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' ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΛ 

' Έν Κυδωνίαις Μετζ. 2 1)2 
1 Έν τοις χωρίοις » 3 
ι Έν τω Κράτει « 3 
ι Έν τω εξωτερικώ φρ. χρ. 15 

Δια τους μαθτ,τάς υποβιβάζεται ή ετησία συνδρομή του «ΑΕολιχοΟ Αστέρος» έν Κυδωνίαις μέν 
εις μετζήτια 1 3[4 έν τψ κράτει δέ εις μετζήτια 2 1[4 

Ό Αέολικο ς Α σ τ ή ρ έτοςΑ. ' -καε έτος Ιϊ . ' πωλεεταε έν Κ υ -
δ*ωνίαες εις τ α Γραφεία μας . Έ ν Α θ ή ν α ι ς ε£ς τ ο Βεβλεοπω-
λεεον κ. Λί. Χζάκα (οδός Οανεπεστημεου αρ. Έ ν 2-μύρνιη 
είς τ ο βεβλεοπωλεεον κ. Μ. Καρακεζη Αεοδος Ευαγγελικής 
22χολής 

Ειδοποιούνται οί αποστέλλοντας χειρόγραφα α) δτι δέον να εϊνε ενυπόγραφα φέ
ροντα το δνομα και επώνυμον τον γράφοντος. Δια τονς μεταχειριζομένους ψεν-
δώνυμον πρέπει να μάς είναι γνωστόν και το κύριον αυτών επώνυμον β) δτι τα 
χειρόγραφα δημοσιευόμενα Hai μη δεν επιστρέφονται γ) τα χειρόγραφα πρέπει να 
γράφωνται έπι της μιάς μόνον σελίδος του χάρτ<,υ, προ παντός δε νά είναι κα&αρο-
γεγραμμένα και ευανάγνωστα. 

JL H ΤΧΟΥΓά ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΤΟ! ΙΕΡΟ! ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 
Έ ν αύτη τελείως κατηρτισμένη γίνονται δεκτοί οι 

έχοντες ανάγκην πάσης χειρουργικής επεμβάσεως ή 
Όρθοπεδικής θεραπείας. 

7 Ωραι επισκέψεων δια τους εξωτερικούς 
ασθενείς 1 1 — 1 2 

Χ ο εν Σ μ ύ ρ ν η Έστεατόρεον 

(έναντι τής Χραπέζης Α ν α τ ο λ ή ς ) 
τοΰ συμπαθούς 'ΐδεοκτήτου 

Κ. ΕΥΑΓΓΕΑΟΎ B O i m U M 
διακρίνει άκρα καθαρεότης, περεποέησες καε υπηρεσέα τελεεα. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩξξή 

Μετ' ιδιαιτέρας ευχαριστήσεων 6 «.Αιο
λικός Άστηρ> τταρα&ετει Γ?/ν εικόνα δια-
κεκρμιένου τών Γραμμάτων οκαπανεωζ, 
τον κ. Έλ. Τρ. Κονσΐ} προ ετών εν Κν-
δωνίαις γνμναοιαρχενσαντος καϊ καταλιπόν-
,τος άρίοτας αναμνήσεις. Ό σοφός άνηρ 
ιδκοτενων ννν εν τΐ] πατρίδι του Τραπε-
ζονντι ασχολείται .τερι την σνντάςΊν Λεξι
κού της Ελληνικής γλώσσης, έργον'κο-
λοασαίονκαϊ νπερόχου ε&νικής αξίας. Πλεί
ονα ττερί τον ανδρός Ιδ. Α' Τόμον «ΑΙ-
ολικον ^Αστέρος* σελ. 149. 

Ή σπουδή της αρχαίας Ελληνικής γλώσ
σης έχει χαρακτήρα έξανθρωπιστικόν, μορφω-
τικόν, διαπλαστικόν ήθους και διανοίας* ή γλώσ
σα αύτη εΐνε ό πρώτος του ανθρώπου διδάσ
καλος και. χειραγωγεί και νυν έτι και αυτούς 
τούς σοφούς τών νυν χρονιον και άλλους τε και 
τούς παιδαγωγούς" έπί του έξανθρωπιστικού 
πολιτισμού τών Ελλήνων στηρίζεται και το ύ· 
γιές και ουχί σαπρόν μέρος του νεωτέρου πο
λιτισμού" εν αύτφ δύναται τις να εύρη και δι
δάγματα και οδηγίας τόν άνθρωπον άνθρωπον 
ποιούσας, τα δέ συγγράμματα και ή γλωσσά εΐ-
σι παλαιά, νεκρά, αλλ 3 ό εν ηύτοϊς νους και 
ή δύναμις νέα, σθεναρά, ζώντα,άκμάζοντα, θάλ-
λοντα και ζωογονούντα* ή δέ τέχνη και πει
στική τών επιχειρημάτων δύναμις και ή δεινό-
της και ή ακαταμάχητος λογική ανάγκη πείθου-
σι πάντα; και τούς άμυήστο«'ς και άγεύστους 
τών ανέφικτων καλλονών του "Ελληνας λόγου 
και τούς δυ^τραπελαπάτους τών ανθρώπων" εν 
ουδεμία γλώσση ευρηται υ απαράμιλλος του λό
γου τέχνη, τό κάλλος τό άσύγκριτον, ή συναρ
π ά ζ ο υ ν χάρις, ή άκαταγώνιστος δεινότης* αί 
χάριτες εν αυτή κατεσκήνωσαν, αϊ Μούσαι δ ι ' 
αυτής έλάλησαν και αυτός ό Θεός τοις άνθρώ-
ποις φανερωθείς αυτήν έξελέξατο ώς καταλλη
λότατο ν δργανον τής ύψιστης θείας διδασκα
λίας και δ ι 3 αυτή; διεσάλπισεν εις τά πέρατα 
τής Οικουμένης τάς ύψίστας θείας αληθείας. 

Τάς άρετάς του Έλληνος λόγου και τήν τού
του χρησιμότητα και τάς πολύτιμους παντοί
ας ωφελείας ουδείς ό αρνούμενος· αλλ 3 εν τοις 
νεώτεροι: ύλιστικοΐς χρόνοις τοις ένεκα τών ποι
κίλων αναγκών ας ό κακώς εννοούμενος και 
παρανοούμενος πολιτισμός αναπόφευκτους κα
τέστησε, τήν θήρα ν ιού χρυσού πρώτιστον μέ
λημα ποιήσασιν, εν τω χρυσώ τούτω και σιδη-
ρώ και μολυβδίνω αιώνι ήγέρθη εν Ευρώπη τό 

ζήτημα, αν πρέ.τει να υφίσταται έν τοις Σχο-
λίοις ή διδασκαλία τής αρχαίας Ελληνικής γλώσ
σης ή αν πρέπει νά καταργηθή, ίνα μή κα-
ταβασανίζηται ή νεότης έν τοις σχολείοις και 
ίνα μή κατασπαταλάται χρόνος, αφαιρούμενος 
εξ εργασίας, δ ι 9 ής ό σωρός του χρυσού μεί
ζων θα καταστή* προς χρυσούς ανθρώπους ου
δεμία συζητήσεως χρεία" τό ζήτημα είνε λε-
λυμένον υπέρ αυτών κατά τα αξιώματα αυτών* 
εάν ό προορισμός του ανθρώπου περιορισθή 
μόνον εις τα χρήματα σωρεύειν και δ ι 3 αυτών 
πληρούν τάς άνάγκας του πολιτισμού και δι" 
αυτού παρασκευάζειν τήν ευμάρεια ν και τόν ά-
νετον βίον και τό εκπληροΰν μόνον τάς απαι
τήσεις τής γαστρός και τών άλλων τού σώμα
τος μερών, τότε ό άντ>ρωπος μικρόν τών λοι
πών ζώων διαφέρων ου μόνον τής Ελληνικής 
γλώσσης δεν έ'χει χρείαν, αλλ 3 ουδέ πολλών άλ
λων επιβαρυνόντων μαθημάτων δύναται και τού
των δ κύκλος στενότερος ετι να καταστή και στε
νότερα και ή κεφαλή. Ουδείς τών σοφών Ε υ 
ρωπαίων τήν χρησιμότητα και αναγκαιότητα τής 
Ελληνικής γλώσσης παντί ευ ήγμενο) άνθρώπω 
άπηρνήθη' εΐ τιςδ 9 αυτών—μετά λύπης δ 3 δμως 
πάντοτε—τόν δστρακισμόν αυτής εκ τίνος εϊδονς 
Σχολείων έπεζήτησεν, είς τούτο ^αρωρμήθη §ξ 
υλιστικής πιέσεως, έκ τών πολυδάπανων βιω-
τικών αναγκών τή; πλείστης τών ανθρώπων 
μοίρας* άνεμο; προσέπνευσεν "εις τάς κεφάλας 
αυτών υλιστικός και εκ τών κεφαλών εκείνων 
μετεδόθη τό φύσημα και εις τάς κεφάλας ένί-
ων τών ημετέρων και φυσηθεΐσαι και αύται 
ήρξαντο δι 3 εφημερίδων να εΐσηγώνται τήν γνώ-
μην τής καταργήσεως έκ τών Σχολείων τών η
μετέρων τής αρχαίας Ελληνικής γλώσσης* ή 
γνώμη εύρε και έφημεριδογράφους συνηγορούν -
τας, ών ενιοι και είσηγηταί εγένοντ ' ούτω δ** 
από τίνων χρόνων εισήχθη και παρ" ήμΐν ό 
γλωσσικός συρμός και ήαξατο ψαλλόμενος κα-
λοφωνικός ειρμός εις πένθιμο ν πλάγιο ν πρώτον 
ήχον, τών Ευρωπαίων κανοναρχούντων, τών 
Έλλήνωναδόντω\· Ττώνέφημερι^ογράφων ίσοκρα-
τούντων, των μαλλιαρών κροκοδείλου δάκρυα 
χεόντων και τών διδασκάλων έπιφυονούντων «ώ 
άθλια ζώα, τών οικιών υμών έμπιτραμένων αυ
τοί άδετε»; Και οί μεν Ευρωπαίοι έ'χουσι και 
λόγον τινά υπέρ τή ; εγκαταλείψεως τής αρχαίας 
Ελληνικής γλώσσης* εΐνε γλώσσα δλως ξένη 
ούδ 1 άπωθεν συγγενής πως τή εαυτών* εΐνε 
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γλώσσα δυσχερέστατη διά τε τόν πλου το ν καϊ 
τήν ποικιλίαν τήν άπειρον τών τυ.των, διά τό 
τεχνικώτατον και λεπτεπίλεπτον τή ; πλοκή- και 
διά τόν συνθετικό ν συνεπτυ/μενον του λόγου 
χαρακτήρα, άντικείμενον δλ ο: τω άναλυακώ και 
άνειμένω τή ; εαυτών γλώσσης* πρόσθες τούτοι; 
και τά; έκ τής απαγγελία; δυσχέρειας" απρόσιτος 
ή λεπτή Ελληνική γλώσσα τω τραχει τών Ευ
ρωπαίων λάρυγγι' ουδέν δ 3 έπεκούρησεν αύτο:ς 
και ή τού Έράσμου σοφή μωρία, ή τά Ε λ 
ληνικά έν τω στόματι τών Ευρωπαίων αηδή 
και γ^λοΐα κατέστησε" πώς \ά μή γελοί ακού
ω ν τι; χόμπαζιλάϊους, ήτοι ό βασιλεύς, χό 
Χάντεες, ήτοι ό " ^ δ η : , χό Χόμεερος, ήτοι 
ό "Όμηρο;, χέε Μκλοο, 
ήτοι^ ή ηχώ, χό χερά-
ϊίς, ήτοι οι ιερείς, και 
πλείστα άλλα; 9Αλλ 9 η
μάς τίς ώθεΐ λόγος προς 
τήν άστοργον εγκατά-
λειψιν τής μητρός; τό 
γήρας αυτής διά τούς 
μεταξύ ημών και αυ·? 
τής παρεμπέσ όντας αι
ώνας; αλλ "αύτη δεν φέ
ρει γήρατος ρυτίδας,ών 
βρίθουσι τά άστοργατέ-
κνα αυτής" αύτη θαλε
ρά αεί και ακμαία, 
ζωήν έχουσα και ζωή ν 
παρέχουσα, τά δέ τέκνα 
καχεκτικά, μεμαρασμέ-
να, ενια δέ και. έκπεφυ-
λισμένα, κατεσκληκότα, 
ρακίοις περικαλύπτοντα 
τάς ξηράς σάρκας^ςηρ-
θρωμένα δίκην Κραβα-
ριτών, τόν δέ νουν έξ-
ημβλωμένα. Προς την 
άρχαίαν Ελλάδα, ής τό 
κλέος ευρύ και άφθυ-
τον ανά πάσα ν γαΐανκαί 
μέχρις "Ιαπωνίας Ιξικνούμενον, συνδέει ημάς 
ιστορία αδιάσπαστος, ής θέλομε ν άφρόνως νά 
διασπάσωμεν τούς κρίκους, νά διακόψωμεν τήν 
συνέχειαν, νά άπαρνηθώμεν τήν καταγωγήν, 
νά άποκηρύξωμεν άστόργως τήν μητέρα, τήν 
γενέτειραν, τήν τροφόν και γαλοι*χήσασαν και 
γαλουχούσαν και έκτρέφουσαν και αύξάνουσαν 
και άνδροϋσαν καίκραταιοϋσαν και αλλότρια τέκ
να" ουδέν έτερον υπολείπεται ή νά άπαρνηθώ-
με! και αυτό τό σεμνόν και τίμιον δνομα τού 
"Ελληνος δ έκληροδοτήθη ήμΐν. Ή γλώσσα 
εΐνε δ ισχυρότατος δεσμός δ συνδέων τους α
πογόνους προς τούς προγόνους* δσφ ταύτης ά-
φιστάμεθα,τοσούτφ καίτής καταγωγής επιλήσμο
νες καθιστάμεθα' δσφ τών προγόνων άποξενού-
μεθα, τοσούτω και τάς παραδόσεις, τήν ίεράν 
ταύτην κληρονομίαν άπαλλοτριούμεν* τούτο δι
απύρως εύχονται οΐ πολέμιοι ήμώγ και προς 
τοΰτο ύπούλως και μετά πολλής τής επιτηδει-
ότητος εργάζονται, συνεργάτας σχόντες τινάς 
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έκ τής μαλλιαοικής αγέλη;, τούς μέν άπεμπο-
λήσαντας ψυχήν και συνείόησιν, ένίους δ 9 έκ 
ζήλουάλογίστουκαίάκαταλογίστουκα1άκατανοή του 
ήμαλλον οίστρου έλαυνομένους, ένίους δέ και πα-
ρακοπήν παθόντα; φρενών. 

C H γλώσσα ή Ελληνική υπέστη δεινοπαθή
ματα πολλά* επιδράσεις αιώνων, επιδράσεις πε
ριπετειών, έπιδράσε\ς σκοτεινών χρόνων, επι
δράσεις αμάθειας επεσώρευσαν έ π ' αυτής κη
λίδας, έπέρριψαν ρύπους, έπήνενκον αλλοιώσεις 
φράσεων, σημασιών, συντάξεων, πενίαν λέξε.οίν, 
εννοιών, στρέβλωσιν μορφών, κολόβωσιν τύ
πων κτλ. έν γένει γλωσσική ν άσχημίαν και δυσ
μορφία ν αλλ9 ουδέποτε έπαύσατο ή Ελληνι

κή γλώσσα μία ούσα και 
ή αυτή, συνεχή έχουσα βί
ον και ιστορία ν* δέν εΐνε 
ή νυν θυγάτηρ τής αρχαί
ας, δπως ή 9Ιταλική τής 
Λατινικής, αλλ 3 αυτή ή 
αρχαία τή επιδράσει αΐώ-
νων πολλών μορφήν προ-
πλαβούσά ;;ο>ς νέανκαίπως 
αλλοίαν* πλουσία, περι-
καλλή;, πο ικίλη, περίτεχ
νος, γλώσσα τών Θεών ε
κείνη" πτωχή, άκαλλής, 
μονοειδής, άτεχνος, γλώσ
σα όχλου άμαθους αύτη, 
ην νυν και οί άκρφ τω 
δακτύλω παιδείας άψάμε-
νοι άπαναίνονται* μεταίχ-
μιον μεταξύ ταύτης και 
τής αρχαίας ή καθαρεύου
σα, ή διά τής Πολιτείας, 
τής Εκκλησίας και Λ ής 
Παιδεί-ας κοινό ν γενομέ
νη πάντων κτήμα, πλού-

,,ιον κεκτημένη πάμπολυν, 
εύστροφίαν έχουσα και ευ-
καμψίαν ουκ δλίγην, λαμ-
πρυνθεΐσα κοί λαμπρυ-

νομένη καθ 9 ήμέραν, καθαιρούσα τάς κη
λίδας τών αιώνων βαθμηδόν και κατ ολίγον 
έκπλύνουσα τούς ρύπους" ούτωςή καθαρεύουσα 
βαθμηδόν αποκαθίσταται εις τήν άρχαίαν λαμ
πρότητα, δ πόθος τών ρύπων και κηλίδων θα 
εΐνε p i u m des ide r ium ολίγων τινών στενοκέ
φαλων και του καλού διεστραμμένην αΐσθησιν 
εχόντων, ή δέ γλώσσα θα άκολουθήση τήν κα-
νονικήν αυτής πορείαν, αναπτυσσόμενη έκ τής 
αρχαίας και διά τής αρχαίας και εις ταύτην 
προσπελάζουσα, όργανα δέ και αρχηγοί και δι
δάσκαλοι και οδηγοί έν τφ έργω τούτω τής μορ
φώσεως τής γλώσσης έσονται οι λόγιοι, οί πε
παιδευμένοι, οί επιστήμονες, οί συγγραφείς, ου
χί δ ' οί Ψυχάρηδες και δ χύδην όχλος. 

3Εκ Τραπεζονντος b ΛΕΥΘ. Τ PIAN. ΚΟΥΣΗΣ 
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Ό Μιχαήλ Σ . Χιριτζέσκο έγεννήθη τώ 
1879 είς Όλτενίτζαν της "Ρουμανίας. Δι
δάκτωρ της Νομικής του έν Παρισίοις Πα
νεπιστημίου, διωρίσθη δικαστής έν τη πα-
τρίδι του, άλλα μετά βραχύν δικαστικον βίον 
παρητήθη επιδοθείς εις τήν έξάσκησιν τοϋ 
δικηγορικού επαγγέλματος εις δ και διέπρε
ψε. 

Τάς ώρας της σχολής του άφιεροΐ εις 
φιλολογικάς εργασίας, άποτελών διακεκρι-
μένην προσωπικότητα μεταξύ της πλειάδος 
των νέων συγγραφέων της 'Ρουμανικής λο-
γογραφίας καΐ έπισύρας ευθύς έξ αρχής 
τήν προσοχήν του κοινού, δια το ίδιόρρυθ-
μον τάλαντόν του και τήν ώραίαν καΐ άρ-
μονικήν γλώσσαν ήν μεταχειρίζεται. Βαθύς 
ψυχολόγος, λεπτος παρατηρητής, επεξερ
γάζεται τά Θέματα του μετά μεγίστης γο
νιμότητας εκφράσεως. Το υφος του είνε 
πλούσιον και ποικίλον και τούτο οφείλεται 
εις τήν εκτακτον ευκολίαν μεθ' ης ευρίσκει 
τάς ίσχυράς καΙ τολμηράς συγκρίσεις. Και 
αύτο αποτελεί εν των ουσιωδέστερων χαρα
κτηριστικών του, άτινα έπιβάλλουσιν εις το 
σύνολον των έργων του 1ν δλως ιδιάζον 
θέλγητρον. 

Μέγας αριθμός διηγημάτωντουάνεδημοσι-
εύθη εις πολλά περιοδικά καΙ εφημερίδας 
της Ευρώπης. Εΐνε ούτος τακτικός συνερ
γάτης της Επιθεωρήσεως Convorbiri L i 
terare, της άρχαιοτέρας του είδους της 
άπολαυούσης μεγίστης ύπολήψεως παρά τψ 
φιλολογικω κόσμω. 

Ό Μιχαήλ Χιριτζέσκο εΐνε λάμπρος £ή-
τωρ και πολιτικός συνάμα. Ώς τοιούτος 
γράφει είς τον ήμερήσιον τύπον της *Ρου-
μανίας, άρθρα αξιοσημείωτα διά τήν διαύ-
γειαν της κρίσεως, τήν άκρίβειαν τοΰ δφους, 
άλλ ' έ'νθα παρά τήν αυστηρότητα τού θέ
ματος αναφαίνονται τά φιλολογικά προτε
ρήματα τοϋ συγγραφέως. 

Μεταξύ των δημοσιευθέντων διηγημά
των του σπουδαίαν θέσιν κατέχουσι τά 
έξης: Τό ψάρεμματον μπακαλιάρου, 
Ό κισσός, Ή βαλανιδιά, Τό Πιόνι, 
Το πνρ. Ό τελώνης, Ήάγέλη, Ναν-
τά Φρανισέρνονλ, ol Σιτέμποροι 

(μυθιστόρημα επαρχιακών ή9·ών) κ. τ. λ. 
Δυστυχώς τά ωραιότερα τών έργων του 

δεν δύνανται νά μεταφρασΟώσι- περιλαμβά-
νουσι τήν ψυχήν και τήν ζωήν της Του-
μανικής. κοινωνίας και χάνουσι τήν άξίαν 
των προσαρμοζόμενα προς ξένα και αλλό
τρια έθιμα. 

Σ. I. Φ. 

Ί Μ Ι Ι Χ Α Η Λ ^ Ε Ρ Ι Τ Ζ Β Σ Κ Ο 

Η ΑΠΑΓΩΓΗ 
( Δ Η Ι Γ Η Μ Α ) 

Ό δρόμος τοϋ Φρασινέ εΐνε μακρός και ε
ρημικός. Έ π ί ολόκληρους ώρας διατρέχει ης 
τούτον χωρίς νά συνάντηση κατάλυμα. 

Εμπρός κ«ί οπίσω, δεξιά και αριστερά πα
ρατηρεί κάνεις σειράν ατελείωτο ν αγρών. Τό 
πτηνόν διά νά άναπαυθή κατέρχεται και ί'στα-
ται έπί τοΰ χείλους ίής αύλακος, ήν μόλις δι-
ήνοιξε τό άροτρον. Άλλά μακράν έπί τοΰ ο
ρίζοντος ένθα τά άκρα τοΰ ούρανοΰ στηρίζον
ται έπί τών ώμων της γης, μία αργυρά ζώνη, 
κυκλουμένη υπό τοΰ κυανοΰ, συσσωματοΰται' 
εΐνε ό Λοΰναβις μέ τους παραποτάμους του σχη
ματίζοντας γάραγνας πλήρεις από λαγούς. 

Καθ ' δλον τό μήκος τοΰ δρόμου δεν συναν
τά τις ειμή εν φρέαρ και μίαν ίτέαν. Τό φρέ-
αρ εΐνε χωρίς σκέπασμα και ή Ιτέα παλαιόν δέν-
δρον ήμικατεστραμμένον. 

Μεταξύ τών κλάδων αυτής υποβασταζόμενων 
ΰπό σιδηράς ράβδου, κρέμαται τό 
σχοινίον έπί τοΰ οποίου προσαρ
μόζεται ό σίδηρους κουβάς. 

Αυτά μόνον άπαντάκανείς καθ ' 
δλον τό μήκος τοΰ δρόμου τοΰ 
Φρασινέ. 

Έ π ' αΰτοΰ τοΰ δρόμου κατά 
τήν νύκτα τών Επιφανειών,δ Λό-
βιν λοχίας τών «ερυθρών οΰσ-
σάρων» ωραίας φυσιογνωμίας και 
μεγαλόπρεπους παραστήματος, ε-
κάλπαζε ταχέως. Μέ τήν δεξιάν 
του χείρα έκράτει τον χαλινόν τοΰ 
ίππου του έν φ μέ τον άριστε-
ρόν βραχίονα, περιέβαλε τήν όσ-
φύν νεαράς κόρης, ή οποία μόλις 
ήδύνατο νά κρατηθή έπί τοΰ Ιδίου 
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ίππου 
Τό ψΰχος ήτο δριμύ και ό ουρανός γαλήνι

ο; ώς συμβαίνει πολλάκις κατά τάς νύκτας τοΰ 
χειμώνος" τό φώς τής πανσελήνου, έπιπτεν έκ 
ιοΰ ούρανοΰ ώ; χρυσοί ψεκάδες* τά άστρα 
διηγωνίζοντο κατά τήν λάμψιν μέ τους χιονώ-
δεις αδάμαντας οΐτινες έκάλυπτον τήν πεδιάδα 
ομοιάζοντες μέ πτίλωμα κύκνου. 

Μετά δλιγοχρόνιον καλπασμόν, ό ϊππος ε βρά
δυνε τό βήμα. 

Περί τον χαλινόν ή αναπνοή του έπάλευεν. 
"Ο νεαρός ίππεύς ήρχισε τήν όμιλίαν. 
—Κάθησαι καλά, Γιασεμοΰλα; 
—Πολύ καλά, και συ; 
— Έ γ ώ ; Νομίζω πώς κρατώ τον παράδει

σο στήν αγκαλιά μου. 
— Ό καϋμένος δ κόκκινης θά ύποφέρΐ] ποΰ 

καθήμεθα δυο επάνω του. 
—"Ο κόκκινης; Μά εΐνε αγγαρεία απόψε. 
Και ol δύο έγέλασαν. Αίφνης ό Λόβιν ένε-

θυμήθη τι. 
—Είσαι βεβαία, Γιασεμοΰλα, πώς δ θείος 

σου δεν κατάλαβε τίποτε άμα έφυγες; 
—Βίβαια' ό καϋμένος δ μπάρμπα Ντίνο ε-

κοιμάτο βαθεΐά μέ τά πόδια σιμά στο μαγ
κάλι. 

— Ό ύπνος τών γερόνταιν εΐνε ελαφρός, Γ ι -
ασιμοΰλα, και τό περιπάτημα ενός ποντικοΰ ημ
πορεί νά ζονς έξυπνήση. 

—Πιθανόν άλλά δ μπάρμα Ντίνο, έρόγχαζε 
πολύ δυνατά. 

— Ή πόρτα δεν έτριξε άμα τήν άνοιξες γΐά 
\ ά έξέλθης; 

—Μάλιστα.... 
Βλέπεις λοιπόν; 
—Τί; άμα εξήλθα κύπαξα από τό παραθύρι 

και τον είδα νά ρογχαλίζη εύμορφα, εύμορφα. 
—Τί άθλιος άνθρωπος ό μπάρμπα Ντίνο. 
—Καθώς δλοι οΐ κηδεμόνες. 
—Θαυμάσιο πράγμα νά έδινε τήν ευχή του 

νά 'ιπανδρευθοΰμε. Άλλά αυτός πάντα δέν 
ήθελε. 

—Είνε γιατί είσαι στρατιώτης. —Τί λοιπόν; γι
ατί μέ ήθελε νά κα-
θήμεθασιμά στή φω
τ ι ά και νά κουβεντιά-
ζομε; Είχε τύχη, Για
σεμοΰλα, ποΰ ήταν 
θεΐός σου είδ' άλλως 
θά τον έξυλοκοποΰσα 
γερά. 

—Θά έκανες άσχη-
μ α · 

—Τον υπερασπίζε
σαι. Έάν έγνώριζες 
πόση λύπη μοΰ έπ-
ροξένησε και πόσαδά-
κρυα μέ έκαμε νά χύ
σω. Πόσες φορές αγ
ρύπνησα στο στρα
τώνα, κυττάζων τον 

τοίχο και δλα αυτά γΐά σένα αγάπη μου γΐά 
τον ερωτά σον. 

—Λοιπόν νά τώρα τον έκδικούμεθα - φαντά
ζομαι τί γούστο ποΰ θά έχη αύριο πρωΐ: ((.Γι
ασεμοΰλα, γιατί άφησες τη φωτίά νά σβνση;» 
Και Γ, Γιασεμοΰλα δέν θά εΐνε έκεΐ' θά σταθή 
σαν ξηρός από τήν έκπληξί του. 

Έ ν ω ώμίλουν ούτως ό καιρός παρήρχετο, ό 
ϊππος έτρεχε πάντοτε" ήσαν περίπου τήν ώραν 
έκείνην είς το ήμισυ τοΰ δρόμου των. 

Καθ ' ήν στιγμήν οί άλέκτορες κράζουαι, και 
τό ψΰχος κατέστη δριμύτερον. Είς κύκλος έφάνη 
κατ' αρχάς περί τήν σελήνην" ακολούθως βροχή 
άπό φωτεινάς βελόνας χιόνος ήρχισε νά πίπτη 
έπί τής γής. 

Ό βορράς ήρχισε νά πνέη μετά λύσσης. 
Λευκά νέφη συνωθοΰντο περί τήν σελήνην 

κατ' άρχος ισχνά, διαφανή, ομοιάζοντα μέ λινόν 
ύποκάμισον, έπειτα έγένοντο κατά τό μάλλον 
και ήττον πυκνά, ομιχλώδη, μαΰρα, μέχρις δτου 
έθόλωσαν τελείως τον ουρανό ν. 

" Η πεδιάς έφωτίζετο ήδη μόνον υπό τής 
λευκότητος τής χιόνος. 

Ά π ό καιρού είς καιρόν, μεγάλη τολύπη χιόνος 
άπεσπάτο έκ τοΰ ούρανοΰ και έτήκετο επί τών 
παρειών τής νεανίδος ώς μυστηριώδης ψυχή 
πτηνού κακού οίωνοΰ. 

— " Η θύελλα φθάνει, Λόβιν, είπεν η Γιασε
μοΰλα ανήσυχος. 

— Τί πειράζει. 
—Μπορεί νά φανούν λύκοι, Λόβιν. 
— Ά ς κοπιάσουν, άπήντησεν δ νέος μεθ ' υ

περηφάνειας. Τήν στιγμήν έκείνην, είς συριγμός 
και έν ούρλιασμα αντήχησαν μακρόθεν" θά έ
λεγε τις"_δτι ήτο άπάντησις τής θυέλλης και τών 
λύκων προς τον γενναΐον όδοιπόρον. 

—Φοβούμαι, Λόβιν, είπεν ή Γιασεμοΰλα, 
τρέμουσα ώς φύλλον. 

—Μή φοβάσαι, άπήντησεν εκείνος ένθαρρύ-
νων. Ό κόκκινης τρέχει πΐό γρήγορα κι ' άπό 
τον άνεμο, τό σπαθί μου κόβει καλλίτερα άπό 
ξυράφι. Μέ ενα μόνον κτύπημα εΐμπορεΐ νά κό
ψη μΐά παγανίά. Στάσου, βλέπω κάτι εδώ χά
μου. Εΐνε ή ϊτΐά τοΰ πηγαδιού. Ά π ' έκεΐ έ'ως 
τό χωρίο δλίγο διάστημα μάς μένει. 

. Ειπών τάς λέΗεις ταύτας έσφιξε τον χαλινόν, 
έκτύπησε τον ί'ππον μέ τά σπηρούνια και έφώ-
ναξε δυνατά. 

— Εμπρός , κοκκίνη έμπρόςνά γλυτώσουμε. 
Ύ π ό τοΰ κεντήματος τών απηρουνίων πα

ροξυνθείς, ό ίππος ήρχισε νά καλπάζη μανιωδώς. 
Οί ούρλιασμοί έπανελήφθησαν. 
Αϊ τολύπαι τής νεφέλης έπιπτον άπό λεπτού 

εις λεπτόν πυκνότεραι. 
Ό άνεμος έπνεε μετά λύσσης, μυκώμενος 

και συρίζων ανά μέσου τών αύλάκων. 
Οί ούρλισμοί τών λύκων έπολλαπλαιιάζοντο 

και προσήγγιζον. 
Μιά ομάς τούτων άνεκάλυψε τά ίχνη των και 

τούς κατεδίωκεν. 
Ό Λόβιν έστρεψε τήν κεφαλήν. 
Έ π ί τής εκτάσεως τής πεδιάδος, αριστερή του 
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δρόμου των εις απόστασιν βολής δπλου, είδε 
σκιάς τινας, τρέχουσας ώ ; βέλη. 

Τό θάρρος του νέου μετεβλήθη εις άνησυ-
χ ί α ν * 

—Είνε πολλοί οί αχρείοι... .και προχωρούν 
τόσον γρήγωρα. Μόλις φθάσομεν στήν ιτιά, 
Γιασεμοΰλα, θά άνεβης επάνω δια να έχω τά 
χέρια μου ελευθέρα. 

Ό ίππος έκάλπαζε πάντοτε. Μόλις τά πέταλ-
λά του ήγγιζον την γήν. 

Άλλα ματαίως. Δεν έπροχώρει πολύ* τό φορ-
τίον ήτο βαρύ*. Ό άνεμος ό όποιος έφύσα άπύ 
τό έμπροσθεν μέρος τους ά,τετύφλωνε δια των 
νιφάδων της χιόνος ήτις προσεκολλάτο εις 
τά πρόσωπα των νέο)ν. 

Οι λΰκοι προνηγγιζον κατά τό μάλλον και 
ήττον, έπλησίαζον, έπλησίαζον πάντοτε: Ό 
επί κεφαλής της ομάδος διήλθεν πλησίον του 
ϊπ.του. 

Ό Λόβιν έθεσεντηνχεΐρά του έπί{)υλακίου του 
έφιππίου του, έλαβε τό περίστροφον και έπυρο-
βόλησεν. 

Υπόκωφος γογγυσμός ήκούσθη και ή σκιά 
έπεσε ν επί του εδάφους ακίνητος. Αι άλλαι σκιαί 
δεν έπαυσαν νά τούς καταδιώκουν και νά τούς 
έκφοβίζουν διά φρικωδών ούρλισμών. Ή φυγή 
των καθίστατο απελπιστική, εΰρίσκοντο μεταξύ 
ζωής και θανάτου. Ό Λόβιν έσυρε τό ξίφος 
και μέ τήν αίχμήν έκτύπησε μανιωδώς τόν ά-
κοΰραστον ιππον του, έν ω τά σπηροΰν^ του 
καθήμαξαν τήν κοιλίαν του. Ή Γ\ασεμοΰλα. 
συνεσπειρώθη εις τους βραχίονας του νέου, 
κρατούσα τόν ΐππον από τήν χαίτην. 

Αίφνης ό κόκκινης έστάθη ώς απολιθωθείς. 
Ή Γιασεμοΰλα έξέβαλε κραυγήν φρίκης. 
—Τί συμβαίνει Λόβιν; 
—Τό πηγάδι...ακόμη λίγο και θά έπέφταμε 

μέσα. 
Ή Γιασεμοΰλα ηθέλησε νά κάμη τόν σταυ

ρόν της. Ό Λόβιν έσταμάτησε τήν χειρονο- • 
μίαν της. 

— Ά φ η σ ε την προσευχήν... Ανέβα γρήγωρα 
πάνω στήν ιτιά. Δεν υπάρχει καιρό; γΐά χάσιμο. 

Δεν ύπάρχη πλέον έλπίς νά φΰγωμεν... 
Αμέσως διηύθυνε τόν ΐππον πλησίον τής 

Ιτέας και έβοήθησε τήν μνηστήν του ν 5 άνέλθη. 
Ακολούθως άφίππευσεν, άποσπάσαςτον χαλινόν 
του ίππου, άφήσας αυτόν ελεύθερον* έστήριξε 
τά νώτα του επί τής Ιτέας, έλαβε διά της μιας 
χειρός του τό περίστροφον και διά τής άλλης 
τό ξίφος και άνέμενεν. Ή Γιασεμοΰλα κρεμα
σμένη επί τοΰ δένδρου έτρεμεν έκ του φόβου 
και τοΰ ψύχους. 

Ό βόρειος άνεμος έφΰσα μετά μανίας. Πυκ-
ναί νιφάόες χιόνος δμοιαι προς κύματα αφρι
σμένης θαλάσσης έπιπτον από τοΰ ζοφερού 
και αγρίου ούρανοΰ. 

Αί νιφάδες περιεστρέφοντο ώς κακοποιά πνεύ
ματα έκφεΰγοντα έκ των άδυτων τοΰ "^\δυυ. 
Οί αωροί τής χιόνος έξετείνοντο ώς κολοσσοί. 

Οι λΰκοι έφθασαν. 
Εις βημάτων* τινών απόστασιν, ο τολμηρό

τερος όστις έβάδιζεν επί κεφαλής τήί αγέλης, 
έστάθη. αναμένων και τήν άφιξιν τών άλλων. 
Άκολού&ωςσυσσωματωθέντεςπάντεςκαίδεικνύον.-
τες τούς οδόντας των. εροίφθησαν, προς τήν ίτέ. 
αν. Ό Λόβιν ήθέλησεν νά πυροβόληση. Ά λ λ 3 

ό ϊππος του μέ εν πήδημα ετέθη μετεξύ αΰτοΰ 
και της αγέλης. Ήνώρθωσε τά ώτα, έστηρίχθη 
επί τών εμπρόσθιων ποδών και ήρχισε τά αλ
λεπάλληλα λακτίσματα κατά τών λΰκων. 

Εις τήν άνέλπιστον ταΰτην προκλησιν, ή α
γέλη έκαμε κΰκλον πέ^ιξ αΰτοΰ οΰρλιάζουσα. Εις 
λύκος προσε.τάθησε νά πηδήση έπ* αΰτοΰ. Έ ν 
κτύπημα όμως τοΰ πετάλλου του και ό λΰκος 
έπέσεν άπνους επί τής χιόνος. "Ετερος τις προ-
σεπάθησε νά τόν άρπάση από τούς ρώθωνας: 
Ά λ λ 3 οί οδό ντε-: τοΰ ίππου ήρπαααν ΤΟΎΤΟΝ 
έκ τοΰ στητού; τόν έσχισαν τό δέρμα και τόν 
ήνάγκασαν νά τραπή εις φυγήν. 

Έ π ί αρκετό ν χρόνο ν ό ΐππος άπέκρουε γεν
ναίως τήν προσβολήν. Τά κτυπήματα του ήσαν 
τόσον τεχνικά ώστε τά θηρία δεν ήδΰναντο ΝΆ 
τόν δήξωσι. Τά πέταλλά ΤΟΙ»έσπαζον πολλά κρα
νία. Ά π ό το μέρος του ό Λόβιν παρηκολούθει 
ΤΆ πάντα. Ή έλπίς τή ; σωτηρίας άνεφαίνετο 
έκ νέου είς τήν καρδιάν ΤΟΥ. Μέ ΤΌ περίστρο
φον εις τάς χείρας έκαμε τό σημεΐον τοΰ σταυ-
ροΰ. Άλλά δεν κατώρθωσε ΝΆ τόν άποτελειώση. 
Γηραιός λΰκος, μέγας ώ; μόσχος, δστις μέχρι 
τής στιγμής εκείνης παρετήρει μακρόθεν, ΈΡΡΊ-
φθη μετ 3 αστραπιαίας ταχΰτητος κατ 3 αΰ
τοΰ. 

Ήκούσθη πυροβολισμός. Ά π ό ΤΌ περίσ ΡΟ-
φον έξήλθελάμψις όμοίαπυρείου. Ή Γιασεμοΰλα 
έξέβαλε κραυγήν. Ό άνεμος έστέναξεν επίσης... 

Προς στιγμήν τό θηρίον έταράχθη... 
Μεθ* 8 ώρμησεν έκ νέου: -
Ό Λόβιν ήσθάνθη δτι έχάνετο.... Ά λ λ ' ό 

κίνδυνος τοΰ θανάτου τόν ήλέκτρισεν... Α π έ ρ 
ριψε τό άχρηστον περίστροφον και έσυρε. τήν 

-απαθήν του. 
Έστηρίχθη έπί τής ΐτέας και διηύθυνε ΤΌ Ά 

κρον κατά τοΰ λΰκου αυτό ήτο στιγμιαίων... 
Μέ τό δεύτερον κτύπημα, ή κοιλία τοΰ θ η 

ρίου διεπεράσθη διαμπάξ. 
Συγχρόνως έτερος τις λύκος επέτυχε ,νά έμ-

πήξη τούς δνυχάς του έπί τής ωμοπλάτης ΤΟΰ 
ΐππου. . 

Οί οδόντες του απέσπασαν τεμάχιον ζώ
σης σαρκός. 

Όδυνηρός μηκυθμός διέσχισε ΤΌΝ άνεμον.... 
Μάτην έμαίνετο πλέον οί όνυχες ΤΌΰ θηρίου έ
μειναν έμπεπηγμένοι ώς άρπάγαι. 

"Άλλοι λύκοι ένθαρρυνθέντες, ώρμησαν κατά 
τοΰ ΊΠΠΟΥ. * 

Έ ν ΤΗ απελπισία τής ήττης του, περιεστρά-
φη ακόμη μέ ιούς λύκου; καρφωμένους έπί τών 
νώτων του...Ακολούθως αί δυνάμεις του τόν 
έγκατέλιπον, έγονυπέτησε και έσωριάσθη έπί τοΰ 
εδάφους. 

Οί εχθροί έμειναν νικηταί. Αί πειναλέαι σια
γόνες των ήρχισαν ΝΆ κροτώσιν. 
. e H κοιλιά τοΰ θύματος έσχίσθη ώ; ράκος... 
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Τά έντόσ.θια έχύθησαν-έπί τής χιόνος... Λύκαι-
\α .νεκρά έκ δίψης έπλησίασε τό ζώον και ήρ
χισε ν 3 απομυζά τό αίμα το,υ..,. 

Περί τήν ίτέαν, ό άγων καθίστατο φρικώδης. 
Ό Λόβιν μόλις έλαβε τόν καιρόν ν 3 απόσ
παση τό δπλον του ά^ό τόν πρώτον έ/τΟρόν και 
περιεκυκλώθη αμέσως υπό πολλών άλλων.... 

Είς προσεπάθησε νά πηδήση έπί τών νώ
των του* άλλ 3 ό χονδρός κορμό; τής ΐτέας τόν 
επροστάτευεν, έτερος τις έρρίφθη κατά τοΰ προ
σώπου του ώς λαΐλαψ. μανιώδη; ... άλλοι τόν 
ήρπασαν άπό τάς κνήμας* ή αγέλη ήτο ατε
λεύτητος. 

Δεν είχε πλέον ό'τλον* τό περίστροφον ΕΚΕΊ
το έπί τής χιόνος, τό ξίφο; ευρίσκετο έπί τοΰ 
πτώματος τοΰ φονευθέντος λύκου. 

Έ ν οπλον ύπελείπετο εις αυτόν, αί χείρες. 
β Ω ; δύο ορειχάλκινοι κλοιοί, περιέβαλον τόν 

τράχηλο ν τοΰ Ιφον' ώρμησε κατά τοΰ προ
σώπου του κ(*ί τό έπνιξεν. 

"Επειτα διά τών γρόνθο>ν του κατέφερε αλ
λεπάλληλα κτυπήματα. Ε ν ό ς λύκου έθραυσε τό 
κρανίον, άλλου τόν τράχηλον. 

Άλλά τέλος ήττή^η. 
Οΰρλισμοί διέσχισαν τό στερέυμα.... Α κ ο 

λουθώ; ήρχισεν ή ευωχία 
Τεμάχιον προ; τεμάχιον κατεβρο/θίζετο δ 

νέος. 
Έ θερμή σαρξ του έγένετο μάζα ΰτό τούς 

οδόντας τών θηρίων 

Αί σιαγόνες έπλατάγιζον Τά θηρία ήσαν 
κατευχαριστημένα. 

Ά π ό τό ύψος τής Ιτέας, ή δυστυχής νεάνις 
παρηκολούθησε τήν άγωνίαν τοΰ αγαπημένου 
της. 

Αί τρίχες της ήνορθώθησαν έκ τ ή : φρίκης. 
Τό πνεΰμά της έσκοτίσθη έκ τής οδύνης. 

3 Αλλά τό ένστικτο ν τής αυτοσυντηρήσεως τήν 
ώθει εις τό νά σφίγγη περισσότερων τόν κλά-
δον τής Ιτέας έπί τοΰ οποίου έμεινεν ακίνητος, 
κλαίουσα άσυνειδήτως. 

"Αμα έληξε τό γεΰμά των οϊ λύκοι προσε-
πάθησαν πλειστάκι; ν 3 άναρριχηθώπιν έπί τής 
ΐτέας, άλλά δεν ήδυνήθησαν και άτεμακρΰνθη-
σαν ώ; ανεμοστρόβιλος, J ξαφανισθ;'ντες ανά μέ
σου της θυέλλης, μέ παρατεταμένους οΰρλια-
σμοΰς, πένθιμου; και όξεϊς.... 

Ό Βορράς ίξηκολούθει νά μυκάται και ή 
χιών νά π ί ι τη κατά νιφάδας, έπικαθημένη έπί 
τών καθημαγμένων πτοομάτων, ωσάν η θλι-
βεΐσα φύσις νά έπεθύμει νά καλύψη Si" ασπί
λου σαβάνου τά θύματα τών κακουργημάτων 
τηο. 

Τά δάκρυα τής \εάνιδος έξηκολούθουν ρέ
οντα κατά μήκος τοΰ κορμοΰ τής Ιτέας, μέχρι; 
δτου ή ψυχή της άπεπτη. 

Ό δρόμος έμεινρν ό ίδιος" ό ίδιος δρόμος 
του Φοασινέ....μακρός....μακρός και έρημος. 

ΪΩΤΗΠΟΖ Ζ. ΦΩΚΟΣ δ. ν. 

- Τ Ι ΕΙΝΑΙ Α Γ Α Π Η -
(ΤΉΣ Mrs Barre t t B r o w n i n g Έ κ ΤΟΰ Αγγλικού) 

"Αν σε μυριάδες πρόσωπα, μόν9 ενα Οε ποΰης, 
αν Οε τό βλέπης, μέο' στο vor, Ονειρο αληΰΐανό, 
αν δε πιστέψης πώς καϊ σν, μπορείς νάγαπη$Α; 

σαν που αγαπούν στον Ουρανό, 

νΑν δε §αρρης το ταΐοί σον πιστό, καϊ σταϋερό, 
καϊ — σ ' απατά δε ο * απατά—μαραίνεσαι καϊ πάς, 
τον χωρισμό τον αν δεν '&αρρης σά θάνατο πικρό. 

Μη λες... Μη λες πώς αγαπάς! 

Πόσες φορές ξεχνίούμαστε Σ Τ ' αμπέλι ή Σ Τ ' αλώνι, 
γνωρΙς γΐά γυρισμό ποτε νά μας περάση ιδέα\ 
Ώς που μέσ' στο βωδάμαξο μάς παίρναν οι γειτόνοι 
όταν τον ήλίον εσβυνεί ή αχτίδα ή τελευταία. 

Τί γλήγωρα, τί ενμορφα, γΐά μας περνοϋσ' ή ώρα, 
στη ξένοιαστη γαλήνη μας, στη γελαστή χαρά μας. 
Μ9 αγάπη σαν μάς κοίμιζε ή νύχτα ή μαυροφόρα, 
ε/ίΐεϊς ακόμα παίζαμε καϊ μέσ'στά όνειρα μας. 

ΣΜΎΡΝΗ Λ Λ Ι Λ . Κ Α Ρ Α Κ Α Σ Η Χ 
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Α Ρ Α Γ Ε Τ Α Ζ Ω Α Ε Χ Ο Υ Σ Ι Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Σ Ι Ν 

Τ Ω Ν Π Ρ Α Ξ Ε Ω Ν Τ Ω Ν ; 

Έ ξ αμνημονεύτων χρόνων πάντες οί 
δυνάμενοι νάκρίνωσιν αδιαλείπτως προ-
βάλλουσι το έρώτημα:άρά γετά ζώα έ'χου-
σι συνείδησιν των πράξεων των; Τινές 
έξ αυτών παρέχουσιν εκ τών ενόντων την 
συμβο?>-ήν αυτών προς διασάφισιν του 
δυσλύτου τούτου προβλήματος δια της 
παραθέσεως διαφόρων γεγονότων προσ
πιπτόντων εις την άτίληψίν των. Όλίγ ι -
στοι δέ συστηματικώς άφιερούσι μακρόν 
χρόνον εις ενδελεχείς παρατηρήσεις προς 
μελέτην του σοβαρού τούτου ζητήματος. 
Οί φυσιοδίφαι ακριβώς ούτοι εΐναι εκεί
νοι, είς τους οποίους ή άνθρωπότης ο
φείλει εμβριθείς σχετικός μελετάς δυνα-
μένας να προαγάγωσι την σπουδαίαν 
ταύτην ύπόθεσιν. Ά λ λ ' δμως και οί μη 
μελετώντες το ζήτημα επιστημονικώς, 
άλλ' έκ συμπτώσεως παρατηρούντες γε
γονότα τινά και επεισόδια αξιοσημείωτα, 
όφείλουσι—νομίζω—να παραδίδωσι ταύ
τα είς την δημοσιότητα, όπως δια τών 
παρατιθεμένων συχνών παραδειγμάτων 
καί δια της παρατηρητικότητος τών πολ
λών δυνηθή ή επιστήμη να φθάση είς 
ασφαλέστερα συμπεράσματα. 

Όμολογώ ότι πολλάκις άνέγνωσα πλεί
στος σχετικός πραγματείας, άλλ' ουδέ
ποτε έσκέφθην να μελετήσω κάπως το 
ζήτημα, ούτω δέ και αν τυχόν παρετήρουν 
πράξεις τινάς καί κινήσεις καταδεικνυού-
σας όχι απλώς αύτόματον ένέργειαν, άλ
λα νοημοσύνην καί συνείδησιν τών άλο
γων θεωρουμένων όντω^, ούδεμίαν ά-
πέδιδον είς αύτάς σημασίαν, ένεκα δέ τού
του αύται δέν προσείλκυον προσηκόν
τως την προσοχήν μου προς βάσανον καί 
μελέτην αυτών καί παρήρχοντο χωρίς καν 
ν ' άφήσωσι το ελάχιστον ίχνος. 

' Α φ ' ης όμως ημέρας άνέγνωσα έν τφ 
εγκρίτω περιοδικω «Αιολικός Άστήρ»τήν 
ώραίαν πραγματείαν του κ. Henr i Cou-
pin, περί του άντά ζώα εχωσι συνείδησιν 
του θανάτου, κατά γλαφυράν μετάφρα-
σιν του καθηγητού κ. Γ . Μέγα, τρία γε
γονότα, απλούστατα μέν, άλλ' αρκούντως 

εκπληκτικά έφείλκυσαν ιδιαζόντως την 
προσοχήν μου, ως άναντιλέκτως κα-
ταδεικνύοντα την σκέψιν και την νοημο
σύνην τών κατωτέρων αδελφών μας. Θέ
λω δ ' εύαρέστως διηγηθη αμέσως αύτα 
άπό τών στηλών τού «Αιολικού Αστέρος» 
ίνα οί όναγνώσται αυτών δυνηθώσι να 
κρίνωσι κατά πόσον τα σχετικά συμπερά
σματα είναι όρθά. 

Πρό τ^νων μηνών ύαλοπίναξ στενού 
παραθύρου, ύ ψ ο ς 2 1]2 πήχεων και βλέ
ποντος έκ μικρού διαδρόμου προς τό δώ
μα της οικίας μου έθραύσθη, έκτοτε δέ 
όλαι αί γειτονικοί γαλαΐ εΐχον την εΐσοδον 
καί έξοδονέλευθέρανπρός την οίκίαν μου. 
Εΐλε δέ άκατανόητον τίνι τρόπω περιήλθε 
τόσον ταχέως είς γνώσιν των ή άρσις τού 
εμποδίου καί ή άποκατάστασις της ελευθέ
ρας διόδου. "Ενεκα αμελείας, ουδεμία 
πρόνοια εΐχε ληθφή προς έγκαιρον τόπο» 
θέτησιν νέου ύα' οπίνακος, ούτω δέ αί έ
φοδοι τών γαλών ήσαν τόσον τολμηραί 
καί ενοχλητικοί, ώσται διεταράχθη αύ
τη ή έν τη οικία ησυχία. Έ π ί τέλους έ-
φρόντισα, ίνα τεθή ύαλοπίναξ είςτό παρά-
θυρον. Έ ξ αποστάσεως δέ παρηκολού-
θ-ουν την έντύπωσιν, την οποίαν ήδύνα-
το νά προξενήση ή μεταβολή της σκηνο
θεσίας είς τά ευφυέστατα ταύτα μικρά ζφ-
α. Τό πράγμα ήτο έκπληκτικόν, συνάμα 
δέ καί καθ ' ύπερβολήν άστεΐον. Δέν θά 
ήτο υπερβολή, άν αναγράψω ότι άπηρί-
θμησα 7 τουλάχιστον γαλάς έπί τε τού μι
κρού διαδρόμου καί τού δώματος, άλλας 
μέν προς εΐσοδον, άλλας δε προς έξοδον. 
"Ολαι ΐσταντο έκπληκτοι παρά τό παρά-
θυρον καί παρετήρουν μέ δυσθυμίαν τον 
υαλοπίνακα χωρίς καμμία έξ αυτών νά 
κινηθη καί άποπειραθη απλώς νά διέλθη 
ή νά έκβιάση την δίοδον. Άνέμενον ότι 
ήθελε άπατηθη καμμία άπό αύτάς και 
ήθελεν ορμήσει νά διέλθη. Άλλά μά
την... Πάσαι εΐχον τήν άντίληψιν ότι 
άνυπέρβλητον έμπόδιρν ήγείρετο ήδη 
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πρό αυτών, μη δυνάμενον νά ύπερπηδηθή 
απλώς δια τών ασθενών των δυνάμεων, 
έξ ού προέκυπτε καί ή παντελής ύπ ' αυ
τών έγκατάλειψις πάσης απόπειρας προς 
έπίτευξιν τού ποθούμενου. Έ π ί τη άνα-
γνωρίοει έν τη άντιλήψει των, κατ' άκο-
λουθίαν δ ' έν τφ ύπολογισμώ των, της 
αδυναμίας των, ή λύπη διεζωγραφίζετο 
ζωηρώς είς τό ευφυές των πρόσωπον, ως 
εάν άπεχαιοέτιζον διά παντός πάντα τά υ
πέρ αυτών άπορρεύσαντα πλεονεκτήματα 
έκ τού θραυσΰέντος πρότερον υαλοπίνα
κας, θλιβό 
μεναι ά ν α μ ^ Γ ^ ^ Τ ^ 
φιβόλως διό
τι τά φυσικά Ι> 
προσόντα δ έ ν ™ 
παρείχον είςζζ( 
αύτάς τ ο μέ- ^ 
σον, ϊ να άρ-
ράσωσιν όγ-
κιόδη λίΟονΜ 
καί καταθ-ζ ΐ 
ρυμ}ΐατίσωσι ' 
Γ ί ύ τ ο ν προς 
άρσιν τού έμ 
ποδ ιού . 

* * Ί 

Τό δ ' έτε
ρον γεγονός, 
τό όποιον θ·ά£ 
διηγηθώ κα-1 
τωτέρω, συ
νέβη πρό ενός 
έτους. Ή ή-
ρωΐς της διη-
γήσεώς μου ^ 
είνε επίσης γαλή γειτονική ή όποιαδι'ενός 
ευφυέστατου τεχνάσματος, έμφαίνοντος 
νόησιν καί θέλησιν, είχεν εξαπατήσει έμέ 
αυτόν. "Αν διεξήγετο διαγωνισμός ευ
φυΐας καί ^νοημοσύνης, αναμφιβόλως 
είς αυτήν θά άπενέμετο τό γέρας. 

Είναι γαλή πολύπειρος καί αρπακτι
κή, έξ έκείνωλ, αί όποΐαι είς ούδεμίαν ώ-
ρισμένην οίκίαν άνήκουσαι,ευρίσκονται 
είς όλα τά γειτονικά μαγειρεία, άποζώσαι 
έκ της αρπαγής καί της βίας. Πολλάκις 
έζήτησα ένεκα τών ζημιών καί τών ενοχ
λήσεων τάς οποίας ύπέστην, νά τήν 

ξεπαστρεύσω, άλλ' ή μακαρίτις σύζυγος 
μου Κοραλία, μ' απέτρεπε λέγουσα ότι 
έκ της έξοντώσεως γαλής εντός οικίας τι
νός δύναται νά επακολούθηση δυστύχημα. 
Καίτοι κατεπολέμησα έρρωμένως τή^ 
πρόληψιν ταύτην, τήν ύφισταμένην βεβαί
ως προς διαιο:νισιν τών άθλων τών αρπα
κτικών τούτων ζώων, δέν έθεώρησα 
πρέπον νά προβώ μέχρι πραξικοπήματος. 
Έ ν τούτοις οσάκις έβλεπον τον όχληρόν 
κα) έπιζήμιον τούτον ξένον έν τη οικία 
μου, τον έξεδίωκσν δ ιά ραβδισμών, τούτο 

Λ ,δέ συνετέλε-
σεν όπως ή 
παρουσίαμου 
τω έμπνέη ί-

;3§^κανόνφό β ο ν. 
Εσχάτως, 

παρά πάσας 
τάς δι ' ισχυ
ρών ξυλοκο-
πημάτων α
παγορεύσεις 
μου, έφιλοξε-
νείτο καί πά
λιν αυτόκλη
τος είς τό μα-
γειρεΐον,όπου 
θά εύρήκε, 
φαίνεται, άρ-
κετήν τροφήν 
έξύπολειμμά-
των ιχθύος. 
Ήτοέσπέρα, 
ή δέ ζέστη με 
γάλη. Έ ν ε κ α 
τούτου ήνοι-
ξατήν έξώθυ-

ραν καί περιεπάτουν εντός της αύλήs. 
* Η γαλή αύτη χορτασθεΤσα καί μη έχου
σα έπειτα νά κάμη τι έν τή οικία μου, 
επεχείρησε νά έξέλθη, απαράλλακτα ό
πως πράττουσιν εκείνοι, οί όποιοι, μή 
έχοντες οίκογένειαν, εξέρχονται πάντοτε 
της οικίας των μετά τό δείπνον προς εύ-
ρεσιν εύθυμοτέρας συναναστροφής. Α ν 
τιληφθείς τούς σκοπούς της γαλής καί 
αγόμενος ύπό πνεύματος απλής αντιδρά
σεως, αυτομάτως έπεζήτησα νά τήν πα
ρεμποδίσω άπό τού νά έξέλθη, επειδή 
δ εύρισκόμην πλησίον της ^ ρ α ς ; εύκό-

Σ Ι Π Ω Ν Δ. Κ Λ Τ Λ Κ Ο Τ Ζ Η Ν Ο Σ 
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λως εξουδετέρωσα δύο τοιαύτας άποπεί- γαλήν ίσταμένην εκεί πλησίον με άδια-
ρας της . Ή γαλή άναμετρήσασα τάς φορίαν . Ά λ λ * ή αμέριμνος αύτη στάσιο 
αποστάσεις και κατιδούσα δτι θ ά ήχο της απέκλειε πάσαν περί αυτής σοβα-
άδύνατος πας εκβιασμός της εξόδου, έ-
φάνη παραιτηθε ίσα του σχεδίου της 
και αμέριμνος εξηπλώθ-η εκεί που αλ
λ ' εις σεβαστήν άπό έμέ άπόστασιν. 
Ε υ θ ύ ς δμως ώς εΐδεν δτι άπεμακρύν-
θ η ν ολίγον της θύρας , άνωρ&ώθη $πο-
φασιστκή. Ύ π ο λ ο γ ί σ α σ α δε τάς άποστά-
σεα,, ώρμησεν ακατάσχετους προς την θ ύ -

ράν ύποψίαν . Ή ρ ε ύ ν η σ α ν εις δλα τά 
μέρη της οικίας, άλλ ' άνωφελώς . Ή 
γαλή έξηκολούθει νά διατελή δλως αδ ι 
άφορος, αλλά με προσοχήν παρακολου
θούσα πάσαν γενομένην έρευναν ώς προς 
τό έξαφανισθέν τεμάχιον. Έ π ι τέλους 
ή κυρία αύτη άπελπισθεΐσα, μηχανικώςέ-
στράφη προς έξέτασιν εις τά όπισθεν έ-

ρανμρ έκπληκτικήν δύναμιν . Π α ρ ά π ά σ α ς - - ν ό ς κ ιβωτίου ευρισκομένου εις τό μέ-
τάς φωνάς μου και άπειλάς προς έκφο-ρ^ρος δπου έγένετο ή ύπεξαίρεσις. "Εμεινε 
βισμόν, ΟΥΔΌΛΩΣ έπτοήθη . Ί δ ο ΰ σ α ΔΈ κ ΔΈ κατάπληκτος άνακαλύψασα εκεί τό 
δτι ούτε έκράτουν, ούτε έπρόφθανον ν ά ^ μάχιον. Φαίνεται δτι ή γαλή άρπάσα-
Λ Ά Β Ω την ράβδον , έπροχώρησε τολμηρά σα τό κρέας δεν ήδύνατο αμέσως ν ά φ ύ -
καί ατρόμητος, ευρεθείσα στιγμιαίως έ
ξω της θ ύ ρ α ς . 

γ η , ούτε νά φ ά γ η ΑΥΤΌ. Ά σ τ ρ α π ι α ί ω ς 
δέ θ ά τή έπήλθεν ή σκέψις, έτ ι εν ΜΌ-

μνον προς διασκέδασιν πάσης ΥΠΟΨΊΑΣ 
μετά τού υπολογισμού νά καταβρόχθιση 

Ό μ ο λ ο γ ώ δτι ή γαλή αύτη δια της νον μέσον ασφαλές διέθετε προς άπό-
νοημοσύνης Κ Α Ι τής στρατηγικής της, λαυσιν τής λείας της. Ν ά απόκρυψη δη-
άποδεικνυούσης βεβαίως κρίσιν, ήρα- λαδή τό κρέας τηρούσα στάσιν άμέρι-
το δύο σπουδαίας επιτυχίας. Ή π ρ ώ 
τη είνε δτι δια χής απατηλής αδ ιαφο
ρίας τ η ; , τεχνηέντως με άπεκοίμισε και τό εΰγευστον τεμάχιον ευθύς ώς θ ά π α -
έξηπάτησεν, ίνα απομακρυνθώ τής θ ύ - ρήρχετο ή θύελλ,α καί θ ά άποκαθίστατο 
ρας, χωρίς νά δ υ ν η θ ώ νά λ ά β ω κατό- εν τή οικία ή συνήθης ηρεμία. Τ ό σχέ-
πιν εναντίον αυτής αυστηρά καί βίαια διον ήτο αληθώς ευφυές, δύναται 
μέτρα. Ή δευτέρα νίκη της είναι εκ- τις δ έ ν ά διατελέση άπορων έπί τή σκέ-
πληκτικωτέρα, διότι , ύπολογίσασα μετά ψει δτι ή σύλλ,ηψις αυτού άνήκεν εις μέ-
μαϋηματ ικής ακριβείας τους υπέρ τής λος κατατασσόμενο ν εις την οικογένεια." 
επιτυχίας τού σκοπού της δρους, κ α θ ' τών άλογαν· δντων . Κ Α Ί ήδη ΠΡΟΒΆΛΛ5ΐ 
ολοκληρίαν είχε αψηφήσει τάς άπει- ή έρώτησις: τί άπέγεινεν ή γαλή ; 
λάς μου, ούτω δέ δ ια τής θαυμάσιας 
αυτής τόλμης καί παρρησίας κυριολεκτι 

Α ύ τ η ή ευφυέστατη κλέπτρια, ή τ η -
ρήσασα την μάλλον άμέριμνον στάσιν 

κώς έθρ ιάμβευσε \ . Ή έξακρίβωσις τής προς άπομάκρυνσιν ά π ' αυτής πάσης 
ίσχυράς ταύτης κρίσεως καί θελήσεως σοβαράς ύπονοίαςκαί καταδείξασαείς τούς 
τού πανούργου τούτου ζ φ ο υ , συνετέλε- συνδυασμούς της προς ύπεξαίρεσιν καί 
σεν ΐνα δ ιατεθώ εύμενέστερον προς αύ - άπόκρυψιν τοιαύτην εύφυΐον , οποί-
τό , μή φερόμενος έκτοτε σκληρώς ή μάλ 
λαν άνεχόμενος την παρουσίαν του . 

Γ ν ω σ τ ή κυρία διηγήθ·η έν συνανα
στροφή τό εξής χαριέστατον άλλα και 
καταπληκτικόν γεγονός 

αν θ ά έζήλευε πάς δραστήριος δ ί π ο ι ς 
λωποδύτης , παρηκολούθει , ώς ελέχθη, 
μέ προσοχήν και εύνόητον άγωνίαν τάς 
γρνομένας πρός άνεύρέσιν τού κλαπέν-
τος τεμαχίου κινήσεις. Ε υ θ ύ ς δέ ώς ει-

Ή μήτηρ τής κυρίας ταύτης, κατα- ό ε , ν ο τ ι Ί1 έρευνα έπεξετάθη προς τό ε ίρη-
γινοιιενη εις την ε^ετασιν του κρέατος 
τής ημέρας, άφήκεν έν τ φ μεταξύ 
την έργασίαν ταύτην επί εν μόνον λε-
πτόν προς ζήτησιν αντικειμένου τινός. 

μενον κ ιβώτιον , αυτοστιγμεί έξηφανίσθη. 
Κατόπιν δέ τούτων πάντων θ ά έπε-

θ ύ μ ο υ ν νά ερωτήσω* μήπως δύναται νά 
άπομείνη τις α μ φ ι β ά λ λ ω ν τόσον πολύ , 

Ό τ ε επανέλαβε τό έργον της εΐδε μετ ' ώ ^ πρότερον, περί τής νοημοσύνης καί 
εκπλήξεως δτι έλειπε τό έτερον τεμάχιον, τής σκέψεως τών ζ ώ ω ν ; 
Α μ έ σ ω ς ή σκέψις της έφέρετο προς την Σμύρνη ΣΙΜΩΝ Λ. ΛΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ 
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ 

ΤΩΗ Ρ]ΜΑΜΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟφΑΗΟΥΙ 

Ε Ι Ρ Η Ν Η 
Μετά τον θάνατον του Βρασίδου καί του 

Κλέωνος, φονευθέντων τήν αυτήν ήμέραν προ 
τής Άμφιπόλεως , ό Νικίας κατα>ρθωσεν^ δπως 
επιτυχή φαινομενικήν διαλλαγήν μεταξύ τών 
δύο εχθρικών Πολιτειών, άλλ' 6 "Αλκιβιάδης 
διεπνέετο υπό τής φιλοδοξίας νά καταστή διά
δοχος του Περ'.κλέους, ό δέ πόλεμος τω ήτο απα
ραίτητος προς έκτέλεσιν τών παραβόλων αυτού 
σχεδίων, έστω καί μέ άπώλειαν τής πατρίδος 
του. Ματαίως ή Σπάρτη πτοηθεΐσα επί τή υ 
πό τών Α θ η ν α ί ω ν άποπείρρ: τής αναστηλώ
σεως τού βροτολοιγού Ά ρ ε ω ς έσπευσε νά άπο-
στείλη πρέσβεις εντεταλμένους ειρηνική ν απο
στολή ν, ό Αλκιβιάδης επέτυχε ν δ π ω ; καταστή-
ση αυτούς υπόπτους άποπεμφθέντας έπονει-
δίστως' τοιαύτη ύβρις μόνον δ ι 5 αίματος ήδύ
νατο ν* άποπλυθή. Μετ ' ου πολύ σύμπασα ή 
Ελλάς πάνοπλος έξηγείρετο* αί δύο αντίπαλοι 
έμελλον εκ νέου ν 9 άναμετρηθώσιν. Ακριβώς 
τότε ό Αριστοφάνης αποπειράται νά προλάβη 
έπικειμένην διάρρηξιν άναλαμβάνων επί του θε
άτρου δ ιάτής Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ τό ζήτημα, δπερ ε
πτά έτη πρότερον μάτην εις τοις «Άχαρνεΐς» 
ύπεστήριξεν. 

Ό ποιητής δεν αρκείται έν τή προκειμένη 
Κωμωδία νά έξάρη τά πλεονεκτήματα καί τάς 
απολαύσεις τής ειρήνης* προσπαθεί ιδία ν 5 α
πόδειξη δτι οΐ θιασώται τού πολέμου έλατήρι-
ον έχουσι τό άτομικόν συμφέρον. "Οταν οΐ λα
οί τής Ελλάδος έπιχειρούσι νά έξελκύσωοι τήν 
ΕΙρήνην έκ τού βαΦέος άντρου ένθα ενεκλεί-
σθη υπό τού εχθρού της—τού Πολέμου—βλέ-
πομεν τούς Βοιωτούς καί ιδία τούς Άργείους 
άντιπράττοντας εις τάς προσπάθειας τών εργα
τών, διότι οι μέν εΐσι ζηλότυποι τής γείτονος 
Δυνάμεως, ένώ οΐ Άργε ΐο ι μεταξύ Σπάρτης 
καί Α θ η ν ώ ν οΐκούντες έξηγόραζον ακριβά π α ρ 3 

αμφοτέρων τών Πολιτειών τήν άμφίβολον ου
δετερότητα των. Κατόπιν, οπόταν ή ΕΙρήνη ή -
λευθερώθη, οΐ έμποροι τών κρανών, τών λο-
φείων, τών θωράκων, τών ασπίδων καί τών δο
ράτων έκσπώσιν εις θρήνους, μάλλον κηδόμενοι 
τών ιδίων αυτών συμφερόντων ή τής σωτηρί
ας τής κοινής Πατρίδος. Ό διαιωνίζων τον α
γώνα ούτος εγωισμός Ικτίθεται απροκάλυπτος 
υπό τού ποιητού μετά τής συνήθους αύτώ τόλ
μης, άλλ 3 ό Αριστοφάνης δεν ύπεστηρίζετο εν 
τή γενναία του ταύτη απόπειρα ειμή υπό ευ
άριθμων πολιτών ων ή καρδία ήτο αγνή καί 
αΐ χείρες καθαραί* δ δχλος, ό όποιος άπεφάσι-
ζε τό πάν έν Α θ ή ν α ι ς διά τής πλειονότητος 
τών ψήφων, ύπήκουεν εΐπερ ποτέ τυφλώς εις 

τούς έκτρέφονίας αυτόν δημαγουγούς ουδέν έχων 
νά χάση, τουναντίον εΐχεν ελπίδας πολλά νά 
κερδίση εις παράτολμους επιχειρήσεις, ών ειση
γητής έτύγχανεν ό Αριστοφάνης , δν περιεΐπεν. 
Οι έντιμοι καί σώφρονες άνδρες ανίσχυροι δ
πως καταστήσωσι σεβαστήν τήν γνώμην των 
έξεδικούντο παρέχοντες εαυτούς έπί τού πεδίου 
τών μαχών υπόδειγμα γενναιότητος, θνήσκον-
τες δ ι 3 αίτίαν ήν κατεδίκαζεν ό πατρωτισμός των 
καί ή φωτεινή άντίληψίς το>ν. 

Ή Ε Ι Ρ Η Ν Η μας αποδεικνύει άπαξ &ι μ ε θ 3 

όπόσης ελευθερίας οΐ αρχαίοι Κωμικοί παρεΐ-
χον ευρύ στάδιον εις τάς ιδιοτροπίας τής φαν
τασίας των. Ό αγαθός Τρυγαΐος δστις έπιβαί-
νο)ν κανθάρου ανέρχεται τον Ουρανό ν κατά μί-
μησιν τού Βελλερχρόντου, ή προσωποποίησις 
τού Πολέμου εις φοβερόν Γίγαντα άσχολού-
μενον εις τό νά κατατρίβη τάς πόλεις εις Ιγδίο ν, 
χρησιμοποιούντα δέ ώς ΐγδιυκοπάνουο τούς επι
σημότερους τών στρατηγών, ή θεότης τής Εί-
ρήνης κατακεχωσμένης εις βαθύ άντρον υπό σω-
ρόν ερειπίων καί άνελκομένης δια μοχλών καί 
σχοινιών* άπασαι αύται αΐ φανταστικαί επινο
ήσεις, άπαντα ταύτα τά έμψυχούμενα ιδεατά διά 
τής τολμηράς μεγαλοφυίας τού ποιητού απεδό
θησαν μετ 3 οίστρου καί χάριτος απαράμιλλου. 

Άλλα μετά τοιούτον λαμπρόν προοίμιον, ή 
πλοκή δεν κρατείται έπί τού αυτού επιπέδου" 
άπαξ τής ΕΙρήνης ελευθερωθεί σης τών δεσμών, 
περιορίζεται ό ποιητής εις τό νά προσφέρη θυ-
σίαν εις τήν έπί τοσούτον χρόνον πολυπόθη-
τον Θεάν καί εις τό να παρασκευάζη ευωχίας 
τρός τιμήν της. Μεθ ' δλας τάς θελκτικάς σκη-
νάς, μεταξύ τών όποιων έν τή πρώτη γραμμή 
δέον νά καταλεχθή χαριεστάτη βουκολική ήν 
καί αυτός δ Θεόκριτος δεν θά άπεκήρυττεν καί 
ένθα ό Χορός διαγράφει δι 'έξαισίων στίχων τάς 
ηδείας απολαύσεις τού αγροτικού βίου, δεν δύ
ναται τις ν 3 άρνηθή δτι τό δεύτερον μέρος τής 
Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ εινε ασθενές καί νωθρόν πω;" ού
τω ή Κωμωδία αύτη ήτις ενέχει κάλλη έξοχα 
έτυχε τού δευτέρου μόνον Βραβείυυ(*)* δέν α
ποκλείεται δμως καί ή ύπόθεσις δτι οΐ δικασταί 
μή άξιώσαντες τον Άριστοφάνην τού πρώτου 
Βραβείου ηθέλησαν νά τιμωρήσωσι τον πο ιη-
τήν ώς έλέγξαντα διά τού σατυρικού μαστιγίου 
του τήν λαϊκή ν τύφλωσιν. 

Ή Ε Ι Ρ Η Ν Η έδιδάχθη τω 419 π. Χ. έν *Α-
στει έπί άρχοντος Αλκαίου διά Απολλοδώρου. 

Κνδωνίαι Β. Κ- ΒΑΣ1ΑΕΙΑΔΗΣ 

(*) Πρώτος ενίκηοεν ό Ενπολις δια τών Κολάκων*, 
τρίτος δε ό Αενκο>ν διά τών <Φρατόρ<ον», 
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Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Ι 

(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου) 

Διατί δμως συχνάκις κατά του Οικονόμου-
διηγ~ίροντο παράπο\α και άνεφαίνοντο εμμα-
νεΐς άνταγα)νισταί του εκ των εγχωρίων, έκ των 
απολαμβανόντων των ευεργετημάτων της διοι
κήσεως «ελευθέρας πολιτείας» των Κυδωνιών, 
ώς την ονομάζει ό ιστορικός Λουίζι Τσαμπο-
λίνι, διατί ή υποβόσκουσα χρονίως δυσαρέσκεια 
κατά της διοικήσεως του, ώς αναφέρουν οΐ βι
ογράφοι του Ά . Φ. Διδότος, 'Ραφφενέλος, 
Σαλτέλης, Στ . 9 Αναγνώστου και αυτή ή παρά-
δοσις; 

Ό Οικονόμος δια νά έξοικονομή τάς μεγί-
στας δαπανάς διά τήν άνέγερσιν σχολείων με
τά κατοικιών, νοσοκομείων μετ ' έκθετοτροφεί-
ου, ναών, βιβλιοθηκών ανηλεώς έφορολόγει τήν 
άκατάρτιστον, άπαράσκ^υον δλως δια τοιαύταέ'ρ-
γα και άσΰμπηκτον κοινωνίαν του, τήν έκ πά
σης ΈλλάδΓς γης" ειχεν εναντίον του τον Έ λ -
ληνικόν φθόνον, τήν περί πρωτοκαθεδρίας α-
μιλλαν, και τούς πρώην συναδέλφους του ύπη -
ρέτας του Θεού, τούς έμπεποτισμένους τάς τό
τε γενικώς περί παιδείας σκοτεινάς Ιδέας, τούς 
λίαν δυσπίστως και δυσμενώς προς παν και-
νόν αποβλέποντας. Έ ά ν τό ιερατικό ν του έ'ν-
δυμα ήτο μάλλον προτέρημα δι' έπίτευξιν της 
Υ ψ η λ ή ς Διοικητικής αναγνωρίσεως έν Κων-
σταντινουπόλει, έν τη πατρίδι του όμως τό αυ
τό ένδυμα ήτο σημεΐον ταπεινότητος λευϊτικής, 
ήτο σημεΐον καταρρίψεως φραγμών και κοινω
νικής ισοπεδώσεο^ς, ήτο απλούν ράσον τό όποϊ-
ον δεν επέβαλε τήν Δερεμπεϊκήν, ή Σατραπικήν 
ή Τοπαρχικήν έπιβολήν και πε ιθώ ευκόλως εν 
τη τών χριστιανών του συνειδήσει, οι όποιοι 
υπό επιτηδείων έξεγειρόμενοι μόνον τοιούτοι 
προσειάθουν νά εΐνε και ουχί υπήκοοι. Ό κοι
νός λαός έν πάση εποχή ύπήρξεν ό αυτός δια-
βουκολοΰμενος, έξαπατώμενος, τυφλοΰμενος, πε
ριπίπτων έκ τής κατά Σαλτέλην λατρείας του 
προστάτου του Παπά—Γιάννη εις λήθην και πε-
ριφρόνησιν. Έ ά ν ό Οικονόμος διά του χρόνου 
έχασε ν έν τή πατρίδι του τήν μεγάλην έπιβο
λήν το»», και διετήρησεν αυτήν άκεροίαν διά 
τούς πέριξ ενεδρεύοντας ισχυρούς αλλοφύλους 
πολεμίους του, αιτία δεν ήτο δτι δήθεν έχασε 

τούς προστάτας του έν Κωνσταντινουπόλει, διό
τι τότε αμέσως πρώτοι ηθελον έπωφ^ληθΰ οι 
ταπεινωθέντες μάλλον πέριξ Τοπάρχαι δ ι 9 εκ-
δίκησιν αληθής αιτία έγένετο δτι έφόρει και 
διετήρει συγχρόνως και τον σιδηρούν θώρακα 
του Σατράπου και τό ράσον τής χριστιανικής α
νοχής, δτι δήλα δή ή Τοπαρχική ψυχή του ή 
το και ψυχή χριστιανική, και ίπομένως δέν ήτο 
δυνατόν νά γίνη άλλως παρά νά έκχέση ^ύν 
τω χρόνω τής αύστηράς επιβολής του. 

Ό Οικονόμος απέθανε τό 1791 διατηρών 
τήν προνομιακήν έλευθέραν πόλιν του, τήν ο
ποίαν τοιαύτην και μετά τον θάνατον του έσε-
βάσθησ'/ν. Ό Χασάν Πασάς ό Γαζή έμεσου-
ράνει εισέτι έν τή άφθάστω δόξη του επί ιού 
Σουλτάν Σελιμ του Γ . ' γενόμενος από ναύαρ
χος, Μέγας Βεζύρης και αρχιστράτηγος δ ι 9 έξ-
ακολούθησιν του κατά τής 'Ρωσσίας και Αυ
στρίας πολέμου. Ό Νικόλαος Μαυρογένης χω
ρίς κατά τήν τότε συνήθειαν νά γίνη δεύτε
ρον Μ. Διερμηνούς τής "Υ. Πύλης και τρίτον 
αξίωμα ήγεμών, ένεκα τής μεγάλης εκτιμήσεως 
και φιλίας του Γαζή Χασάν πασά, έγένετο από 
διερμηνεύς του στόλου αμέσως ήγεμών τής Βλα
χίας* τήν αυτήν ακριβώς ήμέραν κ α θ 9 ην ό Μαυ
ρογένης έφόρει τήν ήγεμονικήν αυτού στολήν 
έ'πιπτε παρά τούς πόδας του και ή κεφαλή τού 
τέως Ισχυρού τραπεζίτου τού Σουλτάνου Π ε -
τράκι, κατά τήν αϊτησίν του, διότι μεγάλως άν-
τενήργησε διά τήν ήγεμονικήν άποτυχίαν 1786. 
Μόνον λοιπόν έάν προς στιγμήν παραδεχθώμεν 
τήν περί προστασίας υπό του Πετράκι ιδέαν 
τού Οικονόμοι», βλέπομεν ταύτην τό 1786 
αίρομένην, άλλά τον Οίκονόμον ουδέν άπο?.έ-
σαντα έξωτερικώς- έκ τής αύιονόμου Τοπαρχί
ας του, τρομερόν εις τούς πέριξ, και διά τού 
αυτού ανακαινιστικού τρόπου πολιτευόμενον, και 
μελετώντα μάλιστα νά Ιδρυση τό ολίγους μετά 
ταύτα ένιαυτούς ιδρυθέν περίλαμπρον Γυμνάσ ι
όν. 

Ό Διδότος κατά τό 1816, δ Σαλτέλης και 
ή παράδοσις άναφέρουσιν δτι ό Καραοσμάνο-
γλου άμα ήκουσε τον θάνατον τού Οικονόμου 
δέν ηθέλησε νά πιστεΰση, αποδίδων τον λό-
γον ώς επίτηδες τεθέντα εις κυκλοφορίαν υπό 
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τού Ιδίου Οικονόμου διά νά απόκρυψη προσω-
ρινόν έξαφανισμόν του διά μετάβασίν του π ι 
θανώς εις Κωνσ[πολιν εις βάρος τών ενο
χλούνταν αύτον έχθρων, καΐδρομαίως έφθασεν 
εις Κυδωνίας προ τού νεοσκαφοΰς τάφου του, 
διέταξε νά τον άνασκάψωσι και μόνον δτε εί
δε τό πτώμα του έπίστευσε και έδάκρυσε, και 
*ή διέταξε νά τον άπονείμωσι προσήκουσας τι
μάς και προς τήν οικογένειάν του. Ό ευγενής 
Τούρκος και ιπποτικός Σατράπης διά τής πε
φωτισμένης ταύτης δ ι 5 άπονομήν τιμών πράξε
ως του, άπεκαλύπτετο προ τού σβεσθέντος ισ-
χυρ ,ύ νού, προ μιας υπέροχου έκλιπούσης δια
νοίας, και απένειμε τιμάς προς τον χριστιανόν 
όμότιμόν τον Σατράπην, ύπεκλίνετο έδαφιαί-
ως προ τής Σουλτανικής θελήσεως, άλλά συγ
χρόνως λαμπρόν έδιδε μάθημα οφειλομένης ευ
γνωμοσύνης και αναγνωρίσεως προς τούς α
χάριστους τών Κυδωνιών κατοίκους! 

* 
"Ιδωμεν νύν οποίαν διαφοράν διοικήσεως έφ-

ήρμοσεν ό Χριστιανός Τοπάρχης Οικονόμος 
σχετικώς με τήν γείτονα ίσχυράν Τοπαρχίαν 
του οΐκου τών Καραοσμάνογλου. Ό Δερεμπέης 
ιερεύς, ό πνευματικός πατήρ δέν ήτο δυνατόν 
νά άρχίση άλλως, παρά διά τής αναπτύξεως 
τού πνεύματος τών χριστιανών τόι, έν τοις ά-
νεγειρομένοις σχολείοις, και τής έξυψώσεως τού 
νου, τού τελείου τούτου και θείου δώρου προς 
τον άνθρωπον, προς τον Δημιουργόν έν τοις 
καλλιμαρμάροις ναοΐς* αν που εφήρμοσε και ε |ή -
σκησεν ύλικήν βίαν ό Ι ίαπά—Γιάννης , ένήρ-
γει δ ι 5 έξασφάλισιν τής επιτυχίας τών πνευ
ματικών χαρίτων. Και βεβαίως δλον τό μεγα
λείων του στηρίζεται επί τών από τής νεανικής 
ηλικίας του κυοφορηθεισών ιδεών διά ιήν πνευ-
ματικήν άναγέννησιν τής πατρίδος του, τού ε-
θνουςτου,έν έναρμογή τής «προαποστόλου» κλα
σικής αρχαιότητος μετά τής νεωτέρας Ύ π α τ η ς 
Φιλοσοφίας. Αί έφαρμοσθεΐσαι αύται γνώσεις 
τού μικρού χριστιανού Τοπάρχου κατά τον βι-
ον του, και ή επιτυχής προπαρασκευή τού γο-
νιμοποιηθέντος και λιπανθέντος εδάφους ε φ 3 ου 
ύγιώς, κατόπιν τού θανάτου του έβλάστησεν ό 
υ π 9 εκείνου άφθόνως σπαρείς σπόρος, έγένον-
το ή αιτία ήτις άνεβίβασε τον Παπά—Γΐάννην 
Οίκονόμον είς ιστορικόν πρόσωπον, περί ου με
τά θαυμασμού αποφαίνεται δ ιστορικός. Πλήν 
τώνόνομάτων, πρώπστατού φιλοσόφου Θεοφίλου 
Καΐρη τον όποιον πάντες οι ιστορικοί μνημο-
νεύουσι και ύστέρως πως τού Γρηγορίου Σα
ράφη και Ευστρατίου Πέτρου ουδέν έτερον δ -
νομα Κυδωνιατικόν άπολύτο>ς ουδέν έπέπλευσεν 
έν τή «διεθνεΐ ιστορία κατά τήν μακράν πά-
ροδον και πλέον αιώνος, και μόνον, οί'μοι τής 
αληθείας, πολλάκις έκτοτε ή παταγώδης ^πτήσις 
κορωνών έμαύρισε τον φαεινόν ήλιον τής ηδο
νικής ταύτης Αιολικής ακτής μας! 

"Οταν ό ποιητικός Διδότος περιγράφει τούς 
ελεεινού; εκείνους πρόσφυγας, οΐτινε; έκ γ ω 

νίας τής Μακεδόνικης γής έφευγον άφικόμενοι 
είς Κυδωνίας διά νά άποφύγωσι τό σκληρο-
τράχηλον ενός πασά. υπό τήν ήγεσίαν ωραί
ου και γενναίου νεανίσκου, δστις προείλετο τι
μών και πλούτου τήν ήγεσίαν ταύτην και τον 
έκπατρισμόν, τούς χαρακτηρίζει ήδυνομένους και 
χαιρετίζοντας πολύ μακράν τα άμυδρώς είς τον 
ορίζοντα διαγραφόμενα δρη τής ωραίας Περγά
μου, τής ποθεινής Σατραπείας τού Καραοσμά
νογλου, τής νέας πατρίδος των, ώς έχαιρέτι-
σαν μακρόθεν τήν θάλασσαν οί «μύριοι» τον 
Ξενοφώντος. Και δένέμειναν είς Κυδωνίας τήν 
πατρίδα νύν τών γραμμάτων, Οιότι'ήσαν δλοι 
γεωργοί και μετέβαινον είς τάς παχείας τού 
Καραοσμάνογλου γαίας, δστις μόνον τό «σε-
κατον» έλάμβανεν έκ τών καλλιεργούμενων γαι
ών τής Σατρσπίας του αντί παντός άλλου φό
ρου* εκεί ύπεστηρίζετο ή γεωργία, ήτις και 
έπλούτιζε τούς πάντας μετά τού Τοπάρχου. Οί 
χριστιανοί άπελάμβανον τών αυτών μετά τών 
συμπολιτών των Τούρκωνδικαιωμάτων, έξησκεΐ-
το δήλα δη είδος συνταγματικού πολιτεύματος. 
Δέν ήτο λοιπόν κοινός αντίπαλος και δλως άγρι
ος τού Οικονόμου ό Καραοσμάνογλου, διότι 
ή πολιτική άγχίνοιά του ήτο μεγάλη, και άν 
δέν έγένετο αισθητή άμιλλα διά τήν πρόοδον 
τών γειτόνων εκείνων δύο Τοπαρχιών, αιτία ήτο 
ό φυλετικός και θρησκευτικός ανταγωνισμός και 
ορμητικός ζήλος, ή καχυποψία και τό ασύνη
θες τής χριστιανικής Τοπαρχίας διά τον δλιγώ-
τερον άνεπτυγμένον, και τον μόνον δικαιούμε-
νον λόγω μοιραίου και γεννήσεως νά άρχη και 
επιβάλλεται. Και δ οίκος δμως εκείνος δέν επ
έζησε πολύ μετά τον θάνατον τού Οικονόμου* 
είκοσι και εξ έτη δέν συνεπληρώθησαν και 
κατέπεσε, «χωρίς νά μείνη Ιχνος καν τής προ-
τέρας διοικήσεως», κατ 9 αντίθεσιν πρός τήν τού 
Οικονόμου. Και άπαξ ετι Ιδού, διατί τον Οί
κονόμον οί Ευρωπαίοι ιστορικοί ώνόμασαν <σο-
φόν», διατί θαυμάζοντες άπεφάνθησαν δτι «η-
ϋ·ελε τύχη παγκοσμίου φήμης εάν ίγεννατο εϊς 
μεγαλείτερον §έατρον δράσεως»! Ό Οικονόμος 
ιδού διατί έγένετο διεθνής! 

("Επεται Συνέχεια) 
ΙίΜΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

Ι Α Τ Ρ Ο Σ 

Ν Υ Χ Τ Ε Σ Ν Ο Σ Τ Α Λ Γ Ι Κ Ε Σ 

Μας πλάκωσαν τα παγερά ξενύχτια του Γενάρη 
κι1 αποσταμένοι ζούμε πειά στην βαρυχειμωνιά, 
αγέρας πήρε τες φωλιές με το ξερό χορτάρι 
και το φτωχό ναυτόπουλο στην μαύρη ξενητιά... 
ορφάνεψε κ' ή τρίσβαθη τών πό&ων μου σπηλιά/// 

*Ω μάνες τών Παραμυ&ιών ελάτε, βοσκοπούλες 
και πάρτε {.ιε και σύρτε με στην ερμη λησμονιά 
και μέσα στους αν&ότοπους και πάνω στες ραχούλες 
και σεϊς δρακόντοι εφτάψυχοι καί σεϊς Είρηνοφόρες 
μεο3 τα χρυσά παλάτια σας καί στα αι&έρια 'πάνω 
κι ανάμεσα στων αστεριών τες ζηλεμμένες χώρες 

βάλτε με να πε&άνω/... 
Σμύρνη ΜΙΛΤ02 ΚΑΛΛΟΝΑΙΟΣ 
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ΕΙΚΟΝΕΣ 4 Π 0 Τ Η Ν Z S H N 

Β Ε Ρ Δ Η ΚΑΙ Ρ Ε Ζ Α Ν 

Έ ν Βερώνη της Ι ταλ ίας έωρτάζετο πρδ 
τίνος ή εκατονταετήρίς της γεννήσεως του 
διασήμου Ίταλοΰ μουσουργού. Δέκα αλλε
πάλληλοι θεατρικαί παραστάσεις εδόθησαν 
προς τιμήν της εορταζομένης έκατονταετη-
ρίδος του και τεσσαράκοντα σχεδονμυριάδες 
θ&ατώνέτίμησαν τήνάθάνατονμνήμηντοΰπρδ 
δωδεκαετίας ένδόξως έν βαθεί γήρατι το 
Θέατρόν του καί το θέατρον του κόσμου 
καταλιπόντος ήρωος της Μουσικής* οί σύγ
χρονοι του συνεκινήθησαν έφ' άπαξ δια την 
στέρησίν του, άλλ ' αί γενεαΐ των ανθρώ
πων συγκινούνται κ α θ ' έκάστην έκ τής μου
σικής αυτοΰ. "Οσοι ήκουσαν τον Έρνάνην, 
τήν Τραβιάταν, τον Δον Κάρολον, τήν " Α -
ϊδαν καί ιδίως τον διασκεδάζοντα Βασιλέα 
του Ουγκώ έν τψ ΊΡιγολέτψ του, δσσι ή -
κροάσθηιαν τήν ύπερφυα μουσικήντοΰ R e q 
uiem, αυτοΰ, μαρτυροΰσι τήν άλήθειαν ταύ-
την. Οί ίντρυφώντες είς τήν μουσικήν του 
Βέρδη άποθαυμάζουσι τήν έ'νθεον αυτοΰ έ'μ-
πνευσιν, μακαρίζουσι το Ιθνος είς δ ανή
κει καί ζηλεύουσι τήν τύχην τής γενε-
τείρας αυτού γης, διότι δια τοιαύτης αισθη
ματικής διδασκαλίας άνυψοΰται το φρόνη
μα του λαού, ΐσταται μετέωρο ν καί μα
κράν πάσης του ταπεινού καί χυδαίου κό
σμου επιβλαβούς έπηρείας, έξάπτεται ο άε-
κραιφνής πατριωτισμός και το ευγενές τοΰ 
έρωτος αίσθημα Θεραπεύεται. Εις τινα των 
Θεατρικών τούτων παραστάσεων παρευρε-
θείσα, συνηντήθη μετά τοΰ εκεί ανταπο
κριτού τοδ Εικονογραφημένου εβδομαδιαίου 
Γαλλικοΰ περιοδικοΰ « I l lus t r a t ion» παρα
πλεύρως αυτοΰ καθημένηςκαί τής Βένετης 
τήν καταγωγήν διασήμου τών Παρισίων ή -
θοποιοΰ, περιωνύμου R e j a n e . Εις τον 
έκπλαγέντα άνταποκριτήν δια τήν έν τω 
Θεάτρφ τήν έσπέραν έκείνην έν κοινψ έ-
δωλίψ συνάντησίν της, ή θεατής ηθοποιός 
παρετήρησεν αύτψ άπαντώσα, δτι ήτο ή 

τρίτη ήδη φορά καθ ' ην έκ Βενετίας έπΙ 
τηδες χάριν τών διδομένων εορτών ήρχε-
το είς Βερώνην καί δτι θα έπανγ]ρχετο κα
τά τήν διάρκειαν τών εορτών καί πάλιν, 
διότι καί ζώντα ηυτύχησε νά γνωρίση προ
σωπικώς τον άείμνηστον Μουσουργον καί 
θανόντα σέβεται καί τιμά τήν μνήμην του 
δπως καί άπας ó καλαίσθητος καί εραστής 
τής μουσικής κόσμος. Τψ δ ι η γ ή θ η συγχρό
νως, δτι ύποδυθείσα ποτέ έν τψ θεάτρψ 
v a u d e v i l l e τών Παρισίων το πρωταγωνι
στούν πρόσωπον τής M a r é c h a l e Lefevre 
έν τή M a d a m e S a n s G e n e s τών διασή
μων Γάλλων δραματικών S a r d ó n καί Μ ο -
reau , ένόμισεν δτι β σωρός τών καλλιτεχνι
κών ανθοδεσμών, άς εύρεν άνελθοΰσα κα
τά τι διάλειμμα εις τήν αιθουσαν τών η 
θοποιών, άνήκεν εις έκείνην μόνην καί 
έλυπείτο διότι είς τον οίκον της δεν είχεν 
άρκοΰντα ανθοδοχεία προς τοποθέτησίν των, 
δτε μετ ' εκπλήξεως έμάνθανε παρά τοΰ 
κοσμήτορος τοΰ Θεάτρου, δτι δ πλούτος τών 
ανθέων εκείνων προσεφέρετο προς τον πο-
λιον Μουσουργό ν, δστις μέ το γεροντικόν 
του γλυκύ μειδίαμα καί τήν άγγελικήν φυ-
σιογνωμίαν του έθεάτο τής παραστάσεως 
καί αυτός δπως ¿ λοιπός τοΰ Θεάτρου κόσμος 
έκ τοΰ πρώτου παραπλεύρως τής σκηνής 
Θεωρείου, ενθα μετριοφρόνως έκρύπτετο σι-
ωπώσα ή καλλικέλαδος αηδών, δτε τότε 
καί ή R e j a n e ηυτύχησε κατά πρώτον νά 
γνωρίση τον Βέρδη καί να συνομιλήση μετ ' 
αυτοΰ ύποσχεθείσα να τδν έπισκεφθή εις 
το χωρίον τής γεννήσεως του R e n e o l e , κεί-
μενον πλησίον τής πόλεως Πάρμης, δτε 
θανόντος τούτου μετ ' ού πολυ έν Μιλάνψ, 
δέν ήδυνήθη μεν να εκπλήρωση τήν ύπο-
σχεθεϊσαν έπίσκεψίν της , ούχ ήττον εύλα-
βουμένη τήν άθάνατον εκείνου» μνήμην, με
τέβη μετά τινα χρόνον είς τδ χωρίον τής 
γεννήσεως του, ϊνα προσκύνηση τον οίκον 
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εκείνου δν έσέβετο καί έλάτρευε ζώντα. 
ΦΘάσασα έμπροσθεν τής οικίας τοΰ α

ειμνήστου Μουσουργοΰ παρε:ήρησε δεχ.ά-
δα μικρών εύθυμων παίδων, ζωηρώς καί 
θορυβωδώς παιζόντωνέν τήδδψ υπό τα 
κλειστά παράθυρα τής οικίας εκείνης· ήρώ-
τησεν αν ύπήρχον έν τψ χωρίψ καί άλ
λοι όμήλικες εκείνων παίδες, άνεζήτησαν 
αμέσως καί συνέλεξεν εκεί πάντας καί έν 
μέσω αυτών έφωτογραφήθη μετ ' εκείνων 
κύκλψ αυτής ισταμένων, καί έν ψ έφωτο-
γραφεΐτο παρετήρει επισταμένως τους μι
κρούς, διαλογιζομένη άν ήδύνατο μεταξύ 
τούτων νά διακρίνη έκ τής φυσιογνωμίας 
των μέλλοντα τινα νέον Βέρδη. 

Ταΰτα διηγουμένη ή ηθοποιός R e j a n e 
έν τω θεάτρψ προς τον παρακαθήμενον αύ
τ η άνταποκριτήν τής I l l u s t r a t ion , έξήγα-
γεν έκ τοΰ κόλπου της καί τψ προσέφερε 
άντίτυπον τής φωτογραφίας εκείνης ήτις 
καί έξετυπώθη έν τψ φυλλαδίψ τής 4 ^ 
παρελθόντος Δ)βρίου. Το διάφορον τοΰτο 
άνέγνων προ ήμερων έν τώ ώς ειρηται πε-
ριοδικψ καί τήν περίεργον έκείνην εικόνα 
έν αύτψ είδον. "Εκτοτε καί έγώ, οσάκις τήν 
μεσημβρίαν ακούω έκ τής οικίας μου κάτω
θεν διερχόμενους θορυβωδώς τους απολυόμε
νους έκ τοΰ πλησίον Γυμνασίου μαθητάς, 
φέρομαι ακουσίως είς το παράθυρον, δθεν έ-
συνείθισα νά παρατηρώ αυτούς προσπαθών 
καί έγώ δπως ή διάσημος ηθοποιός νά μαν-
τεύσω μεταξύ τοσούτων εύσταλών νεανί
σκων έξοχόν τι πνεΰμα υποσχόμενων νά δρά
ση εύεργετικώς έπί τής τύχης τής πατρί
δος καί τοΰ έθνους του. Καί δεν έ χ ω μεν 
ούτε τήν άξίωσιν ούτε τήν Ικανότητα τής 
τοιαύτης φυσιογνωμικής έρεύνης καί δια
γνώσεως, διότι το τοιούτον καί μάθησιν καί 
πεΐραν απαιτεί ού τήν τυχοΰσαν άλλα καί 
εύνοιαν τύχης συγχρόνως, κολακεύομαι δμως 
νά πιστεύω ώς καί πάντες οί πολίται, δτι 
καί άν ή φύσις ήθελε φανεί ήμϊν φειδωλός 
ή δυσμενής, ή φιλοπονία δμως τοΰ φιλοτί
μως διδάσκοντος καί εθνικώς εργαζομένου 
προσωπικού τοΰ Γυμνασίου καί τών λοιπών 
κατωτέρων σχολώντών αρρένων καί τών Θη
λέων, δ ζήλος τών εφόρων καί αί θυσίαι 
τών πολιτών, είναι αδύνατον να μή καρ-
ποφορήσωσι κατ ' ε ύ χ ή ν καί άν τυχόν δεν 
ήθέλομεν εύτυχήση το σπάνιον ευτύχημα 
τοΰ ν ' άποκτήσωμεν καί ημείς ci Κυδωνι-

εϊς δπως τό μικρδν καί άσημο ν χωρίον R e -
ηεο ί ε έξοχόν τινα προσωπικότητα, δεν Θά 
θεωρήσωμεν μικράν εύτυχίαν μας, έάν, αν
τί τοΰ προς τδν έγωϊσμδν καί τήν ίσχυρο-
γνωμοσύνην πολλάκις φερομένου έξοχου καί 
μεγαλουργοΰ ενιαίου πνεύματος, άφθονον 
άπολαύσωμεν τδν άμητδν τών ωφελίμων 
εκείνων πολιτών, οίτινες ευχής έργον είναι 
νάπλεονάζωσικαί έπικρατώσινέν τήδημοκρα-
τία τών γραμμάτων, διότι οί τοιοΰτοι πολ
λοί δντες καί υπεράριθμοι βαθμηδδν γε
νόμενοι, διά τής μορφώσεως, τής ήθικό-
τητος καί τοΰ άγνοΰ πατριωτισμού των 
τελεσφορώτερον καί άσφαλέστερον τιμώσι 
καί ώφελοΰσι καί τή^' πατρίδα των καί τδ 
έθνος των έν γένει καί ή ωφέλιμος αυ
τών δράσις καταπνίγει τήν έν τή κοινωνία 
βλάστησιν ζιζανίων. Τους ωφελίμους 
δέ τούτους προτίμα άντί τοΰ σπανίου καί 
Ίνδς μεγαλουργοΰ πνεύματος διά τήν εύ-
δαιμονίαν τής κοινωνίας καί δ σοφδς ημών 
Γυμνασιάρχης κ. Ί ω ά ν . Όλύμπιος ώς εί
πε κ?ί έδίδαξεν ήμίν διά τής έφετεινής 
αυτοΰ διδακτικής λογοδοσίας καί τής προς 
τους είς τήν κοινωνίαν απολυόμενους απο
φοίτους παραινετικούς αποχαιρετιστήριου 
προσφωνήσεώς του, αυτομάτως άναμνησθείς 
έκ τής μελισταγούς Μούσης τοΰ Βρεττανοΰ 
ποιητοΰ, τδ θαυμάσιον καί σοφδν εκείνου 
διά τής διαλεκτικής γλώσσης τοΰ πολύπα
θους ήρωός Τ οΰ Λανοΰ βασιλόπαιδος έξε-
νεχθέν γνωμικόν: 

«.Κακίας μόνον κόκκος εις αλλοιώ
σω] δύναται Ούσίαν ευγενή προς αισχός 
της. (Σαίξοπηρ). 

Κυδωνιά ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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Π Α Υ Λ Ο Υ Ι ν ί Ο ί ί Τ Ε Γ Κ Α Τ Σ ί ί 

Όμιλεί γλώσσαν κοσμίαν καί αίωνίαν δι-
6 η έγεννήθη χιλίας εκατονταετηρίδας πρδ 
ημών, πριν ή ζωή άναφαν*§ έπί της γης. 
Τδ λευκδν φως υπάρχει από εκατομμυρίων 
ετών, ταξιδεύει εκατομμύρια χιλιομέτρων 
καί γέννα άλλα χρώματα μ'νον δταν α ν 
απαύεται 2πΙ της γης. 

Το λευκδν δέν έρείΚζει τάς αισθήσεις, 
δέν ένθ-ουσιάζει δπως το έρυθρόν, δεν ευ
χαριστεί δπως τδ πράσινον, δεν άνυψοΐ ώς 
το κυανοϋν. Είνε χρώμα της άγνότητος, δί
δει είρήνην είς τήν συνείδησιν, γαλήνην είς 
το πνεύμα, χαράν είς τήν καρδίαν. 

Ή χιών, καίτοι σύζυγο^ του χειμ;.νος, 
πάντοτε ευφραίνει τους ανθρώπους. Τ 6 κρί
νον τδ λευκοτερον εκ των ανΦέων, είνε πάν
τοτε σύμβολον της άθωοτητος καί της ά-
γνότητος, των άναμαρτήτων καί των α μ ό 

λυντων. Τδ άνθος της πορτοκαλλεας, ένε
κα της λευκότητας του, εγεινεν τδ στέφα-
νον της μνηστής. Ή φύσις ήθέλησεν δπως 
τά λευκά δνθη εΐνε και τά ευωδέστερα δ
πως δ ΐασμος, ή γαρδένια, ή μαγνόλια. 

Ακόμη και τδ γάλα δλων των μαστό-
φόρων εΐνε λευκδν καί ουδείς δύναται ν& 
φαντασθη τοϋτο έτερόχρωμον. Ή ανθρωπι
νή ματαιολογία έφαντάσθη κνανοϋν αίμα, 
άλλ' ουδείς εσχε τδ θάρρος νά φαντασθη 
έτερόχρωμον γάλα. 

Ή χιών, τδ κρίνον, τδ γάλα έκ των 
τριών βασιλείων διεγείρουσι παρά τψ άν-
θρώπφ άρρητον ψυχικδν αίσθημα δια τδ 
λευκό ν. Λευκδν είνε τδ λινον δι' ου ένδυ-
όμεθα, λευκδς δ χάρτης έφ' οΰ έμπιστευό-
μεθα τάς σκέψεις μας. Δυστυχώς πολλοί 
άνθ·ρωποι καταστρεφουσι τοϋτον μέ στίχους. 

Μανρον 
Τδ μαΰρον δέν εΐνε χρώμα: εΐνε άρνη-

σις δλων των χρωμάτων, ή παγκόσμιος αύ-
του εκφρασις εΐνε ή οδύνη* τοϋτ^ ο μ ι λ ε ί " 

πρδς ήμας πάντοτε διά της φωνής του Θα

νάτου. Ό Θάνατος καί ή δδύνη είνε Ιλλει-
ψις φωτός: τδ φως εΐνε ή ζωή. "Απαντες 
οί πεπολιτισμένοι λαοί κλαίουσι τούς νε
κρούς των ένδυόμενοι μαϋρα: ή νύξ περιβάλ
λεται ύπδ μυστηριωδών μαύρων σκιών, αί 
δποίαι σταματοϋσι τάς κινήσεις της ζωής: 
μαύρη νεφέλη ύπδ τδν ούρανδν άγγέλλει 
καταιγίδα. 

Ουδέν άνθος εχει μελανδν φύλλωμα, τά 
μαΰρα ζφα εΐνε συχνάκις τά βδελυρώτερα: 
δ κόραξ αρέσκεται είς πτώματα, δ άετδς 
τά διασκορπίζει, δ πάνΘηρ τά διαμελίζει. 

Ό άνθραξ, τδ ώφελιμώτερον έκ των μαύ
ρων σωμάτων εΐνε πτώμα άταφον, πτώμα 
απολεσθέντων δένδρων: Έχε ι σχήμα δέν
δρου, 'οραχίονος, £ίζης, φύλλου, άλλ' εΐνε 
νεκρδν καί δεν αναπνέει πλέον. 

Τδ μαϋρον εΐνε ελλειψις φωτός* ή ψυ
χή του εΐνε ζοφερά ώς μυστ/ήριον θλ'ψε-
ως καί άπελπιστικδν δπως δ ζόφος. 

αμος ΣΩΤ. I. ΦΩΚΟΣ δ. ν 

η^β $φ 

"Υμνον έδοκίμαία 
Χριστέ μου, να Σου ψάλω, 
Πλήν αμέσως ένοκοσα 
τό σφάλμα μου τό μεγάλο. 
Ό νούς μου δεν κατώρθωσε 
μέ στίχους νά Σού πλέξη 
Τό άφθαστον μεγαλεΐόν Σου 
πού δεν χωρεί ή λέξι. 
Πώς δύναται ό άμουσος 
τήν μουσικήν νά ψάλλη; 
"Η ό τυφλός έκ γενετής 
του Ουρανού τά κάλλη; 
Ούτω καί έγώ δέν δύναμαι 
δυο λέξεις ν"1 αρθρώσω, 
Ουδέ προ τής Σής Θεότητος 
γόνυ ν* ανορθώσω. 

Κυδωνίαι # ΙΩΝ 
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ι Ω α ν ν ο υ Ο λ υ μ π ί ο υ 

Ε Κ Τ Ο Υ Β Ι Ο Υ Κ Α Ι Τ Η Σ Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Σ 

Τ Ο Υ Σ Λ Ι Ξ . Π Η Ρ 

Τ Ο Σ Α Ι Ξ Π Η Ρ Ε Ι Ο Ν Ζ Η Τ Η Μ Α 

α'. Ό Σαίξπηρ ύπήρξεν αυτοδίδακτος. Καί προ 
βάλλεται το ερώτημα: πόση καί ποία ύπήρξεν ή παι
δεία καί ή τέχνη τοΰ δαιμονίου τούτου γόητος των 
ψυχών, δστις έγένετο ''αύτοΐ'ργος,, τής μαθήσεως 
αύτοΰ καί σοφίας; Υπήρξαν οί γνωματεύσαντες, ό
τι ό ποιητής ήτο άμαθης, ή τουλάχιστον ήμιμα&ής, 
καί διι άρα τα ποιήματα αύτοΰ είνε προϊόντα ποι
ητικής εμπνεύσεως καί φοιβολήπτου μανίας, διό καί 
τα νεανικά εργα τού ποιητοΰ προτιμώ^ιν ώς τά κάλ
λιστα. Άλλα, μήπως ό Σοφοκλής δέν έλεγε περί τοΰ 
μεγάλου Αισχύλου, ότι <ίέποίει τα δέοντα άνεπιγνώ-
στως;» Καί όμως ό πατήρ τής τραγωδίας ήτο πο-
λυμαθέστατος, έξερευνήσας κ α ί α βάθος τον άμετρον 
ποιητικόν θησαυρόν των παλαιών μύθων τοΰ Ε λ 
ληνικού έθνους. Πλήν άλλων εχει καί κατά τοΰτο 
πολλή ν ομοιότητα ό "Αθηναίος τραγωδός προς τον 
ύπερβόρειον έν Μούσαις αύτάοελφον. 

Εΐνε ατελής, λέγει ό Πλάτων εκείνος, όστις άνευ 
«μανίας ποιητικής» θα τολμήσβ νά κρούση τάς πύ-
λας τοΰ αιθέριου μεγάρου των Μουσών. Οί μαι
νόμενοι θα έπισκιάσωσι τήν ποίησιν των σωφρο— 
νούντων!—Πρέπει να έκπίωσιν άμυστί τα Κασταλία 
ρείθρα καί να στεφανωθώσι πρώτον μέ τήν δάφνην 
τοΰ Απόλλωνος καί νά έπιθέση επί τήν κεφαλήν 
αυτών τάς μαντικός αυτής χείρας ή φοιβόληπτος ι
έρεια καί προφήτις τοΰ Δελφικού θεού, ΐνα άποτολ-
μήσωσι τήν άνάβασίν τοΰ ίεροΰ των Μουσών όρους. 

« Ό αναβάς είς την κορυφην είνε Χοος προς αέ, ώ "Ο
μηρε!*—αναφωνεί άλλος εταίρος καί θεράπων τής 
τραγικής Μελπομένης. Καί τοιούτος ύπήρξεν ό Σαίξ-
π ηρ καί ό Α ίσχύλος, αύτο τοΰτο Ό-εσπιωβοί καί 
Φεομάντεις, οΐτινες «νονν μη έχοντες πολλά καί με
γάλα κατορΰονσιν εν λόγοις καί εργοις*, ώς πιστεύει ό 
Πλάτων, κατατάσσων ε/ς τήν χορείαν ταύχην των 
«νπερόχων» ού μόνον τους χρησμωδούς καί τους 
ποιητάς, άλλα καί τους μεγάλους πολιτικονς άν
δρας καί νομοθέτας, οΐτινες εύστοχοΰσι τοΰ όρθοΰ 
κατά τινα μαντικήν έπίπνοιαν, ή εύνοιαν των θεών 
άνευ φιλοσοφίας. 

β.' Προς τήν πολυμάθειαν ταύτην ή άμάθειαν καί 
άτεχνίαν τοΰ ποιητοΰ τής Αλβιόνος εχει σχέσιν καί 
άλλο ζήτημα, άνακινηθέν έπ' εσχάτων, παραπλήσιον 
προς το στολνκροτον c Ομηρικό ν. Ό Σαίξπηρ δέν 
ύπήρξεν, οπακ δέν ύπήρξεν ό "Ομηρος! Εΐνε τό αυτό 
ώς να ισχυρίζεται τις ότι δέν βλέπειτόν ήλιον, καίπερ 
οφθαλμούς ύγιεϊς έχων, έν φ ό *Υπ*ρίων λάμπει με
γαλοπρεπής υπέρ τήν κεφαλήν του. Ό άσημος ηθοποιός 
ήτο τελείωςαγράμματος! Μόνον μια μεγάλη ΔΙΑΝΟΙΑ 
ήδύνατο να παραγάγω τοιαΰτι έργα εξαίσιας τέχνης, 
καί ή διάνοια αύτη πρέπει να ζητηθή. Εινε ό σύγ
χρονος τοΰ Σαίξπηρ φιλόσοφος Φράνσις Βάκων, ό 
αντάξιος τοΰ Αριστοτέλους συγγραφεύς του « Νέον 
Όργανον*, δημοσιεύων τά ΔΡΑΜΑΤΑ του ύπο τό ό
νομα τοΰ άσημου ηθοποιού Σαίξπηρ. Τό εύρημα 
οφείλεται είς τήν *Αμερικανίδα O O L A 8 A C 0 N , ήτις 
εσχεν οπαδούς τινας καί έν Αγγλία καί άλλαχοΰ έκ 
τοΰ ωραίου μάλιστα φύλου, έκ συμπαθείας ίσως προς 
τήν ήρωΐδα. Ίδρύθη καί σύλλογος άριθμήσας πεν
τήκοντα καί εκατόν έτα/ρους, έμυήθη δέ υπό τοΰ 
καθηγητού Σμίθ καί ό λόρδος Πάλμερστων, όστις 
καί είχε τελείως πεισθή περί τοΰ ζητήματος. 'Αλλά 
τούτο ουδαμώς ήμπόδισε νά έορτασθή μεγαλοπρε
πώς έ*' Στρατφόρδη τφ 1864, ή τριακοσιοστή επέ

τειος των γενεθλίων τοΰ Σαίξπηρ (έγεννήθη ό ποι-
7]τής τφ 1564), τοΰ οποίου ό πενιχρός οίκος έγέ
νετο τό κοινόν προσκύνημα των έξοχων ανδρών τής 
Βρεττανίας'καί της Αμερικής. 

γ,' 'Αλλ' ό ευτελής καί ποταπός εκείνος χαρακτήρ, 
ό Φραγκίσκος Βάκων, ό άρχικαγκελλάριος τοΰ Ιακώ
βου Α.', είς δν απεδόθησαν τά έκλαμπρα ταΰτα μνη
μεία τοΰ πνεύματος υπό τών παραδοξολόγων τοΰ δε
κάτου ένατου αιώνος, ό γράψας μετριωτάτους στί
χους, καίπερ έχων διάνοιαν μεγάλην, ήτο αδύνατον 
νά τρέφη έν τοις στέρνοις αύτοΰ τά ευγενέστατα 
τών αισθημάτων, όσα ποτέ διελάλησεν έπί τής γής 
ή χρησμφοική Μοΰσα τοΰ Χριστιανικού κόσμου! Οί 
αρχαίοι έπίστευον εις «ΕΝΑ ΟΜΗΡΟΝ ΠΟΙΗΤΗΝ 
Ίλιάδος καί Όδνσείας*—ΐνα ούτω διατυπώσω τήν 
είς τήν Όμηρικήν μονάδα πίστιν τών μέχρις "Α
λεξάνδρου Ε λ λ ή ν ω ν . — φ ι λ ο λ ο γ ι κ ή κριτική τής 
Αλεξανδρείας έ/ώρισεν είς δύο τεμάχια τον όμηρι-
κόν ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ, οί δέ νεώτεροι από Ούολφίου ανα
τόμοι κατέθραυσαν αυτόν είς πλείστα τεμάχια, τούς 
ΑΟΙΔΟΥΣ,- -και τώρα... καταγίνονται νά συγκολλή-
σωσι τά θραύσματα τού ΚΟΛΛΟΣΣΟΥ, όπως τοΰ πε
λωρίου «λέσντος τής Χαιρώνειας». 

Καί περί τον Σαίξπηρ τό αυτό συμβαίνει. Ενίο
τε, άντί τής βίας τών άνεμων και τής φθοράς τοΰ 
χρόνου, ό άνθρωπος, «ιό αριστούργημα τοϋτο τής δη
μιουργίας*, ώς λέγει ό ποιητής, αναλαμβάνει τό έ-
παινετόν τής καταστροφές έργον, αυτός, ό Ι 2 0 Θ Ε 0 2 

—λέγει ό ΌΜΗΡΟΣ! Προ ένιαυτοΰ εξεδόθη έν Βελ-
γίω βιβλίον, τοΰ οποίου ό συγγραφεύς φρονεί Οτι 
προβάλλεικαλώςβτ^ν μείζονα πρότασιν*τον φιλολογικοΰ 
αινίγματος ή διλήμματος, ώς λέγει, άποδεικνύων — 
φεΰ!—τήν άγραμματωσύνην τοΰ Σ Α Ι Ξ Π Η Ρ , καί θεω
ρών τά Λ ΡΑ Μ Α Τ Α τού ποιητοΰ ώς προϊόντα τής υ
ψηλής Μούσης, οχι τού κόμητος ^ούθαμπτων, ώς 
δ ιατε ίνονται άλλο ι, άλλα τοΰ Π Ο ΰ ε ί * Μ Α Ν Ν Ε Κ β , 

πέμπτου κόμητος Κ 0 Τ ΐ . Α Ν θ ! 

Αγαθή τύχη! Τήν λύσιν τσΰ αινίγματος θά δώση 
ό δεύτερος τόμος, όστις θά άποδείξη δτι ό ευγε
νής κόμης, έπαιδεύθη έν Παρισίοις καί Ιταλία καί 
έταξείδευσεν είς τάς Καναρίους νήσους, καί ότι, φο
βούμενος τήν μήνιν τής Ελισάβετ, τής βασιλίσσης 
παρθένου, έξέθετεν ώς νό&α τά έκνονα τής φρενός 
του, υποβάλλων αυτά υπό τό όνομα τοΰ αγραμμά
του Σ Α Ι Ξ Π Η Ρ , ούτινος μετεποίησε καί τό όνομα ε 

πί τό πολεμικώτερον, (*) ΐνα διαφαίνεται υπό τον 
μυστηριώδη πέπλον ό άλκιμος τοΰ πολεμιστοΰ βρα-
χίων. Έν τφ παρόντι έχομεν τρείς αναδόχους. Είς 
τό μέλλον θά έμφανισθώσι καί άλλοι—έν ώ ή Δ Ο 
ΞΑ τοΰ ΣΑΙΞΠΗΡ θά λάμπη είς τούς αιώνας/ 

( * ) S H A Q U E - s p E A f ì E (=πάλλειντό δόρυ^ δορυσσόος, 
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Είς τήν χορείαν των εργατών τοΟ πνευμα-
τικοΟ άμπελώνος επαξίως καταλέγεται και ό 
Γεώργιος ΚανάΙες γεννηθείς έκ πατρός Διο
νυσίου καΐ μητρός Ελισάβετ Τρούσου, της εύ-
πατρίδου οικογενείας κόμητος Ροΐδου, κατά Δε-
κέμβριον τοΟ 1831, 

Είς τα υπό σεβαστής μνήμης καθηγητοΟ φι-
λοτέχνως γραφέντα καΐ δημοσιευθέντα (*) 
προσθέτομεν καΐ ημείς ο λ ί γ α ς γραμμάς, δπως 
σαφέστερον καθορίσωμεν τα περί της βιοτής καΐ 
τών φιλολογικών έργων α ν δ ρ ό ς τοσοΟτον πα
τριωτικώς δράσαντος έν τη ξένη καΐ τ ο Έ λ λ η -
νικδν δνομα τιμήσαντος. 

Σπουδάσας ό Κ α ν ά λ ε ς έν τω Αυκείω Ζακύν
θου ένησχολήθη κυρίως εις τήν έκμάθησιν της 
Αγγλικής, προς τελειοποίησιν της ό π ο ι α ς συν-
ανεστρέφετο, χάριν πρακτικής, μετά τών "Αγ
γλων αξιωματικών της φρουράς Ζακύνθου καΐ 
συνεσχετίσθη π ρ ο ς τους επισημότερους έξ α υ τ ώ ν . 

Κατά τδ έτος 1854, μετέβη είς 'Αγγλίαν καί 
εκείθεν είς τάς Ήνωμένας Πολιτείας της Αμε
ρικής, δτε τφ ε δ ό θ η ή ευκαιρία να σπουδάση 
τήν άγγλικήν φιλολογίαν έν τω πανεπιστημίω 
Κανταβριγίας σχών ώς καθηγητάς τ ο ν τ:ερίδο-
ξον Έλληνιστήν Φέλτωνα, τ ο ν σοφον Ούώκερ, 
τδν διακεκριμένον φυσιολόγον 'Αγαζής, τ ο ν μα-
θϊϊματικδν Πιέρς, τον ποιητήν Χ ώ λ μ ς , τδν βο-
τανικον Γρέϋ, τ ο ν άστρονόμον Βόνδ, τ ο ν ο μ ο 

γ ε ν ή Έλληνιστήν Σοφοκλέα, τον άριστον φι-
λόλογον Αώελ, τδν ίταλιστήν Μόνδην καί άλ
λους ε π ί σ η ς διακεκριμένους έν τοις γράμμασιν. 

Αποφοίτησα;, κατά τδ 1858, έπεσκέφθη τάς 
κυριωτέρας τής Αμερικής πόλεις καί συνε
σχετίσθη μετά τών σπουδαιότερων πολιτικών 
καί φιλολόγων, τοΟ Ουασιγκτώνος Έρβιγκτοϋ 
πατριάρχου τής Αμερικανικής φιλολογίας, τών 

(*) Ή έν Ζαχύνύω Οικογένεια Kava)¿, έκ Βενετίας 
καταγόμενη, κατεγράφη εις τήν Χρυοόβιβλον τών ευγε
νών Ζακύνθου τω 1508. Αντη παρέλαβε τό τιμάριον 
ΊΙελεγάνου, τό όποιον χατεχνρωοε τω 1403 ό Λεονάρδος 
χόμης Παλατινός Ζαχννϋον προς τόν Φραγχνλον Πε)χ-
γάνον έκ Τρύνης, ανλιχόν αντον, έπΐτροπον και καοτε-
λάνον τον φρουρίου τον. Άγιου Στεφάνου. Ή οικογένεια 
Κανάλε έτιμή&η αχολον&ως και δια τον τίτλου του βα
ρόνου, έβλάοτησαν δε έξ αντής άνδρες πολεμικοί και 
πρέσβεις τής τε Βενετίας και τής άρχοντολογικής κοι
νότητος Ζακύν&ον. 

(**) Μ. Μαρτΐώκη. 'Εν « Λ ί ο ΰ σ α ΐ ί » περιοδιχω Ζακύν
θου. "Ετος Γ.' άρι&. 71. 

ποιητών Χάλλεκ, Βράϊαντ, Αογκφελλώ καί 
Ουΐλλης, τοΟ περιδόξου οικονομολόγου Ούέΐλανδ, 
τοΟ ίστορικοΟ Πρέσκωτ, τών μεγάλων Ρητόρων 
καί πολιτευτών Έβερεττ, Δώγλαςς, Σώμνερ, 
Τέφφερσων, Δεύϊς καί άλλων. 

Διαρκούσης τής έν Κανταβριγία, διαμονής του 
μετέφρασε τδν Μάρκον Βότσαρην τοΟ Χάλλεκ, 
τυπωθέντα έν ίδιαιτέριρ φυλλάδια), έν Κανταβρι
γία, 1858. Ακολούθως μετέφρασεν έμμέτρως 
εις τήν Άγγλικήν τόν "Υμνον τής Έλευ&ερί-
ας τοΟ Σολωμού καί τδν Εύ&ύμιον Βλαχάβαν 
τοΟ Βαλαωρίτου, αμφότερα δημοσιευθέντα τφ 
1858—59. Έν δέ τοις περιοοικοΐς καί ταίς έ-
φημερίσι τής Αμερικής έδημοσίευσε βιογραφίας 
τών Ελλήνων ποιητών ΣολωμοΟ, Βαλαωρίτου, 
Φώμα, Αδελφών Σούτσων, Ζαλοκώστα κοί άλ
λων. "Οτε δέ ό Χάλωκ, συντάκτης τής έν Νέα 
Υόρκη εκδιδομένης «"Εφημερίδος* κατέκρινε 
τήν Νεο—ελληνικήν ώς μιξοβάρβαρον, ό Κα
νάλες έγραψε σειράν άρθρων άποδεικνύων, δτι 
ή νΟν λαλουμένη εΐνε πράγματι γνησία θυγάτηρ 
τής αρχαίας Ελληνικής. Τό ζήτημα οουτο ένε-
ποίησε μεγίστην έντύπωσιν, où μόνον έν Αμε
ρική, άλλα και έν Αγγλία καί Γαλλία ό δέ 
μέγας Ελληνιστής καί σοφδς Hase , είς δν κα-
θυπεβλήθη τδ ζήτημα απεφάνθη υπέρ τοΟ Κα
νάλε. Πρός τούτοις έγραψε πλείστα άλλα άρθρα 
καί πραγματείας έπί ποικίλων αντικειμένων, ιδί
ως δέ περί τής Αρχαίας καί Νεωτέρας Ελ
λάδος, περί τή ; Γλώσσης αυτής καί της δ-
μοιότητος μεταξύ αρχαίας καϊ νεωτέρας. 'Αμ-
φότεραι έχουσι γραφή, ώς λέγει ό ποιητής 
Χάλλεκ: «δια γλώσσης ευκρινούς, καθαρός καί 
έκλεκτώ; κλασικής, ώς τα έργα τών αρίστων 
λογίων 'Αμ?ρικανών καί "Αγγλων». Έγραψεν 
επίσης είς τάς εφημερίδας Βοστώνης καί Νέας 
Υόρκης τας εντυπώσεις του καί τάς συνδιαλέ
ξεις, τάς όποιας έσχε μετά τοΟ Έβερεττ, Έ ρ -
βινγ Χάλλεκ, Ούέΐλανδ, καί άλλων καί δύο 
ποιήματα, τό μεν έτι.Ι τή εορτή τών γενεθλίων 
τοΟ ποιητοΰ Χάλλεκ δημοσιευθέν είς τάς εφη
μερίδας καί είτα περιληφθέν είς τήν βίογρα-
φίαν τήν όπό του Ούίλσωνος γενομένην, τό δέ 
έπί τώ θανάτω τοΟ Έρβενγ δημοσιευθέν είς 
τήν Εφημερίδα Ν. Υόρκης. Τέλος ό Κανά
λες, διαρκούσης τής έν ταΐς Ήνωμέναις Πο-
λιτείαις διαμονής του, δέν έπαύσατο συνηγόρων 
δπέρ τής Ενώσεως τής Επτανήσου γράψας 
σπουδαιότατα άρθρα, δι' ων ύπεδείκνυε τό ά-
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δικον να κατακρατώσιν οί "Αγγλοι δια τής 
βίας λαάν ευγενή καί πολιτισμένον, του όποι
ου δ μόνος πόθος ήτο ή μετά τής μητρός Έ λ - · 
λάδος ένωσις αύτοϋ. Τα άρθρα ταϋτα έδη-
μοσιεύθησαν ώς κύρια είς τόν έν Βοστώνη 
«Ταχνδρόμον» καί τήν «Εφημερίδα» τής 
Ν. Υόρκης. 

Περί τα τέλη τοΟ 1860 έπανελθών δ Κα
νάλες είς τήν πατρίδα του διωρίσθη καθηγη
τής τής Αγγλ ική ; έν τω Αυκείω Ζακύνθου, 
ένθα διέμεινεν έπί πενταετίαν διδάσκων λίαν 
επιτυχώς. Καταργηθείσης δέ τής αγγλικής, με
τά τήν ενωσιν τής Επτανήσου, μετέβη είς Σμύρ-
νην, ένθα προσελήφθη ώς καθηγητής τής αγ
γλικής, έν τή Εμπορική Σχολή 'Αρώνη καί 
είτα έν τή περιωνύμω Ευαγγελική, τψ δφθαλ-
μφ τούτω τής Μ. Ασίας. Έγραψε δέ καί 
έδημοσίευσεν είς τα έν Σμύρνη περιοδικόν ό 
«Μέντωρι (1869—73) σπουδαίας πραγματείας 
περί ΣολωμοΟ, Σαικσπήρου καί άλλων, εκτε
νείς βιογραφίας του έν τω Πανεπιστημίφ, τοΟ 
Εδιμβούργου καθηγητοΟ Βλάκη—μεθ' ού άπα 
τοΟ 1854 είχεγνωρισθή—τοΟ καθηγητού καίπρυ-
τάνεως του έν Κανταβριγία πανεπιστημίου 
Φέλτωνος, του Ούασιγκτώνος Έρβινγ, τοΟ 
στρατηγοΟ Γράντ, τών ποιητών Χάλλεκ 
καί Αογκφελλώ καί τοΟ μεγάλου πολι-
τευτοΰ καί £ήτορος Έβερεττ. Προς τούτοις έ
δημοσίευσε λαμπραν περιγραφήν τοΟ Νιαγάρα 
καί άλλων μερών τής Αμερικής. Κατά τό 
1869—70 μετέφρασε καί έδημοσίευσεν είς τήν 
έν Σμύρνη εφημερίδα « 'Αμάλ&ειαν» <Αί τε-
λενταίαι περίοδοι της Έλλ. γλώσσης», πραγ-
ματείαν άναγνωσθεΐσαν υπό του ύφηγητοΟ Σο · 
φοκλέους ενώπιον τής Αμερικανικής Ακαδη
μίας τών ωραίων τεχνών καί επιστημών. Συν
έγραψε πρός τούτοις καί βιογραφίαν τοΟ Μ. Βό-
τααρη άγγλιστί δημοσιευθεΐσαν έν τψ συγγράμ-
ματι J « Ό βίο; καί αί έπιστολαί του Φ í t ¡ — 
Λρην Χάλλεκ υπό τον Ί . Γ . Ούΐλσωνος 1869.» 
Είςδέ τήν έν Σμύρνη άλλοτε έκδιδομένην 'Ιωνίαν 
έδημοσίευσε μακράν σειράν επιστολών προς τήν 
Σαπφώ, έν αΐς δια γλώσσης γλαφυρδς περι
γράφει τα ήθη καί έθιμα, τό έκπαιδεύτικδν σύ
στημα καί τούς έν τοις /ράμμασι καί τή πολι
τεία διακριθέντας άνδρας τής Ά . Δημοκρατί
ας. Έγραψε προςέτι καί περί Ποιήαεως έν 
τώ έν Σμύρνη περιοδικώ «δ "Ομηρος» καί 
έν τοις περιοδικοί; τής Ελλάδος διαφόρους πραγ
ματείας περί Σολωμού καί Δώρας— 'Ιστριάδος, 
περί Ποιήσεως παρ' Έβραίοις, 'Η Νύξ 
κα.1 δ Βύρων, Μελέτην έπί της Φύσεως καί 
άλλας. Κατά δέ τό 1881 έδημοσιεύθη έν Α 
θήναις έν Λδιαιτέρω φυλλαδίω δ Επικήδειος αύ-
τοΟ- λόγος έπί τώ θανάτω τοΟ Έπαμ. Δεληγε-
ώργη, άπαγγελθείς έν τή τεκτονική στοά ή «Νί-
κη>. Έ ν δέ τή Σμυρναία έφημερίδι «Αμάλ
θεια», 1888, έδημοσίευσε «Κάλλη Δόγου», ή 

Αμερικανική φιλολογία», βιβλιογραφικάς 
επικρίσεις, περί Μίλτωνος, Σαικσπήρου καί 
πλείστων άλλων. Επίσης έν τω ήμερολογίω 
τής αυτής εφημερίδος, 1889, ώραΐον διήγημα 

πρωτότυπο^ δ «Διβουτάδης καί ή Καλιρράη» 
καί έν τώ περιοδικώ τών Αθηνών « Έβδομάς* 
όπό τόν τίτλον « ΦιλελληνικήΠινακο&ήκη»,σει
ράν βιογραφιών τών επιφανέστερων φιλελλήνων, 
τών έξυπηρετησάντων τά μεγάλα τής Ελλάδος 
συμφέροντα, κατά τήν έπανάστασιν τοΟ 1821 
καί μετ' αυτήν, ών τους πλείστους είχε γνωρίσει 
έκ τοΟ σύνεγγυς. Τελευταΐον ήσχολειτο είς τήν 
συγγραφήν έκτενοΟς βιογραφίας τοΟ φιλέλληνος 
Γλάδστωνος, μεθ' ου οιετέλει είς άλληλογραφίαν, 
άλλ' άγνωστον, εάν έπεράτωσε καί έδημοσίευ
σε ταύτην. 

Τποκύψας ό Κανάλες είς τας συνεπείας ο λ έ 

θριας νόσου βρογχήτιδος, απέθανε τή 16 Μαί
ου 1895 έν τή παρά τήν Σμύρνην Β ο υ ζ ά κη -
δευθεί; μεθ' δλων τών τιμών τών άνταξίων είς 
περιφανή άνδρα, οίος δ μεταστάς καί καταλι-
πών έκ τής συζύγου του Καλλιόπης, έξ α ρ ί σ τ η ς 

οικογενείας τ ή ; Σμύρνης, υίόν, άντάξιον τών α
ρετών καί τής μορφώσεως του, τόν νομομαθή 
καί άριπρεπώς έν Σμύρνη τήν δικηγορικήν έξα-
σκοΟντα κ. Διονύσιον Κ α ν ά λ ε ν . ( * } 

(*) Σημ. «Αίολ. 'Αστ.* Ου τήν εικόνα κατ' ευ
τυχή συγχυριαν πσραΰέτομεν έν τω άνά χείρας τεύχει. 

Ζάχνν&ος ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ. ΖΩΗΣ 

('Αρχειοφνλαξ) 

^ f L - 9^ ^ L - S > 5 ? ^ - > 

Σ' ΕΚΕΙΝΗΝ .» 

θυμάσαι ; κρνφοστάλαζε 
το δάκρυ μου ατό χώμα, 
σαν μελεγες' «μόνον γΐά σε 
στενάζω καί πονώ)) 

Ρώτα τ' αστερία τ' ουρανού 
το μαρτυρούν ακόμα 
που μ' εßL·πav ατή σκοτεινιά 
με ατόνουζ νά $ρηνώ. 

Πλην, αβύσαν πειά τά δάκρυα 
πέταξαν αϊ ελπίδες, 
ωσάν γοργόφτερα πουλιά 
που φεύγουν νά κρυφΰοϋν 

'Σάν φεγγαριού τρεμουλιαστά 
κι" όλόχλωμες αχτίδες 
που με τ' αγέρι τής αυγής 
γερνούνε νά γα&οϋν. 

Kai τώρα, μόνος κΐ' έρημος, 
πουλί ξενητευμένο, 
μες τής ν υ χ τ ι ά ς τή σιγαλιά 
πώγω παρηγοριά 

Τονίζω τά τραγούδια μου 
με μάτι δακρυσιιένο 
καϊ μ' Ινα πόνο απόκρυφο 
που κρύβω ατή καρδιά. 

L y n n , Mass Αμερικής Θ. Χ " Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ 
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Α Ι Η Γ Η Μ Α 

O Β Α Σ Ι Λ Η Σ 

"Οτε προ ετών ήμην εις Κων-
σταντινοΰπολιν τάς ήμέραςταΰιας 
της γενικής χαράς και προσ

δοκίας, προσεκλήθην παρά τίνος φίλου μου 
εις οίκογενειακήν εσπερίδα δια νά «κόψωμε 
την πήτα», και έκεΐό καλός μου φίλος μου 'δι-
ηγήθη Γήν κάτω ιστορία, την οποίαν κατό
πιν εγραι[>α δια τους άναγνώστας μου προσ-
παθών δσφ το δυνατόν νά επαναλάβω τους ι
δίους λόγους του* ας δώσωμε λοιπόν τον λό
γο ν και πάλιν εις τόν, καλή του ώρα, φίλο ν 
μου" και εγώ κάτι 'κέρδισα, πιστεύω και σεις 
νά μή ζημιωθήτε άπύ την ζωντανή ταύτην 
διήγησι. 

Πρώτη του έτους και εορτή του ε Αγίου 
Βασιλείου" ώρα δεκάτη π.μ. δτε άρχίζουσιν αϊ 
επισκέψεις εις τάς οικίας των συγγενών, των 
φίλων, των γειτόνων, των γνο)ρίμων. 

— Καλημέρα, Μανωληό, και του χρόνου. 
Δεν ήμττορώ, αδελφέ, νά το δώσω, άδολο 

γάλα, τριάμισυ γρόσια τήν όκάν. Θέλεις τέσ
σαρα κυρ Μανωληό, πάρτα, δέ θέλεις φευγω' 
ή 'μέρα που "ναι σήμερα μή μέ στενόχωρης. 

—Καλημέρα σας, καλημέρα σας, και του 
χρόνου, παρομοίως, ευχαριστώ 

"Οχι τριάμισυ θα το άψήσης; 
—Καλό βράδυ. Γάλα, Γάλα γλυκό. 
—Μανωληό άρχι-ες τάς οικονομίας .σήμερα 

γΐά νά πάη δ χρόνος γοΰρι; 
Πράβο, Μανωληό, πώς 0ά (οανής πώς εί

σαι τυπικός και ακόλουθης δλα τά πατροπα
ράδοτα μας έθιμα! 

Έκείνην τήν ώραν φαίνεται δτι είχε κτυ
πήσω τήν πόρταν δ εξάδελφος μου και κουμ
πάρος, και εΰρεν έκεΐτόν γολατάν νά περιμένη 
τήν ΰπηρέτριαν, ή οποία και κατέβη μέ τήν κα
τσαρόλα εις τό χέρι, δια νά πάρη το γάλα. Ό 
αθεόφοβος είχε ξενυχτίση! 

"Αρχισα τάς επισκέψεις από του εξαδέλ
φου και κουμπάρου μου επειδή εΐνε πλησι
έστερα είς τό σπίτι μου και έρχεται βολικά. 
Ή σύζυγος του φαίνεται δτι δεν ήνοιξε κα
τά τήν συνήθειαν τήν πόρτα της δια τάς ε
πισκέψεις" και πώς θά τήν ήνοιγεν άφ* ου 
δ σύζυγος της ελειπεν εξω από τάς 2 μ. μ. της 
παραμονής μέχρι της ώρας εκείνης, πατήρ μέ 

τρία παιδιά, που τόν έπερίμεναν χθες τήν νύ
χτα νά κόψουν τήν βασιλυπητα, ποΰ τον έπερί 
μεναν νά τούς δώση σήμερον τό ηρωΐ τά ά
γιο βασιλιάτικά τους δώρα! Μέ τι καρδιά, και 
μέ τι κεφάλι, ποΰ δεν έκοιμήθη δλην την νύ
χτα άπο τό παρά;ιονο! 

Ποΰ νά τά ήξευρα εγώ αυτά από προτήτερα 
νά μή ζυγώσω καθόλου εκεί* τά έκατάλαβα α
πό τά ορισμένα μάτία του κυρ κουμπάρου μου, 
και δτε εισήλθα, συνάμα ήκουσα τήν ΰπηρέ
τριαν κατά διαταγήν της κυρίας της νά κλείη ο-
πισθέν μου τήν πόρταν. 

Άνήλθομεν μαζΰ. Ή σύζυγος του και τά 
παιδάκια του μας ύπεδέχθησαν εις ττν σκάλα. 
—Καλημέρα πατέρα και τοΰ χρόνου. — Παπά. 
παπά, εφώναζε μία χαριτωμένη μικρά, γιατί 
δεν ήλθες χθες νΰχτα; παπά, παπά, τί μέ έ
φερες;—Τώρα, τώρα, περιμένετε, μή φωνά
ζετε* σιωπή.— Παπά, παπά και τοΰ χρόνου, 
τί μ' έφερες; Πατέρα και τοΰ χρόνου, νά σοΰ 
ποΰμε τόν άγιον Βασίί^η, ποΰ δεν ήλθες νά 
σοΰ τόν ποΰμε χθες; Καλημέρα πατέρα. — Οΰ, 
μέ ζαλίσατε, φθάνει, φθάνει σιωπή πλέον. Δεν 
θέλω νά ακούσω, βιάζομαι. Σ ιωπή σας! Και 
ή φωνή του ήτο τρεμουλιαστή και βραχνή 
και άσυνήθως απότομος* τά καϋμένα τά παι
δάκια, σιγά σιγά έκαμαν μίαν βόλτα τό εν 
κατόπιν τοΰ άλλου και έστά{>ησαν σχεδόν όπι
σθεν μου. 

Έ γ ώ μέ τόν τρόπον του αυτόν τον αηδίασα 
και τόν ύβρισα μέσα μου τόν έξάδελφόν μου, 
αλλά δεν τό απέδειξα. 

Ή ^ΰζυγός του κατέπινε τά δάκρυα της, και 
άλλα κρυφά κρυφά στρέφουσα έσπόγγιζε διά 
τοΰ μανδυλίου της. Έμπήκαμεν εις τήν σάλα 
ή οποία αρκετά έθερμαίνετο από τήν μεγάλην 
θερμάστραν τοΰ διαδρόμου και έκαθήσαμεν ό
λοι. Ό Μανωληός έξηπλώθη σχεδόν εις μίαν 
κουνιστή πολυθρόνα και έκουνεΐτο ολοένα. 

—Τι κρΰος καιρόςδά σήμερα'τά βουνά εΐνε δλα 
χιονισμένα γΰρω μας* αλλ' ευτυχώς δ ήλιος- σή
μερα, εΐνε λαμπρός* τι τά θέλετε, ημέρα ευνοϊκή 
δι* επισκέψεις. 

Ό άντικρυνός μου κουνιστός κου
μπάρος οΰτε καν επρόσεχεν εις τά λεγόμενα 
μου, πολύ μάλλον νά απάντηση δεν ήτο δυνα-
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τόν. Μού έφαίνετο σαν κηρένχος σήμερα άπό 
τήν χλωμάδα του, και με τά βαθουλά του και 
μισοκλεισμένα μάτία σαν φάντασμα. Παναγί
α μου! Έτινάχθη αίφνης εκ τής θέσεως του 
και : 

Παρτόν μου λέγει, κουμπάρε,εΐμαι ολίγον 
αδιάθετος θά ^οκιμάσ^ μίαν δυο ώρας νάέξαπλω-
θώ. Και έσηκώθη. 

—Τίποτε, τίποτε, αγαπητέ μου, κύταξε τήν 
ήσυχίανσου,περαστικάνά ήνεόγρήγωρα* τόμεση-
μέριθά μουχετεμουσαφίρι,ήγρηάσήμεραδένπΐάνει 
δπως ήξεύρεις καμμία δουλιά και δέν έμα-
γείρευσε τίποτε. 

Έπροχώρησε προς τον διάδρομον ότε ώρ-
μησεν οπίσω του ή μικρούλα του και τον 
έτράβηξεν άπό τό επανωφόρι φωνάζουσα. 
—«Παπά μου, παπά μου δεν σ 5 αφήνω, 
πούνε ή κούκλα μου, ή κούκλα μου; που 
θά^πάγης θά κόψωμεν τήν πήτα μας' δεν σ' α
φήνω.» Εκείνος ό κιτρινίασμένος και σαστισμέ
νος πατέρας, αυτό τύ άγιοβασιλιάτικο φάντα
σμα, θά τό ενθυμούμαι πάντοτε αυτό τό κάμωμα 
τουγίά,νά μή τον συγχο>ρήσω ποτέ, τον αθεόφο
βο, έξετινάχθη άποτόμως απέσυρε και έσήκωσε 
μέ τόσην βίαν τό άκρον του έπανωφορίου τό 
όποιον έκρατοΰσεν ή μικρά, ώστε τό δυστυχι
σμένο παιδάκι έτινάχθη επί ενός καθίσματος 
τέσσαρα βήματα μακράν, και ήνοιξε τό κεφα
λάκι του' γοεράς άρχισε νά ρίχνη κραυνάς πό
νου, και δταν έγέμισε τό προσωπάκι του αίμα 
και άπό φόβον αΐ κραυγαί έδιπλασιάσθησαν. 
Έ γ ώ τύ έκράτησα εις ιήν αγκαλιά μου έζήτη-
σα νά τό πλύνω μέ ζεστό νερό και τό έδεσα 
μέ λίγο βαμβάκι του φαρμακείου πού ευρέθη 
εκεί. "Ιδρωσα νά τό κάνω νά σιωπήση άπό 
τον πόνο, τον φόβο, και τό παράπονο. Ή 
μητέρα ευτυχώς δέν εΐχεν άντιληφθή τήν ελεεί-
νήν αυτήν σκηνήν, διότι μόλις εΐχεν ακούσει 
δτι ό προκομμένος άνδρας της ήθελε νά ξαπλώ-
ση, εξήλθε διά νά επιθεώρηση τό δωμάτιον του 
ύπνου του. 

Δέν φτάνει τό κάμωμα του, ού'τε καν γύ
ρισε νά ΐδή 'πίσω του τήν συνέχειαν! «"Εν
νοια σου ξαδερφάκι μου, παιδικέ μου φίλε, με 
ξέρεις καϊ σε ξέρω, θά σε κάνω με τήν ώρα 
νά κλαύσης "ματωμένα δάκρυα γχά τήν απαν
θρωπιά σου αυτή, μά τήν σημερινήν ήμέραΐ» 
είπα μέσα μου. 

—Γιατί νά μή ακούτε παιδάκια μου καλά 
τους γονείς σας πού σας λέγουν νά μή τρέ
χετε τόσον πολύ και θά σκοντάψητε και χτυ-
πήσητε; νά τώρα σαν ακούατε τον παπά σας 
(τον προκομμένο) δέν θά έπεφτε ή μικρούλα 
μου νά χτυπήση τό κεφαλάκι της στή καρέγλα. 
Αυτά έλεγα δυνατά γτά νά τ* άκούη ή μητέ
ρα, δτι εκ τύχης έκτύπησεν. 

— 3Αλλά ακούτε δέν ακούτε τί νά σας κάνω, 
πού σας αγαπώ. Μέ θέλετε σήμερα νά καθήσω 
στο τραπέζι σας, νά κόψωμεν τήν πήτα δλοι 
μαζη; 

—Κάθησε, κάθησε θείε μας σε παρακαλοΰ-

μεν, κάθησε, μή φύγης πριν νά φάμε, άπεκρί-
θησαν τά δύο μεγαλήτερά αγοράκια. Τό κορι
τσάκι τής αγκαλιάς μου μέ τό δεμένο κεφα
λάκι δέν είπε τίποτε, μόνο 'γύρισε τό προσωπά
κι του και μέ αγκάλιασε και μέ έσφιξε ν όσον 
ήμπορούσεν. Είχε περάση σχεδόν μία ώρα 
πού έκαθήμην μέ τά παιδάκια, γΐατί είχα απο
φασίσω νά μή φύγω, μήπως συμβή και άλλη 
τρικυμία και ημπορέσω νά χύσω νέο λάδι νά 
τήν περιορήσω' κάτι καινούργιο έφοβούμην 
κακό. Ή κυρία ανήσυχος καί όλιγόλογος πη-
γαινοήοχετο άπό τό δωμάτιον τού συζύγου της 
εις τήν κουζίνα καί εις τήν σάλα* έφαίνετο 
πολύ στενοχωρημένη, διότι ώς μού είπε δέν 
παύει νά βογγα ό κουμπάρος μου. 

Αϊφνης ακούσαμε προσπάθειας καί αγώνα 
εμετού καί κατόπιν γδούπον πίπτοντος σώμα
τος. Έπεταχθήκαμεν δλοι καί τά παιδάκια 
εΐς τό δωμάτιον τού κουμπάρου μου, καί τον 
εΐδομεν μετά δυσκολίας νά εγείρεται άπό τό 
πάτωμα πού είχε πέση άπό τό κρεββάτι 
του. 

—Τί έπαθες Μανωληό μου, γΐά τό Θεό, τί 
έ'παθες έφώναζεν ή καϋμένη ή γυναικά του, έ
κλαιαν τά παιδιά του, λίγο έλειψε νά κλαί
ω καί έγώ, διότι έβλεπα δλους νσ κλαίουν καί 
φωνάζουν. 

—Παπά μας πατεράκι μας τί έχεις. Αυτός 
χλωμός καί μαραμένος έκαμεν Ολοένα έμετόν, 
κλονιζόμενος σάν μεθυσμένος καί κρατών τον 
τοίχο ν. 

—Θέλεις Μανωληό νά φωνάξω τον ίατρόν; 
— ν Οχι ευχαριστώ μού πέρασε, καί έπεσε πά

λιν επί τής κλίνης του. 
—"Ας υπάγω νά τον φωνάξω, δέν πειρά

ζει. 
—"Οχι κουμπάρε, θά μέ δυσαρέστησης* δέν 

εΐναι απολύτως τίποτε* νά, μέ πέρασε* μόνον έ'-
χω ανάγκην νά κοιμηθώ. Μέ πέρασε, Πάλιν 
ήμεΐς έξήλθομεν καί έκαθησαμεν εις τήν σά-
λαν. Τότε δμώς ακράτητα τά δάκρυα καί οί 
λυγμοί έρρευσαν ποταμοί άπό τά μάτΐά της 
κουμπάρας μου. 

—Δέν εΐνε δά καί -^τόσσ μεγάλο τό κακό 
γΐά νά σέ πάρη αυτό τό παράπονο* έπειτα δέν 
είναι ή ήμερα σή
μερα γΐά αυτά τά 
λυπηρά, καί μάλι
στα εμπρός εις τά 
παιδιά* δέν φθά
νει ή τρομάρα τού 
πατέρα τους, τάστε-
νοχωρεις καί μέ τήν 
ίδικήν σου λύπην' 
δέν κάνεις τίποτε, 
θά τά σάστισες. 

Εξήλθε διά νά· 
ΰπάγη νά κλαύση 
μέ ησυχία ν καί άνε-
σιν εις άλλο δωμά
τιον μοναχή. Κα
ϋμένη μητέρα! "Αμα 
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έφυγεν εκείνη, ή μικρούλα άρχισε να κλαίη δυ
νατά* κατόπιν καίτάάγοράκίασιγανά. «Μηιρε πά-
ληάνθρωπε μου το χρεωστούσες αυτό σήμερα, 
χαρτοπαίκτη του διαβόλου, που ήθελες καί παν-
δρείά' δεν πάςνά πνιγήςκαλήτερα» ,ελζγαμ£σαμον 
aerò τήν άγανάκτησιν μου. 

— Γιατί κλαις μικρούλα μου; έγώ τό ξέρω* 
θέλεις τήν κούκλα σου* έλατε καί σεις παλλη 1 

κάργια κοντά μου' τί μουρμουρίζετε, καί κλαί
τε; άρρώστησεν ό πατέρας σας* θά τού περά
ση* κλαίει ή μητέρα σας γΐά τήν αρρώστια 
του* άμα τού περάση σέ λίγο θά γελά, κσί σεις 
μαζή. "Ερχεται ό μεγαλείτερος κοντά εις το αυ
τί μου καί μού λέγει* «έγώ κλαίω γΐατΙ δ πάτε
ρα^ έγινε κακός πΐά καί έσπρωξε καί εκτύπη-
σε τήν αδελφούλα μας' έγώ τον εϊδα' πάλιν 
θά τήν χτυπήση αμα σηκωΰή καί του γυρεύη 
τήν κούγλα τήζ;* Γΐά νά σού πώ παλληκά^ι 
μου, εσένα, ξίρεις πώς τά δικά μου μάτία βλέ
πουν καλήτερα από τά 'δικά σου. Τά παιδιά 
πρέπει, πρέπει νά μή 'μιλούν εκείνα πού δέν κα
λοβλέπουν* θέλετε νά σας αγαπώ να μή λέγετε 
τέτοια πράγματα. Εσείς δέν μέ αφήσατε μέ 
τά κλαύματά σας ούτε νά σας ευχηθώ τον άγιο 
Βασίλη. "Ελα εδώ εσύ μεγάλε, καί τού χρόνου, 
νά σέ φιλήσω* τό χέρι σου, ιδού τούτο τό ώρο-
λόγι μέ τήν καδένα να βλέπης ταΐς ώραις πού 
θα πηγαίνης στο σχολεΐον, τό πήρα γΐά nevai 
"Ελα εδώ καί συ δεύτερε καί του χρόνου, νά 
σέ φιλήσω, ιδού αυτό τό μολυβδοκόνδυλον νά 
γ'ράφης. Καί έδωκα τήν καδένα μου τήν χρυ-
σήν μέ τό χρυσούν ώρολόγιόν μου εις τον 
πρώτον, καί το χρυσούν μολυβδοκόνδυλον 
τού σημειωματάριου μου εις τον δεύτερον. Τά 
χείλη των παιδιών επήγαν ώς τά αυτιά των 
άπό τά γέλοια καί τήν εύχαρίστησιν. 

—Τι νομίσατε παλληκάρία μουδτισάς έξέχασα' 
έγώ δόξα τω Θεφ είμαι πολύ καλά. Αΰριονκαί ό 
πατέρας σα; άμα γίνη καλά θά σας δώση τά 
ιδικά του άγιοβασιλιάτικα δώρα* μαζή τά ήγο-
ράσαμεν, τά έχει κλειδωμένα μέσα εις τό γρα-
φεΐόν του. Έ σ ύ μικρούλα μου, θέλεις κούκλα* 
μεγάλην θέλεις, μικράν τήν θέλεις* τί ρούχα 
θέλεις νά φορή' κόκκινο φουστανάκι, άσπρο, 
μαβί, δέν μού είπες από προχθές, χθες. Τί θέ
λεις μεγάλη κούκλα, πόσο μεγάλη; ϊσα μέ σένα; 
μέ κόκκινο φουστανάκι; 

—Ναί, vai ναι θειε, μεγάλη κόκκινη. 
-—"Α, ά, τό βρήκα* μεγάλη κούκλα μέ 

κόκκινο φουστανάκι* αύτη τήν πήρε ό πα
τέρας σουν μικρούλα μου, καί θά σού τήν δώ
ση αύριο, άμα γίνη καλά* γίαυτό έγώ δέν σού 
'πήρα* μόνο σκέφθηκα δέν θά πανδρέψ^ς τήν 
κούκλα σου; δέν θά τής κάνης προικιά; αϊ μι
κρούλα μου; 

—Ναί! vai! 
—Λοιπόν πάρε αυτά τά άσπραπαραδάκία, ξέ

ρεις δ,τι θέλεις ημπορείς νά άγοράσης μέ αυ
τά, κύταξε τα εΐνε πολλά πολλά, νά κάν-ζ]ς τά 
προικιά της. Ή σάλα άπό τά γέλοια καί ταΐς 
χαραίς καί ταΐς φωναΐς έγέμισε βοήν καί άρχι-
σεν ό "Αγιος Βασίλης τήν ώρα έκείνην εις τό 

σπίτι τού εξαδέλφου μου. 
—Τώρα θά σας ειπώ καί τον άγιον Βασίλην* 

καιάρχισα μέ δυνατήν φωνήν. Εμπρός καί σεις 
μαζή μου θά λέτε* ακούσατε; μαζή μου δυνατά. 

« Άρχιιιηνίά κι9 αρχιχρονιά κι" αρχή του Γε-
ναρίου, "Αγιος Βασίλης έρχεται άπό τήν Και-
σαρία, βαστά εΙκόνα καϊ χαρτί, χαρτί καϊ καλα
μάρι » Έπλησιάζομεν νά τελειώσωμεν δτε 
έμβήκεν ή κυρία καί έμεινε νά μας βλέπη εμέ 
καϊ τά παιδάκια δρϋΊους καϊ με μεγάλο κέφι' 
ό ενας είχε κρέμαση τήν καδένα με τό ρολόγι 
είς τό ναυτικό σακκάκι του με καρφίτσαις, δ 
άλλος με κορδελάκι έκρέμασεν εμπρός του τό 
μολυβδοκόνδυλον, καϊήμικροϋλαμέσα ει: τήν πο-
δΐούλα τηςτάνομίσματά της. Ήμεϊςτήνσννέχειαν 
εως δτου άπηγγείλαμεν καί τους τελευταίους στί
χους. 

«Κατέβηκεν ή πέρδικα νά βρέξη τόφτερά της, 
καϊ βρέχει τον αφέντη μας τον πολυοχρονε-
μένον». 

—Κυρία κουμπάρα καί τού χρόνου, σα; εϊπα-
μεν τον "Αγιον Βασίλη τώρα τήν πληρωμή μας, 
εί δ 5 άλλως ξαναρχίζομεν. Είς ύγείαν σας κυρία 
κουμπάρα καί παιδιά, καί πλησιάσας τύν επί της 
τραπέζης δίσκο ν έγέμισα ένα ποτηράκι κονιάκ 
καί τό έρρόφησα απνευστί. Έκείνην τήν στιγ
μή νά καί ό κρεββατωμένος κουμπάρος μου 
στήν πόρτα τής σάλας άγριος καί εξεταστικός* 
δέν τον άφησα καιρόν ούτε τό στόμα του νά ά
νοιξη καί αμέσως.—Εμπρός καί δέν τέλειωσα 
παιδιά τύν "Αγιον Βασίλη μου «"Εσένα πρέπει 
αφέντη μου ντορβάς και δεκανίκι, νά σε τρα
βούνε τά σκυλιά καϊ δεκαπέντε λύκοι, εσένα 
πρέπει αφέντη μου ντορβάς καϊ δεκανίκι, νά 
σε τραβούν χίλια, σκυλιά καϊ δυο χιλιάδες λύκοι Ρ. 
—Νά μας συμπαθήσητε καί τού χρόνου αφεν
τικά. Είς ύγείαν σου κουμπάρε, καί έκένωσα 
άλλο ποτηράκι κονιάκ. Κουμπάρε άπούντο μεση
μέρι εινε, δέ ν τό κουνώ άπ 3 έδώ' τί μέ βλέ
πεις; ακόμη δέν άρχησα καλά καλά. Δύο ώραις 
ησύχασες, λαμπικαρίσθηκες, δέν σέ πέρασεν α
κόμη ή αδιαθεσία σου. Κουμπάρα έγώ έπεί-
νασα καί τά συντρόφια μου έδώ τά παιδιά* 
δέν λές νά στρώσουν τραπέζι; Μήπως καί 
θύμωσες γΐά τήν ταραχή γΐά τάις φω-
vaic; Φίλε μου σας είπα τον "Αγιον Βασίλη, 
κατά τό κέφι μου πού έκούρδισα στο σπιτικό 
σας. Ή μικρούλα μέ τό δεμένο κεφαλάκι ά-
πεσπάσθη έξαφνα άπό τά γόνατα μου καί ώρ-
μησεν είς τον πατέρα της φωνάζουσα «καλώς 
τον παπά, παπά, τήν κούκλα μου τήν κούκλα 
μου με τά κόκκινα φουστανάκια». Λεν είχε προ-
cpftá ;η νά κάμη πέντε βήματα καί τήν ήρπα-
σα καί τήν έσή*<"σα είς τήν αγκαλιά μου* «μι
κρούλα μου δεν σον είπα, αυριον πώς θά αον 
δώση τήν κούκλα σου ό παπάς σου; τώρα βλέ
πεις εΐνε άρρωστος καϊ δεν εχει "Αγιον Βασίλη, 
εχομεν ήμεϊς εδώ, σας τον έφερα εγώ' αυριον 
θά σας τον φέρη δ παπα;». Ό κουμπάρος 
μου έκανε μεταβολήν καί έξήλθεν. Έ γ ώ πα-
ρεκάλεσα τήν κουμπάρα μου νά συντροφεύση 
τήν παρέα μου, καί νά μέ έπιτρέψη \ά εισέλθω 
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εις τό δωμάτιο ν του συζύγου της διά νά ομί
λησα) Ιδιαιτέρως μετά του εξαδέλφου μου. Εί-
σήλΟον* αμέσως εκατάλαβα δτι έπροκάλεσα δυσ-
άρεστον εντύπωσιν, αλλά προσεποιήθην δτι 
δεν αντελήφθην τίποτε. Έκάθησα πλησίον της 
κλίνης του .—Αγαπητέ μου κουμπάρε δεν μου 
λέγεις τι πάσχεις; εσύ φίλε μου κατήντησες α
γνώριστος τό πρόσωπον, και έξω φρενών τον 
νουν. Τι τρέμεις έτσι σαν τό καλάμι; τί εμε
τοί ήσαν αυτοί; εγώ έφοβήθην προς στιγμήν 
νά μή έγειρης χείρα και κατά της συζύγου 
σου αδελφέ! Πολύ έπεθύμουν νά μάθω τήν 
νόσον σον, ϊσως δυνηθώ νά ευρω κάνε ν φάρ
μακο ν* έπί τέλους άνθρωποι είμεθα κοινωνικοί, 
προωρισμένο·. νά άλληλοβοηθώμεθα. 

—·Χθέ; περί τάς 2 μ. μ. μετέβημεν μετά του 
φίλου μου Γΐαννάκα εις τό «Κέντρον» νά πά-
ρωμεν καριρέ* παραπέρα έπαιζαν* μου λέγει δο-
κιμάζομεν και ημείς την τύχη ν μας; Θά νελάσω-
μεν διαθέτοντες μικρά ποσά, δύο τρεις λίρας 
ΐό πολύ 

—"Ετσι σου είπε ν ό καλός σου αχώριστος 
φίλο; Για ν νάκας; Έ σ ύ τί τοΰ είπες; 

—Δεν έχω πολύν διάθεσιν νά παίξω. 
—"ίσα ίσα που δεν έχεις πολλήν διάθεσιν 

θά παίξωμεν ολίγο/ και θ ά φύγωμεν χαμέ
νοι ή κερδεμένοι όγλήγωρα. Έ π ί τέλους έλά-
βομεν και ημείς μέρο; εις τήν πρασίνην τρά-
πεζαν* έπαιζαν κάμμίά δεκαπενταριά, όλοι γνω
στοί. Μετά δύο ώρας είχα ενώπιον μου κερ-
δίση πενήντα λίρα;" τό παιγνίδιον ήτο είς 
μεγάλην ά<μήν* έσηκώθην νά φΰγ*ο. 

—Τί τώρα θά φύγητ που σέ κυνήγα τόσον 
έπιμόνίος ή τύχη; μή τήν περιφρόνηση:, θ ά 
σέ μισήση γ]α πάντα" και μέ εκράτησε σφ',γ-
κτά από τό έπανωφόρι μου, ώυτε μέ παρέσυ
ρε και ξανακάθησα Λες και πραγματικώς 
μέ έμίσησεν ή τύχη ά τ ' εκείνη ν τήν ώρα" εις 
τάς ες είχα χάση τά κέρδη και άλλας εβδομήν
τα λίρας ίδικάς μου. 

— Ποίος εΐχε τον πάγκο τότε ενθυμείσαι;— 
— "Ο Χορταράς φίλε μου πολύ τυχηοός* δι-

αβολοτύχη που σοΰ τήν έχει! 
—Κατάλαβα, κατάλαβα. 
—Έκουράσθηκα και έζαλίσθηκα* έσηκώθην 

νά φύγω" αλλά εΐπα μέσα μου, νά βγάλω πρώ
τα τήν ζημίαν... . 

—Αΐ, '"υνι ι θ ισμένη και αιώνια ιστορία κουμ
πάρε μου. 

— Έζήτησα κατ* Επανάληψιν κονιάκ, καφ-
ίρέ, σιγάρα, ζάχαριν. Έ κέρδιζα ολίγα, έποντά-
ριζα περισσότερα τά έχανα* έγινε μεσάνυχτα" ό 
διπλανός μου έκ δεξιών εΐχε κερδίση εως έκείνην 
τήν ώραν διακόσιαις περίπου λίραις' ό Γίαν-
νάκας έσηκώθη μέ κέρδος δέκα οκτώ λιρών* 
οΐ περισσότεροι εΐχον χάση μεγάλα ποσά 

—Τον πάγκον έκείνην τήν ώραν ποιος τον 
έκράτει; 

— Ό κ. Χορταράς τότε. 

—Δεν είχες πεινάση έκείνην τήν ώραν διά
βολε από τάς 2 μ. μ. έ'ως τό μεοονύκτιον; 

—"Οχι* έτρεμα ά ιό τό κπκόν μου έφου-
μάριζα, έ'πινα κονιάκ. 

—Τό πιστεύω, ά φ ' οΰ δαψιλώς ό κ. Χορ-
ταράς σας έτάγιζεν άχυρα! Και λοιπόν 

—Τί τά θέλεις τι τά γυρεύεις εως τάς δέ
κα της σημερινής ημέρας πού επέστρεψα έχασα 
τριακοσίας είκοσι πέντε λίρας 

—Σας συγχαίροο διά τήν ψυχραιμίαν μέ τήν 
οποίαν ομιλείς διά τά χαμένα χρήαατα. Τον 
πάγκον τότε τις τον εΐχε πριν φύγης; 

— Ό κ. Χορταράς. 
—Μά πάντοτε αυτός; 
— Εΐχεν έκτακτο ν εύνοιαν τύχης* ώς επί τό 

πλείστον αυτός, και πάλιν αυτός έκέρδιζε 
—Και βέβαια πολύ τυχηρός, λές και εΐχε 

ταγίση χθες τό βράδυ τήν τύχη ζάχαρι, και 
άφησε γΐά σας τό χορτάρι! 

—Μέ συγχωρείτε δμως δευτέρα ν φοράν μέ κά
νετε γαΐδαρον γ]ά χορτάρι, σας ευχαριστώ γΐά 
τήν τιμή. 

—Φίλε μου εσύ τό λέγεις, και έσυνείθισες 
χθες γΐαύτό υποστηρίζεις τον συμπάίκτην σου* 
θά σοΰ άποδ"ίξω τρανώτατα τώρα εδώ δτι έ
τρωγες άχυρα «αί εάν δεν κατωρθώσω νά 
σέ πείσο> θά ειπή δτι έγινες πραγματικώς γ. . . . 
και αμέσως θά φύγω γτά νά μή μέ ξαναδής 
πλέον εις τό σπίτι σου- "Εγινες σωστός χαρτο
παίκτης, οικογενειάρχης μέ τρία παιδιά και ένα 
έ'τοιμον και μέ μέλλον 

— Έ γ ώ χαρτοπαίκτης!! μέ τό νά παίζω ενίο
τε δύο, τρεις φοράς τον χρόνον, μέ έκλεκτήν 
κοινώνίαν, εάν τύχω, διά νά μή φανώ αγενής 
και φιλάργυρος 

—Πώς; βλάξ είπε καλήτερον και κακός πα
τήρ. 

—Αΐ, εΐνε πολύ σήμερον, και ήγέρθη ζη
τών τό έπανωφόρι του και τον πιλόν του. 

—Σταθήτε, θά έξηγηθώμεν μία γ]ά πάντα* 
δέν θά εξέλθετε, ούτε έγώ εάν δέν έξηγηθώ
μεν. Παίζετε σαν ερασιτέχνης χαρτοπαίκτης εις 
τά «Κέντρα» μέ έρασιτέχνας κλέπτας, και έχά-
σατε εις τά χαρτιά εντός δέκα δώδεκα ετών 
ερ7.σιτεχνικώς πλέον τήν υμίσειαν περιουσίαν 
σας, έχρεώθητε έρασιτεχνικώς εις έ'να μέ τακτι-
κόν όμόλογον πεντακόσιας λίρας 

—Θά σας πληρώσω κύριε, έχω κτήματα, έχω 
εργασία ν, έχω πιστώσεις μή υβρίζετε. 

—Αρπάζετε έρασιτεχνικώς ενώπιον της παι-
κτικής αριστοκρατίας σας τον άρτον τής οικο
γενείας σας από τό στόμα της, ερασιτεχνικώς 
μπογ>.ατίζεσθε σαν μούμια σέ κάθε ξενύχτισμα, 
και ερασιτεχνικούς σπάνετε τό κεφαλάκι τΰς μι
κρούλας σας! Έ π ί τέλους έρασιτεχνικώς άλλη-
λοεποφθαλμιάτε τό βαλάντιο ν αλλήλων εις τό 
παιγνίδι σας και έρασιτεχνικώς άλληλοκλέπτεσθε, 
και 

—Δέν εΐνε έντιμον, κύριε, νά υβρίζετε ά-
πόντας και ίσως ανωτέρους μας κατά τήν 
τιμ 

— Άτιμίαν και τήν κακοήθειαν θέλετε νά εΐ-
πητε, και έρασιτεχνικώς δέν θά παρέλθη πολύς 
καιρός που θά τινάξητε τά μίαλάσας εις τον 
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αέρα. 
—"Ω, ώ' Πολύ προχωρείτε, εάν νομίζετε δτι 

δικαιούσθε νά προσβάλετε δλον τον κόσμον, 
επειδή μού κρατείτε όμόλογον' αύ'ριον μεθαύ-
ριον άα ραλώς θά σα; πληρώσω πωλών κτήμα. 

—"Η εάν δεν τινάςετε τό μίαλό σας, αρι
στοτεχνικά); θα σας σπάση ό υιός σας τήν κε
φαλή ν μέ τό ά μ ί μη το ν μάθημα τό ό ποιο ν 
τον έδωκες σήμερον, δυστυχή, δταν έξεσφεν-
δ ό ν ιζε ; τό κοριστάκι .:> ι > υ μακράν δ ιά ν< \ τό 
σακαιέψης " . 

Αυτόν τον Χόρτασα σου και τόν Γιαν-
νάκα σου, την εκλεκτή ν αυτήν κοινωνίαν τοΰ 
άλληίοθαυμασμοϋ, ήςεύοεις δτι ά το πολλού δέν 
τους έχώνευα και τους ύποπτευόμην. 

— Και λ απόν, δ-ρ' ου και έμέ φανερά μέ 
ύβριζε ις 

— Κα! λ ι ι τ ) ν εΐνε ού> κλέπται, δύο άτιμοι, 
δύο πλαστογράφοι! 

IΙό^α χρήματα εΐχε; επάνω σου μετρητά 
δταν έπαιζες; 

— Είχα δγδ >ή<(οντα λίρ t; βίς χαρτονόμισμα 
και είκοσι πέντε εις χρυσό ν. Διατί ερωτάτε; 

—Τά άλλα εις ποιον τά χρεωστάς; 
—Εις τόν κ. Χορταράν, και μό νο ν είκοσι 

π':ντε λίρας εις τον κ. Γΐαννάκαν. 
—Πόσα έ/άσατε; τό δλον παρακαλώ ακριβώς. 
—Τριακόσιοι είκοσι πέντε λίρας περίπου· 
—Λοιπόν έχάσατε μόνον τάς εκατόν ίδικάς 

σας, τάς άλλας διακοσίας είκοσι πέντε δέν θά 
ΐάς πληρώσετε 

—Πώς κύριε, αυτό εΐνε ή μεγαλειτέρα ατι
μία νά μή πληρώνη κάνεις τά χρέη του χαρ
τοπαιγνίου" πώς θά χσρακτηρισθώ από τήν 
κοινωνίαν; 

—Περί ποίας κοινωνίας ό λόγος παρακαλώ; 
περί τής κλεπτικής, τής έχούσης ώς πρόγραμ
μα «αλλήλων τα χρήματα κλέπτετε»! Ωρα ία μά 
τήν αλήθειαν θεωρία* δύο κλέπται ό εις έπι-
τηδειότερος τού άλλου φιλονεικούσι και αναφέ
ρονται είς τό δικαστήριον ποίον δικαστήριον 
θά δικάση κατά συνθήκην και θά άθωώση 
τόν πρώτον εις βάρος τοΰ δευτέρου* αλλ9 εΐ
νε και οι δύο κλέπται, γυμναζόμενοι ερασι
τεχνικούς ή επαγγελματικώς διά νά έξαπολυ · 
θώσιν ύστερον κατά τής κοινωνίας. Σοΰ έκλε
πταν δυστυχή αναιδέστατα* διότι μήπως δ πλα
στογράφος δέν εΐνε και αυτός κλέπτης δπως 
ό χαρτοπαίκτης; Σοΰ ΐτΐπα πολλάκις δτι εις τό 
«Κέντρον» σου θά κεντρισθής μέ τό σουβλί 
από τους κεντρικούς σου* σοΰ εΐπα πώς οί 
Χορταράδες σου και οί Γχαννάκώές σου εΐνε 
ύποπτοι, κλέφιατς, κλέφταις' τούς είχα στο κα
τόπιν πριν εντελώς καταστραφής' κα: έβεβαι-
ώθην δτι έρασιτεχνικώς εΐνε πλαστογράφοι* ιδού 
αυτό το συνάλλαγμα εΐνε πλαστογραφημένον από 
τούς δύο τόν Χορταρά σου και τόν Για ν νά
κα" συνέβη πρύ δύο ήμερων και μόλις χθες 
εσπέρας έβεβαιώθη τό πράγμα* τό εζήτησα από 
τόν φίλον μου και τραπεζίτην μου άμα μοΰ 
τό διηγήθη διά νά σοΰ τό επιδείξω και σέ 

συγ/αρώ διά τήν ανωτέρα ν σου χαρτοπαικτι-
κήν κοινωνίαν* Έτοιμάσου μετ' ολίγον \ά 
πάρτ|ς τήν τράπουλα εάν θέλης νά κάμης πα
ρέα ε:.; τήν φυλακήν τούς εκλεκτούς κλέπτας 
φίλοος σου. "Υστερα μοΰ βεβαιώνεις δτι δέν 
σοΰ έ''.λεπτον πάντοτε. Δέν αναγνωρίζω λόγον 
τιμής κυλιόμενο ν μέσα είς τήν ατιμία ν τής 
άλληλοκλοπής τοΰ χαρτοπαιγνίου, δτε δλα τά 
φαΰλα ένστικτα εΐνε έν μεγίστη έντάσει, έξην-
τλημένος ό νους έκ τού πότου και τή ; αγρυπνί
ας, έκ τής αιωνίου προσηλώσεως έπί τής πρα-
σίνης τραπέζης, και δηλητηριασμένον τό σώ
μα υπό τής νικοτιανής και τοΰ καμάτου. "Ολα 
αυτά δεσμευουσι τήν έλευθ:-:ραν βουλησιν και 
ό άνθρωπος πράττει τήν μοιραίαν έκείνην ώραν 
κατά συνθήκην, άνευ της ενεργεία: δήλα δη 
τοΰ νου, ά φ ' ού ή μέθοδος αύτη ασφαλώς φέ
ρει είς τήν άιιμίαν και τήν οΐκογενίιακήν ;<α-
ταοτοοφήν!! 

Και μήπως νομίζεις δτι ήσο έν φυσιολο
γική καιαστάσει, δυστυχή, δτε συνεφώνεις νά 
κκρδίση; είκοσι παράδες από τήν οκά τό γάλα, 
τήν έ τιυΰσαν τής απώλειας εντός μιάς νυκτός 
τοσούτων χρημάτοον! Νομίζεις δτι ήσο εις τά 
καλά σου, δτε αναίσθητος είς τά χάδια τής κό
ρης σου τήν απέρριπτες ώς ράκος και τήν συν-
έτριβες τήν κεφαλήν! Ποίος δύναται νά σέ 
^ποθέση είς τά καλά σου δταν επιστρέφων κεν
τρισμένος τήν καρδίαν έκ τοΰ «Κέντρον» σου 
γίνεσαι τύραννος τής οικογενείας σου, καταστρέ
φεις διά τοΰ παραδείγματος τούς υιούς σου 
και τού; ετοιμάζεις πλήν τής πενίας και τήν 
έκ τοΰ παραδείγματος άνάλογον άνατροφήν! 
Δυστυχή, δυστυχή, καιρός υπάρχει ακόμη νά 
σταματήσης είς τόν κατήφορον ποΰ πήρες. Τά 
χρήματα τών «κεντρικών» σου Χορταράδων 
δέν θά τά πλήρωση:* άλλο)ς έγώ σοΰ δηλώ ε
πισήμως δτι έ'χω δικαιώματα ποοτεραιότητος 
πληρωμής, και πλήν τούτου εάν έπιμένης εις 
τήν άπότισιν, λόγω τιμής, αμέσως αύριον θά 
υποβάλω τακτικήν μήνυσιν κατά τοΰ «Κέντρον» 
έπί παραβάσει τοΰ περί τυχηρών παιγνιδιού νό
μου και θά σοΰ τόν κλείσω μιά χαρά. 

—Μά τί σπουδαία λέτε τόσην ώραν; ακόμη 
δέν τά είπατε; αναφωνεί ή κουμπάρα μου εισ
ερχόμενη, τήν οποίαν έκράτει από τό φουστά
νι ή μικρούλα της μέ τό δεμένο τό κεφαλά
κι* τά παιδιά έπείνασαν, τό τραπέζι εΐνε έ'τοιμον. 

—"Αντε, παπά, πείνασαν τά παιδιά, επανα
λαμβάνει τους λόγονς ό μικρός παπαγάλλος 
πον έκρατονσε τήν μητέρα της' πείναοαν τά 
παιδιά, παπά, &ά κα&ήσωμεν στο τραπέζι τώ
ρα* παπά, παπά, πείνασαν τά παιδιά! 

—"Ελα παιδί μον κοντά μον, νά /ίΐε δώσης 
τό χεράκι οον, νά με τραβήξης, νά Ιδονμε 
ήμπορεϊζ νά με σηκώσ^ς; ελα κοντά μον. Kai 
τρέχει ή κόρη τον καϊ προσπα&εΐ νά τόν ον-
Qif πράβο, πράβο, με έτράβηξες' ελα τώρα 
στην αγκαλιά μον νά σέ φιλήσω. Καϊ έν τ# 
προσπάθεια νά άναριχη&ή προσετρίβη ή κεφαλή 
επί τον μηρού τον πατρός της, κατέπεσεν ό α-
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τεχνός μου επίδεσμος, καΐ αρχισεν ή πληγή 
πάλιν να αίμορροή' αϊμάτωσε τον παιδίον το 
πρόσωπον καΐ τον πατρός al χείρες. Avo δάκρυα 
εκυλίσυησαν τότε επί των παρειών τον, εσφιγ-
ξεν είς τάς άγκάλας τον την μικρούλα τήν εφί-
λησε κατ" επανάληψιν, καϊ στρέψας πρός έμε 
είπε. 

— Κατόπιν από τονς λόγους σον, αντό πον 
βλέπω τώρα εϊνε παραπολν' μον "μάτωσεν η 
καρδιά μον' εντρέπομαι να Ιδώ κατά πρόσω
πον τό &νμά μου, τό άγιοβασιλίάτικο θνμά 
μου, να Ιδώ μέσα στα αγγελικά ματάκια της 
ζωγραφισμένο το κρϊμά μου. Τό ά&ώον τοντο 
αίμα εχύΰη δι' αφεσιν τών â/ιαρτιών μου' "Εμ
πρός γνναΐκα, παιδί μου, εξάδελφε, είς τό τρα-
πέζι' αϊ σεις άγάρία πον πήγατε; εις τό τραπέζι 
δλοι' είς τό τραπέζι />ά πούμε πάλιν tòv "Α 
γιον Βασίλη, διότι εγώ οντε τόν ήκονσα οϋτε 
τον είπα' &a τόν ειπώ, 

* Αρχιμηνιά κι" αρχιχρονιά 
Κι" αρχή καλός μας χρόνος 
Κι" άρχή καλός μας χρόνος 

καλός μας χρόνος 
"Αγιος Βασίλης έρχεται 
"Από τήν Καισαρεία 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΑΠ6ΣΤ6ΛΑΚΗΣ 
Ι Α Τ Ρ Ο Σ 

Η XPEftKOJlIfl ΤΗΣ ΚΟ|νΐψΟΤΗΤΟΣ 

Ουδέποτε θα λησμονηθώ το περίφημον 
άρθρον, έν ω δ Marcel Prévost διεκήρυ-
ξε τήν νίκη ν τής κομψότητας έν τψ άρ-
χαίψ αυτής άγώνι, κατά της ώραιότητος. 
* Ή ώραιότης, εΐπεν, ή μάλλον ειπείν, 
το γόητρον τής ώραιότητος, ή ισχύς τής 
ώραιότητος, ύπεσκελίσίΗ]σανκατάτόνπρώ-
ΐμον αιώνα μας από τήν ίσχύν καϊ το γό
ητρον τής κομψότητας, του αισθήματος 
του καλοί),από εκείνο δπερ αορίστως πως 
καλείται σικ.» Κ α ι επειδή ή παρατήρησις 
αΰτη δυστυχώς ήτο ακριβής, ευθύς πολ
λοί άλλοι συγγραφείς Ευρωπαίοι και Α 
μερικανοί ανέλυσαν τα συμπτώματα εκεί
νου, δπερ ήρχισαν τότε να καλώσι χρεω
κοπίαν τής ώραιότητος: «Είναι βέβαι
ον, έγραψεν δ Paul Adam, δτι ή ώραιό
της έξεθρονίσθη χάριν τής νόθου κόρης 

αυτής, της μόδας.» Ή ώραιότης τών Πα
ρισινών, εΐπεν ó Jacques Vontade, είναι 
προϊόν ευφυούς θελήσεως, είναι το αποτέ
λεσμα, ουχί προσφυους συνδυασμού γραμ
μών και χρωμάτων, άλλ' αιωνίου προσπά
θειας.» Τέλος ó 9Ιωάννης Μωρεας υ
πόμνησης τήν ωραιότητα τής Ελληνικής 
πατρίδος του, ύπετονθόρ υσεν: «Είναι αδύ
νατον νά κατάληξη τις είς κατάπτωσιν με-
γαλυτέραν είς ζητήματα γυναικείου αισθη
τικού. » 

Αδύνατον; Έάν δ μέγας ποιητής έ-
ζη ακόμη, δεν ί)ά ώμίλει πλέον κατά τον 
αυτόν τρόπον. 

Διότι ή εποχή, ήτις χθες έφαίνετο ώς 
δ κολοφών :ής τρέλλας, είναι σήμερον μία 
έξ εκείνων, τάς οποίας κλαίοντες άναμιμνη-
σκόμεθα, ουχί διότι το παρελθόν αξίζει 
περισσότερον toj παΓόντος, άλλα διότι α
ξίζει να τήν κλαύσωμεν. 

Πράγματι, που είναι ο καιρός, καθ* όν 
έκαστη . γυνή ήτο ή καλλιτέχνις, ήτις έ-
δημιούργει τό ίδιον εαυτής θέλγητρον;... 
Τί εγειναν αί μαγικαί νύκτες, κατά τήν 
διάρκειαν τών οποίων ή υψίστη κομψότης 
τών θηλέων φίλων μας έξήλειφε τα τρο
μερά ίχνη τής ηλικίας και τής ελλείψεως 
χάριτος;... Σήμερον μετά τήν χρεωκοπίαν 
τής ώραιότητος, δυνάμεθα να διακηρύξωμεν 
τήν λυπηρο-έραν χρεωκοπίαν τής κομψό-
τητος και του σικ. Το οικ, γνωρίζομεν 
πάντες, δεν ειναί τι το όποιον αγοράζεται. 
Έ ν Παρισίοις οί ευγενείς τήν καρδίαν άν
θρωποι νομίζουσιν δτι το σικ είναι άρω
μα λίαν αίθέριον, το όποιον αί γυναίκες ά-
ποκτώσιν δταν πηγαίνωσιν είς τήν όδόν de 
la Paix και ένδύωνται είς τά έν αύτη ευ
ρισκόμενα καταστήματα συρμού και άναπνέ-
ωσι tbv αέρα τής όδοϋ εκείνης. Είναι ά
ρα γε βέβαιον; Λεν γνωρίζω τίποτε περί 
τούτου, καίτοι σήμερον, δπως πάντοτε, οσά
κις πρόκειται περί του λεπτότατου τούτου 
σημείου τής γυναικείας αισθητικής, άντί νά 
προστρέξω είς τάς διαλέξεις τής Δ 0 5 Mistin-
gnett, κατέφυγον είς το μοναδικον έγχει-
ρίδιον δπερ έγράφη έπί του Θέματος τούτου: 
Θέλω νά ομιλήσω περί του λίαν περίφη
μου και σπανίου βιβλίου του έπιγραφομέ-
νου Parisina και δπερ ó Nestor Roque-
plan έξέδωκε κατά τά τελευταία έτη τής 
δευτέρας Γαλλικής αυτοκρατορίας. 
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Ή λέξις σικ αναφέρεται έν τψ 5ω κε-
φαλαίψ του βιβλίου τούτου—περιλαμβάνει 
δέ και απορροφά πληθύν σημασιών. 

"Ο,τι άλλοτε έκάλουν καλλιτεχνικον 
αϊσ&ημα, τρόπους διακριτικούς, κό-
μιλφώ, φάσιον, μόδαν} κομψότητα,, 
συνενοϋνται δλα είς τήν λέξιν σικ. Το σικ 
δεν έχει όρισμόν τίνα* μόνον του προκαλεί
ται και έκδηλοϋται. "Ολα αυτά είναι αλη
θή, άλλ' ένέχουσιν άλήθειαν ουχί ώρισμέ-
νως έκδηλουμένην. "Οσον άφορα έμέ, προ
τιμώ τον όρισμόν τής μικρας έργάτιδος ή
τις λέγει: «Τό σικ.... είναι σικ. Έν πά
ση περιπτώσει εκείνο, δπερ διεκήρι,ξαν πάν
τες μέχρι τούδε, ΕΊΝΑΙ δτι έν φ ή ώραιό
της είναι δώρον φυσικόν, το σίκ αποκτά
ται. Ούδαμοΰ άλλαχοϋ είναι τούτο αληθές 
δσον έν Παρισίοις. Δύναμαι νά ομιλήσω πε
ρί τούτου μετ' αμεροληψίας. 

"Αλλως τε δεν είμαι έγώ δ λέγων ταύ
τα. Είναι μία αυθεντία είς τά ζητήματα 
τής τουοίλέττας, δστις δίδων συμβουλάς είς 
φίλον, δστις άπό ολίγου καιρού είχεν έγ-
κατασταθή έν Παρισίοις και δστις έφοβεί-
το μή ή σύζυγος του, ωραία τις εκ τής 
αλλοδαπής, δέν απόκτηση τδ ΙΙαρισινόν 
σίκ, του εΐπεν: «Tè Παρισινδν σικ είναι 
έν τφ αέρι* αρκεί τις νά το άναπνεύση. 
Μή φοβείσθε, σας λέγω, διότι δέν Θα παρ-
έλθωσιν έξ μήνες και ή σύζυγος σας θα 
είναι είς το αυτό έπίπεδον τής απλής και 
Θελκτικής κομψότητος με δλας έκείνας άς 
συναντώμεν είς τά πρώτα θεωρεία τών Θε
άτρων και τά· ιπποδρόμια». 

Άλλοίμονον δμως! έκατοντάκις άλλοί-
μονον! αί γραμμαί αύται είναι τής μακα-
ρίας εκείνης εποχής τής χθες δτε το σικ 
έθριάμβευσεν δ'χι μόνον απέναντι τής ά-
πλότητος τών αλλοδαπών, άλλα ωσαύτως 
και τής εγχωρίου ώραιότητος. Αι ίδέαι του 
Κυρ. Marcel Pravost, αποστόλου του 
βασιλείου τής κομψότητος, έκυριάρχουν 
τότε. Έν φ τώρα!.... Γνωρίζετε τί κυρι
αρχεί τώρα; Σχεδόν δέν τολμώ νά το ει
πώ. Ό χρυσός και μόνον δ χρυσός. Και 
μή μου αντιτείνετε μέ άΘφον δφος, δτι υ
πάρχουν δρια, άτινα δ πλούτος δέν δύνα
ται νά ύπερβη.—Ή εποχή, καθ* ήν ωραία 
τις κομψευόμενη—ένδεδυμένη μετ5 εξαίρε
του καλαισθησίας—έθαυμάζετο περισσότε
ρον μιας εκατομμυριούχου έοτερημένηςκομ

ψότητος, έξηφανίσθη τέλεον έν τη προσφά-
τψ καταστροφή του αρχαίου γούστου. Κατ 5 

αυτούς τους νεωτέρους χρόνους ή κομψότης 
δέν έχει ούτε δλιγωτέραν ούτε περισσοτέ-
ραν σπουδαιότητα τής ώραιότητος. 

Τά δύο θαυμάσια γυναικεία προτερήματα, 
άτινα μέχρι χθες έμάχοντο πεισματωδώς 
διεκδικοϋντα τήν ήγεμονίαν έν ταίς έρωτι-
καίς κατακτήσεσι, πρέπει νά συνδιαλλαγώ-
σιν είς τδν άλλον κόσμον, «νθα κείνται τό 
§ν παρά τό άλλο, εσαεί θανόντα, φονευ
θέντα υπό του χρυσού. 

Ύμνήσωμεν λοιπόν τόν χρυσόν, δχι μό
νον ημείς αυτοί, δχι μόνον δι' ημάς αυτούς, 
άλλ' ωσαύτως διά τάς άνευ ώραιότητος, άνευ 
χάριτος, σχεδόν άνευ καρδίας άδελφάς μας, 
έκείνας είς άς απονέμει τήν έπί τής γής 
κυριαρχίαν! Ύμνήσωμεν τόν χρυσόν, διαιτη-
τήν τών πολυτελών Θριάμβων!..-. 

Ύμνήσωμεν τον πανίσχυρον χρυσόν, κύρι-
ον τών Θαυμασιωτέρων μονομαχιών! Ύ
μνήσωμεν τόν χρυοόν, ούτινος ή υψίστη 
αλχημεία αντικαθιστά τήν μαγείαν τών ε
ρυθρών χειλέων διά τών ερυθρών ^ουβινίων. 
Ύμνήσωυιεν τόν χρυσόν, δστις γνωρίζει νά 
£ίπτη έπί τών ώμων τών δλιγώτερον ακα
λαίσθητων γυναικών τόν βασιλικόν πέπλον 
τής μόδας! Ύμνήσωμεν χρυσόν έκδικητήν 
τής ασχήμιας, νικητήν του σϊκ—τυράννου 
τής καλαισθησίας— ! 
Έν Άδραμνττίω ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗΣ 

Σπουδαστής Δ ιχαίον 

Πέφτουν τά φύλλα,του Βορρηά τήν δίνη πεθαμμένα 
κι3 χι στάλες άργοστάζουνε χοντρές στά παραθύρια 
ποτάμια κάνουν θάλασσες, λαγκάδια κάνουν λίμνες 
κι* αγριεμένα σύννεφα, χαροκαμένες νύχταις— 
κάπου κατά τάπίστωμα σάν πάψουν οί^χνέμοι 
μέσα στον κάμπο τό γυμνό στές χιονισμένες ροΰγες 
αντιλαλούνε πιατικών φλογέρες παθιασμένες, 
τι ελεγείο θλιβερό στη ναρκωμένη Φύσι!... 
κ' εΧναι χειμώνας!.. Τί κακό θα μας εύρη και 'φέτος 
καυσόξυλα δέν έχομε!., κ* είναι μεγάλη σκόλη, 
στ' αρχοντικό σας ήρταμε νά 'ποΰμε τό τραγούδι 
«Χριστός γεννάται σήμερον έν Βηθλεέμ τη πόλει» 

Σμύρνη ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΛΛΟΝΑΙΟΣ 

* £ W r. 
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Ύπύρξέ 
ποτε ροδή(τρι-
ανταφνλλΐά)υ-
πύ δλως εξαι
ρετικών περι
στάσεων εύνο-
ηθεΐσα. Έ ν 
στενώ δρυμω 
ύπό κλιτύν λό
φου κειμένη, 
έξέτεινε τάς ρί
ζας της εις τό 
προ των π ο 
δών της διαυ
γές ρυάκιον. 
Μικρά κύματα 
μετ ' έρ ω τύλο υ 
φλοίσβου προ 
αυτής σπώντα 

άνέπεμπον προς τήν φιλάρεσκον τό θυμίαμα του 
θαυμασμού των, ενώ αί περί αυτήν άνθούσαι 
μυοσωτίδες μετά τών δίκην παιδικών οφθαλμών 
ανθέων των, τρυφερώς αυτήν ένητένιζον. 

Υ π έ ρ αυτήν έθολούτο ή προφητική φηγός 
και οπόταν κατά τό έαρ ό πλησιέστατος της γεί-
των, ή άγριοκερασέα ήνθει, εύρίσκετο δλως πε-
ριειλιγμένη ύπό ευώδη λευκήν παρθενικήν πε-
ριβολήν. Μακρόθεν ήχει ό κρότος λίθου άλέτου 
και έ φ 9 δσον ό οφθαλμός έξικνεΐτο, καταπρά
σινα πε*ία έξετείνοντο, έ φ 9 ών έν άμίλλη έκρα-
δαίνοντο ζωηραί σιτοκαλάμαι προς τού βου
νού τά πολύχρωμα άνθύλλια. 

"Οπόταν προσήγγιζεν εσπέρας, ήδεν επί το
σούτον θαυμασίως ή κίχλη, ώστε αί δειλαί 
δορκάδες προσήρχοντο δπως τής καλλικελάδου 
ένωτισθώσιν, μέχρις ου κεκμηκυια τέλος και αυ
τή τήν χαρίεσσαν κεφαλήν έν τω πτερώαατι 
υπέκρυπτε, προς σαφές τεκμήριον δτι ή ώρα 
του ύπνου επήλθε. Μόνον αί πυγολαμπίδες έν 
τφ σκιόφωτι τήδε κακεΐσε περιεφέροντο, οπό
ταν δέ ύπέ(? τό ύδοορ ΐπταντο, τά ελαφρά κύ
ματα άπέδιδον τήν εικόνα των, εΐκών ήτις 
τήν ροδήν ύπό άστερόεντος διαδήματος περιέβαλ-
λεν. 

"Υπό πάντων λίαν ευτυχής ή ροδή εθεω
ρείτο , ύπό τοιούτων συντελεστικών τού κάλ
λους της λατρευτών κυκλουμένη — και αυτή 
δέ τουλάχιστον τό έπίστευεν, ουδέ ήτο άλλως 
δυνατόν—αλλά ουδέν ίδ ιον άνθος έφερεν! 

Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
« Α Λ Λ Η Γ Ο Ρ Ι Α " ( * ) 

Είς μάτην αί ήλιακαί ακτίνες ήγωνίζοντο, εις 
μάτην τά κυμάτια τάς φίζας της έφίλουν, μάτην 
ή πρωινή αύρα τρυορερώς τούς κλώνους της πε
ρί επτύσσέτυ—δέ ν ήνθει! Έ ά ν δέ από καιρού 
εις καιρόν ασθενής κάλυς εις άνάπτυξιν προ-
έβαννεν, ουδέποτε κατώρθου ν" άνοιγή. 

Παρήλ&ε τό "Εαρ, τιαρήλ&ε το Θέρος. 
Βαρέα νέφη επί τού ουρανού συνεσωρεύθη-

σαν, παγερός βορράς άπεδίωξε τάς δορκάδας 
βαθέως εις τό δάσος, ή κίχλη άπεπτη προς νό-
τον, άνθύλλια καί μυοσωτίδες από πολλού εΐ-
χον μαρανθή—σιγηλός ό μύλος εκείτο. 

Και ή καταιγις επήλθε μυκο>μένη ανά τάς 
κορυφάς τών δένδρων και προς τήν γήν ταύ
τα κυρτούσα, τά ώχρά φύλλα έν άγρίω χορώ 
έπι τού εδάφους περιεδίνει* επήλθε και έμα-
στίγου τούς κλώνους της μετά μανιώδους ορ
μής επί του βράχου, προς δ ν έζητουν νά άναρ-
ριχηθώσιν* αί οξεία ι άκανθαι έκειντο κρεμάμε
νοι και μέ αίμασσούσας πληγάς' κατέπεσεν ή 
πτωχή ροδή και βαθέως έκλινε, βαθέως ανά 
τό ύδωρ. Και τά κύματα ύπό τού θολού χει
μάρρου όγκοοθέντα έμαίνοντο ύ π 3 αυτήν, ά-
πέσπων τάς ρίζας τα]ς, τύν λυσσώδη άφρόν 
των προς τ α Λ ί ^ έκσπώντα. Ζοφερά τ! νύξ 
επήλθε :;αί ελαφρός παραπονετικός -ψίθυρος ύ -
πέτρεμεν έν τ φ ύδατι, άναμιγνύμενος έν τω 
μυκηθμώ τής θυέλλης!.... 

Νέα ήμερο, άνέτειλεν. Παρήλθεν ή καταιγίς 
και σιγηλόν τό μικρόν δάσος διετέλει. Λευ
κοί χιονώδεις πέπλοι έκάλυπτον τήν έπιφάνει-
αν αυτού. Τήν δ 5 έσπέραν μετά τήν ύπό τού 
λαμπρού ηλιακού φωτός καταύγασιν, οϊ λευ
κοί ούτοι αίθεράϊδεις αρωματικοί πέπλοι ύπό 
τό σκιόφως ολίγον κατ 9 ολίγον βραδέως ήφα-
νίζοντο. 

Και ή ροδή ήν κεκαλυμμένη δ ι 3 ερατεινών 
ανθέων, αλλ 9 εις τούς κάλυκας αυτής ήωρούντο 
δάκρυα 

Κνδωνία ι "Itov 

(*) Τήν εννοιαν ήρύσθημεν έκ ποιητικής δντως 
Γερμανικής παραδόσεως. Τό σύνολον δ* έθεωρήσαμεν 
πρόσφορον δημοσίευμα έν τφ φυλλαδίω τής 1 ης του 
Ν. "Ετους. 
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Α Τ Υ ^ Σ ΕΡΩΣ- ΛΙΗΓΗΜ ΕΚ TOT ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ 

τπο Κ Ω Ν Σ Τ . Π Α Χ Η 

(Συνέχεια έκ τής υπ. αρ. 78 ot)..) 

Δεν είναι αρά γε μία φοβέρα σύμπτωσις κα
ταπληκτικής όμοιότητος!... 

ΠαρουσιάσΟη πρό τών οφθαλμών μου ή νεά-
νις τοο Φαλήρου! 

Ή αγγελική εκείνης μορφή έν τή μια καΐ 
μόνη αύτη στιγμή, καθ 9 ήν έκέΙ κάτω τήν εί-
δον,' είχε καλώς έντυπωθή έν rft μνήμη μου, 
καΐ ήδη τήν ανεγνώριζον. Εΐχον ενώπιον μου 
τήν θεάν έκείνην... 

"Οχι! δεν έχώρει αμφιβολία. Αυτή ήτο. Ι 
δού ή αυτή ξανθόχρυσος κόμη, τδ αυτό κρι-
νόλευκον πρόσωπον, οί αότοί γλυκείς και γο
ητευτικοί οφθαλμοί, το αυτό άγαλματώδες σώ
μα, ή ιδία τέλος είκών, τήν οποίαν ό φίλος μου 
περιέκλειεν έν τω έγκολπίω του, ή είκών τής 
Παναγίας τοϋ Ραφαήλ! 

Ακουσίως έστράφην προς τον φίλον μου. ΚαΙ 
αν μοί έμενεν έτι ίχνος τι αμφιβολίας, ή στάσις 
αύτοΰ μοί τήν διέλυσεν. 

"Ορθιος εκείνος καί ωχρός ώς νεκρός, στη
ριζόμενος επί τοο παραθύρου και έχ<υν τήν ά-
ριστεράν χείρα έτι,Ι τής καρδίας, παρετήρει μέ 
άχόρταγον βλέμμα τήν νεανίδα ταύτην, ήτις ή 
δη είσήρχετο δι 5 έλαφροο και χαριεστάτου βή
ματος έν τη αίθούση. 

"Ολαι αι άλλαι καλλοναί, αΓτινες πριν διή-
γειρον τον θαυμασμόν, ώχρίων ήδη προ τής νέ
ας καΐ θεσπέσιας ταύτης καλλονής, ώ; ώχριώ-
σιν οί αστέρες έν τη εμφανίσει τής σελήνης. 

Έφαίνετο έν μέσω αυτών ώς μία βασίλισσα 
μεταξύ τών δούλων της. 

Ψίθυρος θαυμασμοϋ διεδέχθη τήν έμφάνισίν 
της και πάντες έστρεψαν προς αυτήν τά βλέμ
ματα, βλέμματα θαυμασμοο έκ μέρους τών αν
δρών, άλλα καΐ υποκρυπτόμενου αναμφιβόλως 
φθόνου έκ μέρους τών ομοφύλων της. 

Δέν ήξεύρω διατί, άλλ 9 ήσθάνθην αίφνης μί
αν αόριστον μελαγχολίαν πιέζουσαν τό στήθος 
μου. 

'Ωσεί ή καρδία μου προησθάνετο τό θλιβε-
ρόν τέλος τοο παραδόξου αύτοΰ έρωτος τοο φί
λου μου προς τήν κόρΥιν έκείνην, θα ηύχόμην 
δπως ή τυχαία αύτη συνάντησις έν τή αίθου
σα ταύτη μή έγένετο! 

Έσπευσα προς τόν φίλον μου. 
Ούτος Γστατο εισέτι δρθιος καΐ συγκεκινη-

μένος, παρατηρών μέ άπληστον δμμα τήν νε
ανίδα. 

Ουδέ κάν αντελήφθη τήν προσέγγισιν μου. 
— Α λ έ κ ο ! τφ λέγω. 
ΈΙς τήν φωνήν μου άνεσκίρτησε, καΐ στρα

φείς πρός έμέ: 
— Τήν είδες; μοί λέγει σχεδόν ύψηλοφώνως 

καΐ χωρίς νά περιμένη νά τώ ομιλήσω. 
—Τήν είδον, τω απαντώ, καθώς είδον καΐ 

κάτι άλλο. 
—Τί; μέ έρωτα μετά περιέργειας. 
—"Οτι κάμνεις ώς μικρόν παιδίον! 
— νΩ! έάν έγνώριζες τί αισθάνομαι τήν στιγ

μήν ταύτην έν τη καρδία μου, μοί λέγε:, έάν 
έγνώριζες ποία συγκίνησις μέ κατέχει! 

Ή θέα της μοί έφώτ^ε τά 'ύοφερά σ*ό:η 
τής καρδίας μου και μία άρρητος ήδυπάθε'.α 
διεχύθη *¥ αυτή. Ό π ο ί α ευτυχής σύμπτωσις, 
φίλε μου, καί έγώ π α ρ ' ολίγον νά μήν έλθω! 
"Ω/ πόσον τήν στιγμήν ταύτην είμαι ευτυχής! 
Μοί έρχεται νά τρέξω και νά πέσω γονυπετής 
είς τούς πόδας της καΐ νά τής εκφράσω τόν ά 
πειρον καΐ θείον ερωτά μου. 

Καί τάς λέξεις ταύτας συνώδευσε μέ χαρα-
κτηριστικωτάτην χειρονομίαν. 

—'Αλλά πρόσεχε! τω λέγω, θά σέ Ιδούν! 
—Τί μέ μέλει, μοί άπαντα* είμαι έτοιμος νά 

διακηρύξω είς τόν κόσμον όλον τόν έρωτα μου.... 
Οί αρμονικοί ήχοι τής ορχήστρας διέκοψαν 

τήν συνομιλίαν μας. 
Ό χορός ήρχισε καί τά ζεύγη έστροβίλιζον 

ήδη ζωηρώς έν τή αίθούση, έγώ δέ άπεμα-
κρύνθην τοϋ φίλου μου, είχον δώση πρόσκλη-
σιν διά τόν πρώτον χορόν ε'ς τήν οίκοδέσποι-
ναν. 

Ό ; ρώτος χορός έτελείωσε καί ό φίλος μου 
ουδόλως ήγέρθη τής θέσεως του. 

Έπορεύθην πρός αυτόν. Ά λ λ 9 ή μεγαλύτε
ρα έκπληξις μέ περιέμενεν. 

Ό φίλος μου δέν ήτο εκείνος, δν πρό ολί
γων λεπτών άφήκα. Σπουδαία μεταβολή είχεν 
έπέλθτβ είς αυτόν. 

Οί οφθαλμοί του έξέπεμπον παράδοξόν τινα 
λάμψιν καί ζωηρόν ερύθημα έκάλυπτε τάς πα
ρειάς του, ένφ εν μυστηριώδες μειδίαμα έπήν-
θει έπ! τών χειλέωντου, κρο<35λίπο"ηοζ με π λ η -
σιάζρντα πρός αυτόν. Ή μορφή του, τέλος, ή 
συνήθω: τοσούτον μελαγχολική καί σκυθρωπή, 
έξέφραζεν ήδη μίαν άνεξήγητον δι' έμέ χ α -
ράν. 

Τόν έπλησίασα, καί πριν ή προφθάσω νά 
τώ εκφράσω τήν έκπληξίν μου καί νά τόν ε
ρωτήσω τό αίτιον τής τοιαύτης μεταβολής του, 
μέ έλαβεν έκ τής χειρός. 

— Έ λ θ έ . μοί λέγει* έχω νά σοι αναγγείλω 
ευχάριστα νέα. 

Τόν ήκολούθησα περίεργος. 
—Έξήλθομεν τής αιθούσης καί εισήλθομεν είς 

τι παρακείμενον οωμάτιον. 
— Ά ς καθή-Σωμεν, μοί λέγει, ^ ω · καθε-

σθείς πρώτος επί τίνος ανακλίντρου. 
("Επεται συνέχεια) 
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Μ Λ Γ Ω Ν ΕΙΑ 

Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Α 

Ό λήξας μην δεν εσημείωσε σοβαράν μετα-
βολήν της διεθνούς πολιτικής. Μόνον ή διπλω
ματική μονομαχία των δυο Τριπλών έξεδηλώ-
θ η έντονώτερον. 

Και ή διαφωνία αΰτη ή από πολλού λαν
θάνουσα μεταξύ Τριπλής Συμμαχίας και Τρι
πλής συνεννοήσεως κατέστη από τίνος ριζική έ-
πι τριών προπαντός σημείων. 

Πρώτον τό ζήτημα της εν Τουρκία στρατι
ωτικής Γερμανικής αποστολής, δ ι 9 ής ή Γερ
μανία ανακτά πλήρη καί άκεραίαν την προ-
τέραν αυτής θέσιν εν Τουρκία εκμηδενίζουσα 
σχεδόν την 'Ρωσικήν φιλίαν, τής όποιας 
ό Τσαρικώφ άλλοτε ύπήρξεν ό ένθερμος θι
ασώτης και δημιουργός. 9 Από τής εποχής του 
βαρώνου Μαρσάλ τού γίγαντος Γερμανού δι^ 
πλωμάτου ή Γερμανία πρώτην ήδη φοράν έ-
πανευρίσκει εις Σταμπούλ τήν άφοσίοησιν και 
εμπιστοσύνην, ήτις σχεδόν ειχεν έξατμισθή 
κατά τάς προσφάτους περιπέτειας. Εις τό ζή
τημα τής αποστολής ταύτης ή Τριπλή Συνεν-
νόησις μετά Ιπίμονα διαβήματα ΰπέκυψεν εις 
τήν άντίδρασιν τού αντιπάλου συνόυασμού, ή 
?έ 'Ρωσία έγκαταλειφθεΐσα την τελευταίανστιγ· 
μην υπό τώ^ φίλων της έσωσε μόνον τήν φ ί 
λο ΐΊ,μίαν της. "Οχι όλιγώτερον ύπεχώρησεν ή 
Τριπλή συνεννόησις εις τό ζήτημα τού καθορι
σμού των Νοτίων 9 Αλβανικών ορίων. Ή πο-
λυθρύλλητος 'Αγγλική πρότασις ικανοποιεί σχε
δόν λήρως τάς Τταλί/ΐάς αξιώσεις τάς προ-
βληθείσας υπό τού Κυρηναίου μετά επιμονής 
άδ\>σωπήτου. Ό Σερ Έδουάρδ Γκρέϋ έθεώ-
ρησε τήν ύποχώρησιν ταύτην ώς ύστάτην θυ -
σίαν εις τον βωμόν τής ειρήνης, Ή πρότασίς του 
δι* ής εσφαγιάζοντο τά δίκαια διακοσίων χιλιά

δων Η π ε ι ρ ω τ ώ ν τυχούσα τής έγκρίσεωςκαί τών 
δύο άλλων δυνάμεων τής Τριπλής Συνεννο
ήσεως κατέφερεν έξαιοέτως όδυνηρόν κτύπημα 
εις τούς Έλλ.ηνικοος κύκλους. Παραδόξως Ομως 
ή Τριπλή Συμμαχία ώς γρανιτώδες Bloc εν 
τή ταύτοσήμω απαντήσει της άπαντα καταφα
τικούς εις τό πρώτον μέρος τής 9 Αγγλικής προ
τάσεως δεχόμενη τον γενόμενον καθορισμόν 
τών ορίων τής Βορείου Η π ε ί ρ ο υ , άλλ 9 ΙπΙ τού 
δευτέρου μέρους τής προτάσεως τού άφορών-
τος τό Ντ)σιωτικόνζήτημα τηρεΐ σιγήνχαρακτηρι-
στικήν. 

Γενικώςφρονεΐται δτιεπΐ.τούνησιωτικού ζητή-
ματοςή'Αγγλικήπρότασι^θάμείνηάμετάβλητοςκαι 
•da καταστή υπό πάντων παραδεκτή, ή δέ Τρι
πλή Συνεννόησις δεν θέλει παραστή εις θέσιν 
ΓξΓυτελίΓττικήν άτέναντι τού κυνισμού τών 
όψιπλούτων τής Ρώμης. 

Άλλα τό Νησιωτικόν πρόβλημα ένέ/ει και 
έτερον δυσάρεστον στοιχεΐον τό ότι καθίστα ά' 
δυνατόν τήν όμαλήν έξέλιξιν τών Έλληνοτουρ-
κικών σχέσεων. 

Και ή άρθογραφία τού "Οθωμανι
κού τύπου είναι κατηγορηματική. Ό Όθοο-
μανισμός ζητεί τάς νήσους και φρονεί δτι δ ι 9 

αυτόν τούτο είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. 
Δια ταύτα έχαιρετίσθη ενθουσιωδώς διά φλογε
ρών άρθρων και πανεθνικής χαράς ή αγορά τού 
Βραζιλιανού Θωρηκτού « Τ ί ο ν Τανεΐρον» υπό 
τής Όθωμανικής Κυβερνήσεοκ. Ή εΥδησις τής 
αγοράς τού Ισχυρότατου τούτου σκάφους πα-
ρήγαγεν ανησυχίας εΤς τινας έν Ευρώπη κύ
κλους ώς τεκμήριοντής ασάλευτοι» αποφάσεως τής 
Πύλης όπως διεκδίκηση τάς νήσους επιτυγχά
νουσα τήν ύπεροπλίαν, εν Ελλάδ ι δέ αληθή 
άγωνίαν. Άλλά τήν άγωνίαν ταύτην διεσκέδα-
σαν αί καθησυχαστικαί δηλώσεις τού "Ελληνος 
πρωθυπουργού κ. Βενιζέλου. 

Α Π Τ Η Κ Α Ρ Δ Ι Α 

Στή γιορτή "τής άγαπηιιένης μου Ιωάννας Μαρινάκη 

Ζωντάνεψε με μιας το ώμμορφο λουλούδι 
πονχε παγώσει ή λνσσα του Βορρηά 
γλυκό τάηδόνι τόνισε τραγούδι 
γΐατί ό ήλιος μία αχτίδα έστειλε γλυκεία 
Kai ή καρδιά μου γΐατί αναγαλλιάζω; 
γχατί ιιέσ'τό σκοτάδι που μέσα τον τη κλεϊ 
κάποια αύγοϋλα ξαφνικά χαράζει 
τή -καταχνιά σιγά σκορπώντας τή πυκνή; 
Μην είναι όνειρο, πόθος, ελπίδα 
παληά ανάμνηοι που ξεπετφ 
μέστ*άλνωτα τα χιόνια σαν αχτίδα 
π3 αθέλητα τή κάνει να οκιρτφ; 

—Κ3 ανοίγοντας τα φύλλα τής καρδίας μου ενα ενα 
που ο καιρός τ α χλώμιασε ωσάν έμε κι αυτά· 
βλέπω στα φύλλα του τα καινουργιογραμμένα 
τό ονομά σου διάπλατο με γράμματα χρυσά. 
Μα /.ιέσ3 απ* τα βαθεΐά ενα *. θυμήσου» 
μια σιγανή κι* απόκοσμη λαλιά 
μου λέγει: «ή γιορτή της ε ί ν α ι και εύχύσον 
εύχήσου, στήν αγάπη σου, χρόνια πολλά». 

Μοσχονήσια ΣΤΑΣΑ Κ Α Ρ Α Ϊ Σ Κ Α Κ Η 
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ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α 
,,ΠΟΥΣΙΚΗ,, 

Ή «Μονσιχή» το μοναδικυν είκον ογραφημένον Μον-
σικοφιλολογικον Περιοδικον μετσ, τεμαχίων φωνητικής 
και "Οργανικής Μουσικής εκδιδόμενον από διετίας εν 
Κων]λει υπό τον διακεκριμένου λογίου κ. Γ. Δ. Παχ-
τίκον, Φιλολόγου και Μουσικού, μέλους τής3 Ακαδημείας 
τής 'Ρονέννης, σννεπλήροίσε δια τον τεύχους του Δεκεμ
βρίου τό Β.' "Ετος τής εκδόσεως τον. 

Τήν σπουδαιότητα του έν λό·γω Περιοδικού κάί τήν λαμ-
πράν αυτού σταϊιοδρομίαν ανά τό Πανελλήνιον άπας ό 
κόσμος τών Γραμμάτων έξετίμησε καί γηθοσννως έχαι-
ρέτισε διότι αποτελεί μοναδικήν έξαίρεοιν ό ευγενής προ
ορισμός τον περιέποντος τήν ιΕντέρπην* τήν Μονσαν 
έκείνην ήτις εξιδανικεύει τον άνθρώπινον βίον μνοταγω-
γονοα αυτόν μετά του θείον και αιρουσα αυτόν εις σφαί
ρας ίδανικάς. * Αλλά καΧ ή Μοϋαα έτυχε του καταλλή
λου μυσταγωγού' ό διευθύνων τό Περιοδικον κ. Παχ-
τϊκος, άνήρ ενρντάτης μορφώσεως καθιστά αμέσως άν-
τιληπτήν τφ αναγνώστη τήν μεθοδικήν κατάταξιν τής ν-
λης ώς και πάσας έκεένας τάς άρετάς αιτινε* προδίδουν 
άξιόζηλον φιλοπονίαν τής Διενθύνσεως ου μην άλλα και 
καταδεικνύουν οτι μόνον 6 κ. Παχτϊκος έτύγχανεν ενδε
δειγμένος δια τό βαρύ τής Διενθύνσεως έργον. Εντός μιας 
μονής διετίας ή «Μοναική» κατώρθωσε νά παράσχω εις 
τούς μου'ίΐκοφιλους 650 σελίδας λίαν ενδιαφερόντων μον-
σικολυγικών άρθρων καί επικαίρων είδήσεα,ν, 283 Ελ
ληνοπρεπή μουοουργήματα εις άμφοτέρας τάς παραση-
μαντικάς γεγραμμένα και 120 καλλιτεχνικάς εικόνας ενθα 
πιστώς καϊ ήδέως έγκατοπτρίζεται ή Οικογένεια, ή Εκ
κλησία, ή Σχολή, τό ύγιες Θέατρον καί έν γένει ό ιδι
ωτικός και εθνικός ημών βίος καί τών σνγχρόνων πε-
πολιτιαμένων λαών. 

Και ταύτα πάντα νπό τάς γνωοτάς εκτάκτως άντι-
ξόονς περιστάσεις καθ3 ας πολλά Περιοδικά ήναγκάσ&η-
σαν ν ' άνακόψονν τήν εκδοσίν των, έν ω ό ακατάβλη
τος ζήλος τον κ. Παχτίκον νπερέβαλλε νικηφόρως πάν
τα τά κωλύματα. 

Ό «Αιολικός Αστήρ* ον ή αρχή τής εκδόσεως του 
ταυτόχρονος σχεδόν τυγχάνει προς τήν τής «Μονσικής* 
χαιρετίζει μετά συγκινήσεως και χαράς τήν λαμπράν δι
ετή πορείαν τον Ιίεριοόικοϋ και αποτείνει τι μάλλον εγ
κάρδια συγχαρητήρια προς εον πεπννιιένον Διευ&υντήν 
αυτού έπευχόμενος οπως είς μήκιστον ή ϋεία τον Μον-
σηγέιου Απόλλωνος τέχνη όιά τής * Μουσικής* διαχέη 
ανά το Πανελλήνιον τους ήδεις και έναρμονίους φθόγγους 
ιης, έν τω προσώπω τον κ, ΙΙαχτίκου τον Περιοδικού 
τυχόντος ου μόνον διευθυντού έξιδιασμένης ικανότητος 
αλλά και ανδρός έμφορονμένον νπό υγιών καί ευγενέστα
των αίσ&ημάτων. 

.«ΝΕΑ ΖΩΗ,, 
Τοιούτον τίτλον φέρει τό άπό τίνος έν τή καλλιμόνφφ 

Σμύρνη εκδιδόμενον εβδομα^ιαϊον Περιοδικον. Ό Αιο
λικό* Αστήρ, παρακολου&ών μετ ενδιαφέροντος πασαν 
φιλολογικήν κίνηοιν εύφροσύνως χαιρετίζει τήν εμφάνι-
σίν τον και συγχαίρει τούς φιλόμουσους κ. κ. Σ. Κ.ον 
κυντζάκην, Φ. Οίκονομίδην καί θ. Δανιηλίδην τούς 
άναλαβόντας τήν διεύ&νναιν του εύέ^τιδος Περιοδικού. 

ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 
Μετά πολλής χαράς άναγγέλλομεν τους άρραβώι ας του 

εν Σμύρνη καλλίστου νέου κ. 
Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ Ε Π ΑΘΑΝΑ2ΘΥΛΑ 

ενφημότατα γνωστού εν τφ Έμπορικψ ; ; α ί Βιομηχα
νικά κόσμω, μετά τής χαριτοβρύτου :;α: δια ιζολλών 
προτερημάτων κεκοσμημένης δεσποινίδο; \ 

Ε Λ Ι Σ Α Β Ε Τ Α· Γ Ο Υ Τ Α 
τ ής εγκρίτου παρ* ήαϊν οικογενείας. 

Ό «Αιολικός Άοτήρ» γηΟοσύνωζ χαιρετίζων τήν εν-
οίωνον ανταλλαγή}· τών δακτυλίων τή: μνηστείας συγχαί
ρει εγκαρδίως έπευχόμενος δπως έν -Ιιαχεϊ γαιοετίση Μί&': 
τήν διά τον Ύμεναίου συνένωσιν ιών δύο εναρμόστων 
καί κατά πάντα αντάξιων άλλήλ >:* νεαρών σνμπα&ών 
πάρξεων. 

ΦΩ,ΦΩί ΓΕΟΡΓΙΑΔΟΥ 
Πρωταγωνίστρια τον έν Κυδωνίαις * ελληνικού 

Δραματικ€ν Φιάσον. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΙΗΗΣΙΣ 
Ή πόλις μας ήτις άπό μακρού ώς εκ τών περιστά

σεων έστερεϊτο θεάτρου, φιλοξενεί άπό τίνος ττν Δρα-
ματικόν θίασον ιής κυρίας Φωφώς Γεωργιάδον ήτις 
δεδοκιμασμένη ή&οποιός καί μετ3 επιτυχίας υποδυόμενη 
προσελκύει άρκετέν κόσμον όστις διέρχεται ώρας ευχά
ριστους έκ τής νπό τον θιάσου επιτυχούς διεξαγωγής 
τών θεατρικών έργων. 

Άλλ" έκ παραλλήλου καί ό παρ3 ήμΧν Κινηματογράφος 
έφιλοτιμήΰη οπως Οιά μεταρρυθμίσεων έπιφέρη αισθητήν 
βελτίωαιν, οντω δε κατ3 αύτάς θεαματικώταται ταινίαι 
έξελισσόμεναι τέρπονοι προσελκύουσαι τούς φιλοθεάμο-
νας ο τίνες κατά τάς Έορτάς θέλουσιν εχει δύο ώραια 
κέντοα αναψυχής άλλα καί ωφελείας: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ 
καί τόν ΚΙΝΗΜΛΤΟΓΡΑΦΟΝ. 

ΣΤΟΝ "2Φ0Ν0Ν 

Ό Χρόνος εινε άπειρος 
πού τελειωιιό δεν εχεί' 
Γήν, ονρανον και θάλασσαν 
αυτός μόνος συνέχει. 
3Εκ μηδενός διέπλασεν 
Ούράνιον τό σχήμα, 
"Αστέρας, Νεφελώματα 
με λα^ιπυρίζον σήμα. 
Τις δύναται νά φαντασθη 
τήν εννοιαν τού Χρόνου, 
Δίχως ρίγος θανμασμον 
συνάμα δέ μετά πόνου. 
Διότι τήν οντότητα 
ονδέν οντος λογίζειΧ 
3Αλλ* ώς μηδέν μας θεωρεί 
καί καταλογίζει! 
Προ τού μεγαλείου σον, 
ΧΡΟΝΕ, γοννπετονμεν, 
καί με τατείνωσιν πολλήν 
τήν εννοιαν σον αίτονμεν. 

Κνδωνίαι ΤΑΝΤΑΛ ΟΣ. 
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Ο Π Ο Υ Τ Υ Χ Η δ η δσα λένε είνε κουροφεξαλα. 
— ΚαΙ έτσι έδηλητηρίασε την άγνήν χαράν 

— Αρχιμηνιά κι' 'Αρ 0 

χιχρονιά 
—KC αρχή Καλός σας ο 

Χρόνος. 
— Αυτά τα λόγια θα βοΐ-

ζουν ι τ ' αύτνί μα ; δλην 
την παραμονήν του Ν . " Ε 
τους. •"·· ν ί 

— Έ γ ώ δ* εύχομαι • ό χ ι 4 

μόνον ν ί ι τ ' άκούσωμεν άλ- ? 
λα να πραγματοποιηθώσιν 
κΐ ' δλαι αί εύχαί του Αϊ 
Βασίλη μαζί μέ τα δώρα 
τα όποια φέρνει. 

— Έ ν ώ αλλ . η άπιστοι πιστεύουν δτι τα α
γαθά τού κόσμου τα φέρνει ή τυφλή Τ Υ Χ Η . 

— Ί "ην οποίαν βλέ;ιετε επάνω εδώ. 
—Σκορπιζουσαν πλούτη Ο Π ϋ Γ Τ Υ Χ Η . 
— Ά λ λ α u'yû δα καΐ \ιάζ πιστεύομε ν ν α πάς 

εύνοήτη . 
— \ \ φ ο ϋ τήν τιμώμεν και την έχωμεν στην 

στήλτιν αυτήν. 
— Και ότι θα μισανοίξη έπι τέλους λίγο τό 

ματάκι της από κάτω απ"" τό μανδήλι. 
— Και θ α ρίψη εις όλους τους άναγνο>στας 

της στήλη; αυτής τα πλούσια δώρα της. 
— Άλ/ . έω ; θ α τήν πετάξωμεν από ψηλά. 
— Και θ<* τήν ζεύξωμε σέ κανένα ροδάνι 

να γυρίζη σα μουλάρι μέ δεμένα τα μάτια. 
- - Δ ι ό τ ι καθώς λέγει και μ ί α παροιμία «καϊ 

61 "Αγιοι ΰ·ένε φοβέρα». 
— Ιίολλώ μάλλον μ ί α θεόστραβη Τ Υ Χ Η . 
— Ά λ λ 3 ά ; ελθωμεν στον Αϊ Βασίλη και 

τα δώρα του. 
—Τόν όποιον λατρεύουν τα μικρά παιδιά. 
—Διότ \ τούς φέρνει τα παιχνιδάκια και τα 

γλυκύσματα. 
— Ό μικρόκοσμος της Δυτικής Εκκλησ ίας 

έχει τα Χριστούγεννα—Noë l . 
— Τ ή ν νύκτα τών Χριστουγέννοον πιστεύουν 

δτι έρχεται ό μικρός Χριστός έπάνιο εις ε να 
εύμορφο γαδο .ράκι και τούς φέρνει τα δώρα 
του. 

— Κ α ι δτι τα βάζει μέσα εις τα παπουτσά-* 
κια των. 

— Δ ι ' αυτό φροντίζουν μέ συγκίνησιν τα μι
κρά και τα θέτουν στή γωνιά τού δωματίου. 

— rjîvai δέ τόσον βαθειά ριζωμένη ή πε
π ο ί θ η σ η τών μικρών δτι κατεβαίνει ό Χριστό; 
από τό τζάκι τα Χριστούγεννα και τούς φέρνει 
δώρα. 

— Κ α ι μέ τόσην συγκίνησιν και λαχτάρα ν ση
κώνονται τό πρωι δια να ιδοδν τί τούς έφερεν 
ό Χριστάκης. 

—"Ωστε ή Γαλλική Κυβερνησις έπετίμησε 
μίαν δασκάλα ν ή οποία εις τήν τάξιν της εί
πε ν εις τάς μικράς μαθήτριας της δτι ο Χρι
στός δεν έρχεται μ έ δώρα τα Χριστούγεννα, και 

τών μικρών παιδ ιών . 
— Έ ν 3 φ αυτή ανεδείχθη σπουδαία ξυλόσο-

φος. 
— Εις δέ τήν "Αμερικήν, Γερουσιαστής υπέ

βαλε νομοσχέδιον δ ι ' ού κατεδικάζετο εις βα
ρύ πρόοτιμον πάς δστις ήθελεν άποπε ιραθή 
νά διάψευση εις τάς τρυφεράς καρδίας τών παι
δ ιών τός ιεράς και συγκινητικός αύτάς πεποι
θήσεις των. 

— Έ θ ε ώ ρ η σ ε δηλ. τήν πράξιν ώς ίεροσυλίαν. 
— Και μήπως δέν είνε; 
—"Ας άφήσωμεν λοιπόν και τών ιδικών μας 

μερών τά παιδιά νά έχωσι τάς αγνός των πεποι
θήσεις στον Αι Βασίλη. 

— Ά λ λ 3 ά : έλθωμεν και εις τά παιχνίδια τών 
μικρών. 

—Μέ τι λαχτάρα τά περιμένουν! 
— Π ρ ο δύο τριών α ιώνων ήσαν άκριβώτατα. 
—Μερικά έξ αυτών εΐχον φθάσει εις τό π ο 

σόν τών είκοσι χιλιάδων λιρών, προωρισμένα 
δ ι" ήγεμονόπαιδας. 

— Έ ν φ τώρα μέ εκατόν μόνον φράγκα ' μ π ο -
ρεΐτε ν ' αγοράσετε μικρόν μηχάνημα ασυρμά
του τηλεγράφου. 

— ? Ω ς κ α ι άλλα πολυποίκιλα παίγνια σχετικώς 
εύθηνότατα. 

— Συνδυάζοντα τήν μάθησιν προς τό παίγ
νιο ν . 

—Αυτά γΐά τά παιγνίδια. 
— Ά λ λ α διά τά άλλα δώρα, τά χρηματικά; 
—Μούτρα πού σύδέ στον ύπνο σου είδες 
— Τ ό Ν . "Ετος θ ά τά ϊ δ η ς χαριεντιζόμενα 

και ρίχνοντα λοξάίς έρωτικαΐς ματιαΧς στά χέρια 
και στή τυέπη σου. 

—Αυτά έχει ή "Αρχιχρονιά 
— Ά λ λ α μή λυπεισθε! 
—Δίδετε δεξιά καϊ αριστερά! 
— Τ ή ν Τ Υ Χ Η Ν τήν έχομε δεμένη 9 ψηλά 

στή στήλη. 
— Κ α ι προ παντός νάχετε γελαστά πρόσωπα 
— Τ ό άπαιτ ι ϊ ή Αρχ ιχρον ιά . 
— Τ ώ ρ α ! πο ιο ; θ ά γελάση τελευταίος, 
—Αυτό ό Νέος Χ Ρ Ο Ν Ο Σ θ ά τό δείξηϊ 

ΧΕΑΙΔΩΝ 

j t r í é w o c Χ Λ Ι Ά Λ Α Μ . Γ . Β Α Φ Ε Ι Α Δ Η Σ 

si 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΙΚΙΑΚΩΝ 
MXflPIKQN ΚΑΙ ΨΙΛΙΚΩΝ 

S n i C P O ì C Λ . Κ Ο Υ Ί ί Ο ΐ ' Τ Ο Ι · 

Μεγάλη παρακαταθήκη Κονιάκ Ελληνικών εις βαρέλια και φιά-
λας. Τούμι Αμερικής, Τούμι Μαύρο Μπράντι, "Ολγα, ήδύποτα ε
κλεκτά (liqueurs), Κρασιά Τονωτι*α Άτζιτήρηείς (ριάλας. Γάλα και Φα-
ρίνα Νεστλε, Φωσφατίνη. Μεγάλη συλλογή, είδαν γραφείων, και σχο
λείων. Μεγάλη συλλογή δελταρίων (Cartes Postales), πάμφθυνα. 

Τό κατάστημα τούτο εΐναι το μόνον που πωλεί δλα του τα εϊδη ό
σα όσα ακολουθούν τό σύστημα έ ν τ η κ α τ α ν α λ ώ σ ε ι τ ό Κ έ ρ 

δ ο ς . 

Κατ'αύτας μάλιστα παρελήφθησαν είδη πρωτοφανή δια τήν πόλιν 
μας, χάριν τών εορτών. 

Εις ^ τό άνω πάτωμα εσυστήθ-η π ρ ό σ κ α ι ρ ο ν τμήμα υαλικών, και 
θα πωληθούν σχεδόν δωρεάν, άγοράσας κατ' α ύ τ α ς τ α εμπορεύματα 
του κ. Γ. Ποδαρίδου, και επειδή δ έ ν εΐναι ε ί δ ο ς τ ο ύ καταστήματος 
θα πωληθούν δσα δσα. 4 12 
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Efl ΤΩ ΕΙΑΙΚΩ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ 
Ν Ε . Σ Π Τ Γ Ε Λ Η Π Λ Η Σ Ι Ο Ν Π Α Ζ Α Ρ Ι Ο Υ 

Ευρίσκονται και πωλούνται εις τιμάς ώρισ-

μένας καί~εκτός παντός συ%αγωνισμού. 
Κατάστιχα τού περίφημου Εργοστασίου 

Edler et K r í c h e και διαφόρων άλλων ποιο
τήτων. Βιβλία Κόπιας, Πρέσιαι, Φάχελλοι, 
Μελάνια, α τα νια τά εϊδη χαρτικών και χρει
ωδών Σχολείων εις πλουσιωτάτην συλλογήν. 

Τεντεράκχα Τσέπης, έκτακτος συλλογή χάρτ 
ποστά λ νεώτατα σχέδ ια δ ιαφόρων πο ιοτήτων 
Ήμεροδεΐχται χρωματιστοί νεώτατοι και Βλόκ 
μέ τραγουδάκια nal Μαγειρικής 

Μουσαμάδες Πατώματος Linoleoum εις 
διάφορα φάρδη μέχρι μέτρων 3,66. Μουσα
μάδες Τραπεζαρίας και διαφόρων άλλθ)ν ποι
οτήτων, Χαρτιά τρασπαράν διά τζάμια Χαρ
τιά Τουαλέττας,Χαρτία δι' Αμπαζούρ Μου
σαμάδες και χαρτία διά ράφια στόρ«α διά 
παράθυρα διαφόρων ποιοτήτων, διάφορα ψι
λικά, Αποικιακά, Βαχαρικά και πλείστα άλ
λα είδη. "Ορος Καταστήματος. 

év τη καταναλώσει 
τό κέρδος 

ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ 

& ίςΟΣΙΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΗ 

ΕΤΣΤΡΑΤ. 1 IDI. ΜΜΟΐ 
Ε Ν Κ Τ Δ Ω Ν Μ Ι Σ 

Διαρκής και πλούσια παρακαταθήκη 

διαφόρων Κοσμημάτων χρυσών και αρ

γυρών επίχρυσων και επάργυρων καϊ δι

άφορα εΐδη οικιακής χρήσεως, εις τιμάς 

εκτός συναγωνισμού. 

Έν τω αύτω καταστήματι κατασκευ

άζονται κοσμήματα επί παραγγελία ε

φάμιλλα τών Ευρωπαϊκών. 

Εργασία ήγγνημένη 

ΤιμαΙ λογιχώταται 

1—3 



Τα καταλληλότερα πρωτοχρονιάτικα ΔΩΡΑ 
ρίσκονται 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΡΟΛΠΟΠΟΥΛΟΥ 

ΡΠΜΠΟΠΟΥΛΟΥΙ 
ΕΙΔΗ 

ΕΠΤΕΡΙΙΜΟυ! 
ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑΐΙ 

Δ Α Ν T E Λ Α Α Ι 

Κ Ε Ν Τ Η Μ Α Τ Α 

ΥΛΙΚΑ 


