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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ λιευουβτηχ

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, oaos MOYxas, Άριθ. 4, άπέναντι τής οικίας Φιλόπονος παρά την Πλατείαν Συντάγματος.

ΟΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ ΜΑΣ, οσοι άπεδή- 
μησαν έκεΐθεν παρακαλοϋνται οπού εύρίσκονται νά μάς 
βτείλωσι την νέαν διεύθυνσίν των πρός έξακολούθησιν 
τής άποστολής του φύ7.λου.

Τό «Μή Χάνχοαε», έχδ’-δό|Αβ*ον Τετάρτην, 
Π*ρ«βΜΑυά4ν xat Κυρεχχήν «ωλεϊταε, ολα 
τά Ι4.αηνοηωλβ?α Αθηνών χαί ΙΙεφαιώς.

ΙΔΡΥΟΜΕΝδιά τούς συνειΟ'.σμένους μέχρι τοΰδε νά λαμοάνωσι τό ψύλλον άπό τούς μάγκας εις τάς οικίας τωνΣΪΝΔΡΟΜΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
κατ’ αναλογίαν πρός τάς έτησίας. "Οροι, απαραίτη
τοι.: προπληρωμή καί καθαρά σημείωσις της διευ- 
Ούνσεως.

- _____________ _ β

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΒΕΡΟΥΣ ΚΑΥΣΩΝΑΣ

δέν ύπάρχει δροσερότερου ανάγνωσμα από 
τά περίφημα

4ΙΗΓΗΜΤΑ ΤΟΪ ΒΟΚΚΑΚΙΟΪ
Τά τρυφερότερα καί κωμικότερα και σχετικός 

σεμνότερα άρχίζομεν άπό σήμερον όημοσιεύοντες 
καί Οά έξακολουθήση ή δημοσίευσις. ενόσω διαρ
κούν οί καύσωνες.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
συνετελέσθη ολίγον κατ’ ολίγον έπανάστασις τών κοινω
νικών όρων, ανεπαίσθητος μέν, έν όσω συνετελεΐτο, άλλά 
χονδροειδέστατα ΰποπίπτουσα είς τάς αισθήσεις, όταν 
οί τωρινοί όροι τής ζωής παραβληθώσι πρός τούς πρό δε
καπενταετίας. Άν ήτο δυνατόν άφαιρουμένων κατά φαν
τασίαν τών δεκαπέντε αυτών έτών, νά άνοιχθή αΐφνι- 
δίως ή αύλαία τών σημερινών Αθηνών εις Άθηναΐόν τινα 
Βαρούχ, δστις πρέπει νά ύποτεθή, ό'τι έκοιμάτο καθ’ ολον 
αύτό τό διάστημα, τί θά έλεγεν ό κύριος Βαρούχ κα- 
ταβαίνων Κυριακήν τινα είς τό Φάληρον. Ποΰ εύρέθη 
αύτός ό κόσμος, τόσον πολύς, τόσον ποικίλος, τόσον ά- 
γνώριστος ; Πόθεν ήλθε ; Τί θέλει ; Τί πολυτέλεια εί
ναι αύτή ; Τοΰ Κυρίου ή ένδυμασία στοιχίζει πεντα
κόσια φράγκα, τής κυρίας άλλα τόσα, πλήν τών κοσμη
μάτων, τής γυναικαδέλφης τριακόσια, τών τριών μικρών 
παιδιών άπό εκατόν' καί βέβαια έχουν άφήσει εις τό 
σπήτι μητέρα, ύπηρέτριαν, ύπηθέτην. θά πληρόνουν 
ένοίκιον έκατόν ή διακόσια φράγκα τόν μήνα. Τί τρώγουν 
αύτοί οί άνθρωποι ; άς ίδωμεν. Θά καθήσουν είς τό 
Table d’ ΙΙύίε ; Έξη πρόσωπα προς πέντε φρ. τριάντα" 
δύο φιάλας οίνου καί κάτι φιλοδωρήματα, σαράντα, 
θεατρικά, σιδηροδρομικά, άμαζικά, είκοσι, εχομεν, φρ. 
εξήντα. Έάν δέν καθήσουν εις τήν Table d H6te, έχο
μεν τόν λ]σμάν ήλαττωμένον τό πολύ κατά δεκαπέντε 
έως είκοσι φράγκα. Σαράντα φρ. διά μίαν έσπέραν. 
Άλλά μέ σαράντα φράγκα έπλήρωνα έγώ τόν κρεοπώλην 
τοΰ μ.ηνός. Καί έκεΐνα τά χίλια εξακόσια τών ενδυμα
σιών, τά όποια είναι διά τρεις μήνας τό πολύ καί χρειά
ζονται τετράκις τόσα δι’ ό'λον τόν ενιαυτόν, δηλαδή 
έξη χιλιάδες φρ. κατ’ έτος, μόνον είς ενδύματα* 
άλλ’ άς ίδωμεν, τί είναι αύτοί ; Είνε ή οικογένεια 
τοΰ Σκουζέ ; "Όχι. Είναι αύτοί οί λεγόμενοι ομο
γενείς άπό τό εξωτερικόν ; Όχι. Είναι καμμία οικο
γένεια άπό τούς ΓΙαντοπώλας, εκείνους ποΰ κέρδισαν μέ 
τό τραμπουκαρίά καί τώρα ξοδεύουν αλύπητα ; Όχι. Εί
ναι άπλούστατα οικογένεια ένός τελώνου ! Φαίνεται θά
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■ηύρε κανένα θησζυρδν καί τόν έμοιράσθη μέ τό δημόσιον- 
·—“Οχι, βρέ αδελφέ, έτσι ζοϋνε τώρχ οί τελώνχι. 'Ο χό
ριο; Βχρούχ διχστέλλει τά χείλη καί μένει εμβρόντη
τος. Σκαλίζει χκόμχ κχί μανθάνει οτι «ί πενέστερχι οί- 
κογένειαι δέν μπορούν νά ζήσουν μέ τριακόσια φρ. τόν 
μήνχ, μανθάνει σκάνδαλα, πωλήσεις τιμής, μανθάνει ιίια- 
τηρήσεις, μεσιτείας, βοκκχκισμούς, κλοπάς, καταχρήσεις, 
■πλαστογραφίας, άτιμους διαχειρίσεις δημοσίων κατα
στημάτων, γενικήν έκμεταλλευσιν · σκαλίζει άκόμα καί 
βλέπει αγρυπνίας έργατίδων, αγρυπνίας εργατών, ο
φθαλμούς νυστάζοντας, χείλη πάνινα, παρειάς ύφ’ άς ή
νοίχθησαν ύπόνομοι, πρόσωπα ωχρά' καί άκούει στε
ναγμούς, άπελπισίας, ρήξεις μεταξύ άδελφών, αΰθα- 
δείας τέκνων πρός γονείς, ύπνους χωρίς άρτον, ξηρόν άρ
τον μόνον μέ νερό· σκαλίζει πάλιν καί βλέπει άλλου πο
λυτέλειαν καί πείναν, άλλου κοιλίαν πλήρη καί σώματα 

υμνά· σκαλίζει άκόμα καί βλέπει πλήθη καμαρούλας, 
ρόμους στενούς, πτωχούς οίκίσκους, πλήθοντας ύπάρ- 

ξεις, καί άντί Φαλήρου, καί άντί 'Ο./υκ.-πωκ, καί άντί 
τών ΛΓουσώκ, τήν θύραν τοϋ οίκίσκου όλάνοιχτον καί 
έπί τής φλιάς καθημένας τάς υπάρξεις αύτάς, ίσως πει- 
νώσας, Γσως βλασφημούσας, Γσως όνειρευομένας πλούτη 
μέσον εγκλημάτων.

*
-¥ Jt

Είναι αληθές, μετά τής άθλιότητος ηύξησε καί ό 
πλούτος' έπολλχπλασιάσθησαν τά μέγαρα, αί μετοχαί, 
τά μεσιτικά, αι Τρχπεζαι, αί έξοχαί, τά θέατρα, οί 
δρόμοι, τά ζυθοπωλεία, τά ζαχαροπλαστεία, τά έμπο- 
ρικά, αΐ κμαζαι, τά μέσα τής συγκοινωνίας· άν αί Άθή 
ναι πρό δεκαπέντε έτών άντιπροσώπευον πλούτον ενός 
δισεκατομμυρίου, τώρα αντιπροσωπεύουν δύο δισεκατομ
μυρίων. Αν ή Στατιστική ήτο εισηγμένη κχί παρ’ ήμΐν, 
θά εϊχομεν διδόμενα άκριβή νά ύπολογίσωμεν τήν αΰξη- 
σιν αυτήν τών περιουσιών. Άλλ’ ό πλούτος αύτός συνε- 
κεντρώθη εις χεϊρας ολίγων δυστυχώς όχι μόνον ό πλού
τος ο κινητός, αλλά καί ό πλούτος ό ακίνητος. Πρό μιάς 
δεκαπενταετίας ήσαν μετρημένοι οί πλούσιοι τών ’Αθη
νών. Και τί πλούσιοι ; Οί διευθύνοντες 300,000 δραχ. 
έλογίζοντο τοιοϋτοι. Τώρα τάς τριακοσικισχιλίας αύτάς 
^«χμ*? τάς διαμφισβητεϊ ώς προίκα ό πρώτος τυχών 
υφηγητης, ό πρώτος τυχών ύπολοχαγός τοϋ πυροβολικού. 
Τώρα ό κινητός πλούτος ύπολογίζεται κατά ποσόν εκα
τομμυρίων καί ό ακίνητος κατά στρέμματα. Κατά τήν 
τελευταίαν δεκαπενταετίαν έγένετο ή διαρπαγή τών 
πλείστων οικοπέδων καί ή ένεκα τή; αύξήσεως τού πλη
θυσμού καταπληκτική αύτών ύπερτίμησις.

Αλλ ή τάξις τών πενήτων ; Οί μισθοί οί έργατικοί; 
Ισως οί μισθοί τών κοινών έργατών, οί αγροτικοί μισθοί 

ενεκα τής επιτάσεως τής καλλιέργειας ηύξησαν κατά τι· 
αλλα απέναντι τής μικρά; αυτής αύξήσεως ταλαιπωρούν
ται εδώ τάξεις ολοκληροι επί μισθώ έργαζομένων, τών 
όποίων ή αμοιβή δέν ηυξησεν, ένώ ό βίος άκρίβαινε 
κατά *«ατόν τοΐς έχοιτόν.

Ας άρχίσωμεν άπό τούς :

ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΛΟΥΣ.

Αύτοί είναι πολυπληθής τάξις έργαζομένων δυνατόν 
νά είναι έν ’Αθήναις καί ΙΙειραιεϊ δύο χελιάδις. ’Ανή
κουν είς όλας τάς ήλικίας’ άπό τοϋ δεκαετούς ή δωδε
καετούς μείρακος μέχρι τοϋ πεντηκοντούτους οικογενειάρ

χου. ’Ανήκουν είς όλκς τάς τάξεις. Άπό τά κατώτερη 
λεγάμενα στρώματα μέχρι τών καλών λεγομένων οικογε
νειών. Σηκόνονται τό πρωί είς τάς πέντε, διά νά είναι 
είς τό εμπορικόν είς τάς πεντέμιση καί άπό τήν έωθινήν 
αύτήν ώραν, καθ’ ήν τό έγείρεσθαι είναι μαρτύριαν όταν ά- 
πέοχηταί τις πρός ύπνον καταπεπονημένος καί δταν έξυ- 
πνά μέ τήν ιδέαν τού · κακώς άμειβομένου καθήκον
τος, άπό τήν ώραν έκείνην οφείλει νά έργασθή α
διάκοπα, αμείλικτα, στέκων όρθιος, χωρίς διακοπήν 
τό μεσημέρι, τρώγων σ’ τό πόδι άπάνω, μέχρι τής 
8ης μ. μ., ήτοι τό όλον ωοας δεχχπέντε. Τί δέ λαμ
βάνουν άντί τής δεκαπενταώρου αύτής αμείλικτου έργα
σίας ; Οί μισθοί τών Έμποροϋπαλλήλων άρχονται άπό 
τού Ο(μηδέν),βάσεως πυραμίδος άρκετά εύρείας καί λήγουν 
είς τάς 120 δραχμάς, κορυφήν τής πυραμίδος. Τό 
0 (μηδέν) αύτό είναι δι’ όλην τήν τάξιν .τών μειράκιων, 
καί δέν υπάρχει έμπορικον μή έ'χον έν ή δύο τοιαύτα 
έργαζόμενα δωρεάν, τών δέ πατέρων καί προστατών αύ
τών ήναγκασμένων καί νά εύγνωμονώσι τούς κυρίους 
έμπορους, διότι αυνειθΐΐ,αυνε τά rraechd τους ’«τό εμπόριο. 
‘Υπάρχει άλλη τάξις δεκαεξαετών—δεκαοκταετών νέων, 
ο'ίτινες ολην τήν έργασίαν αύτών τήν κάμνουν σιτιζόμε- 
νοι μόνον καί στεγαζόμενοι ύπό τοϋ ’Εμπόρου. Καί ό 
θεός ξεύρει τί σιτία καί τί στέγην ευρίσκουν άντί τής 
τυραννίας τών δεκαπέντε ωρών. Άρχίζουν έπειτα οί μι
σθοί άκολουθούντες τήν αναλογίαν αύτήν 30—40— 5 0 
60—70. Αύτό τό 70 είναι ό μέσος όρος τών μισθών 
έκτεινόμενος Γσως είς τά οκτώ δέκατα τών ύπαλλήλων. 
Ό ύπέρ τούς 70 μισθός μέχρι τών 120 είναι διά τούς 
πρώτους, οίκογενειάρχας πολλάκις, ολίγων Εμπορι
κών Καταστημάτων.

Παραλείπομεν νά εϊπωμεν ότι πολλάκις αΐ δεκαπέντε 
ώραι τοϋ θέρους αυξάνουν είς δεκαοκτώ τόν χειμώνα. 
Περιοριζόμεθα μόνον διά μεγάλων γραμμών νά έξεικο- 
νίσωμεν τήν δυστυχίαν τής μεγάλης αύτής τάξεως τών 
έμποροϋπαλλήλων. Ή έργασίκ του δέν είναι έργασία 
χειρώνακτος, άλλά δέν είναι διά τούτο εργασία ε ·γενε- 
στέρα.’Οφείλει νά σκουπίση, νά ξεσκονίσγ, νά κατα βοέξ-ρ 
τό κατάτημα, πολλάκις δέ καί τό πρό τού κατας-ήματος 
πεζοδρόμιων. ’Οφείλει νά πείση τόν αγοραστήν ν’ άγο- 
ράση τό πράγμα είς τιμήν συμφέρουσαν, δαπανών ευ
γλωττίαν, μεταχειριζόμενος απάτην, παοαπείθων, ποιών 
υποκλίσεις, έξοδεύων φιλοφρονήματα, αύτοσχεδιάζων έγ- 
κώμια, άντί δέ τούτων δεχόμενος ένίοτε ύβρεις παρά 
τού πελάτου, καί ώς έπιδόρπιον τήν αιώνιον μουρμούραν 
τοϋ καταστηματάρχου μετά τήν έξοδον τοϋ πελάτου, 
ότι δεν γνωρίζει νά φέρεται, »·ά .τιάκτ/ μουστερήάες, κλπ. 
κλπ. Ούτω άποστεούται έπί τών χειλέων του τό μειδί
αμα, καί γίνεται έξ ανάγκης ό γε.Ιων άνθρωπος, ένώ έξ 
ανάγκης πάλιν εινε ό χ.Ιαίων άνθρωπος.

Περιορίζονται έδώ τά δεινά του ; Οι τύραννοι τοϋ έμ- 
ποροϋπαλλήλου δέν είναι μόνον οϊ καταστηματάρχας· 
άλλά καί αί μυθολογούμεναι έκείναι ύπάρξεις ώς άγγελοι, 
ώς όνειρα,ώς μάννα, ώς ρόδα, ώς φίλτρα, ώς μουσική.καί 
αί όποϊαι είναι άπλούστατα αί άγοοάζουσαι, αί παζα- 
ρεύουσαι, αί μιζερεύουσαι, αί μίαουρίζουσαι, αί ίδιοτρο- 
πούσαι γΐίναέχβς. Καί καλά όταν ψωνίζουν μόναι τών 
καί περιφέρονται ώς ιερείς διά νά αγιάσουν τήν πρωτο
μηνιά άπό εμπορικού είς έμπορικον, άφίνουσαι τήν σκό
νην τών φορεμάτων, καί κάποτε τήν σκόνην τών πα
ρειών, τήν ποίησιν τών χειλέων, τό πϋρ τών όφθαλ.μώνΒ

κ’ ένίοτε τούς συριγμούς τής γλώσσης, τά; αξιώσεις τής 
τοαλέτας, καί τήν αηδίαν τής μορφής των.

Άλλ’ όταν τά νεύρα των δεν τοΐς επιτρέπουν νά έξ- 
έλθωσιν ή όταν ό ιματισμός καί ή πολυτέλεια δέν είναι 
πλήρεις, ώστε νά τήν περιφέρωσιν άκινδύνως είς τάς δ- 
δούς ; Τότε ή ύπηρέτρια θά είδοποιήση τόν "Εμπορον νά 
τής στείλη είς τό σπήτι καμμίά δεκαριά τόπια υφάσμα
τα διά νά έκλέξγ, τά όποια θά φορτωθή ό ύπάλληλος διά 
νά πάγ/j μέ αύτόν τόν καύσωνα είς τό Κ,ολωνάκι, καί 
καλά έάν τής αρέσουν καί άν δέν άπαιτήσ·/) νά ίδη ά
κόμα μίαν τοποστοιχίαν, καί άν δέν έλησμόνησεν ότι έ
πρεπε νά τής φέρ·/) καί βεντάγιες διά ν’ άγοράση μισήν, 
κτλ. κτλ.

Κάί ταύτα μέν οί έγκριτώτεροι τών ύπαλλήλων, άλλ 
ό μικρότερος αύτών, ό πληρονόμενος πολλάκις μέ ίν δω- 
δεκάδραχμον τόν μήνα, άν είναι τό πρώτον του βασίλειον 
τό έμπορικον, τό δεύτερον είναι η οικία τοϋ προϊσταμέ
νου του, οπού έκτελεΐ καθήκοντα οψωνιστού, στιλβωτού 
τών ύποδημάτων, νεροκουβαλητοϋ, σφουγγαριστοϋ τών 
πατωμάτων κατά πάν Σάββατον καί γκουβεονάντας τών 
παιδιών τής Κυρίας κατά πάσαν Κυριακήν. Άνθ- όλων 
τούτων έχει τό εύρύ μέλλον οτι κατ’ έτος αύξάνει ό μι
σθός του κατά δύο ή τρεις δραχμάς καί ότι ό προϊστά
μενός του θά φροντίσν) μ.έ τον καιρόν να τόν αποκατα- 
στήσν) έμπορον, κτλ.

Υπάρχει βεβαίως καί μία τάξις πολύ μικρά έμποροϋ
παλλήλων οϊτινες καί άπολαμβάνοντος έβδομηκοντά- 
δραχμον ή εκατόν τάδραχμ,ον μισθόν, ουχ ήττον ούδενός 
στερούνται, ούτε τυα.ίετας, ούτε διασκεδάσεων, ούτε εξο- 

ών, ούτε εύζωίας. Ούτοι . . . συμπληρούντες τον μισθόν 
ιά . . . καταχρήσεων, διακρίνονται μεταξύ τών συναδέλ

φων των ώς γνωστιχι/ΐ. Καί έστιν άκούσαι ένίςυς εκ τών 
μή γνωστικών : «Καί τί νομίζεις ; ΙΙώς άλλως μπόρεσαν 
νά κάμουν περιουσίας μερικοί έμποροι ; Από τίΐς 50 
καί 60 δραχμάς τόν μήνα πού έπαιρναν ; Αυτά μπορεί 
νά τά λένε σ’ έμάς, άλλά μέ μΐά δραχμή οικονομία τόν 
μήνα καί τουλουμοτύρι περιουσία δέν γίνεται.·

*
* *

Είναι λοιπόν οί έμ.ποροϋπάλληλοι οί δυστυχέστεροι 
πάντων τών έπί μισθώ έργαζομένων. ΓΙληρόνονται όλι— 

ώτερον τού όδοκαθαριστού, καί έργάζονται έκαστος ύπέρ 
έκα τοιούτους. Δέν έχουσι στιγμήν άναπαύσεως. Ού- 

δίνα τών όρων όχι τής εύζωίας, άλλά τής ήμερου ζωής 
έκτελοϋσι.. Τά πάντα, πλήν τής ξηροφαγίας, είναι είς 
αύτούς άπηγορευμένα. Ύποσκάπτουσι τήν ύγείαν των 
διά τής ορθοστασίας, άποβαινούσης βλαβερά;, κατά τά 
διδάγματα τής ύγιεινής, καί είς τά σώματα μέν τών 
γυναικών κυρίως, άλλά καί είς τά τών νέων ούδεμία 
πνευματική ένασχόλησις τοΐς έπιτρέπεται· πλήν τού 
σταδίου τών καταχρήσεων καί τής κλοπής οόδέν μέλλον 
τοΐς διανοίγεται. ’Ενώ είναι βεβαίως μοχλός τής εμπο
ρικής έργασίας; ένώ έργάζονται ύπέρ τού έμπορου· ένώ 
οί πλεϊστοι αύτών προσηλυτίζουν καί κερδαίνουσι τόν 
πελάτην ύπέρ έαυτών διά τοϋ καλού τρόπου καί τής 
δεξιότητος’ καί ένφ μεταξύ τών κερδών τού έμπορου καί 
τής έργασίας τοϋ ύπαλλήλου έπρεπε νά ύπάρχγ, άναλο- 

£α τις λογική. Έάν κερδαίνν) 100 ό έμ,πορος, νά κερ- 
ίαγ καί ό ύφιστάμενος 30. Άλλά τώρα ποία άναλο

γία διατηρείται ; Οΐα είς τήν Αμερικήν μέ τούς Δου.ίί 
τής Κίνας. Είς τούς παρεισάκτους αύτούς έργάτας, τών

Οποίων ή εισαγωγή όμως έμποδίσθη, ώς προκαλαύσοε 
καταστρεπτικόν ανταγωνισμόν είς τούς έγχωρίους έργά
τας, έδίδετο τόσος μισθός όσον διά νά ζώσι. Τί άλλ® 
πράττουν οί κύριοι "Εμποροι τών Αθηνών ; Κατορθώ
νουν vjt έμ.ποδίσουν τόν διά πείνης θάνατον τών ύπαλ
λήλων, ένώ τούς πεθαίνουν μέ χιλιους άλλους τρόπους.

Τά κατώτερα επαγγέλματα, τά ανελεύθερα νομιζό- 
μενα, ένώ τά έμπορικά είνα', τά δουλικώτεοα όλων, φέ
ρονται εύσπλαγχνότερον πρός τούς υπαλλήλους.

’Ιδού σημειώσεις τινες τών έν τοΐς λαχανοπωλείοις 
καί τοΐς παντοπωλείοις ύπαλλήλων.

Οί μισθοί των διαιρούνται είς τρεις τάξεις* οί παϊδες 
λαμβάνουσι δεκαπέντε δρ. οί νέοι 30' καί οί πρώτοι 40 
δρ. άλλά τρώγουσι και πλύνονται έκ τού λαχανοπωλείου.. 
Καί τρώγουσιν οτι θέλουν, τραδώνπες άπό τόν μπεζα- 
χτάν. Καί τρις μέν τής έβδομάδος μαγειρεύουν λαχα
νικά’ τετράκις δέ μαγειρεύουν κρέας. Ώστε είς οικονό
μος ύπάλληλος έντός μιάς τριετίας δύναται νά οίκονο- 
μήσνι κεφαλαιον έκ χιλίων φράγκων. Χιλιόφραγκον δέ 
κεφάλαιον διά τό μικρεμπόριον είναι σπουδαία άφορμή 
ανεξαρτήτου έργασίας. Οί έν τοΐς παντοπωλείοις έργα- 
ζόμενοι αύτοί λαμβάνουν άπό 15 δρ. μέχρι 70’ τρώγουν 
όμως καί πλύνονται άπό τό Κατάστημα. Καί τρώγουν 
δυνατά, τού παντοπωλείου όντος τής πολυτελεστέρας δι’ 
αύτούς λοκάντας. Καί αύτοί, ώς οί τών λαχανοπωλών, 
καταλύουν κρέας τετράκις τής έβδομάδος καί έλαιον 
τρις.

Είνε άληθές ότι έργάζονται, και οί μέν καί οι δέ, δε- 
καέξ όλοκλήρου; ώρας' άλλ’ ή έργασία των είνε άκοπος, 
σχεδόν διασκεδαστική’ μεταξύ αύτών καί τών προϊστα
μένων των ύπάρχουν φιλικώταται σχέσεις, τούθ’ όπερ 
διευκολύνει τήν έργασίαν έχουν μετά τών γειτόνων κου
βέντα' κοιμώνται άν θέλουν τήν ημέραν· έργάζονται έ
πάνω κάτω τό θέρος είς δροσιάν, καί έχουν τό μέγα πλε
ονέκτημα νά έχουν μέ.ί.ΐον, ώς έκ τών οικονομιών των, 
νά λείχωσι τήν ηδονήν τού μικρού των κεφαλαίου, διότι 
τούτο είναι ή δασις τού βίου, ή ηδονή αύτή, ήν έάν τις 
δέν έχνι, είνε άπόκληρος τής τύχης, άπόπαιδο τής κοι
νωνίας, νεκρός ζών, άπηλπισμένος πριν έτι έλπίση.

** *
Νομίζομεν ότι ή είκών αύτή τών έμποροϋπαλλήλων, 

ήν σήμερον παοέχομεν, θά προκαλέσν) τήν κοινήν έκπλη
ξή καί πολλά; ύπέρ αύτών συμπάθειας τής κοινωνίας. 
Είναι μία άπό τάς νοημονεστερας καί τάς δυστυχεστέ- 
ρας τάξεις· Άναστρέφονται μετά χρυσού καί δέν έχουν 
πεντάρα*· Προμηθευταί πολυτελείας καί πάροχοι είς 
εαυτούς συμφοράς. Είνε δυστυχέστεροι τών έν τοΐς έργο— 
στασίοις έργαζομένων είς αύτούς και οί προϊστάμενοι 
καί ή κοινωνία έχουν άξιώσεις' δέν τούς θέλουν μέ^Λοά- 
ζακ καί χασχίτυ' τούς θέλουν μέ ρεδιγκότα καί χαπέ.Ιο*. 
αύτή δέ ή ρεδιγκότα καί τό καπέλο κόπτεται άπό τόν 
ξηρόν άρτον καί τάς λοιπά; στερήσεις των. Άνευ μέλ
λοντος, άνευ έλπίδος, θύματα τής πολυλογίας τών γυ
ναικών, τής άπληστία; τών έμπορων, ζώντες ώς όργανα, 
όχι ώς άνθρωποι, ό θεό; ξεύρει τί μίσος τρέφουσι *«τά 
τής κοινωνίας, ή όποια όλη ζή καλλίτερα άπό αυτους, 
μηδέ τών έπαιτών αύτών έξαιρουμένων.Καί όμως ή δου
λειά των tivat νά μειδιώσιν είς τό ξόανα, νά μειδιώσιν 
είς τάς καρακάξας, νά μειδιώσι είς τά νήπια αύτά. 
Τοιοϋτον μαρτύριον ούτε ή 'Ιερά Έξέτασις, ούτε τό τα-
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■γμα τών Γιχνιτσάρων, ούτε ή ‘Ρωσσική αστυνομία, ούτε 
ύ Δάντης έπενόησαν. Μόνον τό μαρτύριον τής έπί δεκα- 

•πέντε ώρας ορθοστασίας των άρχει νά προκαλέση τήν 
κοινωνίαν καί τήν κυβερνητικήν μέριμναν ύπέρ «αύτών. 
’Εν ’Αγγλία εσχάτως άκόμα σννέστη σύλλογος ό'πως πε- 
ριορισθή διά νομοθετικής καί κυβερνητικής όδοΰ ή ορθο
στασία αύτη τών κοοασίων είς πολλά καταστήματα.

’Ελπίζομεν οτι πριν η εκθέσουν τούς ύπαλλήλους των 
οί κύριοι Εμποροι είς τήν άπελπιν βίαν τής απεργίας, 
οπερ εσται οι’ αύτούς ίσον καί έ αύτοκτονια, θέλουσι 
συνέλθει καί λαμβάνοντες ολην τήν τελευταίαν έπανά- 
στασιν, τήν έπελθοϋσαν είς τούς όρους τής κοινωνικές 
ζωές έν Άθήνάις, Οά ποοβώσιν :

Α . Είς αύξησιν τό όλιγώτερον κατά 50 0)0 τών μι
σθών καί

Ε - Εις διακοπήν τριών ωρών τό θέρος τήν μεσημβρίαν, 
καί δύο τόν χειμώνα.

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Ύπάρχουσιν άκόμα τυπογράφοι έπιμένοντες άρνούμε- 
νοι νά παραδεχθώσι τήν αύξησιν τών έργατικών μισθών 
30 Ο[θ· καί ιδού οτι οί συνάδελφοί των πάσχουσι καί 
αύτοί τώρα, διαθέτοντες υπέρ τών άπεργούντων αδελφών 
των τό έκ τής έπελθούσης αύξήσεως περίσσευμα, άνελ- 
θόν τήν πρώτην εβδομάδα είς δο. 318. Καί πάλιν τούς 
συμβουλεύομεν νά σκεφθώσι περί της συστάσεως συνεργα
τικού Τυπογραφείου. ’Αλλαχού τοιαΰτα καταστήματα, 
ίδρυόμεναΰπό έργατών καί διευθυνόμενα, άκυ.άζουσι καί 
εύημερούσι. Δέν εχουσιν ή άλληλεγγύως νά συνομολογή- 
σωσι δάνειον καί εϊμεθα βέβαιοι ότι θά τό εϋρωσι καί ν’ 
αρχίσουν έργαζόμενοι, κάμνοντες συναγωνισμόν είς τούς 
σκληοοτραχήλους αύτούς κυρίους,τούς ζητοϋντας νά τούς 
εξαναγκάσουν είς τήν έκ λιμοκτονήσεως ύπακοήν είς τούς 
ορούς των.

Τόσα κολακευτικά καί πανηγυρικά έγράφησαν είς τάς 
έφημερίδας ύπέρ τού κ. Τσιγγροΰ, ώς μεγατίμου, ώς εύεσ- 
γετικού, ώς γενναίου, ώς Κολοκοτοώνη, καί δέν ξεύρομεν 
τί άλλο, ώστε ήμεΐς έκ της βαρείας οσμής τού θυμιάμα
τος, ώς Σίβυλλαι έπί τού τρίποδος, έμπνευσθέντες, 
προήχθημεν είς τήν έπομένην σκέψιν :

Άλλοτε διά νά προκαλέση ό κ. Τσιγγρός τοιαΰτα ά- 
γυρτικά τών έφημερίδων ύπέρ τής κλονουμένης ύπολή- 
φεώς του κατόπιν κερδοσκοπικωτάτων δι’ έαυτόν καί διά 
τό δημόσιον επιβλαβών οικονομολογικών χώέπωκ, ποοέ- 
βαινε είς δωρεάς, πότε πενήντα, πότε έκατόν χιλιάδων, 
καί πότε μέν πραγματικών, (Μουσεΐον, κλπ.) τάς οποίας 
όμως ένεχείριζεν είς τόν Βασιλέα, καί πότε φαντασιωδών 
(θέατρον, Φυλακαί), δι’ άς έν τούτοις ύπεϊνεν ηθικήνΒΑΧευνυνην.

Δεν είναι λοιπόν πιθανόν ότι ό πονηρός Χιώτης διέ

δωσε μ.4νος τον τόν περί απαγωγής του μύθον, διά νά 
κάμη iex.li.jiar,τήν φοράν αύτήν ΰωρεάν ;

Α : μ.τονχ-’α./άι,ες συνάδελφοι ! Ετσι πίπτουν είς 
τήν παγίδα ένός χιώτη ;

Οταν άπουσιάζη ό Δήμαρχος, ό Δημαρχεύων πάρε- 
δρος αναπτύσσει κάποιαν φιλοτιμίαν ΐνα δείξη ότι δέν 
είναι καί αυτός όλως διόλου αοόεσοί’ρο καί ότι άν δέν 
φαίνεται νά κάμη τίποτε, αιτία είναι ό Δήμαρχος οστις 
τόν εμποδίζει. Ο κ. Παπαλεξανδρης όμως άπεδείχθη 
καί τού Σούτσου σουτσότερος. Ό άνηλεής, έν μέσω τών 
πνιγηρών αυτών καυσώνων, δέν άφήρεσεν άκόμη τό ώς τό 
ανάστημά του χώμα τών δρόμων ύφ’ ούς έγένοντο ύπό— 
νομοί. Είς τήν αδιαφορίαν δέ προσθέτων καί τήν είρω- 
νίαν, έβαλεν εν κάρρον έπί τής '(Μοΰ ’Χνρ'σμου νά σα- 
οώση το χώμα, διά τό όποϊον δέν φθάνουν εκατόν κάρ- 
ρα. Δέν τού χρειάζεται λοιπόν μία όλόκληρος Όδ ός Άγ- 
χεσμου. με συμπάθειο ;

Είς τό Φάληρον τήν εσπέραν τής Κυριακής δέν ήτο 
κόσμος, άλλά ο κόσμος. Καί ήρχισε πλέον νά γυρνά αύ
τός ό κόσμος περί τόν ά'ξονά του καί νά ζαλίζονται οί 
καλλιτεχναι τού Φαλήρου, οί όνειρευόμενοι αύτό μέ τόν 
ολίγον, άλλά ώραΐον καί γνωστόν κόσμον, καί νά τούς 
πιάνη θάλασσα . . . μέχρις έμέτου.

Ύπό τού κ. Τσόχα μάς αναγγέλλεται ή έννάτη πρι- 
μαδόνα, ή καί τό γένος έλληνίς. “Εχομεν λοιπόν τάς εν
νέα Μούσας, τόν Μάϊον ή τόν Τσόχαν μας άδούσας. Καί 
επειδή άπό τάς έννέα αύτάς μόνον μίαν βλέπομεν, τήν 
κυρίαν Μαρτίνεθ, αί άλλαι οκτώ βεβαίως θά είναι τε- 
τραπόδαραις !

Είς τά τούρκικα μέρη τά φέσια τά σιδερόνουν έπάνω 
είς καλούπια. Οί ‘Αλεξανδρινοί τά ηύραν όλα έδώ, άλλά 
καλούπια δέν ηύραν. Λοιπόν έγειναν άπό τόν θυμόν των 
κόκκινοι σάν τά φέσια των. Τί βρωμόπολις είνε αύτή 
πού δέν έχει καλούπια διά τά φέσια τών 'Αλεξανδρι
νών ; Άλλά καταπραϋνθήτε, δά, άγαπητοί μας ’Αλεξαν
δρινοί, ήμεΐς έδώ δέν έχομεν καλούπια διά τά φέσια σας; 

Ω ’Εφαρμόσατε τά φέσια σας έπί σιφναϊκών τσουκα
λιών ανεστραμμένων, προσέξατε νά θέσητε ακριβώς τήν 
κορυφήν τών πρώτων έπί τού πάτου τών δευτέεων έπειτα 
περάσατε τό τσουκάλι είς τήν κεφαλήν σας μεταχειριζό- 
μενοι αύτήν ώς κκλούπι τού καλουπίου, καί τότε θά 
ίδήτε τί ώραΐον καλούπωμα δύναταί νά γείνη καί έδώ 
έν Άθήνάις. Εμπρός, μήνάργήτε είς τό έργον, άγαπητοί
μας ’Αλεξανδρινοί!

Είς το θέατρον τού Φαλήρου παρετηρήσαμεν ότι γε
λοίοι τινες ριπτουοιν έπί τής σκηνής μπουκέτα, σα
χλούς καί πεντάρικους διερμηνείς τών σαχλών αισθημά
των των. Άπορούμεν πώς ή Αστυνομία δέν τούς περιχύ
νει πατόκορφα αύτούς τούς μικρούς κυρίους διά νά σβύση 
τό αισθηματικόν ήφαίστειόν των, οπερ έχε·, τόσον έκρη- 
κτικάς διαθέσεις. Άπορούμεν δέ πρό πάντων μέ τόν κ.

Κατσίιιπαλην ό όποιος δέν συνιστά είς τάς άοιδούς του, 
άρκούσαν περιφρόνησιν πρός τάς ήλιθίας αύτάς έκδηλώσεις 
απαιτητικού θαυμασμού έχοντος εντασιν πενήντα λεπτών. 
Δύναταί νά γείνη άπογοητευτικώτερον πράγμα τοΰ νά 
βλέπης έκείνας αΐτινες σέ συγκινούν καί σέ μαγεύουν, 
έκείνας αΐτινες περιβάλλονται έπί τής σκηνής τό θέλ
γητρον ιδανικής τίνος γοητείας,νά κύπτωσιν ώς ρακοσυλ- 
λέκτριαι καί νά συλλέγωσι τά χορταρικά τά όποια ταϊς 
«κορπίζουσιν, άντί νά τά τρώγωσιν οΐ τινές ούτοι γελοίοι;

Καί επειδή πρόκειται περί τού θεάτρου τού Φαλήρου 
μεταβάλλοντες ύφος, έκψράζομεν σιγά σιγά τήν γνώμην 
μας ότι είς τόν Βοκάκιον, ό όποιος πρόκειται νά μάς 
καταθέλξη έπί πολλάς άκόμη έσπέρας, καλόν θά ήτον 
ν’ άποκςπώσι, ώς άπό ώραίαν ανθοδέσμην μερικά μαρα
μένα φύλλα, κάτι διάλογοι, ά'νευ ένδιαφέοοντος, ούδέν 
προσθέτοντες είς τό έργον, μόλις ανεκτοί διά πρώτην 
φοράν, άλλά πλήρεις νύστας διά δευτέραν καί τρίτην, 
κατά τών όποιων θυμόνομεν καί μνησικακούμεν, διότι 
παρεμβαίνουσιν ώς οχληροί μάρτυρες είς πολυπόθητο·/ συ- 
νέντευξιν μέ τήν πετακτή, μαργιόλα, αισθηματικήν,ηδυ
παθή, κατεργάρα έρωμένην μας: τήν μουσικήν τού Suppi·

ΒΟΚΑΚΚ1ΟΣ

Σεβαστέ μοι. όιόάσχα.Ιε,

Έγώ ποτέ μου δέν έπάτησα είς θέατρα, τά όποια θεω
ρώ έργοστάσια τού Σατανά πρός κατασκευήν αμαρτίας 
διαφόρων ποιοτήτων. Άλλα προχθές όταν έμαθα ότι θά 
παρασταθή ό Βοκάκιος δέν είξεύρω πώς αύτό τό ονομα 
μού έφάνη ώσάν όνομα κανενός οσίου καί θεοφόρου πα- 
τοός. Μού φάνηκε σάν Ακάκιος.

Τί ξεύρεις, είπα μέ τόν νούν μου, τί θά είπή αύτός ό 
οσιος Βοκάκιος διά τήν παραλυσίαν, πού κατήντησε τάς 
Αθήνας Σόδομα καί Γόμορα, καί πού όταν βλέπω καμ· 
μίαν λάμψιν έξώ άπό τό σπήτι μου ανοίγω τό παράθυρό 
μου καί κυττάζω μήπως ό Θεός έρριψε θειον καί πύρ καί 
μάς κατέκαυσε.

“Οταν εύγήκα είς τό Φάληρον, χαρά αληθούς χριστια 
νού κατέλαβε τήν καρδίαν μου" ποτέ δέν είδον τόσον 
πλήθος, είς τήν έκκλησίαν καί έδοξολόγησα τόν θεόν 
διά τήν μετάνοιαν τού ’Ισραήλ.

Καί έτρεξα καί έκάθησα μεταξύ δύο κυριών.
“Επειτα ήρχισε νά παίζη ή μουσική άπαβάλλακτα ό 

πως είς τήν Πλατείαν τρεις φοραΐς τήν εβδομάδα, καί 
τόρα δύο μόνον,όπως έδιάβασα έίς τήν «Νέαν’Εφημερίδα»

Έπρόσεχα· άπό πάνω εως κάτω ήμουν όλο μάτια καί 
αύτιά.

“Εξαφνα, σηκόνεται ό μπερδές καί . . . — τί βλέπω ; 
αάτι άνδρας καί γυναίκας πού έτρεχαν έπάνω κάτω είς 
τήν σκηνήν, καί πότε ώμιλούσαν, πότε έτραγωδούσαν, 
καί οί αρσενικοί ήσαν ένδυμένοι σάν μασκαράδες τών Ά- 
ποκρέω καί αί γυναίκες φορούσαν κάτι καλαθάκια είς τά 
κεφάλια των, όμοια μέ έκεΐνα πού έχουν οί Χιώταις διά 
τήν μιζύθρα τους· ένας άπό τούς άνδρας μάλιστα, ένας 
κοντός, σπανός, ήταν και καμπούρης- άλλά τήν καμ

πούρα δέν τήν είχε άπ’ όπίσω, τήν είχε άπ’ εμπρός, έκεΐ 
πού τήν έχουν αί γυναίκες· αύτά δέν με παραήρεσαν-

: μετ’ ολίγον αρχίζει νά σημαίνη ό εσπερινός καί έ- 
γορήθηκα- έκείνος όμως μέ τήν καμπούρα άπ’ έμ- 

πρός έφαίνουνταν πώς κάτι κακό έλογάριαζε- είς τό 
πλάγι μου έκάθητο ένας πατέρας μέ τήν κύρη του καί 
άκουσα πού τής έλεγε ότι αύτός ήτον ό Βοκάκιος, πού 
έγραφε σκανδαλιάρικα βιβλία πού κατεκόλαζαν τόν κό
σμον, καί ήτον ένας παραλυμένος πού έξαμυάλιζε ταϊς
γυναίκαις τού κόσμου.

Αύτός ήτον ό Βοκάκιος ! αύτόν έγώ ήλθα ν’ ακούσω, 
ώ ! αύτάς δέν ήτον Ακάκιος, ήτο Βουκάκιος, σύνθετος 
άπό τό βου τό επιτατικόν καί τό κακός, ώσάν τό βου
λιμία.

Καί ώς νά μή έφοβεΐτο τήν Γέενναν τού πυρός τού ή- 
τοιμασμένου παρά τού διαβόλου ήρχιζε μέ τους συντρό
φους του νά έμβάλλη είς πειρασμόν τάς εύλαβεΐς καί 
θεοσεβείς χριστιανάς αί όποϊαι έπήγαιναν ήσυχα είς τόν 
εσπερινόν των.

"Επειτα όλο τοιαΰτα- οί θεαταί άνδρες, γυναίκες, έγέ- 
λων, αί γειτόνισσαί μου μάλιστα έξεκαρδίζοντο- ή λεγεών 
τών δαιαονίων έμβήκεν είς όλων μας τά σώματα —— και 
άφού ή θάλασσα ήτον έκεΐ τόσο πλησίον, άπορώ πώς ό 

εός δέν έκαμεν άλλην μίαν φοράν τό θαύμα τών χοίρων 
εί δέν μάς έπνιξε·/ όλους κακήν κακώς ώσάν είς τήν θά

λασσαν τών Γεργεσινών.
Μόνον δύο καλά πράγματα είδα" μερικοί φιλήσυχοι 

νοικοκυραΐοι ταϊς έβρεξαν μέ κάτι σχοινιά τού ξεμυαλι
σμένου βασιληά των, καί μού ήλθε νά πηδήσω κ εγώ 
είς τήν σκηνήν νά τού δείξω τού αναίσχυντου ό όποιος 
Βάζει φωτιά είς ταϊς ποδιαίς τών ξένων γυναικών.

Τό άλλο καλό ήτο πού έκαυσαν τά βιβλία έκείνου 
τού Βοκακίου" άν ακόυαν έμένα θά τόν ερριπτα και αυ
τόν τόν ίδιον είς τάς φλόγας νά καή, άφ’ ού αύτό; έρρι- 
ψεν είς τάς φλόγας τού Άδου τόσας ψυχάς !

τροτ
νά αέ σώση όταν είδα τόν άλάστορα 
συντρόφους του να συρωσι τάς γυναίκας των οικοκυραιων
όπως παραβώσι μαζή των τήν Έβδόμην ’Εντολήν.

Καί οί αθεόφοβοι δέν έσυλλογίζοντο, ότι ήτον τεσσα
ρακοστή καί νηστεία καί δέν ήλθε άκόμη τών Αγίων 

ποστόλων !
“Ημην έξω φρενών ήθελον νά φύγω’ ένθυμήθην τήν 
αβουλήν ένός Άγιου διά τοιαύτας περιστάσεις καί

είς τήν ζέουσαν πίσσαν τών λεβήτων τής κολάσεως' και. 
όμως δέν είμπορούσα νά κινηθώ· μία δύναμις υπεράνθρω
πος μέ είχε καρφώσει έκεΐ εις την θεσιν μου.

“Οσο έβλεπα τόσον ήναπτεν ή περιέργεια μου’ μέ 
έμαγνήτιζον, έχυνον έν ρίγος πονηράς ήδονής καθ' όλον 
τό σώμά μου οί βέβηλοι έκεΐνοι κορσέδες οί γεμάτοι άπό 
κοσμικάς σάρκας- συγχώρησε μοι, διδάσκαλε, διότι σέ 
εμβάλλω είς πειρασμόν, άλλά πρέπει όλα νά σού τά εξο
μολογηθώ- μερικών άπό τάς μαγίσσας έκείνας — φρίξον 
όσον είαπορεΐς —έφαίνοντο τά γυμνά στήθη καί είς έκά- 

τήν έντρο-ι
οσον είμπορεΐς 
στην κίνησιν πού έκαμνον 
πήν των....

εκινουντο απο
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Έπειτα xxkoi καλά δέν ένθυμοΰμαι τί συνέβη. Ολον 
μου τό αίμα είχε συρρεύσει είς τνιν κεφαλήν μου· είς τάς 
φλέβας μου έκυκλοφόοει άναλυμένον μολύβι' οί οφθαλμοί 
μου έβγαζον φλόγας- ή γλώσσά μου είχε ςηραθή· μοΰ 
ήρχονταν λιποθυμία,μία νάρκη μέ είχε καταλάβει είς τήν 
όποιαν έλησμόνησα τά πάντα, καί αύτόν άκόμη τόν Διά
βολον καί μ,όνον αγγέλους μοΰ έφαίνετο οτι έβλεπον έν 
έκστάσει. Ήσθανόμην κάτι περίεργα πράγματα. Μοΰ έ
φαίνετο ότι έπείνα τό σώμά μου.

Αχ! Βουκάκιε, Βουκάκιε !
Πώς άνεχώρησα δέν τό ένθυμοΰμαι’ ένθυμοΰμαι μόνον 

οτι όταν έφθασα είς τό δωμάτιόν μου, ή κεφαλή μου ήτο 
γεμάτη ήμίγυμνα σώματα, καί τ’ αυτιά μου γεμάτα 
γέλωτας· τών γυναικών έκείνων, οϊ όποιοι ώμοίαζον μέ 
τούς συοιγμούς τοΰ όφεως τοΰ άπατήσαντος τήν προμή- 
τορα ήμών Ευαν.

Καί διά νά είνε πλήρες ή σκηνογραφία ώς δένδρον τής 
γνώσεως τοΰ καλοΰ καί τοΰ κακοΰ, μοΰ παρουσιάζετο ή 
μαγευμένη αχλαδιά τοΰ Φαλήρου.

Έπεσα νά κοιμηθώ’ έκλεισα τούς οφθαλμούς μου 
άλλά μόνον τά βλέφαρα έκλείοντο’ οί οφθαλμοί άπό μέσα 
ήγρύπνουν δίχως δέ νά θέλω έβλεπα τά άνοιγόμενα 
•παράθυρα, τά κλειόμενα δωμάτια, τά καλαφατιζόμενα 
βαρέλια καί . . . ώ ! ώ ! . . .

Δέν έκρατήθην άνετινάχθην ήναψα τό κηρί μου- επή
ρα τήν Σύνοψίν μου, άνέγνωσα τό «Άσπιλε» καί είπον 
μετά κατανύξεως. «Τάς τής σαρκός ήμών έπαναστάσεως 
κατάστειλον καί πάν γαιώδες καί υλικόν ήμών φρόνημα 
κοίμησον» καί τό «Καί δός ήμϊν δέσποτα πρός ύπνον 
άπιοΰσιν άνάπαυσιν σώματος καί ψυχής καί διαφύλαξον 
ημάς άπό τοΰ πονηροΰ ύπνου τής άμαρτίας καί άπό πά
σης σκοτεινής καί νυκτερινής ήδυπαθείας.»

Αμα τά άνέγνωσα αύτά εσβυσα τό κηρί μου καί έπλά- 
γιασα· ώ τοΰ θαύματος ! ώς νά έπήρα κανέν ύπνωτικόν 
απεκοιμήθην’ άλλ’ οϊμοι ό τάλας! δλοι έκεΐνοι οί άσεμνοι 
•γέλωτες, καί αί κραυγαί, καί τά τραγούδια έβόϋζον τρι
γύρω είς τό προσκεφάλαιόν μου καί έβλεπον είς τό σκό
τος νά λάμπουν οφθαλμοί φλογεροί, καί έβλεπον μαστούς 
άναπάλλοντας καί ετοίμους νά πέσουν είς τήν άγκάλην 
μου
καί
δινοΰνται πέριξ τής κεφαλής μου 
τόν μου Βοκάκιον καί έκείνας νά μέ σύρουν άπό τήν 
κλίνην μου καί νά μέ δεικνύουν πονηρά χαμογελώσαι 
-την θύραν ένός δωματίου....

Αχ ! διδάσκαλέ μου, σώσέ με, διδάσκαλέ μου- καί 
δι αύτά σοΰ τά εξομολογούμαι, διά νά σωθώ- διότι ό 
αμαρτωλός άνθρωπος ομοιάζει μέ Μανιάτη φορτωμένο’ 
έξωμολογήθηκε τήν αμαρτίαν του ; έοριψε άπό πάνω τό 
βάρος του. Αμαρτία γάρ έξωμολογημένη ούκ έστιν α
μαρτία.

Ωχ ! τόρα αισθάνομαι πλέον τόν εαυτόν μου έλαφρόν 
καί έτοιμον πρός πάλην κατά τοΰ Σατανά.

Άλλ’ όπως έλαφρύνθη ή ίδική μου ράχις,ελαφρύνονται 
αρά γε διά τής μετάνοιας καί τής έξομολογήσεως καί 
τών άλλων αί ράχεις; Όχι βέβαια, θά μοί άποκριθής, 
σεβαστέ διδάσκαλε. Λοιπόν ό πονηρός έστησεν έκεϊ τά 
δίκτυά του καί άλιεύει ψυχάς. Ποϊος θά τάς σώσγ; ποϊος 
6ά συντριψ·/) τήν πτέρναν τοΰ Σατανά ;

Μόνος σύ, άγαπητέ μοι διδάσκαλε, δύνασαι νά πρά
ξής τοΰτο. Κατάβα είς τό Φάληρον, δίωξον τήν λεγεόνα

ταύτην τών δαιμονίων διά τοϋ φραγκελίου ώς ό Ίησοΰς 
τούς έμπορους άπό τόν ναόν τοΰ Κυρίου, έξόρκισον τά 
κακά πνεύματα, κάμε άγιασμόν καί ράντισε τά σανίδια 
'ήί σκηνής καί τών παρασκηνίων κάί όχι μόνον ράντισε 
τα,άλλά καί σφογγάοισέ τα,διότι έχουν άπορροφήσει τής 
λαδιαίς τής άκολασίας, καί άναψε έκεΐ tv κανδύλιον καί 
κατέβα είς τό Φάληρον ό'ταν έχγς σιδηροδρομικά, καί 
κάμε λειτουργίαν.

Ω Διδάσκαλε, θά σώσης τόσας ψυχάς, θά συντρίψης 
τό κέρας τοΰ διαβόλου, καί ό μισθός σου θά εινε πολύς... 
είς τούς ούρανούς.

Τί?ς ‘λ’μεεέραζ· Όσιο.Ιογιότητος tixror .τί<θή»·<ο»·.
Άγχπιοφ.

Ρά.τΓγς ιερών ένόυράτων
Ο,τι πιστόν άντίγραφον.

Ίουλιχνός.

ΑΠΑΤΗΘΕΙΣ, ΔΑΡΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙ
ΣΤΗΜΕΝΟΣ.

Έν ΓΙαρισίοις ήτο φλωρεντινός τις εύπατρίδης, όστις 
μικράν έχων περιουσίαν ήναγκάσθη νά γείνη έμπορος, 
καί τόσον πολύ έπέτυχον αί έπιχειρήσεις του ώστε έντός 
ολίγου έγεινε πλουσιώτατος. Ένα μόνον είχε υιόν μο
νογενή, όνομαζόμενον Λουδοβίκον. Δέν ήθέλησε νά τόν 
κάμγ έμπορον’ άλλά διά νά μή λησμονήσγ τήν εύγέ- 
νειαν τών προγόνων του τόν έκαμε στρατιωτικόν καί τόν 
είσήγαγεν εις τήν ύπηρεσίαν τοΰ στρατοΰ τοΰ βασιλέως 
τής Γαλλίας. Μετ’ ολίγον κατώρθωσε νά διορισθή ό υίός 
του είς θέσιν τινα έν τή αύλή, όπου ολοι τόν έξετίμη- 
σαν διά τήν σώφρονα διαγωγήν του καί τά αισθήματα 
τής τιμής, τά όποια είχε διδαχθή συναναστρεφόμενος 
μετά εύπατριδών. Ό νεαρός λοιπόν στρατιωτικός έν τή 
γαλλική αύλή διατριβών, εύρέθη μίαν ήμέραν μετά τι— 
νων ιπποτών νεωστί έλθόντων έξ 'Ιερουσαλήμ, όπου ύπή- 
γαν νά έπισκεφθώσι τόν Άγιον Τάφον. Οί ίππόται ού- 
τοι συνδιελέγοντο περί τής καλλονής τών γυναικών τής 
Γαλλίας, τής Αγγλίας καί τών άλλων χωρών διά τών 
οποίων διήλθον. Είς έξ αύτών διεβεβαίωσεν οτι ούδέ
ποτε είδε εύμελέστερον καί περικαλέστερον πλάσμα τής 
γυναικός τοΰ Έγγάνου δέ Γκαλούση, κατοικούσης είς 
Βουλόνην καί γνωστής ύπό τό όνομα κυρία Βεατρίκη. Οί 
συνοδοιπόροι του πάντες συνεοώνησαν μετ’ αύτοΰ, καί 
δέν είχον τελειωμόν οί έπαινοι αύτών περί τών θέλγη
τρων τής γυναικός ταύτης.

Ό Λουδοβίκος ό όποιος δέν είχεν άγαπήσει άκόμη, ή— 
ίπησε τήν ώραίαν ταύτην έκ μόνης τής άφηγήσεως τών 
οτεοημάτων της. Άπό τήν στιγμήν έκείνην αυτή κα- 

τέλαβεν ολας αύτοΰ τάς σκέψεις’ φλέγόμενος δέ άπό τήν 
έπιθυμίαν νά τήν ΐδη καί νά μείνη πλησίον της, είπεν είς 
τόν πατέρα του ότι θέλει νά μεταβή είς τήν Ιερουσαλήμ, 
καί ό πατήρ του τώ έδωκεν εύκόλως τήν άδειαν.Αποχαι
ρέτισε τούς φίλους καί διηυθύνθη είς τήν Βουλόνην όπου 
μετωνομάσθη Άννεκϊνος. Κατά τύχην, τήν έπαύριον τής 
άφίξεώς του τήν είδεν. Ήτο είς τό παράθυρον καί τώ 
έφάνη ώραιοτέρα άκόμη παρ’ όσον τήν είχεν φαντασθή. 
Ή ζωηρότης τοΰ έρωτός του έδιπλασιάσθη, είς τήν πα-

ραφοράν δέ τοΰ πάθους του ώρκίσθη οτι δέν θ' άπέλθη 
τής Βουλύνης άν δέν άποκτήσγ τήν φιλίαν της καί δέν 
έπιτύχγ τήν εύνοιάν της. Άφ’ ού έσκέφθη έπί πολύ περί 
τών μέσων μέ τά όποια ήδύνατο νά γνωρισθή μέ αύτήν, 
έφαντάσθη ό’τι τό καλλίτερον όλων ήτο νά ε’ισέλθγ είς 
τήν ύπηρεσίαν τοΰ συζύγου της, άν ήτο δυνατόν. Πωλεϊ 
πρός τόν σκοπόν τοΰτον τούς 'ίππους του, όρίζει^είς τούς 
ανθρώπους του τί πρέπει νά κάμουν κατά τήν διαμονήν 
του είς ταύτην τήν πόλιν, τούς προτρέπει νά μή δεικνύω- 
σιν ότι τόν γνωρίζουσι οπουδήποτε καί άν τόν συναντώσι, 
καί άφ’ ού έλαβεν ουτω τά μέτρα του, άπετάθη πρός τόν 
ξενοδόχον του καί τώ είπε ότι θά τόν υποχρέωση πολύ 
άν τύν "βάλη είς τήν οικίαν κανενός πλουσίου. «Έχω ά- 
κοιβώς μίαν θέσιν κατάλληλον διά σέ. Είς τήν πόλιν ταύ
την ύπάρχει εύγενής τις ονομαζόμενος Έγγάνος, ό όποιος 
χρειάζεται ένα ύπηρέτην, καί τόν θέλει νά έχγ τό ανά
στημά σου καί τό πρόσωπόν σου’ θά τώ ομιλήσω καί θά 
σοΰ φέρω άπάντησιν.» ΙΙραγματικώς τω ώμίλησε, καί 
μετά τήν εύνοϊκήν περιγραφήν τών πλεονεκτημάτων τοΰ 
νέου, τόν έδέχθησαν καί τόν ύπεδέχθησαν κάλλιστα, άμα 
τόν είδον καί τόν ήκουσαν.

Ό Άννεκϊνος δέ, κατευχαριστημένος διότι ήδύνατο 
πολλάκις τής ήμέρας νά βλέπγ έκείνην τήν οποίαν έλά- 
τρευε, ύπηρέτησε τόν κύριόν του μέ τόσον ζήλον καί 
βην στοργήν ώστε μετ’ ολίγον άπέκτησε ολην του 
έμπιστοσύνην. Έν ένί λόγω, τόσον τόν ήγάπα ούτος,ώστε 
τώ άνέθηκε τήν φροντίδα τών σπουδαιοτέρων του υπο
θέσεων. Τίποτε δέν έκαμνε άν δέν τόν ήρώτα, καί τόν 
διώοισεν έπιστάτην του.

Μίαν ήμέραν κατά τήν οποίαν ό κύριος Έγγάνος είχεν 
υπάγει είς τό κυνήγιον, καί ό Άννεκϊνος είχε μείνει είς 
τήν οικίαν, ή κυρία Βεατρίκη, ή όποια δέν είχεν έννοή 
βει διόλου άκόμη τόν έρωτά του, άλλ’ ή όποια ήσθάνετο
ιδιαιτέραν τινά συμπάθειαν πρός αύτόν, τώ έπρότεινε νά 
παίξωσι ζατρίκιον. Είνε εύνόητον μέ ποίαν εύχαρίστησιν

ρίαι τινες τής γειτονίας, έλθοΰσαι νά ί^ωσι τήν Βεατρί- „ησεν ε·ς τράχηλον τοΰ Άννεκίνου’ έφιλή-
κην, άπεσύρθησαν, ό Άννεκϊνος, έςακολουθών το παιγνί- ΛΧί βεβαίως θά έλάμβανον μεγαλειτε-
διόν του, έξέβαλε βαθύν στεναγμόν.

__ Τί έχετε; τώ είπεν ή κυρία, προσηλοΰσα επ αύτοΰ
μετ’ ένδιαφέροντος τά βλέμματά της’ γιατί στενάζετε 
έτσι; μήπως δυσαρεστεισθε γιατί κερόίζω,

__ Άλλοίμονον! κυρία, ή αιτία ποΰ στενάζω είνε
πολύ σπουδαιοτέρα άπό τό παιγνίδι.

__ Σάς παρακαλώ, άν έχετε κάποιαν φιλίαν πρός έμέ,
νά μοΰ είπήτε τί έχετε.

Είς τάς λέξεις ταύτας λεχθείσας μέ τόνον αληθώς 
συγκινητικόν, ό Άννεκϊνος έκβάλλει δεύτερον στεναγμόν 
έκφραστικώτερον τοΰ πρώτου, ή δέ κυρία τον παρακαλεϊ 
θερμοτερον έτι νά τή έξηγήσγ τό αίτιον

— Δέν θά δυσαρεστηθήτε, κυρία, άν μάθετε, τό αί
τιον τών στεναγμών μου; μόνον ό φόβος μήν τό ειπήτε 
μέ κρατεί άκόμη.

— Έστε βέβαιος, φίλτατέ μου, ο,τι όήποτε και άν 
είνε, δέν θά σάς δυσαρεστήσω, ούδέ θά είπω είς κανένα 
τίποτε. ’Ομιλήσατε μέ δλην τήν άσφάλειαν.

— Ύπ’ αύτούς τούς όρους, θά ριψοκινδυνεύσω νά σάς 
ανοίξω τήν καρδίαν μου, κυρία

Καί τή ώμολόγησε μέ δακρυβρέκτους οφθαλμούς ποιος 
ήτο, τή διηγήθγ τι ήκουσε λεγόμενα περί τής καλλονής 
της, τόνέρωτα τόν όποιον ήσθάνθη δι’ αύτήν πρίν άκόμη 
τήν ϊδγ, τί τόν ύπηγόοευσε νά έπιχειρισθγ τό πάθος 
τοΰτο, καί δέν τή άπέκρυψεν ούδέ τό αίτιον τό όποϊον 
τόν έπεισε νά είσέλθγ είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ συζύγου της. 
Επί τέλους τής έζήτησε μυριάκις συγγνώμην διά τήν 
τόλμην του, καί τήν ϊκέτευσε νά εύσπλαγχνισθή τό αί
σθημά του, προσθέτων ότι άν δέν είχε οιάθεσιν νά τό·· 
συμμερισθή, νά μή τοΰ άρνηθή τούλάχιστον τήν χάριν 
νά τόν άφήσγ είς τήν θέσιν του, πλησίον της... Ω παρά
δοξος γλυκύτης ! ώ θαυμασία άγαθότης τών γυναικών 
τής Βουλόνης ! ποσάκις άνεδείχθητε αξιέπαινοι είς πα-

μίας τών έραστών σας. Διατί νά μή δύναμαι νά σάς έπαι- 
νέσω έπαξίως! Ή φωνή μου θά υμνεί άκαταπαύστως τούς 
έπαίνους σας .' Ή θελκτική Βεατρίκη, ήτις έθεώρει ατε
νώς τόν Άννεκΐνον, έν ώ τή ώμίλει, πεισθιΐσα περί όσων 
τή έλεγε, ήσθάνθη συναίσθημά τι τόσον ζωηρόν καί τό
σον ισχυρόν, ώστε άνέμιξε τούς στεναγμούς της μετά τών 
ίδικών του.

— Άγαπητέ μου φίλε, τώ λέγει μετά ταΰτα, ελπί
ζετε τά πάντα. Συνεκινήσατς. τήν καρδίαν μ.ου όσον δέν 
δύναμαι νά σάς έκφράσω. Ναί, έγείνατε κύριος τής καρ
διάς ταύτης, τήν οποίαν ούτε τά δώρα, οδτε αί έπιδει-

* / »y ’ ·κτικωτεραι φιλοφρονήσεις τών αςιεραστοτερων ευπατρι
δών, ήδυνήθησαν νά συγκινήσωσι μέχρι τοΰόε. Είνε 
ίδικήσας, φίλε μου’ μοΰ φαίνεσθε άςιος νά την αποκτή
σετε, καί σάς ύπόσχομαι οτι ή νύξ αύτη δέν θά πεοάση, 
χωρίς νά σάς δώσω αποδείξεις τοΰ έρωτος τον οποίον· 
μοΰ ένεπνεύσατε. Είσθε άξιος νά γείνετε εύτυχής, μεθ 
όσα έκάματε δι’ έμέ, καί θά γείνετε. Ή θύρα τοΰ θαλά
μου θά είνε ανοικτή τά μεσάνυκτα’ έλθετε νά μ’ εύρετε

νοντες άμφοτεροι τήν ώραν τής συνεντευξεως μετ ίσης 
άνυπομ.ονησίας.

Έν τούτοις ό Έγγάνος, έπανελθών έκ τοΰ κυνηγίου 
κατάκοπος, δειπνεί κατεσπευσμένος και κατακλινεται 
ένωρίς όπως άναπαυθή. Μετ’ ολίγον κατακλίνεται καί ή 
ώραία Βεατρίκη, καί άφίνει, όπως είχεν είπει, τήν θύραν 
τοΰ θαλάικου άνοικτήν. Ο Αννεκϊνος μεταβαίνει κατα-

διά τών δύο ίδικών της, τήν σφίγγει φιλίως, καί τόσον 
σφοδρώς συνταράσσεται ώστε έξυπνά τόν συζυγύν της.

— Χθές τό έσπέρας, τώ λέγει, δέν ήθέλησα ,νά σάς 
είπώ τίποτε, έπειδή είσθε πολύ κουρασμένος, άλλ’ είπέτε 
μου τόρα, σάς παρακαλώ, ποϊος τών υπηρετών σας σάς
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μαίνεται ό τιμιότερος καί πιστότερος όλων, καί ποιον 
άγαπάτε περισσότερον τών άλλων ;

— Διατί αύτή ή έρώτησις ; άγάπη μου, άπήντησεν ό 
Έγγάνος* δέν είξεύρεις οτι τόν Άννεκϊνον αγαπώ περισ
σότερον άπό τούς άλλους, καί οτι είς αύτόν έδωκα ό'λην 
μου τήν εμπιστοσύνην ; άλλά διατί μ' έρωτας ;

Ό φίλος μας άκούων τό όνομά του άπεπειράθη πολλά
κις ν’ άποσύρη τήν χεΐρά του μή άμφιβάλλων διόλου 
ότι ή κυρία. του ήθέλησε νά τόν προδώση* άλλ' ή ώραία 
Βεατρίκη τόν έκράτει τόσον σφιγκτά ώστε δέν ήδυνήθη 
ν’ απαλλαγή.

— Ιδού περί τίνος πρόκειται, έξηκολούθε* έπιστευα, 
όπως σεϊς, ότι ό Άννεκϊνος ήτον άξιος, περισσότερον παν
τός άλλου, τής ύπολήψεως σας καί τής έμπιστοσύνην 
«ας, άλλά τόρα είμαι βεβαία περί τοΰ έναντίου. Είμπο- 
ρούσατε νά φαντασθήτε ποτέ ό'τι σήμερον, έν ω είσθε εις 
τό κυνήγιον, θά είχε τήν αυθάδειαν νά μέ δμιλήση περί 
έρωτος, νά μοΰ κάμη αναίσχυντους προτάσεις ; Καί όμως 
εΐνε βεβαιότατου* καί διά νά σάς πείσω διά τών ιδίων 
«ας οφθαλμών, προσεποιήθην ότι συμμερίζομαι τούς «κό
στους του, καί τω ώρισα συνέντευξιν είς τόν κήπον, κάτω 
άπό τήν πεύκην, όπου θά εΰρεθή έςάπαντος τήν μίαν μετά 
τά μεσάνυκτα. 'Εννοείτε πολύ καλά ότι δέν σκοπεύω νά 
ΰπάγω είς τήν συνέντευζίν του. 'Αλλά άν θέλετε νά πρά- 
ξετε καλήν πράξιν, καί νά πεισθήτε περί τής απιστίας 
τοΰ επιστάτου σας, λάβετε ενα μεσοφούστανό μου και 
έ'να φακιόλι μου καί πηγαίνετε νά τόν περιμένετε* είμαι 
βεβαία ότι θά έλθη δίχως άλλο.

— Μ ένδιαφέρει πολύ νά μάθω όποιος είνε ό επιστάτη 
μου, καί ν' άλλάςω, τήν ιδέαν τήν όποίαν έχω δι’ αύτόν* 
διά τοϋτο δέν θ’ άφήσω νά μοΰ διαφύγη ή περίσταοις 
αΰτη. Πηγαίνω άμέσως* καί ζητήσας ψηλαφητεί έν με
σοφούστανον καί £ν φακιόλι, τά έφόρεσε οσον καλλίτερα 
ήδυνήθη, καί κατέβη είς τόν κήπον, όπου πεοιέμΐινε τόν 
Άννεκϊνον ύπό τό όρισθέν διά τήν συνέντευζίν δένδρον. 
Μόλις έξήλθε τοΰ θαλάμου, ή σύζυγός του ήγέρθη καί 
έ'τρεζε νά κλείση τήν θύραν. Ό θεός είξεύρει άν ό Άν
νεκϊνος, όστις ένόμισεν ό’τι θ'άποθάνη άπό τόν φόβον του, 
μάτην προσπαθών τόσην ώραν ν’ απαλλαγή τών χειρών 
τής κυρίας του, κατεθέλχθη έκ τοιαύτης λύσεως.

X

Ό κύο Στάθης έρχεται άπό τήν έπαρχίαν του είς Α
θήνας καί πηγαίνει ε’ις το ίδιον ξενοδοχεϊον οπού ζ.αι ό 
υιό; του φοιτητής.

Τρώγει, πίνει καί φεύγων έρωτά:
— Χρωστά τίποτα ό γίός μου ;
— Μικρά πράγματα, άπαντά μετά φιλοφρονεστάτης 

προθυμίας ό ξενοδόχος, 150 δραχμάς μό»*σ>·.
— Ά ! έτσι; τότε γράψε καί τά δικά μου.

—
— Γυναϊκα άπιστη, φωνάζει ό Άννεκϊνος πλησιάζων, Ό Άγαθόπουλος μεταβαίνει προχθές είς τήν ύπέρ 

•ποτέ δέν Οά έπίστευα ότι θά έδειχνες τόσην αχαριστίαν^ τής συλλογής βοηθημάτων διά τούς Αλεξανδρινούς πρό-

— Σήκω, φίλε μου, τφ λέγει ή Βεατρίκη, λάβε μίαν 
ράβδον καί πήγαινε γρήγορα είς τόν κήπον. Έκεϊ, προσ
ποιούμενος ότι όλα αύτά τά έκαμες διά νά μέ δοκιμάσης 
μόνον, άπό όσον μακθύτερα καί άν ίδής τόν σύζυγόν του 
άρχισε νά τόν ύβρίζης, ώς νά ήμην έγώ ή ιδία, καί κύτ- 
ταζε νά τοΰ ταΐς βρέξης όπως πρέπει. Εννοείς πόσον ώ
ραΐο* θά ήνε -ό παιγνίδι !

Ό Άννεκϊνος σηκόνεται καί πηγαίνει είς τόν κήπον, 
κρατών μακρόν σκουπόξυλ.ο. Ό Έγγάνος, άνυπομονών 
•ήδη, κατευχαριστήθη διότι τόν είδε,καί προχωρεί ώς διά 
νά τόν ύποδεχθή φιλίως.

είς τόσον καλόν ά'νθρωπον ώσάν τόν άνδρα σου. Μήπως
σοί πέρασε άπό τόν νοΰν ό'τι θά φανώ τόσον άνανδρος 
νά τόν άτιμάβω* βγάλτο άπό τά νοΰ σου, ό σκοπός μου 
ήτο νά σέ δοκιμάσω.

Μετά τάς λέξεις ταύτας ύψοΐ τήν ράβδον καί τήν κα- 
ταιβάζει έπί τής ράχεώς του. Ό Έγγάνος, τήν καρδίαν , .
έχων πλήρη χαράς διά τήν τιμιότητα τοΰ επιστάτου του, σάν κ’ έμένα' τότε θά γίνη σύγχυσις. Γράψετε, παρακαλώ: 
τοΰ έσυγχώρησεν ευχαρίστως τό δάρσιμον, άλλ’ έπειδήI Άτύνιγιος προσφορά Άγα,βοποΰ.Ιον φρ. 50.

δέν έπεθύμει νά ζαναφάγη καί άλλην, έτράπη είς φυγήν 
χωρίς νά εϊπη λέξιν. Ό Άννεκϊνος τόν κυνηγεϊ ζ.τυπών 
αύτόν καί φωνάζων :

— Είθε νά σέ τιμωρήση ό θεός διά τήν απιστίαν σου* 
άχ καί άν τό είπώ τοΰ κυρίου! Άν δέν τοΰ είπώ τίποτε, 
θά τό κάμω οχι διά σέ,ή όποια δέν αξίζεις καμμίαν χά
ριν, άλλά διά νά. απαλλάξω έκεϊνον άπό τοιαύτην λύπην.

Όταν ό Έγγάνος έπέστρεψεν εις τόν θάλαμον, τό* 
ήρώτησεν ή σύζυγός του άν ό Άννεκϊνος μετέβη εις τή* 
όοισθεϊσαν συνέντευξιν.

— Καλλίτερα νά μήν ήρχετο* διότι νομίζων ότι έχει 
νά κάμη μέ σέ, δέν άφήκε υβριν ποΰ δέν μοΰ τήν είπε, 
καί μοΰ κατέβασε καί τόσαις μπαστουνιαϊς ποΰ αί πλά- 
ταις μου είνε καταμελανιασμέναις. Είχα απορήσει πώς 
αυτός ό τόσον καλός νέος σοΰ είχε κάμει τέτοιαις προ
τάσεις διά νά μέ άτιμάση. Σκέπτομαι δέ τόρα ότι, ε
πειδή σέ βλέπει περιποιητικήν καί έλευθέραν μέ όλους, 
ήθέλησε νά δοκιμάση άν είσαι ενάρετος* έν τούτοις θά έ
πεθύμουν νά περιωρίζετο εις μόνας τάς ύβρεις.

— Κ’ έγώ έπίσης, άπήντησεν ή σύζυγος, καί εύχαρι- 
στώ τόν θεάν διότι δέν ταϊς έφαγα* δέν θά έγλύτωνα, 
βέβαι, τόσον εύθυνά οσον σεϊς. Άλλ’ άφ’ ού είνε τόσον 
τίμιος καί τόσον πιστός, δίκαιον είνε νά τόν άγαπώμεν 
καί νά τόν περιποιούμεθα.

— Βέβαια έπανέλαβεν ό σύζυγος, τοΰ αξίζει.
Άπό τοΰ έπεισοδιου τούτου ό Εγγάνος έπίστευσεν ότι 

έχει καί τήν σύζυγον τήν μάλλον ένάρετον, καί τόν επι
στάτην τόν μάλλον άφωσιωμένον το· κόσμου. Ή Βεα
τρίκη καί ό εραστής της έγέλασαν πολλάκις διά τήν πα
ράδοξον αύτήν σκηνήν. Ή τυφλή προκατάληψις τοΰ συ
ζύγου άφινεν είς αύτούς πάσαν έλευθερίαν. Καί έπωφε- 
λήθησαν αύτής έφ' όσον χρόνον ό Άννεκϊνος διέμεινεν έ* 
Φλωρεντία, όπόθεν άνεχώρησε μόνον όπως μεταβή είς 
'Ιερουσαλήμ.

Μαργεύλος.
(Έχ τών διηγημάτων TOO BOKARfOVK

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ.

σφυγας ’Επιτροπήν.
Δίδω 50 φράγκα, άλλά άνωνύμως....δέν θέλω νά 

φαίνεται τονομά μου.
— Πολύ καλά, ’^rott vjtoc, 50 φράγκα.
Ό Άγαθόπουλος μετ’ όλίγην σκέψιν:

ΤΑ ! όχι* είμπορεΐ νά εύρεθή καί άλλος Ανώνυμος


