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ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ
ΤΩΝ ΤΟΡΠΙΛΛΩΝ

'Υπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Ζώτου, άζιωματικού τού ελ
ληνικού ναυτικού, διατηρείται έν Πειραιεΐ καί ή σχολή και 

τά ολίγα έν αυτή μηχανήματα, καί αί άποθήκαι τών τορ- 
πιλλών έν ανθηρότατη καταστάσει.

Έν τή χώρα ταύτη,έν ή καί άπό τών χρόνων τού Δημοσθέ
νους οί λόγοι είχον μεγάλην ύψωσιν, τά δέ πράγματα άπεΐ- 
χον πάντοτε αυτών λεύγας τινάς, ή περί ής πρόκειται σχο
λή είναι καί αυτή φαινόμενον έκ τών ολίγων, άτινα άπό και
ρού είς καιρόν τίθενται φραγμοί κατά τού ρεύματος τών λόγων. 
’Αλλά καί ή δραστηριότης τού κ. Ζώτου, δστις έν πολλή με
τριοφροσύνη καί πλειοτέρα σιγή καταγίνεται όσημέραι εί; 
τήν βελτίωσιν τής άνατεθείσης αύτω έργασίας, είναι ικανόν 
δείγμα, δτι έν τή έπιδεικτικότητι καί πολυπραγμοσύνη τού 

ελληνικού χαρακτήρος υπολανθάνει καί φλέψ άγγλικής έργα- 
τικότητος.

'Ο κ. Ζώτος, ώς γνωστόν, διεδέξατο τόν απαιτητικόν ε
κείνον Δανόν, δστις διηύθυνε τήν σχολήν τών τορπιλλών, καί 
δστις κρίνας -άνεπαρκή τόν χορηγούμενον αύτώ όπό τής κυ
βερνήσεως μισθόν, έκρίθη καί αυτός άνεπαρκής, καί άπεπέμ- 
φθη· έκτοτεό κ. Ζώτος διευθύνει, ή δέ διεύθυνσίς του, ώς 
ήδυνήθημεν ν’ άντιληφθώμεν, άν δέν είναι δανική, είναι όμως 

ζωτιχωτάτη. Δυστυχώς τά πτωχά μέσα, άτινα παρέχονται 
τώ άξιολόγω άνδρι υπό τής κυβερνήσεως, καθιστώσι στενότε
ρου τόν κύκλον τής ένεργείας του, μόλις δέ ή σιδηρά αυτού 
θέλησις κρατεί έν άκμή τήν σχολήν, ήτις καί αυτή πρό 
πολλού έπρεπε νά κύψη, υπό τήν έπιδημικήν πλέον έδώ κατα- 

στάσαν νόσον, τόν μαρασμόν. Ή σχολή έπί παραδείγματι, 
εχει άνάγκην 28 άνδρών, ή κυβέρνησις τή παρέχει μόνον 14, 
ή σχολή ζητεί χρηματικόν ποσόν πρός κατασκευήν έδώ, ή 

ιτρομήθευσιν άλλαχού, μηχανημάτων, ή κυβέρνησις τή χορηγεί

μόνον τό ήμισυ, διά νά μην διαψεύσώμεν ποτέ τήν επικρα

τούσαν ιδέαν, δτι ΰ.ίαις μας ταΐς Αόν.Ιειαΐς ταΐς χάμνομεν 
πάντοτε μισαΐς.

Τό κατάστημα τών τορπιλλών (τήν λέξιν ναΰχ.Ιαστρον 
χαρίζω καί έγώ εις τόν κ. Αειβαδάν) διαιρείται κυρίως είς 
δύω διαμερίσματα- τό μέν πρώτον περιλαμβάνει τήν σχολήν 
έν η διδάσκονται προκαταρκτικά μαθήματα περί τής κα
τασκευής τής χειρίσεως και τών αποτελεσμάτων τής τορ- 
πίλλης, τό δέ άλλο συνίσταται έκ τών αποθηκών, έν αίς φυ
λάσσονται αί τορπίλλαι, καί έτερον υλικόν τού πολέμου.

Εντός δωματίου τετραγώνου, εΰρυχώρου καί υψηρόφου, οί 
τοίχοι τού όποιου αποτελούνται έξ έρμαρίων έν οίς διά τών 
υαλίνων θυρίδων βλέπει ό έπισκέπτης ποικίλα τήν κατα
σκευήν, τό μέγεθος καί τό σχήμα μηχανήματα, άτινα άμέσως 
αναγνωρίζει ώς άναγόμενα είς τήν ηλεκτρικήν έπιστήμην, 
κέϊται έπί δύω στήλων έρειδόμενος δελφίν σίδηρους, δστις ώς 
ό μυθολογούμενο; δούρειος 'ίππος, περικλείει έν έαυτώ τόν 
δόλον καί τήν καταστροφήν ό σιδηρούς αυτός δελφίν είναι ή 
τορπΙΛΛη, αί δέ πέριξ αυτής ήλεκτρικαί μηχαναί, ή δυνα- 
μίτις, τά έναύσματα, ή βαμβακοπυρίτις, τά σύρματα, είναι 
οί ύπασπισταί οί άκολουθούντες τήν Αυτής Μηδενιστικότητα, 

παντού δπου φέρει .τά βήματά της.
’Αλλά τί είναι τορπίλλη ; τί είναι ηλεκτρισμός; Είς τάς 

ερωτήσεις αύτάς, ιδίως τήν τελευταίαν, έγώ θά σάς άντηρώ- 
των: τί είναι διάβολος; τί είναι έρως; Καί τώρα ένθυμού- 
μαι δτι ό Σαμφόρ ώρισε τόν έρωτα ώς τήν προστριβήν δύο 
επιδερμίδων’ καί λοιπόν, έάν είς τήν λέξιν έρωτα άντικατα- 
στήσητε τόν ηλεκτρισμόν, θά έχετε τόν ορισμόν καί τούτου 1

Άλλ’ ήξεύρετε ποια τά άποτελέσματα τού ηλεκτρισμού, 
πόση ή δύναμις αυτού καί ποία ή έκτασις καί δικαιοδοσία 
του ; θά τρομάζητε άν σάς είπω οτι είναι ισόθεος, καί πά
λιν θά έπανακτήσητε, τήν ψυχικήν σας γαλήνην, όταν σάς 
βεβαιώσω, δτι είσορμήσας είς τά ουράνια βασίλεια υπέκλεψεν 
έκεΐθεν τό πύρ, τό φώς, τήν κίνησιν, τήν φωνήν καί μονονου-
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χί τήν δημιουργικήν δύναμιν, καί τοι έν πολλοί; άντικατέ- 
στησε καί ταύτην.

Καί φαντασθήτε ότι μίαν εσπέραν, καθ’ ήν Οά χάσωμεν 
τήν σελήνην κρυβεΐσαν είς τά νέφη τοΰ ουρανού καί Οά χά
σωμεν άκόμη τό μζάζ, κρυβεν εί? τήν γενειάδα τού δήμαρ
χοι) μας, αίφνιδίως Οά φωτισθώμεν άπό ένα //.Zixrptxdr φεγ
γάρι, πρός τά όποιον πλέον οί στΐχοί μας Οά έχουν σημασίαν 
δονκισσωτικήν, ουδέ Οά περιηγώμεθα εί? τό έξης καπνιζό- 
μενοι, ουδέ μέ τον άνθρακα Οά βιομηχανώμεν, καί, τό παρα- 
ραδοξώτερον,Οά ονομάζωμεν τούς πολέμους ημών ηλεκτρικούς, 
καί Οά έχωμεν νίκα?, εφόδους, πτώματα καί αυτοχειρίας α
κόμη ηλεκτρικά? ! Θά ζηλεύσουν δέ ουτω καί αυτοί οί μύρ
μηγκες τούς άθορύβους αυτούς σπαραγμούς μας.

Ό αιών αυτός είναι κατ’ έξοχή·/ αιών ηλεκτρικός : καί 
είναι μέν αληθές ότι ημείς εδώ καΟεύδομεν υπό τόν γλαυ
κότατου ουρανόν μας καί τάς ζωτικά? τοΰ ήλιου μας ακτίνας, 
καί ότι εί; την μαγικήν, πλήν άγρίαν ημών φύσιν, δέν έθέσα- 
μεν ακόμη χεΐρα βέβηλον είναι αληθές ότι τήν συγκοινωνίαν 
μα; κοσμοΰσιν άκόμη βουνά κρημνώδη, καί ποταμοί αγεφύ
ρωτοι, καί δάση πυρποληθέντα, παρά τούς κορμούς των ό
ποιων υπνώττομεν βαθέως, άλλ’ είναι επίσης αληθές ότι τά 
ηλεκτρικά ρεύματα, άτινα διατρέχουσιν όλον τόν άλλον κό
σμον, φθάνουσιν μέχρι; ημών, μάς άφυπνίζουσι, καί τότε μό
νον ένΟυμούμεΟα ότι μάς άπεκοίμισαν οί ούρείηοε λόγοι τοΰ 
κ. Ρηγοπούλου.

Ηλεκτρισμός, κύριοι κυβερνήται μας, καί ατμός, καί δρό
μοι καί σίδηρος επικρατεί είς τόν περισσότερον κόσμον· οί 
λόγοι υποχωροϋσιν όλονέν εί; τό κενόν, καί τόν χώρον κατα- 
λαμβάνουσιν οί πραγματισταί! εισαγάγετε μα; καί έδώ ο
λίγα πράγματα, ολίγα έργα, ολίγον θετικισμόν- φέρετε 
μας άτμόν καί σάς χαρίζομεν τόν Λαμαλάν, τήν Οεολο- 
γικήν σχολήν καί τούς ριζαριστάς ! κατασκευάσατέ μας δρό 
μ.ους καί σάς δωροΰμεν τόν Καζάζην, όλους τούς λογίου; καί 
όλους τούς συλλόγου; ! μετοχετεύσατέ μα; καί εδώ ολίγον 
ηλεκτρισμόν καί σάς προσφέρομεν τόν Σλήμαν, τήν Κλυται
μνήστραν καί ϊλους τούς αρχαιολόγους· δώσατε μας ζωήν 
νέαν, αίμ.α νέον καί μΰς διά νά κατεργασΟώμεν τόν σίδηρον 
καί πετάξωμεν τήν γραφίδα των καλαμαράδων! Όλίγηνζωήν, 
κύριοι κυβερνήται, όλίγην ζωήν.

'Π τορπίλλη είναι καί αυτή θυγάτηρ τοΰ ηλεκτρισμού 
καί έξήλθεν από τής κεφαλής αυτού, καθώς από τής κεφα
λής τοΰ Διός ή ’Λθηνά πάνοπλος. Είξεύρετε όμως πόσον άνω- 
τέοα είναι ή τορπίλλη τής Αθήνας; όσον ανώτερο; είναι ό 
κεραυνός τοΰ καρυοφιλίου* μόλην δέ τήν ποίησιν ήν σάς εμ
πνέει καί τήν ιστορίαν ήν σάς άναμιμνήσκει, προσπαθήσατε 
νά τό λησμονήσητε, καί γενήτε ηλεκτρικοί, εάν θέλετε νά 
σώσητε τήν ύπόληψιν τοΰ καρυοφιλίου.

*Π τορπίλλη, ώς είπον, έχει τήν μορφήν δελφίνος καί 
διαιρείται είς τρία μέρη· τό έμπροσθεν τών τριών τούτων 
μερών είναι πεπληρωμένον εκρηκτικών υλών, τό κέντρον 
αυτού, προωρισμένον νά πληρωθή ύδατος ίνα μή έν αποτυ
χία πέση εί; τάς χεΐρα; τοΰ εχθρού, αλλά βυθισθή, καί τό 
τρίτον περικλείει πλήρες καί τέλειον σύστημα μηχανής άτ- 
μοπλοίου, ήτις συνεχομένη διά σιδηράς ράβδου μέ τόν έλ.κα 
δίδει ταχύτητα 2.0— 24 μιλλίων τήν ώραν είς τόν σιδηρού·/ 
δελφΐνα.

Καί ίδού εκεί είς τήν ανοικτήν θάλασσαν πελώριον σκά
φος, οπερ φέρει εχθρικήν σημαίαν καί διευθύνεται πρός τάς 
άκτάς μας : είναι θωρηκτόν έκ τών ισχυρότερων: έχει θώ

ρακα δυνάμενον νά κρημνίση, βράχον τόν όποιον τυχόν συναν- 
τήση, καλύπτεται υπό πάχους σιδήρου 10—12 δακτύλιον, 
καί τά τηλεβόλα αυτού είναι ικανά νά κατασιγάσουν πάν 
όχύρωμα : καί καταπλέει όλονέν άμέριμνον καί ύπερήφανον 
τό θωρηκτόν. ’Αλλά λάμψις, ήτις φωτίζει τόν ορίζοντα όλον 
καί κρότος όστις συνταράσσει πάσαν τήν γήν, άναρπάζει τά 
βλέμματά μας πρός τόν θαλάσσιον εκείνον όγκον μετ’ ολίγον 
καπνός ζοφώδη; έπικαλύπτει τό σκάφος, τήν σημαίαν καί 
τούς ιστούς : καί ενώ έκθαμβοι άτενίζομεν πρός τά παράδοξα 
αυτά φαινόμενα, βαθμηδόν ή άτμώδης εκείνη καλύπτρα δια
λύεται υπό τοΰ πνέοντος ανέμου, καί οΰδέν πλέον διακρινεται 
έπί τής έπιφανείας τής θαΰ.άσσης· τό θωρηκτόν κατεποντίσθη 
αύτανδρον !

'II τορπίλλη έξεσφε'δονίσθη από τών άκτώντοΰΦαλήρου, 
ή καί άπό τορπιλοβόλου τινός κανονιοφόρου, υπό εμπείρου άν- 
δρός, όστις, διευθέτησα? πρότερον καταλλήλως τό πηδάλιον, 
ΰπολογίσας τήν άπόστασιν τοΰ θωρηκτοΰ, κανόνισα; ένα 
στρόφιγγα όστις θά συγκοινωνήση τήν θάλασσαν μέ τό κενόν 
τής τορπίλλη;, διά νά τήν βυθίση, ,έν περιπτώσει αποτυχίας, 
ρυθμίσας άκόμη τό σκοπόμετρον συνδεόμενον πρός όλα τά 
ανωτέρω, καί πρός τήν στιγμήν άκόμη τής έκρήξεως, έκίνησε 
απλώς μικρόν σκάνδαλον τοΰ τορπιλλοβόλου, καί έψιθύρησε 
είς τήν τορπίλλην άκατάλληλά τινα λόγια, ιόν τήν έννοιαν 
άντελήφθησαν μόνον οί σύν τώ θωρηκτώ καταποντισθέντες 
άτυχεΐς.

Δυνατόν όμως ή καταστροφή νά έπήλθε καί έκ τής προσ- 
κρούσεως τοΰ σκάφους έπί τορπίλλη; τίνος έκ τών λεγομένων 
αμυντικών, αίτινες ακίνητοι παρετάχθησαν καί εί; τά; άκτάς 
μας, συνεχομένων όμως πάντοτε δι’ ηλεκτρικού σύρματος 
πρός τό σημεϊον τό κεντρικόν όθεν διευθύνονται· τό τορπιλ- 
λιακόν τούτο φαινόμενον ολίγον έλειψε ν’ άποδειχθή διά τής 
άνατινάξεως είς τόν αέρα τών ήμετέρων θωρηκτών Γεώργιον 
καί 'Ό.Ιγεις, άτινα εισερχόμενα είς τόν λιμένα τοΰ Βόλου, 
προσέκρουσαν έπί δύω τορπιλλών καί τάς διέρρηξαν μάλιστα. 
Ευτυχώς αί τορπίλλαι έκεΐναι είχον τοποθετηθεί απλώς καί 
σύρμα δέν είχεν άκόμη τεθή έπ’ αυτών. "Αλλως τό πείραμα 
θά ήτο καί πΰρ άμα αυτοχειρίας τών θαλασσίων βασιλέων μας.

Ή τορπίλλη έφευρεθεϊσα υπό τοΰ VVliitehend,’όστις συνε- 
πλήρωσε καί τό μικρόν ημών ναυτικόν διά τοΰ συστήματος 
του, έτελειοποιήθη υπό τοΰ άγγλου Αέϋ, έξαρτήσαντος τό 
υποβρύχιον όπλον άπό τής θελήσεώς του, ούχί έν όσω τό 
κρατεί υποχείριον, άλλά καί αφού τό εκσφενδονίσει, ένώ ό 
πρώτος έφευρέτης, μετά τήν χειραφέτησιν αυτού, τό άφίνει 
είς τήν τύχην του. Μικρόν σύρμα συνέχον τήν τορπίλλην μέ 
τόν Λέϋ,καί καθώς νήμα κλωστή; τόν κυνηγόν μέ τόν γαμ- 
ψώνυχα αυτού ίέρακα, δέν άφίνει τόν τρελλόν διάβολον νά 
ένεργήση, κατά βούλησιν, άλλ’ άπό τής έλευθερώσεως αυτού 
μέχρι τής καταστροφής του, τόν διευθύνει ό ιδιότροπος άγ- 
γλος !

Καί τώρα τις άναγινώσκων τάς γραμμάς αυτά; δέν στρέ
φει Ολίγον όπίσω,καίδέν ένθυμεΐται τόν ένδοξόνμας Κανάρηνμέ 
τά πυρπολικά του ; Καί τί άλλο είναι ή τορπίλλη είμήχ/ποιγ- 
•Ιότο τελειοποιημένο'/ ; Αί γομώσεις, αί εμπρηστικά! ύλαι, 
τά έναύσματα, ή δυναμΐτις, τά αυτά' ό σκοπός καί τών δύο 
όμοιος· τά άποτελέσματά των άπαράλλακτα ! Καί μή λη
σμονήσητε, ότι ή μηχανή, ή ταχύτης, ή διεύθυνσις. ή έτοι- 
μότης, ή ψυχή άκόμη τοΰ μπουρλότου, τήν όποιαν στερείται 
ή τορπίλλη τοΰ Whitehead καί τοΰ Αέϋ, ήτον ό Κανάρης 
αυτός ! Καί όταν βλέπω σήμερον τόν τρόμον, 8ν ένσπείρει ή 
ιδέα τής τορπίλλη; εί; πάντα στόλον, μόλα τά ολίγα σχετι-

κώς αυτής αποτελέσματα κάί όταν βλέπω άκόμη περιρρεο- 
μένους άπό κρύον ιδρώτα τούς ναΰτας οίουδήποτε σκάφους 
είς τήν έμφάνισιν φυσσαλίδων έπί τής έπιφανείας τής θαλάσ
σης, διότι υποκάτω αυτών υποπτεύεται διερχομένη τορπίλλη, 
δέν έκπλήσσομαι οτι οί τοΰρκοι ναΰται έρρίπτοντο είς τήν 
θάλασσαν, όταν τό μπονρ.Ιύτο προσεκολλάτο είς τά πλευρά 
τών τρικρότων καί τών ναυαρχίδων των.

Καί σκέπτομαι άκόμη ότι οί καιροί δέν ήλλαξαν πολύ. 
Τότε εΐχομεν νά λογαρια σθώμεν μέ τούς τούρκους, καί τώρα 
ό αυτός λογαριασμός έπίκειτα· πρός έξόφλησιν, τότε ήγωνι- 
ζέμεθα ολίγοι πρός πολλούς καί τώρα ή αυτή υπάρχει δυσα- 
ναλογία είς τόν αγώνα, τότε τά ολίγα καί μικρά ημών σκάφη 
παρετάσσοντο κατά πολλών καί πελωρίων, τότε εΐχομεν 
μπουρλότα καί σήμερον έχομεν τορπίλλας.

Τί φρονείτε, κύριοι ύπουργοί μας ; έάν έπεδιδόμεθα είς τό 
όπλον αυτό, τό εΰκολώτερον, τό μάλλον όλιγοδάπανον, τό 
προχειρότερον, τό μή άξιοΰν ναυτικήν ικανότητα Νεύτωνο; 
ούτε Σεϋμούρ, καί σχεδόν κλέφτικον, άρματωλικόν, καθαρώς 
ελληνικόν όπλον, άπαιτοΰν μάλλον ετοιμότητα παρά συμβού
λια, μάλλον αποφασιστικότητα παρά υπολογισμούς, ανδρείαν 
ατομικήν μάλλον παρά έπιστήμην, ευφυΐαν παρά κρίσιν, τί 
φρονείτε, θά ήδυνάμεθά ποτέ ν’ άντιμετωπίσωμεν τόν τουρκι
κόν στόλον, στερούμενον όλων τών άνω πλεονεκτημάτων, ή 
μήπως δέν φρονείτε τίποτε ; Κόχ

------------ ---------------------------------

ΒΟΥΛΗ
3Βάδβατον — 27 Νοεμβρίου. 

Μία Φωνάρα—είς μάτην προσεπάθησα νά έξοφλήσω μέ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια ίίε άριΟ. 380)

— Χθές τήν νύκτα φίλος τι; τοΰ κυρίου μου ξένος έρρίφθη 
είς τήν θάλασσαν καί έπνίγη.

— Μόνος του;
— Ναί. ΤΗτο τρελλός.
— Λοιπόν ;
— Πρόκειται τήν πρωίαν ταύτην νά έρευνήσης όλους τούς 

αίγιαλούς, μήπως τόν έξέβρασέ που ή θάλασσα. Διότι ό κύ
ριός μου έπιθυμεΐ νά τόν θάψη μετά πομπής.

— Καί άν δέν τόν εύρω;
— Είναι αληθές ότι είσαι πολύ επιτήδειο; δύτης ;
— Καθώς μέ λέγουν, είπεν ό Σκιάχτης σεμνυνόμενος.
—■ Άλλ’έχεις καί άλλον σύντροφον είς τήν τέχνην ταύτην;
— ’Έχω πολλούς.
— 'Υπάρχει κανείς έδώ τώρα ;
— Είς τό καπηλεΐον ;

λεπτότερα·/ τινά παραμοίωσιν—μία Φωνάρα τής Καρυστίας 
βρυχάται άριστείας περιέργου; ένεργηθείσας έπί τη ευκαιρία 
τής συστάσεως ενός σχολείου.

‘II Φωνάρα τρομάζει μέ τή φωνή τη; καί τό θεωρεΐον μας 
άκόμη έν τώ όποίω τοποθετοΰσι, πρός τιμήν τής δημοσιογρα
φίας, τούς αντιπροσώπους της, διά πάν άλλο παρά διά νά 
άκούωσι· τούς θέτουν έκεΐ χάριν τής τυπικής ευπρεπείας τής 
Βουλής, ιός τά παράθυρα έκεΐνα, άτινα σχηματίζουσίν έξω
θεν μόνον χάριν τής έξωτερικής εΰρυθμίας, άν δέ είσέλθητε 
έντός τή; οικίας είς μάτην τά αναζητείτε.

Άλλά μή νομίζετε ότι καί ή όρασι; δύναται άκόπως νά 
έντρυφήση είς τάς φωτεινά; φαλάκρας τών βουλευτών άν 
διά νά άκούωμεν, εϊνε ανάγκη νά συνδεθή τό θεωρεΐον μας 
πρός τήν αίθουσαν διά τηλεφώνου, μά τήν αλήθειαν, τήν ό
ποιαν έκήρυττεν άπό τοΰ βήματος ή Φωνάρας πρέπει διά νά 
βλέπωμεν, νά μεταχειριζώμεθα τηλεσκόπια· ώπλισμένη τότε 
ή ορασίς μας καί διαυγής, δέν θά υττέκυπτεν είς τήν έπήρειαν 
τή; όπταπάτης, δέν θά ένόμιζον συχνά π·υκνά ότι παρίστα
μαι πρό τών νευροσπάστων τοΰ Φασουλή, θά άνεκαλύπτομεν 
αμέσως ότι τό βώδι έκεΐνο εΐνε ό Πετιμεζάς, ή χωρίστρα έκείνη 
ό Πετσάλης, έκείνη ή κομψή βίτσα ί νεαρός Τριγγέτας, έ
κεΐνο τό γεράκι ό ΑΙεσσηνέζης, τό ε'/σινγτ'α παραχα.Ιώ ο 
Πρόεδρος, καί ή Φωνάρα ό Παπαγεωργίου. —-ι

Καί προ; τούτοι; δέν θά έκάμνομεν τόσον αργά λόγον 
περί τής άνά πάσας τά; συνεδριάσεις ήδυποθεστάτης |
ταριϊίς έπί τοΰ έδωλίου του, ώς έπί τουρκικού σοφά, τοΰ 
χρυσοκόμη υπουργού τής Δικαιοσύνης, σταυροΰντο; τάς χεϊ- 
ρας του ακριβώς όπισθεν τής κεφαλής του, ώς νά είναι έτοι
μος νά τραγουδήση κανένα γιαρε πρός τινα άπέναντι αυτού ί 
ίσταμένην Κιρκασίαν καλλονήν άλλά συνήθως τούς τουρκι- Π 
κούς γιαρέδες, τούς όποιους όνομάζομεν ύιαχοπάς, άπευθύνει Π 
οΰχίπρός Κιρκασίους, άλ.λά πρός τούς Κιρκασίους,—τή; άντι- '

ί
Λ

— Ναί !
— 'Υπάρχει είς.
— Κράξε τον.
— 'Ο Σκιάχτης έκραξε.
— Μορώζη! Μορώζη ! έλα έδώ.
Άνήρ υψηλός τό άνάστημα ήγέρθη άπό τής Οέσεως, έν ή 

έκάθητο καί έπλησίασε πρός τούς δύο συνδιαλεγομένους.
— Τί μέ θέλετε ; είπε.
— Σέ θέλει ό Μαύρος έδώ.
— Κάθισε, Μορώζη.
'Ο Μορώζη; έκάθισε.
— Σήμερον τήν πρωίαν, είπεν ό Μαύρος, θά υπάγητε καί 

οί δύο μέ τήν λέμβον σας νά έρωτήσητε είς όλους τούς αίγια
λούς τοΰ κόλπου τής Βενετίας, μήπως ευρητέ που έν πτώμα 
πνιγμένου. Καί άν δέν τό εύρητε, τότε Οά άναζητήσητε είς 
τό βάθος τής θαλάσσης, μήπως έμεινεν είς τόν πάτον.

— Καί διατί θά τό κάμωμεν αυτό ; είπεν ό Μορώζης.
— Διά νά κερδήσητε πενήντα φλωρία, τά όποια θά σάς 

δώση ό αΰθέντης μου.
Άκούσας ό Μορώζης τά φλωρία, ουδ’ έσκέφθη νά έρωτήση 

τίς ήτο ό αΰθέντης ούτος, καθώς ό Σκιάχτης είχε πράξει.
— Άλλ’ ή έπιτυχία τούτου είναι δύσκολος, είπεν 6 Σκιά

χτης σείων τήν κεφαλήν.
— Διατί; είπεν ό Μορώζης. Δέν βλέπω δυσκολίαν.
— Πού νά εϋρωμεν ήμεΐς πτώμα ανθρώπου είς τόν πάτον ;
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πολιτεύσεως, καί πάντοτε έν τοιαύτη άπαραμειώτω στάσει.
Σήμερον μάλιστα, δτε ή έπερωτική φουρτούνα απειλεί 

μόνον τδ σκάφος τοΰ υπουργού τής Έκπαιδεύσεως, κατορ- 
θώ νά διακρίνω δτι πάσαν τήν άχρόσεχτοτ προσοχήν τον, ως
Οά έλεγε ποιητής αγαπών τάς τοιαύτας αντιθέσεις, κα- 
ταναλίσκει όχι ή συζήτησις, άλλά τό ακριβώς απέναντι τού 
ίδικοΰ μας θεωρεΐον, δπου έγκαθιδρυθέν έν βαθύ βαθύ κό- 
κινον, ώς ή κόλασις, πτερόν, καθοδηγεί εις τήν άνακάλυψιν 
καί άλλων έκεΐ πέραν κολάσεων οφθαλμών. . .

Δύο παππάδες έστοιχημάτισαν εις ένα χωριό τής Καρυ
στίας· δ ένας έλεγε: θά συστηθή έόώ πέρα σχολεΐον! δ άλ
λος·. δέν θά συστηθί,! Τό στοίχημα ήτο ύεχατρια έχατον- 
ΰώύεχα. Τό σχολεΐον ιδρύεται, καί μετρώνται τά χρήματα 
εις τό χέρι τού χερύισρύνου.

Αυτή είναι ή ύπόθεσις τήν δποίαν παραλαβούσα καί άγνοώ 
τινι τρόπω,—διότι σάς είπα στερούμεθα τηλεφώνου,— άνα- 
πλάσασα καί μορφώσασα ή αρκούδα, έπέρριψεν ώς μομφήν 
κατά τού κ. Λομβάρδου, χορεύουσα και σειούσα τάς χείρας 
ώς νά έπαιζε ντίφι.

Καί ιδού δ έτερος τής Καρυστίας. δ κ. Ιίοντόσταυλος, 
παρερχόμενος διά νά άποκαλέση, ψεύστην τόν άζιότιμον προ- 
λαλήσαντα,— έν τή κοινοβουλευτική πολιτεία συνεβιβάσθη, 
βλέπετε, έζαίρετα, τό ψεύδος πρός τήν τιμήν,— καί δ άλ
λος άναμένων νά διαψεύση τόν διαψεύσαντα, καί ουτω καθε
ξής, μέχρι τής έβδομης εσπερινής ώρας δτε τό άλληλοφά- 
γωμα τών βουλευτών αρχίζει νά διαψεύδεται άπό τούς κνι- 
σμούς τού στομάχου, ύποδηλοΰντας οτι μέ τέτοια φαγώματα 
δέν χορταίνουν.

Ή χαριεστέρα δέ οψις τών συνεδριάσεων τού Σαββάτου 
είναι αί άπό τού βήματος ίδιαίτεραι αντεγκλήσεις τών επαρ
χιακών άντιπάλων πρός άλλήλους, αΐτινες δύνανται νά κλη-

θώσιν οίχυγενειαχαί. Φαντασθ·αβ0ρί^τύπωσιν τήν δποίαν 
θά σάς έπροξενούσε άνδρόγυνον, τό δποίον, αιωνίως καί κατ’ 
έξοχήν γχρινιύριχο, άντί νά μανταλώνεται καί νά τρυπώνη 
μακράν πάσης άδιακρί-.ου άντιλήψεως κατά τάς περιόδους 
τής γκρίνιας του, συνηθίζει νά βγαίνη ’ς τό μπαλκόνι γιά νά 
τά λέη. Απαράλλακτοι ήνε καί αί πολίτικα! διαμάχαι τών 
αξιότιμων βουλευτών Καρυστίας περί τών δεκατριών εκατόν 
δώδεκα — τί τά θέλετε, δ θόρυβος έγινε, διότι είναι γρου
σούζης δ άριθμός 13—τών αξιότιμων βουλευτών Ι'ορτυνίας 
περί τού υπηρέτου τού Λαμπρινοπούλου, τών άξιοτίμων βου
λευτών Ιθάκης περί τών σπητιών τής νήσοτ των, καί τών ά
ξιοτίμων βουλευτών Ήλίας περί Στεριοπούλου, δστις άπό 
τοσούτων συνεδριάσεων πλέει ’ςτά άνοικτά δ δυστυχής, χω
ρίς νά εύρη άκόμη, καίτοι Στεριόπουλος, στεριά γιά ν’ άράξη,.

Έγένε ο πολύς περί δασκάλων λόγος, όλίγος δέ καί περί 
καλογήρων άλλά τί άντίθεσις ! οί δάσκαλοι παρέστησαν ώς 
μάρτυρες τής Παιδείας έπί τής άρχής τοΰ διώκτου Λομβάρ
δου· οί δέ καλόγηροι, ώς όργανα τής αμαρτίας καί τού Σα
τανά, διά νά όμιλήσωμεν έπί τό Μακρακικώτερον. Έλέχθη- 
σαν τών δασκάλων απολύσει; καί μεταθέσει; καί άδικίαι καί 
πιέσεις· τών δέ καλογήρων δωροδοκίαι, καί άντιστάσεις, καί 
ραδιουργία», καί γυναικομαζώματα· παραπέμπω είς τά λε
χθέντα υπό τού κ. Λομβάρδου έπί τής γνωστής ύποθέσεω; 
τών χειρογράφων τών Μετεώρων. '11 λυγδωμένη ρεδεγκότα 
τού πτωχού διδασκάλου κρύπτεται ύπό αισχύνης, ένω τά 
ράσον κρύπτει τήν αισχύνην αΰτή είναι ή διαφορά.

Συνεζητήθη άν τό δικαίωμα τού παύειν τούς δημοδιδα
σκάλους είναι παρά τώ ύπουργω απόλυτον, ή ύπόκειται είς 
περιορισμούς. Ό κ. Δεληγιάννης ύποστηρίζει δτι άπό τής

υπουργεία; του έπείσθη ό'τι δέν είναι,-απόλυτον τό δικαίωμα. 
Έξοδεύει δέ μισήν ώραν είς έπιχειρήματα δέκα λεπτών τό 
πολύ, άπαξ μόνον διακοπείς ύπό τού άπαραιτήτου, Κύριε 
χρόεόρε τόν .Ιόγον ! τού Παλαμήδη, άπαραιτήτου πλέον είς 
τούς λόγους τού Δεληγιάννη, δσω καί ή μακρηγορία του. Ό 
κ. Μίλησις πρώτην φοράν άναβαίνει τό βήμα έν τή παρούση 
συνόδω διά νά υποστήριξή μέ τήν οξυτάτην φωνήν του τά 
εναντία, περί τού μή περιωρισμένου δικαιώματος. *0 κ. Μί- 
λησις άνομολογείται ώς είς τών εΰφραδεστέρων ρητόρων μας· 
έν τούτοι; εξομολογούμαι ό'τι πρώτην φοράν άκροασθείς αΰ
τού δεν ήδυνήθην είσέτι νά διακρίνω τόν μίτον τής εΰφραδείας 
του· καλλίτερα διέκρινα τήν μύτη του· έλπίζω είς τό μέλλον.

'Ο υπουργός τής Παιδείας προΰμάχησε κι' έκεΐνος φυσικά 
υπέρ τού άπολύτου. Ποία γοργότης λόγου ! είνε έν είδος Σου- 
ρή τού βήματος.

Άλλ’ ακούσατε διά νά γελάσετε, ποίαν σημασίαν λαμ- 
βάνουσιν αί λέξεις έν τή έπισήμω γλώσση τών οργάνων δ 
Λομβάρδος άπαντών είς έπερώτησιν περί τών διδασκάλων, 
τούς όποιους, έπαυσε μάς αποκαλύπτει ό'τι άν ή φράσις χρός 
χατα.Ι.Ιη.Ιοτύραν τοχοθέτησιν, ή τεθεΐσα είς τινα έγγραφα 
άπολύσεως δημοδιδασκάλων, δέν έξετελέσθη, είνε διότι έ- 
γράφη μόνον όσον ή άπόλυσις έγένετο χωρίς αιτίας, πρός 
διάκρισιν τών άλλων τάς όποιας εΐχε προκαλέσει μία αιτία !

Κουτρούλης.
------ — » »ο8Ρ '(-~°------- -

ΧΡΟΝΙΚΑ
Άπόψε παρατηρήσατε τήν ήμερομηνίαν τού φύλλου, πα-

ρασταθήσεται έν τφ Θεάτρω ’Λθην&ν δ φοβερός Μάχρχεβ 
τού Σαίξσπηρ. "Αν δέν άπατώμεθα, πρώτην φοράν τό κατα
πληκτικόν αΰτό δράμα παριστάνεται έπί ελληνικής σκηνής, 
ίσως διότι δέν ύπήρχεν ελληνική μετάφρασις. "Αλλον λόγον 
δέν θέλομεν νά άναφέρωμεν, διότι συνήθως οί "Ελληνες ηθο
ποιοί πρό οΰδενός δραματικού χαρακτήρας πτοούνται.

Τό πρόσωπον τού Μάχρχεθ ύποδύεται δ θιασάρχης κ. 
Λεκατσάς. Καί πάντες θά έχωμεν τήν περιέργειαν νά κρί- 
νωμεν άν καί πρό τού .Μάχρχεθ άρμόζωνται τόσον καλώς αί 
ίδότητες τού'Ελληνος καλλιτέχνου,όσον καί πρός τόν"^π^ετ.

Τό δράμα είνε μεταφρασμένον ύπό τού κ. Βικέλλα, είς 
γλώσσαν ρωμαλέαν καλλιτεχνικήν, χωρίς παρακειμένους καί 
υπερσυντελίκους, χωρίς Θερειανούς καί δευτέρους μέλλοντας.

Αί σκηνογραφία! πάλιν νεώταται, άκτινοβόλοι καί όλη 
ή διασκευή τού δράματος γνησίως έΐγ^έζιχη.

Οί ηθοποιοί σχεδόν όλοι Οά λάβωσι μέρος, διότι δ θίασος 
τώρα είνε έκ τών ίσχυροτέρων ελληνικών θιάσων άοαύ καί δ 
κωμωδός χαρακτήρων κ. Ααζαρίδης, μετά τής άμιμήτου 
καί χαριτωμένης είς τά πρεσβυτικά πρόσωπα κυρίας του, 
προσεχώρησεν είς τόν θίασον καί δ διά τάς λεπτάς κωμωδίας 
κάλλιστος κ. Ζάνος.

"Ας έλπίσωμεν λοιπόν ότι τό θέατρον θά είναι πεπληρω- 
μένον· κυρίως δέ ας έλπίσωμεν ότι οί κύριοι ίδιοκτήται τών 
θεωρείων θά προσέλθουν οίκογενειακώς, καθόσον άπό τοΰδε 
σάς προειδοποιούμε ν ότι θά ταραχθούν αί σχέσεις τού Μή 
Χάνεσαε μετά τοΰ ώραίου φύλου.

Λυπούμεθα πολύ διότι, τό περί Λουί Μπλάν άρθρον, άν 
καί εγκαίρως λαβόντες δέν κατορθώσαμεν νά δημοσιεύσωμεν 
σήμερον, προστοιχειοθετηθείσης άλλης όλης. Διά τούτο θά 
τό έχωμεν εί; τό φύλλον τής Πέμπτης.

Πρέπει νά γυρίσωμεν βουτούντες δλην τήν θάλασσαν τής Βε
νετίας. Ό διάβολος ειξεύρει άν δέν τό έφαγε καμμία φώκη.

— Τέλος θά βάλωμεν τά δυνατά μας, είπεν δ Μορώζης.
— Καί άν δέν τό ευρωμεν, ήρώτησεν δ Σκιάχτης τόν 

Μαύρον, δέν θά μάς δώση δ αΰθέντης σου τά πενήντα φλωρία ;
— ’Εννοείται, δχι, είπεν δ Μαύρος· μ.όνον τόν αρραβώνα, 

δπού σά; δίδω έγώ άπόψε.
Καί έκβαλών έκ τής ζώνης του βαλάντιον έτίναξεν επί 

τής τραπέζης τά περιεχόμενον αΰτού.
— ’ΐδού δέκα φλωρία, είπε· τά πέντε διά σέ, Σκιάχτη, 

καί τά πέντε διά τόν Μορώζην. Ιδού καί έν φλωρίον περι- 
πλέον διά νά πίητε. Άλλά μή πίνετε άπόψε παραπολύ· διότι 
θά έχετε τό πρωί έργασίαν.

— Δέν δύναμαι ποτέ νά βουτήξω είς τήν θάλασσαν χω
ρίς νά έχω πιει πολύ, είπεν δ Σκιάχτης.

— Οΰδ’ έγώ, είπεν δ Μορώζης.
— "Οπως θέλετε- άλλά νομίζω δτι έν ολωρίον σάς άοκεΐ 

δι’ άπόψε.
— Βέβαια μάς άρκεΐ, είπεν δ Σκιάχτης.

'Ο Μαύρος ήγέρθη.
— Λοιπόν κάμετε, δπως ειξεύρετε. "Αν ευρετε τόν πνιγ- 

μένον είναι καλά. Θά κερδίσητε πενήντα φλωρία. ’Άν δέν 
τόν εύρητε, πάλιν ικανοποιημένοι είσθε. Σάς υπόσχομαι καί 
νέον κέρασμα έκ μέρους τού αΰθέντου μου.

— Άλλά τί διάβολον συμφέρον είμπορεΐ νά έχη δ αΰθέν
της σου άπό ένα πνιγμένου· είπεν δ Σκιάχτης.

— Αΰτός ειξεύρει· εί; έμέ φαίνεται αΰτό μανία, εΐπεν δ 
Μαύρος.

— Δέν μέ γελάς έμέ, είπεν δ Σκιάχτης.
— Σέ βεβαιώ, δέν εΐξεύρω τίποτε, άπήντησεν δ Μαύρος.
Καί έξήλθεν καταλιπών τού; δύο δύτας. Καί δ μέν Σκιά

χτης έβασάνιζε τήν φαντασίαν, δπως μαντεύση τό έλατήριον 
τής παραδόξου ταύτης παραγγελίας· δ δέ Μορώζης ήρίθμει 
καί πάλιν ήρίθμει τά ένδεκα φλωρία.

— Φέρε οίνον, Κοκκινοϋ ’. έκραξεν δ Σκιάχτης.
'11 Κοκκινοϋ έφερεν οίνον.
— Τί σάς ήθελεν αΰτό; δ Μαύρος ; ήρώτησεν.
— Νά μή έπεμβαίνης, γραία Κοκκινού, είς τάς υποθέσεις 

μου, εΐπεν δ Σκιάχτης. ‘Η δουλειά σου είναι νά πωλης οίνον. 
Φέρε καί άλλην οιάλην. ’Ελάτε, φίλοι, νά σάς κεράσωμεν, 
έκραξε πρός δμιλόν τινα έκ τών πελατών τού καπηλειού.

Δύο ή τρεις έξ αΰτών ήγέρθησαν έκ τής θέσεώς των καί 
μετέβησαν πρός τούς δύο δύτας.

Συνέκρουσαν τά ποτήρια.
"Επιον γενναίως έκείνην τήν έσπέραν. Τό ενδέκατον φλω

ρίον τού Μαύρου, μόλις έξήρκεσε.
"Οτε είχε παρέλθει τό μεσονύκτιον καί οί δύο δύται είχον 

μεθυσθή έντελώς, είπεν δ Σκιάχτης πρός τόν Μορώζην.
— Δέν επιθυμείς ίν θαλάσσιον λούτρόν ;

— "Οχι, άπήντησεν δ Μορώζης.
— Έγώ ήθελα νά έβουτοΰσα.
— Τοιαύτην ώραν ;
— Μέ τό πυροφάνι, είναι ώραϊον.
— Άλλά προτιμώ τό κρασολουτρόν τής Κοκκινούς.
— Καλόν είναι, άλλά κοστίζει.
— "Οχι τόσον ακριβά, είπεν δ Μορώζης.
— Διά νά γείνη καθώς πρέπει, δέν άρκούν τά δέκα φλω

ρία τού Μαύρου.
— Πώς δηλαδή ;

— Νά χύση ή Κοκκινού δέκα βαρέλλας κρασί μέσα εις 
ένα κάδον, καί νά βουτήξωμεν καί οί δύο έκεΐ μέσα.

— Πώ πώ πώ !
— Τά κάμωμεν ;
— Λυπούμαι τά πέντε φλωρία μου.
— Λοιπόν, τότε θά κάμωμεν τό άλλο, είπεν δ Σκιάχτης·
— Ποιον άλλου ;
— Νά ύπάγωμεν νά βουτήξωμεν είς τά μαθημένα μας.
— Άλλά μέ τέτοιο μεθύσι !
— Τόσον καλλίτερα ! Σήκω, είπεν δ Σκιάχτης, βιάζων 

τόν Μορώζην νά έγερθή.
— Είσαι παράξενος, άλλ’ άς είναι, είπεν δ Μορώζης.
— θά άνάψωμεν τό πυροφάνι νά κυττάξωμεν δι’ αΰτού 

τόν πνιγμ.ένον, είπεν δ Σκιάχτης. Καί άν τόν ευρωμεν. θά 
συνθηκολσγήσώμεν.

— Μέ ποιον ;
— Μέ τόν Μαύρον καί μ’ έκεΐνον δπού τόν έστειλε. Νο

μίζεις ότι θά τόν δώσω διά πενήντα φλωρία; εΐπεν δ Σκιά
χτης, θέλων νά κεντήστ, τήν χορδήν τής φιλαργυρίας παρά 
τώ Μορώζ.

— Καλά λέγεις. Αΰτή είναι δουλειά πού σηκώνει.
Καί έξήλθον έκ τού καπηλειού. Διευθύνθησαν πρός μικρόν 

τινα νεώσοικον κείμενον έπί τής έγγύς προκυμαίας. 'Ο Σκιά
χτης έξέβαλεν έκ τού θυλακίου του τό κλειδίον καί ήνοιξε 
τήν θύραν. Ισχυρά οσμή πίσσης καί ασφάλτου προσέβαλε τήν 
όσφρησίν των. Ό Μορώζης άνήψε διά πυροβόλου κηρίον τι 
καί έλαβεν έκ τού ένδον τού νεώσοικου δύο κώπας, αρκετόν 
δαδίον καί μίαν σιδηράν έσχάραν κυρτήν έχουσαν μακράν καί 
καμ.πύλην λαβήν, ήν οί άλιεΐς ονομάζουσι Jriyoyd /'i.

’Έσυραν λέμβον τινά προσωρμισμένην είς τήν προκυμαίαν, 
έπέβησαν έπ’αΰτής, έθηκαν τάς κώπας έπί τών σκαλμών καί 
άπεμακρύνθησαν τής προκυμαίας κωπηλατοΰντες.

'Ο Μορώζης ήτο πολύ εύθυμος, άν καί άκων έβιάσθη νά 
μετάσχη τής εκδρομής ταύτης.

'Ο δέ Σκιάχτης ήτο σκυθρωπός καί έμορμούριζεν άδιαλεί- 
πτως.

— Πενήντα φλωρία ! έλεγεν άπό καιρού είς καιρόν’δ 
Μορώζης.

— "Εν πτώμα ! έλεγε μεταξύ τών οδόντών δ Σκιάχτης·
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Έν Μιτιλήνή άπεβίωσε τόσον νεαρά καί τόσον πολυφίλητος 

έξ έπίλοχίου πυρετού ή σύζυγος τοΰ κ. Γρηγορίου Βερναρδά- 
κη καί άδελφή τοϋ τρυφερού πιιητού καί αγαπητού έν Αλε
ξάνδρειά δικηγόρου κ. Νίκου Καμπα.

Πόσον εόχεΟχ άκόμη άνατολΐται ! "Ο,τι γίνεται έν Κων- 
σταντινουπόλει ό'τχν άδιαθετήση δ Σουλτάνος, ποϋ δέν μπο
ρεί νά μάθη, κάνεις την αλήθειαν, τό αυτό συμβαίνει καί έδώ 
jxe την άσθένειαν τού κ. Κουμουνδούρου.

Έρωτας τρικουπικόν, άν μέν είναι καλός κάγαθός σοΰ 
λέγει :

— ΤΑ ! είναι πολύ κακά !
"Αν δέ τύχη ολίγον γίνος, σού άπαντα :
— ϊεύρεις, ημείς δέν τολμώμεν καί νά έρωτήσωμεν, ρκ-/,- 

πως παρεξηγηθώμεν. ’Αλλά . . . νομίζω ότι δέν πάει καλά.
Έρωτας κουμουνδουρικόν, άν μέν είναι έκ τών σοβαρών, 

σέ διαβεβαιοϊ ότι
— Εκτός κινδύνου είναι.
"Αν δέ ολίγον θερμοκέφαλος :
— Μεθαύριο, σοί άπαντά, έλα σ’ τή Βουλή νά τον άκού- 

σγ,ς.
Καί αυτοί οί ίατροί είναι διγρημένοι εις πο.ΙιτιχοΙ·ς ιατρούς 

καί μή τοιούτους.
Μή νομίσητε ότι οί μή τοιοϋτοι είναι στρατιωτικοί.
Πολιτικοί είναι οί ίατροί τοϋ κόμματος.
Μή πολιτικοί οί ριή άνήκοντες είς κόμμα, οί καθαροί έπι- 

στήμονες
Φαντασθήτε τώρα ιατρικόν συμβούλων έξ ιατρών τών δύο 

ριερίδων καί φαντασθήτε άκόμη τί κωμωδίαν μπορούσε νά 
γράψη ό Μολιερος, άν ύπήρχον είς τόν καιρόν του Κουμουν- 
δοϋρος καί Τρικούπης.

πού νά εύρω Sv πτώμα ; Δέν δύνανταί τις νά κλέψη άπό τό 
νεκροταφείου έν ;

— Τί μουρμουρίζεις, φίλε μου ; ήοώτησεν ό Μορώζης.
— Τίποτε.
Καί μετ’όλίγον έπανέλαβε τόν ακατανόητου μονόλογόν του.
— Πενήντα φλωρία, είπε πάλιν δ Μορώζης.
— Πενήντα φλωρία, έψέλλιζεν ό Σκιάχτης. Δέν είναι 

ανόητου νά φονεύση τις τόν σύντροφόν του, διά πενήντα φλω
ρία ; Άλλά πώς νά ζήση τις ; Ούτε άπό τόν διάβολον δέν 
δύναται να δανεισθή πενήντα φλωρία. "Εχω τριάντα χρό
νους οπού ζώ, ώς φώκη, υποκάτω είς τήν θάλασσαν, καί ποτέ 
μου δέν απέκτησα πενήντα φλωρία.

— Τί όμιλεϊς μόνο; σου, Σκιάχτη, σύντροφέ μου; είπεν ό 
Μορώζης.

— Τίποτε, φίλε μου, ό διάβολος νά μάς πάρη, άπήντη- 
σεν ό Σκιάχτης.

Καί έξηκολούθουν έλαύνοντες τάς κώπας.

— 'Η γραϊα Κοκκινού έχει δυνατόν κρασοβάρελου, είπεν 
δ Κόκκινης. Καί κρίμα, δέν έπείραμεν μαζύ μας μίαν φιάλην.

'Ο Σκιάχτης εκ «δεν όπό τήν πρώραν τής λέμβου καί έξή- 
γαγεν ξυλίνην βαύκαλιν.

— Πίε, φίλε μου Μορώζη άπό τήν πλώσκαν, είπε. Μού 
έπερίσσευσε προχθές τούτο τό κρασί.

'Ο Κόκκινης έλαβε τήν πλώσκαν καί έπιεν :

Ου/ ήττον ή ανεξάρτητος κοινωνία έξεδήλωσε πολύ ένδια" 
θέρον διά τήν υγείαν τού αρχηγού τής άντιπολιτεύσεως. Τό 
δό κόμμα του άφ’ ής ήσθένησε, τόν περιστοιχίζει ώς τέκνα 
τόν πατέρα. Παρετηρήθη πολύ ή έλλειψις στοιχειώδους άβρό- 
τητος τού κ. πρωθυπουργού, μή έπισκεφθέντος τόν άσθενοΰν- 
τα προκάτοχόν του. 'Ο κ. Δεληγιάννης έξετέλεσε τά καθή
κοντα αυτά όχι πλέον τυτικώς, άλλά μετά φιλικού ’πόνου. 
Οί βασιλείς επίσης μετά πολλοϋ ενδιαφέροντος πληροφορούν
ται πάντοτε περί τής υγείας τού ασθενούς, όοτις ευτυχώς ευ- 
ρίσκεται έκτος κινδύνου.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Ο ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ TOT Κ. ΠΟΛΙΤΟΤ 

'II προσθήκη τού μαθήματος τής ΖΒυγκριτεχής Μυ
θολογίας, ού τήν ΰφηγεσίαν άνέλαβεν ό κ. Πολίτης, δέον 
νά λογισθή έκ τών θετικών προόδων τής φιλοσοφικής κινή- 
σεως τοϋ Πανεπιστημίου. Μυθολογία καί έπιστήμη ! "Ενωσις 
δηλαδή δύο πόλων τού ηλεκτρισμού, αρνητικού καί θετικού. 
Καί όμως έκ τής ένώσεως αυτής παράγεται ό σπινθήρ ! Με
ταξύ τών δύο αυτών άκρων λικνίζεται όλη ή ιστορία τής άν- 
θρωπότητος. 'H αρχή τής ιστορίας αυτής είναι: όνειρα, πα- 
ρακρούσεις, χίμαιραι, νευρικαί παθήσεις καί ποίησις’ τό δέ 
τέλος : άνασκαφαί, πειράματα, λίθοι, έργαλεΐα παλαιοντολο
γικά, γλωσσολογία, έπιστήμη. Άπό τού Όλυμπου είς τό έρ- 
γοστάσιον τού κ. Χρηστομάνου καί άπό τής περσικής θεότη- 
τος είς τό τηλεσκόπιου τοϋ κ. Σμίθ, ερευνώντας τήν διάβασιν 
τής Αφροδίτης πρό τού 'ΙΙλίου. Άπό τής σμίλης τού Φειδίου, 
πλάττοντος έκ χρυσού καί έλέφαντος θεότητα πρός λατρείαν

— Εύγε, φίλε μου Σκιάχτη’ είναι καλλίτερον άπό τής 
Κοκκινοϋς.

— Καλλίτερον άπό τής Κοκκινοϋς! έπανέλαβε ψιθυρίζων 
ό Σκιάχτης. Άλλά πού ’στόν διάβολον νά εύρη τις τόν πνιγ
μένου ; Καί περισσεύει άπό τήν φώκην καί άπό τά σκυλόψα
ρου' διά νά εύρη καί δ Σκιάχτης ένα πνιγμένου; Άλλά νά 
γείνη τις πάλιν χειρότερος καί άπό τό σκυλόψαρου ! νά φάγη 
τόν φίλον του !

— Τί λέγεις πάλιν, καί μουρμουρίζεις μόνος σου, Σκιά
χτη ; είπεν δ Μορώζης.

— Τίποτε δέν λέγω, είπεν δ Σκιάχτης.

'Ο Μορώζης έπιε δίς καί τρις οίνον, καί ήρχισε νά τραγωδή.
’Αφού άπεμακρύνθησαν έκ τής προκυμαίας καί έφθασαν 

είς τινα αγκάλην, δ Σκιάχτης έλαβε τό δαδίον καί ήναψε τό 
πυροφάνι. Λέμβος, θάλασσα καί άκτή κατεφωτίσθησαν θαμ- 
βητικώς.

Ό Μορώζης έτριβε τά όμματα καί έκύτταζε μετά θαυ
μασμού τόν σύντροφόν του.

— Πολύ φοβερόν μοί φαίνεται τό πρόσωπόν σου, Σκιάχτη, 
τώ είπε’ δέν είναι αυτή ή όψις σου.

— Άς μήν έπινες πολύ, Μορώζη, Τώρα μετ’όλίγον θά 
σοί φανώ ώς Γοργόνα τής θάλασσας.

— Ά, άγιε Μάρκε, βοήθα μας, είπεν ό Μορώζης κάμνων 
I τό σημεΐον τού Σταυρού.

μέχρι τοϋ ερευνητικού βλέμματος τοϋ κ. Πολίτου, άναζητοϋν 
τος τήν γενεαλογίαν καί τό συγγενολόγιον τής θεότητος αΰ 
τής τού Φειδίου. Οί μεγάλοι θεοί, οί αναρίθμητοι θεοί, ίδο' 
αυτοί πρός έξέτασιν έπί τού άνατομικού μαρμάρου τής Έπι 
στήμης. 'Η Έπιστήμη τούς καταστρέφει καί ή Έπιστήμ· 
πάλιν τούς ανευρίσκει. 'Ο κ. Πολίτης, θά τούς συνάζη όλου 
έπί τής έδρας του, θά έχη ίσως πλείονας θεούς ή άκροατάς 
άλλά καί πάλιν δι’ ενός σπινθήρας θά τούς άναφλέγη όλους 
ώς νά ήσαν όλοι σμοϋ βαμβακοπυρίτις. 'ϊπό τήν έποψιν αύ 
τήν, ή καταστροφή δηλαδή θεών, θεαινών, ζώων, τεράτων, ή 
μιτεράτων, χιμαιρών, δ κ. Πολίτης έσται ευεργετικός είς τό' 
τόπον του.

*
* *

Διά τού εισιτηρίου του δ κ. Πολίτης έδήλωσεν ότι κατό 
τό έτος τούτο θά περιορισθή είς τήν έξέτασιν τής έλληνικήι 
μυθολογίας καί τής ιστορίας τής έλληνικής θρησκείας. 'II έ- 
ξέτασις αύτη, κατά τήν εκφρασίν του, άποκορυφοΐ πάντα 
τά πορίσματα τής νεωτάτης επιστήμης τής συγκριτικής μυ
θολογίας, υποόεικνύοντα τούς νόμους τής αρχής καί τής βαθ
μιαίας άναπτύξεως καί παρακμής τών άχαίων θρησκειών.

'II ελληνική θρησκεία έχει καί τούτο τό πλεονέκτημα, νά 
μήν έχη βάσιν τήν δογματικήν καί πηγήν τήν Άποκάλυ- 
ψιν. Πηγή αυτής είναι ή ανθρώπινη διάνοια κατά τό μάλλον 
καί ήττον. Τήν πρώτην μυθικήν κληρονομιάν έκάλλυναν καί 
συμπλήρωσαν ποιηταί, καλλιτέχναι, φιλόσοφοι. 'Ο άξεστος 
κορμός δένδρου, δ άνέχων τήν στέγην παλαιού άτεχνου ναού, 
μετεβλήθη σύν τώ χρόνο» είς σεμνόν χίονα τοϋ Παρθενώνος. 
Το ερευνητικόν πνεύμα, άπό τών μυθικών άοιδών τής Θράκης 
καί τής Πιερίας, μέχρι τών θεουργών μυστών τής νεοπλατω
νικής φιλοσοφίας, τήν διέρρεε πανταχόθεν. Έσχηματίσθησαν 
ουτω όύο ρεύματα, τό Sv τών ποιητών καί τών καλλιτεχνών, 
έχον κατ’ εξοχήν διαπλαστικόν χαρακτήρα, τό άλλο, τών 
φιλοσόφων, καθαρώς άρνητικόν.

Είς τά δύο ταύτα γενικώτατα συστήματα τής έρεύνης 
τής έλληνικής θρησκείας υπάγονται τά έργα πάντων τών 
'Ελλήνων συγγραφέων, τά οπωσδήποτε σχέσιν έχοντα τοϊς 
μύθοι ς καί τή λατρεία τού θείου. Άπό τών αρχαιότερων δη
λαδή λογογράφων μέχρι τών Βυζαντινών. Διάφοροι μέθοδοι 
συγκρούονταν καί άντικρούονται. Παρά τοϊς μέν έπικοατεΐ ή 
άλληγορική, παρ’ άλλοις ή τής έμπνεύσεως, παρ’ άλλοις ή 
τής άπιστίας καί παρά τοϊς Βυζαντίνοις ή τής βλακείας.

Προκειμένου περί τής τελευταίας δ κ. Πολίτης έπροξένη- 
σεν ιλαρότητα είς τό άκροατηριόν του, άναμνησθείς τεμαχίων 
ερμηνευτικής μυθολογίας Βυζαντινών χρονογράφων, καθ’ ούς δ 
Κρόνος γυναίκα είχε τήν Σεμίραμιν, έξ ής έσχεν υιούς δ'ύο, 
τόν Δίαν καί τόν Νΐνον, καί ότι τήν “Ηραν τήν έλαβεν είς 
γυναίκα ό Πΐχος, δ καί Ζεύς !

'Ημείς ένομίζομεν ότι ήκοοώμεθα κάνενός άρθρου τού πρώην 
συνεργάτου μας Βόββ.

'Ο κ. Πολίτης, μή άποδούς πολλήν σημασίαν είς τά έρμη- 
*Βυτικά συστήματα άπό Αναγεννήσεως καί έντεΰθεν, διεξήλ- 
θϊνόλα τά στάδια τά όποια διήλθε μέχρι τών νεω-.άτων 
Ζρόνων ή ’Επιστήμη τής Συγκριτικής Μυθολογίας, οΰ μόνον 
ζητούσα νά καταμάθη τήν βαθμιαίαν τοϋ ανθρωπίνου πνεύ- 
Κ·ατος άνάπτυξιν άπό τής νηπιότητος αυτού, άλλά καί προ
σπαθούσα νά δρίσγ, τούς νόμους τής γενέσεως, τής μορφώ- 
σϊως καί τής παρακμής τών θρησκειών, όπως χρησιμεύση ώς 
σ?; φωτεινή πρός άποσόβησιν τών προλήψεων καί πρός πα- 
ρκκώλυσιν παραπλατήσεων τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος έν τώ 
|Ζ·ελλοντι.

Δέν άνεμένομεν βεβαίως τόν είσιτήριον λόγον τού κ. Πο
λίτου διά νά έκτιμήσωμεν τήν σημασίαν τού τε μαθήματος 
καί τού ύφηγητού.

'Ο κ. Πολίτης είναι έκ τών σθεναρωτέρων έργατών τής έμ- 
βρέφου, ϊνα μεταχειρισθώμεν λέξιν του, έλληνικής επιστήμης, 
τό δέ μάθημα, ο άνέλαβε νά διδάξη, είναι έκ τών έγερτικω- 
τέρων τού πνεύματος καί τών συντελεστικωτέρων πρός μόρ- 
φωσιν καί παρ’ ήμϊν επιστημονικής άτμοσφαίρας.

Διακριθείς νεώτατος έν έργω πρωτοτυπώ, άπαιτούντι καί 
πολλήν κρίσιν καί πλείονα πολυμάθειαν, κατέγινεν είς έ'να 
καί μόνον κλάδον, μόνος ίσως έκ τών νεωτέρων Ελλήνων, έ- 
πιδιώξας τήν ειδικότητα. Απείρου μνήμης, σιδηρού χαρα
κτήρος, ρωμαλέας κράσεως, πεισματώδης φιλελεύθερος, συμ- 
παθητικώτατος φίλος, δ κ. Πολίτης υπόσχεται οΰ μόνον τήν 
σχετικώς νεαράν έπιστήμην τής Συγκριτικής Μυθολογίας 
νά μεταδώσ-ρ άρτίαν είς τούς άκροατάς του, άλλά κυρίως νά 
έπεχύστ, έπ’ αυτής νέον φώς — ελληνικόν, — διδούς οδτω 
χείρα συνεργάτου ε:ς τούς έν Εΰρώπνι σοφούς συναδέλφους του.

Ακροατής
----------- »—-------------------------------

ΣΪΡ1ΛΛΑ ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ

Μεταξύ πελάτου χωρικού καί δικηγόρου.—Κύρ Δικηγόρο, 
δόςμου πίσω τά χαρτιά καί τά φράγκα μου, καί δέν θέλω 
νά κάμ·/ις άναίρεσιν γιά κείνη τήν άπόφασιν τοΰ Έφιτείου.

— Πώς; παραιτεΐσαι τής άναιρέσεως καί προτιμάς νά 
πληρώσγς, τόν άντδίικόν σου άδίζως ·

— "Αμ’ κάλλια νά πληρώσω άδίκως, παρά νά πάω εί
κοσι χρονιά δεσμα, σαν τόν κουμπάρο μου πού καταδικά
στηκε τόσο, γιατί έκαμεν arayfair.

Ό Δικηγόρος Ο. έπειγόμενος νά συζητήση τήν δίκην τής ■ 
πελάτιόό; του Σ. παρεκάλεσε τόν άγαμον συνάδελφόν του 
καί άντίδικον Ξ. πρός τούτο.

— Κάμε, καϋμένε, προτάσεις εκείνης τής Ξ. διότι μέ τρώ- ( 
γεται καθημέραν.

Τή έπομέν·/) ή Κυρία Ξ. εδέχετο έκπληκτος τήν έπίσκε- 
ψιν τού άντιδίκου της δικηγόρου.

— Καί ε·!ς τί όφείλο» τήν τιμήν ;

— Κυρία μου, κατ’ επίσημον «ίτησίν σας, έρχομαι νά σάς
υποβάλλω τάς .rporriaeic μου.........

Αι προτάσεις εγένοντο δεκταί. Τό συνοικέσιον έτελέσθη, 
πλήν ή όίκη κατηργήθη.

«Είμαι χριστιανός, άλλ’ άπό τήν Τουρκία. Έζεϊ οί Τούρ
κοι πέρνουν επτά γυναίκας, ή θρησκεία μας λέγει ότι έ- 
πιτρέπει τρεις. Και όμως έγώ έπήρα μόνον δύω, καί μέ έ
χωσαν μέσα. Ίσως διότι δέν έπήρα, ούτε όσας λέγει τό Κο- 
ϊάνι, ούτε όσας λέγει τό Εΰαγγέλιον.»

Έν τώ Οεάτρω.
— Είδες, όταν φανερωθή ώραϊον γυναικεΐον πρόσωπόν 

;πί σκηνής, πόσον ένθουσιάζονται οί άκροαταί άπό κάτω;
— Οί άκροαταί άπό κάτω.... βέβαια !

■EC-
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2TPAFAAAKIA
Εν Σχολείω.
Διδάσκαλος διδάσκων άπαντά τήν λέξιν «πλουσιότατος» 

καί τήν έξηγεΐ ώς έξής.
Πλούσιος θά εΐπη ένας ο—ου έχει ολίγα, πλουσιώτατος θά 

εΐπη ένας οπού έχει πολλά, όπως τό φώς φωτός, δπου φώς 
θά εΐπη φώς ολίγον, φωτός Οά εΐπη φώς πολύ.

Γιά σου ! Δάσκαλε

Καθ’ δδόν.
Διδάσκαλος τοΰ παλαιού συστήματος καυχώμενος έλεγεν 

εις Δημοδιδάσκαλον τοΰ νέου συστήματος.
---- Οί μαθηταί μου γράφουσι, καθ’ υπαγόρευσιν χωρίς

ανορθογραφίαν.
— ’Εγώ,άπαντά ό άλλος, έπιθυμώ τής λέξεως «Ταμεϊον» 

τό μει νά τό γράφωσιν οί μαθηταί μου μέ ιώτα άλλά νά 
διδαχθώσι νά μή κλέπτωσι τό ταμεϊον.

Σωσταααά !

Έν ξενοδοχείω.
Εις κύριος.
— Φέρε μου Γιάννη μιά μερίδα κρέας ψητό.
*0 Γιάννης τό φέρει.
— “Οχ, αδελφέ, τί κρέας είναι αΰτό ; ΙΙάρτο καί φέρε 

άλλο- νά ή ναι λίγο ανθρώπινό.
— "Α ! ανθρώπινό ! Καί τί μάς πήρες ; γιά άνθρωπο- 

φάγους !

Οικογενειακά.
Υιός καί μήτηρ.
— Μ«μά·τί θά είπή αέσο καθάριος άΛά μή καλλοπιςής», 

δπου λέγει τό σημερινόν μάθημά μου.
— Νά ήσαι καθαρός καί δχι νά φτιάνεσαι διά νά φαίνε

σαι ωραίος.
— Γιά νά ήσαι καθαρά μητέρα καί σύ βαίνεις άλοιφαΐς 

στό πρόσωπό σου ;
Ταχτεκός.

Τό Μή Χάνεσαι εν τώ Βαρβαχείω.

Παμάδοσνς· Ιστορίας

Καθηγητής. ’Εσύ..... μάθημα (ό μαθητής έξέρχεται),
περί τίνος εχομεν;

Μαθητής. “Εχομεν περί .... περί .... περί............
Καθηγητής. Τί λές βρέ; περί καί περί, λέγε ! περί τίνος

εχομεν ■
Μαθητής, (μετά στενοχώριας) περί τών Πειστρατίδων. 
Καθηγητής. Τί λές βρέ. Πώς κάνει ή ονομαστική ; 
Μαθητής, (σκεπτόμενος) δ Πειστρατίδης, ά ! ά ! ή γενική

πληθυντική Πειστρατιδών.
Καθηγητ ί.ς. Μίλα καλά βρέ παιδί μου τί θά πή Πειστοα- 

τιδών. Έπί τέλους λέγε έξακολούθει.
Μαθητής, (λέγει άσχετα τινά ώς πρός τό μάθημα) μένει 

ακίνητος μή λέγων τί,άλλά βλέπει τόν Καθηγητήν.
Καθηγητής. Δέ λές πώς δέν ξέρεις ,
Μαθητής. Ξέρω, ξέρω.... άλλά... άλλά, βοήθησε με. 
Καθηγητής. Τί λές βρέ! νά σέ βοηθήσω ;

Μαθητής. Βοήθησέ με κύριε Καθηγητά.
Καθηγητής. Κολύμπι εΐνε νά βοηθήσω, έλα κάτσε κάτω. 
.Μαθητής, (επιμένει δπως τόν βοηθήση) ξέρω . .. ξέρω . . 
Καθηγητής.. Τού σημειόνει είς τόν κατάλογον ένα μεγάλο

μεγάλο Μηδενικόν.)
Μαθητής (στενοχωρούμενος κάθηται είς τό Θρανίον) ξέρω 

ξέρω . . άλλά.
(Ιστορικόν ...)

Ξέρω.

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ
Είδοποίησις έν τινι ΰποδηματοποιείω.

«Παρακαλοϋνται δσοι κύριοι καί κυρίαι έπιθυμοΰσι ν’άγο-
ράσωσι τά υποδήματά μας, νά έλθωσι πολύ ταχέως, διότι 
δέν θά θιαρχςσωσι πολλάς ήμέρας.»

Μάγειρός τις παρουσιάζεται πρό τίνος Κυρίας.
— Είναι αληθές δτι είσθε Γάλλος ;
— Βεβαίως, κυρία μου.
— Πολύ καλά ! ΙΙοϊοι είναι οί δροι σου ;
— Πρώτον θέλω νά έξέρχωμαι τέσσαρας φοράς τήν εβδο

μάδα.
— Διά ποιον λόγον;
— Διότι θέλω νά παραδίδωμαι τά Γαλλικά μου.

Λοχαγός τις μανθάνει δτι πολλοί έν τφ λόχω του έχουσι 
παράπονα εναντίον του. Ημέραν τινά, ενώ έτελοΰντο γυμνά
σια , προσάαλεί τούς έχοντας τοιαύτα παράπονα νά προχω- 
ρήσωσι δύο βήματα καί άναφερθώσι.

Μετ’ ολίγον δλόκληρος δ λόχος προχωρεί έν σώματι δύο 
βήματα.

— "Αλτ ! φωνάζει αμέσως δ Λοχαγός, ούτινος τό πνεύμα 
δέν εταράχθη ύπό τής άνελπίστου ταύτης γενικής κατα
δρομής. ’Ωραία κίνησις ! "Ηδη, δύο βήματα όπισθεν, καί 
άνάπα^σις...

Ό Γ. νομίζει δτι έχει τό μονοπώλειον τών ευφυολογιών. 
Έσπέραν τινά ευρισκόμενος έν τινι συναναστροφή ένησχολεΐτο 
εις τό νά επιδεικνύη τήν λεπτότητα τού πνεύματός του.

— Γνωρίζετε, κύριε, λέγει μειδιών εις τινα παρακαθή- 
μενον έν σιγή, πόσα έτη δύναται τις νά ζήση άνευ εγκε
φάλου ; Βεβαίως σεις θά γνωρίζετε !

— Ώ, κύριέ μου ! άπαντά άφελώς δ έτερος. Δύνασαι πρώ
τον νά μοί είπητε πόσα έτη έζήσατε σείς ;

ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ

ΔΕΛΤΙΟΝ IB'.

Ανώνυμος προς άγοράν βιβλίων φρ 200.

Λ ΠΑΡΟΡΑΜΑ Έκ τής άιτυνομίας είχον ληφβή ορ. 4ί, κα’ 
ύ’χι 12.

Η ΧΕΑΙΔΩΝ

Ποία καρδία τεταπεινωμένη είς τήν έμφάνισίν σου δέν θά 
σκιρτήση, ώ χελιδών, καί ποία Ολίψις ανιαρά δέν Οά διαλυθή 
είς χλιαρούς καί ευώδεις άτμούς γλυκείας άνακουφίσεως ; 
Άγγελιαφόρος τού έαρος, ήλθε; έκ τών εγκάτων τή; ’Αφρι
κής ϊνα παραστ-ής είς τό τερπνόν θέαμα τής άναγεννωμένης 
φύσεως. Τό μικρόν σου άσμα έξεδίωξε τόν φοβερόν καί απη
νή καί άγριομέτωπον χειμώνα καί κατηύνασε τά όλέθρια τών 
στοιχείων πάθη. Οί άνεμοι καί τά ΰδατα έπανέλαβον ήρεμον 
■υπαρξιν, ήρεμον κίνησιν, ήρεμον μορφήν καί έκ τή; συμφιλιώ
σει»; τοΰ ουρανού καί τής γής έξήλθεν η μυστηριώδη; άρ-

καί έξεπήδησαν θαρραλέοι έκ τών κόλπων τής γής καί τά 
βότανα τών ύρέων εΐπον «άς τιμήσωμεν άναθάλλοντα τήν 
χελιδόνα». Αί άμυγδαλαί, αί συκαμινέαι έκόσμησαν τούς ξη
ρούς αΰτών ζ.λώνας μέ πρασίνους ιάνθους καί αί λεπτοφυείς 
τών παντοίων άνθέων ρίζαι ήρξαντο μεταδίδουσαι είς τά τρυ
φερά καί εύθραυστα στελέχη τόν αθάνατον χυμόν τήςζωής καί 
τής εΰωδίας· ύπό τό πτερύγισμά σου, έράσμιον πτηνόν, ή γή 
ή τέως αΰχμ.ηρά καί σκυθρωπή, άνέδωκεν εΰρυτάτην άναλαμ- 
πήν μειδιάματος. Πανταχού χρώματα, πανταχού σχήματα, 
πανταχού μορφαί' καί αΰτός δ άδυτος καί άνεξερεύνητος όοί- 
ζων έξηγλαίσθη φαεινώς καί διεσαφηνίσθη ενώπιον τού αν
θρωπίνου δμματος, ώσεί ήτο τό πρώτον στοιχεΐον τού ’Αλφα
βήτου. Μικροσήμαντα έντομα,αφανείς τής φύσεως λειτουργοί, 
έξήλθον έκ τών μυστηριωδών αΰτών ένδιαιτημάτων καί πε- 
ριβομβούσιν έντός τού μικροσκοπικού αΰτών κόσμου περί έφη- 
υ.εοωτάτας άσχολίας, ζητούντα καί αΰτά τροφήν καί ηδονήν

φορίας μυριάδων πλασμάτων !— Διατί τό άσμά σου είναι τό- 
σφ κωτίλον, χελιδών; διατί τό πτερύγισμά σου τόσω άνή- 
συχον, τόσω αεικίνητον, τόσω πολυμέριμνον;— ’Π ταραχή 
αύτη, ή αίμυλία αύτη, τά άτακτα ταύτα πτερυγισματα, τά 
άλλεπάλληλα ταύτα μικροταξείδια, όλη αύτη ή θερμή μέρι
μνα καί διάπυροι άσχολίαι είναι άπόδειξις έρωτος, ’ΐδού,βλέ 
πω τόν μικρόν σου έραστήν, έρχόμενον μέ ταχύτητα άγαπώ- 
σης καρδίας, έπί πτερύγων τεταμένων καί άκτινοβολούντων, 
υ.ελανόφθαλμον καί στιλπνοτράχηλον καί σκιοπτέρυγα καί 
λευκόστηθον καί χρυσίουρον καί εΰκνήμιδα· στίλβει δλομελης 
ώσεί έξήλθε προσφάτως έξ άμβροσίου λουτρού· εί καί περιπα
θή; είναι οΰχ ήττον σοβαρός, διότι έρχεται ώ; κατακτητής, 
πεποιθώς έκ προοιμίων περί τής έπιτυχίας. Ευτυχή; έραστής 
τώ 0ντι, δστις θά σέ φιλήση, χελιδών, έναερίως καί επανει
λημμένους μέ τό χονδυλωτόν του ράμφος και να σε θωπευση, 
περιπαθώς μέ τά άκρα τών πτερύγων του, τά όποια θά ά- 
σχάλλωσιν έκ τήςη δονής· θά σοί λαλήση περί τής καλλονής 
σου, δτι είσαι ερατεινή,πολυθέλγητρος, απαράμιλλος· περί τής 
ψυχής σου, δτι είσαι πιστή, τιμία, άφοσιωμένη, περί τού έρω
τός του, δτι θά σέ άγαπα,σέ μόνην έξ δλης τής άπειρου δη

μιουργίας· θά σοί περιγράψη τόν βίον τών εραστών ώς παρα
δείσων καί τόν θάνατον τών εραστών ώς γλυκύν.

«Έλθέ,αγάπη μου, θά σ’ εΐπη. Θά σ’ όδηγήσω δπου θάλ- 
λουσι τά δροσερώτερα φύλλα δπου,πίπτουσιν οί εΰχυμότεροι 
σπόροι, δπου ηλιάζονται οί γλυκύτεροι μικροσκώληκες, θά σέ 
όδηγήσω είς τά καθαρώτερον ρυάκιον καί είς τό εΰσκιότερον 
φύλλωμα, γνωρίζω πού εόρίσκονται τά μαλακώτερα άχυρα 
διά στρωμνήν έφ’ ής εΰαρέστως καί άνωδύνως θά επώασης· 
γνωρίζω επίσης νά κατασκευάζω φωλεάν στερεάν, μακράν 
τών άνεμων καί τών βροχών καί τών ερπετών φωλεάν,εΰή- 
λιον, κομψήν, περίστροφον,'δπου θά δυνάμεθα νά άγαπώμεθα 
ασφαλώς καί εΰφροσύνως, δθέν θά βλέπωμεν τούς αστέρας 
μαρμαίροντας, έν ώ θά άγαπώμεθα, καί τάν πρώτην άκτΐνα 
τοΰ αυγερινού προσκαλοΰσαν ημάς νά παύσωυ.εν τούς έρωτας 
καί νά φροντίσωμεν περί τών τού βίου, έως ού μέ τήν δύσιν 
τού ήλιου θά έπαναλάβωμεν καί πάλιν τούς έρωτας ημών :. 
Σύ δέ, μικρά μου χελιδών, θά πεισθής έξ δλης ταύτης τής 
ευγλωττίας, όιότι έχεις καρδίαν συμπαθή καί θέλεις νά πει- 
σθής. Τότε δέ άνευ συμβολαιογράφου, άνευ ίερέως, άνευ δη
μάρχου, ενώπιον τού οΰρανοΰ,καί τής γήςώς μόνων μαρτύρων, 
θέλει συναφθή δ ιερός δεσμός δύο άγαπωμένων καρδιών· θά 
ζητήσητε άπό κοινού τήν κατάλληλον πρός οικοδομήν τής 
φωλεάς θέσιν καί τά θεμέλια τού νέου οίκου θά τεθώσιν άνευ 
τής έλαχίστης αναβολής υπό τήν εΰλογίαν τοΰ δημιουργού 
καί πρός παραδειγματισμόν τού ανθρωπίνου γένους.

II

"Ορθρος είναι βαθύς τής πρώτης τού Μα'ί'ου καί οί αστέ
ρες περίχρυσοι άκτινοβοή.ούσι μετά ταχύτητας καί όξύτητος· 
δ οΰράνιος Οόλος σαλεύεται όλος, ώς υγρός πόντος, έφ’ ού 
έπεχύθη στρώμα σπινθήρων φώτοβολούντων μυρίας μαρμα- 
ρυγάς είς μύρια συμπλέγματα καί μύρια σχήματα- ή σελήνη 
προσέκλινεν ήδη πρός δυσμάς ώχρα έκ τού παννυχίου αγό
νου δρόμου θν διή.νυσε, λητούσα τόν Ένδυμίωνα· ό έραστής 
αΰτής δέν υπάρχει πλέον είναι άνεύρητος έν τή ήμερα και 
τή νυκτί· άλλ’ δ έρως έπιζή είσέτι τής προσφιλούς μορφής· 
ή φιλομμειδής’Πώς δέν έξεφάνθη είσέτι ΰπεράνω τού Υμητ
τού· άλλ’ ή νύξ μόλις ρίπτει τελευταΐον άγριον βλέμμα έπί 
τήν γήν άπό τού άκροτάτου σημείου καί ετοιμάζεται όργίλη 
νά βυθισθή πέραν τού όρΐζοντος· ό κορυδαλός σπεύδει άπ’ 
ανατολών νά φέρη είς τούς κατοίκους τής Κεκρωπίας τό 
εΰαγγελιον μήνυμα τού Μαΐου μέ φωνήν αισθηματικήν καί 
διάτορον.

"Ακούσε τήν φωνήν ταύτην τό ζεύγος τών χελιδόνων 
καί άνετίναξε/ έν τώ βάθει τής φωλεάς τά πτερά, τά όποια 
άπενάρκωσε παννύχιος ερως. Πόσον είναι γλυκεία ή θω
πεία τής πρωίας άπύ έρωτικής χειοός '. Αί δύο χελιδόνες 
άνταλλάσσουσι θωπείαν, άνταλλάσσουσιν άσμα σύντομον 
ιιθά μ’άγαπήσης σήμερον;—καί σήμερον καί αιωνίως» 
έπειτα παρατηρούσε σοβαραί τάς τελευταίας σκιάς καί τάς 
πρώτας τής αΰγής ακτίνας· δέν διακρίνονται είσέτι οί μι
κροί μελάνες αΰτών οφθαλμοί, άλλ' αί ζεφαλαί αΰτών άνα- 
Ορώσκουσιν έκ τής φωλεάς ολόκληροι καί πάλιν αφανίζονται· 
έπειτα ακούεται καί πάύιν σύγζρουσις πτερών καί έπανα- 
λαμβάνεται πάλιν τό σύντομον τερέττισμακπόσον είσαι τρυ
φερά — πόσον είσαι περιπαθής» καί τό ζεύγος τών νεο- 
νύμφων άσχολεΐται νά καθαρίζη καί λαμπρύνη τά πτερά του 
διά τού ράμφους. ’Ηλθε τέλος ή ροδοδάκτυλος Ήως καί ό 
άρρην άποτολμά νά πετάξη έξω τής φωλεάς μέχρι τής άν- 
τικρύ στέγης, άλλ’ έπανέρχεται ταχέως· καί είτα πάλιν
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άφίπταται όχι μακράν καί έρχεται μελωδών είς έπήκοον τις 
συνεύνου τά; εντυπώσεις αυτού. Είναι γλυκεία ή αυγή τοΰ 
Μαίου· ή γη όποσχάζει ώς ρόδον πρός τόν ήλιον παντοΐαι 
ευωδίαι εξέρχονται έκ τών κοιλάδων καί τών αγρών καί 
ζώναι αναθυμιάσεων περιστέφουσι τά δένδρα καί τά όρη·
5 ουρανός ραντίζει έπί τήν γήν χρυσού; μαργαρίτα;, καθα
ρού; ώ; ακτίνα; καί ελαφρού; τοσούτον, ώστε περικοσμ.ού- 
σιν ώ; αθάνατα στίγματα καί αυτά τά τρυφερώτερα και 
τά εϋαισθητότερα τών άνθέων περίθερμος καί λεπτά ώ; αι
θήρ ή αύρα μάτην προσπαθεί νά περισυναγάγρ τήν δρόσον 
τών φυτών καί τών άνθέων διότι μετ’ ολίγον κορέννυται 
έκ τοΰ έλαφροΰ υγρού καί αναγκάζεται νά έπαναρρίύρ έπί 
τάς γά,ς μέρος τάς δρόσου ήν άπερρόφησεν, άλ.λά κρατεί όλην 
τήν ευωδίαν τών άνθέων καί τών χόρτων τότε καί αί ά- 
κτίνε; τού άνατείλαντος ήδη ήλιου διεισδύουσι διά τών φύλ
λων καί τών σκιών καί πίνουσιν ««λήστως τήν δρόσον τών 
πετάλων, άλλ’ έν ώ έκλείπει έκ τάς έπιφανείας αυτών ή 
χρυσά δρόσος, νέα χρώματα καί νέας καλλ.ονάς έςεγείρουσι 
συγχρόνως αί άκτίνε; τού ήλιου έπί τού χνοΰ τών άνθέων 
εντός δέ τού λουτρού τούτου τά; ευωδία; τά; δρόσου καί 
τών άκτίνων, αί χρυσαλ.λίδε; πάλλουσι τά,δε κάκεΐσε τά 
εϋθραιστα αυτών πτερά, ακόρεστοι έν τή απολαύσει τά; το
σούτον βραχεία; αυτών ζωάς.

Άλλά δι«-' ' ελιδιον γένει περιεσταλμένη έντός της 
©ωΐ'" την τού Μαίου ; διατί δέν εξέρχεται νά

ν τών άνθέων καί την δρόσον τάς αύρας 
νΰ ήλιου; διότι μετά τάς ήδονάς τού 
ιμναι τά; μητρότητας. *11 χελιδών

... νά γείνη μάτηρ. Την χαρμόσυνον ταύτην πρωίαν έξύ- 
πνησεν εύχαρις ώς πάντοτε' κατά πρώτον δέν ήσθάνθη άλλο 
τι η την ευδαιμονίαν τού ό'τι άγαπάται· έπειτα μόλι; άνε- . 
πνεύσε τόν εύοσμον αέρα, ήσθάνθη ώσεί νά είσέδυ εις τά μι
κρά της σπλάγχνα γλυκύ τι βάρος· καί όταν ήθέλησε νά πε- 
τάξη ώς άλλοτε, είδεν ότι τά μικρά της τά πτερά δέν ύπε- 
βάσταζον αυτήν επαρκώ; καί έπροτίμησε νά μείνγ έν τή 
φωλεά. "Οχι. δέν σοί ένέπνευσε την αδυναμίαν ταύτην, χελι- 
ΐίών, ή αύρα τού Μαίου, μήτε ή άκτίς τού Μαίου, άλλ’ ό 
έρως τού έκπνεύσαντος μηνός. Γλυκεία αδυναμία, ίερωτέρα 
τάί παρθενίας, όσον ή δημιουργία ίερωτέρα τού προϋπάοξαν- 
τος χάους *11 χελιδών τό αισθάνεται καί είναι υπερήφα
νος έπ’ αυτά' δέν οργίζεται διότι δέν δύναται νά έςέλθη· 
τουναντίον μενει χρηστη ή καροια της και αμωμοι α». ορεζεις 
της. Δέν θά άναζητήσζι πλ,έον έν τή φύσει καί έκτός έαυτης 
τήν χαράν καί τήν ήδονήν, άλλ’ έκ τού βάθους τών σπλάγ
χνων της μέλλει νά έξαγάγη, έστω καί δι’ έπωδύνων αγώ
νων, πάν ό,τι θά τέρπγ τήν καρδίαν της καί τήν ζωήν τη; 
έν τώ ιχέλλοντι. Θά κομίστ, πρό; αυτήν ύδωρ καί τροφήν ό 
σύντοοφος Sv έξελέξατο, θά γλυκάνη τού; πόνου; τη; τό 
άσμα τού αγαπητού τη;, όστις Οά κάθηται όχι μακράν, 
έξω αέν τά; οωλεάς, γάοιν τού όφειλου,ένου υπό τών άρρέ-1 . . ‘ , ? ί Ρ - ’ Λνων είς τα μυστήρια τη; κυοφοριας σεοασμου, αλλα πλη
σίον, πλ,ησιαίτατα, ίνα περιφρουρή συγχρόνως άπό παντός 
απροόπτου τήν κυοφορούσαν, καί δέν Οά απέρχεται εις μα- 
ταίας περιδιαβάσεις κατά τούς αγρούς ή τάς οδούς, είμή 
μόνον πρός ζήτησιν τροφάς. Τότε δέ, όταν θά μείνη, πρός 
στιγμήν εντελώς μόνη, μέ τάς βαθείας άλγηδόνας της, θά

παραγοράται καθ’ έαυτήν μέ γλυκείας ελπίδας εύτοκία;· ή 
μικρά της φαντασία θά βυθισθή είς τό μέλλον, όπερ δέν θά 
κεΐται άλλως τε καί μακράν Οά φαντασθή τήν ήμέραν καθ’ 
ήν θά τέςηται τό πέμπτον ή τό έκτον ώάριον, τάς περιπα
θείς μέριμνας τής έπωάσεως, τάς διαπύρους καί προσεκτι
κής περιπτύξεις τών πτερών, τήν βαθμιαίαν ζωογονίαν, ήν 
θά ακροάζηται καθ’ έκάστην έναργεστέραν ύπό τά στήθη της, 
τήν θραΰσιν διά τού piarpou; τού ώού, τήν εύφρόσυνον έμ- 
φάνισιν τάς πρώτης γυμνής κεφαλής, έπειτα τάς δευτέρας, 
έπειτα τάς τρίτης καί τέλος τήν άγαλλίασιν της θέας ολο
κλήρου περί έαυτήν οικογένειας. "Επειτα άρχονται νέαι φρον
τίδες ατελεύτητοι καί γλυκύτερα·, αί μέν τών δέ, ή δια
τροφή, ή περίθαλψις, ή παιδαγωγία τών νεοσσών· τά μικρά 
θά ανταμείβωσι πάσαν μητρικήν μέριμναν πολλαπλασίως μέ 
έν τερέτισμα χαριέστατον ποία ήδονή νά βλέπγ, τις αυτά 
τρώγοντα, κελαδούντα καί αύξάνοντα ! Πόσον θά τά αγαπά! 
καί πόσον τά μικρά θά άγαπώσι τήν μητέρα των ! Οά τήν 
περιμένωσι σιωπηλά καί ύποκεκρυμμένα, όταν λείπη χάριν 
τροφάς, καί ευθύς ώς άκούσωσιν αυτήν έπανελθούσαν. χαρά 
καί άγαλλίασις έν τή φωλεά* θά προβάλλωσι πάντα όμού 
κεφαλήν καί θά άνοίζωσι τό τόσι·> μικρόν αυτών στόμα διά 
νά όεχθώσι τήν τροφήν, θά άνθαμιλλώνται ποιον πρώτον 
καί πάντοτε νά γευθή· άλλ’ αυτή θά ήναι δικ&ία καί ές ίσου 
μήτηρ πρός τά τέκνα της πάντα’ δέν Οά αγαπά τό έν 
πλειότερον τού άλλ,ου· Οά δώστ, είς έκαστον τροφήν ομοίαν 
κατά σειράν. Είναι φευκτέα έν τή οικογένεια τά παράπονα 
τών τέκνων· απαιτείται ίση στοργή, ίση περίθαλψις. Καί 
όταν θά άρχίζωσι νά πτεροφυώσι, ποία χαρά ! καί ποία της 
μητρικής καρόίας άναπτέρωσις, όταν θά δυνηθώσι νά πετά 
ξωσιν οχι πολύ, μέχρι τοΰ πρώτου τοίχου κατά πρώτον, 
έπειτα καί μετά τινας ημέρας καί μακρύτερον άκόμη, μέ τήν 
συνοδείαν της μητρός ή τού πατρός εννοείται, όσης θά φρον- 
τίσγ, μήπως άπομακρυνθή ό νεοσσός καί ή άποκάμη καί πέ- 
ση κατά γης, ή κτυπήση καθ’ S άπειρος είσέτι, τήν μικράν 
του κεφαλήν είς τι δένδρον, έως ού καταστώσι τέλεια πτηνά, 
οτε δέν έχουσι ανάγκην έπαγρυπνήσεως. Άλλά μέχρι της 
ευτυχούς εκείνης στιγμής πόσους κινδύνους δέν διατρέχουσι 
τά μικρά. Συμβαίνει ενίοτε νά πίπτωσιν έκ της φωλεάς, 
όταν είσέτι είναι άπτερα καί τότε φρίκη ! έάν δέν είναι πα
ρών ό πατήρ ή ή μήτηρ διά νά έπαναφέρη, τά πεσόν έν τή 
φωλεμ. "H άλλοτε σαύρα τις άσφραινομένη τά τρυφερόν κρέας 
αυτών έρπει μέχρι της φωλεάς καί καταβροχθίζει αυτά ή 
επάρατος. Διά τούτο απαιτείται ολη η μητρική στοργή 
καί όλη ή πατρική ©ρόνησις όπως άκινδύνως αύξηθώσι τά 
χελιδονάκια ....

III

Μία γυνή, καί αυτή τής μυθολογίας ή θυγάτηρ τού Παν- 
δίονος, μετεβλήθη είς χελιδόνα· διά τί πάσαι αί γυναίκες νά 
μή ήναι χελιόόνες καί πάντε; οί οίκοι φωλεαί χελιδόνων;

Κ.. Ίεροχλής.


