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‘Επειδή μετεψέραμεν τό τυπογραψεΐόν μας και 
τά γραφεία του «Επικαίρου» είς Γαλατά, Κουρ- 
οονμ χάν, άρι&. 3 , ήναγκάσ&ημεν νά διακόψωμεν 
έπί μίαν έβδομάδα τήν εκδοσιν τοΰ  ψύλλου. Είς 
τό έξης ϋ·ά έκδίδηται τακτικώτατα κατά Σάββατον 
καλλιτεχνικώτερον καί έπί άρίατου χάρτου.

"Οσοι έκ τών έπαρχιών έπι&υμοϋν νά έγγρά- 
φωνται αυνδρομηταϊ άποοτέλλεται αΰτοϊς δωρεάν 
8ν ψύλλον τοΰ « ’Επικαίρου» ώς δείγμα.

Ζητούνται άντιπρόαωποι διά τάς έπαρχίας και 
τό έξωτερικόν.
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  :

Έ η ίκ α ιρ χ .— ’Α τυχέστερος τον Ά δ ώ ν ιδ ο ς , 'H o. II .—  
Το σνλλαλητήριον τώ ν σχνλλων.*—Ή χ ή ρ α  τον 1 αύτη, 
(ποίημα) Φ. Στεψανίδου.— Τ ό αμάρτημα τής μητρός, 
Γ. Βιζνηνον. — Σνμβονλαΐ δια κορίτσια, Αεσποινίδο; 
Δ. Ε . —  Τό Ν έον Π νενμα και ό έν Ά'&'ήναις α νταπ ο
κριτής τον, Γ . Μ α ν ο ν α Ο ν Αρχαίοι στίχοι, Δ . II. Φω
τεινοί).— ΙΙεννιέ ς, αστείοι, γνωμικά, άλληλογραφία, 
εικόνες.
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ί ό ύο παρελϋόνσαι εβδομάδες ήσαν πλ.ού- 
οιαι εις στ.ονδαΐα εσωτερικά γεγονότα, τά 
δτιόϊα ουδόλως ar.iitfavov νά επιδράσοw  
όντως ,ή άλλως και έπί ίω ν εξωτερικών 
ήμών πραγμάτων.

Το νεοτουρκικόν κόμμα εν τι] -Βομλή κατορ&ώσαν 
τήν τελευταίαν στιγμήν τής συνεδριάσεων τον .παρελ
θόντος σαββάτόυ νά πείσΐ] πολιλούς βο.υλευτάς καί ίκ 
τών άλλων μερίδων περί τής υπόπτου δήθεν πο/.ιτι- 
κής τοΰ Κια/Δλ πασα, συνέκέντρώσέ περί αυτό τήν 
πλειονοψηφίαν τών βουλευτών καί όντως σννετέλεσεν 
είς νήν σφώσιν τοΰ υπουργείου Κιαμιλ πασα, το όποιον 
άπο τής άνοδον του είς τήν αργήν εΐργάσϋη μ ετ’ ειλι
κρίνειας πρός. διευθέτησιν τών εκκρεμών εξωτερικών

* -λ«- »- «>'-»3 *«*· —« .  - ’·*««* -V·    .

ζητημάτων, καθώς και τών Εσωτερικών Ανωμαλιών.
Δυστυχώς εναντίον του Κιαμιλ πασά, δστις ίσως 

είναι ό μόνος τών διπλωματών Τούρκων, ό κεκτημέ
νος τάς σνμπαθείας καί τήν νπόληψιν τής Ευρώπης 
— πράγμα τό όποιον πολύ εχει νά κάμγ\ κατά τάς χα
λεπά; αυτάς στιγμάς, ας διέρχεται ή χώρα μας—  
ε ψήφισαν και οί περισσότεροι τών ήμετέρων και 
’Αρμενίων, οΐτινες χβ'ες ετι έπεδοκίμασαν θορυβω- 
δώς καί μετά χειροκροτημάτων τήν συνετήν αντον 
πολιτείαν. Ή  τοιαντη αδικαιολόγητος πράΐις τών ήμε
τέρων πρό πάντων άποδεικννει μίαν ετι φοράν, δτι 
είσίji&ov ε’ς τήν Βουλήν άνευ προδιαγεγραμμένου 
προγράμματος και πολύ, πάρα πολν αμελέτητοι. Διατί 
έζήτεΤτο υπό τών σωβινιστών νεοτούρκων ή πτώσις 
τον Κιαμϊλ πασά ; Έπί τής πρωθυπουργίας αντον δεν 
διηυθετήθη τό βοσνιακόν ζήτημα ; ’Επι τής πρωθυ
πουργίας αύτοΰ δεν ελαβε σχεδόν τέλος ήβουλγαρική νπό- 
ϋειιζ,ψ ις εάν κακώς διεχείρίζετο, ήδννατο νά φέρ-η όλε- 
Άριας περίπλοκός ε'ς τό έθνος και ίσως, ίσως δυστύχημα 
άνβ τανόρθωτον ; Καί δμως οί περί εαυτών μόνον σκε- 
πτόμενοι καί ουδόλως περί τής ησυχίας καί ευημε
ρίας τής πατρίδος φροντίζοντας, ρίπτουν αντον τής 
αρχής, χωρίς καν νά τόν ακούσουν άπολογονμενον. 
Καί οί ήμέτεροι τους βοηϋοΰν, ελ.αφρώς φερόμενοι, 
πρός τοΰτο, ώσει νά μή ήτο ό Κιαμιλ πασάς εκείνος, 
δστις παρεδέχθη καί εδωκεν νπόσχεαιν ε ’ς τούς οπα
δούς τοΰ φιλελευθέρου κόμματος, δτι θά ήκολούθει 
τάς άρχάς του καί ώσει αί άρχαί τοΰ φιλελευθέρου 
κόμματος, τοΰ νγιεστέρου τών κομμάτων εν τή ’Ο θω 
μανική Βουλή, δεν είναι καί άρχαί, γενόμεναι άσπασταί 
νφ ’ όλ.οκλήρου τοΰ ‘‘Ελληνισμού. 01 νεότουρκοι λοι
πόν εν τώ προσώπω τοΰ Κιαμιλ πασά έπολέμησαν 
αύτάς τάς άρχάς τών Ελλήνων βουλευτών, οί όποιοι 
άτατηθέντε; βέβαια, τάς έπό.λέμησαν καί αυτοί κατά 
τήν ιστορικήν ημέραν τον παρελθόντος σαββάτου.

Τόν Κιαμιλ πασά διεδέχθη ε’ς τό πρωθνπουργικόν 
άξίωμα, δ άπό πολλον έπιζη τών αν τό, πράξην γενικός 
επιθεωρητής τών ευρωπαϊκών νομών Χουσεΐν Χιλμή 
πασάς. Ή  στάσις τοΰ νέου βεζνρου άπέναντι τοΰ 'Ελ
ληνισμόν είναι ήδη γνωστή. 'Η  έν Μακεδονία κατά- 
στασις ώμίλησεν ήδη πολλ.άκν, καί εξακολουθεί ομιλούσα 
διά τοΰ έντ,ονωτέρου τρόπον, διά τοΰ ίδίου τρόπον 
υ μιλεϊ και ή έν 'Ιεροσολύμοις, ήτις επ εδεινώθη τώρα 
τελευταίως χάρις είς τήν άνεξήγητον, ίσως πολνεξ ηγη- 
μένην, πολιτικήν τής κνβερνήιεως.

Ο ΕΠ ΙΚΑΙΡΟΣ πωλείται είς τύ κατά
στημα τον κ. Νικολάου Καρκαδάκη έν 
όδω Χαιάλ-μ,πασή άριϋ*μ. 5 , άπέναντι τής 
διόδου Ευρώπης.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι έν Ταταούλοις παρά τόν "Αγιον ’Αθανά
σιον, οδός Σακά άριθ. 8, μικρά ξνλίνη νεόκτιστος 
οικία με δύο γ. ατυπιατια καί δύο δωμάτια άνωθεν και 
αυλήν κάτωθεν, με φρέαρ, προφυλαττομένη νπό δύο 
τοίχων κατά τής πνρκαϊάς. Τιμή συγκαταβατική. ΤΓ/.η- 
ροφορίαι παρ’  ήμΧν.

3

A A Q N Σ A - O 'S

^ ω ρ ί ς  νά ήμαι έκκεντρικός «ρ εφ α  πάντοτε μ^αν 
^  ΐδιάζουσαν έκτίμησιν πρός τούς ίδιοτροπους τυπους 
καί δι’ αύτό, δράττομαι τής εύκαιρίας του ν απονε,μω 
,ήν ευγνωμοσύνην μου εΐς τήν τύχην, η οπο^α, εΐ^αι 
αλήθεια, ουδέποτε μέν έφρόντισε νά μου χαριση καΛΕΛα 

πρώτον λαχνόν, 
εσχενομωςπάν- 
τοτε τήν πρό
νοιαν νά μοΰ 
προμηθευητούς 
πιο άλαμπουρ- 
νέζικους αν
θρώπους ως φί
λους, μέ τρό
πον ώστε, εαν 
έκρινα τόν κό
σμον άπό τούς 
ανθρώπους ποΰ 
εσχετίσθην και 
γνωρίζο), θά ή- 
μποροϋσα νά 
υποθέσω μέ τά 
σωστά μου δτι 
δλοι οι βροτοί 
έχουν κάποιον 
λογαριασμόνέκ- 

. κρεμή μέ τήν 
μαδάμ Μιχα- 
λοΰ, πράγμα τό 
όποιον θά προ- 
καλοΰσε τάς δι- 
καίας 6iaiicy>-
τυρίαςτών^^ίι'ν
ά να γνω στών 
μου επι τή κα
ταπατήσει τών
εθνικών των ν .
προνομίων και θά άνέτρεπεν άρδην την περι  ̂μεγο 0- 
φυών άνδρών θεωρίαν τοϋ Λομπροζου, καθ ην, η 
ραφροσύνη τυγχάνει χαρακτηριστικόν προσον των με-

Ύίϋ Τούναντίον ot φίλοι μου υπήρξαν ανέκαθεν και 
είναι πάντοτε πολύ σοβαροί άνθρωποι κα! κατα συνε- 
π^ιαν σωστοί αντίποδες τής μεγαλοφυιας. Το μονο 
χ φ ισμά  των είναι κάτι μικροαδυναμίαι, που απαντουν 

^ κ ά θ ε  άνθρωπον, άλλά κάπως ύπερβολικαι, του - 
περ μοϋ τούς καθιστά περισσότερον προσφιλές και ες

Σμυρνιοποϋλα.

ίσου πολυτίμους, ούτως ώστε Οά μου ήτο αδύνατον να 
δώσω τήν προτίμησίν μου εΐς ενα προκειμενου να ο. 
θυσιάσω δι’ ά/lov. Μά πεστε μου, δι ονομα .
Π ώς θά μπορούσα άξαφνα ν’ αντικαταστήσω τον Αγ
γελον, πού τρέμει διά τό παραμικρόν ρεύμα του αερος
και δέν θά μ’ έκαμνε καμμιά Εκπληξιν αν τον εδλε 
κουκουλωμένο μέ τήν γούνα του κοντά στη θερμαστρα 
κατά τά κυνικά καύματα, χωρίς δμως και να μ έκπληξη 
Sv τον · συναντήσω νά κυνηγά πάπιες μέσα στο χιοη 
και στόν βοριά υπό θερμοκρασίαν

- ■· πως μέ τόν Κ ώ 
στα, ποΰ κά-ι 
μνει έςη φορε
σιές τόν χρόνο 
και έχει τήν 
μανία νά φορή 
πάντοτε ξεθω
ριασμένο κα- 
πέλλο; Μήπως 
μέ τόν Γιάννη, 
ποΰ παρακο
λουθεί τήν παγ
κόσμιον πολι
τικήν άναγινώ- 
σκων μετά κα- 
τανύξέως τάς ε
πιφυλλίδας ό
λων τών εγχω
ρίων εφημερί
δων ; Μήπως 
μέ τόν Π έτρο; 
ποΰ δέν μπορεί 
ν’ άνοιξη τά μά
τια του τό πρωι 
αν δέν κάτση 
πρώτα στο στό
μα του τό τσι
γάρο, τό όποιον 
μετ’ εύλαβείας 
κρατεί άσ6ε- 
στον είς τά χεί-

λη του μέχοι μΜημβ^Μ, ^
,6 » πιάνει Μ *  δ* Ϋ  ,’Τ ” ? -  “ ί
ι<; „ ν  μετά τό μεοημίΟ, ' ° '  Ν “ ° ' " ° ”
Μά σταθήτε. Αύτός, θ α ρ ρ ετο ύ ς  περνά ολους και αξί
ζει νά μάθετε τό κ ά ζ ο  του,μ δλαςτου τάς λεπτομερείς 
ζ Ή μ εθα  παιδικοί φίλοι καί τό αίτιον, που με συ ε
δεσε μίζή του, ήτο ή άδυναμία του ^ Ι Γ π ρ Γ  
μετρίως ή μηδέν είς τά μαθήματα κ«ι να βγαι ΪΙ · 9 
Ιο ε ί ς  τά; έξετάσεις. “Οταν άπό τό δημοτικόν περασα- 

είς την Μ. Σχολήν, ό μακαρίτης Χουρμουζια ης,



εγκαίρως έκτιμήσας τήν μανίαν τόϋ φίλου μου, κατήν- 
τησε νά τον βάζη τακτικά άπό εν «έπιοΰσιον μηδενικό» 
τήν ήμερα, χωρίς μάλιστα νά έξετάζη αν ό Νίκος ήτο 
και παρών έις τό μάθημα'. ’Έτσι ό αφιλότιμος κατώρ- 
θωσε νά καταρρίψη τό παγκόσμιον ρεκόρ καί τής έμής 
μετριότήτος, ό όποιος ηΐπυχησα ν’ αποκτήσω μόνον 
178 μηδενικά μπροστά είς τό 185 ποΰ με άρπαξε διά 
δόλου. Μία άλλη αρετή τοΰ Νίκου ήτο ή αδυναμία του 
πρός τό ώραΐον φΰλον. Τοΰ ήτο αδύνατον νά κακο- 
καρδίση κορίτσι καί δι’ αΰτό κατήντησε νά κρατή αλ
ληλογραφίαν μέ ΐ)7 Ζαππίδας.

Πέρασαν άπό τότε χρόνια... καί τώρα γεροντοπαλ- 
ληκαρα τριάκοντα περιπλομενων ενιαυτών,άναπολοΰμεν 
συχνά το ευτυχισμένο παρελθόν καί κλαϊμε σαν κτήνη 
και γελοΰμε σαν Ομηρικοί θεοί μέ τας άναμνήσεις τής 
χρυσής εκείνης εποχής δια νά ξεχάσουμε κάποτε τους 
περισπασμούς τοΰ περί ύπάρξεως άγώνος, δν διεξάγομεν 
εγω μεν σκαρώναν αριστουργήματα, οίον το παρόν, 
εκείνος δέ συγγραφών έρωτικάς έπιστολάς πρός τόν 
έαυτοΰ γεννήτορα, δστις έξασκεΐ τό έντιμον επάγγελμα 
τοΰ είσοδηματίου, καί συρράπτων κοιλιές, τάς οποίας 
σχίζει διά νά κάμνη φανάρια, μέ τον αγαθόν σκοπόν 
τοΰ ν άπαλλάξη τους κατόχους των από πάσαν νόσον 
καί πάσαν μαλακίαν.

Μιά φορα, εν τούτοις, ό άνθρωπός μου έπεχείρησε 
νά δοκιμάση τήν πέννα του καί έπί χάρτου φιλολογικής 
χρησεως. Χμ! τή θυμούμαι άκόμη τήν Ιστορία καί απο
τελεί μάλιστα εν άπό τά καλήτερα κομμάτια τοΰ χει
μωνιάτικου ρεπερτουάρ μας.

Νά σου κ’ έρχεται ενα βράδυ σπίτι σάν κανένας 
ποΰ τύν κυνηγοΰν τέσσαρα τάγματα ιππικού. Ή το  
λαχανιασμένος. II οψις του προέδιδε μεγάλην συγ- 
χισιν. Τρόμαξα.

—  Τί έχεις Νίκο;
’Έπεσε στενάζων είς τόν σοφά καί άρχισε νά κλαίη.
—  Διάβολε!
Τά δάκρυάτου μέ καθησύχασαν άμέσω*. Δέν ξευρω 

διατί μέ καταλαμβάνει ακράτητος ίλαρότης δταν βλέπω 
νά κλαΐνε.

—  Μήπως είσαι ερωτευμένος, πουλάκι μου;
Μ ’ έκΰτταξε μέ ικετευτικόν βλέμμα.
— Είμαι δυστυχής, είπε.

Οπως ολοι οί ερωτευμένοι.
Σηκώθηκεν έξηγριωμένος.
— Γελάς! έφώναξε.
— Τί λόγος.·„
Μ ’ έκΰτταξε με οίκτον.

Είσαι πολυ πεζός, εξηκολούθησε, καί.μετανοώ 
ποΰ ήλθα να ζητήσω κο\·τάσου τήν άνακούφισιν ποΰ 
χρειάζομαι! ·; :■■■> . .... . ,w

— Μά, χρυσό μου ! Είπα, χαϊδεύων τά μαλλιά του, 
ξεΰρεις τήν απειρίαν μου είς αυτά τά πράγματα. Τί'διά- 
6ολο λοιπόν παραξενεύεσαι τούς τρόπους μου;

II χειρομάλαξίς τον εμάλάκωσε καί μ’ ενα στε
ναγμόν, ποΰ είς μάτήν προσπάθησα διά νά μή άπο- 
δώσω μέ ισοβαρή γέλωτα, είπεν.·

Η περίπτιυσίς μου είναι όλως διόλου έξαιρετική. 
Χ μ ! Ό π ω ς δλων τών ερωτευμένων! Κατόπιν; 

Περιμένω νά διαμαρτυρηθής καί νά μέ βεβαιώσης δτι 
το ίνδαλμα το ιδανικόν και εν ολιγοις τό θηλυκόν τής 
λατρείας σου, είναι τό τελειότερον πλάσμα ποΰεφαν- 
τάσθη ο δημιουργος. Σε πιστεύω έκ τών προτέρων 
αγαπη μου και λυποΰμαι πολυ ποΰ ήλθες νά διακόψης 
γι’ αυτά μιά τόσο σπουδαία εργασία ποΰ είχα άρχίση, 
εργασία ποΰ θά μέ βοηθήση νά πληρώσω τό νοίκι καί 
τα πενήντα φραγκα ποΰ σέ χρεωστώ, ένώ μποροΰσες νά 
με απασχόλησης αλλοιωτικα, αΰτόκτονών ή νυμφευό
μενος. Ορίστε; Μά τό κακόν έγινε ποΰ έγινε πλέον. 
Γιά νά δοΰμε τί περιμένης τιάρα από μένα. Ξεΰρεις δτι 
δέν είμαι ούτε προξενήτης, ουτε... ξευρω καί έγώ 
Υποθέτω δτι τό κρούσμα προέρχεται άπό καμμιά 

γνωστή ή άγνωστη κόρη, πανδρεμμένη, χήρα.... έκτός 
άν ήναι ζωντοχήρα.

Μέ ήκουε μέ προφανή περιφρόνηση'.
— Τί πεζός ποΰ είσαι__
— Μάτι ;  Μήπως, άλλως τε, τό άρνοΰμαι; ’Αλλα 

τωρα δεν πρόκειται δι αυτό, θαρρώ. Τύ ζήτημα είναι 
άν η μικρή είναι τόσον άπρόσιτος, γιατ’ απελπίζεσαι 
έτσι.

—  Κάτι περισσότερον, είπε.
Α ϊ! μά ήτο πολυ!

Νάτα μας τωρα! Μπάς καί ήλθες νά μέ άναγ- 
γείλης οτι αποτελείς καμμιά δευτέοα έκδοσιν R u y
Bias;

Ειθε νά ητο αΰτό! άνέκραξε μέ απελπισίαν· 
Γό πράγμα καθίστατο σοβαρον καί καλύ κακύ έφερα 
τήν χείρα πρύς τήν τσέπη τοΰ περιστρόφου μου διά νά 
υπερασπισθώ τουλάχιστον την ζωήν μου έν περιπτώσει 
καθ’ ήν Οά ώρμοΰσε νά μέ πνίξτ] καί τοΰ έδειξα επιτα
κτικούς τήν πόρτα.

Σέ διατάτσο) νά ξεκουμπιστής άποδώ, έφώναξα.
Έχαμογέλασε πικρά.
—  Είμαι τρελλός, δέν είν’ έτσι;
— ’Ό χ ι . . . δηλαδή . . .
Χωρίς καν νά φροντίση νά διαμαρτυρηθή, δπως 

θά έκαμνεν άλλως τε είς τήν θέσιν του κάθε τρελλός 
σεβόμενος εαυτόν, έβγαλε ν άπύ τήν τσέπη του έν ογ
κώδες τετράδιον και ηρχισε να διαβάζη μέ ύφος ρεμ- 
βώδες καί παθητικόν. Ή το  ένα μυθιστόρημα, είς τό 
όποιον περιέγραφε προφανώς τάς περιπετείας τοΰ έρω- 
τος του. Εδιαόασεν, έδιάβασε και η άνάγνωσις έξηκο- 
λουθει ατελείωτη καί έγώ τόν ήκροώμην καπν.ίζων, 
χασμώμενος, καί ροφών κάπου-κάπου άπύ καμμιά 

·' ρουφηξιά τσάϊ ή κονιάκ. Έπρόκειτο, φυσικά, διά δυο 
" έραστάς. Ήγαπήθησαν, φυσικά, μ’/isVa άπύ τούς καθιε

ρωμένους τύπους είς τύν χορύν ή άπύ τύ παράθυρον...

δέν ενθυμούμαι καί καλά, πρύς μεγάλην άπελπισίαν, 
τ ο ΰ  φίλου μου, ό οποίος καταγίνεται καί τώρα ακόμη, 
μετά παρέλευσιν δέκα ετών άπό τοΰ γεγονόιος, νά δια-, 
τείνεται δτι ήτανε είς τύν χορύν δταν έγώ λέγω δτι 
ήτο άπύ τύ παράθυρον καί τάνάπαλιν..’Eitewo δμως 
ποϋ μ’ έπείραζε τά νεύρα ήτο δτι είς κάθε σελίδα ό 
φίλος δέν έχανε τήν ευκαιρίαν νά προσθετή καί απύ 
μίαν αρετήν είς» ιό ένεργητικύν τής ήρωίδος του, μέ 
τρόπον ώστε κατήντησε νά τήν καταστήση τύπον ερω
μένης μέχρι κωμικότητος τέλειον. Ά φίνω  τή^καλλονήν 
ποΰ τήν έζωγράφιζε μέ δλα τά χρώματα τοϋ Ραφαήλ, 
τοΰ L e o n a rd  de Vinci καί όσων άλλων ζωγράφων 
καί άγιογράφων ονόματα έτυχε νά γνωρίζη κ α ί . . . 
φαντασθήτε τί χροιάν ή μπορούν ν’ αποδώσουν δλα τά 
χρώματα τής βαφικής βιομηχανίας, άν τ’ άνακατώση 
κανείς επάνω είς τήν άσπιλωτέραν οθόνην, έστω και 
αν ήναι ό καλήτερος τεχνίτης τοϋ'κόσμου. Ή  άνάγνω- 
σ ις  έξηκολοΰθει καί πήγαιναν νά συμπληρωθούν δυο 
ώραι άφ” δτου είχεν άρχίση δταν μετ’ άνακουφίσεως, 
τήν οποίαν θά έδοκίμασεν ό Κολόμβος άμα διέκρινε 
τήν άναζητουμένην γην, ήρχισα νά προβλέπω απύ τήν 
φοράν τής πλοκής τύ μοιραΐον τέλος τοΰ έργου καί 
συνεκέντρωσα δλην τήν υπομονήν πού μοΰ έμεινε μέ 
τήν άπόφασιν νά τον άκοΰσω μέχρι τέλους, δτε τύν 
βλέπω έξαφνα νά σταματά ακριβώς είς τύ σημεΐον 
όπου δέν έμενε παρά νά εύλογή ση τους γάμους τών 
ήρώων του καί έτσι νά ησυχάσουν και αυτοί καί εγω.

— Κουράσθηκες ; τύν ήρώτησα. Τωόντι ητο πολυ 
καταβεβλη μένος.

’Έκλεισε τύ τετράδιον καί με εκΰτταξεν ατενώς.
— Έ δ ώ  σταματώ, είπε.
—  Αΐ, δέν σε μένει καί πολύ εργασία . . . Μιά-δυύ 

κονδυλιές δσο νά τους παντρέψης καί πάει.
’Ανετινάχθη ώς νά ήγγισε κάνέν ηλεκτρικόν σύρμα.
—  ’Αδύνατον ! έφώναξε.
— Όρίστε ;
— Νά σου πώ, μοΰ είπε μέ άπόφασιν. Φαντασου 

μιά κόρη, ποΰ ν’ άνταποκρίνεται σέ ολα σου τά όνειρα, 
σέ δλας σου τάς άπαιτήσεις ώς καλλονή καί ως ψυχή, 
ένα πλάσμα τέλειον μπροστά είς τό οποίον δέν ήμπο
ρεΐ παρά νά γονατίση κάθε κοινόν ιδεώδες, ένα είδος 
κόρης άγγέλου καί φαντασου ακόμη οτι αυτο το αρι
στούργημα τής ιδανικής τελειότητας έχει προσέτι καί 
μίαν μαγικήν αρετήν να προλαμβάνη τας διαθέσεις 
της ψυχής σου καί να συμμορφώνεται με τας απαιτή
σεις τών έκάστοτε ψυχικών σου διαθέσεων, οχι απο 
καθήκολ’, όχι άπό οίκτον ή αφοσίιοσιν, αλλά τουναν
τίον άπύ φυσικήν ανάγκην, ώς άν είχε μαζη σου μιά 
ψυχή κοίλ'ή καί μιαν άλλη υποταγμένη σ εκείνη !

— Τύν ήκ.ουα χωρίς νά τον καταλαβαίνω.
— Τί Οάκαμνες, έξηκολονθησεν, έάν ήσο κάτοχος

έ>ΐ5ς; τέτοιο,τΓ θησαυρού καί εύρίσκεσο εξρφνα- υποχρεω
μένος νά τύν παραχώρησής είς ένα ά'λλόV; Και έπέιδή 
ήτοιμαζόμην ν’ άποκριθώ, μέ διεκοψε μέ κίνημα τρα- 
γικόν. ,

— Θά παραφρονοϋσες! Δέν είν’ έτσι;
—— ’Ίσω ς... άπό τήν χαρά μου.
— 'Ομολογώ, άπήντησε μειδιών, δτι τέτοιο πλάσμα 

ούτε υπάρχει ούτε υπήρξε ποτε... εν τοΰτοις...
— Γνωρίζεις καμμιά έτοιμη νά ύποδυθή τύν ρόλο. 

Πήρε μιά έκφραση σαιξπηρείου ήρωος καί ήτοιμά- 
ζετο εξάπαντος νά έκστομίση καμμιά κουταμάρα, δτε 
μιά ιδέα έξαφνική μ’ έκαμε νά τύν έρωτήσω.

— Βρέ, μπάς καί ζοΰλεψες τήν τύχη κανενύς Πυγ- 
μαλίωνος;

Συνήνωσε τάς χείρας καί άνέκραξεν.
— ”Q ! εϊθε νά ήτο αύτό ! Ό  Πυγμαλίων, προσέ- 

θηκε σοβαρώς, ήτο, φίλε μου ευτυχής, ευτυχέστατος καί 
έν δσω άκόμη έλάτρευε τό άγαλμά του.,.. Ήμπορούσε 
τέλος πάντων νά τό άγκαλιάση, νατό  φιλήση.... Ά λλ ’ 
έγώ, έξηκολούθησεν όλοφνρόμενος, είμαι άτυχέστερος 
καί τοΰ Άδώνιδος, ό όποιος τό κάτω τής γραφής 
έπρεπε νά είναι ευχαριστημένος, άφ ’ οΰ μπορούσε νά 
βλέπη τουλάχιστον τό εϊδωλόν του μεσ’ τό ποτάμι!

Μέ πήραν τά δαιμόνια!
— Μά μήπως, διάβολε, έφώναξα μέ θυμόν, αύτή 

ή σκορδόπιστή σου είναι φκιασμένη άπό χιόνι γιά νά 
λυώση μέ τάς περιπτύξεις σου,, ή άπό χλωριοΰχον άρ
γυρον γιά νά φοβάται τύ φώς! Δέν μοΰ λές καλήτερα 
πώς είναι άύλος, γιά νά τελειώνουμε!

— Καί άν ήτο.. .άϋλος; ήρώτησε ;
Ή το  ή σειρά μου νά άναπέμψα) στεναγμούς καί 

επιφωνήσεις άπελπισίας.
—  Βρέ, τί μου ψάλλεις αυτού!
— ’Έλαβε στάσιν μελοδραματικού ήρωος είς τήν 

τελευταίαν πράξιν καί έβόησε'
— Μά δέν καταλαβαίνεις λοιπόν πώς άγαπώ, πώς 

πάγω νά τρελλαθώ διά την—  ηρω'ίδα μου!
— ... Τήν Έλλην, ή οποία πιθανώτατα ονομάζεται 

πραγματικώς Ελένη, ’Άρτεμις, Τριανταφυλλιά ή καί 
Α ση μ ένια !....

— Άπατάσαι, κύριε! έβρυχήθη.
— Πιθανόν καί Σεβαστίτσα . . . .
— Γελάς!
— Θεός φυλάξοι!
Κατελήφθη άπό λυγμούς καί μέ φωνήν διακοπτοΓ

μένην μέ είπε'
—  Φίλε μου... άδελφέ μου ... άγαπώ . . .  πλάσμα.. 

άνύπαρκτον !
— ’Ανύπαρκτον ! ϋψιστοι Θεοί.
— Ν α ί . . .  είναι πλάσμα τής . . .  φαντασίας μον.

Ή ρ . Π.



ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΝ ΣΚΥΛΩΝ
 -------

Μ έγα ς αναβρασμός τώ ν σκύλων. —  Σημειοννται επι&έοεις 
εναντίον τώ ν α νθ ρ ώ π ω ν . ■— Τό σχίσιμο τοϋ παντελο- 
λονιοΰ ενός κυρίου. —  *H  σνγκέντρω σις. —  'Η  έκκίνη- 
σις .—  Οί σκύλες χαιρετούν χαριέντως. —  Ή  θρ ια μ βευ 
τική ηαρέλασις πρό τής αγγλικής πρεσβείας. ·— Πρό  
τοΰ οϊκου τοΰ κ. Ρ ίτσου.— Μ εγάλη σνγχίνησις. —■ Ό  
λόγος τοΰ προέδρου. ■— Ό  θερμ ότατος λόγος τοΰ κ. 
Ρ ίτσου.

Ο Κωστάκης έπανήλθεν εις τό σπίτι μον την έπαύ- 
ριον κατά τάς ένέα. 'Ως* προε'πα, ή συγκέντρωσις διά 
το συλλαλητήριον θά ελάμβανε χώραν κατά τάς 10 εύ- 
ρωτιαϊατί.

— Τί χαμπάρια ; ήρά,τνσα τόν φίλον μου.
—  ’Ά ς  τα, μον άπήντησε με σοβαρόν τρόπον. Τό 

πράγμα είναι πολυ σηουδάϊον. *ΤΙ κίνησις εξω τών σκύ
λων είναι άσυνήθης, παρατηρε'ται μεγάλος αναβρα
σμός, τά πνεύματα είναι εξημμένα και εσημειώθησαν 
ιιερικαί επιδέσεις εναντίον τών διαβατών . . . .  Ξέρεις, 
μερικοί ζωηροί σκύλοι δεν ή μπορούν νά κρατήσουν τό 
μένος των, μ ’ δλας τάς νουθεσίας τών έχεφρόνων. Μία 
μάλιστα έπίθειις ήτο τόσον ορμητική, ώστε έσχίσθη τό 
πανταλόνιον μέχρι γόνατος ενός κυρίου.

—  Μπρέ, διάβολε ! Τό πράγμα καθίσταται περισ
σότερον παρά σοβαρόν.

—- Περί τούτου είμαι βέβαιος, άλλ’ Άς φύγω μεν, 
δεν εχομεν καιρόν διά χάσιμον. Πλησιάζουν δέκα.

—  Έ άν δμως ύποοτώμεν καμμίαν επίθεσιν; Τί 
νά σου πώ , τό διάβημά μας τό βλέπω λιγάκι τολμηρόν.

—  ’Έχουν τήν γνώση οι φύλακες . . . είμαι (οπλι
σμένος . . . .  πάρε και συ δ,τι εχεις, τουλάχιστον ενα 
χοντρό μπαστούνι.

Τά λόγια τοϋ φίλου μου με έκαμαν νά δαλιάσω. 
Άλλά μοΰ εφαίνετο εξευτελιστικόν νά φανερώσω τόν 
φόβον μου. Προσεπάθησα νά νικήσω και τόν φόβον 
μου και τους δισταγμούς μου. Και τους ίνίκησα. ’Έλα
βα ενα χονδρό μπαστούνι και έξήλθομεν εις τόν δρό
μον. Τήν στιγμήν εκείνην είχον καταληφθή άπό ηρωι
σμόν, ίσως άπό μένος πολεμικόν, τό δπο'ον μέχρι τής 
στιγμής εκείνης ουδέποτε είχον γνωρίσει.

Είς τους δρόμους άπηντήσαμεν παράδοξα αληθώς 
πράγματα, τά όποια θά άναγινώσκονν οί μεταγενέστε
ροι εις τήν ιστορίαν και θά τά εκλαμβάνουν ώς μύ
θους. 'Ολόκληρα καραβάνια σκύλων, φερόντων ση
μαίας δλων τών εθνών, διηυθύτοντο πρός τό Πεδίον 
τοϋ ”Αρεως. Οι σκύλες τους σ υνά δα ον  μέχρι τών εξό
δων τών διαφόρων δδών και επέστρεφον πάλιν είς τά 
μέρη των, γαυγίζουσαι και μουγκρίζονσαι ϋλαι μαζί. 
Φαίνεται δτι δπως αί ίδικαί μας γυναίκες έχουν τό 
ελάττωμα τής φλυαρίας —  είναι άρά γε ελάττωμα — τό 
έχουν και αί γυναίκες τών σκύλων. ' Ο Κωστάκης μοϋ

είπεν δτι όμιλοΰν περί τον γενησομένου συλλαλητηρίου, 
άλλά δυστυχώς δεν ήμπορεΐ νά έννοήση τίποτα, διότι 
όμιλοΰν δλαι ταυτοχρόνως.

Με τ ’ ολίγον έφθάσαμεν εις τό Πεδίον τοΰ Αρεως 
και έτοποθετήθημεν εις τό μέρος εις τό όποιον ευρι
σκόμενα τήν προτεραίαν. Ευτυχώς κάνεις τών εύγενών 
συμπολιτών μας δεν μας πήρε μυρωδιά.

Μυριάδες σκύλων ήσαν συνηγμέναιέκεί. Γαυγίσματα, 
τρεχάματα, διαταγάς ήκούομεν. Ένόμιζέ τις δτι ευρι
σκόμενα εις πεδίον συγκροτηθησομένης μάχης. Τοιαν- 
τη δέ έπεδείχθη πειθαρχία έκ μέρους τών κατωτέρων 
πρός τους άνωτέρους, ώστε άκριβώς εις τάς δέκα καί 
ήμίσειαν τά πάντα ήσαν έτοιμα. Επαναλαμβάνω δτι 
τό θέαμα ήτο πολυ περίεργον. Μέχρι σήμερον ενομί- 
ζαμεν οτι μόνον οί άνθρωποι είχον τό προτέρημα τής 
λογικότητος άφ ’ ένός και τής διενεργείας συλλαλητη
ρίων άφ ’ ετέρου. Μέχρι σήμερον δμως εΐμεθα ήπα- 
τημένοι.

Είς τήν ενρε'αν πλατείαν τοϋ Πεδίου τοϋ ”Αρεως 
οί αξιότιμοι συμπολΐταί μας έτάχθησαν κατά τήν εξής 
τάξιν : Προεπορεύετο ό άντιπρόσωπος Καλιοντζή Κ ου- 
λουκ και πρόεδρος τοΰ συλλαλητηρίου, εχων τό γενι
κόν πρόσταγμα. Παραπλεύρως αυτών εβαινε σκυθρω- 
πός δλίγον και πολύ σοβαρός ό αντιπρόσωπος τοϋ Τοπ
χανέ. Ήκολ.ούθουν δλοι οί άλλοι άννιπρόσωποι και 
30,000 σκύλων, μετά σημαιών δλων τών Ι&νών και 
δαφνών, άνηκόντων δλων εις τό ασχημον φϋλον, διότι, 
ώς γνωρίζομεν ήδη, δεν επετράπη υπό τοΰ προέδρου 
νά παρακολουθήσουν καί γυναίκες. Πρέπει νά σημειώ- 
σωμεν χάριν τής ιστορίας, δτι οί άντιπρόσω.-.οι τοϋ 
τρυφερόν φυλου, οταν ήκουσαν τήν τοιαύτην διαταγήν 
τοΰ προέδρου, διεμαρτυρήθησαν σφοδρώς, άλλ ’ έπεί- 
σί/ησαν έπί τέλους υπό τών γεροντοτέρων, οιτινες έπί 
τή περιστάσει ταντη έξεφώνησαν πολλούς λόγους καί 
εφεξαν δριμύτατα τήν άπείί/ειαν ταύτην τών γυναικών, 
οιτινες ταρα τελευταίως ήρχιζαν νά δηλητηριάζωνται 
με τό δηλητήριον τής χειραφετήσεως.

*Ητο άκριβώς ή δεκάτη δτε στραφείς ό πρόεδρος 
έγαύγισε με τρόπον ίπιβλητικώτατον, δεν θά ήτο επι
βλητικότερος ό τρόπος τοΰ Ναπολ.έοντος δταν έν Α ν-  
στερλίοΐ] εδιδε τήν πρώτην διαταγήν δπως ό στρατός 
του όρμήση κατά τοϋ έχθροϋ. Α ί σημα'αι τότε έφά
νησαν κινούμενοι και οί τετράποδες ήμών συμπολΐται 
έκινήθησαν πρός τήν μεσαίαν πύλην τοϋ Πεδίου του 
’Άρεως.'Η με'ς τους παρηκολουθήααμεν μακρόθεν. Είς 
τους κήπους τοϋ στρατώνος του Ταξειμίου, συνωστί
ζονται χιλιάδες γυναικών — σκύλων εννοείται —  καί 
έζητωκραύγαζαν μανιωδώς. Αί γλυκε'αι φωναί των 
εσειον τόν άέρα καί οί τρυφεροί των εμπρόσθιοι πόδες 
εχαιρέτων πολύ χαριέντως. Οί άποτελοϋντες τό συλλα- 
λητηριον απηντησαν ζωηρότερθν εις τάς ζητωκραυγάς 
τών ετέρων ήμίσεα',ν των καί ό πρόεδρος στάς καί χαι- 
ρετήσας πρώτον διά τοϋ π οδός εΐπέ τινα, τά όποια ή-

fiei? δνστυχώς δεν ήδυνήθημεν ν '  ακούσω μεν. Τους 
λόγους δμως τοϋ προέδρου έπηκολούθησε πανδαιμό
νιων ζητωκραυγών, ποδοκροτημάτων καί τρεχαμάτων 
τρελλών, εξωφρενικών έδώ και εκε~ τών εν τοΐς κήποις 
γυναικών. Πολλαί ούραί έφάνησαν κινούμενοι καί πολ- 
Ιοί οφθαλμοί έκ τοΰ συλλαλητηρίου εστηλώϋησαν πρός 
τό μέρος των. Ή  φωνή τοΰ προέδρου, στεντόρεια, 
ήκούσθη καί πάλιν δίδουσα τό αημε'ον τής έξακολου- 
θήσεως τής πορείας. Καί τό συλλαλητήριον έκινήθη ώς 
εν σώμα. ”Εβαινε βραδέως επί τής Μεγάλης 'Οδον. 
Είς τάς εξόδους καί εισόδους τών διαμέσων όδών, 
ΐσταντο ^άναρίθμητες 
σκύλες καί ερραινον 
τούς διερχομένονς με 
■φύλλα δάφνης καί 
κομφετί, τό όποιον 

■φαίνεταιέσνναξαν άπό 
τόν τελευτάίον χορόν 
τών Κ υριών . Είς έ- 
κάστην δδόν επανε- 
λαμβάνοντο τά ίδια.
Ζητωκραυγαί μανιώ- 
δει,, ποδοκροτήματα.
Λόγοι τοΰ προέδρου 
■καί αντίλογοι, φαίνε
ται, μερικών, μορφω
μένων άπό τοΰ θηλυ
κού γένους τών σκύ
λων.

Καί ούτως τό συλ
λαλητήριον εφθασε 
πρό τής αγγλικής πρε
σβείας. Κόσμος πο
λύς έθεάτο μετ’ έκ- 
πλήξεως τήν τόσον 
παράδοξον δσον καί 
θριαμβευτικήν παρέ- 
λασιν, χωρίς νά δύ- 
■ναται νά έννοήσγι τί
ποτε. Πρό τής θύρας 
τής αγγλικής πρεσβείας δ πρόεδρος και εκ Καλιό»- 
■τζή-Κουλούκ άντιπρόσωπος είπέ τινα, τα οποία πά
λιν ήμεΐς ενεκα τής μακρας άποστασεως δεν ημπο- 
ρέοαμεν ν ’ άκούσωμεν. Παρετηρήσαμεν ομως κινήσεις 
τών σημαιών καί πρό πάντων τών αγγλικών και εκ 
τούτου συμπεράναμεν δτι οί λογοι τοϋ προέδρου δεν 
ήσαν ενάντιοι τοϋ αγγλικόν έθνους. Και το συλλαλητη- 
ριον έξηκολούίλησα τόν δρόμον του. Διήλθε πρό τών 
τοίχων τής πρεσβείας, έπροχώρησεν ολίγον καί ειαήλ- 
-ΰεν ε’ς τήν δδόν Γκλαβάνη. ’Εκεί εστη πρό άπαρταμάν 
τίνος. Καί ήκούσθη ολόκληρον εκείνο το σκνλολογιον 
νά γαυγίζτ] δαιμονιωδώς, ώστε μετα τρομου επροβαλαν 
δλοι τάς κεψαλά- ε’ς τά παράθυρα διαπυνθανόμενοι το

τί συμβαίνει. Είς ΐν τών παραθύρων έφάνη και ή γε- 
νειοφόρος μορφή τον κ. Ρίτσου. Αί ζητωκραυγαί τότε 
ήσαν άιερίγραπτοι. ’A R ' εφ&αίαν είς τό διαπασών 
δ ε εη άνη ε’ς τό Ιδιον παράθυρον, ί’χων τους έ/ιπρο- 
σ ίο:ς π<’δσς έπί τής βάσεως αύτοϋ ίσιηριγμένους κατά 
τό σύστημά του, δ Μπονμπης, ό σκύλος τοΰ κ. Ριτσου.
' Ό  πρόεδρος μ ε τ ’ δλίγον διά τρομερού τίνος γαυ-  

γι-,μοΰ επέβαλε σιγήν καί ησυχίαν. 'Έπειτα ήκούσθη 
λέγων : 'Ημείς επλησιάσαμεν δσον ήδννάμεθα περισ
σότερον διά νά άκούωμεν καλήτερα.

Κ ύριε,

Τό ανθρώπινον γέ
νος κακά ίπεβουλεύ- 
θη έναντίον μας. Ε -  
σκέφθη νά μας κα

νά κατα-  
οιτινες 
έποιή-

σαμεν αύτώ, ήμάς, 
οιτινες εΐμεΐϊα τό ε- 
κλειτόν γένος τον  
Ύψίστου. Τοΰτο ή 
υμετέρα ιατρική έξο- 
χότης πολύ καλά γνω
ρίζει. Καί ήμε7ς δμως 
γνωρίζομεν δτι ή ύ- 
μετέρα ιατρική έξοχό- 
εης έν τή διακρινούση 
αύτή ευφυΐα καί νοη
μοσύνη, άνεγνώρισε 
τά μεγάλα ήμών προ
τερήματα καί έσκέ- 
φθη νά μάς υπερά
σπιση παρά τώ άν- 
θρωπολογίω έρρωμέ- 
νως. Διά ταΰτα άπε- 
φασίσαμεν κάμνοντες 
ύμίν, έξοχώτατε, τήν 
ύπερτάτην τών τι

μών, δι’  ων δύναται νά τιμηθή άνθρω.~ος ποτέ, ΐνα 
καταλέξωμεν υμάς μεν μεταξύ τοϋ σκυλικοϋ γένους, 
τόν σύντροφόν σας δε Μπούμπην, τό χάρμα τοΰ οϊκου 
σας νά διορίσωμεν ώς επίτιμον μέλος πανσκυλικοϋ συν
δέσμου, τόν δπο'ον ίδρύωμεν προσεχώς θεία συνάρσει.

Κύριε,

Ή  άπόφασις αύτη έλήφθη παμψηφεί νφ όλης τής 
δλομελείας τοΰ σκυλικοϋ γένους τής άπεράντου τούτης 
χώρας, τής Κωνσταντινουπόλεως, ήτις είναι τ  ίσον φι- 
λόσκυλος, ήτις είναι πατρίς μας, εϊς τήν όποιαν εγεν- 
νήθημεν και ε’ς τήν όποιαν θα ά.τοθανωμεν. Ημείς 
εΐμεθα οί πρώτοι αυτής κάτοικοι, ήμε'ς έσόμαθε καί
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καίοϊ. τελευταίοι. Ουαι. δε ε'ς ίκέΊ-ον, 6 όποιος &ά θε-
\·)$ΪΙ να νγκίνη έστω και τήν τελευταίαν τρίχα τής μα-
κράς ήμών και υπερι,,φάνου ο νοά ;.

" " . 'P A *  ? ’·»<«' y .  , “  ,
. ι  αυγια,οα; ζιτωκραυγαι εταραξαν την ο. τόλντον

oiytjv, )jTi;  επε :ρατβι κατα την διάρκεια)’ τοΰ λόγον τον 
αξιότιμου εκ Κα/ιοντζή-Κονλ.ουκ άντι.τροσιόπον και 
προέδρου τον σνλλ.α/.ητη.ρίου. Αι σημαΐαι έσείοντο δαι
μονιωδώς, τά χροματα των οποίο»’ αυνηδε'.φοΰντο 
και ρίγη ίν&ονοιααμοϋ διέτρεχον τά,· φλέβας τών εύ- 
γενών τετραπόδων.

Ο φίλος μου Κωστάκης έφάνη τόοον σνγκινηΰείς, 
ιοστε ειδον παχεα δακρνα να κν/.ίονται ώς μ.αργαρίται 
έπ'ι τής παρε-Λ; το·:. Ή  ονγκίνηοις τοΰ φίλον μον με- 
τεδοθη αυτοστιγμεί και ε ς εμε και ad; βεβαιώ δτι τήν 
στιγμήν εκείνην δ'όν ήμην πλέον έγθρδ; τών σκύλων 
και κατελήφθην υπό εντροπής διά το μπαστούνι, δπερ 
έκράτουν ε'ς χαρά; μου και τδ όποιον ειχον σκοπόν νά 
το. /,ειαχει^ισθώ προς άμυνά)1 μον εναντίον των.

Αι γανγιωδει; ζητωκρανγαΐ έξηκολούθηααν επι πολ.- 
/.ην ώραν. Ό  ε'ς τδ παράθνρον δμως artχριζόμενος 
Μπούμπης παρε.νά.Ιε 7ε τδ πλή/ίος νά σιγήση, διότι ό κύ
ριός τον ήθελε νά όμιλήση. Και πας θόρυβος έκόπασεν 
αμέσως. Ο κ. Ρίτσος έθώπενσε τήν μελανήν αύτοΰ 
γενειάδα και εφάνη προς στιγμήν σκεπτόμενος."Ολ.ον τδ 
σκυλολόγιον περιέμενε μετά κατανύξεως. Αίφνης ή φωνή 
του κ. Ρίτσου ακούεται τρέμουσα έκ βαθείας σνγκινή- 
σεως. Ή σθάνθην δτι τήν στιγμήν εκείνην διεπέρασεν 
ολόκληρον τδ πλήθος τών χιλιάδων σκύλων βαθυοΐγος.

’Α γα πη τοί Κύρια.,

Ευχαριστώ διά τήν μεγάλην τιμήν, τήν όποιαν 
απονεμένεται c ς εμε καί τδ.·· φίλ.τατόν μου Μπούμπην. 
Ουδέποτε θα λησμονήσω τή ν  καλωσύνην σας. Λογίζο
μαι υπερήφανο.', διίτι από σήμερον, άπό τής ευτυχούς 
ταντης ημέρα ·, θά δύναμαι νά φέρω τδ γλυκν και 
ωρα.ον όνομα σας. Ν αι! Έ γώ  πάντοτε προσεπάθησα, 
και τοΰτο ήτο καθήκον μον, νά υπερασπίσω σας και 
τά συμφέροντα σας, δταν οί άνθρωποι σάς έπεβον- 
λευοντο. Μάλιστα. ’Έγραψα πολλάκις και ε'ς τόν ημε
ρήσιον τύπον καί ε'ς ιδιαίτερον βιβλίον, υπό τδν τίτλον 
νγιανί], το ο.-.ο ον υπέβαλα είς ενα διαγωνισμόν τοΰ 
Συλλόγου. Ά λ λ ’ οί κριται ίεροσύλως ήθέλησαν νά δια
γράψουν τδ μέρος ε'ς τδ όποιον ώμίλησα περί υμών, 
ενγενε ς  μον συμτ.ολ.ίται. . . .

Κύριοι,

Και c ς τό μέλλον θά εξακολούθησα) νά σας υπερ
ασπίζομαι Smrrby πάσης επιβουλής, θ ά  σάς ύπερα- 
σπίζωμαι ερρω/ιε< ως. ΎΑ  ! ενθυμούμαι όποια ϋπερά- 
σπισι; {,πάρχε: ε τ ή ν  ύγκινήν εκείνην, τήν όποιαν έξέ- 
δω::ε τύ; οι; . . . Σάς τήν συνιστώ θερμώς νά τήν άνα- 
γναιοη τε, ι/ά ε δητε δτι ο ποια είναι ή αγάπη μου πρός 
νμας και όποια ή ύπεράσπισι;. Ναι. Νά όναγνώσητε

τήν υγιεινήν μου. Τά βιβλιοπωλεία 'βρίθό^'άΉο αντί*  
τ υπάτης. Οσοι, ε$γενε'ς μου κύριοι, ενρί^κεσθε εδώ 
τήν στιγμήν ταύτην, σπεύσ-ατε και αγοράσατε άπό μίαν. 
Σπεύσατε, κύριοί μ ου . ■. ·■·”

Ο κ. Iίτσός τοσον σννεκινήθΐ] έκ τών τεΐενταίιον 
τούτων λεξεων, ωστε εδακρυσε. Ο ^Ιπούμπης ύπεοή- 
φανός ώρθώθη και έστήριξε τους δύο ίμπροοθίονί; 
πόδας ini του ώμου του. rΟ θόρυβος ό ίπακολουθ ήσας 
τόν λόγον του ήτο εξωφρενικός. 'Κ.η πολλήν ώραν 
ονδεν ήδννάμεθα ν ’ ακούσω μεν. Κατόπιν τδ πλήθος 
τοΰ σκνλολογίου έτέθη οψ κίντσιν. "Δίήλθε τήν στενήν 
οδον καί ευρέι,η εις την μεγάλην. 'Έβαινε βραδέως και 
εκινει την προσοχήν όλου τοΰ έξω εΰρισκομένού 
κόσμου. ('Ακολουθεί). ·

Ε ίς τό επόμενον. Το πλήϋ-ος τώ ν σκύλω ν ϋ·έλει νά διέλθη 
δια τον Μ π όν Μ αροέ. —  ’ Α ντίστασις τώ ν υπαλλήλων. —  
Ε π έμ βασις τώ ν έχεφρόνων και διέλενσις τον συλλαλητηριον 

δια της οδοΰ Ασμαλη ΙΐΤίτζιτ. —  Π ρο τώ ν γραφείων της 
Π ροόδου. ■ Ο λόγος τον εκ Τ οπχανέ αντιπροσώ που. —  
Ή  φλογερά άπάντησις τοΰ κ. Σ π α νούδη .

 —  -------------

Η ΧΗΡΑ TOV ΝΑΥΤΗ

Γιατί at ναύτη τήν καρδιά σου 
νά δώσης, κόρη ατεργιανή, 

κι ό'λο κυλονν τά δάκρυά σον 
καί ή ψνχή σου ό'λο π ονεΐ;

Τήν πόλη εϋρισκε ή ματιά σου 
στενόχωρη καϊ σκοτεινή . . . 

κ επο&ει στάγνωστο ή καρδιά σου 
καινούργια πλάση φωτεινή !

Η  ιμευτρα τον γιαλοϋ γαλήνη 
δεν έφαντάσ&ηκες φτωχή, 

τί μαύρη τρικυμία άφίνει . . .

Καϊ τώρα βλέπεις μοναχή,
πώς είχες φταίξει, κακομοίρα, 

κ’ ήταν γραφτό νά μείνης χήρα !
Φ ώτιος Δ. Στεφ ανίδης. 

 — -------------

Γ Ν Ω Μ Ι Κ Α

Ή  λίπη όταν μοιράζεται μιχηα.νει. Ή  νααά Star μοιράζε
ται μεγαλώνει.

,χάς περιαςοιεΊα; τιΖ ν ιδεών, a; ονλλαμβΰνομ: ν not.in ra 
o~iOQoin τωιιεν.

Li; τά; ε.ταοχία; 6 πλούτο; είναι ο-αο:ιό;, εί; τά; πόλεις. 
μέπor.

 ---------

-Ο Ε Π ΙΚ Α ΙΡΟ Σ .!>

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΖΥΗΝΟΥ .

ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ Τ ΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ
— — ==·^ .-------

"Αλλην «δτλη ψ  εΐχομεν πανί μόνον τήν Ά ννιώ .
Ή τοι· ή χα δεμμένη τή ; μικοα; ήμών ο'κόγενεία; χαϊ τήν 

ί/γατώμεν'ο/.οι. Ά λ λ 'ά π ■ δλονΐ πεοιπάόιερον τ ψ  ψ/ά.τα ή μή- 
,ηο μ α ;. Ε Ι; τήν τράπεζαν τήν εκάΟιζε πάντοτε πληιίον τη ; και 
άπό ο,τι εϊχομεν έ^ιδε τό καΜίιερον εί; ίχέίνην. Κα· ενώ ήμ ι ; 
μα; ενέδνε χρη 'ηιοτοιοϋοα τά φορέματα τοΐ· μαχαγτον πα-ρη; 
μα;, διά τήν Ά , η  'ο ήγόρα'ε οννήΆω; νέα.

Ώ ;  y.a'i εί; ιά γράμματα δεν τήν fβία'εν. "Αν ήΰελεν, έπή- 
γαινεν ε !; τό οχοΐε'ον, αν δεν ήΟελεν, έμενεV εί; τήν οικίαν. 
Πράγμα τό ό.το'ον εί; ήμά; διά κανένα λόγον δέν Οά έ.τειρέπειο.

’Εξαιρέσει; τοιανται έπρεπε, φνσικφ τφ λόγω, να γεννήπονν 
ΐηϊ.ο-νπία; βλαβερά; μετα;ν παιδιών, μάλιοτα μικρών, οπω; 
ήμεΟα κα'· εγώ κα' ο : αΟ.οι δί'Ο μον αδελφοί, καθ' ήν έποχψ αν- 
·,-έβαιναν τα~·ια.

Ά /.λ ’ ήμεΐ; ίγνωρίζαμεν, oct ή ενδόμυχο; τή ; μητρό; ημών 
πτοογή διετέ/,ει άδέκαπο; και ι ·η πρός δλα τη; τα τέκνα. ΙΙμεΟα 
βέβαιοι, ότι α: έξα’ΐ έ κ ι ;  έκεϊναι ή η ν  παιά μόνον έ ;ω ιε-
ιιικα'ι Ιχδηλώοει; φναικωτέρα; τινό; έννοια; προ; τό μόνον τον 
οίκον μα; κοράοιον. Και δχι μόνον άνεχόμεΟα τά; πρός αυτήν 
περιποιήοει; άγογγίντω;, αλλά καί συνειελοΰμεν πρό; αι"ξηηιν 
ανιών, Snov ήδννάμεθα.

Λιόιι ή Ά ννιώ , έκτο; oil ήιον ή μόνη μα; αδελφή, ήτο κατά 
δνοτνχίαν ανέκαθεν κα/εκτική και φιλάσθενο;. Α κόμη και ανιός 
ό νοιερότοκο; τον οίκον, ό όπο'ο;, ώς κοιλιάρφανο;, εδικαιούτο 
νά καιπονται πλέον παν ιός άλλου τά ; μητρικά; θωπεία;, πα^ε- 
χώρει τά δικαιώμαιά του εί; τήν άδελφήν τόσ ο μιλλον αομενως, 
καθόσον ή Ά ννιώ , οϊ’ΐε φιλόπρωτο;, ονιε νπεροπιική έγ.νετο 

διά τοΰτο.
Α π ' εναντία; ήτο πολν προαψ ή; πρό; ή μ ι; και μ ϊ ;  ηγάπα 

δλου; μετά περιπαθεία;'. ΚαΙ— πρϊγμα περίεργον— ή πρός ήμά; 
τρνφερόιη; τον κοραηίον, αντί νά έλατιοΐηαι προ 'ονοη; τή ; άσθε- 
νεία; τον, άπ εναντία; ηνζανεν.

’Ενθνμονμάι τον; μανρον; και μεγάλοι·; ανιή ; οφθα'.μον; 
και τά καμαρωτά καί σμιγμένα τη ; οφρί'δια, τά όπο'α ει/α νοντο 
ιόιοι μιλλον μελανώτερα, διιο ώχρόιερον εγίνειο τό πρόσωπόν 
τη;. Πρόοωπον έκ φνσεω; ρεμβώδε; και μελαγχολικόν, έπί τοΰ 
όποιου τόιε μ>νον έπεχννετο γλυκεία τι; ίλα ιάιη;, δταν μά; 
εβλεπεν δλου; οννηγμένον; πληιίον τη ;.

Σννήθιος έφνλαττεν νπό τό προσκεφαλαιόν τη ; τον; καρπόν;, 
ονς «'* γειτόνιοοαι τή έφερον ώ ~ αρρωστικόν, και τον; εμοιρα,εν 
είς ή μ ι;, επανελθόντα; έκ τοΰ σχολείου. Άλλά τό έκαμε πάν
τοτε κρυφά. Διότι ή μήτηρ μα ;  έθνμωνε, και δεν Ιοτεργε νά κα- 
ταβροχθίζωμεν ήμεϊ; 3 ,τι έπεθύμει νά γευθή καν ή ασθενή; τη; 
κόρη.

Έ ν  τούτοις ή ασθένεια τή ; Ά ν ν ιώ ; όλονεν εδεινοΰτο και 
όλονεν περισσότερον συνεκεντροΰνιο περί αυτήν τή ; μηιρο; μα; 
α: φροντίδες.

Ά φ ' διού άπέθανεν ό πατήρ μ α ;, δέν ειχεν ε;ελ.θη τής οι
κία;. Λιόιι εχήρεναε πολν νέα και έντρέπετο νά κάμη χοήσιν τή ; 
ελευθερία;, ήτι;, και εν αυτή τή Τουρκία, Ιδιάζει εΐς πάσαν πο
λύτεκνον μητέρα. Ά λ λ ’ α γ' ή;.ήμερα; έπεσεν ή Ά ννιώ  σπου
δαίοι; εί; τό στρώμα, έβαλε τήν ίνιροπήν κατά μέρο;.

Κάποιο; ειχεν άλλοιε παρομο’αν άοΟένειαν— έτρεχε νά τίν 
ερωτήση, π ώ ; .έθεραπεύθη.·— Κάπου μία γρα'α κρύπτει βότανα 
•θανμαιία; Ιατρική; δι'ΐ’άμεοι; , —  έοπενδε νά τά εςαγοραοη.—  

1 Κάποθεν ήλθε ξένο; τ ι;, παμίδσξο; τό εξωτερικόν, ή φημιζό
μενο; διά τάς γνώσεις τον,— δέν έδίοταζε νά επικαλεσθή τ ψ  αν-

τίληφίν του. Οί. διαβασμένοι, κατά του; λαού;, είνε παντογνώ- 
οται. Και νπό τό πρόσχημα πτωχόν οδοιπόρον κρύπτονται ενίοτε 
μυστηριώδη όντα, πλήρη νπερφνοικών δινάμεών.

Ό  χονδρός τή ; συνοικία; κουρεν;, αί'ίό; μ 2 ; επεοκέπτετο
αυτόκλητο; και δικαιωμαιικώ;. Ή το ν  ό μόνο; επίσημο; ιατρός

έν τή περιφερείς μ α ;.
"Αμα τόν έβλεπον έγώ έπρεπε νά τρέχω εί; τίν μπακαλην.

Λιόιι ποτ'ε δεν έπλησίαζε τήν άοϋενή, πρ'ν ή καιατίη τουλάχι- 
.  . · -  .· > :> · στον πενήντα δράμια ράκη;.

—  1ϊιιιαι γέοο^, fμοοι]f ελεγε τιοόζ την avvrcouovov μητέρα, 
είμαι γεοο; και α>· ό'εν το τιοΰςίο κομμάη, δεν βλε.τονν κΛ/.α τα 
μάίΐα / o r .

Καί φαίνεται, οιι δεν εψεν δειο. Διότι oaco γτ ϊοΐΊοότεοον ε.τι- 
νεν, τόιον ενκόλώιεοον ήδνναιο να διακ_» >’// γτό α εινε ij rra/i'- 
τέρα τή ; αυλή; μα; όρνιθα, διά νά τήν λάβη απερχόμενο;.

Ή  μήτηρ μου, άν κα': έπαυσε πλέον ν'ι μεταχειρίζεται τά Ια- 
τοικά roc, εν τούτοι; τΐνέπλήρωνε τακτικ'ι και άγογγύστω;.Τοΰτο 
μεν, δι ι νά μή τ';’ δυσαρεοτήηΐ) τοΰτο δέ, διότι πολν συχνά διϊ- 
σχνρίζετο παρηγορώ·)’ αυτήν, δτι η πορεία τή ; ασθενεια; εινε κα
λή, και ακριβοί; τοιαί'τη, ό.τ.ι’αν έδικα ί 'ηο νά τήν περιμενι] η 
επιστήμη απ') τά; οννταγά; ι ον.

Τό τελεντα'ο,’ τοοτο ήιο δυστυχώ; λίαν αληθε;. Η  καταοτα- 
πι; τή ; Ά ν ν ιώ ; έβαινεν άργ'ι μεν κα' ά.ταρατήτυι;, άλλ'όλονεν 
έπ'ι τά χήροι. Και ή παράιαοι; α"τη τή ; αορίστου καχεξία;, εκα- 
μνε τήν μητέρα μα; άλλην εξ άλλη;.

Πάπα νόοο;, άγνωστο; εί; τόν λαόν, διά νά θεωρηθή ώ ; φυ- 
οικ'ν πόιθο;, πρέπει, ή νά χωρήοη εί; τά; πτοιχειωδει; ιαιριχάς 
τοΰ τόπου γνώσει;, ή νά έπιφέρη έντό; ολίγον τόν θάνατον. Ε ν - 
ϋ ν ; ώ ; παραταθή και χρόνιοι), αποδίδεται ε’ι ;  υπερφυσικά; αί
τια;, και χαρακτηρίζεται ώ ; εξωτικόν.

'Ο  άϊθενή; έκάθΐ]σεν εί; άσχη/.ιο·ν τόπον. Επεραοε νύκτα τον 
ποταμόν, καθ’ ήν στιγμήν αί Νηρηΐδε; έτέλονν αόρατα τά δργιά 
των. Έδιαικέλισε μαΰρον γάτον, ό όπο.ο; ητο κνριω ; ό ε ;ω  από 
ι)ώ μεταμορφωμένο;.

Ή  μήτηρ μου ή:ο μιλλον ευλαβή; παρ'ι δεπιδα’μων. Και' 
άρχά; άπετροπιάζετο τά; τοιαύτα; διαγνώπει; και ήρνε'νο να 
έφαρμόJ); τ ί ;  προτεινομένα; γοητείας, φοβούμενη μή άμαρτήοη. 
Ά λ λ ο ι; τε ό ίερεν; άνέγνωσεν ήδη έπ'ι τή ; άσθενον; τον; έ;ορ- 
κισμο'υ; τοΰ κακοί, διά πάν ενδεχόμενον. Άλλά ιιετ' ολίγον με

τέβαλε γνώμην.
Ή  κατάσταιι; τή ; ά ιθενοΰ; εδεινοΰτο. Ή  μητρική στοργή 

ένίκηιε τόν φόβον τή ; αμαρτία;. Ή  θρηικεία έπρεπε νά ονμβι- 
βαοθή !<ε τήν δεισιδαιμονίαν.

Πλησίον εΐς τίν σταυρόν, έπί τοΰ οτήθου;  τή ; Α ννιώ ;, εκρε- 
μαοεν έν χαμαγλί, με μυστηριωδει; αραβικά; λεςεις.

Τά άγιάομαμα διεδέχθηιαν αί γοητε'αι και μετά τά ευχολόγια 
τών ιερέων ήλθον τά σαλαβάτια τών μαγισσών.

Ά λ λ ’ δλα παρήρχοντο εί; μάτην.
Τό παιδίον εχειροτέρευεν άδιακόπω;, και ή μήτηρ μα ; έγί- 

νετο όλονεν αγνώριστο;. Έ νόμ ιζε;, δτι έληομόνηοε πώς είχε και 

άλλα τέκνα.
Π ο'ο; μ ϊ ;  έτρεψε, πο'ο; μά; έπλυνε, πο'ο; μά; έμβάλωνεν 

ήμτ; τά αγόρια, ούτε ήθελε καν να το γνώριμη.
Μία Σορηδιώτιταα γρα'α, πρό πολλών ήδη έτών..μαρααιτον»α 

έν τώ οΐχιρ μ α ;, έφράντιζε περί ήμών, έφ’ όσον τή το επειρεπεν 
ή μαθουσάλειο; αυτή; ήλικία.

Τήν μητέρα μα; δέν τήν έβλέπομεν έν'οζε ολοκλήρους ήμερα;·
Πόιε έπήγαινε νά δέη η μ'αν λωρίδα άπό τό φόρεμα τή ; Ά ν 

νιώ ; έπι θαυματουργού τινο; τόπου, με τήν ελπίδα, διι θά δεθή 
και τό κακόν μακράν τ ή ; παιχούοη;, πότε μετέβμινεν ει; τάς 
πληιιοχώρου; ε'κκ'.ήιία;,-,.·,*ϊιν όποιοι.· κα ά τύχην έιελεϊιο ή 
μνήμη, κομίζοναα·'λαμπάιδα ,κίτρινου κηρού, χυμένην H im ; αυ
τή ; χερσί, και ίσην&χριβω; πρό; τή ; ά ιθενον; τό ανάστημα.



Π λ ψ  ολα, δλα ταΰτα άπέβαινον ανωφελή. * Η  ασθένεια τής πτω
χής μα; αδελφής η ον ανίατος.

*Οταν έξην τλήθη σαν πλέον δλα τα μέσα και δλα τά ιατρικά έδο- 
πμάσθησαν, τότε ποοιήλθομεν εις τό έσχατα/ καταφνγιον είς πα- 
ρομοίας περιστάσεις.

'Η  μήτηρ μου έσήκωσε τό μαραμένον κοράσιον εις την αγ
κάλην της και τό εφερεν είς τήν εκκλησίαν. * Εγώ και ό με- 
γαλεΐτερός μον αδελφές έφορτώθημεν τά στρώματα και ήκολον- 
ΰήσαμεν κατόπιν. Και έκει, έπί τών καΰνγρων και ψυχρών πλα
κών, πρό τής εΐκόνος τής Παναγίας, έστρώναμε και έπλαγιάαα- 
μεν τό γλυκύτερον άνιικείμενον τών μεριμνών μας, τήν μίαν και 
μόνην μας αδελφήν !

° Ολος ό κόσμος τό ελεγεν, δτι ειχεν έςωτικόν. eΗ  μήτηρ μον 
δεν αμφέβαλλε πλέον περί τούτον, και αυτή ή πάσχονσα ήρχισε 
νά favofi.

*Επρεπε λοιπόν νά μείνη σαράντα ημερονύκτια εντός τής εκ
κλησίας, πρό τον αγίου βήματος, ενώπιον τής Μητρος τον Σ ω - 
τήρος, εμπεπιστενμένη εις μόνον τό ελ,εος και τους οίκτιρμονς αύ
τών, ΐνα σωθή άπό τό σατανικόν πάθος, τό όποιον εμφωλεϋσαν, 
εντός της τόσον αμείλικτους κατέστρεφε τό τρυφερήν τής ζω ή ς αυ
τής δενδρον.

Σαράντα ημερονύκτια. Διότι μέχρι τοσοντον ήμπορεΐ νά αντί
στασή ή τρομερά Ισχυρογνωμοσύνη τών δαιμόνιων εις τόν αόρα
τον πόλ.εμον μετά*ν αυτών και τής θεία ; χάριτος.

Μετά τήν διορίαν ταύτην τό κακόν ήτταται και υποχωρεί κα- 
τησχν^ιένον. Και δεν λείπονσι διηγήσεις, καθ* ας οί πάσχοντες 
αισθάνονται εν τώ όργανισμώ των τούς τρομερούς σφαδασμονς 
τής τελευταίας μάχης, και βλέπονσι τόν εχθρόν αύτών φεύγοντα 
εν παραδόΐςω σχήματι, πρό πάντων καθ' ήν στιγμήν διαβαίνουσι 
τά "Αγια ή εκφωνείται τό *Μετά φόβου*.

Ευτυχείς αυτοί, εάν εχωσι τότε άρκετάς δυνάμεις V3 άνθέξω- 
οιν εις τους κλονισμούς τον άγώνος. Οι αδύνατοι συντρίβονται 
νπό τό μέγεθος τοϋ έν αύτοΐς τελούμενο ν ϋανμαπος. Άλλά δεν 
μετανοοϋσι διά τοΰτο. Διότι αν χάνουν τήν ζωήν, τουλάχιστον 
κερδαίνονν τό πολυτιμότερον. Σώζουν τήν ψυχήν των.

Ούχ ήττον τοιαντη τις ενδεχόμενη περίπτωσις ένέβαλλεν εις 
μεγίστας ανήσυχ ας τήν μητέρα ήμών, ήτις, μόλις έτοποθετήσα- 
μεν τήν Ά ννιώ , καί ήρχισε ν \ τήν έρωτα περίφρονζις πώς αι
σθάνεται τόν ίαντόν της.

'Η  Ιερό της τον τόπον, ή θέα τών εικόνων, ή εύωδία τον θ υ - 
μιάματος επέδραααν, φαίνεται, εύνο'κώς έπί τον μελαγχολικού της 
πνεύματος. Διότι, εύθύς μετά τάς πρώτα; στιγμάς, έζωήρευσε 
καί ήρχισε νά αστεΐζεται με ή μας.

—  Π  ο'ον άπό τούς δύο θέλει; νά παίζετε μ α ζί ; τήν ήρώτησε 
τρυφεοώς ή μήτηρ μου— τόν Χρηστάκη, ή τό Γιωργί ;

Ή  ασθενής ερριψε πρός τήν λ.αλοΰσαν πλάγιον άλλ' εκφρα
στικήν βλ.έμμα, καί ώ ς αν επέπληττεν αύτήν διά τήν πρός ήμάς 
αδιαφορίαν, τή άπήντησεν, άργά καί μετρημένα.

—  Π  ο"ον άπό τούς δύο θέλω ; Κανένα δεν θέλω χωρίς τόν 
Άλλο. Τά θέλω δλ.α τά αδέρφια μου, δσα καί αν εχω.

*Η  μήτηρ μου συνεστάλη και έσιώπησεν.
Μετ ολίγον έφερε καί τόν όλόμικρόν αδελφόν μα; εί; τήν έκ- 

:κ,.ησΙαν, άλλά μόνον διά τήν πρώτην εκείνην ημέραν.
Ίό εσπέρα; άπέπεμψε τον; άλλους δύο, καί έκράτησε μόνον 

εμε π'ηιίον τη ;.
’E rθυμούμαι άκόμα οποίαν έντύπωσιν εκαμεν επί τής παιδι

κής μου φαντασία; ή πρώτη έν τή έκκλησίφ διανυκτέρενσις.
Ίό α/ιυδρι ν φώς τών εμπροσθεν τοΰ εικονοστασίου λύχνων f 

ψόλις εςαρκοντ να φωτίζη αύτό καί τάς πρό αύτοΰ βαθμίδας, κα- 
&ιστα τό περί ή tea; σκότο; ετι ύποπτό τερον καί φοβερώτερον, 
•ΰΤαρα έάν ήμεΰιι S'.co; διόλου είς τά σκοτεινά.

'Οσάκις τό φ^ογ ίδιον μιας κανδύλα; ετρεμε, μοί έφαίνετο, 
π ώ ς ό * Αγιος έπί τής απέναντι είκόνο;  ήρχισε νά ζωντανεύη, καί 
έαάλενε, προσπαθών ν ’ άποσπασθ^ άπό τάς σανίδας, καί καταβι}

επί τον εδάφους, με τά φαρδυά καί κόκκινά του φορέματα, με τόν 
στέφανον περί τήν κεφαλήν, καί με τούς ατενείς οφθαλμούς επί 
τοΰ ώχροΰ καί άπαθονς προσώπου τον.

' Οσάκις πάλιν ό ψυχρός άνεμος έσύριζε διά τών υψηλών πα
ραθύρων, σείων θορυβωδώς τάς μικράς αύτών ύάλ.ους, ένόμιζονψ 
οτι οι περί τήν εκκλησίαν νεκροί άνερριχώντο τούς τοίχους καί 
προσεπάθονν νά είοδύσωσιν είς αύτήν. Καί τρέμων έκ φρίκης 
εβλεπον ενίοτε άντικρν μον ενατσκελετόν, δστις ήπλωνε νά θερ- 
μανη τας ασαρκους τον χεΐρας ε:τι τον μαγκαλίον, τό όποιον εκαιε 
πρό ήμών.

Και όμως δεν ετόλμων να δηλωσω ούδε τήν παραμικροτέραν 
ανησυχίαν. Διότι ήγάπων τήν άδελφήν μου, καί έθεώρουν μ*γάλην 
προτιμησιν να ημαι διαρκώς πλησίον της καί πλ.ησίον τής μητρός 
μου, ητις χωρίς αλλ.ο θά με άπέστελλεν είς τόν οίκον, εύθύς ώς 
ήθελεν νποπτευθή δτι φοβούμαι.

c Υπέφερον λοιπόν καί κατά τάς έπομένας νύκτας τάς φρικιά- 
σεις εκεινας μετα αναγκαστικής στωϊκότητος καί έζετέλουν προ- 
■θύμως τα καθήκοντα μου, προσπαθών νά καταστώ δσον τό δυ
νατόν αρεστοτερος. )"Επεται συνέχεια),

 *  ^

— Π ώ ς  νά τό βάλη κανείς αύτό τό έρμο έχει 
άπάνω . . .

ΣΥΜΒΟΥΛΑI ΔΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

β £ 1 Σ  Ν Α  Π Α Ν Δ Ρ Ε Υ Ε Σ Θ Ε

Tutor ε δεν υπάρχει καλήτεοον άτι 6 ΐνα 
αρμονικόν γάμον.

ΠΛΑΤΩΝ 

Ό  γάμος εϊναι άγκά&ι τιον κάμνει ροδα.
"Αγιος ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Ό  τύραννος σύζυγος. "Αν ι) κοινωνία μας d b  εγει πλέον 
από τοΰ; ί&ιοιοό tov; εκείνον; καί σκληρού; όεο.τόια;, ο: όπο οι 
δμω; μ» δλην την ηθικήν των τερατωδίαν, είχον κάποιο μεγα- 
λειον, είναι δμως γεμάτη άπο τυραννίσκους μικροοκοπικονς, 
ποΰ εργάζονται ύπό τήν σκέπην τοΰ νόμου καί τών κοινωνικών 
συνθηκών.

Μπορείτε νά φανταιθήτε τήν κατάστασιν μιας δυστυχισμένης 
γυναικός, ή δποία είχε τό άτύχημα νά πέση ύπό τό κράτος ενος 
τέτοιον δεοπότον, όπτι; βαίνει προς τόν γάμον μέ το ή ft ο ; κα- 
τακτητον καί βαρβάρου, καί δατι; εχει πάντοτε την ̂  μανίαν να 
δεικνύη είς την σκλάβα τον, είς πάσαν περίσταηιν άναφαινομέ- 
νην, δτι είναι κύριό; τη ; δυνάμει τον νόμορ, αδιαφιλονίκητος . 
δεσπότης, ποΰ δε;· παραιτεΐται άπό την παντοδυναμίαν, γγοΓ τον 
δίδει δ νόμο; καί ό όποιος θά έ&εωρονσεν δτι εχασε την εξου
σίαν, αν καιεδέ/ετο νά ζητήση την γνώμην τί/i· δυστυχισμένης 
εκείνης, εί; την όποιαν έδωσε τό όνομά του.

Βεβαίως είς τοιοντο;  σύζυγο; είναι κόλασις δια μιαν γν- 
να'κα. Μι:κ ·ι. λ.ο '·■ : c.~ror συ, νγον,
διό:; αλλω; όδήγ* "  ■ ‘ Ίν ηίλαΐίν·

Σχεδί.·;· ΪΛίι. . δι'·. ■ ■ 7  ·; '· ;· '·· α· αδν-
νάτοι· χαοαχζή-ρ:· ■;·'( ;χ>ι .'··"··_'· .~o-.iV κα·. καλη
καρδιά, δεν έχει ομως ϋέληαιν κα\ γίνεται γελοίο; κα μα/.ιστα 
μισητό;, κινών την πεοιφρόνησιν τής γυναικός τον, η οποία 
θεωρεί τόν εαυτόν τη ; ταπεινούμενον, δταν ενρισκη τόν ονζν- 
γόν τη ; κατώτερόν τη ;. Τί χρησιμεύει νά σκέπτεται καλά και 
νά βλέπη καθαρά, αν διστάζη περί τον τί να καμη. Η  αδυ
ναμία προκαλεϊ τά; μεγαλητέρα; δυστυχία; και ο άνθρωπο;, τον 
όποιον καταστρέφει. είναι τόσον περισσότερον ένοχο;, δσον σκε- 
πτεται καθαρώτερον. ( ΛκολονθεΤ).

(Διασκευή έκ τον γαλλικόν) Α ί; Δ . Ε .

  --------

Τ Ο  “  N E O N  Π Ν Ε Τ Μ Α 1'

Κ Α Ι  Ο Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Σ  Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Τ Η Σ  Τ Ο Υ

’Από μίαν άνταπόκρισιν εξ Ά&ηνών τον «Νεον 
Πνεύματος» μανίϊάνομεν ττολλά και οττονδα α ττηαγηατα 
διά τ ό  φιλολογικόν ετος 1908. 'Ημε:ς τιερι τοντον δεν 
·ί)ά άογολη&ώμεν. Θά οημ&ιώοωμεν όμως οημs ά τινα 
τής άνταποκρίαεως ταύτης πρός χάριν αυτής τής συν
τάξεως τον περιοδικού τοντον, τό όποιον Ιάν δεν εχει 
λογοτεχνικά προτερήματα, κατώρϋωσεν όμως νά κάμν] 
άγαίϊήν εντνπωαιν παρά τώ δημοοίω. Το δημοοιον 
ό μ ω ς  αυτό ποϋ τοϋ ήνοιξε τάς αγκόλας δεν ευριοκομεν 
ενλογον και νά άπαταται. Και διά τής εξ Α&ηνων άν- 
ταποκρίσβϋύς άπαταται. 'Ο υπό τό γευδιί.νυμον Λίκ με
ταξύ άλλων λέγει εις τήν άνταπύκριοίν τον, οτι εςο δο - 
ihjoav ή Μ εγάλη αϋρα τοϋ Σκίπή, τά 'Ωραία τον 
Περγιαλίτν, τά Π επρωμένα τοϋ Μα.'.ακάοη και τα 
Τραγούδια τοϋ  Νηαιοϋ τοϋ Στρατήγη, Και εως εδώ 
πάει καλά. Άλλά, προσ&έτει δήθεν βϊρωνικώς, κάποιαν 
άνήουχον μονομανίαν τών μαλλιαρών, οίτινες επλουτη- 
οαν τήν φιλολογίαν των διά τών έργων Ταμηονρας  
και Κ όπ ανος τοϋ Π  άλλη, Κληρονομιά τον Βαολέντη, 
Σ α ν Π αραμύθια  τοϋ Γεωργιάδου και Στον ιακιο
της συκιάς τοϋ Βλαστοϋ.

Άλλά δεν μας πληροφορεί^ κ̂  αντος Λικ και ή ovr- 
ταξις τοϋ « Νέου Πνεύματος» γνωρίζουν μαζί με τα

ονόματα και τους τίτλους και τά περιεχόμενα τών πρώ  
τω ν ; Γνωρίζουν μαζί με τά ονόματα και τούς τίτλους 
τά γ εοιεχόμενα και τών δευτέρων ; Έ άν τά γνωρίζουν 
ί'ά ίγραψεν ό εϊς και ϋά  έδημοαίεvev ή Άλλη δτι έάν οί 
κ. κ. Πάίλλης, Βαρλέντη·,, Γεωργιάδνς και Βλαστός είναι 
μαλλιαροί in ίσης είναι μαλλιαροί οι κ. κ. Σκίπης, Μα- 
λακάσης και ΓΙεργιαλίτης. Οί πρώτοι δεν άλλάζονν ουτβ 
κατά κεοαίαν άπό τους δευτέρους.

Αυτά αν γράφωνται όπως γίνουν άρεστοί οί γρά
φοντας β'ς τό δημόσιον είναι κακόν. ’Εάν γράφωνται
χωρίς νά γνωρίζουν τί γράφουν οί γράφοντες είναι κά~ 
κιστον. Ό  δε σοβαρός τύπος ου τε α'.ς τό κακόν άρέσκε- 
ται, ούτε εις τό κάκιστον, άλλά μόνον είς τό καλόν και 
τήν άλή&ειαν.

Γ. Μ ανοΰσος.

— ------------- S sS sS -----------------

Σ Τ Ι Χ Ο Ι  Α Ρ Χ Α Ι Ο Ι

Ξ Ε Ν Ο Φ Α Ν Ο Τ Σ

Σ τη ν  φωτιά σιμά, σά χειμωνειάζϊ], 
σε μαλακό κρεββάτι ξαπλωμένοι 
κι’ από καλό φαγί πια χορτασμένοι 
γλυκό ρουφώντας κρασί ταιριάζει 
σιγομασσώντας τά στραγαλάκια, 
την κουβέντα μας γλυκά νάρχινοϋμε’ 
π ώ ς; πόϋ'εν; ποϋ και πόσα, νά ρωτούμε, 
σάν ήρτε ό Ξέρξης είχες χρονάκια;

Δ. Π. Φ ωτεινός.

Α Σ Τ Ε Ι Α

Ό  Ά γαΟ όπ ουλος, δστις δέν ή το  π οτέ ευτυχής εις τήν οικο
γενειακήν του εστίαν, ocav έχήρευσε άνέλαβε κάπως, τοΰτο δέ 
τόν  έπέτρεπε ν ά  λέγη·—  Ά π ύ  τή\' ημέραν ποΰ έχ ασα  τ ο  
ήμισυ μου είμαι κατά  δΰο φ ο ρ ά ς  βαρύτερος άπύ πρίν,

Έ ν  Φ αναρίφ  κ α θ ’ έκαστην διέρχεται τά ς  οδού ς γέρω ν  λα- 
χανοπ ώλης μετά τοΰ όνου του, διαλαλώ ν διά  βραχνής φ ω ν ή ς 
τ ά  έμπ ορεΰματά  του. Ό τ α ν  δέ τις τύν καλέση, Μ παξεβάνη, 
εκείνος αντί άπ αντή σεως αποτείνεται πρύς τύν όνον τοϋ  
λέγοιν. —  Τ σοΰ ς.—  Π ό σ ο  δίνεις τ ά  λάχανα; —  Είκοσι π α ρ ά 
δες —  Δέκα δέν γίνεται; ’Αντί πάλιν ν ά ά π α ν τή ση  είς τόν έρ ω - 
τ ώ ν τα  άποτείνεται πρύς τύν όνον του σ τρ έφ ω ν  τ ά  ν ώ τα . ><τέ|

Έ ν  τή σχολή.
Ό  διδάσκαλο;. Π ές μου μικρέ, ποιον  είναι τύ εύθραυστό- 

τερον  π ρά γμ α  στύν κ ό σ μ ο ;
Μ ικρό;. Ή  γέφυρα, κύριε.

Ε ύγενής γαμβρός.
Ό  διάλογος λαμβάνει χώ ραν  εϊς τύ Ώ δειον  μεταξύ ΰπερ- 

παχυσάρκου κυρίας καί μιας φ ίλη ς της, ήτις παρεπονεΐ/ςο οτι 
ύ  γ α μ β ρ ός  της είναι βάναυσος. Ή  π αχύσαρκος άπαντφ· .

—  *Λ ! ύ ίδικός μου είναι εύγενέστατος, π οτέ δέν Οα τον
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ακούσετε ,νά πρΟφέρ^ κακός λέξε ις ... Φα\πασί)ήτε, δταν Οέλη 
ν ά  ειπη τήν λέξιν αγελάδι, αμ έσω ς γυρνφ π ρός εμέ και .προσ
θέτει:

—  Δέν πρόκειται γιά  σ ά ;, αγαπητή μον, πενΟερά.

'Ω ραία διχαιολόγηαις.
Ό  κύριος. —  Γιάννη, τί έγεινε ή τ ού ρ τα ;
Γιάννη;. —  Τ ήν  εφαα.
'Ο  κύριο; . —  Τ ί;'
Γιάννη;. =  Σ τ α Ο ή τε ... μή θυμώνετε, άκοΰστε και θ ά  μέ δι

κα ιολ ογ ή σ ετε ... Ή  Μ αριγώ  τά π ολ ιώ ρα  μοΰ είπε μ’ έναν 
τ ρ όπ ο  κοροϊδευτικό- Μ πορείς ν ά  φ α ς  ολόκληρη αύτή τήν 
το ύ ρ τα ; Τ ή ς λέω , μ π ορώ . Μ οΰ λέει, δέν μπορείς.. Τ ή ς ξανα- 
λέω  μ π ορώ . Μ οΰ ξαναλέει δέν μπορείς. Τ ότε  έγ ώ  φ σ ύ ρ κ ω σ α  
* α ί  τήν κ ατέβα σα  μέ μιας. Κ ’ ή σουρουλοΰ έμεινε μ ’ ανοιχτό 
•οτόμα. Ν ά  τής δείξω  έγ ώ  εκείνης δέν μπορείς.

 --------

Π ε Ν Ν ι ε ς

*** Κάθε χρόνο καί χειρότερα. eΗ  φράσις αύτή κατά τα τε
λευταία ετη ακούεται πολύ συχνά !

3 Εφέτος ήμπορεΐ να εφαρμοσθή δια πολλά πράγματα. Δια την 
οικονομικήν κατάστασίν μας. Διά τήν αγοράν /.ια; και δια πολλά 
ϋίλλα.

3Αλλά προ πάντων δύναται νά έφαρμοσθί] διά τις αποκριές. 
Αι όπόϊαι είναι τόσον κρύαι, τόοον άνοστοι.

Οί χοροί, που ήλπίζοντο δτι τώρα με τό σύνταγμα θά ήσαν 
ζωηρότατοι, απεναντίας δεν έχουν τίποτε το εξαιρετικόν.

Οί μασκαράτες επίσης οίκτραί. Σου εμποιούν αηδίαν τά βρω  
μεοά και ακαλαίσθητα εκείνα ανθρωπάρια, τά όποια φέροντα επι 
τής ράχεώς των ολίγα κουρέλια διατρέχουν τους λασπωμένους 
δρόμους τής αεί λασπωμένης πόλεώς μας.

Είς έπίμετοον ό καιρός επιμένει νά είναι υγρός και ψυχρό- 
τατο.ς.

Πράγμα τό όποΤον εύχονται νυχθη {.ιερόν οί γαλοτσάδες νά δια- 
Τηρηθή ει δυνατόν έπ* άπειρον, πρός έκποίησιν τοΰ εύθραυστον 
εμπορεύματος των, διά τοΰ οποίον αμφιβολία πλέον δεν υπάρχει 
δτι επιδιώκεται ή λήστευσις τής πελατείας των.

*** "Ενα άπό τά γεγονότα, τά συγκινήσαντα περισσότερον την 
κοινωνίαν μας ήτο και ή απεργία τών καπνοπωλών.

eO κόσμος δεν είχε καπνόν και οί τεριακήδες εφΰλαττον ώς  
κόρην όφΰαλμοΰ δσον ή πρόνοιά των τους έπρομήθευσε.

Πολλοί διά παοακλητικωτάιου τρόπου, 6 όποΖος ήδννατο να 
ραγίση τήν σκληρό αέραν καρδίαν, έζητοΰοαν ενα τσιγάρο απο τους 
φίλους των. 3A/JA σπανίως αί ίκεσίαι των είσηκούοντο.

Λέγεται δτι τήν παράτασιν τής καταιτάσεως αυτής εύχονται 
αί γυναγκες, διά νά απαλλαγούν άπό τήν δυσωσμίαν τοΰ συζυγι
κού των στόματος καί οί λαθρέμποροι, ο τινες έπί τέλους κερδί
ζουν άνέτως τό ψωμί των. 3Αλλ3 άλλα /ιεν λαθρέμποροι εύχονται, 
άλλα δε Ρεζή τεκταίνεται.

Και επειδή ό λόγος περί Ρεζής οκεπτόμεθα δτι ή κατάργησις 
αυτής θά φέρη μεγάλα καλά είς τήν κοινωνίαν μας. Ιον θά απα- 
σχοληθή πολύς κόσμο; είς τό εμπόριον τών καπνών, 2ον θά  
επέλθη συναγωνισμός επωφελής δι’ όλους, καί ό επαχθή; φόρος 
Tc ν δπο'ον πληρώνει ή άνθρωπό τη; θά ύποβιβασθί] κατά πολυ, 
3ον δλοι οί λωποδύται, ο ’τινες μετέρχονται και τον λαθρέμποραν 
χΙά απασχοληθούν πλέον όριστικώς είς την πωλησιν τών καπνών 
και τοιουτοτρόπως ·θά έξασφαΧισθη κάπως ή δημοσία τα;ις.

% *  °01αι αί σχ ντε/ν'αι ελαβον τά μέτρα των. Καί ή συντε
χνία τών αξιότιμων μεν, άλλά παΊ&γνωριζομένων λωποδυτών, δεν 
ήθέλησε νά υστέρηση. 3Αλλά λογικωτέρα παιάν δεν προεβη εις 
διαδηλώσεις καί ψηφίομαια πρός τήν Βουλήν, άλλά σνσκεφθεϊσα 
άπεφάσισε καί τήν άπόφασιν αυτής άνεκοίνωαεν είς τήν αςιότιμον 
πελατείαν τη; διά τοιχοκολλήσεων. Είς τό εξής, δστις θα εχη τήν 
αναίδειαν νά φέόη επ' αύτοΰ κάτω τών πεντηκοντα γροσιων, 
,ουλλαμβανόμενο; ίθά δέρεται άνηλεώς. Οι άναγνώσται μα; θα κά
μουν καλά νά συμορφωθονν προς μίαν τοσοΰτον δικαιαν από-  
η ασιν. ° Ενα ποαγμα δμως, νομίζομε ν, δτι εχομεν δικαίωμα να 
απο τείνω μεν πρός τούς κ. κ. λω.\οδντα;. Να απογυμιοΰν μεν 
τούς άναγνώστας μ α ;, νά τούς άφήνονν δμως μιαν εικοσαραν δια 
νά αγοράζουν τον * Επίκαιρον. Τό δικαίωμα, μα; τοΰτο, το όποιον

διατυπώμεν υπό τύπον παραπλήσεως, πιστεύομεν, θά γίνη δεκτόν
ύπό τής όλομελείας τών λωποδυτών.

*** Προχθές εκίνει την περιέργειαν τών περιπατητών τοΰ 
Πέραν ωραία τις κυρία, φέρουσα έπί τής κομψής κεφαλής της 
πελώριον μαΰρον καπέλον με ύπερμέγεθες λευκόν π ιερόν, τό 
όπο'ον εκνμα’νετο εϊς τό κενόν ώ ς σινδόνι. eO συνοδεύων αύτήν 
κύριος εβαινε παρ3 αύτήν είς σεβαστήν άπόστασιν. Καί το$το μοίς 
έγέννησε τήν σκέφιν : Μήπως αί κυρίαι έδημιούργησαν τά με
γάλα καπέλα διά νά κρατοΰν είς άπόστ ασιν τούς κυρίους των.

Τό νέον μηνια'ον περιοδικόν τοΰ κ. 3Αποστ. Μελαχρινοΰ 
ή Ζωή εμφανίζεται' τήν εβδομάδα ταύτην. Ρίιμάντες εν βλέμιια 
έπί τής ϋλης όμολογοΰμεν δτι ή πόλις μα; ούδέποτε μέχρι σήμε
ρον ευτύχησε νά ΐδη τοιαύτη; άξια; σύγγραμιια. Πιστεύομεν δτι 
άπj τήν πρώτη ν έμφάνισίν του θά κατακτήση το εκλεκτόν κοινόν.

5 W A & 3 S
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Μ ία κυρία κρατεί ανοικτήν τήν όμβρέλλαν της. Έ ν α ς  κύ
ρ ιός κρατεί κλειστήν τήν όμβρέλλαν του. Ά λλη λοκοιτάζονται 
καί άντιπαρέρχονται. Τ ώ ρ α  ό  κ. κρατεί ανοικτήν τήν όμ βρέλ 
λαν του καί ή κυρία κλειστήν. Τ ί συ ν έβη ; Π οία  σκέψις έκαμε 
τήν κυρίαν ν ά  κλείση τήν όμβρέλλαν της καί π οία  τόν  κύ
ριον ν ά  τήν άνοίξη ;

Ή  μπορούν οί άναγνώσται μας νά μας λύσουν τήν απ ορία ν ;

- > = $ = < -

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Ε . I . Π έ ρ α ν .  Λ νηον;ιε& α μη δννάμανοι νά το δημοπιεν*to»ματ. "Ο χ 1 
διότι α ί απαιτήσεις τον “ ’ Επικαίρου ,, είναι ϋχραι φιλολογιχαί, άλλά  διότι 
τδ έργον σας είναι άκρως  ά  ψ ι λ ο λ ό γ η τ ο γ .  Μ η  χάνετε τόν καιρόν σα* 
αδίκως γράφοντες. * Π  καλή ήμ εαα άπό τό π ρ ω ί φαίνεται.

Γ . Μ . Π έ ρ α ν .  Τό έδηλώσαμεν ήδη είς τό προηγονμενον ψνλλον. Αε* 
χόμιτΰα μεταφράσεις τον διαγωνισμόν μέχρι τής Ιδ η ς τρέχοντος,

Φ. Ξ έφ . Π ρ ί γ κ η π ο ν  . Τόν ϊδιον τίτλον γέρο ι κ* ενα δράμια rot·
Φντίλη. Ά λ λ ά  fxhivo δεν είναι χτισμένο στον άμ μο, τό δικό σας ομ ω ς Εξά
παντος είναι. * Α π ό  παντον καταρρέιιι. Κ αι ομ ω ς νπά οχονν μ έρη τινά, τά  
όποια ϋ ά  τά εζήλενε κά&ε λογογράφος, άλλά και αυτά χτισμένα στόν άμμο. 
Μ ή π ω ς ΰέλατιι νά δικαιολογήσετε τόν τίτλον σ α ς ; Τότε έπετνχατε.

Δ . Δ . Μ έ γ α  Ρ ε ν μ α . 'Η  Ζ ο>ή  είναι έτοιμη πρός διανομήν. Ή μ * 
πορειττ νά άποζα9ήτε π ρ ός τόν έχδότην της -χ .  Λ .  Μελαχρινόν, ΡιΛό,χ 
Χ,άν, άρ&. 18.

θ ά ν ο ν , Π έ ρ α ν .  Μ ή π ω ς ήμ πορεΐ αντό  νά ένδιαη έρν) τό δημόσιόν 
μ ι ς ;  " Οσον διά τήν μεζάφ ρασιν άπό τόν Σ οπ εγχά ονερ  ίά ν είναι επιτυχη
μ ένη  στείλατε την και &ά τήν δημοσιευσω/ιεν ενχαρίστο>ς. Μ  ή λησμονήτε 
ομο»ς τόν ορον’ εάν είναι επιτυχημένη. Τό οταλέν ελήφ&η.

Β ισιλ . X .  Π έ ρ α ν .  ΎΑ ,  είναι δννατόν τοιαντη σ νμ π τω σ ις ; * Ο Τ α μ ·  
π  ο υ ρ ά ς  καί Κ ό π α ν ο ς  τον κ. Πάλλή ϋ ά  περιήλι^εν έςάπαντ&ς είς τάς  
χείρας σας. Σ ά ς  παραϋέτομ εν τό οκτάστιχον, τό όποιον εκολλήσατε πολύ  
άδεξίω ς είς τό ποίημά σας πιιρΐ τής βονλής, και τό όποιον διορ&ο*σατε κά
π ω ς διά τής καλλιτεχνικής χειρός οας.

Π ερνώ ντας άπό τή βννλή, 
ρητόρον άκουω φ ω νή  σαχλή 

Τιμή, σννείδησις,, πατρίς,,,
Κ '  εμένα &ές νά μ θ ν  t/α ν ε ϊ  
π ω ς κάποια φ ώ να ζε η ο>νή 
Β ρ έ μ ούντζες δω σ του τρεϊ*, 
βρ έ μ ούντζες δώσ τον τρεις.
Κ ι ώ ς π ου νά π ής κονκοντσι 
μιά καί τό κόφ τω  γώ  παπούτσι.

"Αλλην φοράν μή τό κάμνετε, διότι αυτό όνομάζετσι κλΗψιά χυδαία.
Δ 'ιςΑ . Ε . Πέραν, θ ά  μ άς περιποιήσετε τιμήν.
Κ α ν, " Ανναν, Κοντοσκάλιον. Ο Επίκαιρος ,, μ ετά τινα φύλλα t?oc 

είναι άγνώριστος. θ ά  παρελαύνη είς τάς σελίδας τον ή καλλίτερα μ α ς φ ι
λολογία. *Α π ό  σήμερον άρχόμ.ί3α δημοσιεΰοντες τό αριστούργημα τοΰ αει
μνήστου Γ . Β ιζυ η νο ν . "Εχει τόσας-απαρακτικάς γραμμάς μέσα . Ειμε&α π ε -  
πυισμένοι οτι ϋ ά  άναγνω σϋή άπλήστως υπό τοϋ δημοσίου. " Α μ α  τελείωση 
&ά δημοσιευσωμην εν ώραϊον ιταλικόν δράμα, μ εταηρασΟ έν νπ ό  γνο)στο- 
τάτον έν *Α&ήναις λογογράφον. ' Αμφιβολία δεν υπάρχει οτι Όά κάμ>/ έν τν - 
π  ο)ο ιν.

Σ α βιάδης, Χ έ α  * Υόρκη. Έ λ ή φ Ρ η σα ν, σάς ευχά ρισ το νμ ν. Φύλλα 
Ιον 2ον και 3ον έστάληοαν ήδη.

*Εχ τον χνηογραφείου Ε . Βο.οιλεια.δον χαι Σ α*


