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Β. ΓΑΒΡΙΗΑΙΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
(ΧΑΡΑΚΤΗΡ).

Ούδείς θάνατος μετεμορφώθη είς τόσην ζωήν, τι ό θά
νατος τοΰ ΧρεστοΟ. Ζωη θά μάς είπωσιν ιδανική, ζωή 
ιστορική, ζωή θρησκευτική, καί όμως . . . ζωή. Βεβαίως 
ο,τι ό έσχάτως άποθανών μέγας ’Αμερικανός ποιητής 
Λ,ονγχψέλω είπε περί ένός ζωγράφου : «Δεν άπέθα- 
νε· άνεχώρησεν !»> είναι επίγραμμα άναφερόμενον είς 
πάσαν μεγάλην μνήμην, είς πάντα ζήσαντα έδώ κάτω 
ώς πνεύμα. Άλλ’ ένώ τών μεγάλων πνευμάτων τό διαιω- 
νιζόμενον δεν είναι ό θάνατος, άλλ’ ή ζωή, έν τω Χρι
στώ συνέβη τό έναντίον τό πνεύμα αύτοΰ τόν θάνατον 
εύρόν έν τή ζωή, τήν ζωήν εύρεν έν τώ θανάτω.

Ίδετε τόν ’Μλεον ! Τί συμβαίνει μέ τό απειρομεγέ
θες καί άπειρόφως αύτό μεταλλειον τής ζωής καί τής 
θερμότητος ; Μέ τόν δυνάστην αύτόν τόσων πλανητικών 
συστημάτων, κινδυνευόντων άνευ εκείνου νά καταψυγώ- 
σι καί νά καταρραγώσιν αστραπηδόν ; Πώς τόν βλέπο
μεν έν τή παραισθητούση φαντασία μας, όπόταν άκριβώς 
τόν νομίζωμεν δρώντα καί λειτουργοΰντα ; Απλήν χρυ- 
σόσφαιραν, ής τό μέγεθος καί ή έπιβολή ούδαμώς ύπεο- 
βάλλουσι τήν έπί τής πλευράς τής Άθηνάς μαρμαίρουσαν 
πρό τής ’Ακαδημίας χρυσήν ασπίδα !

Άλλ’ άναμείνατε νά δύση, δηλαδή, σύμφωνα μ.έ τάς 
αισθήσεις μας, ν’ καί μεθύσατε τότε έκ τοΰ
θανάτου αύτοΰ,μεταβάλλοντος τόν ούρανόν έδώ είς ζώνας 
χρυσοΰ άπέφθου, έκεϊ είς ροδοστρώτους λειμώνας, άλλου 
έπί τάπητος ιώδους έγειρομένας άκροκόλεις κροκόχρους, 
καί πέραν άκόμα έπί τών ράχεων τών όρέων διά πτερω
τών άγγελιαφόρων, δρομαιοτέρων τής άστραπής, άπλου- 
μένας πορφύρας, καί όλην τήν άτμοσφαΐραν μεθύουσαν 
χρώματα, άκτΐνας καί άμβροσίαν, ρόδων, ίων, σαπφείρων 
καί πτερωμάτων πλουσίων παραδείσιων πτηνών.

Τι.είναι ή ζωή τοΰ ήλιου πρό τοΰ θανάτου αύτοΰ ! 
Σταγών φωτός έν ώκεανω χρυσίου.

Τοιοΰτος ύπήρζεν ό θάνατος τοΰ ΧριατοΟ έν σχέσει 
πρός τήν ζωήν Του. Τί είναι θνητή ζωή παλαίουσα 
κατά τής οδύνης, παλαίουσα κατά τής άνάγκης ; Ένδύ- 
σατε τόν θεόν αύτόν, άν που τον εύρήτε, περιβολήν 
γυμνής σαρκός, καί ό παντοδύναμος θά αίσθανθή άμ.έσως 
τήν άδυναμίαν του' ό πανταχοΰ παρών Οά είναι μόνον 
έκεϊ ποΰ είναι- ό άπειρος θά κατέχη δεδομένον χώρον 
καί άν εύρίσκεται είς τάς προσφιλείς του ’Αθήνας δέν θά 
δύναται νά εύρίσκεται συγχρόνως καί είς τούς προσφιλείς 
του Παρισίους. Τί ήτο ό πρό τοΰ πυλώνος τοΰ θεάτρου 
κρατών ώς μάγκας τάς ήνίας τών 'ίππων, ό έζ αΐματος 
καί νεύρων ζωντανός —-αίςσ“Υ4ρ, πρό τοΰ νεκρού Σαίζ- 
σπηρ, κυρίου δύο κόσμ.ων, κατακτητοΰ καρδιών, δυνά
στου, βασιλέως, ειδώλου, θεοΰ ! ’Επρεπε κατασκοπεύσας 
έοωτικήν συνέντευξιν καί έπωφελούμενος τής μεγαλο- 
φυίας του νά κλέψη παρ’ εύγενοΰς, είς δν ήτο ύπεσχημένη, 
παοαδείσιον νύκτα μετά τρυφηλής συμπολίτιδός του.Άλλά 
τώρα ολαι αί άβραί χεΐρες καί τά άβρότερα χείλη καί οί 
κολασμένοι οφθαλμοί καί τά εύγλωττότερα στήθη τόν 
σφίγγουν, τόν θλίβουν, τόν βλέπουν, τόν άσπάζονται, 
τόν άγαποΰν. Τίς έπίγειος Σουλτάνος δέν φθονεί τόν ού— 
ράνιον αύτόν μεγιστάνα ;

★ *
*

Δι’ έκεΐνον όστις θνήσκων έπί τοΰ σταυροΰ—καί μ.όνον 
έπί τοΰ σταυροΰ θνήσκων—έμελλε νά κυβερνήση διά τής 
ψυχής του τριακόσια έκατομμ.ύρια, άρχηγός γενόμενος 
κοινωνικής, πολιτικής, πνευματικής, θρησκευτικής έ’πα- 
ναστάσεως, τί ήτο ό έν Βηθλεέμ ή ό έν Ναζαρέτ βίος του, 
αί έν τή Γαλιλαία περιπλανήσεις του, αΐ είς Ιεροσόλυμα 
περιοδεία-, του, ό είς τήν Νεκράν θάλασσαν άντηχών 
Λόγος του, τά έν ’Ιορδάνη βάπτισμα του καί ή έν τή 
έρήμφ έν μέσω άγριων θηρίων τεσσαρακονθήμερος νη
στεία του ;

Άλλ’ έάν άπέβη έκ τών ύστέρων ό θάνατός του μέγας, 
έάν κατεχρυσώθη μέ όλας τάς ροδοβαφάς μεσημβρινής 
ήλιου δύσεως, άλλ’ ή ζωή του ύπήρξε τόσον γλυκεία ώς 
άρωμα ίου, μελαγχολική ώς αίσθημα κόρης, άγνώς έρω_
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τική, ώς συμπάθεια Έρωτος καί ψυχής, κοιμωμένων 
τόσον παρθένως έν τή φερονύμω είκόνι τοΰ Ραφαήλ, τό
σον μεστή αύταπαρνήσεως, ώς καρδία μητρός, τόσον 
πλήρης ήρωϊσμοΰ, ώς στέρναν πολεμιστοΰ, ώστε δι’ ήμάς 
ή ζωή τοΰ Χριστού, ή μικρά, ή στενή, ή ταπεινή, ή 
■ποιητική, ή διελθοΰσα ώς διαυγές νάμα έν μέσω τών άν- 
θοστεφών κάμπων τής δροσερής Γαλιλαίας, περιέχει μεΐ- 
ζον ένδιαφέρον ή ό μέγας Αύτοΰ θάνατος.

★
* ·

Υίός τέκτονος, τέκτων αύτός ό ίδιος, έγεννήθη πτω
χός έν πτωχοτάτν) καλύβή, έξ έκείνων τάς οποίας ά
παντώμεν είς τά αγροτικά χωρία ή εις τάς νήσους. 
Όΐκίσκος δηλαδή ίσόγαιος, δεχόμενος τόν ήλιον άπό τής 
θύοας, μέ ολίγα μαγειρικά-σκεύη, ψάθας ή άχυροστρω- 
μνάς δι’ ύπνον καί βεβαμμένον κιβώτιον δι’ Ιματισμόν. 
Ήτο ώραϊος, ήτο άσχημος ; Ή παράδοσις τόν θέλει μή 
εύειδή, ΐνα πληρωθή δεν ξεύρομεν ποία προφητεία.· άλλ’ό 
υίός τής Παρθένου ήτο δυνατόν νά μήν ήτο ευειδής ; 
-Φανταζόμεθα τήν μητέρα του τύπον Συρίας καλλο
νής, σιτόχοουν, μέ μέλαν βαθύ βλέμμα, εύθεϊαν κανονι
κήν ρίνα, λεπτήν έπιδερμίδα, κόλπον πλαστικόν καί 
τρυφηλήν μελαγχολίαν, τήν διακρίνουσαν τάς Συρίας 
γυναίκας. Ή ζωγραφική τής Αναγεννήσεως τήν 
άπεθέωσε, δοΰσα εις αύτήν τύπον όχι μόνον μητρός, 
άλλά καί γυναικός. Τοιαύτη είναι ή Παρθένος μέ τέιν 
Ίησοϋν τοΰ Ραφαήλ. Νεύει κάτω πρός τό παιδίον, ένώ 
ό κόλπος της όγκούμενος διαγράφεται ύπό λεπτόν χιτώ
να άνοιγόμενον κατά τόν λαιμόν. ’Αλλ’ ό κυριεύων τύ
πος τής μητρός τοΰ Ίησοΰ έν τώ Ραφαήλ είναι ό τής 
μητρός, καί όχι ό τής γυναικός.

Πώς παρήλθον τά πρώτα έτη τοΰ Ίησοΰ, τίς γνωρί
ζει ; Βεβαίως έφοίτησεν είς τό σχολεϊον καί έμαθε τά 
πρώτα γράμματα. Αλλ’ αί σπουδαί του δέν πιστεύομεν 
νά υπήρξαν σπουδαί σοφοΰ. Τό παιδίον έν τή καρδία τοΰ 
όποιου έμελλε νά έγκλεισθή ό έρως τής άνθρωπότητος 
πώς ήδύνατο ν’άποκλεισθή έντός τής σχολαστικής σοφίας 
τών Φαρισαίων καί Γραμματέων;Τάς πρώτας του έμπνεύ- 
σεις θά έλαβεν έκ τών Προφητών καί τής Πεντατεύχου.

★
* *

Έάν ό Όμηρος άντιπροσωπεύγ τήν αύγήν, ό ’Ιώβ τό 
δράμα, ό Αισχύλος τό δίκαιον, ό Ήσαίας τόν κεραυνόν, 
ό Ίουβενάλης τόν έκδικητήν γέλωτα, ό Παύλος τήν 
επιστροφήν είς τήν κατ’ αύτόν αλήθειαν, ό Δάντης τήν 
άβυσσον καί ό Ραμ.πελαί τόν μορφασμόν, ό Χριστός μεί- 
ραξ θά ώνειρεύθη τόν Μεσσίαν καί ώς Μεσαίας ή ψυχή 
του έράντισε τόν κόσμον τά ρόδα καί τά δάκρυά της.

Η μορφή τοΰ Μεσσίου, τοΰ προσωπεποιημένου αύτοΰ 
ιδεώδους, έγκυμονοΰντος έν έαυτώ βασίλεια δόξης καί 
βασίλεια τρόμου, έπαγγελλομένου τόν κατακλυσμόν τοΰ 
ούρανοΰ καί τόν κατακλυσμόν τής γής, περιίπταται είς 
τούς Προφήτας ζωηρά, άνήσυχος, φοβερά, μειδιώσα, αλ
λοπρόσαλλος, σχεδόν παράφοων.

Ο νεανίας έπελήφθη έρωτικώς τής μορφής αύτής, ένέ- 
πλησε τήν καρδίαν Του θεοΟ, έκήρυξε τόν θεόν πατέοα 
καί ήρξατο τοΰ εύαγγελίου Του.

Ο μεσσιανισμός ήτο ή έπανάστασις, ής τήν σηααίαν 
ύψωσε πρώτος Ιούδας ό Γαληνίτης ή Γαλιλαίος, ει£ός τι 
Μιραβώ τών Ιουδαίων. Ή έπανάστασις τοΰ ’Ιούδα ήτο

πολιτική· έπολέμει τήν άπογραφήν έκήρυττε τόν θάνα
τον έν ελευθερία προτιμώτερον τής ζωής έν δουλεία- έ- 
θεώρει τόν φόρον ώς στιγματίζοντα τόν έλεύθεοον πολί
την εως οτου ή έξουσία τής ’Ρώμης κατέβαλλε τήν έ- 
πανάστασιν.

Ή έπανάστασις κατεβλήθη, άλλ’ αί ίδέαι έμειναν όρ- 
θαί· διότι τά σώματα διώκονται" άλλ’ αύται φεύγουν τά 
ξίφος ή τόν άκινάκην. Έγεννήθη έν Γαλιλαία ορεςις θα
νάτου- τοιαύτη δρεξις αναγγέλλει τήν απελπισίαν τών 
κοινωνιών. Τής απελπισίας αύτής έπωφελήθη ό ’Ιησούς 
ΐνα πλάση έν έαυτώ νέον κόσμον καί κηρύξη τόν νέον κό
σμον είς τόν παλαιόν. Ό νέος κόσμος ήτο ή βασιλεία τών 
ουρανών. Η βασιλεία αύτή τών ουρανών έκυμαίνετο πολύ 
έν τω πνεύματι τοΰ Χριστού, ώς σφαίρα άεροπόρος άναι- 
βοκαταβαίνουσα, μεταξύ ούρανοΰ καί γής. Κατ’ άρχάς 
τήν εύηγγελίζετο έδώ κάτω καί μετά ταΰτα διά ρωμα
λέας πτήσεως τής ψυχής του έστησε τόν θρόνον της είς 
τό βασίλειον τοΰ ιδεώδους.

"Αν ’Ιούδας ό Γαληνίτης ήοε τόν βραχίονά του κατά 
τής πολιτικής έξουσίας, ό Χριστός ήρε τόν λόγον του 
κατά τής ηθικής έςουσίας.

Είς τόν Καίσαρα, τόν όποιον ήκουε χωρίς νά γνωρίζη, 
έκήρυξε τήν υποταγήν του. Τά τοΰ Καίσαρος τώ Καί- 
σαρι. ’Αφιέρωσε δέ τήν έπαναστάτιδα ψυχήν του είς τόν 
καθαρώς πνευματικόν καί ηθικόν άγώνα, καί έκεϊ ύπήρ
ξε μέγας, άπειρος, τρυφερός, κοινωνιστής, αναμορφωτής, 
συνδιαλλακτής.

★
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Τό μαλακόν αύτό τοΰ χαρακτήρος, τά ρεμβόν τής 
διανοίας, καί ή βαθεΐα γνώσις τών κοινωνικών νόμων 
έξεδηλώθησαν όχι μόνον έν τή συμπάθεια τοΰ Ίησοΰ πρός 
τάς γυναίκας, άλλ’ έν τή άγάπη τών γυναικών πρός 
αύτόν. Ύπό ποιαν άλλην μορφήν άνέτειλεν ό Ιησούς έν 
Γαλιλαία, ή ώς ξανθός Έρως, μή άνήκων είς ούδεμίαν 
καί είς ούδένα άποκλειστικώς, άλλ’ είς ολας καί ολους ; 
Συνεπάθει δέ ό Ίησοΰς όχι μόνον πρός τάς τιμίας δέ
σποινας, άλλά κυρίως πρός τάς ύποπτου διαγωγής.

Ότε είσήλθεν ΐνα φάγη είς οικίαν Φαρισαίου είσήλθε 
γυνή άμαρτωλή, κρατούσα άλάβαστοον μύρον καί προ- 
σπεσοΰσα είς τούς πόδας ιοΰ Ίησοΰ ήρξατο βρέχειν τούς 
πόδας αύτοΰ τοΐς δάκρυσι, καί ταΐς θριξί τής κεφαλής 
αύτής έξέμασσε, καί κατεφίλει τούς πόδας αύτοΰ, καί 
ήλειφε τώ μύρω. Ό Φαρισαίος έταράχθη βλέπων πΛς 
είς προφήτης έπιτρέπει είς έαυτόν—ή τούλάχιστον είς 
τούς πόδας του—τοιαύτας πορνικάς θωπείας. Άλλά τοΰ 
Ίησοΰ τό πρός τάς γυναίκας αίσθημα έξεχείλισεν είς 
τήν άνταξίαν χειλέων Βύρωνος θέρμην ιδέαν : «Άφέων- 
ται αί άμαρτίαι αύτής αί πολλαί’ oxt πολύ.

Ό τρυφερός διάλογος μετά τής ώραίας Σαμαρείτιδος 
ύδρευομένης μέ άνεσκουμπωμένους βραχίονας,μέ κυμαινό- 
μενον κόλπον, μέ ρόδα κοπώσεως έπί τοΰ προσώπου, παρ’ 
ής ζητεί ό Ίησοΰς ύδωρ, είναι έκ τών τρυφερωτέοων τε
μαχίων τοΰ Εύαγγελίου καί συνάμα συμπληροΐ τήν ήθι- 
κολογικήν τοΰ Μεσσίου εικόνα, ποθοΰντος νά έξομαλύνη 
τάς προλήψεις, νά πληρώση τά κοινωνικά χάσματα νά 
διαχύση πανταχοΰ τήν άγάπην καί εύηγγελισθή τόν βίον 
τής ψυχής, τό προσκύνημα τοΰ πνεύματος.

Οί μαθηταί του τόν άνακαλύπτουν τρυφερώτατα δια- 
λεγόμενον μεθ’ ώραίας Σαμαρείτιδος· σκανδαλίζονται 
έπί τή θέα τοιούτου συμπλέγματος· ούχ ήττον δέν 
τολμώσι νά τοΰ κάμουν καμμίαν παρατήρησιν. «Ού

δεις μένοι είπε, Τί ζητείς; ή, Τί λαλεΐς μετ’αυτής»; 
Άλλ’ ή φιλοσοφική συμπάθεια τοΰ Ίησοΰ πρό: τάς γυ

ναίκας έκδηλοΰται όταν οί γραμματείς και οί Φαρισαίοι
φέ " " ’ * _ ------

τεκοινεν• r-a ί ν ,
— Ούδείς, κύριε.
__ Ουδέ εγώ αέ ζχχαχρένω· πορεύι

ώμάρτανε.
μηζ

TIN’ ΤΟΓΚ ’

Τίν, τόγκ, ύμνοΰν ή έκκλησιαΐς τά πάθη τοΰ Κυρίου ! 
τογκ, τόγκ, σημαίνει θλιβερά κι* ή Ρούσσικη καμπάνα I 
Σταυρόνουν οί Τσιφούτηδες ’στόν τόπο τοΰ Κρανίου 
εκείνον ποΰ τούς χόρτασε α.ε τ’ ούρανοΰ τό μάννα.
Τίν, τόγκ, βαροΰν ή Έκκλησιαΐς, Παρασκευή μεγάλη, 
καί μές ’στά μαΰρα ό παππάς τόν σταυρωμένο ψάλλει.

Τίν, τόγκ ! πηγαίνει κΓ έρχεται τών κυριών τό φΰλον 
μέ τά βαμμένα μάγουλα, τά μάτια καί τά φρύδια, 
φιλεΐ τό σώμα τοϋ Χρίστου καί τοΰ Σταυρού τά ξύλον 
μέ πάσσα, μέ κουνήματα καί νόστιμα παιχνίδια. 
Λουλούδια επιτάφια μοιράζουν οΐ παππάδες, 
καί κάπως σκανδαλίζονται κΓ αύτοί μέ τής κυράδες.

Τόγκ, τίν! ή νήστευα, φαίνεται, τά νεύρα ερεθίζει, 
καί βλέπεις μούραις κόκκιναις καί μάτια πυρωμένα, 
τό λάδι καί άναίσθητο κορμί καταφλογίζει, 
κΓ ό Σατανάς τούς ευσεβείς πειράζει ολοένα.
Πετά καί μές στής Έκκλησιαΐς ό γυίός τής ’Αφροδίτης, 
κΓ ό σταυρωμ.ένος γίνεται τοΰ Έρωτα μεσίτης.

Τίν, τόγκ ! κυττάζω γύρω μου κυρίας καί κυρίους 
νά σπρώχνουν, νά στριμώνωνται καί νά σταυροκοποΰνται, 
βλέπω ΝνμφΙας νά γελούν μαζί μέ τούς Νυμφίους, 
μάτια ύγρά νά στάζουνε καί μπράτσα νά τσιμπιούνται. 
’Ακούω καί μία ωμορφη μαυροντυμένη χήρα
γΐά άνδρα νά παρακαλή τοΰ κόσμου τόν σωτήρα.

Τόγκ, τίν ! κουζίνα έρχεται παχειά νά προσκύνησή 
μ’ ένα φαντάρο ’ξάδερφο, καί κάνει τό σταυρό της, 
σκυφτεί τό σώμα τοΰ Χριστού μέ σέβας νά φιλήση, 
καί κατά λάθος, φαίνεται, φιλεΐ τόν ξάδερφό της.
Ά! δέν πειράζει τίποτα, συμβαίνουν τέτοια λάθη, 
γιά ένα τέτοιο φίλημα ό κόσμος δέν έχάθη.

Ύπό τοιούτους όρους, τοιοϋτος ών, ποιητής, τρυφερός, 
καρδία μεγάλη, διάνοια μείζων, ύψώθη ύπέρ τόν νόμον 
τοΰ Μωσέως, ύψώθη ύπέρ τήν Πεντάτευχον καί τούς ΓΙοο- 
φήτας. ώνειρεύθη έαυτόν πλήρη θεοΰ και ώς θεός εδί- 
δασκε διδασκαλίαν νέαν, βασιλείαν νέαν, ήθικήν νέαν, 
φιλοσοφίαν νέαν. Ή Συναγωγή είχε την ήθικήν της, 
άλλά τήν ήθικήν αύτήν ό Χριστός τήν έπλάτυνε, τήν 
έξιδέωσε, έγκλείσας αύτήν έν χρυσαΐς νεφελαις κόσμου 
νέου, ον μετηρσίωσε, πολύ, πολύ υψηλά, καί δείςας 
αύτόν διά τοΰ δακτύλου του ώς μεμακρυσμένον ακτινο- 
βόλον σημεΐον, είπε τοΐς θνητοΐς: θνητοί, ίδου ή σωτη
ρία σας. θνητοί, ιδού ή άναγέννησίς σας.

Κυρίως δέν ήθελεν ιερείς,δέν ήθελε τελετάς, δέν ήθελε 
καπνούς, δέν ήθελε λαμπάδας, άλλ ούτε ψάλτας, ούτε 
κανδυλανάπτας, ούτε Μεθοδίους καί Παναρέτους, ούτε 
φελόνια, ούτε άμφια, ούτε έγκόλπια, ούτε πατερίτσας. 
Έβδελύσσετο τήν ύλην, τήν έπίδειξιν, τήν ύποκρισίαν, 
τάς νηστείας. Έβδελύσσετο τάς μεταξύ θεοΰ καί άνθρώ- 
πων μεσολαβοΰντα όργανα, ιερείς, άρχιερεΐς, έπισκόπους, 
πάπας, καρδιναλίους. Ήθελε τό δίκαιον τών δικαίων, 
ήθελε άκόμη καί το δίκαιον τών άδικων. Ήθελε τήν 
καταστροφήν τοΰ πλουτου ώς πηγής αμαρτίας, ήθελε την 
άνόρθωσιν τών πτωχών, ώς τέκνων τοΰ αύτοΰ πατρός. 
Ποΰ προσηύχετο ; Είς τά όρη. Τί προσηύχετο ; Τό Πά- 
τερ ήμών. ’Ητο έναντίος τής κρατούσης νομοθεσίας, τής 
αύστηράς καί δρακόντειου τοΰ Μωσεως νομοθεσίας. Ωνει- 
ρεύθη τόν κόσμον δημιουργηθέντα δΓ ένός φιλήματος καί 
ήθελε το φίλημα νόμον τοΰ κόσμου.

Αύτά ολα τόν έφεραν είς τόν Σταυρόν, περιτεθειμένον 
χλαμύδα κοκκίνην, έπί τής κεφαλής στέφανον έξ άκαν
θών, είς τήν δεξιάν αύτοΰ κάλαμον, δεξιά δέ καί άρι- 
στερά δύο ληστάς.

♦ ★
4

Άλλ’ οί αιώνες μετέβαλον τον σταυρόν του είς θρόνον, 
τήν χλαμύδα του είς πορφύραν, είς στέφανον έκ ρόδων 
τόν στέφανον έξ άκανθών, τόν κάλαμον είς σκήπτοον καί 
τούς δύο ληστάς είς τούς λατρεύοντας αύτόν δύο κό
σμους.

*
Χριστέ βασίλευε, Χριστέ αρωμάτιζε, Χριστέ 

Αγάπα !
1£«λι6άν·

Τίν, τόγκ! ή κάθε έκκλησιά μέ μυρωδίαΐς γεμίζει, 
καί μία παρθένος π’ό ’ψηλά κρατεί τό μισοφόρι, 
καί ’λίγο πόδι κάτασπρο κΓ έμένα διαβολίζει...
Χαρά σ’ έκείνη τή μαμμά, ποΰ έχει τέτοια κόρη! 
Γλυκαΐς ματίαΐς σταυρόνονται άπ’ τό Χριστό απάνω, 
κΓ έγώ σάν χάχας στέκομαι καί τό σταυρό μου κάνω.

Τόγκ, τίν! ό πόρνος, ό φονιάς, ό κλέφτης τοκογλύφος, 
ή ξεσχισμένη μοιχαλίς μέ τά γυμνά της στήθεΐα, 
όλοι αύτοί μαζεύονται μέ Φαρισαίου ύφος 
έμπρός είς τό θεάνθρωπο, στοΰ κόσμου τήν αλήθεια. 
Όλοι αύτοί ποΰ έρχονται έδώ νά τόν φιλήσουν, 
’μπορούν καί άλλη μία φορά φτηνά νά τόν πουλήσουν.
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— Αύτόνε πού ήθελαν νά βάνουν φυλακή; Μά γιατί, 
τούς λένε χρυσοσκαθάρους αύτουνούς τούς πλουσίους ;

—Άλλη φορά στό λέγω. Λοιπόν, ή Κασιανή κοντά 
σέ ολαις τής ώμορφαις έλαμπε σαν τόν ήλιο καί τό φεγ
γάρι. Τήν είδε ό βασιλέας καί τή λυμπίστηκε....

— Άμ δέ ’συχάζει κΓ αύτός ό άνθρωπος, τόρα μέ 
παιδιά. Καί νά ’πής πώς δέν έχει ώμορφη γυναίκα ! 'Ε
κείνη είναι άγγελος....

— Άλλα λέγω ’γώ, άλλα λές σύ. Άφησε νά τελειώ
σω. Λοιπόν ό βασιλέας άμα τήν είδε,τήν έπλησίασε...

—Μπά ντροπαΐς .' ’Έτσι μέσα στά 'μμάτια τόσωνε κο- 
ριτσών. Μπά ντροπαΐς, μπά, μπά !

— Κρατώντας ένα μήλο στό χέρι, χρυσό, σάν τόν Πά
ρη πού έκρινε τής τρεις θεαΐς γυμναΐς, ποιά ήναι ώραιο- 
τερη, καί τό έδωκε στή ’Αφροδίτη, έτσι καί ό Θεόφιλος 
τό έδωκε στή Κασιανή,σημείο πώς αύτή προτιμά. Δίνον
τας της δέ τό μήλο τής είπε — Άπό τή γυναίκα βγαί
νουν όλα τά κακά. Είς αύτά τό λόγο ή Κασιανή τού 
είπε.—Άλλά καί τά καλά, βασιλεύ, διότι καί σύ άπό 
γυναίκα γενν·ήθ·ηχ5ί ’ Σ’ αύτόν άπάνω τόν λόγο ό Θεόφι
λος φουρκίσθη, καί τής πέρνει τό μήλο καί τό δίνει τής 
Θεοδώρας,—ώμορφης κόρης, μά λίγο ξεβγαλμένης, καί 
έτσι τήν στεφανώθη.

—Τρομάρα του. Δέν έπεονε τό τίμιο -κορίτσι, μόνο 
τό ξεσυνερίστηκε!

— Λοιπόν. Ή Κασιανή γιά τή προσβολή τό 'πήρε 
κατάκαρδα καί σηκώθη καί 'πήγε καί κλείστηκε σ' ενα 
μοναστήρι. Άλλά δέν ήτανε κι’ αύτή τόσο φρόνιμη,διότι 
αγαπούσε ένα αξιωματικό ονομαζόμενο Άκύλλα ...

— Τή σκύλλα! ΓΓ αύτά δέν είχε τόν νούν της άπάνω 
της καί 'μίλησε έτσι τού βασιλέα. ’Άμ, δεν χάνει τό 
νούν της γιά ένα αξιωματικό καί ή κόρη τής κυράς Κώ- 
στενας. Θέλουν ν' άκούν σπαθί κΓ άς μήν έχουν ψωμί....

— Άλλά δ Θεόφιλος τήν άγαπούσε. Τί κάνει λοι
πόν. Σηκόνεται μιά 'μέρα, ντύνεται τιπτίλι καί μιά καί 
δυό, πάει στό μοναστήρι πού ήτανε ή Κασιανή. Ή Κα- 
σιανή εις τό μοναστήρι, γιά νά περνά τής ώραις της, τό 
είχε ρίξει στή ποίησι καί είχε γράψει τά τροπάρια πού 
Θά διαβάσουν άπόψε στήν εκκλησία. Τήν ώρα δέ πού 
έπήγε ό βασιλέας, ήτο ώρα πού ήθελε ν’ άρχίση ή λει
τουργία. Μπαίνει μέσα καί ’βρίσκει έπάνω στό βιβλίο— 
στάσιο ένα τετράδιο τής Κασιανής πού είχε γραμμένους 
κάτι στίχους μισοτελειωμένους. Τί κάμει λοιπόν, βγάζει 
τό μολύβι του καί άρχίζει άπό κάτω άπό τούς στίχους 
τής Κασιανής νά γράψη άλλους δικούς του έρωτικούς. 
Κοντά σ’ έκείνη τήν ώρα φθάνει καί ή Κασιανή, βλέπει 
τούς στίχους καί ρωτά—Ποιος μού έγραψε αύτά ; Ποιος 
μού έγραψε αύτά ; Ποιος αμάρτησε μέσα στήν έκκλησία; 
—Έγώ, λέγει ό Θεόφιλος.

— Καί τί έξουσία είχες σύ, κύριε, νά μπής μέσα σε 
μοναστήρι γυναικώνε ; . . .

— Καλά τού τά είπε, μπράβο της. Τόν παληάνθρωπο!
— Τότε τή; άπαντά ό βασιλέας. Έγώ είμαι τό δε- 

σμεϊν καί λύειν. Έγώ είμαι ό Θεόφιλος, ό βασιλέας. 
Τήν στιγμή έκείνη νά καί μπαίνει μέσα ό αξιωματικός 
Άκύλας, ό εργολάβος τής Κασιανής.

— "Εξω, λέγει, εις τόν βασιλέα . . .
— Σώσε, Παναγία μου, καυγάς θά γίνη. Πώ, πώ, 

φουρτούνα.
— ’Όξω σύ, τού λέγει ό βασιλέας. Φυλακή. Θυμώ

νει ό Άκύλας, τραβά τό σπαθί—Πιάστε τον, φωνάζει ό

Τίν, τόγκ ! κκΐ τώρα ’βρίσκονται πολλοί Ίσκαριώται, 
χ>* άν ό ’Ιούδας έπειτα μετάνοιωσε κΓ έπνίγη, 
μά τήν κρεμάλα φεύγουνε οί τωρινοί προδόται, 
χαί γίά μετάνοια την καρδιά κανείς των δέν ανοίγει. 
Πολιτικοί ατσίγγανοι, .πολιτικοί Εβραίοι, 
ή μαρμαρένια των καρδιά γιά τίποτα δέν κλαίει.

Τίν, τόγκ ! ιδού κΓ οί πλούσιοι—σταθήτε παραπέρα— 
χαϊ τούτοι τόν Θεάνθδωπο στιγμή δέν τόν ξεχάνουν, 
χΓ άν οί πτωχοί σάν αδελφό τόν είχαν καί πατέρα, 
χΓ αύτοί φροντίζουνε πτωχούς γΓ άγάπη του νά κάνουν. 
Φιλήσετε, φιλάργυροι, καί σεϊς τόν σταυρωμένο, 
χαί πνίξετε τόν νηστικό καί τόν απελπισμένο.

Τόγκ, τίν ! Χριστέ, πώς δέν χαλάς αύτή τή νέα πλάσι ; 
πώς κάθεσαι και σέ φιλεϊ τό ένα κΓ άλλο φύλο; 
γιατί δέν άναστένεσαι, προτού τό Πάσχα φθάση, 
νά μάς τσάκισης τά πλευρά μέ τού σταυρού τό ξύλο ;
Η τόση εύσπλαγχνία σου κΓ ύπομόνή σου φθάνει.... 
καί ό θεός κΓ ό διάβολος άκόμη δέν μάς πιάνει.

Souris.
f · ·
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜαΣ

ΪΙερεήγτ,σες εος τας έκκλησίας τών Άβηνών.

'Εσπέρα Τρίτης.
— Κυρούλα, ’ρωτώ πρωί πρωί τήν γραία σπιτονοικο- 

χυρά μου, τί θά ψάλλουν άπόψε στήν εκκλησιά ;
— Τής Κασ,ακής·, παιδάτσι μου.
— Τής Κασιανής ; Καί τί έκανε έκείνη καί αγίασε, 

ξέρεις νά μού ’πής, κυρούλα ;
— Νά, ήτανε άγια καί αγίασε.
— Αί έλα τότε νά στο ’πώ έγώ.
— Νά μή μού τά 'πής όμως περί διά γραμμάτων.
— ”Ο/ι, όχι. Ρωμαίϊκα. Λοιπόν. Τόν καιρό έκεϊνο ό 

βασιλέας τ-ής Πόλης Θεόφιλος έγύρεψε νά παντρευτή. 
Έβγαλε, λοιπόν, ένα διάταγμα καί εΐπε νά μαζευτούν 
ολα τα κορίτσα τής Πόλης στό παλάτι του, γιά νά διά
λεξη τήν ώραιότερη.

— Τίς ξέρει, τί γυναίκας θά ήτανε.
— Βέβαια- βασιλέας καί καλός γίνεται ; Λοιπόν έμα- 

ζευτήκαν μιά μέρα ολαις ή ώμορφότερες τής Πόλης, 
κοντά σ’ αύταΐς έπήγε καί ή κυρία Κασιανή, κορίτσι πε
παιδευμένο καί θυγατέρα Ζατρικίου......

— Μπά ! Παντρεύτικε ό Πατρίκιος ; Ήβή, μέ ψευ
τίζεις, καί πότε παντρεύτηκε καί πότε έκανε κιόλας 
κορίτσι τής παντρειάς. Καλός γιατρός γιά πάσα πόνο. 
Μορφονιός. Έγινε και καθηγήτης. Πήρε καί κηνούρια 
χαρότσα ....

— Όχι αΰτουνού τού Πατρικίου, πατρίκιος θά ’πή, 
σ?η γλώσσα τοΰ καιρού έκείνου, πλούσιος, νά σάν τόν 
Μελά, τόν Νεγροπόντη...........

βασιλεύς, (διότι είχε μαζευτή ό κόσμος), διατάζω έγώ 
ό βασιλεύς, παράδωσε τό σπαθί σου.—Δέν τό παραδίνω, 
άπαντά ό Άκύλας ! Σπαθί πού μοΰ έχάρισε ό βασιλέας 
τής Ρώμης, δέν τό παραδίνω σέ κάνένανε. Εις αύτά τά 
λόγια, ό Θεόφιλος έντοάπη καί 'πήρε τά πλυμένα του 
καί άπλυτα, καί άπό 'δώ πάν οί ξένοι. Τότε ή Κασιανή 
έρρίχθη στήν άγγαλιά τού Άκύλα καί τού λεγει—Πάρε 
με, 'δική σου είμαι ; . . .

— "Εχει το χάζι νά φιλήθηκαν μέσα στήν έκκλησιά. 
Ήβοί, μ’ αύτά θά χαλάση ό κόσμος.

__ Δέν ξέρω τί έγινε, άλλά ή Κασιανή είπε στόν Ά
κύλα.—Έλα νά όοκισθούμε έμπρός είς τάς εικόνας, οτι 
θά «,είνωμε πιστοί ό ένας είς τόν άλλον...

— Έάν τοφθασε τά κεφάλι της, πάλι καλά.
— Λοιπόν έγονάτισαν,ή δέ Κασιανή εΐπε πρώτη «'Ορ

κίζομαι είς τό όνομα τού θεού καί τής άγιας Τριάδας, 
νά αείνω πιστή είς τόν Άκύλα μου». Ό δέ Άκύλας πά
λι είπε. «Μαρτύρομαι θεούς τε καί δαίμονας, Δίαν τε 
τόν βαρύγδουπαν καί τούς άλλους Όλυμπίους θεούς, ότι 
φυλάξομαι πίστιν τή γυνή ταύτη έφ’ οοου ζωής...

— Άχου, τουρκόπιστος θά ήτανε ή είδολολάτρος καί 
’πήρε τό κορίτσι στό λαιμό του. Άχου, άχου, Κασια- 
νή μου !

— Μόλις άκουσε τόν ορκο αύτόν ή Κασιανή, άμέσως 
έφώναξε στόν Άκύλα.—Μακρυά, δέν σέ θέλω καί πήρε 
τά 'μμάτια της καί έφυγε. Τά τροπάρια, λοιπόν, πού 
έ'γραψε ή Κασιανή,δταν ήταν στό μοναστήρι, θά ψάλλουν 
άπόψε. Είδες πώς έγινε άγια, τόρα;

— Μά, μέ τό νά φέρη τόσα σκάνταλα, δέν μού φαί
νεται σάν παρά πολύ άγία. Έλα, μέ ψευτίζεις. Δέν πι
στεύω έγώ σάς τούς μασόνους. Συχώοαμε, άγια μου Κασ
σιανή, καί θεός συχωρέσει σε. Μέ κατακόλασες.

’Άγιος Γβώργιος.
Τήν εσπέραν άπεφάσισα νά ύπάγω καί πάλιν είς τάς 

έκκλησίας, όπως άκούσω τά ποιητικά τροπάρια τής Κασ
σιανής. Είσήλθον είς τόν άγιον Γεώργιον.

Εινε γνωστόν, ότι είς τήν εκκλησίαν αύτήν έπιφοιτα 
καλλίστη μεοίς άτθίδων.

Είσήλθον περιχαρής. "Ερριψα εύχαρίστως τόν πεντάλε- 
πτον Γεώργιον είς τόν δίσκον τού παχχάηι, δσω μάλλον 
είδον, οτι έν αύτώ ύπήρχον καί κεριά. Οί τού άγιου Γε
ωργίου έπίτροποι είσι φιλοτιμώτεροι τών έπιτοόπων τών 
’Αγίων Θεοδώρων.

Μετά τήν έπιθεώρησιν τού τέμπλου τά βλέμματά μου 
έστράφησαν είς τήν καθόλου διακόσμησιν τού ναού.

Ό άμβων μού έφάνη κάπως ανθρώπινα διεσκευασμένος, 
τά δέ τρία καριδένια εικονοστάσια τά ένθεν καί ένθεν 
•δίδουσιν όψιν ζαχαροπλαστείου είς τόν ναόν.

Ό άγιος Γεώργιος είνε πλουσία ενορία, διά τούτο καί 
οί έπίτροποι αυτής ’ξοδεύουν τόν παρά τών ένωριτών 
είς κατασκευήν έημαη/ω»·, ών τόν άριθμόν μικρόν άν 
έπαυξήσωσι θά μεταβάλωσι τον οίκον τού θεού είς έπι- 
πλοπωλεΐον.

Κατανυκτικώς ήχησεν είς τό ούς μου τό τών ψαλτών 
άσμα καί ή μελάγχολος μελωδία αύτού μέ έροιψεν είς 
ρέμβην, έξ ής άπεσπάσθην έκ τού έν τω γυναικωνίτη 
θορύβου.

Αί όλίγαι έπ’ αύτού δέσποινα: καί δεσποινίδες δέν ήν-

νόουν νά ήσυχάσουν συνδιαλεγόμεναι ώς νά ήσαν στά 
σπίτια των, καί γελώσαι ώς εις θέατρον. Άπήλθον.

Γ·όμ.6η
Εζωθεν αύτής κλητήρ άγριος φρουρεί. Πλησιάζω είς 

τό παράθυρον ξεσκούφωτος καί σταυροκοπούμενος. Ό 
κλητήρ πλησιάζει καί αύτός. Ή έκκλησία είνε πλήρης 
φιλόθρησκων άνδρών καί γυναικών άναμίξ. Δύο τρελλοκό- 
ριτσα στρέφων τά βλέμματά των πρός τό παράθυρον,έν ώ 
ίσταμαι. Ό κλητήρ φουρκίζεται.

— Τί κάνεις αυτού κύριε;
— Κατασκοπεύω τήν εκκλησίαν.
— Απαγορεύεται.
— Τότε έμβαίνω μέσα.
— Είσαι ένοοίτης ;

— Δέν έπιτρέπεται.
— Τότε πάω νά βγάλω είσιτήριόν.
Καί άνεχώρησα άποθαυμάζων τόν αυστηρόν κλητήρα, 

δστις ήθελε νά βάλη γιασάκι είς τά ’μμάτια καί νά 
θέση ύπό αστυνομικήν έπιτήρησιν τούς έκκλησιαζομένους. 

1&αηνικαρέ&«
Κ’ έδώ κλητήρ.
Παρατηρώ έξωθεν καί βλέπω τόν επίτροπον μόνο* 

ψαλλόμενον.
Νομίζω, οτι είδον καί μίαν γραίαν συνεκκλησιαζομέ- 

μένην μετ’ αύτοΰ.
Μητράκολις.

Εισέρχομαι.
Τά κηριά έδώ είνε έν αφθονία.
Είς τόν γυναικονίτην ούτε μυία. Άνθρωποι ολίγοι. 

Τεντόνω τ’αύτ’ι ν’ άκούσω τί ψάλλουν, άλλά δέν άκούω 
είμή συγκεχυμένην βοήν. Έν τώ ναώ τούτω ψάλλουν, 
διά νά τ’ άκούν μόνοι των οί ψάλλοντες.

Ή επίνοια τής έν τώ ναώ τοποθετήσεως τού τάφου 
τού Πατριάρχου μοί έφάνη δσον πρωτότυπος τοσοΰτον 
καί αλλόκοτος. Αρά γε έσκέφθην, οί προσκυνούντες εν
ταύθα τόν Ύψιστον, συμπροσκυνούσι καί τόν ύπέρ πα
τρίδος θανόντα Πατριάρχην ;

Είς τό παρεκκλήσιον ό παππάς τά έλεγε μόνος του. 

"Αγιοι Απόστολοι.
Έν τώ ναώ τούτω είσήλθον μετά σεβασμού διά τόν 

φόβον τών Ιουδαίων.
Οί Πλακιώτες δέν χορατεύουν.
Ξένος άνθρωπος έν τώ ένοριακώ των ναώ είνε τι δι 

αύτούς σκανδαλώδες.
Τόν κυττάζουν μ’ ένα ’μμάτι.
Τά στασίδια τά είχον καταλάβει αί γυναίκες σύν τέ- 

κνοις. ,
Ένα γραίδιον καθήμενον είς τούς πρόποοας στασιδιού 

είχε πάρει τόν πρώτον και δεύτερον ύπνον νανουρίζομε— 
νον ύπό τών ψαλτών.

*0 διάκος μέ τό άμερικάνικό του πετραχήλι γαρνιρι
σμένο με κυανάς ταινίας έφαίνετο ώς θεατρίνος ντυμένος 
αρχαία έλληνικά.

* Τρία γύναια παρά γωνίαν τινα είχον πιάσει ψιλαΐς 
κουβέντες περί διαφόρων πραγμάτων καί ιδίως οικογε
νειακών. Τ’ αύτί μου έπήρε τά έξής, διότι ή συζήτησις 
έγένετο ύψηλή τή φωνή.



I <. V

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 7

/X
Λ

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ.

— Τό πήρα δυό κ’ εξήντα τή πύχη, μά εΐνε αλήθεια 
καλό πράγμα.

—Έμένα μοΰ κόστισε τό ολον είκοσι πέντε δραχμαΐς, 
άλλά θαρρώ πώς ό Άνισάς μέ γέλασε. Δέν μούδωκε καλό.

Τρίτη.
— Δεν σζς έδειξα δά τό καπέλλο μου. Έχει ένα 

φτερό, τόσο, άσπρο μέ βελουδένια γαρνιριέντα καί ριέ μιά 
φιοΰμπα ολόχρυση. Θά περάσω τό καλοκαίρι ριου καί 
θά τό έχω καί τοΰ χρόνου άν ζήσωμε.

Είς χωροφύλαξ άκουων τον διάλογον φουρκίζεται, μου
γκρίζει, σείει δεξιά καί άριστερά τό κεφάλι του άπειλη- 
τικώς καί αποτεινόμενος ποόςέμέ,—ετυχον πλησίον του—
λέγει:<

— Πάς, της πιάνεις άπό τ’ αύτί καί τής πετάς όξω; 
'Ορίστε σουλθαν στήν έκκλησιά νά τ’ αποσώσουν, ψέ 
διάολε !

"Αγιος Φίλιππος.

Έδώ οί παππάδες είχον σκολάσει μία ώοα άρχίτερα. 
Φαίνεται, οτι οί άνθρωποι βαρύνονται νά τό τερτερίζουν 
πολύ.

Ήρώτησα τόν έκεΐ μπακάλην.
— ’Απέλυσε, κύριε, ή εκκλησία η δέν ήρχισεν άκόμη;
— Μη ‘ρωτάς, ά παππάς έδώ εινε καδής, κάμει ό,τι

θέλει.
— Το τσούζει ;
— Μά νά σοΰ 'πώ κάμμιά φορά τά φέρνει στό κέφι 

άπό τό κρασί της Μετάδοσις όμως.
Άπήλθον. Καθ’ όδόν χάριεν ζεΰγος δεσποινίδων ύπό 

γραϊδίου άκολουθούμενον έλεγε :
— Μά γιατί φέτος δέν παραπάει ό κόσμος είς την 

έκκλησιά ;
— Δέν θάχη ροΰχα.

"Αγιος Λημ,ήτριος.

Προ αύτοΰ σέ κάτι στενουδάκια ήκουσα διαλέξεις γυ
ναικείας. Έκ τών παραθύρων ή μία έλεγε πρός τήν έ- 
τέοαν.λ

— ’Απέλυσε ή εκκλησία;
— Ποιάς ζέοει, άλλά κοντεύει, φαίνεται.
— Άμ έχομε κάτι παπατρέχιδες ποΰ δέν έννοοΰν καί 

νά τερνερίζουν ολίγο τήν λειτουργία. Καί περίμενα άπό
ψε καί τόν Κωστάκη....

Σπεύδω τό βήμα, εύρίσκω πράγματι τήν ιερουργίαν 
αποπερατωμενην. Συναντώ φίλον μου καί τόν έρωτώ:

— Τόσον ταχέως τελειόνετε καί σείς έδώ;
—· Αρε δέν τόν ζέρεις τόν παππά.. Λέγει τά μισά 

καί τρώγει τά άλλα ρεισά. Γνωρίζεις τί μάς εφτιασε πρό 
ήμερών; Τόν είχαν προσκαλέσει κατά τό μέσον τής λει
τουργίας νά ύπάγη σέ κάποιου βαπτίσια. Τί κάνει; ΙΊα- 
ρατεΐ την ιερουργίαν και φεύγει λέγων:

r— Αειντήστε, άμολησεν ή εκκλησία. Έχω δουλειά, 
όσα δέν προφθάσαμε τά λέμε αύριο μαζωμένα !...
Το αυτό θα πράςωμεν καί ήμεΐς είς τό προσεχές φύλλον.

α«ληάνθρωπος.

ΔΕΗΣΙΣ ΤΥΦΛΟΥ.

Θεέ μου μεγαλόκαρδε, ή σπλαχνική σου χάρι
Τό φώς όποΰ στερήθηκα άς μοΰ χαρίση πάλι,
Νά ίδώ τόν ήλιο τήν αυγή, τό άργυρό φεγγάρι,
Το ρόδο τ’ απριλιάτικο, τό κΰμα στ’ ακρογιάλι.
Τό φώς μου δός νά ξαναϊδώ τοΰ ούρανοΰ τό δώμα.
Καί άς βλέπω καί πρωθυπουργό τόν Κουμουνδοΰρο άκόμα.

ΔΕΗΣΙΣ ΚΩΦΟΥ.

Θεέ μ.ου παντοδύναμε, εύσπλαγχνικέ πατέρα 
ΓΙοΰ τ’ όνομά σου προσκυνώ καί νύκτα καί ήμέρα 
Δός τήν ύγειά μου, δώσε μου τήν άκοή μου πάλι 
Τό κΰμα ν’ άκροάζωμαι κοντά σ’ τό περιγιάλι,
Τ’ άηδόνι τό περίχαρο, τό μαΰρο χελιδόνι 
Καί μέσ’ τά φύλλα τής κιτριάς τ’ άγέρι νά μαλώνη. 
Δός μου, Θεέ, τήν άκοή καί άς άκούσω πάλι 
Όσα ό Μελετόπουλος χατά Ροΐδη ψάλλει.

ΒΩΒΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ.

θεέ μου; τί σοΰ έκαμα καί πήρες τή λαλιά μου;
Μήπως δέν σ’ άναβα κερί δέν σοΰφερνα λιβάνι;
Μήπως σάν είχα τή φωνή στά χρόνια τά καλά μου 
Τήν καταχράσθηκά ποτέ καθώς τόν Δηλιγιάννη;
Σάν Θεοδώρου έμεινα σ’τή θέσι μου, θεέ μου 
Κ’ έλεγα μοναχά «παρών» καί μ.οναχά το «ναί» μου. 
Άχ! τή φωνή μου δώσέ μου δός τήν λαλιά τήν πρώτη 
Κι' άς ομιλώ, ώς όμιλεϊς, Δημήτριε Γριζίώτη.

ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ ΜΟΝΟΧΕΙΡΟΣ.
- . ί

Γιατί, θεέ μου, μοΰδωσες τόσο μεγάλη λύπη;
Τί έπταισα καί τό δεζί τό χέρι μου μοΰ λείπει ;
Βρίσκεται πίκρα σάν αύτή σ’ τόν κόσμο τοΰτον άλλη ;
Τί νά τήν κάμω τήν ζωή μονόφτερο ξεφτέρι,
Κι’ άϊτόπουλο μ’|ένα φτερό ; "Α. άς τό είχαπτάλι
Κι' άς έσφιγγα τό τίμιο τοΰ Κατριβάνου χέρι.

Φιλοπκίγμ,ων.

τό πτώμα.Τόν έκπνέοντα χθές νά παριστάς πλήρη ακμής* 
ζωής, κάλλους, προικός, κερδών. Διάβολε !

Ό Σκουλούδης τά έχασεν. Αί προτάσεις του αΐ πρώται 
παρεμορφώθησαν, παρεξηγήθησαν, άπερρίφθησαν άνεξε- 
τάστως. Τόν πκρέστησαν ώς βδέλλαν, ώς άπατεώνα, ώς 
άπλοΰν μεσίτην άνθρώπων μουφλούζιδων. Άλλ’ ό Σκου
λούδης δέν ήννόησεν ότι ένικήθη. Δέν έπειράθη τό πα- 
ράπαν νά κατέλθη ώς ή Άτμοπλοία, καί ζητήση νά γέ
μιση τόν νοΰν τών μή έννοούντων. Έπεφυλάχθη. Τήν δ* 
έπιφύλαξίν του ταύτην έζήτησαν καί πάλιν νά τρέψωσιν 
ύπέρ εαυτών.

— Είδες; Δέν μάς έπρότεινε πλέον τι, είπον, χαίρον- 
τες όμως ένδομύχως.

— Διότι θά τό προτείνω είς τήν συνέλευσιν, άφ’ ού 
αύτοί τό άπέρριψαν, είπεν ό κ. Σκουλούδης, είς τούς 
φίλους του. Δέν φρονώ οτι αί διαπραγματεύσεις έναυά- 
γησαν.

Καί ή χθές ήτο ή ήμέρα τής έπιφυλάξεως.
Ώσεί μη ήρκουν οί έν τή Άτμοπλοία διημερεύοντας 

καί καρπούμενοι πρό τοσούτων έτών αύτήν, συνάθροι
σαν έκ τών τεσσάρων άκρων του κόσμου τούς Πράκτο
ρας καί τούς φίλους των, οί Άτμοπλοϊκοί. Συνήθροισαν, 
όσους ψωμίζονται ή έψωμίσθησαν έξ αύτής.

Καί ίδού αύτοί χθές έπί τό αύτό περί τήν 3 ώραν 
Μ. Μ. έν τώ καταστήματι τής Έλληνικής Άτμοπλοίας, 
όπως παραστώσιν είς τήν Συνέλευσιν. Διεκρίνοντο δέ 
μεταξύ απάντων καί οί έξ ’Αθηνών φίλοι της κκ. Κων- 
σταντόπουλος, Ποταμιάνος, Ξενουδάκης, Μαρκόπουλος 
κλπ. Ποός δέ ό άντιπρόσωπος τής Κυβερνήσεώς κ. Μαν- 
όλας, μετά τοΰ στενογράφου άκολούθου του καί πλή

θος Πρακτόρων καί ύποπρακτόρων.
Έν πρώτοις ήδύνατό τις άλανθάστως νά κρίνη περί 

τοΰ αποτελέσματος. Όλοι ήσαν άτμοπλοϊκοί, όλοι Διευ
θυντών υίοί, καί γαμβροί κκί συγγενείς, όλοι πράκτορες, 
όλοι δικηγόροι τής Άτμοπλοίας. ’Ολίγοι οί ξένοι ή 
υιάλλον οί Σκουλουδικοί, διά νά τούς άποκαλέσωμεν οΰ
τω πρός διάκρίσιν.

Οΰτω δέ, ή μέν Άτμοπλοία παοίστα τήν Κυβέρνησιν 
Κουμουνδούρου, ή δέ μερίς τοΰ Σκουλούδη, τήν τοΰ 
Τρικούπη άντιπολίτευσιν. Τστέον οτι ή άντιπολίτευσις 
ένταΰθα έξεπροσώπει τό γενικόν τοΰ λαοΰ φρόνημα, 
καί πρώτην ήδη φοράν ό λαός ήννόησεν ότι έγινε καί 
αύτός χρυσοκάνθαρος, όπερ, μ’ όλην του τήν άπέχθειαν 
πρός τούς χρυσοκανθάρους, δέν θά τόν δυσηρέστει.

Οί Σκουλουδισταί όμως δέν είχον κάμει άτμοπλοϊκούς

ΤΟ ΜΗ ΧΑ.ΝΕΣΕΙ ΕΝ ΣΪΡΩ.

H ΣϊΜϊΣΙΣ ΤΗΣ ίΤΜΟΠΛΟΙΚΗΣ
(Τοΰ είδεκοΰ άνταποκριτοΰ μας.)

Μέ τήν βροχήν, μέ τήν άνοιξιν, μέ τά λούλουδα, μέ 
τό Πάσχα, μέ τά κόκκινα αύγά, μέ τά χελιδόνια, μέ 
τούς έοωτας τών πτηνών καί τών ζώων έτι, τετραπό
δων τε καί δίποδων, μάς ήλθε καί ή συνέλευσις τών 
μετόχων τής Έλληνικής Άτμοπλοίας.

Άπό πρωίας τής χθές, τά πάντα έν τώ Γραφείο τής 
Διευθύνσεως ήσαν είς κίνησιν. Διευθυνταί, Σύμβουλοι, 
πλοίαρχοι, μηχανικοί, ναΰται, μηχαναί, καθίσματα,σκού
πες,γάται,σκύλοι, τέλος καί ό Μαρκίδης ό Στάθης αύτός’

Έπρόκειτο περί τών όλων. Έπρόκειτο περί τοΰ τίς θ’ 
άρπάση τό κόκκαλον άπό τάς χεΐρας τοΰ άλλου. Έπρό- 
κειτο περί τοΰ έβγα σύ νά έμπω έγώ.

Ούτε τό χιλιοστημόριον τών έξωτερικών διαδόσεων 
θέλω νά σοι περιγράψω, διά τόν άπλούστατον λόγον, 
διότι δέν δύναμαι. Νομίζω όμως ότι μεταξύ όλων, ή- 
κουσά που καί τήν διάδοσιν οτι ό Σκουλούδης ζητεί ν’ 
άρπάση τήν εταιρίαν αύτός, διά νά διορίση αύτός πλοι
άρχους καί πληρώματα άπό χρυσοκανθάρους. Φαντάσου 
λοιπόν τόν Σκουλούδην, άς .τόν κάμω αύτόν Ναύαρχον, 
τόν Καλλιγάν ύποπλοίαρχον, τόν Συγγρόν, λογιστήν, 
τόν Μελάν, μηχανικόν, τόν Νεγρεπόντην, θερμαστήν 
καί τούς Βαλλιάνον, Κούπαν, Ζαρείφην, Ζωγράφον κλπ. 
ναύτας καί καμαρότους, καί ύστερον πώς θά ζήσουν οί 
ήδη πτωχοί πλοίαρχοι καί ναΰται καί μηχανικοί κλπ.

Έτέρα έκδοσις διεσύρετο ότι, έάν ό Σκουλούδης άνα
λάβη τήν εταιρίαν μετά τών χ ρυσοκανθάρων, τότε ούδείς 
θά δύναταί πλέον νά ταξειδεύση.

Τέλος θά ήμαι καί έγώ άνόητος, έάν σοι μεταδώσω 
άπάσας τάς ανοησίας αΐτινες έρρέθησαν είς λογαριασμόν 
τοΰ Σκουλούδη.

Καί νομίζεις ότι δέν έπίασαν τόπον ; Άπατάσαι !
Η Ελληνική Άτμοπλοία, μετά τής μεγαλητερας τέ

χνης κατώρθωσε προκαταβολικώς νά έμπνευση τήν δυ
σπιστίαν είς τόν λαόν, ώς ποός τάς έπαγγελίας τοΰ Κ. 
Σκουλουδη,τοΰ όποιου οί φίλοι μ’ ολον τό γόητρον, όπερ 
ούτος έξήσκει έπί τοΰ λαοΰ, δέν ήδυνήθησαν νά καταπο- 
λεμήσωσι τάς διαδόσεις διά λόγων, καί άνέμενον νά κα- 
ταπολεμήσωσι ταύτας διά πραγμάτων.

Άλλά καί άλλο κατώρθωσαν οί Άτμοπλοϊκοί.
Εφ όσον έθησαύριζον καί έκαρποϋντο τά ξένα κεφά· 

λαια, καί έφ’ όσον είχαν άνάγκην νά χ.ληρονομ.ήσωσι 
μόνοι τήν Άτμοπλοίαν, παρίστων ταύτην, πτώμα, 
γραίαν, παρακμάσασαν, ζημίας άποφέρουσαν, και ούτω 
έξέπιπτεν ή άξια τών μετοχών,άς αύτοί ήγόρασαν. Άλλ' 
εύρέθη γαμβρός αίφνης. Εύρέθη ό κ. Σκουλούδης, οστις 
άπεφάσισε νά ζητήση τήν χεΐρα τής κοκομοίρας αυτής 
φαφούτας, τής πτωχής, τής ζημιόγατας.

Νεκρανάστασις. Ή γραία έγινεν άμέσως κόρη. Τά 
</>ό/'τα της ηΰξησαν, ώς εύρέθη γαμβρός. Είναι ή όρνις 
ή τίκτουσα τό χρυσοΰν ώόν. Τά μέχρις εκατομμυρίου 
ύποτιμηθέντα κεφάλαιά της ύπερετιμήθησαν είς 7,500, 
000.Αύτή δίδει κέρδη. Είναι Πακτωλός,όν ό Σκουλούδης 
καί οί χρυσοκάνθαροι ζητοΰν νά ροφήσουν.

Αί'! Δέν είναι μικρά τέχνη αύτή. Νά δίδης ζωήν είς

χρυσοκαν
>ύς χρυσ 

Οί Σκουλουδι
ύπολογισμούς, άλλά τραπεζιτικούς. Έάν ήκολούθουν 
δηλονότι' τήν τακτικήν τής άτμοπλοίας, θά έσκέπτετο 
αΰτη, μ.’ ολην τήν προκατάληψιν καί προαπόφασίν της 
περί τοΰ πρακτέου. ΙΙλήν έβεβαιώθησαν έπί τής είλι- 
κοινείας καί τοΰ συμφέροντος τών προτάσεών των καί

όλωςνά συμφέρη ’και εις την Λτμοπλοιαν, ητις · εχει 
ίδιον Ταμεΐον. Καί έδώ τήν έπαθαν.

'Εξηγούμαι. Οί άτμοπλοϊκοί έξεπροσώπουν τά μικρό 
τέρα’κεφάλαια, καί όμως ειχον τήν πλειοψηφίαν τώ

Διότι κατώοθωσαν
ων

νά παραστώσιν

ι
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καί 200 μετοχάς ή καί 400, ώ; τοΰ κ. Πρωίου, παρι- 
σταμένας (/.όνον διά 2 ή καί 4 ψήφων. Έν φ, έάν έχρά- 
το των αύτών όπλων, ό κ. Πρώϊος, άντί 4 θά είχεν 75 
■πληρεξουσίους, έκαστον δι’ έζ. Ή δέ Κυβέρνησις μέ τάς 
2,400 μετοχάς της, είχε μόνον έξ.
■ Μετά τήν πεποίθησιν περί τής πλειοψηφίας, είχεν ά- 
ποφασισθή βεβαίως ή εξαπίνης έγκοισις τών ζητημάτων 
περί παρατάσεως καί λογοδοσίας, άνευ τής παραμικρά; 
συζητήσεως έφ' οίασδήποτε συμφερούσης ή μη προτά- 
σεως, ώς τοΰτο δήλον έγένετο έκ τών υστέρων.

Περί τήν 3 ώραν Μ. Μ. τής χθες, άπαντες οί παρευ- 
ρεθέντες κατέλαβον τάς θέσεις των. Τήν θεσιν τοΰ προ
σωρινού προέδρου κατέλαβεν ό γηραιότερος κ. Βαφειαδά- 
κης, Δήμαρχος, σύμβουλος τής Εταιρίας καί ό μόνος 
έχθρός τοΰ Σκουλούδη, όν δέν θέλει είς το κεφάλι του 
το.τοίζι. Περίεργον μοί έφάνη πώς ό κύριος Βαφειαδάκης 
-ήυδνήθη, έστω καί έπί στιγμήν νά τηρήση τήν τοΰ Προέ
δρου θέσιν, ήτις άπαιτεΐ κεφαλήν όρθίαν, έν ω αυτός 
τήν κεφαλήν πάντοτε ρίπτει πρός τά κάτω, ώσεί άνθρώ
που ζητοΰντος θησαυρόν χαμαί, ή άπολεσθεν (/.ονόλεπτον.

Έν τούτοις, άρια τή ένάρξει τής συνεδριάσεως, ό δι
κηγόρος Δ. Βοκοτόπουλος προτείνει νά γίνη πρώτον έςέ- 
λεγξις τών τίτλων τών παρισταμένων, καθ’ όσον ενδέ
χεται νά ήναι καί πλαστοί, καί νά παρίστανται ό’λο; οϊ 
ύπάλληλοι τής ατμοπλοίας ή καί οί συγγενείς αύεί/ς, 
άνευ δικαιώματος.

Τοΰτον άντικρούει άσθενώς μέν ό κ. Σ. Ευλάμπιος, 
δικηγόρος καί γαμβρός τοΰ διευθυντοϋ κ. Κεχαγιά, σθε- 
ναρώτερον όμως ό άδελφός τοΰ κ. Ευλαμπίου, ό πρός 
τοΰτο ίσως χορισθείς^ όστις έπετέθη τοΰ πειραθέντος νά 
υποστήριξή τήν πρότασίν τοΰ Βοκοτοπούλου, Άριστείδου 
Μπογιατζόγλου δικηγόρου. ' Υβρεις διημείφθησαν, καί 
μ,ικροΰ δεϊν γρόνθοι καί ραβδισμοί, είμή είσώρμουν οί κά
τωθι που κεκρυμμένοι υπάλληλοι, οΰς ίδόντες τά μέρη 
διηλλάγησαν. Άλλως τε δέ καί άνεγνώρισαν άλλήλους, 
καί ησύχασαν.

— Πώς; είσαι άδελφός τοΰ Ευλαμπίου ;
— Πώς; είσαι άδελφός τοΰ Μπογιατζόγλου;
Καί οϋτω ή μονομαχία, ή άρχικώς παρά τοΰ ιατρού 

κ. Κεχαγιά μελετηθεΐσα καί προταθεϊσα, δέν έλαβε χώ
ραν, Διότι όταν αύτός τοίς έπρότεινε ν’ άλλάξουν τά 
επισκεπτήριά των, καί αύριον δύνανται εύγενώς νά πε- 
τσοχοπονε, αύτοί άπήντησαν: Παρεξήγησιι; καί ησύχα
σαν. Έξηκολούθησεν όμως ή συνίλευσις ύπό τήν φύλαςιν 
χωροφυλακής.

Άλλ’ ιδού. Προβαίνουσιν είς τάς αρχαιρεσίας. ’Υπο
ψήφιοι πρόεδροι είσίν οί Ξενουδάκη; τή'ς '’Ατμοπλοίας, 
καί Πρώϊος τής άντιπολιτεύσεως.

— ΙΙοΰ έζεφύτρωσεν ό Ξενουδάκης αγνοώ. Γνωοίζω 
μόνον ότι, άφ' ού άπέτυχεν ώς βουλευτής, έπέτυχεν ώς 
Πρόεδρος. Ισως ό Κουμουνδούρος— Ατμόπλοια τόν έ
στειλε νά προεδρεύση πρός ίκανοποίησίν του. Τό βέβαιον 
είναι οτι έδώ δέν τόν έβγαλαν εξω. Έδώ έπέτυχεν- έ
λαβεν 150 ψήφους πλέον τοΰ αντιπάλου του Πρωίου.

Ή ήττα τής άντιπολιτεύσεως περί τήν έκλογήν τοΰ 
Προέδρου, ύπήρξε τό πρώτον κρούσμα. Έν τούτοις δέν 
άπηλπίσθησαν. Ήτο τόσω σαφές καί συμφέρον το ό,τι 
είχε νά προτείνη, τόσφ δέ συμβιβαστικώς ήτο διατε
θειμένη, ώστε δέν ήδύνατο νά άμφιβάλη περί τής νίκης 
έν τέλει:

’Ιδού άρχοντα·, τοΰ λόγου οί κκ. Ποταμιάνος, Ευλάμ

πιος, ΙΙοσειδών, Σκάσης, Βαφιαδάκης, Κωνσταντόπου— 
λος, Σκουλούδης, Μανσόλας κτλ. κτλ.

Τί λέγουσιν όλοι ; Τί άρμαθιάζουν; Άρρητα, αθέμιτα, 
κουκιά μαγειρευμένα.

"Εν τό ούσιώδες. "Εν τό σαφές.
Ό κ. Βαφειαδάκης, μέ τήν διακοίνουσαν αύτόν α

πλότητα, προτείνει είς τόν Σκουλούδην τό έξής ; «Τί 
θέλεις άτμοπλοϊκάς εταιρίας, καί μεγάλα κεφάλαια, καί

ΙΚαμόνδους, καί 40,000,00, είς τά όποια θά πληρώνον
ται τόσοι τόκοι πρός ζημίαν τής Εταιρίας. ’Ιδού .’ θέλεις 
τό καλόν τοΰ τόπου ; Το θέλω καί έγώ. Καταβάλλω 
1,000,000, ύπόσχομαι δέ καί έκ μέρους τοΰ Δήμου Έρ- 
μουπόλεως άνάλογον καταβολήν. Κατάβαλε σύ, νά κα- 
ταβάλη καί οστις άλλος θέλει, καί τότε αΰζάνομεν τήν 
Εταιρίαν καί τά κεφάλαιά της, καί κάμνομεν καλόν 
ίς τόν τόπον, χωρίς ξένην συνδρομήν».

Ό Σκουλούδης έδέχθη εύχαρίστως. Αύτός δέν έννοεϊ, 
είπεν, ή τό καλόν τοΰ τόπου. Τόν έψεξαν ότι ήθελε νά 
φέρη μόνον 1 0,000,000 άντί 40,000,000. Ήδη λέγει 
ότι είσίν έτοιμα καί τά 40, καί όμως τώ λέγουν οτι 
είναι πολλά, ώς τω είπον πριν ότι τά δέκα ήσαν ολίγα. 
Τω έζήτουν μόνιμον έδραν τήν Σύρον. Τό δέχεται καί 
τοΰτο, καί έπί τώ όρω τοΰ νά μή ούναται ούτε ή ολο
μέλεια τής συνελεύσεως νά τήν μεταφέρη άλλαχοΰ. 
"Ηδη προτείνει ό κ. Βαφειαδάκης τήν αύξησιν τών κε
φαλαίων τής ύπαρχούσης Εταιρίας. Καί τοΰτο τό δέ
χεται, έπί τώ όρω τινών μεταρρυθμίσεων περί τήν διοι- 
κησιν.

Τοΰτο ύπεστήριζε καί ό κ. Πρώϊος. Μετ’ αύτούς ό κ. 
Κωνσταντόπουλος ήγόρευσε κατά τής συγχωνεύσεως τών 
Εταιριών Πανελληνίου καί Έλλ. ’Ατοπλοϊκής. Έλάλησε 
πολλά. Όλα περιττά. Όλα άσχετα. Δέν βλέπω κατά τί 
θά βλάψη ή άγορά τών άτμοπλοίων τούτων παρά τής 
Έλλην. ’Ατμοπλοίας. Φίλος μου τις, ήπόρησε διατί νά 
λαλά, τόσον πολύ περί τοΰ μηδενός, άνθρωπος, οστις συ- 
νείθισε νά μή γράφη ούτε ένα σύνδεσμον, άνευ άνάγκης. 
Καί όμως ό Κ. Κωνσταντόπουλος είπε πολλά, πολλά. 
Έν τούτοις έλάλησαν καί άλλοι κατόπιν. Ό κ. Σκάσης 
είπεν οτι καί αύτός αναλαμβάνει άνάλογον καταβολήν 
κεφαλαίου, άρκεϊ νά αύξηθοΰν τά κεφάλαια τής παρού
σης, νά μείνη ή έδρα έν Σύρω, διά νά δοθή τροφή είς 
τόν τόπον καί τόν λαόν.

Τή γνώμη ταύτη συνετάχθησαν οί τή άντιπολιτεύσει 
άνήκοντες καίτοι μή άγορεύσαντες.

Ή Συνεδρίασις διεκόπη περί ώραν 8 1]4 μ. μ. διά νά 
έξακολουθήση τήν σήμερον ώς καί έξακολουθεΐ άπό τής 
9 ώρας τής πρωίας.

Περί τήν μεσημβρίαν έγένοντο πολλά παρατράγωδα, 
άπερ ήνάγκασαν τήν άντιπολίιευσιν ν’ άποχωρήση, καθ’ 
όσον οί Άτμοπλοϊκοί κατέδειξαν ότι κατ’ ούδένα λόγον 
έννοοΰν ν’ άφήσωσιν έκ τών χειρών των ο,τι κρατοΰσιν 
ήδη.

Επείγοντος τοΰ χρόνου, έφ’όσον τό ταχυδρομεΐον άνα- 
χωρεΐ, επιφυλάσσομαι νά σοί πέμψω τήν συνέχειαν αύ
ριον.

Ilee.

Θέλετε περιγραφάς τής άφίξεώς του, τοΰ ένθουσιασμοϋ 
τών Ιταλών, τής παραφοράς των; Πρό τής μορφής του 
λησμονοΰνται τά πάντα. Και όμως θά πειραθώ ν' άνα- 
μνησθώ.

X
Ό λ η ή πόλις συνέρρευσεν έν τη παραλίφ τοΰ λι- 

μένο; όδώ τή έκτεινομένη άπό τοΰ σιδηροδρομικού σταθ
μού μέχρι τής γεφύρας τής έπιβιβάσεως, έν τώ Νέω Λι- 
μένι* τό διάστημα είναι ένός καί ήμίσεως σταδίου πε
ρίπου.

X
Ή φέρουσα τόν Γαριβάλδην μετά τής ακολουθίας του 

ειδική άμαξοστοιχία κατέφθασεν έν τφ σιδηροδρομική 
σταθμώ είς τάς 4.15. Άνέμενον αύτούς αί άρχαί τής πό 
λεως καί πολλαί άντιπροσωπεΐαι σωματείων τοΰ λαού 
μετά τών σημαιών των καί μουσικών θιάσων. Ή ατμομη
χανή τής αμαξοστοιχίας ήν κατά γράμμα κεκαλυμμένη 
ύπό σημαιών καί άνθέων· αί άμαξαι αύτής κατελήφθησαν 
εύθύς ολαι ύπό τοΰ εξάλλου λαού έν μέσφ ζητωκραυγών, 
βοής, αναφωνήσεων ανέκφραστων· ήτο συγκίνησις, ένθου- 
σιασμός, παοαφροσύνη· έγέλων, έκλαιον, έμαίνοντο όλοι. 
Μετά τινων λεπτών στάσιν ή άμαξοστοιχία έκινήθη καί 
πάλιν προβαίνουσα πρός τόν Νέον λιμένα, ένθα ό Γαρι. 
βάλδης ώφειλε νά έπιβιβασθη τοΰ μέλλοντος νά μετενέγκη 
αύτόν εις Μεσσήνην άτμοπλοίου, διότι έντεΰθεν διήλθε 
μόνον.

X
Ή άμαξοστοιχία έχώρει βραδύτατα οίονεί ύπό τών κυ

μάτων τοΰ λαού ωθούμενη· προεπορεύοντο αί μουσικαί πα- 
ραφόρως τόν ύμνον παιανίζουσαι· οί νέοι εψαλλον ;

Si scoprou le tombc, si levano i morli 
I martiri nostri son tulti risorti . . .

οί γέροντες έκλαιον, οί έπαναστάτις ’Ιταλία άνέζη καί 
πάλιν.Άπό τών ήνεωγμένων θυρίδων Tovvagon-salon δΓα- 
ριβάλδης ήτο καταφανής- είς τούς οφθαλμούς του έλαμ
παν δάκρυα συγκινήσεως. "Ω ! πρέπει νά πιστεύση είς τό 
μεγαλεΐον τής αρετής, πρέπει νά πιστεύση είς τό αθάνα
τον τής ψυχής, πρέπει νά πιστεύση είς τόν θεόν, οστις 
είδε τά δάκρυα τοΰ Γαριβάλδη !

Ώ στιγμαί άγιαι τοΰ ένθουσιασμοϋ, καθ’ άς ό κόσμος 
φαίνεται τόσον μικρός καί τόσον μέγας ό έν έαυτώ έγ- 
κλείων τόν Θεάν άνθρωπος ! ο'·

X
Διαφυγών διά τοΰ πλήθους μετά τίνος φίλου μου έσπεύ

σαμεν πρός τήν παραλίαν καί πηδήσαντες έντός λέμβου ά- 
πεμακούνθημεν αύτής κωπηλατούντων δύο ρωμαλέων νεα
νιών. Ούτως άπό τίνος άποστάσεως άπεθαυμάζομεν τό 
θέαμα ολόκληρον καί κατεφθάνομεν ταχύτερον παρά τό 
πλοΐον, οπερ άνέμενε τόν Γαριβάλδην.

X
Παρά τήν γαληνιώσαν θάλασσαν φοβερά άντίθεσις άνε-

(ΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.)

Διά τάς Εορτάς και τάς Αγρυπνίας
ΖΥΘΟΙΙΙίΛΕΙΟΝ ΜΙΙΕΡΝΙ0ΪΑ1ΠΕΜΚΙΠΕΤΕ ΕΙΪ

ΤΟ ΛΙΪΜΟΤΧΚηΤΑΤεΝ

ΓΡΑΦΕΐΟΝ ι ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ»
Ό3ό» MousiSv, π»ρι τήν Πλιτιΐχν Σαντέγματο;.

μέ τήν πεποίθησιν οτι Οά πίητι τόν άριστοχοατιχώτερον ζύθον 
Βιενμις—Αθιινπν—Μοναχοϊ 

συνδεύμενυν μέ ώραίους μεζέδες, διακεκριμένην ύπηοεσίαν, 
φαιδρότατυν κήπον καί καθαριότητα Καταστήματος

κυκάτο. ή ζώσα έκείνη καί καταιγιζομένη θάαλσσα τοΰ 
λαοΰ. Ή άμαξοστοιχία έχώρει αείποτε βραδέως, έπιπόνως 
διασχίζουσα τό περί αύτήν συνωθούμενον πλήθος. Ή πα- 
ρομοίωσις είναι μικρά εν έαυτή, άλλ’ είναι ή μόνη κατά 
τήν στιγμήν τοΰ θεάματος παρουσιασθεΐσα εις τό πνεϋ- 
μά μου.

Μοί έφάνη ή άμαξοστοιχία ώς σκώληξ κατά γής συρό
μενος, δν στρατιά μυρμήγκων έπιδρομέων περυκυκλοΐ καί 
προσβάλλει πανταχόθεν ανέρχονται καί προσκολλώνται 
έπ’ αύτοΰ πυκνοί, έπίμονοι μανιώδεις· αύτός άνθίσταται, 
σφαδάζει, αγωνίζεται νά έκφύγη καί έρπει φέρων έφ’ έ
αυτοΰ τού; αμείλικτους διώκτας.

X
Ή γέφυρα τής αποβάθρας συνείχετο μετά τοΰ άτμο

πλοίου, έφ* ού σκηνή έρυθροϊς παραπετάσμασι διακεκυσμη- 
μένη ένδοθεν άνέμενε τόν Γαριβάλδην. Περί τό άτμόπλοιον 
αί λέμβοι πυκναί συγκρουόμεναι έκινδύνευον νά συντριβώ- 
σιν· έπί τών σιδηρών πλευρών τής γεφύρας τό πλήθος ά- 
νερριχάτο ώς πλήθος τρελλών τινές έπεσαν έν τή θαλάσ
ση· οί ναΰται ήγωνίζοντο υπερασπιζόμενοι τά πλευρά τοΰ 
πλοίου άπό συνεχών, έπιμόνων έφόδων. Τό έφ' οΰ κατα- 
κέκλιται ό Γαριβάλδης άμαξίδιον είχεν άπαβιβασθή τοΰ 
vagon-salon καί διά μέσου διπλής πτέρυγος τοΰ λαοΰ 
μετά βίας ύπό χωροφυλάκων συνεχομένου προέβαινεν έπί 
τήν γέφυραν. Πάντες άποκεκαλυμμένοι, άφωνοι έκ συγκι- 
νήσεως, ωχροί, τρέμοντες. Ύπήρξε στιγμή τις απερίγρα
πτος συγχύσεως, ήτις ήν ή έκρηξι; τής μή συνεχόμενης 
πλέον συγκινήσεως· αναφωνήσεις, οίι/,ωγαί, δάκρυα· τό 
πλήθος συνεκρούσθη επ’ τής γεφύρας, ήτις έτριξεν έπί τών 
ξύλινων στηλών της. Εύτυχώς ό Γαριβάλδη; εύρίσκετο 
ήδη έπί τοΰ άτμοπλοίου· ή σύζυγός του έπί τή; γεφύρας 
λειπόψυχος καί κλαίόυσα ύπεστηρίζετο ύπό τοΰ Δημάρχου 
καί τι/ων τής ακολουθίας τοΰ Γαριβάλδη· μεταξύ τού
των ήσαν οί υιοί του Mcnotti καί Bicciotti, ό Διευθυντής 
τοΰ «Δεσμού τή; Δημοκρατίας» ’Αλβέρτος Μάριος, ό ποι
ητής τοΰ ’.^λχεβεάΒο’^ Ιίαβαλλότης, αρχηγοί του δη
μοκρατικού κόμματος καί άλλοι.

Οί δημοκρατικοί εν ’Ιταλία άνακινοΰνται . ..
X

Τό άτμόπλοιον, έκ τής έταιρία, Φλόριο έκινήθη καί ά- 
πεμακρύνθη· δύο έτι ατμόπλοια τής αύτής έταιρ ας καί έ
τερον μικρόν ιδιόκτητον σημαιοστόλιστα ήκολούθουν τιμη- 
τικώς τό φέρον τον Γζ.ιιοάλδην . . .

Αί ζητωκραυγαί αντηχούν είσέτι· 5 ήλιος έδυε. Δεξιό
θεν οί κατάφωτοι μαγικοί λοφίσκοι τής Καλαυρίας ακτής, 
ποός άριστεράνκαί απέναντι μακράν τά όρη τής Σικελίας, 
πλησιέστερον έπί βάθους πρασίνου ή μόλις διαφαινομένη 
Μεσσήνη. Ύπό τάς ακτίνας τοϋ δύοντος ήλίου τό Στενόν 
τοΰ Φάοου έστιλβε· τά τέσσαρα άτμόπλοια άπεμακού- 
νοντο όλονέν καί μάλλον ύπερήφανον έν τώ μέσφ έβαινε 
τό κομίζον τήν μεγίστην ζώσαν τής ’Ιταλίας δόξαν.

Αγησίλαος.

ΡΙΙΣΣΜ ΣίΜΙΗίΙΙ ΔΙΑ ΤΪΟΥΡΕΚΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΚΑΙ ΦΑΡΙΝΑ έκόμισε καί πωλεϊ τό παρά τόν Σταθμόν 
τοΰ Σιδηροδρόμου Αθηνών, έπί τή; Όδοΰ Έρμοΰ ’,λτ- 
ΐαοκένητον Έργοστάσεον άρτου καε ζυμεαρεχών

Λ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ και Σας.
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Ti ΜΠΜΜΙΜ ΣΑΣ ΦΙΟΙΉ
θά τά εύρήτε δλα, ώραϊα, έκλεκτά, πολυποίκιλα, γεμάτα 
άνοιξή, γεμ.άτά άρωμα, θά τά εύρήτε είς τήν

ΜΕΓΑΛΗΝ ΙΙΑΡΑΓΚΛΝ
τή; Κεντρικής ’Αγοράς, νά σάς τά δίδη ό γλυκύτατος κάί 
ζαχαρωμένο; οπωροπώλη; Ήλίας Ήλίάδη;

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΙΙΑΡΑΓΚΛΝ 
θά εύρήτε καί τρία πράγματα σπάνια είς ολας τάς ’Αθήνας 

Ευϋηνίαν, ΤιΙ*ιότητα, Ευγένειαν.
iixMOHWll rimn. -rwi irj^.Tn.-. —~’~ir τ.- .wo*nwkVM«wo0*a·χ»·««·Λ»

Ti KiOITEPA KOiPEkll
καλλιτεχνικά τήν όψιν καί απαράμιλλα τήν γεϋσιν Οά 
τά άγοράσητε τό ΖΕάββατον λίαν πρωί είς τού αριστο
κράτου άοτοποιοϋ τής αυλής κ.

2ΙΚ
Οδός Σταδίου, κάτωθεν τού γραφείου τή; Έφημερίδος 

Δέν μπορεϊ νά γίνη ΙΙάσχχ χωρίς Τσουρέζ^χ 2Εΐκ
(chic).___________ ________________________________

ΕΞΟΧΟΝ ΚΤΗΜΑ ΕΝ ΑΛΡΙΧΣΠ οεσπάζον των Τεμπών, 
όλης τής κοιλάδος καί τών κορυφών τοΰ Όλυμπου. 
Πλήρες άρχαςολογικών θησαυρών, ογκολίθων, 

ςυλι κή ς
Κατάλληλον δι’άνάκτορον, μέγαρον, έπαυλιν ή 

ξενοδοχειον.
[Πληροφορίαι είς τό Γραφεΐόν μας] (8—7)

01 ΠΑΡΙΣΙΟΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΝΕΟΝ ΟΙΝΟΠίίΛΕΙΟΝ
καθ'δλως παρισινήν μέθοδον ήνοιξε κάτωθεν τοΰ 

’Εμπορικού τού κ. Οχαιλοπούλου, καί τού ωραίου ξε
νοδοχείου τής Όδού Έρμού. ή Ελλάς, ύπό τού
ΒΛΧΙΛΕΚΗ* X. ΙΐΛίΟΙΙΟί’ΛΟΥ

Πωλούνται κατά φιάλας 
"Ολοι οί Ελληνικοί καί Ευροίταϊ-οί Οίνοι.

A t θ ο υ σ α t διά παρέας κρυφαί, οπού δύνασαι νά
ϊεφχντώι^ς άόράςος καί μόνος.

* *

ΖΓΘΟΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
Οι κομψότεροι τών μεζέδων. ' 4·πηρεσία άρίστη 

ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΙΑΣΙ ΤΟΥΤΟΙΣ
άμεσος συγκοινωνία μετά τού μοναδικού ξενοδοχείου 

Η ΕΛΛΑΣ
οθεν δύνασαι νά προμηθευθή; ο,τι θέλεις.

! ! ! ΘΑ ΓΙΝΗ ΚΕΝΤΡΟΝ ! !! (—3)

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΘΗΝΙΑΝ δηλαδή είς τό ’Εμπορικόν 
68—Όδός Έρμο5-68 τοϋ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. ΒΟΓΛ1Ι 

Έχει άπό δλα καί τά δίδει έφθηνότατα : Κασμί
ρια, καστόρια, o^xic, ρετί-αις, μπατανίαις, 
φλανέλαις, φορέματα, νουδ Ότε, τίμπετ, χασέ
δες κτλ. κτλ.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 
λΙΙΕΝΑλΤΙ ΤΗΣ ίΐΙΣΤ&ΤΙΜΙΣ

ΠΑΡΙΣΙΟΙ

ΘΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ
εμιηιρορραπτικον καταςταμα

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΑΙΪΕ\Ά\Τ5 ΤΠΣ ΙΝΣΤίϊΤΙΕΗΣ

ΛΟΛΑΙΛΟλ

ΦΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ και ΣΠΗΑΙΟΠΟΥΑΟΥ

Είναι τόσαι αί προμήθεια», καί αί παραγγελίαι, άς έκαμεν είς τούς πρωτίστους εμπορικούς οίκους 
γίαέ»ιχιγω.κγ ».u avoN/kinsroY

ώστε Οά είναι μοναδικόν διά τήν ποικιλίαν, τήν λεπτότητα καί τήν κομψότητα τών ΥΨΛΣΜΑΤΠΝ του.

Αγγλικά υφάσματα διά Κ,οσ .ούμια, Ζακέτά, Πανταλόνια.—Λινά, δι’ ενδυμασίας.— Λινά διά 
Ι'ελέκα, (nocveautes).—Άλμπαγάδες διά τά κυνικά καύματα.—λιγ-.αν μαλακώτατον, λεπτόν 

καί φϋινόν διά Ιίαρτεσού.—Ί»ανέλλαι άγγλικαί.

ΤΑ ΠΑΝΤΑΛΟΝΙΑ
ν.μίζιι κάνεις δτι είναι βελουδένια, τόσον μαλακά είν&η ολα λεπτότης, ερως. θέρος καί ζωή —Σχέδια καί -χρώματα καλλιτεχνικώτατα 

Με αύτά καί τό γήρας γίνεται ν ε ό τ η ς.
Τά ΛϊΝΛ του ΓΪ5ΛΚΜ.ΙΛ

ΕΙΝΕ ΔΙΑ ΦϊλΙιΜΛ.—Κάθε κομμάτι, κάθε γελέκο έχει καί τό χρώμά τού.—ΣγαΛΟΤΙΙ <ϊθ<> ΕΙΔίιΧ 1 
ί: % Τ Λ Φ I Γ Ο Υ Ρ I Ν I Λ Τ Ο ϊ Ο,/Ηί ·-■ **V*i-.r *'
Άπό τόν πρώτιστον καθ'δλην τήν Γαλλίαν Ραπτ.κίν Καλλιτεχνικόν Σύλλογον —Πηγαίνετε --ά τά ίδήτε. προσέχατε ομω; διότι 

ϊ κινδυνεύετε νά έρωτευϋήτε !

τ:τ_.

ΕΠΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ DEMI SAISON [IT, 5]
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