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Η ΖΩΗ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ 
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Άφιεροΰται είς ΰλες τής γυναίκες. 

— Τσίου, τσίου, τσίου, τσίου. 
Τά πρώτο, χελιδόνια τής ανοίξεως τής καρδιάς. 
Τί άν ακόμα ή μαθητική σάκκα έβάρυνε τόν ώ-

μον και τά αύτία και τά μάγουλα πολλάκις έ-
λάμβανον τό χρώμα τής παπαρούνας από τά 
μακρυά και ξηρά δάχτυλα τοϋ δασκάλου. 

— Κεκοπιακότες έσμέν, ξφον, κτήνος, ποϋ 
δέν θέλεις νά διάβασης ανόητε. 

Τί άν ή σχολική βέργα έμελάνιαζε τάς παλά-
μ«ς συρίξουσα σαν άγριο πέρασμα βορρηά μέσα 
σέ χαραμάδες, χάριν και πρός τιμήν τοΐι τρίτου 
πληθυντικού προσώπου τοϋ μέσου αορίστου δευ
τέρου τοϋ «λαγχάνω» ; 

Τί <ΐν όλα τά πέριξ είς ένα μόνον έτεινον, να 
πνίξουν τό πνεϋμα μέσα σέ κουταμάρες και σχο 
λαστικισμό ; 

Ή φύσις ήσυχη ήσυχη και ατάραχη εξακο
λουθούσε τή δουλειά της, τήν έξέλιξί της, τήν 
πρόοδο της. 

— Τσίου, τσίου, τσίου λαλήματα πουλιών, 
εύοιδίες ανθέων, οργασμός φύσεως. 

Τό πρώτο χελιδόνι γιά μένα ήταν μιά μελαγ-
χροινή, κοντή, ζωηρή και μαυρομάτα γεινονο-
ποϋλα. 

Έπαίζαμε τόσα χρόνια μαζί μέ (Αφέλεια και 
έξαφνα ένα πρωί σάν κάτι νά μας έχιόρισε. 

Λίγο ντροπαλή και φιλάρεσκη αυτή σ' έμενα, 
λίγο περισσότερο ευγενής καί περιποιητικός 
έγώ σ' αυτή. 

Είς τό μέρασμα τών φρούτων δέν πιανόμα
σταν τώρα μαλλιά μέ μαλλιά καί όταν αυτή έχανε 
οέ κανένα παιχνίδι, κάτι μ' έκεντοΰσε καί μ' 
έσπρωχνε είς τήν χαμένην θέσιν της νά τήν Λν-
νικαταστήσω έγώ. 

Έπειτα από λίγο καιρό ένα κόκκινο παραπέ-
ίασμα ντροπής μας έχώρισε περισσότερο καί 
ήλθαν μέρες ποϋ δέν αλλάξαμε οΰτε μιά κου
βέντα. 

Κάποια ανησυχία μέ έκυρίευσε, κάτι τό άγνω-
στον έσφιγγε τήν καρδιά μου, μιά ανεξήγητη 
στενοχώρια μέ έπνιγε, οσάκις δέν έβλεπα τήν 
μελαγχροινή φίλη μου και όλα αυτά έσκορπί-
ζονταν καί έξηφανίζοντο εις τή ΰωρρηά της. 

Αυτή πάλιν οταν ήρχετο στό σπίτι καί έμά-
θαινε, ότι έγώ ήμουν μέσα, δέν ήταν πειά τό 
ζωηρό, τό θεοπάλαβο κορίτσι. Έκάθητο ήσυχα-
ήσυχα σέ μιά καρέκλα και έχάϊδευε μιά γατίτσα 
ποϋ έροχάλιζε άπύ εϋχαρίστησι. 

— Τί εύτυχησμένη γατίτσα! 
Γιατί αυτό τό μακάρισμα τής γάτας ; Τί είνε 

αυτό ποϋ συιιβαίνει σέ μένα ; Σέ ποίον νά εκμυ
στηρευθώ αυτό τό μυστήριο ποϋ μέ βασανίζει ; 

Στή μητέρα μου δέν τολμούσα, στους φίλους 
μου πάλιν οΰτε ; Θά μ' αρχίσουν στή κοροϊδία. 

*·« 
Μιά φορά πού έγύρισα ξυλοφορτωμένος άπό 

τό σχολείο στό σπίτι μου καί ήταν καί αυτή έκεϊ 
μέ έπιασε μιά ντροπή άλλοιώτικη, μιά ντροπή 
πού δέν τήν ήσθάνθηκα άλλοτε. 

Κάποιο έγώ, όχι παιδιάτικο πλέον, νεοφυτρω-
μένο μέσα μου, τό ήσθανόμουν σάν τραυματι
σμένο, σαν προσβληθέν. 

Καί ό καιρός περνούσε μέσα σ' αυτή τήν α
γωνία καί τά χτυποκάρδια, κυλούσε, κυλούσε ό 
καιρός ατελείωτος, ακούραστος. 

Πέρασαν μέρες, μήνες. Ή ρ θ ε καί ή άλλη ά-
νοιξι. 

Μιά φορά επρόκειτο νά γείνη φιλική εκδρομή 
καί τραπέζι στήν έξοχη. Ήμασταν ημείς καί αυ
τοί καί άλλοι γειτόνοι καί φίλοι οικογενειακώς, 

— Πάμε, τής λέγω, νά κόψουμε λουλούδια στό 
ρέμμα ; 

— Πάμε. 
Δέν προχωρήσαμε πολύ καί τήν ακούω νά 

βγάζη μιά φωνή. 
—· Παναγιά μου ! 
Τρέχω, μιά ακρίδα είχε καθίσει στό τριαντα

φυλλί φουστάνι της. 
Μέ γενναιότητα καί όρμήν Απόλλωνος φο

νεύοντος τόν Πύθωνα, τής έδωκα μιά μέ τό ξύλο 
ποϋ κρατούσα καί τήν έκαμα θρίψαλα. 

Μοϋ είπε ένα ευχαριστώ καί εξακολουθήσαμε 
τό δρόμο μας, μέ μιά σιωπή ανεξήγητη, σιωπή 
όχι παιδική. 

Τό αίμα έκόχλαζε μέσα είς τής φλέβες καί 
τών δυύ, τά στήθη έφούσκωναν άπό άγνωστα αι
σθήματα, ή καρδιά χτυπούσε καί στό στόμα α
νήρχοντο σάν άπό ηφαίστειο κρυμμένο μέσα στό 
στήθος, κάτι λέξεις ποϋ δέν τής έφερνε θαρρείς 
τό μυαλό, κάτι άγνωστες καί πρωτοφανείς λέ
ξεις . . . 

Πήγαμε στό ρέμμα καί ένιφτήκαμε κσίοί δύο. 
— Σοΰ αρέσω. 
— "Ω πολύ, πολύ, πάρα πολύ. 
Καί πάλι σιωπή. 
Τό νεράκι κάτω έμουρμούριζε περνώντας, μιά 

Έπιοκέπτριαι και επιακέπται περιεργαζόμενοι τάς εικόνας 

μυρωδιά γρασιδιού έμεθοΰσε καί εύωδία λουλου
διών έξυπνοΰσαν τήν ψυχή καί έξήπτον τό πνεϋ
μα" καί χυμοί ανοιξιάτικοι χυμοί, άνεζιοογόνουν 
δένδρα, ζώα καί φυτά. 

Έθυμήθηκα τό έπεισόδιον τής ακρίδας, καί 
ένας άγριος πόθος μεγαλουργημάτων καί υπε
ράνθρωπων κατορθωμάτων μέ κατέλαβε. 

Νά παρουσιάζετο αιφνιδίως κανένα φεΐδι, κα-
νέτας δράκοντας, κανένα θηρίο άγριο καί λυσσα
σμένο νά ριχτή έπάνι» μας. Αυτή νά βάλλτ] τής 
φωνές καί νά κρεμαστή άπό τό λαιμό μου μέ τά 
στρογγυλά, τά παχουλά της χεράκια. Έγώ νά 
βάλλω τό σώμα μου ασπίδα εμπρός της καί νά 
πολεμήσω, νά σκοτώσω τό θηριύ. Νά εΐνε δμιος 
άγριο θηριό. Μιά αρκούδα, ένα λιοντάρι ! Μεγά
λο θεριό! 

Καί σέ λίγο ό πόθος τοϋ ήροησμοΰ έγένετο 
άγριώτερος ακόμη. 

— Τό θηριό νά μέ δαγκάση καί έμενα λίγο-
λίγο όχι πολύ—τό αίμα μου νά τρέχη καί αύτη 
νά δόνή τό τραύμα μου.—«Δέν εΐνε τίποτα, θά 
τής λέω έγώ, πατώντας άπάνοι στό νεκρό, θηριό... 
μιά γρατσουνιά». Καί εκείνη δακρυσμένη καί 
εύγνωμοΰσα θά τυλίγη γύρω τό μαντήλι της καί 
θά μέ βλέπχ) μέ έναν θαυμασμό. 

Καί έπειτα θά έρθουν καί οί άλλοι... 
"Οχι, καλλίτερα νά μήν έρθουν οί άλλοι. Νά 

εξακολούθηση ή μάχη μέ τό θηριό. Έγώ νά πο
λεμώ για- νά τήν σώσω καί εκείνο νά λυσσι]. γύ
ρω μου καί νά τρέμη ό τόπος άπό τούς χτύπους 
καί τά φυσήματα του. Τό αίμα μου νά τρέχη 
ποτάμι άπό τής πληγές μου καί όμως νά πολεμώ 
έως ο.του πέσω έξηντλημένος. Ναι έξηντλημένος, 
πεθαμένος, φαγωμένος. 

— Πεθαμένος ή φαγωμένος; Καί έπειτα; 
Καί μια ζηλοτυπία έγεννήθη μέσα μου. 
— Νά μείνχ) μόνη της χωρίς έμενα καί νά 

παίζχι μ' εκείνο τό Λιύλιο ποϋ δέν τόν έχώνευα 
γιατί κ' εκείνος ήταν φίλος της καί έπαιζε μαζί 
της..."ΟχΓ"καλλίτερα νά μας φάη καί τούς δύο. 
Ναι και τούς δύο. 

"Ηθελα νά πάθω, νά μαρτυρήσω, νά πεθάνω 
γιά αυτή καί μ' αυτή. 

Παράξενοι πόθοι γιά τήν ηλικία μου! . 
Ευτυχώς όμως κανένα θηρίο δέν έφάνη καί 

μόνον μερικοί βαθράκοι άπήντων άπό μέσα άπό 
κάτι μαυροπράσινους βάλτους είς τήν άναμμένην 
φαντασίαν μου. 

— Βερεκοκές κοάξ κοάξ Ίπποτά. 

Έκόψαμε αρκετά λουλούδια καί τά στρώσαμε 

κάτιυ στή πρασινάδα γιά νά τά δέσουμε μπου
κέτα. 

Έκεϊ πού τά τακτοποιούσαμε πίσω άπο μιά 
βατουλιά, κόκκινοι-κόκκινοι και σκυμμένοι ώστε 
τά μαλλιά τοϋ ενός νά γαργαλίζουν τό πρόσωπο 
τοϋ άλλου, μέσα στό ανοιξιάτικο σφρίγος καί τής 
μυρωδιές τής φύσεως καί τό άναμα τής επαφής 
μία αόρατη δύνσμι μ' έσπρωξε επάνω της, τήν 
αγκάλιασα τήν έφίλησα και ή αιώνια, ή τετριμ
μένη, ή ουδέποτε όμως παληώνουσα λέξις ανέ
βηκε στά χείλη μου. 

— Σέ αγαπώ. 
— Ντροπή, ντροπή. Πώ ! Πώ ! άν μας δουν ! 
Τότε κατάλαβα τί συνέβαινε μέσα μου. Τό ά-

γνωστον αίσθημα πού μ' έστενοχώρει καί μ' έξέ-
πληττε ήτο έρως, ποϋ άναψε καί έφούσκωσε καί 
έγέμισε καπνούς τό κεφάλι μου και τόσο ώστε 
μιά μέρα νά παρουσιασθώ μπροστά στή μητέρα 
μου καί νά τής πώ. 

— Μαμά, θέλο) ν ά . . . παντρευτώ. 
— Γιατί όχι, παιδί μου. 
— Θά πάρω τήν τάδε. 
— "Ο,τι θέλεις. Στάσου νά ίδής άν σ' αρέσουν 

καί τά προικιά, 
Έφώναξε τοϋ θείου μου καί ένα άγριόξυλο 

ήταν ή πρώτη ερωτική μου ψυχρολουσία. 
"Εφαγα καί άλλο έκτοτε. Έτρωγα άπό τό 

σπίτι, άπύ τό δάσκαλο μου, άπό τούς συγγενείς 
μου. 

Τοϋ κάκου όμως ! Τό πάθος μέσα μου άναβε 
περισσότερο καί μέ έκανε νά βλέπα> μυσαράς 
σκευωρίας πρός καταστροφήν τής ευτυχίας μου. 

— Α' Τούς κακούργους όλους πέρα πέρα. Ζη
λεύουν ! Θά τούς δείξω έγώ. 

Καί έσκέφθηκα νά τήν απαγάγω. Τής τό είπα 
και τό εδέχθη. "Οταν χωρίζαμε μέ ήρώτησε: 

— Έχεις λεπτά ; Πώς θά ζήσωμε! 
— Έ χ ω στόν κουμπαρά μου 7 καί 45. Σύ δέν 

έχεις Γ . .'.>-
— Καμμιά δεκαριά δραχμές. 
— Μας φτάνουν γιά λίγες μέρες. "Επειτα... 
•— "Οχι καλλίτερα νά οίκονομήσωμε καί άλλα. 
Καί ή απαγωγή άνεβλήθη έπ' αόριστον. 
Πέρασε αρκετός καιρός άπύ τότε. 

Έγώ έσπούδαζα στάς Αθήνας, όταν μαθαίνω 
ότι ή περί ής ό λόγος μέ λησμόνησε καί παν
τρεύεται μέ έναν Μοραΐτη. 

— Χίλιες χιλιάδες κανονιές, καθώς λέγουν καί 
οί ήρωες τών γαλλικών μυθιστορημάτων. 

— Αυτή παντρεύεται αυτή; Αυτή νύφη ; Καϊ 
μέ ένα παληομωραΐτη, ένα Εβραίο, έναν άπό 
αυτούς τούς τσιγγούνιδες ποϋ δέν έχουν κανένα 
άλλο Θεό άπό τό χρήμα. Αυτή νά μέ προδώσχ) 
τόσο πρόστιχα ! Καί μέ έναν τέτοιον! 

Καί ένοιωσα βαθεια στά σωθικά μου ένα 
σπαραγμό απερίγραπτο. 

Στή άρχή μοϋ ήρθε νά σηκωθώ νά τρέξω, νά 
πετάξω έκεϊ κάτω. Νά χυθώ μέσα στή γαμήλιον 
άκολουθίαν, νά ορμήσω νά τούς ταράξω, νά τους 
ξεσχίσω καί ν' αρπάξω τή νύφη στολισμένη, κα
θώς ήταν άπό τά χέρια τους καί χτυπώντας ά
γρια λυσσασμένα, κομματιάζοντας γαμβρόν καί 
συμπεθέρους νά φύγω νά χαθώ σ' ένα άγριο 
νησί σέ μιά ερημιά όπου θά ζοϋσα μ' αυτή ευ
τυχής ̂  . . . \ 

Κ' όταν έπερνοΰσε τό κόκκινο σύννεφο τοΰ 
θυμοΰ καί ήρχετο τό μαΰρο τής απελπισίας καί 
τής καταστροφής άλλες σκέψεις μοϋ ήρχοντο .στό 
νοΰ, σκέψεις αυτοκτονίας, μέ φαντάσματα παρου
σιαζόμενα είς τόν ύπνον τών νεόνυμφων καί τα-
ρατύντων τήν συζυγικήν γαλήνην των. 

Εννοείτε ομως ότι οΰτε τό ένα έγινε ούτε τό 
άλλο καί έπέρασε καί αυτό άπό τήν παιδική ψυ
χή μου όπως περνάει κάθε βαρυσυννεφιά άπό 
τόν αθηναϊκό ουρανό. 

Υπεχώρησα προ τοΰ τετελεσμένου γεγονότος. 
— "Ας ζήσΉ ευτυχής έπί τέλους, άφοΰ έτσι τής 

αρέσει. 
Σέ λίγο έμαθα καί τούς γάμους της καί ότι ό 

άνδρας της τήν επήρε καί έφυγε άπό τό χωριό. 
— "Ωρα της καλή. 
Δέν άργησα νά τήν λησμονήσω καί έγώ - καί 

έπειτα σαν έμαθα ότι έδυστύχησε άπό τό γάμο 
της καί έγύρισε πάλι στό χωριό μας οΰτε λύπη 
μεγάλη, οΰτε χαρά αισθάνθηκα. 

•— Τήν κακομοίρα ! είπα μόνον. 

Κάποιο Πάσχα είχα πάει στή πατρίδα μου νά 
κάνω Λαμπρή μέ τούς δικούς μου. Καθώς καθό
μουνα στό παράθυρο μου βλέπω αιφνιδίως μιά 
κακοντυμένη και ξεμαλλιάρα, ώχρή καί αδύνατη 
νά στέκεται κάτω στή μέση τοϋ δρόμου, μέ δυό 
άπλυτα ποδάρια μέσα σέ κάτι λασπωμένες παν
τούφλες, νά φωνάζη μέ μιά στρΓγγλή φωνή : 

— Μπακάλη φέρε μου μιά δεκάρα όλιο. Μιά 
ώρα σοϋ φωνάζω, κουφός είσαι μουρέ, έ, έ, έ, έ 
έ, έ, . . . . 

Δαό μυξιάρικα μέ ποδιές γεμάτες λύγδες καί 
σάλια καί βρώμες—δυό άπό τά αγγελούδια τοΰ 
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Βίκτωρος Ουγκώ—άνιφτα και ελεεινά της τρα
βούσαν τσιρίζοντα τό φουστάνι. 

— Μητέλα θέλω κοκό. Μάμ', νάνι, τ σ σ σσσσ 
— Δέν είνε αυτή μητέρα, γυρίζω και λέω στή 

μάνα μου, ή 
— Ναι ή ποϋ ήθελες νά πάρχ)ς γυναίκα. 
— Και πώς έγεινε έτσι; 
— Πώς την ήθελες νά γείνχ); Παντρεμμένη 

γυναίκα είνβ, φτωχή γυναίκα είνε, παιδιά εχει, 
οικογένεια εχει. Πώς τήν ή#ελες νάναι. Της μέ
νει καιρός της φτωχής άπό της μαγγουφιές να 
περιποιηθ ϋ τόν εαυτό της ; 

"Εσκυψα γιά νά μή καταλάβη ή μητέρα μου τό 
τί συνέβη εντός μου. 

Ευλογημένο τό ξύλο ποΰ έφαγα γιά αυτή. Ή τ ο 
τό μόνο ξϋλο ποΰ βγήκε άπό τόν Παράδεισο. 

Τήν ξανακΰτταξα άλλ )̂ μιά φορά. 
Ή ίδια πάντοτε. Μαύρη, κακοντυμένη, ξεμαλ-

λχάρα, ωχρή, μέ τά πόδια στα χοντροπάπουτσα. 
μέ τή λερή ποδιά της και τά δυό μυξιάρικα νια-
ουρίζοντα έκ δεξιών και έξ ευωνύμων. 

— Μητέλα άου, οΰάου, άου, γάου γάου, νιάου 
νιάου, μάμ, νάνι, τσσσσσι. 

Ή Ιδια, ή ίδια ελεεινής και απαίσιος, ή πετα
λούδα μεταμορφωμένη εις άθλιο και συχαμερό 
σκουλήκι, κράζουσα μέ τή στριγγλή φωνή της 
στόν μπακάλη τής γειτονιάς. 

— Μωρέ αναθεματισμένε ποϋ κακό χρόνο νά-
χτ\ς πούνε τό δλιο μωρέ, έ, έ, έ, έ 

Ακόμα φεύγω. 
Σ Τ Α Μ . Γ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

* φ»ϊ==»£>@)£><»=«Φ * 

Ο Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο Σ 

(Μακεδοννκόν διήγημα) 

— Πάγαινε, πολέμησε γιά τήν Π α 
τρίδα καί γιά τή λευτεριά μας, ταπείνωσε 
τους αγρίους Βουλγάρους, μά μή μ' άρνη-
Θ-ξίς. Τάσο μου, μήν άρνηθγίς ποτέ σου τήν 
αγάπη μας, 

— "Οσο ζώ κι υπάρχω, την πατρίδα 
κι' εσένα, γλυκεία μου άγάπ·/) στο νοϋ μου 
θάχω ! "Εχε την πίστι σου στο Θεό πρώτα, 
στην πατρίδα έπειτα καί στην καρδιά μου. 
Σ τ ' ορκίζομαι πώς δέν θά συλλογιέμαι 
παρά τη λευτεριά της πατρίδος και την 
αγάπη μας και τό γλήγορο γάμο μας. 

Ε ίπαν καΐ σφουγγίζοντας εκείνη τ ά 
άφθονα δάκρυα της, κι' εκείνος δύο και 
μόνα δάκρυα, δύο μά αληθινά, έχωρί-
στηκαν. 

Ό χωρισμός δέν θά ήταν μακρυνός ού'τε 
γιά μακρυνό μέρος· άλλά γ αγαπημένες 
καρδιές δέν λογαριάζουν χρόνο και ά π ό -
στασι· γιά νά υποφέρουν τής φτάνει τό 
πώς δέν θά βλέπονν η μία τήν άλλη, γιά 
νά λένε τόν πόνο τους καί νά ξαλαφρώνουν 
άπό τά βάσανα της αληθινές αγάπης. 
Κοντά σ ' αυτό ήταν κι ' 6 κίνδυνος τνίς 
ζωης, που εκείνη μόνο στή σκέψι του ανα
τρίχιαζε, ενώ σ ' εκείνον δέν έ'κανε καμ-
μιάν αί'σθησι. Μά πάλι, ελεγεν ή καλή 
κόρη μπροστά στην πατρίδα κάί τήν πί-
»τι είνε ντροπή νά συλλογιζώμαστε τους 
κινδύνους. 

Καί ό πρωτόβγαλτος πολεμιστής σφίγ
γοντας τό χέρι της καλής του γιά τελευ
ταία φορά, έξεκίνησε γιά νά πάη έκεΐ ποϋ 
ή πατρίς του τόν καλούσε, καί συχνά γύ
ριζε πίσω κ' έκύτταζε εκείνη ποϋ είχε ά -
γαπήση, εκείνη ποΰ τόν έξέβγαλεν έ'ξω 
άπό τό χωριό καί τόν παρακολουθούσε μέ 
τό μάτι της . . . . 

Καί έκινοϋσαν τ ά μαντύλια οί δύο ερω
τευμένοι καί έχαιρετιοΰνταν μέ λαχτάρα, 
ώς που έμάκρυνε πειά ή άπόστασι καί δέν 
έβλεπώντανε. 

Τότε ό νέος πολεμιστής άφηκε κατά 
μέρος τή σκέψι της αγάπης του καί χίλιες 
δυό έννοιες έπερνοΰσαν άπό τό νου του. Ή 
αγάπη ή αληθινή στήν πατρίδα, ή προθυ
μία νά έργασθΐ), ή έλπίς της ελευθερίας, 6 
πόθος της δόξης, ή άντίληψις τη"ς μεγάλης 
αποστολής τοϋ πολεμιστοΰ, ή αύταπάρ-
νησις, το μίσος κατά τών καταστροφέων 
της χώρας, τών βασανιστών τών συμπατρι
ωτών του καί άτιμωτών τών οικογενειών, 
ολα-ολα αυτά έπερνοΰσαν άπό τό φωτι
σμένο του μυαλό, μαζύ μέ τήν αγάπη στό 
γέρο - πατέρα του, στή γρηά-μάνα του 
καί στήν πολυαγαπημένη αρραβωνιαστικιά 
του. 

Μέ τά φτερωτά ποδάρια του ό Τάσος 
βϊέθηκε σέ λίγο μπροστά στά καραούλια 
τοΰ σώματος τοΰ καπετάν-Στράτη. " Α 
ξαφνα, χωρίς νά ίδ·?ί τ ίποτα ξεπετάχτηκαν 
άπύ ενα χαντάκι δύο άγριωποί λεβέντε; 
καί τόν άρπαξαν άπό τά χέρια του . 

— Ποιος είσαι, τί θέλεις ; 
— Είμαι ό Τάσος ό Στρίνης κ.' ήρθα 

όπως μοΰ είπε ό αρχηγός σας νά κατα
ταχθώ στό σώμα. 

— Έχε'·? "ό σύνθημα ; 
— Μπότσαρη: ! 
— Μακεδονία ! 
Μέ / α ρ ά ό ενα; άπό τού; δυό τόν έφερε 

στόν αρχηγό νά όρκισθγί. 
Ό όρκος έ'γινε ή πατρίς απέκτησε νέο 

αληθινό παιδί της, ή Μακεδονία νέον έ-
λευθερωτήν καί ή Ελευθερία νέον ίσως 
μάρτυρα. 

ν Άίτιδεΐτς 

ΤΟ ΣΠΑΡΤΙΑΤΟΠΟΥΛΟ 

Μάνα μου, τή σαΐτα μου 
Έ δ ώ θά παραιτήσω· 
Νά σημαδεύω δέν μπορώ, 
Τοϋ κάκου στόν αέρα, 
Κα! γράψε τοϋ πατέρα μου, 
Μάνα, Τούρκων κεφάλια, 
Νά στείλτ) μου άπ' τόν πόλεμο-

Τότε νά ίδης σημάδι! 
Κι' αν δε μοΰ στείλη άσε με 
Νά πάω νά τόν συντύχω 
Κα! θά μπορέσω μόνος μου 
Νά κόψω ενα κεφάλι, 
Και σαν τό φέρω, μάνα μου, 
Σ τ ' απάτητα βουνά μας, 
Θελα συνάξω μέ χαρά 
Τά γειτονοπούλα μας, 
Μέ τ' άρματα τους ν' αρθούνε, 
Νά ρίξουμε σημάδι* 
Κι' αν αστοχήσω, μάνα μου, 
Γυναικεία νά μέ ντύσης, 
Στό σπίτι νά μέ κλείσης. 

Ι Ά Γ Ι Σ Θ Έ Ρ Ο Σ 

Ο Ο Υ Ο Η Α Ν Τ Ε Ρ Ι . Ε Ι Ι Η Ε 

Ο Λ Α Ζ Α Ρ Ο Σ 
«Έδάκρνόεν ό ΊηόΌίτς!» 

(Κατά Ίωάννην XI, 35) 

Ό Λάζαρος εϊχεν αποθάνει προ τεσσά
ρων ημερών και τό άπνονν και αψυχον 
χώμα του ήλλειμμένον και, έμπεποτισμένον 
με σμύρναν και άλόην άνεπαύετο εντός τοϋ 
τάφου. 

"Οταν ή Μάρθα, της οποίας ή θλίψις καϊ 
ή απελπισία ήτο μεγίστη, έξωτερικευομένη 
δια θορυβωδών δλολυγμών και γοερών 
στεναγμών και θρήνων, έ'μαθεν δτι, δχι 
μακράν τής Βηθανίας, εΰρίακετο δ Κύριος, 
εδραμε προς άνεύρεσιν αΰτοϋ, ενώ ή Μα
ρία, πλέον ήρεμος έν τή άπεριγράπτω λύπη 
της και μή θέλουαα ποσώς νά παρηγορηθή 
εμεινβν είς τόν οίκον, ανακαλούσα εις τήν 
μνήμην της και αναπολούσα τήν παρελ.-
θοϋσαν ήδη δια τοϋ θανάτου τοϋ προσφι-
λοϋς της άδελφοϋ Λαζάρου εύζυχίαν. 

«Κύριε! άνέκραξεν, ευθύς ώς άνευρε 
κοι συνήντήσε τόν Ίησοϋν, εκείνη ήτις δέν 
έξελέξατο τήν άγαθήν μερίδα, Κύριε, έάν 
διέμενες καί ήσο μαζή μας, δ αδελφός μου 
δέν θά άπέθνησκεν. 

— «'Εγώ είμαι, άπεκρίθη δ Θεάνθωπος, 
ή άνάστασις και ή ζωή· δ πιστεύων εις έμέ, 
καν άποθάνη, ζήσεται. Και πάς δ ζών και 
πιστεύων εις έμέ, οΰ μή άποθάνη είς τόν 
αιώνα! Πήγαινε νά μοϋ φέρης τήν Μαρίαν 
τήν άδελφήν σου και νά μέ συνάντησες μετ' 
αυτής είς τό μνήμα τοϋ Λαζάρου. 

Λκούσασα ταϋτα ή Μάρθα, έκαμε κα
θώς δ Θεάνθρωπος τής είπε, χωρίς νά συ
ζήτηση καθόλου, οϋτε νά φέρη άντιλογίαν 
τινά. Και οι Ιουδαίοι, οΐτινες έμενον έν τη 
οικία πλησίον τής Μαρίας, παρηγοροΰντες 
αυτήν, έκ συμπαθείας ή έκ περιέργειας συ
νόδευσαν τάς δύο γυναίκας είς τό απήλαιον, 
εντός τοϋ όποιου ήτο θαμένον τό σώμα 
τοϋ Λαζάρου. 

Άλλ' έκεΐ, δλοι έσταμάτησαν, έκπληκτοι 
και εκστατικοί. 

"Ορθιος προ τοΰ λίθου, δστις έφραττε 
τό ζοφερόν και σκοτεινόν και μελ.αγχολικόν 
καί θλιβερόν άσυλον, δ Ίησοϋς, — εκείνος 
δστις έλέγετο Χριστός,—έκλαιεν. 

— α Έάν ήγάπα αυτόν τόν ανθρωπον, 
έσκέφθηαάν τίνες έκ τών παρακολουθησάν-
των Ιουδαίων, διατί δέν τόν έθεράπευσεν, 
δπως και τόν έκ γενετής τυφλόν ; 

'Λμέσως δ Κύριος, δστις διέγνωσε τάς 
σκέψεις των, διέταξεν αυτούς νά μενακινή-
σωσι καϊ αρωσιν εκείθεν τόν λ.ίθον, δστις 

εφραττε τό μνήμα, καί άνυψώσας τάς χεί
ρας του προς τόν Ονρανόν : 

— «Πάτερ, άνίκραξεν ίκετεύων, σύ είσαι 
δ κυρίαρχος δλων τών έπϊ γής καί ουρανού 
ανθρώπων κα\ πραγμάτα>ν, και δλοι και 
δλα είς σέ υπακούουν καί υποτάσσονται !... 

Καϊ ταϋτα ειπών, φωνή μεγάλη έκραύ-
γασε: ΛΑΖΑΡΕ, ΔΕΥΡΟ ΕΞΩ!! 
Κάί τό πλ.ήθος, δπερ συνω&εϊτο πέριξ αΰ 
τοϋ, φρικίασίς τις καί τρόμος μέγας κατέ-
λαβζ. Ό Ίησοϋς έκαμεν, ώστε νά καμ-
φθώσι καί νά κύψωαιν έκ φόβου αί υπερο
πτικοί καϊ αγέρωχοι ράχεις τών αποτελούν
των αυτό Ιουδαίων, καθότι έκ τοϋ βάθους 
τοϋ άνοικτοϋ ήδη μνήματος, δ Λάζαρος έ-
φάνη άνιστάμενος μέ τους πόδας ακόμη δε-
δεμένους μέ τάς νεκρικάς ταινίας καί τα 

. σάβανα του... 
— «Εκείνος, δατις απέθανε, θά ζήση ! 

προσέθεσεν δ Ίησοϋς μετά τόνου καϊ ύφους 
σοβαροϋ καϊ επιβλητικού. 

Τότε τό πλήθος τό έκεΐ εΰρισκόμενον έ-
γονυπέτησεν έκ χαράς, έκ σεβασμού, έξ 
ευλάβειας, έκ θαυμασμού. Μητέρες, πιστεύ-
σασαι είς τό θείον πνεύμα, έφερον έκεΐ τά 
ασθενή των τέκνα, άλλοι διεκήρυττον γεγω-
νυία τή φωνή, δτι τή άληθεία αυτός δ προ
φήτης είνε μέγας. Ή Μάρθα καϊ ή Μα
ρία καταπλαγεΐααι οντε έσκέφθησαν τήν 
εύτυχίαν των, δτι έπανεϋρον τόν πολυαγα-
πημένον άδελφόν των. 

«—θά σέ ύμνου μεν, θά σέ δοξάζω μεν, 
θά σέ λατρεύωμεν, θά σέ ύπηρετοϋμεν 
καθ' δλην μας τήν ζωήν, έλεγεν ή Μάρθα 
γονυπετής! 

Ή Μαρία σιωπηλή, έκρυπτε γονυκλινής 
καϊ αυτή εντός τής μακράς κόμης της το 
ώραϊον της πρόσωπον έκπληκτος καϊ εκστα
τική· ήδη δάκρυα διωλίαθαινον μεταξύ τών 
λεπτών καϊ αδυνάτων δακτύλων της 
Καϊ δ γλυκύς ιατρός καϊ θεραπευτής αφινε 
έπϊ τών κεκλιμμένων αυτών έκ σεβασμού 
και λατρείας κεφαλών τό μειίίχιον καϊ 
πραον μειδίαμα του, δπερ τάς ηύχαρίστει, 
τας ένεκαρδίωνε, τάς ηύλόγει. 

Περϊ τό εσπέρας μόνον, οι αυντροφενον-
τες τάς δύο γυναίκας "Ιουδαίοι διεακορπί-
σθηααν οπωσδήποτε, κάί ήδη, ένω αι λάμ
ψεις τοϋ δύοντος ηλίου έκοκκίνιζον τάς 
έλαίας καϊ τά άλλα δένδρα τής πεδιάδος, 
ένω ή Μάρθα ενεργητική, ζωηρά καϊ αεικί
νητος καϊ ή Μαρία ατάραχος καϊ αμέριμνος 
έν τή άφελεΐ, ήσύχω, ταπεινή καϊ άνευ 
άζιώσεων γ^άριτι καϊ και ώραιότητί της, 
ήτοίμαζον τό έαπερίνόν δεΐπνόν των, πλεί
στοι δαοι έκ τών Ιουδαίων διελογίζοντο 
καϊ έπεζήτουν νά εϋρωσι και διαπράξωσιν 
έργον δόλιον, απιστον κά\ προδοτικόν. 

Ό Ίησοϋς άφοΰ μετά κόπου πολλού, 
κατόρθωσεν, έν τω μέσω τών κραυγών 
χαράς, άγαλλιάαεως καϊ ενθουσιασμού τοϋ 
τόσου πλήθους, δπερ τόν ήκολούθει, νά 
φθάση είς τό φιλόξενον και περιποιητικόν 
κατώφλιον τών έν Βηθυνία φίλων του, 
ήσθάνθη εαυτόν δύσθυμον καϊ μελαγχολι-
κόν. Έγκαταλείψας λοιπόν τους περιχαρείς 
έκ του θριάμβου αυτού μαθητάς του, έπλη-
αίασε τόν Λάζαρον, δστις έμενε κατά μέρος 
καϊ έφαίνετο άποφεύγων τάς εύθυμους καϊ 
φαιδράς συνομιλίας. 

— «Λάζαρε, λέγει, άποτεινόμενος προς 
αυτόν διά τής γλυκύτατης φωνής τον, ήτις 
είσέδνζ καϊ είαεχώρει έν τή καρδία κάί τών 
πλέον σκληροκαρδίων, Λάζαρε, ή δόξα καϊ 
ή δνναμις τοϋ Πατρός μου έξεδηλώθη καϊ 
έφανερώθη έν σοι. Καϊ τό πλήθος έπρό-
φερε τό δνομά μου μετά μέθης καϊ ενθου
σιασμού, καϊ αι άδελφαί σου γονυκλινεΐς 
κατεφίλησαν τά χείρας Μου. Σύ μόνον δέν 
είπες τίποτε. Βαρύνει τήν συνείδησίν σου 
κανέν αμάρτημα ή αισθάνεσαι έν τη ψυχή 
σου ηθικόν τινα πόνον, άλγηδόνα ή πι-
κρίαν ; Όμίληαον μετά θάρρους και μή 
φοβείσαι καθόλου. Δεν υπάρχει καμ,··ία θλί-
ψις τήν δποίαν νά μή δύναμαι νά θερα
πεύσω, ουδέν άμάρτ-ημα, τό δποΐον νά μή 
δύναμαι νά συγχωρήσω. 

Είς τάς λέξεις ταύτας δ Λάζαρος αννεκι-
νήθη καί, έγγίζων τέλος τήν γήν μέ τά 
άπεσκληρυμμένα γόνατα τον, έκόλλησε τό 
στόμα του έπϊ τών ενδυμάτων τοΰ Θεαν
θρώπου· πλην τά τεταραγμένα καϊ τρομα
γμένα τοΰ προσώπου του χαρακτηριστικά, 
τά όποια έσκιαζαν κάί έσκότιζον καϊ έζό-
φουν ακόμη αί νεκρικαϊ δθόναι καϊ τά σά
βανα του, δέν εϊχον εισέτι επανέλθει είς τήν 
προτέραν των κατάατασιν. 

— «Κύριε! λέγει μετά ταπεινότητος. Σέ 
υπεραγαπώ και ανήκω καθ' ολοκληρίαν εις 
Σέ· ευδοκήσατε λοιπόν καϊ σνγκατανεύαατε 
νά έπιτρέψητε καϊ νά ανγχωρήοητε τους 
λόγους μου ! Εϊχον αποθάνει, Ή 
άνάπανσις και ή ησυχία έκ τών επίπονων 
εργασιών καϊ τών κόπων τής ημέρας μοϋ 
εδόθη διά τοϋ θάνατον τήν γαλήνην κάι 
τήν ήσυχίαν τοΰ τάφου απέκτησα τόσον 
νέος, ώστε νό μή δοκιμάσω κάι τας αθλιό
τητας καϊ τάς ταλαιπωρίας τοϋ γήρατος . . . 
Λοιπόν, ιδού, δτι είμαι υποχρεωμένος νά 
επανέλθω είς τήν ζωήν, νά επαναλάβω τήν 
πάντοτε μή τελειώνουσαν έργασίαν, τόν 
πάντοτε εκκρεμή καϊ μή άποπερατούμενον 
αγώνα, αγώνα εναντίον τοΰ πλησίον, αγώνα 
κα^πάλην εναντίον εαυτοϋ· νά γνωρίσω καϊ 
πάλιν τήν δρμήν καϊ τόν πυρετόν τών άνα-
γεννωμένων ελπίδων, τόν μαρασμόν τών 
αποτυχόντων καϊ έξαπατηθέντων πόθων καϊ 
επιθυμιών, τήν πικρίαν τών ονείρων, άτινα 
πραγματοποιοΰνται. . . Καϊ μά τήν ίλή-
θειαν, Κύρ\ε, διατί νά σοϋ χρεωστώ χάριν 
καϊ νά έχω προς σέ ύποχρέωσίν τινχ ; Οί 
φίλοι μου καϊ αί γυναίκες αύται, αί άδελφαί 
μου, πρέπει νά σέ εύχαριστώσι, καθότι τάς 
ήγάπηαας περισσότερον άπό έμέ. 

Καϊ επειδή δ Κύριος έταράχθη ολίγον 
δ Λάζαρος έπανέλαβεν : 

— « 'Εκείνοι, οΐτινες καταρώνται τόν θά
νατον, είνε εκείνοι έκ τών οποίων ούτος α
φαιρεί προσφιλές τι πρόσωπον, στερών 
τοιουτοτρόπως αυτούς νά τό βλέπωσι καϊ 
έχωσι πλησίον των, δπως ενίοτε, μήτηρ τις 
καταράται καϊ μισεί τήν ώραίαν σύζυγον, 
ήτις τής άφήρπαοε, τής έατέρησε, κατέθελ-
ξε και κατέκτησε τέλος τό βλέμμα τοϋ παι
διού της... Διότι δ θάνατος είνε γλυκύς και 
ευχάριστος είς τά δντα, άτινα άπέθανον! 
Εκείνοι, οΐτινες τόν αποστρέφονται καϊ. 
τόν μισοϋσιν, είνε εκείνοι, οΐτινες τόν φο
βούνται, μή γνωρίζοντες νά μαντεύαωσι, 
νά φαντασθώσι, νά είκάσωσι τί συμβαί
νει πέραν τής τρομερά; καϊ φρικώδους 
καϊ αποτρόπαιου, ώς νομίζουσιν, ομί
χλης, προτιμώντες συνάμα τό προσφιλές 
των πρόσωπον νά ζή έν τω κόσμω τούτο) 
και νά άγωνίζηται, κάι νά ^παλαιή, καϊ νά 
μοχθή καϊ νά κοπιάζη κάι νά ύποφέρη καί 
νά...Διότι ή βασίλισσα τον τρόμου καϊ τής 
φρίκης είνε ή άγα>νία περί τής ανριον καϊ ή 
αδημονία περϊ τοϋ μέλλοντος !...Είχον δια-
βή, εϊχον διέλ.θει καϊ υπερπηδήσει τήν στε-
νοτάτην ταύτην δίοδον, διατί μέ υποχρεώ
νεις νά επιστρέψω προς τά οπίσω Κύ
ριε, έάν μέ ήγάπας, διατί μέ άνέστησες κάι 
μέ έπανέφεοες καϊ πάλιν μεταξύ τών ζών
των έν τω ματαίω καϊ πρόσκαιρο) τούτω 
κόσμω 

Καϊ δ Ιησούς, δστις έφαίνετο αφοσιω
μένος είς σκέψεις καϊ διαλογισμούς, ανή
γειρε τόν Λάζαρον. 

— «Φίλε μον, άπεκρίθη, δεν ήγνόονν 
αυτά τά πράγματα. "Οχι. Επαναφέρουν σε 
είς τήν ζωήν έκλαυσα, ναι έκλαυσα καϊ έλυ-
πήθην έκ βάθους καρδίας καϊ τό παρακο-
λουθών με πλήθος δέν ήννόηαε τίποτε.... 
Πλήν αί βουλαϊ τοΰ Πατρός Μου εϊνε οκο-
τειναϊ καϊ άγνωστοι καϊ 6 Πατήρ Μου επι
θυμεί κάί θέλει νά ζής . . . . Ζήσε λοιπόν, 
ζήσε έν μέσο) τής αγάπης τών αδελφών σου 
καϊ τοΰ σεβασμοϋ τής ψυχής σου . . . Καϊ 
Εκείνος ας σέ βοηθή καϊ ας συνδράμη έν 
τή δευτέρα σον ταύτη δοκιμασία ! 

Κατόπιν, χωρίς νά προσέξη είς τούς μα
θητάς οΐτινες τόν ήκολούθουν, δ "Ανθρω
πος παντός ελέους, συμπαθείας, αγάπης καϊ 
φιλανθρωπίας, κατήλθε βραδέως τόν λο-
φίσκον, σκεπτικός καϊ διαλογιζόμενος, άφί-
νων νά σύρωνται αί άκραι τής έσθήτός του 
σαρώνουσαι τούς θάμνους τής δδοΰ 

ΠάτραΛ. Κούηοίς Π . Θανέ | ΐηζ 

— Πρόσεξε ν.αλά, ε'πεν ό δικαστής εις τον 
κατηγορούμενον' έχρεωκίπησες ποτέ; 

—"Οχι, άπήντησεν ό κατηγορούμενος. 
—Καί πάλιν οφείλω νά επιστήσω τήν 

προσοχήν σας είς τάς απαντήσεις σας. Ε -
σταμάτησες ποτέ τάς πληρωμάς σου ; 

—Ναί τάς έσταμάτησα. 
— " Α ! έκαμε ανακουφισθείς Ό δικαστής. 

Έγνώριζα δτι έπϊ τέλους θά τδ ώμολόγεις. 
Καί πότε τάς έσταμάτησες ; 

—Άφοϋ ' έπλήρωσα δλα μου τά χρέη ! 
— !! ! 
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φίλ}ίβ& 

( Κατά παράδοσιν τοϋ Σολντανέλ.) 

Ήτο κατά τόν πρώτον Μ. Χ. αιώνα. 
Ό Ρωμαϊκός πολιτισμός εύρ'ιαχετο περ 

την δύσιν του εν φ εις τάς ανατολάς τον εν 
ήαίφωτι ορίζοντος της άνθρωπότητος νέον 
φώς άνέτελλε μέλλον νά καταυγάση τον κό 
αμον, εάν ήθελε κρ'ινη τις άπό την ενταοιν 
της προπορευόμενης αύτοϋ Ήοΰς. Οί γεγη 
ρακότες * Ολύμπιοι έκρημνίζοντο άπό τοϋ 
επιγείου αυτών θρόνου, δπως επί τοϋ θρό
νου τών καρδιών τών ανθρώπων άννψωθή 
δ εξ Ανατολών ερχόμενος Μεοίας. 

Συνώδευον άραϊ καί αναθέματα την πτώ 
σιν τον παλαιοϋ καθεστώτος καίτοι οί θια 
οώται του έπέμενον εΐαέτι νά φωτίζονται άπο 
τό λυκόφως τοϋ δόοντος Όλνμπίον Άπόλ 
λωνος. 

Καί ήτο τό λυκόφως τούτο ο χι ολίγον 
μεγαλοπρεπές . . . 

Ό παλαιός "Ηλιος εδυεν έν μέσω άπο 
θεώαεως φωτός μολονότι τοϋτο δεν εϊχε 
ειμη τό χρώμα τών πυρών καί τών αίμα 
των, ωσάν αί τελεντάϊαι ακτίνες τον νά ή-
•θελον νά χρωματίσωαι τό άπειρον με τό 
χρώμα τών κνριαρχονοών εικόνων επί τών 
πεδίων της δράσεως της άνθρωπότητος 

Έν τούτοις μέσα είς τό φθίνον εκείνο 
λνκανγές νπήρχον καί αί άναλαμπαΧ της 
παντοτεινής Ιδέας, ίδέας κλονισθείσης εκ 
της καταστροφής τοϋ περιβάλλοντος, μελ 
λούσης ομως νά έπιζήαη αντοΰ. *Ησαν α! 
άναλαμπαί μιας 'Αρετής ην εϊχον καθιέρωση 
οί προπορενθέντες σκαπανείς τον πνεύματος 
καί ήτις έξήγνιζε τό άμαρτωλσν καθεστώς, 
εφόσον ήδύνατο τοντο νά έξαγνισθή. 

Ή ανδρεία άνεγνωρίζετο ώς ηθική υπε
ροχή. Τό ώραϊον έλατρεύετο καί έθεοποιεϊτο 
Οί ραφινάτοι τον γεγηρακότος πολιτισμοϋ 
προεπορεύοντο οϋτω τοϋ Μεσαιωνικού Ρω-
μχντισμοΰ. 

Μέσα άπό τήν άχλυν τών εκβεβακχευμέ
νων των συμποσίων ό αιώνιος Έρως άνε-
δείκνυεν ήρωας καί οί άποκτηνούμενοι εν 
τή κραιπάλη τής ζωής περιεφρόνουν έν 
ύπερχ,οσμίω εμπνεύσει τόν θάνατον. 

Ό Έτος εΐχεν άλωση ήδη τήν Ίερονσα 
λήμ και μεταξύ τών λαφύρων τής νίκης του 
είχεν όδηγήση εις τήν αίωνίαν πόλιν το πο 
λντιμόνερον τών λαφύρων, τήν ούρανίαν 
λείαν, τήν πολλήν επί καλλονή πριγκήπισ-
σαν Βερενίκην τής Ιουδαίας, ήν καί προώ 
ριζεν ώς νυναυτοκράτειράν τον. 

Ήτο νύξ. Ένα εκ τών καθημερινών 
σχεδόν μεγάλων συμποσίων έδίδετο έν τοις 
άνακτόροις τοϋ νεαροϋ Καίσαρος 

ΕΙχον φάγη μαζί με τους συντρόφους του 
πάν δ,τι ήδύνατο νά άποκομισθή εκ τών 
αρχιπελαγών καί πάν δ,τι ήδύναντο να 
προσφέρουν είς τοιαύτας τράπεζας τα κελ
τικά δάση. "Ανθη σπανίων αρωμάτων, ώ-
ραΐαι δονλφι δεν ήδύναντο πλέον νά ζωογο 
νήσωσι τους σνμπότας άπηνδησμένονς εκ 
τον οίνου καί τών ϋωπειών. Έξηκολονθονν 
έν τούτοις να τρώγωαι τα ήπατα καί τά 
γαλακτώματα, τους πλέον σπανίονς τών 
'ίχΰύων, τά δυακριτώτερα τών πτηνών, τους 
άπολαυστικωτέρυνς καρπούς τούς πλέον πε
ριζήτητους τής Σικελίας τής Ιβηρίας καί 
τής Καρχηδόνης, 

Ή Βερενίκη εϊχε κορεαθή. Άκουμβώσα 
ίπάνω είς πτερά κύκνων καί στρουθοκα
μήλων εϊχε παύση προ πολλοϋ νά έγγίζη 
τά φαγητά καί ποτά τά άφθονοΰντα ίπι τής 
δι' αργύρου καί έλεφαντόδοντος κεκοσμη-
μένης πολντελοϋς τραπέζης καί παρεδίδετο 
εις ηδείς μελαγχολικούς ρεμβασμούς. Νω-
χελώς έξηπλ.ΐύμένη έξήσκει διπλούν τό θέλ-
γητρον τοϋ κάλλους της, διπλήν τήν γοη-
τείαν τοϋ θαυμασίως λελαξευμένου σώματος 
της, τών μεγάλων καί εκφραστικών οφθαλ
μών της, καί τον θαυμάσιου εκείνου στόμα
τος δπερ εϊχεν υποδούλωση τό Καίσαρα. 

"Ιΐκουεν αφηρημένη τρεις δούλας αΐτινες 
ήδον μιμούμενοι τήν φωνήν τών χελιδόνων 
τη βοήθεια υγρών καλάμων. 

Αύται αί φνσικαί φωναί τήν μετέφερον 
εις τονς κήπονς τής χώρας της, εις τονς λό-
ψονς τών ελαιών, τάς άμπέλονς, τά δάση 
τών δρνών, πλησίον μοσχοβολούντων βρά
χων, πλησίον δροσερών πηγών. Έπανέ-
βλεπε τονς ωραίους ουρανούς, τήν αειθαλή 
φύσιν τής πατρίδος της. 

Έγνώριζεν δτι ή ζωή εΐνε ανιαρά, γε
μάτη λύπας, στεγνή, έρημος. 

Εις τό βάθος τής μνήμης της άνεφαί 
νοντο αί βραχεϊαι, αϊ φευγαλ,έαι ίκεϊναι ώ 
ραι, αϊ εύδαίμονες ίκεϊναι ώραι τής παίδι· 
κής μας ηλικίας ών ή άνάμνησις εΐνε άμυ 
δρά, καθώς αμυδρά υπήρξε καί ή χαρά ήν 
μας προϋξένηααν. 

Καί ή Βερενίκη ήκουε τήν φρικιασιν 
ενός ονείρου, δπερ δέν ϋ-ά επραγματοποιεϊτο 
ποτέ καί δπερ περιείχετο είς τρεις στίχους 
τών ψαλμών τοΰ Σολομώντος. 

Αϊ βαθεϊαι κόραι τών οφθαλμών της πα 
ρετήρουν εμπρός της· αόριστον μειδίαμα 
ίπλ.ανάτο έπί τοϋ άβροϋ προσώπου της. Τά 
χείλη της ήσαν σκληρά καί ηδέα, λάμποντα 
καί άπαλ.ά. Έφερε μεγάλην έσθήτα εξ αρ
γυράς μετάξης, ήτις ή^ρίγετο και έκλε'ιετο 
έπί τοΰ -θαυμάσιου της σώματος εις τάς 
πλέον έπιχαρίτους γραμμάς, καί ήν Ιπήν 
•θιζον βαρύτιμοι σμάραγδοι καί απανιώτατοι 
ααρδόννχες. Έμενεν ακίνητος, ώργισμένη 
επί τή ιδέα δτι οί εκβεβακχευμένοι έκεϊνο\ 
πατρίκιοι εμενον αναίσθητοι είς τό κάλ-
).ος της. 

Αίφνης τής ήλθε κατά νουν νά εΐπη είς 
ύψηλήν φωνήν καί εις τήν γλώαααν τής πατ 
τρίδος της : 

— Ποίος θά εστεργε νά άποθάνη δι' εν 
φίλημα τής βασιλίσσης Βερενίκης, δπως 
λέγουσιν δτι άπέθνηακον δι$ τήν Κλ.εοπά-
τραν τής Αιγύπτον ; 

Είς τονς λόγονς τούτονς ό Λούκιος Φλά
βιος, νπατική προσωπικότης, ήγειρε τήν κε-
φαλ,ήν. "Ολον τον τό σώμα εσχε φρικιασιν 
καθώς οταν τό διέρχεται ρίγος. 'Ήτο δ μό
νος δστις εϊχε τό πνεΰμα καί τόν στόμαχον 
έλεύ&ερα /ιεταξύ τών συνδαιτυμόνων, καί ή 
εϊκών τής Βερενίκης τόν εγοήτευσε. Άλλ' 
επειδή κατά τό ήμισυ άπεκρύπτετο υπό τών 
παραπετασμάτων ή βασίλισσα δέν τόν εϊχε 
διόλου παρατήρηση. 

Ή νύξ είχε προχώρηση είς τά βαθύτερα 
ερέβη της. 

Έν τω κοιτώνι τής βασιλίσσης μιχραί 
συριακαϊ λυχνίαι έφώτιζον τάς πρός ΰπνον 
προετοιμασίας της, οί πέπλοι της επιπτον 
καί ή λυομένη κόμη της απέδιδε τάς εκπα-
γλοτέρας ανταύγειας είς τό γλ,υκύ άμυδρόν 
φώς των, Είς αργυροΰν χάτοπτρον παρε-
τήρει τό εΐδωλάν της μέ μίαν άθυμίαν άνέ-
χφραστον τής άνωγελοΰς καλλονής της. 

Διότι ό Τίτος έκοιμάτο ώς βοϋς, καί ή 
κόρη τών βασιλέων τής Ιουδαίας εϊχε καο-
δίαν-νμερήφανον. Αί δοΰλαι της τήν εξέδυ-
ααν καί έλουσαν είς αρώματα τό άλαβά-
στρινον σώμα της' καί τότε γυμνή μέσα είς 
έ'να άραχνουφαντον χιτώνα ήτο απείρως ω
ραιότερα μέ τό άπαλόν σώμα της καί τήν 
ρυακίζουσαν νύκτα τής κόμηςτης. "Απέσυρε 
τάς δούλας της καί μόνη ήδη έξηπλωθη είς 
δέρμα μαύρης άρκτου - διέτρεξε τάς χείρας 
εις τό σώμα της ώσεί νά βεβαιωθή δτι ήτο 
τελεία καί ώσεί καθ' εαυτήν ίπανέλαβε: 

— Τις θά έπεθύμει νά άποθάνη δι' εν 
φίλημα τής Βασιλίσσης Βερενίκης ; 

Τότε εν παραπέτασμα παρεμέρισε καί 
μία κεφαλή ξανθή καί ενεργητική άνεφάνη 

- Ό Άούχίος Φλάβιος θέλει νά άποθά-
η δι' εν φίλημα τής βασιλίσσης Βερενίκης, 

ΓΙ νεαρά γυνή κατετρόμαξε, άλλ' αμέσως 
υνήλθε. Καί παρετήρει έι· έκιάσει καί έν 

•θουαιασμώ τόν άνδρα εκείνον όστις τήν κα
θίστα δμοίαν τής Κλεοπάτρας. 

— Εΐνε δυνατόν, τω εϊπε, νά θέλης νά 
-θυσιάσης τήν νεότητα σου, ήτις εΐνε ωραία, 
και τάς ελπίδας σου, αί'τινες εΐνε μεγάλ.αι 
δι* εν φίλημα τοΰ στόματος μου ; 

— Σέ θέτω υπεράνω τής νεότητος καί 
τών έλ.πίδων μου, άπήντηαεν ένθους ό νεα
ρός πατρίκιο;. Χιλιάκις ήσθάνθην τήν πνο-
ήν τοϋ θανάτου είς τάς μάχας, καί εμαθον 
δτι πάντοτε εΐνε εγγύς. Δέν εΐνε προτιμότε-
ρον νά εκλέξω δ ίδιος τήν ώραν μου ; Δέν 
θά εύρισκον ώραιοτέραν ! 

Οί οφθαλμοί του ώσεί φλόγες πυρός ή
σαν προσηλωμένοι είς τήν βασίλισσάν του. 
Τό γλυκύ φώς τών συριακών λ.υχνιών έδεί-
κνυε δλας τάς αρμονίας τής νεαράς ' Ανατο-
λίτιδος. Τό σώμα τό άναβλϋζον, θά έλεγες, 
έκ τοϋ λευκού χιτώνος και τοϋ οποίου κάθε 
γραμμή ήτο καί θέλγητρον, κάθε μϋς πε-
ριέκλειε χαί ήδονήν, τό θαυμάσιον εκείνο 
πρόσωπον τό είς τόσω παράδοξον ρνθμόν 
συνδυάζον τήν αφελή τρυφερότητα, την ά-
πληστον περ:έργειαν καί εν άγριον ενστικτον 
τών θυγατέρων τοϋ Ήλ.ίον. . . . 

'Ήτο γεννημένος ό Λονχιος δπως έρασ&ή 
τοϋ εϊδονς τούτον τής καλλονής άρχαιοτέρον 
καί βαθύτερου άπό τάς λατινικάς, έλληνικάς 
ή γαλλ,ατικάς καλλονάς. 

Καί εγνώριζε δλην τήν γοητείαν τον 
διότι εϊχε ζήση είς τήν Βαβνλων'ιαν καί άλ 
λαχοϋ τής Ανατολής. 

Οί οφθαλμοί τής βασιλίσσης δέν άπε 
ατρέφοντο άπό τονς τοϋ Αονκίου. Ύφί 
στατο τήν γοητείαν τής καταβιβρωσχούσης 
εκείνης φλογός, τόν ίσχνρόν εκείνον έρωτα 
ώς τά αρώματα τής χώρας της. Καί ήδη 
έπεθύμει είλικρινώς τόν έρωτα εκείνον. 

— Αούκιε, τώ έπανέλ.αβε, είνε καιρός 
ακόμη νά άνακαλέσης τούς λύγους ίου. Ου 
δείς σέ είδε νά έ'λ,θης είς τόν θάλαμον τοϋ 
τον. Έάν δέν θέλης νά άποθάνης, άποσύρ-
•θητι. Τό στήθος της έπαλλε προαφερούσης 
τονς λόγους τούτους, τόσον εϊχε φοβηθΐ 
μήπως ό Ρωμαίος τή άφαρπάση τό όνειρόν 
της. 

Άλλ' εκείνος άπήντηαεν υπερηφάνως. 
— Οντε τούς λ,όγους μου, οντε τήν ζωήν 

μου θά έλνπούμην, αλλά μόνον τό φίλημα 
σον, Βασίλισσα Βερενίκη. 

Τω νπεμειδ'ιααε μέ έπίχαριν τρυφερότητα 
— Εΐνε αληθές, Αούκιε, δτι δέν θά έπι-

ζήσης· διότι τοιούτον μυστικόν ουδείς άνήρ 
ζών πρέπει νά γνωρίζη ! 

Καί πάλιν εκείνος ϋψωσε άπαθώς τούς 
ωμούς. 

Τότε ή γόησσα ήσθάν&η έν τη ψνχή της 
μίαν άκατανίκητον κλίσιν, μίαν έπι&νμ'ιαν 
βαθείαν ώς ή αβνσσος καί τόν έρωτα εκα
τόν αιώνων ήνωμένον είς τόν άνδρα εκείνον 
Παρετήρει τόν Φλάβιον /ιέ είδος τι ευλά
βειας καί σχεδόν ταπεινότητος· άλλά δέν 
έλησμόνει τήν δμολογίαν του. 

Μειδιώσα δλη έατήριξε τούς βραχίονας 
της είς τούς ώμους τον Ρωμαίον χαί εκείνος 
ετήκετο εις τήν ήδύτητα τον άπαλον εκείνον 
λαιμού, είς τήν προσέγγισιν τοϋ θείον εκεί
νον στόματος. 

Χαμηλά ήδη τώ προσέθηχεν εκείνη : 
— θά έ'χης περιασότερον άπό εν φίλημα 

τής βασιλίσσης Βερενίκης. Ή ψυχή σου 
είοήλ.$εν είς τήν ίδικήν μου καί μοϋ έδωκε 
τόν ερωτά της. 

Τά στόματα των ήνώθηααν είς άτελείω-
τον άσπασμόν. 

'Ήοαν βραχεϊαι . αί εντνχεϊς ώραι, άλλ' 
ή ευδαιμονία ήν έδοκίμαζεν ήτο υπέρτερα 
τών δυνάμεων του... "Οταν άφυπν'ισθη τοϋ 
ονείρου του, άπηύθννεν ενα μειδίαμα ευ
γνωμοσύνης καί χαράς πρός έκείνην, ήτις 
ήτο δ δήμιος του, 

— Εΐνε αληθές λοιπόν, έλεγε, δτι εϊδον 
πληρουμένην τήν διακαεστέραν εύχήν μον, 
τόν νπέρτατον πόθον μου ! "Ω ! εσω ευλο
γημένη, βασίλισσα τής Ιουδαίας. 

— Σέ αγαπώ, Αούκιε, τώ άπήντα εκείνη 
λ.αμβάνουσα τό ξανθόν πρόσωπον του είς 
τό ίδικόν της χαϊ καλύπτουσα αντό μέ βρο-
χήν φιλημάτων, σέ αγαπώ άλ.ηθώς, καί δέν 
•θά δννηθώ νά λησμονήσω τήν μοναδιχήν 
ταύτην νύχτα· θά κλαίω τόν θάνατον σον 
αιωνίως ! 

Εκείνος απήντησε δια -θερμών θωπειών 
έπειτα μεγάλη αιγή έβααίλενσε. Ή ώρα 
εϊχε σημάνη καί δ Αούκιος εΐπεν άταράχως: 

— Είμαι έτοιμος ! Εΐνε περιττόν νά κα-
λ.έαης τούς δούλους σου. Εΐνε περιττόν νά 
προσαχθώ ενώπιον τοϋ Αύτοκράτορος.'Αλλ' 
δ θάνατος θά φανή φυσικός. Άπόστρεψον 
τό πρόσωπον σου ίάν δέν θέλης νά ϊδης 
τήν άγωνίαν μου. 

Ή Βερενίκη έρρίφθη άπαξ εισέτι εις τάς 
άγκάλας του, έπειτα οπισθοδρόμησε μέχρι 
τοΰ τοίχου καί έκάλυψε τούς οφθαλμούς 
της. 

Ό Αούκιος ελαβεν εν έγχειρίδιον εκ κυα
νού χάλ-νβος, δπερ έκράτει κεκρυμμένον είς 
τήν τήβενύν του, έκτύπησεν άνευ δισταγμού 
καί εντός ολίγου ήρεμα έξέπνεεν επί τών δο
ρών καί τών πορφυρών τοΰ κοιτώνος. 

Ή Βερενίκη Ιφοβήθη κατ' αρχάς νά 
στραφή. Εϊχεν ά-Λούση κατ' αρχάς μίαν 
κούφην πτώσιν, κατόπιν ενα βαθύν ατεναγ-
μύν. Κατόπιν σιγή. Καί έατηρίζετο εισέτι 
είς τόν τοϊχον τρέμουσα, 

Τέλος μέ ύπερτάτην προσπάθειαν άπε-
απάαθη. Είδε τόν Αούκιον έξηπλωμένον 
έπί τοϋ εδάφους. Τό πρόσωπον του ήτο ήδη 
άκίνηκον' ή ώραιότης τοϋ θανάτου ήρχιζε 
νά έξαπλοϋται επ' αύτοϋ. 

Τότε πάς φόβος έφνγαδεύθη άπό τήν 
καρδίαν τής βασιλίσσης. Έγονυπέτησε πλη- • 

οίον τοΰ απείρως άγαπηθέντος σώματος. 
Ήνωσεν έπί μακρόν τά χείλη της μέ τά 
χείλη τοϋ Ρο>μαίου §ερμά εισέτι. 

Ουδέποτε τρυφερότης ουδεμία, ούτε χα
ρά, οντε λύπη ποτέ εϊχον πλήρωση είς τοιού
τον βαθμόν τήν νπαρξ'ιν της. 

Ή ώρα έπροχώρει. Ή Βερενίκη μέ τούς 
οφθαλμούς πλήρεις δακρύων έ'ιϊωκεν ενα 
τελευταιον φίλημα εις τόν Φλάβιον καί έκά-
λ.ει τούς δούλ,ους της νά τόν πάρωσιν εκεί
θεν. 

Μ Π Α Μ Π Η Σ Ν Τ Ε Ρ Ο Υ Α 
Πάτραι Μετέφρασε 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ 
ΕΤνε πλέον γεγονός δτι ·ή δ'.άτνλασις τών 

ώτων δύναται νά καταδείξ·/) τόν χαρακτήρα 
τοΰ ανθρώπου. Μερικαί ιδιότητες άκ,ολου-
θοΰν άπαρεγκλίτω; σ/7]|Αατ'.(Τΐχούς 'τινας 
ώτων . 

Τό λεπτόν, γωνιώδες αυτί δειζ-νΰει σκλη
ρότητα. Ύπερβαλλόντως πλατέα καί χον
δρά αύτ'.ά δεικνύουν μ,ικράς σαρκικά; έπι-
θυαίας καί άπότου.ον χαρακτηοα. 

Μικρά, λεπτά , σχεδόν διάφανη αυτιά 
δεικνύουν λεπτότητα γούστου. 

Μεγάλα , πλατιά αυτιά είχαν πολλοί 
[Αεγαλοι φιλόσοφοι καί πολιτικοί. 

Πόσον βάρος έ'χει ό άηρ η περιερχό|/.ενο; 
εντός αιθούσης αηκου; 1 0 α,έτρων, πλάτους 
8 καί ΰψους 5 ; Ό εντός τών διαστάσεων 
αυτών περιλαμβανόμενος άηρ έ'χων ό'γκον 
4 0 0 κυβικών μέτρων βαρύνει 400 χιλιό
γραμμα ή'τοι περί τάς 3 0 0 όκάδας. Τίς θά 
τό ύπέθετεν ; 

Οί στρουθοκάμηλοι κατά τάς μαρτυρίας 
άςιοπίστων περιηγητών αρέσκονται είς εί
δος χοροϋ ομοιάζοντος πολύ μέ βαλς καί 
χορεύουσι καθ' ομάδας μέχρι μανίας καί μέ 
κίνδυνον νά συντρίψωσι τούς πόδας των . 

Έν Παρισίοις η'ρχισεν η έ'κδοσις περιερ-
ν-οτάτης εφημερίδος, της «Εφημερίδος τών 
Επα ι τών» , ητις σκοπόν έ'χει νά κρατ -^ 

ενήμερους τους άναγνωστας πάντων τών 
σχετικών πρός τό εντιμον επάγγελμα των. 
Τό κυριωτατον μέρος τών χρονικών άφιε-
ιοΰται είς τούς τελουμένου; καθ' έκάστην 
πλουσίους γάμου; , κηδείας,βαπτίσματα καί 
άλλα ευχάριστα οικογενειακά γεγονότα, 
"θεν δύναται νά προέλθη κέρδος εις την έ-
παιτείαν. Τά πρακτικόν δέ μέρος εΓνε δι
δασκαλία περί τρόπων επιτυχούς επαιτείας, 
ύποκρίσεως διαφόρων παθημάτων κτλ . 

Κοινή -ιδέα ΰπηρζεν άείποτε οτι τό τυ 
ρίον εΓνε πολύτιμον βοηθητικόν εις την πέ -

ιν, καί εντεύθεν τό άναλλοίωτον έ'θιμον 
η; συμπληρώσεω; του δείπνου μέ τεμάχιον 
ου εύαρέττου τούτου έδέσματο; . 'Εκ τών 

προσφάτων ζ μ ω ; δοκιμών γερμανού τίνος 
χημικού έξηχθη,ώ; φαίνεται, οτι ό τυρός δέν 
έχει τάς άρετάς, αΐτινες τ ώ απεδόθησαν 
ώ ; πρό; τ ο Ο τ ο . Ό χημικό; ουτο; έ'θεσε δ ιά
φορα είόη τυροΰ εΐ; σχετικόν πεπτικόν οευ-
στόν. μεταξύ τών συστατικών του οποίου 
ητο καί μεγάλη αναλογία προσφάτου γ α 
στρικοί» όπου. Τά διάφορα ηδη του τυροΰ 
έχρειάσθησαν άπό τέσσαρα; ε ω ; δέκα ώ 
ρα; ο π ω ; διαλυθώσι καί επειδή σύνηθε; 
γεΰμα χωνεύεται έντό; τεσσάρων η πέντε 
ωρών φαίνεται δτι ό τυρό; παρεμποδίζει 
μάλλον παρά νά βοηθεΐ την πέψιν. 

Ό διάσημο; άνθρωπολόγω; Βροκά κατέ-
ληξεν έπί -7ι βάσει πολυάριθμων καταμε
τρήσεων κρανίων, εΐ; τά επόμενα ίκανώ; 
παράδοξα πορίσματα : "Οτι ο ό'γκο; του 
εγκεφάλου της Ώβερναία; γυναικό; (έκ 
τη1; γαλλική; έπαρχί^;Ώβέρνη;) είνε 1445 
κυβικών γραμμών τη"; Έσκ ιμώα : 1 4 2 8 , τ η ; 
Κινέζα; 1383 , τη; Κορσιανη; 1367 7.Ά 
της Παρισινή; μόνον 1 3 3 7 . 

Τό Σικάγον έχει ενα πρωτοτυπότατο 
ξενοδοχείο. Είς αυτό γίνονται δεκτά καί 
τυγχάνουν μεγάλων περιποιήσεων μόνο· 
πουλιά πληγωμένα η άτθενη. 
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Λ Α Ϊ Κ Α 
Γαμήλια Ηπειρωτικά 

τραγούδια 
Κύριε Συντάκτα, 
Ώ ς συμπλήρωμα τών όσων ό κ.. Μα(ϊ-

Ο Ό Ν Ρ Α Σ έγραψε διά τά γαμήλια ήθη καί 

έθιμα τή"ς Ηπείρου σας αποστέλλω τά κα-
γαμήλια Ηπειρωτικά άσματα . 

"Οταν έ'ρχεται ή μπογιά (κνα) -

"Ολοι πάγουν στο παζάρι, 
καϊ ψουνίζουν αοματα, 
κι' ό γαμπρός τδ κνα της νύφης. 

"Οταν φθάνουν οί κναφόροι προς τήν 
νύφην 

Βάλε το κνα στα χέρια σου 
στα πέντε δάκτυλα σου. 

"Οταν φκιάνουν τά ψωμιά τοΰ γάμου* 

Μωρή καλή ζυμ<ί>στρα 
φκιάσε μας κουλούρα, 
μέ τδ μέλι ζύμωσε την 
κ»ϊ στδ οοΰρνο άπλωσε την. 

Επίσης είς τήν αυτήν περίπτωσιν 
Λύστε θέστε τά πουγγιά σας, αφεντάδες, 
ηρθ' ό Τσέλιος μεθυσμένος, λεβεντάδες, 
νά κεράσετε τ ' αλεύρι, » » 
Ποιος πλάθει, πο:δς ζυμώνει, » » 
τοΰ γάμου τήν κουλούρα ; » » 
Ό κύρ γαμπρδς τήν πλάθει, » » 
κι' δ Τσέλιος τδν βοηθάη. )> » 

Επίσης αδεται καί τό έξης οταν φκι
άνουν τήν «μαγιά» τοΰ γάμου -

Κοράσιο τή ζυμώνει, 
μέ μάνα μέ πατέρα, 

μ' αδέρφια μ' άξαδέρφια, 
νά ζη δ γαμπρδς κι' ή νύφη, 
νά ζουν και νά προκόβουν. 

"Οταν ό γαμβρός πάει νά πάρ·/] τήν νύφη-

Κίνησε τ' αρχοντόπουλο, 
στήν νύα>η γιά νά πάει, 
νύχτα σελώνει τ ' άλογο, 
νύχτα τδ καλλιγώνει. 

"Οταν στολίζουν τήν νύφη-

Ντύσου, στολίσου λυγερή, ντύοου στολίσου, κόρη, 
γιά νά φανης ε'ις τδ γαμπρδ ώραϊο περιβόλι, 
'ξήντα πουγγιά "ξοδεύτηκαν σέ σένα περιστέρα, 
Ποιος ήταν δ προξενητής ποΰ είχε φάει κανέλα, 
Χιόνια καϊ πάγους "τσάκισαν όσο νά σ' αγαπήσουν, 
καϊ τους αγγέλους έφεραν γιά νά σέ ζωγραοίσουν. 
Ή καλή μάνα της νύφης ό'λ' αυτή τήν εβδομάδα 
τίποτε δουλειά δέν κάνει, δλο ράφτει καϊ κεντίζει 
καί τές στράτες καθαρίζει νά περάσει δ γαμβρός 

μέ τους χίλιους συμπεθέρους ! 

Της νύμφης φθανούσης είς τόν οίκον τοΰ 
γαμβροΰ, άδεται τό έξη"ς-

"Εμπα 'δώ μιί>ρ' πέρδικα, εμπα 'δώ βγάλε που-
[λιά,̂  

δεκατέσσαρα πουλιά καϊ στδ πάτω μιά μηλιά. 
"Οταν στήνεται χορός -

Τά πέλαγα, Χάιδω μ', καϊ τά νησιά 
τά πέλαγα καί τά νησιά δλα δαρμένα τάχω -

καί δέν 'μπόρεσα, Χάιδω μ', νά 'βρώ, 
καί δέν 'μπόρεσα νά 'βρώ ενα ξερδ λεϊμόνι, 
γιά νά τδ στύψω, Χάιδω μ', νά τδ πιω, 
γιά νά τδ στύψω νά τδ πιω νά μοΰ δίαβοΰν 

[οί,πόνοι. 
Ό πόνος, Χάιδω μ', πώχω στη καρδιά 
δ πόνος πώχω στήν καρδιά δέν λυώνει καί 

[δέν βγαίνει. 
Θέλει τοΰ Μάϊ, Χάιδω μ', τή δροσιά, 
θέλει τοΰ Μάϊ τή δροσιά, τ ' Απρίλη τά 

[λουλούδια. 

"Οταν σηκώνουν τό φλάμπουρο δέν υ
πάρχει άλλο ασμα άπό τό τοΰ Μαοσούρα, 
Μόνον όλίγαι παραλλαγαί υπάρχουν ώς 
πρός τήν σειράν τών λέξεων καί τών εκφρά
σεων. 

"Οταν ξυρίζουν τόν γαμβρόν, τόν όποιον 
πρέπει νά ξυρίζει συγγενής ή κεκλημμένος 

έ'χων μητέρα καί πατέρα ζώντας, άδουν 
τό έξή"ς ασμα -

Καινούρια βρύσι "κίνησε εις τοΰ γαμπροΰ τδ σπίτι 
νά λούζεται δ νιόγαμπρος νά πλύνετ' δ μπαρ

μπέρης. 
Άργυρδ ξυρά·ι καϊ μαλαματένιο 

σέρν'αγάλια - αγάλια τρίχα μήν τ ' άφήσης, 
τρίχα μήν τ ' άφήσης καϊ τδν άσχημήσης, 
ε'ις τδν πεθερό του καί τήν πεθερά του. 

Καί οταν έκκινήσγ) ή γαμήλιος · πομπή 
(ψίκι) τραγουδούν τά έξης -

—Καλότυχη ή μάνα ποΰ προβοδάει τδν ήλιο, 
ποΰ προβοδάει τδν ήλ -ο νά πάρη τδ φεγγάρι, 

"Αϊ καλέ γαμβρέ κι ".αρματωμένε, 
Τ' άρματώνεσε καϊ ποΰ πηγαίνεις ; 

"Ασπρε σταυραητέ μου γιά κοντο/.αρτέρει, 
νά πατήσης πέτρα ν' άναβες λιθάρι, 

γιά νά καβαλλικέψεις. 
Κινήστε, παλληκάρ'α μου, κινηστε λεβενταδες, 
νά πάει νά πάρη τδ φιλί μή βρέςη, μή χιονίση. 
— Κ ' έγώ κι' αν βρέςη βρέχουμε κι' αν χιόνισε 

[αύτοΰ 'μαι, 
Κι' αν καταβή δ ποταμός νά πάρη τδ γεφύρι, 
έγώ "χω πόρο νά διαβώ καί πόρο νά περάσω. 

Ε . Ν . Λάτσης 

Ό Σκλάβος 
— Τ ' έ'χεις, καΰμένε σταυραητέ, καί φω

νάζεις ; 
μήν είν' ταΰγά σου μελανά καί τά φτερά 

[σου μαΰρα, 
— Δέν είν' ταύγά μου μελανά και τα φτε-

[ρά μου μαΰρα, 
παρά μικρός άρφάνεψα 'πό μάννα, 'πό πα -

[τέρα, ' 
καί 'πηγα κ' έρρογιάστηκα σ' έναν κακόν 

[αφέντη. 
Νά στέκ ' όρτό; νά τόν κερνώ, νά τράγου-

[δάω νά πίνη. 
Κι ' άπ ' τό συχνοκέρασμα κι' ά π ' τό βαρυ 

[τραγοΰδι 
τοεαούλϊ,αξε τό χέρι μου καί πέφτει τό πο-

[τνίρι. 
Μάϊδε 'σέ πέτρα 'ρίζωσε, μάϊδε σέ χ ώ μ α 

[στάθη, 
παοά 'πηγε κ' έκατσε 'ς τόν κόρφο της κυ-

[οας μου. 
Κακός ποΰταν ό αφέντης μου ! πολύ τοΰ 

[κακοφάνη. 
' Σ τήν φυλακή μ'έκλείδωσε καί κάνω δέκα 

[χρόνια, 
'Λίγο ψωμί, 'λίγο νερό ώς ότου νά πεθάνω, 

Εστάλη ύπό τοΰ κ. ' Α λ έ ξ . Γ . 1!(Ίρ(>, 

Λαϊκή Μοϋοα 
( Ή μικροπαντρεμμένη) 

Ή Εύγενοΰλα 'ναι μικρή καί μικροπαν-
[τρεμμένη 

Έ π η γ ε καί 'παινέθηκε τόν χάρο δέν φο
β ά τ α ι 

κι' ό χάρος κάπου τ ' άκουσε κάποιο πουλί 
[τοΰ τό 'πε -

μικρή όχίτσαν έστειλε μικρή καί τήν όχεύει. 
Μπαίνουν καί βγαίνουν οί γιατροί με για

τ ρ ι κ ά 'στά χέρια 
Μπαίνει καί βγαίν'ή μάννα της τραβώντας 

[τά μαλλιά της 
«Μάννα μ' σάν έ'ρθη ό Κωνσταντης, μάννα 

[μ* σάν έ'ρθ' ό Κώστας 
δόσ' τον νά φάη δόσ' τον νά πι-/) δ ό σ ' τ ο ν 

[γιά νά μεθύσ -/), 
δόσ' τον τήν αρραβώνα μου νά πάν) ν' άρ-

[ραβωνιάσν].» 
τόν λόγο δέν άπόσωσε τόν λόγυ δέν άπόειπε 
νάτος κι' ό Κώστας έ'ρχεται νάτος κι ' ό 

[Κώστας ήρθε -

φέρνει αλάφια άσκότωστα κι' αλάφια λ α 
β ω μ έ ν α 

κ' ένα μικρό λαφόπουλο νά παίζ ' ή Εύγε-
[νοΰλα. 

'Στόν δρόμο 'ποΰ ερχότανε, στό δρόμο 
[ποΰ γυρίζει 

βρίσκει μαστόρους "δούλευαν ^ αστόρους ποΰ 
[δουλεύουν 

«Μαστόροι μ' τί δουλεύετε τίνος κυβοΰρι 
[είνε». 

«της Εύγενοΰλας της μικρής, της μικρο-
[παντρεμμένης». 

«Φκΐάσ' το πλατύ , φκΐάσ' το φαρδύ νά 
['μποΰνε δυό νομάτοι 

Είς τήν δεξιά δέ τήν μεριά ν' άφήσγις π α 
ραθύρι, 

νά μπαίν' νά βγαίνουν τ ά πουλιά της ά -
[νοιξης τ ' αηδόνια 

νά μπαίν' νά βγαίν' ή μάννα της τραβώντας 
[ τά μαλλιά της» 

Καί τό πιστόλιν έ'βγαλε καί 'στήν καρδιά 
[τό βάζει ! ! 

Καρδίτσα Βαό*. Παπαενθναίον 

"Ε&ιμακαϊ προλήψειςΑαμιώτικες 
Σαρακοστιανά καί Μεγαλοβδομαδιάτικα 

Καθ ' όλην τήν μεγάλην τεσσαρακοστήν, 
οταν τό φαγητό μείνν) γιά τήν άλλη τήν 
ήμερα,αί γυναίκες ρίχνουν ένα κλωνάρι τσου
κνίδα μέσα γιά νά μή πιάσν) τά παιδιά αρ
ρώστια, νομίζουσαι, οτι καθώ; άπο'χχκ,ούνει 
τόν άνθρωπον μέ τάς λεπτά ; της άκανθας, 
θά άπομακρύνη καί τήν ασθένεια. Τό κάνουν 
δέ μόνον τήν τεσσαρακοστήν τοΰτο ίσως 
διότι ένεκα της νηστείας ό άνθρωπος είνε 
μόέλλον ευπρόσβλητος ύπό τών ασθενειών. 

Τήν Μεγάλην Πέμπτην ποΰ βάφουν τά 
αυγά αί γυναίκες απλώνουν είς τά παρά
θυρα ή του; έξώστας κόκκινα υφάσματα γιά 
νά κοκκινίσουν ταύγά. 

Τήν μπογιά τήν φιλάνε μέσα στό τσου
κάλι καί κάθε πέμπτνι μέχρι τη; ΙΙεντικο-
στης βράζου\ άπό 'λίγα αυγά, έστω καί 
έν ακόμη, γιά καλό τοΰ σπητιοΰ. 

Τό πρώτο αυγά ποΰ βράζουν τό βάζουν 
είς τό εικόνισμα καί λέγουν πώς άν μείνη 
έπτά έτη έκεΐ κατόπιν γίνεται ό κορκός 
του κεχριμπάρι! ! ! . 

Τήν Μεγάλην ΙΙαρασκευήν δέν καρφώ
νουν ό λ ω ; διόλου, γιατί έσταυρώθη ό κύ-
ριος ημών Ίησοΰς Χριστός, χ,αί οταν κάνουν 
τοΰτο, σταυρώνουν τόν Χριστό. 

Τήν αυτήν ημέρα δέν στρώνουν τραπέζι 
αλλά τρώγουν είς τό πόδι, γιατί είνε ό 
Χριστός επάνω στό σταυρό. Φαγητάν δέν 
φτιάνουν, παρά τρωγ'ουν χαλβά ή μαρου-
λόφυλ>α μέ ξύδι μόνον. Πολλοί κατ ' α,ύ-
τήν τήν ήμέραν μένουν νηστικοί καί πί
νουν μόνον ενα κραμμα όξους καί καπνια;, 
γιατί καί τό Χριστό ξύδι καί καπνιά 
τόν ποτίσανε, λέγουν. 

Λαμία. θ . Κ . ίΜπακογιαννόπονλος 

Μία ιστορική ανακρίβεια 
Μία επιοτολη περϊ Τούρκων 

Ό κ. Παπαχαντζης άπαντήσας είς έρώ-
τησίν τινα τοΰ κ. Κουκουβίνου παρέπεμψε 
τοΰτον είς έμέ ώς ειδήμονα πιθανόν τη"ς 
Τουρκικής, διότι εις τήν ίδιαιτέραν μου 
πατρίδα τήν Κορινθίαν είχαν κατοικήσει 
πυκνώς οί Τούρκοι καί έςάγει τοΰτο έκ τών 
διακόοων τούρκονύμων χωρίων ταύτης. 

Ή τοιαύτη γνώμη τοΰ κ. Παππανχαν-
τζη είναι ιστορικώς αστήρικτος, άν δ ' ό κ. 
Παππαχαντζης έγνώριζε τήν ίστορίαν, δέν 
ήθελεν υποπέσει είς τοιαύτην ίστορικήν 
πλάνην, διότι όχι μόνον έν τη Κορινθία 
δέν έκατοίκησαν πυκνώς οί Τούρκοι άλλά 
καί καθ' ολην τήν Ε λ λ ά δ α ένθα σώζονται 
πλείστα τουρκώνυμα χωρία, τά οποία έλα-
βον τό όνομα όχι έκ της εγκαταστάσεως 
πολλών τούρκων, άλλά μόνον έκ τοΰ ονό
ματος τοΰ πρώτου ιδιοκτήτου, είς όν πα
ρεχωρήθη έκαστον χωρίον παρά τοΰ Σουλ
τάνου, όστις άμα τγ] κατακτήσει κατά τό 
Σιερί—ιερόν νόμον έγένετο ιδιοκτήτης καί 
κύριος πάσης της χώρας καί της οποίας τ ά 
μάλλον εύφορα καί γόνιμα χωρία — κυρίως 
τά πεδινά παρεχώρησεν άντί μισθοϋ ή συν
τάξεως πρός διαφόρους στρατιωτικούς τ ιτ -
λούχους, ο'ίτινες έκαρποΰντο ταΰτα καί 
άνελάμβανον τήν ύποχρέωσιν έν περιπτώ
σει πολέμου νά στρατεύωνται μετ ' αναλό
γου άριθμοΰ πεζών ή έφιππων οπλιτών, 
μισΟοδοτουμένων παρά τοΰ ιδιοκτήτου εκά
στου χωρίου, τοΰ οποίου ή ιδιοκτησία, θα
νόντος τοΰ ϊόιοκτητου περιηρχετο είς' τά 
τέκνα του, αυτοδικαίως μέν έάν ήσαν ταΰτα 
άρρενα, διά Σουλτανικού δέ φιομανίου έάν 
ήσαν θήλεα, καί έν περιπτώσει ελλείψεως 
κληρονόμων έπανήρχοντο είς τήν ίδιοκτη-
σιαν τ ·ΰ Κράτους ή άκριβέστερον ειπείν 
τοΰ Σουλτάνου. 

Είς τά τοιαΰτα χωρία γνωστά ύπό τό 
όνομα «Τσιφτιλ ία» καί κοινότερον Τσ ι 
φλίκια δέν κατώκουν Τοϋοκοι ούδ' αυτός 
ο ιοιοκτητης, όστις οια την εισπραςιν των 
προσόδων είχεένα έπιστάτην ή Σούμπασην 
Όθωμανόν,διότι οί ίδιοκτηταιΤοΰρκοι ©θεω
ρούν πάντοτε επιβλαβή τήν είς τήν υπαι-
θρον χώραν παραμονήν καί οίκογενειακήν 
έγ'κατάστασίν των, προτιμώντες τήν έν 
ταΐς πόλεσι τοιαύτην καί μάλιστα τάς 
έχουσας φρούρια, διότι είς ταΰτα παρέ
μεινε καί φρουρά ανάλογος. 

Ταΰτα μέν παρατηρώ γενικώς χωρίς νά 
αγνοώ Οτι ένιαχοΰ ώς έν Λ ά λ α καί Γ α -
στούνν) χωρίοις είς ά δέν ύπηρχον φρούρια, 
κατωκουν αθρόοι άν μή ολοσχερώς όθωαα-
νοί, ιδιαιτέρως δέ διά τήν Κορινθίαν, οτι 
οί Τούρκοι είχον έγκατασταθνί μονίμως 
άναμίξ μετά Ελλήνων καί μόνον έν Κ ο -
ρίνθφ διότι πλην ταύτης έν ούδενί χωρίω 
ύπηρχε τουρκικό; ναός (Ντζαμί) ή Μονή 
(Τεκέ;) έκτό; τοΰ όρεινοΰ χωρίου Μαρκαΐο, 
εί; τό όποιον τό έγερθέν Ντζαμί έγκατε-
λειφθη καί μετεβλήθη εί; ερείπια πρό δύο 
τουλάχιστον αιώνων. 

Ξυ?.όκα<3τρον I . Π . Σταματονλης 

— Ναι, τδν έδάνεισα έκατδν δραχμάς. 
—"Ε, ελπίζω οτι θά σας πλήρωση μίαν 

ήμέραν, άλλά καί σεις νά μή θελήσετε νά 
τον κάμετε νά βιαστή. 

—Αύτο ίίν το ξέρω. Ξέρω μόνον ότι οσά
κις μέ συναντά εις τον δρόμον, ή άπλή πα
ρουσία μου επιφέρει το αποτέλεσμα, όποιον 
έσεΐς μέ συμβουλεύετε νά μή θελήσω. 

ΜΜ 101Ρ0Α0ΠΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Ή κόοη μου ΰεογ ίάν ι ζ , τη Οάλααοα τη -

[ροϋσε, 
Μέ τά μαλλάκια ξέπλεγα, μέ χέρια ο"ταυ-

[ρωμένα, 
Παρακαλοϋοίε τόν Θεό κα\ τόν καραβοκύρη -

—Καραβοκύρη, αδερφέ μ' καί φίίχ τοϋ πα-
[τέρα μ', 

Ρίξε καράβι νά ριχτώ, καράβι νά περάαω, 
Νά πάγω ΰ' έρημο χωρίο, έκεΐ ποϋ δέν 

[είνε Χάρος. 
Κ ' ό Χάρος τήν 6ιαόταύρωθ"ε μέόα στή 

ίμέό' τή ότράτα. 
— Έ γ ώ όέ ο"ένα έρχομαι νά πάρω τή ψυ-

[•ήι/χή σου. 
—"Αφσε με, Χάρε μ', άφσε με καί πάρε τά 

[φλωριά μου, 
Κ' άν δέν σέ φτάνουν τά φλωριά σοϋ δίνω 

[τά προικιά μου. 
—Λεν θέλω, κόρη μ ' , χρήματα, δέν θέλω 

[τά προικιά σου. 
"Ηρθα γΐά σένα, κόρη μου , νά πάρω τή 

[ψυχή σου. 

Μήν πήτε πώς έγέρασα κ' έγώ πόνο δεν 
[έχω· 

Έ γ ώ χ ω πόνο σάν 3ουνό καί δάκρυα σάν 
[ποτάμι, 

"Εχω τ ' αναστενάγματα τής γης τά λιθα-
[ράκία 

Ν' αναστενάξω σ' εκκλησιά, θά πέσ' νά μέ 
[πλάκωση. 

Στό κοιμητήρι θά τό π ώ κ' ίσως τόν Χάρο 
[κάψω. 

Παρακαλώ τίι Βενετία καί προσκυνώ τή 
[Πόλι 

Νά μοί χαρίσουν τά κλειδιά στόν ουρανό 
[ν' ανέβω, 

Ν' ανοίξω τον παράδεισο νά πά νά σεργια-
[νίσω, 

Πώς μπουμπουκιάζουν ή μηληές, πώς γί
νονται τά μήλα, 

Νά διώ καί τό παϊδάκι μου πώς στρώνει, 
[πώς κοιμάται, 

Κοιμάται στά τριαντάφυλλα, πλαγιάζει στα 
[λουλούδια. 

Μ' έγέλασενή χαραυγή, μ' έγέλασε τάηδόνι. 
Καί μ ' είπε π ώ ς δέν αρρωστώ, μ ' είπε πώς 

[δέν πεθαίνω, 
Φκιάνω τά σπίτια μου ψηλά, ψηλά κ' άνω-

[γΐασμένα. 
Κι' ό Χάρος τά άγνάτεψε καί τή ψυχή μου 

[πήρε 
Πρό μ ή νά σώσω τή μεσαία, τάνώγία τά 

[κατώγια. 

Πουλάκι ειχα στό κλουβί καί τουχα κανα-
[κάρηο, 

Μέ ζάχαρι τό έθρεψα, τό πότιζα μ έ μόσχο. 
Κ' άπό τόν μόσχο τόν πολϋ κ' άπό τή μυ-

[ρωδιά του. 
Έσκανταλίσκη τό κλουβί κ' έφυγε τό που-

[λάκι. 
Ουδέ σέ πέτρα κόνεψε, ουδέ σ' έλικας κλω-

[νάρι, 
Μόν 'πήγε καί έκόνεψε ίσια στό κοιμητήρι 
Μ' ή μάνα του παρακαλεί μ έ τό κλουβί 

[στά χέρια: 
— Γύρισε πίσ', αηδόνι μου, γύρισε καί μ ή 

[φεύγεις 
— Τί λές, τί λές, μανούλα μου, πίσω γιά 

-νά γυρίσω, 
"Οποιος έρχεται στά μνήματα οπίσω δεν 

[γυρίζει 

Μιά νύφη τώρα ξέ^γαινεν άπ ' τό λουτρό 
[λουσμένη, 

Καϊ κάθονταν, γυαλίζονταν, τά κάλλη της 
[τηρούσε 

— Κορμάκι μου ψημό ψηλό κανλαμπαδο-
ΐχυμένο, 

Ποιος άπονος σέ ξάπλωσε καί στέκεις ξ α 
πλωμένο;" 

— Ή μάνα μου, μ έ ξάπλωσε καϊ μ ' έδεσε 
[τά χέρια, 

Τά χέρια μου τά παχουλά, τά δάχτυλα κον
δύλια. 

— Ποιος θά χαρή1 τά κάλλη σου, ποιος θά 
[τά καμάρωση; 

— Ή μαύρη γής θά τά χαρή καί θά τά κα
μάρωση. 

«Μάνα μου, τί στολίσθηκες καί στέκεις 
[στολισμένη; 

Μήνα θά πάγχις σέ χαρά, μήνα σέ πανη
γύρι; 

— Ο υ δ έ σέ γάμο πάγω 'γώ, ουδέ σέ πανη
γύρι , 

Μέ κάλεσεν ό Χάροντας νά πά νά μ έ φι-
[λέψη. 

Μέ τούς πολ2 νούς έντρέπομαι καί μοναχή 
[φοβούμαι. 

Διασταύρωσα τρία ποιΑιά καϊ τρία χελι
δόν ια , 

Πολύ τά παρεκάλεσα αντάμα μου νά έρ-
[θουν. 

Τώνα μοϊ λέγει δέν μπορώ, τό άλλο δέν 
[αδειάζω, 

Τό τρίτο τό μικρότερο θά φκΐάόι^ τή φω-
[ληά του. 

Ά φ ί ν ω γειά στόν μαχαλά καί γείά στους 
[ίδικούς μας. 

Ά φ ί ν ω κ' είς τόν άντρα μου τρία γυαλιά 
[φαρμάκι 

Τώνα νά πίν»> τό ταχύ, τάλλο τό μεσημέρι, 
Τό τρίτο τό φαρμακερό, οταν θά μ ' άδο-

[κέται. 
'Αότέριος Ζλκος 
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3 Π Ο τ ο ν ε π ι τ ^ ι ο ν 
{ΕΙχόνβ; Επαρχιακή; ζωής). 

Είνε περίπου μεσονύκτιον. Μακράν-μα-
κράν πανταχού είς τό «γνωστόν ή μυστη
ριώδης σιγη τοΰ απείρου επικρατεί καί ό 
μέλας της νυκτός μανδύας περικαλύπτει τά 
σύμπαν. Ά π ' ε π ά ν ω ό ουρανός εκτείνει 
σιωπηλός την άχανή' κυανότητά του, έπί 
της οποίας σάν καραβάκι τό φεγγάρι τ α -
ξειδεύει ή'συχ α-ή'συχ α τόν αΐώνιον δρόμον 
του καί φωτίζει μέ τάς ώχρας του ακτίνας 
τά ήσυχον της γης έρημητήριον, ώ ; καν-
δήλα νεκροταφείου, όλος ό κόσμος έχει πα
ραδοθεί είς τόν άδελφόν τοΰ θανάτου τόν 
ΰπνον. Ό π ο ι α θλιβερά πλην γλυκύτατη 
συναυλία προσβάλλει την άκοήν ! Είνε νύξ 
της Μεγάλης Παρασκευής ! Οί κώδωνες ό
λοι τών εκκλησιών άργά-άργά μ ε τ ά θλι
βερά; μεγαλοπρέπειας κρουόμένοι, καλοΰσι 
τού; χριστιανού; εί; έπιτέλεσιν ύψιστου 
θρησκευτικού καθήκοντος, καλοΟσιν αυτούς 
ΐνα προσκυνήσωσι τά πάθη ένας θ ε ο ϋ πά 
σχοντος υπέρ τής άνθρωπότητος ! Ό κό
σμο; εύπίίθη; εΐ; την θρησκευτικην αυτήν 
σάλπιγγα αφυπνίζεται άμέσω; καί ό τόπο; 
πληρούται ζωή";. Α ί οδοί γεμίζουν άπό 
λαμπαδηφοροϋντας μεταβαίνοντα; εί; την 
έκκλησίαν, τών ό π ο ι ω ν τά τρεμοσβύνοντα 
φώτα διακόπτουν τά σκότο; της νυκτός 
συγχεόμενα μετά τών άκτίνων της σελήνης 
καί τη; μαρμαρυγή; τών αστέρων καί δ ί -
•δουσι μίαν έξαισίαν εικόνα τοΰ σύμπαντος 
λαμπαδηφοροΰντος ΐνα κηδεύση τόν Σ ω 
τήρα του. — Ή ε κ κ λ η σ ί α , — μία μεγάλη 
εκκλησία αρχαίου Βυζαντινού ρυθμοΰ, άπό 
εκείνα; τά ; ουχί σπανίως εί; τ ά ; επαρχία; 
συναντωμένας, πρό τών όπο ιων είνε α δ ύ 
νατον ό διαβάτης νά μη άποκαλυφθί) καί 
άνακόψη τόν δρόμον του, ΐνα περιεργασθίί 
την έξοχον αυτήν άρχιτεκτονικήν τήν φέ-
ρουσαν έν έαυτί) τήν σφραγίδα τοϋ χρι
στιανισμού καί τήν οποίαν ή πρό; τήν θρη-
σκείκν α γ ά π η άνύψωσεν εί; τά ίδανικόν τή ; 
τη; ώραιότητος — είνε γεμάτη άπό κόσμον. 
Κόσμος ανάμικτο;, κόσμος ευτυχής καί δυ
στυχής ! Μορφαί καθαραί καί άγναΐ έπί 
τών όποιων ακόμη ή σμίλη τής δυστυχίας 
δέν έχάραξε τ ά ; ρυτίδα; τη; καί μορφαί 
ρυτιδωμένα·, καί κατεστραμμένα*, ύπά τών 
άγρ ιων τοΰ κόσμου παθών. Εί; τά έμπρο
σθεν μέρο; τοΰ γυναικωνίτου είνε παρατε
ταγμένα*, λευκοφοροΰσαι νεανίδες , ώς αί 
κανηφόοοι τών Παναθηναίων, άνθη μόλις 
διανοίξαντα τον κ ά λ υ κ α των καί επιδει
κνύοντα τά μυριστικά π έ τ α λ α των μέ δλην 
τήν άφρόντιστον παιδικήν εύτυχίαν, ένώ 
παρέκει άλλαι μελανειμονοΰσαι κύπτουσι 
διαρκώς πράς τ ά κάτω μέ πρόσωπον άλ-
λοιωμένον έκ τοΰ πόνου. Γυναίκες ΰπαν-
δροι φέρουσαι άπό τό χέρι τά μικρά των, 
τά όποια είνε όλόχαρα κρατούντα τάς λαμ
πάδας των καί τών οποίων ή παιδική χ«ρά 
άίτανακλ^ είς τά μητρικά μάτια των είς 
μίαν εύτυχεστάτην εικόνα, καί άλλαι στε-
ρηθείσαι ύπά τοΰ Υψίστου τής ευτυχίας 
αύτη;, σταυροκοπούμεναι διαρκώς καί πα
ρακαλούσα·, τήν Παναγίαν νά ταΐς χαρί'η 
καί α υ τ ώ ν ένα μικρό αγγελούδι. "Ανδρες 
γέροντες κλίνοντες ύπά τό βάρος τοΰ χρό
νου καί τών δυστυχιών, καί νέοι ευτυχε ί ; 
μέ ώραϊα όνειρα, ρίπτοντε; κάπου-κάπου 
καί καμμιά κρυφή ματιά πρός τά λειχεί-
μονα άνθη τοΰ γυναικωνίτου. Ό Ο υ γ κ ώ 
είς κάποιαν σελίόα τών άθλιων του νομίζω, 
τήν οποίαν δυστυχώς δέν ένθυμοΰμαι λέ 
γει, οτι ή έκφρασις έρωτος άγνοΰ έντό; ε κ 
κλησία; δπου καθημερινώ; διδάσκεται ή 
αγάπη είνε κάτι τι θείον καί θεσπέσιον.— 
"Ενα; νεαρός κύριο; έπακουμβών τήν κε
φαλήν του έπί τή ; χειρό; διασταυρώνει 
διαοκώς τ ά βλέμματα του μέ μίαν νεαράν 
καί ώραίαν ΰ'πανδρον γυναίκα καί έπί τοΰ 
ποοσώπου αμφοτέρων είνε ζωγραφισμένη 
βαθύτατη μελαγχολία. 

Ενθυμούμαι οταν πρό ετών τού; έγνώ-
ρισα, ήσαν καί οί δύο παιδιά ευτυχή καί 
α θ ώ α , ώ ; στρουθία τ ά όποια τήν άνοιξιν 
πετοϋν τραγουδοΰντα άπό κλάδου εί; κ λ ά -
δον. Συνηντήθησαν εί;έ'να περίπατον, έψέ-
λισαν ά π ό έκεΐνα τά παιδικά τίποτε, τά 
όποια φευ ! πολλάκι; έπιδρώσιν έφ' όλη; 
μ α ; της ζ ω ή ; καί συνεδέθησαν. Εκείνος ά-
νεχώρησε καί εκείνη τις οίδε π ώ ; ένυμφεύ-

θη, ή αιωνία εποποιία ! τώρα ποϋ ε π έ σ τ ρ ε 
ψαν καί οί δύο είνε δυστυχεί; σύροντες τόν 
σταυρόν των έπί τοΰ Γολγοθά τής κοινω
νίας καί ζητοΰντες ψυχικήν γαλήνην άπό 
τόν έσταυρωμένον έραστήν τής άνθρωπότη
τος. Είς τό μέσον τής ε κ κ λ η σ ί α ς καλλιτε-
χνικώς διεσκευασμένον ύψοΰται τό κουβού-
κλιον, έ'νθα θά .τ«φη ό σταυρωμένος κήρυξ 
τής αγάπης, τό θΰμα τής ανθρωπινής κα
κίας ! Ή θεία Του καρδία ή πλημμυρίζου-
σα άπό άγάπην ήθελεν άνταξίαν αυτής έρω-
μένην καί ήγάπησε την φύσιν άπασαν ! χ ά 
ριν τή; οποία; καί απέθανε. Ά λ λ ά καί έκ 
τοΰ σταυροΰ οποία; ελπίδας δέν παρέχει 
είς τούς δυσσυχεΐς ή πάσχουσα πλήν ή'ρε-
μος καί γαληνιαϊα μορφή Του ! Ή ε π ι τ ή 
δ ε ι α χειρ τοΰ ζωγράφου κατώρθωσε νά συν-
δυάση τήν έκφρασιν τής ανθρωπινής α γ ω 
νίας μέ τήν γαληνιαίαν έγκαρτέρησιν, ού
τως ώστε αί συσπασμέναι τοϋ προσώπου Του 
πλαισιούμεναι άπό τήν θείαν άλλην τών 
πρός τά άνω ανατεινομένων οφθαλμών του, 
άναδίδωσιν έν συνόλω μίαν ύψηλήν εικόνα 
θείου όντιος μεγαλείου ! ! . . . Πάτερ άφες 
αύτοϊς. . . . Μακρότατη φωτεινή γραμμή 
ανθρώπων λαμπαδηφορούν των διασχίζει 
τάς οδούς παρακολουθοΰσα τήν περιφοράν 

οΰ Επιταφίου 
Έ ν άρχαιότατον έ'θιμον διατηρηθέν μέ

χρι σήμερον εις πλείστα; ε π α ρ χ ί α ς είνε ή 
επίσκεψις τοϋ Επιταφίου είς τό νεκροτα-
φεΐΌν. Σπεύδουσιν έκεϊ όλοι οί νεοπενθοΰν-
τες μετά τών ιερέων, ΐνα άνάψωσιν ένα κε
ράκι έπί τοΰ τάφου τών προσφιλών άποθαμ-
μένων των καί διαβάσωσι καί καμμίαν εύ-
χήν, παρακαλοΰννες τόν αποθανόντα Σ ω 
τήρα, ΐνα δώσν, καμμίαν γωνίαν τής βασι 
λείας τοΰ Πατρός Του καί εις τάς ψυχάς 
τών άποθαμμένων των. Καί τότε α π ο τ ε 
λείται έκεϊ μία πένθιμος καί σπαρακτική 
συναυλία άπό τούς πένθιμους ψαλμούς τών 
ιερέων καί τάς σπαρακτικάς κραυγάς τών 
πενθούντων. Μία μαυροφωρεμένη χήρα πε
σμένη έδώ έπί τώνόλίγων ανθέων, τά όποια 
ή ιδία τά έχει φύτευση, έπί τοΰ τάφου τοϋ 
πρό ολίγου αποθανόντος συζύγου της, χύ
νει άφθονα δάκρυα προκαλοΰντα άνέκφρα-
στον συγκίνησιν. Πάρα κάτω τρία^τέσσαρα 
ορφανά γύρω-γύρω τοΰ νεοσκαοοΰς τάφου 
τής μητρός των καλοΰσιν αυτήν, ΐνα έλθη 
καί έορτάσωσι μαζύ τά Πάσχα , μέ γοηράς 
κραυγάς ίκανάς νά ραγίσωσι τήν καρδίαν 
καί τοΰ μάλλον άναλγη του. 

Ό λ ί γ ο χώμα τούς χωρίζει άπό τά α γ α 
πημένα έκεΐνα σώματα τά όποια πρό ολί
γου ακόμη περιεπτύσσοντο καί τ ά όποια 
τωρα μένουσι ψυχρά ώ ς οί λίθοι καί είς τ ά ; 
σπαρακτικωτέρας επικλήσεις των. Ό δέ 
σκλώληξ εξακολουθεί τό άπαίσιον έργον 
του, μεταβάλλων α υ τ ά εις χώμα έπί τοΰ 
οποίου θά φύονται οί μαΰροι κυπάρισσοι τοΰ 
νεκροταφείου. . . . 

Ή περιφορά έτελε'ιωσε. . . καί έκαστος 
φροντίζει νά άσπασθνί καί νά λάβη ώ ; φυ-
λαφτά κανέν άνθος άπό τόν τάφον τοΰ Σ ω 
τήρας Του. Α ί δέ πρώται ακτίνες της α υ 
γής φωτίζουσι μορφάς ευτυχείς καί μορφάς 
δυστυχείς ε π ι σ τ ρ έ φ ο υ σ α ς είς τάς οικίας 
των ! . . ~Ω κόσμε πόσας ευτυχίας καί π ά 
σας δυστυχίας ε γ κ λ ε ί ε ι ς ! ! ! Καί έρχεται 
ώ ς ε π ω δ ό ς τά τοΰ ποιητοΰ. 

Γεννώνται μυριάδες καί θνήσκουσιν μυριάδες 
Καί μυριάδες χαίρουν καί μυριάδες κλαίουν 
Καί νυμ/οικαί μαραίνουν καί νεκρικαί λαμπάδες... 

Απρίλιος 1906. Καλογερέας 

ΒΑΣΙΛΕΙΕ 
ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ 

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΑΙ 
Μία σκηνή λίαν σιγκινητική έλ.αβεν χω

ράν προχθές εις τά ανάκτορα τον γηραιού 
βασιλέως τής Αυστρίας Φραγκίσκον Ιωσήφ. 
Τον είχαν υποβάλλει πρός νπογραφήν μίαν 
•θανατικήν καταδίκην. Άνέγνωσε προσεκτι-
κώς τό έ'γγρχφον καί έπειτα έκάθιαε άπερ-
ροφημένος είς βαθείας σκέψεις. Τέλος άνα-
ναστενάζων καί μέ προφανή λύπην ίλαβε 
τήν γραφίδα καί ήρχισε σιγά σιγά νά χα-
ράσση τήν νπογραφήν τον. Άλλά τήν ώραν 
ποϋ έγραφε δύο μεγάλα δάκρυα έτρεξαν άπό 
τά μάτια του επάνω είς τό έγγραφον. Κντ-
ταξε, είπε παραιτών τήν γραφίδα και στρε
φόμενος πρός τόν γραμματέα του. Δέν ημ

πορώ νά τό υπογράψω. Κυττάξετε μόνος 
Σας. Τά δάκρυα έτρεξαν επάνω του. Χα
ρίζω εις τόν κατάδικον τήν ζωήν. Αναμ
φιβόλως τοιαύτη εΐνε ή -θέλησις τον Θεοϋ. 

Πολύ ωραίος εΐνε δ λόγος διά τόν όποιον 
ή Βασίλισσα τής Ρονμανίας εξέλεξε τό ψεν-
δώνυμον Κάρμεν Σίλβα. 

Μίαν ήμέραν' έπεακέφθη σχολ.ήν τινα 
•θηλέων καί ήρώτησε ενα κοριτσάκι άν ίγνώ-
ριζε τί σημαίνει Κάρμεν Σίλβα. 

— Ναί, απήντησε τό κοριτσάκι, εΐνε τό 
όνομα τής Βασιλίσσης όταν γράφη βιβλία. 

— Καί τί σημαίνει ; ήρώτησεν ή Βασί
λισσα. 

Τό κοριτσάκι έαιώπησε μή γνωρίζον καί 
ή Βασίλισσα απήντησε μόνη είς τήν έρώτη-
σίν της. 

— Όταν ήμουν παιδάκι, σάν εσένα, μ' 
άρεσε νά πηγαίνω ατό δάσος καί ήθελα νά 
μπορούσα καί έγώ νά τραγουδώ σάν τά 
πουλλιά. Καί δι' αυτό εξέλεξα άπό τό ό
νομα διότι κάρμεν σημαίνει τραδοϋδι καί 
σίλβα, δάσος. 

ΓΕΡΩΝ ΧΑΤΖΗ - ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο Ν 

(Σ ν ν έ χ ε ι α) 

'Ανεχώρησα έκ τής πατρίδος μου πρό 8 
ώς εγγιστα έ'τη, εγκατέλειψα τονς γονείς μϊ>ν, 
πάν, ό,τι μοί ήτο προσφιλές καί δ,τι ήδύνα
το νά συγκράτηση τάς ορμάς και τούς πό· 
θους τής διαγεγερμένης φαντασίας μον. 
Έλυπήθην, ή καρδία μον διερράγη καί έ
κλαυσε πικρώς. Ό,τι όμως ήσθάνθην κατά 
τήν στιγμήν τής αναχωρήσεως μον, άπό τήν 
πρωτεύονσαν τον πειρατικού κράτους, είτε 
διότι έγκατέ).ειπον τήν'Ανθώ, είτε διότι άνα-
λαμβάνων τοιαύτην όδοιπορίαν έβαινον πρός 
τό άγνωστον, είτε διότι ή ψυχή μον προη-
σθάνετο τά υπό τής ειμαρμένης επιφυλασ
σόμενα μου, εΐνε άπερ'ιγραπτον. Πολλάκις 
οι άνθρωποι οι μάλλον εύθυμοι, οι μάλλον 
φρόνιμοι καταλαμβάνονται υπό τίνος μελαγ
χολίας ύπό τίνος αισθήματος ϋλίψεως, χω
ρίς νά γνωρίζωσι τό διατί, τό πνεύμα των 
περιβάλλεται ύπό νέφους καί ή ψυχή των 
ευρίσκεται έν ανησυχία καί ταραχή. Τούτο 
άρα γε συμβαίνει έκ προαισθήσεως τής ψυ
χής δυστυχημάτων ή μάλλον διότι ή ψυχή 
ευρισκομένη υπό τήν έπίρειαν τοϋ σώματος, 
τοϋ οποίον οί χυμοί δέν ευρίσκονται πάντοτε 
είς εντελή ίσορροπίαν ; Μέ κατέλ.αβε τοιαύτη 
άθυμία τοιαύτη άποθάρρυνσιν, ώστε εάν 
μοί ήτο δυνατόν θά επέστρεφα καί ·θά 
άνελ.άμβανα τά δεσμά, τά όποια ήλπιζον 
νά διαρρήξω μετά τήν εντνχήν έπάνοδόν 
μας, άνεστέναξα , παρεπονέθην , έκλαν-
σα, νό πνεύμα δμως υπερίσχυσε τής σω
ματικής χαυνώσεως καί ολίγον κατ' ολί
γον άνέ).αβεν τήν ψνχραιμίαν καί τήν ήρε-
μίαν του. Ή εργασία καί ή φροντής τής 
εκδρομής, μέ ίπανέφερον είς έμαντόν καί 
ήδννήθην, μετά γαληνιαίας περιακέψεως νά 
φροντίσω περί τής ασφαλείας μας. 

Ποϋ έβαδίζομεν ; μέ ποίονς ί.αονς ή φν-
λάς επρόκειτο νά σννδιαλεχθώμεν ; διά 
ποίων ειδών ήθέλομεν ανταλλάξει τά εμπο
ρεύματα μας ; "Αγνωστον, δ καιρός, αί πε
ριστάσεις, αί άνάγκαι καί οί πόροι τών αγο
ραστών θά έκανόνιζον τά πάντα. Τάς πρώ-
τας ημέρας διήλ&ομεν εκτάσεις όποσοΰν καλ-
λιεργημένας, πόλεις κατά τό μάλ?.ον καί ήτ
τον κατωκημένας. Διήλθομεν τάς σιτοπαρα
γωγούς πεδιάδας, τάς πρό τοϋ άτλ.αντος, ά-
νήλθομεν τάς δενδρόφυτους ανωφέρειας τόν 
όρους καί κατήλ,θομεν εντός ωραίων φυ
τειών, φοινίκων άριθμούντων αιώνας πικνο-
φύλλ.ων έσπεροειδών παντός είδους, δπου 
παντοειδή πτηνά ετερπον τήν πορείαν μας 
διά τών μελωδικών συναυλιών των. Όσον 
δμως έπροχωρονσαμεν, τοσούτον αί απο
στάσεις μεταξύ χωρίων έγένοντο μακρότεραι 
καί ή έρημία, ή δυσκολία τών προμηθειών 
ύδατος καί τροφής καθίαταντο έπαισ-θηταί, 
κατά αννέπειαν, ολίγα ήδννήθημεν ν'άνταλ-
λ.άζα>μεν. Συχνά άνταλλάσααμεν συνοδοιπό
ρους, διότι οί μέν κατά τήν διάβασιν έμενον 
εις τά χωρία των καί άλλοι προσετίθεντο 
είς ημάς άλλ.ά πάντοτε όλιγοστεύαμεν, καί 
δταν έφθάσαμεν είς τάς μεγάλας έρημους, 
μόλις άνειρχόμεθα εις διακόσιους μετά δι
πλασίου αριθμού ζώων. 

Άπό τήν πρώτην στιγμήν, καθ' ήν έπα-
τήααμεν έπί τής μεγά).ης έρημου, ή ψυχή 
μας ακουσίως κατελείφθη ύπό τρόμου, φρι- [ 

κίασις διέτρεξε καθ' δλα τά μέλη μας καί 
ήσθάνθημεν δ,τι αισθάνεται τις δταν μέλλει, 
κατά πρώτον, νά παρονσιασθή ενώπιον 
μονάρχον τον όποιου διήγειρε τήν όργήν. 
Αναθυμιάσεις ανήρχοντο έκ τής γής πα-
ρουαιάζουσαι είς τά βλέμματα μας, τοίχος 
άπομακρυνόμενον καθ' όσον έπροχωρονσα
μεν,καί μετά τινας ώρας όδοιπορίας στρέψαν-
τες τούς οφθαλμούς οπίσω εύρέθημεν,ώς έν 
μέσω πλατείας περικυκλωμένης ύπό πυκνών 
ατμών. Αί ακηνώσεις μας έγένοντο, έπί 
έδάφονς πεπνρακτωμένου, έτοποθετούσα-
μεν, έν κύκλω τά δέματα μας καί τά σάγ-
ματα τών ζώων, έν τω μέσω δέ ίατήναμε 
τάς σκηνάς μας τά δέ κτήνη σννδεδεμένα 
διά σχοινιών, έγκατελ,είποντο πέριξ, βόσκον-
τα τά άκανθοειδή ξηρά φντά, τά φυόμενα 
εντός τής άμμου. Έσνλλέγομεν τάς κόπρονς 
τών προπορενθέντων καραβανιών καί ήνά-
πταμε πυράς ΐνα ψήσωμε τόν καφέν μας ή 
νά καταακευάαωμε τό πιλάφι μας καί νά εμ
πνεύσω μεν επίσης φόβον είς τά θηρία νά μή 
πλησιάζονν. Ποσάκις αί άγριαι φωναί τών 
λεόν των καί άλλων κατοίκων τών έρημων, 
μάς άφύπνηααν καί μάς έτάραξαν ! Ποσά
κις οί χραιμετισμοί τών ίππων μας και ή 
εισβολή των εντός τον στρατοπέδου μάς ένέ-
σπειρον τόν τρόμον καί πολλάκις συνέβη τήν 
πρωΐαν δτε ώφείλομεν νά δδοιπορήαωμεν 
μάς ελειπον πότε εν ζώον πότε δύο καί ενίο
τε περισσότερα. 

Μετά όκταήμερον ώς εγγιστα όδοιπορίαν 
τής έρήμον, κατά τήν οποίαν δύο ή τρεις 
φοράς μόνον απαντήσαμε καραβάνια δδεύ-
οντα είς άντίθετον διεύθυνσιν καί τινας πε
ριπλανώμενους έπί δρομάδων άραβας, οΐτι-
νες έκαραδόκουν βεβαίως περίατααιν νά έπι-
τεθώσι καϋ·' ημών, άν μάς εϋρισκον άπροε-
τοίμονς, νά ϋπερασπίσωμεν εαυτούς, έφθά-
σαμε π).ηαίον μιάς μεγά).ης πόλ.εως τής 
όποιας τό όνομα δέν ένθυμοΰμαι, ήτις δμως 
έφαίνετο άμκαία καί πλούσια. Έκεϊ άπεφα-
αίααμε νά μένωμεν έπί καιρόν νά άναλάβω-

έκ τοϋ κόπου νά άνανεώσωμεν τάς προ
μηθείας μας καί νά κάμωμεν άνταλλαγάς. 

Έσκηνώσαμεν είς τά περίχωρα εντός δά~ 
σους υπό τήν σκιάν ωραίων καί πυκνών 
φοινίκων. Έκεϊ, έγένοντο αί πρώται άνταλ-
λαγαί διά χρυσού, τόν δποϊον μάς προσ
έφεραν, πότε μέν είς σκόνιν εντός σωλήνων 
πτερών, πότε εντός δερματίνων σακκιδίων 
είς μεγαλειτέρους κόκκους καί άλλοτε κατ-
ειργασμένων εις κρίκους, άλλ.ά πάντοτε 
καθαρόν καί άμυγή.. Έν καθρεπτάκι, εν 
μαχαιρών ή εν τνφέκιον, εξ εκείνων τά ό
ποια οι ευρωπαίοι, διά πάσης θνσίας ξε
φορτώνονται, μετάλλ.ινα τινά ή υάλινα κο
σμήματα, μανδήλια χρωματιστά, ώς έπί τό 
πλείστον κόκκινα, καί άλλα διάφορα παι
γνίδια ήγοράζοντο είς τήν δεκαπλασίαν καί 
πολλάκις άνωτέραν άξίαν των. Άνταλλά-
ξαμεν καί ημείς έπικερδώς τινα τών εμπο
ρευμάτων μας, έν γένει αϊ έργασίαι μας 
απέβησαν είς μυθώδη κέρδη, άλλ' έπρεπε 
νά προχωρήσωμεν καί τό ατρατόπεδόν μας 
ήρχισε νά κάμνη τάς προετοιμασίας τής 
προσεχούς αναχωρήσεως, τά δέματα έτοπο-
θετοϋντο είς τάς ιδίας θέσεις των, τά κτήνη 
άναπανθέντα καί άναλαβόντα τών παρελ-
θονσών κακονχιών, ήτένιζον μετά θάρρονς 
τούς μέλ.λοντας κόπους. 

Εΐνε ανάγκη νά σας εΐπω δτι εϊχον πάν
τοτε ϋπ' όψιν μον τήν 'Ανθώ ; Ό,τι ή εί-
κών της έν τή καρδία μον χαραγμένη, μ' 
ένεψύχωνε μοί έδιδε δννάμεις καί θάρρος 
ν' αντιμετωπίσω πάντα κόπον; Ποσάκις 
δδοιπορονντες ή σκηνωμένοι έν τή έρήμφ, 
αδων ποτε τά άσματα τών ορέων έπί τών 
οποίων έγεννήθην ή τούς μελαγχολικούς 
καί κλανθμηρονς μανέδες, άπετεινόμην 
πρός τήν Άνθώ καί έφανταζόμην δτι μέ 
ήκουε δτι μέ έπόνει καί δτι μ' ενεθάρρυνε ! 
Άλ.λά μετά τά άσματα, έπιπτον είς εκτααιν 
ήτις έπί τινας στιγμάς μέ διετήρει, έν άπο-
λντω ευτυχία, έπαναπίπτων οΐμοι! είς τήν 
πραγματικότητα τής ζωής, δυσκόλως άνε-
λάμβανον τήν ήρεμίαν τής ψυχής μον. 
Πολλάκις πτερνίζων τόν ΐππον μον, έχανό-
μην έν τή άπεράντω έκτάσει, κινδννεύων 
είτε νά απολέσω τήν σννοδείαν μον, είτε νά 
γίνω βορά τών θηρία)ν. Επειδή δέ δέν 
γράφω χρονολογίαν τών συμβάντων μον, 
παραθέττω ενταύθα δ,τι μοί έπέλθειεϊς τόν 
νουν, περιστατικόν σνμβάν μοι έν τοιαύτη 
περιπτώσει. 

Φεύγων άπό ρητήρος, είαήλθον εντός 
ρενματιάς ήδη αποξηραμένης, δπον δ κρό
τος μόνον τών ποδών τοϋ ΐππον μον, έπί 
τών χαλύκων, έτέραττε τήν άπαιαίαν αιγήν 
τής έρήμον. Αίφνης δ ίππος μον στέκει, 
άνωρθοΰται, τρέμει καί άποτόμως στρέφε
ται, τόν κρατώ μετά δνσχερείας, περιφέρω 
πέριξ τό βλέμμα, ώ τής φρίκης ! βλέπω είς 
άπόστασιν ολίγων βημάτων, έπί τοϋ χείλ.ονς 
τοϋ στεγνού ρύακος, μίαν λέαιναν ϊσταμένην 
έπιτων οπισθίων καί ενα λεοντιδέαθηλάζοντα 
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παρ' αυτή, ή φυγή άδύνταος, έλαβον άνά 
χείρας τ ό δπλον τό όποιον εϊχον αναρτήσει 
έπϊ τοϋ σάγματος, έδοκίμααα τήν μάχαιραν 
εάν ευκόλως έξήρχετο τής θήκης, και έλα
βον οτάσιν αμύνης,... έσκόπευσα... άλλ' ή 
λέαινα έγερθεΐσα εστράφη και έχάθη εντός 
τής ερήμου. Στεναγμός βαθύς άνακουφί-
αεως εξήλθε τον στήθους μου,έστρεψα τούς 
χαληνονς και μετέβην πρός τούς συντρό
φους μου, βλέπων ενίοτε οπίσω μου μετ' 
ανησυχίας. 

Τώρα, ή λέαινα πρώτην φοράν έβλεπεν 
ιππέα καϊ έφοβήθη; δέν παραδέχομαι τοΰτο, 
μάλλον ή μητρική στοργή, νά μήν έκθεση 
είς κίν$υνον τό τέκνον της, τήν έκαμεν νά 
εγκατάλειψη λείαν τόσον εύκολον. 

Ή πρώτη ήμερα τής όδοιπορίας μας ου
δέν άξιοσημείωτον παρονσίασε, τήν έπιού-
οαν λίαν πρωί είσήλθομενένιός πεδιάδος ή
τις έκ τοΰ νψονς έξ ον κατερχόμεθα, έ
φαίνετο δτι κατήχετο ύπό άπειρον στρατού, 
δτι σκηναϊ διαφόρων διαστάσεων καϊ δια
φόρων χρωμάτων ήσαν στημέναι έκεΐ. 

"Οσον δμως έπροχωρούσαμεν τοσούτον 
εύκρινέστερον δικρίναμεν δτι αί φαινόμενοι 
σκηναϊ ήσαν λόφοι άμμον, τήν οποίαν οί 
άνεμοι εϊχον συσσωρεύσει είς κωνοειδή υψώ
ματα, έφύοντο ακανθώδη τινά φυτά. 

Ό καύσων ήτο αφόρητος, ή άμμος έ
καιε φοβερά ύπό τούς πόδας μας, δυσκο-
λως άνεπνέαμεν... αίφνης ήγέρθη σφοδρός 
άνεμος, νέφη πνκνά έκάλνψαν τόν ούρανόν, 
σκότος μας περιέβαλε διακοπτόμενον ύπό 
άλεπαλίήλων αστραπών, βρονταϊ συνεχείς 
έτάραττον τάς έρημους έκείνας, οί καταρα-
κται τοΰ ουρανού ήνοιξαν καϊ βροχή, ως 
χείμαρρος έπεσε... μόλις έπρολάβαμεν έκ 
τοΰ προχείρου νά φνλαχθώμεν... ό άνεμος 
ήτο τοσούτον σφοδρός ώστε δέν ήτο δυνα-
τόν πλέον νά προχωρήσω μεν... έακηνώσα-
μεν δπως δπως, περιμένοντες νά παρέλθη 
ή όρμή τής θυέλλης... ή βροχή διεκόπτετο 
έκ διαλλειμμάτων, επαναλαμβανόμενη σφο-
δρότερον. Ή βάσανος αύτη διήρκεσε έπϊ 
τρεΐς ή τεσσάρας ώρας, δτε άναφανέντος 
τον ηλίου ήδννήθημεν νά στεγνόαωμεν τα 
ενδύματα μας, άλλ' ήτο πλέον νύξ καϊ δέν 
μας ήτο δυνατόν νά οδοιπορήσω μεν. Είς 
τήν Άφρικήν αί νύκτες έϊνε σχεδόν πάν
τοτε δροαερώταται καϊ ύγραί, καϊ ή επελ
θούσα βροχή κατέστησε λίαν ένοχλητικήν 
τήν άτμοοφαίραν, ό ήλιος τήν πρωίαν μας 
εύρε σφόδρα ριγώντας άλλ' έπρεπε νά προ-
χωρήσωμεν βαδίζοντες έπϊ τοΰ βρεγμένου 
εδάφους. Ή πορεία μας δέν ήτο τόσο κο
πιώδης διότι οί πόδες τών ζώων δέν έβη-
θύζοντο εντός τής άμμον. 

Περϊ τήν μεσημβρίαν νέφος κονιορτοϋ 
άνεφάνη είς τόν ορίζοντα, καταπληκτικώς 
μεγεθυνόμενον καϊ βοή, ώς χειμάρρου 
ρέοντος, έπϊ χαλήκων ήκούετο, έσκέφθημεν 
μή ευρισκόμεθα εντός αποξηραμένου κύ
τους ποταμού, άλλ' ευτυχώς δέν ήτο τοιού
τον τι. Έντοσοντο τό νέφος έπληαίαζεν έκ 
δεξιών πρός τ' αριστερά, είς απόστασα· μι
κράν τής εμπροσθοφυλακής μας, δτε διε • 
κρίναμεν, δτι τό νέφος διεγείρετο ύπό τών 
ποδών χιλιάδων δορκάδων μεταναατευου-
σών. Έβαινον τροχάδην είς πυκνάς φάλαγ
γας, τινές έξ ημών έαπεύσαμεν καϊ έπνρο-
βολήσαμεν κατ' αυτών καϊ έπεριμέναμεν έπϊ 
μίαν ώραν καϊ πλέον ίνα παρέλθη ή τελευ
ταία σειρά ίνα έξακριβώσωμεν τό αποτέλε
σμα τών πυροβολισμών μας, έκκαθαρισθεί-
σης τής ατμοσφαίρας έσπεύααμε εμπρός ίνα 
ΐδωμε τά θύματα μας, άλλ' είς ποίον κατά-
στασιν! Τά πλείστα άπό τά ποδοπατήματα 
εϊχον καταντήσει Άχρηστα, μ' δλα ταύτα ή
δννήθημεν νά σνλλέξωμεν αρκετά διά νά 
ικανοποιηθώ μεν πάντες. 

Τήν έπιοΰσαν διεκρίναμεν μακράν μίαν 
δασιν καϊ έσπεύδομεν νά φθάσωμεν έκεΐ, νο-
μίζοντες δτι έπλησιάζαμεν, ευρισκόμεθα 
πάντοτε είς τήν αυτήν άπόστασιν. 'Ενώ 
ασθμαίνοντες άπελαμβάνομεν ήδη τήν χα-
ράν τής αναπαύσεως, ή δασις έμενε πάντοτε 
μακράν, τότε έγώ παρατηρών μετά προσο
χής εϊδον δτι ή δααις έννψοΰτω άνω τής επι
φανείας τοΰ εδάφους, και αμέσως ένεθυμή-
θην ό',τι συμβαίνει είς τούς θαλασσοπόρους, 
δηλαδή τό λεγόμενον γΐάρι, ήδύνατο τό τοι
ούτον νά συμβή είς τήν έρημον ήτις ομοιά
ζει πολύ μέ τήν θάλασσαν. Μόϋ ήλθε τότε 
είς τόν νουν δτι κάπου εϊχον αναγνώσει, 
περϊ φαινομένου τοιούτον, τοϋ οποίου κα· 
τόπιν έμαθον δτι καλείται άντικατωπτρι-
ομός. 'Επλησίασα τόν Χατζή Αχμέτ και 
τόν οί υ'ιόν του καϊ τοις λέγω.—Μή βιαζό-
μεθα έφέντη, ή δασις δπζυ βλέπωμεν, εινε 
πολύ μακράν και μόλις αύρων ή μεθαύριον 
θά δννηθώμεν νά φθάσωμεν έκεΐ.—Τί εϊνε 
αυτά ποΰ λέγεις Γρηγόρη, δέν βλέπεις τα 
δένδρα, τοις καλνβαις, πώς διακρίνονται ; 
'Εγέλαοα, άλλά πώς νάτοΐς εξηγήσω τό φαι-
νόμενον, τοις απήντησα δέ: — "Εχετε δί
καιον, Άλλά προσέξατε καλά δτι ολίγον κατ' 

ολίγον, θαμβώνεται ή δααις καϊ δέν θ' άρ-
γύαωμε νά τήν χάσωμεν άπ' εμπρός μας. 

Τωόντι μετά όλιγώτερον ημισείας ώρας, 
ήρχισε τό φαινόμενον νά διαλύεται, καϊ έμέ -
ναμε πάλιν, εντός τοΰ κνανοϋ ουρανού καϊ 
τής πνκνής καϊ καυστικής άμμου τής έρη
μου. Άπογοήτευσις κατέλαβε τούς πάντας, 
ένώ έγώ ήρχισα νά άδω ενα έκ τών κλαυθ-
μηρών καϊ συγκινητικών εκείνων αμανέδων 
τών Άρεσκώντων είς τούς Τούρκους. 

Δέον έδώ νά ώμολογήσω δτι δ κόπος, οί 
κίνδυνοι, δέν κατώρθωααν ποτέ νά ταράξω-
σι τήν γαλήνην τής ψυχής μου, άμέαως τό 
λ.ογικόν υπερίσχυε και άν δέν ήτο ή Άνά-
μνησις τών γονέων μου καϊ τής Άνθώς, 
θά έλεγον δτι αϊ περιπέτειαι τής έν τή έρή-
μω όδοιπορίας μας, μέ έτερπον.Εϊχον τοοά-
κις, κατά τόν πειρατικόν βίον μου ιδεί τόν 
θάνατον έκ τοϋ πλησίον ώστε ούδεμίαν έν-
τύπωσιν μοϊ έκαμνον τά έπϊ τής ξηράς σνμ-
βαίνοντά μοι. 'Η προδοτική έρημος ομοιά
ζει πολύ μέ τήν άπατηλήν καϊ θνελλώδη θά
λασσαν" εις τήν έρημον εϊχομεν τόν καύσω
να, τονς στροβιλισμούς τής άμμον, τά Ά
γρια θηρία, τήν δίψα, τήν πείνα, έπϊ τής 
θαλάσσης, έν λ,επτόν ξύλον μάς έχώριζεν 
άπό τύν πυθμένα της, μάς έπροφύλαττε άπο 
τά τέρατα τοΰ ύδατώδους βασιλείου καϊ ευ
ρισκόμεθα είς τήν διάκρισιν τών άνεμων, 
οΐτινες πολλάκις ήπήλησαν νά μάς καταπον-
τίσωσι ίνα μάς ανντρίψωσιν έπϊ απόκρημνου 
ακτής. Τό τηλεβόλ,ον τοΰ έχθροΰ, τό γιατα
γάνι τοΰ βαρβάρου, δέν μάς παρεΐχον δλι-
γωτέρας συγκινήσεις, ούτε μικρότερους κιν
δύνους. 

Τήν έπιοΰσαν τό εσπέρας, δπως εϊχον ει
πεί είς τόν Χατζή Αχμέτ, εΐδομεν τήν δα
σιν μακράν, άλλ,ά φοβούμενοι τήν απογοή-
τευαιν τής πρωτεραίας, δέν παρεδώθημεν 
είς την χαράν τήν οποίαν προκαλεί συνήθως 
ή έμφάνισις άαύλον, είς τούς δεινοπαθήσαν-
τας οδοιπόρους. Βεβαιωθέντες δέ κατόπιν 
περϊ τής πραγματικής υπάρξεως όάσεως, 
άνεζωογονήθημεν καϊ έσπεύααμε τό βήμα, 
έφθάσαμε πλησίον, άλλ' όποια ή έκπληξίς 
μας! Ουδείς κάτοικος μάς προϊπάντηαε, 
δπως συνήθως συνέβαινε, οσάκις έπλησιάζα
μεν είς μέρη κατοικημένα, ουδέν σημεΐον 
ζωής έφαίνετο πέριξ, σιγή νεκρική έβασίλευε, 
ούδεϊς έτόλμα νά είαέλθη ύπό τών πυκνών 
εκείνων φοινίκων καϊ διαφόρων Άλλων δέν
δρων. Συνεκροτήσαμε σνμβούλιον, έπϊ τοΰ 
πρακτέον καϊ απεφασίσθη έν απόσπασμα 
δπλιαμένον νά είσδυση, ίνα εξερεύνηση τό 
έσωχερικόν καϊ άποφανθή περϊ τής ασφα
λείας τον καραβανίον. Τριάκοντα έκ τών 
νεωτέρων άνελάβομεν τήν φροντίδα ταντην, 
εΐαδύσαντες εντός, έπνροβολήσαμεν άρεώς 
οί ήκίαεις, άλλ' ή ηχώ μόνη απήντησε, προ-
χωρήσαντες έτι βήματα τινα έπυροβόλησαν 
οι Άλ.λοι ήμίσεις και εϊχομεν τό αυτό άποτέ· 
λεαμα, εΐδομεν δμως καλύβας εγκαταλελειμ
μένος, έαπεύσαμεν νά είδοποιήσωμεν τό κα
ραβάνι καϊ πάντες μετ' εύχαριστήσεως είσέ-
δυσαν καϊ έγκατεστάθημεν ύπό τήν σκιάν 
τών πυκνότερων δένδρων, ή δασις ήτο πλου-
αία πανδοειδών καρπών, τό ύδωρ τών πη
γαδιών ήτο δροσερώτατον. 

(Ακολουθε ί ) 

Τόν καιρόν ποϋ τά ζώα μιλούσαν,— καϊ 
εϊνε πολύς καιρός άπό τότε, θά εϊνε τουλά
χιστον εκατό χρόνια πρό τής δημιονργίας 
τοϋ κόσμον, ήσαν πεχό ευτυχισμένα άπό 
τώρα. 

Ό Άνθρωπος δέν είχε έλθει ακόμη στή 
γή, ώστε κανείς δέν τά ενοχλούσε, κάνεις 
δέν το ανάγκαζε νά εργασθούν δέν έκοπία-
ζαν καθόλου μόνον διεσκέδαζον μέ διάφορα 
παιγνίδια έϊχαν ένα θέατρον ώραϊο οτολι-
σμένον στήν Άκρα μιάς πηγής ποϋ ήταν στό 
τέλος ενός δάσους. Τό αηδόνι τραγουδούσε 
κάθε βράδυ, ή κατσίκα έχύρενε κάθε πρωί, 
τό ελάφι ουνέθετε τής κωμωδίες, ό δέ πε
τεινός τήν μουαικήν. 

Τόν καιρόν εκείνον ό γάιδαρος καϊ τό 
Άλογο τά όποια ήσαν αδέλφια δίδυμα, μοιά
ζανε τότε πολύ,δπως μοιάζουν δύο απνρΐά' 
σιτάρι, είχαν τό ίδιο ανάστημα, τό ϊδίο τρί
χωμα, τήν ιδία φωνή, μόνον στό χαρακτήρα 
δέν μοιάζανε" δχιΐ δέν μοιάζανε καθόλου. 

Ό γάιδαρος ήτο πολύ ταπεινός, πολύ 
νπομ.ονητικός, οικονόμος μά πάρα πολύ 
οικονόμος, ένω τό Άλογο ήτο πολύ υπερή
φανο καϊ έξώδευε δλα τά χρήματα τον στά 
στολίδια. 

Τά δύο άδέλφία ζούσαν μέ μεγάλη ομό
νοια, δταν έξαφνα τούς ήλθε μΐά κληρονο
μιά. Ένας γέρος λαγός τούς έκληροδότηοε 
ένα ώράΐο χωράφι μέ θυμάρι μέ τήν συμ
φωνία νά τό διατηρήσουν ολόκληρο χωρϊς 
ποτέ νά τό μοιράαονν' άπό τότε Άρχισαν νά 

μαλώνονν γιά τήν σπορά τον τό Άλογο 
επέμενε νά τό σπείρονν δλον μέ τήν ώραΐα 
βρόμη, αδιάφορο πώς θά έξώδεναν πολλά, 
ένω ό γάιδαρος ήθελε νά τοΰ βάλουν γαϊ
δουράγκαθα, τά δποΐα φυτρώνουν μόνα 
των καϊ δέν κοστίζουν καθόλου. 

Γιά περισσότερο λοιπόν σκάνδαλο ό Φοί
βος — αυτό ήτο τό δνομα τοΰ άλογου—καϊ 
ό Μαρτΐνος — αυτό ήτο τό δνομα τοΰ γαϊ
δάρου — επήγαν ατό δικαστή τήν κυρά 
Αλεπού. 

— Παιδιά μου, τούς λέγει ή κυρά Αλε
πού, πριν νά παρατηρήσω τά χαρτιά σας, 
γνωρίζω πώς δέν θά μπορέοτε νά τό χωρί
σετε, εκτός τούτου ή διαθήκη τοϋ λαγού 
εϊνε πολύ ξάστερη" έάν έχετε τό δυστύχημα 
νά μοιράσετε τό χωράφι, θά έπιατρέψη στήν 
οικογένεια τοϋ μακαρίτη, λοιπόν δέν πρέπει 
νά τό μοιράσετε ούτε νά πάτε δικαστικώς, 
διότι εκείνος ποϋ θά κερδίαη θά έχη τό 
χωράφι ολόκληρο μόνος του καϊ θά τό 
άπειρη δπως θέλη. Πηγαίνετε . . . δέκα 
φράγκα κάνει ή συμβουλή. 

Δέκα φράγκα ! ! πάει πολύ κυρ Αλεπού. 
Γά λίγα παλιόλογα δέκα φράγκα ! ! αυτό 
είναι τρομερό πράγμα. 

Τό Άλογο δέν τό έννιααε καθόλον και 
είκοσι αν τοΰ έζητοϋαε καϊ σαράντα ακόμη 
άντϊ τών δέκα, τό ίδιο θά τοϋ έκαμνε" ποτέ 
τον δέν έπλήρωνε' δσο διά τόν γάίδαρον όταν 
Άκονσε νά τοΰ εΐπονν γΐά λεπτά, έδραπέ-
τευσε. 

Ά ! αντό βέβαια δέν ήτο καθόλον ευχά
ριστο γΐά τήν κυρά 'Αλ,εποϋ. Γιά φαντα-
σθήτε νά τήν κάμουν νά έργασθή Άδικα 
χωρϊς νά πάρη πεντάρα . . . Ώρκίσθη λοι
πόν νά έκδικηθή αυτούς τούς κακοπληρω-
τάς και τούς έστειλε μιά κλήαι γΐά τήν ερχό
μενη συνεδρίασι είς τήν οποίαν θέλοντες 
και μή παρουσιάσθησαν ό Φοίβος μας καϊ 
ό Μαρτΐνος. 

Τότε ή κυρά Αλεπού έλαβε τό πανούργο 
τηςνφος καϊ τους είπε μέ μΐάγλυκεία φωνή. 

— Παιδιά μον άπό τότε ποΰ οάς είδα 
δέν έκαμα Άλλο παρά νά ακέπτωμαι τήν 
ύπόθεσί σας" ενρήκα ένα μέσον καλλίτερο 
άπό τό πρώτο καί διά τό όποιον δεν αάς 
ζητώ χρήμανα. Πρέπει νά άνέβητε υψηλό
τερα" πρέπει νά πάτε στόν πανονργότερο 
τών πανούργων. 

— Στό φεΐδι, είπε κατατρομαγμένος ό 
Μαρτΐνος. 

— θεέ μου ναι! στό φεΐδι. Δέν υπάρχει 
καταλληλότερο, άπ' αυτό διά νά οάς βγάλη 
άπό τήν στενοχώρια σας. 

— Μά . . . παρετήρησε υ Μαρτΐνος, δέν 
έχει καθόλον ύπόληψι τό φεΐδι λέγουν πώς 
εϊνε ό διάβολος. 

— Καλέ ποίος τό λέγει αυτό ; μήπως 
τό λέγουν ή γρηές ; μήν της ακούτε καθό
λου, έγώ γνωρίζω πολύ καλλίτερα άπ' αυ
τές τόν γέρω Πύθωνα. Εϊνε ένα πολύ κα
θώς πρέπει ζώον, πολύ σεβάσμιον" πα-
ρουσιασθήτε έκ μέρους μου είς αυτό . . . 
Καϊ τώρα πηγαίνετε . . ' 

Τό γαϊδούρι καϊ τό Άλογο επήγαν δπου 
τούς έστειλε ή κυρά 'Αλεπού. 'ΑλλΛ δέν 
μπαίνει κανείς ατού φειδωϋ τό οπήτι δπως 
μπαίνει είς ένα μύλο. Εϊνε ένας μεγάλος 
αφέντης τό ζώον αυτό. εϊνε ένας κύριος μέ 
τούς λακέδες του τής μεγάλες σαύρες τής 
στολισμένες μέ ωραίες πράσινες ραφές, 
κατοικούσε σ' ένα μεγάλο οπήτι μέ τρία 
πατώματα μέ ωραίες σκάλες καί κολώνες 
ένα τέλος σωστό παλάτι" ατής κολώνες ατή 
μέση ήτο μία πολύ ώραΐα πόρτα καί ένας 
πορτιέρης ένας μικρός φρύνος δώδεκα έως 
δεκατριών χρόνων έστέκετο έκεΐ. 

— Τάκ ! τάκ! έκτύπησαν τά δύο αδέλφια. 
— Ποίος εϊνε ; ήρώτησε ό φρύνος. 
— Έμεΐς. 
—Ποιοι ; 
—Οί αδελφοί Μαρτϊνος, . , . καλ.έ ό 

Μαρτΐνος και ό Φοίβος. 
— Από ποίον νομόν ; 
— Από τόν νομόν Αττικής. 
— Κοπιάσετε μέσα. 
"Οταν έμβήκαν ατού Κυρίου, ό γάιδαρος 

καϊ τό αλ.ογο τοϋ διηγήθηααν τήν νπόθεοίν 
των" τό φεΐδι τούς Άκουσε κυτάζων αυτούς 
μέ τά φλ,ογερά του μάτια. Έπειτα εβγαλ.ε 
έξω τήν γλώσαάν του καϊ τούς έσταμάτισε. 
Καλ.ά, .. αρκετά μοϋ είπατε φτάνει . . . 
ήκουαα τήν ύπόθεσι, τραβηχθήτε λίγο πίσω. 
θά κάμω δύο κλ,ήρους καϊ θά τραβήξετε 
στήν τύχη, πιστεύω βέβαια πώς θά συμφω
νήσετε νά τούς βγάλετε φιλικά. 

Τό φεΐδι τότε έκαμε δύο κλήρους" είς 
τόν πρώτον έγραψε : Ό αγρός τοϋ θυμα
ριού, ένα ζευγάρι μεγάλα αυτιά ένα βρωμο-
ατακτϊ φόρεμα καϊ τόσα ξυλοκοπήματα, ώ 
στε κανείς νά μήν είμπορεΐ νά τά λογαρι-

Είς τόν δεύτερον κλήρον δέν έγραψε τί
ποτε Άλ,λο ειμή τάς λ,έξεις : Δόξαν, ωραιό
τητα, κωδωνισμούς τών τρουμπετών. 

— Δέν εϊνε ανάγκη νά βγάλωμεν τούς κλή
ρους, είπε τό Άλογο" έγώ θά πάρω εκείνον 
ποϋ μοϋ αρέσει και δέν εννοώ κανείς νά 
μοϋ τόν διαφιλ.ονεικήση. 

Ό Μαρτΐνος έπρόσεξε μόνον εις τήν 
πρώτον λέξιν τοϋ πρώτου κλήρου καϊ ηλεκ
τρισθείς άπό τήν μυρωδιά τοϋ θυμαριού δέν 
έπρόσεξε τάς λοιπάς έπήδησε αμέσως καϊ 
επήρε τόν πρώτον κλήρον ενώ ό Φοίβος 
άρπαξε τόν δεύτερο. Άμέαως τότε τό Άλογο 
εξήλθε μέ καλπασμούς υπερήφανο πολύ 
γιά τήν ωραία του χαίτ?) τήν ωραία του 
ουρά καϊ τό γιαλ.ιστό τρίχωμα του καϊ καλ-
πάζον έχραιμέτιζε καθώς μία τρουμπέτα 
πολέμου. Δυστυχισμένο Άλογο ! ! ! δέν πα-
ρετήρηοες τούς αμαξάδες τών Αθηνών 
τούς όποιους τό πονηρό φεΐδι είχε κρύψει 
άποκάτω άπό τήν ώμορφή σου χαίτη ! .' / 

Τ ό γαϊδούρι έτρεξε μέ πολύ μικρούς κα).-
πααμούς διά νά καταλάβω τό χωράφι κάί 
ένφ έπερνοΰαε άπό τήν πηγή έδίψαοε κάί 
έσκυψε νά πΐή, άλλά δυστυχία του !! ! 
μέσα είς τό καθαρό νερό παρετήρησε πώς 
ήτο τόσο Άσχημο ποϋ τοΰ ήλθε νά σκάση-
άπό τήν ντροπή του" πρός μεγαλειτέρα του 
δέ δνστνχία τήν ίδια στιγμή αίαθάνθήκε 
χάλαζα ραβδίαμών επάνω στήν ράχη τον. 
*Ητο ό Άνθρωπος δατις ήρχετο πρώτην 
φοράν στήν γή. . , 

Τότε ό δύστυχος ήρχισε νά γκαρίζη τόσο 
δυνατά καϊ μέ τέτοιο γελοίο καϊ αλλόκοτο 
τρόπο, πού δλα τά ζώα Άρχισαν νά γελούν, 
νά γελούν!!! τόσο δυνατά νά γελούν, ώατε 
νά απάαη είς τόν λάριγγά των ή ομιλητική 
μεμβράνη καϊ άπό τότε έχασαν τήν οννή-
θειαν τής δμΰ.ίας . . . Δικαία τιμωρία τής 
άπονίάς των . . . 

Έν τούτοις τό γαϊδούρι εξακολουθούσε 
νά γκαρίζη αξιοθρήνητα, δτε ό Άγγελος Γα
βριήλ, δατις επερνοϋαε κατ' ίκείνην τήν 
στιγμήν άπ' εκεί, έλνπήθηκα τόν μεγάλ.ον 
του πόνον καϊ τοϋ είπε μέ μΐά γλνκϊΐά 
φωνή : 

—Κανμένε μου όνε, παϋαε άπό τοΰ νά 
κλ.αίης, σέ λνποϋμε πολύ! θά κάμω τό 
πετσί σου τόσο σκληρό, ώστε δέν θά αισθά
νεσαι πιά κτυπήματα καϊ ΘΆρθη μία μέρα 
ποΰ θά σήκωσης στήν ράχη σου τό παιδί 
Ίηαοϋν. 

Καϊ δ Άγγελος έχάραξε στήν ράχη του 
ένα ώράΐο σκοτεινό σταυρό, ό όποιος υπάρ
χει μέχρι σήμερα . . . Καϊ ό όνος παρηγο
ρήθηκε. 

(Κίΐΐβ) Μ . Ζ . 

Ε Ξ 0 Σ 2 Ν Δ Ν Α Γ 1 Ν 2 Σ Ε 2 

, , Α . Ο . Λ . Ο . " 
(Έκ τοϋ οημειωματαρϊον μον.) 

Πότε εξεδόθη ή πρώτη καθημερινή 
έφημερίς ; 

Είς έποχήν καθ' ήν θεωρείται το πράγμα· 
άπίστευτον : τ ω 3 0 0 π. Χ . ! ! 

'Επί τών ήμερων τη"ς βασιλείας του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου έξεδίδοντο καθημε
ρινώς αί (ίβασίλειαι εφημερίδες», άναγρά-
φουσαι ακριβώς πασαν πραξιν του βασιλέως 
τούτου καί παν τό συμβαίνον αύτώ. 

Τήν παραδοξοτέραν άρχιτεκτονικήν ίδέαν, 
τήν οποίαν σήμερον μόνον, μετά τόσας 
χιλιάδας έτη, κεφαλή Γιάγγη αρχιτέκτονας 
ήδύνατο νά συλλάβϊ) έζήτησε νά πραγμα-
τοποιήσν] ό Δεινοκράτης. 

Ό μέγας ούτος νους έπρότεινε είς τόν· 
Μέγαν 'Αλέξανδρον νά μεταβάλγι τό όρος 
"Αθως είς άνθρωπ'ινην μορφήν, ήτις δίά της 
ιχιας μέν χειρός νά συγκρατΫ] όλόκληρον πά
λιν, διά δέ της ετέρας φιάλην, διά της 
οποίας νά χύνωνται τά ύ'δατα τοϋ όρους εις 
τήν θάλασσαν. 

Φαίνεται ότι ό μέγας της αρχαιότητος 
φιλόσοφος "Αριστοτέλης ύπηρξεν εις τά 
νειάτα του μπερμπατακος : 

Λέγεται ότι νέος ών έζησε βίον διεφθα^-
αένον, κατασπατάλησα; όλην του τήν πα-
τοικήν κληρονομίαν μέ τάς γυναίκας μέχρι 
τοιούτου σημείου ώστε νά καταταχθη 
στοατιώτης καί νά μετέλθνι τά επάγγελμα 
τοϋ μυροπωλου ! ! 

ΙΙλήν τούτου καί δεύτερον νυρ,φευθείς 
έλαβε σύζυγ'ον έτέραν, τήν Έρπυλλίδα Γ 

Ά λ λ ά καί έτερο; μέγας φιλόσοφος, ό·. 
Ιπποκράτης, φαίνεται πώς ήτο μονρν-:ά-
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ρης, εάν συμπεράνν) τις έκ τοΰ ακολούθου 
ανεκδότου: 

Ό φιλόσοφος Δημόκρητος συναντήσας 
μίαν ήμέραν νεανίδα συνοδευόμενων ύπό 
τοΰ Ίποκράτους τήν έχαιρέτησεν ώς έςής : 

— Χαίρε κόρη. 
Τήν έπομέν/ιν συνάντησα; αυτήν καί 

πάλιν τήν έχαιρέτησε : 
— Χαίρε γΰναι. 
Καί δέν είχεν άπατηθη. Ό Ίποκράτης 

εϊχεν διαφθείρη τήν νέαν τό εσπέρα; εκείνο. 
Διέφθειρον λοιπόν καί οί αρχαίοι φιλό

σοφοι νεανίδας : 

Ό τύραννο; Κύπρου Νικοκρέων έχων 
προηγούμενα; άφορμά;—ώς θά έγραφε μία 
έφημερίς άναγράφουσα τήν εί'δησιν, κατά 
τοϋ φιλοσόφου Άναξάρχου έζήτει περίστα-
•σιν νά τόν έκδικηθϊ). 

Ή κακή μοίρα τοΰ Άναξάρχου τόν έρ-
ριψεν μίαν ήμέραν έπί τής Κύπρου. Τοΰτο 
μαθών ό τύραννος τόν συνέλαβε καί τόν 
έφυλάκισε. Κατόπιν δέ διέταξε καί τόν έ
βαλαν μέσα σ' ένα μεγάλο γουδί καί τόν 
έκτυποϋσαν μέ μεγάλα σιδερένια γουδοχέ
ρια. 

Είς^άπάντησιν τής φρικώδους καί θανα
τηφόρου ταύτης βασάνου ό φιλόσοφο; έλε-
γεν είς τόν τύραννον : 

— Τό τομάοι μου κτυπάς τόν Ά ν ά ξ α ρ -
χον δέν κτυπάς (τό σώμα κτυπάς ό'χι καί 
τήν ψυχήν). 

Τοΰτο άκουσας ό Ν.κοκρέων έγένετο έξω 
φρενών καί διέταξε νά τοΰ κόψουν τήν 
γλώσσαν. 

— Αυτό, άθλιε, δέν θά τό κάμης. 
Καί κόψα; διά τών οδόντων του τήν 

γλωσσάν του τήν έπτυσε κατά πρόσωπον 
τοϋ τυοάννου. 

Ό Μέγα; Αλέξανδρο; , κατά τήν περί-
φημον κατά τής Περσία; έκστρατείαν αύ
τοϋ, είχε συστήσει λεγεώνα έκ φιλοσόφων, 
ποιητών καί καλλιτεχνών. 

I . I» . Μ . 

Λ Ε Π Ν Γ Δ Ο Υ Α Ν Δ Ρ Ε Ί Έ Φ 

Η Σ Α Ν Π Ο Τ Ε . . . 
(Ι'ωύόΊκή φιλολογία) 

Γ 

'· Τήν Παρασκευήν τή; πέμπτη; εβδομάδος 
τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής ό πατήρ διά
κονος· ώδηγήθη είς τό μάθημα τών φοιτη
τών καί παρέμεινεν περισσό·, ερον τοΰ συνή
θους. Άνελύετο είς γέλοια ώς καί κατά 
τόν πρώτον χρόνον, έσταυροκοπεΐτο καί 
ηύχαρίστει, άπό καιροΰ δέ είς καιρόν έφερε 
τό ρηνόμακτρον πρός τούς οφθαλμούς, διά 
νά . . . . σφογγίση μερικά δάκρυα. 

— Διατί κλαίτε, πάτερ διάκονε ; ήρώ-
τησεν ό φοιτητής. 

— "Αχ, πατέρα μου, μή ρωτάς ! κατα-
νυκτικώς άπεκρίθη ό διάκονο;,— τόσον ω 
ραία ήτο, μέ γεια σα; καί χαρά σ α ; ! Μ' 
έκάθησεν ό Συμεών Νικολάεβιτ; έπί τοΰ 
καθίσματο;, ό ί'όιο; έτοποθετηθη, εί; τό 
πλάϊ μου καί λέγει εί; τού ; φοιτητάς : 
« Ι δ ο ύ , λέγει, διάκονος». . . 

Λέγων ταΰτα ό διάκονος κατέστη σοβα
ρός, συνωφρυώθη, άλλά τά δάκρυα πάλιν 
παρουσιάσθησαν έπί τών οφθαλμών του καί 
συνεσταλμένως άποστραφείς εξήγησε : 

— Πάρα πολύ συγκινητικά διδάσκει ό 
Συμεών Νικολάεβιτ; ! Τόσον συγκινητικά, 
ποΰ όλη ή καρδιά γυρίζει άνω κάτω. *Ητό 
ποτε, λέγει, εις διάκονος . . . 

Ό πατήρ διάκονος άνελύθη είς λυγμούς. 
— 7 Η τ ό ποτε εις διάκονος . . . 
Περαιτέρω ένεκα τών δακρύων ό πατήρ 

διάκονος δέν ήδύνατο νά εξακολούθηση, 
άλλά κατακληθείς είτα ύπό τό έφάπλωμα 
ύπε-.ονθόρυσε διά πνιγομένης φωνής : 

—"Ολον τόν βίον μου διηγήθη. Πώς 
δηλαδή ήμουν ψάλτης, δέν είχα νά φάω 
όσον ήθελα. Περί τής συζύγου μου επίσης, 
— τόν ευχαριστώ,— είπε, τόσον συγκινη
τικά ώς νά απέθανα λ. χ. καί άπό επάνω 

μου νά διάβαζαν νεκρικά καί πένθιμα. 
Ή τ ό ποτε, λέγει . . . ήτό ποτε διάκονος. . . 

Καί έν δσω ό καιρός παρήρχετο ό πατήρ 
διάκονος περισσότερον πλησίαζε πρός τόν 
θάνατον, καί όλοι έκεϊ μέσα έπνεον ένα 

άόρατον φοβερόν ψΰχος δτε καί οσάκις ό 
διάκονος μετά νέων λυγμών έκρύβετο ύπό 
τό έφάπλωμα, ό Τορβέτσκης νευρικώς έτριβε 
τάς άποψυχείσας χείρας του, ό δέ Λαυρέν
τιος Πετρόβιτς άγροίκως. έγέλα καί κατε
λήφθη ύπό βηχός. 

Τάς τελευταίας ημέρας ό Λαυρέντιος 
Πετρόβιτς λίαν έθορυβεΐτο καί αενάως 
έστρεφε τήν κεφαλήν πρός τόν λάμποντα 
διά τοΰ παραθύρου κυανοΰν ούρανόν μία 
ταραχή τόν κατέλαβε καί σπασμωδικώ; 
έστρέφετο έπί τή ; κλίνη;, έστέναζε καί 
ώργίζετο κατά τών νοσοκόμων. Μετά τή ; 
αύτη; ταραχής ύπεδέχετο τόν ίατρόν κατά 
τήν ήμερησίαν έπιθεώρησιν. 

— Τί έχετε ; τόν ήρώτησεν εκείνος. 
— Α ν ί α , — είπεν ό Λαυρέντιος Πετρό

βιτς, καί έκάλυψε τούς οφθαλμούς, δπως 
κρύψη τά δάκρυα. 

Ό φοιτητής έπήγαινε καλλίτερα. Ή 
νεαρά κόρη μέ τά κόκκινα μάγουλα τόν 
έπεσκέπτετο συχνότερον καί αί δυνάμεις 
του έπανήρχοντο. 

Τό Σάββατον ό πατήρ διάκονος έλαβε 
παρά τών οίκίων του έπιστολήν. Ανέμενε 
ταύτην εβδομάδα όλόκληρον, καί πάντες 
έν τ ή κλινική έγνώριζον δτι ό πατήρ διά
κονος άνέμενεν έπιστολήν καί ανησυχούν 
μετ ' αύτοΰ.Ενθαρρυνθείς καί εύθυμος πλέον 
ήγέρθη τής κλίνης καί βραδέως έβημάτιζεν 
άνά τάς αίθουσας πανταχοϋ επιδεικνύων 
τήν έπιστολήν δεχόμενος συγχαρητήρια, 
χαιρετών καί ευχάριστων. Πάντες πρό 
πολλοΰ ήδη έγίνωσκον περί τοΰ λίαν ύψη-
λοΰ αναστήματος τής συμβίας του, νΰν δέ 
άνεκοίνωσε περί αυτής καί νέαν λεπτομέ-
ρειαν. 

— Γερά, νά σας π ώ , ροχαλίζει. "Οταν 
πλαγιάση 'ς τό κρεββάτι,— κτύπα την μέ 
ξύλο, δέ τήν σηκώνεις. Ροχάλισμα κι' άλλο 
τ ίποτε. Άνδρογυναΐκα μιά χαρά ! 

Είτα ό πατήρ διάκονος πανούργως ύπε-
Λ ε ι δ ί α σ ε καί άνεφώνει : 

— Τέτοιο δμως πράγμα είδες ποτέ σου ; 
Α'ί πατέρα, πατέρα ; 

Καί έπεδείκνυε τό τέταρτον φύλλον τής 
επιστολής, έφ' ου διά κακογραφημένων ύπό 
τρεμούσης χειρός γραμμών έσχεδιάσθη τό 
διάγραμμα ανοικτής παιδικής χειρός, καί 
έν τ ώ μέσω ακριβώς έπί τοΰ μέρους τής 
παλάμης ήτο ή επιγραφή : «Ό Τάσκος 
έβαλε τό χέρι τ ο υ » . Πρό τοΰ νά βάλη τό 
χέρι του, προφανώς, ό Τάσκος ήσχολεΐτο 
είς έργασίαν τινα, συνδεδεμένην πρός χρή-
σιν ύδατος καί πηλοΰ, επειδή έπί τών ση
μείων εκείνων, έφ' ων έτοποθετηθη ή προε
ξοχή τής παλάμης καί τών δακτύλων, 
ό χάρτης διετήρησεν ευκρινή ίχνη κηλίδων 
τοιούτων. 

— Τό παιδάκι μου, είνε καλέ ; Τ ε σ σ ά 
ρων ετών δλο δλο, καί σού'χει ένα κεφάλι, 
ένα μυαλό ! Έ β α λ ε τό χέρι του, αί '; . . . 
Ενθουσιασμένος άνεφώνη έκ τής εύφυοΰς 
πράξεως ό πατήρ διάκονος. 

Καί αρχίζει τό άσμα : 
«Τήν ύψηλοτέραν τών ουρανών και κα-

ϋαρωτέραν λαμπηδόνων ηλιακών, τήν λυ-
τροοαμένην ημάς Ικ τής κατάρας, τήν Δέ-
αποιναν τοϋ κόσμου, ϋμνοις τιμήσωμεν ...» 

Τήν αυτήν ήμέραν ώδηγήθη είς τήν πα-
ράδοσιν ό Λαυρέντιος Πετρόβιτς. Έπέστρε-
ψεν εκείθεν τεταραγμένος καί τρέμων όργί-
λως απώθησε τήν νοσοκόμον, ήτις έβοήθη 
αυτόν νά κατακλιθή, καί παρευθύς έκλεισε 
τούς οφθαλμούς. Ά λ λ ' ό πατήρ διάκονος, 
έδράξατο τής στιγμής καθ' ήν οί οφθαλμοί 
τοΰ Λαυρετίου Πέτροβιτς ήνοίχθησαν καί 
μετά συμπαθοΰς περιέργειας ήρςατο ερωτών 
τ ά καθέκαστα τή ; εξετάσεως. 

— Τί συγκινητικά ποΰ είναι πατέρα 
μου αί'; θ ά είπαν βέβαια καί γιά τοΰ λό
γου σου : ήταν ποτε, ποΰ λέτε, ένα; 
έμπορο; . . . . ι 

Τό πρόσωπον τοΰ Λαυρεντίου Πετρόβιτ; 
όργίλω; ήλλοιώθη, κεραυνώσα; δέ τόν διά-
κονον διά τοϋ βλέμματο; , έστρεψε πρό; 
αυτόν τά νώτα καί πάλιν άποφασιστικώ; 
έκλεισε τού; οφθαλμού;. 

— Δέν πειράζει, πατέρα μου, μήν ανή
συχη;, θ ά γιατρευθγί; καί θά χορέψης 
ακόμη — ώ ; έν ουρανοί; ! έξηκολούθη ό πα
τήρ διάκονο;, εκείνος εκείτο ύπτιος καί 
ρεμβωδώ; έθεώρει τήν όροφήν, έφ' ή; έπαΐ-
ζεν άγνωστον πόθεν άντανακλασθεϊσα ηλι
ακή άκτί;. Ό φοιτητή; άπεχώρησεν δπως 
καπνίση, καί κατά τάς στιγμάς τής σιγής 

ήκούετο μόνον ή βαρεία καί σύντομος ανα
πνοή τοΰ Λαυρεντίου Πετρόβιτς. 

— Ναί, πατέρα μου, — βραδέως, μετ ' 
ήρεμου χ«ρας έλεγεν ό πατήρ διάκονος,— 
άν τυχόν περάσγις άπό τά μέρη μας, πέρασ' 
άπό τό σπίτι μου. Πέντε βέρστια δλα κι' 
Ολα άπό τόν σταθμόν,— κάθε χωρικός γνω
ρίζει. Μά τήν άλήθειαν, έλα θά σέ φιλέψω 
μέ γεια σου καί χαρά σ ο υ . Έ χ ω ένα κβάαι * 

* Συνηθέστατον Ρωσσικον ήδΰποτον. 
δέν μπορώ νά σοΰ τό πώ τί γλύκα πώχε ι ! 

Ό πατήρ διάκονος άνεστέναξε καί σ ιω-
πήσας έξηκολούθησε: 

Στήν 'Αγίαν Τριάδα επίσης θά. π ά ω 
ποΰ θά π ά ω , καί διά τήν ύγε^ά σου θά 
δώσω πρόσφορο υστέρα θά επισκεφθώ τού ; 
ναούς. Θά π ά ω εί; τό λουτρό. Π ώ ; λέγε
ται, πατέρα μου, τό λουτρό αυτό ; Ε μ π ο 
ρικό,— μοΰ φαίνεται; Ό Λαυρέντιος Π ε 
τρόβιτ; δέν απήντησε ό δέ πατήρ διάκονο; 
μόνο; του έλυσε τήν άπορίαν πρό; τόν 
εαυτόν του. «Εμπορικό λουτρό». Κι ' ά π ' 
έκεϊ υστέρα, μέ γειά μ α ; καί χαρά μας 
σπητάκι ! . . 

« Ό διάκονος μακαρίως έσβυσε καί έν τή 
έπελθούσγ) ησυχία. 

— Είς τό νεκροταφεΐον Βαλάγκοβο θά 
π^ς I είπεν αί'φνης ρογχάζων ό Πετρόβιτς. 

— Τί λέγεις, πατέρα μου ; ήοώτησεν 
ό διάκονο;. 

— Εί; τό νεκροταφεΐον Βαλάγκοβο, εί; 
τό Βαλάγκοβο, λέγω, καιρό; — άπήντησεν 
ό Λαυρέντιο; Πετρόβιτ; καί στραφεί; πε
ρισσότερον. 

— Είς τό νεκροταφεΐον θά σέ κουβα
λήσουν, θ ά σοΰ πατήσουν εκεί μαχαϊρι μέ 
γ ε ι α σου μέ χ«ρά σου. 

Καί ό Λαυρέντιος Πετρόβιτς έγέλασε. 
— Τί έχεις, τί έπαθες — θεός μαζύ 

σου ! — έψέλλιζεν ό π. διάκονος. 
— Τίποτε δέν έπαθα έγώ ! Νόστιμο 

είναι πώς θάπτουν έδώ τούς πεθαμένους... 
Πρώτα τοΰ κόβουν τό χέρι, — τό θάπτουν. 
"Υστερα κόβουν τό πόδι, τό θάπτουν κι' 
«ύτό . Έ τ σ ι κάποτε κάτι νεκρούς, χωρίς 
νάναι μεγάλοι, χρόνο όλόκληρον τούς κου-
βαλοΰνε καί κουβαλημό δέν έχουν. 

Ό διάκονος έσιώπα καί δι' ακινήτου 
βλέμματος παρετήρει τόν Λαυρέντιον Πε
τρόβιτς, έν ώ εκείνος έξηκολούθει ομιλών. 

— Σέ παρατηρώ, ποϋ λες, πάτερ διά
κε, καί λέγω μέ τό νοϋ μου· γέρος άνθρω
πος είσαι μά ανόητος, — νά πή κανείς τήν 
αλήθεια, — μέχρι; άγιότητο; . Πρός τί στρι
φογυρνάς: α'στήν 'Αγία Τριάδα» θά π ά ω , 
'στό λουτρό θά π ά ω . "Η κάθεσαι καί μ ω -
ρολογ^ς γιά τή μηλιά. Ζωή έχεις—μιά 
εβδομάδα, καί δέν . . . 

— Ε β δ ο μ ά δ α ; 
— Ναί, εβδομάδα. Δέν τό λέγω έ γ ώ , — 

οί ιατροί τό λεν. Πλαγιασμένος ήμουν ταίς 
προάλλαις σάν νά κοιμώμουνα, σύ δέν ήσο 
είς τήν κάμαρα, — ακούω τούς φοιτητάς νά 
λέν γρήγορα, ποΰ λέτε, ό διάκος θά τοΰ 
δίδη γιά τόν άλλο κόσμο. Μιά εβδομάδα 
θά τραβήξη. 

— Τρα-βή-ξϊ] ! . . . 
— "Αμ ' τί θαρρείς, « θ ά σέ λυπηθοΰν.» 

Αί' διάκε παλαβέ* στήν α 'Αγΐά Τριάδα» 
στό λουτρό θά πας. Καλήτεροι άπό 'σένα 
έζησαν στόν κόσμο, μά κ' εκείνοι πέθαναν. 

Τό πρόσωπον τοΰ π. διακόνου έγεινε κί-
τοινον ώ ; κρόκο; - ούτε νά λαληση, ούτε νά 
κλαύση ήδύνατο, ούτε νά στενάξν). Σιγών 
βραδέως κατεκλίθη έπί τό προσκεφάλαιον 
περιεκαλύφθη διά τοΰ έφαπλώματος καί 
ησύχασε. Ά λ λ ' ό άλλο ; δέν ήδύνατο, νά 
μή λαλνί· δι' έκαστης λέξεως, δι' ης 
έπληττε τόν διάκονον, προύξένει χαράν είς 
εαυτόν καί άνακούφισιν. Καί μετά προσπε-
ποι/ίμένης καλοκαγαθίας έπανελάμβανε : 

— Έ τ σ ι , πατέρα μου. Μετά μίαν εβδο
μάδα . Πώς τό λες τοΰ λόγου σου : τό 
άλφα καί ωμέγα ; Νά σου λοιπόν τό άλφα 
καί ωμέγα. Καί σύ μοΰ ετοιμάζεσαι γιά 
τό λουτρό, — Παραξενιάρη ! 

Ά λ λ ά τήν στιγμήν ταύτην είσήλθεν ό 
φοιτητής, καί ό Λαυρέντιος Πετρόβιτς ά -
προθύμως έσίγησεν. Έπειράθη νά καλυ-
φθΐί διά τοΰ έφαπλώματος, ώς καί ό π . 
διάκονος, άλλά ταχέως εξήγαγε τήν κε
φαλήν καί έμπαικτικώς παρετηρησε τόν 
φοιτητήν. 

— Ή φίλη σας σήμερον, ώς βλέπω, πά
λιν δέν θά έλθη ; — ήρώτησε τόν φοιτητήν 
μετά τή ; αυτής προσπεποιημένης καλοκα
γαθίας καί τοϋ κακοΰ μορφασμοΰ. 

— Τί κρίμα!—Κινών τήν κεφαλήν εί
πεν ό Λαυρέντιος Πετρόβιτς. — Τί νά τής 
συμβαίνει ; Ά λ λ ' ό φοιτητής δέν άπε 
κρίθη· φαίνεται δέν θά ή'κουσε τήν έρώτη-
σιν. "Ηδη τό τρίτον ή κόρη, ήν ήγάπα, 
παρέλειπε τάς ώρας τών συναντήσεων. 
Δέν θά ήρχετο καί σήμερον. Ό Τορβέτσκης 
επλησιασε είς τό παράθυρον έστήριξε τήν 
κεφαλήν του είς τό γυαλί καί κυτάζων μιά 
φορά τόν όρόμον καί μιά τό ώρολόγι έπέ-
ρασε ώρες περιμένων. 

Κεκμηκώς καί ωχρός άπροθύμως έπιε 
ποτηριον τεΐου καί κατεκλίθη χωρίς νά 
παρατήρηση ούτε τήν παράξενον σιωπήν 
τοΰ π . διακόνου, ούτε επίσης τήν έξ ίσου 
παράδοξον στωμυλίαν τοΰ Λαυρεντίου Πε
τρόβιτ;. 

— Πώς δέν έκόπιασεν ή φίλη σου ; έλε -
γεν ό Λαυρέντιος Πετρόβιτς καί έμειδία 
μειδίαμα φαρμακερόν. 

(Ακολουθεί) 

ΣΤΗΝ ΕΛΗΑ ΑΠΟ ΚΑΤΩ 

Μεγάλη έληά,τόν ίσκιο σου γιά λίγο ακόμα δόςμου 
"Αχ θάρθη γλήγορα ή στιγμή 

Ποϋ θ ' αναπάψω τό κορμί στόν ϊσκιο τ' άλλου 
[κόσμου. 

Παρακαλώ σε ανθρώπινη πάρε φωνή καί πές μου 
Σάν πόσοι κάθησαν έδώ, 

Ποΰ λυπημένα τραγουγώ,καλοίπροπάτορές μου ; 

Πές· οταν κλείσω άξΰπνητα τό κουρασμένο μάτι, 
Όταν μ' εκείνους πάω μαζί, 

Ά π ό τό είναί μου νά ζή θ' άκολουθήστ) κάτι; 

'Αλλοιά! μέ τά ξερόφυλλα ποΰ κάθε τόσο άφίνεις 
Και πέφτουν χάμου άπ' τό κλαρί, 

Μιάν άφωνη καί θλιβερή άπόκρισι μοΰ δίνεις. 

Αλήθεια νάναι; ολόκληρους τό χώμα θά μάς φάη; 
"Οχι- κανένα ξωτικό 

Τό νοϋ μου τώρα στό κακό νά σύρη πολεμάει. 

Τοΰ κάκου' άπό τήν άπειρη πλούσια ζωή τής 
[φύσης, 

Βγαίνει καί πάει στά σωθικά, 
Ο ύράνιος ήχος,ποϋ γλυκά θά ζήσχις,λέει,θά ζήσχις 

Τέτοια μαγεία, τής μάννας μου, ποΰ χρόνια εΐνε 
[στόν Ά δ η , 

Είχε ή φωνοΰλα μοναχή, 
"Οταν μιάν άγια προσυυχή μοΰ μάθαινε τό βράδυ. 

Τ'. ^ ν Ϊ Α Ρ Κ Ο Ρ Α Σ 

Ε Ι Σ Ο Ν Ο Ν 

Μιά. μέρα σέ είδα γάιδαρε νά λιάζεσαι σκυ-
[μένος 

ακίνητος καί σοβαρός βαθειά Συλλογισμένος 
ώο"άν νά είχες και τους δυό μηλίγγους οΌυ 

[γεμάτους 
προβλήματ' αστρονομικά ζητήματα τοϋ 

[κράτους.... 

Περνούσε κ' ένας κύριος ο" αμάξι ξαπλω
μένος. 

αμίλητος,αγέλαστος,βαρύς, Οκουντουφλιαο" · 
[μένος.... 

είδα και τόν αφέντη Οου παρέκει άπό σένα 
μέ μοϋτρα σοδαρώτατα χοντρά καί κρεμα

σμένα.... 
καί βλέποντας τόν άνθρωπο καί βλέποντας 

[τόν δνο, 
είπα δέν κατώγώμαΟτε άπό πιθήκους μόνο 
κ'εΰχήθηκα νά Οας χαρμ ή μάνα σας τά 

[τρία, 
ποϋ έχετ' ιδία τά μυαλά καί όμοια τά 

[κρανία..-

*· 
Σάν είδα τόν αφεντικό Οου, γάιδαρε, νά 

[Οτμς βρέξμ, 
καί Ου νά τμς πασαλιφτμς χωρίς νά βγάλης 

[λέξι.. 
δέν βάΟταξα καί φώναξα ντροπή στους ά-

[πογόνους, 
νά δέρνουν μέ χοντρόξυλα τούς δυστυχείς 

[προγόνους ! 

03Γηρο - 46 - Κο^Ιά 

—Μετεχε ιρ ίσθης τήν λέξιν «γαϊδούρι» 
π ο λ λ έ ς φορές τήν ώ ρ α ποϋ μοϋ μιλούσες. 
Μ ή π ω ς θέλεις νά μοϋ απευθύνεις προσωπικήν 
ΰδριν ; 

— Β ε β α ί ω ς οχι. Υ π ά ρ χ ο υ ν π ο λ λ ά γαϊδού
ρια στΌν κόσμον έκτος υμών. 

— Π ε ς μου, μ π α μ π ά , ποια είνε αυτή ή 
παροιμία ποΰ λέει διά τον τρελλον καί τά 
χρήματα του ; 

— Ό φρόνιμος άνθρωπος καί τά χρήματα 
τοΰ τρελλοΰ σμίγουν πέντοτε , παιδί μου . 
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Τ 
κ. Μπ· Ντεροι/ά. Πάτρας.— Δημο

σιεύεται, ώς βλέπετε . 
Δεσποινίδα ΌρτεντοΊαν, ενταύθα. 

— Τό διήγημα καλούτσικα μεταφρασμένο 
καί θά δημοσιευθεί είς τό Πασχαλιάτικο 
φύλλο. Τό άλλο τήν...Πρωτοχρονιά γιατί 
είνε πρωτοχρονιάτικο. 

Διά τάς μεταφράσεις σας σας συνιστώ-
μεν νά μετριάσητε ολίγον τήν γλώσσαν. 

Κρόνον, ΚαρδίτΟαν. —Δημοσιεύεται. 
Καί τοΰ χρόνου νά σας ξαναγελάσν) ό Κου-
κουβΐνος. 

κ . Ε . Μαζαράκην, ενταύθα.— Τό 
ποίημα, άν καί ώραΐον πολύ μεγάλον ομως. 

Τροιζήνιον, Πειραιά. — Καί είς σας 
δίδομεν τήν ιδίαν εύχήν, ήν καί είς τόν 
Κρόνον. 

Σκολόπακα, ενταύθα. — Δημοσιεύ
εται. 

Ζτ ίτα Κροΰπ, Θ ή β α ς . — Σ α ; γράφο-
μεν ταχυδρομικώς. 

Κ. Ε . ΝάτοΊαν, ενταύθα. — "Οχι α 
πεναντίας θέλομεν 4% γράφετε καί πολλά 
μάλιστα. Ήμεΐς κατεκρίναμεν τό ότι ό 
Καυστάλλης ήτο Βλάχος καί μερικά πα 
ρόμοια. Ό Κρυστάλλης ήτο "Ελλην ύμνή-
σας τήν έλληνικήν πατρίδα καί αποθανών 
χάριν αύτης εξόριστος άπό τήν γλυκεία του 
πατρίδα, τήν πατρίδα τοΰ Πύρρου, τήν 
πατρίδα τόσων ηρώων τοΰ 2 1 , τήν πατρί
δα ακόμη αύτης της Δημοτικής Μούσης, 
της αγνής αύτης Ελληνοπούλας. 

Δημοσιεύομεν κατωτέρω τόν « 'Απρ ι -
λιον», ό όποιος Ομως εφέτος κάθε άλλο 
παοά στεφανωμένος μέ αύρες καί πρασινά-
ές μας ήρθε.* 

ΣΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ 
(Ποίημα στύ πεζο) 

Μας ήρθες, Απρίλη, καί μας έφερες τό 
πράσινο στους κάμπους. 

Μας ήρθες καί μας έφερες χίλια λουλού
δια, μύρια'μας έφερες τή θάλασσα αύροστε-
φανωμένη μαζί μέ τοΰ ούρανοΰ τό ξάστερο 
χρώμα καί τοΰ ήλιου τή γλυκάδα. 

Μας έφερες τές ευωδιές ποΰ χύνουν τ ά 
λουλούδια καί τοΰ κόσμου τήν άναγαλλιά 
μέ τή φωνή τών πουλιών τήν ουράνια. 

Μέ της αυγής σου, Απρίλη, τη δροσιά, 
τήν πάχνη μέσ' τούς κάμπους, της μέλισσας 
τό πέταγμα καί τοΰ άηδονιοΰ τή μουσική, 
μας ήρθες, καί μας έφερες στόν κόσμο τήν 
χαρά. 

"Ακου ! πουλιών κελάδημα, τοΰ σπίνου 
τή λαλιά, χελιδονιοΰ πτερύγισμα, χαρά, 
φωνές, αντάρα. 

Χύνετ' ό κόσμος στά βουνά, στή θά
λασσα, στους κάμπους, καί μ' ανοιγμένη 
τήν καρδιά, χαίρεται κι' ολο τραγουδ* : 

Τ' Απρίλη τήν ανατολή, 
τήν δϋσι τοϋ χειμώνα, 

Ε . Νάτόης 

Κ· Ά λ . Σ . Λόντον, ενταύθα .—θά 
δημοσιευθεί. 

κ· Π . Σικακον. Ε ν τ α ύ θ α . — Π α ν τό 
λάμπον δέν είναι χρυσός. 

κ. Ί ω . Μπακογιαννόποι/λον. Λ α -
"αίαν.—Τό διήγημα ελήφθη, είναι καλά 
γραμμένο, άλλά ολίγο άγριο καί ό'χι συνε
πώς κατάλληλο γιά τή χαρά τής ημέρας 
τοΰ Πάσχα . Έάν έπροφθάνατε νά μας στεί
λετε κανέν άλλο. 

κ. Ε . Δημητριάδην είς . . . Καλά 
είναι τά στελλόμενα. 

κ. Δ . Σ . Παπαντωνίου. Μεγαλού-
πολιν.—Ελήφθησαν τ ά Αρκαδικά έθιμα, 
θά αρχίσουν δημοσιευόμενα μετά τό Π α -
σχαλ'.άτικον φύλλον. 

κ . ' Ι . Μ . Μαγκανάραν. Κόρινθον.— 
Διατί τόση ανυπομονησία διά τήν γαλο-
ποΰλαν ; Πολύ λειχούδης είσθε ! 

Ντουρέαν, Λαϋταν .— "Ελήφθη, θ ά 
τό ίδοΰμε. 

Κουκοι/όϊνον. — Τό Κεντρί τό ό 
ποιον είνε έξω φρενών σας πληροφορεί οτι 
τήν Μεγάλην Ε β δ ο μ ά δ α θά διέλθν) άπό 
αϋτοΰ μεταβαΐνυν είς τήν γενέτειραν γιά 
νά φάγι τό αρνί τοΰ Πάσχα . Τό στενοχωρεί 
ή Λαμπρή λέγει στήν 'Αθήνα γιατί έδώ 
φορε^ φράγκικα, έπαυσε νά είνε ελληνική, 
ενώ στάς επαρχίας εξακολουθώ νά είνε τό 
ελληνικό Πάσχα μέ τής φουστανέλλε; καί 
τή ποίησί του. Δυστυχώς δέν έφωτογραφή-

θηκε μέ τό φράκο γιά νά σας στείλν; τήν 
έπίοϊαμον φάτσαν του, θά σας εγχείριση 
ομως μίαν φωτογραφίαν του μέ Δημοκρα-
τικώτατον σακκάκι.— Ό Μενελικ μείνας 
έπϊ τόσον καιρόν άκαταδίωκτος δέν συμ
μαζεύεται. 

ν. Θεόδ. Μπακογιαννόποι/λον, Λ α -
"ϋ,ίαν.— Δημοσιεύομεν τό ποίημα κ α τ ω 
τέρω. 

Έ π ϊ τον άτανρον 
"Ω ! σάν νά βλέπω, πάντα νομίζω 
τή 'μέρα 'κείνη τή θλιβερή 
ποΰ νέφη τρέχανε στόν αιθέρα 
καί φευγαλέαι σκιαί στή γη 

ποΰ τό σταυρό στους ώμους έκράτει 
σωρό μέρος πρός τό Γολγοθά 
κ' όπισθεν έτρεχον λυσσαλέα 
στίφη δημίων μέ τά σφυριά. 

ποΰ τ ά καρφιά στά χέργια του βαλαν 
καί τόν ύψωσαν στό σταυρό 
κ' έλεγες τότε θλιμμένος σώτερ 
«Πάτερ συγχώρησε τους. τούς σ υ γ χ ω ρ ώ » . 

£Κ-
Σκότος έκάλυψε άπασα τή γη 
σείσθηκ' ό τόπος ό ήλιος έσβέσθη 
γιατί θεός στό σταυρό επάνω 
παρέδιδε τήν αγία του ψυχη. 

ΑΟ.Δ.Ο. 
Ή άνάόταϋις · · ·τον Κονκου6ίνοι/ . 

Μετά Βαΐων καί κλάδων είς τό σαλόνι 
πάλιν ό είς τό προηγούμενον, αποθανών 
πρωταπριλιάτικα Κοχ/κουβΐνος. 

Τό ψέμμα της ημέρας τό ήννόησαν αρ
κετοί έκ τών αναγνωστών μας, όχι ολίγοι 
ομως έπεσαν καί θύματα της ημέρας ε
κείνης. 

Μεταξύ τών ποώτων παθόντων συγκα
ταλέγεται καί ό Τροιζήνιος, όστις έ-
σπευσεν ν' άποστείλη τ ά έζης : 

Νεκρολογία 

Εις τδν σεβαστό μον τόν Κονβονβΐνο 
δνό λόγια λέω' 

καϊ εις τό νωπό τον μνήμα τ' άφίνω 
Μ' αυτόν τόν κλαίω 

Τό -αΓαίαν έχεις έλαφράν...» δέν θά στό πώ 
[Τό χώμα. 

δέν γίνεται "'λαφρντερο, δταν σκεπάζει πτώμα. 
Άς μήν ακούσης, καϊ νεκρός ακόμα, , ένα 

ψέμα' 
και τό »ό προσφιλής νεκρός...» τό τετριμένο 

[θέμα. 
Έμενα μοϋ αρέσει 

νά πώ : Θεός 'σχορέσει. 

Μάς έφνγες λοιπόν καί Σν.'Εκέϊ ποϋ πήγες 
[τώρα 

ποΰ σκούπιδο θά σοΰ φανη, ή εδική μας 
I χώρα. 

μή μάς ξεχνάς. Τουλάχιστον, έμενα καν θν 
[μήσον. 

κι ας μήν έγνωριστήκαμε, σάν είχες τή ζωή 
[Σον. 

Πές καϊ γιά μένα κάτι τι 
σ' τοΰ άγιον Πέτρον τό αυτί. 

Θά ήσυχάσης τώρα πενί, καϊ άπό τά ποιήματα 
καί, άπό τά πεζά, 

κι άπό τάς έρωτ'ισεις.. . 
πιστεύω" ξέρω 'γώ ; Έκεΐ δέν θά 'χης τέτοια 

[κρίματα. 
Καλά. κακά. χαζά. 

έκεΐ δέν θ' άπαντίοης. 

Μά άν είναι κι' έχεις και έκεΐ, τά ίδια. .. 
/μέ τά πνεύματα" 

και σκόνες" λάσπες" άμαξαις" πολιτική... καϊ 
[ρεύματα 

καϊ τό καταλαμβάνεις 
πώς θά ξαναπεθάνης... 

γύρισε πίσω, κι' έλα δώ.. .έδώ έαυνηθίσαμε... 
τοΰ κόσμου τά παράξενα, έστραβοκουτσοζή-

/σαμε. 
Επίσης είς στίχους έξέσπασε διά τόν 

θάνατον τοΰ Κουκοι/βίνοΊΓ καί ή λύπη 
τοΰ Κρόνου, στίχους όμως Κονκουβινι-
κούς, σπαρακτικούς δηλαδή μέ τήν πε-
ποίθησιν ότι ούτο'· θ' αρέσουν περισσότερον 
είς τόν νεκρόν. 

Προσθειτει δέ έν έπιλόγω ότι ό θάνατος 
τοΰ Κονκοι/βίνου έλύπησεν όλους άλλά 
άς όψεζαι ό ίδιος ό Μακαρίτης, λέγει, δέν 
ήκουσε ποτέ ότι ό Μάρτης τούς γέροντας 
τούς μαζεύει καί νά φυλαχθή καί κρύψει 
τά άσποατου μαλλιά ; καί παρακαλεί τούς 

άναγνώστας τοΰ Α . Ο. Δ . Ο νά τοΰ πουν 
πώς μποροΰνε νά συνεννοηθοΰνε μέ τόν μ α 
καρίτη γιά νά τούς πίί τάς εντυπώσεις του 
άπό τόν άλλο Κόσμο. 

Κατωτέρω δημοσιεύομεν καί τό σταλέν 
ποίημα. 

Είς τόν τάφον . , . τον Κουκονδίνον . 

Αί ανθηρές σου άνοιξες 
πειά δέν χαμογελάνε 

καί τ ά χρυσά χειλάκια σου 
'στή γη τώρα σιωπάνε (;) 

Πολλοί σέ κλαίνε άχολο 
τοΰ αδου περιστέρι 

μοιρολογοΰν οί φίλοι σου 
ποΰ χάσαν τέτοιο ταίρι 

"Ανθος χωρίς έπίδειξιν 
έκχέον εύωδίας 

Στρουθίον άπροσποίητον 
σκορπΐζον μελωδίας. 

Αστέρ ι άσπαζόμενον 
λησμονημένα μνήματα 

καί χΰνον φώς παρήγορον 
στοϋ ναυαγού τ ά κύματα. 

Είχες καρδίαν λέοντος 
μέ ένστικτα άρνίου 

καί κινδυνώδη άλματα 
ύπό μορφήν αγίου. 

Ο "Αγγελος σου χαίρεται 
ό τάφος σου γελάει 

Ο Κουκουβίνος πέθανε 
ό Κουκουβΐνος πάει. 

Ό κ. Ί ω . . Μ . Μ α γ κ α ν ά ρ α ς ίκανο-
ποιών τήν περιέργειαν τοΰ κ. Α λ ε ξ ά ν 
δ ρ ο υ Λ ό ν τ ο υ τ ω λέγει ότι έκ πατρός 
είνε Πύλιος, έκ μητρός Τριπολίτης, έκ 
γεννετή; Κορίνθιος, διαμένει διαρκώς είς 
Αθήνας δημοσιογράφων, ή'δη διέρχεται τόν 
καιρόν του έν Κορινθω χάριν της υγείας του. 

Ό Κ ά ρ τ ώς νέος φίλος τοΰ Σαλονιοΰ 
χαιρέτα απαντάς τούς Σαλονιζομένους καί 
υπόσχεται οτι θά άναδειχθή εφάμιλλος 
αυτών. 

Ό αυτός χαιρετά ιδιαιτέρως, άν καί εί
ναι άγνωστος! , τόν Κοι/Κοα/βΐνον οτι 
τρέφει έκτίμησιν ίδιαιτέοαν ποός τόν Ε . 
ΝάτοΊαν διά τήν συνεργασίαν του ήν παοέ-
χ?ι τό « Α . Ο . Δ . Ο . » 

Ό Κ ά ρ τ έρωτα τόν συμπατριώτην του 
Ζήτα Κ ρ ο ί / π 1) διατί ένωμάσθη έν 
χωρίον της επαρχίας μας Μαυρομάτι: 2) 
διατί εκκλησία τις απέχουσα ήμίσειαν ώ -
ραν περίπου ονομαζόμενη «Ζωοδόχος Πη
γή» ονομάζεται παρά τών Θηβαίων Μο-
σκοπόδι. ; . . . 

Ή "Αλκ ι /ών άπαντώσα είς τήν έρώτη-
σιν τοΰ Κ ρ ό ν ο υ , λέγει ότι κατάγεται άπό 
τήν Λακωνίαν. Τόν παρακαλεί δέ έάν είναι 
δυνατόν νά τήν πληροφόρηση πότε θά τ ε -
λειωσν) τό έργον τό όποιον συγγράφει. 

Ό Μ ό ρ ν ο ς συναντήσας τόν κ. Μ ι χ α ί ι λ 
Σκοπελίτ ιαν ειδοποιεί τό Κ ε ν τ ρ ί ότι ό 
αποβιώσας Κ ο υ κ ο ΐ ί β ϊ ν ο ς κατέλειπε πολ
λά χειρόγραφα έν οίς καί ή Κρίσις, δλα δέ 
ταϋτα θ' άποσταλώσι τήν Κυριακήν τών 
Βαΐων, ώ σ τ ε ή Κρίσις νά δηδοσιευθίί τήν 
Κυριακήν τοΰ Πάσχα , ότι ή Α , Μ. ό Με-
νελίκ θά φορέσν] ασφαλώς τόν άκάνθινον 
στέφανον. 

Τ ό Κ ε ν τ ρ ί ευχαριστεί διά τήν πληρο-
φορίαν, σταλεΐσαν πέντε ημέρας μετά τήν 
πρώτην "Απριλίου. 

Ό κ. Α . Νταϊάστας έν μακρά επιστο
λή συγχαίρει τόν Κοί/ΚΟΐ/βΐνον διά τήν 
δρασιν του είς τό σαλόνι. 

Ό Κ ο υ κ ο υ β ϊ ν ο ς προτρέπει τόν κ. 
Λ α γ ο υ α ι τ ο ' ά κ ι ν νά γράψϊΐ δ,τι ξέρει, κι' 
άν δέν ξέρει, νά ρωτήστρ καί νά μάθγ), γιά 
ενα Τοΰρκο (;) πασία ποΰ έδώ κ' εκατόν 
τριάντα χρόννα πήγε 'στή Κρήτη καί έ-
βαλλε κρεμάλα καί παλοΰκι 'στούς « ξ ε -
Κ ο ι / κ ο ύ λ ω τ ο ι / ς » καί γιατί οί Κρητικοί 
τόν παστ,α τόν έλεγαν Μαπαγιάννη. 

— Ό Κ ο ι / Κ ο ν β ϊ ν ο ς παρακάλεσα; ά λ 
λοτε τόν κ. Τροιζήνιον γιά κάτι ζ η τ ή 
ματα τοΰ Πόρου, ακόμα περιμένει τήν 
άπάντησι, καί, μή γνωρίζων τήν αίτια ΓΫ5ς 
μέχρι τοΰδε σιωπής του, πιστεύει, ότι ό κ. 
Τροιζήνιος, σάν θαλασσινός ποΰ είνε δέ 
βρίσκεται σέ ταξείδι μέ τό τρεχαντήρι 
του φορτωμένο λάηανα π" αγόρασε άπό τ ό 
γέρω Μιΐΐάλη, Οστις καμμιά φορά μαΗε-
ρεύει Ηάνους καί κόβει τό ψωμί μέ τό 
μαΐΐαίρι. 

Ό Κουκουβϊνος εκφράζει . . . τήν 
λύπη του σ' τόν κ. Μιχαήλ "Αγνελον. 
γιατί ενω εινε 0 7 χρονών του έκαμε . . . 
παρακράτησι δύο χρόνια, σάν νά ήτο κο-
πελλούδα. 

Ό Κουκουβϊνος έχει μιά συνήδεισι 
ά π ' τά μικρά του χρόνια—κι' όποιος μι-
κρομάθει, δέν γερονταφίνει, νά μη διαβάζνι 
μονάχα τό Α. Ο . Δ . 0 . τό φτωήχι ' , τό 
ψαλτήρι, τόν Πλούταρχο, Λουκιανό, Ξενο
φώντα καί κάθε διαβασμένο τοΰ παλγιοΰ 
καιροΰ, άλλά νά ξεκοκαλίζει παν περιο-
δικόν ή εφημερίδα ποΰ πέφτει στά χέρ^,α 
του, μή εξαιρουμένου τοΰ Μπερτόλδου, 
τοϋ Ναλραδίν Χόντζια καί τνίς φυλλάδας 
τοΰ γαϊδάρου, γ ιατ ' άπ Ολα μανθάνει χ ω 
ρίς Δασκάλους ο,τι δέν ξέρει, κι' ά π ' τή 
συνήθεια του αύτη διάβασε μιά ήμέοα τάς 
Εφημερίδας «Πϋρρος» ποϋ είχε ένα διή
γημα ή κ. 'Αννετα γραμμένο άπό τόν κ. 
Ζερλέντη άνθρωπο παραδιαβασμένο, καί 
πηγε νά κραιπάρ' ό νους του γιατί δέν 
μπόρεσε νά καταλάβν], ποιά ή άκροπελα-
γΐά τ·ης 'Αχελός. 

"Εσπασε,^ προσθέτει, τό ξερό του , έφυλ-
λομέτρησε τουρλοϋ - τουρλού βιβλία, τόν 
Στράβωνα, Ησύχ ιο , τόν Ιωαννίνων Μελέ-
τιον, τόν μακαρίτη Βακαλόπουλο καί τήν 
εγκεκριμένη Γεωγραφία τοΰ κ. Κουτσομητο-
πούλου καί 'στό τέλος έμπ-ηκε στό νόημα, 
οτι ' Α χ ε λ ό ς είνε ή Α γ χ ί α λ ο ς , καί μπή
κε στό νόημα, γ ιατ ' έκεΐ ξέρει, π ώ ; οί 
Βούλγαροι έσκότωσαν, έκλεψαν, έκαψαν 
κι' έψησαν τού ; "Ελληνα; μά δέν τη"; ά λ 
λαξαν ακόμη τ ' ό'νομα, οποί; κ^' οί Τοΰοκοι 
οταν πήραν τήν Πόλι καί Σμύρνη δέν τη"; 
ξεβάφτισαν, τ·7,ς άφησαν μέ τ ' όνομα τους 
τό ελληνικό,καί τή μιά τή λέν«Σταμπούλ» 
καί τήν άλληρ «Ίζμυρλή - » οπως τό πήραν 
στή γλώσσα του; ναι έτσι ή Πόλι καί ή 
Σμύρνη έμειναν καί θά είνε πάντοτε χώοε; 
'Ελληνικαΐ;. Δι ' ό καί επιλέγει, τώοα ποΰ 
ευρέθη ένας "Ελλην ό κ. Ζ ε ρ λ έ ν τ η ς ν' αλ -
λάξ·/| τή πίστι καί νά ξεβαφτίσν) τήν Α γ 
χίαλο, μούντζαις νάχουν οί Βούλγαροι. 

Ό Κ ο υ κ ο υ β ϊ ν ο ς συγχαίρων τόν κ. 
ΝάτοΊαν διά τήν δημιουργίαν τοΰ ρήμα
τος «κουκουβινίζει» τοΰ συνιστά νά προ-
σέχνι καί νά μήν πατή τόν ακορπιόν. 

Ό Κοι/κουβϊνος ειδοποιεί τό Κ ε ν τ ρ ί 
οτ' « ό ύπομείνας είς τέλους σωθήσεται» 
δηλαδή «Κυργιακή κοντή γιορτή» καί τό 
παρακαλεί έάν δοθΐ) ευκαιρία καί συταντηθή 
μετά τήςΑ. Μ. ΜενελιΚ νά γνωρίσν) βαθυ-
σεβάστως πρός τήν Μεγαλειότητα του, οτι 
ουδόλως τόν'έλησμόνησε καί προσεχώς μ ά 
λιστα θά λάβϊ) τήν εύχαρίστησιν νά τοΰ 
προσφέργι όχι άκάνθινον στέφανον άλλ ' ένα 
μπουκέτο άπό τσικνίδες. . .μυρουδάταις. 

Ό Κοι/ΚΟΊίβΐνος ειδοποιεί τόν έν Λ α 
μία κ. Τάκτιν Μαρτζώκαν ότι πάντοτε 
περιμένει άπάντησι είς τάς ειδικά; δι' αυ
τόν ερωτήσεις του, διότι ά λ λ ω ; θά τον πνί-
ξ·/) "στά μμάτία πού είναι ά π ' έ ξ ω ά π ' 
τό Σαρταουσακλϋ. 

Ό Κοι/κουβΐνος ειδοποιεί τόν έν Κο-
ρίνθω κ. Μαγκανάραν ότι πειθόμενο; είς 
τήν πρόσκλησίν του πρός πειραματισμόν 
γιά τ ά ψητά ή βραστά αυγά, δέχεται τήν 
πρόσκλησί του καί τόν παρακαλεί θά συν-
αντηθώσι καμμίαν ήμέραν είς τό έν Κορίνθω 
παντοπωλείου τών υιών Μυροβλήτου ή Μι
χαήλ . 

Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Σ Γ ε ω ρ γ . Δ. Φ ε ξ η 
Μ Ε Τ Ε Φ Ε Ρ Θ Η 

Ε Ι I V 

Τ Η ι Ο Δ Ω ι ΓΛΛΔΣΤΩΝΟΣ 
"Εκατόν δραχμών βιβλία καϊ μονόΊκά τειιά^ια όννα«ί()ε νά ίκλίζητε πληρώνοντες 

αντά άνά ο δραχ· κατά μ ή ν α . Ζητήόατε τ» | ΐολόγ»ον. 
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