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Τ Ο  Α Ι Γ Α Ι Ο Ν  A N A S T A T O Y M E N O N
(Μετίφρασι; 'Έ π ο Λ ο ς)

I t '.  Π ρόβωπον π ρο; «ρόβίοηον.

ίίΜετά δέκχ λεπτά , έλαφράτις λέμβος, 
κατκλιποΰσα τήν σ α. κ ο λ έ β α ν, άπε- 
βίβασεν είς τήν προκυμαίαν, άνευ ούδενός 
συντρόφου, άνευ ούδενός δπλου τον άνθρω
πον τούτον, έναντίον τοΰ όποιου οί Βοι- 
τύλιοι μετά τόσης ζέσεως είχον έπιπέσει-—  
τον πλοίαρχον τ·?,; Κ κ ρ ύ σ τ.· κ ς·—  ού
τως έκαλεΐτο τό utoov πλοίον τό όοαοΰν’  I I I %
έν τω λιμέν:.

Ό  άνήρ ούτος, μεσαίου αναστήματος, 
έπεδείκνυε μέτωπον υψηλόν καί ύπεοήφα- 
νον ΰπό τον πυκνόααλλον ναυτικόν του 
πίλον. Έν τοϊς ζωηροις αύτοΰ όφθαλμοϊς 
έλαμπε βλέμμα έταστικόν, ένώ άνωθεν τοΰ 
χείλους του μύστακες κ λ έ φ τ ι κ ο ι ,  ό- 
ριζοντίως έκτεινόμενοι, έληγον είς παχεϊς 
θυσάνους, ούχί είς όξύ. Τό στήθος του ήν 
εύού. τά  αέλη του εύ;ωστα και ή μέλαινα 
αύτοΰ κόμη έπιπτεν είς βοστρύχους έπί 
τών ώμων του. Έαν είχεν ηλικίαν πλέον 
τών τριάκοντα έτών, τό πλέον τοΰτο δέν 
0ά vjto π ερ ίπ τ ερ ο ν  μηνών τινων. Ά λ λ ’

ή ήλιοκαής του οψις, ή τραχύτης της φυ
σιογνωμίας του, ή δίκην αύλακος διασχί- 
ζου'σα τά μέτωπόν του ρυτίς, έν η ούδέν 
έντιμον ήδύνατο νά βλ«στήσ/ι, παρίστων 
αύτόν γηοαιότερον της ήλικίας του.

Ό  βραχύς έπενδύτης δν έφερε, δέν ώ- 
μοίαζε μήτε πρός τόν κοιτωνίτην, μήτε 
πρός τον υπενδύτην, μήτε πρός την φ ο υ- 
σ τ α ν ε λ λ α ν  τοΰ π α λ  λ η κ α ρ ί ο υ. 
Τό κ α φ τ ά ν ι  του καί ή έν ύψηλοΐς ΰ- 
ποδήμασίν έζαφανιζομένη εύρύπτυχος ύπο- 
πράσινος περισκελίς του, άνεμίμνησκον 
μάλλον την ένδυμασίαν ναύτου τών βαρ- 
βαρικών άκτών. — Καί έν τούτοις ό Νι
κόλαος Στάρκος ήτο γνήσιος Έ λλην ,  καί 
αύτόχθων τοΰ λιαένος τούτου τοΰ Β^ιτύ- 
λου έν ώ είχε διέλθει τά  πρώτα έτη τής 
νεότητάς του. Παϊς καί νεανίας έζησε με
ταξύ τών βράχων τούτων ένθα τά πρώτα 
έλαβε μαθήματα έν τώ Οαλασσίω βίο)' είς 
τά  παράλια ταΰ-α  έδοκίμασε τήν έν τοϊς 
ρεύμασι καί τοϊς άνέμοις τύχην του. Δέν 
ύπήρχεν άγγυροβόλιον ούτινος νά μή έζή- 
τασε τό κατ ’ όργυιάς εύρος καί τάς αντη
ρίδας. Δέν υπήρχε σκόπελος, δέν υπήρχε 
βράχ^ος, δέν ύπήρχεν ύφαλος, ού τό ϋψος 
τώ ήτο άγνωστον Δέν ύπήρχεν Ιλιγμός 
τής διώρυχος, ού δέν ήτο ικανός νά διέλ- 
Θυ) άνευ πυζ.δος καί άνευ πρφρέως τάς πο
λυαρίθμους καμπάς. Εύχερές όθεν νά νοή- 
σ·/ι τις πώς, παρά τα  ύευδή τών συμπα-



τριωτών του βήματα, ήδυνήθϊ) τόσω βέ
βαια χ_=ιρΙ νά διευθύν/ι τήν σακολέβαν. 
"Αλλως τε, έγνώριζε κατά  πόσον ήσαν ά 
ξιοι έμπιστοσύνης οί Βοιτύλιοι· ήδη δε 
τούς εβλεπ ε καί έν τω  εργψ' και ίσως, έν 
συνόλφ, δέν άπεδοκίμαζε τά  άρπακτικά 
των ένστικτα, άφ’ ής μάλιστα ήδυνήθη 
νά έκτιμήση αυτούς είς ταΰτα  ίδίοις ομ- 
μασι. ·

Ά λ λ ’ έάν έγνώριζεν αυτούς, ό Νικόλαος 
Στάρ/,ος δεν ήτο όλιγώτερον γνωστός είς 
αυτούς. Μετά τον θάνατον τοϋ πατρόςτου, 
ένός τών πολυαρίθμων τών Τούρκων θυμά
των, ή μήτηρ του, καταβιβρωσκομενη ύπό 
τοΰ μίσους, δέν άνέμεινε πλέον ή τήν ώραν 
καθ’ ήν θά έρρίπτετο είς τήν πρώτην κατά 
της οθωμανικής τυρρανίας ίζέγερσιν. Αυ
τός δε, δεκαοκταετής ετι , είχε καταλε ί
πει τήν Μάνην Ϊνα διατρέξν) τάς θκλάσ- 
σας, καί ίδια τό Αίγαΐον· τελειοποιούμε
νος ούτω ού μόνον εν τν) ναυτυ.νί αλλά 
καί έν τνί πειρατική. Έ π ί τίνων κατά την 
πεοίοδον ταύτην πλοίων υπηρέτησε, ποίοις 
άρχηγοϊς αλητών ή πειρατών ύπήκουσεν, 
ΰπό τίνα τά  πρώτα του ανδραγαθήματα 
σημαίαν έξετέλεσε, ποιον ή χείρ του αίμα 
Ιχυσε, τό τών εχθρών τής Ελλάδος ή τό 
τών υπερασπιστών αυτής,—  καί δή τό είς 
τάς φλέβας του ρεον,—· μόνος κ ύτο ς  θά 
ήδύνατο ν’ άποκριθή είς τά  ερωτήματα 
ταΰτα . Πλειστάκις έν τούτοις τον είχον 
έπανίδει είς τούς διαφόρους τοΰ κόλπου 
τής Κορώνης λιμένας. Τών συμπατριωτών 
του δε τινες διηγοΰντο μάλιστα τά εζοχα 
αύτοΰ κατορθώματα, ών υπήρξαν μέτο
χοι· έμπορικά πλοϊα ποοσβληθέντα καί 
λεηλατηθέντα, πλούσια φορτία όλοσχερως 
διαοπαγέντα ! . . . Έν τοσούτφ ομως εν τ ι  
μυστήριον περιεκύκλου τό όνομα τοΰ Νι
κολάου Στάρκου. Άλλ»’ άφ’ ετέρου, τοιοΰ- 
τον τό ονομα τοΰτο ένεποίει έν τα ϊς έπαρ- 
χίαις τής Μάνης σεβασμόν, ώστε πάντες 
ποό αύτοΰ ΰπεκλίνοντο. Έντεΰθεν έξηγεΐ- 
τα ι  έν τώ  άνθρώπφ τούτφ γενομένη ύπό 
τών κατοίκων τοΰ Βοιτύλου υποδοχή· 
έντεΰθεν ή έπί μόννι τ γ  παρουσία του κα- 
τάπληξις  «ΰτών· έντίΰθεν ή π*ρά πάντων

έγκατάλειψις τής προθεσεως τοΰ λεηλα- 
τήσαι τήν σακολέβαν δτε άνεγνώρισαν τόν 
κυβερνήτην αυτής.

Εύθύς ώς ό πλοίαονος τής Κ α ρ υ σ τ α ς
\ ^ ^  fπροσήγγισε την προκυμαίαν του λιμενος 

μικρόν όπισθεν τοΰκυματοθραυστου ανδρες 
καί γυναίκες δραμόντες προς υποδοχήν 
του έ;άχθησαν μετά σεβασμοΰ έπί τ·?ί δια
βάσει του. Ό τ ε  άπεβιβάσθη, ουδεμια 
προεφέ?θη φωνή. Έφαίνετο ότι ό Νικό
λαός Στάρκος έκεκτητο αρκετόν γόητρον 
νά έπιβάλλη σιγήν τοϊς περί αυτόν δια μο
νής τής παρουσίας του. Περιέμενον μήπως 
όμιλήσγι, καί, ocv δέ» ώμ ίλε ι,— οπερ δυ
νατόν,—  ούδείς νά τφ»απευθυν·β τον λο— 
γον θά έτόλμα.

Ό  Νικόλαος Στάρκος διατάξας τούς 
ναύτας τής λέμβου του νά έπανακάμψωσιν 
είς τό πλοϊον, έχώρησε πρός τήν γωνίαν, 
ήν ή προκυμαία σχηματίζει είς τό βάθος 
τοΰ λιαένος· μόλις όμως εκαμεν είκοσι 
βήματα εστη καί, στραφείς πρός τόν γη 
ραιόν ναύτην, όστις τον ηκολουθει ωσει 
περιμένων δ ιαταγήν τινα πρός έκτελεσιν :

—  «Γόζε,» είπε, θά χρείασθώ δέκα εύ- 
»ρώστους άνδρας προς συμπληρωσιν τοΰ 
«πληρώματος μου.»

—  «Θά τούς εχης, Νικόλαε Στάρκε.» 
Άπεκρίθη ό Γόζος.

Ό  πλοίαρχος τής Κ α ρ ύ σ τ α ς χρεί
α σ θ £ I ς άλλοτε έκατόν τοιούτους, κατώρ- 
θωσεν εύχερώς νά τους _έπιτυχ7) έκλεζας 
αύτούς μεταξύ τοΰ ναυτικού εκείνου π λ ή 
θους. Καί οί έκατόν έκεΐνοι, χωρίς νά έ- 
ξετάσωσι ποΰ· τούς ώδήγουν, διά ποιον 
βάναυσον έ'ργον τούς προσδιώριζον, διά 
λογ)σμόν τίνος μετέβαινον νά πλεύσωσιν 
ή συμπλακώσιν, ήκολούθησαν τώ συμ- 
πατριώτΥ) των έτοιμοι νά συμμερισθώσι 
τήν τύχην έκείνου, καθ’ δτι έγνώριζον κα
λώς οτι χατά τοιόνδε ή τοιόνδε τρόπον 
θά ευοισκον τέλος μετ’ αύτοΰ τήν τύ 
χην των.

—  αΟί δέκα αυτοί ά'νδρες εντός μιας 
ώρας, νά είναι έπί τής Κ α ρ ύ σ τ α ς . »  
Ποοσέθηκεν ό πλοίαρχος.

—  «Θά είνα ι.» ’Απήντησεν ό Γόζος.
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Ό  Νικόλαος Στάρκος, δείξας διά χει
ρονομίας δτι δέν έπεθύμει νά συνοδευθΤ), 
ανήλθε την κρηπίδα, ήτ ις σχηματίζει καμ
πήν περι την έσχατιάν τοΰ κυματοθραύ
στου, καί έζηφανίσθη εν τιν ι τών στενω
πών τοΰ λιι/.ένος.

Ο γέρων Γόζος, σεβόμενος τήν θέλη- 
σίν του, επανήλθε πρός τούς συντρόφους 
του και επελήφθη τής έκλογής τών δί/.α 
ανδρών τών μελλόντων νά συμπληιώσωσι 
τής σακολέοας τό πλήρωμα.

Ιΐιν τούτοις ό Νικόλαος Στάρκος άνήο- 
χετο μικρόν κατά μικρόν τάς κλιτύας τής 
προκειμενης τοΰ Βοιτύλου άπορ;ώγος ά- 
κτής. t .ις τό υψος έκεϊνο ούδείς άλλος ή- 
κουετο θόρυβός πλήν τής υλακής τών ά 
γριων εκείνων κυνών τών τοϊ; ταξειδεύου- 
σιν επίσης φοβερών ώς οί θώες καί οί λ ύ 
κοι, κυνών μ ε σιαγόνας τρομε;άς καί μέ 
πλατείαν μολοσσών μορφήν, οΰς ούδαμώς 
η ρ ά ο ί» ο ς πτοεϊ. Αάροι τ·.νες περιεδινοΰντο 
εις τό αχανές πλαταγίζοντες τάς εύρείας 
των πτέρυγας καί έπιστρέφοντες είς τάς 
ραγάδας τής παραλίας.

Μετ ου πολ.υ ό Νικόλαος Στάρκος, πα- 
ρελΟών τάς τελευταίας τοΰ Βοιτύλου οι
κίας, ηκολούύησε τήν δύσβατον ατραπόν 
την περιστρέφουσαν τήν άκρόπολιν τοΰ Κ ε- 
λ ά φ α· παρελθών b' είτα τά  ερείπια ά- 
κροπόλεως ανεγερθείσης ποτέ έν τ·7) στε- 
νο>πώ ταυτ·/) υπο τοΰ Βιλλαρδουίνου, καθ’ 
ήν εποχήν οί Σταυροφόροι κατέλαβον δ ιά ■ 
φοοα τής ΙΙελοποννήσου μέρη, πρός περι- 
τείχισιν τών γηραιών πύργων ύφ’ ών ετι 
καί νυν κοσμείται ή απότομος έκείνηάκτή, 
εστη έπί στιγμήν καί εστράφη.

Είς τόν ορίζοντα, έντεΰθεν τοΰ ακρω
τηρίου Γ ά λ λ ο  ς, ή ήμισέληνος μετά 
μικρόν ?μ*λλε νά σβεσθή έν τοϊς ύδασι τοΰ 
Ιονίου. Τήδε κάκεϊσε, έν τοϊς στενοϊς τών 

υπό τής δροσεράς εσπερίας αύρας πεοιδι- 
νουμενων νεφών ρήγμασιν, έμαρμάρυσσον 
σπάνιοι τινες αστέρες. Κατά τάς νηνεμίας 
νεκρική έβασίλευε περί τήν άκοόπολιν 
σιγή. Δύο ή τρία μικρά ιστία , μόλις ο 
ρατά, ηύλάκουν τήν έπκράνειαν τοΰ κόλ
που διευθυνόμενκ πρός τήν Κορώνην ή ε

πανερχόμενα είς τήν Καλαμάτα. Ά νευ  
τοΰ έπί τής κοοωνίδος τοΰ ίστοΰ των τα 
λαντευόμενου φανοΰ, ίσως αδύνατον ήθε- 
λεν είσθαι ν’ άναγνωρισθώσιν. “Ανωθεν εως 
7— 8 πυρά έλαμπον έπίσης έπί διαφόρων 
τής παραλίας σημείων διπλασιαζόμενα ΰπό 
της ύποτρόμου τών κυμάτων άντανακλά- 
σεως. ΙΙσκν ταΰτα  πυρά Αλιευτικών πλοι- 
αοίων ή πυοά κατοικιών άναφθέντα διά 
τήν νύκτα, ούδείς θά ήδύνατο ν’ άπαντή- 
ση είς τό ερώτημα τοΰτο.

Ό  Νικόλαος Στάρκος άντελήφθη αυ
θωρεί καί εν συνόλφ διά τοΰ ειθισμένου 
είς τά σκότη βλέμματός του απασαν τήν 
αχανή έκείνην Ικτασιν. Ενυπάρχει εις το 
ό'λυ.κ τοΰ ναύτου ισχύς διαπεραστικής ό- 
ράσεως καΟιστώσης αύτόν ικανόν νάβλεπ·/) 
έκεΐ ένθα πάς άλλος δέν θα εβλ.επε. Αλλα, 
κατά τήν στιγμήν έκείνην, έφαίνετο δτι 
τά  έξωτερικά αντικείμενα ουδεμίαν τώ 
κυβερνήτν) τής Καρύστας έντύπωσιν ένε- 
ποίουν, είθισμένω άναμφιβόλως είς σκηνάς 
πάντη άλλοίας. "Οχι, τήν φοράν ταύτην , 
παρατηοών τά περί αύτόν-, διελογιζετο 
βαθέως. Τόν γενέθλιον έκεϊνον άέρα, δστις 
είναι ό έντόπιος τής χώρας άνεμος τόν ά- 
νέπνεε σχεδόν άσυνειδήτως· καί διεμενεν, 
ακίνητος, σύννους, μέ τούς βραχίονας έ- 
σταυρωμενους, ένω ή έκτος τής καυσίας 
του άνεοριμμένη κεφαλή του ϊστατο ακ ί
νητος ώς λίθινη.

Τέταρτον περίπου ώρας διέρρευσεν ούτω, 
καί ό Νικόλαος Στάρκος δέν είχε παύσει 
παοατηοών τήν δύσιν έκείνην τήν όριζου- 
σαν τόν άφεστώτα τής θαλάσσης όριζον» 
τα . Κατόπιν, έποίησε βήματά τ ινα  ένερ— 
χόμενος έκ τών πλ.αγίων τους παραλίους 
βράχους· άλλ ’ ού/ί τυχαίως ήκολούθει τήν 
όδόν ταύτην. Ενδόμυχός τις τον ώδήγει 
σκέψις, άλλ ’ ήδύνατό τ ις  νά εί'πη δτι οί 
οφθαλμοί του άπέφευγον ετι νά ίόωσιν έ- 
κεΐνο, δπερ άναζητών, άνήλθε τούς Βοι
τυλίους βράχους.

Ά λ λ ω ς  τε, ούδέν άνιαρώτερον τής α
κτής ταύτης, άπό τοΰ ακρωτηρίου Μ <χ- 
τ  α π ά μέχρι τής έσχατης αδιεξόδου στε
νωπού τον κόλπου. Δέν έβλάστανον έκ ίΐ
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μήτε ποοτοκαλέαι, λεμονέαι, κυνόσβαστοι, 
ροδοδάφναι, ίάσμαι τής Άργολίδος, συ- 
καϊ, κόμαροι, συκαμινέαι, μήτε τ', τών φυ
τών εκείνων τών πλούσιας καί ευθαλείς 
άποτελούντων εϊς Ttva τής Ελλάδος μέρη 
πεδιάδας· μήτε πρίνος, μήτε πλάτανος, 
μήτε ροιά άποτόμως προβάλλουσα έκτος 
τοϋ ζοφεροϋ τών κυπαρίσσων καί τών κέ
δρων παραπετάσματος. Πανταχού βράχοι, 
οΰς γειτονική τών Ηφαιστειογενών τούτων 
χωρών καθίζησις εύχερώς θέλει δυνηθη νά 
κατακρημνίστ] εις τά  ύδατα τοϋ κόλπου. 
ΙΙανταχοϋ, έπί τής άνεπαρκοϋς πρός δια
τροφήν τοϋ πληθυσμού τής μανιατικής 
ταύτης χώρας άγρια βασιλεύει τοαχύτης. 
Μόλις ίσχναί τινες βλαστάνουσι καί πα- 
ρεστραμμέναι πεϋκαι, τήν ρητίνην έφθαρ- 
μένην εχουσαν, αίς έλλείπει ή ίκμάς, οπερ 
συντελεί πρός τό νά διαφαίνωνται τά  βα- 
θέα τών κορμών των τραύματα· τηδε κά- 
κεϊσε δε κατεσκληκυϊαί τινες κάκτοι, α 
ληθείς άκανΟοσκόλυμοι, ών τά  φύλλα ό- 
μοιάζουσι π^ός μικρούς ήμιεκδεδαομένους 
έχίνους. Οΰδέν τέλος υπάρχει, μήτε, έν 
τοϊς καχεκτικοϊς δενδρυλλίοις, μήτε έν τω 
ώς έπί τά πλεΐστον έκ χαλικώδους άμμου 
ή έκ λιπαρές φυτικής γής (humus) συνι- 
βταμένω έδάφει, έξ ού νά τρώγωσιν αΐ α ί
γες, α'ίτινες άλλως τε έκ τής λιπότητος 
τής τροφής των καθίστανται ολίγον άτί-  
θασσοι.

Είκοσιν έν τούτοις ό Νικόλαος Στάρκος 
προχωρήσας βήματα έ'στη καί αύθις. Είτα 
έστράφη προς τά  βορειοανατολικά, πρός δ 
μέρος αί άπομεμακρυσμέναι τού Ταϋγέτου 
κορυφαί διέγοαφον τήν αλληλογραφίαν του 
έπί τοϋ ήττον ζοοεοοϋ τού στεοεώματος 
βάθους· είς ή δύο κατά τήν ώραν έκείνην 
άνατέλλοντες αστέρες ελαμπον ε'τι έν αύ- 
τώ , ίσα ττί έτιφανεία τού όρίζοντος, ώς 
ογκώδεις πυγολαμπίδες.

Ό  Νικόλαος Στάρκος είχε μείνει ακ ί
νητος. Παρετήρει ταπεινόν τινα ξύλινον 
οΐκίσκον κατέχοντα έξοίδησίν τ ινα  τής 
άποροώγος άκτής είς πεντήκοντα βημάτων 
άπόστασιν· άπλήν καί μονήρη κατοικίαν 
νπεράνω τοϋ χωρίου κειμένην, είς ήν δέν

ϊφθανέ τις ή διά στενωπών, ώκοδομημέ- 
νην έν μέσω περιβόλου έξ ήμιαπογεγυμνω- 
μενων τινων δένδρων περικυκλουμένων ύπό 
αίμασιας άκανθών. Τό έν λόγιο οΓκημα 
ύπετίθετο πρό πολΛού έγκαταλελειμμένον. 
Ή  αιμασιά έν άθλία εύρισκομένη κατα- 
στάσει, καί έδώ μεν πυκνή έκεϊ δέ δ ιά 
τρητος, δέν ήτο πλέον επαρκής πρός ύπε- 
ράσπισίν της φραγμός. Οί πλάνητες κϋ- 
νες, οί ένίοτε έπισκεπτόμενοϊ τόν τόπον 
θώες, πολλάκις ήδη είχον καταστρέψει τήν 
μικοάν ταύτην τοϋ Μανιατικού έδάφους 
γωνίαν. Ήμίξηρα χόρτα καί θάμνοι ήσαν 
τά  μόνα τής φύσεως δώρα είς τόν Ιρημον 
τοϋτον τόπον, άφ’ δτου ή ανθρώπινος χειρ 
επαυσε νά έργάζηται έν αύτήϊ.

Καί δ ιατί ή έγκατάλειψις α υ τη ;  Διότι 
δ κτήτωο τοϋ τεμαχίου τούτου τής γής 
είχε πρό πολλοϋ άποθάνει· διότι ή χήρoc 
του, ή Άνδρονίκη Στάρκου, είχε κατα 
λείπει τήν χώραν δπως ποοευθνί νά λαβτι 
θεσιν μεταξύ τών ανδρείων έκείνων γυνα ι
κών, α'ίτινες άνεδείχθησαν έν τώ υπεο α 
νεξαρτησίας άγώνι· διότι ό υιός άφ’ ής 
άνεχώρησεν, ουδέποτε είχεν έπαναθέσει 
τόν πόδα είς τήν πατρική/ οικίαν.

Έκεϊ έν τούτοις είχε γεννηθή ό Νικό
λαος Στάρκος. Έ κεϊ διήλθε τά πρώτα τής 
νεότητός του ε τη .Ό  πατήρ του μετά μα
κράν καί έντιμον ναυτικόν βίο ν είχεν απο
χωρήσει είς τά άσυλον τούτο, ά λλ ’ Ι'ζη 
άποκεχωρισμένος τής κοινωνίας ταύτης 
τοϋ Βοιτύλου, ής αί άκολασίαι τω  έπροξέ- 
νουν φρίκην. ’Ά λλω ς  τε, μάλλον πεπα ι
δευμένος καί κατά τ ι  πλέον τών ανθρώ
πων τοϋ λιμένος πνεύμα εχων, ήδυνήθη 
νά βιώστ) μονήρης μεταξύ τής συνεύνου 
καί τού υιού του. "Εζη ούτως έν τώ βά- 
θει τού καταφυγίου τούτου, άγνώς καί ή 
ρεμος, δτε ημέραν τ ινα  έν παραφορα ορ
γής δοκιμάσας ν’ άντιστ·7ί κατά τής τυ 
ραννίας, έπλήρωσε διά τής ζωής του τήν 
άντίβτασίν του ταύτην. Αδύνατον νά δια- 
φύγνι τις τούς πράκτορας τής Τουρκίας 
ούδ’ είς τά  πέοατα τής χερσονήσου !

Τού πατράς ήδη μή ύπάρχοντος πλέον 
δπως χειραγωγή τόν υιόν του, ή μήτηρ

ΰπήρξεν ανίκανος νά τόν περιοοίση. Ό  Νι
κόλαος Στάρκος παρήτησε τήν οικίαν ΐνα 
διατρέξγι τάς θαλάσσας θέτων είς τήν ύ- 
πηρεσίαν τής πειρατείας καί -ών πειοα- 
τών τά  θαυμαστά του ναυτικά προτερή
ματα ών έκ γενετής ήτο κάτοχος. Πρό 
δεκκ λοιπόν έτών ή οικία είχεν έγκατα- 
λειφθή ύπό τοΰ υίοϋ καί πρό εξ ύπό τής 
μητρός. Έλέγετο δ’ έν τούτοις άνά τήν 
χώραν δτι ένίοτε ή Άνδρονίκη έπανήρχε- 
το· έπιστευετο τουλάχιστον τούτο, άλλ ’ 
ώς σπανίως γινόμενον καί έπί βραχύ διαρ- 
κούν, χωρίς αύτη νά συγκοινωνή μεθ’ ού- 
δενός τών κατοίκων τοΰ Βοιτύλου.

Οσον δ αφόρα τόν Νικόλαον Στάρκον, 
ουδεποτε απο τής ημέρας έκείνης, καί τοι 
άπαξ ή δίς είχεν έπανέλθει εις Μάνην, ά- 
ναγκασθείς εκ τίνος τυχαίας τών έκδρο- 
μώντου έκβάσεως, ουδέποτε έφανέρωσετήν 
επιθυμίαν να επανίδν) τήν σεμνήν ταύτην 
οικίαν τής άποροώγος άκτής. Ουδέποτε 
εξήλθε τών χειλέων του κατά τήν διάρ
κειαν τής ύπ ’ αυτού έγκαταλείψεώς της 
έρώτησις τού περί πώς εύρίσκετο. Ουδέπο
τε υπαινιγμός ώς πρός τήν μητέρα του ΐνα 
μάθη έάν ποτε έκείνη έπανήρχετο είς τά 
μονήρες ένδιαίτημα. Ά λ λ ’ έν μέσφ τών 
φοβερών συμβάντων άπερ έκύλιον τότε είς 
τό αίμα τήν Ελλάδα , Γσως τό δνομα τής 
Άνδρονίκης είχε φθάσει μέχρις αυτού,—  
δπερ ονομα ώφειλε βεβαίως, έκ τύψεως 
συνειδοτος, νά διεγείρν) ένδόμυχόν τινα 
συγκίνησιν έν τ·?) συνειδήσει του, έάν ή συ- 
νείδησίς του δεν είχε καταστή άναίσθη- 
τος. Καί έν τούτοις, α ιτ ία  τής κατ ’ αυ
τήν ταύτην τήν ημέραν προσοομίσεως του 
είς τόν λιμένα τού Βοιτύλου δέν ήτο μό
νον ή ένίσχυσις τοΰ πληρώματος τής σα
κολέβας διά δέκα άνδρών. Έ π ιθυα ία ,—  
μεϊζον έπιθυμίας,—  αναπόδραστος τις έμ
φυτος όρμή, ήν ί'σως δέν ήδύνατο νά έξη- 
γήση σαφώς, τόν είχεν ωθήσει πρός τοΰ
το Ήσθάνετο τήν ανάγκην νά έπανίδη, 
δι’ έσχάτην όντως φοράν, τήν πατρικήν 
στέγην, νά θίξν) άπαξ έ'τι διά τοΰ ποδός 
τό έδαφος έφ’ ού έδιδάχθη τά πρώτά του 
βήματα, ν’ άναπνεύση τόν μεταξύ τών το ί

χων έκείνων έγκεκλεισμενον αέρα όπόθεν 
ήντλησε τήν ποώτην του πνοήν, έ'νθα έ- 
τοαύλισε τάςποώτας νηπιακάς του λέξεις. 
Ναί ! . . . ιδού διατί άνήρχετο τάς σκο- 
λιάς τής άποορώγος ταύτης άκτής ατρα
πούς· ιδού διατί εύρίσκετο τήν ώραν ταύ
την πρό τοΰ δρυφάκτου τής μικοάς α ιμα
σιάς.

Έκεϊ έποίησε κίνηαα δισταγμού. 'Όσον 
ανάλγητος καί άν ήναι καρδία τις αδύνα
τον νά μή φρίσσν) έπί τισι τού παρελθόν
τος άναμνήσεσι. Ούδαμοΰ γεννάταί τις Ϊνα 
μηδέν αίσθάνηται πρό τής θέσεως ένθα 
τόν έλίκνισε μητρική χειρ- αί ανθρώπινοι 
ινεςδέν δύνανται ν’ άλλοιωθώσιν είςτοιοΰ- 
το σημεΐον ώστε μηδεμία τούτων νά μή 
δονή-αι δτε τις τών αναμνήσεων τούτων 
τήν έγγίση. Τοιούτόν τ ι  συνέβη καί τώ 
Νικολάω Στάρκω στάντι έπί τοϋ κατο- 
φλίου τής έγκαταλελειμμένης οικίας, τής 
έπίσης ζοφερές, επίσης σιωπηλής, επίσης 
πένθιμου είς τό εσωτερικόν ώς καί είς τό 
έξωτερικόν.

—  « Ά ς  είσέλθω ! . . . Ναι, . . .  άς 
είσέλθω !»

Αύται ύπήρξαν αί πρώται λέξεις άς 
ποοέφερεν ό Νικόλαος Στάρκος. Καί ταύ- 
τας μόλις ύπετραύλισεν, ώσεί κατείχετο 
ύπό τοΰ φόβου μή άκουσθ-Ji καί προκαλέση 
οπτασίαν τινα έν τ·55 στενωπώ. Τί εύκο- 
λώτερον τοΰ νά είσέλθν) είς τήν αιμασιάν 
ταύτην ! Τό δρύφακτον ήν συντετριμμέ- 
νον, αί παραστάδες εκειντο έπί τοϋ έδά
φους · δέν είχεν κάν ουδέ μίαν θύραν ν’ ά 
νοιξη, μίαν κιγκλίδα ν’ άπωθήση.

Είσήλθεν· έ'στη πρό τής οικίας, ής τά 
προστεγάσματα μόλις έκ τών άκρων συνε- 
κράτουν ήδη τά  έσκωοιασμένα καί τετριμ
μένα σιδηρώματα. Κατά τήν στιγμήν έ 
κείνην αίγωλιός τ ις  άφήκε κραυγήν άπο- 
πτάς συστάδος τίνος σχίνων άποφραττού- 
σης τό κατώφλιον τής θύρας. Έκεϊ ό Νι- 
κάλαος Στάρκος έφάνη πλειότερον διστά- 
ζων. Άμετάκλητον έν τούτοις είχρ λάβει 
άπόφασιν νά έπανίδ/) τά οίκημα μέχρι τοϋ 
έσχατου αύτοϋ διαμερίσματος. Όθεν ώρ- 
γίσθη κρυφίως διά τήν ήν έν έαυτφ ήσθά-



νετο συνειδ-/ισεως τύψιν· καί, άν γισθάνετο 
έαυτόν συγκεκινημένον, τόν γισθάνετο Ομως 
καί πχρωργισμ.ενον. Έφαίνετο δτι έκ τής 
πατρικής εκείνης στέγης έπεθύμει ν’ άπο- 
σπασθή ώς τις διαμαρτυρία κα τ ’ αύτοΰ, 
ώς τις τελευτα ία  κατάρα !

’Αλλά πρός τούτοις πριν ε’ηέλΟη ήθε- 
1ησε νά περιέλθνι την οικίαν. Ή  νύξ ην 
ζοφερά· ούδείς τόν εβλεπε, καί. . . . «δεν 
εβλεπεν αυτός εαυτόν !»· έν καιρώ ημέ
ρας ίσως δέν Οά ήρχετο, . . . ά λλ ’ έν β«- 
θεία νυκτί νισθάνετο μείζονα αυθάδειαν 
πρός τό νά καταφρόνησή τάς αναμνή
σεις του !

’Ιδού λοιπόν αυτός, βαδίζων διά βή
ματος laOpaioUj δμ.οιος πρός κακοΰργον 
πειρώμενον ν’ άνακαλύψη τά  προσιτά μέρη 
οικίας ην ε’ις έρείπια νά μ.εταβάλλη προ- 
τ ίθετα ι, παρεοχόμ,ενος τούς κατά τάς γω 
νίας διερρηγμ.ένους τοίχους, κάμπτων τάς 
άκμ.άς, ών ή όσημ.έραι καταβιβρωσκομένη 
βάσις έξηφανιζετο έν τοϊςβρύοις, ψηλαφών 
διά τής χειρός τούς κλονιζομένους έκείνους 
λίθους, ώς ΐνα ί’δ·/) άν ύπελείπετο έ'τι μ,ό- 
ριόν τι ζωής έν τώ λιθίνω έκείνω πτώμ,α- 
τ ι ,  άκροώμενος τέλος άν ή καρδία του 
έ'παλλ,εν άκόμ.η !

Ιίεραιτέρω ή αιμασιά ήτο σκοτεινότε
ρα. Αί άμβλεΐαι ακτίνες της ήμ,ΐσελήνου, 
ήτ ις ήρξατο τότε έξαφανιζούένη, δεν ήδυ- 
νήθηααν νά είσδύαωσι μέχρις έκει.

Ό  Νικόλαος Στάρκος είχεν ήδη βρα
δέως ποιήσει τον κύκλον. Τό ζοφερόν οί- 
κοδόμημ.α έτήοει είδος παραδόξου σιγής· 
είχον ονομ.άσει αυτήν σ τ ο  ι χ  ε j ω ρ. έ
ν η ν·—  έπανήλθε πρός τήν δυτικήν πρό- 
σοψιν· είτα, έπλησίασε τήν θύοαν δπως 
την άπωθήσ·/], έάν ΰφ’ ένός μόνον έκρατεΐτο 
μοχ^λού, δπως τήν β'.άσν) έάν ό μ,άνδαλος 
ήν ετι έν τη συρτοδόχγι τοΰ κλείθρου. Τότε 
δμως τό αίμα άνηλθεν είς τούς όφθαλ- 
μ.ούς του ’κατέστ/) ώςλέγουσιν «έουθροΰς», 
ά λλ ’ έουθροΰς ώς πΰρ. Ή  οικία αυτη ην 
έπεθύμει νά έπισκεφθή άπαξ ετι, τώ ϊ -  
φρασσε τήν είσοδον. Τώ έΦαίνετο δτι ό 
πατήρ του, ή μήτηρ του έ'μελλον ν’ άνα- 
φανώσιν έπί τοΰ κατωφλίου μ,έ τάς χεΐ-

ρας τεταμ.ένας, καταρώμενοι αύτόν, τόν 
κα:·.όν υιόν, τόν κακόν πολίτην, τόν προ
δότην της οίκογενείας, τόν προδότην τή ;  
πατοίδος !

Τήν στιγμήν εκείνην ή θύρα ήνεώγη αί- 
φνιδιως καί γυνή τις παοουσιάσθη έπί τοΰ 
ούδοΰ. Ή ν ένδεδυμένη κατά τόν έγχώ- 
ριον τών Μανιατών άμφιεσμ,όν,—  ύποχι- 
τώνιον έκ. μ. έ λ α ν ο ς βαμβακερού ρ.έ ρ,ικράν 
ερυθραν παρυφήν, έσωκάρδιον σκοτεινού 
χρώματος περισφίγγον τό σώμα πλατύν 
υπόφαιον |πί της κεφαλής κεκρύφαλον πε- 
ριδεδεμενον διά μετάξινου μ.ανδυλίου χρώ
ματος της ελληνικής ση μ. α ί α ς. Ή  γυνή 
αυτη είχε φυσιογνωμίαν αρρενωπήν, μ.εγά- 
λους μ.έλανας όφθαλμ.ούς ζωηρότητας ολί
γον άγριας, καί χροιάν ήλιοκαή ώς ή τών 
άλιεων της παραλίας. Τό ανάστημά της 
ήν υψηλόν, εύθυτενές, καίπερ τήν ηλικίαν 
πλέον η έξηκοντοΰτις.

Αύτη ήτο ή ’Ανδρονίκη Στάρκου· ή μή
τηρ καί ό υιός προ τοσούτου κεχωρισμένοι 
χ^οονου σώμ,ατί τε καί ψυχή ήσαν τότε ά~ 
πεναντι άλλήλων. Ό  Νικόλαος Στάρκος 
δέν ήλπιζε νά ίδ·/) εαυτόν προ τής μητρός 
του . . . Έμεινεν ένννεός έπί τη έμ,φανί- 
σει ταύτν). 'II ’Ανδρονίκη, τόν βραχίονα 
προς τόν υιόν της τεταμένον εχουσα, ώ- 
σει απηγορευσε αύτώ τήν είς τήν οικίαν 
της είσοδον, τάς ακολούθους μ.όνον λέξεις 
προεφερε διά φωνής καθιστώσης αύτάς 
τρομεράς, καί τοσούτω μ. άλλον καθ’ δσον 
προήρχοντο έξ αύτής.

—  «Ποτέ ό Νικόλαος Στάοκος δέν θά 
ϊέπαναθέστι τόν πόδα είς τήν πατοικήν 
» οικίαν ! . . . ΓΙοτε !»

Καί ό υιός καμφθείς ΰπό τήν διαταγήν 
ταυτην, ύπεχώρησεν ολίγεν κατ ’ ολίγον. 
Εκείνη ήτις τόν είχε φέρει είς τά σπλάγ
χνα της τόν έδίωκε τώρα ώς διώκουσι προ
δότην. Ήθελησε τότε νά κάμ.τ, εν βήμα 
πρός τά έμ,πρός . . . Κίνημα χειρός ένερ- 
γητικώτερον Ιτ ι ,  κίνημα κατάοας τόν έ- 
σταμ.άτησεν. Ό  Νικόλ,αος Στάρκος έρ- 
ρίφθη πρός τά  όπίσω, διεσκελισε τήν αί- 
μ,ασιχν. είσήλθεν αύθις είς τήν άτοαπόν 
τής άπορρώγος άκτής καί κατήλθε μ.εγά-
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λοις βήμασι χωρίς νά στραφή, ώσεί αό
ρατος χειρ τόν είχε ώθήσει εκ των ωμ.ων.

Ή  ’Ανδρονίκη, ακίνητος έπί τοΰ κα
τωφλιού τής οικίας της, τόν ειδεν εξαφα- 
νιζόμ.ενον έν τώ μ.έσω τής σκοτίας.

Μετά δέκα λεπτά , ό Νικόλαος Στάρ
κος, ούδέν πλέον διατηρών ίχνος τή ςσυγ -  
κινήσεώς του, κατέστη καί πάλ.ιν κύριος 
έαυτοΰ, εφθασεν είς τον λιμ.ενα ενθα εκα- 
λεσε τήν λέι/.βον του καί έπεβι βάσθη. Οί 
ΰπό τοΰ Γόζου συλλεγέντες δεκα ανορες 
εΰρίσκοντο ήδη έπί τής σακολέ&ας.

Χωρίς λέξιν νά προφέρν) ό Νικόλαος 
Στάρκος άνηλθεν έπί τοΰ καταστρώμ.ατος 
τής Κ α ρ ύ σ τ  α ς καί hi’ ένός σημείου 
Ιδ·ωκε τήν διαταγήν τού άποπλου. Γό 
εργον έξετελέσθη ταχέως, καθόσον bsv εί
χον ν’ άνεξελίξωσι τά  προητοιμασμενα 
πρός άπόπλουν ιστία. Ή  άπόγειος αυρα, 
ήτις ήρξατο ύψουμ.ένη ήδη, καθίστα ευ
χερή τήν έκ τού λιμένος εξοδον. Μετα 
πέντε λεπτά  ή Κ α ρ ύ σ τ α διήρχετο 
μ,ετά σταθερότητος τάς παρόδους σιωπη- 
λ,ώς, χωρίς ούδεμ.ία καν φωνη νά ριφθή υπο 
τού πληοώματος ή τών Βοιτυλίων.

Ά λ λ ’ ή σακολέβα δεν είχε διανυσει 
μιλιον, δτε φλόξ έφώτισε τήν κορυφήν 
τής κρημνώδους άκτής. Ή  φλοξ αυτη 
προήρχετο έκ τής άπό θεμελίων καιομενης 
οικίας τής Άνδρονίκης Στάρκου. Ή  χειρ 
τής μ,ητρός είχεν άνάψει την πυρν.αϊάν 
ταύτην. Δέν ήθελ.ε νά μειντ) ίχνος τής ο ι 
κίας έν ή δ υιός της είχε γεννηθή.

Έ π ί τρία ετι μ ίλλ ια  ό κυβερνήτης δέν 
ήδυνήθη νά άποσπάσ·/) τό βλέμμα έκ τής 
έπί τής μ,ανιατικής γή ;  καΐ'·μένης εκείνης 
πυοάς, καί τήν ήκολούθησεν εν τώ ζοφφ 
μ,έχρι τής έσχάτης αναλαμπής τ η ς .— Ή  
’Ανδρονίκη τό είχεν είπεΐ :

—  «Ποτέ ό Νικόλαος Στάρκος δέν θά 
κέπαναθέσν) τόν πόδα είς την πατρικήν 
» οικίαν ! . . . ΙΙοτέ !»

Γ ' .  ' Έ λ λ /jv ς w z i  ΊΓούρκω ν.

Έν τοϊς προϊστορικοϊς χρόνοις, δτε ό 
στεοεός τ ή ;  σφαίρας φλοιός άφωμοιούτο

μικρόν κατά μικρόν ΰπό τήν έπιδρασιν 
δυνάμεων ύπερόχων, ποσειδωνείαν ή πλου- 
τωνείαν, ή ‘Ελλάς ώφειλε τήν γέννησίν 
της είς κατακλυσμόν άπωθήσαντα τό 
γήϊνον τοΰτο τεμάχιον άνωθεν τής επ ι
πέδου τών ΰδάτων έπιφανείας, έν ώ ολό
κληρος ηπειρωτική μερίς, ής αί κορυφαί 
μ-όλις— έν σχήματι νήσων— ύφίστανται έ'- 
τ ι ,  κατεποντίζετο έν τώ  Α ίγαίφ . Ή  ‘Ελ
λάς τώ οντι έκτείνεται έπί τής ήφαιστεί- 
ου γραμμής τής διηκούσης άπό Κύπρου 
μέχρι Τοσκάνης.(8)

Φαίνεται δτι οί "Ελληνες μετέχουσι 
τής άστασίας τοΰ έδάφους τής χώρας των 
έν τώ ένστίκτφ τής φυσικής τε καί ηθι
κής έκείνης ένεργητικότητος, ητ ις δύνα- 
τα ι νά τούς δδηγήσ7) είς πράξεις ύψίστου 
ή οωϊσμοΰ. Ούδέν ήττον άληθες έ’στιν ό
τ ι ,  χάρις είς τά  φυσικά αύτών προτερή- 
μ,ατα, θάρρος άδάμ-αστον, αίσθημα πα
τριωτισμού, αγάπην πρός τήν έλευθερίαν, 
κατέστησαν ικανοί ν’ άποτελέσωσι κρχτος 
ανεξάρτητον συγκείμενον έξ έπαρχιών πρό 
τόσων αιώνων ΰπό τήν όθωαανική)ν δε
σποτείαν διατελουσών. Ή  χώρα αυτη 
πελασγική κατά τούς παναρχ_αίους χρό
νους, κατοικουμένη δήλ,ον δτι ΰπό άσια- 
τικών ο,ύλων, Ιλληνική άπό τού Ϊ 5 5 Υ ' .  
μέχρι τού Ι Α ' αίώνος πρό *.τς χριστια
νικής έποχής, άμα τή εμφανίσει τών Ε λ 
λήνων, ών μία φυλή, οί Γ ρ α ι κ ό  ί, έ- 
πέπρωτο νά τή δώσν) τό δνομ.ά της ,— κα
τά  τούς μυθικούς σχεδόν έκείνους χρόνους 
τών ’Αργοναυτών, τών Ήρακλειδών καί 
τού Τρωικού πολέμου— αληθής έλληνική 
τέλος, ά .ό τού Λυκούργου μετά τοΰ 
Μιλτιάδου, Θεμιστοκλέους, ’Αριστείδου, 
Λεωνίδου, Αισχύλου, Σοφοκλέους, ’Apt- 
στοφάνους, Ηροδότου, Θουκυδίδου, Ι ΐυ- 
θαγόρου, Σωκράνους, Πλάτωνος, ’Αριστο- 
τέλους, Ίπποκράτους, Φειδίου, Περικλέ-

(8) 2 .  — Κ α θ ’ ήν επ ο χ ή ν λ α μ β ά ν ε ι χ ω ρ άν ή 
άνά χεΐρας ισ το ρ ία  ή νήσο; Σαμοθράκη είχε 
γ ε ίν ε ι θύμ α  υπ οχθονίω ν εκρήςεω ν. ‘ Η Β ο σ τ ί-  
τ σ α  κ α ί α ί © ή βα ι Ιν ε’τ ε ι 1 6 6 1 ,  ή  ‘ Α γ ία  Μ α ύ
ρα, κχ τη ρ η μ ώ θη σ α ν  ύπο τώ ν  γ ή ινω ν  οονήσεων.



ου;, Άλκιβιάδου, Πελοπίδου, Έπαμει·· 
νώνδου, Δημοσθένους· ειτα μακεδ ονικη 
μετά τοϋ Φιλίππου καί ’Αλεξάνδρου, κα
τέστη τέλος 'Ρωμαϊκή έπαρχία ύπο τό 
δνομα Ά χ α ία ,  146 π. χ. ε τη καί έπί πε
ριόδου τεσσάρων αιώνων.

Άπό  τής έποχής ταύτης διαδοχικώς 
άρπαγεϊσα ύπό ών Βισιγότθων και τών 
Βανδάλων, τών Όστρογότθων και τών 
Βουλγάοων, τών Σλαύων καί τών Α ρά
βων, τών Νοομανδών καί τών Σικελών· 
κατακτηθεϊσα υπό τών σταυροφόρων περί 
τάς άρχάς τοϋ Ι Γ ' .  α’ιώνος, διαιρεθεϊσα 
είς μεγαν αριθμόν τιμαρίων /.ατά τόν 
Ι Ε  . ή χώρα αυτη, τοσαύτ ί  παθοϋσα 
κατά τε την άρχαίαν καί -ήν νεωτέραν 
Ιποχην, κατήλθεν είς_ την έσχάτην αθλι
ότητα μεταξύ τών χειρών τών Τούρκων 
καί ύπο την μουσουλμανικήν δεσποτείαν. 
Έ π ί διακόσια σχεδόν ετη. δύναταί τις εί- 
πεϊν, ή πολιτική τής Ελλάδος ζωή ήν 
άπολύτως εσβεσμένη· ό δεσποτισμός τών 
οθωμανών υπαλλήλων τών άντιπροσωπευ- 
όντων έν αύτή τήν έξουσίαν ύπεοέβαινε 
παν δοιον. Οί "Ελληνες δέν ήσαν μήτε 
ποοσηοτημένοι, μήτε ύποδεδουλωαένοι, 
μήτε καν ήττημένοι· ήσαν δούλοι κύπτον- 
τες ύπό τήν ράβδον τοϋ II α σ σ 9., μετά 
τού Ί μ  ά ι ή ίεοέως είς τά  δεξιά του τού 
ν τ ζ ε λ ά τ ο υ  (9) ή δημίου είς τ ’ αρι
στερά του.

Έν τούτοις πάσα ΰπαρξις δεν είχεν ε- 
τ ι  έγκαταλείψει τήν φθίνουσαν ταύτην 
χώραν, καίπερ σφαδάζουσαν ύπό τό μέγε
θος τής καταθλίψεως. Οί Μαυροβούνιοι 
τής ’Ηπείρου έν ετει 1766, οί Μανιαται, 
τώ  1769, οί Σουλιώται τής Αλβανίας, 
άνέκυψαν τέλος καί άνεκήουξαν τήν ανε
ξαρτησίαν των· άλλά τώ 1804 πασαι αί 
άπόπειραι αύται όριστικώς συνεθλίβησαν 
ύπό Ά λ ή  τοϋ έκ Τεσελένης, πασσΧ τών 
Ίωαννίνων.

("Επεται συνέχεια).

(9) Diellah.

U t r i c i  

ΠΕΡΙ TOT ΛΕΟΝΤΟΣ
‘Ο λέων είναι τό ίσχυρότεοον, ©οβερώ- 

τερον κωί θαρραλεώτεοον πάντων τών ζώ
ων, δθεν και βασιλεύς αυτών κα>εϊται. 
Τό χρώμα αύτοϋ μεταλάσσει άπό τοϋ ώ- 
χρολεύκου έπί τό μελανώς κίτρινον ή τά 
μέλαν. Ή  ουρά του απολήγει εις παχύ; 
κόρυμβον. Τό άρρεν φέρει άπό τοϋτετάο -  
του έτους χαίτην, ήτις καλύπτει τήν κε
φαλήν, τόν τράχηλον καί τούς ώι/.ους, 
καί δίδει αΰτώ μεγαλοπρεπή οψιν· παρά 
δε τή λεαίνν) άντ ί τοϋ κοσμήματος τού
του ύπαρχοι μόνον είς κόρυμβος έπεκτεί- 
νων τρίχας είς τό στήθος. Όργιζόμενος ό 
λέων άνορθοϊ καί τινάσσει ίσχυρώς τήν 
χαίτην ήτις διακρίνει αυτόν άπό πάντων 
τών αιλουροειδών. Ή  κεφαλή αύτοϋ είναι 
μεγάλη καί άσυμμέτρως παχεϊα, τά πρό- 
σωπον σχεδόν τετράγωνον, ό οφθαλμός 
βλοσυρός με στρογγύλην κόρΥ)ν, ή οίς ευ
θεία, ό τράχηλος ισχυρός καί ή γλώσσα 
τόσω τραχεία ώστε δι’ απλής λείξεως 
δέρμα τε καί κρέας άπό τών όστέων α 
πολεπίζει. Τό βλέμμα αύτοϋ προδίδει σο
βαρότητα, υπερηφάνειαν θαρραλεότητα 
καί συναίσθη^ιν ισχύος· αί κινήσεις του 
είσί ζωηοαί, έλαφραί καί εύστροφοι. "Ο
ταν την τρομεράν αύτοϋ έκβάλλη φωνήν, 
έκπλήσσονται τά ζώα πανταχόθεν, καί έν 
τή πτοήσει αύτών δέν γνωρίζουσι πού νά 
φύγωσι. Τοιαύτην δύναμιν κέκτητα ι, ώ 
στε,; διά τής ούρας ρίπτ3ΐ κατά γής τόν 
ρωμαλεώτατον άνδρα, βαρύτατον βούβα
λον δύναται μέχρι σημαντικής άποστά- 
σεως νά συμπαρασύρη. 'ίππον έπί τών νώ
των βαστάζων δύναται έπί όλοκλήοους 
ώρας νά μεταφέρν). Άπλοϋν κτύπημα διά 
τού ποδος καταφέοων καθέκλει άαέσως 
τούς μυώνας είς τεμάχια.

Τό βάδισμα αύτοϋ είναι βραδύ καί ά- 
γέρωχον, δύναται δέ νά κάμν) πηδήματα 
τριάκοντα ποδών. Δέν άρπάζει τό ζώον 
πρός δ ό σκοπός του είναι έστραμμένος, 
σπανίως δέ διανοείται μακράν καταδίω-

ξιν· προσβάλλει ομως πάντοτε μεγάλα 
ζώα, καί ιδίως βόας, 'ίππους, έλάφους, 
δορκάδας, πρόβατα, άτινχ δι’ ένό; καί 
μόνου κτυπήματος τού ποδός του εκτεί
νει κατά γής, καί δέν φονεύει ενεκεν έπι- 
θυμίας φόνου, άλλά μόνον δπως τήν πεί
ναν αύτοϋ καταπραΰντ). Πτώμα δέν εγγί- 
ζει, καί κατά τών άνθρώπων κατά κανό
να τολμόξ νά έπιπέσν), μόνον δταν είνε 
έςημμένος ή όταν φοβερά πείνα τόν κατα- 
τρύχνί· Πριν άρπάση τό θΰμά του τ ίθετα ι 
είς άπόστασιν 10— 12 ποδών δπως πα- 
ρασκευασθή είς πήδημα, τότε δέ είναι ή 
καταλληλότερα στιγμή νά πυροβολήσγ) 
τ ις  αυτόν κατά τήν κεφαλήν. Δέν δύνα
τα ί τις νά έκφύγν) αύτοϋ, διότι καταφθά
νει ταχέως τόν ώκυποδέστεοον ίππέα. Έν 
γενει ομως είναι κατα πολυ ολιγωτερον 
έπικίνδυνος τής τίγρεως, καί είς τάς χώ
ρας έν αίς γινώσκει τήν τοϋ πυροβόλου 
ένέργειαν φοβείται μάλιστα τόν άνθροι- 
πον, ουτινος άλλως τε τό κρέας λέγουσιν 
οτι, όταν άπαξ γευθή τώ είναι λίαν έπι- 
θυμητόν. Συνήθως έξέρχεται είς αρπαγήν 
τήν νύκτα, δτε βλέπει όπωσοϋν καλλί- 
τερον ή τήν ήμέραν.

Παρωργισμένος λέων είναι τά φοβερώ- 
τερον πάντων τών ζ ώ ω ν  οί ύπό τό π α 
χύ τού μετώπου του δέρμα διαλάμποντες 
οφθαλμοί άπειλούσι θάνατον καί δλεθρον· 
άρχεται διά φρικαλέων καί διακοπτόμε
νων τόνων νά βρυχαται, τινάσσει τήν 
χαίτην, άνορθοϊ τήν ουράν καί κτυπφ διά 
ταύτης τό έδαφος, έγείρεται διά τών ο
πισθίων ποδών, είναι δέ ορατός έν τή ς-ά- 
σει ταύτν) ουχί ά'νευ φρίκης καί τρόμου. 
Πολλάκις ομως άπόλλυσι τήν νίκην δταν 
έ'ρχεται είς πάλην μέ τόν έλέφαντα, τόν 
ρινόκερων, τον ιπποπόταμον καί τήν τ ί -  
γριν. Τό μέγεθος τοϋ λέοντος είναι διά
φ ο ρ ο ν . Έ χ ε ι  μήκος πέντε μεχρις έννέα πο
δών, καί υψος τριών μέχρι τεσσάρων καί 
πλέον· ή δέ ούρά του είναι πεοίπου τά ή -  
μισυ τοϋ σώματος. Οί μικροί κίτρινοι λ έ 
οντες τής Σενεγάλης είναι οί πλέον ά 
τολμοι καί οί πλέον δειλοί· τοΰν ντίον 
οί μικροί όρφνώδεις οί έ'χοντες ίσχυράν

χαίτην καί οΐτινες άπό τοϋ ακρωτηρίου 
τής Καλής Έλπίδος μέχρι τών ένδοτέρω 
τής Αφρικής είναι διεσπαρμένοι, διακρί- 
νονται έπί εϋτολμία καί ίσχύϊ· ισχυρότε
ροι δέ κχ\ φοβερώτεροι είναι οί μεγάλοι 
μελάγχροοι λέοντες οί έ'χοντες ύπόφαιον 
ποόσωπον καί φαιομέλαιναν, ίσχυροτάττιν 
χαίτην καί τά βόρεια τής Αφρικής οί- 
χούντες.

Ή  λέαινα είναι μικρότερα τού άρρενος 
έ'χει δέ π^είονα ευστροφίαν καί ευχέρειαν 
έν πάσαις ταΐς κινήσεσιν αύτής καί κομ- 
ύοποεπή τήν κατασκευήν τού σώματος. 
ΓεννΧ ενα εως Ιξ λεοντιδεϊς, οΐτινες 6- 
χουσι τό μέγεθος κατοικίδιου γαλής, καί 
τών οποίων τό δέρμα φέρον εγκάρσιας τ α ι 
ν ία ; ,  είναι φαιώς κεχρωματισμένον. Ή  
^έαινα  τρέφει άπερίγραπτον στοργήν πρός 
τά  μικρά αύτής καί ύπερασπίζεται ταϋτα  
μέ άδάμαστον θάρρος. Αυτής ομως ε ς ερ— 
χομένης πρός λείαν οί Αίθίοπες, συλλαιχ- 
βάνουσι τά  μικρά της, ΐνα ήμερώσωσιν ή 
σφάξωσιν αύτά.

Ή  ηλικία τού λέοντος έπεκτείνεται, 
καθ’ δσον έν τ·7) αιχμαλωσία αύτοϋ δυ- 
νάμεθα νά ύπολογίσωμεν. πέραν τών έ- 
βδοαήκοντα έτών. Τό κρέας του εχει δυ- 
«άοεστον οσμήν, ούχ ήττον τρώγουσιν αυ
τό είς τήν Αφρικήν. Κατά τούς άρχαί- 
ους καί έν Έ λλάδ ι καί έν τα ϊ ;  πλείσταις 
τής Ά σ ίας  χώραις δέν ήτο ό λέων σπάνι
ος· σήμερον δμως άπαντα μόν ν είς την 
Άφοικήν καί εις τινας ομόρους τής Ασί
ας χώρας, άλλ’ είς λίαν μειωθέντα αριθ
μόν, διότι ή δύναμις τού ανθρώπου, τού 
έπίΛίνδύνου τούτου έχθροϋ του, διά τής 
έφευρέσεως τοϋ πυοοβόλου λίαν σπουδαί- 
ως έπηυξήθη. Πλήν τούτων ό λέων δσω 
ποοοωτέοω τών άνθοώπων ζή , τόσω με,ί- 
ζονα βαθμόν ισχύος θάρρους καί άγριοτη- 
τος δεικνύει.

(Έ/. τοΰ Γερμανικού)
Α. 1'.  Τ ρ α μ π α δ ω ρ α ς.
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Η ΚΟΡΗ ΤΩ Ν ΟΝΕΙΡΩΝ-
 +ο*——

Ρεμβάζει μελαγχολική ή κόρη των ονείρων 
Κ  ει; μυστικού; ορίζοντα; τό βλέμμα τη; βυθίζεται· 
Διωχει ποίον άγνωστον ε'ν μεσ<;> τ'οπ άπειρων- 
γΓ>νυ.’  \'*V ‘8-λΙπε'· Ζ31·,)?ίίί *<*’· ή ήμερα ειοων

Ί. 'η ; μορφή εξ χλγου; χρωματίζεται.

Ω, ποιο; ονε·.ρον γλυκύ τόν νοϋν τη; παοα3α'·οει 1 
U ; το ηλιοτροπιον γυρίζει πρό; τόν ήλιον, ' 
Αναμνησι* τ ι;  γόησσα άλλοΰ τήν μεταφέρει 
Va. αφαφ^ ιται συνέχω; και τρισευδαίμων χαίοει 
Κνιοτε, ώ ; χαρωπόν τοΰ Ι'αρος άνΟύλλ.ον.

/ v  aajrvt^ci πλήν ευθύ; πικρά πραγματικότη;
Κ αι η /αρα τη;. ώ^ψευδή; χαρά, άπομαραίνεται- 
U αν)ηρα τη; ώχρια έν στεναγμοί; νεότη;

Κ » ι κ χ τ / α  ή πολύπονο; τοϋ βίου ταξειδ ιώ τι;
Κ αι σκεπτική, μισάνθρωπο?, συν^Οω; ίπ ιφα ίνετα ι.

Οταν έρημωσι; κυχλοΐ τήν φλογέράν χαοδίαν, 
υπ οταν r .ir/ r , ή ψυχή δΓέ’ν ι  πόθον πάλλουσα,

\ ί (ixpzvptov οούνης, ά ιφυζίαν, Λ
Μ- (xtav μονον τρέφεται άνάμνησιν γλυκεΤαν,
Κ χϊ μειδιά, ώ ; ά'νοιςις ένίο :’ άνχΟάλλουσχ ' *

Μή τη ; ταράττετε. & μή τού; κύκλου; τούς γλυκ·ϊ:τη ;! 
Κλεισμενη εινε δι ήμά; ή συμπαθή; καρδιά ττ,;

Α λ λ ο υ  ανΟ ιζ ή π ρ ο σ φ ιλ ή ;, π α ρ ή γ ο ρ ο ; έ λ π ί;  τ η ;
Αλλου τον νοϋν τη; προσηλοϋν άγάπη τη; και π ίστις 

Κ αι στρέφονται ο! πόθοι τη; και Οάλλ’ ή ευτυχ ίατη ; 
(Ά ρ γ ο ; 1884)

4 Κ Β α ρ ιο υ ν ιώ τ η ς

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

Οί τρεϊς μάγοι βασιλείς, Βαλθάσαρ, 
Μίλχίωρ καί Poe®— , φέροντες λίβανον 
καί σμύρναν, είχον έκκινήσει προς άναζή-  
τησιν τοΰ βρέφους Ίη,οϋ- επειδή όμως δέν 
έγνώριζον την άγουσαν εί; Βηθλεέμ, έξε- 
τράπησαν τής όδοΰ, καί άφοΰ διήλθον 
έκτεταμμενον τ ι  δάσος, εφθασαν περί λ ύ 
χνων άφάς εΐ; τ ινχ πολίχνην τνί; χώρας 
Τών Langres ΤΗσ*ν κεκμηκότες· o f  βρα
χίονες των ειχον άποκάμει έκ του βάρους 
τών σκευών, όίτινα περιεϊχον τά διά ‘τών 
υιόν της Μαρίας προωρισμένα αύρα, καί 
τοΰτο τά σπουδαιότερον, εΐχον άποθάν-ι 
της πείνης καί της δίψης. Έκρουσαν λοι
πόν την θύραν τής πρώτης οικίας τοΰ χω 
ρίου, ό’πως ζητήσωσι φιλοξενίαν.

‘Η οικία αυτή, ή μάλλον ή καλύβη ε

κείνη, κείμενη σχεδόν έν τ·/ί έσχατία τοΰ 
δάσους, άνήκεν εί’ς τινα υλοτόμον,'όνό- 
ματι Διονύσιον Φλεριώ, δστις διήγεν έκεΐ 

j μετά τής συζύγου του καί τών τεσσάρων 
| του τέκνων βιον είς άκρον φειδωλόν.

Ή το έκτισμένη δι’ άχυρώδους πηλοΰ 
μέ στέγην έκ πήλινων κεράμων καί βούων 
δι’ ών τό ύδωρ διϋλίζετο έν ήμεραις μ ε 
γάλης βροχής.

Οί τρεις βασιλείς καταβεβλημμενοι έκ 
τοΰ καμάτου Ικρουσαν την θύραν, καί, δτε · 
ό υλοτόμος την ήνοιξε, τόν παρεκάλεσαν 
ΐνα τοϊς δώσ·/) νά φάγίοσι καί τοϊς έπιτοέ- 
ψ'/| να κοιμηθώσιν έν τ'ίί καλύβτ] του.

Δυστυχώς ! καλοί μου ά'νθρωποι, 
τοϊς ειπεν ό Φλεριώ, δέν έ'χω η  μίαν κλ ί
νην δια τόν έαυτόν μου καί μίαν άθλίαν 
στρωμνήν διά τά τέκναμου·  δσον δέ αφο
ρά περι τροφές έν θά δυνηθφΛεν νά σας 
προσφερωμεν είμή ολίγα γαιόμηλα βρα- 
στα και άρτον άπό σίκαλιν. Ούχ’ ήττον 
ομως εισελ.θετε, καί, έάν δέν είνε δύσκολον 
θα προσπαθήσωμεν νά σας οΐκονομήσωμεν.

Εισήλθον. Τοϊς προσέφερον γεώμηλα, 
τα οποϊα κατεβρόχθισαν μετά μεγάλης 
όρεξεως, καί τοϊς παρεχώρησαν την κλ ί
νην τ;ον, ενθα έκοιμήθησαν μέ γεϊρας ήνω- 
μενας, έκτος τοΰ Γασπάρ, δστις ήγάπα 
τας βιωτικάς ανέσεις, καί δστις ήσφυκτία 
ευρισκόμενος μεταξύ τοΰ παχέος Βαλθά- 
σαρ καί τοΰ γ ίγαντος Μελχίωρ.

Την επιοΰσαν, πρό τοΰ έπαναλάβωσιτην 
πορείαν των, ό Βαλθάσαρ, δστις ητο ό 
μάλλον γενναιοδωρότερος έκ τών τριών, 
είπεν είς τόν Φλερ ώ.

— θ ά  σοί δώσω κατι τι δπως σέ ευ
χαριστήσω διά τήν φιλοξενίαν σου.

— Σ^ς έφιλοξενήσαμενπροθύμως, άλλα 
δέν ίλπίζομεν καί τίποτε, έντιμοι άνθρω
ποι ! απεκριθη ό υλοτόμος έκτείνων ταΰ- 
τοχρόνως τήν χεϊρα του.

Δεν εχω χρήματα, έπανέλαβεν ό 
Βαλθάσαρ, άλλά θά σοΰ άφήσω Ιν ενθύ
μημα. το όποιον θα «ξίζτι καλλήτερα, καί, 
έρευνήσας εν τώ θυλακίω του έξήγαγ · μ ι
κρόν  ̂ Ανατολικόν αυλόν, δν παρουσίασε 
ιΐς τόν Φλεριώ· καί έν ώ έκεΐνος δυσφο-

ρών έπί τ·7ί απάτν) του, έποίει μορφασμόν, 
ό Βαλθάσαρ έξηκολούθησε :

Εαν εκφρασητε μίαν ευχήν, πα ί
ζοντας επι του αυλοΰ τουτου θέλετε είσα- 
κουσθΤί  ̂παρευθύς. Λάβετε, μην άρνεΐσθε, 
καιμην αποποιεϊσθε ποτέ τήν ελεημοσύνην 
και τήν φιλοξενίαν είς τούς πτωχούς.

"Οταν οί τοεϊς βασιλείς μεταβαλόν- 
τες δρόμον εγενοντο άφαντοι, ό Διονύσι
ος Φλεριω ειπεν είς τήν σύζυγόν του, ή- 
τις διά τών χειρών της έ'παιζε πεοιφρο- 
νητικώς ρ,ϊ τόν αύλόν :

,— 'α3? ®iC5t!A0V καλλίτερον δώρον
άπ αύτόν τόν ^αύλόν, αν ήδύναντο· ούχ’ 
ήττον δμως θά δοκιμάσω αμέσως νά π α ί 
ξω ινα ίδω έάν δέν μ2ς πεοιέπαιξαν.

Μεθ δ ανέκραξε:
" Ηθελα να έχω διά τό πρόγευμά μου 
ενα λευκόν άρτον, Λιιίαν κρεατόπηττα καί 
μίαν φιάλην οίνου!

Είτα έ'πα ξε διά τοΰ μικροΰ αύλοΰ α- 
σμά τι εγχώριον, καί πάραυτα, πρός με- 
γίστην του εκπληξιν, είδεν έπί τ·/5ς τοα- 
π^ζης, λευκώ κεκαλυμμένης περιβλήυ.αα- 
τ ι ,  τόν ζητηθεντα άρ: ον, οίνον καί άοτό- 
κρεας.

Αφ ου έβ-βκιώθη περί τής δυνάμεως 
τοΰ αύλοΰ του δεν ήρκέσθη έ'ως έδώ, ά λλ ’ 
εζήτει π^ν δ,τι διήρχετο της κεφκλής 
του. Επαιζεν άπό τής πρωίας μέχρι τής 
εσπέρας. Απεκτησε νέα ένδύματα διά τήν 
σύζυγόν του κ ζ ί  τά τέκνα του, τράπεζαν 
μετ άφθονων φαγητών, καί έπειδή ήρκει 
να ευχηθήτι οπως τό lyr\ αμέσως,κατέστη 
εντός ολίγου είς τών πλουσίων τής έπαο 
χίας. Τέλος είς τήν θέσιν τής ήμιειρηπω ■

,  μ ε ν η ς καλυβης κα τεσκεύασεν υψηλόν μέ- 
γαρον, όπερ έπλήρωσε βαρυτίμων έπίπλ.ων 
και ταπήτων, τήν ήμεραν δέκαθ’ ήν έπε- 
ρατωθη η οικοδομή καί ή έπιπλοσ/.ευή 
ϊδωσε μεγάλην εορτήν δπως έγκαινιάση 
την νέαν του κατοικίαν.

Π^ριξ τραπεζης πλουσιως έσκευασμέ- 
ν/)ς και απαστραπτουσης έκ τοΰ φωτός 
και των αργυρών σκευών είχε συναθροίσει 
πάντας τους εςέχοντας τοΰ χωρίου. Αύτός

μετά τής συζύγου του κατέλαβεν ύψηλήν 
θεσιν, έν ώ μουσικοί τοποθετημένοι έν 
υψηλοτέρο: στ ' ^  έ'τερπον τούς διαιτυμόνας 
διά τών μρξλλ'.ν επαγωγών ήχων. Τέλος, 
ΐνά μή ή εορτή τ α ρ τ ό  παράπαν, 
ειχε δ ιατά ;ε ι  τί,ύ ; δούλους του νά μή 
αφίνωσι έφ’ οίαδήποτε προφάσει τούς 
οχληρούς καί τούς έπαίτας νά είσέρχωνται 
έν τνί αύλνί. καί μάλιστα έν τνί πύλη 
ειχε θεσει δύο φρικώδεις τήν οψιν θεοά- 
πόντας, οΐτινες σκοπόν siyov νά άπομα- 
κρυνωσι τους περιέργους καί τούς έπαίτας 
τών περιχώρων.

Ούτως, βέβαιοι δτι δεν ήθελον ένοχλη- 
θή ποσώς, οί κεκλημμενοι πάντες παοε- 
δόθησαν είς τάς ήδονάς τρώγοντες άπλή- 
στως ρο ώντες έςαίρετον οίνον καί γε-
λώντε : Ο.οοβωδώς.» Τ

Την εσπέραν έκείνην, οί τρεϊς μάγοι 
βασιλείς άφοΰ κατέθεσαν τά δώρά των 
εις τούς π ΐδας τοΰ βρέφους Ίησοΰ, έπα- 
νήρχοντο έκ Βηθλεέμ. Διερχόμενοι τό δά
σος, ανεγνώρισκν τό χωρίον, ενθα e l y  ον 
διανυκτερεύσει, είδ .ν τό κατάφωτον άνά- 
κτορον, και ό Γασπάρ είπεν άστεϊζομενος 
πρός τόν [βαλθάσαρ.

—  Είμαι περίεργος νά μάθω έάν ό άν
θρωπός μας δέν εκαμε κακήν χρήσιν τοΰ 
μικροΰ του αυλοΰ, καί έάν, καταστάς 
πλούσιος, έτήρησε τήν ύπόσχεσιν, ήν μό?ς 
εδωσεν, ότι θά ήνε φιλ.όφρων είς τούςπτω - 
χούς

—  ’Ίδωμεν, άπεκρίθη λακωνικώς ό Βαλ
θάσαρ.

Ενεδυθησαν ώς έπα ϊτα ι,  καί άφοΰ αν
τικατέστησαν διά ρακών τάς ώοαίας των 
έσθήτας, ένεφκνίσθησαν πρό τοΰ μεγάρου 
ζητοΰντες φιλοξενίαν διά τήν νύκτα· έ- 
πειδη ομως κακώς ΰποδεχθέντες ύπό τών 
φρουρών ανθίσταντο καί έπροξένουν πολύν 
θόρυβον, ο Φλεριω προέβαλεν άπό τοΰ πα·» 
οαθυρου την κεφαλ,ήν του καί είς τήν θ|αν 
τών επαιτών διέταξεν δπως άπολύσωσι 
κατ αυτών τούς κύνας, οΐτινες ααί ετοε- 
ψαν αυτούς είς φυγήν δαγκάσαντες τάς 
κνήμας.
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—  Τό προτ)σθανόμην ! ΰπετονθόρυσεν 6 
σκεπτικός Γασπάρ οΰτινος τό γαστροκνή- 
p.tov είχον δαγκάσει οί ακάθεκτοι κύνε;.

—  Τοΰτο, υπέλαβεν ό γίγας Μελχίωρ, 
είνε ικανόν να μήν τόν είσαγάγνι είς τόν 
παράδεισον ! . . . Θά μ.άθη ποιον στοι
χίζει ή μνησικακία τριών ρ.άγων βασι
λέων ! . . .

Έν τούτοις οί συμ.πόται Ιξηκολούθο»ν ευ
ωχούμενοι έν άπτώτω φαιδρότητι. Ειχεν έ- 
πιστη ό καιρός, των επιδορπίων, και ό Φλε- 
ριώ μέ μίαν μάχαιραν ά νά χεϊρας εμελλε νά 
δ'.αμελιση υπερμεγέθη πλακούντα, ότε ήκου- 
σεν έν τϊ} αυλή τους κωδωνισμ.ούς ταχυδοο- 
μικης άμάξης συρόμενης ύπό τεσσάρων σφρι
γώ ν τ ω ν και διά χρυσών έφιππίων σεσαγμέ- 
νων ίππων. Ό  Φλεριώ προέδαλλεν έκ νέου 
τήν κεφαλήν άπό τοΰ παραθύρου, και άφοΰ 
ειδεν ότι άφικνοϋντο ακόμη εύγενεϊς προ- 
σκεκλημμένοι, διέταςεν όπως τούς άν«δ;δά- 
σωσιν έν τάχει, αυτός δε ό ίδιος με μίαν δα- 
δα εις τήν χε~ρα προέδη είς ύπάντησίν των. 
Τότε ειδεν είσερχομένους τους τρεΤς μάγους 
βασιλείς μετά μεγαλοπρεπούς έπιδείξεως φέ
ροντας στέμμα έν τη κεφαλή και περιδε- 
δλημμένους πορφύραν και τιμαλφείς λίθους. 
Ο Φλεριώ, όστις ειχεν αναγνώρισεt τους 
αρχαίους του ξένους, ένεθαρρύνθη και μετά 
βεδιασμένας υποκλίσεις τους παρεκάλεσε νά 
λαδωσι μέρος είς τήν τράπεζαν.

— Ευχαριστώ! ειπεν ό Βαλθάσαρ ξηρως, 
δέν τρώγομεν είς τήν οικίαν ανθρώπου, όστις 
υποδέχεται κακώς τους πτωχούς.

— Σας συγχαίρω διά τόν τρόπον μεθ’ ου 
τηρείτε τάς υποσχέσεις σας ! άνέκραξεν ό 
Μελχίωρ διά της στεντόρειας φωνής του.

— Α ! απολύεις τους κύνας σου κατά 
των έπαιτων ! προσέθηκεν ό Γασπάρ- περί- 
μενε- θά σοΰ παίξω εν ατμα τό όποΤον ποτέ 
σου δεν ήκουσες ! . . . .

Και, έξάγων έκ τοΰ θυ/.ακίου του μικρόν 
αϋλόν, ομοιον έκείνου, 3ν ε?χον δώσει είς τόν 
Φλεριώ, έξέδαλλε φρικαλέους ήχους. Έν 
ριπή όφθαλμοϋ, ή τράπεζα, οί συμπόται και 
τό άνακτορον έξηφανισθησαν και ό υλοτόμος 
εύρέθη έκ νέου μόνος και γυμνός εμπροσθεν 
της ήρειπωμ.ένης καλύδης του μετά της συ
ζύγου του καί των ρακενδύτων τέκνων του.

— Εύτυχώς μοί μένει ό αυλός ! έσκέφθη.
Ά λ λ ’ είς μάτην ήρεύνα τά διάτρητα θυ

λάκιά του' τό φυλακτόν του ειχεν έξαφανισθη 
μ,ετά τών τριών μάγων βασιλέων.

Καί άπό ταύτης της έποχης συνειθίζουσιν, 
οσάκις κόπτουσι τήν β α σ ι λ ό π η τ α ν ,  νά 
φυλλάττωσιν έπιμελώς τό μερίδιον τών πτω- 
χών.

(Έκ τοΰ Lccture)
Andre Theuriet

Κ Ο ΙΜ Η Τ Η Ρ ΙΟ Ν

Ε ντός κοιμητηρίου 
φέρω αλγών τό βήμα 
πλησίον κόσμου κρύου 
παρα στενάζον μνήμα !

Μέ δάκρυα θολωμένα 
τα μ άτια  μου κυττάζουν 
σέ μνη'ματα κλεισμένα 
κορμιά να αναστενάζουν !

ΈκεΤ π&σα τοΰ βίου 
φοοντίς άπονεκροΰται, 
υπό ψυχροΰ μνημείου 
ε’κεΤ περικυκλοΰται !

Έ  αηδών θλιμμένη 
μέ πίκρα γλυκοψάλλει 
κάθε ψυχρό που μπαίνει 
’στο μνήμα νε^οΰ κεφάλι !

Τριγύρω τά λουλούδια 
τήν κορυφη'ν των κλίνουν 
και τ^αγουδυΰν τραγούδια 
πουλιά που δάκρυ χύνοον !

Τό κυπαρίσσι γέρνει, 
κάθε κλωνάρι κύπτει 
κι ή αύρα συνεπέρνει 
ο,τι φυλάκ·. π ίπ τει !

Ό  μαυρισμένο; τόπος 
μνημείου έπαράτου 
γεμίζεται άκόπως 
υπό κορμού δροσάτου !

ψυχή μέ σώμα ζώσα 
χαρίζεται ’στο χώμα  
και χά\6ται πετώσα !

Ά π ό  τήν υλη πνεύμα 
τό μνήμα Ξεχωρίζει 
κι εις τοΰ παντός τό ρεΰ·χα 
τ ’ άφίνει ν’ γυρίζη !
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Φευ ! τής ψυχής τό σκάφος 
έκεΤ καλύπτει κΰμα, 
ό μαυρισμένος τάφος, 
τ ’ άραχνιασμένο μνήμα !

Κάθε κλαρί που θάλλει 
έκεΤ δροσιά Οά πέρνη 
άπό νεκρό κεφάλι 
που μεσ’ τό μνήμα γέρνει !

Κ άθε κλαδί ανθισμένο 
τό γέλοιο σου οφείλε·, 
σέ γέλοιο πουν κρυμμένο 
σέ μαραμένο "χείλη !

ΤΩ κόσμε, πώς πλανασαι 
θν^τέ τ ι σ’ αναμένει ! 
εδώ δέν συλλογαααι 
πώς μαΰρο μνήμα χαίνει !

ΤΩ κόσμε, κόσμε σ:ασου 
μή προχωρεΤς τό βήμα 
τήν Οέσι σου στοχάσου 
και βλέπε πρό; τό μνήμα !

Σήμερον ζής και είσαι 
μα αυριον ποιος 'ξεύρει 
αν είς τόν τάφο κεΐσαι 
αν είς τό μνήμα σ’ εύρει !

Τέττιξ.·
■»—  -

Η ΑΛ Λ Η Λ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ

Π Α Ρ Α  Τ Ο Ι Ι  Ι Ϊ 1 Ι Κ Ρ Α Ι Ι Α Ν 0 Ι Σ
‘ Η υπό τόν ανω τίτλον έν τώ Συλλόγω «Παρνασ

σό;» άναγνωσΟεΤσα τόν παρελθόντα Νοέμβριον πραγ
ματεία  του διαπρεπούς τών παρ’ ήμΐν λογίων κ. Ί -  
οιακείμ Βαλαβάνη ε’κδοΟεΤσα και ε’ν ιδιαιτέρω φύλλα· 
δίω άπεστά)η καί ήμιν εύμενώς ύπόίτοΰ γράψαντος. 
Του εΟνικωτάτου καί υπό πάσαν εποψιν κοινωφελούς 
τούτου αναγνώσματος άποσπώντες μεταφέρομεν είς 
τάς στήλας ημών τόν λίαν εκφραστικόν αύτοΰ επίλο
γον, λυπούμενοι διότι τό στενόν τοΰ χώρου δέν επι
τρέπει ήμΤν νά δημοσιεύσωμεν άκεραίαν τή/ πραγμα
τείαν τοΰ κ. Βαλαβάνη.

Λοιπόν έκ τών είοημένων έμάθομεν οτι 
υπάρχει καί μεμακουσρ.ένη τις γωνία  γής> 
είς τό διηνεκές κάτοικουμένη ύφ ’ ά γνώ ν 
Ε λλήνων, ώς υμείς, οτι ή μεγκλν) α ΰ τ7! 
όμάς ΰπέστη καί ετι ύφ ίστατα ι τοΰ ξένου 
κατακτητοΰ τόν ζυγόν, οτι διά παντοιων 
καί ΰπερανθρώπων προσπαθειών διετήοη- 
σεν ώς π ίστη Έστιάς τόν σπινθήρα τοΰ 
έθνισμοϋ άλώβητον ρ·έχρι τ η ;  σήμερον.

ώσαύτως όμως έπείσθημεν έπαρκώς δτι 
τοΰ λοιποΰ, ϊνα έν καιρώ χοησιμοποιηθή 
δεόντως ό σπινθήρ ούτος, απα ιτε ίτα ι  ά '  
ρωγή τις έ ν τ ε ΰ θ ε ν ,  σΰναψις δεσμών 
έθνικών, καί μάλιστα λίαν κατεπείγουσα, 
bioTt οί περί ήμας εχθροί— καί δέν είναι 
ολίγοι— άτυχώς δέν καθεύδουσιν, άλλά 
καοαδοκοΰσι μετ’ άγρυπνου τοΰ δμμκτος 
τόν κατάλληλον χρόνον ΐνα έπιπεσωσι καί 
σφετερισθώσι τά  άπ’ αιώνων κεκτημένα 
δικαιώματα τνϊς μητροπόλεως τοΰ δλου 
Έλληνισμοΰ. "Αν ·ί) φωνή μου ήδύνατο 
νά άκουσθη μέχρι τών ΰψηλοτέρων στρω
μάτων τής Κοινωνίας ήμών, θά έφώνουν 
δι’ όλης τής ισχύος τών πνευμόνων μου: 
Φ ύ λ α κ ε ς  τ ο ΰ  έ θ ν ο υ ς ,  γ  ρ η γ ο- 
ρ ε ϊ  τ ε  ! Ενόσω είναι καιρός καί δέν εθε- 
σαν ακόμη άμφοτέρους τους πόόας έπί 
τοΰ έλληνικωτάτου έκείνου έδάφους οί με
γάλοι τής γής, όφείλομεν π ά ν  τ ε ς νά 
άνανήψωμεν καί νά έργασθώμεν έθνικώς 
καί είλικοινώς, ώστε δταν, συν Θεώ, σνι- 
μάννι καί διά τούς ατυχείς έκείνους αδελ
φούς ήμών ευοίωνος ή άπό τοσούτων α ι
ώνων μετά παλμών καρδίας προαδοκωρέ- 
νη ώρα, νά μή άκούσωμεν τό απελπιστ ι
κόν Ε ί ν α ι  π λ έ ο ν  ά ρ γ ά !  καί νά 
μή πάθωμεν δ,τι άτυχώς, ι’σως άνεπι- 
στοεπτεί, έπάθομεν έν έλληνικωτάταις 
χώραις, διότι οί φρόνιρ-οι άνθρωποι καί 
τά  διά τό μ έ λ λ ο ν  αύτών σκεπτόμενα 
ίθννι δέν jj.e x tx ro tva ir ,  άλλά  r z p o r n o v -

Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝ 1 0 ‘  K0i»SG‘
Μία έκ τών μάλλων περιέργων έφημε- 

οίδων ττ,ς Εύοώπν,ς— καί ίσως τοΰ κόσμου 
— δημοσιεύεται έν Βιέννν). ’Ιδιοκτήτης 
αύτής τυγχάνει ό Αύτοκράτωρ Φραγκί
σκος ’Ιωσήφ τής Αυστρίας, δστις έκδίδει 
αύτήν πρός δφελος έαυτοΰ καί ούχί τοΰ 
κοινοΰ- οί λόγοι δέ δι’ ούς πράττει τοΰτο 
είναι αύτό τοΰτο θαυμάσιοι. Τά συμφέ
ροντα τοΰ κράτον; άπαβχολοΰσι τό π λ ί ϊ -



στον τοΰ χρόνου του, καί ώς έκ τουτου ! 
έλάχιστα ευκαιρεί δπως άναγινώσκν) τας 
ήμερησίας της Βιέννης έφημεοίδας. Πα- , 
ρεκ,τός δέ τούτου καί έάν ηυκαίρει, τα 
περιεχόμενα τών έφημερίδων τούτων δέν 
6ά Ικανοποιούν τάς θελήσεις του, διότι 
μία τών πρωτίστων του επιθυμιών είνε 
οτι, θέλει νά γνωρίζ·/) ούχί μόνον τά  
συμβαίνοντα έν τώ πεπολιτισμένφ κόσμ<ρ, 
άλλά καί παν ο,τι λέγεται έν Ευρώ*'/) 
καί ’Αμερική περί τής Αυστριακής Κυ- 
βερνήσεως. Όπως ίκανοποιή δέ την ζε- 
σιν του τ χύτην θά τφ  έπεβαλλετο ή ά- 
νάγκν1 νά φυλλομετρή εκατοντάδας έφη- 
μεριδων καθ ήμέραν, άλλά τότε πολλά 
πεοί τε αύτοϋ καί τής Κυβερνήσεώς του 
γραφόμενα θάδιέφευγον βεβαίως τήν προ
σοχήν του. Ω σαύτως έάν άπησχόλει ο
λόκληρον έπιτελεΐον γραμματέων, σκοπόν 
έχοντων νά έοευνώσι τάς έφημερίδας καί 
άποσπώσι τά  άπαιτούμενα άρθρα, πάλιν 
δέν θά ίμενε περισσότερον ευχαριστημέ
νος διότι δέν θά ειχεν είς τήν διάθεσίν 
του τόν άταιτούμενον χρόνον νά άναγι-  j 
νώσκη τήν σωρείαν τής ύλης, ήν θά τώ 
ένενείριζον ούτοι καθ έκάστην. Ό  Αύτο- 
κράτωρ ομως θέλει ειδήσεις, καί τοιαύτας 
άρύεται άφθονωτέρας καί σπουδαιοτέρας 
παντός άλλου έν τώ  κόσμφ έκ της «Αύ- 
τοκρατορικής Έπιθεωρήσεως.»

Ή  σύνταξις τής έφημερίδος ταύτης εΐ- 
νε τόσον μοναδική δσον καί ό σκοπός τόν 
οποίον έκπληροι. Τό Αΰτοκρατοοικόν γρα- 
φεϊον τών ειδήσεων δπερ είνε σχεδόν δια
μέρισμα τοϋ Κράτους, εκδίδει αυτήν αν
τ ί  200000 φράγκων έτησίως. Ό  διευθυν
τής τού γραφείου, οστις τυγχάνει έπίση- 
μος Κυβερνητικός υπάλληλος βοηθεΐται 
ύπό διαφόρων υποδιευθυντών, έ’καστος 
τών όποιων ύποβοηθεϊται καί ούτος ύπό 
σώματος ήσκημμένων γραμματέων.

Ό τ α ν  οί τελευταίοι ούτοι περατούσι 
τό ϊργον των, ή έφημερίς έγχειρίζεται 
είς άοιθμόν τ ινα  διαπρεπών καλλιγράφων, 
έργων τών οποίων είνε νά δίδωσιν είς 
αύτήν τούς τελειοτέρους χαρακτήρας.

‘Η έργασία άρχεται πρό τής ήοϋς, δτδ

δηλ καταφθάνει τό κομίζον τάς έξωτε- 
οικάς έφημερίδας τραΐνον. ΕΙσάγονται έν 
τώ γραφείω καί ταξινομούνται κατα χ ω 
ράς καί έθνη. Έκεϊ ευρίσκει τις έγκριτους 
καί πάσης γλώσσης Εϋρωπαϊκάς έφημερί- 
δας, έπίσης δέ διάφορα Αύστριακα φύλλα 
δευτεοευούσης αξίας άντιπροσωπεύοντα 
τ άς διαοοοους δ', ανεκτούς τ /j ς Αυτοκρα 
τοοίας. Άοοϋ τακτοποιηθή ό πΛόριος 
σωρός τών έφημερίδων, οί γραμματείς έ- 
πιλαμβάνονται τοϋ Ιργου των. Εκαστη 
έφημερίς εξετάζεται μετά προσοχής, καί 
έπί τή άπλή μνεία τής Αυστριακής Κυ- 
βεονήσεωί καί τής Αυτοκρατ ορικής Οικο
γένειας φέρεται, γραμμή τις διά κυανού 
U-ολυβδοκονδύλλου έπί τοϋ ποιούντος τήν 
μνείαν άρθρου, καί τ ίθετα ι κατά μέρος ή 
έφημερίς.' Κατ’ αύτόν τόν τρόπον οί έν- 
τεταλμένοϊ τήν άνάγνωσιν περατοϋσι τό 
Ιογον των, με θ’ δ αί σεσημασμένα-, εφη
μερίδες άποστέλλονται εις τούς ύποδιευ- 
θυντά ',  οΐτινες άναγινώσΛουσι τά άρθρα 
μετά προσοχής καί έμβαθύνουσιν είς αυτά 
δσον τό δυνατόν περισσότερόν.

Είνεανάγκη, βεβαίως, νά μεταφρασθώ- 
σιν δλ* τά* ξένα άρθρα είς τήν Γερμανι
κήν, έπειδή είς τοιαύτην γλώσσαν γ ίνεται 

ι ή έπιθεώρτ,σις. Ή  έργασία αυτη άπα ιτε ϊ 
πολύν χρόνον, καί δέν δύναται να άνα- 
σταλή, έ"πειδή αί ξέναι κρίσεις άποτελοϋ- 
σι το* σπουδαιότερον μέρος έν τή έπιθεω- 
ρήσει.

Πεοατουμένης τέλος καί τής εργασίας 
ταύτης έ ίκειται καί ή τελευταία επι
χ ε ιρ ε ί ς  είς τήν σύνταξιν τής παραδόξου 
ταύτης έφημερίδος. Η νύξ είνε προκεχω- 
ρηκυϊα, καί όμως ή έφημερίς πρέπει νά 
ηνε έτοίμϊ) κατά τάς 2 π. μ. "Ανθρωποι 
τελείως έν τή γραφική έξησκημένοι άπο- 
τελειούσι τόεργον. Παραλαμβάνουσι τά 

ι σταχυολογνίθ ντα άρθρα καί κάμνουσι τρία 
i  αντίγραφα — εν διά τόν Αύτοκράτορα, 

ετερον διά ιόν έπί τών Εξωτερικών ΰ τουρ- 
γδν, καί τρίτον διά τόν Μυστικοσύμβου- 
λον’ τού Κράτους. Τέταρτον άντίγραφον 
ουδέποτε γ ίνετα ι,  καί έπί τών τριών εκεί
νων οΰδέν ·ν βλέμμα επιτρέπουν νά ρίψ·/)

πάς άσχετος μετά τοϋ γραφείου. Τό ’ διά 
τόν Αύτοκράτορα προωρισμένον άντίγρα
φον γ ίνεται έπί ωραίου λινοϋ χάρτου καί 
έπί κεφαλής τής πρώτης σελίδος υπάρχει 
τελείως έξειργασμένος δ τίτλος, aJour- 
nal-Revue Fur Sio Majestraden Kaiser»

Συνήθως ή έφημερίς αυτη περιλαμβά
νει άπό 16 ε’ως 20 σελίδας· είς ομαλούς δ- 
μως καιρούς, δτε αί έπικρίσεις σπανίζου- 
σιν, αί σελίδες περιορίζονται είς τάς 4 ή 
5. Είναι τακτ ική  ή συνήθεια τοϋ Αύτο- 
κράτορος νά άναγινώσκν) τήν «Έπιθεώ- 
ρησιν» ευθύς ώς έγείρεται έκ τοϋ ύπνου 
ούδείς δε μονάρχης έν Εΰρώπν) έγείρεται 
ένωριτερον αυτοϋ.— καί έάν άρθρο ν τ ι  ε ί 
νε εκτάκτου σπουδαιότητος, προσκαλεΐ 
τόν Υπουργόν του είς διάσκεψιν έπί τού
του. Άναγινώσκει τήν έφημεριδα απ’ αρ
χή μεχοι τέλους, καί ούτω μανθάνει καθ’ 
έκάστην πώς θεωρείται αυτός τε καί ή 
Κυβέρνησίς του ύπό τών πεπολιτισμένων 
έθνών τής γής. Τά άρθρα δυνα όν νά ή- 
νε παλαιά , έπειδή κατά γενικόν κανόνα 
γίνονται παλαιά έν μια ήμέαα, δι’ αύτόν 
όμως είνε νέα, καί μειζονος άλλων τινών 
σπουδαιότητος.

Ευνόητον δτι ποθεϊ τήν «αλήθειαν, ό- 
/ ν;ν την άλ,ήθειαν καί ouδεν άλλο έκτος 
τής άληθείας», άδιάφορον πόσον βάναυσος 
καί εχθρική ένδεχόμενον νά ήνε. Αί έγχώ- 
ριοι έφημεοίδεςπολλάκις δριμείαςπεριέσχον 
κατάτοϋΑυτοκρατορικοϋ πρίγκηπος παρα
τηρήσεις κκί ό άρχηγός τούγραφείου ‘μετά 
τρόμου άνεγίνωσκεν αυτά :,  πλήν επόμενος 
τα ΐς  δ ιαταγαϊς τού Αύτοκράτορος καί 
φοβούμενος μή έπιορκήσν), έσημείου ταύ- 
τας έν τή έφημερίδι, καί ό Αύτοκράτωρ 
τάς άνεγίνωσκε καρτεοικώς.

Απεγνωσμέναι αύτό τούτο ποοσπάθειαι 
κατεβλήθησαν πλέον ή άπαξ παρ’ ιδιωτών, 
όπως αποκτήσωσι φύλλ,ον τ ι  τής έπισήμου 
ταύτης έφημερίδος. Έστάθη άδύνατον.

(Έκ τοϋ ’Αγγλικού)

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ.
F"' Τ ά  ύ π ο θ α λ ά η ο : »  oivOvj

Έν τοίς έγκάτοις τής υδρογείου ή θά
λασσα είναι πλήρης ζωής. ’Αλλόκοτοι τό 
σχήμα πλήν χαρ,εντες θάμνοι, αί γοργο- 
νίαι, αί ΐσιδες, άναπτύσσουσι τά πλούσια 
ριπιδοειδή των φυλλώματα· τό κοράλλιον 
άναπετάννυσι τούς έρυθροχροους του βρα
χίονας ύπο τά  κύματα.

Ε γγύ ς  τών διαγελωσών ποικιλοχρόων 
πρασιών άρχονται τά λιθόφυτα, άνατεί- 
νοντα πολυπληθείς βραχίονας ύπερύθρω 
χιονώδει κεχρωματισμενους χροιά παρεμ- 
φερεϊ τή τών ροδακινεών καί μηλεών.

Οί λειμώνες καί τά όάση μας φαίνονται 
έ'ρημα καί κενά παραβαλ.λόμενα πρός τά  
τής θαλάσσης. Εκατομμύρια φυτών μα- 
λακοσάρκων καί πηγματωδων παραδόξων 
σχημάτων καί ζώα δμοια πρός φυτά οί- 
κούσι τάς άχανεΐς ταύτας ύδατοσκεπεϊς 
π διάδας.

Ή  θαλνασσία άνεμώνη έπιδείκνυσι τό 
ώχρερυθρον ή τό πρός άστέρα έκ γρανί
του κυάνω πεποικιλμέ ον προσόμοιον άν
θος της, καί ε ίτα , μόλις έξέλθη τού κά- 
λυκός της άνεμώνη νέα, διαλ.ύεται καί έ- 
ξαφανίζεται.

Μείζων ετι παοατηρεΐται ποικ ιλία έν 
τή άλκυονίδι άπκντώστ) ύπό πάσαν μορ
φήν καί πάσαν χροιάν· άναπτύσσεται αυ
τή έν σχ_ήματι ριΛιδίου, αιμασιάς θα- 
μνοειδοϋς ή στρογγυλούται έν εί’δει κομ- 

] ψής καλάθου.
Ό τα ν  κύψητε άνωθεν άλιτενοϋς τίνος 

έκτάσεως παρατηρείτε ύπό τό ύδωο τόν 
βυθόν τοΰ τάπητος, πρασινίζοντα έκ τών 
άστοαιών καί τών άκτινωτών, τάς πρός 
χιονοσφαιρίδια όμοιαζούσας φουγγίας 
(fuugics) τούς λαμπροχρώμους μεανδρί- 
τας.

Ύπεράνω τοϋ ύποβρυχίου τούτου κό
σμου, αί μεγαλοπρεπείς γοργονίαι καί αί 
δενδρώδεις ί'σιδες, κυμαίνονται ώς ίτέαι 
ή ταλαντεύονται ώς φοίνικες σχν,ματί-



ζουσαι μεγαλοπρεπή δόλον. Μεταξύ τών 
δένδρων ή πλυμαρία (plumaria) περιελίσ- 
σει σπειροειδώ; τό σώμά της, δπερ θά έ- 
ξελάμβανέ τις ώς οστλιγγας αμπέλου, 
συνενοΰσα τά διάφορα αύτοΰ μέρη διά 
τών λεπτοφυών καί ελαφρών λαμπροχρό- 
ων κλωνίων της.

/V. Ε ύ φ υ ια  τώ ν  ά γ ρ ιω ν  Ά μ ε ·

Ο ΐ έ ρ υ θ ρ ό δ ε ρ ί λ ο ι  ά γ ρ ι ο ι  
τής Βορ. ’Αμερικής έξετάζοντες τά  ίχνη 
τών ποδών ΰπολογίζουσι την ημέραν κ α ί ’ 
ην ελαβε χώραν κατασκήνωοις τις , τόν 
αριθμόν τών περιηγητών καί την ποσότη
τα  τών ΐππων των.

Είς τών άγριων τούτων παρετήρησεν 
δτι τό θήραμα, δπερ ειχεν άφήσει έν τ'7ί 
καλύβγ) του είχε κλαπή· εοοιψε βλέμμα 
περί αύτόν καί άπήλθεν έπί τά ίχνη τοΰ 
κλέπτου.

Συναντήσας γυναίκας τινας τάς ήρώ- 
τησεν αν είοον κ ο ν τ ό ν τ ινα  γ έ ρ ο ν  
από την φυλήν τών ά σ π ρω ν, ώπλισι/.έ- 
νον διά κ ο ν τ ο ΰ τ ο υ φ ε κ ι ο ΰ  καί 
άκολουθούμενον άπό μ ι κ ρ ό  σ κ υ λ ί 
μ έ κ ο ν τ η ν ο υ ρ ά.

Εις την καταφατικήν αύτών άπάντη- 
σιν ό άγριος τάς διεβεβαίωσεν δτι δ πε
ριγράφεις άνθρωπος τώ είχε κλέψει τό κ υ- 
ν ή γ ι τ ο υ - τόν ήρώτησαν, πώς περιέ
γραφε μετά τοσαύτης άκριβεία; άνθρωπον, 
ον δέν ειχεν ίδεΐ.

Απεκριθη : « ’Ξέρω πώς δ κλέφτης είναι 
κ ο ν τ ό ς, διότι εβαλε λιθάρια γ ια  νά 
φτάστ] ςτό μέρους ’ποΰ είχα κρεμασμένο 
τό * υ ν ί  γ ι μ ο υ·—  ’ξέρω πώς είναι 
γ έ ρ ο  ς,διότι έπήραάπόκοντά τάπατήμα
τά  του καί είδα πώς Ικανέ πολύ μ ι- 
κ ρ  α ϊ ς δ ρ α σ κ ε λ ι α ΐ  ς·— ’ξέρω πώς 
είναι ά σ π  o ο ς γ ια τ ί  γυρίζει τά πόδια

_ » \ ν Τ , ψ „του προς τα οςω εν ω περιπατν)·—  ξέρω 
πώς τό τ ο υ φ έ κ ι  τ ο υ  είναι κ ο ν τ ό  
άπό το σημάδι ’ποΰ εκαμε τό στόμα τοΰ 
σωλήνα του ’στη φλούδα τοΰ δένδρου ’ποΰ 
ήταν ακουμπισμένο·— ’ξέρω πώς τό c x ’j-

λ ί τ ο υ  είναι μ ι κ ρ ό  άπό τά  π α τή 
ματα του, καί πώς εχει κ ο ν τ ή  ν ο υ ρ ά  
από τά σημάδια ’ποΰ άφησε δταν τήν έ- 
κούναε τήν ώ^α ’ποΰ δ άφεντης του ί -  
κλ ;φτε  τό κ υ ν ή γ ι μ ο υ ! »

Ε Λ Ϊ  τεα κ α ί  α π ο τ έ λ ε σ μ α .

Βυφφόν, δ διάσημος φυσιολόγος, είχε 
ποοσκαλέσει ημέραν τινά είς γεΰμα όμι
λόν διακεκριμμένων λογίων. Μετά τό πέ- 
οας τοΰ γεύματος πάντες οΐ δαιτυμόνες 
κατήλθον ε’ις τόν κήπον. Ή  ήμέρα ήτο 
έκτάκτως θερινή. ’Εν τώ μέσφ τοΰ κή
που έ'κειτο έπί τίνος στηλοβάτου μεγάλη 
ΰαλίνη σφαίρα, τήν όποιαν τυχαίως τις 
τών περιπατητών ήγγισε διά τής χειρός. 
Πρός μεγίστην του εκπληξιν ειδεν δτι ή 
σφαίρα ήτο θερμοτέρα έν τω σκιερώ αύ- 
τής μέρει, παρά έν τώ πρός τόν ήλιον έ- 
στραμμένω. Τής άνακαλύψεως ταύτης ϊ -  
σπευσε νά χαταστήσν) ένημέρους καί τούς 
έτέοους συν δέλφους του, οΐτινες ευθύς 
ποοσήλθον δπως πεισθώσι περί τοΰ πράγ
ματος. Τις ή α ίτ ια  τούτου ; Ζωηρά συ- 
ζήτησις έπηκολούθησε, διαρκούσης τής ό
ποια ; π£ς φυσικός νόμος έτέθη είς ενέρ
γειαν. Έ π ί τέλβυς οί λόγιοι μας συνεφώ- 
ν/;σαν άποδώσαντες τό παράδοξον τοΰτο 
αποτέλεσμα είς τούς νόμους τής άντανα- 
κλάσεως κ .λ .π .  Ό  φιλοξενών δμως αύ- 
τούς ούδόλως έπείθετο, διό, προσκαλέσας 
τον κηπουοόν. «Είπέ μας, παρακαλώ, τώ 
ειπε, διατί ή σφαίρα αυτη είνε θερμοτέρα 
είς τό σκιερόν αυτή ; μέρος, παρά εις το 
πρός τόν ήλιον έστραμμένον;»

«Δ ιότ ι» , άπήντησεν δ κηπουρό;, «μό- 
λ ι ;  τώοα τήν έγύρισα έκ φόβου μήπως 
σπάση, έκ τή ;  μεγάλής θερμότητο; »

"Αμα τή  λ ή ψ ε ι  του παρόντος ή καί 
τοΰ επομένου φ ύ λλο υ  παρακαλοΰμεν  
τούς επ ιθ υμ ο ΰντα ς  νά  έξακολουθήστι ή 
πρός α υτο ύς  ά πΟ ίτο λήτοΰ  φ ύ λ λ ο υ  νά 
πέρ ιψωσιν ή ρ ν  τή ν  συνδρομήν τ ω ν ,


