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11 Π ΑΡΑ ΤΟΝ ΜΕΛΗΤΑ Ε Κ Σ Τ Α Σ ΙΪ .

Π το αϋγή ανέφελος, πρωία τοΰ Μαίου- 
Τά άστρα μή δυνάμενα τήν φαΰσιν τοΰ ήλίου 
Με τ ά ;  ^ρυσά; ά κτ ΐνά ; των τρνπώ ντα νά περάσουν 
Ωχρά, ο!>χρά, έκρύπτοντο ο πως κ άλλου αϋγάβουν. 
Ηόη έζύπνςυν τά  πτηνά κ από τάς φωλεάς τοιν 
Εςω πηδώ ντα εύθυμα με τάς πολλά ; φοινά; τω ν  

Τάς λιγυράς έγέμιζον τον δροσερόν βέρα,
Σ/.ιρτώντα δτ ύπεφωσκεν ή ποθηνή ημέρα- 
Αύρα γλυκεία  επαιζε μέ τά  πυκνά τά  φύλλα  
Κ από μακράν 8 εψαλΛεν άσμ.α ή Φιλομήλα 
Επί πτερύγων φέρουσα, ή ζάπτερο; εκείνη 

Δρόσον ς τό στήθος έχυνεν, εις έκστασή  έκίνει'
Ο φλοΊσβ<ς ί  του ρεύματος κ’ α ί τόσα ι άναανήσει; 
Ων Οέατρον έγένετο αυτή  εδώ ή φύσι;
Η ρπαζον τ ή ν  δ ιά ν ο ια ν  ν ’ από  το υς  νυν τ ο ύ ;  πόνους  
Εν π ν ε ύ μ α τ ι  μ ε  εφεοον ε ί ;  το ύς  ά ρ γ α ίο υ ;  νρόνδυς.

’ I * ̂  ' > , , r Λ 1 “ ”kΕοω π ιο α  τα ρεεΟρα τοΰ Μ ίλητο; τοΰ θείου 
Με τήν χρυσίνην γλώσσαν του τ ά ;  τύ^ας τοΰ ’Ιλίου 
Τον Ομηρόν μας ψ ίλ λ ο ν τα  βλέπο> καί τής Παλλάδας 
Τά κρύφια τεχνάσμ ατα  προς πτώ σιν τ ή ; Τρωάδος' 
Εδω ο Μέγα; Μακεόών, κρατών ς τήν δεξιάν του 

Τήν οαδα τοΰ Ελληνισμού καί δρ£<α αμιάντου  
ΕστάΘη δτ εβάδιζε ’ς τά  π λάγχνα  τ ή ; ’Ασία; 
Ο πω; φυτεύση καί εκεί τήν γλώ σσαν τή ; Σοφίαc 
Εδώ, όπόταν ίφήχσί τό πλήρωμα τοΰ νρόνου 
Ε* τοΰ επουρανίου του καί αιωνίου θοόνου 
Ο 1 tfyoc. ό γ λ υκ ύ τα το ; ποός τον αγαπητόν το«

Επιστολήν άπ/,ύΟυνε τόν θείον άγγελόν του
Κ αί τόση, τόση ελαμψε πρίν άγνωστος ανδρεία
Οσην ούδε ύπώ πτευε τοΰ άδου ή σκοτία.
Εδώ . . . πλήν ώ, τ ί  πέλαγο; βαθύ ένθυμηΐλάτων

Σπρώχνει τί> πνεΰμ άκάΟεκτον ς τον κόσμον τώ·*
θαυμ άτω ν.............1

'Γετυλιγμένοι ε!; λεπτήν νεφέλην ευωδία;
Αφατου ιδού φθίνουσ ιν εί; σχήαα άρμον!*;
Απο τη ; γ η ; αντίλαλο ι ; του ουρανοΰ τα  τοζα  

Κ αί οσον άναβαίνουσι τόσον κηούττο’-ν « Δόζκ Λ 
«Λό'α» ; τού ; Οόλου; αντηχεί άπ ’ άκρου 2ω; άκρου 
Ι\ άπειρα άπζράσ^ατα σημεία τοΰ έπακρου 
Αυτής τήν άγαλλ ίασ ιν σταλάζουσι ς τό πνεύμα  
Οπεο τά  π άντα  λησμονεί καί τοΰ καιροΰ τό ρεύμα-

Τ ών λ ό φ ω ν  μ.α; έ^ρύσο^νε τ ά ;  κ ο ρ υ φ ά ;  ό Φ·<ν»ο;
Κ α κ τ ίνα ; εβλα φ ω τεινά ; τοΰ υδατος ή τρίβο; 
Οπότε ω ; από τερπνοΰ άποσπασΟεί; άγκ άλα ;Η  ̂ * <
Υπνου το ομμ.α εφερον ε ι; καλλονά; μ.εγάλα;- 

Τότε φωνή παρήγορο; φωνή έκ των ΰδάτων 
ΕςήλΟε y. 0j; νά ελεγ; «Μή κλ.αϊε τών πραγμ-άτων 

Τήν 6έσιν, άλλ ικέτευε δρόσον εκ τοΰ Πατρό; τη ;  
Νά λάβη ή ’Α γαπητή ’ κ έμε μιμήσου ο σ τ ι;
Ενφ αργά κα! ταπ εινά  τά ρεΐθρά μου κυλίω  

Στέργω μ.εν τά  υπάρχοντα ζητώ  δέ τά β ε λ τ ίω ”.



ΛΟΓΙΚΟΤ ΘΑΡΡΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΟΝ.

Ό Χασάν Βέν Ά λής έκράτεί μικρόν μέν 
άλλ’ ώραΐον εργαστήρι ον εις εν έκ των πολ
λών βεζεστενίων τοΰ Κάιρου. Ήτο νυμφευ
μένος, καί ύπερηγάπα τήν σύζυγόν του, ήτις 
τώ έγέννα τέκνα καλά, τόσον καλά μάλιστα 
ώστε καθ’ δλην τήνπόλιν δεν εύρίσκοντο ώ- 
ραιότερα παιδία των άνΟούντων παρά τά γέ
νατα τοΰ Χασάν*/). Ήτο χαρά τ * βλέπη 
τις, δι’ δ και οι διαβάται πολλάκις έστέκον- 
το και τά παρετήρουν διά των δεκτυωτών, ό- 
πόΟεν έκ τοΰ μέσου άνΟέων κοικίλων έστρε- 
φον τά γλυκή και ώραΐα αυτών πρόσωπα 
και εβλεπον προς τον δρόμον. Ή καρδία τοΰ 
Χασάν/] η το πλήρης χαράς και ηύχαρίστει 
τον Θεόν τότε. Ά λ λ ’ ολίγον κατ’ ολίγον 
καθόσον τά έ'τη παρήρχοντο, σκότος τι άπε- 
δίωκεν απ’ αύτοΰ τήν χαράν και τέλος κα- 
τήντησε μελαγχολικός και τεθλιμμένος.

« Τί σέ θλίβει, αδελφέ, » τον ήρώτησεν ή- 
μέραν τινα γείτων τις, άφοΰ ή εργασία έκό- 
πασε και έξήλθε νά άναπνεύση ολίγον εις 
τον δρόμον. «Τί σέ θλίβει Χασάν/], καί βαδί
ζεις κυρτωμένος, ενώ έως τώρα οΰτω δεν έ- 
έάοιζες ; »

« Α! Σαδή,» άπεκρίΟη ό Χασάνης· « ό 
κόσμος ούτως είναι κακός, είναι κόσμος ά- 
καρδος, και είμαι βέβαιος περί τούτου. Ή 
ψυχή μου βασανίζεται μέ φροντίδας οικια- 
κάς. Λάβε τό τ σ ι μ π ο ύ κ ι  σου καί κάθησε 
κοντά μου, νά σοΰ εΐπώ τον πόνον της καρ- 
δίας μου, ίσως καί μέ παρηγορήσης τουλά
χιστον σύ. »

Ούτως ό Σαδής άνέβη πλησίον τοΰ Χασά
ν/] καί διπλώσας τούς πόδας του έκάθησεν, 
ένώ ό κόσμος εις τον δρόμον ήτο εισέτι αρ
κετά ένησχολημένος. Άφοΰ ήψαν τά τσιμ
πούκια, καί έρώφησαν τά πρώτα ρουφήματα, 
ό Χασάνης ήρχισε νά έκφράζηται τόν πόνον 
της ψυχής του.

« Οί μουστερίδες (άγορασταί) » είπε «δέν 
μοί έστάΟησαν τόσον πιστοί δσον επρεπεν. 
Οταν σκεφΟώ τά μέσα τά όποια είχον, τόν 

τρόπον τον όποιον μεταχειρίζομαι, καί έπει
τα θεωρήσω τήν κατάστασίν μου, δέν είμαι 
δσον ήλπιζον ευτυχής. Ότε ήμην νεόνυμ
φος ή τύχη μοί έμειδία, ή εργασία μοί ύπέ- 
σχετο πολλά καί ήδυνάμην ό^ι μόνον άνε- 
τώτερον νά ζώ, αλλά καί εκτάκτως διασκε
δάσεις νά κάμω. Τώρα δμως εις πόσον διά

φορον Οέσιν εύρίσκομαι! At έργασίαι δέν 
ηΰξησαν, ώς ήλπιζον, ένώ ή οικογένεια ηύ- 
ξησε, καί αληθώς διά νά τήν διαΟρέψω μόλις 
δύναμαι νά τή προμηθεύω τί πλέον ή άρτον 
καί όσπρια. Ναί ό κόσμος δέν είναι καλός· 
καί τοΰτο είναι αλήθεια.

«Άκουσον», άπεκρίΟη ό Σαδής, «Άκου- 
σον, γεΐτον, τήν ιστορίαν ενός δστις διήλθε 
διά τών αυτών βορβορωδών της απιστίας ύ- 
δάτων, εντός τών οποίων καί σύ σήμερον 
πνίγεσαι, δστις περιήλθε ποτέ εις .τήν αυ
τήν, εις ήν καί σύ σήμερον εύρίσκεσαι Οέσιν. 
Υπήρξε καιρός (καί τότε ήμην νεανίας,) ο
πότε έφοβούμην μήπως ή τοΰ Θεοΰ πρόνοια 
τίποτε άλλο δέν ήτο είμή λέξις κενή, όνομα 
ούχί ύπαρκτοΰ, αλλά πράγματος φαντασιώ
δους. Πόσον τότε έπασχον, πόσον έθλιβό- 
μην! Ειργαζόμην, έτυραννούμην, παρεκά- 
λουν, έκλαιον αλλά μόνον όσπρια καί άρτος 
ήτο ή μερίς μου. Τά δέ τέκνα μόλις έχόρ- 
ταινον, μόλις έκάλυπτον τήν γύμνωσίν των.

« Ένώ δέ νύκτα τινά δέν ήδυνάμην νά 
κοιμηθώ, άλλ’ έτυράννουν τήν κεφαλήν μου 
μέ τά σκληρά ταΰτα ένθυμήματα. ’Ιδού άν
θρωπός τις πλησιάζει τήν κλίνην μου καί 
«Σαδή», μοί λέγει, «τέλος πάντων λάβε, 
σοί φέρω χρήματα » ! Καί μετά πολλοΰ τοΰ 
κόπου, καθότι ήτο πολύ βαρύ, έξεφορτώθη 
κιβώτιον, τό όποιον έναπέθεσεν εί'ς τινα τοΰ 
δωματίου γωνίαν. Άνεγνώρισα τό κιβώτιον, 
ώς κιβώτιον χρημάτων, δεδεμένον μέ στε- 
φάνας σιδηράς καί κεκλεισμένον. «’Ιδού τό 
κλειδίον», μοί είπεν ό άνθρωπος, «λάβε αυ
τό, αλλά πρόσεχε μή τό άνοιξης άν δέν πε- 
ριέλθης εις ανάγκην απόλυτον διότι Οά τό 
ευρης κενόν. Όταν δέν έχης κανένα παραν 
εις τήν σακκοΰλάν σου καί τά μικρά σου πει- 
νώντα δέν έχουσιν άρτον τότε άνοιξον τό κι
βώτιον άλλά μέχρι τοιαύτης στιγμής, μή! »

« Μέ πόσην χαράν ευχαρίστησα τόν άν
θρωπον ! Τόν προσεκίνουν έως έοάφους. ’Αλ
λά «ΑΠ» μοί εϊπεν έκείνος, «τό δώρον εί
ναι τοΰ ’Αλλάχ, έγώ είμαι δοΰλός του. "Γ- 
παγε εις τήν κλίνην σου.» Κατασυγχισθείς 
από τάς μυστηριώδεις ταύτας λέξεις,'ένώ  
πολύ έπεθύμουν νά έρωτήσω τόν ξένον, ή- 
σθανόμην δεδεμένην τήν γλώσσαν μου· άλλ’ 
εκείνος ένώ άνεχώρει έστράφη πάλιν εις τά 
δπίσω ώς εί είχε λησμονήσει τι* καί «Σαδή» 
μοί ειπεν, « άκόμη έν τι έχω νά σοί ειπω. 
«Έάν έν διαστήματι δέκα έτών δέν λάβης ά-

νάγκην νά άνοιξης τό κιβώτιον, δηλαδή άν 
μήτε σύ μήτε τά τέκνα σου στερηθήτε απο
λύτως άρτου, μετά τήν παρέλευσιν τών δέ
κα έτών άνοιξέ το καί λάβε τό έμπεριεχό- 
μενον » καί ταΰτα είπών ό μυστηριώδης ά- 
πεσταλμένος άπήλθεν.

« Έκτοτε ήρχισα νά περιπατώ μέ τήν κε
φαλήν ύψωμένην έπειδή ήξευρον δ τι δσον 
καί άν δυστυχήσω ποτέ πλέον δέν Οά μείνω 
γυμνός καί νηστικός. Οί γείτονες ελεγον 
«Σαδής ό έμπορος ευρε θησαυρόν, ΐδήτέ τον 
πόσον ευχαριστημένος είναι ! » Έγώ έν 
τούτοις ετρωγον τόν άρτον μου καί τά ό
σπρια ώς κατά τό σύνηθες άλλ’ ήδη μέ καρ- 
δίαν πλήρη χάρας καί διάθεσιν άναπεπαυ- 
μένην.

« ’Ολίγον κατ’ ολίγον, καθόσον τά τέκνα 
μου έμεγάλωνον χρήματα έκέρδαινον εύκο- 
λώτερον, καί ένώ κατ’ άρχάς τής ευτυχίας 
μου είχον σφοδράν τήν επιθυμίαν νά ίδω τί 
εμπεριέχει τό κιβώτιον συνέβη άκολούθως 
ώστε, άφοΰ παρήλθον πλέον τά δέκα έτη, 
καί νά λησμονήσω δτι κατεΐχον πραγμα 
τοιοΰτον.

« Ημέραν τινά έν τούτοις τό ένεΟυμήθην 
καί το έζήτησα. Ήτο κεκαλυμμένον άπό ά- 
ράχνας καί κόνιν. «ΓΙοΰ είναι τό κλειδίον; » 
είπα εις τήν σύζυγόν μου. Ά λ λ ’ άμέσως έν- 
εθυμήΟην δτι τό εΐχον κρύψει εις μέρος ά- 
σφαλές διά νά μή τό ευρη ή μήτηρ τών τέ
κνων μου καί άπό περιέργειαν μεγάλην πα- 
ραβή τήν παραγγελίαν τοΰ Α λλάχ.

« Τί νομίζεις, Χασάνη, δτι ευρομεν έντός 
τοΰ κιβωτίου ; τήν στιγμήν καθ’ ήν εμελλον 
νά τό άνοίξω ή γυνή καί τά τέκνα μου έ- 
στεκον καί έπερίμενον. «Κοσμήματα πολύ
τιμα» όνειρεύοντο αί θυγατέρες μου. «Χρυ
σόν» Ιλεγον οι υιοί μου δτι έμπεριέχει. 
Ά λ λ ’ όποιος θαυμασμός δτε άνοίξαντες αυ
τό, εύρομεν έντός τεμάχιον χονδρής περ
γαμηνής φερούσης τάς άκολούθους λέξεις!

«Μεταχειρίζου καλώς δ,τι έχεις καί είσαι 
πλούσιος· ό άληθής πλοΰτος συνίσταται εις 
τήν χρήσιν.» Περιπλέον «Ό ,τι ό θεός προσ
διορίζει δι’ έσέ είναι πολύ καλλείτερον έκεί- 
νου τό όποιον σύ άνοήτως έπιθυμεΐς. "Ωστε 
ύποτάχΟητι, πίστευε καί ευχαριστεί.»

« Τ.οΰτο ητο παν δ,τι yd κιβώτιον έμπβ- 
ριε'ίχε. Τούτο ήτο ό θησαυρός επί τοΰ όπβί- 
oy έπαναπαυόμην ! καί δμως άληθώς σοί

λέγω καθησύχαζε τό πνεΰμά μου- ό δέ Θεός 
μοί παρείχε τά άναγκαΐα. »

«Αληθώς Σαδή», άνέκραξεν ό Χασάνης 
άμα ό φίλος του έτελείωσεν, «ό Θεός είναι 
μέγας ! καί ή διήγησίς σου θαυμαστή ! Ή 
ηχώ αυτής επεσεν ώς φώς, διά μέσου πρω
ινής ομίχλης έντός τής καρδίας μου* ύπαγε 
έν ειρήνη. Θά μελετήσω δ,τι μοί είπες. » 

Ούτως οί δύο εκείνοι φίλοι έχωρίσθησαν 
ό δέ Χασάνης, ζυγίσας καλώς τά παρά τοΰ 
Σαδή λεχθέντα εύρε ποΰ κειται τό θεμέλιον 
τοΰ θάρρους τοΰ λογικού, καί έκτοτε όπόταν 
εΰρισκεν εύκαιρίαν τό έ^ανέρωνε καί εις 
άλλους.

ΙΟΪΣΤΙΧΟΣ Ο Β'. ( 5 6 5 -5 7 8 )  Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΤΟΤ 

ΚΑΙ II ΣΤΖΥΓΟΣ ΤΟΤ.

To 5G5ov μετά Χριστόν καί 235ον μετά 
τήν δημοτελή τής Κωνσταντινουπόλεως έγ- 
καινίασιν έτος άπέθανεν έν τή μεγαλουπόλε: 
ταύτη ό υπέρ τά τριάκοντα καί όκτώ έτη έν 
αυτή βασιλεύσας, ό δραστήριος καί ευφυής 
’Ιουστινιανός, ό Α'., καί άφήκεν εις τον θρό
νον, ώς κληρονόμον, τόν άνεψιόν του Ιου
στίνον τόν Β'. Ιίερΐ τοΰ βασιλέως τούτου 
λέγεται δτι τυχών σώματος νοσιροΰ παρη- 
μέλει συχνά τών καθηκόντων του, ένεκα τοΰ 
όποιου καί ή δικαιοσύνη υπό πολλών πολλά
κις παρεβιάζετο καί τών άδικουμένων ό αρι
θμός καί τά παράπονα ηύξανον καθ’ έκά- 
στην μάλιστα δέ καί ποτέ προελθών ό βα
σιλεύς ήνοχλήθη παρά πολλών ώς άδικου- 
μένων. Ήρχισε λοιπόν νά σκέπτηται πώς 
νά θέση τέρμα εις τήν ένεκα τής άδικίας 
έκρυθμον ταύτην κατάστασίν καί νά στενο- 
^ωρήται ώς μή έπιτυγχάνων τοΰ σκοποΰ. 
Ένώ εις τοιαύτην εύρίσκετο Οέσιν, ήμέραν 
τινά παρουσιάζεται ένώπιον αύτοΰ άνθρωπός 
τις καί τώ λέγει. «Βασιλεΰ, σοί υπόσχομαι 
έντός ώρισμένου καιροΰ νά μή εύρεθή πλέον 
κανείς άδικούμενος, φθάνει νά μέ άναδείξης 
έπαρχον καί νά μοί δώσης κατά πάντων έ- 
ξουσίαν. » Πόσον ό βασιλεύς ηύχαριστήθη 
διά τήν ύπόσχεσιν τοΰ άνθρώπου εκείνου εύ- 
κόλως έννοειται έκ τοΰ ότι άμέσως άνέδειξε 
τόν άνδρα έπαρχον. Άφοΰ ό νέος έπαρχος 
προεκάθισε προσήρχοντο πρός αυτόν οί άδι- 
κδύμενοι, μεταξύ τών όποιων ήλθε καί τις 
λέγων δτι εις έκ τών έπισημοτέρων συγκλη
τικών τόν, ήδίκει. Ό έπαρχος μετεκαλξσατο



τον συγκλητικόν, άλλ’ εκείνος ούτε καν ά- 
πήντησεν ήναγκάσθη λοιπόν νά τοΰ πέμψη 
και δεύτερον μήνυμα, εκείνος όμως κατα- 
φρονήσας και τούτου μετέβη εις τον οίκον 
τοΰ βασιλέως διά νά συμφάγη μετ’ αύτοΰ, 
καθότι η το προσκεκλημένος. ΜαΟών τοΰτο 
ό έπαρχος μετίβη και έκεΐνος εις τά ανά
κτορα όπου ευρε τήν τράπεζαν έτοίμην και 
τούς συνδαιτημόνας περί αυτήν* πλησιάσας 
δέ εις τόν βασιλέα τώ λέγει. « Βασιλεύ, σο'ι 
ύπεσχέθην ότι μετά τόσον διάστημά καιρού 
δεν θά ύπάρχη πλέον κάνεις αδικούμενος, 
αλλά διά νά κατορθώσου τοΰτο εχω ανάγκην 
τής έκ τοΰ κράτους σου βοήθειας* εάν όμως 
σύ ό ίδιος εχης μετά τών αδίκων φιλίαν και 
τούς προσκαλής εις τήν τράπεζάν σου, εγώ 
δεν δύναμαι νά πράξω τίποτε· ώστε ή αυτούς 
μή βοηθεΐς ή εις έμέ δώσε τήν παραίτησίν 
μου. » Τότε ό βασιλεύς « και εγώ ό ίδιος» 
είπεν « εάν ήμαι ό άδικων, έξανάστησόν με 
εντεύθεν. » Αμέσως τότε ό έπαρχος έξανα- 
στήσας έκ τϊ ς̂ πανδαισίας τόν αίτιώμενον 
εκείνον εφερεν εις τό δικαστήριον καί συνδι- 
κάσας μετά τοΰ άντιδίκου ευρε πραγματι- 
κώς αυτόν άδικοΰντα και ώς τοιοΰτον έτι- 
μώρησε μέ τήν κατά τούς χρόνους εκείνους 
συνήθη ποινήν, τούς ραβδισμούς, εις δέ τόν 
άδικούμενον εδωκεν έκ τής περιουσίας τοΰ 
άδικοΰντος πολλαπλάσιον τό αδίκημα. Τοΰ
το εγεινε τόσον δραστικόν παράδειγμα εις 
τούς ανθρώπους τής έποχής εκείνης, ούστε 
όσοι ειχον προαίρεσιν πλεονεκτικήν δέν έ- 
τόλμουν νά αδικήσουν, οί δέ άδικηθέντες 
προσεκαλοΰντο εις συμβιβασμούς.

Δυστυχώς όμως αί άλλαι πράξεις τοΰ βα- 
σιλεως τουτου οιος ό κατά τών ΙΤερσών κι
νηθείς πόλεμος ού μόνον δέν ωφέλησαν άλ- 
λά μάλλον έβλαψαν καί αυτόν καί τό έθνος. 
Περί τής γυναικός αύτοΰ, τής βασιλίσσης 
Σοφίας, λέγεται ότι άμα έστέφθη Αύγούστα 
ήρεύνησε καί Ιμαθε,ν όλους τούς δανεΐστάς 
καί πόσα έκαστος αυτών είχε νά λαμβάνη 
καί πληρώσασα αυτούς άφ’ έαυτής ελαβεν 
άπό τάς χειράς των τά ομόλογα καί τά ενέ
χυρα· καί τά μέν ενέχυρα προσκαλεσαμένη 
τούς εις ο'ύς άνήκον άπέδωκεν αυτά', τά δέ 
ομόλογα καύσασα έξηοάνισε. Πραξις όντως 
άξια βασιλίσσης καί Έλληνίδος.

%

Τ A P T  ΑΡΙ Α.
Ένώ πέραν τών μυστηριωδών τής Ταρτα- 

ρίας έρήμων τό παν ένομίζετο βεβυθισμένον 
εις σκότος άγριας βαρβαρότητος, καθότι α
πό τών ημερών τοΰ Μάρκου IIόλου ούδείς 
περιηγητής κατώρθωσε νά εισχώρηση μέ- 
χρις/Γαρκάνδης καί έπιστρέψας νά διηγηθή 
ό'σα είοεν, αίφνης ό Κ. P. Β. Σαύης έπισκε- 
φθείς προ δύο ετών τήν Ύαρκάνδην καί Κασ- 
γάρην έγνωστοποίησεν ότι αρκετά προκεχω- 
ρημένος πολιτισμός εύρίσκεται πέραν τών έ
ρήμων έκείνων.

Ό κόσμος ώς έπί τό πλεϊστον, 7νέγει ό Κ. 
Σαΰης, έφαντάζετο τήν Ταρταρίαν ώς σειράν 
εκτεταμένων πεδιάδων έπί τών όποιων όρδαί 
βαρβάρων σκηνητών έπλανώντο μετά τών 
κτηνών καί ύποζυγίων των* άλλ’ ή πραγμα- 
τικότης εύρέθη πολύ διαφέρουσα τούτου. Ή 
χώρα είναι καλώς καλλιεργημένη, αί πόλεις 
αυτής (πολλαί τών οποίων έχουσιν υπέρ τάς
100 ,000  κατοίκων) άνθοΰσι καί πολλαί τέ- 
χναι έν αύταΐς έξασκοΰνται. Έν αύτή άπαν- 
ταται ασφάλεια ζωής καί ιδιοκτησίας* τό έμ- 
πόριον προστατεύεται* αί όδοί είναι πλήρεις 
ζωής καί κινήσεως καί κατά οιωρισμένας η
μέρας άγοραί γίνονται καί εις τά μικρότατα 
τών χωρίων. Εις τάς πόλεις ύπάρχουσιν εκ
τεταμένα β ε ζ ε σ τ έ ν ι α  εις τά εργαστήρια 
τών οποίων εύρίσκονται έκτεθημένα έμπο- 
ρεύμάτα παντός είδους καί παντός τόπου. 
Έν Ύαρκάνδη μόνη εύρίσκονται ε ξ ή κ ο ν τ α  
σ χ ο λ α ί  πεπρ ο ι κ ι σ μ έ ν α ι, πρός έκμάθη- 
σιν τής Μουσουλμανικής νομοθεσίας καί θεο
λογίας, εις δέ έκάς-ην όδόν υπάρχει καί εν δη
μοτικόν σχολεΐον προσηρτημένον εις τό τέ
μενος έν οίς πλήθος κιδαροφόρων παιδιών 
φοιτώντων καθ’ έκάστην διδάσκονται τήν 
γραφήν καί άνάγνωσιν. Δι’ έκαστον έμπο- 
ρευμάτων είδος υπάρχει καί μία όδός. Έν 
μια τούτων, λ. χ. άπαντα τις μεταξωτά τής 
Κίνας, έν άλλη βαμβακερά τής ΊΡωσσίας, έν 
τρίτη φορέματα έξ άμφοτέρων, τρία ή τέσ- 
σαρα τών όποιων άποτελοΰσι κοινώς τήν εν
δυμασίαν τών κατοίκων. Είς τινας όδούς 
πωλοΰνται παντός είδους αποικιακά· είς άλ- 
λας είναι τά κρεοπωλεία, όπου κρέατα ίπ
πων, καμηλών, βοών, καί προβάτων άπαν- 
τώνται· τά πρώτα θεωροΰνται πολυτελή, τά 
τελευταία όμως είναι άφθονα καί πωλοΰνται 
περίπου έν ήμέτερον γρόσιον τήν όκαν. Οί

αρτοποιοί κατασκευαζουσιν έξαιρετον άρτον 
•παρά τοΐς λαχανοπώλαις εύρίσκονται πολ- 
?νά καί πολυποίκιλα λαχανικά καί έξαίρετον 
ανθόγαλα (καϊμάκι). Σερβέτια πωλοΰνται 
πολλά καί μάλιστα ε.ΐς τάς γωνίας τών δρό
μων. Εργαστήρια όπου κατασκευάζεται καί 
πωλείται τέίον ώς καί μαγηρεΐα ύπάρχουσι 
πολλά. Τοιαύτη έν ολίγοις ή εις τό έθνος 
τοΰτο, τό τόσον ολίγον γνωστόν, φανερου- 
μένη ζωή.

Τήν ανθήραν τάύτην χώραν, ύποκειμένην 
μέχρι πρό μικρού εις τούς Κινέζους, ό νΰν 
βασιλεύς αυτής Ά τα λ ίγ  Γαζής, πρό επτά ή 
όκτώ ετών, φέρων τότε τον τίτλον Ίακούβ 
Μπέγ, άποσπάσας, έκήρυξεν ανεξάρτητον ή 
τελευταία κατά τής Σινικής κυριαρχίας πλη
γή κατεφέρθη άπό τούς Τουράς, οικογένειαν 
άξιοΰσαν ότι κατάγεται άπό τόν Ζεγγή Χάν, 
εξ ών οί Σϊναι είχβν άφαιρέσει τήν χώραν. 
Ουτοι ύποστηριζόμενοι υπό Άντιζάνων έκ 
Κοκάνδης, διοικουμένων υπό τοΰ Ίακούβ 
Μπέγ, άπεδίωξαν ή κατέστρεψαν τήν Κινεζι
κήν φρουράν κατά τό 1864. Τούς καρπούς ό
μως τής νίκης ταύτης έδρεψε πρό πάντων ό- 
Τακούβ Μπέγ, όστις καί σήμερον βασιλεύει' 
έπί χώρας εύφορου, καί κατοικουμένης υπό 
20— GO εκατομμυρίων. Οί Άντιζάνοι κατέ- 
^χουσιν ήδη τάς ύψηλοτέρας διοικητικάς θέσεις 
καί άποτελοΰσι τήν ΐσχύν τοΰ στρατοΰ, άλλ’ 
ή διαγωγή αύτών είναι τόσον καλή ώστε δέν 
θεωρούνται υπό τώνέγχωρίων ώςκατακτηταί 
άλλ’ ώς αδελφοί ομόθρησκοι καί όμαιμονές 
ελθόντες όπωςέλευθερώσωσιν αυτούς άπό τοΰ 
ζυγοΰ τών ξένων είδωλολατρών καί άπίστο^ν. 
ΟΓΓαρκάνδιοι φυσικώς είναι έκδοτοι είς τό έμ- 
πόριον καί τάς τέχνας τής ειρήνης, οί δέ Ούσ- 
βέκοι τοΰ Ά ντιζάν εύαρεστοΰνται καταγινό- 
μενοι είς τά τής διοικήσεως καί τοΰ στρατοΰ.
'Αμφότεροι όμως λαλοΰσι μίαν καί τήν αυτήν 
γλώσσαν, ήτις κατ’ ουσίαν είναι ή αύτή μέ 
τήν τουρκικήν τής Κωνσταντινουπόλεως.

Μετά τήν άποδίωξιν τών Κινέζων ό ’ία 
κούβ Μπέγ κατεδάμασε τήν αναρχίαν διά πρά
ξεων αυστηρών καί σκληρών, πλήν καί έξησφά- 
λισε τήν ήσυχίαν τών υπηκόων του. ’Ήδη κά- 
θητΐίΐ δύο ή τρεις ώρας καθ’ έκάστην παρά 
τήν πύλην τής Ιίασγάρης όπως άκούη παρά
πονα καί ύπηρετή τήν δικαιοσύνην.

Όλόκληρος ή χώρα άποτελει έκτεταμένην 
•τινά καί υψηλήν λεκάνην έν τή μέση Ά σία
4 ,0 0 0  πόδαςπερίπου ύπέρ τήν έπιφάνειαν της

θαλάσσης, κλειομένηνάπό τριών έκ τών μερών 
αύτής ύπό χιονοσκεπών όρέων ύψουμένων ένι- 
αχοΰ ύπέρ τάς 20,000 πόδας. Πρός άνατο- 
λάς ή χώρα άπολήγει είς τήν άμμώδη τοΰ 
Εοβή έρημον, ήτις καί χωρίζει αυτήν άπό τής 
Κίνας. Πάντες οί ποταμοί, οί πηγάζοντες έκ 
τής άπό τών όρέων χιόνος καί πρός άνατο- 
λάς ρέοντες, χάνονται έν τή άμμω* έπειδή δέ 
ολίγον ή διόλου δέν βρέχει, ή γή ανάγκη νά 
άρδεύηται ύπό διορύγων. 'II λαμπρά καί πλού
σια καλλιέργεια τών καλώς κατωκημένων με
ρών οφείλεται καθ’ ολοκληρίαν είς ταύταςτάς 
διόρυγας, αϊτινες είναι πολυάριθμοι καί καλώς 
έπιμεμελημέναι. ό Κ Σαύης είδεν αύτόν τόν 
βασιλέα έπιστατοΰντα πρός κατασκευήν νί- 
ας τίνός διόρυγος καί έργαζόμενος ιδίαιςχερ- 
σι προσέτι. Ή χώρα χωρίζεται άπό τών πε
διάδων τής Ινδικής δια τοΰ συστήματος τών 
Ιμαλαίων άποτελούντων ζώνην 500 μιλιών 
άγγλικών τό πλάτος καί συνισταμένων έξ εν- 
οεκα σειρών κατά τό μάλλον καί ήττον πα
ραλλήλων.

Η πρώτη τοΰ Ιν. Σαύη ένώπιον τοΰ βασι- 
λεως παράστασις έγένετο ούτω. Πρό αύτοΰ 
προεπορεύθησαν οί φέροντες τά πρός τόν βα
σιλέα οώρα. Μετ’ αύτούς είποντο πολλοί προ- 
αγγελοι ένδεδυμένοι μακρά φορέματα καί φέ
ροντες λεύκάς ράβδους. Μετά τούτους ήρχοντο 
ουο άνωτεροι αξιωματικοί οΐτινες ειχον πεμ- 
φθή εις προϋπάντησίν του. Αυτός ό Σαύης ήτο 
ένοεουμενος ένδυμασίαν έγχώριον. Ότε έπλη- 
σιασε τά βασίλεια οιήλθε διά σειρών στρατιω
τών και πυροβολικού. Είσελθών εύρέθη έντος 
εκτεταμενού τετραπλεύρου, κατεχομένου ύπό 
σειρών φυλάκων, ένδεδυμένων λαμπρότατα, 
καθημένων σιωπηλώς καίέχόντων τάςχεΐρας 
αύτών έσταυρωμένας. Προχωρήσας ένδοτέρω 
άφεθη μόνος όπως μεθ’ ενός μόνον άξιωματι- 
κοΰ εισχώρηση είςτό βασιλικόν δωμάτιον, εις 
τήν έσχάτην άκραν τοΰ όποιου ό βασιλεύς έ- 
κάθητο περιμένων. "Οτε εισήλθεν, ό βασιλεύς 
ύπεδέχθη αύτόν καί τόν έκάθησε πλησίον του.

Ό βασιλεύς είναιήλικίας 48 περίπου ετών, 
μικρός τό άνάστημα καίεχει πλατύτατον μέ- 
τωπον. Ό Κ. Σαύης συνδέσας φιλικάς σχέσεις 
μεταξύ τοΰ βασιλέως τούτου καί τής κυβερ- 
νήσεο^ς του, άφοροίσας πρό πάντων τό τοδ 
τειου έμπόριον, έπανήλθε καταγοητευμένος έκ 
τών όσων είδε καί ήκουσεν έν τή τέως άγνώ- 
στω ταύτη χώρα.



ΓΥΠΩΝ ΓΕΥΜΑ.

Οί γύπες είναι πτηνά άρπακτικά άνήκοντα 
εις τήν αυτήν μέ τούς αετούς τάξιν, τήν τά
ξιν τών γ α μ ψ ω ν ύ χ ω ν ή  άρπακτικών λεγο
μένων. Διαφέρουσι δέ τών άετών πρώτον κα
τά τήν κεφαλήν,τήν οποίαν εχουσι γυμνήν, καί 
δεύτερον κατά τούς όνυχας, όντας μικροτέ- 
ρους καί όλιγώτερον κυρτούς. Ή πτήσίς των 
δέν είναι τόσον ταχεία δσον ή εκείνων, ούτε 
ή στάσις τοΰ σώματός των τόσον ορθή· καί 
ούτε ή ισχύς των τοσαύτη. Έν τούτοις είναι 
πτηνά διεγείροντα διά τών κινημάτων αύτών 
λίαν τόν θαυμασμόν τοΰ ανθρώπου. Μόλις ή 
κάμηλος πέσει έν τη έρήμω όπως έκπνεύση, 
μόλις ζώον τι Οανασίμως πληγωΟή καί ιδού 
οί γύπες παρουσιάζονται έπίτής σκηνής περι- 
μένοντες ού μόνον ΐνα παρέλθη ή τοΰ ζώου 
τελευταία αγωνία άλλά καί ΐνα ή διάλυσις 
τοΰ σώματος αύτοΰ άρχίση διά νά καταφά- 
γωσιν αυτό. Είναι δέ απορίας συνάμα καί 
θαυμασμοΰ άξιον ότι εις μέρη πολλών χωρών 
όπου ούτοι δέν συχνάζουσιν άμα ή παρουσία 
των γείνη άναγκαία, δηλαδή όταν τό σώμα 
έκπνέοντος ζώου μέλλη νά μολύνη άναλυό- 
μενον καί νά δηλητηριάση τόν αέρα, γύπες 
άρχίζουσι νά φαίνωνταί πρός τά πέρατα τοΰ 
όρίζοντος, ώς άπλά έν τώ οΰρανώ σημεία,καί 
νά διευθύνωνται ακριβώς καί ασφαλώς ?^τήν 
Οέσιν όπου τό σώμα τβΰ έκπνέ^ντος ζώου 
εύρίσκεται.

Οταν ό άνθρωπος εχη διαυγή καί ύγεια

τήν διάνοιαν ζητεί νά άνακαλύψη τήν αιτίαν 
τών όσων ενώπιον του βλέπει, καί δέν ησυχά
ζει άν δέν άνακαλύψη αυτήν. Καί έπί τοΰ 
προκειμένου λοιπόν τό αυτό συνέβη. Τινές 
τών παρατηρησάντων τά κινήματα ταΰτα 
τών γυπών διά νά έξηγήσωσι τήν αιτίαν λέ- 
γουσιν ότι οί οφθαλμοί των βλέπουσι τό
σον μακράν όσον οί ΐδικοί μας όταν βοηΟώνται 
ύπό ΐσχυροΰ τηλεσκοπίου* άλλοι πάλιν ότι 
αυτοίέχουσι τήν όσφρησιν καθ’ ύπερβολήν ό- 
ξεΐαν καί δι’ αύτής όδηγοΰνται. Περιηγητής 
τις όμως αναφέρει ότι περιηγούμενος ποτε 
τήν ’Αφρικήν έφόνευσε πρωίαν τινά ελαφον, 
τήν οποίαν, μή θέλων μήτε δυνάμενος νά φέ- 
ρη μεΟ’ έαυτοΰ, έσυρεν ολίγον μακράν τοΰ 
μέρους όπου τό ζώον επεσεν, εκρυψεν αυτό 
έντός λάκκου καί παρεφύλαττε νά ιδη άν γύ
πες Οά ελΟωσι. Μετά ήμίσειαν ώραν πραγμα- 
τικώς γύπες ήλΟον, άλλά διευΟύνΟησαν κατ’ 
εύΟεΐαν εις τήν Οέσιν όπου ή ελαφος έφονεύ- 
Οη καί ταύτην μόνον ήρεύνησαν κατά λε- 
πτώς. Μηδόλως διευΟυνθέντες πρός τον λάκ
κον έντός τοΰ όποιου τό πτώμα έ'κειτο, εν
νοείται ότι έχασαν τούς κόπους των καί ά- 
νεχώρησαν χωρίς νά γευθώσι τήν οποίαν έ- 
ζήτουν τροφήν* δηλαδή ενδεχόμενον ούτε ή 
όρασις αύτών ούτε ή οσφρησις νά ήναι τοι- 
αΰται, όποιας τάς λέγουσιν, καί επομένως 
άλλη τις δύναμις, άγνωστος εις ήμας, εις 
τήν όποιαν δίδουσι τό όνομα ε ν σ τ ι γ  κ τ ο ν, 
νά τά διευθύνη.

Ά λλά  παρετηρήΟη καί τι μεγαλείτερον 
τούτου. Περιηγητής τις διηγείται ότι, φυλή 
τις ’Ινδών, κατοικοΰσα μέρος τής Λειλγερί- 
ας, συνηθίζει κατ’ ετος νά προσφέρη, έν ορι
σμένη τοΰ έ'τους ήμέρα, γεΰμα εις τούς γύ·· 
πας. Δυστυχής τις βούβαλος αποτελεί τό 
παράξενον τοΰτο τών σαρκοβόρων πτηνών 
γεΰμα, τό όποιο ώς έξης ετοιμάζεται. Έν
τός περιτοιχισμ τος, είκοσι περίπου ποοών 
διάμετρον εχοντος, καί αρκετά στερεοΰ κλεί- 
ουσιν οί σκληροί εκείνοι ’Ινδοί τό άτυχες 
ζώον, τό έκάστοτε εις θύμα έκλεγόμενον* ά
φοΰ δέ άσφαλήσωσι τό μέρος άναβαίνουσιν 
ώπλισμένοι έπί τοΰ τοίχου, καί εις, ό πλη- 
σιέστατα τοΰ ζώου τυχών, πληγώνει αΰτό 
πρώτος* τό ζώον βιαζόμενον ύπό τοΰ πόνου 
παραμϊβίζξΐ τής Οέσεως ςφ’ ης έστεκεν, αλ
λά διά νά πλήγωθή καί πάλιν ύπό τοΰ αν
θρώπου πρός όν περισσότερον πλησιάσει· 
φεύγει καί πάλιν άλλά κα\ πάλιν πληγοΰ-

ται* καί όσον περισσοτέρους άνΟρώπους πλη
σιάσει τόσον καί ή άγωνία καί οί πόνοι καί 
ό αριθμός τών πληγών του αύξάνουσιν, έ- 
ωσοΰ τέλος, χασαν όλοτελώς τάς δυνάμεις, 
πίπτει χαταπεπληγωμένον καί βαθμηδόν α
ποθνήσκει. Τό θαυμαστόν όμως είναι ότι εις 
τό διαμέρισμα όπου ί] παράξενος καί σκληρά 
αύτη Ουσία γίνεται οί γύπες είναι τόσον σπά
νιοι ώστε εβδομάδες ή καί μήνες πολλάκις 
παρέρχονται χωρίς ούτε καν εις τούτων νά 
φανή ένώ τήν παραμονήν τής προσδιωρι- 
σμένης εκείνης τής θυσίας ήμέρας έκ τών 
διαφόρων τοΰ όρίζοντος μερών διά τοΰ άέρος 
πετώμενοι έρχονται. Οί γύπες φθάσαντες 
κ'αταλαμβάνουσι θέσεις έξ ών ό τής Ουσίας 
περίβολος φαίνεται, καί έξ ών παρατηροΰσι 
τήν μακράν τοΰ θύματος αγωνίαν ούχί ά'νευ 
ενδιαφέροντος βέβαια. Τό ζώον τέλος εκπνέ
ει* πλήν οί φιλοξενούμενοι δέν πλησιάζουσι. 
Περιμένουσι πρώτον ν’ άρχίση ή τοΰ σώμα
τος σήψις, ήτις καί δέν αργεί, καθότι εις τά 
πλάτη έκεινα τό κρέας δέν διατηρείται νω
πόν έπί πολλάς ώρας. Άφοΰ τό κρέας κα- 
ταντήση κατάλληλον διά τήν γύπιον γεΰ- 
σιν, οί ξενιζόμενοι περικυκλοΰσι τό πτώμα 
καί μετ’ ολίγον άφίνουσι καΟαρώτατον τόν 
σκελετόν. Διαρκοΰντος τοΰ γεύματός των άν 
τις πρός αύτά πλησιάση μόλις μετατοπί
ζονται. Άφοΰ δέ καί τό έλάχιστον τής σαρ- 
κός μέρος, άφαιρεθέν έκ τών όστέων, κα- 
ταφαγωθή οί συνδαιτυμόνες άποχαιρετίζον- 
τες άλλήλους καί τούς ξενίσαντας λαμβάνει 
έκαστος τήν πρός τό μέρος έξ ου ήλθε διεύ- 
θυνσιν καί ούτω γίνονται άφαντοι έωσοΰ έ'λ- 
Οϊ) πάλιν ή κατά τό ακόλουθον ετος τής γυ- 
ποεορτής ήμέρα.

Ή δύναμις διά τής όποιας οί γύπες άνα- 
καλύπτουσι τήν τροφήν των έξ άποστάσεως 
πολλών μιλιών είναι βέβαια θαυμαστή* φυσι- 
κώς δέ δέν είναι αδύνατον οί οφθαλμοί των 
νά εχωσι δύναμιν τηλεσκοπίου όπως καί οί 
οφθαλμοί τών εντόμων είναι μικροσκόπια. 
Α λλ’ ό έτησίως Οανατούμενος βούβαλος, ό 
κατατρωγόμενος ύπό όμάδος μόνον ολίγων 
και κεχωρισμένων πτηνών είναι τι έκτακτον, 
ή δέ τακτική αύτόν εις τήν Οέσιν εκείνην 
επάνοδος πραγμα μοναδικόν, τό όποιον, διά 
τοΰ καλουμένου ένστίγκτου δέν εξηγείται* 
λοιπόν, άριθμοΰσιν οί .ολίγοι εκείνοι γύπες 
τάς ήμέρας ; . . .  εχουσι σημειωμένην τήν 
παραμονήν τοΰ προσφερομένου αύτοΐς γεύ

ματος; . . .  γινώσκουσι τάς έποχάς, καί δι- 
δάσκουσιν οί γονείς τά τέκνα ; . . . ύπό πό
σον περικυκλούμεθα Οαυμασιων καί όμως 
πόσον ολίγα γινώσκομεν !

ΤΙ ΧΑΝΕΙ Ο ΑΚΑΤΑΔΕΚΤΟΣ.

Εις τά απομνημονεύματα τοΰ διαβοήτου 
διά τά φιλανθρωπικά αύτοΰ εργα κατας-άντος 
άμερικανοΰ μεγαλεμπόρου, τοΰ Σαμψώνος 
Βιλδέρου άπαντώνται καί τινα περιστατικά 
τώνόποίων ή γνώσις φαίνεται τόσον ωφέλιμος 
πρός πάντας, καί μάλιστα τούς νέους τής 
εμπορική? ημών Σμύρνης ώστε ή δημοσίευ- 
σις αύτών δέν είναι άνωφελής. Άφίσωμεν 
τόν Κ. Βίλοερον νά λαλήση.

II ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΠΡΟΟΛΟΣ.

Είχον τελειώσει τόν χρόνον τής υπαλλη
λίας μου, ή, ώς έλέγετο τότε, τής μαθητεί
ας μου εις τον έν Καρολοπόλεΐ άξιότιμον 
εμπορικόν οίκον τοΰ Συνταγματάρχου Λέν- 
λη, ή χήρα τοΰ όποιου ήτο αδελφή τοΰ με
γαλεμπόρου θωμα Τοΰσελ καί νύμφη ετέ
ρου μεγαλεμπόρου τοΰ Ίωάννου Κοδμανοΰ. 
Εύτυχήσας ν’ αποκτήσω προσωπικήν γνω
ριμίαν μετά τών αξιότιμων εκείνων οικογε
νειών ήτοιμαζόμην νά θέσω πέρας εις τάς 
έργασίας τών προϊσταμένων μου, καί νά αρ
χίσω εργασίαν διά λογαριασμόν μου, ότε, 
πρωίαν τινα ήλθεν εις τό κατάστημα αγορα
στής τις έκ τοΰ έσωτερικοΰ καί έκλέξας όσα
ν* ■% f γ >γ r  ̂ r \ *ειόη εχρειαςετο εζητησε και ειοος τι το ο

ποίον δέν ειχομεν. Τώ ειπον ότι όταν ελθη 
νά πάρη καί τά άλλα πράγματα δηλαδή εις 
τήν μίαν μετά μεσημβρίαν θά ευρη έτοιμον 
καί έ κείνο.

Πεισθέντος τοΰ ανθρώπου άμέσως άνεχώ- 
ρησα διά Βοστώνην όπως προμηΟευθώ τό 
ύποσχεθέν. Άγοράσας αυτό καί μή ευρών 
τήν φορτηγόν άμαξαν τήν μεσημερινήν, έ- 
μίσθωσα το χειραμάξιον νέου τίνος καί έπ’ 
αύτοΰ έθεσα τό δέμα μου, παραγγείλας νά 
τό μεταφέρη 3Ϊς τό κατάστημά μας. Άφοΰ 
δέ καί έγώ έτελείωσα τάς υποθέσεις μου έ- 
κίνησα διά τήν Καρολόπολιν. Ά λ λ ’ άμα ε- 
φθασα πλησίον τής γεφύρας εΐδον τόν νέον 
καΟήμενον έπί τοΰ χειραμαξίου έξηντλημέ- 
νον άπό τήν ζέστην τής ήμέρας καί μή δυ- 
νάμενον νά προχωρήση.

Ύπεσχέθην νά παραδώσιο τό πραγμ« εϊς



τήν μίαν, καί ητον ήοη ήμίσεΐα μετά μεσημ
βρίαν καιρός δέν μο! έμενεν. Ηρπασα λοι
πόν τό χειραμάξιον, άν καί ένοεδυμένος κα- 

* λά φορέματα και ήρ^ισα νά τό κυλίω.
’Ενώ έκύλιον ούτω τό χειραμάξιον 6 

πλούσιος της Καρολοπόλεως έμπορος Ε. 
Κοδμανός μέ άπήντησεν. ”Ητο έφιππος. 
Στραφείς πρός έμέ » πώς » μοί ειπεν « ό Κ. 
Βίλοερος έγεινε χαμάλης; » « Ώ, κύριε » τώ 
άπεκρίθην, ύπεσχέθην τό πραγμα τοΰτο εις 
ένα αγοραστήν, καί ύπεσχέθην νά τό παρα
δώσω εις τήν μ ίαν έχω άπόφασίν νά μή τόν 
ουσαρεστήσω· ό νέος δμως οΰτος άπέκαμε 
άπό τήν ζέστην, καί μόνον εγώ είμαι διά 
νά τόν αντικαταστήσω. > «Καλά', καλά » 
ειπεν ό Κ. Κοομανός, καί κεντήσας τόν ίπ
πον του, διέβη τήν γέφυραν πορευόμενος 
πρός έπίσκεψιν τής νύμφης του. Ένταμώσας 
αυτήν είς τό κατάστημά μας τή είπεν « Ε ρ
χόμενος έδώ τώρα, πρό ολίγου εΐδον μίαν 
σκηνήν, πλησίον τής γεφύρας ήτις εις άκρον’ ' vrs < , *με ευχαριστησεν ειόον τον πρώτον σας 
γραμματέα σύροντα έν άμάξιον έπί τοΰ ό
ποιου υπήρχε βαρύ τι δέμα* φαίνεται ότι ύ- 
πεσχέθη νά τό παραδώση εις έ'να αγοραστήν 
σας εις τήν μίαν καί τώρα είναι μία παρά 
είκοσι. Ό νέος ούτος » προσέθηκε « μέλλει 
μετ’ ολίγον, νομίζω, νά άρχίση έργασίας 
διά λογαριασμόν του. "Οταν Ιλθη λοιπόν, 
ειπήτε εις αύτόν ότι τόσον ηύχαριστήθην έκ 
τής ένεργετικότητος τοΰ χαρακτήρος τήν ό
ποιαν έδειξε προτιμήσας νά σύρη ό ίδιος τό 
άμάξιον παρά νά δυσαρεστήση ένα αγορα
στήν, ^ώστε άμα άρχίση έργασίας, τό όνομά 
μου είναι είς τήν διάθεσίν του διά τριάκον
τα χιλιάδας τάλληρα. »

Άναχωρών έκ τής νύμφης του έφιππος 
μέ άπηντησε πάλιν είς τήν πλατείαν σύρον
τα ακόμη τό άμάξιον. « Καλά, καλά ! «‘ μοί 
είπε παλιν και έςηκολουθησε τόν δρόμον του.

ΨΟάσας είς τό κατάστημα ευρον τόν α
γοραστήν εχοντα όλα έτοιμα καί περιμένον- 
τα μονον τό φερόμενον πράγμα, τό όποιον 
εφθασεν έν καιρώ όπως φορτωθή μετά τών 
λοιπών. Η μην κατακουρασμένος, επλεον 
είς ^τόν ύορώτα· άλλ’ ότε ήκουσα περί τής 
ύπολήψεως, ε ίς  ήν μέ ελαβεν ό Κ. Κοδμα- 
νός, καί τών υποσχεσεων τάς όποιας δι’ έμέ 
έκαμε και ή ζούρασις μου έφυγε καί ή ζέστη 
μου εγεινε δρόσος.

Ολίγους μετά ταΰτα μήνας ήρχισα νά έρ-

γάζωμαι διά λογαριασμόν μου είς Βοστώ- 
νην. Μολονότι δέ άπέφυγον νά ζητήσω τάς 
ευκολίας άς ό Κ Κοομανός μοί ειχεν ύπο- 
σχεθή, έκεϊνος μοί έπεμψε νά τοΰ πωλήσω 
φορτεΐον όλόκληρον πραγματειών όωσσικών 
εκ τής πωΛησεως τοΰ οποίου καί έγώ έλα- 
βον ώς οικαιωμά μου τρεις χιλιάδας τάλλη
ρα, και έκεΐνος τόσον ηύχαριστήθη ώστε 
μοι επεμψε δύο ή τρία ακόμη όμοια έκ τών 
οποίων έκέρδησα, κατά τό πρώτον έκεινο έ
τος, ύπέρ τάς 10 ,000 τάλληρα.

Τά π ρ α γ μ α τ ι κ ά  έ θ ν ο υ ς  τ ι νός-  
π λ ο υ τ η .  — Ιίιστευω ότι ούδέν μόνιμον με
γαλείο ν όποιουδήποτε έθνους ύπάρχει, έάν 
οεν βασιζηται έπι τής ηθικής. Δέν φροντίζω 
περί δόξης στρατιωτικής, φροντίζω περί τής 
καταστασεως τοΰ λαοΰ έν μέσω τοΰ οποίου 
κατοικώ. Στέμματα, μίτραι, άνάπτυξις στρα
τιωτική, καί ή πομπή τοΰ πολέμου, είναι, 
κατ’ έμέ κριτήν, ελαφρά καί ευμετάβλητα 
ώς ό αήρ, καί επομένως ανάξια πολλής προ- 
σοχής έάν μετ’ αύτών δέν συνυπάρχη καί 
αρκετή άνεσις, ευτυχία καί ευδαιμονία εις τό 
πολυ τοΰ λαοΰ. Ναοι, άνακτορα, καί αί έπί- 
λοιποι δημόσιοι οίκοοομαί, δέν σχιματίζου- 
σιν έθνος. Τό έθνος δέν κατοικεί είς κτήρια 
τοιαΰτα, κατοικεί σχετικώς καλύβας καί μό
νον όταν καλώς άνατραφή γίνεται αληθώς 
Η·εΤα· ·/οΛη B r i g h t .

Κ υ ν ο ς  Στοργή.  — Κύων τις γεννήσα- 
σα τέσσαρας σκύλακας μετ’ ού πολύ έχασεν 
αυτούς· διότι οί άνθρωποι, οί κύριοί "των, 
πνίξαντες αυτούς έρριψαν διά νά μή τούς ε- 
χωσι βάρος. Ή κύων όμως μή δυναμένη νά 
ήσυχάση έζήτει αυτούς μετά Οαυμασίας έπι- 
μονής καί λύπης· έως ού κατώρθωσε νά εύ
ρη ένα έξ αύτών, τόν όποιον, άν καί κατά. 
τό φαινόμενον νεκρόν, ευρε τόν τρόπον νά 
έπαναφέρη είς τήν ζωήν, διπλώνουσα τό 
σώμά της έπ’ αύτοΰ καί Οερμαίνουσα αύτό, 
και άπο καιροΰ είς καιρόν τινάσσουσα διά 
τών όοόντων της. Ά λ λ ’ ή χαρά της δέν ύ- 
πήρξε μακροχρόνιος έπειδή ό σκύλαξ δέν έ- 
ζησε πολύ. Μετά τον θάνατόν του ή τεθλιμ
μένη μήτηρ λαοοΰσα εις τούς όδόντας έφερε 
τό νεκρόν τέκνον της εις τάφον εντελή, τόν 
όποιον κατεσκεύασε καί δακρύουσα καί θρη- 
νοΰσα έθαψεν αύτό!


