πληρόνει 4  χ ιλ ιάδας δραχμών περίπου κ α τ ’ 
έτος, περί δαμαλείου ύλης, περί χωρισμού τών ευλογιών- 
των καί περί καταλλήλου ενταφιασμού τών άποθνησκόντων 
κλπ . Ά λ λ ’ δ «Λ ίώ ν» , τού δποίου δ συντάκτης π λε ισ τά κ ι; 
έτιμήθη διά τών ψήφων τού δήμου μας, αδιαφορεί είς τήν 
παρούσαν περί τής ζωή; μας ανάγκην, ούχ ήττον έπιφυ- 
λασσόμεθα κα ί ήμεΐ; νά τόν ίκανοποιήσωμεν έν καιρφ.

Α γ ρ ό τ η ς

Έ κ Ναυπλίου πασαπονούνται ότι τά  επ ιστολικά δ ελ τά 
ρια Ά ά τό εξωτερικόν ακόμη ό ί ν  τα  ε ίδ α ν  τ ί χρώμα έχουν 
ένώ έν Ά θή να ι; προ πολλού κυκλοφορούν. Αυταί α ί προτι
μήσεις, ύπομιμνήσκουσαί πως καί πνεύμα έπιδείξεως, καλόν 
είνε νά παύσουν, κ . Μανσόλα.

Έξεδόθη δ επ ί τή  παραλήψει τής πρυτανείας εκφωνηθεί; 
έν τώ  Έθνικώ Πανεπιστημίω Λόγος τού κ. Π. Κυριάκού.
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Είνε λόγο;—πρόγραμμα καί διά τούτο ειδική; μελέτης ά
ξιο;.

Χθέ; περί μεσημβρίαν ό έν ταίς φυλακαίς Κόκλα, κρα
τούμενος όθοιμανός Χαϊδάρ Χουσεϊν ¿τραυμάτισε δια σουγιά 
εις διάφορα μέρη τού σώματα; τόν οίονεί θετόν υιόν του Σα
μουήλ Άβδούλ δστν; αυθωρεί μετηνέχθη εις τό θεραπευτή- 
ριον των φυλακών, ένθα δια τελεί έκτος κινδύνου, χορηγηθεί- 
σης τής άπαιτουμέν/ις ιατρικής βοήθειας.

Έ « α π ε ε λ θ 0 ν τ * ε  προβιβασμοί άνωτέρων καί κατωτέ
ρων αξιωματικών !

Ό ατυχής κ. 'Ρηγόπουλος άπεδοκιμάσθη πανηγυρικώτατα 
καί έν τή ιδιαιτέρα επαρχία του. ’ΐδού τί γράφει ό ΦοροΛο- 
yo v jte r oq  ή πρωτίάτη Πατραΐκή έφημερίς, άντιποΛ ιτευομ ίκη  
σημειώσατε: «Τό έπεισόδιον ό'περ παρήγαγεν ε:’ς μέσον ή έν(ό
πιο ν τού Βασιλέως ημών παράστασις τού ήμετέρου βουλευ- 
τού κ. 'Ρηγοπούλου, τοσούτον έγελοτοποιήθη διά τής κουφό
τητας τού αντιπροσώπου ημών τούτου, ώστε ή περί αυτού 
συζήτησις είναι άντικείμενον ανάξιον τής προσοχής σοβαρών 
ανθρώπων. "Αν έν τούτοι; ή άγυρτία ζητή ακόμη νά έκμε- 
ταλλευθή έξ αυτού, at πρός τούτο μέθοδοί της ει’σί λίαν χον
δροειδείς καί οΰδένα δύνανται νά έξαπατώσιν άν δ’ εΰρίσ- 
κωνται ακόμη άνθρωποι παρ’ ήμΐν, άποσταται τής λογικής 
άποθαυμάζοντες τό έπίσημον ξεμ.ώραμ.%, τούτο σημαί
νει ό'τι τό θράσος των είναι ίσον πρός τήν στενοκεφαλιάν των 
καί δτι ουδέποτε ήσθένωσε ή αλήθεια τού γαλλικού λογίου 
δτι «ενα; μωρός άποθαυμάζεται πάντοτε παρ’ άλλου αω- 
ροτέρου».

ροδρόμου Κατακώλου—Πύργου ό κάλλιστο; νέο; διδάκτωρ 
τή; νομική; Λ. Κόκκος. Τόν συνοδεύομεν μέ τά; θερμ.οτέρας 
ευχάς μα; εί; στάδιον τόσον πρακτικόν.

— Προχθές εί; ασθενή;, καχεκτικό;, ώχρό; ώ; χρυσό; 
καί λευκό; ώ; σκιλετάς, σταλείς εις τά Δ/.μοτικόν Νοσο- 
κομείον έξεδήλωσε άμέσω; δυνατά φαινόμενα παραφροσύ
νη;. Τό αστειότερου καί τραγικώτερον ήτο δτι χωθεί; 6τό 
τάς κλίνα; μερικών ανιάτων ασθενών ό σκελετός έκεϊνο; 
άντλών δυνάμεις έκ τή; μανίας του τού; άνεπεδογύρισεν. 
Κατά συνέπειαν παρεπέμφθη εί; τήν αστυνομίαν.

— Τήν Κυριακήν, περί τήν 8ην ώραν έν τώ ρωσσικώ 
ναφ, τελούνται οι γάμοι τή; δεσποινίδο; Φιλοζοφώφ μετά 
τινο; Ρώσου αξιωματικού.

— Συνέστη ένταύθα Λ ίσχη  τώ>· Μ ιχρασ ιανώ γ Σποι-όα- 
σηώλ- σκοπούσα τήν συγκέντρωσίν των ώς καί τήν συλλο
γήν θετικών στατιστικών πληροφοριών περί τή; έκπαιδευ- 
τική; και τή; άλλη; καταστάσεως τή; πατρίδος των. Τήν 
Λέσχην συγκροτούσιν έντιμότατοι νέοι φοιτηταί, πλήρεις 
ενθουσιασμού. Π ιστεύομεν δτι θά τύχη τή; συνδρομής τών 
όυναμένων, ώ; τό μόνον τοιούτο μίκρασιανόν 'ίδρυμα ένταύ
θα. θά γράψωμεν καί άλλοτε περί αΰτοϋ.

—Έγενοντο καί οι γάμοι τού έτέρου έκ τών νειοτεριστών 
διευθυντών τού ξενοδοχείου Ε ντέρπη κ. Γεωργίου Ζαμίχα 
μετά τή; κόρη; Άννέτας Διβόλη έν τώ ναώ τής Ζωοδόχου 
Πηγής παρισταμένων πολλών φίλων αμφοτέρων τών νυμ
φίων. Έφάγαμε; καί τά κουφέτα τους, τά ηΰραμεν γλυκύ
τατα καί αρωματικά, τοιοϋτον δέ εόχόμεθα τόν βίον τών 
νεόνυμφων.

—Ύπο τήν αρχηγίαν τού Νικηφόρου θίασο: θεατρικό; βα- 
σιβουζουκικό;, περιλαμβάνοιν τού; καλού; ηθοποιού: Κοτο
πούλην καί Μ πίστην καί άλλου; άπήλθεν εις Βώλον, δπου 
θά σπείοη έναλλάξ δάκρυα καί γέλωτας μεταξύ τών φίλο- 
γέλων Βολιωτών καί τών φιλοδακρύων Βολιωτίδων. Αμήν.

— Ή προαγγελθεΐσα παράστασις «Κωνσταντίνου τού 
Παλαιολόγου» υπό ομίλου φοιτητών, προγυμνασθέντων υπό 
τού ειδικού εις τά τοιαύτα κ.’Αντωνίου Βερβέρη, γενήσεται 
αύριον έν τώ θεάτρω τή; πόλεω;.

Άφίκετο ει; Αθήνα; ό κ. Άδάμ Άνακατομένο; κτη
ματία; έν Λαρίσση καί αρχαίος δημοσιογράφος έκ τών θα · 
λερωτέρων τέκνων τή; Μακεδονίας.

— ’Λναχωρούσι σήμερον ει; Κωνσταντινούπολιν οι κα- 
θηγηταί τή; Μεγάλης τού Γένους Σχολής κκ. Σπαθάρης καί 
Ζαχαριάδης, άφίσαντες ένταύθα άριστα; αναμνήσεις.

— ’Αναχωρεί έπίση; ό φρενολόγο; διδάκτοιρ τή; ιατρι
κή; κ. Σίμων Άποστολίδη;. Καθ’ δλα τά φαινόμενα ορίζε
ται αύτώ θέσις διευθυντού τού έν Κωνσταντινουπόλει νεο- 
τεύκτου Φρενοκομείου. Έχομεν πεποίθησιν δτι ό κ. Άπο- 
στολίδης θέλει αντιπροσωπεύσει έν ’Ανατολή έπαξίω; τής 
ευφυΐα; καί τών ειδικών σπουδών του τόν έξοχον καί δει
νόν τούτον κλάόον τής έπιστήμη;, τώρα μάλιστα δτε ή 
κοινωνία τής Κωνσταντινουπόλεως διέρχεται περίοδον κα- 
Οαρώ; παθολογικήν μέ τόσα φοβερά συμπτώματα.

— ’Αναχωρεί εί; Κατάκωλον ώ; υπάλληλο; τού σιδη-

ΑΝΑΚΑΛΤΨΈΙΣ
ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Ο ϊ σκύλοι εις τά  σχολεία ί

Έκυμαινόμεθα μεταξύ δύο ίδεών ή έφαρμογή; ένό; γρόν- 
θου έπί τού στόματός του ή ένό; καγχασμού. Άλλ’ ούτε 
τό έν έγινε οϋτε τό έτερον άφέθημεν μόνον εις σκέψεις, 
προσπαθούντε; νά έξηγήσωμεν ψυχολογικώ; τήν φοβεράν 
άντίθεσιν ένός φυσιολογικώ; λειτουργούντο; νοό;, δστις έν 
ω καθ’ έκάστην εις πολύπλοκου; εργασία; ή δύσκολα ζητή
ματα άποδεικνύεται έχων ίσχυράν άντίληψιν καί δύναμιν 
λογική;, αίφνης φαίνεται ό ασθενέστερο; μέχρι; ήλιθιότη- 
το; καί εις τού; πλέον άπλουστάτου; συλλογισμούς.

Πώ; έκαμε τά; διαγνώσεις ταύτας τού άσθενούς ό φίλο; 
μα;; πού στνριζόμενος ; ή τί έννοει καί πώς φαντάζεται 
τ ί ;  αλλοιώσει; ας έπέιρερεν ή νοσο; ει; τόν οργανισμόν 
τού ασθενούς; Δεν έσκέφθη τίποτε- μόνον ώμίλησε !

Καί έπειδή ή περίστασι; αϋτη μά; ένθυμίζει μίαν ολε- 
θρίαν καί άνή,θικον διαγωγήν τή; κοινωνία; απέναντι τών 
ιατρών, όσάκι; εί; ασθενή; ύπό θεραπείαν ιατρού τινο; άπο- 
θάνη, καί ήτις συνίσταται εί; τό νά άποκαλώσι τόν ιατρόν 
φονέα άπλούστατα, διότι έάν τούτο ή έκεϊνο έγίνετο, τότε 
¿φεύκτως ό ασθενή; θά έσώζετο, άποτεινόμεθα πρό; τήν 
πεφωτισμένην καί συγχρόνως σκοτισμένην μερίδα τής κοι
νωνία;, φρονούντε; δτι αϋτη θά συντείνη νά έκριζωθώσι προ
λήψεις καί ι’δέαι τινέ; παρά τώ λαώ άδικοι, ανόητοι καί 
ολέθριοι περί ιατρική; καί ιατρών. Διότι πώ; είνε δυνα
τόν νά άποφανθή τι; περί πράγματος ού τήν έλαχίστην 
γνώσιν δέν έχει; πώς θά άποφανθή τις περί νόσου ή θερα
πείας, δταν δέν έχη οϋτε μίαν στοιχειώδη γνώσιν τού ορ
γανισμού τού ανθρώπου; πώ; δύναταί τι; νά ειπη εί; ένα 
άστρονόμυν δτι έκαμε λάθος εί; τού; υπολογισμού; του, 
όταν οόδεμίαν γνώσιν αστρονομία; έχει ;

Δεν έννοούμεν νά ίιπερασπίσωμεν απολύτως τού; ιατρού;, 
έξ άν πολλοί απολλά; ίφθίμους ψυχάς εί; 'Λδην προΐα- 
ψαν», άλλά διατεινόμεθα οτι πά; μή ιατρός τότε μόνον 
θά έχη τό δικαίωμα νά είπη, δτι εί; ιατρό; τόν ασθενή έ- 
φόνευσεν, δταν ούτο; χάριν θεραπευτικού σκοπού τραβήξη 
μΐά πιστόλια εί; τό στήθος τού άρρωστου. Ουδέποτε άλλοτε.

Εινε στίγματισμό; τού ανθρωπίνου πνεύματος, δταν δέν 
δύναται νά κάμη τόν άπλούστατον τών συλλογισμών καί 
άποφαίνεται περί νόσου, αστέρων ή μηχανικής, περί τών 
όποιων έχει τόσην γνώσιν, δσην εχει εί; δνυξ περί μωριών 
τινών τή; κοινωνία;.

Μή ποιούσα καί ή Ί Ιμ ίρησ ία  τή; Βιέννη; έξαίρεσιν τού 
άνω ρηθέντο; κανόνος, καθ’ δν δηλ. εί; τό άνθριόπινον πνεύ
μα δύναται νά συνυπάρχη ή βλακεία μετά ισχυρά; διανοη
τική; δυνάμεω;, είπε τήν ανοησίαν τη; λίαν συντόμω: δσον 
¿φορά τήν έκτεθεϊσαν ιδέαν τού Κοϋπερ- είπεν δτι ή ιδέα 
είνε τρελλή- καί άρα είνε τρελλή.

θά προσπαθήσωμεν ένταύθα διά βραχέων νά άποδείξ«)- 
μεν, δτι ό Κύων είνε δυνατόν νά μάθη νά άναγινώσκη. "Α; 
είπωμεν δμως έν πρώτοι: ολίγα περί τού μηχανισμού τή; 
όμιλίας τού άνθρώπου.

Ό άνθοωπος, ώ; γνωστόν, κατά πολλούς τρόπου; δύνα- 
ται νά έκδηλώση πρό; τά έκτό; τά; ιδέας του καί νά 
συνεννοήται μετά τών όμοιων του.

"Εν έκ τών τελεσφορωτέρων καί εΰκολωτέρων μέσων είνε 
τά ηχητικά σύμβολα ή ήχητικαί εικόνες- τό μέσον τούτο 
έπίση: είνε τά προχειρότερον καί διά τά ζώα- εί; οίοσδή- 
ποτε ήχο; άναρθρο: παρά τοί; ζώοις, ή εναρθρος, ήτοι λέ- 
ξις, παρά τοίς άνθρώπσι;, εί; (όρισμένα; περιστάσεις έ/.βαλ- 
λόμενο; πρός παράστασιν ένό; αισθήματος ή αντικειμένου 
τινό; ή συμπλέγματος γεγονότων περιστάσεώς τίνος (π. χ. 
αί φωναί αί δλω; είδικαί παρά τοί; ζώοις έπί έπικειμένου 
κινδύνου κτλ.) έναποταμιεύεται εί; ώρισμένα μέρη τού εγ
κεφάλου καί συνδέεται μέ πράξεις έκτελουμένας πάντοτε 
ίιπό τού ζώου, πρό; τόν σκοπόν τή; ΰπάρξεώ; του ή τή; 
ατομικής ίκανοποιήσεώ; του- ό αυτό; ήχο; έκφερόμενος πά
λιν οποτεδήποτε θά ίιπενθυμίση πάλιν τά; αυτά: πράξεις 
καί τά αυτά αισθήματα εί; τό ζώον- έν άλλαις λέξεσι υ
πάρχει μνήμη τών ηχητικών συμβόλων, τά όποια χρηοι- 
μεύουσιν εί; τό ζώον ή τόν άνθρωπον εί; τό νά ρυθμίζη 
τά; πράξεις του ή νά συγκινήται άναλόγως. Κατά τά πει
ράματα τού Munk, Ferrier καί άλλων άφαιρεθέντων μεγά- 
λοιν τεμαχίων έκ τών οπισθίων λοβών τού εγκεφάλου τών 
Κυνών, παρετηρήθη δτι ή μνήμη τών εικόνων τών οπτικών 
έντελ.ώς έξηλείφθη, εί; τρόπον ώστε ό κύων δέν ήδύνατο

νά άναγνωρίση οχι μόνον τόν κύριόν του, άλλ’ οϋτε έπικίν- 
δυνα αντικείμενα νά άποφεύγτι, οίον τό πύρ, απειλήν διά 
ράβδου- δέν ήδύνατο νά έννοήση τήν σημασίαν τή; τροφή; 
καί έστέκετο άπαθή; απέναντι τη;- ή έάν έτίθετο εί; τά 
στόμα του ή τροφή καί έμάσσα άντανακλαστικώς, συγχρό
νως δέ εθετον καί τόν πόδα του εί; τά στόμα, έπραττε πά
λιν πό αυτό, χωρίς νά δύναται νά έννοή τήν σημασίαν τού 
ποδό; του- έχασε δηλ. τήν μνήμην δλιον τών εικόνων, αϊ- 
τινε; ρυθμίζουσι τά; πράξεις τού καθημερινού βίου του.

Άφτ,ρέθη καί μέρος τού κροταφικού λοβοϋ, όπότε δέν ή
δύνατο πλέον νά άναγνωρίση τήν φωνήν τού κυρίου του, ή 
νά συγκιννθή άκούων φοβερόν π. χ. κρότον κ.τ.λ. καί έν 
τούτοι; έβλεπε καί ήκουε.

Τό αΰτό συμβαίνει καί παρά τώ άνθρώπω κατά τήν γνω
στήν πλέον εί; δλου; νόσον ή μάλλον βλάβην, τήν λεγομέ- 
νην ’Αμνησίαν, είτε τήν τύφλωσιν τών λέξεων ή τών αντι
κειμένων, ήτις συμβαίνει, δταν βλαβή ό τρίτο; κυρίως αρι
στερό; γύρο; τού μετωπικού λοβού- δέν δύναται δηλ. ό άν
θρωπος νά δμιλήση, διότι οόδεμίαν λέξιν ένθυμεϊται- έάν δέ 
τώ είπη τι; τήν λέξιν καί τόν παοακινήση άμέσιυ; νά τήν 
έπαναλάβη, ό ασθενής δέν είνε εις Οέσιν νά τό κάμη- έχα
σε τήν μνήμην τών ήχητικών εικόνων. "Η έάν τώ προσφέρη 
τι; νά άναγνώση Sv βιβλίον, άν καί βλέπη, τά γράμματα, 
έν τούτοι; δέν γνωρίζει τί σημαίνουν καί τώ φαίνονται, δ- 
πως θά έφαίνοντο εί; ημάς τά γράμ,ματα μιάς γλώσση;, ήν 
δέν γνιυρίζομεν- έχασε δηλ. καί τήν μνήμην τών οπτικών 
εικόνων.

’Εκ παθολογικών λ.οιπόν αλλοιώσεων καί έκ πειραμάτων 
γίνεται κατάδηλον, δτι έναποταμ.ιεύονται αί έξωτερικαί έν- 
τυποίσεις εί; ώρισμένα μέρη τού έγκεφάλου παρά τε τοίς ζώοις 
καί τοίς άνθρώποις- είνε έπίσης άποδεδειγμένον ιδίως έκ τών 
έργασιών τού καθηγητού Μέϋνερ δτι άνατομικώς δλα τά ση
μεία τού έγκεφάλου συνδέονται μετ’ άλλήλων καθ’ όλ.ας τάς 
διευθύνσεις διά τού συστήματος τών ίνών τού αμοιβαίου συν
δέσμου, καί έπομένοις έάν βλαβώσι έστίαι τινές ή κύτταρα ή 
ΐνες, έλ.αττούται ή καταοτρέφεται ή δλη αρμονία τής λει
τουργίας τού έγκεφάλου ώς στηριζομένη εις τήν σύνδεσιν καί 
σύμπραξή ό'λων τών μερών αυτού. Ή διάνοια οόδέν άλλο 
είνε ή τδ άθροισμ.α δλ.ων τών έντυπώσεων τών εισερχομένων 
διά τών θυρών τών αισθητηρίων οργάνων, αί έντυπώσεις αύ- 
ται έναποταμιεύονται καί μένουν, ώς εις φωτογραφικήν πλά
κα ή είκόιν, πρό πάντων δταν πολλάκις έπαναλ.ηφθώσι, καί 
συνδέονται μ.ετ’ άπείροιν όδών μεταξύ των- είνε δέ σύμφω
νοι πρός τήν πραγματικότητα ήτοι τά συμβαίνοντα έν τώ 
έξωτερικώ κόσμω μόνον μετά παρέλευσιν πολλών έτών, διά 
τής πείρας δηλαδή άποκτωμένης τή βοηθεία τής μνήμης- 
καί σχηματίζεται βαθμηδόν πλούτος γνώσεων καί άρα συμ- 
πεοασμάτοιν, πάντοτε μέσον τών αισθήσεων ή μία στοιχειώ
δη: γνώσι; κατ’ ολίγον διορθούται ίιπό άλλα; νέα; καί έ- 
παυξάνεται, συσσωρεύονται έπί τέλ.Ου; πολλαί καί γίνονται 
συνθετώτεραι, εί; τρόπον ώστε έπιτρέπουσιν εί; τό ζώον νά 
κινήται έλευθέρως εί; τόν έξω κόσμον, χωρί; νά βλάπτηται 
ή άτομικότης του, ό'περ τότε μ.όνον κατορθούται, δταν αί 
πράξεις του είναι έν πλήρει άρμ.ονία μετά τών υπό σταθερών 
νόμων διεπομένων φαινομένων τής φύσεως. Έκ τούτου έξά- 
γεται δτι ό εγκέφαλος είνε δργανον κατ’ έξοχήν λογικόν, ώς 
λέγουν οί Γερμανοί Schluss apparat- άκριβώς δέ πρός τοι- 
αύτην έργασίαν παρατηρούμεν δτι καί ή φυσιολογική ίδιότης 
του ώς καί ή αρχιτεκτονική τον, ή ανατομική δηλαδή κα
τασκευή, είνε πεπλασμένη- έάν εϊχεν άλλως, τότε οΰδ’ έπί
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νοι ε ΐ; φυγήν ώ ; μαινόμενοι· καί τωόντι συμβαίνει τούτο ε ΐ; 
παθολογικά; περιστάσεις ε ΐ; τον άνθρωπον και τά  ζώα, δταν 
λειτουργικό); ή όργανικώ; βλαβή τό λογικόν δργανον, τό 
Schluss apparat· ούτω oí ηλίθιοι ή καί τό μή άναπτοχθέν 
έ τ ι βρέφος, είσάγουσι πύρ ε ΐ; τό στόμα, ή άπτονται αυτού, ή 
καταπίνουσι ή καί αποπειρώνται νά καταπίωσι παν τό προσ- 
τυχόν εάν υπάρνή άφθονον υδωρ, εισέρχονται έντό; αυτού 
καί πνίγονται ή ρίπτονται έκ τού παραθύρου νομ.ίζοντε; οτι 
δύνανται νά βάδίσωσιν ε ΐ; τάν άέρα κτλ . κ τλ . άπολέσαντε; 
δηλαδή ή μή κεκτημένοι ούδεμίαν μνήμην τών εξωτερικών 
εντυπώσει-*/, εικόνων, ήχων, αισθήσεων, άτε μή έναποτα- 
μιευμένων ε ΐ; τόν εγκέφαλον διά τήν καταστροφήν ή μή εν
τελή άνάπτυξιν τών στοιχείων αϋτιύ .

Τό αυτό συμβαίνει κα ί ε ΐ; τ ινα ; πχράφρονα;· τό αυτό εΐ; 
τόν άφηνίσσαντα ΐππον ή ε ΐ; τόν τό πείραμα τού Μούνκ 
υποστάντα κύνα κ τλ .

Έκ τούτου δμως δέν επ ετα ι δτι δ άνθρωπο; πρέπει άπο- 
λ ύ τω ; νά είνε λογικό;· δ ιότι τά φαινόμενα τού εξωτερικού 
κόσμου εινε τόσον άπειοάριθμα καί ή σχέσ ι; αυτού τόσον 
ποικίλη, ώστε ή ακριβή; διερμήνευσις όλων αποβαίνει άδύ- 
νατο;· διό καί άν άφαιρέση τ ι ;  στο ιχειώνει; τ ιν α ; γνώσει; 
τ ά ;  παρεχόμενα; τώ  άνθρώπω διά τώ ν αισθήσεων πάντοτε 
κατά τόν αυτόν ό’μοιον τρόπον καί ρυθμιζούσ»; όμοιομόρ- 
φω ; τ ά ; στο ιχειώ νει; πράξεις τών ατόμων τ ά ; άπαιτο/μέ- 
να ; άπαραιτήτω ; πρό; ύπαρξιν αυτού, α ί λο ιπα ί θά είνε 
α ίωνίω ; διάφοροι, δταν πρόκηται νά αποπειρώμεθα τήν 
λύσιν ή τλν  έρμ,ηνείαν τή ; άπείοω; πολύπλοκου σχέσεω; 
τών φαινομένων τού εςω κόσμου ήτοι ζητημάτων κοσμογο
νικών, φιλοσοφικών, κοινωνικών, πολιτικών κ .τ .λ . δ ιότι αί 
γνώσει; δλων τούτων είνε άπείρω; πολυσύνθετοι, καί τό 
συμπέρασμα δεν εξέρχεται εΰκόλω;, ή δύναται νά έξέλθρ 
διά διαφόρων όδών. Έ ξ ου καί αί άνοησΐαι.

Λέν υπάρχει ε ΐ; Ον/ιτό; έν ουρανώ καί επ ί γή ; δστι; νά 
μή ειπεν ε ΐ; τόν βίον του πολλά ; ανοησία; άποτροπαία; 
μ εγά λα ; καί δ σ τ ι;δ έν  εγνω  πολλών ανόητων νόον, από ένό; 
génie μέχρι; ένό; άπλουστάτου Χίου Μισέ Ί'ζανή ! !

Μετά θάνατον όλοι εΐμεθα σοφοί, δ ιότι δέν όμιλούμεν !
Αό; μ.οι έν κρανίον απείρων διαστάσεων, κα ί τό άπειρον 

θά εννοήσω !
Άρκούμεθα ένταύθα σήμερον ε ΐ ;  τήν βραχεΐαν εκθεσιν 

τού στοιχειώδους μηχανισμού τών παραλλήλων βίιον τού 
άνθρώπου καί τού κυνό;.

(έπετα ι τό τέλο;).

Λ . · , ,

ΜΙΚΡΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚ  Τ Ο Γ  Α Σ Τ Γ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Τ  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Υ

Σνμερον τή ν  9 ώραν τ ή ;  π ρω ία ; έξω θεν  τού  καφενείου 

Ταρούση κα τά  τή ν  όδόν κ ’ Λθ/,νά:)) ό ά μ α ςη λά τη ; Γ εώ ργιο ; 
Κ αλίτζη ; ένεκα προηγουμένων δ ιενέξεω ν  καί λο γο μ α χ ιώ ν  έ- 

τρα υ μ ά τισ ε  κά τω θεν τού  αριστερού μ αστού  δ ι ’  εγχειρ ιδ ίου  

έλαφρώ; τόν γυνα ικάδελφόν του  Λ εω ν. Ευσταθίου ές Ά ρ -

γου; επίσης αμαξηλάτην. Ό  αυτουργό; συνελήφθη υπό τών 
αστυνομικών σκοπών τού Γ/ καί Δ/ τμήματο;.

Ό  Ίω . Γεωργαντόπουλο; έμπορο; έν Σύρω καί προσωα1- 
νώ ; διατριβών ενταύθα κατήγγειλλε σήμερον ε ΐ; τόν ΰπα - 
στυνόμον τού ΣΤ', τμήματο ;, δτι ό υπηρέτη; τού Ίωάννου 
Ά ρμπελά κατά  διαφόρου; καιρού; καί έσχάτω ; ένταύθα τώ 
άφήρεσεν ε ΐ;  χρήματα καί ε ΐ; διάφορα πράγματα έν όλοι 
δρ. 1400 περίπου. Ό  ϋπαστυνόμο; ούτο; συνέλαβε τόν υ
πηρέτην τούτον καί κατέσχεν έπ ’ αυτού διάφορα έκ τών 
κλοπιμαίων πραγμάτων, έξακολουθεΐ δέ τήν πεοί τούτου 
άνάκρισιν.

Έν Πειραιεΐ χθέ; ώρα 8 τ η ; έσπέρα;, ό Σπυρ. Σπυρόπου 
λο ;, ερίσα; πρό; τάν Ίωάν. Νικολάου ε’τραυμάτισεν αυτό' 
έλαφρώ; διά ξύλου κατά τήν κεφαλήν.

Ουδεί; προσεβλήθη χθέ; έξ ευλογία ; ένταύθα, έν Πει- 
ραιεΐ δέ ό Ίωάν. Μ πεζετσέτη ;, έτών 2 καί μετηνέχθη εΐ; 
Κάνθαρον, έξ άνεμοευλογία; δέ ή Μ πίλιου Βασιλείου, μηνών 
9 , περιοοισΟείσα διά φύλακο;.

Β Ο Η Θ Ο Σ
ζη τε ίτα ι ε ΐ; τό κατά  τήν όδόν Αιόλου υπό τήν μεγάλην 
οικίαν Μελά κουοεΐον « Ι * ε λ ε π π ο υ  Γ ε ω ρ γ α ν τ ά -
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Ο ΛΤΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

( Συνέχ. ίδ. βριΟ· 4 ‘ 2 )

— ΤΑ ! ώνορ.άζετο Αικατερίνη ;
— Μάλιστα.
— ΤΗτο Γαλλί; ;
| Βεβαίω;. 'Π Αικατερίνη Μιχαήλ έγεννήθη έν Βωκούρ 

πλησίον τού Μαρέϊλ.
Νέα έπήλθε σιωπή. Έπί τού προσώπου τού κ. Λαγγάρδ 

έπεφαίνετο στενοχώρια τι;.
— Αέν είναι τούτο τό όποιον έσκεπτόμην, έλεγε καθ’ έαυ- 

τόν, καί έν τούτοι;, έν τούτοι;, .. .
’Αγαπητέ μοι ’Ιάκωβε, υπέλαβε προσηλών τό έταστικόν 

βλέμμα του εΐ; τού; οφθαλμού; τού νεαρού αξιωματικού, δ,τι 
σά; αφορά μ’ ενδιαφέρει πολύ· έπιτρέψατέ μοι λοιπόν νά σά; 
άπευθύνω μερικά; έρωτήσει;. Έγνωρίσατε εκείνην πυύ ώνομά- 
ζετε αγαθήν Αικατερίνην ;

Ήτον ή άνάδοχός μ.ου καί ή καλλιτέρα φίλη τη; πτωχή; 
μητρό; μου.

— Ιάκωβε, ή μνηστή σα;, ή ωραία ’Ιωάννα, όμ,οιάζει τήν 
μητέρα τη; ;

Ό νεανία; πρό; στιγμήν ¿μηχανών άπήντησεν.
— Δέν γνωρίζω, λοχαγέ μ.ου.
— ΓΙώ; δέν γνωρίζει; ;
— Συγγνώμην,λοχαγέ μου, άλλά δέν σά; είπα δτι ή ’Ιω

άννα είναι μόνον θετή θυγάτηρ τού λοχαγού Βαιγιάν.
Λάμψι; άμέσω; σβεσθεΐσα διήλθε διά τού βλέμματος τού 

έλευθεροσκοπευτού.
— "Ω ! τότε διαφέρει, ειπεν, άναλαβών τήν ηρεμίαν του.
— Δέν έγνώρισα τήν μητέρα τής ’Ιωάννη;, έξηκολούθησεν 

ό ϋπολοχαγό;· ή δυστυχή; άπέθανεν ¿μέσω; μετά τήν γέν- 
νησιν τού παιδίου.

— Καί ό πατήρ τή; ’Ιωάννης ; ήρώτησεν ό κ. λοχαγό; 
διά φωνή; όλίγω τρεμούση;.

— Τόν ηύραν νεκρόν, πνιγέντα εΐ; τόν ποταμόν.
— ”Ω! ειπεν ό ελευθεροσκοπευτή;,μετά διεσταλμένωνχει- 

λέων καί μετά τινο; νευρικού σπασμού.
’Αλλά συνελθών πάραυτα έξηκολούθησε.
— Τούτο συνέβη εΐ; τά Μαρέϊλ ;
— ’Όχι, εΐ; άπόστασιν έξ λευγών άπό τό Μαρέϊλ εΐ; 

Βλαινκούρ.
— Τέλο; ό γενναίο; λοχαγό; Βαιγιάν παρέλαβε τήν μι- 

κράν δυστυχή ορφανήν καί τήν υιοθέτησεν. Τή; έδωκε τά 
ονομά του καί δ,τι έχει. "Ω ! ή ’Ιωάννα είναι ή θυγάτηρ 
του !

— Ό άνάδοχό; σα;, ’Ιάκωβε, είναι άνήρ, τόν όποιον ά- 
γαπώ πρίν τόν ΐδώ· θά λογισθώ ευτυχή; άν τόν γνωρίσω. 
Άλλ’ ειπατέ μ.οι, φίλε μου, διατί αντικατέστησε τό ονομά 
του άντί τού ονόματος τού πατρό; τή; ’Ιωάννη;.

— 'ϊψηλό; λόγο;, λοχαγέ μου, οί γονεί; τής ’Ιωάννη; 
έμειναν άγνωστοι, άν και εγειναν τόσαι έρευναι.

—  ’Εννοείτε τώρα δτι ή ’Ιωάννα δέν ειχεν όνομα.
-— Μ άλιστα, μ-άλιστα, καταλαμβάνω. Ε ΐ; τ ί άπεδόθη ό 

θάνατο; τού πατρό; τ ή ; δεσποινίδο; ’Ιωάννη; ;
—  Εΐ; έγκλημ.α ! λοχαγέ μου.
Ούτο; δέν ήδυνήθη νά έμ.ποδίσνι φρικίασίν τινα .
—  "Ισως ήπατήθησαν, ειπεν.
—  ’Ό χ ι, δχι δέν ήπατήθησαν άπεδείχθη πληρέστατα 

δτι δ πατήρ τή ; ’ Ιωάννη; ειχε ριφθή ε ΐ; τόν ποταμόν υπό 
δύο κακούργων.

—  Δ ιατί ;
—  Διότι προδήλω; εΐχαν συμφέρον νά τόν ξεκάμουν.
—  "Εστω. Ά λ λ ’ ή α ιτ ία , ’Ιάκωβε, ή α ιτία  ;
—  Έζήτησαν, άλλά δέν την εύρον.
-— Καί οί κακούργοι ;
•— Έστάθη αδύνατον νά συλληφθώσιν.
—  "Ολα αυτά εΐναι παράδοξα ! Τί, κάνέν έγγραφον, κάνέν 

τό όποιον νά βεβαιόνη τήν ταυτότητα τού πατρό; καί τή ; 
μ,ητρός τού παιδίου. δέν εΰρέθη Τίποτε τό όποιον νά θέστρ τήν 
δικαιοσύνην ε ΐ; τά ίχνη τών άθλιων δολοφόνων;

—  Εΐ; τήν όπόθεσtv αυτήν, λοχαγέ μου, τ ά  π ά ντα  εΐνα 
μυστηριώδη.

—  Μ άλιστα, τά  πάντα , έψιθύρισεν ό έλευθεροσκοπευτή;.
Καθ’ έαυτόν δέ προσέθεσε ταϋτα  :
—  Ά λ λ ’ εγώ  θά εΐσδύσω ε ΐ;  τό μυστήριον τούτο, θά δ ια 

σκεδάσω τά  σκότη καί θά άποκαλύψω δ ,τ ι υπάρχει υπό 
τήν σκιάν.

Μετά βραχεΐαν σιωπήν έξηκολούθησε
—  Ιάκω βε, φίλε μ.ου, φαίνεται δτι γνωρίζετε κάλλιστα 

'τ ί  συνέβη ε ΐ; Βλαινκούρ, δέν θέλετε νά μ.οί τό διηγηθήτε ;
—  ”Ω ! ευχαρίστως, λοχαγέ μου. ’Οφείλω έν πρώτοι; νά 

σά; εΐπω δτι ή 'Ιωάννα δέν γνωρίζει τίποτε· δ ,τ ι ξεύρει εί
ναι δτι ή μήτηρ τη ; άπέθανε μ.ετά τήν γέννησίν τη ;. Πρέπει 
νά εννοήσητε ε ΐ; ποιον αίσθημα δ θετός πατήρ τ η ; υπείκων 
δέν τής έκαμε καμμ.ίαν άποκάλυψιν ή όποια μπορούσε νά δια- 
ταράξη, τήν ησυχίαν τη ; καί νά τήν άποστερήσνι ΐσω ; τ ή ; 
ευθυμία ; τ η ;. Ά λ λ ω ς  ό Ιάκω βο ; Βαιγιάν ήδυνήθη νά κρύψη 
καλιός τό μυστικόν τή ; γεννήσεω; τ ή ; Ιω άννη ;, ώστε οί κά 
τοικοι τού Μαρέϊλ δέν ύποπτεύουσι ποσώς δτι αυτη είναι ή 
θυγάτηρ τών δύο αγνώστων, τού; όποιου; έχουν θάψει κοντά 
ε ΐ;  τό Νεκροταφεΐον τού Βλαινκούρ.

Μεθ’ δλην τήν άγάπην τού άναδόχου μου καί πρό; τούτοι; 
τήν όποιαν είχε πρό; εμέ εμπιστοσύνην, έγώ  αύτό; δέν έγνώ- 
ριζα τίποτε- μόνον δέ τήν παραμ,ονή πού άνεχώρησα άπό τό 
Μαρέϊλ, άφού μ ά ; έδωσε τά  χέρια καί μ α ; άρραβώνιασε, 
μού είπε τά  πάντα.

Καί ό ’Ιάκωβος Γρανδέν διηγήθη ε ΐ; τόν προσεκτικόν καί 
συγκεκινημένον ακροατήν του ολόκληρον τό δράμα δπερ πρό 
δεκαεπταετία ; τοσούτω ζωηράν έπροξένει έντύπωσιν εί; τού; 
κατοίκου; τού Βλαινκούρ καί τών πέριζ δήμων.

—  Ψρικαλέον ! φρικαλέον ! άνέκραξεν ό έλευθεροσκοπευτή; 
διά φωνή; βραχνή;, δταν ό ’Ιάκωβο; έπαυσεν όμιλών.

—  Μάλιστα φρικαλέον ! έπανέλαβεν ό νεανία;. Τοιαύτη 
είναι, έξηκολούθησεν, ή τρομερά δυστυχία, ή τ ι; έπληξε τήν 
άγαπημένην μου ’ Ιωάνναν κατά  τήν στιγμήν τ ή ; γεννήσεώ; 
τη ;. "Εκτοτε, χάρις ε ΐ ;  τήν άγαθήν Αικατερίνην καί τόν
’Ιάκωβον Βαιγιάν, μόνον ημέρα; χαρά; έγνώρισεν α υ τ η .......
Ό  γέρων Οά κατέλθη καί αύτό; ε ΐ ;  τόν τάφον, άλλά θά μένω 
έγώ , ΐνα μετά τούτον εξακολουθήσω μέχρι τή ; τελευταία ; 
μου σ τιγμ ή ; τό προσφιλές έργον τή ; ευτυχ ία ; τής ’ Ιωάννης.
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*0 έλβυθεροσκοπευτής άνεστέναξε παρά τά; προσπάθειας, 
άς κατέβαλεν, "να συγκρατ/,σϊ) εαυτόν, ο: οφθαλμοί του ήταν 
πλήρεις δακρύων.

— Ό γενναίος καί εύγενής νέος, έσκέπτετο, -ό
σον τήν αγαπά ”0  1 όχι, δέν Οά του πώ τίποτε, πρέπει νά 
σιωπήσω.

— Συνεκινήθητε, κλαίετε ! λοχαγέ ¡λου, είπεν ό Ιάκωβος.
— ’ Α ! μήν έκπλήττεσθε. Καί ποιος ήδύνατο νά μέντ, 

αναίσθητος άκούων αύτά πού μοΰ διηγήθητε ; *Α ! Ιάκωβε, 
φίλε μ.ου, είναι θλιβερά, είναι σπαρακτικά.

— ’Αληθώς, ειπεν ό νεανίας.
'Ο λοχαγός ¿σπόγγισε τους οφθαλμούς.
— Λοιπόν, ύπέλαβε, πάσαι α: έρευναι άπέβησαν ανωφε

λείς ! ’Εν τούτοις έχω ¡αίαν ελπίδα.
— Ποίαν ελπίδα ;
— Νά γνωρίσω ημέραν τινά τό όνομα των συγγενών τής 

Ιωάννας καί πόθεν προήρχοντο.
— Καί πώς ! ·
— Θά ϊδητε, λοχαγέ μου· υπάρχει τι τό όποιον πρέπει 

νά σάς πώ.
Καί άνέφερε τήν ιστορίαν τοΰ Γεροκάτσικα, οστις τοΰ είπε 

δτι άμα γίνη σύζυγος τής Ιωάννας,. Οά τοΰ π ή μερικά πράγ
ματα μ.έ τά όποια θά μπορέσγ νά μάθή ποιοι ήσαν οί άγνω- 
στοι γονείς της.

— 'Ο άνθρωπος οΰτος σάς είπε τοΰτο ! έπεφώνησεν ό ελευ* 
Οεροσκοπευτής, τοΰ οποίου οί οφθαλμοί ¿σπινθηροβολούν.

— Μάλιστα, λοχαγέ μου, αλλά τοΰτο μόνον. Μάτην προ- 
σεπάθησα, παρεκάλεσα, ήπείλησα, τίποτε περισσότερον δέν 
ήδ ;νήθην νά άποσπάσω παρ’ αύτοΰ.

•— "Οταν Οά επιστρέψητε, νεανία, δταν θά επιστρέψητε, 
μοί άπήντν.σε.

Καί μέ άφήκε λέγων :
.— «Θάρρος, νεαρέ στρατιώτα, καλόν ταξείδιον καί καλήν 

επιτυχίαν !
— Ώς βλέπετε, λοχαγέ μου, έξηκολούθησεν ό ’Ιάκωβος, 

ενθυμούμαι τούς λόγους τοΰ γέρο-επαίτου, σάνα μέ τούς ειπε 
χθές. Έν τούτοι;, έσκέφθην κατά πρώτον δτι ό Γεροκάτσικας 
ήθελε νά διασκέδαση ολίγον μαζύ μου, άλλά έκτοτε επί μα
κράν έσκέφθην καί τώρα είμαι πεπεισμ.ένο; δτι ό γέρο-έπαίττ,ς 
τοΰ Βλαινκούρ γνωρίζει περισσότερα άφ’ δτι, ή δικαιοσύνη 
κατόρθωσε νά άνακαλύψη.

*0 ελευθεροσκοπευτής ήτο κατά τό φαινόμενον γαλήνιος, 
άλλ’ εις τόν εγκέφαλόν του εμαίνετο καταιγίς.

— Μάλιστα, Ιάκωβε, μάλιστα, φίλε μου, είπε διά φωνής 
τεταραγμένης, ό άνθρωπος αυτός κάτι γνωρίζει, δεν υπάρχει 
αμφιβολία, φυλάττει έν μυστικόν, τό όποιον τόν ένεπιστεύθη- 
σαν ή τό όποιον συνέλαβε μόνος του, καί τό μ.υστικόν αύτό 
Οά έχη ίσως μ.εγάλην σπουδαιότητα....διά σάς, Ιάκωβε, διά 
σάς έσπευσε νά προσθέση.

Πρός στιγμήν σιωπήσας έξηκολούθησε.
— Σάς ευχαριστώ, φίλε μου, δι’ δλην αυτήν τήν έμπιστευ- 

τικήν διήγηοιν, σάς ευχαριστώ διότι μοΰ ανοίξατε τήν καρ
διά σας.,.,Μιά μ.έρα, δτανέλθη εκείνη ή ώρα, όταν ή στιγμή 
θά σάς ανοίξω κ’ εγώ τήν δικήν μου καί τότε, Ιά
κωβε θά μάθης ποιος είμαι καί Οά μ.έ ρωρίσης όπως έγώ 
σέ γνωρίζω τοίρα. Τώρα θά χωρισθοΰμεν, καί ό θεός μόνον 
ξεύρει πότε θά ξαναδοθοΰμαι.

— Μήπως αναχωρείτε έξ Αύρηλίας ;
— Αϋριον πρωί, καί δέν ξεύρω εάν Οά έπανέλθω Άλλά 

έννοια σου καί άπό μακρυά θά σκέπτωμαι περί διά σάς· σά; 
ήγάπησα, πριν σάς γνωρίσω καλώς, καί τήν άγάπην αυτήν

θά τήν αισθάνομαι πάντοτε. Άπό τής στιγμής αυτής νά ξεύ- 
ρης δτι άσυνειδήτως συνεργαζόμεθα καί οί δύω δι’ ένα καί 
τόν αύτόν σκοπόν.

Άμφότεροι ήγέρθησαν.
— ’Ιάκωβε, τέκνον μου ! άνέκραξεν ό έλευθεροσκοπευτής 

μετά παραδόξου συγκινήσεως καί άνοίγων τούς βραχίονας 
του, εναγκαλισθώμεν ! καί ένηγκαλίσθησαν.

Μετά μίαν στιγμήν δ νεαρός ύπολοχαγός σπογγίζων τούς 
οφθαλμούς κατέβαινε βραδέως τήν κλίμακα.

'Ο λοχαγός τών έλευθεροσκοπευτών των δασών περιεπάτει 
ταχεΐ τώ βήματι εντός τοΰ θαλάμου του, άλλ’ αίφνης εστη 
έχων τό βλέμμα φωτεινόν.

— Θαΰμα τής τύχης, παίγνιον ΐδιότροπον τής ειμαρμένης, 
θαυμάσιος συνδυασμός πραγμάτων ! άνέκραξεν ! 'Ο Θεό; είναι 
αύτοΰ, πανταχοΰ ! Αυτός οδηγεί τούς ανθρώπους !. . ..  Πρό 
¿λίγων άκόμη ημερών δέν ¿γνώριζα τόν νεανίαν αύτόν τόν 
συναντώ, τόν παρατηρώ! ή ωραία συμπαθητική μορφή, πλή
ρης ειλικρίνειας, τό βλέμμα του, ή γαλήνιος καί αξιοπρεπής 
διαγωγή του, ή μετριοφροσύνη του, τά πάντα έν αύτώ μοί 
άρέσκουν, καί ως νά εΐχον ακούσει θείαν τινα φωνήν, ή'τις μοΰ 
έλεγε : «Είμαι ή Πρόνοια, ήτις θέτω τόν Ιάκωβον έπί τής 
όδοΰσου», ένδίαφέρομαι δι! αύτόν καί αισθάνομαι δτι ό ά
γνωστος αύτός δύναται νά μοΰ είναι χρήσιμος, δτι μπορεί νά 
μέ βοηθήση ! .. . ΤΩ προαίσθησι; !

Ό ’Ιάκωβος έρχεται εδώ, τόν ¿ρωτώ καί μοΰ άπαντά ά- 
πλούστατα .... Καί δταν μάτην ήρεύνησα εις τάς τρεις γω- 
viä: τής Γαλλίας ίχνος τι,· άτομόν τι σαφές, αύτός, χωρίς νά 
ύποπτεύη δτι ακούω άσθμαίνων, φρικιών,-δ,τι έξήρχετο έκ 
τών.χειλ.έων Του,· δτι έκαστος τών λόγων του αντηχεί εν τώ 
βάθει τής καρδίας μρυ ώ: κρότος χαλκούς, μοΰ όμιλεί καί 
ανοίγει μίαν μεγάλην όδόν τοΰ αγνώστου, τοΰ μυστηρίου!. . . 
Ώ ! ό γενναίος νεανίας ! ”ί> ! τά γενναΐον παιδίον !

Ήρχισε νά περπατή, έπειτα μετά μίαν στιγμήν στάθηκε 
¿κ νέου καί έξηκολούθησεν.

~γ Άλλά τί Ιμελ/,ον λοιπόν νά κάμουν εΐ; Βλαινκούρ, εις 
τά Βόσγια, ό Κάρολο; Σεβρύ καί ή σύζυγός του; Θά τό μά
θω. ... "Οσον δ* άφορά σέ, γέρο-έπαίτα τοΰ Βλαινκούρ, θά σέ 
αναγκάσω νά όμιλήσης, πρέπει νά μοΰ παραδώση: τό μυ
στικόν σαν.

Λ .

Η Ο ΙΚ ΙΑ  T O T  E A T C T

Διερχόμεθά έπτάμηνον διάστημα. Πόσα τρομερά γεγονότα 
συνέβησαν ¿ν Γαλλία κατά τό χρονικόν αύτό διάστημα ! 
Άλλ’ άπαντα ταΰτα ανήκουν εις τήν ιστορίαν. Τ’ άφήνομεν.

Πηγαίνομεν εις τό Σατού,.είς άπόοτασιν λευγών τινων άπό 
τών Παρισίων. εις λευκήν κομψήν οικίαν έπιχαρίτως κειμένην 
έπί τής όχθη; τοΰ Σηκουάνα, επί θελκτική; θέσεως. Ό τοϊ- 
χός-της, περιβάλλω·/ τήν ρύμην, έχει ¿»ραϊον δρύφρακτον μ,ετά 
κοσμημάτων, δπερ ποτέ δέν ανοίγεται καί πλησίον μικρά» 
διά τήν υπηρεσίαν θύραν.

ΊΙ οικία είναι μικρά, άλλά καλώ; ¿κτισμένη, έχουσα ώραίαν 
άποψιν. Μεγάλαι φιλύραι ¿πισκιάζουσιν αύτήν· ¿ν τούτοι; αί 
άκτΐνε; τοΰ ήλιου τοΰ μαΐου διολισθαίνουσαι διά τών άργυ- 
ροειδών φύλλων τών κλάδων ρίπτουσι κατά μέρη έπί τοΰ προ
σώπου τη; ώ; τι χρυσοΰν κονίαμα ωχρόν.

(ακολουθεί)


