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Ό μικρός οίκίσκος οιετέλει τήν πρωίαν έκείνην
εις κάποιαν τρομεράν ανησυχίαν. Έβλεπέ τις εις τά
πρόσωπα όλων τά σημεία τής άγρυπνίας τής άγωνιώδους, μέ τήν όποιαν έπέρασαν ολόκληρον τήν νύκτα.
(Σ υ ν έ χ ε ια και τέλο ς)
Άπό τούς βωβούς τοίχους ένόμιζε κανείς δτι
άκόμη έξεχύνιτο κάποια πνικτική πνοή, ή όποια συΚαί ήρχισε νά εκπωματίζει τήν φιάλην οι’ έκ- νέσφιγγε τήν καρδίαν καί έβάρυνε τήν ψυχήν.
Πόσον έτρόμαξα ύποθέσας αυτούς λίστας, άφίνω
νά φαντασθήτε Ήρχισα όμως να συνέοχωμαι όπόταν πωματήρος, δν έςήγαγε τού ·σιλαχίου του.
'Επί τής μικράς ξύλινης τραπέζης ή λάμπα Ικαιεν
—Κερνάς έσύ ; Πλερώνεις εσύ. Φέζο ; ήρώτησαν άκόμη καί μέ τό ώχρόν πλέον φώς της έφαϊνετο δτι.
είδον, άφ' ενός μέν ότι ούδείς ίκράτησε τον
μου καί δτι ήδυνάμην νά φύγω έλευθέρως μετά του οί Νυφιώτες μ: απορίαν Μά κάνει ;
παρετήρει περιφρονητικά τούς καταπλήκτους άνθρώΓιάννη, όστις ήτο εις τό πλευρόν μου, καί άφ’ έτέΓιατί είμαι Τούρκος; Πέκ ε ί, κ,αρδάς ! είπεν πους, οί όπ ΐοι έλησμόνησαν νά τήν σβύσουν καί τήν
ρου διότι, παρελθούσης τής πρώτης μου έντυπώσεως ο
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Ό πατήρ μέ τό κατάλευκον ν.κτικόν του έκά-;
συνδιασκεδάζοντας μεθ' ήμών νέους τού Νυμφίου, μη Χουσείνη, καί τώρα κάνετε τόν ζορμπά καί δέν τήν θητο άκόμη συνεσταλμένος εί; τήν σκοτεινήν γωνίαν
έξαιρουμένων ούδ’ αύτών των αδελφών τής νύμφης άφίνετε τού έβελή τού Άλέξη πού τήν αγαπά;
καί έσφιγγε μέ τάς χμίράς του τήν κεφαλήν του, ώς:
Οι Νυφιώτες εις τό άπροσδόκητον αύτό επιχεί νά ήθελε νά συγκρατήση έντός αύτής τήν τρικυμίαν
καί των συνοδών της παρθένων.
—Τί θέλετε ; τούς ήρώτησεν ο Άλέξης ωχρός ρημα, έκυψαν τάς κεφαλάς καί ήτένισαν άλλήλους τού πνεύματός του τήν έγερθείσαν αίφνιδίως καί φοκατησχυμένοι. Τό έπι/είρημα ήτο άπροσμάχητον. βιζουσαν αυτόν περισσότερον μέ τήν κατάπαυσίν της.
καί τρέμων.
—Τά παλληκαριάτικα ! άπήντησαν άποτόμως, Άλλα ήλπιζον καί άλλα εύρον.
Ή μήτηρ καί ή κόρη βωβαί καί αί δύο έκ τού θεά
Ό Άλέςης, οί Μπουναμπαρλήδες καί αί γυναί ματος αύτού μετέβαινον άπό δωματίου εις δωμάτιον
έμποδίζοντες αυτόν καί τούς συντρόφους του νά^προσεγγίσωσι τήν νύμφην, ήτις έν τούτοις έ;ηκο- κες ήτένιζον τόν Φέζον μέ θαυμ-ασμόν, καί τούς Νυ χωρίς καμμίαν αιτίαν,άλλά μόνον διά νά ύπάρχη κά
λούθει νά συνδιαλέγηται αμέριμνος μέ τάς συντρό φιώτες μέ χαράν χρυφίαν.
ποια κίνησις εις τόν σιωπηλόν οίκον καί διά νάποδιώ—Έλα νά πιήτε, καοντάσια, έπανέλαβεν ό Φέ- κουν μέ τήν παρουσίαν των τήν καταιγίδα, ή όποια
φους της.
ζος κερνών έκ τή: φιάλ.ης τούς Νυφιώτες. 'Ογου
ήπείλει νά έκραγή συμπαρασύρουσα τήν τελευταίαν
—Ζώρ-ζωρνά ; Ίστέρ-ίστεμές ; ήρώτησεν έκ νέου
ρουλάο όλοούν ! Άλάχ μπίμ μπερικιάτ βερσίν ! ησυχίαν καί καταστρέφουσα τήν ισορροπίαν, τήν κυ
ό Άλέςης.
Πιήτε γιά νά μάς ανοίξετε τόν δρόμο σάν τίμια ριαρχούσαν εως τήν άπαισίαν αύτήν νύκτα εις δλην
—Χάερ !
παλληκάρια. Όλοι αδέρφια είσαστ». Μόνο 'γώ είμαι τήν οικογένειαν..
—Με τό καλό ή μέ τό κακό ;
Τούρκος.
Κατεόηλούτο έξ όλων ότι έκεί μέσα είχε συμβή
—Βολικά, θά σάς κεράσωμε καί θά πάτε στα
—Άφεριμ ! Άσκ ό'σούν, Φέζο, έφώναξαν δλοι. κάποια τρομακτική σκηνήάπό έκείνας αί όποΐαι άφή.ουν
χουσμέτια σας χωρίς τήν νύφη.
Είσαι καρντάσι μας καί άληθινό παληκάρη σύ ! Χα- έπίτού πνεύματος συσκοτασμόν τινα,έπαυξάνοντα τούς
ΚαΓείς εξ αύτών, άποσπασθείς τού ομίλου,
λάλι σου ! ΙΙάρτε την γιά χατήρί σου ! Γιατί έσύ άορίστους φόβους, οίτινες πιέζουν τήν ψυχήν μέ τήν
προσήλθε μέ’φιάλην ρακής καί ποτήριον, έτοιμος νά
δέν είσαι άπ’ τά χωριό τους, δέν είσαι ούτε ραγιάς. συνοόεύουσαν αύτούς άγνοιαν τών κατόπιν. Μία άπ!
μάς κεράση.
.
Είσαι ξένος έσύ, μά είσαι αληθινό; Ρωμηός.
τάς σκηνάς έκείνας, αί όποΐαι, όσον προσπαθεί κανεί
— Καί τήν νύμφη ; ήρώτησεν ο —
λέξης εν
—Είμαι Έλληνας έγώ άπό τήν Χαλκίδα, έφώ- νά τάς λησμονήση, άποτυπούνται περισσότερον έπί το
θυμφ.
ναξεν Ινθους καί μ’ Ιπαρσιν ό Φεζος. Νά τά παλλη- πνεύματος καί καθίστανται ή συνεχής καί έξαντλητικ
—θά τήν κρατήσωμε γιά λόγου μας. Νύφη γιά
καριάτικά σας. Πάρτε ! Χαράμι νά μή γίνη κανε- βάσανος τών άδυνάτω- ψυχών.
άλλους δέν Ιχομεν. Βρήτε στό χωριό σας γερλίσια.
νός I Έχετε γειά ! Έχετε γειά !
Ή ταραχή χαί ό τρόμος εί/ον αιχμαλωτίσει τά
—Καί πώς δέν λέγατε άπό πριτά ;
— Ίς Άλάχ, Φεζο ! Άλάχ σι μαλαντίκ ! ά- δύο γυναίκας, αι όποΐαι εύρεθείσαι αίφνης πρό τής συν
—Δέν ξέραμε πώς θά τήν πάρης νά φύγης. Λέ
πήντησαν δλοι.
ταράξεως κάποιου εσωτερικού κόσμου, τόν όποιον έ
γαμε πώς θά γίνης καί σύ γερλης, καί πως θα την
Καί οί μέν πολλοί, πίνοντες, άπεσύροντο κραυ- θεώρουν άόιάσειστον, άνίδεοι άπό πάσαν ψυχικήν τρι
έχωμε έδωνανά, όπως ώς τά τώρα, νά μάς μορφαινη
γάζοντες χαρμοσύνω. καί πυροβολούντες εις τόν αέρα, κυμίαν, περιέμενον νά ταφούν ύπό τά έρείπια τή; κα
τό χωριό.
οί δέ αδελφοί τής νύμφης καί τών συνοδών της παρ
— Μά δέν τήν αγαπάτε σείς σάν καί μένα, καί θένων προοηρτήθησαν εις τήν συνοδίαν ικας, πυρο ταστροφής έν ατολμία καί άγωνία.
Εις μίαν στιγμήν τό όμμα τής μ,ητρός προσέπεσε
γι' αύτό θά σάς τήν πάρω, είπεν ό Άλεςης.
βολούσαν έπίσης εις ενδειξιν χαράς.
έπί τής άκόμη φωτιζούσης ώχρώς τό δωμάτιον λάμ-1
— Μέ τό ζορμπαλίκι σ·.υ ;
Τότε ήννόησα διατί έξ άρχής δεν ήλθον ώς συνο—Μέ τό ζορμπαλίκι μου, ζάερ ! είπεν ο Αλέ- δία τής νύμφης μαζή αας οί αδελφοί αυτής τε καί πας καί ώς νά όιεσκεόάσθη ή ομίχλη, ή περιβάλλουσα
ξης, καί σύρων τό γιαταγάνι του έκέντησε τόν ίππον τών όύο κορών. Διά νά παιχθή η κωμωοια του ε- πάν τό νοητικόν της, έστάθη Ιμπροσθέν της μέ κίνη
μα καταπλήξεως καί έψιθύρισε :
του κατά τών Νυμφιωτών.
θίμου τών παλληκαριατικών.
—Μπά 1 ή λάμπα καίει άκόμα· τί άφηρημάρα!
Ή λέξις ήτο βαρεία καί ή έπίθεσις απότομος καί
Άλλ' ήτο πράγματι κωμψδία; Όχι πάντοτε.
1 απροσδόκητος. Δ ά τούτο αύτοί ήραίωσαν τάς ταςεις 'Ενίοτε μεταβάλλεται εις τραγωδίαν, εις δράμα οίον καί μέ έν άσθενές φύσημα τών χειλέων τήν Ισβυσε.
Καί τότε όλα τά έν τφ δωματίφ ΰπέπεσαν εις
των έν αρχή κατόπιν όμως περικλείσαντες έντις όευ- θά εγίνετο καί ήδη, χωρίς τόν Φέζον. ’Ενίοτε τό
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δης ανταύγεια, ή όποία τά ένεψύχονε,
τες αυτόν άπειλούμενον, ώρμησαν εις βοήθειάν του με δίαν της, δστις μέ τούς φίλους του έμποδίζει τήν
καί
μετέπιπτον
τώρα εις τού θανάτου τήν άχροιαν.
τά γιαταγάνια εις χείρας, καί ή συμπλοκή ήπείλει άναχώρησίν της, καί κάποτε τήν αρπάζει καί τήν
Ή
δ
έ
μετάπτω
σις
αύτή προσέβαλε τό ταραγμένον
νά λάβη σοβαράς διαστάσεις , διότι έδόθη τό πρώτον άπάγει, απ' αύτάς τάς χείρας τού γαμβρού . . .
τής γυνα κός πνεύμα ώς κάτι παράδοξον καί τής έγένκτύπημα ύπό τών θαρραλέων πεζών κατά τού ίππου
Τό εσπέρας ύπό τούς χαρμοσύνους χαιρετισμούς
τού Άλέξη, δστις ώρθώθη εις τούς οπισθίους, ένφ ό καί πυροβολισμούς τών έξελθόντων εις προϋπάντησίν νησεν άοριστίας άπροσδέκτους εις τόν στενόν της νούν,
ίππος τής νύμφης έσύρετο πρός τόν πατρικόν οικον, μας άνδρών, γυναικών καί παιδιών, οίτινες μάς Ιρ- εις σημεΐον ώστε ή φρίκη όλη καί οί τρόμοι, μέ τούς
όποιους έπέρασε τήν νύκτα κατέλαβον τήν ψυχήν της
όπόταν ό Ντιράνης ερρηξε φωνήν.
ραΐναν μέ όσπρια, είσήλθομεν τροπαιούχοι καί νικηταί
— Μάς τήν πήρανε τήν νύφη καρτάσια ; Βαι εις τό Μπουνάρμπασ·., ένφ τό έργοστάσιον τού αδελ ισχυρότερον.
Μέ οφθαλμούς ύπερανοικτού; παρετήρησε τά α
μπαμπέσιδες ποϋμαστε.
φού μ.ου κυριολ-κτικώς εκαίετο άπό τά πυροτεχνήμα
Εις τήν φωνήν αύτην, ό Φέζος, δστις τέως έμενεν τα. άτινα πρός τιμήν τών νυμφίων έφέραμεν έκ ψυχα άντικείμενα, τί. όποια τής παρουσιάζοντο ώ;
εξωτικά τι\α όντα, - ροκαλούντα τόν τρόμον, ειδ_ε τόν
απλούς θεατής, πάντως ερμαιον τών κρύφιων αισθη Σμύρ>ης.
ε ς τήν σκοτεινήν γωνίαν καθηλωμένον σύζυγόν της
μάτων καί διαλογισμών του πηδά τού ίππου, έςαγει
μέ τήν κατάλευκον ενδυμασίαν του εις τήν ιδίαν άκι
άπότάν χειμπέ φιάλην ευρωπαϊκού κονιάκ, ποτήριον εκ
Έ ν Σ ύυοω •? 9Θ·
νησίαν καί ήσθάνθη τό σώμά της ολόκληρον διαθεόμε
τής ζώνης του, κιί ύψώσας αύτά, όρμά ταχύς ως
νον ύπό ρίγους καταψύχοντος τόν μυελόν τών οστεω·
αστραπή, διασπά τόν κύκλον καί τίθεται παρά το
' F.νιιια νοί’ίιλ. Ιίε κ ια ο έ λ η ς
πλευρόν τής νύμφης.
της·
. . ,
Η καρδία της συνεσφίγγετο από κάποιον παρα
—Ντούρ, καρντασίμ, ντούρ, φωνάζει τουρκιστί.
δοξον άλγος καί ή ψυχή της Ιπασχεν εις τό σώμα, τ
Έγώ κερνώ, έγώ πλερώνω γιά το
τόν Άλέξη τον
ό
ποιον οί τρόμοι όλοι καί ή φρίκη συνεδόνουν ανηλεώ
αδελφό μου.
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καί έπικινόύνως. ’Αλλόκοτοι παραστάσεις έχόρευον
τώρα έμπροσθεν τών οφθαλμών της καί ό άκινητών
σύζυγος τής έφάνη ώσάν φάσμα άπεικονίζον έν τη
λευκότητί του τό π εύμα τού θανάτου, ένω μερικοί
βαθεΐς στεναγμοί έξερχόμενοι άπό τό παράπλευρον δω
μάτιον προσέβα'ον τήν άκοήν της ώς βόμβοι καταχ
θόνιοι, απειλητικοί πρός αύτήν άνερχόμενο;. Ή κε
φαλή της έπύρεσσεν τά π>γωμένα της μέλη δέ* τής
έπέτρεπον νά κίνηθή καί, νομίσασα ότι κάποια δύναμις ύπερφυσική τήν καθήλονεν έκεί, Ικφρων, έξω άπό
πάσαν αίσθησιν ερρηξε κραυγήν φοβερά-.
Ό πατήρ μέ κίνησίν έξαφνισθεντος άνήγειρε τήν
κεφαλήν καί ή κόρη περίτρομος εσπευσε πρός τήν μη
τέρα, ήτις έξελθούσα άπό τήν παράνοιαν μέ τήν ιδίαν
της κραυγήν , προσέβλεψεν αύτούς βωβή καί έμφοβος
καί μετά μικρόν έ'ερράγη εις λυγμούς, ύποβασταζοένη άπό τήν σιωπηλώς κλαίουσαν θυγατέρα της.
—Θεέ μου, βόηθά με, έψιθύριζεν ή •••ραία· καί
μέ προσπάθειαν κοπιώδη κατώρθωσε ν’ άνεγείρη τήν
τρέμουσαν χείρά της καί νά κάμη τό σκμείον τού
αυοοϋ, ένφ τά χείλη, σπασμωδικως κινούμενα, ύπεθύριζον κάποιαν προσευχήν.
Ό πατήρ εις τήν κατάστασιν αύτήν συνεστρεφετο
’σθμαίνων, έν αδημονία· δέν έγνώριζε τί νά πράξη·
συνέσφιγγε τούς γρόνθους, έτριζε τούς όδύντας καί ύψονε τήν χεΐρα ώς νά ήθ:λε νά άπειλήση κάπιιον
—Τόν κακούργο ! άφού μάς έτυράννησε μέ τή
,ωή του μάς βασανίζει καί στό θάνατό του ! έβροντοφώνησεν έν ύπερτάτη θλίψει καί κατέπ:σεν άνίσχυρος
εις τήν σκοτεινήν του γωνίαν ύπό τήν πικρίαν τών
λόγων του.
Οί στεναγμοί έξήρχοντο βαθύτεροι καί συνεχέστε
ροι άπό τό παρακείμενον δωμ.άτιον καί ή κόρη, ή
οποία μόνη εις τήν τρικυμίαν αύτήν τών ψυχών κατεΐχεν ολίγην άκόμη θέλησιν, όπως μή παραδοθή έρ
μαιου εις τήν οδύνην καί τήν ά-ολμίαν επροχώρησε
δειλώς καί βραδέως άπώθησε τήν θύραν. Μέ βήμα άργόν καί έλαφρόν έβάδισε πρός τήν κλίνην, όπου κατέκειτο ό ψυχορραγών άσθε-ής. Τό κάτισχνον σώμά του
ευρισκόμενον ολόκληρον έκτός τών σινδόνων συνετ>ράσσετο άπο τούς σπασμούς τού μετ’ άγωνίας έπερχομενου θανάτου. Ή αδελφή δακρυσμένη προσέβλεψε τόν
σωρόν έκείνον τού δέρματος καί τών όστέων καί έκυψεν έπάνω του μέ ίσην φρίκην καί στοργήν
—Τί θέλεις ; ήρώτησε τόν ψυχορραγούντα μέ
νήν συγκεκινημένην καί γλυκεΐαν.
—Νερό, άπήντησεν ούτος ύποκώφως, νερό ! . . .
γόμα: . . . τά σωθικά μου καίονται.
Έγέμισε ποτήριον καί τό έφερεν εις τά φρυγμένα
τού άσθενούς χείλη, δστις κατέπιε τό ύδωρ λαιμάργως. Ή αδελφή έβλεπε τό σπαρασσόμενον άπό τήν
αγωνίαν σώμα, πορηκολούθει θλιβερώς τάς ταχείας
άσθμα·:ικάς κινήσει; τού στήθους του καί μέ ύπέρταπον άλγος έκραξε :
— Γιατί τόν τυραννεΐ; έτσι, θεε μου ;
Στεναγμός όμοιος μέ μυκηθμόν έξήλθεν άπό τό
στόμα τού έπιθανάτου, ένφ τά χείλη του συνεσπώντο
.ρικωδώς, καί έπί τής όλης έκφράσεως τού προσώπου
του έγράφετο ή βλασφημία, τήν οποίαν δέν είχε τήν
ναμιν νά έκστομίση καί ήτις έκαμε τήν νεάνιδα νά
«αταληφθή άπό μυστικόν τρόμον, «ναγ<άσαντα αύτήν
μέ εν πήοημα να ευρεθή πλησίον τών γονέων της.
Καί οι τρεις παρετήρσυν τώρα άλλήλους πεοίτροοι, μη αποτολμώντες νά έςωτερικεύσουν τάς κατεχούσα; αύτούς σκέψεις, άναμετρούντες τήν άβυσσον,ή όποία
¡ΐεγαλειτερα διηνοίχθημεταξύαύτών καί τούέπιθανάτου,
ταλαμβανόμενοι άπό τήν ίδίανκατάπληξιν, ήτις τούς
νείχεν δλην τήν νύκτα. Άναπαρίστατο πάλιν ένώ.όν των ή άπαισία νυκτερινή σκηνή, ή έμβυθίσασα
τούς εις άπόγνωσιν καί τρόμον. Έβ»επον καί πά
ν ότι ό άρρωστος υίός έπάλαιε πρός τόν θάνατον,
ού έπί μακράς ημέρας έβασανίσθη άπό τήν ειδεχθή
ον, καί αυτοί παρά τήν κεφαλήν του ίστάμενοι
οσεπάθο.ν νά[ καταστήσουν γλυκυτέρας τάς τελευ ·
ίας του σιιγμάς μέ ενδείξεις στοργής καί συγχωρής ολων τών κατά τή. ζωήν του προξενηθιισών εις
-ούς δυσαρεσκειών καί πικριών. Τού έλεγον λόγους
πης και παρηγοριάς, τού ήνοιγον τήν άπλοίκήν

των καρδίαν καί έξέθετον έμπροσθεν του δλους τούς
θησαυρούς τής άφοσιώσεως καί τή; περιπαθείας,
τούς έγκρυπτομένους είς αύτήν καί έξαίροντας τήν
ψυχήν των εις κόσμον άλλον άγνωστον καί μέγαν. είς
τόν οποίον—τού έλεγον —θά συνηντώντο μίαν ημέ
ραν ελεύθεροι άπό πάσαν θλΐψιν καί καθαροί άπό πάντα στοχασμόν άπαγοητευτικόν καί καταθλιπτικόν. Καί
ο ασθενής τούς ήκουε σιωπών, μέ τό όμμα απλανές
και μέ εν μειδίαμα άπροσδιόριστον καί ούδέν έκφράζον.
Καί είς τήν θλιβεράν αύτήν κατάστασιν καί τήν
άγωνιώδη κυριαρχίαν τού θανάτου ή μήτηρ με τούς
γεμάτους άπό στοργήν καί λ,ύπην λόγους της έξέφρασε
καί τόν πόθον της νά ήρχετο ό ί ρεύς διά νά έξομολογηθή ο υιος καί κοινωνήση τών άχράντων μυστηρίων,
όπως έν μ,ετανοίφ καί συγχωρήσει διά πάν αμάρτημα
παρουσιασθή πρό τού θεού του.
Εις τό άκουσμα τών λόγων αύτών ό άρρωστος μέ
μορφασμόν άποδοκιμαστικής περιφρονήσ ως έστρεψε τήν
κεφαλήν πρός τόν τοίχον καί μέ φωνήν κουρασμένην
έψιθύρισε :
—Νά μέ άφήστε ήσυχο, παρακαλώ..............
Κατάπλη-.τοι άπό ό τι ήκουσαν οί παρ*,γορούντες

τόν έτοιμοθάνατον προσέβλεψαν άλλήλους άφωνοι καί
μέ τρόμον. Ή απροσδόκητος αύτή άνακάλυψ.ς ψυχής
μελλούσης άπαρασκεύου διά τήν σωτηρίαν της νά εγ
κατάλειψη μετ ’ ολίγον τό σώμα ήτο δι ’ αύτούς όθά
νατος ολου τού ηθικού των κόσμου καί ή άρνησις πάσης τής ύπάρξεώς των. Άμφέβαλλον εάν ήκουσαν κα
λώς *αί έόυσπίστουν είς τάς αισθήσεις των, έάν πραγματικώς ήσαν αύτοί έμπροσθεν τού θνήσκοντος υιού,
δστις έρράπισε τήν ψυχήν των μέ τούς λόγους εκείνους.
Ό πατήρ πρώτος σ^νελθών άπό τήν κατάπληξίν
έπανέλαβε :
—Πρέπει παιδί ρ.ου νά ξομολογηθξς καί νά με
ταλάβης γιάνά παρουσιασθής καθαρός στό Θεό σου . . .
Ό ασθενής εξέβαλε βαθύν γογγυσμόν καί διεμαρτυρήθη έντονώτερον :
- Δέν θέλω ! . , . μή μέ βασανίζετε ! . . .
Με τήν αύτήν άσυ.είδητον κίνησιν πατήρ, μήτηρ
καί άδελφή άπεμακρύνθησαν τής κλίνης καί σιωπηλοί,
μέ τήν ιδίαν φρίκην τόν παρετήρουν καί τόν ένό
μιζον ώς όν τι, τόόποιον έμελλε καίείς τάς τελευταίας
του στιγμάςνά είναι καταστρεπτικόν καί νά προσωποποιή τήν άρνησιν καί τήν άπογοήτευσιν
Ή άπλοίκή των ψυχή δέν ήμπορούσε νά περιλάβη τόσον μέγεθος απιστία; καί διεμαρτύρετο μέ τόν
τρόμον της κατά τού δυνατού τοιαύτη; καταστροφής
τής άγάπης, τή; στοργής καί τής πίστεως. Κατ^φείς,
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έν άπογνώσει επλησίασαν άλλήλους, ώς νά έζήτει ό
εις βοήθειαν άπό τόν άλλον είς τήν δοκιμασίαν αύτήν.
Ή μήτηρ δακρύουσα ύπεψιθύρισε :
—Πρέπει νά φωνάξουμε τόν παπά. Πές τού γεί
τονα κόρς μου νά πάη . . . .
Ή θυγάτηρ έξήλθε καί μετ’ ολίγον εγύρισεν.
— Έπήγεν, είπε χαμηλοφώνως.
Καί έβυθίσθησαν πάλιν είς τήν ιδίαν στινόχωρον
σιωπήν, μή τολμώντες νά φέρι^ν τό βλέμμα πρός τόν
θνήσκοντα, δστις έστέναζεν έξακολουθητικώς καί βαρέως. Ή καρδία των συνεσφίγγετο άπό άσύνηθες άλγος
χαί ή ψυχή των ήσθάνετο έξουδενωτικήν πίεσιν
ήάτμόσφαιρα τού δωματίου ήττν άπείρω; πνικτική δι’
αύτούς^καί αί στιγμαί έπέρων όδυνηραί καί άπέλπιδες
Έςαφνα ή θύρα ήνοίχθη καί είσήλθεν ό ίερεύς κρα
τώντό άγιον ποτήο·ον, άκουλουθούμενο; άπό τόν άσκε ·
πή γείτονα, φέροντα τόν φα.όν μέ τό πλήρες μύστη
ρίου φώς του.
Εις την θεαν του στεναγμός άνακουφίσεως έξήλθεν
από τά πιεζόμενα σ ήθη καί τά δάκρυα άκράτητα έρρευσαν άπό τούς οφθαλμούς.
— Ελα, οέσποτά μου, νά μάς σώσης άπό τήν α
μαρτίαν, ε:πεν ή γραία μέ κόπον καί κλαυθμηρισμόν,
καί όιηυθύνθη πρός τήν κλίνην τού ένάγωνία θνήσκοντος.
—Σήκω, παιοί μου, κ’ήλθεν ό άφέντης.ό Χριστός.
—Ξεφορτωθήτέ με δλοι σας ! . . .
Οιερευς πολλακις ευρεθείς παρά τήν κεφαλήν ψυχορραγούντων, ήσθάνθη κάποιον πλήγμα ιίς τήν καρ
διάν από τήν απότομον αύτήν φράσιν καί έρριψε περιξ
βλέμμα διαπορητικόν. Ή όψις τών έμφοβων ανθρώπων
τού έφανέρωσε τά πάντα καί άπό τό περιβάλλον έ
νόησεν τί συνέβαινεν έκεί.
Ευρίσκετο ένώπιον άθεου· διείόεν ότι ή άποστολή
του ήτον ασυνήθης καί πολύ μεγάλη καί άνατείνας τό
όμμα πρός τά άνω έπεκαλέσθη τήν άρωγήν τού Κυρίου
ίου διά τήν σωτηρίαν τής αμαρτωλής ψυχής.
Εκλινε προς τόν θ.ήσκοντα καί με φωνήν παλλομένην άπό συ^κίνησιν καί γλυκεΐαν τού είπε :
—Τέκνον μου, ό θεός . . . .
Άκούσας τήν φωνήν Τ0ύ ίε.έως ό είς τό τέλος τής
ζωής ευρισκόμενος έστράφη άποτόμως ώς νά προσεβλήθη άπό κάποιον ύπουλο» έχθρόν καί είς τήν στροφήν
έκείνην ή ανυψωθεΐσα διά -.ά τόν προουλάξη άπό τήν
προσβολήν χειρ του, ορμητική προσέκρουσεν είς τήν
χειρα τού ίερέως. Τό σώμά του έκλονήθη ολίγον καί
ή χειρ ίπολέσασα τήν ισορροπίαν τη; άφήκε τό ιερόν
ποτήριον νά πέση κατά γής καί νά χυθτ, δλον τό περιεχόμενον αίμα τού Χρ στού.
Κραυγή φρίκης έξήλθεν άπό τά στόματα πάντων
διά τήν καθοσίωαιν ταύτην. Τά σώματά των έκυρτώθησαν συσχεθέντα ύπό τού τρόμου καί οί οφθαλμοί
των μέ ά εστραμμένας τάς κόρας προσηλώθησαν έπί
τού χώρου,τόν όποιον έβαψε τό χυθέν αιμα τού Χριστού
περιμένοντες νά ίδουν πύρ έξερχόμενον άπ ’ έκεί διά νά
τούς κατακαύση.
Ό ίερεύς τρέμων, μόλις ήδυνήθη νά έκτείνη τήν
χειρα διά νά άναλάβη τό άγιον ποτήριον, καί έξαλλος
άπό τό ανήκουστου έγκλημα, μέ βήμα παραπαίοντος,
άγωνιών έφευγεν άπό τήν έπικατάρατον οικίαν άκολουθούμενος άπό τόν φέροντα τόν φανόν γείτονα, δστις
εσταυροκοπεΐτο διά νά προφυλάξη εαυτόν άπό τήν έπικειμένην καταστροφήν.
Τό γεγονός διεδοθη άκαριαίως άνά τήν συνοικίαν
καί δμιλοι περίτρομων γειτόνων έσχηματίσθησαν είς
άρκεεήν άπόστασιν άπό τόν οίκον, δπου συνέβη τό άνο
σιούργημα έκείνο.
— Φωτιά πού τού; έκαψεν 1 επέφερον έν μέσω
τής γενικής σιγής μερικαί γοαΐχι.
Μέσα είς τήν αίχμχλωτισθεΐσαν άπό τή. άπαισιότητα οικίαν οί ά.θρωποι διήοχοντο ώρας θλίψεω; καί ά
γωνίας, παραδομένοι είς τήν τρικυυ.ίαν τή; ψυχής των,
ει; τήν άδυναμίαν τού πνεύματός των νά περίκλειση
μέσα του έν τόσον μίγα τραύμα κατά τή; πίστεώς των
καί τής χριστιανικής άναπλάσεως ολοκλήρου τής ζωής
των. Καί είς έκάστην άναπόληπν τού τρομερού γεγο
νότος πατήρ και μήτηρ άπό τόν ίδιον τρόμον καί άπό
τάς αύτάς ιδέας κατεχόμεν ι Ιρριπτον τό όμμα είς τόν
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εσωτερικόν των κόσμον καί ήσθάνοντο τάς ιδίας τύψεις
συνειδότος, παρεδίδοντο εις τό όρεοιον μαρτύριον τής
σκέψεως, δτι καί έκείνοι ήσαν υπεύθυνοι, εις τό άπαίσιον
έγκλημα, ρή δυνηθέντες έπί τόσα ετη να έρριζιόσουν
εις τήν καρδίαν τού άλλοπροσάλλου τέκνου των τήν εις
τό θειον πίστιν, να δημιουργήσουν μέσα εις τα στήθη
του τον αυτόν ηθικόν κόσμον. Ένόμιζον εαυτούς περισ
σότερον από εκείνον ενόχους του τελεσθέντος ανοσιουρ
γήματος καί οέν έτόλμων να διασταυρώσουν τά βλέμ
ματά των έκ φόβου μήπως ό εις ζητήση τήν τιμω
ρίαν του άπό τόν άλλον.
Αί ώραι έπέρων βραδεΐαι καί θλιβεραί καί ή πρωία

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ

Α1Γ 0 A Q IT D I ΚΟΖΜΟΝ

Ένας οτοτιοτικάς μάς πληροφορεί δτι έπί 1000
αγάμων 33 είνε κακούργοι, ένώ έπί 1000 εγγάμων
μόλις 11. Ώστε εμπρός τά συνοικέσια !

Σνγγραφεύς τις περί χορού λέγει δτι δστις -χορεύση 18 στροβίλλους κάμνει δρόμον περίπου 14 μιλλίων.
Καί έν τούτοις υπάρχουν πολλοί δεσποινίδες αίτι—
νες, ένψ, κνθώς λέγουν, δέν δύνανται νά καταβούν τήν
κλίμακα τής οικίας των διά νά υπάγουν είς.τό μαγειΌταν κοψωμεθα έν κεκλεισμένφ όωματίφ το ρεϊον, δύνανται εύκολώτατα έν μιά καί μόνη εσπέρα,
άνθρακικόν οξύ δπερ έξέρχεται έκ των πνευμόνων άπορ- νή διατρέξουν 28 μίλια βαλσίζουσαι καί πάλιν νά εινε
ροφάται ύπό τής υγρασίας τής άναπνοής καί ένούμενον ξεκο ραστοι ! Όπου άποδεικνύεται, δτι δέν κουράζει
μετ ’ άλλων ακαθάρτων αερίων ατινα εύρίσκονται πάν τό ποσό* τής εργασίας, άλλά τό ποιόν I
τοτε έντός κεκλεισμένων δωματίων καθίσταται βαρύ
Δύο άνθρωποι δέν πρέπει ποτέ νά κοιμώνται έπί
έ
καί κατακάθί,τοι έπί τού εδάφους ιδίως δταν ταύτα
:ρος
είνε ψυχρά. Ώς εκ τούτου οσον πλησιέστερον τού ε τής αϋτής κλίνης, διότι ό είς βλάπτεται καί ό έτερ
δάφους κοιμώμεθα έν ώρα χειμώνος, τόσον άκαθαρτό- ωφελείται
τερος είνε ό άήρ δν άναπνέομεν.
Μικρά παιδία ιδίως δέν πρέπει νά κοιμώντάι όμόΰ
μετά
μεγάλων, διότι καταστρέφεται ή υγεία των.
Όταν ή ατμόσφαιρα είνε ψυχρά είνε φρόνιμον
Ν
ά
λείπη
λοιπόν ό ύπνος ’στήν αγκαλιά τών μητέρων.
νά κρατώμεν τό στόμα κεκλεισμ.ένον καί ν’ άναπνέωμεν

Ή καλλονή τού προσώπου παύει νά μάς ευχάριστή
πολλάκις, άφού έπέλθη ή οΰειότης. ΓΙολλάκις δέ δυ
σειδή άτομα μ.άς φαίνονται θελκτικά άφού τά συναναστραφώμεν επί τινα χρόνον.

τούς εΰρεν εις τήν αυτήν τρομακτικήν κατάστασιν τής
άφωνου λύπης καί αγωνίας, ή οποία είχε μεταδοθή καί
εις τήν κόρην, τήν άνεύθυνον, δερομένην δμως άπό τάς
αύτάς άνησυχίας.
Καί δτε ή κρίσις τής μητρός έξήγαγε τόν πατέρα
άπό τήν επικίνδυνον σιωπήν του καί ή τρικυμία τού
πνεύματός του τού έγέννησε μεγαλειτέρους φόβους μέ
τήν άρχίσασαν κατάπαυσίν της, μία ιδέα διήλθε τόν
νοϋν του, τής οποίας ή έκτέλεσις θά ήτο τό αντιστάθ
μισμα των τόσων τρόμων καί κλυδωνισμών.
Με βήμα άσφαλές καί μέ όμμα έκφράζον δλην τήν
σταθεράν θέλησιν διηυθύνθη πρός τό γραφεϊον τού υιού
του,δπου εκείνος είχε διέλθει μακράς νύκτας άγρυπνιών
καί μελέτης. Ήρπασε μέ άμφοτέρας τάς χΠρας σωρόν
βιβλίων καί τά έρριψεν εις τήν εστίαν.
—Ταύτα, αφού τού έφαγαν τή ζωή, τού ¿θανάτω
σαν καί τήν πίστιν άφού τόν έκαμαν μισάνθρωπο,
τόν κατάντησαν καί άθεο, καί έγώ τά εκδικούμαι.
Καί έθεσε π ρεις τόν σωρόν αύτόν. Καπνός ¿γέμισε
τό δωμάτιον καί ό πατήρ ώς νά έμεθύσθη άπό τήν
πνιγηρότητά του καί ώς νά οίστρηλατήθη άπό τήν μό
λις διεκφύγουσαν φλόγα έκραζε φοβερώς.
— Καί τάλλα, καί τάλλα ! καί ερριπτεν ¿πάνω
εις τόν πρώτον καέντα σωρόν καί άλλα βιβλία, μικρά
καί μεγάλα, τόμους πολυτίμους καί φέροντα τά σημεία
τής μεγάλης χρήσεως, τετράδια γεμάτα σημειώσεις,
χειρόγραφα, διά τήν συγγραφήν των όποιων ό θνήσκων
υιός είχε καταναλώσει τάς ώραιοτέρας τού βίου του
ημέρας καί είχεν εννοήσει δτι εις έκάστη. γραμμήν
τού έφευγε καί εις τής ζωής παλμός.
Ή καταστροφή συνετελεΐτο μεγάλη, φοβερά, ύπό
τήν άγρίαν χαράν τού πατρός καί τήν βωβότητα των
γυναικών.
Νά, νά ή σπουδή του καί ή σοφία του, έφώναζεν ό γέρων, νά οί δολοφόνοι τής καρδιάς του καί
τής ψυχής του άς πεθάνουν τώρα μαζή του.
Εις τήν τελευτάίαν αυτήν φράσιν, ρόγχος βαθύς,
ώσάν πνιγομένου άνθρώπου, ήκούσθη άπό τό δωμάτιον
τού άσθενούς, τόν όποιον έπηκολούθησε βαρύς γδούπος
Καί οί τρεις Ισπευσαν πρός τήν θύραν, εις τόν ώδόν
τής οποίας έστάθησαν άφωνοι, εις σύμπλεγμα άναπαριστάνον τήν φρίκην, βλέποντες τόν άσθενή εκτάδην
κείμενον έπί τού εδάφους, τίνασσόμενον ύπό τελευ-

Τα καλλίτερα δωμάτι α τού ύπνον εινε τά άπλού- φθερίτιδος πάσχοντος, έπανε'λθών έφίλησε τό κοριτσάκι
στερον έπιπλωμ.ένα.
του καί τό ¿κόλλησε διφθερίτιν. Τό μικρόβιον ήτο έπί
τού πώγωνος.
Ό,τι συντελεί είς τήν συσσώρευσιν κόνεως
βλάπτει είς τήν υγείαν, διότι ή σκόνη ιϊνε ή πατρίς
Καλή οϊίοδέοποινα εινε εκείνη, ήτις γνωρίζει νά
καί τό φυτώριον τών μικροβίων άτινα γεννώσι πλεί- διατηρή καθαράν τήν οικίαν της καί όχι εκείνη, ήτ ς
στας νόσους.
δέν κάμνει άλλο παρά νά την καθαρίζη.

ταιου σπασμού, μέ τά; χείρας τεντωμένας προς την βάνομεν κατ’ οίκον, διότι ομίζοντες δτι δέν υπάρχει,
θύραν, ρε χείλη βαμμένα από αιμα καί μέ οφθαλαούς κίνδυνος εκτιθέμεθα περισσότερον ή άμελούμεν νά λάανοικτούς, έχοντας άνεστρααμενας τ'..: κίρκς καί βλέ βωμεν τά; άναγκαιούσας προφυλάξεις.
ποντας αυτούς αγρίως.
- Ώ ! άπέθανεν άσυχώρετος ! ώλόλυζεν ή μήΌ οίκος είνε μικρός παράδεισος, δταν πατήρρ
μήτηρ καί τέκνα πράττωσι παν τό επ’ αύτοΐς, "να τόν
τηρ
— Όχι- τόν έσυχωρέσαμε εγώ καί τά βιβλία του, καταστήσωσι τοιοϋτον.
προσεθεσεν αμέσως 6 πατήρ με φωνήν δειλήν καί μαΌ μυθιστοριογράφος Ούίλκυ Κόλλινς μεταλακήν.
Καί έγονυπέτησαν καί οί τρεις έμπροσθεν τού εξα βάς ποτέ εις ’Αμερικήν έκαμε τάς έξής τρεις παρατη
γριωμένου νεκρού.
ρήσεις. 1) Ούδείς ’Αμερικανός συρίζει ούτε κατ’ οίκονούτεείς τόν δρόμον, 2) Μεταξύ πεντακοσίων Άμερι-*
Ή λ ί α ς II. Ι ί ο υ τ ι ε ρ ί δ η ς
κανών δέν εόρίσκεται ούτε είς έχων σκύλον καί 3) Με
ταξύ χιλίων ’Αμερικανών ούτε είς φέρει βακτηρίαν !

διά τών ρωθώνων. Κατ’ αύτόν -.όν τρόπον αναγκαζόμε
νος ό άήρ νά διέλθη διά τής κεφαλής θερμαίνεται πριν
είσέλθη εις τούς πνεύμονας καί τούς αναγκάζει νά έκταθώσι περισσότερον, δπερ συντελεί εις τήν άνάπτυξιν
τού στήθους. Πλήν τούτου δμως αί εις τούς ρώθωνας
ύπάρχουσαι τρίχες ένεργούσιν ώς διυλιστήρια άφαιρούντα άπό τού είσπνεομένου άερος πολλάς άκαθαρσία , αϊτ.νες μένουσαι έπ’ αυτών έξέρχονται κατόπιν, δταν
καθαρίζωμεν τήν ρίνα, χωρίς νά είσέλθωσι ποσώς εις
τόν οργανισμό». Όταν δμως άναπνέωμεν διά τού
στόματος άπασαι αί άκαθαρσίαι αύται εισέρχονται εις
τούς πνεύμονας καί έκεΐθεν μεταδίδονται εις τό αιμα
καί τόδηλητηριάζουσι.
Όταν αίσθάνηταί τις ένόχλησιν μετά τό φαγητόν τούτο σημαίνει ή δτι έφαγε πλέον τού δέοντος
ή δτι έφαγε τι βλαπτικόν. Συνηθέστερον αί ένοχλήσεις
αύται προέρχονται έκ τού ποσού ή έκ τού ποιού.
ΙΙολλάκκ τά φαγητά άτινα μάς άρέσκουσι πλειότερον είνε εκείνα τά όποια μάς βλάπτουσιν άμα τά
φάγωμεν. Έν τοιαύτη περιπτώσει άς έςακολουθώμεν
νά τρώγωμεν έκ τών αυτών φαγητών, αλλά μικροτέραν
καθ ’ έκάστην δόσιν έ’ως δτου ίδωμεν δτι δεν μάς παρέχουσι πλέον τήν έλαχίστην ένόχλησιν. Ή τελευταία
αΰτη δόσις όχι μόνον δέν μάς βλάπτει εις τό εξής, άλ
λα καί θά μ.άς ώφελή, διότι πράγμα δπερ τρώγομεν
μετ ’ ορέξεως έμπεριέχει πάντοτε ώφέλιμα εις τόν
οργανισμόν στο χεία.
Ύπάρχουσι τροφαΙ αϊτινες δυνατόν νά μάς έ·.οχλώσι σήμερον καί δμως μετά τινα χρόνον ή εποχήν ή
ύπό άλλας περιστάσεις νά μάς εύαρεστώσι.
Μή θεοποιείτε τόν στόμαχόν σας. Άλλά σκέπτεσθε περί τού φαγητού μόνον, δταν έλθη ή ώρα διά
νά φάγητε. Οί λαίμαργοι δύνανται νά πράττωσι τό
πρώτον, άλλ’ όχι οί άνθρωποι.
Τά περιοοότερα τών κρυολογημάτων μας τά λαμ·

Κατά τινα Γάλλον ειδικόν ιατρόν ή μεγάλης
νευρική εξαψις καί καχεξία έξ ής υποφέρουν πολλος
άνθρωποι δταν έγείρωνται τήν πρωίαν προέρχεται ω^
έπί τό πολύ έκ τής κακής εξεως τού νά κοιμώντα
μετ’ άλλων.
Καί ό λόγος εινε αί ήλεκτρικαί μεταβολαί δς ύφίσταταί τό νευρικόν σύστημα καί αϊτινες έπιφέρουσι
καταστρεπτικά αποτελέσματα είς τούς μετ’ άλλων
συνεχώς κοιμωμένους.
Σιδηρά κοχλιάρια καί περόναι έσμιλτωμέναι είνε
πολύ άσφαλέστεραι τών έκ τού κοινού μίγματος, όιότι
δέν σχηματίζονται επ’ αύτών δηλητηριώδη οξείδια.
Μή είσέρχεαθε είς δωμάτιά οπου υπάρχουν ασθε
νείς πάσχοντες έκ μεταδοτικών νοσημάτων, άν εισθε
ίδρωμένοι καί άν δέν έφάγετε. Οί ανοικτοί πόροι καί ό
κενός στόμαχος καθιστά τό σώμα έπιρρεπέστερον εις
τάς προσβολάς τού μολύσματος.
Τό πρόβειον κρέας είνε καταλληλότατον διά
τούς ασθενείς στομάχους βραστόν ή ψητόν.
Τό κρέας των νέων προβάτων καί τών κακώς
τρεφόμενων είνε άνούσ.ον καί σπογγώδες όδέ χυμός του
ίοατώδης καί ώχρός. Τό αύτό συμβαίνει καί είς τό
κρέας τού αμνού.
Τό νοοτψώτερον πάντων τών κρεάτων τούτων
εινε τά τού αμνού. ’Ιδίως άπό τών Χριστουγέννων μέ
χρι τού Πάσχα.
Τό κρυολόγημα περνά, άν κάμη τις θερμόν λο·τρόν δταν πρόκειται νά κατακλιθή,πίη κύπελλον θερ
μού ορού μετά μετά τεσσάρων κόκκων νίτρου εν αυτψ
καί σκεπασθή καλώς "να ίδρώση.
Ό πονόλαιμος ιατρεύεται άν τυλίξη τις τόν
λαιμόν του μέ δύο ή τρείς διπλάς φανέλλας έρραντισμένας οι’ οινοπνεύματος.

Όχι λοιπόν τάπητες καί παραπετάσματα καί έ·
πεστρωμένα έπιπλα έν αύτοΐς, άλλά γυμνοί καθαροί
τοίχοι καί έπιπλα έξ ¿στιλβωμένου ξύλου, άφθονον δέ
άέρισμα αύτών. Ούτω κοιμάται τις πολύ καλλίτερον
καί σηκώ/εται τήν πρωίαν χωρίς πονοκέφαλον καί εύ
θυμος.
θεέ μου ! καί τά αύγά έχουν μικρόβια, βακτη
ρίδια καί μικροοργανισμούς ’Αρκεί νά είνε ή κόττα
άρρωστη, νά έχη διφθερίτιδα ή χολέραν ή φθίσιν καί
εινε άρρωστο καί τό αύγό της μέ τά σπέρματα αύτά
έντός. Καί πού νά τό διακρίνη κανείς ;

ςιεύρετε ποιοι είνε οί καθ’ εαυτό ευνοούμενοι τή?
χολέρας; Οί κύριοι κρασοπατέρες. Άπεδείχθη δτι κ*ί
εύκολα τήν περνούν καί δύσκολα τήν ξεπετούν απ'
επάνω τους Όσοι σωθούν άπό τήν χολέραν, παθαίνουν
σέ ’λίγες 'μέραις άπό δελίριουμ τρεμενς.
Οΰδέν ευτυχέστερου τής μυίγας- υ.πορεί να
σταθή έπί τεύ ένόςσκέλους της καί μέ τά άλλα πέντε
νά ξυσθή.

Ή πρώτη αποφεύγει πολλήν ματαίαν εργασίαν καί
ώς έκ τούτου δέν βλάπτει την υγείαν της, διότι δέν
κάυ,νει δέκα βήματα έκεί δπου θά ήρκει εν καί μόνον
Εύφυολόγος τις έστοιχηρίάτισέ ποτε δτι θά έρωβήμα. Όταν ή οικοδέσποινα μάθη τήν αληθή οικονο τήση πεντήκοντα άτομα τήν αυτήν έρώτησίν καί δτι
μίαν τού χρόνου καί νά διαθέτη μεθοδικώς τάς ώρας αυ καί τά πεντήκοντα θά τφ οώσωσι τήν αύτήν άπάντησιν.
τής δέν θά Ιχωμεν πλέον καταπεπονημένας οικοδέσποι ’Ιδού δέ τί έπραξε. Έλάμβανεν έκαστον άτομ.ον ιδιαι
νας έκ τών εργασιών τού οίκου των.
τέρως καί έψυθίριζεν είς τό ούς του.

Τό οτολίζεοθαι είνε κόπος διά κόρην δεκαπεντα— "Εμαθες πώς έπτώχευσεν ό κύρ Γιάννης ; ^
ετή. Είνε εύχαρίστησις διά νεάνισα εικοσαετή, καί διά
Κ
αί
εις μέν τάς 49 ερωτήσεις έκέρδισεν,διότι δλοι τού
γυναίκα τριακονταπενταετή είνε καλλιτεχνία Διά γυ
έό
ω
κ
α
ν
τήν αύτήν άπάντησιν «Ποιός κύρΓιάννης ;» είς
ναίκα δέ πεντηκονταετή, παρ>καλώ τί είνε ; ( Άπάντόν
πεντηκοστόν
δμως τήν Ιπαθε, διότι έτυχε νά έρωτησις πληρωμένη).
Ποτέ ώμό αύγό, άλλ’ ούτε όλιγοβρασμένο. Κάλ
τήση άνθρωπον δστις είχεν ενα Γιάννη οφειλέτην καί
λιο σκληρόν κι’ άνύποπτον, καί καλλίτερον είς όαεΕίς τινας χώρας τής Ινδικής είνε Ιθιμον, ή δστις τού άπήντησεν έκπληκτος αΈπτώχευσεν ό κύρ
λέτταν.
νεωτέρα αδελφή νά μή δύνηται ποτέ νά νυμφεύηται Γιάννης-, ο>δυστυχία μου I»
Καί Ιτσι ό κύριος εύφυολόγος -ήν έπαθε τή δου
προτού νά νυμφευθή ή πρεσβυτέρα.
Τό φρέσκο ψωμί προκαλεί δυσπεψίαν. Μόνη ή
λειά καί Ιχασε τό στοίχημα.
κόρρα είνε ακίνδυνος.
Άλλά τό έθψον τούτο καταστρατηγείται ώς
Έναε γέρων άριοτσκράτηε, δστις είχε θελχθή
έξής : δταν παρουσιασθή γαμβρός ζητών νά νυμφευθή
Κύριοι ιατροί όσοι έχετε παιδιά, προσέχετε τά τήν δευτερότοκον αδελφήν, ή πρωτότοκος, αν είνε ά υπό τών ώραίων οφθαλμών 18έτιδος κόρης, ημέραν τιγένεια σας. Είνε φοβεροί φορείς μικροβίων. Σαπουνίζε γαμος, νυμφεύεται κατά τύπους με εν δένδρον ή μέ έν νά τή έςεδήλωσε τόν έρωτά του καί τήν εζήτησεν είς
τε τα καί απολυμαίνετε τα.
φυτόν, ή μ.ε οίονδήποτε άλλο άψυχον άντικείμενον. Καί γάμον λέγων πρός αυτήν : «Δεσποινίς, δέχεσθε νά’
τοιουτοτρόπως ή αδελφή της είνε ελεύθερα νά Ιλθη γίνετε χήρα μου ;
Αγγλος ιατρός μετ’ έπίσκεψιν άσθενούς εκ δι* είς γάαον.

χαριτωμένη άπλότη, τά φερσίμ.ατά της δέν σ' ά ενα λόγο κακό δέν ακόυσα άπ’ τό στόμα του. Μ’
φηναν νά τήν κυτάξης έτσι αδιάφορα, όπως τάλλα άγαπάει δπως πρέπει ν' αγαπούν οί γονείς τά παιδιά
κορίτσα. Κάτι σόσερνε τά μάτια σου αθέλητα τους Κ’ ή μητέρα μου, ή καϋμένη, μ'άγαπούσε,
τό θυμούμ.αι καλά έγώ. Όταν μιά βραδιά στήν αγκα
κατ’ άπάνου της.
Κι’ ό Μίμης μικρούλη; κι' άφτάς μέ κοντά παν- λιά τού πατέρα έφεβγε γιά τόν άλλο κόσμο, τόν ρ:α_
ταλονάκια, μέ ναυτική άσπρη μπλούζα καί με έκφραση ρακάλεσε νά μ’ άγιπάει και νά μέ προσέχει κα
καϋμένος όπατέρας τήν άκουσε
Έγό» δέν έχω μη-ό
— Γιατί δέν ήξερες σήμερα μάθημα Λόλα ;
τέρα ...αλήθεια....έχω δμως πατέρα πού μ’ άγαπάε
—Καϋμένε Μίμη καί σύ, δέν ήξερα I . . . Ναι
δπως πρέπει....
ν
δεν ήξερα γιατί ή μητέρα μου είνε κακιά . . . Άχ
Κ’ άρχίνησε νά κλαίει μέ παράπονο τότες ό Μίμης
είνε κακιά ή μητέρα μου Μίμη . . .
στήν ενθ μηση τής καλής του μητερούλας, πόφυγεν
Καί τά ματάκια της τά βαθυκάστανα άρχίνησαν
από τούτο τόν κόσμο γιά νά μή ξαναγυρίση πιά.
νά λαμπυρίζουν καί τά χειλάκια της μαζώχτηκαν έτσι
Ή Λόλα στάθηκε καί τόν κράτησεν άπ’ τό χέρι,
παραπονιάρικα, γιατί θυμήθηκε τις χτεσινές βρισές
έκόλλησε τά μάτιά της τά γυαλιστερά, τά γυναικίσα
τής κακιάς μητέρας της καί τής πιό κακίας δασκάλας
στά δακρυσμένα μάτια τού Μίμη καί κυτάζοντάς τον
της, τής κυρίας Ζενή, πού τήν παραπήρε τόσο σή
έτσι παρακαλεστικά τού είπε μέ φωνή παραπονιάρικη:
μερα στό σκολειόμπροστά στάλλα παληοκόριτσα,γιατί
—Σώπα καύμένε Μίμη καί σύ, μή κλαίς...σάμ
δεν είπε καλά τήν ανάγνωση.
πως εγώ έχω μητέρα_
_
— Ναι, Μίμη μου, είνε κακιά ή μητέρα μου,
Καί τά δυό παιδάκια πιασμένα απ’ τό χέρι τρα
παρά πολύ κακιά. Χτες μέβρισε μέ τόσα παληόλογα
βούσαν ήσυχα κι ’ αμίλητα τό δρόμο τους μέσα στό
καί μέκαμε νά κλαίω δλη νύχτα δίχως νά κλείσω μάτι.
μεσημεριανό λιοπύρι π ’ άναβε τά πεζοδρόμια καί τούς
Μούπε πώς ε μαι ενα παληοκόριτσο, ένα βρωμοκόριτσο
τοίχους.
δίχως ανατροφή. Μούπε πώς είμαι χειρότερη άπ’ τό
Μ εοολόγγιον
κορίτσι τής Γιαννιώσας τής πλύστρας μας. . . Άκούς
έκεί μητέρα νά λέη τέτοια λόγια στό παιδί της ! Γι’
Σ τ ά ιιο ς Μ π ρ ά ν ια ς
άφτά κ’ έγώ δέν μπόρεσα νά διαβάσω καί γι’ άφτό μέβρισε μέ τόση περιφρόνησι σήμερα ή κυρία Ζενή.
"Υστερα άπό τέτοια λόγια τής μητέρας μπορούσα νά
διαβάσω, Μμη μου. Δέν μ’ άφηνε τό παράπονο.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
Καί τά δυό παιδάκια μέ τις σάκκες τού σκοI λειοΰ στά χέρια» τραβούσαν ήσυχα
τό δρόμο τους
ΒΙίςΟΝΟΓΡΑΦΗΜ ΒΝΟΝ
μέσα στή μεσημεριανή ζέστη, πού πύρωνε τά πε
ι ζοδρόμια καί τούς τοίχους.
Είνε τόρα μισή ώρα πού σχόλασαν κι’ ακόμη
νά στρίψ υν τό σοκάκι τής γειτονιάς γιά νά πάνε
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
■σπήτιατους.
Ή Λόλα οχτώ χρονώ κοριτσάκι, ξανθούλι, μέ
«Λ Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ » Κ Α Ι «Ε Σ Τ ΙΑ Σ »
, μάτια βαθυκάστανα κι ’ ολοστρόγγυλα καί μέ πλούσια
σγουρά μαλλιά, πού ξεχύνονταν ακράτητα μέσ’ σοβαρή, πού τήν γκύκαιναν περσά τά δυό λιγωμένα
Με ϋί
érac ara 50 Jenτά i/fiepar
άπ’ τό ναυτικό καπελλάκι της. Μικρούλα, μιά σωστή μάβρα μάτια του.
γυναίκα σ’ όλα της. Ή κορμοστασιά της ή τορνευ
—Έχε.ς δίκαιο Λόλα. Καλλήτερα νά μήν έχει παρ i'ipiépar, ά-χοχτάιε το πο.Ιντε.Ιέβτερογ χόσμηιια
τή. τά μάτια της, τά μαλλιά της, ή περπατησιά κάνεις μητέρα. Άκούς έκεί νά σού είπεί τέτοια πα
[ της, ή ποδίτσα πόπεφτε άπό πάνου ώς κάτου μέ τόση ληόλογα ! 'Εμένα ό πατέρας μου ποτέ δέν μέβρισε, αιθουσών xa! γραφείων.

ΦΡΤΓΑΝΑ

ΔΙΧΩΣ Μ Η Τ ΕΡΑ

ΑΕΥΚΠΜΑ

Í
'

ΚVHa Kà ΓΙΚ.1

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Κ Α Ι Δ ΥΣΕΙΣ

Ε Ι Σ ΤΗΝ Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ν Ε Κ Θ Ε Σ Ι Ν

Λ ύ σ ε ις τ ώ ν έν τ ώ προηγούμ ενη» φ ύ λ λ ω

α ιν ιγ μ ά τ ω ν Είναι

α! ίξ ϊ
ΤοΟ

ο υ — Τό ύ ψ ι λ ό ν
tα —
μ ύ δι α _
τ
Τ ου 3ου - ' U τ » ν ή έ π ί τ ά ν ( η τ α ν ϊ έ π ί τ ά ν )
’ Α ν α σ τ ά σ ιο ; Λ Ζ γρΑφος, Μ έντω ρ Μ π ο έμ , τό γα α ρ σο Τ ά λ ύ σ ε ι; τ ι ύ τ α ς έ σ τ ε ιλ α ν οϊ έ ξ η ;:
Τ οδ 2 ο υ — Μ ή δ ε
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Π λ ιυ ο ίτ τ ,ς . Τ ιτ ίκ α
Λ υ σ ιχ ο ά τ ο υ :. ό λ α 'ρ ε ύ ω ν τ ή * X Μ α ντεία ν Λ ε β χ ό ιί» ; ( α ύ το
π ο ύ ζ η τ ή τ ε ε’ .ε α δ ύ ν α τ ο ν !. Γ ’ ■ 'μ ερ ιχ άνο; ( Τ ί σ ά ; ε π τ α ισ α ν
α ί δ υ σ τ υ χ ε ί;;) Τ ρ ο φ ώ νιο ;, Κ ρ α σ ο π α τέ ρ α ;. Β
X . Γ ια ννα χ δ π ο υ λ ο ;, τ έρ α ς τ ή ; ώ ρ α ιό τ η τ ο ;, Τ Α . Γ α ρ ύ φ α λ λ ο :, 4 Ν ικ ο λ ό ; χ α ! ή 'Ε λ έ ν η . Μ Σ Γ ικ ν ν α χ ό π ο υ λ ο ;, δ Δ ιο ν ύ σ η ; χ α ΐ
ή Μ α ρ ία λ α τ ρ ε υ τ ή Μ ιχ ο ύ λ α , Κ α ρ α — μ π ϋ - λ α δ ή ;, (Μ έχ ρ ι
τ ή ; π έ μ π τ η ; τό βράδυ | Ο ίνέμ π ο υο ο ;, Κ υ ρ ιά κ ο ; Κ υ ρ ια κ α τ ιχ ό ·
π ο υ λ ο ;, ή Μ ιχ ρ ο π α νδ ρ εμ μ ένη , Μ α ρ ίνα ή Σ τ ο ο π ω ν ιά τ ισ σ α ,
Τ α δώρα / α μ β χ νο υν δ ιά χ λή ρ ο υ έχ μ έν τ ώ ν Ά θ η * ώ ν 4
Κ υ ρ ιά χ ο ; Κ υ ρ ια χ α τ ιχ ό π ο υ λ ο ; ( Β α σ ί λ ι σ σ α Χ ρ υ σ ό ϋ(
έ χ δε τ ώ ν ε π α ρ χ ιώ ν 4 Τ ρ -.φ ώ νιο ; ( Δ ύ ο Κ α ρ δ ί α ι ) .
Σ ή μ ερ ο ν π ρ ο τ είν ο ν τ α ι π ρ ό ; λ ύ σ ιν τ ά

έ ξ η ;:

ιον —riofec πόλεως τό αρσενικόν γένος είναι
τροφή απαραίτητος;
2 ον Τό πρώτον σε θερμαίνει

Μέλσε σου τό δεύτερόν μου.
Κάτι τί ορεκτικόν
Είναι τό σύνολόν μου
3ον—Κ

ρα

β

ΛΙ

Φώρ

του

να

Δ ώ ο α 6ά Μ ο ύ ν διά χ λ ή ρ ο υ β ιβ λ α , έν δ ιά τ ο υ ; λ υ τ ά ; τ ώ ν
’ Α θ η ν ώ ν χ α ί έν δ .ά τ ο υ ; λ ύ τ α ; τ ώ ν ε π α ρ χ ιώ ν
1ή : χ λ η ρ ώ σ ε ω ; μ ετέχ ο υ ν οι σ τ έ λ λ ο ν τ ε ; τ ο ύ λ α χ ισ τ ο ν ουο εχ τ ω ν

λύσεων.
>
Οΰδεμία λύσιε εινε δεκτή, άν δέν φέρη επικεκολλημένον επί του φακέλλου τό κάτωθεν τών
σελίδων 4 ης καί ί>ης τετραγωνιδίου, τό ψέρον τόν
αυξοντα άριθμόν τοϋ ψύλλου.

Λεν «ιού λέε, κυρά μου. τί κάντρο εϊ-ε αυτό ;
Αϋτό είνε άπό . . · copieΆ αποκοπή· ίη'ε δεν είνε με τό μεροκάματο.

ο α ρχ ιψ ευ τ η ς
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καλά ώς κάμνουν,καί νά τολμήση νάτούς συμβουλιύστ,
περί τού τί πρέπει νά πράττωσι,λέγων οτι αντι να οιατάττωσι τάέκατομμύρια τών υπηκόων αυτών να αλληλοσφάζωνται θά ήτο καλλίτερον καί συμφορώτερον εις
αύτού; νά μεταχειρίζωνται άπό κοινού τάς δυνάμεις
των χάριν τού γενικού καλού, ώς άν αυτός ητο σοφωτερος άπό τήν αύτοκράτειραν τής Ρωσσίας, τον Μί
ναν Βεζύρην, τόν Πρίγκηπα Πατέμκιν ή οΐον οηποτε
άλλον σφαγέα τού κόσμου. Αλλά δέν εκπλήττομαι
διόλου βλέπων αύτόν ώς άληθή άριστοκράτην ν, λαμβάνη τό μέρος τής ά δ ι κ η θ ε ί σ η ς βασιλίσσης της ^1 αλλίας έν τφ παρόντι πολιτικφ δραματι. 1 ..ο *τω -ν
τούτοι; δτι τό πνεϋμά του ειχεν έξαφθη έκ τής αναγνώσεω; τοϋ ύπό τού κ Βούρκε γραφέντος φυλλα-

(Σνχβχιια ίχ τοϋ προηγου¡ιέχου)
ποδεικνύουσιν δτι εινε εμβριθής τής ετυμολογικής αρ
χαιολογίας τών έθνών, καί έπιρρίπτουσιν νέον φως έπί
τής σκοτεινής ιστορίας τών αρχαίων Σκυθων και
τής Κολλεκτανείας (*)
,
, .
Εινε αληθώς φιλανθρωπι/.αί αί προσπάθεια’, αύτού
ίνα διδάξτ, τούς ιθαγενείς τής κεντρψας ’Αφρικής^ να
μή τρώγωσιν ώμόν κρέας ώ; άναφέρεται εις τά ταςειδια τοϋ Βρούς. Αλλά θεός φυλάξοι νά υποθέσω οτι
διά τού Γόγ και Μαγόγ καί τής έκθεσεως τού λόρδου
δημάρχου εννοεί νά σατυρίστ, πρόσωπόν τι ή πρόσωπα
ο*ά δήποτε, ή δτι διά τού οχληρού τρόπου δι’ ού οιεξάγεται μία δίκη ύπό τυφλών δικασ-ών καί αλάλων
γραίδίων παρακολουθούντων τήν Θ
ήραν άγριοχήνας α
οιου.
ποβλέπει εις έμπαιγμόν οΐα; οήποτε όικης.
ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΚΑ’
Έν τούτοι; οφείλω νά ομολογήσω δτι ητο με
γάλη αυθάδεια έκ μέρους τού Μυγχάουζεν τό να εΐπη
Ό βαρώνο; υποστηρίζει εντόνως τήν φιλα
εις τούς πλείστους βασιλείς τού κόσμου δτι κάμνουν
λήθειαν τοϋ πρώτου τόμου τών άπομνημονευματων αύτοϋ. Προσχεδιάζει τάε άνακαλυψειε τac
,*) ’ Ε ν τ ψ ά γ γ λ ιχ ώ χειμένιρ υπ ά ρ χ ει ή 'έξι; ΐΛΠβοΙónoíac πρόκειται νά κομη e’ic τά ενδότερα τηί
έβηββ ή το ι τό π ο ; ή πό λις σ χ η α χ τισ θ ε ίτχ έχ τ ή ; συροοη;
’Αφρικής. Ή μετά τοϋ Ίλαρίου Φροοτικου (llaro
διαφόρων σ το ιχ είω ν. Ή λέξι; ·!** περιγραφ χ ή τού Λονδίνου
ή τ ι ; σ ύ γ χ ε ιτα ι άπό παντοειδείς φ υ λ ά ; χχ ί θ ρ η τχ ΐύ ιεα τχ
IFroslico κατά λέξιν σημαίνει Ίλάριος Παγερός η
σ ω ; ή λ έ ξ ι; Ν έ α Β α δ υ λ ώ ν θ ά ήρμοζε ή μ άλλο ν Συ ρ- κάλλιον Φλάριος Κρύος) συνδιάλεξις περί του
φ ε τ ο ύ π ο λ ι;

Μ Ύ Γ Χ Α Ο Ύ 0 Ε Ν
ονεδίου του).—Ή συνομιλία του περί τής^ λαίδης
Φραγραντσίαε (=Τ^<1ί5 Ρ^ΓαηΙια = λαίου μυρο
βόλος). Ό Βαρώνος μεταβαίνει είε την αυλήν
μετ’ άλλων δ ^ ε ε χ ρ ψ έ ν ω ν προσώπων Διηγείται
άνέκδονον περί τού Μαρεηαίου Βελλεκουρ
■Οσα σάς δίηγήθην έως τώρα, είπεν ό βαρώνος,
εινε άληθή ώς τό Εύαγγέλιον. Άν ύπάρχτ, τις εχων
. «.
\
-ν
'
λ αιιμ eT
C
LU
.C
CV
II

μονευμάτων μου ίιήλθον χρονικόν τι διάστημα έν
’Αγγλία; κατά τό όποιον ήρχισε νά περιφέρεται εις
τό πνεϋμά μου ή ιδέα περί τοϋ θαυμάσιου σταδίου
τό όποιον παρέχει ή κεντρώα ’Αφρική εις παντοειδείς
εξερευνήσεις καί ανακαλύψεις.
Ή συνεχής περί τούτου σκέψι; δέν μί άφινε νά
κοιμηθώ. Άπεφάσισα λοιπόν νά επιδιώξω καί νά
επιτύχω τήν άπαιτουμένην έκ μέρους τής κυβερνήσεως
αρωγήν "να εΐσδύσω μέχρι τών περίφημων πηγών τού
Νείλου καί νά καταλά ω τό αςίωμα τού άντιβασιλεως έπί τών βασιλείων τής κεντρώας ’Αφρικής, ή
τουλάχιστον επί τοϋ μεγάλου κράτους τού Μονομοτάπα.
Τό ευτύχημα ήτο ότι εις έκ τών παντοδυνάμων
αύλικών τόν όποιον θά ονομάζω Ίλάριον Ψρόστικον
ήτο στενότατος φίλος μου. Ίσως τόν γ ωρίζετε,
άλλ ’ όχι διά τού ονόματος τούτου.
Είχομεν μεταξύ μας ιδιαιτέραν γλώσσαν ώς ήτο
φυσικώτατον διότι κατά τήν διάρκειαν τών περιπλανήσεών μου είχον μάθει έννεακοσίας έννενήκοντα έννέα τριάδας, (δ έστι 2997) διαλεκ·ων. ΓΙώς ! έκπλήττεσθε κύρ οι ; λοιπόν παραδέχομαι δτι ίσως δεν
όμιλώνται τόσαι γλώσσαι επί τοϋ μηδαμινού τούτου
κόσμου, αλλά δέν ένθυμεΐσθε δτι μειέβην καί εις
τήν Σελήνην ; Πιστ.ύσατε δτι, δταν γράψω τήν
πραγαατείαν μου περί έκπαιδεύσεως θά περιγράψω
μεθόδους δι ’ ών θά εινε δυνατόν νά έντυπώνται εις
εις τόν εγκέφαλον ολόκληροι δωδεκάδες γλωσσών ο ά
μιας. Γαλλικά, ’Ισπανικό; Ελληνικά, Εβραϊκά καί
καθεξής- θά μ,ανθάνωνται δε διάμιάς κατά τρόπον
τοιούτον ώστε θά κρυφθούν άπό εντροπήν δλοι οί
διδάσκαλοι καί παιδαγωγοί τής εποχής μα;
’Αφού οιήλθον ολόκληρον νύκτα χωρίς νά δύνα
μαι νά κλείσω οφθαλμόν ώ; έκ τής ζωι,ρότητο; οι’
ής παρίσταντο έν ττ, φαντασία μου αί Άφρικανικαί
ανακαλύψεις, έσπευσα τήν πρωίαν νά έπισκεφθώ φί
λον μου έπιφανή, τόν Ίλάριον Φρόστικον, κατά τήν
ώραν τών ακροάσεων, καί έκθέσας κατά τον γραψικώτερον καί φανταστικώτερον τρόπον τόν σκοπόν μου
τόν έβύθισα εις βαθείας καίσοβαρά; σκέψεις αϊτινες
τόν έκαμον νά σιωπήση καί
έν έπισήμω σιγή νά
μελετήση τό σχέδιόν μου καί κατόπιν νά προφέρη τάς
βαρυσημάντους ταύτας λεξεις εις τήν ιδιαιτέραν ημών
διάλεκτον.
« —Όλούφ, μή τζενεσάντ, ίστουν φουλλάνα,
κούμ ντέρα κάργος μπελγαρασπχ έπεσυμ βάλγο βαρτίγος τριαγγουλίσιμος».
(Δυστυχώ; ό ευγενής βαρώνος δέν εξηγεί τάς λέ
ξεις ταύτας ώστε αποβαίνει αδύνατο; ή ιρμηνεία αυ
τών εΐ; τήν ελληνικήν).
Μεθ’ δ ό φίλο; μου προσεθηκεν εις αρχαίζουσαν
διάλεκτον
—’Ανάγκη σκέψεώς τε καί με-1 έτης τών δια-
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ιαί προνοητική Εστί, γέγραπται γάρ έν τψ τριαιοσιοστό) τεσσαρακοστό) έβδόμφ κεφαλαίψ τής βίβλου
Ιροφυλάξεως, τήν προνοητικότητα πάσης ύδρογηίνη;
τόλμης καί αρετής ύπερτέραν είναι.
·ουθετώ σοι
αϋτα, ώ άλκϊμε Μυγχάουζεν, έν πνεύματι άληθεί
,αί καρδίμ ίνα επ’ άγαθφ σοι γένοιτο καί δτι τιμώ σε

τουοπλου \
-τ ·
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φωνής, καί άναπηδών έκ τού καθίσματος αυτου :
,
„ ·
··
,·,
*τεΡ?¥...............
— θά τόν καταδικάσω προσέθηκε νά ροφήστ, την „
Ιαόνον τούτο οικαιον έστί καί ασφαλές, οί γάρ άμ=|ρρως σπεύδοντες άεί πίπτουσίν. Άλλά προσάξωμεν
Iυμάς τί, δεσποίνι Φραγραντσία ής καί τήν συμβουλήν
είτούμενος λαμβάνεις.
νόπνϊυαα κιρασιων ανυορον και ισχυρότατη
Μετά τάς λέξεις ταύτας 5ς έπρόφεοε δι *άπαρα
έν χρήσει εις τ.να τής Γερμανίας μέρη). Λοιπός αίλλου εύφραδείας ήρεύνησε τό θυλάκιον αύτού καί
γαπ'ητοί μου φίλοι καί έτα'ροι έχετε π’.στιν εις ο,τι
,ήγαγεν είδος σκούφου τιμητικού έξ έκείνων τούς
σάς λέγω καί τιμάτε τάς ιστορίας του Μ-γχαου,εν.
τοίου; μετεχειρίζοντο οί εύπατρίδαι κχτά τήν ένδοΌ περιηγητής δικαιούται νά οιηγήται καί να περι,ον καί άρχαίαν εποχήν τοϋ ίπποτισμού καί θέσας
κοσμτ, τάς περιηγήσεις αύτού κατά βουλησιν, χαι
ιύτον έπί τής κεφαλή; μου προσεφώνησεν ώς α
ακό
εινε πολύ αγροίκοι έκεινοι οιτινε; αρνουνται
ούθως μεταχειριζόμενος ώ; πάντοτε άρχαίζουσαν
κοντά εις αύτάς σεβχσμόν καί τήν έπιοοκιμασιαν.
Μετά τό πέρας τού πρώτου μέρους των α,.-μνη-

ί

δπου ήδη προτίθεμαι νά ύπάγω καί θά τόν καταστήσω
σεβαστόν καί έν αύτή τί, Αύλή τού βασιλέω, Ίωάννου τού Δανησφίλου.
—Θαυμάζω τό πνεύμ,α ύφ’ ού διαπνέεσθε άπεκρίθη, καί θά πράξω δ,τι εινε δυνατόν διά νά άποσταλί,τε διά μεγάλης πομπής καί παρατάξεως δσον
τό δυνατόν ταχύτερον
Άλλ’ιδού έρχεται χαριεστάτη συντροφιά, θεία! ..
Ή Λαίδυ Καρολίνα Βιλελμίνα ’Αμαλία Σκέγγ, ό
λόρδος Σπίγγοτ, ή Λαίδυ Φώστετ, καί ή κόμησσα
Βελαίρ,
Μετά τάς συνήθεις συστάσεις πρός τά νέα τυύτα
πρόσωπα ήρχίσαμεν νά συσκεπτώμεθα περί τού ζητή
μίτος, καί επειδή τούτο έτυχε τής γενικής έ/ιδοκιμασίας άπεφασίσθη παμψηφεί νά αναχωρήσω αμέσως ώς
τό σχέδιόν μου ήθελε τύχ ι τής βασιλικής επιδοκι
μασίας.
—
Είμαι πεπεισμένο;, είπεν ό λόρδο; Σπίγγοτ,
δτι άν υπάρχει χοιρα άξια τής προ σοχής μας καί τής άκρα; περιεργείας
μας, ή χώρα αϋτη εινε ή Αφρική.
Κατά τάς γαιολογικάς παρατηρή
σεις εινε ή πρεσβυτέρα τών ηπεί
ρων τής σφαίρας μαι. Καί δμως
ή αχανής αΰτη ήπειρος μάς είνε άγνω
στος, άν όχι καθολοκληρίαν, τουλάχι
στον κατά τό πλεϊστον αυτής μέ;ος.
’Αφού οι ποταμοί της φέρουσι μέχρι
τών άκτών της πολλά καί ποικίλα εί
δη άμμου χρυσής, δέν είνε προοανές δτι
θά ύπάρχωσι μυθώδεις θησαυροί άδαμάντων καί άλϊων πολιτίμων λίθων έντός τών σπλάγχνων καί τής έπιφανείας
αύτής ; Φρονώ λ«πόν δτι ό βαρώνος
είνε άξιος τής επιδοκιμασίας ολοκλήρου
τής Εύρώπη: διά -ήν έμπνευσίν του καί
δικαιούται νά λάβη πάσαν τήν δυνατήν
προστασίαν έκ μέρους τού βασιλέως.
Τόσον γενική καί πλήρης έπιδο
κιμασία, ήτο, σάς βεβαιώ, κολακευτικωτάτη δι’έμέ καί έπλήρωσε τήν καρ
διάν μοι διά τοσαύτης χαράς καί άγαλλιάσεω; ώστε έπετρεψα αμέσως ε;ς
τούς παρεστώτας νά μέ όδηγήσωσιν εις
τήν αίθουσαν τών παρουσιάσεων. ’Αρ
κεί νά σάς είπω δτι μετά τάς συνήθεις
διατυπώσεις τάς τηρούμενα; κατά τάς
τοιαύτας περιστάσεις έτυχον πάσης έπιδοκιμασίας καί τιμής ήν ήτο δυνατόν
νά ποθήσω, δσον απαιτητικός καί άν
ήμην.
Είχα πάντοτε έκεΐνην τήν
καλαισθησίαν τού εκλεκτού κόσμου.
Εκείνο τό ά νωστον εά’ΐΤι τό όποιον
μ
έ έκαμε πάντοτε νά παρουσιάζωμαι
Ό Βαρώνος γονυπετής πρό τής Έρασμίας Φραγράντσιας
καί
νά ίσταμαι ενώπιον βασιλέων καί
(Κεφ ΚΑ’ ).
αύυοκρατόρων αιά τής αύτής άφελείας
καί σάς αγαπώ, προσφιλή μου Β·ρώνε, είπε θέτουτα δ·.’ ής διέρχομαι τάς ώρα: δτ.ν εύρίσκωμαι μ.όνος εις
εν ακόμη πτερόν έπί τοϋ σκού ου μου καί προσίθηκεν τόν θάλαμόν μου.
εύθύμω; μέν άλλά μετά πολλού ενόι οφεροντος.
Εύρίσκομαι εις τό στο χείον μου δταν είμαι εις τήν
Τώρα έγινε κ'.μψώτ ερο ; >οί άρχοντικώτερος !Τό συναναστροφήν των, διά τούτο δέ είλκυσα πάντοτε τόν
κάμνω, αγαπητέ μου Μυγχάουζεν, ώς φίλη σας, άελά θαυμασμόν καί την ύπόληψιν καί αύτών, ώ; καί τών
δύνασθε νά δεχθήτε ή νά άποποιηθήτε τό δώρόν μου. μάλλον έξησκηαένων αύλικών των. Δέν ήμπορεί νά
—Όπως άγαπάτε. Άλλ ’ δταν πολεμάτε κατά τοϋ λησμονήση τι έπαθε μ.ίαν »μέραν ό καύμέ ος ό μαρκήεχθρού, όποιοςδήποτε καί άν εινε, θά έχω τήν γλυκείαν σιος δέ Ζελεκούρ. Μέ έπλησίασε κρατών εις τόν βραχί
παρηγοριάν νά ενθυμούμαι δτι φέρετε έπί τής κεφαλής ονα του τήν κόμισσα Ρασίνόαν· ήτο καλλονή ή κόμισσα!
σας τήν έ δειξίν τής εύνοίας μου !
—Έχω πεποίθησιν, είπε πρός έμέ.άποτείνων μου
ΊΊρπασα τό πτερόν τρέμων καί εύχαρίστω; γονυ- πρώτος τόν λόγον, έχω πεπυίθησιν δ ι έπραξα τό
πετήσα; τό ήσπάσθην τρις μεθ’ δλης τής παραφοράς όρθόν καί δίκαιον καί άκριβώ; δ,τι μού επίβαλλε τό
τήν οποίαν εμπνέει ό ρωμαντικός έρως,
αυστηρόν καθήκον πρός τόν βασιλέα μ.ου. Τί καλλίτε
—Όμνύω, άνε'κριξα, εις τούς γλαυκούς σου ρον θώρακα τής καθαρά; καρδίας δύναταί τις νά φέρη;
οφθαλμού; καί ε’ς τήν λευκότητα τών βραχιόνων σου, Καί δμως, ούτε λόγον ούτε βλέμμα άπηύθυνε
δτι ούτε άγριος, ούτε τύρανος, ούτε έχθρός οίος δή πρός έμέ! . . . Δέν δύναμαι ούτε νά τό φαντασθψ κάν
ποτε έπί τ.,ς γ.ς θά δυνηθή νά μού στερήση τήν Ιν- όχι! ήτο ά'.ϋνατον νά μ^ είχ-ν διαβάλει . . Γνωρίζων
Οΐΐ;ιν ταύτην τής εύνοίας σου έφ’ δσον καί μία τό δίκαιόν μου θά δοκιμάσω καί πάλιν, θά παρουσιαοθώ
ρανί; έκ τού αίματος τών Μονχάουζεν κυκλοφορεί έν- μετά τόλμης!
τος των ολεβών αου θύα φερω το νσκουφον τούτον
Είπών δέ τάς λέξεις ταύτας όΜαρκήσιο; άπεμ-ακρύνδιερχόμενος τροπαιοϋχος τά βασίλεια τής ’Αφρικής, θη άπ’ έμού, έλαβε τήν σειράν αύτοϋ καί έπωφελούμε-

γλώσσαν : « Ό; γάρ όρώ σε άνακαινίζοντα τό πνεύμα
τών αρχαίων τολμημάτων, άξιος εί καί δεξου διά τήν
σήν αρετήν καί τό μίνος τό δε τό μ,αρτύριον σεβα
σμού καί αγάπης καί φέρε αύτό έπί τής σής κε
φαλής»
Ή λαίδυ Φραγοάντσ α φίλτατοί μοι φίλοι ητο
τό μόνον oúpávto. πλάσμα καθ’ άπασαν τήν Μεγάλην Βρεττανϊαν καί μέ ήγάπα παραφόρως. Καθ’ ήν
στιγμήν ό εύγενέστατος Μεγιστάν Ίλάριος Φόρτικος
εΐσελθων μετ ’ εμού εβάδιζε πρός αύτήν εκείνη κατεγίνετο εις τό κέντημά της...,
Τις θά πιστεύση δ-1 κατά τήν στιγμήν ταύτην
έκέντα τήν εικόνα μου έπί χιονολεύκου σατέν ;
Πλησίασα; αύτήν ό μεγιστάν έπέδειξε πρός αύτήν
τόν ·-κιύφον τής τιμής τόν όποιον είχε θέσει επί τής
κεφαλή; μου.
. —Σέ βεβαιώ Ίλάριε, είπ.ν ή Έρασμία Φραγγράντσια, εινε κομψός, εινε θελκτικός I μοϋ άρέσκετε

ΚΓΡΙΑΚΑΤΙΚΗ

Έξακολουθσύμεν παρέχοντες εις τούς άναγνώστσς
τής «Κυριακάτικης» εικόνας
των καλλιτέρων έργων 'Ελ
λήνων ζωγράφων.
Μετάτήν π ω λ ή τ ρ ι α ν
κ η ρ ί ω ν καί τόν έτεοον
πίνακα τόν παριοτώντα αύλήν
ΜοναοτηρΙου, έργα του έν
IΙαρισίοις ομογενούς ζωγρά
φου κ. Ό. Ράλλη, σήμερον
παρέχσμεν εις τούς άναγνώατας τής Κυριακάτικης άέλο
”ρώτης δυνάμεως έργον τοΰ
";<
/ Μονάχω ζωγράφου κ. Ια«ωδίδου
Οΰτω ούν τώ χρόνω οί άναγνώσται τής «Κυριακάτι
κης» θά έχωοι πλήρη πινακο
θήκην πάντων τών άξιων λόου έργων τής ουγχρόνουέλιηνίκής γραφικής.

Γό κονσέρτο (εϊχών τού κ. Ίαχωβίδου)

νος τήν πρώτην δοθεΐσαν ευκαιρίαν προύχιΐιρησε τρί*
βήματα, εθεσε τήν χειρ* έπί τής καρδίας αύτοΰ χαΐ
προσέχλινεν έδαφια'.ως έ.ώπιον τού θρόνου.
Έπιτρέψχτέ μου, είπε μετά βαθύτατου σεβασμού,
νά . . .
Ή γλωσσά τον έτραύλισε. Ήδυνάτει νά πιστεύση
εις τούς όφθαλμούς αύτοΰ, δταν άναβλέψας, παρετήρησεν δ-, ι ό βασιλεύ; μεθ’ ολοκλήρου τής αύλής έξήρχοντο έχ τής αιθούσης.
Πάντες εΐχον αναχωρήσει χαΐ έμενε σχεδόν κατά
μονος.
— Πώς ! είπε. Μου έστρεψε τά νώτα μετά
τοσαύτης περιφρονήσεως ; Δέν ήθελε ούτε χάν νά μού
όμιλήστ, ; Δεν μού επέτρεφε νά είπω ούτε μίαν λέξιν
πρός ύπεράσπισίν μου ; Ή καροία δεν πάλλει πλέον
έντός τον ; Ούτε χάν δν μειδίαμα, ούτε ?ν βλέμμα
παρ' ονδενός ! Καί οί φίλοι μου δεν μέ γνωρίζουν ;
Δεν μέ βλέπουν ; Φευ 1 φοβ.ϋνται μή μεταδοθή εις
αυτούς τό μόλυσμα τού . . . Λοιπόν, προσέθηκε, σας
αποχαιρετώ 1 Είνε άνυπόφορον τούτο, θά μεταβώ εις
τό μαρχεζάτον μου καί δέν θά επιστρέφω πλέον. Ύγίαινε, φιλτάτη μου αΰλή. Ύ (ίαινε 1
‘ΟΒαρώνοο πριν άνέλθη έπί τής άμάξης του
έστράφη τρις χαί ειδεν δπισθέν του χαί τρΙς άπέμαξε
τά τρέχοντα δάχρυά του· δστερον έχίνησε την χεφαλήν
αυτού χαί είπεν 4ς έν συμπεράσμαςτι :
—Ναι 1 αύτήν τήν φοράν, τουλάχιστον, ή αλή
θεια θα εύρεθή . . . εις τόν πάτον τού πηγαδιού ! ........
Ειρήνη εϊς τό πνεύμα σου εΰγενής μαρχήσ.ε. Ό Βα
σιλεύς τών βασιλέων θά σέ λυπηθή χαί μυριάδες
θνητώνμή γεννηθέντε; ετι θά ώφείλωσί ποτέ τήν ευη
μερίαν αυτών εις σέ χαί θά εχωσιν αφορμήν χαί λόγον
tvx εΰλογώαιν ές άεΐ έχείνους οΐτινες δέν θά γνωρίσωσι
ποτε τό όνομά σου. 'Αλλά τό έγώ τού Μυνχάουζεν
θά πανηγυρίζη τήν δόξαν Σου !
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ'.
Προετοΐυ-αοΙσι διά τήν tic ’Λφρικήν άπαστολήν
του Βσρώνου — Περιγραφή τού άρματος
αύτοΰ. Α'ι καλλοναΙ του έσωτερικοϋ αύ-

χινώνται έντός τού ΰδατος. Άπαραλλάκτως όπως
να καί οί αστερισμοί δεν επαυον κινούμενοι χαί περι
στρεφόμενοι εντός τού λεπτοχαρύου χαί καθιοτώντε
αύτό
κ*θ’ ολα δμοιον ιαέ μικρό σκοπιχόν ουράνιον θόλον
"Οταν συνεφωνήθηοαν τά πάντα χαί άφού έλαβον
Π
ό
σ
ο
ν
περίεργος χαί αεικίνητος ήτο εις έχ τών χομη
τάς άπαιτουμένας οδηγίας διά τό ταζείδιον μετέβην
τών
τούτω
ν ί Πότε μεν έτρεχε* ύπό τούς πόδας μο
συνοδευόμενος ύπό τού Ίλαρίου Φρουστίχου τής Λιίόης
πότε
δ
ε
δ
ιή
ρχετο άνωθεν τής κεφαλής μου χωρίς ν
Φραγραντίας χαί πολλού πλήθους εύγενών, εις τόν προσδιορισθέντα τόπον τών Άναχτόρων, 8που έπρόχειτο λαμβάνη ούτε στιγμής άνάπαυσιν. Καί τώρα μέν πρό
νά ύποστώ τήν νενομισμένην δοχιμασίαν αντοχής χαί ανατολές τώρα δέ πρός δυσμάς χαί πρός βορραν χα
εμμονής. Ενταύθα μέ άφησαν νά χάθημαι μόνος Ιπί πρός νότον χαί εις δλας τάς διευθύνσεις, χωρίς νά προσ
τρεις ημέρας χαί τρεις νύχτας, οπερ είνε τό μέγιστον έχη διόλου εϊς τούς άστέρας χαί τά άλλα ουράνια σώ
ίριον τής δοχιμασίας, μετά δέ την τρίτην νύχτα χαί ματα ώς Sv νά ήσαν πάντα ταύτα άσημοι ναυτικοί φα
χατά τήν τρίτην μετά τό μεσονύκτιον ώραν μέ εχά- νοί άνευ προβολέων I
Πολλάχις εκχμνε έφοδον εναντίον αυτών χαί του
θησαν επί τού άρματος τής βασιλίσσης Μάβ.
έξετόπιζε χωρίς χάν νά ζητήση συγνώμην 'Αλλους
Τό άρμα τούτο ήτο χολοσαιχίων διαστάσεων ή χωριτιχότης του ήτο πολύ μεγαλειτέρα τού περιφήμου ζυ τού: κατέχαιε καί άλλους τούς άπηνθράκου. Άλλου;
θοπίθου‘τής Άϊδελβέργης χαί τό σχήμα του στρογγύ- χατεσυνέτριβε χα! τούς μετέβαλεν εις λεπτότατα λι
θάρια τα όποια εις μίαν στιγμήν προσελάμβαν'-ν σφαι-’
λον ώς λεπτοχάριον.
ρικόν σχήμα, ώς υδράργυρος χυνόμενος επί οριζόντιας1
Καί πράγματι ώμοίαζε μέ υπερφυές λεπτοχάρυον ύάλου, χαί καθίσταντο δορυφόροι τών αστέρων χαί των
τό χέλυφος τού όποιου είχε διατρυπήσει ύπερφυής, 4ς πλανητών τού; οποίους συνέπιπτε ν ’ άπαντήσωσι χατά
αύτό, σχώληζ χαί σχηματίσει πρός τό εν αύτού μέρος τήν πορείαν των. Έν συνόλψ τό εσωτερικόν τής άμά
όλοστρογγύλην όπήν. Διά τής οπής ταύτης εισήχθην ξης μου είχεν ομοιότητα μέ μιχρογραφικήν επιτομήν
έντός τής άμάξης χαί έχάθησα επ', έδρας ίσταμένης με τής κτίσεως, παρελθούσης, παρούσης χαί μελλούσης
τεώρου εϊς τό μέσον αυτής χαί μή στηριζομένης έφ’ ού- μέ μόνην τήν διαφοράν δτι τά συμβαίνοντα έν τή χτί
δενός πράγματος κατά τόν αύτον δηλαδή τρόπον χαθ’ σει εντός μυριάδων ετών συνέβαινον εν τ<
ρ λεπτοχαρύφ
δν ό φανταστικός τάφος τού Μωάμεθ χρέμαται μεταξύ εντός ¿λίγων δευτερολέπτων.
Ουρανού χαί γης. 'Ολόκληρο; ή εσωτερική έπιφάνεια
( Ακολουθεί)
τού λεπτοχαρύου ήτο μίαφωτοβόλο'.πάνααράστασις τών
ουρανίων αστέρων, απλανών, πλανητών χαί κομητών,
δ/ι μεγιλειτέρων ομως τών έχ χρυσού αστέρων οΐτινες
άποτελούσι τά παράσημα τής αριστοκρατίας. Άλλ1
οί χομήται, οΐτινες κατά τήν φαεινότητα ύπερέβαιΕ ΒΔ Ο Μ Α Δ ΙΑ ΙΑ ΕΙΚ Ο Ν Ο ΓΡΑΦ ΗΜ ΕΝ Η
νον πάντα τά ουράνια ταύτα σώματα ήσ*ν δμοιοι μέ
έχλεχτήν συλλογήν άστραπηβόλων γυναικείων οφθαλ
μών διεσχευασμένων χατά τήν τάξιν τών πτερών τού
ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΓΛΛΟΝ
παγωνιού καί άποτελούντων ενο κομήτην. Δηλαδή άνά
εις φωτοβόλος κύκλος μετά μίαν μακρότριχον ουράν εϊς τάς Αθήνας χαί τήν λοιπήν 'Ελλάδα Λεπ. 1·
χαταλήγουσαν εις ϊν άπλούν στρογγύλλον μηδενικόν ή
σημεΐον ήτο τό σώμα αύτού τού πτηνού.
ΟΡΟ Ι ΣΥΝ ΔΡΟΜ Η Σ
Οί ώραΐοΐ ούτοι αστερισμοί άφ’ ενός ένέπνεον γέ
'Ε σ ω τερ ιχ ο ΰ 'Β τ η σ ία δρ. 5 . — Έ ζ ά μ η ν ο ς 8ρ. 3
λωτα ένψ άφ’ ετέρου ετερπον τήν δρασιν, διότι όμοί
αζον π λύ μέ τά μικρά βατράχια άτινα δέν παύουσι νά
Έ ΐω τ ε ο ιχ ο υ
»
®ρ. 8 . —
»
9Ρ 4 .
το υ διακόσμου. Ο ί σΰρο ντες α ύτό ταύροι καί ό
μηχανισμός τ ώ ν τροχώ ν.
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