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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ αιειοϊκτιιϊ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.

Θά ήταν γλυκοχάραγμα, δρθρος βαθύ; άκόμα, 
καί νά σου ένας Άγγελος ξανθός καί φτερωμένος 
γοργά γοργά κατέβηκε άπ’ τούρανού τό δώμα 
έκεΐ ποϋ ό θεάνθρωπος έκοίτετο θαμμένος.
’Στόν τάφο χωροφύλακες τριγύριζαν ολίγοι, 
νά μήν άφήσουν τό Χριστό ν’ άναστηθή και φύγη.

Κλωτσά λοιπόν ό "Αγγελος εξήντα τόνων πέτρα, 
όπου ενρέθ'Ζ) ’στού Χριστού τόν τάφο κυλισμένη, 
την ’τίναξε μέ την κλωτσιά έδώ καί χίλια ’μέτρα, 
καΐ οί σκοποί τά χάσανε καΐ πέφτουν πδθαμμένρι.
Καΐ είχαν δίκηο οί φτωχοί νεκροί νά πέσουν κάτω, 
σάν είδαν τέτοιο έξαφνα ποδάρι ντιλικάτο.

Άμέσως τότε ό Χριστός πηδά άπό τό μνήμα, 
σουδάρια, μουδάρια, άνάκατα τ’ άφίνει, 
μέ σεβασμό ό "Αγγελος τού έκαμε τό σχήμα, 
καί ό Χριστός τόν χαιρετά μέ θεϊκή γαλήνη.
"Επειτα 'πήγε ’στόν Barbierc νά κόψγι τά μαλλιά του, 
έλούστηκε, κτενίστηκε, καί πάει 'στή δουλειά του.

Καί νά ! έκείνη τή στιγμή—ώ θαύμα τών θαυμάτων !— 
ή σάρκες καί τά κόκκαλα έσμίξανε καί πάλι, 
νεκροί, χιλιάδες έτρεχαν μέ τάσπρα σάβανά των, 
κΓ άπό τή βία ’βγήκανε πολλοί χωρίς κεφάλι.
Καί έβλεπες βρυκόλακες, κορμιά χωρίς κεφάλια, 
νά παίζουν, ν’ άγκαλιάζωνται, νά τρέχουν σάν τσακάλια.

— Μωρέ βαστάτε τους καλά, νά μή μάς φύγουν δλοι —- 
έφώναζε ό θάνατος μέ δρέπανο ’στό χέρι, 
μά ποϋ ! δέν είχαν βασταγμό έκεΐνοι οί διάβολοι, 
καί έ'νας έ'νας τούφευγε κρυφά άπό τ’ άσκέρι.
Πιάνει τόν ένα άπ’ έδώ καί άλλος τοΰ ξεφεύγει, 
ώς ποϋ ’κουράσθη κΓ άφησε κάθε νεκρό νά έβγη.

Γυναίκες μέ άρώματα καΐ μόσχους ’Αραβίας
ήλθαν τόν τάφο τού Χριστού πρωί πρωί νά ράνουν ! 
’^συμπαθούσε ό Χριστός πολύ είς τάς κυρίας, 
γι’ αύτό κΓ έκεΐναις καί νεκρό στιγμή δέν τον ξεχάνουν. 
Γυναίκες τόν συνόδευαν ’στον τόπο τού Κρανίου, 
γυναίκες πάλι έρχονται ’στό μνήμα τού Νυμφίου.
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ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Καί τΐ Νυμφίος ! τρυφερός, λεπτός, χαριτωμένος, 
πίό ώμορφος τής πΓ ώμορφης μητέρας του Μαρίας, 
πάντα γλυκύς καΐ ήσυχος, ποτέ του θυμωμένος, 
μέ σύννεφα ’στό μέτωπο κρυφής μελαγχολίας.
Την πόρνη, τόν άμαρτωλό τά στόμα του ευλογεί, 
κϊ’ είχαν μαγνήτου δύναμι οί υψηλοί του λόγοι.

Καί ή γυναίκες έτρεναν ολόχαρες κοντά του, 
ό ’Ιησούς έφαίνετο ιδανικός των ερως, 
ένίκα μέ τά λόγια του καΐ μέ τήν ώμορφίά του, 
κΓ άλλος κανείς δέν άρεσε τής μόδας καββαλίέρος.
Καΐ έλουζαν μ' άρώματα πολύτιμα καΐ μϋρα 
της πόρνης τόν διδάσκαλον, τής πόρνης τόν σωτήρα.

*Η Μυροφόραις ίδανε τήν πέτρα κυλισμένη, 
και μές ’στό μνήμα έσκυψαν νά 'δουν μέ καρδιοχτύπι, 
μά τί τρομάρα καΐ χαρά μεγάλ.η τής προσμένει ! 
κυττάζουν, κϊ’ ό θεάνθρωπος άπό τάν τάφο λείπει.
Νά άνεστήθη τάχατε, ρωτείούνται τρομασμέναις, 
ή είναι φάρσα τοΰ Χριστού άπ’ τής συνειθισμέναις ;

Έκεΐ πού έλεγαν αύτά, ή γή σάν νά 'κινήθη,
κΓ έπρόβαλλε ό Άγγελος καΐ τής ρωτά μέ χάρι’ 
«Ζητείτε τόν Ναζαρηνό ; πρό ώρας άνεστήθη, 
κΓ έπήγε τόν άέρα του έδώ κοντά νά πάρη.«
—’Αλήθεια λές ; ζωντάνεψε; . . καλέ μάς κοροϊδεύει !— 
—Parcle <Γ honneur ζωντάνεψε, καΐ ίσως σάς γυρεύει.

Ώ ! τί χαρά μας, ’φώναζαν καΐ φεύγουνε, τρεχάταις, 
νά πάνε τήν Άνάστασι είς ολους νά σαλπίσουν, 
καί τρέχωντας έκύτταζαν καλά καλά στής στράταις, 
μήν τύχη κάπου τάν κομψό Μεσσία ν’ άπαντήσουν. 
Άλλά τής ηύρε ό Χριστός γεμάτος ώμορφάδες, 
κΓ ώρα καλή, έφώναζε, πού τρέχετε, κυράδες ;

Τόν ’γνώρισαν, έπήδησαν καΐ τούσφιζαν τό χέρι,
Χριστός άνέστη έκαμαν μέ τό Χριστό άντάμα, 
καΐ ό Χριστός τό μπράτσο του ευγενικά προσφέρει 
είς τήν κυοά Μαγδαληνή, τήν πίό άφράτη ττά/ια.
Κι’ άλαμπρατσέτα μέ αύτή, κΓ ή άλλαις είς τά πλάγια 
’στους Αποστόλους ’πήγανε μέ ΓΙασχαλιαΐς καΐ Βάγια.

ΐΕκεΐ χαραΐς, φιλήματα, άρνίά ψητά, τραπέζι, 
έπήραν γιά τήν όρεζι καΐ ’λίγα κολίαρούδία, 
ήπιαν κϊ’ έτσούγκρισαν αύγά βαμμένα μέ κρεμεζι, 
κΓ άμα ’στό κέφι τόβαλαν, τό στρώνουν ’στά τράγο ύδία 
Ήλθαν καί ’λίγοι άγγελοι μ’ έζήντα κλαρινέτα, 
καΐ τής Μασκότ τραγούδησαν τά πίό γλυκά κεουετα.

Μές ’στό τραγούδι, τό χορό, τών κοριτσιών τής τρέλλαις. 
καΐ ό Χριστός έμέθυσε, χωρίς νά τά προσέζη, 
άπ’ τή χαρά του έσπαζε ποτήρια καΐ πίατέλαις, 
καΐ κάπου κάπου 'φώναζε «Άαάν Χριστέ, κι’ άς φέζη» 
Άλλα κΓ ένώ, κυρίαις μου, ζητώντας τό φιλί σας, 
Χριστός ανίατη, τραγουδώ, τόνβάνκτον «ατήαας

Sourie.
Ο q·---------

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ.

Τα έν οικοις έν Αήμ,ω.
Οί κώδωνες είχον σημάνει πρό πολλοΰ,ή δέ κυρία Άννα 

άπερχομένη είς τήν έκκλησίαν άπηύθυνε συμβουλευτικόν 
πρός τό ύπηρετικόν τού οίκου της ζεύγος Σοφίαν καΐ 
Σπύρο, έχοντα ώς έζής:

— Σοφία, κυτάζετε τόρα πού θά λείπωμε, νά χαλά
σετε τόν κόσμο;

Ή δέ Σοφία συνεσταλμένη άπαντά:
— Καΐ πότε άλλοτε άκουστήκαμε έμεΐς κυρά ;
Μετά τήν άναχώρησιν τής κυράς. Ό Σπύρος λέγει 

πρός τήν Σοφία χαριεντιζόμενος.
— Μά τό ναί, Σοφία έτσι μοΰρχεται σ’ αύτη την 

κοντιλένια μυτίτσα σου νά δώσω μιά μυτιά. Είμαι εν
θουσιασμένος άπό τά κάλλη της.

Ή Σοφία μέ τήν μασσιά στό χέρι άπαντά άπειλητι- 
κώς:

— Μέ τή μύτη μου, περικαλώ, νά μή έχης νά κάμης 
παρά πολύ... Σπύρος—Άμ. μέ τί;

Ό κύριος Δημήτριος άφού έπήγε τήν γυναΐκά του καΐ 
τά παιδιά στήν έκκλησία έπέστρεψε καΐ πάλιν είς τόν 
οίκόν του καΐ διατάσσει τήν άνδριώτισσα υπηρέτρια νά 
τού ψήση ένα καφέ, οτε δέ αΰτη τόν έφερε τή λέγει 
μετ’ ύφους αύστηοού:

— "Έλα ’δώ κοντά. Τί έχεις έκεΐ στό μάγουλο; δει- 
κνύων τήν έληά της.

— Τίποτα άφεντικό, μουτσουρίτσα εινε . . .
— Δέν εΐνε αύτό, δέν σού λέγω γι’ αύτό, έδώ εΐνε 

σημεία, κάποιος θά σέ φίλησε.
— Πωπώ ! Καί πώς, μέ τί τρόπο ;
— Νά έτσι ! . . . *-

* *

’Εν άλλω οΐκω φιλονεικεΐ νεαρόν συζυγικόν ζεύγος.
— Ίδού λοιπόν, φίλε μου, οτι οί λόγοι μου έπηλήθευ- 

σαν. Πώς θέλεις νά 'πάγω στήν έκκλησία τέτοια ήμέρα 
πού εινε μέ αύτό τό άνοικτό νυμφικόν φόρεμα. Σύ έχεις 
τό μαύρο σουρτούκό σου, δέν έπρεπε κ' έγώ ^ένα μαύρο 
μεταζωτό διά κάθε περίστασιν ; Καΐ άν, δ μή γένοιτο, 
άποθάνης κάμμία ήμέρα, πώς θά παρουσιασθώ στό λεί
ψανό σου, μέ τ’ άσπρα ;

— Μάλιστα, διότι άν συμβή είς σέ αύτό πού λές γιά 
’μέ, έγώ θά βάλω κόκκινα.

★
* *

Ή δεσποσύνη Εύθαλία ένδεδυμένη καΐ έτοιμος όπως 
μετά τών γεννητόρων αύτής μεταβή είς τήν έκκλησίαν, 
αίφνης καταλαμβάνεται ΰπό δεινής κεφαλαλγίας καΐ 
ζαπλώνεται στόν καναπέ.

Ή μήτηρ μετά δυσαρέσκειας τή λέγει:
— Αΐ τόρα τΐ κάνομε; Θά μάς έμποδίσης κΓ άπό την 

έκκλησιά μας;
— Όχι, μαμά μου, πηγαίνετε σείς μέ τόν μπαμπά* 

έγώ θά κοιμηθώ.
Οί γονείς φεύγουν, παρέρχεται τέταρτον, ανοίγεται ή

θύρα καΐ είσάγεται ό οικιακός φίλος νεαρός Γεώργιος, 
πρός ον ή Εύθαλία εΰχαρις λέγει ι

—— Τούς έστειλα, πάν στήν έκκλησία. "Ελα, καύμένε 
τόρα, έτσι καθώς είμαι ντυμένη, νά χορέψωμε ένα βάλς. 
Πλησιάζω νά τό ζεχάσω άπό τάς άποκρέω έως τόρα...

Καΐ ήρζαντο χορεύοντες, σφυρίζοντος τού Γεωργίου 
τήν μουσικήν.

Εύσωμος πυροσβέστης,έζάδελφος δούλας,εισέρχεται εύ- 
θαρσώς είς τήν κουζίνα αύτής.

— Μάοω μου, γρήγορα καΐ πέθανα στή πείνα : Φέρε. 
— Δέν πεοίσσεψε, κακόμοιρε, τίποτα άπόψε.
— Βρέ φέρε, καί άς ήνε μακάρι καί ένα κομμάτι μαΰ

ρο χαβιάρι. Μπόλικο όμως . .

Φιλάνθρωποι νυκτοκλέπται έν δωματίω φοιτητού κα- 
ταγινόμενοι ν’ άπαλλάζουν αύτόν άπό τό βάρος τών 
νέων ένδυμάτων του, ψιθυρίζουσι μεταζύ των.

— Καί έρριψαν κλήρο οΐ άνομοι Ιουδαίοι, είς τά {μά
τια αυτουού !

Είς δέ τό σπίτι μου συνέβαινον τραγικά πράγματα.
Ό γάττος μου μή περιμένων τήν Λαμπράν καΐ νη- 

στεύων τό κρέας όλόκληρον τήν μεγάλην έβδομάδα άπε- 
φάσισε νά πασχάση προώρως, έφ’ ώ καΐ έφοδον ποιήσας 
κατά κλωβού, σύν πτεροΐς μούφαγε τό μονάκριβό μου 
καναρίνι, μ' δλας τάς γοεράς κραυγάς τού κυναρίου μου 
ζητούντος μερδικό.

Ή κυρούλα σπιτονυκοκυρά μου μαθούσα τό έπισυμβάν 
μοι άνήκεστον δυστύχημα, έσπευσεν όδυρομένη νά μού 
κάνη παρηγοριά οσω μάλλον ή σύντροφός μου έλειπε 
στήν έκκλησιά ν’ άγιάση.

— ’Έτσι εΐνε, παιδί μου, μοί έλεγε τό καφόμπρυκο' 
παρηγορούν με, έτσι εινε- άλλος νά γελή, κΓ άλλος νά 
κλαίη μή δά δέν σταύρωσαν άδικα καΐ τόν Χριστό μας 
οί άνουμοι ίσκαριώτες Ιουδαίοι μαζύ μέ τον προδότη 
Γιούδα; Καΐ ό γάττος τΐ άλλο είναι παρά Γιούδας Ί- 
σκαριώτης. Συχώρα τον καΐ σύ, όπως συχώρεσε καί δ 
Χριστός τόν Γιούδα. Τά γινομένα γκούχ άποδαύτα... 
Ξέρω πώς τά λέτε σείς είς τό περί διά γραμμάτων.

— Καλά λές μαμίτσα. Τί νά γίνη. Άλλά ό Γιούδας 
δέν έφαγε τόν ’Ιησού μας μέ τά φτερά, σάν τόν γάττο 
μου τό καναρίνι. Έπειτα έκεΐνος είχε καί ’λίγο δί
καιο, διότι τόν προσέβαλε.

— Τόν κακό του, πές του. Ό Χριστός ποτέ δέν έκα
νε κακή πράζι στή ζωή του. Ξέρεις το; Ξέρω το, νά λές.

— Δέν έκανε κακό, μόνο στά γάμο τού Κανά μέθυσε 
τούς ποοσκαλεσμένους, κάμνοντας κάθε λίγο καί λιγάκι 
τής στάμνες τού νερού κρασί.

— Τόκανε, δέν σού λέω, άλλά ήτανε θάμα.
—Ωραίο θάμα νά μεθά τούς άνθρώπους.
— 'Ό,τι κΓ άν'πής ό Χριστός ήτανε άγιος, όχι άγιος, ι

λάθος, ήτανε Θεός. Ναΐσκε. I
Ήτανε όμως άθρησκος !

— Φτού, φτού, στό κόρφο σου. Μήνα σέ μασσόνεψε ό 
Καλαποδογδάρτης, πώς τόν λέν.

— Δί τότε γιατί νά φάγη κρέας τή μεγάλη Πέφτη.

— Γιά ’δές έκεΐ πού θέλει νά μ’ άλλάζη τή πίστι μου
'Έλα Παναγία.

— Άμ έσύ καθώς βλέπω δέν ζέρεις τί θεό λατρεύεις.
Κάτσε λοιπόν νά στά ’πώ. Καί πρώτο σού λέγω, οτι τόν
Δείπνο τόν μυστικό τον έκανε ό Χριστός γιά νά μή τόν 
πάρουν χαμπέρι πώς ήθελε νά φάγη κρέας τήν μεγάλη 
εβδομάδα, πού ένήστευαν ολοι οί έβραΐοι.

— Νά μαζέψης τά λόγια σου, καί τσιφούτης δέν ή
τανε ό Χριστός. Ά, άς ήμαι καΐ γρηά. Σέ πιάνω , . . .

ικαί σού δείχνω 'γώ. Δές έκεΐ γρηά γυναίκα νά θέλη νά 
μέ ζελαγιάση !

— Μά άφησε νά σού μιλήσω πρώτα. Νά. Οί έβραΐοι 
είχαν μεγάλη εβδομάδα, ό 'Ιησούς λοιπόν πού είχε νη— 
στεύση σαράντα ήμέραις καΐ τό ψωμί, σάν τόν Τάνερ . . .

— Τάνες ; Ήτανε, παιδί μου, οί δώδεκα άποστόλοι 
καΐ όχι ό Τάνες. Αύτός εινε μασσωνικός απόστολος.

— Τό λοιπόν ήτανε ψόφιος άπό τήν πείνα ό Χριστός
[όταν έρχότανε στή Ιερουσαλήμ,καΐ έστειλε μπροστά τάν 
Πέτρο λέγοντάς του νά άκολουθήση έκεΐνον πού Οά εΰρη 
μ’ ένα άρνΐ μπροστά του άμα μπή στή πολιτεία, καΐ νά 
πάη όπου τόν πάγη έκεΐνος. Αύτό δέ τό αρνί τό είχαν 
.κλεμμένο . . .

— Τό είχε κλέψει έκεΐνος ό ζένος, ό μασκαράς, γιά νά 
προσβάλη τόν Χριστό μας. Νά, ήτονε σάν αύτούς πού 
κλέφτουν τ’ άρνιά τόρα. Είδες σήμερης πού πιάσαν ένα 
στά Χαυτεΐα μέ τ’ άρνΐ στόν ώμο πού τό είχε κλέψει ; 
Τέτοιος θάταν καΐ 'κείνος.

— Έτσι λοιπόν ό Πέτρος μπήκε στή πολιτεία και 
βρήκε τόν κλεφτοκατσικά, τόν 'πήρε ό κλεφτοκατσικάς, 
καί τόν 'πήγε σ’ ένα σπίτι μέ δυό πατώματα. Σ’ αύτό 
τό σπίτι έφθασε καΐ ό Χριστός μέ τούς Αποστόλους, οί 
όποιοι ήσαν άφοσιωμένοι σ’ αύτόν σάν οι Μακρακισταϊ 
στόν Μακράκη.

— Μούτρα γιά σιδέρωμα ! Μακράκης καί Χριστός . . .
— Καΐ δέν ζέρεις, ότι ό Μακράκης λέγει πώς εινε α

δελφός τού Χριστού ; "Ας εΐνε. Έκεΐ, λοιπόν, έσφαζαν 
τ’ άρνΐ τή μεγάλη πέφτη, τόβαλαν στή σούβλα, έφαγαν, 
ήπιαν καΐ μέθυσαν. Τότε ό Χριστός λέει στόν ’Ιούδα, δί-

___ , ___  Ζ Yf Τ-Τ . ’ ’νοντάς του ένα μεζέ.—Πάρε αύτά, φίλε μου, γιατί σέ
χγχπύ έξαιρετικώς, καΐ σήκω νά πάς νά κάμης τή δου
λειά πού ζέρεις, γιά νά μή περνά ή ώρα. Ό ’Ιούδας έθύ— 
μωσε, (ήτανε δά καί μεθυσμένος), καΐ άμέσως σηκώνεται 
καΐ μ-ιά καί δυό πάει στή χωροφυλακή.—Κύριε νωμα
τάρχη, λέει, ελάτε άπόψε νά σάς παραδώσω τό Χριστό, 
—’Αλήθεια ; λέγει ό νωματάρχης, πάμε. Μία ενωμοτία 
στή γραμμή (τότε τήν λεγαν τήν ένωμοτία, κουστουδία), 
πάν στό σπίτι πού συμποσιάζαν, δέν τούς βρίσκουν, πέρ
νουν τά σοκκάκια, λέει ό ’Ιούδας, έγώ ζέρω πού συχνά
ζει. Πάμε στόν κήπο τών Κέδρων.

— Σάν νά λέμε τώρα στά Πευκάκια τής Γαλλικής 
Σχολής.

— Τό ίδιο κΓ απαράλλακτο. Άπ’ έκεΐ ό Χριστός έ- 
τράβηζεν είς μίαν έζοχή πού τήν ώνόμαζον Γεθσιμανή 
διά νά προσευχηθη. Προσευχόμενος δέ έλεγεν : Άν ήνε 
δυνατόν πάρε, πάτερ, τό ποτήρι αύτό άπό έμέ...

— Καΐ θά μού 'της τόρα πώς τό ποτήρι έκεΐνο είχε 
μέσα κρασί.

— Δέν τό είδα. Ένώ λοιπόν έλεγεν αύτά φτάνουν οί 
χωροφύλακες καΐ τόν τσακώνουν.

— ΓΓ αύτό καλά καΐ δίκαια τούς λένε σταυρωτίδες I
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— Ό Πέτρος είς την σύλληψιν τοΰ διδασκάλου τραβά 
ενα λάζο καί τρυπά τ’ αύτί ένος χωροφύλακος. "Ωστε 
βλέπεις οί «γιοι ’Απόστολοι ότι ήσαν καί μαχαιροβγάλ
τες. Τούς πέρνουν μέσα καί τούς πάν στοϋ ύπαστυνόμου 
Καϊάφα. Κάτι του είπεν ό ύπαστυνόμος, κάτι του άπήν
τησεν ό Χριστός, και σηκώνει τό χέρι του ό ύπαστυνόμος 
καί του πασάρει ένχ μπάτσο,πού άστραψαν τ' αύτιά του.

— Έτσι εϊνε αύτοί οί ύπαστυνόμοι, μόνε μόνε τούς 
■πάν κανένα μέσα, στόν αρχίζουν στό ξύλο, στή; σφαλιά
ρες καί τό βούρδουλα. Μασκαράδες.

— Ό Καϊάφας τόν έστειλε στον ύπαστυνόμο "Αννα 
καί αύτός πάλι στόν Πιλάτο τόν Διευθυντή.

— Τούτος ό νέος που διορίστηκε τόρα, ακούω νά λένε 
•πώς εινε καλός άνθρωπος, θά τόν ’δούμε κι’ αύτόν δά.

-— Την άλλη ήμερα (χαζεύτηκαν οί έβραϊοι, καί έκα
μαν ειδικό δικαστήριον καί έδίκασαν τόν Χριστό καί 
τόν καταδίκασαν είς θάνατο. Τότε ύπήρχε συνήθεια 
κάθε Πάσχα νά δίνουν χάρι εις ένα κακούργο, τέτοιος 
δέ κακούργος ήτο καί ό περίφημος Βαραβάς, άλτρο καί

ναού.
καί ,ιχά τόν

— Κακό χρόνο νάχουν. ΙΥ αύτό καί δέ·> 
χαίρι καί προκοπή.

— Τόν πήραν, λοιπόν, καί τόν σταύρωσαν
δύο ληστών... , . . .

— Γιά νά τού κάμουν τάχατε; μ.εγαλείτερη προσβο- ζ'δτών ίκανοποίησιν, ώς γενικός αντιπρόσωπος τών έξυ- 
■λή. Τοομάρα νά τούς ελθη. | βρισθεισων γυναικών.

— Ό ένας άπ’ αύτούς ήθέλησε νά κοροϊδέψη τόν Χρι- ~ Ποιος σού εδωκε, ~-Γ-----Γ-—ι................. ι
στό καί τού είπε.—"Αν ήσαι υίός Θεού, κατέβα άπό.υ°Ρι'·’γΐ;.ετσι όλας τάς γυναίκας ;
τον σταυρό. Αντ’ άπαντήσεως σοάλιαοος ήντιοόε έπάαλασ

— Δέν κύτταζε ό μπιρμπάτης τό σκοτωμό του, μόν’ 
ήθελε καί κουβέντες.

Δέν είνε μικρόν νά τής φάη κάνεις ξύλο κατά λάθος 
στά καλά καθούμενα.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

— Μέ τά λόγια, άπό μέσα του. Τότε ό Χριστός τού 
είπε, άφέωνται αί άμαρτίαι σου καί τον ’πήρε στόν πα
ράδεισο.

— Μ’ αύτή τήν ιδέα, φαίνεται, Οά πηγαίνουν καί οί 
ληστάδες τής σήμερο, καί γίνονται λησταΐς, πώς θά 
πάν, δηλαδής στό παράδεισο. "Αμ δέ ;

— Επειτα τόν ’πήραν τόν έθαψαν καί τή τρίτη ή
μερα άνεστήθη, κρίνε ζώντας καί νεκρούς καί ζωήν χα
ρισάμενος. Αύτά ολα πού σού είπα κυρούλα εινε χωρα
τά, ό Χριστός εινε Θεός Ύψιστος καί δέν θά μεταγίνη, 
άλλος. ΓΙάμε τόρα στήν έκκλησία.

Αγία Ειρήνη.
Εισέρχομαι, άλλά καλλίτερα νά μήν είσηρχόμην.
Οί έκκλησιαζόμ,ενοι συνωθούνται, ό γυναικωνίτης πλή

ρης γυναικείων κεφαλών, κάτω έπίσης ή δεξιά πτέρυζ 
τής έκκλησίας πλήρης γυναικών.

Ητο γυναικοκρατία.
Απεθαυμασα τους πολυπληθείς πολυελαίους, καί τάς

θ πο το κράτος τής σκεψεως ταύτης σπεύδω νά έζέλθω 
ωθών καί άντωθούμενος.

X ρυβοσηηλεώτεαβχ.
Κ’ ένταύθα άπειρον πλήθος, τό όποιον διασχίζει α

πτόητος νεαρός έπίτροπος περιφερών τόν δίσκον αύτότα- 
τος. Μεγάλη μού έφάνη ή εύλάβειά του, διό καί ήρώ- 
τησα, διατί ό άνθρωπος μπαίνει είς τόσον κόπο Έλαβον 
άπάντησιν :

— Διά νά εχγι πρόφασιν νά διέλθη πρό τών γυναικών 
καί πιάση γλυκαΐς κουβέντες. Εϊνε έξυπνο παιδί!

Ώ άμαρτίαι;, ώ έπίτροποι !

ΊΓαξεάρχαε.
Ο λογος περί τοΰ παρά τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν

βλέπουν Άους θυμώνει καί κραυγάζει πνιγόμενος.
•— Σκασμό; σας, παλγιογαϊδούρες, κ' έδώ πού μάς

έν μέσω κουβαληθήκατε!
1 Εις την ύβριν προσέρχεται είς τών έκκλησιαζομένων

, κυρ επίτροπε, τό δικαίωμα να 
γυναίκας ;

άπαντήσεως σφάλιαρος ηχηρός έπάφλασεν έπί 
τής παρειάς τού έρωτώντος, κατελθών έξ ύψους έπιτρό- 
που Ό προσβληθείς όρμά κατ’ αύτού, ό έπίτροπος ά-

’Επιτάφιοι.

Διά πάν ένδεχόμενον είς τήν τών επιταφίων έπίσκεψιν 
έλαβον καί συνεπίκουρον. Τά πλήθη πλημ,μυρούσι τάς 
οδούς, τούς προνάους καί τάς έκκλησίας πάσας. ’Έν τι 
μού έφείλκυσε τήν προσοχήν, ή νία -.Ιάσιο- Μετ’ έκπλή- 
ςεως πράγματι παρετήρησα τήν νέαν τών ’Αθηνών γε
νεάν τού ώραίου φύλου. Τά νεοθαλ.ή φυντάνια είσί πάν
τα κοντοπύθαρα, καλλιπάρεια καί ολοστρόγγυλα ώς βα
ρελάκια έκ τού πάχους. Είς τήν θέαν αύτών ένθυμήθην 
τόν Άμπού καί τόν έδικαιολόγησα διά τόν έν τώ Βασι- 
Λεΐ τών Βουνών ισχυρισμόν του, ότι απασαι αί τών ’Α
θηνών γυναίκες κατεσκληκυϊαι εν τή νεότητί των, γίνον
ται, προβαινούσης τή; ήλικίας, παχεΐαι αμνάδες. Τώρα 
συμβαίνει τάνάπαλιν. Αί κατεσκληκυϊαι τότε κορασίδες, 
έγιναν τόρα χονδραβάρελα.

βη. Τό κατακόκκινο σβέρκο μου μαρτυρεί άκόμη τον α
ριθμόν τών έκ κηροσταλαγμών ζεματισμών. Τέλος φθά- 
νομεν έν τή πλατεία τού Συντάγματος καί συναντώμεν 
ένα έτι επιτάφιον. Έδώ έγένετο τού Κουτρούλι τό πα
νηγύρι. ’Ανακατεύονται τά έξαπτέρυγα τών εκκλησιών 
τή; Μητροπόλεως προσκολλώνται είς τόν έπιτάφιον τού α
γίου Γεωργίου, καί οί τούτου ιερείς είς τόν τής Μητρο
πόλεως, τά πλήθη χάνονται, καί δέν ήξεύρουν ποιον έπι
τάφιον ακολουθούσα

— Παππά μου, μέ ποιον είμαστε, ’ρωτώ περιπλανώ- 
μενον ιερέα.

— Ξέρω κ’ έγώ παιδί μ.ου, πού βρίσκομαι ;
Χονδρή γυνή, μεσόκοπος, έν τή στροφοδίνη έκείνη ή

κούσθη κραυγάζουσα:—άμάν, πιάστε με. Έσκασα !
Πρός ποικιλίαν ήρχισαν νά παίζουν καί μαγκούριαϊς, 

ποοελθούσαι έκ τσιμπίματος γυναικός.
Ζωηραί κραυγαί ήκούοντο πανταχόθεν :
— Γυναίκα, πού είσαι, Σοφία, κοντά μου.
— Από δώ, τούτος είνε ό έπιτάφιός μας.
— Θεόστραβε, τράβα τή λαμπάδα σου, μουκαψες τό 

ρούχο.
Άλλά τό φοβερώτερον θέαμα ήτο τό πυρπολούμενον 

καπέλο γυναικός τίνος, ήτις πρός κατάσβεσιν αύτού έ- 
πάλαιε μέ τά μαλλιά της. Είχε φέρει τό κεφάλι της 
άνω κάτω. Πώς έσώθην έκ τού άνθρωποστροβίλου έκεί
νου, δέν ήξευρα ούτε έγώ.

Νεκροδόχος Πηγή.
Όπου άκούς ζύλο φεύγε. Ήλθον είς τήν Ζωοδόχον 

Πηγήν, ήτις κατέστη πηγή θανάτων.
Ό γυναικωνίτης ήτο πλήρης γυναικών, τά κεφάλια 

τών άνδρών,φορέματα καί σώματα,γεμάτα σταλαματιαΐς 
κηρίων. Έκ τού γυναικονίτου αί δεσποινοδεσπινίδες έ- 
νησμενίζοντο κλίνουσαι τάς λαμπάδας των νά μάς 
κηοώνουν. Αίφνης βοή καί αλαλαγμός ακούεται κάτω.

’Ιδού τί είχε συμβή. Μικρόν τεμάχιον τοίχου πεσόν 
έτρόμαξε τούς πρός τόν άριστερόν ψάλτην ίσταμένους, 
οΐτινες έτράπησαν είς φυγήν, κραυγάζοντες : ίϊυρκχεχ ί 
Άνω έν τώ γυναικείω,' αί γυναίκες ύπολαβούσαι ότι γί
νεται καυγάς τρέχουσι πρός τήν κλίμακα, όπως έξέλ- 
θωσι. Μία έξ αύτών λειποθυμήσασα πίπτει πρό τής θύ
ρας, ήτις ανοίγεται έσωθεν, καί άποφράσσει αύτήν διά 
τού σώματός της. Έπί ταύτης συσωρεύονται αί κατερχό- 
μεναι, πίπτουσαι έπ’ άλλήλων, σχηματίσασαι ούτως έν 
τή έλικοειδεΐ κλίμακι σωρόν άνθρωπίνων, σωμάτων. Οί 
Ιερείς δράξαντες τόν έπιτάφιον έξέρχονται πάντες δέ ά- 
γνοούντες τί συνέβαινεν έν τώ γυναικείω κραυγάζουσι νά 
έξέλθουν πρός παοακολούθησιν τού έπιταφίου, βεβαιούν- 
τες οτι δέν είνε τίποτα.

' Καί τώ οντι, είχον έξέλθει σχεδόν πάντες καί άπο- 
: μακρυνθή, οτε διεδόθη ότι έν τώ γυναικείω κατεπλακώ- 

θησαν αί γυναίκες. Φίρδην μίγδην τότε ήρξαντο πάντες 
' δρομαίοι έπιστρέφοντες- φθάνουσι πρό τών προθύμων τού 
' γυναικείου καί ζητούσι νά είσέλθωσι. Είς μάτην όμως, 
■ δεκανεύς τις μεθ’ ένός κλητήρος ξιφήρεις άπείργουσι τήν 
’ είσοδον. Είς τών πολιτών είσερπύσας έν τή ταραχή ει

σέρχεται καί άναρριχγθείς πηδή έν τώ γυναικείω, όπου 
• βλέπει νεάνιδας τινάς γελώσας. Ήγνόουν αί άτυχεΐς τί 
ι έν τή κλίμακι συνέβαινεν.
1 — Τί θέλεις, κύριε, είς τό γυνζικΐον; Τώ έκαμαν
’ βλέπετε καί παρατήρησιν.

Μ*ταμ.όρφωαις.
Έν τή Μητροπόλει δέν ήτο δυνατόν νά εΐσέλθη τις, ‘ 

έφ’ ω καί άντιπαρελθών αύτήν, φθάνω καί εισέρχομαι είς ■ 
τήν Μεταμόρφωσιν τού Σωτήρος τής Πλάκας. Ιερείς τε , 
καί έπίτροποι ήρχισαν τήν γχρίνια, άμα τή εΐσόδω μας. 
Είχον παραταχθή δεξιά καί αριστερά, ώς δίζυγον δέ 
πύρ ήκούοντο τά : Βοήθεια σας. — Γιά τό λάδι τής έκ- 
κλησίας.—Καί τού χρόνου.— Ένα λουλουδάκι, κύριε.— 
Ρίψετε τίποτα.

Έρριψα δύο πεντάρες, διά νά κάμουν κρότο καί άπήλ- 
Οον, οίκτείρας τήν αδράνειαν τής άστυνομίας, ήτις συ
ναθροίζει μόνον έκ τών οδών ζητιάνους, παρορώσα τούς 
έν τοΐς ναοΐς έμφωλεύοντας φοβερούς έπαίτας.

*ϊ*αγχα6ιχς.
Άνήλθόν λαχανιασμένος τούς βράχους, τά στενάδια 

τής ’Ακροπόλεως καί έφθασα πρό τού Αγίου Νικολάου 
τού Ραγκαβά. Ίσταμαι πρό τής θύρας καί τήν βλέπω 
κλεισμένη, ένώ δέ ακούω ψαλσήματα μέσα δέν είξεύρω 
άπό πού νά ’μπώ. Χαρίεσσα κεφαλή φιλοπαίγμονος νεά- 
νιδος ξετρύπωσεν έξ ένός παραθύρου καί κινούσα τήν χεΐρα 
προκλητικώς,έψέλλισε μειλιχίως:—Άπ’έκεϊ είνε ή πόρτα. 

Ρωααιχή εχχληβέαε.
’Όλα τά δουλικά τών ’Αθηνών είχον συναθροισθή έν 

αύτή. Τρεις ύπενωματάρχαι πέριξ τού έπιταφίου ίστάμε- 
νοι, βοώσι πρός τούς προσερχομένους ν’ άσπασθώσι:—Μέ 
τήν άράδα τό φίλημα, κύριοι καί κυρίαι, γιά νά μή 
μπερδεύεσθε.—Μακράν, κύριοι, νά φιλήσουν πρώτα ή κυ- 
ρίαις.—Μά τότε, είπον, ήμεϊς δέν θά φιλήσωμε ποτέ.

★
* *

Μονομαχία. παππα χαί επιτρόπου.
Ή σκηνή έν τώ αγίω Γεωργίω. "Ωρα εξόδου έπιτα

φίου. Θόρυβος μέσα καί φωναί, έμού έξω ίσταμένου. 
Έοωτώ.—Τί συμβαίνει;— Νά, ό πρωθιερεύς τσακόθηκε 
μέ τον έπίτροπο γιά τούς ψαλτάδες, τούδωσε βρισίδι, 
μπήκε μέσ’ τό ιερό, έβγαλε τά κχβάδια του, άνασκού- 
μ.πωσε τά μανίκια του, έξήλθε, καί προσκαλεΐ τόρα τόν 
έπίτροπο νά βγούν έξω νά παίξουν τής γροθιαΐς ! Εινε 
καί ό άρχιερεύς μέσα !

Μητρόπολις.
Διευθύνομαι είς τήν Μητρόπολιν.
Άπασα ή πρό αύτής πλατεία έφαίνετο ώς πέλαγος 

φωτοβόλον, χιλιάδες δέ κεφαλών έκυμαίνοντο είς τόν 
ανθρώπινον έκεΐνον σωρόν. Τά έξαπτέρυγα άπήστραπτον, 
αί ίεραί σημαΐαι διέλαμπον καί έχρύσιζον αί τών ιερέων 
ποικίλαι στολαί. Ή μουσική έπαιάνιζε μελαγχολικώς 
πρός τό γλυκύ μέλος τού μουσικού χορού.

θέαμα γραφικόν παρίστα ή όδός Έρμού, ήν έπλήρου 
ρεύμα ανθρώπων, άπ' άκρου έως άκρου. ’Ομοίαζε πύρινον 
ποταμόν ρέοντα ήσύχως. Έκ τών έξωστών τά καιόμενα 
πολύχροα φωσφορικά φώτα έπέχεον φώς μαγεύον τούς ο
φθαλμούς.

Έβάδιζ ον έν άφαιρέσει καί χωρίς νά έγγίζωσιν οί 
πόδες μου είς τήν γήν, έφερόμην στρυμωμένος έναέριος, 
υφιστάμενος αληθώς χριστιανικόν μαρτύριον. Έδέχθην 
άγογγύστως σβερκ’ά χωρίς νά 'ξέρω άπό πού μού κατέ
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__ Μωρέ σκοτώθηκαν ή γυναίκες στή σκάλα ! κραυγα- ΘΕΑΜΑ ΕΝ ΛΑΡΙΣΣΗ
ζει ό άνελθών. Νεκρική όψις, είς τήν φωνήν ταυτ*ην όιε-
γύθ·/ι έπι πασών, θρήνος δέ καί κοπετός έπλήρωσε το γυ- (Toll βίΏεκοϋ αντ««οχριτοϋ
ναικεΐον. Σπεύδει ποός τήν κλίμακα άναζητών την συ- __
ζυγόν του καί φρικώοες θέαμα πλήττει τούς μου·’ , „ , ft Ζ
αύτοΰ. Γόοι θρηνώδεις και υπόκωφοι στεναγμοί έσχατης Ή Λάρισσα ή πτωχή, μέχοις απελπισμου, εις )εα- 
άγωνίας ήκούοντο πανταχόθεν. „ ματα πόλις, μ ολας τάς προσπάθειας ας καταβάλλει ο

Προχωοεΐ, άλλ’ άποφράσσουσι τά βήματά του οωΡΕ’·9’·1 διευθυντής τοΰ προτύπου Δημοτικού Σχολείου, Νομαρ- 
πτωμάτων. Πρό τής θύρας, είς ύψος ίσον αύτής, έχειντο *ός Δημοδιδάσκαλος και Έπιτηρητης τών Δημοτι- 
άλλεπάλληλα έστιβασμένα γυναικών καί παίδων αναμις Σχολείων κ. Βλάσσης, σχεδόν καθημέοαν περιφερών
σώματα. Ήτο αδύνατον ν’ άνοιχθή. Έν τούτοις έξωθεν δδούς τής π6λεως τούς ρχθητάς αυτου

" διάφορα άσματα, έσχε τήν τύχην προχθές να ιδη «,ν 
τών σπανιότερων θεαμάτων.

Έπέστρεφεν έκΜεδινάς καί Μέκκας προσκυνητής, Αα- 
ρισσαΐος Τούρκος, είς έκ τριών, μεταξύ πέντε, διαφυ- 
γόντων τούς έκ τής χολέρας καί τοΰ ταξειύίου κίνδυνους 
καί είχον έξέλθει είς προϋπάντησιν αύτοΰ είς τήν πρός 
τον Βόλον πύλην τής πόλεως ό Μουφτής τών ’Οθωμα
νών, πολλοί Οθωμανοί καί πλεΐσται όθωμανίδες., Έπί 
τή εύκαιρία φαίνεται τής Ιεράς ταύτης τελετής αί όθω- 
μάνίδες ήδυνήθησαν νά ύπερνικήσωσι τούς περιορισμούς 
τοΰ χαρεμιού καί οϋτω άθρόαι συνέρρευσαν πρός τήν πύ- 

717 λην τοΰ Βόλου καλύψασαι τό περί τήν πύλην πρόχωμα 
καί τά πέριξ μέρη.—Ούδέποτε, ώς έλέγετο, έγένετο το- 
σαύτη συνάθοοισις γυναικών έπί οίουδήποτε θεάματος 
ένταΰθα. — Έπί τοΰ προχώματος άμφιθεατρικώς έκά- 
θηντο είς πέντε σειράς αί όθωμανίδες έπιμελέστατα μέν 
τό πρόσωπον αύτών καλύπτουσαι, άμελέστατα, δε τούς 
πόδας, περί τάς τρεις χιλιάδας.—Μεταξύ τοΰ αθροίσμα
τος εκείνου τής γυναικείας σαρκός, ένώ έβλεπέ τις κά
τωθεν όμβρέλας ’μάτια κατάμαυρα, τήν οφοδρότητα τών 
παθών διά τής ΰγρότητος αύτών καταδεικνύοντα, έβλε
πε άφ’ ετέρου πόδα καί γάμπαν άξίαν προσοχής, πλην 
διά φοβερού ύποδήματος καί φοβερωτέρας κάλτσας κα- 
λυπτομένην.—Διότι είνε άξια παρατηρήσεως ή μεγάλη 
προσοχή ήν καταβάλλουσιν αί όθωμανίδες όπωςκαλύπτωσι 
τό πρόσωπον αύτών, μεγαλειτέρα δέ ή άμέλεια ήν δεικνυ- 
ουσι όπως καλύπτωσι τό κάτω μέρος τοΰ σώματός των, 
άποκαλύπτουσαι εύκολώτατα τό κάτω μέρος αύτοΰ όπως 
καλύψωσι τό πρόσωπον των.

Μου-

σώματα. Ήτο αδύνατον ν’ άνοιχθή- — (
κατεγίνοντο νά Οραύσουν διά πελέκεων την Ουράν, bv 
τή έργασία δέ αύτή καί άπό τής στιγμής τοΰ συμβάν
τος είχε παρέλθει ήμίσεια καί πλέον ώρα.

Τέλος ανοίγεται ή θύρα κατακερματισθεϊσα. Συρουσι, 
σύρουσι πτώματα καί λειποθύμους καί δ όγκος έκεϊνος_ο 
άνθοώπινος δέν ήλαττοΰτο. Ητο φρικτη ή θεα των 
νεκρών καί άγρία ή όψις ή έκ τής αγωνίας. ~ Κεφαλαι τε- 
θραυσμέναι, σώματα ημίγυμνα, μορφαί μαΰραι, π/.ηγαι 
χ'αίνουσαι, διαστροφαί προσώπων, μαστοί πεπιεσμένοι εν 
τοΐς στήθεσιν,ίδού έν βραχυλογία τό ελεεινόν θέαμα.

Οί θρήνοι πληοοΰσι τόν ναόν καί τήν πλατείαν πάσαν. 
Ό σύζυγος έπικαλεϊται τήν σύζυγον ό μνηστηρ την 
μνηστήν, τά τέκνα των αί μητέρες, αδελφός την αδελ
φήν, κλαίουσι, τρέμουσι πάντες καί έρωτώσιν αλληλους 
μέ ύποτραυλίζουσαν φωνήν περί τών συγγενών των. 
ξήχθησαν πλεΐστα γυναικών πτώματα καί παίδων και 
πλεΐσται ψυχορραγοΰσαι. Μέχρι τής μεσημβρίας τής σή
μερον ήριθμήθησαν 12 νεκροί, ό δέ ναός τής ,Ζωούοχου 
Πηγής παρίστα οίκτρόν θέαμα. ’Ενδύματα εσχισμενα, 
χρυσά κοσμήματα, πίλοι γυναικείοι, υποδήματα και α - 
λα έπλήρουν αύτόν, τό δε αίμα ήχνιζεν έτι επι τής κλι-
μακος. t « . η*

Tie τόοα ό αίτιος τής φρικώδους ταύτης σκηνής , Ui 
παππάδες καί οί ήρωες Μιχαήλ "Αγγελοι,οί την Ουράν του 
γυναικείου ξιφήρεις φρουροΰντες κλητήρ και στρατιώτης. 

ΤΩ Ζωοδόχος Πηγή, πρέπει νά μετονόμασες Νεκροδο-
χος !

ΙΙαληάνϋμωτ-.ος.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

έταράχθη έκ τοΰ άρθρου ήμών. Έταράχθησαν δη
λαδή όχι τά καθάρματα, τά όποια εύτυχώς κατά κατα
λόγους έκβάλλονται. Έμάθομεν δ’ εύχαρίστως οτι εντός 
ολίγου υποβάλλονται πρός άποβολήν δύο έτι κατάλογοι. 
Έταράχθησαν οί φιλότιμοι ύπαξιωματικοί, ών πολλοί 
φίλοι μας, καί οί μεταξύ τών χωροφυλάκων τίμιοι άν
δρες. Τοΐς συγχαίρομεν αυτών πάντοτε θά ειμεθα φί
λοι καί έκτιμηταί' θ’ άπολαμβάνωσι πλιωη καί τήν α
γάπην καί τήν ύπόληψίν μας. Μάς διαβεβαίωσαν ότι 
ποώτοι αύτοί θέλουν τήν έκκαθάρισιν τής χωροφυλακής.
Έάν ή δημοσιογραφική μας δύναμις δύναται νά τοΐς πα
ράσχη συνδρομήν τινα, τοΰτο ευχαρίστως θέλομεν τό 
πράξει’ διά τοΰτο προσεχώς, θέλομεν άσχοληθη εν έκτά- 
οει περί τής άναμορφώσεως τής χωροφυλακής.

ων
αμανέ τινά’ ήσαν οί φίλοι καί οικείοι τοΰ Χα

τζή καί έξήλθον πρός προϋπάντησιν αύτοΰ είς μεγαλει- 
τέοα.ν άπόστασιν. Έφερον αύτόν πρό τοΰ Μουφτή όστις 
καί έναγκαλισθείς έφίλησεν αύτόν. ·— Έκ τής πόλεως 
επίσης έφάνη έρχόμενος κατά τόν αύτόν χρόνον όμιλος 
ανθρώπων μετά σημαίας· — ήν δέ ή ιερά των σημαία; 
αϋτη φέρουσα έπί πρασίνου έδάφους δι’ έρυθροΰ χώματος 
άναγεγραμμένας διαφόρους ρήσεις τοΰ Κορανίου, έψάλη 
ύπό τοΰ Μουφτή τότε εύχή τις συγκινήσασα τό πλήθος 
καί αύτόν τόν Χατζήν μέχρι δακρύων, τοΰ ήλιοκαοΰς 
προσώπου τοΰ όποιου έβλεπέ της έζωγραφισμενους τους 
κόπους καί τάς στερήσεις τοΰ ταξειδίου. ,

Μετά τής εύχής έτελείωσε καί ή τελετή. — Ένώ δέ 
οί περί τόν Χατζήν ψάλλοντες άμανέ διευθύνοντο είς 
τήν πόλιν, δ συρφετός έκεΐνος τών φερετζέδων ήρξατο 
κινούμενος* —— αί όθωμανίδες διευθυνοντο πρός τό χα<* 
ρεμλίκι, όπόθεν πρός στιγμήν έξήλθον, όπως άφήσωσι 
έλευθέραν τήν φαντασίαν των είς τά όνειρα, τά όποια 
έκαστη ζωηροτέρα, άναλόγως τής σφοδρότητος τών έπι-

θυμιών της, ήδύνατο νά πλάση· οθεν συχνοί ήκούοντο 
οί κτύποι τών θυρών συνοδευόμενος ύπό τής τουρκικής 
λέξεως ατσ ήν πάντες οί έν Λαρίσση ή έν πόλει Τουρκική 
ζήσαντες κατ’ άνάγκην έμαθον.

ΤΡΕΛΛΑΙΣ.

Τό xoxxiro iiti τών παρειών δεσποινίδος είναι ή έουθρά 
σημαία τής έπαναστάσεως τής αίδοΰς.

* *

Έκεΐνοι ποΰ dir άχουνε άπό λόγια, είναι οί κουφοί.

‘Ο φόβος είναι είδος μικροσκοπίου μεγεθύνοντος 
κίνδυνον.

rov

* *

Ό έρως, κυρίαι μου, είναι χείμαρρος’ διά νά τόν 
σταματήσητε πρέπει νά τοΰ άνοίξητε μίαν......... κοίτην.

★ ★

’Ανέκαθεν έπίστευσα ότι άν έγεννώμεθα πεντηκονταε
τείς, θά ήρχόμεθα είς τόν κόσμον μέ πλειοτέραν πείραν.

* *

”Αν έπρόκειτο νά μέ κάψη τίποτε, προτιμώ τόν κα
φέ μου άπό μίαν γυναίκα.

"Οσοι χαριεντίζονται μέ γυναίκα προσωπιδοφόρον τούς 
παοοαοιάζω μ’ εκείνους ποΰ ετοιμάζονται νά φάγουν 
μπριζόλα, χωρίς νά ξεύρουν άν ήναι άπό βώδι ή άπό 
άλογο.

’Αρχίζω νά δικαιολογώ τούς ζητοΰντας νά έξεύρωσι τό 
άεικίνητον, όταν άκούω τήν γλώσσαν τοΰ κ. Λομβάρδου 

* *
Πολλοί θέτουν πολλάκις τήν τιμήν των έπί τοΰ τά· 

πητος- τοιουτοτρόπως, είναι τά πρώτον πράγμα τό όποιον 
ποδοπατούν. * *

Ή χοχεταζιία. είναι τό ορεκτικόν τοΰ έρωτος.
* *

Ό άνεμος είναι Κώστας ό Σκουπιδάς τής ουρανίου 
δοποιίας.

'ό εύαγγελικόν έκεΐνο: ότι οί πρώτοι έσονται τελευ- 
οι διαψεύδεται ύπό τών γυναικών τών οποίων ούδέ-

Τό
γαΐοι διαψεύδεται υπό τών γυναικών 
ποτέ ό πρώτος έραστής είναι καί ό τελευταίος.

* *
Προτιμώ νά πάρω γυναίκα μϊά μικρούλα παρά 

μεγάλη" διότι άπό δύο κακά έκλέγομεν πάντοτε τ 
αρότερον.

Ooinmeveon

μ·3α 
ό μι-

ΤΟ ΜΗ ΧΑΝΕΣΕΙ ΕΝ ΣΥΡΟ.

II ΣΪΚΕΜΪΣ'Σ ΤΙΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΚΗΣ
(Τοϋ «ε8εκοϋ άντακοκριτοϋ μας.)

(Suviycic, 'ίδε χριβ. 263.)

Συνεύρίασκ: της 23 Μαρτίου 1883.
‘Άπαντες οί τής προτεραίας κατέλαβον τάς θέσεις των 

έν ταραχή καί κονιορτώ, ό δέ πρόεδρος Ξενουδάκης, γύ- 
πειον περιέφερε βλέμμα άνά τήν αίθουσαν, έπισκοπών τά; 
έν αύτη υπάρξεις.

Τί νά σοί είπω. Τό βλέμμα αύτό ήτο κατά τοΰτο ύ
ποπτον, καθόσον τήν προτεραίαν δέν έσκέφθη νά τό xor- 
σουμάρτι. Τί λέτε ; Έμεσολάβησε μία όλη νύξ. Καί «ή 
νύκτα έπίσκοπον γεννά, κ'ή αύγή Μητροπολίτην.» "Ε
στω άπόδειξις τής άληθείας ή έν μιά νυκτί δημιουργία 
δέκα έπισκόπων έπ' έσχάτων.

’Αλλ’ ιδού ό πληρεξούσιός του Δικηγόρος του, Χατζη- 
δάκης, ανέρχεται τό ανύπαρκτον βήμ,α. Αύτός, όστις 

«πολλών άνθρώπων είδεν άστεα καί νόον έγνω» 
αύτός έπί ώρας λαλεΐ, λαλεί, λαλεΐ, διά νά λαλήση.

Έάν ό Χατζηδάκης δέν ήτο ό υπερασπιστής τοΰ Ξε- 
νουδάκη έν τη Βουλή καί Αδαμάντινος άδάμας, ό Πρόε
δρος θά τοΰ άφήρει τόν λόγον. Άλλά ν’ άφαιρέση ό Ξε
νουδάκης τόν λόγον άπό τόν εαυτόν του ; Πώς ;

Άλλ’ έπί τέλους τί θέλει ό Χατζηδάκης ; Ν’ άναμασ- 
σά μόνον τήν λέξιν τόποι ρας καί ούδέν πλέον.

Αγνοώ πόσαι πόλεις τής άρχαιότητος διαφιλονείκη- 
σαν τόν Όμηρον, πλήν, μά τόν Άδάμαντα, ούκ ολίγους, 
ώς τόπους του, διαμφισβητεΐ ό Χατζηδάκης. Είναι τό
πος του, ή Σύρος, τόπος του ό Άδάμας, τόπος του ή 
ίρήτη, τόπος του ή Μήλος. Καί τής μέν αύτοχειροτο- 
νεΐται άρχηγός τών έργατών, έν ήμέραις λιμού, τής δέ 
θέλει ίδιον Βουλευτήν, τής τρίτης είναι τέκνον ύπό τήν 
δουλείαν, καί τής τετάρτης κομματάρχης φατριάζων. 
Νά τούς χιλιάση τούς τόπους του.

Τόν λόγον λαμβάνει ό Δικηγόρος καί γαμβρός τοΰ 
Διευθυντοΰ Κεχαγιά Σπυρίδων Εύλάμπιος.

Άλλά τί συμβαίνει ; Όλοι προσέχουν. Όλοι άλ- 
ληλοθεωροΰνται, όλοι δέν πείθονται είς τά ώτά των.

Ο Εύλάμπιος ύποστηρίζων τήν έν τώ τέλει τής χθε
σινής άγορεύσεως τοΰ Κ. Σκουλούδη αίτησιν περί άνα- 
βολής τής συνελεύσεως έπί 1 δ ημέρας, προτείνει όπως ή 
συνέλευσις άναβληθή μόνον έπί πέντε ημέρας, όπως 
κατά τό διάστημα τούτο συσττηθή εξαμελής έπιτοοπή 
έκ προσώπων ξένων όλως καί τώ Κ. Σκουλούδη καί τ·?) 
Ατμόπλοια, οΐτινες νά προσπελάσωσι καί τώ μέν καί 
τή δέ, καί, ή έπιφέρωσι συμβιβασμόν τινα, ή φέρωσιν 
είς πέρας τήν τοΰ Κ. Βαφιαδάκη ιδέαν περί αύξήσεως 
τών κεφαλαίων τής εταιρίας, άνευ μεσολαβήσεως ξένων 
προσώπων καί χρυσοκανθάρων. Προκαλεΐ δέ είς άπάντη- 
σιν καί τόν Κ. Σκουλούδην, άν συναινϊ), νά τεθη τό ζή- 
τηαα περί άναβολής είς ψηφοφορίαν.

Άλλ’ είναι μεσημβρία. ' Ολοι έγείρονται καί ζητούν 
διακοπήν ολίγων λεπτών, όπως γευματίσωσιν. Οϊ ια
τροί μαρτύρονται ότι άντιφάσκει είς τούς ΰγειεινούς κα
νόνας, τά κρίνειν νηστιχάτα περί άτμοπλοϊκών καί ί~ 
ποφασίζειν. Οί δικηγόροι έπίσης παραπονοΰνται ότι δέν 
δύνανται ν' άγορεύσωσι. Νηστικό άρκοΰδι, τί χορόν θά 
κάμη»'Μόνοι οί υπάλληλοι τής Άτμοπλοίας, καί οί φί-



- ""

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Τό ζήτημα τή; άναβολή; έτέθη εί; ψηφοοορίαν. 
’Έλαβε'; ή μεν Άτμοπλοία περί τά; 176 ψήφου;, ή δέ

λοι ταύτη; δέν παραπονοΰνται. At’ αΰτοϋ; εί; ολα τά
δωμάτια ΰπάρχουσι διάφορα τρόφιμα, οπω; θεραπεύσωσι , . ,, „„
τήν πεινάν των, ίσως δέ καί χεΐρα; νά τοΰ; ύπερασπι-’Αντιπολίτευσι;, ήτοι οΐ ύπέρ τή; αναβολή; Σκουλουδι- 
σθώσι. Προσποιούνται οτι Οά έξέλθωσι νά καπνίσωσι, σταί, μεθ’ ων άξιεπαίνω; έψήφισαν καί οί κ. κ. Σπ. Εύ- 
καί ρίπτουν εί; τήν γαστέρα των φαγητόν, ποϋ πάει λάμπιο;, γαμβρό; τοΰ διευθυντοΰ κ. Κεχαγιά, ό αδελφό; 
καπνό;. του, ό κ. Στυλιανού, διευθυντή; τοΰ ένταΰθα ύποκατα-

Ώραία σκέψις ! Τά ισχυρότερα τών φρουρίων παρεδό- στήματο; τή; Πιστωτική; καί ό φίλο; των Ν. Παπαδάμ, 
θησαν διά τή; πείνη;. Διά τή; πείνη; πέπρωται ν’ ά- έλαβον λέγω μόνον περί τού; 70.
λωΟή καί τό άπόρθητον αύτό φρούριον,. όπερ καλείται Ή Αναβολή άπερρίφθη. Έπρεπε λοιπόν νά προβώσιν 
ατμοπλοία. Η μάλλον διά τή; πείνη; ήπειλησαν τού; έπιψήφισιν τή; έπί πενταετίαν έτι παρατάσεω;
έναντίου;, οιτινε; έτράπησαν εί; φυγήν καθ όλην τήν κύτής ΰπαρχούση; εταιρία; καί τή; λογοδοσία;. Δη— 
σημασίαν τή; λέςεω;. λαδή τή; περαιτέρω καρπώσεω;, καί τοΰ σεάχτ// στά
Άλλ’ εί; τό προκείμένον. , «άτ«α.
Έζήτουν μιά; ώρα; αναβολήν, όπω; γευθώσιν, ήτι;' ντε Λ' ι > λ , , Λ , ,, J ’ Γ. « . ’ τ, , Νέο; Οορυθος. νεα ταραχή. Διαμαρτυριαι, απειλαι καιδεν εχορηγειτο τη αντιπολιτευσει. Και ομω; κατετρι- , ‘ 1 Ά ·Ζ ,, Ά Γ *„ <· , , 1 ' υδρει;, ποωταγωνιστουντο; και παλιν του Μπαρουτζακη,φαν δυω ωρα; συζητουντε; πεοι αυτή;. - it , .1 , , £- , ή ,, του δε γραμματέως ζητούντο; παρα του δικηγόρου Μα-Ολοι ηγερθησαν επί ποδο;. Εφωναζαν, παρεκαλουν, n ' st · ■ ο· " * ,„ . , * * * ’ ’ “ ’ τσα εγγραοον την διαμαοτυρησιν του, καθ οσον, και τοι

εκλαιον, ηπειλουν. st ί* St> St' · λ ♦ > St ’J Ά ' , δικηγόρο;, δεν δύναται αυτό; να την διατύπωση, ώ;
Εκεϊ ειδον το ειδεχθε; τή; πεινη; φασιια, και ελα- Τ.·ν ^«λήφθη. 

δον ιδέαν του τι υπεφεραν οί δυστυχεί; εδραίοι εις την 
έρημον. Οί Σκουλουδισταί διαμαρτύρονται καί άποσύρονται. 

’Άλλη Βαβέλ ! Σύγχυσις ούχί γλωσσών, άλλ’ ιδεών. Οί Άτμοπλοϊκοί άναπνέουσιν. Ό Βαφιαδάκης φωνάζει, 
’Ιδού ό κ.Βαρουτσάκη;, φυλονεικών μέ τόν δικηγόρον Μά- ^ονών ™ «ρνουμενος την χθεσινήν πρότασιν του. 
τεση, συνέχυσε τήν γλώσσάν του, καί όμιλεϊ διά γρυλ- }αινετε ;το καλο ' Που ^"αΖ£ τα Γα·ία~
λισμών, δι’ άναρθρων φοάσεων, μεμιγμένων σιέλω. ,ν'ί™ ■

Τέλος όλοι θέλουν νά φάγουν. Όλοι θέλουν ψωμί.1 Καί τέλο;, en aise, μείναντε; μόνοι οί άτμοπλοϊκοί, 
'Δέν έχουν άδικον. Οί άτμοπλοϊκοί έφαγαν καί τρώγουν επιψηφισιν τή; έπι πενταετίαν πα

σισ/ieia. (sic).
Καί δέχονται νά μείνουν νήστει;. 
Ησυχία εί; τό άκροατήριον 
Ό κ. Σκουλούδη; άρχεται λαλών

- — — ·-----» *■»  --------- , XX — 1 ,. ο V <«· Λ.
Κουτσοδόντην καί Βαλτατσιώτην, πρό; έπιθεώρησιν τή; 
άναχωρήσεως, ήν ποοκαταβολικώ; καί αύτήν εύρον κα
λώ; έχουσαν. Αί λοιπαί πρωθύστεραι καί πρό; τά θεαθή- 

τοΰ κ. Βαφιαδάκη, παρεπέμφθησαν είςναι προτάσεις

νά μή δύναται νά μεταφέργ, πρό τή; λήξεως τή; προ
θεσμία;, ούτε ή ολομέλεια αύτή τών μετόχων.

Άλλά πρό; τοϋτο δέον νά μελετηθώσι τά πράγματα. 
Δέν ζητεί είμη μόνον ολίγων ημερών προθεσμία^ καί ά- 
ναβολήν τή; συνελεύσεως. Ό καιρό; δέν έπείγει. Υπάρ
χει καιρός είσέτι μέχρι, τοΰ ’Ιουνίου. Πέντε ήμέραι προ- 
κειμένου περί γενικού καλού είναι μηδέν.

Την ώοαίαν καί τήν ειλικρίνειαν άποπνέουσαν άγό- 
ρευσιν τοΰ κ. Σκουλούδη, άφίεμαι εί; τούς στενογράφου;. 
Έξ αύτή; θέλει ό λαό; φωτισθή καί θέλει έκτιμήσει ά- 
ποχρώντω; τόν άν^ρα. Θέλει έννοήσει ό λαό; τή; Σύρου 
καί πεισθή τί; ό φειδόμενο; καί κηδόμενο; τών συμφε
ρόντων του, ό άρχων του ή ό αντιπρόσωπό; του. Ό Βα
φιαδάκη; ή ό Σκουλούδη;. Άλλ* ώ; είπον άρχόμενο;, καί 
ώς καί ό Ξενουδάκη; αύτό; είπε, τά πράγματα ησατ 
προαποφασισμένα, κάί δέν ύπεδέχοντο συζήτησιν. Πάσα 
άναβολή ήτο σκέψις, καί πάσα σκέψις ήτο όλεθρος. Μα
κάριοι οί κρατούντες.·

Τελευτών σοί σημειώ ότι ή λειποταξία έκ τών στί· 
χων τών άτμοπλοϊκών τών ύπέρ τή; αναβολής ψηφισάν- 
των τεσσάρων έξ αύτών, έν ω τά κατ’ άρχάς έχαρακτη- 
ρίσθη ώ; τέχνασμα, κατόπιν έκαμε τού; πάντα; νά τήν 
πιστεύσωσ} ώ; ειλικρινή διότι, αύτοί μέν δέν ύπεχώ- 
ρησαν, έμειναν όμω; μέχρι τέλους διαμαρτυρόμενοι κατά 
τή; παρανομίας, καί έλέγχοντες τούςπαρανομοΰντα; συγ
γενείς καί φίλου; των.

Καί τά μέν πρώτον μέρος τοΰ δράματος οϋτω κατέ
ληξε.

Άπόκειται ήδη εί; τήν πρωταγωνίστριαν τοϋ δευτέ
ρου μέρους Κυβέρνησιν τοΰ Κ. Τρικούπη, νά ίδωμεν ό
ποιον θά παιξϊ) μέρος, καί κατόπιν μά; υπολείπεται ή 
κωμφδία, ήτι; θά παιχθή άπό τόν .... λαόν.

Οποιο; μείν·/] υστερινός, αύτό; θέ νά γελάση.

Be!·.

ΓΡΑΦΕΐΟΝ *ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ»
‘Οδός ΑΙυυτών, πυρ'χ τήν Πλατεΐιν Συντάγματος.


