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Κ Γ Ρ 1 Α Κ Α Τ Ι Κ Η
K l ’F ÍA KA TI KH

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜ ΑΤΑ

AETKLOl ΔΟΥΛΟΙ
Άπό τό παράθυρον τού γραφείου μου τήν παρα

κολουθώ μήνας ολοκλήρους τώρα.
Είναι ή μικρά υπηρέτρια τής γειτονικής μου οί- 

κίας.
Δεκαετής είναι δέν είναι. Παχουλή όμως. Ίσως 

νόστιμη, ίσως ωραία, ίσως άσχημος. Έχει τό θαμβόν 
εκείνο χρώμα τής έπιδερμίδος τού προσώπου τό τόσον 
σύνηθες εις τάς γυναίκα; τών αγροτικών πληθυσμών. τό 
έμποδίζον σε νά σχηματίση; σαφή ιδέαν. ϊ π αυτό 
ή ωραιότερα γυναίκα ομοιάζει με απλυτον κρύσταλ
λον ποτηριού έπ'ι του όποιου δεκάδες μπουκωμένων 
στομάτων άφήκαν τά ίχνη των καί έκατοντασες λι
γδωμένο»/ δακτύλων τ’ άποτυπώματά των Χυμπαθής 
όμως πάντως, με τας αιωνίως άνασκουμβωμένας χει 
ράς της, ερυθρά; ώς αίμασσούσας μέχρι τού άγκώνος.

Τήν παρακολουθώ μ.ήνας ολοκλήρους τιόρα μετά 
πείσματος φθάν ντος αεχρι ψυχώσεως, Ήλων να 
ίδώ, νά προφθάσω έστω διά αίαν στιγμήν τά; χει- 
ρας αύτάς κενάς, τούς βραχίονα κρεμαμένους αδρανείς 
Καί δέν τό κατό>ρθωσα έως τώρα.

Τούς πελωρίους τε εκεδες του πετρελαίου, διά τών 
όποιων άναιβάζει τό νερό·/ από της αυλής κάτω εις 
ύψος είκοσι περίπου σκαλο τατίων,διαδέχεται τό καλα- 
θιον τών δψωνίων καί τούτο άμέσως ένα πελώριον άω
ρον, διετές περίπου, δόιδεκα τουλάχιστον όκάοων βά
ρους, ίσον τουλάχιστον πρ ς τά τρία τέταρτα τής 
μικράς υπηρέτριας εις όγκον, φερόμενον διαρκώς εις τήν 
αγκάλην της.

Ύπό τό βάρος αυτού ή όσρύς τής μικράς παι
δίσκης σχηματίζ ι κοιλότητα καί ή κοιλία προτεινε- 
ται ώς γυναικός έγγύου Καί αύτό διαρκει ώρας και 
ώρας. θά έλεγε κανείς ότι οί βρα/ίονες αυτής εμαρ- 
μαρώθησαν έκ τής συνήθειας καί είναι ανίκανοι ν 
άνοιγώσι. εάν άπό καιρού εις καιρόν οι άποτόμου 
«ναπ-λρεού τής κοιλίας δέν ήλασσε τήν θέσιν τού μι- 
κρού άπό τής ρειάς εις τήν άλλην χείρα.

Κατά διαλείρερεατα δοκιμάζει νά καθήση επί 
τού έπάνω σκαλοπατιού άποθέτουσα τόν μικρόν εις 
τήν ποδιά της. Καί άρχιζ ι τοτε προσπαθούσα νά τού 
περισπάση τήν προσοχήν, νά τον ςεγελάστ, και καθηστ, 
ήσυχος.

— Νά ό ρεπαρεπάς ! Έλα, ρεπαρεπά, νά φέρης 
κοκά τού παιδιού.

Άλλά δέν προφθάνει καλά καλά νά καθηση καί 
άαέσα-ς στρηνεία ή φωνή τού ρεικρού, στριγγλίζοντας, 
σπαράσσοντος εις τήν ποδιάν της ώς νά έκάθισεν αι- 
φνίδιως επάνω εις κάρβουνα άναρερεένα, τήν αναγκάζει 
νά πεταχθτ, όρθια μ' έ’να βλακώδες ρεειοίαρεα εγκαρ- 
τερήσεως κτήνους τό οποίον έμαστίγωσαν. Ενίοτε τήν 
φωνήν τού ρεικρού ακολουθειάρεέσως απειλητική ή κραυγή 
τής ρεητρός τού ρεικρού άπό τήν κουζίναν ώσεί διάτουσα
ρεέσα εις τόν αιώνιον κροταλισμόν τών πλυνομ.ένων πι- ■ 
νακίων καί τών πηρουνίων -ον έςερχορεενον εκειθεν. ;

— Μαρία ! Θά β·ρώ Ιξω νά σε δείρω· τι τού κά
νεις τού παιδιού καί κλαίει ;

Άλλοτε ό μικρός συγκατανεύει νά καθήστ, 
επ' ολίγον εις τήν ποδιον της ήσυχος. Ήσυχος όταν 
λέγω, εννοώ χωρίς νά φωνάζη. Διότι τότε αρχίζει 
άλλο ρεαρτύριον. Ό ρεικρος, ανήσυχος, σπαράζει όλο· 
κλήρος εις τήν ποδιάν της, ζητεί νά χώστ, τά οάκτυλα 
του εις τά μάτια τής ΰπηρετρ ας, τραβμ τά ρεαλλια 
της, τήν κ-.υπ$ εις τό πρόσωπόν, ζητεί νά τής οα- 
γκώση τήν ρεύτην, ενώ τά πόδια του πηγαινοέρχονται 
ώς έκκρεμήώρολογ ου κτυπώντα τάςγυρενάς τη; κνήρεας.

Ό Μπαρεπούλας διά τού όποιου ζητεί νά τόν φο
βίση δέν τού προξενεί καρερείαν έντύπωσιν, το παρα- 
ρεύθι διά τού όποιου ζητεί νά φέρτ, άντιπερισπασρεον 
δέν προσελκύει τήν προσοχήν · ου καί τό νανούρισμα 
διά τού όποιο ι προσπαθεί νά του δεσμεύση τάς χε'-ρας 
καί νά τόν καθησυχάση τόν καθιστ? Ιξω φρένων.

Καί ή ατυχής κορασίς εγείρεται πάλιν. Ο ρεικρός

αυτός έχει διαρκώς τόν διάβολον ρεέσα του.
Ενίοτε τήν κάμει ν’ άναπηόήση έ.τρομος ισχυρός 

κόλαφος τής ρεητρός.
Μόλις κατά τάς δέκα τής νυκτός παύει ν' ακούε

ται ή τωνή τού μωρού.
'Αλλά τότε τόν διαρκή κλαυθιεηρισρεόν αυτού οια- 

δέχετα·. ρεία διαρκής στοναχή άνακουφ σεως, ενα είδος 
ρεουγκρητού εύχαριστήσεως άπαραλ'ά-.του ρεε γρυλ 
λισρε-.ν χοίρου καί διαρκού τος περίπου μέχρι τού 
μεσονυκτίου, άλλοτ καί πολύ πέραν αύτού. Ενιοιε 
ό ρευκηθρεός αύτός παύει πρός στιγμήν καί τότε ακούε
ται ρεία απειλητική φωνή φθάνουσα ρ̂εχρος εμού άπό 
τού άνοΐκτού παραθύρου ρεου :

— Μωρή, άποκο ρεήθηκες ;
’Επί πολύ τό ρεουγκρητό εκείνο ρε ’ έσκανδάλισε. 

Καί είχα τήν αδιακρισίαν νά ζητήσω καί ρεάθω τί 
συμβαίνει.

Ή ρεικρά ύπηρ τρια έχρησίρεευεν ώ; ρεαλάκτρια 
τής σεβαστής ρεάρερεης τού ρεικρού, ήτις επεδίωκε διά 
τού μαλάγματος νά καταστήση καί παλιν εύτονα  ̂τά 
πλαδαρά ράκη τών γεροντικών σαρκών της. Αυτής 
ήτον ό παρατεταρεένος εκείνος ρωθωνισρεός ώς γαλής 
τής όποιας θωπεύουν τήν ράχιν.

Προχθές τό ρεεσηρεέρι δλοι εκοιρεώντο. Μόνον ό ρ 
ρεικρός ό έχων τόν διάβολον ρεέσα του καί τό αιώνιον 
θύρεά του ήγρύπνουν. ·

Κατά τήν συνήθειαν ρεου ρεόλις είσήλθον εις τό 
οίκηιά ρ/.ου ερριψα έν βλέρερεα διά του παραθύρου.  ̂  ̂ ι 

Παραδόξως ό ρεικρός έκάθητο ήσυχος εις τήν ποδιά 
της. καθισρεενης κατά τό σύνηθες εις τό έπανω σκαλο
πάτι -ής μαρμάρινης κλίμακος, παίζω- ρεέ παιδικόν τι 
άθυρμα τό όποιον έκράτει εις χείρας.Τό θύμα του, ώς 
νά έφοβείτο ρεή ρεετανοήση αιφνηδίωςό ρεικρ ς διά τήν 
άνέλπιστον αύτήν ευτυχίαν τήν οποίαν τής παρείχε-, 
ύπερεέλιζεν ήρεμα φσμάτι τού τόπου της,κατά τόήρεισυ 
ρεοιρολόγιον κατά τά άλλο ήρεισυ νανάρισμα, άπό τό 
όποιον διέκρινα ρεόνον εύκρινώς τούς έςής στίχους επα
ναλαμβανομένους συχνά ώς έπφδό. πένθιμος.

Κ α ί  τοΒ d i r a r t  προικιά 
‘ E r a  κόσκινο κουκιά

Διάθερμος ή άκτινοβολία τής πλακοσπρώτου αυλής 
κάτω ιεο > έστελλε κατά πρόσωπον εκτυφλωτικόν τό 
μεσημβρινόν καύμα. Έκλεισα τό ταράθυρον καί έ'η- 
πλώθη» επί τού μικρού ρεου διβανίου.

Τό παράςενον ασμα τής μικράς ύπηρετρίας μέ 
τήν βαυκαλιστικήν έπφδόν του εςηκολούθει, άλλ’Ιθνη- 
σκε βαθμηδόν, ασθματικόν, πνιγόμενον οίονεί μέσα εις 
τήν αύ'άνουσαν ζέστην τών μεταμεσημβρινών ώρών, 
καί έπειτα έπαυσεν εντελώς, νεκρωθέν ήσύχω; εις ψί
θυρον ασφυκτικόν.

Αίφνης ή κραυγή τού μικρού, ή συνήθης εκείνη 
φωνή τού μικρού, πλέον παρά ποτέ διάτορος, στριγ- 
γλίζουσ» ήκούσθη. Άλλά τήν φωνήν τού μικρού δαί- 
•εονος τήν φοράν αύτήν ήκολούθησεν αμέσως παρατετα- 
μένη κρα.γή τρόμου της μικράς υπηρέτριας, καί ταύ 
την άτακτον κατρακύλισμα εκ τής κ*(μακος.

Ήγέρθην έκ περιεργείας.
Ή άτυχή; μικρά έν στιγμή ύπερκοπώσεω; άνε- 

παρκούς ύπνου μηνών, ετών ισως ολοκλήρων, κατελη- 
φθη ύπό ύπνου καί ό μικρ·ς ε'έφυγεν εκ τ-.-ν χ ιρών 
τ/ς κατρακυλίσας μέχρι τού πλακόστρωτου τής αυ
λής κάτω.

Έςαλλος ό πατήρ είχεν άναπηδήσει μέ τά νυκτι- 
κά του κάτω νά συ·λάβη ττ,ν ύπηρέτριαν. Άλλ ’ ό φό
βος είχε θέσει πτερά εις τούς πόδας αυτής καί εν ά- 
πέλπιδι άποφάσει ήνοιζε Trv θύρκν καί έ'ήλθε τρέ 
χουσα εις τήν όδόν.

Ό μικρός είχε μείνει άναισθητος επί τού πλακο- 
στρώτου τ ή ς  αύλής,άφ οπού τώρα άνήρχοντο τρομακτι
κοί οί γόοι τής π.οσδραμού-ής μητρός καί τής μάμμης. 

Καί δμ-,ς τίς θά τό πιστεύση ;
Έν τή άγωνία τής στιγμής εκείνης ενα αίσθημα 

άνακουφίσεω; μού εφάνη οτι διεστελλε τό στήθος μου.
Ή μαρμάρινη εκείνη άναλγησία τών άποτροπαιων 

αύτών δεσποτών πρός τήν μικράν λευκήν σκλάβαν είχε

τιμωρηθή καί ή μονομανία ή '.δική μου, ή ακατανόη
τος έκείνη ψύχωσις, ή όποια έπί μήνας τώρα μ'εκρά. 
τει έπί ώρας ολοκλήρου, εις το παράθυρον δια νά ι&ώ 
άπας τουλάχιστον κενά; τάς χ,ε-ρ*; τή? μικράς, ειχει 
ίκανοποιηθή. Πρός στιγαήν είχα προφθάσει τους βρα̂  
χίονους αύτής κρεμαμένο.ς άδρανεις εν τή πρώιη καϋ 
ταπλήςει τής συμφοράς καί έπειτα βιαίως ταλανιευο 
μένας έν τή πτερόποδι φυγή της.

Ευτυχώς ό μικρός δέν είχε πάθει τιπο ε.

• · ψ
Τήν έπομένην έδιάβαζα κατά παράδοςον σύμπ

σιν εις τάς έφημερίόας δ ά τόν δ'.εστραμμένον καί κα 
κούργον χαρακτήρα μιας ύπηρετρίας,ή όποια συνελή̂

! ύπό τής αστυνομίας, διότι μαινομένη ήρπασε τό πα 
δάκι τής κυρίας της καί τό βρόν-,ησ. κατά γής οι|

; τό. λόγον, ότι μέσα εις τά άθόυά του παιγνίδια 
έδωκεν ενα μτάτσο.

Βεβαίως δέν έπράκειτο περι τή: ιοικής μ.ου υπηρι 
. τρίας. Ή οδός, ό αριθμό , τά ονόματα των κυρί» 
ι πού άνεφέρο το ήσαν άλλα. Καί όμως νομίζω π- 
I βλέπω όδηγουμένην εις τήν άστυνομία άλλην μ 
λευκήν σκλάβαν, τή; ποίις αί χεϊρες πρώτν ^  
φοράν θά έλαβον αφορμήν νά κρεμασθώσιν άορανεί
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κ ι  m m m
( Δ  » ή  γ  ιι u  π )

(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)
Χωρίς νά θέλω τά λόγια αύτά τού λοχαγού κ 

τρέμουσα φωνή του μού έφεραν μίαν αίφνιδίαν ανα· 
χίασιν.

— 'Ενθυμείσαι, έςηκολούθησε με τήν ίδια φ 
δτι μιά βραδειά, τά χαράγματα μαλιστα άκριβι 
πρό έτών μέσα εις ενα κεντρικόν δρόμον τών Αθηνί 
ενα; αξιωματικός έτίναςε τά μυαλά του στόν αέρα

— Ναι, τού άπήντησα· ένθυμηθείς αύτήν - 
τραγική αύτοκτονία.

— "Αν ένθυμεΐσαι καλλίτερα, ή βραδυά εκι 
είναι ή ίδια, μέ τόν θάνατον αύτής τής κόρης, 
μού είπε μιά χρονολογία.

— Ό αξιωματικός αύτός, έςηκολούθησε, έσύρθι 
τά μεσάνυχτα, άπό με·α μέσα εις τό απαι-ιο εκι 
έκκλησιδάκι καί έποδοκυλίσθηκε μπροστά στή 
θαμμένη ! . . .

Αύτή ήταν ή τελευταία της θέλησις, καί έγειι 
δπως μέ παρεκάλεσεν, δποις μού τήν έζήτησε.

τΗ:αν φθινοπωρινή βραδυά καί συννεφιά μεγά 
δταν έφυγα άπό τόν Εύαγγελισμό, είχε βραδυά» 
συνεννοήθην μέ δύο λοχίας άφωσιωμένους μου, καί 
νύχτα κατά τάς 1 2  τον συνήντησα έξερχόυενον 
ένα γνωστόν μου σπήτι. Τον εσταμάτησε ο ενας 
χίας, τόν όποιον είχα μαξύ μου, έστέκετο καμ 
δεκαργιά βήματα μακράν.

Ό άνθυπολοχαγός έταράχθη, τόν άφησα όλ! 
δευτερόλεπτα νά συν λθη καί κατόπιν τόν διέταξ 
μέ άκολουθήση. Ή τραχύτη; τής φωνής μου, ό 
ήμην πολύ τεταραγμένος. τον έκαμε νά σκιρτήση 
ακουσίως έρριψε τό χέει του έπάνω εις τήν λαβήν 
ξίφους του. Άντελήφθην τό κίνημά του, καί διά: 
τού πάοω πάσαν ελπίδα άντιστάσεως τού προσέθε' 

— Δεν σάς όιατάσσω ώς άνιότερός σας. αλλ I 
άνήρ, όστις δύναται νά σά. διατάξτ/ άν άποπειρα1 
θά σάς μεταχειοισθώ ώ; οκν.Ιον, θά σάς δέσω....

ι :

νυ,τα καί δλη ή πόλις ησύχαζε, ψυχή δέν έφαίνετο 
πουθενά εις τάς οδούς. Εις τάς αιφνίδια; ριπάς τών 
•φώτων τού φωταερίου, τεύ έρρίπτετο καί έχάνε ο μέσα 
-ίίς τήν αμαςαν άπό τά φανάρια τών γωνιών, δύο-τρεις 
ορές οί οφθαλμοί μας συνηντήθησαν θά ήμουν πο/.ύ 

βλοσυρός καί άπαίσιος εκείνο τό βράδυ, διότι καί τάς 
τρεις φοράς ό άνθυπολοχαγός άπεστρεψε περιδεώς τούς 
όοθαλμούς του. Εις τού; στρατώνας τού πυ.οβολικού 
0 άνθυπολοχαγός έστράφη αΐφνιδίως καί έρριψε τό χέρι 
του εις τήν θύραν τής άμάξης.

— Άλλά πού μέ πάτε... είπε με βραχνή πνιγ- 
ένη φωνή. Άλ*’ ο λοχίας, δστις έκάθητο άπεναντ. 
ου τού ήιπασε τάς χείρας.

Τή στιγμή έκείνη τό αμάξι έστάθη αΐφνιδίως καί 
ό άλλος λοχίας ένεφανίσθη εις τήν θυρίδα.

— Λοιπόν; τόνήρώτησα.
— ’Εδώ είναι, μού άπήντησε καί μού Ιό/'.ξε ένα 

λειδί.
Έπήδησε κατόπιν έπάνω εις τό έδώλιον τού άμ.α- 

¡ηλάτου καί ή αμ,αξα έξηκολούθησε τό δρόμο της.
Μετά πέντε λ πτά, άφού τό άμάξι έκανε άρι- 

στερά ιστάθη εις τήν όπισθεν γωνίαν τού Εύα .γέλι
ου, δπου τελειώνει ό αανδρότοιχος.

Εις τήν γωνίαν εκείνην ύπάοχει ένα φανάρι, δπως 
«έ είχε σταματήσει ή άμαξα, τό φώς τού φανα.ιού 
έπεφτε πλαγίως εις τρόπον ώστε έφώτιζε καθ’ όλο 
αληρίαν σχεδόν τό εσωτερικόν τής άμάξης.

Ό λοχίας, δστις ήτο εντός τής άμάξης έπήδησεν 
έξω καί έστάθη παραπλεύρως τής μιας θυρίόος, έκ 
τής άλλης δέ είχε πηδήσειπροηγουμ-ενως ό άναρριχηθείς 
έπάνω εις τόν άμαξαν.

Έμείναμε μόνοι εις τό άμάξι.
Ε'.ς τό φώς τού φωταερίου τό όποιον έρριπίζετο 

ιαρκώς άπό τό- άέρα, είδα τόν άνθυπολοχαγόν κά- 
τωχριν, οι οφθαλμοί του είχον προσλάβει μ,ίαν άγρίαν 
,φρασιν καί μ.έ ήτένιζε βλοσυρώς κατά πρόσωπον. 

Έμείναμε μερικά δευτερόλεπτα σιωπηλοί.
— Βγάλτε το σπαθί σας . . . τού είπα αΐφνιδίως, 

θά τό άφήσετε μέσα εις τό άμάξι...
Τότε μέ τήν λύσσαν τής όργής καί τής άγανα- 
σεως ζωγραφισμένης εί; τό πρόσωπό· του μού έψι- 

ρισε κατά προσωπον.
— Μήπως είσθε λησταί μεταμφιεσμένοι ; . . .
— Μή τρέχετε πολύ, τού είπα, διότι θά ΐδήτε 

τοπιν, οτι ό ληστής είσθε σεις.
— θά υέ φέρετε εις θέσιν νά σάς μπατσίσω, 

οσέθηκεν άγρίως.
— Άν τό κάνετε αύτό 9ά μετανοήσετε οΐκτρώς, 

τι θά διατάξω νά σάς δέσουν.
— Έπί τέλους τί σκοπόν έχετε, μού είπε.
— Θά τό μάθετε γρήγορα, τού άπήντησα. 
Έβγαλε τό ξίφος του τό «τοποθέτησε μόνος 
του εντός τής άμάξης καί κατήλθομεν όμού.
— Ακολουθείτε, τού είπα· ό ένας τών δύο λο- 

Ι'-ών προεπορεύετο χατά μή<ος τού τοίχου, σάν σκιά
λούθουν εγώ μέ τόν άνθυπολοχαγόν καί εΐπετο ό 
λος λοχίας.

Έβαδίζαμεν κατά μήκος ιού Β. τοίχο, τού Εύαγ- 
λισμοϋ.

Μετά διακόσια βήυατα περίπου έφθάσαμε πρό τής 
άλης ξύλινης θύρας.
Ό προποιευόμενος λοχίας τήν ήνοιξεν ελαφρά καί 

τάθη εις τό άνοιχθέν διάκενον.
— Περάστε . . . έψιθύρισεν, ό άνθυπολοχαγός 

τασε.
— Εμπρός, τού είπα, καί τόν ώθησα έλαφρ,ς.

Έβαδίζαμεν σιωπηλοί εί; τήν όδόν Πανεπι̂  
μίου, ό λοχίας μάς ήκολούθει πεντε-εςη βήματα̂  ό 
σθεν,δταν δέ έφθάσαμεν έ;ω άπό τοΊλιον εφώναςα 
άμαξά είσήλθομεν καί οί τρεις μέσα καί έόωκα ÓU 
θυνσιν εις τόν άμαξά τήν όδον Κηφισσιάς.

Προχωρούσαμε σιωπηλοί, είχαν περάσει τα μ̂

Είσήλθομεν δλοι. Ό προπορευόμενος λοχίας ώθησε 
**λιν τό μεχάλο φύλλωμα τής θύρας, ήτις έκλεισε 
ίλιν μετά ελαφρού τριγμ,ού.

Ή νύχτα ήτα- σκοτεινή καί άμα τή εΐσόδω, 
ίσως έκτύπησεν εις τούς οφθαλμούς μας ενα ύπο- 
ϊνο· άμυδρόν φώς, τό όποιον έξήοχετο δεξιά εις τό 
βς άπό τάς σιδηράς κιγκλίδας ένος παραθύρου- δλο 

1 άλλο περιβόλι ήταν κατασκότεινο καί σιωπηλό, τά 
!“λλα μόνον τών δένδρων Ιφρισσαν ελαφρά καί τό μο-

νότονο κελάρυσμα τού νερού πού έχύνετο εις μίαν με- 
γάλην στέρναν ήκούετο διαρκώς.

— Είναι ό Εύα̂ γελισμός εδώ, μού έψιθύρισεν ό 
άνθυπο οχαγός.

— Ναι, τού άπήντησα ξηρά, καί έκεϊνο έκεΐ τό 
υποκύανο · φώς τού οω.ατιου, είναι άπό κερί πού 
καίει εις τό κεφάλι ενός πεθαμμένου........

— Τι θέλετε νά πήτε ; μέ ήρώτησε μέ ταραχώδη 
αναπνοήν.

Τόν ήρπασα άπό τό χέρι καί έβαόίσαμεν κατ’ εύ- 
θειαν εις τό κόκκινο εκείνο φώς.

— Έόώ μέσα, τού είπα, είναι τό μέρος πού βά
ζουν τούς πεθαμμένους, αύτό τό κερί καίει εις τό κε
φάλι ενός κοριτσιού.

’.Αστραπή διαύγειας έσχισε τόν νούν τού άνθυπο- 
Λοχαγού, έρρηξε μίαν κραυγήν καί έτινάχθη όπισθεν.

" Οχι> έκραυγασεν, όχι, ,.«ί ή φωνή του έπνί- 
γετο εις τό λα̂ .μό του...Όχι, όχι, άφήστε νά φύγω...

Αλλά ό εις τών ύπιςίωματικών όρμήσας τόν ένηγ - 
καλισθη εκ τών όπισθεν καί τόν εκράτησεν ώς δέσι/,ιον. 
Ταύτοχρόνω; ό άλλος ήνοιξε μέ τό κλειδί τήν θύρα, 
τού δωματίου, ό άνθυπολοχαγός ήσπαιρεν εις τάς άγκά- 
λας τού λοχίου. Ήρπασα τόν άνθυπολοχαγόν άπό 
τούς ώμους καί διά μιάς ώθήσεως τόν έρριψα" εντός τού 
ανοιγμένου έκκλησιδίου.

Άφησε μίαν σπαρακτικήν κραυγήν ένα αχ !___'
τό όποιον εις τήν ταραχήν μου, μού έφάνη σάν νά τού 
έξεκόλλη ε τά σπλάγχνα. Εις τήν όρμήν τής ώθήσεώς 
ρου έπεσεν επί τού πτώματος, αί χεί έο το, έρρίφθη- 
σαν έπάνω εις τά χέργια τής πεθαμμένης, τό πρό'σω- 
πόν του άκούμπησε σχεδόν εις τό δικό της καί'άπο- 
λέσας ύπό τής φρίκης τήν ισορροπίαν άναποόογυρί- 
στηκε καί κατέπεσεν αναίσθητος επάνω εις τί; πλάκες 
τού έκκλησιδίου.

Ή φωνή τού λοχαγού είχε καταστή τραχεία καί 
σκληρά σάν νά έξήρχετο άπό χαλύβδινον κέρας. Εις 
τήν όρμήν τής διηγήσεως τού είχε τόσον έξαφθή ώστε 
τό πρόσωπόν του είχε προσλάβει άγρίαν έκφρασιν 
ύπερτάτης άγανακτήσεως. Τόν παρετήρουν όλίγον φο
βισμένος εις τήν άπόμερον γωνίαν πού καθήμεθα, τό 
φώς έπιπτε άσθενέστατα διά μέσου πυκνών φυλλω
μάτων τών δένδρων, τό ό·: σκιόφω; τό όποιον έπιπτε 
μέχρι τού προσώπου τού λοχαγού, τού έφώτιζε τόσον 
άπαισίως τό άγριεμμένο πρόσωπό του, ώστε ή δλη 
έκφρασίς του ομοίαζε πρός τάς φασματώδεις έκείνας 
μορφάς τών φασμάτων τού ΜάκβεΘ, αΐτινες αναδύουν 
ώς έκ ηών έγκάτων.

Έμεσολάβησε δευτερολέπτων τινών σιγή. Ό λο
χαγός διά μιάς νιυρικής κινήσεως έσφόγγισε μέ τό 
μανδήλί του τό κάθιδρον πρόσωπόν του, καί άφού 
άφήκε μίαν άιθενεστάτην άναπνοήν ήρχισε πάλιν 
άποτόμως.

— θέλω νά τόν σύρης ώ; τό πτώμά μου, νά 
τόν βάλης νά γονατίση νά ταπεινωθή μπροστά μου...
αύτά ήσαν τά τελευταία λόγια τής πεθαμμένης !__
Καί δταν τή στιγμή έκείνη μέσα εις τό σκιόφω; είδα 
πω· πεθαμμέ-.η άκίνητη, μού έφάνη πώς ά-οιγαν τά
χείλη της καί ήκουα νά μού ψιθυρίζη λειποψύχως........
νά τον βάλης νά γονατίση, νά ταπεινωθή μπροστά 
ρ.ου...

Ένόμισα πώς τά κλειστά καί βαθουλωμένα μά
τια τής π.θαμμενης, άνοιςαν καί καρφώθηκαν έπάνω 
μου σάν κάρβουνα, φρίκη πού πρώτη φορά αίσθάν- 
θηκα εις τήν ζωην μου. ετρεχε σάν παγωμένος άέρας 
εις ολο μου τό σώμα καί μού αναστάτωνε τό νούν. 
Ώρμησα χωρίς νά αΐσθάνωμαι τί έκαμνα, ήρπασα άπό | 
τά στήθη τόν μισογονατισμένον, τρέμοντα άνθυπ λο- j 
χαγόν,τόν έσήκωσα όρθιον καί τόν έρρ.ξα στά πόδια : 
τής πεθαμμένης...

— Γονάτιτε, τού έψυθύρισα, γονάτισε,... εδώ.... i 
σκύψε... γονάτισε... Ή θμαινε έχείνος. ήγωνία, προ- 
σεπαθει νά κραυγάση, καί ή φωνή του έπνίγετο εις τόν 
λαιμόν του σάν άπαίσιος βρυχηθμός, προσεπάθει νά 
απαλλαγή άπό τό χέρι μου, καί κλονούμενος ήρπασε 
απο τήν άπελπισίαν του τό ένα άπό τά χέργια τής 
πεθαμμένης... Τά παγωμένα χέργια έχωρίσθηκαν, 
ήνοιξαν σάν αγκαλιά, καί εις τό τρίξιμο πού άφησαν

τά παγωμένα κόκαλα τής νεκρά;, τό πτώμα έγύρισε 
εις τήν κάσαν του, καί έμεινε με τά χέργια του 
άνοικτά καί τε τωμενα... Εις τό φρικώδες θέαμα πού 
παρουσιάσθη αΐφνιδίως μπροστά μας, ό άνθυπΥλοχα- 
γός άπεσπάσθη άπό τά χέογια μου καί έτινάχθη σάν 
τρελλός εις τήν γωνίαν τού έκκλησιδίου. Εις τό αί 
φνίόιον τίναγμά του έπεσεν έπάνω εις τά κηροπήγια, 
άνθυπολοχαγός κ.ί κηροπήγια έκυλίσθησαν έπί τού 
δαπέδου, τό άναμμένο κηρί έσβυσε καί αίφνης πυκνό 
σκοτάδι εχύθη μέσα εις τ·, νεκροδωμάτιον.

Μέσα εις τό σκοτάδι δλα έμειναν ακίνητα καί 
βουβά ό δέ άνθυπολοχαγός είχε μείνει άναισθητος....έ

• ·
Ερρί ,θην έκτος τού δωματίου καί έκλεισα τήν 

πόρτα, ό ένας λοχίας έπερίμενε ολίγα βήματα μα- 
«ράν, άπεμακρύνθημεν πρός τή μεγάλη θύρα τού μαν- 
δροτοίχου, τόση δε ήτο ή ταραχή μου, ώστε μο· ήτς 
άδύνατον νά πιέσω τόν μοχλόν τής θύρας, τά χέρια 
μου έτρεμαν σάν καλάμια.

Όταν μετά μισή ώρα έπανήλθομεν εις τό άπαί- 
ιο εκείνο νεκροόωαάτιο. καί ό λονία: ΐναιΉ ·>ί ί»*

’ ι «μ ; . ' · · » - · γ
ητο εις την ιοιαν απαισίαν στάσιν γυρισμένη πλάγι 
καί μέ τεντωμένα τά χέρια

Έτοποθετήσαμε πάλιν ύπτίαν τήν πεθαυμέ- 
νην, έ σηκώσαμε τόν άνθυπολοχαγό. έπήραμε τό πε- 
ταγμενο πηλίκιό του, καί ήρέμα τόν έβγάλαμε άπό 
τόν περίβολο τού Ευαγγελισμού καί τόν άφήσ>με εις 
τήν γωνίαν τής πρώτης όδού

Ητον δυόμιση περίπου ή ώρι καί ψυχή δέν έφαί
νετο πουθενά, ό άμαξας έπερίμενε έσωθεν τής καμπής 
200 μέτρα περίπου. Έζήτησε τό ξίφός του, τό έζωσε 
ΐς τήν όσφύν του καί άφο- έξήτασα τό σφυγμό τουε'.ς

καί τ' 
κ
αί τήν άναπνοή του, έπείσθην δτι ή ψύχρα τής νυ- 
τός θά τόν έκαμνε νά συνέλθη έντός ολίγου

Τον έτοποθετήσαμε ν καλλίτερα εις τήν γωνίαν καί 
έφύγαμεν. Τόν ένα λοχία τόν έτοποθέτησα σκοπον 
έντός τού σχίσματος μιάς σκοτεινής ράνδρας ώς 100  
μέτρα μακράν καί άπέναντι τού λιποθύμου άνθυπο- 
λοχαγού.

Τήν έπαύριον δταν έπέστρεφα άπό τήν κηδείαν

έμαθα δτι τή χαραυγή ό άνθυπολοχαγός έτίναξε τά 
μυαλά του εις τόν άέρα, εις τό πεζοδρόμιον μιάς κεν
τρικής όδού

Είχαν πλέον προ πολλού περάσει τά μεσάνυχτα· 
εις την έκθεσιν δεν εϋρίσκετο ψυχή ■ τά γκαρσόν είχαν 
σβυσει τα φώτα, καί έμάζευαν τις σκορπισμένες κα- 
ρέκλες καί τά τραπέζια τού καφενείου· σκοτάδι έσκέ- 
παζε όλην τήν έκτασιν τού Ζαππείου, καί έλαφραί 
πνοαι̂ ανέμου δ'.ήρχοντο βραοέώ; καί έκαμαν νά φρίσ- 
σουν διαρκώς τά φύλλα τών θάμνων δλου τού κήπου.

 ̂ — Α'Λ'λΐ' γιατί, ήρώτησα, ούτή δλη ή τρομερά 
έκδίκησις.

— Γιατί ό αξιωματικός εκείνος, μ ύ άπήντησε 
βραδέως ό λοχαγός, είχε ποδοπατήσει τήν τιμή αύτής 
τής πεθαμμένης καί κατόπιν τήν έγκατέλειψε
___________ Ρ ο ν (μ π λ ά (

ΝΕΑΡΟΣ
Λιμοκοντόροι; παρουσιάζεται fic πΛού 

σιον και ΛκμαΙ'.ν ετι τήν ή.Ιικίαν τραπεζίτην Λιά 
νά ζητήσρ τήν χείρα ττ)ζ θυγατρός τον.

— Είμαι ο κ. itelra, Λέγει, συμπαθώ ποΛυ προς 
τήν κόρην σας καί θά ήμην ευτυχής εάν μ’ έθέχι- 
αθε ν ανζησίι) τά με'Λη τής οίκογενείας σας.

Καί ό τραπεζίτης, άιροΰ προσέθΛεψε επί τινα 
ωραν άπό κεψαΛής μέχρι ποθών τόν απροσδόκητοι- 
αυτόν γαμβρόν ;

Αγαπητέ μου κύριε, είμεθα άκόμη αρκετά 
νέοι καί εγώ καί ή γυναίκα μου ώστε νά ήμποροϋ- 
μεν ν αυξήσω μεν τά με'Λη τής ο’ΐΑογενείας μας χά
ρις τήν συνδρομήν σας.
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Λ'νπχεια'έχ *γον ποοι/γυνμί'νου) 'Ολόκληρον os τί στρατόπεδον, ώ: εννοείτε, I-
 ---------------—  , —y- ι έμβρόντητον διά τό συαβάν καί επί τέλους πάν-

Αλλως ποτε οεν θα επήρνετο τοσαυτη απροσοο*ητος ' . », > 1 »., , ,  ̂ ι r . , i τες εαιθασαν εις το συμπερασαα ort οι σκοποί είχον
ευτυχία -/.at προπάντων ποτε οεν θα συνέοαινεν η το- ! £, ’
σον ¿οχυρά άπώθησις τής εχθρικής σφαίρας.

Ό στρατηγός Έλιοτ ήθέλησι νά μέ προσλάοη ώ; 
αξιωματικόν προς ά.νταιοιβήν μ·.υ διά τήν υπηρεσίαν 
ταύτην τήν τόσον μονα·ι/.ήν, άλλ ’ εγώ ήρνήθην πάσαν 
άλλην αμοιβήν πλήν τών ειλικρινών ευχών του τάς 
οποίας έδίχθην ενώπιον πλήθους αρωματικών συμμε- 
τασχόντων τού δείπνου ό όποιον παρετεθη πρό: τ μήν 
μου κατά τήν εσπέραν τής ίδιας εκείνης ημέρας.

Επειδή συμπαθώ πολύ εις τούςΆγγλους οί όποιοι 
βεδαίω. είνε ανδρείος λαός, άπεφάσισα νά μ.ή ανα
χωρήσω εκ το . φρουρίου πριν δυνηΟώ νά προσφέρω καί 
άλλας εκδουλεύσεις εις τήν φρουράν αυτού. Καί πράγ
ματι έντός τρ ών έβδομ.άδων μού έδόΟη ή ευκαιρία νά 
ικανοποιήσω τήν επιθυμίαν μου ταύτην.

ΈνιδύΟην όυς Ισπανό; ίερεύς καί περί τήν μίαν 
περίπου ώραν μετά τό μεσονύκτιον έςήλθον λάθρα τού 
φρουρίου, διήλ.θον τήν γραμμήν τού εχθρού καί έφθασα 
εις τό μέσον τού στρατοπέδου του όπου εισήλθον εις 
τήν σκηνήν εις τήν οποίαν εΰρίσκετο ό Πρίγκηψ δ ’

όωροδοκηθή καί δτι δκτώ ή εννέα συντάγματα είχον 
έργασθή εις τήν φοβεράν καταστροφήν τού πυροβολικού 
των. Ό κ. "Υδροπότης αφηγούμενο; τήν περιβόητου 
ταύτην πολιορκίαν λέγει δτι ό εχθρός ύπέστη μεγάλ.ας 
ζημίας εκ τίνος πυρκαίάς ένσκηψάσης εις τό στρατό- 
πεοον αυτού, αλλ.ά δεν έμαθε ποτε τόν αυτουργόν.

Πώς νά μ.άθη ; αφού ποτε μέχρι τούδε δέν είπον 
εις κανένα δτι εγόί μόνος έσωσα κατά τήν έσπεραν
ταύτην τό Γιβραλτάρ. Δεν τό είπα ιϋτε εις αύτόν 
τόν οίλον μου στρατηγόν Έλ.λιοτ.

Ό κόμης δ' Άρτουά καί ή ακολουθία αυτού έ
φυγαν Ιντρομ.·’. καί δέν έστάθησαν ούτε έπί μίαν καν
στιγμ,ήν μέχρι; ού. μετά δεκαπέντε ημέρας, έφθασαν
εις ΓΙαρισίους.

Ή τρομερά αϋτη πυρκαίά έπροξένησεν εί; αυτούς 
τοίαΰτην έντύπωσιν ώστε έπί τρεις ολοκλήρου; μήνα; 
κατόπιν δεν ήδύναντο νά λ.άβώσι καμ.μίαν τρ.φήν, 
άλλ' ώ; χαμαιλέοντες έζων με τόν άέρα.

Έάτ nc ¿x τών χνφίων άχς,οατών s'ixJf Szi aji- 
’Αοτυυά μετά’τού αρχηγού καί πολλών άλλων άξιω- 9**ΛΑει περί τοδ ά.έη̂ οιλς rfc ιστορία,.· raí>n;C Λ*
ματικών εις συμβούλιου άφορών σχέδιόν τι περί έφ- ίηοβάΛΛω εις χρόστψον ένας γαΛΛονίου ρον-
όδου κατά τής αγγλικής φρουράς μέλλον νά έκ-ελεσθή Ιι'ον r¿ όποϊο>· r¿r Καγχάσω νά stir, μονοροφητεί.
τήν πρωίαν τής έπιούσης. Ή μεταμφίεσίς μου μέ έ- , Δύο μήνας ύστερον αφού παρέσχο. εις τού: πολι- 
προστάτευε κατά πάσης ΰπονοίας, ώστε μού έπέτρεψαν ! ορκουμένους τήν εκδούλευσιν ταύτην, μίαν πρ. ίαν ένώ 
νά μείνω έκεϊ καί νά άκροώμαι πάν δ,τι σ νέβαΐνε καί ( έκαθήμην εις τό πρόγευμα μετά τού στρατηγού Έλ- 
έλέγετο μέχρι τής ώρας κατά τήν όποιαν οί αποτελούν- I λ.ιοτ μία οβίς, (διότι δεν μού έμεινε καιρός νά κατα- 
τες τό συμ-βούλιον μετεβησαν εις τάς κλίνας αυτών, ί στρέψω και τά βομβοβόλα τού εχθρού ώς κατέστρεψα 
Όταν έπείσθην δτι ολόκληρον τό στρατόπεδον καί αύ- : τά τηλεβόλα αυτού) είσήλθεν εις τόν θάλαμον εις τόν 
τοί οί φρουροί ήσαν παραδεδομένοι εί: τάς άγκάλας τού οποίον εύρ σκόμ θα καί έπεσεν έπί τής Τραπέζης μ.ας. 
Μορφέως, ήρχισα τό έργον μου τό όποιον συνίστατο εις 
τό νά λ.ύσω δλ.ον αυτών τό πυροβολικόν, έκ τριακοσίων 
περίπου τηλεβόλ.ω< όλκής άπό 28 μέχρι 48 λίτρων, 
καί νά ρίψω αύτά άνά εν εις τήν θάλασσαν μ.έχρις 
άποστάσεως άπό τής ςηρας τριακοσίων λευγών. Μή 
έχων τινά νά μέ βοηθήση εύρον τούτο τά δυσχερέ- 
στερον έργον δπερ επιχείρησα έπί ζωής μου. Έφά- 
μιλλον τούτου εν μόνον κατόρθωμά μου γνωρίζω- δταν 
οιήλθον κολυμβών εις τήν απέναντι όχθην με τό περί- 
φημον τουρκικόν τηλεβόλο·/ τό όποιον περιγράφει ό 
βαρώνος Τότ εις τά άπομνημ.ονεύματα αυτού, καί τό 
όποιον θά αναφέρω κατόπιν.

Αφού έτελείωσα τό ρίψιμον τών τηλεβόλων, έσό)- 
ρευσα δλας τάς άμαξας των όμού εις τό μέσον τού 
στρατοπέδου, τό όποιον, ΐνα ¡/.ή γίνεται θόρυβος, έ- 
πραξα μεσακομ,ίζων αύιά ύπό μάλ.ης άνά. δύο.

Ό ούτω σχηματισθείς σωρός προσέλαβε τάς δια
στάσεις τού βράχου τού Γιβραλτάρ καί κατέστη επι- 
βλν,τικώτατος.

Ό στρατηγός, ώ: πά: τις άλ.λ.ος θά έπραττε άνεχώ- 
ρησεν αμέσως έκ τού θαλάμου, άλλ’ εγώ έλαβον εις 
τάς χεϊράς μου τήν ¿βίδα πριν έκραγή *αί τήν έφερα 
έπί τής κορυφής τού βράχου τού Γιβραλτάρ, όπόθεν, 
επισκοπών τό στρατόπεδον τού εχθρού, παρετήρησα 
εις τι ύψωμα πλησίον τής ακτής συσσώρευση,, άλλά 
διά τού γυμνό / μου οφθαλμού δεν ήδυνήθην νά διακρίνω 
τί συνέβαινε.

Κατέφυγα λοιπόν και πάλιν εις τό τηλεσκόπιόν
yου κ.) ι οι αυτου οιεκρινα Οτι ουο εκ των αςιωμα:
κων μας, εις στρατηγός και εις συνταγματάρχης μετα ¡ 
τών όποιων είχον οιέλθη τήν πα ε/θούσαν νύκτα, καί 
οί όποιοι μετεβησαν περί τό μεσο-ύκτιον εις τό στρα
τόπεδον τού εχθρού ώ: κατάσκοποι, ειχ:ν συλληφθή : 
καί έπρόκειτο νά άπαγχονσθώσιν.

Κατά τήν έκτίμησίν μου ή άπόττασ-ς ήτο πολύ ¡ 
μεγάλη, όιστε μού ήτον άδύνατον νά. ρίψω τήν οβίδα 
διά τής χ=ιρός μου, αλλά, κατά λίαν ευτυχή συγκυ
ρίαν, ενθυμηθείς δτι είχον εις τό θυλακών μου αυτήν 

Ήναψα κατόπιν θρυαλλίδα κρούσας διά. τής ούρϊς , έκε νη · τήν σφενδόνην διά τής όποιας ό Δαβίδ είχε 
ένό; τηλεβόλου τών τεσσαράκοντα οκτώ λιτρών πυ- I φονεύσει τόν Γολιάθ, έθεσα ιήν ¿βίδα εις αυτήν καί 
ρίτην λίθον, ευρισκόμενον εις ύψος δέκα μ-έτρων έκτι- άν.έσω: τήν έρριψα εις τό. σωρόν εκείνον, 
σμένον έντός παλαιό » τείχους εγερθέντο: ύπό τών ' Ή οβίς έςερράγη καθώς έπεσε καί έφόνευσε δλου; 
Μαυριτανών δταν εισέβαλαν εις τήν ’Ισπανίαν, καί δσοι ήσαν παρόντες, έκτός τών δύο άςιωματικών μ.ας, 
κ»τά τόν τρόπον τούτον παρέδωκα ολόκληρον τόν > οίτ.νες έσώθησαν διότι ήσαν κρεμασμένοι πολύ ύψηλά. 
ί σωρόν εί; τό πύο. Έλησμόνησα νά σάς είπω δτι ά- | (μόλις πρό ολίγου τούς είχαν άπαγχονίσει). Εν το- 
ρωθεν τών αμαξών τών τηλεβό'λων έδεσα καί πάσας σούϊω εν έκ των τεμαχίων τής οβίδ-.ς άνετινάχθη 
τά: άλλας, μεταγωγικά; καί μή, άμαξας τάς όποιας μ.ετ» πολλής ορμής κατά. τής ¡έάσεως τής αγχόνης καί
νεκάλυψα.

Προ τού νά πλησιάσω τήν θρυαλλίδα διένειμα ε
πί» ελώς καί ύπό τόν σωρόν εύφλεκτους ύλας καί ούτω 
κατώρθωσα έντός μιάς στιγμής νά ε/ω ολόκληρον τόν 
σωρόν περιβεβλημμένον μέ φλ-όγας. "Iva μή δό,σω ύπο- 
νοιας έξεφρασα πρώτος, πρώτος, τήν έκπληξιν καί 
V» θλίψίν μου διά τό συμβάν.

τήν έρριψε κάτω Οί δύο μ.ας φίλοι άμα ήσθάνθησαν 
δτι εΰρίσκονται έπί στερεού εδάφους έστράφησαν πέ- 
ρ'.ξ ΐνα ίόωσι πώς τούτο σ·'νέοη, άνακαλύψαντες δε 
δτι οί φύλακες καί ό δήμιος αυτών ώ: καί πάντες οι 
λοιποί συνέλαβον τήν ιδέαν ν’ άποθάνωσι πρώτο·- ή- 
λεύθέρωσαν άλλήλ.ους έκ τών σχοινιών των καί κατ
όπιν έσπευσαν εις τήν παραθα/ ασσίαν, έλαβον μίαν

ισπανικήν λέμ.βον, εκεί που εύρισκομ.ένην μ.ετά δύο 
άνδρών έν αυτή τούς όποιους ήνα·/.ασαν να τούς δια- 
πορθμεύσωσιν εις εν εκ τών σκαφών μ.ας.

Τούτο κατωρθώθη άσφαλεστατα καί ¿λίγα; στίγ
μα; κατόπιν, δταν έ;έθε·ον εις τ ν στρατηγόν Έλ- 
λιοτ πώς είχον ενεργήσει, άμφότεροι οί αξιωματικοί 
μού Ισφιγςαν τήν χεΐρα καί μετά. τά. άμ.οιβαΐα συγχα
ρητήρια άπεσύρθημεν όμού ίνα οιέλθωμιν τ/.ν ημέραν 
έν χαρά.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΙΑ’ .

Σπουδαιότατοι λεπτομέρειαι περί τών προγόνων 
τοϋ βαρώνου. Φιλονεκία περί του τόπου εις τον 
οποίον ό Νώε έναυπήγηοε τήν κιβωτόν. Ή 
ιστορία τής σφενδόνης καί αί ιδιότητες αυτής. 
Δημοφιλής ποιητής παρουσιαζόμενος ύπό έποψιν 
όχι πολύ ευπρεπή Ή έγκρατεια τής βαοιλίοοης 
Έλισοάβετ. Ό πατήρ τοϋ βαρώνου μεταβαίνει ες 
’Αγγλίας εις 'Ολλανδίαν έπί θαλαοοίοϋ ίππου 
τόν όποϊον κατόπιν πωλεΓ άντί έπτακοαιων δου 
κάτων ήτοι τριακοοίων περίπου λιρών ’Αγγλίας.

’Επιθυμείτε, τό βλεπο» έπί τής έκφράσεως τνύ 
προσώπου σα,, νά. σάς πληροφορήσω περί τού .-οόπου 
κατά τόν όποιον άπέκτησα τοιούτον θησαυρόν ώ; τήν 
σφενδόνην τού Δαβίδ περί τής όποιας σάς ώμίλησα 
πρό ¿λίγου. Τά γεγονότα πρέπει νά μένωσιν ανέ
παφα καί ακριβή κατά τήν άφήγησίν μου ταύτην.

Ίο ού λοιπον πώς συνέβη τό πράγμ.α.
Είμαι απόγονο; τής συζύγου τού Ούρια, αί σχέ

σεις της ¿ποιας μετά τού Δαβίδ ήσαν ώς γνωστόν 
πολύ πολύ στεναί.

Αύτη απέκτησε πολ./,ά τέκνα έκ τής μεγαλειότη- 
τάς του, άλλά φίλονεικήσασά ποτε μετ’ αύτού περί 
ζητήματος μεγίστη; σπουδαιότητος. ήτοι περί τού τό
που εις τόν οποίον είχε ναυπηγηθή ή κιβωτό; τού 
Νωε καί τού τόπου εις τόν οποίον έμεινε μετά τόν 
κατακλυσμόν προύκάλεσε τήν δυσμ,ένειαν αύτού εις 
το ούτον βαθμόν, ώστε εδέησε νά χωρισθώσιν.

Ή γυνή τόν ειχεν άκ.ύσεί πολλάκις νά όμιλή περί 
τής σφενδόνης »ύτού ώς περί τού πολυτιμότερου αύ
τού θησαυρού. Τόν θη-.αυρόν λοιπόν τούτον τψ άφή- 
ρεσε κατά. τήν νύκτα τού χωρισμού των.

Ή έλλε.ψις τής σφενδόνης έγινε γνωστή πριν ή 
γυνή έξελθη έκ τού έδαφους τού βασιλείου τού Δαβίδ, 
οι ο καί εζεπεμ.φθησαν εις καταδίωξίν της εξ έκ τών 
σωματοφυλάκων του βασιλεως.

Αλλά εκείνη μεταχειρισθεϊσα αύ.-ήν έπληξ; τόν 
πρώτον, (όιύτι ό ίίς ί/· τώ/' έζ λ/γο ωχνπωάέστΐ̂ ος 
τών Λοιπών), ακριβώς έπί τού μέρους τού σώαατος 
έπί τού όποιου ό Δαβίδ είχε πλήξει τόν Γολιάθ καί 
άφήκεν αύτόν νεκρόν εκτάδην. Οί σύντροφοί του έφο- 
οήθησαν τόσον πολύ έκ τού γεγονότος τούτου, ώστε 
έφυγον άμέσω: καί άφήκαν τήν σύζυγον τού Ούρια 
έλευθεραν νά έξακολουθήση τήν πορείαν αύτής.

Εκ των υιών της μετά του Δαβίδ, έπρεπε νά σάς 
τό είπω προτήτερα, είχε παραλάβει μεθ' έαυτή; το» 
πλέον ήγαπημ-.νον, ει; τ.ν ποιο. μετά. θάνατον 'κλη
ροδότησε τήν σφενδόνην ταύτην, ήτις κατόπιν εξηκο- 
λο θησε νά μεταβιβάζηται :τ. ■ πατρ-.ς εί; υιόν μέχρι; 
ού Ιφθασεν εις τήν κυριότητα υ.ου.

Εις έκ των κατόχων αύτ/ς ό προ-προ-ποόπαπ- 
πός μου, οστις έζη προ διακοσίων πεντήκοντα πεοίπου 
έτών, ηλθε νά έπισκεφθή τήν ’Αγγλίαν καί συν·δεσε



στενός σχέσεις μετά τίνος άγγλου ποιητού περιβοήτου 
λαθροθήρα. Τον ώνόμαζαι, ώς νομίζω,Σαίξσπηρ.Ουτος 
έδανείζετο συχνότατα τήν εν λόγω σφενδόνην καί ο. * 
χύτης έφόνευ. τόσα έκ των Οηραμάτυιν του σίρ Θωμά 
Λούσυ, ώστε μόλις καί μετά βίας >πέφυγε τ·ν τ·»χ_ην 
τών δυό ¡/ευ φίλω μου εν Γιβρα»τάρ Ό πτωχός μας 
Σαίξσπηρ εφυλακίσθη κα ό πρόγονός ¡/.ου επέτυχε τήν 
άπελευθέρωσίν του κατά παραδοξότατον τρόπον.

Ή βασίλισσα Έλισσάβετ ήτις έκάθητο τότε επ 
τού θρόνου τής Αγγλίας, είχε καταντήσει τόσον νω
θρά, ώστε καί τά οσημαντότερα πράγματα τήν ενο
χλούν καί τήν -κούραζον.

Αυτό τό νά ένδύεται, νά έκδύεται, νχ τρώγη, να 
πίνη καί άλλαι τινες σωματικά1. λειτουργία', τάς ό- 
πο ας άποφεύγομεν νά όνομάσωμεν,καθίστων τ· ν βίον 
χφόρητον δ·.' αύτήν.

Ό πρόγονός ¡/ου τή παρείχε τό μέσον νά πράττη 
πάντα ταύτα διά ή άνευ »ντ.προσώπου ! Διά τοιαύ- 
τας ύψηλάς υπηρεσίας τί νομίζετε ό ι έζήτησεν ώς 
ανταμοιβήν ; Να άπελευθερώση τόν Σαίξσπηρ I Τόση 
ήτο ή αγάπη του διά τόν περίφη.ον έκε νον ποιητήν, 
ώστε ευχαρίστως θά εκοπτε >πό τάς ημέρας του "να 
προσθέση είς τόν αριθμόν τών ήμερων τού φίλο» του.

Ποτέ δεν ήκουσα ότι οί υπήκοοι τής βασιλισσης 
καί ιδίως οί κρεωφάγοι, ώς ¿»ομάζουσιν ούτούς μ-έχρι 
σήμερον, αν καί ίσως εθαύμασαν τόν ύπ ’ αύτής ε.σχχ- 
θεντα νεωτ.ρισμό» έγκραιίας ή άφαγα;, επιδοκίμασαν 
τήν αρχήν αύτής τού νά ζή χωρίς νά τρώγη. Ή ιδία 
βασίλισσα δέν ήδυνήθη νά ζήση ενεκα τού νεωτερισμού 
της τούτου πλέον τών επτά καί ήμίσεως έτών.

Ό πατήρ μου όστις ήτο ό άμεσος κληρονόμος,κά
τοχος καί ιδιοκτήτης τής σφενδόνης ταύτη̂  μάς διηγή- 
θη το ακόλουθον ανέκδοτον

Έτυχε νά περιπατή πλησί ν τής ά·τής τού Χά- 
ρουιτς μέ τήν σφενδόνην είς τό θυλάκ.ον του. Πρίν 
προ/ωρ»,ση εν μίλι ν προσεβλ>.θη ϋπο άγριο ν ζώο - κα- 
λουμέν υ θαλασσίου ίππου. Μέ στόμα άνοικτον τό θη- 
ρίον ώρμησε κατ' αύτού μανιωδώς. Ό πατήρ μου έ- 
δίστασε πρός στιγμήν, κατόπιν έλαβε· εκ τού θυλα
κίου του τήν σφενδόνην, ύπεχώρησε κατά εκα
τόν βήματα, έκυψεν, Ιλαβε δυο πετράδια— ύπήρχον 
χιλιάδες τοιού:ων είς τήν παραθαλασσίαν — καί έςε- 
σφενδόν σεν αύτά κα-ά τρόπον ώστε έκαστον έκτων 
πετραδίων έξέβαλεν ενα έκ των οφθαλμών τού θαλασ
σίου τέρατος καί ετοποθετήθη είς τ ίναπομεΐναν κοί
λωμα. Μεθ' ό έλαβε τό ζώον επί τής ράχεως αύτού 
καί το έφερεν ε ς τήν θάλασσαν εύκολώτατα, καθόσον 
άφ' ής στ γμής τό θηρίον έχασε τήν όρασιν αύτού έ- 
χασεν έπίσης καί τήν αγριότητά τ»υ καί κατέστηήμε- 
ρώτατον.

( Ακολουθεί)

Γι

ΤΡΕΛΛΟΙ ΣΤΙΧΟΙ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΦΙΔΙ
Μαζί μέ τι) γ.ΐυχειά μου τήν ζανάοϋ.ΐα 
Έπι'ιγαμε ατό δάσος rô icxiiçô.
Καί νά .τιοϋμε χαθήσαμε δφοαον.Ια 
'./.τ' τό .-τ.lazarι χάτω τό άνόηφό.

Γυφμενος στη θεφμή της άγχα./oùUa, 
'λξέχασα tor χάθι μου χαύμό,
Κ ’ έσχνς-αμι σε Λίγο με τφεμοϋΛα,
11 φώτο yv.lt να νοιώσουμε, θεφμό.

Κ ’ ίχεί .τού τά δνειφά μας ó.iotra,
Μία’ τοΰ ob φανού rr/r ζάστεφη άγχαΛιά 
ΙΙαΛάτια μάς επΛάθαν μαγιμμένα.

Το αηδόνι (áyvov παύει τη ΛαΛιά 
Καί ’πάνω στα χειΛάχια μας, (οίμένα! 
Μάς ptjpríi μια μεγάΛη χουτσονΛιά.

Σωτήρης Κ. £κ(ηης

ΚΓΡΙΑΚΑΊΊΚΗ 

ΜΙΧΑΙΙΛ ΖΩΡΑ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Ιί\ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Α
Αί δεσποινίδες Φλώρα Λαμέρα καί Στέλλα Δε- 

σύλα είναι έξαδιλφαι, άλλ ' έξ ανατροφής εντελώς 
αντιθέτου χαρακτήρος.

Ή πρώτη, πρό ολίγου έςελθούσα μοναστηριού 
τών δυτικών καλογραιών, τηρεί διαρκώς χαμηλωμέ 
νους τούς οφθαλμούς ένιόπιον τών άνδρών, πρό πάν
των όταν ούτοι είναι περασμένης ηλικίας, ώς 
εξομολογείται διά μίαν στιγμήν είς τήν έξαλδέλφην 
της, δειλή, σκαιότατα πρό παντός φερομένη είς τόν 
Περδικούλην, τόν οικογενειακόν των φίλον, γεροντο- 
παλλήκαρον άκίνδυνον πρό πολλού ώς πυρεΐον ασφα
λείας, άλλά βαφόμενον λυσσαλέως, επιτηδευόμενον κυ
νηγετικήν ικανότητα έκσπώσαν εις τήν ράχιν ενός 
άτυχούς κούνελου, τόν οποίον εκλαμβάνει διά 
λαγόν, καί πρό παντός έννοούντα ν' ακκίζεται καί 
τρυφεραίνεται ενώπιον τών δεσποινίδων.

Ή δεύτερα, ή Στέλλα, είναι ακριβώς ό άντίπους 
τής έξαδέλφη; της· σωστό αγοροκόριτσο, θεότρελ>ο, 
πεταχτό. άνήσυχον, έξομ.ολογούμενον είς τήν έξαδέλ 
φην της μέ τήν μεγαλειτέραναφέλειαν ότι ό κ. Μάρι
ος, υιός τού τραπεζίτου Σαράντη, τού όποιου καί 
φιλοτεχνεί τήν εικόνα, τής αρέσει πολύ, κοροίδεύε ν 
χαριέστατα τόν τρυφερόν Ιίερδικούλην καί μυκτηρίζον 
τήν όσίαν έξαδέλφη» της ή όποια καί είς τό σπήτι 
ακόμη έννοεϊ νά τηρή, φαινομενικό»; τούλά/ιστόν, όλον 
τόν ασκητισμόν όν έδιδάχθη είς τό μοναστήριον, ζη
τούσε τήν άδειαν τής μητρός της οιά νά κχτχβή είς 
τόν κ » π ο ν, φιλούσα τό χέρι τής θείας της, μητρος 
τής Στέλλας, καί έτοιμη ακόμη νά κύ,η διά νά φι- 
λήση καί τήν γήν αύτήν έ » ν τις ήθελε τής έπα α- 
λάβει τό σύνηθες τιμωρίας πρόσταγμα τών αδελφών 
τού μοναστηριού:—Baisez la terre. Madetr.oisselle. 
Καί άφού τοιουτοτρόπως ό συγγραφευς μετά πολλής 
αληθώς τέχνης μάς διαγράφει έκάστη; τών δύω ήρω- 
ίδων του τούς τόσον άνομοίους εξωτερικούς χαρακτή
ρας, χαρακτήρα; δχι έμ.φύτους, άλλά μορφωθίντες 
ύπό τής άνατροφής, έκκολαφθέντος ύπό τών μητέρων 
των, ώ· τά; ιδέα; προσωποιούσι τρόπον τινά, αναλαμ
βάνει νά μάς δείξη καί τήν πραγματικήν ψυχικήν 
διάθεσιν έκάστης· τά φοινόμενα κατ' άρχάς, τά 
πραγιιατσ άκολούθως.

Καί τά πράγματα αύτά είναι τόσον άντίθετα τών 
φαινομένων !

Ή Στέλλα ύπό τήν ζωηρότητά της κρύπτει ψυ - 
χήν άπονήρευτον, καρδίαν άδολον καί ειλικρινή. Γνω
ρίζει τόν κόσμον καλά καί εννοεί νά τόν γλεντίση 
τώρα πού είναι νέα άκόμη, διότι άλλως υπάρχει φόβος 
μή τόν γνωρίση παρά πολύ άργότερα, κατά τήν συμ
βουλήν τής μητρός της.

Ώς πρός τήν Φλώραν, αύτή. μαζή μέ τήν Ίησου- 
ϊτικήν σεμνοτυφίαν καί τάς άλλας γνώσεις άς ιπε- 
κόμισεν έκ τού μοναστηριού, εφωδιάσθη καί μέ άρκε- 
τήν γαλλομάθειαν, τόσην μάλιστα, όση ήρκει διά νά 
τής καρφωθτ, επίμονος ή ιδέα ότι ή γνώσι; τής γαλ
λικής έπρεπε νά έπιόληθτ, καί είς τ ν υιόν τού κη
πουρού των, τόν νεαρόν Στάθην, αύτής τής ιδίας άνα- 
λαυ.βανούσης τήν διδασκαλίαν άλλά διδασκαλίαν μυ
στικήν, άρχομένην τά μεσάνυχτα είς τό δωμάτιόν της 
όχι άπό τό άλφα. άλλ’ άπό τό ζετοίμ καί προχωρο»- 
σαν πρός τό ζεταντορ, ώς τά προφέρει ό απλοϊκός 
κηπουρός, λήγουσαν δε έκεΐ άκριβώς, όπου καταλήγει 
καί ή κωμωδία.

Καί ή όσια αύττ, Μή-μού-απτου, ή φοβούμενη ν' 
άτενίση κατά πρόσωπον τόν άβλαβή Περδικούλην, 
αναπτύσσει τόσην τ,-εφερότητα διά νά πείση πρός τούτο 
τόν ρωμαλέον κηπουρόν, τόσην περιπιθειαν, βασκαί- 
νουσα αύτόν διά τών βλεμμάτων της. τόσην τέχηνν 
πολύπειρου κοκότας, προσκαλούσα αύτόν 'ά τής δέση 
τά κορδόνια τών υποδημάτων της, τά άλυτα εν τού
τοι;, ώστε ό δειλός καί ούδέν εννοών έως τώρα κη
πουρός άποφασίζει έπί τέλους νά μεταβή είς τό πρώ
τον μάθημα.

Καί έδώ λέγει ή πρώτη πράξις.

Εις τήν δευτέραν πράξιν ό Λχμέρχς γ ωρίζει είς 
τήν σύζυγόν του Κωστάντζαν ότι αϊ διαπραγ·ματεύ- 
σεις του μετά τού τραπεζίτου Σαρά.τη περί γάμου 
τής θυγατρό; των Φλώρας μετά τού υιού τού δευτερου 
Μάριου προσκόπτου-ι μ’ όλην τήν προίκα τών όια- 
κοσίων χιλιάδων δραχμών είς τήν άρνησιν -.ού νέου, 
οστις εφανέρωσεν ει: τόν πατέρα του ότι συικπαθεί 
πρός τήν Στέλλαν

Καί τώρα πλέον έκσπά ακράτητος ή κακογλωσσιά 
τής Κωστάν ζας, τής άρχήθεν μή χωνευούσης τήν ζω
ηρότητα τής άνεψιάς της

Ή πήξι>. ή δείξια, ή ξετσίπωτη, πού επλάνεψε 
τόν νέον μέ τά καμώματά της. αί μόλις συγκρα- 
τειται ύπό τού συζύγου της νά μή διώξη άμέσως καί 
αύτήν καί τήν μητέρα της εκ τής οικίας των, όπου 
φιλοξενούνται.

Καί συνεκρατήθη μέν εις τούτο δέν παρέλειψεν 
ομως νά χύση όλον τό δηλητήριύν της ενώπιον τού 
Σαράντη μέ εκείνα τά σ,γκεκαλυμένα λόγια : «Δέν 
σού λέω. . άνεψιά μας είναι καί όφείλομεν νά μή τήν 
κακολογούμεν... άλλά .. τέλος πάντων .. η άλήθεια 
είναι ..»

Ευτυχώ; όι'αύτήν ιςεπικουρίαν τής κακογλωσσιάς 
τη; έρχεται καί μία διαβολική σύμπτωσι;

Ή Φλώρα πηγαίνει είς τήν καλύβην τού κηπο.ρού 
διά νά τού ύπενθυμίση νά μή λίίψη άπο τό νυκτερινό» 
μάθημα, οπότε φθάνε·. κ>1 ή έξαδέλφη τπς ζητούσα 
τό ψαλλιδάκι της, τό όποιον πρέπει εκεί που ά τής 
έπεσε ίσως καί μέσα εις τήν καλύβην όπου έμόαίνει. 
Τήν στιγμήν εκείνην φαίνεται ερχόμενος καί ό Λα- 
μέρα; μ,ετά τής συζύ/ου του, τού Σαράντη, τού Μα 
ρίου, τού Περδικούλη καί άλλων προσκεκλημένων 
διά νά ιδούν κατά τήν ίκφρασθείσαν όλων επιθυμίαν 
τά κουνέλια. Ή Φλώρα ίν τφ μεταξύ συνεννοείται 
μέ τόν σφριγώντα κηπουρόν, όστις βλεπων τούς έρχ&- 
μένου; κρύπτεται είς τήν καλύβην, όπου εύρίσκεται 
ήδη καί ή Στέλλα έρευνώσα διά τό ψαλλιδάκι της.

Τά φαινόμενα είναι πλέον χειροπιαστά, άν καί 
τά πράγαατα δέν συμφωνούν διόλου πρός αύτά. Ό 
Λαμέρας μέ φρίκην τούς συλλαμβάνει επ’ αύτοφώρφ. 
τόν κηπουρόν με τήν Στέλλαν, ήτις εν τ?, άθωότητί 
της μένει σχεδόν εντελώς άναπολόγητος πρό τών 
σαρκαστικών άναφωνήσεων θαυμασμού όλων τών παρευ- 
ρισκομένων. Καί είναι έκεί ό Μάριος, όστις πρό όλίγου 
άκόμη τής έξέφρασε τήν έκτίμησιν καί τήν άγάπην 
τήν όποιαν τρεφει πρός αύτήν.

Καί τελείοινει μέ τήν άπροσδόκητον αύτήν περι
πέτειαν ή δεύτερα πράξις, τού Περδικούλη μέ τήν ζή- 
λεαν γεροντοπαληκάρου δηλούντος, ότι άν δέν ήτο 
ΠΕΡδικούλης θά έπροτιμούσε νά είναι ΙΙΕΡβολάρης.

Τό άπαίσιον χύτό καλαμπούρι είναι εύτυχώς τό 
μόνον στίγμα μέσα είς τήν άληθώ; ώραίαν κωμωδίαν 
τού κ. Ζώρα. Ίσω δέ οφείλεται είς τόν ηθοποιόν, 
τονίζοντα ύπεΓβολικώς τήν πριοτην συλλαβήν τών δύο 
λέξεων.

Εις τήν τρίτην πράξιν όλα π/.έον είναι έτοιμα 
πρός τέλεσιν τών γάμω< τής Φλώρα, καί τού Μάριου, 
ένψ ήΣτέλλα μετά τής μητρός της άναχωρούσι κατη- 
σχυμέναι. Ό Περδικούλη; μάλιστα έχει προετοιμάσει 
ένα πυροτέχνημα καί ένα συμβολικόν ποίημα διά τήν 
πρόποσίν.

Άλλ’ όλοι αυτοί οί λογαριασμοί γίνονται χωρίς 
τόν κηπουρόν, ύπό τάς άπειλάς τού όποιου ή Φλώρα, 
ήτις πρό πολλού τφ άνήκει ολόκληρος, κάμπτεται καί 
συγκατανεύει νά τόν ακολουθήση. Καί ένφ ή μητέρα 
της, ήτις άποδίδει τήν ταραχήν (τη; είς τήν άθωότητά 
τη;—τό καύμένο τό κορίτσι είναι τόσω άθώον καί τό 
τρομάζει τόσον τό άγνωστον τού γάμου !—τήν άνα- 
μένει νά έξέλθη νύαφη λευκόπεπλος εκ τού δωματίου 
της, αύτή γίνεται άφαντο; μετά τού κηπουρού ύπό 
τούς συριγμούς τού πυροτεχνήματος τού Περδικούλη, 
ά,αίρω; έξ άπροσεξίας άναφθέντο..

Μία επιστολή τη; όμως, άφεθείσα είς τό δωμάτιόν 
της, εξηγεί τά πάντα, πρό; τούτοι; δέ έ< ύστερο- 
γράφω καί τήν διαβολικήν σύμπτωσιν τής όποια; θύμα 
έπεσεν ή έξαδέλφη της, τής όποια, τήν διεύθυνσιν έ· 
τή πόλει—διότι έλησμονήσαμεν νά σάς είπωμεν, ·τι
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τό έργον εκτυλίσσεται έν έξοχικφ κτήματι τβύ Λα- 
μέρα— ζητεί καί μανθάνει κατ υχαριστημένος διά τήν 
λύσιν αύτνν, ό Μάριος.

Αύτή είναι ή κωμωδία τού κ. Ζώρα, βραβευμένη 
¡ν τφ Λασανείοι άγωνι, τ.ρώτην δΙ φοράν παρ.σταθεϊσχ 
ήδη έν Άθήναις.

Μαιαίως ίσω; ήθελεν άναζητήσει τις έν αύτή νά 
διακρίνη τά όρια τα διαχωρίζοντα τήν χωμωδίαν άπό 
τού οικογενειακού δράματος ή τής γαλλικής ΟιΜίιέ Ιίιτ, 
ό δέ λυρισμός είς όν αίρεται ό -ηπουρό; είς τήν τ.ί- 
την πράξιν έν ττ, τραγικωτάτη έκφράσει τού πάθους 
του, τού προδοθ̂ »τος διά τού επικειμένου γάμου έρω
τός του, δύναται ν' άποσπάση λυγμούς άπό τά στήθη 
καί τού μάλλον αίμα ώδους θεατού- άλλ ’ οπωσδήποτε 
καί άν όνομασ'.ή ή κωμωδία τού κ. Ζιύρα, αύτη άπο- 
μένει πάντοτε'τό ώραιότερον σκηνικόν έργ·ον τή; έφε- 
τεινής θεατοί ή; περιόδου, σκηνικώς ίδια άψογ ν, ή δέ 
εύμένεια μεθ' ής τό αθηναϊκόν κοινόν, τό κο-.νον τών 
πρώτων παραστάσεων, ύπεδέχθη αύτό, ύπήρξε πολύ 
δίκαια.

ΊΙ Κυριακάτικη.

ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΣΚΑΦΟΣ
*Γπε:ήφχνον χαί ταχύ τό Ψαριανόν ίστιοφόρον έ

πλεε πρό; τα γαλανά Οόατα τή; Κύπρου πρό; φόρ- 
τωσιν.

Τό «Σωτήριον Σκάφο;» δέν έβράδυνε νά άγκυρο- 
βολήση είς τήν 'Αμμόχωστον έκ τή; όποία; παρέλαβε 
μέρος τού φορτίου. Κατόπιν έπεσχεφθη τήν Λεμησσόν 
χαί εκ Πάφου έπρόκειτο νά παραλάβη τό υπόλοιπον τού 
φορτίου του.

Γαλήνη άκρα επεχράτει άνά τά πιράλια τή; με- 
γαλονήσου πρό πολλών ημερών και ό πλοίαρχος προ
νοητικό; ήραξε μαχραν τή; παραλία; διά νά είναι έ
τοιμος προ; άναχώρησιν άμα ττ, πρώτη θαλασσοτα-

Περί τό λυκόφως τής επομένης έφάνησαν ΰψούμενα 
ύπεράνω τού όριζοντο; μεγάλα χαί ανώμαλα νέφη πρός 
τό μέρος τής Όστριας Ή θαλασαία αυρα ταχέως 
μετεβλήθη είς άνεμον μέτριον . . . .  καλόν . . . όυ- 
ναμόνοντα . . . ορρητικόν, ήναγχάοθη δε ό πλοίαρχος 
νά αναχθή είς τό πέλαγος αφήσας μίαν άγκυραν έπί 
τής όποιας έόεθη ό σχετικό; σημαντήρ.

Ο άνεμο; άπο δυνατός έγένετο σφοδρό; . . .σφο
δρότερος . . . , κατα'.γίζων καί ή θάλασσα όγκουυένη 
¿πάφλαζε πλήσσουσα τά έξαλα τού πλοίου μέ ασυνήθη 
μανίαν, άποξηλώσασα τά άφλαστα τή; πρύμνης.

Τρικυμία φοβερά 1
"0 πλοίαρχος Μ. γεννηθείς καί άνατραφείς έν τή 

θαλάσση εκυριάρχει τού καταστρώματος καί τό πλή
ρωμα περιδεές, έφαίνετο εμψυχούμενον καί άντλών
θάρρος εκ τού φηόρού προσώπου τού γενναίου πλοι- 
άρχου.

— «Κακός καιρός,» είπε περιβλέψα; γύρωθεν, «καί 
θά χορεψωμε καλά.η

Ι Ό άνεμος έστράφη ολίγον πρός τόν Σιρόκον καί 
τό πλοίον ουριοδρομούν άνευ ιστίων, ριπτόμενον άπό 
ι κύματος είς κύμα, και κυλιόμενον άπό κουπαστής είς 

ι κουπαστήν, έφαίνετο συνταρασσόμενον έκ θεμελίων, ο
σάκις κύμα μέγα έκτύπα τήν πρύμνην αύ-ού.

— «Τό τιμόνι έσπασε !» ήκούσθη λέγουσα ή ά-

πελπιστική φωνη τού πηδαλιούχου, άφήσαντο; το οί- 
ακοστρόφι.ν και χειρονομούντος έν άπογνώσει.

Στραφείς άποτόμως ό πλοίαρχος πρός τό μέρος τού 
πηδαλίου, έχασε τήν ισορροπίαν και καταπεσών έχ- 

 ̂ τύπησε βαρέως τήν άριστεράν χείρα.
Ζαφορά; χρώμα έβαψε τά πρόσωπα πάντων καί είς 

ενα μετριασμόν τών όΐατοιχισμάτων τού σκάφους άνή- 
γειρα» τόν πλοίαρχον, τού οποίου ή δεξιά χειρ ήρπα- 
σεν άμέσω; τό έξάρτιον.

— «Δέν είναι τίποτε... Δέν πονώ πουθε ά» είπε 
καί άνεμέτρησε τό πλήρωμα φοβηθείς μή τό είσπηδή- 
σαν κύμα συμπαρέσυρε τινά μετ' αύτού.

Ήτο μεσονύκτιον καί τό κατάστρωμα έφωτίζετο 
άιιό καιρ.ύ είς καιρόν άπό τήν Σελίνην τής οποίας αί

ακτίνες διήρχοντο ένίοτε ύπό τά κενά τών καλπαζόν- 
των νεφών. Όποια ταχύτης I

Μέχρι τής πρωίας έθαλασσομάχουν οί δυστυχείς.
Τήν έπομένην ό Ήλιος τού Ίανουαρίου άνέτειλε 

βραδύς. Ή μανία τών κυμάτων έφάνη μετριασθεΐσα 
άλλά τό πλοΐον έκανε νερά...................................................

Ή Ρόδο; έφάνη ολίγον αριστερά τής πρώρας καί 
ό πλοίαρχος μέ χαράν έκραύγασεν:

— «Βρέ παιδιά 1 Νά ή Ρόδο ! Κουράγιο παλ- 
ληκάρια μου χαί σέ πέντε έςη ώραις θά πϋμε στό λι
μάνι τής Μαρμαρίτσας . . . Πάρτε δυό μαδέρια νά 
χάμωμε ένα γρετίδικο τιμόνι καί, πρώτα ό θεός, έσω- 
θήκαμε».

Παραδόξως ένφ έλεγε ταύτα έμενεν ακίνητο; είς | 
τήν θέσιν του,πράγμα άσύνηθες διά τόν δραστή.ιον χαί 
ορμητικόν χαρακτήρά του.

Ή τρικυμία πολύ έμετριάσθη.

Ταχείς καί έργατικώτατοι, ώς πρό όλίγου έγερ- 
θέντες τού ύπνου, οί έξηντλημμένοι ναυτικοί, προσέ- 

I δεσαν τά μαδέρια έπί τής άντένας καί τή υποδείξει 
τού ακινήτου μέν, άλλά τά πάντα έποπτεύοντος πλοι
άρχου, κατεσκευάσθη τό προσωρινό» πηδάλιον.

Ή Γάπιαις έγένοντο άκολούθως καί τό πλοΐον,κυ- 
βερνώμενον πλέον, κατέφυγεν είς τόν άσφαλή λιμένα

Μαρμαρίτσας μέ τά 2)3 τού φορτίου βρεγμένον, 
παθόν.

Ο πλοίαρχος ¿γέλα ώ; μικρόν παιδίον καί έκ τών
οφθαλμών του έρρεον δακρυα..................."Εκλεισε τού;
οφθαλμού; του,άφήκεν ή κρατούσα χείοτου τό έξάρτιον 
καί κατέπεσε σωρός έπι τού καταστρώματος.

— «Δέστε μου τό χ_έρι μου,» είπε καί έμειναν αν
αίσθητος

Ή αριστερά του χειρ είχε θραυσθή άπό τήν πρώ- 
την πτώσιν . , . . . καί ούδέν είπε Ίιά νά σώση τό 
πλοΐόν του καί τά παιδιά του, τό πλήρωμα !

Ή αληθής αύτη ιστορία δέν αναφέρει παρασημοφο-

ρίαν ώ; και πολλαί άλλαι πα ρόμοιαι γενναίων ναυ 
τικών πράξεις Κ α ο α β ό ι ίκ ν λ ο ς .

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΩΝ Π Ε Ρ ΙΠ Ε Τ Ε ΙΩ Ν
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ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΝΔΙΑΣ

Ό λοχαγός Όχτερλούν καί ό άνθυπασπιστή; Πάύ- 
τον ύπηρέτουν άμφότεροι εις τό σύνταγμα τού στρα
τηγού διοικητού ταξιαρχίας Μογητον τού αγγλικού 
στρατού. Ηλικίας καί οί δύο όχι μεγαλειτέρας τών 
30 έτών, Σκώτος ό μέν, 'Ιρλανδός ό άλλος, ωραίοι 
άνδρες, ανδρείοι στρατιώται, στενότατοι φίλοι. Ό α
γών όιεξήγετο τότε πεισματώδης κατά τών βορειοαμε- 
ρικανών 'Ινδών, ύπέρ τών όποιων είχε ταχθή ή Γαλ
λία άποστείλασα στρατιωτικόν σώμα. Τήν παραμονήν

τή; περίφημου μάχης τών Καταρρακτών τού Μοτμο- 
ρενσύ. ό λοχαγός Όχτιρλούν είχε μονομαχήσει μετά 
τίνος γερμανού άξιωματικού, τόν όποιον έτραυμ-άτισε 
μ'-ν καί άφώπλισεν, άλλά παρά τού όποιου έπίσης εί
χε δεχθή μίαν γερήν σπαθιάν ύπό τόν όεδιόν του βρα- 

] χίονα.Οί φίλοι τουένόμισαν δτι έπρεπεό λοχαγόςενεκεν 
| αύτού τού τραύματος νά μή έκτεθή είς τούς κινδύνους 
ι τής μά/ης, άλ.λά νά παραμείνη είς τό στρατόπεδον.
I Άλλ’ ή φιλοτιμία καί ή άνδρεία τού λοχαγού άντέ- 
I στησαν σφοδρότατα κατά τών παρακλήσεων τών οί

κων του. Ό λοχαγός έδήλωσεν δτι ουδέποτε θά λε- 
-/Οή περί αύτού δτι διά μίαν «γρατσουνιάν» ληφθεΐσαν 
είς ιδιωτικήν συνάντησιν παρημποδίσθη άπό τού νά έκ- 

• τελέση τό καθήκον του πρός τήν πατρίδα άπέναντι 
ι τού εχθρού. Καί τήν έπομένην μ'εν δπλον είς τάς 
1 χείρας έβάδισε μετά των άνδρών του, καίτοι μόλις ή-



Κ Υ Ρ Ι Α Κ Α Τ Ι Κ Η

<*υνα_ 5 ν>, βαβτ40γ. χ;Γράς του.
Άλλ ’ £·ώ έττί κεφαλή? τ:ύ λόχου του ώδήγει αύ- 

τον -ίο τα χαρακώματα του εχθρού, ρ.ία σφοίρα τον 
πλήττε·. εις τό στήθος καί τού διαπερά τού; πνεύρ.ο- 
ναο. Ήναγκάσ1 η μ.έν τότε να αφήση τό οπλον του. 
άλλ’ όμως έξηκσλούθε·. να βαδίζη εμπρός μέχρ’-ς ού ή 
άφθονος αιμορραγία τόν έξήντλησεν ώστε νά μή δύνα- 
ται π/.έον νά προχωρήση. Καί κατέπετεν.

Την αυτήν σχεδόν στιγμήν καί ο άνΟυπασπιστής 
Πάϋτον έβλήθη ύπό σφαίρας, ή όποια του κατασυνε- 
τριψε τήν αριστερά.ν κνήμην.

Καί οί δύο φίλοι βαρέως πληγωμένοι κατέκειντο 
εις - ινα βημάτων άπ ’ άλλήλων άπόστασιν καί εντός 
τής επικινδύνου ζώνης των εχθρικών πυοων. Οί άνδρες 
των ¿προχώρησαν, καί μ.ετ’ εύτ .χή επίΟεσιν ύπεχώ- 
ρησαν. ’Ενώ δ’ε άντιπαρήρχοντο εν πλήρει τάξει τό 
μέρος εις δ κατέκειντο τραυματία·, ό λοχαγός καί ό 
άνΟυπασπιστής, με δάκρυα εις τούς οφθαλμούς παρε- 
κάλεσαν τόν λοχαγόν νά τοΐς ¿πιτραπή ν’ άναλάβουν 
αυτόν καί τόν άνθυπασπιστήν καί τούς μεταφέρουν 
έκτός τού πεδίου τής μάχης. Άλλ’ ό λοχαγός τόσην 
υψηλήν ιδέαν είχε περί τής στρατιωτικής τιμή-, ό’>στε 
ήρνήθη νά εγκατάλειψη τό πεδίον τής μάχης, τούς 
διέταξε μόνον ν’ άναλάβουν τόν άνθυπασπιστήν του. 
Άλλ’ ούτος έξ άλλου με μεγαλόφρονα περιφρόνησίν 
πρός τόν θάνατον άπέρριψε τάς προσφερομένας υπηρε
σίας τών άνδρων, λεγων οτι ουδέποτε Οά έγκατέλειπε 
τόν λοχαγόν του εις τοιαύτην κατάστασιν. Οι στρα- 
τιώται πάλιν επόμενον ίκετεύοντες, πλήν μάτην. Έν 
τέλει εδέησε ν’ άπέλΟωσι- άφίνοντες υόνους καί εκτε
θειμένους εις τήν διάκρισιν τού εχθρού λοχαγόν και 
άνθυπασπιστήν.

Αί σφαίρα·. τού εχθρού έξηκολούθουν νά συρίζουν 
γύρω των καί νά χώνονται εις τό περιξ έδαφος, άπό 
στιγμής δε εις στιγμήν ό θάνατος τών δύο φίλων ήτο 
άφευκτος. Ό λοχαγός Όχτερλούν οδυνηρότατα συρό
μενος εφθασεν εις τά πλευρά τού φίλου του καί έπε
σε ν εκεί.

— Χαίρε, φίλε μ.ου, τού λέγει.
Οί δύο φίλοι τραυματία’, έθλιψαν τάς χεΐράς των, 

καί ήσύχως άνέμενον τήν τύχην τω>. Άλλα πρός στιγ
μήν ιίις αστραπή διήλθε τού πνεύματος τού λοχαγού ή 
ελπίς δτι πιθανόν νά ¿φέρετε ό εχθρός πρός αυτούς όις 
πρός αιχμαλώτους καί ώς τοιούτοι νά προστα-ευθούν, 
εξέβαλε δε καί επιφώνημα ελπίδες όταν είδε δτι τό 
πύρ αίφνης έπαυσε καί τρία άτομα εφάνησαν πλησιά- 
ζοντα τό μέρος εις δ κατέκειντο οί δύο φίλοι. Ό εις 
ήτο γάλλος στρατιώτης καί οί δύο άλλοι Ινδοί. Ό 
λοχαγός Όχτορλούν ήμιηγέρθη επί τών ποσών του καί 
τούς προσεφώνησε γαλλιστί έκφράσας τήν ελπίδα δτι 
ήθελον συμπεριφερθή πρός αύτόν καί τόν σύντροφόν' του 
ώς πρός αξιωματικούς, αίχμαλόιτους, καί τίμιους αν
θρώπους.

Οί δύο ’Ινδοί εφαίνετο ότι ήσαν καθ’ ό/σκληρίαν 
ύπό τάς διαταγά; τού Γάλλου ό όποιος όμως χωρίς νά 
άπαντήση εις τόν λοχαγόν όιηυθύνθη κατ’ εύθεΐαν 
πρός τόν άνθυπασπιστήν Πάϋτον, τού άπέσπασε τό 
πηλίκιόν του άπό τήν κεφαλήν καί στίεφόμενος κατό
πιν πρός τόν 'λοχαγόν ήρπασε τό ώοολόγιόν του και 
τά χρήματά του.

Ή διαγωγή αύτη τού Γάλλου υπήρξε διά τούς 
’Ινδούς σύνθεμα φόνου καί ληστείας. Ό εις έ; αύτών 
με δύο βήματα εύρέθη όπισθεν τού λοχαγού καί ύψω
σα; τό δπλον του έσκόπευσεν εις τήν κεφαλήν και ¿πυ
ροβόλησε-. Άλλ ’ ή σφαίρα τόν επληξεν εις τόν ώμον 
καί όχι εις τήν κεφαλήν. Τήν αυτήν δε στιγμήν ό άλ- I 
λος Ινδός έξεκένωοε επίσης τό δπλον του εις τό στη 
θος τού λοχαγού, ό όποιος πίπτοιν άνεκραξεν: (ΐΠάϋτον 
ό άθλιος αυτός μ’ έπυροβόλησεν)).

Άλλ ’ οί ’Ινδοί μή κορεσαντες ακόμη τήν αγριό
τητά των καί τήν αίμοδιψίαν των ¿πλησίασαν πρός 
τόν λοχαγόν καί άρχισαν νά τού δίοουν μαχαιριές οιά ι 
νά τόν αποτελειώσουν. Ό λοχαγός δυστυχώς δέν είχμν , 
δπλον διά ν’ άμυνθή. Διότι τό μέν πιστόλιόν του I- ! 
φυγεν άπό τά χέρια,δταν οό πρώτον έτραυματΐσθη εις 
τήν μάχην, δέν Ιφερον δέ ¿κείνην τήν ημέραν τά ςίφη 
των μ.εθ ' εαυτών.

Οί τρείς άνανδροι παρατηρήσαντες τούτο, έξα-

γρίωθέντες δέ σι ότι ό λοχαγός ζων ακόμη κοίτοι μετά 
τόσα τραύματα έξηκολούθει ούχ ήττον ν’ αμύνεται 
μετ’ απαραδειγμάτιστου καρτερίας ήρπασαν τήν στρα
τιωτικήν του ζώνην καί προσεπάθουν με αυτήν νά τόν 
πνίξουν.

Εις τήν κρίσιμον αυτή· στιγμήν ό Πάϋτον, ό ό- | 
ποίος είχεν εις χείρας του δίκανον τουφέκιον πλήρες, 
βλέπων δτι ό φίλος του ¿τελείωνε ά.νευ εγκαίρου βοη- ι 
θ ίας ¿σκόπευσε καλώς ¿ξ ά.ποστάσεως τεσιάρων βη- | 
μ.άτων καί ¿πυροβόλησε/. Ή σφαίρα έρριψε κάτω ί 
νεκρόν τόν ένα εκ τών ’Ινδών.

Ό άλλος έκπλαγείς έκαμε μίαν περιστροφή'· καί | 
ό άνθυπασπιστής φανταζόμενος δτι ύστερα άπό τήν ¿κ- | 
κένωσιν τού όπλου του εύ > όλως θά έγίνετο λεία του 
ώρμησε κατ’ επάνω του.

Άλ* ’ ό ΙΙάϋτον ύψωσε πάλιν τό τουφέκι του, έ- 
σκόπευσε καί έπυροβόλησεν άλλα δυστυχώς δέν Ιπιασε 
φωτιά.

Ήλθε τώρα καί ή σειρά τού άγριου ’Ινδού.
Πυροβολεί καί τραυματίζει τόν άνθυπασπιστήν, ό 

όποιος ήτο καί ό σημαιοφόρος, εις τόν ώμον. Όρμ.ή- 
σας δέ τότε κατ ’ αύτού δ ατρυπά διά τής λόγχης τόν 
μηρόν του. Άλλ’ δτε ό άγριος ’Ινδός ήθέλησε νά τόν 
οΐατρυπήση καί πάλιν εις τό στήθος του, ό ΙΙάϋτον 
άπέκρουσε τό κτύπημα προτείνας τήν άριστεράν του 
χείρα, ή όποια όμως διετρυπήθη. Καί όμως μέ δλα 
αύτά τά τραύματα ό Πάϋτον Ιδραξε τό τουφέκι τού 
Τ/σού, τόν άπώθησε καί άνασύρας εν ¿γχειρίδιον πού 
είχεν εις τήν ζώνην του, τό ένέπηξεν εις τήν όσφύν 
τού Ινδού. Οί δύο άνδρες συνεπλάκησαν εις άγρίωτά- 
την πάλην, εκ τής όποίις όμως έίήλθε νικη ής ό 
Άγγλος σημαιοφόρος. Έβαλε τό γόνυ του επί τού 
στήθους τού Ινδού καί δ·. ’ επανειλημμένων κτυπημά
των τού έγχειριδίου του τόν άπετελείωσε. Στεναγμ ς 
άνακουφίσεως καί χαράς έξήλθεν έκ τών χειλέων του 
κατόπιν τού δεινού ¿κείνου κινδύνου. Ούτως οί δύο 
’Ινδοί κατέκειντο νεκροί ένόιπιόν του. Ένεθυμήθη τότε 
τόν λοχαγόν του *αί στρέψας την κεφαλήν του τόν 
εΐδε,ν εις άπόστασιν 60 βημάτων κατακείμενον καί ύπό 
τήν προστασίαν τ.υ Γάλλου στρατιώτου. Ό Πάϋτον 
τού ¿φώναξε;

— "Οχτερλούν ! Χαίρω πού σέ βλέπω ύπό προ- 
σίαν. Φυλάξου εύχ ήττον καί άπ ’ αύτόν τόν κανάγια. 
Ό θεός μαζύ σου, άγαπητέ μου φίλε. Βλέπω ένα 
σωρό Ινδών νά ερχωνται κατ’ ευθείαν επάνω μου. 
Πλησιάζει τό τέλος μ.ου.

Καί τούτο ήτο αληθές. Μία όμάς έξ αύτών τών 
άγριων, άφού επί πολύ ώογίασαν καί έσκύλευσαν τούς 
νεκρούς καί τούς άποθνήσκσντας εις το αριστερόν μέρος 
διηυθύνοντο ήδηπρός τό μέρος τού άγγ/.ου σημαιοφόρου. 
Ήσαν ί!0 έν δλω καί ό Πάϋτον ένόησεν δτι ήγγισεν ή 
ώρα του. Θά τόν έθυσίαζον άλιπητα καί μέ δεινά 
βασανιστήρια οί 'Ινδοί έκδικ-ύμενοι τόν θάνατον τών 
δύο συμπατριωτών των. Δέν άπέβαλεν ούχ ήττον καί 
τήνύστάτην ελπίδα. 'Αρπάζει τό τουφέ«ιόντου καίπαρά 
τούς δριμυτάτους πόνους τής καταθρυμματισαένης 
κ-άμης του Ιτρεξεν αρκετά βήματα περίπου χωρίς νά 
σταθή. Εξαντληθείς δμως κατεπεσε μ.ή δυνάμενος 
νά κάμ.η πλέον βήμα. Έγέ μι σε τότε τό δπλον του 
καί τό έπρότεινε κάτά τό>ν δύω ’Ινδών, οι οποίοι προ 

ι ηγηθεντεί ιών άλλων ισταντο εις μακράν απ’ αυτού 
άπόσ-ασιν άναυ.έ/ον-ες τούς συντρόφους -ω·.

Έπέρασεν άκόμ.η εν λεπτόν καί ο Πάϋιον άν'1- 
μ.ετώπιζεν άκόμη * ούς εχθρούς του, ενώ ό Γάλλος 
στραηώ-ης άπό τό όρυγμα άκαιαπαύσ ως τον ¿πυ
ροβολεί.

Έπέρασαν άλλα εξήντα δευτερόλεπτα, 'θεό 
Πάϋτον ύψόισας τήν κεφαλήν του παρετήρησεν μακράν 
ένα αξιωματικόν τοιν Άίλάνδερς μέ μίαν ένωμο·ίαν 
του περι·ρέχον:α τό πειίον τής μάχης. Ο Πάϋτον 
¿κίνησε τήν χείρα καί ό άςιωματικός εί ε τό κίνημα.

Ό αξιωματικός εκείνος ήτο ό λοχαγός Μακδονάλ, 
ό οποίο; έννοήσας οτι ένας νεαρός άξιωματικός, συγ
γενής του, κατέκεΐτο πληγωμένος εις τό πεοίον τής 
μάχης, έστάθη ό ίσιος επί κεφαλής τής μικράς εκείνης 
δυνάμεως, είσέδυσεν .ις τό μέσον τού πεοίου τής μάχης, 
άπώθησε πλήθος Γάλλων καί 'Ινδών καί ευρών τόν 
συγγενή του άξ'.ωματικόν ζώντα, άκόμη καί άσάιευτον

τόν άφήρπασε καί τόν εφερεν ¿πίσω εν θριάμβφ.
Έτεστρέφε δε δταν παρατήρησεν τό σίμείον τού 

ΠάΟτον καί χ<. ρίς ούτε στιγμή- νά χάση άπέσπασε 
τρεις άνδρας έκ τής ενωμοτείας του καί τού έστειλε ν’ 
άναλάβουν τόν τραυματίαν.

Οί τρείς ούτοι γενναίοι άνδρε έν σπουδή έρρίφθη- 
σαν πρός τό μέρος τού Πάϋτον καί ύπό θύελλαν άληθή 
πυρός ήουνήθησαν ν ’άναλάβουν έπ ’ ώμων τόν σημαιο
φόρον καί τόν μεταφέρουν εις τό στρατόπεδον.

Ό Πάϋτον ευτυχώς ήδυνήθη νά έ π'.ζήση τών 
τραυμάτων του. Άλλ’ ό ατυχής λοχαγός Όχτερλούν, 
ό όποιος μ.ετεκομίσθη εις Κεμασύ ολίγα ς μΟΌν ημέ
ρας έπέζησε.

Ή πληγή ήν τού έδωκεν ό Ινδός διά τής μαχα’ρας 
του εις τήν κοιλιάν ήτο θανάσιμ ς καί έκε·'νη τόν έ- 
τελείωσ-.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Κ Α Ι Λ Υ Σ Ε ΙΣ
Α ί λύσ ε ις  τώ ν  έν τ ώ  π ρ ο η γο υμ ένω  φ ύ λ λ ω  α ιν ιγ μ ά τ ω ν  

ε ίν α ι  α ί έξη ς  :

Του μ ε*  1ου, — Ρ  ο 8  α  ν ό ς ( Ρ  Δ ανός).
Τ οϋ 8έ ?ο υ . — Ό  κ  τ  ά  π  ο υ  ς (8  π ο ϋ ς '.

Κ α ί το ϋ  3 ο υ .— Σ  η  μ  α  ί  α .

" α ς  λ ύ ν ε ις  · α ύ τ α ς  έ σ τ ε ιλ α ν  οί :
Έ π ίμ .  Χ α ρ α λά μ π η ς  ι Οϊ  δημ οσ ιευβοϋν), Γ εω γράφος, Α ίν ιν -  
μ α το γ ο ιφ ο ίυ τ η ς  (στρυφνόν) L a n te r n e  m a g iq u e  (γ νω σ τό ν ) , 
t*ôac, Μ έντω ρ  Μ ποέμ , Κ λώ νος δύω  κ α ρ δ ιώ ν , ή  α λησμ ό νη το ς 
2 5 η  Α ύγο υσ το υ  (π ο λ ύ  ε υ χ α ρ ίσ τω ς . Γ ια τ ί δεν π έρνετε κ α τ α λ -  
ληλότερον ψ ευδώ νυμ ο ν ; ) ,  Π η λευ ς . Γ ια σ εμ ί, ό γά λ λο ς  μ'ε 
τ ά  π α γ ω ν ά κ ια  το υ . M a v ro s  G eo rges (3 0  δοαχ ) ,  Μ αραμένος 
Μ ενεξές (μ έ  τ ή »  άράδα τ  υ ) .  " π ιο ύ τ ιφ ο υ λ  Α  , Κ ύμορφιδης, 
“ Αστρον Α ίγ ιο υ , Π . Σ τ ιμ α τ ό π ο υ λ ο ς , E ad em  (τά ς  λ ύσ ε ις  
ήμπορεΓτε νά  σ τ έ λ λ ε τ ε  εντός ά·.οιχτοΟ β α κ έλλ ο υ  μέ 
π ε ν τά λ επ το ν  μόνον γρ ο μ μ α τόσ η μ ο ν), Έ λπιδοφόρος, Μ αυρ ι- 
σ μ ένη  καρο ία , Μ αντε ία ν  Λ εβ α ο ε ία ς , 'Λ .  Ά ρ ά π ν ς , ¿ π ε ρ ίπ α 
τ ο ; τ ή ς  Κ υρ ια κ ή ς , ¿ α γ α π ώ ν  το πο δ ή λα τον , Ζ ή τ ιυ  το ϋ  Μερ- 
χούρη, δ μ ετεφερβείς φαρμακοπο ιός, θ '  α να χ ω ρ ή σ ω , τό ξερό 
μ ου κ ε φ ά λ ι (π ε ρ α σ τ ικ ά ) , Α ί ;υ π τ ία  Ρ α σ ιλ ό π α ΐς  (γ νω σ -ό ν  
¿π ω σ δ ή π ο τε . ι - ά  λ-ι,φθή μέτρον σ υ .τ ό μ ω ς ) , Ν . Κ α υ π ίτ/ ς , 
Π έτελ  κ α ί Κ οκόσκα, Τ ά χ α ς . Φ ω νή χ α ί άχρόασ ις , Σ ώ μ α  
ά νευ  ψ υ χ ή ς  'Α π ιο ϋσ α  Π ατράσε (Δ έν  πρ ο φ θάνει), ’Α λησμ ό
νητο ς βραδυά , λ .  Σ τ α μ α τ ίν υ  (θά  λη φ θο ΰν  μ έτρα νά εο χ ετα ι) 
Α'όθος τοϋ Μ ολεόν (εά ν  τά ς  σ τ έ λ λ ε τ ε  μ έ  α νο ικ τόν φ ά κ ελλο ν  
π ε ντά λ επ το ν  γ ρ α υ μ α τ έσ η υ ο ν  ά ρ χ ε ί. ε ά ν  μ έ  κ λ ε ισ τό ν , χ ρ ε ιά 
ζ ε τ α ι ε ίχ ο σ ά λεπ το ν ) . Δ η μ ο φ ιλή ς  υπ ο ψ ή φ ιο ς  ( Ό τ α ν  ε ίνα ι 
χ α λ ά , να ι) , ερω μ ένο ; τ ή ς  Κ υ ρ ια κ ά τ ικ η ς , Π ο .ήτρ ια  Σ ύρου, , 
Μ α νδ α νίτσα , ■ έω ν  τ ί ς  Ν εμ έα ς , “‘ η σ  Λ ιβ έρ ιο ς, ’Α ρχηγός 
ά νθρ ω πο φ άγω ν , ΙΙή λ ιο  Γ ούσης, Δ . Χ αρ β άτη ς, αλησμ όνητος 
3  Μ αρτίου , ’ Λσπρορρουχοΰ Σ το ά ς  Μ ελα , Μιχ Π αρ ., 
Έ λ ε υ θ . Ρ ιτ ζ ιά ς ,  ’ Ε ρω τευμ ένη  Π απαδοπούλα  (Έ ω ς  σήμερα 
δεν ή λθ ε  κ α νε ίς  ν ά  τό  ζ η τ ή σ η ) . Δ έσπο ινος Σ ε λ ιά χ η ς , Χ ού-
χ · ια  Φ ελλόης, Κ Ά να σ τα σ ό π ο υ λ ο ς , Π άνος τ ή ς  ¿δοΰ Κέδρου,
Π . Π ιπ ιν έ λ η ς ,Ά Θ  Δ α ν ία ς , (σ τ έ λ λ ε τ α ι) .  Ν άρκισσος, Ά ν α σ τ .  
Μ ερ χ άτη ς, 1 . Π λ α τα  ί τ η : ,  Π αραθερ ίζω ν δ ιδάσχα-ος. Μορ- 
τάκος τοϋ Σ α λο ν ιο ύ , ’ Αθ Π απαθεοδώρου, Μ ερκουριχός, 
Πρώτ,ν β ο υλ ευ τή ς . Μικρός κο μ μ α τά ρ χη ς , Κρίνο- (Ά σ ε β έ -
σ τα το ν  τό ψ ευδώ νυμ ό ν σου κ α ί ά λλο τε  δέν θά δ η μ ο σ ιεύ ετα ι
τ ίπ ο τ ε  α ν  έξακολουθής νά  το  μ ε τα / ε ιρ ίζ εσ α ι ), ύπ ο ψ ή φ ιο ς 
ΓΙάρεδρος, Ά ρ α π ίν ε ς  ¿δοΰ Μ αυρομ ιχάλη

Τ ά  δώρα λ α μ β ά -ο υ*  δ ιά  κλήοου έκ μ έν τ ώ ν  Α θ η ν ώ ν  ή 
Ά  σ π ρ ο ρ ρ ο υ χ  ο ϋ  Σ τ ο α ς Μ ε λ ά ( Δ ύ ο χ α ρ -  
δ ί α ι) , έχ δέ τ ώ ν  επ α ρ χ ιώ ν  ο  Π ή λ ιο -Γ ο ύσ η ς  (Γ  ι  ά  τ  ή  ν 
Π α τ ο ί δ  α . — Π ώ  νά  σ τ έλ νη ς , ορέ μπΰρο μ ’ ν ά  τό  πέρ- 
νης άπό  τό  γραφείο  μ α ς )

Σ ήμερον π ρ ο τε ίνο ντα ι πρός λ ύ σ ιν  - ί  έξη ς  τρ ία  :

Όλο· u ’ έφαγαν
Καί σε τραπέζι δέν ρ’ έβαλαν.

’Απ’ τά δύω ιισυ τά πρώτα 
ΙΙρέπει νάυπη καθε τί 
Κ" έπειτα ατό σύνολόν μου 
Τελειών ’ ή τελετή.

ΕϊιΓ έγω καί άλλο τί δέν ήμπορώ νά γείνω. 
'Αφησε ού τή μέση μου κι' έγώ τα πάντ ' άφίνω.

Δ ώρα Οά δοθοϋν δ ιά  /->ή ρ  υ β ιβ λ ία , εν δ ια  το υ ; λ ύ τα ς  
τ ώ ν  Α θ η ν ώ ν  * α ί  I* δ ιά  τους λ ύ τ α ς  τ ώ ν  επ α ρ χ ιώ ν . Ι ή ;  κ.νη- 
ρ ^σεω ς μ ετέχ ο υ ν  ο ί σ τέλ λ ο ντ ε ς  το υλά χ ισ το ν  ούο έκ  τ ώ ν  λ ύ ·
σ  Μ*.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  « Κ Υ Ρ Ι Α Κ Α Τ Ι Κ Η Σ »
Σ τ . Μ ω ρ . - Π ο λ υ  μ νλ λ ια ρ ό . Σ ικ υ ώ ν ιο ν  "Α ρατον. — Ά  χ α - 

τ ά λ λ η λο ν .


