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Δ', ΤΡΙΜΗΝΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ

1 Το Ανυπέρβλητον κώλυμα,

Ή παρά τήν πρωτεύουσαν της Ούνυανυ- 
έμβης άραβική αποικία Ταβώρα, τήν οποίαν 
περιηγηταί προγενέστεροι, ό Βύρτων, ό Σπήκ 
καί ό Γράντ, άναφέρουσιν ύπό τό όνομα Κα
ζέ, εΐναι τό κυριώτερον καθίδρυμα, τό όποιον 
οί Άραβες της Μασκάτης καί της Ζανζιβά- 
ρης έχουσιν έν τ?ί κεντρική Αφρική. Κατά 
τάς ήμέρας της είς τά μέρη έκεΐνα άφίξεως 
τοΰ Α. Στάνλεϋ, ή άποικία έκείνη περιείχε 
χ ιλ ίας περίπου οικίας, οί δέ κάτοικοι αύτής, 
Ά ραβες Ζανζιβαριται 
καί ιθαγενείς, πρέπει 
νά άνήρχοντο είς πεν- 
τκκισχιλίους. Ή πε- 
διάς, έφ’ ής ή πόλις 
αΰτη είναι έκτισμένη, 
κχίτοι σπανίζουσα δέν
δρων, εϊναι εύφορωτά- 
τη· αγροί όρυζίου, ση
σαμιού, γεομήλατν, ά- 
ραβοσίτου καί άλλω ν  
γεννημάτων καί ποί
μνια πολυάριθμα έκά- 
λυπτον αύτήν. Περί 
τάς κατοικίας των ο{
Ά ραβες έκαλλτέργουν 
σίτον, δένδρα καρπο
φόρα, κρόμυα, σκόρο- 
δα καί λαχανικά· ά
παξ δέ τοΰ έτους του
λάχιστον μεταφέρου- 
σιν έκ της παραλίας 
κα? παν δ,τι έκ τών 
άναγκαίων δέν παρά
γει ό τόπος.

Τήν ημέραν καθ’ 
ήν οί οδοιπόροι είσηλ- 
Οον είς Κουικουροΰν, 
ό διοικητής της Τα- 
βώρας, Βέν Σελίμ κα
λούμενος, όστιςδιατρί- 
βων έν τ·7ί πρωτευού- 
ση τών ιθαγενών, ύ-

πεδέχΟημετάπολλης φιλοφροσύνης τούς ξέ
νους ’ όδηγήσας είς τήν οικίαν αύτοΰ τόν κ. 
Στάνλεϋ παρέΟεσετράπεζανπρογεύματοςμετά 
τό όποΐονήρξατονά έρωτα τά νέα. «Νέα γρά
φει ό κ. Στάνλεϋς, έκτης όδοΰ, νέα έκ Ζανζιβά- 
ρης, νέα έκ Μασκάτης, περί τών άρχαίων 
γνωρίμων κτλ.

— «Που εύρίσκεται τώρα όΧ ατζΐίΆ βδαλ- 
λάχ  έκεΐνος, δστις πρδ δώδεκα έτών ήτο εδώ
μετά τοΰ Σπηκ ;

—  Τόν Ά βδαλλάχ  
έκεϊνον ημείς όνομά- 
ζομεν Βύρτονα· ήδη 
είναι πρόξενος έν Δα- 
μασκώ. Όσον δέ περί
τοΰ Σπήκ έ®ονεύΘη4 * 1
είς τό χυνήγιον.

—  Ο ύαλλάχ ! ό 
Σπήκης άπέθανε! θλι
βερόν, θλιβερόν ! Τί ε
ξαίρετος άνθρωπος !

—  Ά λ λ ’ είπατε 
μοι, έπανέλαβον, ποΰ 
είναι ή Κ α ζέ ;

—  Δέν είξευρω.
—  Πώς; ά λ λ ’ ήσθε 

έκεΐ μετά τοΰ Βύρτω- 
νος, μετά τοΰ Σπήκ 
καί άκολούθως μετά 
τοΰ Γράντ. Ό Βύρτων
καί ό Σπήκ δέν κατώ-* »
κουν είς τήν οικίαν 
τοΰ Μουσά Μζουρί;

— Ναι, ά λ λ ’ έν Τα
βώρα.

—  Τότε *ποΰ είναι 
αύτή ή Καζέ; Ερωτώ  
πάντας καί ούδείς δύ- 
ναταινά μοί είπή. Καί

=r εν τούτοις το μέρος 
όπουί ήνταμώθητε* έ- 

-*· κείνοι όνομάζουσινου-

ΚάτΜχος vffi Ούγογγώ. (σελ. 226.)
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—  Ποτέ μου δέν ηχούσα τό όνομα τοΰτο. 
Ά λ λ ά  . . . κατά τήν εγχώριον γλώσσαν καζέ 
σημαίνει βασίλειον ίσως ώνόμασαν οΰτω τ),ν 
θέσιν οπου κατέλυσαν. Πάντοτε έπεσκεπτό- 
μην αϋτοΰς αί δέ οίκίαι είς άς κατώκουν η
σαν καί αί δύο έν Ταβώρα. Ά λ λ ’ ήδη πρέπει 
νά σοί δείξω καί τήν ΐδικήν σου οικίαν αΰτη 
εύρίσκεται είς τό χωρίον Κουικάραν, τό ό
ποιον απέχει μίαν ώραν τής Ταβώρας.»

ΈγερΟέντες λοιπόν τής τραπέζης μετέβη- 
μεν είς τήν έν μέσω λόφων εύρισκομένην 
Κουικάραν φΟάσαντες είς τό χωρίον εδρον 
παρά τήν Ούραν τής είς έμέ προσδιορισΟείσης 
οικίας τούς άχθοφορουςμου Μαθημένους παρά 
τά δέματά των.

«Είσέλθετε, μοί ειπεν ό Βέν Σελήμης, αύ
τη ή οικία εΐναι διά σας, ιδού Οέσις διά 
τούς ανθρώπους σας, αι άποθήκαι, ή φυλακή, 
τό μαγηρεΐον. Έκεΐ Οά ύποδέχεσΟε τούς Ά 
ραβας. Τό μέρος εκείνο είναι διά τόν σύντρο
φόν σας,' τοΰτο δέ δι’ ύμας· ιδού ό κοιτών, 
τό λουτρόν, Οέσις διά τήν πυρίτιδα οπλοθή
κη κτλ.»

Πολύ άναπαυτική ήτο ή Αφρικανική έκεί
νη οικία* ήθελε δέ κινήσει τάς ποιητικάς χορ
δάς μας έάν μόνον καιρόν είχομεν νά σκεφΟώ- 
μεν περί αύτής· άλλ’ έπρεπεν άμέσως νά έ- 
ξασφαλίσωμεν τάς πραγματείας και νά πλη- 
ρώσωμεν τούς άχΟοφόρους, τών όποιων ό 
χρόνος τής συμφωνίας έκεΐ έληγε. Μετά τήν 
διευθέτησιν καί τήν πληρωμήν μόλις ήρχισα 
νά πεινώ καί σειρά δούλων μοί έφερον διάφο
ρα δώρα έκ μέρους τών Αράβων. Τήν άκό- 
λουθον ήμέραν τά ύψηλά τής Ταβώρας πρό
σωπα ήλθον νά μέ συγχαρώσι διά τήν αίσιον 
άφιξιν μου. Οί πλεΐστοι τών έπισκεφθέντων 
με ήσαν "Αραβες τοΰ Όμάν, τινές οέ έκ τής 
’Αφρικανικής παραλίας. "Ησαν αύτοί εκείνοι 
οίτινες τήν προτεραίαν μοί έπεμψαν τά δώρα 
έκεΐνα. Ούτοι πάντες έζων έν άφΟονία καί πο
λυτελεία. Μετ’ όλιγοχρόνιον τυπικήν έπί- 
σκεψιν έκαστος άνεχώρησεν είς τά ίδια.

Τρεΐς μετά τοΰτο ήμέρας άκολουΟούμενος 
ύπό 18 έκ τών άνθρώπων μου, μετέβην νά 
άποδώσω τήν έπίσκεψιν. Πρώτον έπεσκέφΟην 
τόν πλούσιον κτηματίαν Βέν Ά λή . ’Ακολού
θως μέτέβην είς τήν οικίαν τοΰάρχοντος Χα- 
μίτ Βέν Άβδαλλάχ, οπου καί ευρον μεγάλην 
σύναξιν. Εφθανον άκριβώς τήν ώραν καθ’ ήν 
έμελλον νά συγκροτήσωσι συμβούλιον πολε
μικόν, είς τό όποιον προσεκλήθην καί έγώ νά

λάβω  μέρος. Έπρόκειτο δέ περί έγχωρίου 
τινός άρχηγοΰ, Μιραμβώ κα λουμένου, όστις 
εύρίσκετο είς άδιακόπους πολέμους μετά τών 
γειτόνων του άρχηγών. Ό Μιραμβώ ούτος 
έξ άπλοΰ άχΟοφόρου κατωρθώσας νά άνέλθη 
διά παντός αθεμίτου τρόπου είς τό άνώτατον 
τοΰ απολύτου άρχοντος άξίωμα, ούδέν έτε
ρον έσκέπτετο ή πώς νά διαρπάση τάς περι- 
οικούσας φυλάς. Αεηλατήσας τινάς έκ τών 
πλησιοχώρων φυλών τόσον είχεν ύψωθή κατά 
τό φρόνημα ώστε πρός πάντας έφέρετο ά- 
φΟαδέστα.τα, Άφοΰ έφερε τόν πόλεμον μέχρι 
Ούβίνζης καί Ούκονόγγου, άς χώρας ήρήμω- 
σε κατασφάξας αύτών τούς κατοίκους, έζήτει 
πόλεμον καί μετά τοΰ άρχηγοΰ τής Ούνυα- 
νυέμβης, Μκαζιχούα. Έπειδή δέ οί παρά 
τήν πρωτεύουσαν τοΰ άρχηγοΰ τούτου άποι- 
κοι Άραβες ήρνήθησκν είς τόν άρπα- 
γα Μιραμβώ τήν οποίαν τοΐς έπρόβαλε 
κατά τοΰ παλαιοΰ φίλου των προδοσίαν, ό 
άρπαξ διέκοψε τήν μεταξύ Ούζιζής καί Ταβώ
ρας (άμφοτέρων Αραβικών άποικιών) συγκοι
νωνίαν, διακηρύξας ότι τότε μόνον Οά δυνηθη 
νά διέλθη διά τής χώρας του κιρβάνιον, όταν 
οί οδοιπόροι πατήσωσι έπί τοΰ πτώματός 
του. Ούτω δέ οί πρός άναζήτησιν τοΰ Λ. 
Αιβιγκτόνος πορευόμενοι,οί ύποστάντες τόσα 
φοβερά δεινά ήδη εύρισκον τήν όδόν ούχί 
πλέον ύπό ποταμών ή έλών, ούχί ύπό όρέων 
ή φυσίκοΰ τίνος κωλύματος, άλλ ’ ύπό αίμο- 
βόρου τυράννου κλειομένην. Νά προχωρήσω- 
σι διά τής χώρας του,έωσοΰ διά τίνος όποιου- 
δήποτε τρόπου δέν ήνοίγετο ή οδός ήτο άδύ- 
νατον. Ό διοικητής τής Αραβικής άποικίας 
—είδ Βέν Σελίμ ειχε μεταχειρισΟή πάντα τρό
πον όπως μαλάξη τόν τύραννον, άλλ ’ ούτος 
ούδέν ήθελε ν’ άκούση καί ούδέ έκρυπτε πλέον 
τούς σκοπούς του.

«Ό Μιραμβώ, ειπεν είς τό συμβούλιον ό 
Βέν Άβδαλλάχ, μόνον όταν έκδιώξη τούς 
’Άραβας, καταστρέψη τόν Μκαζιχούαν καί 
κυριεύση τήν Ούνυανυέμβην Οά ήσυχάση. θά  
άφίσωμεν αύτόν νά πράξη ταΰτα, τέκνα τοΰ 
Όμάν ; Νά πολεμήσωμεν τούς είδωλολάτρας 
τούτους, ή νά έπιστρέψωμεν είς τήν νήσον 
μας;»

Ό διοικητής τής άποικίας συνεβούλευε 
συμβιβασμόν,άλλ’ όλων ή γνώμη έρρεπε πρός 
τόν πόλεμον, δι’ δ καί ό πόλεμος άπεφασίσθη. 
Κατά τούς ’Άραβας ό πόλεμος ούτος μόλις 
ήθελε διαρκέσει δεκαπέντε ημέρας· τοΐς προ-

σέφερον λοιπόν τήν ύπηρεσίαν έμοΰ καί τών 1 
άνθρώπων μου, οίτινες άφοΰ ήθελον άφίσει 
τά φορτεΐά των είς τό χωρίον Μφοΰτον ύπό 
τήν φυλακήν ολίγων, οί λοιποί έμελλον νά 
μέ άκολουθήσωσιν είς τόν πόλεμον, μετά τό 
πέρας τοΰ οποίου, άνοιγομένης τής όδοΰ, ή- 
θέλομεν έξακολουθήσει τήν οδοιπορίαν.

Ώς ημέρα καθ’ ήν έμέλλομεν νά προσβάλ- 
λωμεν τόν Μιραμβώ ώρίσθη ή 28 Ιουλίου. 
Τήν ήμέραν έκείνην πάντες οί άνθρωποί μου 
κατελήφθησαν ύπό μεγάλης άθυμίας. Έν 
τούτοις πάντες άνεχωρήσαμεν έκ Κουικάρας, 
διευθυνόμενοι πρός τό χωρίον Μφοΰτον, όπου 
οί Άραβες μας περιέμενον καί όπου έφθάσα
μεν τήν τετάρτην ήμέραν. Μετ’ όλίγον δύο 
χιλιάδες καί διακόσιοι πεντήκοντα άνδρες 
συνηθροίσθησαν, έκ τούτων οί χίλιοι πεντα
κόσιοι ήσαν ώπλισμένοι διά πυροβόλων. Τήν 
τρίτην ήμέραν έστρατοπεδεύσαμεν ένώπιον 
τής Ζιμπίζω, Οέσεως όχυράς, όπου κατώκει 
εΤς τών ύπαρχων τοΰ μονάρχου τής Ούχιο- 
γικής. Ένώ οί πολεμισταί μας κατελάμβα- 
νον τάς θέσεις τάς όποιας τοΐς είχομεν 
υποδείξει, πυροβολισμοί προερχόμενοι έκ 
τοΰ πλησίον δάσους μάς προσέβαλον. Ή  
μάχη ήρξατο σπουδαία. Άφοΰ τό πύρ τοΰ 
έχθροΰ έμετριάσθη, οί ήμέτεροι στρατιώται 
ώρμησαν κατά τοΰ οχυρώματος, έθραυσαν 
τάς πύλας του,άνέβησαν τά προχώματά του, 
ένώ οί κάτοικοι αύτοΰ έφευγον είς τά όρη κα- 
ταδιωκόμενοι ύπό τών ταχυπόδων μας. Ά -  
φίσαντες άρκετάς δυνάμεις είς Σιμπιζώ προ- 
εχωρήσαμεν μετά μίαν δέ ώραν έκυριεύσα- 
μεν δύο έτερα χωρία τά όποΐα καί κατεκαύ- 
σαμεν.

Τήν άκόλουθον ήμέραν έπτακόσιοι έκ τών 
άνδρών μας διέτρεχον τήν χώραν, φέροντες 
τήν έρήμωσιν μέχρι τής Βουιλυαγκουροΰς. 
Ό Σαούδ Βέν Σειδ καί είκοσιν έτεροι νέοι Ά -  
οαβες, έπί κεφαλής πεντακοσίων άνδρών, 
έστρατοπεύδευσαν παρά τό οχύρωμα τοΰτο 
έντός τοΰ οποίου ύπετίθετο δτι εύρίσκετο 
αύτός ό Μιραμβώ. Άπό τής πρωίας μετέβην 
πρός έντάμοσιν τοΰ Βέν Σελίμ διά νά τώ εί- 
πω κατά πόσον ήτο λυσιτελές νά καώσι τά 
ύψηλά χόρτα, έντός τών οποίων ήδύνατο νά 
κρυφθ'7; ο έχθρός. Έπιστρέφων δμως κατε
λήφθην ύπό θέρμης ό δέ λόγος μου δέν έξε- 
τελέσθη δυστυχώς. Κατά τήν έκτην έσπερι- 
νήν ώραν ήλθεν είς Ζιμπίζω ή είδη— α~ J 
Σαούδ καί οί μετ’ αύτοΰ Άραβες h

δησις δτι ό 
επεσον καί

δτι έκ τών στρατιωτών ύπέρ τούς ήμίσεις 
ειχον φονευθή. Οι πλεΐστοι έκ τών άνθρώπων 
μου ήσαν μετ’ αύτών εύτυχώς δμως πέντε 
μόνον έφονεύθησαν. ’Ιδού δέ καί πώς συνέβη 
τό δυστύχημα. Οί Άραβες,έπιτεθέντες κατά  
τής Βουιλυαγκουροΰς, έκυρίευσαν καί έλεη- 
λάτησαν αύτήν. Ένώ έπέστρεφον φέροντες 
λάφυρα πεντακοσίους έλεφαντόδοντας, δια- 
κοσίους έως τριακοσίους δούλους και έξή- 
κοντα δέματα ύφασμάτων, προσεβλήθησαν 
ύπό τοΰ Μιραμβώ καί τών οπαδών του, οι- 
τινες, όντες κεκρυμμένοι έντός τών υψηλών 
χόρτων, αίφνης έπετέθησαν κατά τών φορ
τωμένων στρατιωτών.

Τήν επαύριον ήρχισε νά γίνηται λόγος 
περί ύποχωρήσεως. Έμήνυσα εις τούς Ά ρ α 
βας δτι διά τής ύποχωρήσεως προσεκάλουν 
τόν Μιραμβώ νά φέρη τόν πόλεμον είς τήν 
χώραν των, δτι δυνάμεις είχομεν άκόμη άρ
κετάς καί έπομένως έπρεπε νά έξακολουθή- 
σωμεν τήν έκστρατειαν. Ά φοΰ έμήνυσα ταΰ
τα κατεκλίνθην πάσχων δεινώς έκ πυρετοΰ.

Έκοιμώμην ύπνον βαθύν δτε, κατά τό α
πόγευμα ό Σελίμ μέ έξήγειρε.

«Σήκω, κύριε, δλοι φεύγουσι» μοί ειπεν.»
Έγερθείς καί συρθείς πρός τήν θύραν εΤ- 

δον ενα έκ τών Αράβων, δστις, άμα μέ ει- 
δεν, μοί έφώναξε. «Σπεΰσον, ό Μιραμβώ έρ
χεται !»

Πάντες ειχον φύγει. Μόνον έπτά έκ τών 
άνθρώπων μου ειχον μείνει, οι λοιποί έγέ- 
νοντο άφαντοι. Έκάθισα έπί τοΰ όνου μου· 
οί άνθρωποί μου ώθησαν αύτόν πρός άτα- 
κτον δρόμον. Έπασχον τόσον ώστε ένίοτε 
προετίμων τόν θάνατον. Κατά βάθος δμως 
ή ζωή μοί ήτο γλυκεία· δέν ειχον άπολέσει 
πάσαν έλπιδα έπί τοΰ σκοπού τής άποστο- 
λής μου· έπρεπε νά ζήσω τούλάχιστον έω
σοΰ έκτελέσω αύτήν.»

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ.

Έπί πολύν χρόνον έπεκράτει γνώμη δτι 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ ύπνου έξηκο- 
λούθουν όνειρα·— δτι ό νους ούδέποτε έπαυεν 
έργαζόμενος, άλλ’ ήτο πάντοτε είς κίνησιν, 
καί έτι δτε τό σώμα βαθέως έκοιμάτο οδτος 
ένησχολεΐτο μέ συνεχή σειράν στοχασμών, 
όλως διακεκριμμένον καί άνεξαρτήτων άπό 
τών άντιλήψεων τών αισθήσεων. Τήν γνώ-
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μην, ταύτην κατεπολέμησεν ό περίφημος 
Αοκνος, φέρων πολλούς λόγους πρός άπό- 
δειξιν- τοΰ δτι ό νοΰς αναπαύεται διαρκοΰν- 
τος τοΰ ύγιοΰς ΰπνου. Ό Δ. Ούάτσ άνέλαβε 
ν’ άν«ιρέση τόν ισχυρισμόν τοΰ Αοκκίου, καί 
άπήντησεν άρκετά εύστόχως. Πολλοί λοιπόν 
έτάχθησαν μετά τής γνώμης τοΰ ένός καί 
πολλοί μετά τής τοΰ- έτέρου. Πλήν αί έρευ- 
ναι νεωτέρων φυσιολόγων καί ψυχολόγων, 
άρκετά διαφωτίσασαι τό ζήτημα,έφερον πολ- 
λούς,συγγράψαντας περί ενυπνίων είς τό συμ
πέρασμα δ,τι ούδέποτε όνειρευόμεθα δταν βα- 
6έως κάί καθ’ όλοκληρίαν κοιμώμεθα, καί δτι 
μόνβν κατά τό ήμικοίμισμα έκεΐνο, τό προη
γούμενων τοΰ κυρίως ύπνου, δταν παραδιδώ- 
μεθα, είς αύτόν, καί τό μετ’ αύτόν, δταν έξυ- 
πνώμεν, βλέπομεν πάντα τά όνειρα, δσα βλέ- 
πομε,νί Τοΰτο έξηγεΐ κάπως διατί τά πρωινά 
4>νειρά μας είναι μάλλον διακεκριμμένα καί 
μένουσιν εις τήν μνήμην καλλίτερον ή τά 
εσπερινά.

Έπεται λοιπόν έκ τών άνωτέρω δτι δσον 
μακρά καί άν μάς φαίνωνται πολλάκις τά ό
νειρά μας,κυρίως ολίγον μόνον χρόνον όνει- 
ρευόμεθα, καθότι άφ’ ής στιγμής μάς κατα- 
χνιάση ,.ό ύπνος έωσοΰ καλώς κοιμηθώμεν, 
καί άπό τής στιγμής άφ’ ής άρχίζομεν νά 
έξυπνώμεν έ<υσοΰ έξυπνήσωμεν τά χρο
νικά διαστήματα είναι πολύ σύντομα. Πρός 
ύποστηρι^ιν δτι τά όνειρα γεννώνται έντός έ- 
λ α χ ί^ υ  πολλάκις χρονικοΰ διας-ήματος ένώ 
μάς φαίνονται δτι διαρκοΰσι πολύ, ύπάρχου
σι πο,λλά παραδείγματα άναφερόμενα ύπ’ άν- 
θρώπω,ν  ̂ τών οποίων ούδείς δύναται νά δια- 
φιλονεικήση τήν φιλαλήθειαν. Ούτως, ό λόρ
δος Ό λλανδ πολλάκις διηγήθη δτι, ών ποτέ 
κατάκοπος, ήκουε φίλου τού τίνος μεγαλο
φώνως άναγινώσκοντος, δτε κυριευθείς ύπό 
υπνου ειδεν όνειρόν τοΰ οποίου διά νά γράψη 
τά καθέκαστα έχρειάζετο ύπέρ τό Ιν τέταρ
τον τής ώρας. ’Αφοΰ έξύπνησεν ήκουσε τό 
τέλος φρά&εως, ής τήν αρχήν ειχεν ακούσει 
πριν καταληφθή ύπό ύπνου, ώστε ήτο άδύ
νατον νά έκοιμήθη πλέον τών ολίγων δευ
τερολέπτων. Ό R. Βαββέγης έσχεν όμοίαν 
εύκαιρίαν.δπως καταμετρήσω τόν πραγματι
κόν χρόνον τής διαρκείας όνείρατος. Ουτος, 
.όδοιπορών ποτε μετά τίνος φίλου είς ’Ιτα
λίαν, καί πολύ κεκοπιακώς ήμέραν τινά, άπε- 
κοιμήθη καί είδε καθ’ ύπνον σειράν συμβε- 
#ί*οτωγ ώς γενομένων έν ’Αγγλία. Άφοΰ

έξύπνησεν ήκουσε τάς τελευταίας λέξεις ά- 
παντήσεώς τίνος τοΰ φίλου του, άποκρινο- 
μένου είς έρώτησιν τήν όποιαν ουτος πριν 
κοιμηθή τώ ειχεν άπευθύνει. Ό Δ. Μάκνης 
λέγει· «Εσχάτως είδον καθ’ ύπνον δτι έτα,- 
ξείδευσα είς ’Ινδικήν, έμεινα ήμέρας τινάς 
είς Καλκούταν, καί έπέ^τρεψα είς τήν πα
τρίδα· μετά τοΰτο έπεβιβασθείς είς πλοΐον 
έπλευσα είς Αίγυπτον, δπου έπεσκέφθην τούς 
καταράκτας τοΰ Νείλου, τό Κάϊρον καί τάς 
πυραμίδας· πρός έπίμετρον δέ πάντων έσχον 
τήν τιμήν νά παρουσιασθώ είς τόν Μεχμέτ 
Ά λήν, είς τήν Κλεοπάτραν καί είς τόν Μέ- 
γαν Αλέξανδρον. Πάντα ταΰτα ήσαν έργον 
μιας μόνον νυκτός, ίσως μιας μόνον ώρας. ή 
καί ολίγον μόνον λεπτών καί δμως μοί έφαί- 
νοντο δτι διήρκουν τούλάχιστον δώδεκα μή
νας.» Φίλος τις τοΰ Δ. Άβερκρομβίου ώνει- 
ρεύθη δτι μετέβη είς Αμερικήν, διέμεινεν έκεΐ 
δύο έβδομάδας καί άκολούθως έπιβιβαζόμε- 
νος είς πλοΐον διά νά έπιστρέψη επεσεν είς 
τήν θάλασσαν, ώς έκ τοΰ οπαίου καταλη
φθείς ύπό τρόμου έξύπνησε καί εϊδεν δτι μό
λις πρό δέκα λεπτών είχε κοιμηθή. Είς εν 
έκ τών ένυπνίων τών έκ τοΰ οπίου παραχθέν- 
των, άτινα ό Δέ Κίγκης διηγείται, άναφέρει 
δτι «πολλήν έντύπωσιν τώ έπροξένει ή έκτα
σή καί έν τέλει ό χρόνος. Κτίρια, χώραι 
κλπ. έπαρουσιάζοντο τόσον εκτεταμένα ώ
στε τό τοΰ σώματος δμμα δέν δύναται νά 
χωρή. Τό διάστημα έξετείνετο καί έμεγαλο- 
ποιεΐτο άπείρως. Καί δμως τοΰτο δέν μέ έτά- 
ραττε τόσον δσον ή μήκυνσις τοΰ χρόνου* 
πολλάκις μοί έφαίνετο δτι έζων έβδομήκον- 
τα ή καί εκατόν δλα ετη έν μια νυκτί· ναι, 
ένίοτε μοί έφάνη δτι ολόκληρος χιλιετηρίς 
διήλθε κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα ή 
τουλάχιστον χρόνος πολύ πέραν τών ορίων 
άνθρωπίνου πείρας.»

Ό Ααβαλέττης δτε ήτο εις φυλακήν, κα
ταδικασμένος είς θάνατον, είδε τό εξής όνει
ρο ν, ώς διηγείται αύτό ή «Έπιθεώρησις τών 
ΙΤαρισίων.» «Νύκτα τινά ένώ έκοιμώμην τό 
ώρολόγιον τοΰ δικαστηρίου έσήμανε δ ώ δ ε
κ α καί μέ έξύπνισεν. Ήκουσα τήν θύραν 
άνοιγομένην πρός άλλαγήν τοΰ φύλακος 
άλλ’ άμέσως άπεκοιμήθην. Κοιμηθείς όνει- 
ρεύθην δτι ίστάμην είς τήν όδόν τοΰ Ά γ . Ό- 
νορίου είς τήν γωνίαν τής όδοΰ τής Κλίμα- 
κος. Μελαγχολικόν τι σκότος ήτο περί έμέ· 
τά πάντα ήσαν ήσυχα, έντούτοις λαμπρός

καί άόριστός τις ηχος ήγέρθη. Αίφνης ειδον 
έκ τοΰ βάθους τής όδοΰ, έρχόμενον πρός με, 
σώμα ιππέων, άποτελούμενον έξ ανθρώπων 
καί ίππων πάντων έκδαρμένων. Οι άνθρωποι 
έκράτουν δάδας, τών οποίων ή έρυθρά φλόξ 
έοώτιζε πρόσωπα άνευ δέρματος καί αιμο
σταγείς μυόνας . . . Ώχραί καί μέ άπλεκτα 
μαλλιά γυναίκες προέβαλλον είς τά παράθυ
ρα καί πάλιν έκρύπτοντο έν νεκρική σιγή· βα
ρείς καί άσυνάρτητοι κρότοι έπλήρουν τόν 
άέρα· έγώ δέ εμενον είς τήν όδόν μόνος, ά- 
πολιθοθείς έκ τρόμου καί μή έχων τήν άπαι- 
τουμένην δύναρ,ιν νά ζητήσω τήν σωτηρίαν 
μου έν τή φυγή· ό φρικτός έκεΐνος στρατός 
έξηκολούθη διερχόμενος ταχύς, μέ ταχύν 
καλπασμόν καί ρίπτων φοβερά έπ’έμοΰ βλέμ
ματα. Ή διάβασίς των έστοχάσθην δτι διήρ- 
κει π έ ν τ ε ώ ρ α ς ,  μετ’ αΰτους δέ ήρχον- 
το πολυάριθμοι άμαξαι τοΰ πυροβολικού, 
πλήρεις αίμοκυλίστων πτωμάτων, ών τά μέ
λη είσέτι έσπάραττον . . · Τέλος ή σιδηρά 
θύρα τής φυλακής κλεισθεΐσα μετά πολλής 
όρμής, πάλιν μέ άφύπνισεν. Έκαμα τό ώρο- 
λόγιόν μου νά σημάνη· ήτο μ ε σ ο ν ύ 
κ τ ι ο ν ,  ώστε ή φρικτή φαντασμαγορία μό
λις δύο ή τρία λεπτά έξηκολούθη, ήτοι τόν 
μεταξύ άλλαγής τοΰ φύλακος καί κλεισμοΰ 
τής θύρας χρόνον. Τό ψύχος ήτο δρυμύ ή δέ 
φυλακή σύντομος. Τήν έπομένην πρωίαν ή 
στροφή τής κλειδός έπεβεβαίωσε τούς υπο
λογισμούς μου. ’Εντούτοις ούδέν συμβάν έν 
τή ζωή μου ένθυμοΰμαι τοΰ οποίου τήν διάρ
κειαν ήδυνήθην μετά πλείονος άκριβείας νά 
υπολογίσω, τοΰ οποίου τά καθέκαστα είναι 
βαθύτερον έντετυπωμένα είς τήν μνήμην μου 
καί τοΰ οποίου έχω καθαρωτέραν συνειδη- 
σιν.»

Έκτός τούτων ύπάρχουσι περιστάσεις, 
καθ’ άς, ένώ μέγας τις κρότος ή άλλο τι 
βιαίως μάς άποσπα άπό βαθύν ύπνον ήμεΐς 
βλέπομεν όνειρα τά όποΐα μάς φαίνονται με
γάλης διαρκείας. «Κύριος τις ώνειρεύθη δτι 
είχε καταγραφεΐ στρατιώτης, ήκολούθησε 
τό τάγμα του, έλειποτάκτησε συνελήφθη, 
έδικάσθη, κατεδικάσθη καί τέλος έφερθη εις 
τής καταδίκης τόν τόπον. Μετά τάς συ
νήθεις προετοιμασίας πυροβόλον έπυρσοκρό- 
τησε* μέ τόν κρότον έξύπνησε καί ευρεν δτι 
κρότος τις είς τό παρακείμενον _δωματιον ε- 
προξένησεν είς αύτόν τό ονειρον ενώ τόν ά- 
φύπνιζε ταυτοχρόνως.

Έλπίζοντες δτι ταΰτα είναι άρκετά δπως 
δειχθή δτι άλλη μέν είναι ή πραγματική διάρ
κεια τών όνείρων καί άλλη μάς φαίνεται άρ- 
κούμεθα είς τά ολίγα ταΰτα περί τοΰ σπου
δαίου θέματος τούτου.

Ο Ν Ε ΙΡ Ο Ν  Α Ξ ΙΟ Σ ίΙΜ Ε ΙΟ Τ Ο Ν . Z 'i

Ό Δ. Μάκνης διηγείται τό άκόλουθον λίαν 
παράδοξον παράδειγμα συνυπάρξεως όνείρου 
καί γεγονότος.

«Ή Κ. Μ . . . νέα κόρη κατοικοΰσα είς 
Ροσσάιρ ήράτο νέου τινός άξιωματικοΰ, δια- 
τελοΰντος ύπό τάς διαταγάς τοΰ Σίρ Ίων. 
Μρύρ κατά τόν Χερσονησιακόν πόλεμον. Ό 
διαρκής κίνδυνος είς δν ό νέος ήτο έκτεθημέ- 
νος, είχε φανεράν έπιρροήν έπί τοΰ πνεύμα
τος τής κόρης, ήτις καθόσον έσκέπτετο περί 
αύτοΰ κατά τοσοΰτον έγένετο ώχρά καί με
λαγχολική. Προσέτι ήσθάνετο ένδόμυχόν 
τινα πεπείθησιν, δσον καί διά τής λογικής 
της προσεπάθει νά τήν καταστρέψη, δτι ή 
φορά καθ’ ήν άπεχωρίσθη τοΰ έραστοΰ της 
ήτο ή τελευταία. Έντός βραχυτάτου χρόνου 
τό χάριεν πρόσωπόν της προσέλαβε τά χα
ρακτηριστικά άνιάτου άσθενείας καί έφαίνετο 
ταχέως βαδίζουσα πρός τόν τάφον· δτε όνει- 
ρον φοβερόν έπεσφράγισε τήν φρίκην, τήν 
οποίαν πρό πολλοΰ έφοβεΐτο καί έπέφερε τό 
τελευταΐον κατά τών δεινών της κτύπημα. 
Νύκτα τινά ένώ έκοιμάτο τή έφάνη δτι είδε 
τόν έραστήν της κάτωχρον, αίματοκυλισμέ- 
νον καί θανάτου πληγήν είς τό στήθος φέ<- 
ροντα. Είσελθών ουτος είς τό δωμάτιόν της, 
ώς τή έφάνη, παρεμέρισε τό παραπέτασμα 
τής κλίνης καί μετά βλέμματος έμφαίνοντος 
άφατον γλυκύτητα τή είπεν δτι έφονεύθη είς 
τήν μάχην, παρεκάλεσε δέ αύτήν συγχρόνως 
νά παρηγορηθή καί νά μή ύποκύψη ώς έκ 
τ,οΰ θανάτου του είς τήν λύπην. Όποιον άπο
τέλεσμα έσχεν έπί τής κόρης τό όνειρόν τοΰ
το οΰτε καν νά είπωμεν χρειάζεται. Μετ’ 
όλίγας ήμέρας άποθνήσκουσα ή κόρη παρε- 
κάλει τούς γονείς της νά σημειώσωσι τήν ή
μέραν καθ’ ήν είδε τό όνειρόν καί νά παρα- 
τηρήσωσιν άν θά έκπληρωθή δπως αύτη έπί- 
στευεν. ’Ολίγον μετά τόν θάνατον τής κόρης 
χρόνον ήλθον αί περί τής έν Κορούννη μάχης 
ειδήσεις άγγέλουσαι καί τόν θάνατον τοΰ νέου 
άξιωματικοΰ, πεσόντος έν τή μάχη έκείνη



ήτις συνέβη άκριβώς τήν ήμέραν κατά τήν 
νύκτα τής όποιας ή κόρη είδε τόν μνηστόν 
της εις όραμα.»
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ΚΥΩΝ Ο ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ.

Ή υπομονή, ή νοημοσύνη, καί ή πιστότης 
τοΰ ποιμενιχοΰ κυνός, δι’ ών υπηρετεί τόν 
κύριόν του καθ’ όλας αύτοΰ τάς βαρείας έρ
γασίας είναι καθ’ ύπερβολήν θαυμασταί. Ό 
Ιάκωβος Ό γγης, όστις ήτο εϊς θέσιν νά 
σπουδάση τόν χαρακτήρα τοΰ κυνός τούτου 
ύπέρ πάντα άλλον, διηγείται ότι ειχε ποτέ 
κύνα τόν όποιον ώνόμαζε Σιρράν, καϊ ό ό
ποιος ήτο δύστροπος καί ειχε τό εξωτερικόν 
άσχημον, άλλ ’ ήδύνατο νά κυβέρνα τό ποί- 
μνιον θαυμασίως. Ό κύων έκεΐνος επραξε 
πολλά κατορθώματα, εν έκ τών όποιων είναι 
καί τό έξής. «Επτακόσια περίπου άρνία ή- 
σάν ποτε κατά τόν άπογαλακτίσμόν των ύπό 
τήν έπιτήρησίν του. Νύκτα δέ τινα περί τό 
μεσονύκτιον τά άρνία έκεΐνα ώρμησαν καί, 
μεθ’ όλας τάς προσπαθείας τοΰ ποιμένος καί 
τοΰ ύπηρέτου του, διαιρεθέντα εις τρεΐς ομά
δας έπήραν τά ορη. «Σιρρά,» έκραξε τότε έν 
άπελπισία ό ποιμήν, «έφυγαν, πάνε!» Ή νύξ 
ήτο σκοτεινή, τόσον σκοτεινή ώστε ό ποιμήν 
δέν ήδύνατο νά ίδη τόν Σιρράν, άλλά τό πι
στόν ζώον ήκουσε τάς λέξεις τοΰ κυρίου του, 
ένόησεν αύτάς, καί σιωπηλόν άνεχώρησεν. 
Έν τούτοις ό ποιμήν καί ό παΐς του, διά νά 
εϋρωσι τό άπωλεσθέν ποίμνιον, ήρχισαν νά 
διατρέχωσι τά όρη, καί νά ζητώσι τά άρνία 
εως τό πρωί· άλλά ούτε τών άρνίων ούτε 
τοΰ Σιρρά ειδον πουθενά τά ίχνη. «Ή περί- 
στασις έκείνη» λέγει ό ποιμήν «ήτο μοναδι
κή εις τά ποιμενικά χρονικά μας. Άφοΰ έξη- 
μέρωσε τίποτε άλλο δέν έμενε νά πράξωμεν 
ή νά μεταβώμεν είς τοΰ κυρίου μας καί νά 
τω είπωμεν ότι έχάσαμεν όλον τό ποίμνιον 
τών άρνίων χωρίς νά εύρωμεν ούτε κάν έ'ν. 
Έπεστρέφομεν λοιπόν κατάκοποι καί άπηλ- 
πισμένοι- πλήν καθ’ όδόν ειδομεν είς τό βά
θος φάραγγος βαθειας ομάδα άρνίων καί τόν 
Σιρράν βλέποντα πέριξ δι’ άνακούφισίν τινα, 
άλλά καί έμμένοντα είς τό εργον του. Ό ή
λιος εϊχεν άνάτείλει· ήμεΐς δέ ότε ειδομεν τά 
άρνία ένομίσαμεν ότι ήτο μέρος τι τοΰ ποι
μνίου, τά όποΐα ό Σιρράς διά νά κράτη συνη- 
θροισμένα ώθησεν είς έκείνην τήν θέσιν. ’Α λ

λά πόσος ύπήρξεν ό θαυμασμός μας ότε 
κατά μικρόν εύρομεν έκεΐ ολόκληρον τό ποί- 
μνιον χωρίς νά λείψη ούτε έν άρνίον! Πώς ό 
κύων ήδυνήθη νά εύρη έν μέσω τοΰ πυκνοΰ 
σκότους όλας τάς ομάδας τών άρνίων καί 
νά τάς συνάθροιση είς έκείνην τήν θέσιν ά- 
δυνατώ νά έννοήσω. Άπό τοΰ μεσονυκτίου 
μέχρι τής άνατολής τοΰ ήλίου όλη ή φροντίς 
ητο εις αύτόν· άν δέ πάντες οί ποιμένες τοΰ 
μέρους έκείνου έσπευδον είς βοήθειάν του ού- 
δόλως ή έργασία έκείνη Οά έγίνετο καλλίτε- 
ρον. Ό τι δέ δύναμαι νά προσθέσω είς ταΰτα 
είναι ότι ούδέποτε ήσθάνθην τόσην εύγνωμο- 
σύνην πρός πλάσμα τι ύπό τόν ήλιον όσην 
πρός τόν Σιρράν τήν πρωίαν έκείνην.»

——ο—

Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΑΨΡΟΝΟΣ.

Ούδείς είς τόν κόσμον γινώσκει τόν άφρο
να όλιγώτερον αύτοΰ τοΰ ίδίου. Ουτος είναι 
πλέον ή άμαθής, καθότι πάντοτε σφάλει ώς 
πρός τοΰτο, έκλαμβάνων έαυτόν, καί φερό- 
μενος πρός τούς άλλους, ώς καλλίτερος, 
φρονιμώτερος καί άξιότερος. Έχει μεγάλην 
ιδέαν περί τών προτερημάτων καί άρετών 
του. Επιθυμεί έπαίνους άκαταλλήλους δι’ 
αύτόν· φαντάζεται θέσεις πολύ ύπερτέρας 
τών δυνάμεών του. Ούδεμία κωμωδία δύνα- 

■ ται νά παραστήση χειρότερον καί γελοιοδέ- 
στερον σφάλμα άπό τό ίδικόν του, έπειδή 
θαυμάζει καί άτενίζει καί θηρεύει, πλήν ούδέ
ποτε δύναται νά καταλάβη ή διακρίνη έαυτόν, 
άλλά πάντοτε άπαντά σκιάν άπατηλήν άντ’ 
αύτοΰ, καί ταύτην περιπαθώς έναγκαλίζε- 
ται καί θαυμάζει. (’Ισαάκ Βαρροΰ)

Έκ πάντων τών κλεπτών χειριστοι είναι οί 
άφρονες· ούτοι άφαιροΰσιν ού μόνον τόν και
ρόν άλλά καί τήν ησυχίαν τοΰ άλλου.

Τινές άποστρέφονται νά διδαχθώσιν άλλοι 
παλιν έντρέπονται ώς νά έπρόκειτο νά ύπά- 
γωσιν είς τό σχολεΐον όταν εΐναι γέροντες. 
Πλήν ούδέποτε είναι άργά νά μάθη ό άνθρω
πος ό,τι είναι άνάγκη νά είξεύρη,καί ουδόλως 
είναι έντροπή νά διδασκώμεθα ένόσω είμεθα 
άμαθεΐς, δηλαδή όσω ζώμεν.

Γ
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ΤΟ 1ΊΟΥΡΟΥΚΑΚΗ
ΔΙΗΓΗΜΑ Τ ΕΡΠ Κ ΟΤ AT ΟΝ ΚΑΙ 

ΑΙΑ ΑΚΤΙΚΩΤ ΑΤΟΛ'

Α'. Τό σ/ολεΐον.

Πλησίον τής Κωνσταντινουπόλεως έζη 
πρό πολλών έτών ξυλοκόπος τις έκ τής φυ
λής τών Γιουρούκων. Ό σκηνήτης έκεΐνος 
έκτος ολίγων όρνιθίων καί δύο ή τριών προ
βάτων είχε καί πέντε χαμηλούς, τάς όποιας 
φορτώνων ξύλα άπό τό δάσος μετέφερε καί 
έπώλει είς τήν πρωτεύουσαν, καί ούτως έπο- 
ρίζετο τά πρός ζωάρκειάν του.

Πολλάκις, άφοΰ έπώλει τά ξύλα του, ό 
Γιουρούκης έγονάτιζε τάς καμήλους του είς 
τι πλάτωμα καί άκολούθως έκάθιζεν είς 
πλησιόχωρόν τι καφφενεΐον διά νά άναπαύη- 
ται. ’Αντίκρυ-είς τό καφφενεΐον έκεινο ύπήρ- 
χεν άλλο πολύ ώραιότερον καί πολυτελέ
στερο'/, είς τό όποιον έσύχναζον ύπάλληλοι 
πολιτικοί καί στρατιωτικοί. 'Ημέραν τινά 
βλέπων πολλούς τοιούτους καί καλοενδεδυ- 
μένους ό ξυλοκόπος έχασε τήν ύπομονήνκαί 
ήρχησε νά έρωτά τόν καφφεπώλην του ώς 
άκολούθως.

—  «Αμάν Ά γ ά , δέν μοΰ λέγεις αυτοί 
όποΰ κάθουνται είς τόν πέραν καφφενέν μέ 
ταΐς καλαΐς γούναις καί μέ τά μακρυά τ σ ι -  
μ.π ο ύ κ ι α καί μέ τά άκριβά τ ε σ π ί χ ι α 
ποΰ τά εύρίσκουν όλα αύτά ;»

—  «Είξεύρουν γράμματα.» Άπήντησεν 
ό καφφεπώλης.

—  «Πώς-, όποιος ’ξεύρει γράμματα γίνε
ται ώς αύτούς;»

—  «Μάλιστα.»
—  «Καί ποΰ μανθάνουν τά γράμματα;»
—  «Είς τοΰ διδασκάλου.»
—  «Καί ποιος εΐ'/at αύτός ό διδάσκαλος;»
Ά ν τ ί πάσης άπαντήσεως εις τήν έρώτησιν

ταύτην ό καφφεπώλης έδειξεν είς τόνΓιουρού- 
κην Χότζαν τινά εύρισκόμενον έκεΐ πλησίον 
καί στραφείς έπεμελεΐτο τήν έργασίαν του. 
Ό ξυλοκόπος χωρίς νά χάση καιρόν ετρεξε 
πρός τόν δειχθέντα καί διά τοΰ φυσικωτάτου 
όρεινοΰ τρόπου του «Χότζα» τώ λέγει, «θέ
λω νά μέ μάθης τά γράμματα.»

Ό Χότζας άκούσας τήν παράξενον ταύτην 
αιτησιν τοΰ ξυλοκόπου διά νά μή τόν άπο- 
βάλλη άποτόμως, «Σύ είσαι πολύ μεγάλος

διά γράμματα πλέον», τώ είπε «καί δέν ή μ
πορείς νά τά μάθης.»

«Καί πώς τά έμαθά^ αύτοί ποΰ φορούν 
τάς γούνας, Χότζα ;»

«Τά έμαθαν όταν ήσαν μικρά παιδία», ά
πήντησεν ό Χότζας.

«Έχω κ’ έγώ ενα μικρόν παιδί, καί άφοΰ 
δέν μανθάνω έγώ άς μάθη μπάρεμ έκεΐνο.»

«’Ιστέ, τοΰτο γίνεται» ειπεν ό Χότζας· 
«πουναι τό πα ιδ ί;»

«Εΐναι ’στό βουνό» άπεκρίθη ό Γιουρού
κης. «Νά πάγω νά σοΰ τό φέρω καί νά το- 
χης έδώ ώς νά τό μάθης τά γράμματα, καί 
ύστερα νάλθω νά τό πάρω.»

«Σωστά,» ειπεν ό Χότζας, «άμά τό παιδί 
θέλει νά φάγη, θέλει χαρτί χαί φυλλάδι, θέ
λει έξοδα.»

«Καί πόσα έξοδα θέλει, Χότζα ;»
«Χίλια άσπρα τήν χρονιά.»
«Βάϊ! Βάϊίπούναι χίλια άσπρα; Ά μ ά  ... 

ντούρ νά πωλήώ» μιάν καμήλα.»
Καί τοΰτο είπών δρομαίως άνεχώρησε.
Ό ξυλοκόπος άπό τής στιγμής έκείνης 

ήρ-/ισε νά ζητή άγοραστήν διά μίαν έκ τών 
καμηλών του· έπιτυχών δέ τοιούτου έδωκεν 
αύτήν άμέσως καί λαβών τά χρήματα και 
τόν μονογενή του υίόν, τοΰ οποίου προ όλι- 
γου εϊχεν άποθάνει ή μήτηρ, ηλθε πρός άνα- 
ζήτησιν τοΰ Χότζα εις τήν πρωτεύουσαν. Εύ
ρών δέ αύτόν

«Αάβε Χότζα, τώ είπε, καί τό παιδί καί 
τά χρήματα καί μάθε μού το καλά τά γράμ
ματα, διά νά γείνη κ α λ  λ  ί τ ε ρο ν άπό 
έμέ.»

Άφοΰ είπε ταΰτα ό άπλοΰς έκεΐνος σκη
νήτης έθώπευσε τό μονογενές του, παρεκά- 
λεσε τόν διδάσκαλον καί άκολούθως μετέβη 
πρός τάς περιμενούσας αύτόν. χαμηλούς.

Τό Γιουρουχάκη, χάσαν τον έλεύθερον τοΰ 
βουνοΰ άέρα καί τόν απεριόριστον ορίζοντα, 
έδόθη μετά πολλής έπιμελείας ειςτά μαθήμα- 
τά του·άν δέ ποτε συνέβαινε νά προσεχή μάλ
λον είς κανέν παιγνίδιον και νά μή μελετά, 
ό διδάσκαλος έτιμώρει αύτό πολύ αύστηρό- 
τερον άπό τούς άλλους μαθητάς του, διότι 
ήτο πτωχόν όρφανόν και ξένον χαί δέν έφο- 
βεΐτο άπειλήν άλλ’ ούδέ παρατήρησίν τινα 
έκ μέρους τών γονέων του* ένώ τά άλλα χαί 
άμελέστατα άν ήσαν δέν έτόλμα νά τά τιμω- 
ρήση, έπειδή οί γονείς των ώς έπί τό πλεΐ- 

\ στον ώμοίαζον μέ πολλούς έχ τών σημβρι-



νών, οί όποιοι άμα άκούσωσιν δτι ό διδά
σκαλος έτιμώρ/;σε τά άμελή καί άτακτα των 
τέκνα άμέσως κατακυριεύονται ύπό θυμοΰ 
καί κινοΰσι πάντα λίθον διά νά διωχθή ό δι
δάσκαλος ! καί οΰτω σ π ο υ δ ά ζ ο υ σ ι τ ά  
παιδιά των !

Άφοΰ παρήλθεν εν ολόκληρον έτος ιδού 
αίφνης παρουσιάζεται ό 1 ιουρούκης εις τον 
Χότζαν καί ζητεΐ τόν υίόν του. Ένόμιζεν ό 
πτωχός δτι είς εν έτος μανΟανόνται τά "γράμ
ματά. Ό Χότζας δμως τω ειπεν δτι εις τον 
πρώτον έκεΐνον χρόνον ό υιος του έμαθε μεν 
γράμματα, άλλά π α ι δ ι α κ ί σ ι α  καί δτι 
διά νά μάΟη τ ά ά ν Ο ρ ω π ι ν ά  χρειάζεται 
ακόμη μία χρονιά, διά τήν όποιαν πρεπει νά 
φέρη άκόμη χίλια άσπρα.

Μολονότι ό πτωχός ό Γιουρούκης δέν έπε- 
ρίμενε ν’ άκούση τοιαΰτα, χωρίς γογγισμόν 
δμως άπεφάσισε νά πώληση μίαν άκόμη έκ 
τών καμηλών του διά νά μάθη ό υιός του τά 
ά ν 0 ρ ω π ι ν ά γράμματα καί νά γίνη καλ
λίτερος· άφοΰ δέ τήν έπώλησεν έφερε τά χρή
ματα είς τόν Χότζαν.

Μετά παρέλευσιν ενός έτους ιδού πάλιν ό 
Γιουρούκης έλΟών έζήτει τόν υίόν του. Ο 
Χότζας τότε τώ ειπεν δτι ό υιός του είξεύρει 
τά γράμματα τά π α ι δ ι κ ά καί τά γράμ
ματα τά α ν θ ρ ώ π ι ν α ,  άλλά πρεπει νά 
μάθη καί τά β α σ ι λ  ι κ ά γράμματα, διά 
τά όποΐα χρειάζονται άκόμη χίλια άσπρα. 
Άκούσας ταΰτα ό πτωχός Γιουρούκης άνευ 
γογγισμοΰ πάλιν πωλεΐ καί τρίτην έκ τών 
καμηλών του καί πληρώσας τόν διδάσκαλον 
άναχωρεΐ.

Μετά τό τέλος τοΰ τρίτου έτους πλήρης 
ελπίδων χρυσών ό ξυλοκόπος, λαμβάνει μι
κρόν τι δώρον.καί μεταβαίνει είς τοΰ διδασκά
λου διά νά λάβη πλέον τόν καί τά βασιλικά 
γράμματα μαΟόντα υίόν του. Ό διδάσκαλος 
δμως άντί νά τόν δώση λέγει πρός τόν πατέ
ρα. «Ό υιός σου έμαθε καί τά β α σ ι λ  ι κ ά 
άλλά μένουν νά μάΟη καί τά γράμματα τά 
θ  ε ϊ κ ά, τά όποΐα άν δέν μάΟη άντί νά γεί- 
νη καλλίτερος, δπως σύ θέλης, αυτός 6ά 
γείνη χειρότερος καί άπό θηρία.» Ό Γιουρού
κης είχε πλέον δύο μόνον καμήλους καί διά 
νά πληρώση τόν διδάσκαλον έπρεπε νά πώ
ληση τήν μίαν. Επειδή δμως ήγάπα τόν υιόν 
του περισσότερον άπό τήν καμήλαν του έπώ
λησεν αύτήν καί εμεινε βασανιζόμενος μέ 
μίαν μόνον.

Β/ Ή ΰπόΟεσίί Λαδεμπόρου,

Άφοΰ παρήλΟε δρυμύς χειμών, λαδέμ
πορός τις έκ τής Ανατολής, άκούσας δτι τά  
έλαια ήσαν ύπερτιμημένα είς Κωνσταντινού
πολή, έφόρτωσεν άρκετά εις πλοΐον καί μετέ- 
φερεν αύτά είς τήν πρωτεύουσαν διά νά τά 
πώληση· πλήν έωσοΰ φθάσει, ή τιμή τών ε
λαίων τόσον έξέπεσεν, ώστε ήθελε πολύ ζη- 
μιωθή άν τά έδιδεν άπεφάσισε λοιπόν νά τά 
άποθηκεύση. Πρός τόν σκοπόν δέ τού
τον ένοικίασεν άποθήκην, έγέμισε τούς έν 
αυτή πίθους, έσφράγισε καθένα καλά, έσφρά- 
γισε τήν θύραν τής άποθήκης, καί, παρακα- 
λέσας φίλον τού τινα νά τόν ειδοποίηση άμα 
ή τιμή τοΰ ελαίου ύψωθή, άνεχώρησε.

Παρήλθον 7— 8 μήνες. Ή τιμή τών έ- 
λαίων πολύ ήρχισε νά ύψοΰται ό δέ φίλος 
έγραψε πρός τόν λαδέμπορον δτι ή έποχή 
ήτο κατάλληλος διά νά πώληση τά έλαιά 
του. Ό λαδέμπορος άμα ελαβε τήν εΓδησίν 
ταύτην έσπευσεν εις Κωνσταντινούπολή, καί 
ευρών άγοραστάς ετοίμους, μετέβη εις τήν 
έσφραγισμένην του άποθήκην. At σφραγίδες 
τής θύρας ήσαν άβλαβεΐς. Άφοΰ, θραύσας 
αύτάς, ήνοιξε τήν θύραν καί είσήλθιν είδε 
τούς πίθους δλους έν τάξει καλώς έσφραγι- 
σμένους, δπως τούς άφήκε. θραύει λοιπόν 
τάς σφραγίδας ενός έκ τών πίθων καί άνοί- 
γη διάνά έξάξη δείγμα καθαρωτάτου παλαιού 
έλαιου (λαγάρας) ώς ένόμιζεν, άλλά παρά 
πασαν του προσδοκίαν, βλέπει τόν πίθον κε
νόν ! άνοίγει δεύτερον, ανοίγει τρίτον, ανοί
γει δλους, ot πάντες ήσαν κενοί ! Διαμαρτύ
ρεται, φωνάζει, τρέχει είς τήν δικαιοσύνην, 
άλλά πάσαι αί έρευναι τής άστυνομίας ούδέν 
ίχνος κλοπής δύνανται νά άνακαλύψωσι. 
Τοσοΰτον δέ κρότον έπροξένησεν ή ύπόθεσις 
αύτη έκείνας τάς ήμέρας είς Κωνσταντινού
πολή, ώστε πάντες περί αύτής έλάλουν, 6 δέ 
Σουλτάνος καί συμβούλιον συνεκρότησε καί 
μετά πολλοΰ πόθου καί περιεργείας έζήτει νά 
μάθη πώς έξετελέσθη έκείνη ή κλοπή.

Κατά τάς ήμέρας έκείνας οί βασιλείς καί 
οι βεζύραι συνήθιζον νά μεταμφιεζωνται καί 
άγνώριστοινά περιέρχωνται τούς δρόμους διά 
νά βλέπωσιν οι ίδιοι τήν κατάστασιν τοΰ τό
που καί νά μή άπατώνται άπό τούς κόλακας. 
Μετά τό τέλος λοιπόν τοΰ συμβουλίου ό Βε- 
ζύρης μεταμφιεσθείς έξήλθεν είς περίπατον 
έντός τής πόλεως. Τό έπασχολοΰν αυτόν ζή


