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Ή ιστορία του Μενελάου καί ό έπακολουθήσας 
Τρωικές πόλεμος πλησιάζει νά έξευτελισθή από τους 
άνακύπτόντας εις πάσαν απαγωγήν νεωτέρους έλληνας 
Ατρείδας τούς συνεγείροντας στρατιάν ολόκληρον 
συγγενολογίου εις καταδίωξιν τών άπαχθέντων, ¿διά
φορον άν ή απαγωγή ούδέν στοιχεΐον βία; φέρει.

Καί έφ’ δσον ¡χέν πρόκειται περί γυναικός έγγα
μου, τό πράγμα κακά ψυχρά ήριπορεΐ νά δικαίολογηθτ, 
καί θά ήτο πολύ απαιτητικές εκείνος δστις θά έζήτει 
περισσότερα·/ ανδρικήν αξιοπρέπειαν από σύζυγον ή 
πατέρα ή πενθερόν πληγέντας υπό τοιαύτης συμφοράς, 
ήτις κατά τα ενενήντα εννέα εκατοστά ενσκήπτει 
εντελώς άπροοδοκήτως.

’Αλλά τί νά ίίπή κανείς δταν ή απαγωγή είναι 
συνέπεια έπιμόνου άρνήσεως εις επιθυμητόν γάμον καί 
ούδέν άλλο άτοπον παρουσιάζει εκτός ποιας τίνος δια
φοράς πλούτου ή κοινωνικής τάξε ως.

Εκείνος τήν θέλει, εκείνη τόν θέλει. Τί άπλού- 
στερον άπό τού νά ενωθούν ;

Όχι δμως.
’Εδώ παρεμβαίνει ό πατήρ δστις ώ; μεσαιωνικός 

μαργράβο. φρίττει επί τφ άκούσματι δτι αύτή, ή κό
ρη τού κ. ...πούλου ή ...άδου ή . .ίδου, έτόλ.μησε 
νά έγκολάψη τοιοϋτον στίγμα εις τήν οικογένειαν του, 
ν' άκολ'.υθήση αύτέν τόν άπλούν έμποροϋπάλληλον 
έπί παραδείγματι — παρεμβαίνει ό αδελφός δστις ως 
μεσαιωνικός φαιουδάρχης απειλεί μέ ιήν κουμπούραν 
του ή τήν μαχαίραν τον, έν ελλείψει, τής ίπποτικής 
του σπάθης, ν ’ άποπλύνη τήν υβριν με τό αίμα εκεί
νου καί εκείνης συγχρόνως—παρεμβαίνει ακόμη όλον 
τό εύγενές συγγενολόγιον τού άτιμασθέντος ευπατρί
δου, οί όποιοι με πόζαν αύίικών του Λουδοβίκου δε- 
κάτου τετάρτου έξανίστανται εις τήν ιδέαν δτι τα 
οικόσημά των είναι δυνατόν νά κηλιδωθούν διά τοιού- 
του γάμου

Καί τό αποτέλεσμα είναι δτι ή πεζοτάτη, ή 
μπουρζοαζικωτάτη αστυνομία τίθεται εις ενέργειαν 
πρός άνακάλυψιν τών φυγάδων, συνεκστρατεύουσα μέ 
δλους αυτούς τούς Βαρβαρώσας καί Βιλαρδουΐνους κατά 
.δύο ανθρώπων τών οποίων τό μόνον έγκλημα είναι δτι 
αγαπώντας.

Τό πράγμα τοιουτοτρόπως αντί νά συγκαλυφθή 
διατυμπανίζεται, τά σχόλια δίνουν καί πέρνουν καί ή 
τιμή τής οικογένειας μένει οπωσδήποτε ικανοποιημένη, 
άν μάλιστα ό αδελφός προφθάση καί ξεκοιλίάση είτε 
αύτήν είτε εκείνον.

Καί έως εδώ μέν τό πράγμα έχει καλώς ή μάλλον 
έχει κακώς. Οί διάφοροι αυτοί σταυροφόροι είναι ελεύ
θεροι νά έχουν όποιανδήποτε θέλουν άντίληψιν τής τι
μής ή τής οικογενειακής αξιοπρέπειας.

Άλλα πολλάκις τό ζεύγος συλλαμβανόμενον σύρε
ται εις τήν αστυνομίαν παρ’ δλας τάς βεβαιόισεις καί 
τάς μαρτυρίας δτι ή απαγωγή ΰπήρξεν εκούσια καί 
πολλάκις ακόμη επακολουθεί ξύλο ή σκανδαλώδεις ία- 
τρικαί επιθεωρήσεις ούδεμίαν έχουσαι σχέσιν μέ απα
γωγήν όμολογουμένην εκατέρωθεν ώς έκουσϊαν.

Αυτό θά ήναι άναμφιβόλως τό άπετέλεσμα καί τής 
άγγελθείσης άπό κάποιαν πόλιν τής Πελοποννήσου 
απαγωγής μέ τήν στερεότυπον εκστρατείαν τού συγ
γενολογίου καί τής αστυνομίας.

Καί δμως, ώ ελληνες ίππόται, σάς ορκίζομαι εις 
τόν άγιον ’Ιάκωβον τής Κομποστέλλης δτι ούτε ό 
πενθερός αύτοκράτωρ τής Αυστρίας, ούτε ό πατήρ Βα
σιλεύς τού Βελγίου έσκέφθησαν νά έκστρατεύσωσι κατά 
τής άρχιδουκίσσης Στεφανίας, τής χήρας τού αύτο- 
κτονήσαντος διαδόχου τού αυστριακού θρόνου, διά τόν 
έρωτά της καί τόν μελ.ετώμενον γάμον της μεθ’ ενός 
απλού κόμητος άπό τού οποίου άβυσσος ολόκληρος 
κοινωνικής θέσεως καί κοινωνικών προλήψεων τήν χω
ρίζουν. Ό πρώτος ήρκέσθη ν ’ άπειλήση δτι θά τήν 
κηρύξη έκπτωτον παντός έπί τού αυστριακού θρόνου 
δικαιώματος της, ό δέ δεύτερος ήρκέσθη ν’ άγανακτή- 
ση μόνον.

Καί σημειώσατε δτι ή άρχιόούκισσα έχει κόρην τής 
όποιας ό γάμος εύρίσκεται έν διαπραγματεύσει.

Θέσατε λοιπόν τά ίπποτικά σας ξίφη εις τή · θή
κην καί καταβιβάσατε τόν λύκον τής κουμπούρας σας 
μέ τήν βεβαιότητα δτι τά οικόσημά σας θά μείνουν 
άμόλυντα. ’Εκτός άν αί ύψηλότητές σας δέν καταδέ
χονται νά καταβιβάσουν τάς κομητείας των καί τά 
πριγκηπάτα των μέχρις ενός άπλού αύτοκράτορος ή 
ένός βασιλέως.

Έ·νοεΐται έν τούτοις δτι μέ δλα αυτά δέν θέλω 
νά είπώ δτι οί άλληλαπαγόμενοι πρέπει νά παρα- 
σημοφορώνται. Μολονότι δά βλέπομεν καί τά άποτε- 
λέσματα τών έξ υπολογισμού γάμων.—Όρα καί τά 
θρυλλούμενα τάς ήμέρα; αύτάς εις τάς έφημερίόας δια
ζύγια.

*
• ·

Στήν πίστιν μου δέν ήμπορώ νά καταλάβω διό
λου διατί νά έξακολουθή υφιστάμενος ό αυστηρότα
τος αότός νόμος τής άπαγορεύσεως τών λαχείων, άφού 
όλον τό περισσεύον διά λαχεία χρήμα πρόκειται νά τό 
άπορροφά τό έξωτερικόν καί μάλιστα εις χρυσόν

Ούτω τάς ημέρας αύτάς οί εν Άριβούργω πράκ
τορες τού λαχείου τής πόλεως ταύτης καιέκλυσαν τάς 
’Αθήνας μέ έπιστολάς άπευθυνομένας όνομαστί εις έκα
στον γνωστόν οπωσδήποτε Άθηναΐον εξυμνούσα; τά 
όφέλη τού λαχείου καί τάς μεγίστας έλπίδας κέρδους 
τάς όποιας έχει πάς άγοραστής.

Καί έλύθησαν κομποδέματα τάς ημέρας αύτάς καί 
ούκ όλίγος χρυσός έλαβε τήν εις Άμβούργον άγουσα ν 
πρός άπόκτησιν ενός λαχνού.

Άφίνω δέ και τάς γενομένας έδώ καταστρατηγή
σεις τού νόμου διά τών όποιων κατορθούται ή κυκλο
φορία λαχνών δλων τών ςένων λαχείων ώς καί μερι
κών ίόικών μας διά τής μεθόδου τής προπωλήσεως 
ομολογιών.

*

* *
Όταν άκούω νά γίνεται λόγος περί κυνήγι ου έν 

Άθήναις μού έρχεται ά γελώ. Καί τφ όντι δέν γί
νεται κωμικώτερον πράγμα άπό τήν εκστρατείαν αύ
τήν συνταγμάτων καί ταξιαρχιών ολοκλήρων κυνηγών 
μέ σοβαρωτάτην τήν οψιν οί όποιοι πλημμυρούσι τήν 
έποχήν αύτήν τόν έλαιώνα τών ’Αθηνών διά μίαν 
εκατοντάδα τσιροπουλιών τά όποια άποφασίζουσιν έξ 
οίκτου πρός τούς ατυχείς Νεμρώδ τού άττικού λεκα
νοπεδίου ν’ αύτοκτονήσουν ριπτόμενα έμπρός εις τής 
μπούκαις τών τουφεκίων των.

Καί ενθυμούμαι έδώ ώραιοτάτην παρατήρησιν γέ· 
ροντος χωρικού εις Οηραματοβριθή έπαρχ̂ ίαν τής Πελο
ποννήσου δστις έφημίζετο διά τόν άριθμόν τών αγριό
χοιρων καί τών ζαρκαδίων τά όποια ειχον πέσει θύμα
τα τής κυνηγετικής του δεξιότητες. *Ημην κ’ έγώ 
κυνηγός τού άττικού έλαιώνος τότε καί έπωφελήθην 
τής εις τό μέρος έκεΐνο ολιγοημέρου διαμονής μου διά 
νά καύσω ολίγην πυρίτιδα. Ό γέρων μέ παρηκολούθει 
διά τών βλεμμάτων άπό μακράν έπί πολύ καιόμενον 
σάν έγγλέζος—διά νά μεταχείρισθώ συνήθη κυνηγετι
κήν φράσιν διά τής όποιας χαρακτηρίζεται ό ρίπτων 
τουφεκιαϊς ’στό βρόντο, άνευ άποτελέσματος— δταν 
δέ τόν έπλησίασα, μ’ έκύτταξε μ’ ένα αίσθημα οίκτου 
έζωγραφημένον εις τό πρόσωπόν του καί έπειτα μέ 
ήρώτησε μέ τόνον φωνής δεικνύοντα δλην του τήν 
κατάπληξιν :

— Βρέ παιδί μου, δέν λυπάσαι τής ριξαϊς σου ! 
Καί σείς, ώ ’Αθηναίοι κυνηγοί, άν δέν λυπήσθε 

τά δυστυχή τσιροπούλια, δέν λυπεΐσθε τουλάχιστον το 
μπαρούτι σας καί δέν παύετε τήν καθ’ ημέραν έπανα- 
λαμβανομένην άπονενοημένην άπόπειράν σας;

*
• *

Είμαι περίεργος νά ίδώ άν τού σημερινού διαγωνι
σμού ρεπορτάζ, τόν όποιον ορίζει ή Κυριακάτικη, θά 
μετάσχουν καί κυρίαι.

Εις τήν άμερικήν αί κυρίαι αί προσκεκολλημέναι 
εις τάς έφημερίδας δέν είνε ούτε αί όλιγιότεραι ούτε αί 
άνικανώτεραι εις τό έπάγγελμα αύτό τό όποιον άπαιτεΐ 
ΐδιοφ>ΐαν Τό σημερινόν άγώνισμά μας θά δείξτ, κατά 
πόσον καί αί έλληνίδες θά ήσαν ίκαναί διά τοιούτον

ί πάγγελμκ τό όποιον είνε καί τό "Αλφα καί τό Ω
μέγα τής δημοσιογραφίας.

“Αν μεταξύ Των βραβευθησομένων ήνε καί κυρία 
τις, ή Κυριακάτικη υπόσχεται— με τήν άδειαν τη,;, 
έννοεΐται— νά δημοσιεύση καί τήν εικόνα της. 

Έαπρός λοιπόν!
Κ.

Η Ν Η Σ 1 Ω Τ ΙΣ
Λοιπόν όχι!

“Ρ'λαβε καί σήμερον τήν συνήθη αυτής εις τόν 
μικρόν έξώστην θέσιν έν μέσω τών ισχνών πλέον 
φυλλωμάτων καί τών όλιγίστων άνθυλλίων, — έλαβε ν 
αύτήν ώς χθες, ώς προχθέι, ώς καθ’ έκάστην άπό 
τριών καί πλέον μη.ών έπισκοπούσα μακράν τήν πέραν 
έκεϊ εΐ; τόν ορίζοντα βαθυτέραν αίφνης γραμμήν τής 
θαλάσσης καί τού; έπ’ αύτής διαγραφομένους μικρο- 
σκοπικού: καπ ούς μετά τής έλπίδος πάντοτε οτι εν 
τών ααντευομένων σκαφών κάτωθεν τού καπνού τού
του θά εινε έκεΐνο τό όποιον αναμένει, έκεΐνο τό ό
ποιον θά φέρη τόν τεσούτω θεραώς άγαπώαενον.

Διότι είνε ή μόνη πλέον χαρά τού βίου της ή 
καθ’ έκαστον θέρος έλευσις εκείνου τόν όποιον ή ά- 
λυσος τού κοινωνικού βίου κρατεί έπιμόνω; μακράν 
της καί ό όποιος κατούρθωσε παραδόξως τόσω θερμώς 
ν’ άγαπηθή παρ’ αίτής

Ούτω άπό τών πρώτων θερινών ημερών δέν παύει. 
καθ ’ έκάστην έν τή ιδία ταύτη θέσει παραδεοομένη 
εις τήν μαγείαν τών παλαιών άναμνήσεων, εις τήν 
μυστικήν καί άκαταμάχητον έλξιν τής άτελευτήτου 
ονειροπολήσει»; της περί τής έλεύσεως έκείνου.

”Ω1 αί αναμνήσεις της, ώ αί άτελεύτητοι ονειρο
πολήσεις της! Υπήρξε πάντοτε ρεμβώδης, ώς υ
πήρξε πάντοτε έπιμονώτατα μνήμων άπ’ αύτής Ιτο 
τής παιδικής της ηλικίας, άφ’ ής έποχής έπροτίμα 
νά ζή μάλλον έν τφ παρελθόντι ή νά παίζη τάς ά- 
νουσίας δι’ αύτήν παιδιάς τών συνομηλίκων της. Ή- 
γάπα πάντοτε νά φαντάζηται άτελϊύτητα μακρυνά 
ταξείδια, άλλεπαλλήλους άποδημίας, καθ’ άς πλ.εΐο- 
τέρα ήτο ή λύπη διά τήν έγκατάλειψιν τών παλαιών 
τόπων ή ή χαρά διά τήν άνεύρεσιν τών νέων. Έπε- 
νόει έν τή φαντασία αύτής όλοέν νέα μέρη καί παρέ- 
μενεν εις αύτά μόνον "να δυνηθή νά τά εγκατάλειψη 
μετ’ ολίγον βαρύθυμος καί λιποψυχούσα. Περιέ- 
βαλλ.ε δι’ άληθούς λατρείας έν τή καρδίφ της τούς 
τόπους ούς έγνώρισε κατά καιρούς, έν οις έν τούτοις 
άν δέν υπήρξε δυστυχής, έσχεν ομως άφορμάς λύπης 
μάλλον καί άνίας.

Καί ή λατρεία της αύτη ένεΐχέ τι μυστικόν, εύ- 
λαβές, σχεδόν θρησκευτικόν, άμετρόν τινα μελαγχο
λικήν τρυφερότι,τα δι’ής συνήθως περιβάλλομε·/ μόνον 
τήν άνάμνησιν τών νεκρών μας, τών δυστυχών νε
κρών μας, καί Ιλεγε πάντοτε δτι καί ολίγον χώμ* 
έάν είχεν άπό τούς τόπους έκείνου; θά ήτο πλέον ή 
ευτυχής! Είχ εν ούτως έν τή ψυχή έκτάκτως άνεπτυγ- 
μένον τό σπέρμα τής λύπης οπερ γεννώμενοι φέρομεν 
όλοι έν ήμΐν καί ή «αίωνία ρεμβώδης» αύτη, <■>; 
άπεκάλουν αύτήν έγώ, ό «σιγών θρήνος» ούτος <■>? 
άπεκάλει αύτήν παλαιός τής οικογένειας φίλος, έπε- 
δίωκε πάντοτε δι’ δλα τά πράγματα τήν άποψιν ε
κείνην άφ’ ής θά παρίσταντο διά πένθιμου πέπλου κε- 
καλυμμένα, άφ ’ ής θά έκινεΐτο ή ψυχή της εις λύπην 
καί π κρίαν άδιάλυτον. Είχεν άνεπτυγμένην έν έ- 
αυτή εις βαθμόν άπίστευτον τήν κλίσιν έκΰνην ήν ι
δίως Ιχουσιν οί ένωρί; άποσπασθέντες άπό τής οικογέ
νειας των, άπό τού άσφαλούς κύκλου τών οικιακών 
έξεων καί ριφθέντες,— έπτοημένοι καί περίλυποι,— 
εις τό κενόν νέου βίου, — τήν άκατανόητον έκείνήκ 
κλίσιν τήν δηλητηριάζουσαν δλην των τήν ζωήν, ν1 
έγκλείωνται έ- έαυτοΐς, καί νά παρακολουθώσιν έ;ο>" 
τερικώς άπαθεΐς, άλλά μετ’ άπειρου ένδομύχως πάθους 
τήν άέ ναον έργασίαν τής φαντασίας των, άνακυ- 
κλούσης πάντοτε τάς αύτάς περιπετείας, περιπετε’.«4 
αΐτινες περιβάλλονται δλην τήν πένθιμου πικρίαν τής

μιάς όψεω: το 1 ανθρωπίνου βίου,— τών συμφορών 
καί τών δυστυχημάτων, — αΐτινες άπολήγουσιν εί; 
καταστροφάς ονείρων, καί διαψεύσεις έλπίοων, αι- 
τινες Ιχουσιν δλαι τό τέλος τ:ύτο εκτάκτως οδυνηρόν 
καί άπλούν.

Ούτως έζη άπ:-ίρως παθαινομένη έν τή φαινομε- 
νική της νωθρότητ , έν τή αίω.ία άθορύβφ ρέμβη καί 
άνεκάλει εις τήν μνήμα-,ν μου,— έμού δστις δέν έ
παυσα όξύνων τήν παρατηρητικότητα μου, καί 
τήν αιωνίαν μανίαν μου τής άναλύσεως έπί τού έςόχως 
γυναικείου τούτου τύπου,— τό έμβλημα έκεΐνο Φρα 
γκίσκου τού Η' «νηνεμία έν τή μ-ορφή, σάλος έν τή 
καρδία».

Ούδέποτε :ν τούτοις είχε δώσει προσοχήν εί; άνόρα 
προτού ΐδη εκείνον καί ένθυμ,εΐτα. ήδη μετ ’ έκπλήξεως 
οδυνηρά;, πόσφ άπίστευτοι τή έφαίνοντο αί ιστορία·, 
τών έρόίτων τών φερόντων εις αφροσύν,ς, πόσφ ακα
τανόητος τώ έφαίνετο ή παρασάλευσις τής γ ναικείας 
καρδία; εις τήν άπείρω; βάρβαρον φύσιν τού άνδρός, 
ιδία ή παράφορος, ή άγρια άπελπιοία τής έρώσης γυ- 
ναικός έπί τή άπωλεία τού άγαπωμένου ή :πί τή 
στερήσει τής άγάπης αύτού.

“Αν εις τόν βίον της έγέλασεν όλ.οθύμως, αύτη 
τό «αιωνίως κεκλιμένου άνθος», έγέλασεν όσάκι; τή 
όιηγήθησαν ιστορίας γυναικών αΐτ.νε; έγκαταλει- 
φθεΐσαι έκλιναν ι/.αραμ ναι εις τόν τάφον ή γυναικών 
έν αίς παρέμεινεν ή ζωή έπί μακρόν μετά τήν έγκα- 
τάλειψιν, άλλ* ώ; ζοφερά φλόξ φωτίζουσα πτώμα, 
άλλά μόλις έκδηλουμένη διά τής ερεβώδους, τής 
στυγερά; λάμψεως τών σωμάτων καί αΐτινες έζησαν 
εύθυτενεΐς, έν νευρική έντάσει, άλλά σκυθρωπά1., 
άλλά κατειρηπωμέναι έσωθεν καί καταρρεουσαι. . . .

τΗσαν δυνατά ταύτα ;
Καί δμως άνήφθη καί έν τή καρδία της ή μεγάλ.η 

φλόξ καί ή καρδία αύτή γνωρίζει πώς ένέπλησεν 
αύτήν ολόκληρον, πώς καίει ετι δι’ εκείνον μ,όνον, 
δι’ έκεΐνο·/ πάντοτε. Δεν είπε·/ αύτή ; «Υπάρχει 
τι έν έμ.οί δπερ βεβαίως θά έπιζήση τής φθοράς τού 
δλου μου σώματος καί άν ετι δέν ύπάρχη ψυχή 
Κατά τάς όλοκυάνους καί θαλπερά; νύκτα;, ύπέρ 
τήν πλάκα τού τάφου μου, θά κινήται άνήσυχος 
Ιτι, αιωνίως άνήσυχος ή μελανή φλόξ τού έρωτός 
μου, ή ανεκπλήρωτος έπιθυμία τής καρδία; μου!»

Πώς συνέβη τούτο ; Μή γνωρίζη καί αύτή ή 
ιδία ; ’Ενθυμείται μόνον δτι ήλθεν αίφνης εποχή 
καθ’ ήν έτρύφα εί; τούς λόγους του, καί αύτούς 
ετι τούς άδιαφορωτέρους ώς θά έτρύφα εις τό μαγι- 
κώτερον τών φίλτρων, καθ’ ήν άπλή έν τή φωνή αύ
τού θωπεία, έτι πλέον άπλή έρώτησις, τό γεγονό; 
μόνον δτι ήσχολεΐτο περί αύτής, διέθετεν αύτή« εις 
άπόλυτον μακαριότητα, μακαριότητα καθ’ ήν παρέ- 
μενον ημίκλειστοι οί όφθα'μ.οί τη: καί διεστέλλοντο 
τά χείλη εις δυσδιόρατον μυχιωτιτης τρυφής μει
δίαμα .

Μικρόν κατά μικρόν ήννόησεν δτι ή ψυχή της 
ύπεδουλώθη τελείως, δτι θά ήτο θάνατος, εύρεΐα έ- 
ρημία μάλλον καί μαύρη ή ζωή άνευ αύτού. Καί εις 
τόν έρωτα τούτον τόν αποκλειστικόν μετεβ’.βάσθη 
πάσα αύτής παιδική κλίσι , πάσα αύτής πρός έμ.ψυ- 
χα ή άψυχα άλλα όντα συμπάθεια, καί αύτή ετι ή 
κατά τά έτη τή: έν παρθεναγωγείο) διαμονής ένθερ
μος, ή άπ ελπίς, ή νοσηρά αγάπη αύτής πρός κόρην 
εί; τήν άγκάλην τής όποιας πολλάκις έλύθη εί. ά- 
παοηγόρητα δάκρυα έκ ζηλοτυπ ας ή έπί τφ προσε- 
χεΐ χωρισμφ, εις τά χείλη τής όποια; πολλάκις 
προσεκολλήθησαν τά χείλη τη; έπιδιώκοντα τί; οΐ- 
δέ τι, τήν λήθην ίσως τής σχολικής άνίας, τής 
στερήσει»; τών συνήθων έντυπώσεων τού οικιακού 
βίου, τήν κατεύνασιν πιθανώτερον ψυχικού πίθου 
δυσδιορίστου, μεγάλου, ού τή ήτο άγνωστος ετι ή 
άληθής κατεύθυνσις. Καί τούτο ιδίως τό αίσθημα 
συνεχωνεύθη εις τόν πρός εκείνον έρο/τά της, κα- 
ταστάν άπείρω; ισχυρόν έκ τή; ούτω εύρεσε-ς τού 
αληθούς του προορισμού. Καί ό έρως της έν τφ 
ευπαθέστατη καί ρωααντικωτάτη ψυχή της, έν τή 
νωχελεΐ καί άποκλείοντι πάσαν βιαίαν κίνητίν σώμα- 
τί της, κατέστη τι ύπερβολ'.κώς μέγα, ωκεανό; όλοέν

όγκούμενος, έφ’ ού άν έπέπλ.εέ τι έφαίνετο πρό αύ
τού τελείως εύτελές καί μικρόν.

Έν μόνον άντέστη εις τό/ γενικόν καταποντι
σμόν. Καί τούτο ήτ) ή ακατάβλητος ίσχυρογνωμο- 
σύνη ά μή όμολογήση ποτέ δτι ανήκει όλοσχερώς 
·>, ψυχή αύτής εις άνδρα, ίσχυρογνωμοσύνη ποοκύ- 
ψασα φυσικώ: έκ τού προτέρου αίσθήματ.ς τοσαύ- 
*.η; αδιαφορίας, έν ώ περ ελάμβανεν άλλοτε ολό
κληρον τό ανδρικόν φύλον. . . .

Έν αύταΐς ταΐς στιγμαΐς καθ’ άς π.ριέπιπτεν 
εις έκστασιν έξ έρω·ος έν τή αγκάλη έκείνου καί 
καθ ’ άς άπλή τής χειρός προσθ'.γη συνεκλόνει, δχι 
μόνον τήν ψυχήν, άλλ’ ολόκληρον αύτής τό σώμα, 
έν αύταΐς ταΐς στιγμαΐς καθ' άς ι»; θύελλα διέσε εν 
αύτήν ή έπιθυμία αύτή νά περιπτυχθή εκείνον θερ
μώς, παραφόοως, μέχρι τελείας λήθης τών πάντων, - 
είχεν όρμ.άς ύπ ρτάτης άντιστάσεως, καθ' άς έκλει- 
εν έρμητ.κώ; καί άπέστοεφε τά χείλη, καθ’ ά; μετ- 
έφερεν άπό τού ένός ώμου του εις τόν έ'τερον τήν 
κεφαλήν της έπιμόνω; καί άλλεπαλλήλως ΐνα μή 
είπη «σ’ άγαπώ», πρός έκεΐνο/ ού έπίσης ούοέποτε 
έπρόοερε τ ’ όνομα, φοβούμενη ίσως μή αετά τών ο
λίγων έκείνω/ ήγαπημένων συλλαβώ/ έκδηλωθή αί
φνης εις τούς άλλου; έναργώς, άναμφισβητήτως ή 
μυστική κοί μ.εγάλη αγάπη της.

Καί έδέησεν αίφνης νά πλήξη αύτήν ή ζυλοτυπία,
— ή μεγάλη αύτη άποκαλύπτρια,— ούχί ΐνα είπη 
τό αιώνιον έκεΐνο ρ ·,μα, άλλ. ’ ΐνα έπιδειχθή δλον 
τό άμ=τρον βάθος, δλη ή άπειρος έντασ·ς τού αι
ωνίου πάθους της έν έκδηλώσει άγρια δσο» μέγας 
ήτο ό αγών δι' ού κατενικάτο ή ισχυρό/νωμοσύνη της. 
«Ώ τήν κόρην εκείνην,— είπε ποτέ ούτω ή νωχε- 
λής, ή αιωνίως νωθρά, άποκαλύπτουσα αίφνης έν 
τρομακτική τού προσώπου τη; αλλοιώσει θηριωδίαν 
άπίθανον, - τήν όποιαν έάν ποτέ έννοήσω δτι τήν άγα- 
πής, ακούεις; ή ιδία θά τήν τυφλώσω'» Καί άλλοτε έν 
πλημμ.ύρα αισθήματος, μετά λυγμ.ών έν τή φωνή: 
«Ώ ναι 1 θά ή μην εύιυχής έάν άπέθνησκον αύτήν 
τήν στιγμήν θά έφευγα άπό τόν κόσμον αύτόν μέ 
τήν πεποίθησιν οτι δέν θά ήγάπας ή εμέ μέχρι τής 
τελευταίας μου ώρας. . .» Καί εσπέραν τινά καθ’ 
ήν έκεΐνος κιτά την συνήθη ερωτικήν παιδιάν ήρώ- 
τησεν αύτήν άν Οά τήν έλύπει πολύ ό θάνατός τ,υ,
— «Θέλεις τήν αλήθειαν ; Οά έπροτίμων ν’ άπέθνη- 
σκες δσφ τό δυνατόν γρηγορώτερα. Δέν ήξεύρω άν 
θ’ άντεΐχε τό λογικόν μου εις τόν θάνατόν σου, 
άλλ’ άν δέν παρεφρόνουν θά έλογιζόμην κατόπιν εύ- 
τυχ_ή;, μόνη έγώ λατρεύουσά σε νεκρόν, μόνη έγώ 
φιλούσα τήν μνήμην σου, άνευ ανησυχίας δτι είνε 
δυνατόν νά σέ άποσπάση άλλη απ' έμού, νά σέ 
περιβάλη άλλη διά τής αγάπης της, διότι,— καί 
έδώ τό όμμχ τη; έσελάγιζε·/ ύπερφυσικώς, — ζηλο- 
τυπώ πλειότ,ρον διά την πρός σέ αγάπην άλλης ή 
διά τήν πρό; άλλη/ αγάπην σού. . .»

Καί έλεγε ταύτα μετ’ >γρίας περιπαθεία;, μετ'ο
δυνηρά; τρυφερότητο; ώσεί έπενθ.ι ήδη καί έλάτρευε 
τ;ύ πολυφίλητου νεκρού τ/ς τήν μνήμ/,ν παρά τήν 
κρυεράν τού τάφου πλάκα, παρά τά έρημα έκεΐ αραιά 
άνθη,— παρά τους τεταμένους βραχίονας τού λευκού 
σταυρού, οΐτινες άπετέλουν δι' αύτήν πλέον τόν μό
νον ορίζοντα τού βίου τη; !

Καί ήγάπα ούτω άπό τριών έτών βλέπουσα έκεΐνον 
ολίγους μόνον μήνας κατά τό θέρος καί διερχομένη 
τόν έπίλοιπον χρόνον έν διηνεκεΐ άναμνήσει, έ. διη- 
νεκεΐ προσδοκία, άλλ’ ιδίως έν διηνεκεΐ μελαγχολία. .

Καί έπρεπε νά ίδη τις πόσφ περίλυπον. πίσφ 
πράον και περιπαθές ύπήοξε τό μειδίαμά της, δταν 
εγώ,— α'έναντι τών δυουσών ακτινών,— τή έίπον 
εσπέραν τινά δτι πρέπει νά λά’η ώς έμβλημα τό 
μεσαιωνικόν έκεΐνο άφ' ού απεικονίζεται μαραινόμενον 
καί .ίροσκλΐνον φυτόν μετά τών λέξεων «Έως ού έπα- 
νέλθη ό "Ηλιος!» Καί είδον έγώ τότε τό μειδίαμα 
έ'εΐνο, έγώ δττις τήν στιγμήν τούλάχιστον έκείνη. έν 
τή φασματώδει μελαγχολία τής δύσεως τήν ήγαπων 
ίσως δσον καί έκείνη ήγάπα τόν απόντα.

Άλλ’ δταν ήρ/οντο οί μήνες τού θέρους όποιος 
ατελεύτητο, λι/. ··.σμό; ύπό τόν γνωστόν βαυκαλισμόν
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τών λέξεων τού έρωτος, τόν τόσω μάγον, τόν αιωνίων 
δμοιον καί άναλλοίωτον Έμενεν έπί αικρόν μέ 
τήν κεφαλήν έπί τού ώμ.ου του έ< έκστάσει, α
κίνητος, τελείως ακίνητος, ώσεί φοβούμενη μή ή ελά
χιστη κίνησις άποδιιύξη τό γλυκύ όνειρον. Καί δταν 
τά χείλη του έθιγον τέλος τά οδικά της, δταν έτί- 
θεντοέπ’ αύτώ ■ συνεχοντα, επίμονα, ήσθάνετο έν 
έαυτή τι τό ισχυρόν, τό άκαταμά/η-ον, προερχόμε
νο- έκ τής ψυχής έκείνου, τόν έρωτά του βεβαίως, 
εισούοντα καί έ'λκοντα β'.αίω; πρός τά εκτός τήν ψυ
χήν της, ήσθάνετο τόν έγκέφαλόν της άδρανούντα καί 
μετά τής λήθης τών πάντων αρεμενεν άμυδρώς, ώ; τι 
το οποίον οέν λαμβάνει χώραν α-̂ εήν τήν σπ.-μήν, 
ώ; τις μεμακρυσμένη γλυκεία άνάμνησις,—ή αίσθησις 
τής τελιίας ύπό τό άτελεύτητον φίλημα ύποδουλώ- 
σεώς της.

Άλλ ’ επίσης μέχρις ού άφεθώσι τά χείλη της ό
ποιος άγων καταβαλλόμενος παρ ’έκείνου, όποΐαι παρα
κλήσεις καί ίκεσίαι, δπως τφ άφεθή κατ' άρχάς έστω 
καί μόνη ή χειρ. Ήτο μεγάλη, πολύ μεγάλη ή ίσχυ- 
ρογνωμοσύνη της ! Ένόμιζέ τις, δτι μίαν μόνην είχε 
μέριμναν πώς νά έπαληθεύη ή έπί μικράς χρυσής ά- 
λύσου, ήν πάντοτε έφερε περί τον καρπόν τής χειρός 
ιδία αύτής παραγγελία χαραχθεΐσα γαλλική ρήσις 
«encore ne me leuez». Καί ήδύνχτο νά παρεξηγήση 
τέλος έκεΐνο; τήν αδικαιολόγητον κατ’ έπίφασιν συμ
περιφοράν ταύτην, άν μή έγίνωσκε κάλλιστα ποια ήτο 
ή αρχή τής πείσμονος εμμονής έν προσποιητή, ψυχρό- 
τητι εκείνης άπό τής όποιας έόει ν’άποσπασθ/, ή καρ
δία, ΐνα έξαλειφθή ή ύπέρ πάν άλλο προσφιλής είκών 
τού ρόνου άγαπωρ,ένου. Ναι, τήν καρδίαν τη: έδει νά 
τή άποσπάσονν, ΐνα μή τόν άγαπά πλέον, ΐνα μή έν- 
θυμήται τάς θερινά; στιγμάς, ιδίως άλησμόνητά τινα 
έπεισόδ'.α τού ρ,ακρού έρωτός της, τόν όποιον καθίστα 
μελαγχολικώτερον, βαθύτερον, αίωνιώτεοον ή γειτνία- 
σις τής θαλάσσης.

Είνε δυνατόν νά λησμονήση ποτέ τήν αίφνιδίαν 
έκείνην συνάντησιν μετ’ έκείνου, — άπό διαφόρων 
σημείων τών ενδοτέρων τής νήσου έπέστρεφον άμφότε · 
ρ·.ι πρός τούς παρά τόν αίγιαλόν οίκους των, — τήν 
αίφνηόίαν συνάντησιν ύπό τόν έναστρον ούρανόν ; Ώ ό 
περίπατος έκεΐνος έν τή προκεχωρηκυίφ εσπερινή ώρα 
έπί τού ανωμάλου, τού περίπου ορεινού δρόμου, καθ' 
ον έκείνη πολλάκις έστήριζε τήν χεΐρα καί τήν κεφα
λήν έπί τού ώμου του, καθ’δν έκεΐνος πολλάκις περιέ
βαλε τήν όσφύν της ! “Ω ! ό περίπατος έκεΐνος μέ 
τήν μυστηριώδη θέαν τής σκοτεινής έκτάσεως, εις δν 
ίδιάζον προσέδιδε γόητοον ποιά τις πλάνη λεληθότως 
ε'ς τό πνεύμά των ύπεισελθούσα, δτι έπρόκειτο περί 
φυγής τίνος κατά τήν προκεχωρηκυίαν έκείνην ώραν, 
περί καταδιώξεως, καθ’ ήν έτίθετο αυτή ύπό τήν σκε
πήν καί προστασίαν του !

Είνε ποτέ δυνατόν νά λησμονήση τάς παρά τήν 
θάλασσαν συναντήσεις των, τήν νύκτα ιδίως έκείνην, 
καθ’ ήν πρό τής μυστικής κατανύξεως τού συνεφια- 
σμένου ουρανού, πρό τού αχανούς τής θαλάσσης έκεί- 
νης, όρφνής καί άναταρασσομενη; ήτ.ς έφαίνετο δι ’ 
αυτού; καί μόνους, διά τον άνευ έλπίδος έρωτά της 
άναπέμπουσα τόν μέγαν αύτή; θρήνον, ήσθάνθη αί
φνης τό παράπονο·/ τής ψυχής της άπαλ>ασσόμενο·/ 
άνοήτων δειλιών, τεΐνον πρός τήν άπειρον τής θα
λάσσης απελπισίαν καί ήττημένη, τό πρώτο·/ ήόη καί 
ύστατον, άνέστρεψ- μόνη τό σώμα τη; έν τή αγκά
λη του καί είπεν έξαλλος· σ’ αγαπώ ! ώ ! σ' αγαπώ, 
σ’ άγαπώ, σ’άγαπώ ! . . .

Καί αί αναμνήσεις αύται πλρούσι τάς ώρας τής 
μονώσεώ; τη;, αύται ΰποστηρίζουσιν αύτήν έν τή 
μακρά προσδοκία, άλλά καί αύται άποκλείουσι πάσαν 
παρούσαν χαρά, αύται τίθενται άδιακόπως μεταξύ τής 
ψυχής της καί τών άτονων άκτίνων τών όλιγοώρων 
χειμερινών ήλιων μετά τήν άναχιορησιν έκείνην ή ό
ποια πάντοτε έπισυμβχίνει μέ τά; πρώτα; φθινοπω
ρινές ήμέρας, όπόταν τά πάντα αποπνέουν μελαγχο
λίαν αποχωρισμού καί σχηματίζονται άνά τά; οδούς 
οί παράδοξοι εκείνοι ά/ΐμοστρόβιλλοι ύπό πνοών άνεμου 
κούφων,φυτειών καί παρασύρονται τά πίπτοντα φύλλα, 
Αί αναμνήσεις αύται ύποτρέφουσι τήν έλ.πίδα έν τή
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καρδίφ της δταν άνακύπτωσιν αί μελαγχολικαί σκέψεις 
προ τού έπερχομένου χειμώνος, καί ίδίςι κατόπιν δταν 
έπέλθη πράγματι οϋτος βραδύς, βραδέως συρόμενο;, με 
τήν κατήφειαν των βροχών του, μ.έ τό άπαίσιον ε
κείνο ρίγος τό ύποίον αίσθανόμεθα εν ήμίν θεωροϋντες 
έπΐ ώρας μακράς δια τής θολής ύπό τήν πνοήν ημών 
ΰάλου τήν έρημον καί μελαγχολικήν όδόν, μέ τάς στι- 
γμάς του ιδίως έκείνας καθ' ας μόνον έν τη περί ημάς 
ερημώσει του παντός, άναπολούρ,εν τό παρελθόν καί 
άναπαρίστανται έν ήμίν τα παρελθόντα δυστυχήματα 
μετά τοσαύτης οξύτητος, ώστε είνε ή οδύνη καί ή ά- 
πογοήτευσις κατά τάς στιγμάς ταύτας άπείρως σφο
δρότερα'. ή κατά τόν καιρόν τοΰτον τών συμφορών, 
ώσεί νυν τό πρώτον ν’άντελαμβανόμεθα τού μεγέθους 
τής συμφοράς, ώσεί νυν τό πρώτον νά κατενονμεν τι 
έχάσαμεν καί πόσω έμείναμ.εν εις τόν κόσμον αυτόν 
μόνοι καί έρημοι! . . .

Τοιοϋτον διήλθε καί φέτος τόν χειμώνα καί δ
ταν αίφνης έγένετο ήπιωτέρα ή φύσις, έχαιρέτησε 
τάς πρώτας θερμάς ημέρας, τάς πρώτας πεπυρακτω- 
μένα; τοϋ ήλίου ακτινοβολίας μετά χαράς παραφόρου, 
μετά ψυχής εύπετους ώσεί προσεφύοντο αίφνης αυτή 
πτέρυγες !

'Εκτοτε δεν παρήλθεν ημέρα χωρίς νά έκταθώσι 
τά βλέμματά της έπί ώρας ολοκλήρους από τοϋ 
έξώστου πρός τήν θάλασσαν.

Παρήλθον οϋτω ήμέραι πολλαί καί αϋτη δέν 
επαυσεν άνομένουσα, έλπίζουσα καί ονειροπολούσα, 
άλλ’ ιδού αίφνης δτι σήμερον καταλαμβάνουσα τήν 
συνήθη της θέσιν αισθάνεται έαυτήν άποτεθορρυμέ- 
νην καί άποκαρτεροΰσαν, αισθάνεται δτι δέν έξέλι- 
πε πλέον έν έαυτή ή δύναμις νά σχηματίζη σχέδια 
περί τής έλεύσεώς του. Δέν α̂νατρέχει καν πλέον 
πρός τό παρελθόν, τό άλησμόνητον, τό γλυκύ, τό νε
κρόν πλέον, τό όποιον τί, δίδει ήδη παράποτε τήν 
έπιθυμίαν νά κλαύση. Προσβλέπει μάλλον ώσεί πε-

φοβισμένη πρός τό μέλλον, πρός τόν ερχόμενον χει
μώνα, τόν βαρύν, τόν σκοτεινόν, τόν άτελεύτητον. . .

Διότι χωρίς νά τό έννοήση ώς Ιζη έν διηνεκεί 
ονείρω, παρήλθεν δλον ¿τό θέρος καί ήρχισαν ήδη 
βραχυνόμεναι αί ήμέραι καί ήρξαντο καθιστάμενα·, 
μελαγχολικώτεραι αί δόσεις τοϋ ήλίου, καί πάντα 
ταϋτα έπερχόμενα απαρατήρητα παρ’ αυτής, κατέλι- 
πον ούχ’ ήττον λεληθότος τόν τύπον αυτών έπί τής 
ψυχής της καί έδιώχθη οϋτω μικρόν κατά μικρόν καί 
άνεπαισθήτως ή ελπίς καί ίόου σήμερον δέν ευρίσκει 
έν έαυτή ή ακατάληπτου βαρυθυμίαν.

Ή δείλη είνε άσυνήθως θαμβή, ό Ήλιος ουδέ
ποτε έσχε τ-σούτφ πελιδνάς τάς ΰστάτας ακτίνας του. 
Πνοαί διακεκομμένα·., πο.ραδόξως κρυεραί καί κούφαι 
καταρρίπτουσι ξηρά φύλλα· αμφιβολία δέν χωρεί πλέον 
τό φθινόπωρου έπήλθεν...

Αίφνης ή ελπίς σβέννυται τελείως έν αυτή...
Αί πρώται αύται πνοαί, — τό πρώτον τούτο τού 

χειμώνες ρίγος, — έκτινάσουσαι έπί τού έξώστου, 
έκτινάσουσαι έπί τών γονάτων της σωρείαν φύλλων 
διαλύουσι τού ονείρου τήν πλάνην, όιανοίγουσιν έν τή 
ψυχή της χάσμα οι' ού εισορμή άποτόμως ή οδυνηρά 
πραγματικότης καί κατακλύζει σύναμα τό στήθος α
κράτητος λύπη. Αί σκέψεις διαδέχονται άλλήλας μετ’ 
αλγεινής όρμής. «Τό θέρος δλον παρήλθε, τό φθινό
πωρου έπήλθε. Καί έκεΐ-ος...— Έστη έπί τίνας στι- 
γμάς, καθ ’ ας άλγοϋν ήτο δλον αύτής τό στήθος καί 
είτα περατοϋσα τήν σκληράν σκέψιν, - ώ δέν θά έλθη!

Καί έπειδή θροούσιν περί αυτήν τά φύλλα, ένιρ 
αί τελευταία·, όλοπέλιδνοι ακτίνες τοϋ ήλίου όραταί έν 
πλατείαις προβολαίς, προσπίπτουσαι έπί τής ξανθής 
κόμης της περιβάλλουσι διά τού μελαγχολικωτάτου 
τών άκτίνων των τήν ματαίαν μορφήν της, μένει ετι 
έκεί μέ τ ’όμμα άναπεπταμμένον πρός τόν πόντον, 
τ ’δμμα τό έκχέον τήν λύπην μιας όλης ζωής ..

Εκείνος δέν θά Ιλθη!

Εκείνο; κατά τή< εποχήν καθ’ ή; συνήθως άνε- 
χώρει δι ’ έκεί έσκέφθη αίφνης δτι ήσαν πλέον ή άρ-· 
κεταί τρεΐς θεριναί διαμοναί εις εν καί τό αύτό νησί, 
έσκέφθη δτι ή Τετάρτη ήτ πάντω. περιττή. ΚαΙ 
λαβών εισιτήριο·/ διά νησί άλλο έπήγεν άπλούστατα 
νά πάρη τόν άέρα του αλλού!’ ’Ίων.

Λ Υ Σ Ε ΙΣ  Κ Λ Ι Δ Υ Τ Δ Ι
Λύσεις τών έν τώ προηγουαένω φύλλω αινιγμάτων είναι, 

al έίήτ:
Τού 1ου—Ά ρ τ α—ά ρ τ ο ς.
Τοϋ “2ου — Κ ά π α ρ ι ς (Κάππα —ρίς) .
Τοϋ 3ου—Μεγάλο καράβι μεγ άλη φορ- 

το ϋν α (Μιγά·ο Κ ρά 6 μέγα Λ1 Φωρ τού·α).
Τάς λύσεις ταύτας έστειλαν οΐ έξη;:
1 αίτοϋσχ έκ Τριπόλεως. Φούλχ, Μήισος Δρίβας (μέ 

* GO λεπτά λαμβάνετε εν τεϋχο; εκ τών γραφείων μας ώ: 
δείγμα' όλόκληοον τά σώχα ήμπορείτε νά τά ίδήτε εις τήι» 
αύτόβι εμπορικήν Λέσχην), Μάντις Τριπόλεως (Ή Κυρια
κάτικη σας εύχαοιστεϊ διά τάς εϋχίς σας καί ύπόσχεται νά. 
τά χιλιάση', ΜζντεΓον Λεβαδείας, Τέρας τής ώραιότητος. 
(ώραώτητος δ νοίφος), δ Νιόνιος καί ή Άθηνά, ’Ιωάννα ή; 
Άρσακε άς. Ουδέποτε έβραβεύθην (δ κλήρος πταίει), Γ. Πα- 
παδηυ,ητρίου, Π. Σταματόπουλος, Μόρτης Αίγιου, Μαυρου- 
διανός, Αλησμόνητος πενθούσα Ευαγγελίστριας (σάς 8ανε!- 
ζομεν ευχαρίστως μία πεντάρα ν’ άγοοάσετε χαρτί επιστο
λών ή κάρταις επισκεπτηρίων διά νά μάς γράφετε], Νάρ
κισσος, ’ΐω. Ν. Ρακής (βρίστε που δημοσιεύεται σήμερον 
εις συμψηφισμόν), I Α Ι'αρύφαλλος (νά τά ίδοΰμε πρώτα 
καί έπειτα οάς άπαντώμεν), δ μικρός Ζόλάς, I Ζάννος 

Τά δώρα λαμβίνουσι διά κλήρου έκ μέν τώ· Άβηνών 
δμικράς Ζολάς (hi έ ο ς τοϋ Χρίστου), ex Sa τών 
επαρχιών δ κ. I Ζάννο; (Γ ι ά τήν Πατρίδα).

Καί τώρα αντί παντός άλλου αινίγματος ή, 
γρίφου διά σήμερον παραπέμπομεν όλους τους 
άναγνώοτας τής «Κυριακάτικης» εις τον «Δια
γωνισμόν Ρεπορτάζ», όπου υπάρχει πραγματικόν 
στάδιον έπιδείξεως πνεύματος εφευρετικού καί 
φαντασίας γονίμου. Έδω σας θέλομεν, κύριοι 
λύται, νά βάλετε τά δυνατά οας.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ TOT ΤΡΑΝΣΒΑ Α Λ

Σκώττος Οΰοσάρος. Ούοσάρος οαλπιοτής άφοΰ έσάλπισε τήν ούναξιν.
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ΑΠ’ ΟΔΟΙ Τ 0 1  ΚΟΣΜΟΝ
Έίλικοίνεια θά πή νά λέγης έλευθέρως δ,τι κακό 

σκέπτεσαι διά τάς φιληνάδας σου λέγει αία Γαλλίς 
ηθοποιός.

Δικηγόρος υπερασπιζόμενο; ώραίαν νέαν κατηγορου
μένη·/ έπί κλοπή. — Κύριοι ένορκοι, ήμπορείτε νά 
μεταφέρητε τον ωκεανόν εις μίαν άμπελον διά νά 
στειρεύση, νά ζεστάνετε μίαν χιονοστιβάδα χωρίς νά 
τακτ,, νά κλείσετε μέ μίαν πετσέταν τόν κρατήρα 
ήφαιστείου, νά ξαφρίσετε τά σύννεφα από τον 
ουρανόν μέ εν κοχλιάριον, νά κολλήσετε δλα μ.αζύ τήν 
σελήνην καί τού; αστέρας, αλλά ποτέ επί μίαν στιγ
μήν μή πλανάσθε μέ τήν ιδέαν ότι αυτή ή χαριτω
μένη κόρη είνε δυνατόν νά είνε κλέπτρια.

Οί ένορκοι τήν ήθώωσαν χωρίς νά μεταβώσιν εις 
τό δωμάτιον τών συνδιασκέψεων.

Ύπόρχουοι μικροί καί μ.εγάλοι κηφήνες. Οί τε
λευταίοι θηρεύονται από τάς κυρίας, οί πρώτοι κατα
διώκονται από τήν αστυνομίαν.

Ή Κυρία. Ποιός ξεύρει τι θά μοϋ σύρης δταν 
τά χαλάσουμε.

Ό κύριος. ’Αγάπη, μου οί νεκροί δέν κακο
λογούν ποτέ.

Ό καθηγητής Λαννοά τοϋ έν Λυών Πανεπι
στημίου άπέδειξεν δτι ή χρήσι; τοϋ τηλεφώνου διά τούς 
έχοντας όχι πολύ γερά αυτιά είνε καταστρεπτικωτάτη 
Βλάπτει δμως καί τούς ρωμαλέους προκαλοϋσα, πο
νοκέφαλον, ζάλην, αϋπνίαν καί άλλας νευρικάς αηδίας.

Συνήθως υπάρχει ιδέα δτι οί άνθρωποι τών χω
ρίων είνε ρωμαλεώτεροι τών ανθρώπων τών πόλεων· 
ή στατιστική δμως εν τούτοις απεοειςεν δλως τό ε
ναντίον. Καί τούτο διότι τά τής διαίτης, τά τής 
τροφής, είνε πολύ καλλίτερα εις τάς πόλεις παρά εις 
τά χωρία.

Παρατηρείται έν γένει δτι ού μόνον οί άνδρες, 
αλλά καί αί γυναίκες τών πλουσίων τάξεων είνε ισχυ
ρότερα·. τών τής απόρου τάξεως.

Αί πρόοδοι τής υγιεινής είνε τόσα·, έν ταίς ή- 
μέραις μας, ώστε ένας καλός ύγιεινολόγος δύναται νά 
παραλάβη έλεεινόν άσχημ-οκόριτσον καί νά τό μ.ετα- 
βάλη εις καλλονήν.

Αί ρυτίδες, ώ κυρία·, μου, δέν προέρχονται μό
νον από τό γήρας, άλλά καί από τούς καϋμούς έξαφα- 
νίζονται δέ δι’ ειδικού μασσάζ.

Τά φυσικά ό£έα τά έμπεριεχόμενα εις τούς 
καρπούς (πορτοκάλλια, μήλα κλπ.) είνε αναγεννη- 
τικά τής υγείας.

ΟΙ διαιτολόγοι ού μόνον τά εγκρίνουν ένεκα τών 
πεπτικών καί άοομοιωματικών αύτών ιδιοτήτων, αλ
λά καί ώς συντελοϋντα εις τήν έν τψ οργανισμώ καύ· 
σιν "Ωστε έχουν καί θρεπτικήν δύναμιν.

Τό χειρότερον μέσον διά νά ζεσταθή τις είνε ή 
φωτιά. Τό καλλίτερον είνε ή έργασία.

Ή δόξα, είπε κάποιος, τελειώνει διά τής δά
φνης, άλλά αρχίζει μέ τής λεμονόκουπες!

Ό Μπουρζέ λέγει: "Εν από τά παράδοξα τής 
ζήλιας είνε ή αδυναμία τού νά πεισθή ό ζηλοτυπών 
περί τής πίστεως ώς καί περί τής απιστίας τού άγα- 
πωμένου προσώπου.

Ή συνήθεια τού τρώγειν τό κυνήγι ήμέρας μετά

τόν φόνον είνε βλαβερωτάτη. Άγγλος ιατρός άπέ- 
δειξεν δτι τοιοϋτον κυνήγι έχει πολλάκις αποτε
λέσματα δηλητηρίου.

Σύμβολα τών πόλεων καί χωρών: τό ΐον διά τάς 
’Αθήνα , ό λωτός διά τήν Αίγυπτον, τό ρόδον διά την 
’Αγγλίαν, τό κρίνον διά τήν Γαλλίαν, τό λείριον διά 
τήν Φλωρεντίαν, ή φιλύρα διά τήν Πρωσσίαν, τό ά- 
κάνθιον διά τήν Σκωτίαν.

Εις νεαρόν ιατρόν έπαρχιώτην πάσχον-α καί έ- 
χοντα ανάγκην νά τού γίνη έγχείρησις τού λάρυγγος, 
ό Κόβατσ έπειδή τόν έβλεπε διστάζοντα, τώ είπε:

— Δήν έχεις ανάγκην νά ύποστή; τήν έγχείρησιν, 
έδώ έχομεν τόσους έργολάβους κηδειών, δέν έχεις παρά 
νά έκλεξης μεταξύ νεκροφόρων μέ δύο ή μέ τέσσαρας 
ίππους.

"Οταν τόν έσφύριζαν οί φοιτηταί του ό Κόβατσ 
μετά μεγάλης αταραξίας τούς έλεγε:

— θά τά βροϋμ,ε εις τάς εξετάσεις!

Μετοξΰ 10 ,0 0 0  ανθρώπων εις καί μόνος απο
θνήσκει έκατοντούτης.

Αί γυναίκες κοιμώνται μίαν ώραν περισσότερον 
από τούς άνδρας.

Έν κακουργιοδικείω μεταξύ Προέδρου καί κατη
γορουμένου.

— Κατεδικάσθης άλλοτε;
—Όχι, κύριε Πρόεδρε.
— “Ε, αύτό τό όχι δέν θά τό ξαναπής άλλην 

φοράν.

Μεταξύ έξ ανθρώπων οί τέσσαρες καπνίζουσιν.

Θέλετε νά παρατείνετε τήν ζωήν τών γερόντων 
σας; ’Ολίγα κρέατα, ολίγα αμυλώδη, πολλού; δέ 
καρπούς, πολλάς οπώρας.

Το μέλι δεν τό κάμνουν αί μέλισσαι άλλά τά 
άνθη. Κατά τό είδος τών άνθέω/ λοιπόν καί τό μέλι.

Τό μέλι είνε ήμικρυσταλλωμένη ζάχαρις τών 
άνθέων.

Εύεργετικώτατα τό μέλι έπιδρά έπί τώ·/ νοση
μάτων τού λάρυγγος ώς καί τών πνευμονικών.

Ούδέν άνθυγιεινότερον τοϋ μισείν.

Αί σταφυλα'ι θεωρούνται θρ;πτικώτατα·. ιδίως 
διά τούς έκ δυσπεψίας πάσχοντας.

Τά φρούτα πρέπει νά τρώγωνται τό πρωί ή 
τουλάχιστον εις τό πρόγευμ.α.

ΟΙ Ίοπανσί λέγουν δτι τό πορτοκάλλι τό 
πρωί είνε χρυσός, τό μ.εσημέρι άργυρος τό βράδυ μο
λύβι.

Ό Πρακτικός άνθρωπος εργάζεται διά τό απο
τέλεσμα.

Ό ένάρετος άνθρωπος έργάζεται διά τό κα
θήκον

Ό ευτυχής διά τήν εργασίαν.

Ό ένδοξος άνθρωπος διά τού: παραγνωρίζοντας 
αύτόν.

Ό Άγγλος ποιητής Τόπφερ, ώ; εξής ορίζει 
τόν έρωτα : Έρως εις τόμος εν μιμ λέξει, εις ωκε
ανός εις εν δάκρυ, παράδεισος εις μίαν ματιάν, λαίλαψ 
εις έν βλέμμα, δέκα αιώνες εις μίαν στιγμήν.

Όπου υπάρχει φυτεία γαρυφάλων υπάρχει καί 
ΰγεία.

Κατά μέοον ορον τό 'ύψος αυτής ε·νί 40
ποδών, οί δέ χαμηλότεροι κλώνοι έγγίζουν τήν γήν.

Εις τά καλλίτερα μέρη καρποφορεί τό πέμπτον 
έτος, εις τά χειρότερα τό έ'κτον.

Τό μσζευμα άρχιζε·, τόν Αύγουστον καί διαρκεί 
τέσσαρας μήνας.

Τό χρώμα τών βλαστώ̂ είνε κατ' άρχάς έρυ-
θροκίτρινον, έφ’ δσον δέ ώριμάζει γίνεται βαθύ έ-
ρυθρόν.

Ό κλώ·ος καί οί βλοοτοί κόπτονται καί
ρίπτονται έπί ψιάθων, συλλέγονται δέ τότε τά γα
ρίφαλα καί έκτίθεντε έπί έπτά ήμέρας ε:ς τόν ή
λιον διά νά ξηρανθούν. Τήν νύκτα τά σκεπάζουν 
διότι τά βλάπτει πολύ ή υγρασία.

Όταν ξηραίνωντσι χάνουν τό ήμισυ τοϋ βά
ρους των.

’Αγγλική παροιμία λέγει: οί φρόν·.μ.ο·. πανορεύ- 
ονται ένωρίς καί οί σοφοί διόλου.

Η κυρία. Ποτέ δεν θά λησμονήσω πόσον ήλε - 
θίαν οψιν είχες, δταν μ.ού έπρότεινες νά μέ πάρης ώς 
σύζυγον.

Κύριος. Ήυ,ουν ηλίθιος.

ΦΡΤΓΑΝΑ

ΤΟ ΡΟΛΟΙ
Κίνηση καί χαρά στο μικρό θαλασσοχώρι μας, μ ’ 

δλη τήν άσταλαμάτηγη βροχή, πού περωνιστά τήν 
σκορπούσε στις στέγες άπάνου καί στα παραθύρια 
τών σπητιών τό μανιωμένο τού βοριά φύσιμα.

Όλα τά σπήτια καί τάργαστήρια καταφώτιστα. 
Παραμ,ονή τ' Άη.Βασίλη ήτανε καί κάθε νοικοκυρά 
βιαζόντανε νά κάμει χαζίρι τά γλυκά καί τά κα
λούδια γιά νά φιλέψη τούς δικούς της, πού θάρ- 
χόντανε πρωί μ.έ πλούσια χαρίσμάτα στ, αρχοντι
κό της νά έφκηθοϋνε τό «χρόνια πολλά». Κάθε 
δουλεφτής σκυμ.μένος στ’ άργαστήρι του αδιάκοπα 
δουλέβει διά νά τελειώσει σύνταχα τις παραγγελίες 
καί νά ξικονομήση τά έξοδα τής χρουνιάρα; μ.έρας. 
Δουλέβει αδιάκοπα ό δύστυχος, γιά νά πάρει κι’ αυ
τός τά φτωχικά χαρίσμ.ατα γιά τά παιδάκια του, 
πού τόν προσμένουν άνοπόμο/α στή θύρα τοϋ σπητιού 
νά τού ριχτούνε στό λαιμ.ό νά τόν φιλήσουν καί νά 
τόν ρωτήσουν σκιχτά, σκιχτά, — ΤΙ μάς έφερες πα
τέρα ; Οί καφινέδες, τά μ.πακάλικα, τά χασάπικα, 
καί τά έ/.πορ.κά γιουμάτα από ντουνά. Άλλος 
ψουνίζει τό κρέας του, άλλος τό βούτυρό του, άλ
λος τ’ άη βασιλιάτικα παιγνίδια γιά τά παιδάκια 
του καί γιά τ’ άγγονάκια του, άλλος τρέχει άπό ’δώ 
κι’ άλλος άπό κεί καί μιλάει χαρωπά καί εοδεύει α
λύπητα καί ψωνίζει αρχοντικά. Καί ή βροχή έπίμο- 
νη, μέ δύναμι χτυπούσε στις στέγες καί στά παρα
θύρια τών σπητιών, άπ ’ τό μανιωμένο τού βοριά 
φύσιμα καί μούσκεβεν ώ; τό κόκκαλο τόν κάθ; δια
βάτη.

Κίνησ καί χαρά στό μικρό θαλασσοχώρι μας, 
σάν παραμονή τ ’ Άη Βασίλη πού ήτανε

Μονάχα στά φτωχικό σπητάκι τού μπάρμπα 
Σπόρου, πού ξέμακρ' άπ ’ τάλλα σπήτια τού Οαλασ- 
σοχωριοϋ μας ήσυχο καί σκοτινό στέκονταν σε μιά 
άμμοδερή ακρογιαλιά, ή λύπη -/αί ό χάρος είχαν α
πλωμένα τις μάβρες καί χλιβερές φτεροϋγες των. Τά 
δύο παιδάκια του, δυο άγγελόμορφα πλασματάκια, 
κοίτονταν άρρωστημένα στού Χάρου τό κρεβάτι.

Δέν έχει μιά ώρα πού πήγε ό γιατρός καί διάτα-
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φτικη
νη. 'Εφυγε κι’ άφησε τή φτωχική μπαράκα βουτη- 
μένη στό τρισκόταδο, τον μπάρκα-Σκύρο άκουμπί- 
σμένον άνάφρενον στή σβυσμενη γωνιά, τά δύο αγγε
λούδια νά λιώνουν καί νά παραδέρνουν στό κρεβάτι 
από τήν λάβρα τή; αρρώστιας καί τήν δυστυχισμένη 
τους μάννα, τήν άμοιρη τήν Νιούλα νά κλαίει άπα- 
φτα στό προσκέφαλο τών παιδιών κα νά λέει :

— Άχ παιδάκια μου σπλάχνα μου ! Θά σάς χά
σω ! Άχ εγώ ή κακομοίρα τί νά σάς κάμω ; Γιατί 
θεού Η μου δεν μ.’ άρρώταινες εμένα ;

Κ' εκείνα ν’ άπλώ ουν τά κάτασπρα κι' αδύνατα 
χεράκια τους, νά τήν αγκαλιάζουν τρεμ,άμενα καί νά 
τής λένε με τή γλυκεία ψωνίτσα τους.

— Μητέρ« σώπα. Μά γιατί κλαίς ; 'Εμείς δεν 
Ιχουμε τίποτις . . . .  Άναψε τό φως καί σκιαζόμαστε.

Κ ' ή κακομοίρα ή Νιούλα, κλαίει άπηλπισμένα 
καί τά φιλεί καί τά χαίδέοει. Θέλει νά τά δροσίσε·, με 
τά φιλιά της, νά τά γιάνει με τά χάιδια της θέλει.

— Άχ παιδάκια μου ! . . . χαρά μο > κι * άπαν-

σιά στήν ψυχή καί με τόν πόνο στήν καρδιά φέρνει 
στό φτωχικό του τ’ άποσοαμένα πόδια του . . .

—Τί θά κάμουμε τόρα γυναίκα μου; . . . Τί θά 
γίνουμε τόρα Νιούλα μου;

— Άχ άφησέ με Σπϋρο μου, άφησέ με στή φλό
γα πούμε ριγμένη. . . λέει μέ σπαραχτική φωνή ή 
Νιούλα καί φέβγει άπό τό κρεβάτι τών παιδιών τη; 
καί πέφτει άνάφρενη στά γόνατα μπρός στήν κάρενη 
καδσέλα της, τό μοναχό στολίδι τού σπητιού της, πού 
έτσι τό ρήμαζε ή κακομοιριασμένη της ή τύχη, τήν α
νοίγει με βία καί βγάνει ένα μικρό ολόχρυσο ρολόι. . , 
Είνε τό νυφιάτικο χάρισμα, πού τής χάρισεν ό καλός 
της ψυχοπατέρας τήν ημέρα εκείνη πόπαιρνε τό Σπύ- 
ρο της, τόν καλό της. Καί πριν προφτάσει ό μπάρμπα 
Σπύρος νά τής είπεί κάτι τού τό βάνει προσεχτικά στά 
χέρια καί τού λέει:

—Τρέχα Σπύρο μου, φέβγα, σύρε νά τό βάλεις 
ποθενά αμανάτι δσο κ’ όσο γιά νά προφτάσουμε νά 
τά σώσουμε. . . .

Καί γύρισε κ’ ίόειξε με τά δύο της χέρια τά δύο 
μικρά άδερφάκια, τά δύο άρρωστα παιδάκια του πού 
χλιβερά παράδερναν μέσα στή λάβρα τής αρρώστιας.

τίμιο ξύλο, σάν νά κρατήει τή ζωή τών παιδιών του.

r5/.*·

αμάλαγη
Καί κεί πού τρέχει με τήν ελπίδα' βαθιά στή 

καρδιά κρυμμένη, νά πάρει τά γιατρικά πού διάτα
ζε ό γιατρός, γιατί μέσα σ' άφτά, τό ζέρει, θάναι ή
ί ω ά  τ ώ ν  n n t n ü Ä \ i  τ η ,  ν - ϊ  Ä s,. —A.. . π ι ι  . .

τοχη μου I
— Μή κλαίς πιά Νιούλα μου, πάψε . . . λέει με 

τρεμουλιαστή παραπονεμένη φωνή στήν αγαπημένη 
του γυναίκα ό μπάρμπα Σπύρο; καί σηκώνεται άπ’ τό 
κρύο παραγώνι του καί τήν αγκαλιάζει καί τρυφερά 
τήν φιλεί. Μά δεν βάσταζε τσάκισεν ή καρδιά του κι ’ 
άρχίνησε νά κλαίη κι’ άφτός σάν μωρό παιδί.

— Θά τά χάσουμε Σπύρό μου, θά τά χάσουμε !
Τρέχα γλήγωρα γιά τά γιατρικά τών παιδιών μας ! τό ρολόι στά χέρ

— Άχ Νιούλα μου I . . . δέν μού δίνει πιά ό 
σπετσέρης. Δεν έχει κρέτιτο μούπε.

Καί πέφτει στήν αγκαλιά τής Νιεύλας του καί τήν 
φιλεί καί κλαίει, κλαίει ακράτητα. Κλαίει ό δύστυχο; 
πατέρος στήν αγκαλιά τής πιό δύστυχη; μάννας, κα1. 
σμίγουν λιπητερά μέσα στό βουβό σκοτάδι τά φιλιά 
τών γονιώνε καί τό παράδερμα τών παιδιών τους.

•Κατάχλωμος ό ουρανός αδιάκοπα βρέχει καί μακρια 
στήν άκρηα τού πελάου ολόχρυσα φείδια σκίζου/ε τ ’ 
ουρανού τήν κατάχλωμη όψι. Ό βοριάς μανιωμένος 
βογκάει καί παλαίβει μέ τό κύμα καί ή φοβρή βοή του 
καί ή κρυάδα του σκορπιούνται στά στενά σοκακια του 
θαλασσ-.χωριού μας.

Τρέχει ό μπάρμπα-Στύρος κρατώντας μ’ έβλάβεια 
ό ρολόι στά γέρια του. Τό κοατάει σάν νά κρατάει το

φέβγει άπ' τά χέρια τό ρολόι συντρίμια. . . .
Ενα «Άχ I . . παιδάκια μ.ου ! Παν τά παιδά

κια μου Ιο βραχνό άκούστικε, πού τόπνζε καί τό 
συνεπήρε τό βίγγημα τού βορ ά,

• ·
Κίνηση καί χαρά στό μικρό μας θαλασσοχώρι, μ’ 

δλη τήν άσταλαμάτηγη βροχή, πού περωνιαετά τή 
σκορπούσε στις στέ;ες άπάνου καί στά παραθύρια 
τών σπητιών το μανιωμένο τού βοριά φύσιυ.α. Μονά- 
χα στό φτωχικό σπητάκι τού μπάρμπα-Σπύρου, πού 
ςεμακρ απ’ τά/.λα σπήτια ήσυχο καί σκοτινό στέ
κονταν σέ μιά άμμοδερή ακρογιαλιά, ή λύπη καί ό 
Χάρος άπλωσαν τί; μάβρες καί χλ'.βερέ; φτερού- 
γες των.

Μεσολόγγιον.
-τόμος Μ π ο ύν ια ς  .
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Δέν έχουν νά πάρουν τά γιατρικά γιά τ ’ άρρω- 
στηαένα παιδάκια τους. Εινε τώρα οέκα μέρες πού μέ
νει δίχως δουλιά ό ππάρμπα Σπύρος. Τ' άγριοκαίρι κ' 
ή φουρτούνα τής θάλασσας δέν τον άφίνουν νά δουλέ- 
ψη. Δέκα μέρες σωστές μ,ένει τό προιάρι του έρμο, ά- 
ραμμένο στό πρώτο γιοφίρι καί τό δέρνει ή βροχή καί 
ή φουσκοθαλασσιά κι ’ άφτόνε καί τή φαμίλιά του ή 
πείνα κ’ ή δυστυχία. Ξέκαμεν δ,τι είχε καί δεν είχε, 
τίποτις δέν τ ’ άπόμεινε. Καί κάθε πρωί όντας ξυπνή- 
ση ό μπάρμπα Σπύρος τρέχει στό γιαλό καί κυτάει 
μέ παραπονιάρικο βλέμμα τήν αντάρα κζί τήν κατα 
χνιά καί προσμένει νά ζανο ζη καμμιά αχτίδα ήλ ου, 
κάνα σημάδι παρήγορο μέσ’ άπ' τά σκοταδερά γνέφια 
Μά τού κάκου προσμένει. Γύραθε επίμονη καί μούχρώ
μη απλώνεται ή καταχνιά καί σφίγγει άζανάσαστα 
στεριά καί πέλαο. Καί πάλι απελπισμένος γυρίζει στό 
φτωχικό του — τό θρονί τής λύπη; — καί βλέπει τήν 
αγαπημένη του γυναίκα νά κλαίη, πάντα νά κλαίη 
καί τά δύο αγγελούδια, τά δύο του ’γαπημένα παι
διά νά λιώνουν, νά παραδέρνουν στή λάβρα τής άρρώ 
στιας. Καί ή καρδιά του, ή καρδιά τού δύστυχου πα
τέρα σέ μύρια ματωμένα συντρίμια ραΐζεται, καί τά 
λόγια του άχνά καί χλιβερά βγαίνουν μέσ’ άπ ’ τή 
βασανιζούμενη ψυχή του.

— Πώς είνε, Νιούλα, τά παιδιά;
Καί ή δύστυχη μάννα πάντα μέ τά δάκρυα τής 

ψυχοτύραννης λύπη; στά μάτια:
—Θά τά χάσουμε. . . Σπύρο μου! Θά τά χάσου

με καλέ μουί
Κι’ ό μπάρμαπα Σπύρος, ό κακότυχος πατέρας 

φέβγει ζητοϋντας βοήθεια καί τρέχει δώ καί κεί στά 
σοκάκια μέσα καί βρίσκει τόν ένα καί τόν άλλο φίλο 
καί ζητιανέβει, ζητιανέβει ό μάβρος πατέρα; γιά τή 
ζωή τών τρισαγαπημένων του παιδιών. Μά τόρα εινε 
μέρες καί υ-έρες πού γίνεται άφτήνη ή δουλειά, είνε 
μέρες καί μέρες πού ζεϊ έτσι ζητιανέβοντας καί ντρέπε 
ται πιά τόρα νά γ-ρέψει πιά· καί άν γυρέψει ζέρει 
πώς κανείς δέ ·!ά τού δώσει. Καί πάλι μέ τήν άπελπι-

Μ ίαν ημέραν τού περυσινοϋ θέρους αϊ έφημε 
ρίδες ά νήγγελλον βτι ε ις  τή ν  άκτήν τυ ΰ  Παλαιού 
Φ αλήρου, προς τό μέρος τή ς  Π ικροδάφνη;, εύρέθη 
ένα  δέμα περ ιέχσν ένα  μικρόν καλαθάκ. τη ς  σαλά 
τα ς , ένα  ποτήρ ι, ένα βαρόμετρου καί μία ποδη
λατική σέλλα.

Π λησίον τσϋ  δέματος κατά γή ς εϋρίσκετο ένα  
υπόδημα καί ένα  πηλίκιον στρατιωτικά , ένα  σ τυ- 
λέτο ν φέρον κιτρ ινωπός κηλίδας καί ένα  σαρίκι.

Καί ήρχισαν άμέσω; τά  σχόλια.
Ή  άστυνομία έπελήφθη άνακρίσεων καί οί διά

φοροι ρέπορτερ τώ ν  εφημερίδων έσπευσαν ε ις  τόν 
τόπον τού υποτιθεμένου έγκλήματος.

Μ εταζύ τώ ν  διαφόρων έέετασθέντω ν ϋπό τή ς 
άστυνομίας ιδ ιαζόντως σοβαρά έφάνη ή καταθεσις 
προσώπου τ ίνο ς τό  οποίον ¿πληροφόρησε τή ν  άνά- 
κρισιν περί έζαφανίσεως ενός μικροκαταστηματάρ- 
χου, τού όποιου τό μαγαζεϊον έμενε κλειστόν 
πρό πολλώ ν ήμερών.

Τ ιν έ ς  έκ τώ ν  ρέπορτερ, ιδ ιαιτέρως γόνιμον 
έχοντες τή ν  φαντασ ίαν , έπενόηοαν καί άνέγραψαν 
έπί όκτύ ήμέρας τά ς μάλλον άλλοκότους ε ξη γ ή 
σεις τού πράγματος καί κατώρθωσαν καθ ’ όλον 
αύτό τά όκτιήμερον διάστημα νά κρατώοιν έν αγω
νία  τούς άναγνωοτας τω ν , έπ ινο οϋντες τά  παοα- 
δοξότερα τώ ν  εγκλημάτων.

Ε ν τ ο ύ τ ο ις  ταχέω ς όλαι αΰτα ί α’ι είκασίοι άπε- 
δείχθηοαν έντελώ ς άνυπόστατο ι. Μ ετά οκτώ ακρι
βώς ήμέρας ή κατάθεσις ενός καπήλου διέλυσε τά 
σκότη καί έγενετο  γνω στή  ή άληθής ιστορία ήτις 
ήτο όχι μόνον άπλουατάτη , άλλά *αί εϋθυμοτάτη .

Καί τώρα οί άναγνώ στα ι τή ς  «Κ υρ ιακάτικης· 
παρακαλυϋνται νά πα ίξουν πρόσωπον ενός έκ τώ ν 
άνω  μνημονευθέντων ρέπορτερ μέ τή ν  γόνιμον 
φαντασ ίαν.

Ζητοϋμεν λο ιπόν: Νά μάς διηγηθώσιν ε ις  ήμί- 
σειαν ή μ ί α ν  τ ό  π ο λ ύ  σ τ ή λ η ν  τής 
«Κ υριακάτικης» ύπό μορφήν διηγήματος ή άπλής 
εϊδήσεως μίαν ιστορίαν τή ς  όποιας θά επ ινοή- 
σωσι τάς περ ιπ ετε ία ς, βασιζόμενοι έπί τώ ν ά/τι-

κειμένων τώ ν  όποίω* τή ν  εύρεοιν άπηοιθμίσαμεν 
άνωτέρω καί τώ ν  όποιων παραθέτομεν καί τή ν  
εικόνα.

Βοαβεϊα θά δοθούν ε ις  όσους μάς στείλουν 
τ ή ν  δ ρ α μ α τ ι κ ω τ ε ρ α ν δ ι ή γ η σ ι ν ,  
ά π ο λ ή γ ο υ σ α ν  ε ι ς  ό σ ο ν  τ ό  δ υ-  
ν α τ ό ν κ ω μ ι κ ω τ έ ρ α ν λ ύ σ ι ν ,  τά εξής: 

Εις τόν πρώτον λύ τη ν  βιβΠα άξίαε δέκα 
δραχμών, τά  οποία έχει δικαίωμα νά έκλέξη έκ 
καταλόγου β ιβλ ίω ν, τόν όποϊον θα παριθέσωμεν 
ε ις  τό έπόμενον φύλλον, όπότε θά καταστήαωμεν 
γνωστά καί τά  όνοματα τώ ν βροβευθέντω ν.

Ε ις τόν δεύτερον κ α τ ’ εκλογήν του δύο μυ- 
θιοτορήματατα ή μίαν ώραιοτατην καρφίτσαν λαι · 
μοδέτου. Καί ε ις  τόν τρ ίτο ν, έάν μέν ήνε έξ Α 
θηνώ ν έν  είσ ιτήο ιον διά τόν κινηματογράφον 
ή φωνόγραφον τού Βαριετέ, έάν δε έκ τώ ν  ε
παρχιών, έ ν  μυθιστόρημα.

Οΰδεμία έπιστολή ε ις  τόν διαγωνισμόν αυτόν 
ι ίν ε  δεκτή, άν δέν φέρη έπικεκολλημένον έπί τού 
φακέλλου το ε ις  τό κάτω μέρος τώ ν  σελίδων τ ε -  
'ά ρ τη ς καί πέυπτης τετραγω νίδ ιον τό φέρον 
τόν αύξοντα  άριθμόν τού φύλλου.
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(Σνΐβχιια έχ τοΰ προηγουμένου)
Μετ’ εύχρισκιία; λοιπόν παρετήρησα τήν λαμπράν 

ταύτην οιχχόσμησιν τού άρματός μου καί ανέκραζα :
— Αύτός ιίνε ό θόλος τού ουρανού έν σμικρψ. Χω- 

ίς οε νά περιμείνω πλιον ελαβον τά ήνία. Πριν δμω; 
προβώ ιίς τήν ' άφήγησιν τών περιπετειών μου επιθυμώ 
νά οάς δώσω μικράν περιγράφήν τών λοιπών λεπτομε
ρειών τών άφορωσών τό άρμα μου.

Σημειώσατε λοιπόν, δη  έσύρετο ύπό έννέα ταύρων 
παρατεταγμένων κατά τριάδας αλλεπαλλήλους. Εις 
τήν πρώτην γραμμήν ήτο τοποθετημένο; ό φοβερότεροι 
αύτών. Τά ό’ όνομά του ήτο Ιωάννη; Μχβρόσκης.
Οί λοιποί εκαλούντο έν γίνει Γιάννιδες, χωρίς νά ε- 
χοσι τήν τιμήν της διακρίσιως δι’ επιθέτου. Όλα τά 
„„.Άγια ταύτα ήταν πεταλωαένα καλώς, άλλ’ όχι. 
ώς οί ίπποι, μέ σιδηρά πέταλα, ή οί βούβαλοι δταν 
πρόκειται νά χρησιμεύσωοιν δια νά σύρωσι τα κοινά 
φορτηγά κάρα. Άλλ ’ ήταν πεταλωμένοι με ανθρώ
πινα κρανία, δ εστι έκαστος έκ τών ποδών αύ ων ήτο 
σφηνωμένο; μέχρις άστραγάλου έντός άνθρωπίνου κρα 
νίου, άποκοπέντος πρό; τον σκοπόν τούτον, καί κολ
λημένος έντό, αύτού διά πορσελάνης ή γύψου ούτι 
ωστε τό κρανίον καθίστατο πλέον άναπόσπαστον αύτο' 
μέρος. Διά τού είδους τούτου τών πετάλων οί ταύροι 
ήούναντο νά κάμνωσι πορείας μακράς καί νά φέρονται 
όλισθκίνον ~ε; έπί τού υδατο; ή έπι τής έπιφανείας του 
ωκεανού μέ ταχύτητα άπιρίγραπτον. ̂

Τά φάλαρα ήσαν προσηρμοσμίνα διά χρυσών πορ
πών και έπικεκοσμημενα διά πολυτελών κομβίων 
’Εννέα ήνίοχοι καθήμινοι έπί τών ταύρων διηύθυνον 
αυτούς. Έπί τής κεφαλή; έκάστου ταύρου έκάθητο είς 
γρύλλος, μεγάλος ώς πίθηκος, καί έτερετιζε μέ σατα
νικήν δύναμιν, πολύ μεγαλητέραν τού σώματός του και 
συνεπώς δυσανάλογον πρός αύτό.

Οί τροχοί τού άρματος συνέκειντο έκ δέκα χιλιά
δων έλατηρίων, ίσως περισσοτέρων. Ήσαν δέ πολυ- 
συνθετώτεροι τών τροχώ οϊτινε;̂  έχρησίμευον πρό; 
κατασκευήν δέκα ωρολογίων τού Στρασβούργου.

Τό εξωτερικόν αύτού ήτο έμπεπετασμένον οιά ση- 
ααιών και ώραιοτάτου συμπλέγματος, άποτελουμενου 
έκ τής δάφνης ήτις άλλοτε έχρησίμευε "να μέ σκιάζη
έπί τού ίππου μου.

Καί ήδη αφού σάς έδωκα πλήρη περιγραφήν του 
άρματος, διά τού οποίου έπρόκειτο νά ταξειδεύσω ε̂ις 
τήν Αφρικήν, καί τό όποιον θά όμολογήσητε, ότι ήτο 
πολύ ύπίρτερον τού φορείου ή μηχανήματος, τό όποιον 
μετεχειρίσθη ό κ. Βαιλιάν θά προβώ είς τήν άφήγησιν 
'τών κατά τό ταζείδιόν μου.

ΚΕΦ. ΚΓ.
Ό  Βαρώνος αρχίζει τό ταξείδ ιόν το υ . Δ ιεκπε- 

ραιοΐ ε ’ιε  Γιβραλτάρ μίαν μοίραν τοΰ αγγλικού 
στόλου. ’Αποποιείται νά δεχθή τήν νήσον 
Κ ρήτην. Τ ό άρμα του ύφ ίστατα ι βλάβαε έκ 
τή ε  στήλης τού Πομπηίου καί τού 'Ο βελίσκου 
τή ς  Κ λεοπάτρας. Ό  Βαρώνος υπερτερεί τόν 
'Αλέξανδρον. Θραύει τό άρμα καί σχ ίζει μέ- 
γ α ν  βράχον παρα τό άκρωτηριον τή ς Καλής
Έ λπίδος. _ ,
Λαβών τά ήνία είς χείράς μου, ένφ ή μουσική ανέ- 

κρουε γενικόν αποχαιρετισμόν εκράτησα τό μαστίγιάν 
αου. Τό αρμα άπήλθε συρόμενον ύπό τών ταύρων καί 
εντός τριών ώρών εύρέθην ακριβώς μεταξύ τής νήσου 
Χουάίτ καί τής Αγγλίας. ’Ενταύθα πχρίμ.ινα τέσ- 
σαοας ημέρας μέχρι; =ύ έφθασε μέρος των σκαφών

άτινα έπρόκειτο νά μέ συνοδεύσωσι και τά ό..ο·.α οιε 
τά/θην νά παραλάβω. Τά πλοία ταυτα απ-τελουν 
μοίραν πρό πολλού παοασκιυασθείσαν διά τήν Βαλτι
κήν, άλλ’ ήδη προωρισμένην διά τήν Μεσόγειόν.

Διά μεγάλων άγκιστρων καί θηλειών όμοιων με 
εκείνα τά όποια μεταχειριζόμιθα πρό; έζασφάλισιν 
τών καπέλων μας, άλλά πολύ μεγαλητέρων. σα
ράντα δκάδα; περίπου έκαστον, τά πολεμικά σκά
φη έγαντζώθησαν επί τών τροχών τής αμάςης, πράγ
ματι δέ ούτος ήτο ό άπλούστερος τρόπος διότι τό γάν- 
τζωμα καί ξεγάντζωμα αύτών ήτο μιά; στιγμής δου
λειά.

Έν βραχυλογία αφού έζεπυρσοκρότησαν ολα των 
όμού τά τηλεβόλα έν ομοβροντία καί άφού έγώ έκρό- 
-ησα τά μαστίγιόν μου άπήλθομεν αστραπηδόν καί είς 
εξ λεπτά τής ώρα; εύρέθην μεθ' όλης μου τής συνο
δείας, έν άκρα ασφαλεία καί λίαν εύθυμος πλησίον του 
βράχου τού Γιβραλτάρ. Άμα έφθασα έκεί έζεκρέμασα

Τό τραπεζόβουνον (Κεφ. ΚΓ'·)

άπό τούς τροχούς μου τήν μοίραν του στολου μου και 
τρυφεοώ; άποχαιρετήσας τούς άζιωματικους τους επί
τρεψα νά μεταβώσιν είς τόν τόπον τής αποστολής των
κατά τόν συνήθη τρόπον.

Όλη ή φρουρά τού Γιβραλτάρ κατεθελχθη με την 
πρωτ,τυιτίαν τού άρματός μου,τόσον οέ επίμονοι ησαν 
αί παρακλήσεις τού διοικητού καί τών α',ιωματικων 
τής φρουράς, ίνα έζέλθω δπω; έπισκεφθω τα οχυρω
ματικά έργα. ώστε ήναγκάσθην να υποχωρήσω καί να 
οενθώ τήν πρόσκλησιν αύτών. Μετέοην λοιπον εις την 
ϊΨρΐν καί εΐοον τόν άφορον εκείνον βράχον χαριν του 
όποίου εκάη τόστ, πυρΐτις δσης ή άζία θά ήρκει προςαγο- 
ράν διπλάσιάς έκτάσεως γής εύφόρου και προσοοοφό- 
ρου είς οίονοήποτε μέρος τής υορογείου. Ανηλθον και 
πάλιν έπί τού άρματός μου, Ιλαβον τα ηνια καί απ- 
ήλθον έκ νέου φεύγων ώς αστραπή κατα μήκος της 
Μεσογείου πρός τήν νήσον Κρήτην. Ενταύθα ελαοον 
έπίσηαα έγγραφα έκ μέρους τής ’Υψηλής Πύλης παρα- 
καλούσης με νά προσφέρω τήν άρωγήν μου εν τφ κατα 
τής Ρωσίας πολέμω καί να λαβω ως αμοιβήν ο.α την

αιτ’ αυτής συμμαχίαν μου τήν̂ ιήσον Κρήτην. Κατ 
άρχά «δίστασα, διότι ένόμ:ζα, δ̂ ι η νήσος αυτή απέ- 
βαίνε πολύτ.μον απόχτημα είς τόν άνακτα. οστις με 
είχε τότε είς τήν ύπηρεσίαν του, καί δτι ή νήσος θα 
παρήγαγεν άφθονα καί εξαίρετα κρασιά καί ,αχάοεις. 
Όταν δμω; έσκέφθην τό έμπόριον τής εταιρίας των 
άνατολικών ’Ινδών, τό όποιον θά Ιπασχε βεβαίως 
διά τής συγκοινωνίας μετά τής Περσίας οιά τής Με
σογείου, άπέρριψα αμέσως τήν πρότασιν τής Πύλης 
καί έσχον κατόπιν τά ευχαριστήρια τή; α,ιιτίμου 
Βουλής τών Κοινοτήτων διά τήν πολιτικήν μου ο;υ- 
οέρκειαν καί τήν άρθήν, κατά τήν περίστασιν ταύτην
διαγωγήν μου.

Άναπαυθείς καλώς έν Κρήτη, έπανέλαβον καί 
πάλιν τήν εκδρομήν μου καί έντός ολίγου καΐρΟυ ευρι- 
σκόμην είς τήν γήν τής Αίγύπτου. Ή ξηρά τής χώ
ρας ταύτης αν όχι ολόκληρος τούλάχιστον το μέρος το 
οποίον εύρίσκεται πλησίον τής θαλάσσης εινε τοσον 
χαμηλή, ώστε έφθασα έπ’ αότής πριν αντιληφθω τού
το, καί ή στήλη τού Πομπηίου περιεπΧέχθη εις τους 
τροχούς τής μηχανής τού άρματός μου καί ε̂πέφερεν 
ύς αύτού; μεγάλα; βλάβας. Έν τοσουτφ εςηιολου- 
θησα τήν πορείαν μου χωρίς νά παρεκκλίνω και χωρίς 
νά μεριμνώ περί τής φύσεως τής όδου μου μέχρις ου, 
ένώ διηρχόμην άνωθεν τού μεγάλου ’Οβελίσκου τής 
Κλεοπάτρας, ή μηχανή τού άρματός μου περιεπλεχθη 
καί πάλιν έπί τής αίχμής αύτού, ύπέστη νέας βλαβας 
καί έκτοτε έξηκολούθησε νά προχωρτ, σειόμενον, τρε- 
μον καί σκοντάπτοέντός τής λάσπη; καί του έλωοους 
‘εδάφους ολοκλήρου τής χώρας. Έν το τοις οι καλοί 
αου ταύροι δεν έπαυαν νά τοιποοίζωσι μετ εκπλη
κτικής έπιμονής καί πολλού κόπου διά τού Ίσθμου 
πρός τήν Έρυθράν θάλασσαν άφίνοντες όπισθεν αυτών 
αύλακα όαοίαν αέ σκοτεινήν διώρυγα τήν όποιαν ό Τότ 
βραόύτερον ένόμισβν ώς τά λείψανα τής ύπό τινων των 
ΙΙτολεμαίων ταμείσης διώρυγος καί ένούσης τήν Ερυ- 
θράν μετά τής Μεσογείου. Άλλ’ ύμεϊς γνωρίζετε οτι 
ή αύλαζ αύτη ήτο τό ίχνος τής διόδου του άρματος
μου- ,

•Επειδή οί τεχνίται τής σημερινής Αίγυπτου
οεν παρουσιάζουσι τίποτε έκτακτον, παρ’ όλην
τήν φήιαην τών προγόνων των, δέν μ« ήτο δυ
νατόν νά προμηθευθώ νέα ελατήρια οιά το αρμα 
μου ούτε νά έπιδιορθώσω αύτό καί επειδή ώς
Γ* τούτου μού ήτο αδύνατον νά επιχειρήσω νίαν 
οιά ξηρά; πορείαν, ήτις θα μού επέβαλλε νά διαβω τά 
μαρμάρινα δρη, έκ τών οποίων πηγάζει ο Νείλος,̂  ε- 
σκέφθην δτι καλλίτερον θά ήτο νά μεταβω δ'ως ημ-
πορέσω είς τό άκρωτήρ ον τής Καλής Έλπίοος, οπου 
ύπεθετα δτι θά δυνηθω νά εύρω Όλλανδσύς σιδηρουρ
γού; καί ξυλουργούς ή ίσως καί Άγγλους τεχνίτας, 
ΐνα μου διορθώσωσι τό άρμα μου καί ύστερον να προ
χωρήσω οιά ξηράς πρός τό κέντρον τή; ’Αφρικής. Έ- 
γνώριζον κάλλιστα, ότι τό ύοωρ τής θαλάσσης παρεί
χε μικροτέραν άντίστασιν είς τούς τροχούς αυτου κα·. 
θά ήδύνατο νά οιασχίζη τά κύματα ώς το αρμα του 
ΓΙοσειδώνος. Ούτω είση-θον είς τήν Ερυθραν θαλασ- 
σαν καί διήλθον αύτήν θαυμασίω; διά τού στενού τής 
Βαοελμανοέβ πρός τήν μεγάλην δυτικήν άκτήν τής 
’Αφρικής, δπου ούτε ό μέγας Άλίςανορος εσχε το 
θάρρος νά μεταβή.

( ’Ακολουθεί)
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