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Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ
Είμεθα τή; άρχής αυτής. Έν τώ κόσμω αΰτώ, τώ υπό 

πάσαν έποψιν γελοίω, μωρω, ρυπαρώ, εγκληματική καί 
άοίκω, ή πρέπει νά γινώμεθα όλοι αύτόχειρες, ευρίσζοντες 
άναςίαν όντος λογικού ζωήν τοιαύτην πλήρη πόνων, οδύνης, 
χιμαιρών, απογοητεύσεων και παραφροσύνης, ή όταν δέν έχω- 
μεν αυτήν τήν γενναιότητα — τήν μόνην — άλλην δέν 
άναγνωρίζομεν ημείς τουλάχιστον — ν' άγωνιζώμεθα πώς 
»i μετριάζωμεν τάς απαίσιας σκιάς της, πώς νά αΰξάνω- 

τό ιλαρόν της λυκόφως, διότι φώς άρτιον βεβαίως ή 
αΰτη δέν έχει.

Διά τούτο άλλον σκοπόν δέν βλέπομεν νά έχη δ πολιτι
σμό; ή τούτον : έλάττωσιν τών οδυνών καί αΰξησιν τών 
ηδονών. Διά τούτο τάς καλλιτέρας κυβερνήσει; έκείνας υπο- 
λαμβάνομεν όσαι διά διαφόρων νομοθετικών καί εκτελεστι
κών μέτρων έπιδιώκουν νά προβιβάσωσι τήν κοινήν ευημε
ρίαν. Διά τούτο τάς έγκληματικωτέρας τών κυβερνήσεων 

Εκείνας νομίζομεν όσαι περί χιμαιρών ή ϊδιωφελειών άσχο- 
^ύμεναι, περί Καραλή ΐαμπούρ ή Κωπαίδος μεοιμνώσαι 
άναθέτουσι τήν μεγάλην αυτήν κοινωνικήν μέριμναν εις τό 
■προσκοπικόν κρανίον τού κ. Καζάζη καί εις τόν άγνω
στον έπί τής Δημοσίου ‘Υγείας Τμηματάρχην κύριον . . . . 
®έν ένθυμούμεθα ούτε τονσμά του.

t Υπάρχουν κυβερνήσεις καί κυβερνήσεις.
. ίριόπων καί κυβερνήσεις νηπίων. Έκεΐναι

σε,.);ι και αύταί τής συγκεντρώσεως. Αί πρώται προστα- 
■Μτικαί, αί δεύτερα·, κηδεμ-ονευτικαί. ’Άκρον άωτον τών 

κν-.ερνήσεων τού πρώτου είδους ή αγγλική. "Ακρον άωτον 
5ών κυβερνήσεων τού δευτέρου είδους ή ελληνική. ’Εκεί ή 
•Αντοδιοίκησις, έδώ ή Τρικουποδιοίκησις. Έκεϊ περί πάντων

Κυβερνήσεις άν- 
τής άποκεντρώ-

φωνάζουν οί πολϊται. Ίϊδώ περί οΰδενός οί πολϊται, αλλά 
καί περί οΰδενός ή κυβέρνησις.

Έάν εϊχομεν πολίτευμα αποκεντρωτικόν, εάν οί δήμοι 
υψούντο εις μονάδας αυθύπαρκτους, έάν αί έπαρχίαι εΐχον 
ζωήν άφ’ έαυτών, εάν όλα αυτά τά κεφάλαια τού κοινωνι
κού βίου, ή δημοσία υγεία, τά δημ.όσια έργα, ή δημοσία 
φιλανθρωπία, ή δημοσία έκπαίδευσις, αί έμπορικαί εΰκολίαι, 
ή γεωργική πρόοδος ήσαν μελήματα — όπως έπρεπε νά 
είναι — τών δήμων, καί μόνον τών δήμων, θά μάς έμελε 

νομίζετε πολύ άν δ Σπηλιωτάκη: ήτο μέ τό ΠοΛίττνμά του 
υπουργός τών ’Εξωτερικών ή δ Τρικούπης, άν δ στρατιωτι
κός ποιητής Κοοδορούμπας ήτο υπουργό; τών Στρατιωτικών 
ή δ-συμπολίτης του Τρικούπης, άν δ Κωστάκης ή δ Χαρα- 
λαμπάκης ήτο υπουργός τών ’Εσωτερικών ή δ κύριος Τρι- 
κούτίης;

X *
X

’Αλλά δυστυχώς κυβερνώμεθα καί από τούς Τούρκους α
κόμη άπολυταρχικώτερον. "Αν δ Πάπας έχη, τό δεσμεϊν καί 
τό λύειν τού ουρανού, δ Τρικούπης κέκτηται τό δεσμεϊν καί 
τό λύειν τής ‘Ελληνικής γής. "Αν θελη δ κ. πρωθυπουργός 
νά άποθάνωμεν, άποθνήσκομεν άν Οέλγ, νά ζήσωμεν, ζώμεν. 
"Αν εινε ευχαριστημένος από τήν διαγωγήν μας., δύναται νά 
μάς προφύλαξη, από τήν χολέραν. "Αν όμως κάμνωμεν άτα
κτα, γράφει αμέσως εις τόν Σερίφη,ν τής Μέκκας καί μάς 
τήν στέλλει, όπως γράφει εις τόν Δήμαρχον Μεσολογγίου καί 
τού στέλλει αυγοτάραχα. "Αν έχγ πολλήν πλειοψηφιαν έν 
τγ Βουλή, ώστε νά δύναται νά περνά τά χοΛάρα τον διά 
κανόνια, καί τήν φαλάκρα του διά δάσος, τότε μάς φέρνει 
γνησίαν δαμαλίδα, καί στέλλ.ει καί τόν Κοσουνάκον νά έμ- 
βολιάση, όλους με δαμαλίδα, καί ολίγα ραπίσματα όπως τό 
έκαμε τό θέρος εν Πειραιεΐ, ότε έπλειοψήφεί' άλλ’ όταν έχη, 
άχαμνήν, ώς τήν παρούσαν, πλειοψηφιαν, τότε φέρνει νεροδα-
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μαλίδα, τότε μάς θάπτει ζωντανούς εις τον Κάνθαρον και 
μάς πηγαίνει μισοπεθαμένους εις τό Γουδή, τότε μετασχη
ματίζει τά σφαγεία εις νοσοκομεία, τάς εζοχας μας εις φω- 
λεάς μιάσματος, τότε ζητεί νά μάς εμβολιάση μέ ευλογίαν, 
μέ διφθερίτιδα, μέ λέπραν, μέ όλην τήν ψώραν τού Γεζή.

Διατί νομίζετε αΰτάς τάς ημέρας δ πανικός έπετάθη, η 
επιδημία διεκλαδώθη πανταχοϋ, τά σχολεία έκλεισαν, τό 
Πανεπιστήμιον καί τό Ιίολυτεχνεΐον κλείουν, όπου πριν συ- 
νάθροισις έκεΐ παραλυσία, δπου κίνησις έκεΐ άραίωσις, τά 
καφενεία δέν πολυσυχνάζονται, καί αυτά τά δικαστήρια α
πειλούνται υπό απεργίας, ή Βουλή δύσκολα συνεδριάζει, η 
σπουδάζουσα νεολαία σκορπίζεται εις τάς ιδιαιτέρας πατρί
δας της, οί άνθρωποι κινούνται νά φύγωσιν εις τάς εζοχάς 

καί δ,τι εϊχομεν ποοπέρυσιν μέ τόν κοιλιακόν έν μηνί Αυγού- 
στω, τό έχομεν τώρα μέ την ευλογίαν μηνί Λεκεμβριω ·,

Διατί έρωτάτε ; Άπλούστατον δ κύριος πρωθυπουρ
γός μελαγχολεί

Δότε δυνατήν πλειοψηφίαν εις τόν καρχαρίαν πρωθυπουρ
γόν, κα'ι ή έπιδημία έν άκαρεϊ έπαυσε.

Οί κύριοι ιατροί μπορεί νά μή δύνανται νά εξηγήσουν τό 
φαινόμενον, ώς δέν δύνανται νά έξηγήσωσι καί πολλά άλλα, 

οΰχ ήττον δλη ή πρωτεύουσα τό εξηγεί καί όλη η πρωτεύ
ουσα είνε έπιστημονικωτέρα των διακεκριμένων καί αδιάκρι

των επιστημόνων μας.
"Αν εις τόν' δγδοον λοιπόν καί έννατον αιώνα, δτε τό πρώ

τον ή ευλογία άνεφάνη έν Ευρώπη, ώνομάσθη υπό των μονα
χών ’Οργή τού άγιου ’Αντωνίου, κάλλιστα τώρα δύναται 
νά ον»μασθήι ύπό μή μοναχών: ’Οργή τού αγρίου Χαριλάου.

* *
*

Τό 1881 έν τώ άγγλικώ Κοινοβούλιο» δεκάδες συνεδριά
σεων άπησχολήθησαν, ’ καί όλος δ τύπος έπληρούτο άρθρων 
καί επιστολών καί διατριβών, ύπό τής δραστικωτέρας εν.Ιο- 
γιαχης νομοθεσίας. ' ά,χώζ-ζ, κύριοι κυβερνήται μας; ’Όχι 
φορολογικής, αλλά εύλογιακής νομοθεσίας. ’Εδώ είπατε οίς I 
τόν κ. Τρικούπην νά σκεφθή καί περί τής έπιδημίας κα’ι^θά 
δια τάξη τόν Μΐχόν του νά σάς βγαλη, με τής κλωτσές έφω. I 

Διότι θά προσεβάλλετε τήν αξιοπρέπειαν ! Καί τί έπρόκειτο 
κυρίως εις τάς περυσινάς συζητήσεις τού αγγλικού Κοινοβου
λίου ; Έπρόκειτο περί τού υποχρεωτικού τού δαμαλισμού ; 
Ούτος είχε ψηφισθή τό 1871. Έπρόκειτο απλώς περί τών 
παραπόνων μ-.άς ένορίας, πλησίον τής οποίας ήτον ίδρυμένον 
Νοσοκομεϊον ευλογιώντων. Μετά μακρας συζητήσεις τα πα

ράπονα τής ένορίας είσηκούσθησαν, καί τό Νοσοκομείου, αξίας 
ενός έκατομ-μ-υρέου — πόσον σάς έκόστισε, κύριοι κυ- 
βερνήται, τό έν Γουδή Σφαγεΐον; — τό Νοσοκομείου τών εύ- ι 

λογιώντων δεελύΟη.
Έν Ευρώπη, ή Νομοθεσία, ή Επιστήμη, αί Κυβερνήσεις, 

τά διάφορα επιστημονικά σωματεία, πολεμούσι τήν έπιδη- | 
μίαν. Όμέγας Παστέρ έπρότεινε τήν σύστασιν ιδιαιτέρων 

άπολυααντικών πλυντηρίων όπου νά πλύνωνται ή νά κατα- 
στρέφωνται όλα έκεΐνα μεθ’ ών ήλθον είς συνάφειαν εΰλογι- 
ώντες. Τό σπουδαιότερου δέ, δτι είναι ιδρυμένα ιδιαίτερα Νο

σοκομεία ευλογιώντων, καί άλλα μεν δια τους άπορους, αλλα 
δέ διά τούς εύπορους, συνάμα δέ είναι δεκτόν καί τό σύ
στημα τής άπομονώσεως, τών ιατρών οντων υποχρεωμένων 
νά καταγγέλλωσι τόν άσθενή.Κανονισμοί άφ’ ετέρου όιατάσ- 
σοντες τήν θεραπευτικήν μέθοδον καί τά καθήκοντα τού προ
σωπικού τών Νοσοκομείων συνεζητήθησαν καί έπεψηφίσθησαν 
καί κατωρθώθη ούτω ή έλάττωσις τών αποτελεσμάτων τής 
έπιδημίας, πού ·. εις μεγαλοπόλεις. ώς τό Λονδίνου καί οι

ΙΙαρίσιοι, έν άεννάω εύρισκομένας συ j..μ..ώνια ρευμάτων αν
θρωπίνων συγκεντρώσεων και προσελεύσεων, άλλων εζ. βορρά 
καί άλλων έκ νότου, συνοικισμών αίφνηδίων, εργατικών πλη
θυσμών εισβολών, χιλιάδων λωποδυτών, έπαιτών, έταιρών!

Πλήν τούτων πάντων ή δαμαλίς καλλιεργείται άνενδότως, 
πειράματα διάφορα καθεκάστην δοκιμάζονται, είς τά σχο
λεία κάνεις δέν είναι δεκτός άνευ πιστοποιητικού δαμαλι
σμού, καί ακόμη προτείνουν νά μή γίνηται δεκτός εργάτης 

εις τά δημόσια έργα άνευ πιστοποιητικού.
Στσαφήτε τώρα καί είς τήν δαιμονισμένην Ελλάδα καί 

ϊδετε τά κατά τής φρικωδεστέρας όλων τών επιδημιών, 
διότι φέρει καί τόν θάνατον καί τήν στρέβλωσιν τού προ
σώπου, μέτρα τώνκυβερνώντων.

’Αντί δαμαλίδος γλυκερίνην, αντί νοσοκομείου Εύλογιών- 
των έν πρώην σφαγείου, αντί ιατρού είς τόν Κάνθαρον ένα 
βλάκα, άντί τροφής είς τούς εύλογιώντας πείναν καί αντί 

περιποιήσεως θάψιμον !

* *
’Εάν δέν έφοβώμεθα μή μάς έκλάβουν ώς παράφρονας, 

ιδού τί θά έγράφομεν :
Νά παύση πάσα άλλη συζήτησις έν τή, Βουλή καί νά 

Οεωρηθή τό'ζήτημα τής ευλογίας κατεπεΐγον. Νάζητηθή 
παρά τής Κυβερνήσεως όπως συστήση παραχρήμα έπιτρο- 
πήν έπιστημόνων ήτις λαμβάνουσα ύπ’ δψιν τά νεώτερα πο
ρίσματα τής επιστήμης καί τής Δημοσίας ’Υγιεινής νάσυν- 
τάξη κατάλληλον νομοσχέδιου, μεταφέρον ήμάς, από τού 
1 837, μέ τά διατάγματα καί τούς νόμους τού οποίου κυ- 
βερνώμεθα είς τό σωτήριον ευλογιών έτος 1883. Νά σπρω- 

χθή δέ ή κυβέρνησις νά έγγράψη) είς τόν προϋπολογισμόν 
όλην τήν πίστωσιν ήν θ’ άπαιτήση ή έκτέλεσις τού Νομο
σχεδίου. _ .

Καλεβάν.

ΒΟΥΛΗ
Χάββατον — 1 I Δεκεμβρίου.

"Εχομεν μίαν γυναικείαν απιστίαν καί έν θύμα, τήν βου
λήν καίτόν Φιλάρετον τό παιγνίδι ήτο βαρύ, ή άπάτη προ

φανής, καί ή οδύνη τού γι.Ιαρέτον έραστού απερίγραπτος. 
Δι’ αύτό ήτον ή ώχρότης του βαθυτάτη, πολύ ρωμαντική 
μάλιστα διά τό προσώπου βουλευτού, καί τά ραπίσματα τα 
όποια τή; έστειλε κατά πρόσωπον τού Ζυγομαλά ήσαν άνη-

κούστου ζωηρότητος. Ύ
Τού είχεν ύποσχεθή συνέντευξιν διά σήμερον τού είχε φύγει 

από τάς άγκάλας’του έν μέσω τών γλυκυτέρων έκστάσεών 
του· έκεΐνος έκλαιε, καί παρεκάλει νά μείνη, ώς άν προησθα- 

νετο ότι δέν θά τήν ίδη πλέον έκείνη τού έκαμε χίλιους όρ
κους οτι θά έπανήρχετό σήμερον, καί τόν καθησύχασε.

Αλλά σήμερον, έκεΐνος έπανέρχεται θερμότερος· πιστεύει 
είς τά λόγια της· τήν παρακολουθεί, ζ.αί περιμένει νά τού 
είπη : ε.ία '· άλλ’ έκείνη : κάμνει πώς δεν ενθυμείται τίποτε, 
χοχχεταρίι.εται μέ άλλους, αποφεύγει νά τόν κυττάξη κατα 
πρόσωπον, καί όταν τής ύπενθυμίζη τήν ύπόσχεσιν καί τόν 

οοκον της. έκείνη, ώς ή χωριατοπούλα τών 'Λγροτιχ&ν 'Σία- 
! στο.ϊών τού φίλου κ. Δροσίνη, τού άπαντά: τά. περασμέι α, 

ξεχασμένα 1 καί έπιστρέφει μέ άλλους χαβα.ί,ε'ρονς εις το

I σπήτί της.

"Αν δέν μάς έννοείτε, νά έξηγηθώμεν.

’Ακούεται δ Δουζίνας λέγων ότι:
'II διαγωγή τού έφορου Πόρου είναι σκανδαλώδης· τούτο 

μόνον λέγω ΐνα καταστήσω ύ ημ.οσιο.Ιογιχώς ένταύθα, ΐνα δ 
άνθρωπος αναλαμβανόμενος τής πληροφορίας, διορθωθή κτλ.

Μετά τόν όημοσιολογικόν αυτόν μαργαρίτην δ Ζυγομαλάς, 
άναφερων τήν προτασιν τού κ. Φιλαρέτου περί τής παρ’ ήμΐν 
καταστάσεως τής Δικαιοσύνης, μοΰ ύπενθυμίζη ότι σήμερον 
είχεν ύποσχεθή ή βουλή νά έξακολουθήστι τήν έπ’ αυτής συ- 
ζήτησιν, προτάσσουσα πάσης άλλης. Άλλ’ ή άνυπομονούσα 
πολιτική δεξιότης του θέλει πρό παντός άλλου νά δό.ιλήσουν 
οί υπουργοί.

—- Οί κύριοι, άν έχωσ.ν υπομονήν καί δεν αποχωρήσουν, 
ώς συνήθως πράττουν, θά ακούσουν καί τούς υπουργού;, καί 

όλ,α, αποκρίνεται δ Δραγούμης, πολύ καλά γνωρίζων τί υφί- 
σταται κανείς έν καιρό» τοιούτων αποχωρήσεων άναλαβών τήν 
φροντίδα νά περισυνάγω τούς άπόντα; συμπολιτευομένους πρός 

καταρτισμόν απαρτίας....
Αλλ. ηδη ο κ. Αθανάσιος ΙΙετιμεζάς περιπτύσσεται τήν 

σκιάν μιάς παναρχαίας έπερωτήσεώς του περί δύο παυθέντων 
δημάρχων Λαοίσσης, άξιοι ότι έκείνη πρέπει νά προηγηθή, 
καί έξ έφόδου κυριεύει τό βήμα. Τόν είχα σχεδόν λησμονήσει 
μεθ’ όλους τούς βρόντους τού λόγου του, ώς λησμονεί τις τόν 
Σταμούληνμέ τήν αφασίαν του· ήτον άρρωστος καί απούσιαζε- 
τίποτε δέν παρήλλαξεν έξ αυτού, εκτός τής κεφαλής του τήν 
όποιαν μάς έπανέφερεν χωμένην έπιχαρίτως έντός σκούφιας. 
Καί ή σκούφια έχει τήν ιστορίαν της. Είναι απαίσια δι’’ αυ
τόν. Πρώτην φοράν τήν έφόρεσεν, όταν ήλ.θεν ό Τρικούπης 
είς τά πράγματα, καί έμεινεν έξω τού υπουργικού νυμφώνος· 
έκτοτε ή δυσοίωνος σκούφια άπεβλήθη· καί πάλιν τήν έπανα- 
βλέπομεν σήμερον, ώς μυστηριώδες συνομώτου σύμβολον, υ- 

πεμφαίνον ίσως τήν στυγνήν τού φέροντος απελπισίαν, καί 
τήν μέχρι θανάτου άπόφασιν φοβέρας βροντομαχίας.—Τό ζή
τημα τών δημάρχων είναι ύπέρτερον πάντων κανείς δέν δύ- 
ναται νά έμποδίση τήν άνάπτυξιν τών έπερωτήσεων, βοά.

’Αλλά συγχρόνως ό ήρεμος καί λεπτοκαμωμένος Φιλάρε
τος, βλέπων τόν κίνδυνον 8ν διατρέχει τό προσφιλές ζήτημά 
τομ, αρχίζει νά απελπίζεται περί τής σωτηρίας του, καί' έν 
τή μανία τής πληγωθείσης στοργής του έπιπίπτει κατά τού 
Ζυγομαλά, ώς έξης:

— Είσαι ανάξιος νά όμιλής, είσαι νάνος, δέν έπρεπε νά 
είσελθη,ς ένταύθα !

ΖνγομαΛΰς. Είσαι ανάξιος άπαντήσεως.

I A Α*Α^' '° '^ρωθ'-'-ουργός οφείλει νά δώσγ, έν μά
θημα είς τάς αξιώσεις τού πρώην φίλου του. Είνέ, λέγει, 
κατώτερος τής θέσεως τού βουλευτού, όστις λέγει : ΐγώ θά 
ψηοισω, τγώ Οά συζ-τ,τ-ί,σω- πρέπει ό κανονισμός νά τώ δίδη 
■ό δ-.καιωμα. Δεύτερον οφείλει νά δώση, έν ράπισμα είς τήν

| ®ν·ιγ°^ίτευσι,;- Άποχωροΰντες, θέλουσι νά στερήσωσι τήν 
Κ βουλήν των μέσων τής συζητήσεως, τών νομίμων μέσων 
I ”Γ?ί ενε?γειας της. Ημείς ζητούμεν νά έργάζηται πολύ, διά 

*α εύρωμεν καιρόν να εςασκήσωμεν όλα τά δικαιώματα των. 
Κα. με όλήν τήν δυναμιν τών Αγγλικών του νεύρων προσ- 
- -C.I. άν θελήσωμεν νά εργασθώμεν έξ καί επτά ώρας, όπως 

Κ ν αλλοις κοινυβουλίοις, δυνάμεθα τά πάντα νά συζητήσω- 
μεν^αρκεί νά έργασθή σήμερον ή βουλή μέχρις έξαντλήσέως. 
ο ' ert^c<'S<:' 'θ ''·· “ρωθυπουργός είνε κατώτερος τής θέ- 

■ ίω’ το'1- °Ζι -γώ· ένδεκα έτη συνυπηρετήσαμε? καί γνωρί

ζει ότι προσωπικάς συμβουλάς δέν δέχομαι. Έσεβάσθην πάν

τοτε τούς νόμους τής πολιτείας υπέρ τόν κ. Τρικούπην, όστις 
τα παντα ττοαΛαηατισε. — Και τελειόνει ευχαριστημένος.

Καί ήδη αγών περί τού άν πρέπει νά προηγηθή ή συζή- 

τησις τού κ. Φιλάρετου, όστις προσελθών είς τό βήμα, άφη- 
γεΐται τήν ιστορίαν τής προτάσεώς του, λέγει ότι ή Βουλή 
ώρισε σήμερον νά συζητηθγ, πρό πάσης άλλης, ότι έν μέλος 
τής άριστεράς, τά όποιον μετά πολλού στόμφου όμιλεϊ περί 
όλων, τού είπε νά ζ;αθήσ? κάτου, καί δι’ αύτό έξωργίσθη, ότι 
δεν εννοεί νά έμποδίση, τάς έπερωτήσεις, άλλ’ έχει άπόφα- 

σιν τής Βουλής· άς εροιτηθή, καί άν ήλλαξε γνώμην, καλώς.
Και μετά ταύτα όμιλεϊ ό Δεληγιάννης περί τής ήμέμας 

τον Σαββάτου, και πάλιν, και πάλιν περί τής ήμΐ^ας τοΰ 
Σαββάτου, περί τινων τούς όποιους έχει τήν τιμήν νά άντι- 
προσιοπεύγ, περί Τρικούπη, όμιλήσαντος πρός τήν Βουλήν, 
ως οι Διδάσκαλοι πρός τα παιδία,—εύγε ! οί δεληγιαννικοί— 
π&ρί Βουλής,^ η οποία εινε αδύνατον νά έργασθή σπουδαίως 
μετά τήν ογόόην, περί Ρώμης καί γερουσιαστών, οϊτινες μό
νοι ανεμενον τόν Καίσαρα, καί περί βουλευτών ι?-ινες δέν 
πρέπει νά άναμένωσι τούς υπουργούς.

Επέρχεται μακρά σειρά ρητόρων προμαχούντων υπέρ τού 
δικαιώματος τής επερωτήσεως, ό κ. Μαυρομιχάλης φρονεί ότι 
ς πρότασις τού κ. Φιλάρετου περί Δικαιοσύνης δέν έχει κανέν 
πρακτικόν αποτέλεσμα, καί ότι δέν επιτρέπεται είς τήν Βου
λήν νά προβη εις τήν έξέτασίν της, μονομαχοΰσι τελειωτι- 

κώς οι κκ. Ζυγομαλάς καί Φιλάρετος, ό Κώστας Κουμουν- 
δούρος με φωνήν οργιάζοντος, καί μάτην προσπαθούντος τού 
κ. Σπηλιού Άντωνοπουλου νά διακόψη τόν χείμαρρον τής ευ
γλωττίας του, φωνάζει ότι ή πλειοψηφία 4ής Κυβερνήσεως 
δέν είνε γνσιχη, όμιλούσιν άλλοι πολλοί, ό κ Στάϊκος βλέ
πων ότι δέν ακούεται ενώ ώμίλει, αντιτάσσει αίφνης τά νώτά 
του εις τήν απροσεξίαν τών συναδέλφιον του, καί επί τέλους 
λαμβανουσι καιρόν νά συμβουλευθώσι τά πρακτικά διά νά 
ί'δωσι άν προτάσσεται τό θέμα τού Φιλαρέτου. ’Αλλά τά 

πρακτικά σιγώσι, μεθ’ όλην τήν όμόθυμον τότε άπόφασιν 
τής Βουλής, καί ό κ. Φιλάρετος άπελπις καταθέτει τά όπλα.

Κουτρούλης.

ΧΡΟΝΙΚΑ
Παρά τήν δυτικομεσημβρινήν πλευράν τού Τινανίου κήπου 

έν Πειραιεΐ υψούται δ ναός τού Αγίου Σπυρίδωνος· δ ναός 
ούτος ^έώρταζε τήν προχθεσινήν Κυρ.ακήν. Πολλοί ευλαβείς 

και έζ ’Αθηνών καί έκ τών χωρίων συνήλθον είς τήν π«νή- 
γυριν. Χιλιάδες σημ.αιών έκυμάτιζον άπά πρωίας είς τούς 
ιστούς τών έν Πειραιεΐ λιμναζόντων πλοίων. Τά πολεμικά 
ησαν όλα σημαιοστόλιστα, διότι τήν ημέραν έκείνην δ βασι
λεύς μας συνηντάτο τριακοστήν έννάτην φοράν από τής γεν- 
νήσεώς του μέ τόν "Αγιον Σπυρίδωνα.

Ο: κώδωνες τού ναού από τής παραμονής έκάλουν τούς 
ευλαβείς είς τήν πανήγυριν καί ήτο καταναγκαστική ή κλή- 
σις, διότι ουδενα κλητήρα ούτε χωροφύλακα έγνώρισα όχλη- 
ρότερον άπό τούς κώδωνας τών έκκλησιών μας. — Μετά μι
κρόν δ Ναός είναι πεπληρωμένος, καί τά προπύλαια αυτού 
καί οι περί αυτόν διάδρομοι καί ή πλατεία, καί ό κήπος 
άπό κοσμον πολύν και ποικίλον. Καί έβλεπες πλέον γέρον
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τας θεοσεβείς, γερόντισες γιά χονΰεντα, παιδιά άλλαλά- 

ζοντα, νέους καί νέας καμαρόνονσας, χωρικούς μέ τά σχολι- 
νά των, ναυτικούς μέ τά ύοράϊκά φέσια των άνεστραμμένα, 
καί τάς βράχας των ^όϋριρονριΙ'ούσας, στρατιωτα; καί ναύ- 
τας μέ τάς έξαδέλφας των, καί πλήθος άλλο άναρίθμητον 
καί άπερ-γραπτον, εισερχόμενου καί έξερχόμενον εις τον 
ναόν καί δίδον πιστήν, πιστοτάτην τήν εικόνα των μυρμήγ
κων δταν συναντιόνται περί τήν φωλεάν των καί υποχωρού- 
σιν οί μέν καί προχωρούσιν οί δέ, φέροντες κάτι τι εις τό 
στομάτων, καθώς οί θεοσεβείς μίαν λαμπάδα, Sv άνάθομα 

ή τήν λατρείαν των.
Ό Ναός έξω καί έσω φρουρεϊται άπό ατυχείς αναπήρους, 

τυφλούς, βωβούς κλ., οίτινες κατέφυγον εις τήν χάριν τού 
έορτάζοντος αγίου, αλλά καί εις τήν εΰσπλαγχνίαν των ευ
λαβών. ’Εάν ποτέ αρχαιολόγοι πραγματεφθώσι περί των 
ναών τής εποχής μας είναι αδύνατον νά μή καρφώσωσιν έξω 

αυτών δίκην αγαλμάτων, καί έπαίτας.
Έν τώ μέσω τού Ναού έχει τοποθετηθή κολυμβήθρα έν 

η προώρισται νά βαπτισθώσιν ολα τά νεογέννητα βρέφη καί 
θά λάβωσι τό ονομα τού αγίου. Παντού δέ καίονται κηρία. 
αστραπηδόν αντικαθιστάμενα δι’ άλλων, πριν ή άκόμη ό 
άναθύων χριστιανός έξέλθη, τής εκκλησίας.

— Γιατί σβύνετε τό κερί; ήρώτησεν ένας.

— Γιά τήν οικονομία τής εκκλησίας.

— ΛΙά εγώ θέλω νά καή ολόκληρο.

— Θά καή, κύριε, εις άλλα: άνάγκας τής εκκλησίας !..
Καί κτυπούν αδιάκοπα οί κώδωνες καί άναρριχώνται εις 

τά κωδωνοστάσια οί παΐδες, ώς οί πίθηκοι εις τά δένδρα, 
καί γίνεται θόρυβος πολύς καί διασκέδασις καί ολίγον με

θύσι εις μνήμην τού 'Αγίου.

'Όσοι δέν κατήλθατε προχθές τήν Κυριακήν εις τό Φάλη- 
)ον, καί δέν είδατε τόν καταγάλανον εκείνον έριζοντα, και 
δέν άνεπνεύσατε τόν βαλσαμώδη αέρα, άξίζοντα πλειοτερον 
δέκα μαζή έμβολιασμάτων, καί δέν εφάγετε εις τά λαμπρό
τατου παρά τήν θάλασσαν ξενοδοχειον τού κ. Κατσίμπαλη, 
όμε.Ιΐταις καί μπκρτέχ μέ μίαν φιάλην γενναίου οίνου, και 
δέν ήκούατε τόν ρυθμικώτατον ρόχθον τών κυμάτων και τήν 
άγρίαν τού ανέμου βοήν ένθυμίζοντα τήν βαθείαν και αλλό
κοτου μουσικήν τού Βάγνερ καί δέν έντρυφύσατε εις τούς 
βαμβακώδεις άφρούς τών άπλουμένων επί τής αμμώδους πα
ραλίας κυμάτων, και δέν είδατε άκόμη εν μεσω τής άγριας 
θαλάσσης κυλινδούμενα σκάφη, καί τό λευκόν ίστίον άφανοΰς 
λέμβου μακράν εις τό πέλαγος ώς λάρον έφαπτόμενον των 
κυμάτων, καί περί τήν χρυσήν τού ήλιου δύσιν όεν τά έπρν- 
μνΜητε διά τάς ’Αθήνας ή τόν Πειραιά, εΐσθε άξιοι τής 

.Ιάσπης ήτις σας έκάλυψε, καί τής ευλογίας ήτις σάς επα- 

πειλεϊ παντα/όθεν. ___________

Αέν ήτο άνεμος ό τής Κυριακής, άλλ’ είδός τι Πάνου Κο- 
λοκοτρώνη. Αέν έβλεπες καί δέν ήκουες τίποτε άλλο, παρά : 
φόρα τό καπέλλο ! 'Ως νά ητο πάσ’ άγυιά καί πάσα πλατεία 
βασιλεύς, ό δέ βορράς ό πρώην άρχιαυλικός καί τώρα Διοι

κητής τής Στρατιωτικής Σχολής.
Τίποτε διασκεδαστικώτερον άπό αυτό τά πάρσιμο τού 

καπέλλου. Σου φεύγει χωρίς νά τό έννοήσης, κάποτε τό βλέ
πει; μεταβαλλόμενον εις άερόστατον καί άναβαΐνον, άνα
βαΐνον, διά νά προσορμισθή επάνω εις τά κεραμίδια, καθώς 
τό καρδιοκτύπι σου τουλάχιστον φαντάζεται, καί άλλοτε πά
λιν τό βλέπεις προσλαμβάνον όχι δύο, άλύ ά πολλούς ποδί
σκους, καί τρέχον δρομαίως πρόσγειον, ώς λαγωός, σύ δ’ έ- 
ξόπισθέν του ακολουθών ώς κυνηγός καί μέ σφοδροτέρους ε

κείνου παλμούς καί συγκινήσεις.

Καί νά μήν έχης ένα τουφέκι νά τόν σκοτώστ,ς τόν λαγό !
Ένω απλώνεις τό χέρι νά τό συλλάβη,ς, έκεΐνο ώς μάγ

κας υπό νωθρού κλητήρας διωκόμενος, κάμνει ότι κοντοστέ
κεται καί εις τήν στιγμήν γίνεται πτερόπουν καί φεύγει.

Τοιαύτας σκηνάς ειχαμεν τήν Κυριακήν πολλά;. Σχεδόν 
ησαν διά τούς εν ταίς πλατείαις καί τοΐς καοενείοις προση
λιαζόμενους αφού Σύνταγμα αντί μουσικής είχε τά κα- 

ταναγκαστικά σαλπίσματα τών πηγαινοερχ r μενών βασι
λέων.

Αστυνομικόν ανέκδοτον:
Μίαν νύκτα από τάς παρελθούσας εις άστυνομ.ικός βοηθός 

έκαμνε μέγα κακόν καί Θόρυβον έξωθεν ένό; χαρτοπαικτείου.
Βεβαίως υποθέτετε ότι ό αστυνομικός θόρυβος έγίνετο διά 

νά κλεισθήί άναιδώς λειτουργούν κυβεΐον, παρά τάς αστυνο
μικά; διατάξεις.

“Οχι, καλοί μου, δ θόρυβος έγίνετο διά νά κλει-
σμένον χαρτοπαικτεΐον.

"Άλλο :
Έξήρχετό τις τού κουρείου νεοξύριστος, μέ τά ίχνη τής 

άτεχνου χειρός τού κουρέως επί τών παρειών του.
Κλητήρ αστυνομικός τόν πλησιάζει, καί :
— Γιά στάσου νά σέ δώ καλά, μήπως κι’ είσαι εύ/ογια- 

σμένος.

Καί μετά τήν καταναγκαστικήν αυτήν αναστολήν, μέ ύ
φος ήγεμονικόν :

— Άιντε τώρα, πήγαινε.

’Επί τέλους τό Πανεπιστήμιου, ώ; έλέγομεν εις τό φύλ
λου της Κυριακής, έκλείσθη άπό ταχθές. Διά προσλαλιάς

του ό κ. Πρύτανις άνήγγειλεν ότι τά μαθήματα διακόπτον
ται έπί ένα μήνα· κατ’ άλλους όμως επί πεντήκοντα ή- 
!ζέΡαί·

Καί ή Διοίκησις τού Πολυτεχνείου έζήτησε παρά τής Κυ- 
βερνήσεως τήν άδειαν νά τό χ.Ιείσρ. Καί σήμερον ή αίριον 

κλείεται καί αυτό, ϊνα μή πληρωθή, τό ρηθέν υπό Λομβαρ
δού, ότι όταν κλεισθοΰν όλα, θά έχωμεν πανικόν. Αλλά δεν 
έννοεΐ οτι καλλίτερον νά έχωμεν όχι μόνον πανικόν, αλλά καί 
παιϊκά άκόμη, όχι όμως καί ευλογίας. Καί οί μαθηταί τού 
Πολυτεχνείου δέν καθυστέρησαν ώς πρός τό ήμερον τών η
θών άπό τινας τών έν τώ Πανεπιστημίω συναδέλφων των. 
Προέβησαν καί αυτοί όχι μόνον εις φωνάς, άλλά καί εις βι
αιοπραγίας, θραύσαντες μεταξύ άλλων καί αγάλματα αξίας.

Δέν σάς φαίνεται ό-.ι όλον αυτό τό Φοιτητολόγιον καί Μα
θητολόγιο'/ άπ’ τό Θεό ζητούσε τήν ευλογιά, διά νά κρεμα- 
σθοΰν τά βιβλία σ’ τόν τοίχο ;

Ό νεαρός ιατρός κ. Μακκας διετράνωσεν εις τάς πονηρά; 
αυτάς ημέρας όλον τόν συμπαθητικόν αυτού χαρακτήρα.

Προμηθευόμενος γνησίαν δαμαλίδα δι’ έκαστου ταχυδρο
μείου προθυμότατα εμβολιάζει δυσ^χείς απόρους, μεταφέ
ρω·/ ένίοτε τήν γλυκεΐαν προθυμίαν του καί εις οικίας φί
λων του.

Συγχαίρομεν άπό καρδίας τώ κ. Μακκα υιό), δ.ότι δυ
στυχώς εις τήν επιδημίαν αυτήν καί ή Επιστήμη όσον ήδυ 
νήθη καθυστέρησε·/.

Μόλην τήν κακότητα καί ψυχρότητα τού καιρού κατά τάς 
τελευταίας αυτάς ημέρας, ή πόλις μας προσθέτει καθ’ ήμέ-

21 ΕΠΙΦΓΑΔΙΣ 5Π ΧΑΝΕΣΑΙ 21

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
(Συνέχεια ιΓε οριΟ. 388

Ό πατήρ Άμμοΰν ήκουε τήν ομιλίαν ταύτην ώς νά διε- 
τέλει έν έκστάσει καί νά είχε μετατεθή εις άλλον κόσμον 
ολω; άκατάληπτον. Τώ έφαίνετο ότι αί έρημοι τής Θηβαίδος, 

ά; είχε κατά τήν .νεότητά του χάριν προσκυνήσεως έπισκε- 
φθή, ήνοιγον τάίμελαγχολικά άντρα των καί ό'τι εξ αυτών 
έξήρχοντο μυρμήκιαί δαιμόνων ριπτόμεναι κατ’ αυτού, όπως 
κατατρυπήσωσι τά; σάρκας του. 'Η διάλεκτος αύτη ήτο ά
γνωστος εις αυτόν. Ποικίλοι συγκεχυμένοι καί λαβυρινθώδεις 
λογισμοί διεκλαδούντο έν τώ π/εύματι αυτού. Έν πρώτοι:, 
ήτο τούτο έξομολόγησι; ; Άλλ’ άν ήτο, κατ’ οΰδέν ώμοίαζε 
πρό; τάς συνήθεις εξομολογήσεις, όσας εΐχεν ακούσει καθ’ 
άπαταν τήν μακράν τεσσαρακοστήν τού επαγγέλματος του. 
"Μ λοιπόν ή τής γυναικός ταύτη; δέν ήτο έξομολόγησι; ή αί
τών άλλων γυναικών δέν ήσαν τοιαύται.

— "Πκουσα τάς έξαγορεύσεις πολλών γυναικών εις τήν

ογούσι
αυτήν

ζωήν υ.ου, έλεγε καθ’ έαυτόν ό πατήρ Άμμοΰν. Αλλά τί 
υυ.ολογούσιν αύται; Τήν κακολογίαν, τό ψεύδος, τάς πρό; 
τούς συζύγους των λογομαχίας, ενίοτε τόν φθόνον, ουδέποτε 
τήν κλοπήν· συχνότατα έξιστορούσι μετά στόμφου τάς άρε- 
τά: των ή κακολογοΰσι τήν γειτόνισσαν καί τήν φίλην, επί 
τή προφάσει οτι εξομολογούνται δήθεν ουδέποτε όμολ 
τούς πονηρούς λογισμούς τής μοιχείας καί τήν πράξιν
άναφέρουσιν ότι ’έπιον ύδωρ πρό τού άντιδώρου, ότι συνω- 
μίλησαν έν τή εκκλησία, ότι ειχον τά συνήθιά των, καί τά 
λοιπά. Ταύτα τά έμολογοϋσιν. Αλλά τίς έξ αυτών έκαμέ 
ποτέ τάς φοβερά; καί άπιστεύτους ομολογίας τής γυναικός 

ταύτης;
Ό πατήρ Άμμοΰν προέβη ούτω εις τά; σκέψεις του, καί 

διηπόρει άν καί οί άνδρες έχουσι πολλώ πλείονα ειλικρίνειαν 
τής τών γυναικών έν τή εξομολογήσει. "Επειτα ήρώτα εαυτόν 
αν καί αυτός ούτος ό Άββά: Άμμοΰν έξωμολογήθη ποτέ 
είλικρινώς, αλλά μετ’ αληθούς καί ανυπόκριτου ειλικρίνειας 
πρό: τόν πνευματικόν αυτού πατέρα. Τέλος δε κατέληξεν 
εις τό έν ειδει ε’ρωτήσεω; συμπέρασμα· εις τί χρησιμεύει ή 
έξομολόγησι: καί διατί ούτος ό θεσμός ;

Άλλα δεν ήδύνατο νά είπη μεγαλοφώνως ταύτα πρό; τήν 
πνευματικήν του κόρην, διότι διά τούτου ήθελε καταντήσει 
νά άνταύ.λάξη θέσιν καί νά γείνν, αυτός ό εξομολογούμενος 

πρός αυτήν.
I "Οθεν μή έχων άλλο προχειρότερον μέσον, ίνα στίξη διά

τελείας τήν πνικτικήν ταύτην περίοδον τού λόγου, κατέφυγεν 
εις εκείνο, ού έφείδετο έξ άρχή:, καίέκήρυξεν ότι ή γυνή αύτη 
ήλαόνετο προφανώς καί αύτοφώρως,ώς καί αυτή ώμολόγησεν, 
υπό τού πονηρού δαίμονας.

— Δαιμόνιου, δαιμόνιου έχεις, δυστυχής, τή είπε. Καλά 
τό είπες καί μόνη σου· ή μάλλον τό δαιμόνιου είπεν άφ’ έαυτού 
τό όνομά του.

Καί έγερθείς έξήγαγε τό ευχολόγιου έκ τού κόλπου του 
και ήρχισε νά άναγινώσκτι υπέρ τήν κεφαλήν αυτή; τούς 
εξορκισμούς τού Μεγάλου Βασιλείου. ^'Επιτιρβ. σοι Κύριος, 
ΰιάβο.Ιε, τοΰ έζε.ίθεΐν έχ τον π.Ιάοματος τούτον . . . Καί, 
Κύριε, άηέΣασοτ άπ' αντης πδ,ν πο/’ηρόκ χα'ι άχάθαρτοΓ 
Ληνριι έ/ιιρω.Ιενοχ αντής τμ χαρύ/α' πι-εϊψα π.Ιάνης,ππϋ- 
ρα υπερηφανΐας, άπιστίας, άχηόίας, είύω.ίο.ίατρίας,πΐ'ενιια 
πορτεΐας, μοιχείας, .Ιαγεείας, άοωτίας, άσε.1 γειας χα'ι ετά- 
οι/ς άχαβαρσιας» .. .

Τά επιβλητικά καί μυστηριιόδη ταύτα λόγια έβόμβουν ώς 
ηχο; -ροσ<·άλλων τά ώτα πυρέσσοντος εις τάς άκοά; τής 
Αγάπης. ’Ησθάνετο τό «πονηρόν καί ακάθαρτον πνεύμα» 
ασπαϊρον καί φρυάττον έντός της. Έπεθύμει νά διαυ.αρτυρηθή 
καί δέν ήδύνατο. "Αλλοτε μέν έπεθύμει νά άσπασθή 
τήν χείρα τού γηραιού μοναχού, άλλοτε δέ τής ήρχετο νά 
τόν αρπάσγ έκ τού γενείου καί νά τόν άποβάλη έκ τού κελ- 
λ’-ου της. ’Ησθάνετο δύο δυνάμει: έλκούσας καί άνθελκούσας 
αυτήν εις τό κενόν, ύπεράνω χασκούση; υπό τούς πόδας της

άβύσσου. Ότέ μέν έκλινε πρός τήν άβυσσον, ότέ δέ έλάμβανε 
πτήσιν καί άνεφέρετο εις τόν αιθέρα. Τότε θρησκεία, βίος, 
έρως, απάτη, αμαρτήματα, θλίψεις, όνειρα, τά πάντα παρί- 
σταντο εις τήν φαντασίαν της, ώς συγκεχυμένη καί παμμιγής 
εικών. "Ετεινε τά; χεΐρας ϊνα συλλαβή τήν οπτασίαν, άλλ’ 
αύτη έφευγεν ώς σκιά καί έξηφανίζετο άπό τών οφθαλμών της.

Ό ίερεύς εντούτοις έξηκολούθησε τήν άνάγνωσιν τών έξορ- 
κισμών. αΚαι .-τοίι/οον αντην άποτά^ασθαι τω Σατανά χα'ι 
πάσι τοΐς ΰγγε.Ιοις αυτοί χα'ι ,τάσζ/ τμ .Ιατρεία αντον χα'ι 
π&σι τοΐς εργοιε αντον . . . χα) μι) ν.χοχρνό’ήτο) έν τι) χαρ- 
ύία αύτΐμ ύαιμόνιον σχοτεινόν μηόέ χνριενσάτω αντης» . ..

'II Αγάπη διερράγη εις κλαυθμούς. "Ηρχισε νά χύντι σφο- 
δρούς καταροάκτας δακρύων. 'Ο ίερεύς τήν ωκτειρε καί έπαυσε 
τήν άνάγνωσιν τών έξορκισμών.

— Έξακολούθει, πάτερ μου, είπεν ή Αγάπη, άπομάσσουσα 
τά δάκρυά της.

'Ο Άμμοΰν έπανέλαβ-ν. «’Εΐ.<ρχΚ,οι σε χατι'ι τι ΐ· θεόν 
τον χατιιΛιπεΐν ενχαιρον τω Κνρίω τό χ.ίάομα τούτο . . . 
.-τνεΰμα σχι'τιιι ς, πνεύμα όργ)ς xa't ij.fii'i i ν χα'ι <ρύ>·ου,πνεύμα 
έπιθιψίας, πνεΐμα άντι.Ιογίας . . . έί,ε.ΙΟέτω έχ τ)ς ύού.ίης 
τον Θεού ταύτηςΏ . . .

Τή αυτή στιγμή έκρούσθη δειλώς καί μετά δισταγ
μού ή Ουρίς τού κελλίου.

— Τί: είναι; είπεν ό ίερεύς.
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ραν καί §ν κόσμημα εις τήν νυμφικήν της στολήν διά τήν 
πρωτοχρονιά. 'II οδός Έρμου έχει μεταβληθή όλη εις μίαν 

ζωγραφιά μέ καταπρασίνους τάπητας, μέ χονχΛας, σχεδόν 
ζωντανάς καί μέ ζωντανά;, σχεδόν κούκλας, μέ στρατιωτικού; 

περιφερομένους a mobilisation καί μέ στρατιωτικού; έστρα- 
τοπεδευμένούς εις τχς βιτρΐναι; τών καταστημάτων, μέ βι
βλία χρυσοκέντητα, με νευρόσπαστα, μ.έ αλογάκια, μ,έ καρο- 
τσάκια, μέ τόπια καί πλήθος άλλα αθύρματα, άτινα τήν 
παραμονήν θά ζωντανέψουν δλα, καί θά κινούνται καί θά θο

ρυβούν καί θά σφυρίζουν καί θά αποτελόσουν ένα μηχαηχύν 
θέατρον, είς τό όποιον θά λάβωμεν μέρος καί μικροί καί με
γάλοι καί γυναίκες καί άνδρες καί κλητήρες καί λωποδϋται, 
καί μόνον τήν πρωίαν τής έπομένης θά λησμονήσωμεν όλα 
αυτά μετά παρέλευσιν ένός ολοκλήρου έτους.

Πρωτοτυπώ τα τον είς τό είδος του βιβλίον μας έδώρησε 
Χριστουγεννιάτικου δ χαρίεις ποιητής τών '/στώ>· ’υφώ£>·φς 

καί 2’ra./«znr<5r Γεώργιος Δροσύνης—τάς Άγροτεκάς 
Έπεστολάς του.

Λ'. ’ ΛγροζιχαΙ ’ΕπιστοΛαλ είναι έλαφρότεραι μυθιστορή
ματος καί άπό ελληνικά μυθιστορήματα ώραιότεραι. Αφε
τηρίαν έχουν χωρίδιόν τι τής Βορείου Εύβοιας, ΓονΙΐαις. 
δπου ό επιστολογράφος είχε — δέν τόν έχει πλέον — πα
τρικόν πύργον. Τό βιβλίον στρέφει τάς εκατόν όγδοήκοντα 
σελίδας του περί τάς βαθείας κοιλάδας, τά πυκνόφυλλα 
πεύκα, τούς πυκνοτέρους σχοίνους, τήν ήρεμον θάλασσαν, τούς 
σιτοφόρους αγρούς, τάς ταπεινά; τού χωρίου καλύβας, τό 
κυνήγι τών λαγωών, τάς διηγήσεις τών χωρικών, τούς χο
ρούς τής πλατείας, τάς πανηγύρεις, τήν Ευμορφούλα, τήν 
Τασούλα, τόν θερισμόν τού σίτου καί τού αραβοσίτου, καί 
τόσα άλλα θέματα, ολα άποπνέοντα αγρούς, εξοχήν, θυμάρι, 

εργασίαν.

— Έγώ είμαι, άγιε πάτερ, άπήντησεν ή φωνή τού αδελ
φού Νεεμίου.

— Τί θέλεις ;
— Ζητοΰσι τήν αδελφήν ’Αγάπην.
— Ποιος ;
— Δύο ξένοι, άνήρ καί γυνή, φθάσαντες τήν στιγμήν 

ταύτην.
— Δέν είξεύρεις δτι εκτελώ αγίαν υπηρεσίαν τήν στιγμήν 

αυτήν; Είναι τρόπος νά διακόπτης τήν έξομολόγησιν;

— Τό είξευοα, πάτερ μ.ου, καί παρακαλώ νά μέ συγχω-
ρήση ή πανοσιότης σας.

— Τότε διατί κτυπάς τό παράθυρου ;
— Έπιμένουσιν οί ξένοι πολύ νά είσέλθωσιν.
— ’Ας περιμείνωσι.
— Έστενοχωρήθησαν νά περιμένωσι τόσην ώραν.

— Είσαι ασεβής, αδελφέ Νεεμία.

— ’Ας μέ συγχωοήση ή πανοσιότης σας.
’Εντούτοις άκούσασα ή ’Αγάπη δτι τήν ζητούσιν, άφυπνί- 

σθη ώς έξ εφιάλτου τινός καί ήσθάνθη ελπίδας καί συγκινή

σεις. Ή καρδία τη; ήρχισε νά πάλλεται τόν αρμονικόν εκεί
νον παλμόν, τόν ένθερμον καί προξενούντα γλυκεΐαν ταραχήν, 
δν πρό πολλού είχε λησμονήσει. "Οθεν ένόμισε καλόν νά 
έπέμβη.

— Μέ συγχωρεΐτε, πάτερ μου, είπε πρός τόν Άββάν Άμ- 
μούν. Θά έπανέλθητε πάλιν τό ταχύτερου νά μοί άναγνώ-

Λυτά δλα άναδεδεμένα ώς ποικίλα φύλλα καί άνθη κα 
γύρω γύρω λίγη πρασινάδα, έν καλλιτεχνική, ανθοδέσμη, διά 

τής ποικιλτικής εκείνης τέχνης ήν ό νεαρός συγγραφεύς ήρ- 
ζατο τόσω ενωρίς καλλιεργών καί έν τή, ποιήσει καί έν τφ 
πεζώ του λόγω.

’Αναμιγνύει έντέχνως περιγραφήν, διήγημα, αίσθημα καί 
ποίησιν. Έξ αυτών πλάττει τάς θελκτικά; σελίδας του έν 
λιτότητι ύφους, φυσικότητι εικόνων καί άν θέλετε πού καί 
πού δραματικότητι, ή'τις τρόπον τινα άναπληροΐ τήν έλ- 
λείπουσαν ένότητα τών άπεσπασμένων σελίδων του.

Ενιαχού μόνον, θέλων νά υποκατασταθώ είς τούς ήρωάς 
του χωρικούς καί κάμ.νων δτι όμιλεϊ τήν γλώσσάντων, δέν 
κατορθώνει νά εξάλειψη εαυτόν, άφίνων νά υποφαίνηται ύπό 
τήν χωρικήν φουστανέλλαν τό φράγγικό του σκαρπίνι.

Δύο ειδύλλια, τά έν πεζόν, τό άλλο έμμετρον, είναι τώ 

δύο στολίδια τού μικρού του βιβλίου, δπερ δλον ώς ή Εν- 
μοργονΛα του τών Γουβών, φέρει αναβολήν πανηγύρεως καί 
αρματωσιά χορεύτριας, προκλητικόν καί γλυκύ ώς αί εΰκολ- 
ποι χωρικαί του.

Τό ποιητικόν του κυρίως Είδύλλιον σπινθοβολεί δύναμιν 
καί νεότητα έμπνεύσεως, είναι δ’ άμίμητον τήν περιγραφήν 
καί άρμ,ονικάΤ χρωματισμένου τήν άφήγησιν.

Διά τών 'Λγροζ<χών τον Έπ/σζοΛών, ως καί διά τών 
άλλων συλλογών του, ό κ. Δροσύνης καταλαμβάνει έν τή 
άρτιφυεΐ μας ’Ελαφρά Φιλολογία (Δέου καί υπέρ ημών τών 
αμαρτωλών, αιδεσιμότατε κ. Λειβαδα τής ΚΛπονι; !) θέσιν 
καλήν, ήτις μίαν ημέραν καθ’ δ'λους τού; νόμους τής έξελί- 
ξεως θά γίνη βεβαίως διαπρεπής.

σητε έκ νέου τούς έξορκισμούς τούτους. ’Αλλά τίς ειζεύρει, 
αφού μέ ζητούν, δυνατόν νά είναι συγγενείς μου η φίλοι μου, 
καί άνυπομονούσιν, άνησυχούντες, ώς φαίνεται, περί τής υ
γείας μου. Έπιτρέψατέ μοι νά δεχθώ τούς ξένους τούτους.

— Δέν αντιλέγω, κόρη μου, είπεν ό Άββάς, θέτων τό ευ
χολόγιου είς τόν κόλπον του καί κάμνων άπόλυσιν τών εξοο- 

κισμών.
Καί ήνοιξε τήν θύραν τού κελλίου.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'·
Η ΚΑΤΟΠΤΞΥΤΡΙΛ

Είσήλθε νεαρά τις γυνή, αρκούντως ώραία, άκολουθουμένη 
ύπ’ άνδρός υψηλού, δύσμορφου, αντιπαθούς καί αδέξιου. Έ- 
φαίνετο ούτος τοσούτον άγροικος, ώστε δέν είχε βεβαιότητα

όρθίαν έν εϊδει θαυμ.αστικού. Έκ πρώτης αφετηρίας εννοεί 
τις άμ.α βλέπων τό ζεύγος τούτο ότι ή γυνή αυτή, ή έχουσα 
ώοαίαν μ.ορφήν καί νοήμονα, περιεφρονει εκ βάθους τής καρ
διάς τόν άνδρα τούτον, άν ήτο σύζυγός της.

Ή νέα γυνή έρριψε στιγμιαίου βλέμμα πρός τόν Άββάν 

Άμμούν, καί τό μετεφερεν ευθύς απ’ αυτού, άλλα τόσον α-

ΦΡΟΓ-ΦΡΟΓ
Ό γενναίος Εύρωτας τού Λιωνος, δ διά προηγουμέ

νου του άρθρου έκφράσας τήν έκπληξίν του πώς καθ’ έκάστην 
δεν συμβαίνουν τριάκοντα το ολινιότερον μονομαχiat βου
λευτών, έόημοσίευσε καί άλλο άρθρου είς τά φύλλου τού Σαββά
του, έξ ού μάς έκτύπησεν ή έξής φράσις : «διότι ή βουλή 

αυτή υπερεβη παν μέτρον όιαιρεθείσα είς δύο άΛΛηΛοσιραζό- 
ρενα στρατόπεδα».

Καί έπειτα δ αυτός άρθρογράφος νά άπαιτή καί νά μονο- 
μαχώσι τά στρατόπεδα αυτά !

Μονομαχία σφαγμ,ένων !

’Επειδή τό έφερεν δ λόγος, ιδού καί ή περί μονομαχίας 
κρίσι; μας:

Είς τά εννέα δέκατα τών μονομαχιών δ έτερος τών αντι
πάλων είναι είδημ.ονέστερος τού άλλου είς τό ξίφος, τήν σπά
θην ή τήν σκοποβολήν.

Λοιπόν δ είς γίνεται δολοφόνος δ δέ άλλος αύτόχειρ.
‘Ο είς άνανδρος, δ άλλος δέ βλάξ.

-------—---------

ΣΚΕΨΕΙΣ
Τόσαι λάσπαι κατεκάλυψαν τάς κλεινά;’Αθήνας χθέςκαί 

προχθές, ώστε ίδιον κατά τήν δδόν Φαλήρου άγέλην χοίρων.
— Χαίρετε, είπον, άνδρες ’Αθηναίοι !!

— Διατί καί είς τήν Βουλήν δέν ενσκήπτει ή ευλογία ;

— Διότι εν αυτή όλοι είναι έρβονΛιασρένοι.

καριαίως, ώστε ώς έγγιστα έξέφραζε τούτο τήν έξής έννοιαν, 
κ ΤΑ, είναι καλόγηρος, τί με μέλει; » Τό βλέμμα της δέ έ
πεσε βαθύ, ερευνητικόν καί διαμπερές έπί τή; μοναχής τής 
κλινήρους. Τήν έκύτταξεν ώς νά έπεθύμ.ει οΰχί μόνον νά φω- 
τογραφήση τήν εικόνα της, άλλά νά καταμετρήση τήν συν- 
είδησίν της καί νά άναγνώσφ τόν βίον της γεγρζμμένον έπί 
τού ωχρού έκείνου μετώπου.

'II ’Αγάπη έταράχθη καί ήτρόρησεν έκ τού άρπακτικού 
έκείνου βλέμματος, δέν ένεθυμεϊτο δέ άν είχεν ίδεϊ ποτέ τήν 
γυναίκα ταύτην.

— Τί με θέλει, έλεγε καθ’ έαυτήν διατί μ.έ κυττάζει 
οΰτω ; ποία είναι ;

— Νά είναι αυτή ; έλεγε πάλιν ή έτέρα νυνή· είναι ώραία 
καί έχει υποφέρει πολλά. Τό βλέμμα της διηγείται μυστή
ρια. ΙΙάθη κρύπτει έντός της. Είναι αυτή ! μοί φαίνεται ότι 
βλέπω τά ίχνη τών φιλημάτων τού κόμητος έπί τών χει
λεών της. ΤΑ, είξεύρει νά έκλέγη, έκεΐνος τά θύματά του.

Έν τούτοις ή ξένη έσχημάτισεν απαθώς τό πρόσωπόν της, 
κατεβίβασεν αϊδημόνως τούς οφθαλμούς καί άπέτεινε πρώτη 
τόν λόγον πρός τήν μοναχήν.

— Ζητώ νά μάς συγχωρήσητε, κυρία, είπε, διά τήν τόλ
μην μας. Είμεθα δδοιπόροι, έρχόμεθα μακρόθεν, άφήσαμεν 
δύο υποζύγια μέ τήν αποσκευήν μας έκεϊ κάτω, καί έπειδή 
εδίψων καί νερόν δέν εϋρισκα, έτόλμησα νά ζητήσω διά μίαν

'II πόλις τών ’Αθηνών έάν δέν είναι σκεπασμένη άπό λά- 
σπηνθά ηνε γεμάτη άπό σκόνην,ομοιάζει κατά τούτο γυναίκα, 
ή δποία όταν λησμονήση νά ψιμ.μυθυωθ-ή, θά ποιτγαρσδί/ ά- 
ναποδράστως.

'II παραγωγή τόσων επιστημόνων έν Έλλάδι, καταδει
κνύει ές αντιθέτου τό άπλετου έπ’ αυτής σκότος· όταν θά 
έκλείψωσιν εντελώς οί έπιστήμονες, τότε θά φωτισθώμεν όλοι.

Έξ όλων τών ιδιοτήτων τάς οποίας άποδίδουσιν είς τήν 
καρδίαν, μία είναι αληθής : ότι χρησιμεύει ώς άρίστη τροφή 
τών κοτσίφων.

Έάν έζη σήμερον δ Διογένης, θά έζήτει μέ τόν άνημμένον 
αυτού φανόν ενα......μή εϋλογιώντα.

Αί τερπναί ήμέραι τού τέλους τού χρόνου τάς δποίας άναμέ- 
νομεν μετά γλυκείας θυμηδίας, ενώ μάς άφαιρούσι πάντοτε 
άπό όλίγην ζωήν, μοί ένθυμίζουσι τήν γαλήν ήτις λείχουσα 

ήδέως τήν Λίραν, έφαγε τήν ιδίαν της γλώσσαν.

Ό άνθρωπος γεννώμενος φέρει έν έαυτώ μυρίους πόθους· ή 
πλήρωσις έκάστου πόθου του πληροί καί μίαν του ευδαιμο
νίαν. Ό θεός, ό'στις ούδένα πόθον έχει, είναι τό δυστυχ έσπε
ρον τών κτισμάτων του.

Δέν ήξεύρω διατί ό'ταν βλέπω άγέλην γάλων (ίνδιάνων) 
ψιθυρίζω τήν μασσαλιώτιδα, καί όταν βλέπω ναύτας Γάλ
λους σφυρίζω, διά νά μού κάμουν γούλ, γούλ, γούλ !

Μάγκας

στιγμήν τήν φιλοξενίαν τής στέγης σας. ΙΙαρακαλώ ταπεινώς 

νά μέ συγχωρήσητε.
— Εισθε συγχωρημένη, κυρία, είπεν ή μο-.αχή, άλλά δυ

στυχώς δέν δύναμαι νά σάς περιποιηθώ, όσον έπιθυμώ είς 
τήν πενιχράν καλύβην μου. Καθίσατε, καί δ αδελφός Νεεμίας 
άς σάς προσφέρη νερόν, καί άναπαυθήτε.

'Ο αδελφός Νεεμίας είχεν ήδη προσφέρει ύδωρ είς τούς 
ξένους, ένώ ή Αγάπη έλεγε ταύτα. 'Ο δέ άββάς Άμμούν 
είχε γείνει άφαντος.

'II ξένη έκάθισεν έπί τού σκαμνιού, δ δέ συνοδεύων αυτήν 
άνήρ έπί λίθου, καί έπανελήφθη ή συνόιάλεξις.

— 'Ο άνήρ ούτος είναι σύζυγός μου κυρία, είπεν ή ξένη. 
’Ονομάζομαι Καικιλία Βιαμίνη καί είμαι έκ Βενετίας.

— Δέν σάς ήρώτησα, κυρία- εισθε ξένη, πάντοτε σεβαστή 
δι’ έμέ, είτε μετά τού δνόματός σας, είτε άνώνυμος.

— Δέν μέ ήρωτήσατε έξ εΰγενείας, ώφειλον νά σάς τό 
είπω έκ προθυμίας. 'Ο σύζυγός μου περιέρχεται τάς νήσους 
ώς υπάλληλος τής Βενετίας, κυρία. Έχομεν σχεδόν έπι- 
οκεφθή δίς καί τρις όλα; τάς νήσους τού Αιγαίου. Έχω ί- 
δεΐ πολύν κόσμον.

— Καλώς, κυρία.
— Μοί άρέσκουν πολύ τά ταξείδια· είναι δ καλλίτερος 

βίος, Sv δύναται τις νά ζήση, φρονώ, έπί τής γής.

(ακολουθεί)
Μποέμ.
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11 Αεκεμβρέου.

Χθες τά απόγευμα μάς έπεσκέφθη δ διάδοχος τής Δανίας 
επί τής «’Αμφιτρίτης». Τό είς τόν λιμένα μας ναυλοχοΰν 
θωρηκτόν τής ’Αγγλίας «"Ακαμπτος» τόν έχαιρέτησε διά 
τών νενομισμένων βολών, δ δήμαρχος παρέταξε τούς δδοκα- 
θαριστάς είς τήν προκυμαίαν καί τούς επέβαλε έντός ενός 

τετάρτου ό'πως καθαρίσωσιν παστρικά παστρικά, δ λιμενάρ
χη; έτρε/ε νά είδοποιήση τόν νομάρχην, δ ιμπρεσάριος τού 
θεάτρου νά συνάξν) τούς ηθοποιούς του όπως δώση παράστα- 
σιν πρός τιμήν τοΰ Διαδόχου όστις μάς έτίμησε ! διά τής 
έπισκέψεώς του, καθ’ ότι συνέπεσεν οί ηθοποιοί νά έχουν 

Riposo.
Έπεσκέφθη τήν πλατείαν μας, τοΰ «"Αρεως» τών «'Υψη

λών Άλωνίων» τοΰ «Βενιζέλου Ρούφου» τρία ονόματα—διεκ- 
δικοΰν τήν πλατείαν —καί άς τήν άποκαλέσωμεν τρισώνυμον, 
πλατείαν τής «Αμαλίας», τής «Όμονοίας», τής «"Ολγας». 
Ή θεατρική παράστασις ή μέλλουσα νά δοθή πρόν τιμήν 
τοΰ Διαδόχου άνεβλήθη διά τόν λόγον ότι δ Ζορμπάς νομάρ
χης μας Μεσολογγίτης καί άγαν μεταρήζι έδέησε νά ζη- 
τήση τηλεγραφικά; οδηγίας παρά τοΰ πάτρωνός του, άν έ- 

πρεπεν ή ορχήστρα τοΰ θεάτρου νά παιανίση πρώτα τόν ελ
ληνικόν ύμνον πρός τιμήν τού Ζορμπά, ή τόν τής Δανίας 8ν 
δ διδάσκαλος δέν έπρόφθασε νά συνθέστ). Ζητήσας δέ πλη
ροφορίας παρά τοΰ επιτετραμμένου τής Δανίας, καί άπου- 
σιάζοντος είς Ζάκυνθον, άπεφάσισαν νά παρουσιάσωσιν είς τόν 
Διάδοχον τήν prima donna ως πάσχουσαν έκ. .. συνάχης. 
Ό επίσημος ξένος μας κατεμαγεύθη έκ τής πόλεως καί άν 

τό φέρη ή τύχη καί γίνη ποτέ βασιλεύς μας νά στήση τόν 
θρόνον του έν Ιΐάτραις.

Λυπηρόν έπεισόδιον έλαβεν χώραν, δ Δημοτικός Σύμβουλος 
κ. Βαφιόπουλος μεταβάς έπισήμως είς τήν Άμφιτρίτην όπως 
έπισκεφθή τόν έπίσημον ξένον, καί τώ προσφέρει όλίγην στα
φίδα, έπγιάστιζε η βελάδα του στή σκάλα τής ’Αμφιτρίτης, 
καί ακολούθως είς τόν τροχόν άν λάβητε τόν κόπον καί κα- 
ταβήτε είς Πειραιά πηγαίνετε εις τήν Άμφιτρίτην νά ζη- 
τήσητε τό μέρος τής βελάδας τό ταξειδεΰσαν, διότι δ κ.Βα
φιόπουλος πρόκειται νά μάς ριζιλεύσγ τούς ΙΙατρινούς, ζητώ 
παρά τοΰ Δανικού Προξενείου τήν άποζημίωσιν τής βελά- 

δος του.
Πρόκειται έν περιπτώσει μή άνευρέσεως αυτής νά γίνη 

έρανος πρός άντικατάστασιν τής βελάόος’ήκούσαμεν ότι δ κ. 
Βαφιόπουλος έθαύμασε τήν zl'/yty τών υποδημάτων τοΰ 
Διαδόχου.

Τό τελευταΐον όρεχτικό είνε ότι αύριον έχομεν τήν Favorita 
πρός σκάσιν τών Αθηναίων ποΰ έχετε τόν Λεκατσάν σας, 
τούς Βενιζουγκζούγκ σας και τόν Ν. Κόσμον σας καί τήν 
μ.πυραρίαν τοΰ Δημ.αρχείου και ευφλογίαν τοΰ Θεού καί τάς 
άκηδείας τών αρχών σας καί τόν Δεληγιάννην . . . υπο
ψήφιον πρωθυπουργόν.

Τραμπουκάκι.

ΑΝΘΥΛΛΙΑ
'Π μάλλον παραμελουμενη ύπό τοΰ ανθρώπου καλλιέργεια 

είναι ή τής γυναικός. Έν αυτή ζητητέον τήν αληθή αιτίαν

τή; βραδείας προόδου τών κοινωνιών. Μήπως άρά γε οί άν- 
δρες έφοβήθησαν νά μή κριθώσιν αύστηρώς υπό τών διορατι
κών τούτων πνευμάτων, καί δ·.’ αύτό περιώρισαν τήν γυναίκα 
έντός τών ορίων ατελούς ανατροφής καί άνεχαίτισαν ούτω

ήν ελαστικότητα τής διανοίας καί τής κρίσεως αυτή;;

'Ο φθειρών τό σώμα, φθείρει τήν ψυχήν. Άμφότερα συμ- 
βαδίζοισι . . .μέχρι τοΰ τάφου τουλάχιστον.

Τό πνεύμα τής κατακρίσεως καί τής καταλαλιάς είναι 
τόσον φυσικόν είς τόν άνθρωπον, ώστε ή πολύ καλός ή πολύ 
μωρός πρέπει νά ήναί τις όπως άνθέξη είς τά γαργαλιστικά

ρα αυτού.

'Η ηδυτέρα βεβαιότης τοΰ έρωτος είναι τό νά συναισθά
νεται τις εαυτόν χρήσιμον είς τόν βίον τοΰ έρωμένου.

Αί τρεις γλυκύτεραι συγκινήσεις τής ζωής είναι τό πρώ
τον φίλημα τής άγαπωμένης γυναικός· τό πρώτον κλαυθμή- 
ρισμα τοΰ πρώτου τέκνου· τό πρώτον χρήμα τό δποΐον έκέρ- 
δισέ τις διά τής έργασίας του. Αυτά είναι τά τρία τιμαλ- 
φέστερα τοΰ ανθρώπου.

Μοί φαίνεται ότι άν ήμην πλούσιος, αγέρωχος καί υπεροπτι
κός, ή μόνη θέα τών υπηρετών μου, οϊτινες θά ήσαν φυσικά 
πλέον υπερήφανοι καί ύπεροπτικώτεροι έμοΰ, θά ήρκει νά μοί 
έμπνεύση τήν επιθυμίαν νά γείνω πάλιν πτωχός καί νά υπη
ρετώ τόν εαυτόν μου.

Τά ώραιότερον ταξείδιον είναι πάλιν όταν ταξειδεύει δ 

νοΰς.

"Οταν δ μέγας άνήρ κλαίη, συνταράσσεται ή άνθρωπόιης.

'Υπάρχει βάθος ζοφερώτερον παρά τά σκότη τής νυκτός· 
είναι η νύξ τής καρδίας.

Λάβε μίαν δράκα μεγάλων άνδρών καί ιδού έχεις ένα με-

Ό ωραιότερος υγιής είναι δ καθημερινός. 'Η μάλλον αξιο
λάτρευτος γυνή είναι ή πάντοτε παρούσα. 'Ο καλλίτερος ια
τρός είναι δ μηδέποτε παρών.

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ
Ό Άγαθόπουλος άστειευόμ.ενος πρός φίλον του :
— Ξέρεις, άφησα τά κορίτσια, τώρα τάχω μέ πανδρευ- 

μέναις.
— Μπά! έχεις καμμιά στά ’μάτι ;
— Βέβαια (καί μυστικά, μυστικά είς τά αυτί τοΰ φίλου 

του). Τή γυναίκα μου ! !

'Π οικοδέσποινα αφελέστατα μέ τήν αρχαϊκήν της απλό
τητα, δέχεται όλο τόν κόσμο μέ τό utrnytyi καί μέ χαμι- 
ζό,Ια. Πρός τόν νεωτεριστήν υιόν της παραπονούμενον λέγει:

— Καί όμως εγώ σέ βγάζω «σπγο.τγδσπ.το ’.
— Τό ξέρω παρουσιάζεσαι όλο μέ τά νυχτικά σου !


