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ΗΑΡΑΕΖΙΑΝΑ 
Για να πάμε στό χωριό, περνούμε μπρος άπό μία 

έπαυλη χτισμένη κονιά ατό δρόμο οτο βάθος μιας 
μεγάλος αυλής γεμάτης μ'ε ψηλά δέντρα. Είνε το 
οπίτι τον άρχοντα της Προβιγγίας, με της κόκκι
νες πλίθες και την ακανόνιστη όψη, με την σοφί
τα για αποθήκη και μ'( το μακαρά έτοιμο γιά τά 
άνεβάαοννε τά δεμάτια τοΰ χόρτου. 

Γιατί αυτό τό σπίτι μου έκανε εντύπωση ; Γιατί 
ή κλεισμένη πόρτα τον μοΰ προξενοϋσε λύπη ; Δ'εν 
ξέρω. Αργότερα τό οηίπι αυτό εγεινε αιτία φρί
κης γιά μένα. Ήτανε μεγάλη σιωπή όλ.όγνρα. .. . 
"Οταν περνούσε κάνεις, τά σκυλιά δ'εν γαύγιζαν, 
II φραγκόκοτες έφευγαν χο>ρί( να φωνάζουνε. . . . 
Μέσα, οϋτε μία φωνή ! Τίποτα, οϋτε 'ένα κονδοΰνι 
μονλαριοϋ. . . . "Αν δέν είχε τ' άσπρα μπερντεδά-
χια ατά παράθυρα και δ'εν φαίνουνταν καπνός άπό 
τή στέγη θά 'εμμοιαζε σαν ακατοίκητο. 

Χτες καταμεσήμερα, γύριζα άπό τό χωριό, και 
γιά ν' αποφύγω τον ήλιο, πήγαινα κοντά στον τοί
χο της επαύλεως, κάτω άπό τή οκιά τών δέντρων... 
Στο δρόμο εμπρός ατή* πόρτα οΐ ίπηρέται φόρτο 
γαν ενα κάρο μέ χόρτο, . . . Ή πόρτα εϊχε μείνει 
ανοιχτή. "Ερριξα μιά ματιά μέσα καθώς περνούσα, 
και είδα στό βά&ος της αυλής άκουνπισμένο, —με 
τό κεφάλι ανάμεσα ατά χέρια τον— επάνω α' ενα 
μεγάλο μαρμάρινο τραπέζι, ενα κάτασπρο ψηλο γέ
ρο, μ' ένα πολύ κοντό οακκάκι και πανταλόνι χα-

\ τακουρελιααμένο. . . . Σταμάτησα. "Ενας άπό τούς 
νπηρέρες μοΰ είπε σιγά: 

— Εϊνε 6 κύριος. . . . ΕΙνε χρόνος άπό τό δυα-
τύχημα τον γιου τον. 

Εκείνη τή στιγμή μιά γυναίκα μ' ίνα αγοράκι, 
ντνμένοι ατά μαύρα πέρασαν άπό κοντάμας, κρα
τώντας τά χρυσά προσευχητάρια τονς κ' μπήκαν 
μέσα οτήν αυλή. 

Ό άνθρωπος επρόσθεοε: 
— Ή κυρία και ό δεύτερος γιος, οι όποιοι γυ-

ρίζοννεάπό τήν έάκληαία. Πηγαίνουνε κάθε μέρα, 
άπό τότε που σκοτώθηκε τό παιδί. . . . "Α κύριε, 
τί απελπισία ! . . . Ό πατέρας φορεί ακόμα τα 
ροΰχα ποΰ φορούσε τήν ήμερα τοΰ θανάτου τοϋ 
γνιοΰ του, κανείς δεν μπορεί νά τόν κάμβ τα τ' 
άλλάξτ). . . . Εμπρός Διάνα ! τράβα ! 

Τό χάρο κουνήθηκε γιά νά φύγχι· Έγω πού ή
θελα νά μάθω περισσότερα, ζήτησα τήν άδεια άπό 
τόν ά-μαξα ν' ανέβω ατό πλάι του' εκεί λοιπόν επά
νω, καθισμένος ατά χορτάρια έμαθα όλη αυτή τή 
φοβερή ιστορία. . . 

Όνομάζουνταν Γιάννης. "Ητανε ένας θαυμάσιος 
χωριάτης είκοσι χρόνων, φρόνιμος σαν κορίτσι, μέ 
ευχάριστο πρόσωπο χαί με χαλή υγεία. Επειδή ή
τανε πολν ώμορφος [/ γυναίκες τόν καλοκύτταζαν 
μά εκείνος μονάχα μιά είχε ατό νοΰ τον,—μιά μι
κρή Άρλεζιάνα, ντυμένη μί βελούδα και ταντέλες, 
τήν όποια ιίχε μιά φορά άπαντήαχι ατό μεγάλο δρό
μο τον χωριού.—Στήν επανλι δεν είδανε οτήν αρ
χή τή οχέαι αυτή μέ εύχαρίαησι' ή κόρη φαίνουν
ταν φιλάρεσκη, χαί ή οικογένεια της δέν ήτανε 
άπό τόν τόπο. Άλλ' ό Γιάννη; ήθελε τήν Άρλε 
ζίνα τον μ' όλη τή δύναμη τής της ψυχής τον. 
Έλεγε: 

— Θά πεθάνω αν δέν μοϋ τήν δώσοννε' και 
Ιτσι αποφάσισαν νά τονς παντρέψοννε έπειτα άπό 
θεριαμό. Λοιπόν, μιά Κυριακή βράδυ, στήν αυλή 
τή; έπαυλης, ή οικογένεια τελείωνε τό δείπνο της, 
ήτανε δείπνο σχεδόν αρραβώνων. Ή άρραβωνια-
οτική δέν ήτανε εκεί, άλλ' ήπιανε πολλές φορές 
οτήν υγειά της. . . Όταν ξαφνικά ένας άνθρωπος 
παροναιάατηκε στήν πόρτα και με τρεμονλιασμένη 
φωνή ζήτησε νά μιλήση στό κύριο 'Εστεβ, α' αυ
τόν μονάχα. Ό 'Εστεβ οηκάθηχε και βγήκε μαζί 
ατό ίρόμο. 

— "Αρχοντα, τοΰ είπε ό άνθρωπος, έχεις σκο
πό νά δώαης στό γνιό σον γιά γυναίκα, μιά κα
τεργάρα, τήν όποια είχα φιλενάδα δύο χρόνια. Αυ
τό ποΰ λέω, μπορώ και νά τό άποδείξω' νά τά 
γράμματα / .;.', Οΐ γονείς της τά ξέρουνε όλα και 
μοΰ τήν ύπεαχέθηααν, άλ).ά άπό τότε που είδανε 
πώς ό γυιός σου τήν αγαπάς, ούτε εκείνοι οϋτε ή 
κοπέλλα με θέλουνε. . . Και δμω; εγώ νομίζω πώς 
έπειτα άπό αυτά ποΰ σας είπα, δεν μπορεί νά γί-
νη γυναίκα κανενός άλλον. 

— Πολν καλλά ! είπε ό άρχοντα; 'Εστεβ, ά-
φοΰ εδιόβασε τά γράμματα έλα μέσα νά πιβς ενα 
ποτήρι κρασί. 

Ό άνθρωπος άποκρίθηκ» : 
— Ευχαριστώ, έχω περισσότερη λύπη, άπό 

δίψα. Καί έφυγε. 
Ό πατέρα; γύρισε πάλι στό τραπέζι, χωοίς νά 

πή τίποτα και τό δείπνο τέλειωσε μέ εύθνμία... 
Τήν ίδια βραδιά ό κύριος 'Εστεβς και ό γνιός 

τον, πήγανε μαζή περίπατο ατούς αγρούς. "Εμει
ναν πολλή ώρα εξω, όταν γύρισαν ή μητέρα τονς 
περίμενε ακόμη. 

ΤΜΗΜΑ Τ Η Σ ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ Η Σ ΚΡΗΤΗΣ 

— Γνναΐκα, είπεν δ 'Εστεβ, δείχνοντας τό 
γνιό του, φίλησε τον είνε δυστυχής. 

Ό Γιάννης δέν μίλησε πειά γιά τήν Άρλε
ζιάνα. Και όμως τήν αγαπούσε πάντα, καί τώρα 

εται, εκεί κάτω στήν έπαυλη τοϋ άρχοιι τα 'Εοβέτ... 
"Ητανε μέσα στήν ανλ.ή, μπρος ατό μαρμάρινο 

τραπέζι τό σκεπασμένο άπό τήν πρωινή δροσιά 
και άπό τοϋ νειοΰ τό αίμα, ή μητέρα ήμίγνμνη, 

μάλιστα περιοαότερον άπό ποτέ. Μονάχα ήτανε | πού μνρολογοΰαε, με τό πεθαμένο παιδί της οτήν 
πολν υπερήφανος γιά νά πή τίποτα, κάμμία φορά, 
ολάκερε; ήμερε; καθισμένος σε μιά γωνία χωρίς 
νά λέβ τίποτα κα'ι χωρίς νά κινηθή. "Αλλοτε πάλι 
άρχιζε τή δουλειά και δούλευε μονάχος τον γιά 
δέκα ανθρώπους... "Οταν έβράδιαζε επερνε τό 
δρόμο ποΰ φέρνει στήν Αγ Ιοβ και περιπατούσε ώ 
ποΰ νά έβλεπε νά φανβ ατή δύση τό κωδονοστάοι 
της πόλης. Ίότε γύριζε πίσω. Ποτέ δέν πήγαινε 
μακρύτερα. 

Όλ.οι στήν επανλη ποΰ τόν έβλεπαν έτσι λ.νπη 
μένο και μονάχο πάντα, δέν ήξενραν τί νά κάνουν 
Φοβόντονααν καμμία δνστνχία... Μιά φορά στό 
τραπέζι ή μητέρα τον τόν έβλεπε με μάτια γεμάτα 
δάκρυα και τοϋ είπε : 

— "Ακουσε, Γιάννη μου, άν τήν θέλ.ΐ); μ'^ΰλα 
αυτά θά σοΰ τήν δώσουμε... 

Ό πατέρας κατακόκκινος άπό ντροπή, έσκυβε 
τό κεφάλι... 

Ό Γιάννη; έκαμε αρνητικό σημείο και έφυγε... 
'Απά τήν ήμερα εκείνη άλλαξε τρόπο ζωής, 

κάνοντας πάντα τόν εύθυμο, γιά νά μήν κάνη 
λύπη ατονς γονείς του. Ξαναπήγε ατό χορό, στήν 
ταβέρνα, στήν αγορά. 

Ό πατέρας ελ.εγε : «γιατρεύτηκε*. Ή μητέρα 
είχε πάντα κάποιο φόβο και περισσότερο άπο άλ
λοτε παρακολουθούσε τό παιδί της... Ό Γιάννης 
κοιμότανε μαζή μέ τόν αδελφό του κοντά στό 
μέρος ποΰ είχανε τής καλαμοτές γιά τά μετάξια, ή 
κακόμοιρη ή μητέρα έβαλε τό κρεββάτι τη; κοντά 
στήν κάμαρα του;, ίσως, έλεγε, είχανε ανάγκη τά 
αχουλίκια άπ' αυτήν τήν νύχτα. 

Ήρθε τοΰ προφήτ' Ηλία, μεγάλη γιορτή οτήν 
έπαυλ,η, τό βράδυ φωταψία στό περιβόλι, ρουκέ
τες καί χορός, δ μικρότερος γνιός έκαψε τήν 
μπλούζα τον, καί αυτός ό Γιάννης φαίνονταν ευ
χαριστημένος, ήθελε νά χορέψβ καί τή μητέρα του, 
καί ή δύστυχη εκείνη έκλαψε άπό χαρά. 

Τά μεοάννχτα πήγαν νά κοιμηθούν. "Ολοι είχανε 
ανάγκη άπό ύπνο... Ό Γιάννης μονάχα δέν κοι
μήθηκε. Ό αδελφός του διηγοϋνταν πώς όλ.η τήν 
νύχτα έκλαιγε... 

Ίήν άλλη ημέρα τά χαράματα, ή μετέρα άκουσε 
κάποιο ποΰ πέρασε τήν κάμαρα της τρέχοντας. 
Είχε σαν προαίσθημα. 

— Γιάννη συ είσαι ; 
Ό Γιάννης δεν απάντησε, ανέβαινε τή σκάλα. 
Γλήγορα, γλήγορα, ή μητέρα σηκόνεται. 
— Γιάννη ποΰ πάς ; 
Ανεβαίνει στήν αποθήκη, ανεβαίνει καί έχείνη 

άπό πίσω τον. 
— Παιδί μον, γιά τήν αγάπη τοΰ θεοϋ ! 
Κλείνει τήν πόρτα μέ τόν ΰύρτη. 
— Γιάννη, Γιαννάκη μον, άποκρίαου μον. ΤΙ 

θέλεις νά κάνης I 
Ψάχνοντας με τά χέρια της ποΰ τρέμουνε ζη

τάει τήν κλειδαριά... 
"Ενα παράθυρο ανοίγει, ακούγεται ό κρότος ενός 

σώματος ποΰ πέφτει ατής πλάκες τής αυλής καί 
έπειτα τίποτε. 

Τό δύστυχο παιδί είπε. Τήν αγαπώ πολύ.. .πε
θαίνω. 

Καί όμως είνε παρά πολύ νά μήν μπορή τό μί
σος νά ακοτώση τήν αγάπη. 

Εκείνο τό πρωί, οι κάτοικοι τοΰ χωριού, ρω 

αγκαλιά. 
(ΑΙρΙιοηεβ ΰαηάβΐ) 

ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ 
Μ Ι Α Γ Ε Ν Ι Κ Η ΕΝΤΎΠίΙΣΙΣ 

τοΰσε ό ένας τόν άλλο, ποιος μπορούσε νά φωνάζη 1 Γ Ο Ι Κ Ο Ι ^ α . 

Οί παρχΛολουθ/ισχντες τοϋ; διεθνείς χγώ-
ν*ς τοϋ παρελθόντος ίτους, τους έφετεινοϋς 
άγώνκς πρδς τιμήν τοϋ Βκσιλε'ως τών Ι τ α 
λών, χ«ϊ τους προ ημερών τελειθί'ντχς Πα
νελληνίους "Ολυμπιακούς αγώνας, δέν είχαν 
οϋτε έχουν νά κατηγορήσουν τήν δραστηριό
τητα της "Ολυμπιακής επιτροπής της προε-
δρευομε'νης άπό τήν Α. Υ . τόν Διάδο/ον 
Βέβαια ό'λοι οί άνθρωποι οί εργασθέντες δια 
τήν έπιτυνιαν, τήν διαφήμισιν κα'ι,τήν ά-
διακοπον ετησίως τέλεσιν τών αγώνων α υ 
τών ποΰ εύλόγησεν ή παράδοσις ή εθνική, Ι| 
παράδοσις τοϋ πολιτισμού ήργάσθησαν πολύ 
Εκοπίασαν, έμό^θησαν, ίδρωσαν, έκουρά-

σθησαν. Και άν προχθές τά Σταδιον ήτο 
κενόν ίσως νά μή έ'πταιαν οί αποτελούντες 
τήν έπιτροπήν. "Ισως οί προ ολίγου χάριν 
τοϋ Ίταλοϋ Βασιλέως τελεσθέντες αγώνες 
να έζημίωσαν τους Πανελληνίους. "Αγώνες 
καί τότε, αγώνες καί τώρα. Καί πιθανόν ό 
κόσμος νά έβαρύνθη βλέπων διαρκώς αγώ
νας. Καί τό ενδιαφέρον του νά έκρύωσε. 

Ά λ λ ' έδώ δεν πρόκειται περί της εμπορι
κής επιτυχίας τών αγώνων. Ημπορεί καί νά 
μή συνέρρευσε πολύς κόσμος εις τους αγώ
νας αυτούς τή; εθνικής ρώμης καί ώραιότη-
τος. Τουλάχιστον άν ή καλαισθησία τών ο
λίγων προσδραμόντων εκλεκτών θεατών, 
λογίων, καλλιτεχνών, δημοσιογράφων, ώ -
ραιολήπτων... δέν έπληγώθη. Τότε ό κ. Σ. 
Λαμπροί καί οί σύν αύτώ θά ήξιζαν ενα 
φύλλον κότινου Όλυμπιακής! 

"Ο/ι! Δέν είνε ή εμπορική άποτυ/ία ποϋ 
μέ λυπεί. 

θλίβομαι μάλλον διότι ή αποτυχία τών 
αγώνων είνε αποτυχία α ι σ θ η τ ι κ ή . 

Και δεν πιστεύω νάμφιβάλλγ) κανείς δτι 
τό παρακινούν τούς Αθηναίους κα'ι τούς 
Θηβαίους καί τούς Σαμίου; καί τούς Θεσ
σαλούς καί τούς Σπαρτιάτας εις τό νά κ α -
τέρχωνται θεωροί τών "Αγώνων της ίερας 
Αλτιος ητον ή δίψα καλλονής. Δίψα καί 

Καί άν τότε προσέτρε/αν διά νά θαυ
μάσουν ωραίας στάσεις, κα'ι ωραία στήθη, 
κα'ι βραχίονας εΰγράμμους, κα'ι δρόμους 
ρυθμικούς καΐ.πηδήματχ ύπέ;ο/α, καί ά-
κοντίους βολάς γεμάτας άπό μένος 'Αρηί-
φιλον, καί δισ^οβολίκν ωσάν έκείνην πού 
ύμνιί ό ποιητής τής Όδυσσείας, άν ό Πίν
δαρος ενέτεινε τούς ύμνους του κάτω απ
τό σεμνόν φώς τοϋ Ελληνικού Ηλίου διά 
την καλλονην, τήν ιΰρωστιαν. τήν ίσχύν 
καί τήν ^ ' ΐ / χ ι κ ό τ η τ α τών ελληνικών 
σωμάτων τοτε, πόσο περισσότερον σήμερα 
ποϋ ή πικρία καί ή πεζό της καί ή βρωμε-
ρότης τής καθημερινής ζωής «ας γεμίζουν 
άπό κόρον κα'ι άπογοήτευσιν πρέπει νά τεί-
νωμεν πρός τήν ωραιότητα, αυτήν νά έκ-
ζητοϋμεν, ί ΐ α ν ά κ ε ι α ν τ ή ; παντοειδούς 
ηθικής μας καταπτώσεως ; 

-ημερον η σωματική ρώμη, ή ρώμη τοΰ 
ανθρωπίνου κτήνους δέν έ'/ει τήν άξίαν ποϋ 
ειχεν άλλοτε. Μία σχετική υγεία καί σκλη-
ραγώγησις καί φυσική δεςιότης μικρά, ενα 
μάνλιχερ ακόμη, αποτελούν τόν καλόν 
στρατιώτην. Ό Μύλων ό Κροτενιάτης ημ
πορεί νά ήτον θαυμάσιος πολεμιστής εις τόν 
Ίαπωνορρωσσικόν πόλεμον άν έζούσε έως 
τώρα κ' ελάμβανε μέρος, άλλά κα'ι πολλοί 
κοντοί καί οχι ύπερόχω; αθλητικοί Ιάπωνες 
εδείχθησαν ίκανώτατοι στρατιώται. Τά τ η -
λεβόλον, τό μάνλιχερ, τό πιστόλι, ή σημε
ρινή πολεμική παράταςις δέν έχουν καί 
τόσο τήν ανάγκην ανθρώπων όπως ό κ. Τό-
φαλος λ.χ. Καί άσθενικώτεροι άπό τόν κο-
λοσταϊον αυτόν νεοέλληνα θά ημπορούσαν 
νά μας βοηθήσουν Θεοϋ θέλοντος εις τό νά 
πάρωμεν τήν Πόλιν. 

Λοιπόν άν ή έκτακτος σωματική ρώμη 
είνε περιττή, άν κά'ποτε είνε βάναυσος, άν 
κάποτε κινεί τήν άγανάκτησιν καί τήν όρ-
γήν κα'ι τήν ίσχυράν άηδίαν τών θεατών, τί 
απομένει άλλο άπό τήν κ α λ λ ο ν η ν , τήν 
σωματικήν ΰγείαν καί καλλονην, διά νά 
έχουν σκοπόν καί άφετηρίαν των ακόμη οί 
σήμερον τελούμενοι αγώνες ; 

Τί ενδιαφέρον έχει διά τόν θεατήν τόν 
καλσίσθητον ή έπίδειςις μερικών κοιλαρά
δων, οί όποιοι μεταβάλλουν τόν εαυτόν τους 
εις πλάστιγγα ; Καί αύτη ή λεγομένη « Έ λ -
ληνορομαίκή πάλη» πόσην βαρβαρότητα 
περικλείει. Τί αναίδεια καί τί μονοτονία εις 
τάς στάσεις τών παλαιόντων .' Ώρισμένως 
δέν υπάρχει μεγαλημέρα άσχημία ΰπο τόν 
ούρανόν. Έλληνικόν μάτι δέν θά υπέφερε 
τοιούτον αίσχος. Πρός θεού: Υποτάξατε 
τό αγώνισμα αυτό εις τήν ώραιώτ/ιτα ή άν 
άδυνατήτε, απαλλάξατε μας άπό παρομοί-
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αν δοκιμασίαν. 'Εδώ δέν ίΐνβ Κ ί ρ κ ο ς ρω
μαϊκός. Είνε στοιον 'Ελληνιχ,ον. 

"Επειτα μάθετβ νά εκτιμάτε *«1 άλλως 
πως τον άγωνιοτην. Δέν άρκεϊ νά ρίψη κα
νείς τόν δίσκον καί νά περάσϊ] Ολα τά ση
μάδια. 'Εάν η κίνησις μέ την οποίαν ερρι-
ψεν ό δισκοβόλος μακράν το με'ταλλον δέν 
ίΐνε αίσθητικώς άναμάρτητος, δεν εινε κί-
νησις ώτάν έ« ίνην ποϋ άπεμαρμάρωσεν ό 
Μόρων, ποϋ Ιζησε εις τά ελληνικά γλυπτά, 
όλίγην σημασίαν ημπορεί νά ε'ν/η τό μήκος 
της βολής. 

Αποκλείσατε παν ο,τι δυσειδές άπό τό 
Στάδιον.. Διότι—π,οός Διός—κάμνετε α
γώνας ώραιότητος, ό'χι αγώνας ασχήμιας. 
Πηγαίνομεν εις τό Στάδιον ώ; εϊί ναάν καλ
λονής, 6/ι έπομε'νως δ'.ά νά γελάσωμεν με 
τά ραιβά σκέλη τοΰ ενός των αγωνιστών, 
μέ το βαρελοειδές σωματικόν σχημάτισμα 
τοΰ άλλου, *Ας βασιλεύη ή πνευματικωτέοα 
τών αισθήσεων, η ψυχικ εντελώς αύτη δε-
ς/.ότης. Καί η δρασις— εάν έ'/ετε—άς σας 
οδήγηση εις την άνεύρεσιν τών σωμάτων ε
κείνων, τών οποίων κατά τον φιλόσοοον ό 
Πλάτων έπειρατο νά μετάγγιση την θεότη
τα εις τάς τοονευτάς και καλλισχήμους πε
ριόδους τών ευγενικών διαλόγων του. 

Τό πνεϋμα, πρό παντός, άς είνε οδηγός 
είς τους αγώνας αυτούς τοϋ σώματος. Διότι 
ή ώραιότης είνε 6,τι πνευματικώτερον επά
νω είς τό άνθρώπινον σώμα. Τό πνεϋμα ζω-
οποιεϊ. 

Καί, όπως είπα και άλλοτε, τό πνεϋμα 
δεν είνε ό κ. Τόφαλος, ούτε ό Παναγής 
Κουταλιανός. Τό πνεϋμα, πνεϋμα είνε. 

ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ 

ΓΑΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ 
Σας βεβαιόνω πώς δεν θέλ.ω νά πώ τίποτα κακό 

γιά τ'ις γάτες ! θά έχανα βέβαια πολλούς εχτρούς, 
αρχίζοντας άπό τη γρηά υπηρέτρια μον καί φθά
νοντας ατόν Δονμά ή τόν άβ 01ι β Γ V ί 11 β, και 
πάντα έχει κάνεις πολλούς άγνωστους εχτρούς χω
ρίς να λογαριάαη εκείνους ποϋ ξέρει. 

Ανάμεσα δμως όλων τών τόσων επαίνων ποϋ 
λ.έγονται γιά τις γάτες, χαι οί όποιοι αν έξετάοβ 
χάνεις την σχέσιν τοϋ γάτου με τους άνθρώπονς 
θά τούς βρβ πολύ χαρακτηριστικούς γιά την επο-
χήν, θά σας διηγηθώ ένα περιστατικό προσωπιχό. 

Και θέλω πολύ νά οάς τό παρουσιάσω μέ τρό
πον ώραΐο χωρίς νά δυσαρεστήσω κανένα ! αλλά 
φοβούμαι πώς δεν θα τό καταφέρω και ονλλογί-
ζουμαι νά σωπάαω' άλ.λά δεν πυέπει, δεν μπορώ 
νά κρατηθώ, είμαι σαν εκείνες τις κακές γειτό
νισσες, ποϋ άμα μάθουνε ένα μυστικό της γειτο
νιάς πρέπει και νά το πουν· 

"Ε λοιπόν ! νομίζω πώς οί γάτοι δεν πιάνουν 
ποντίκια ! 

Ακριβώς αύτη εινε ή οκέψις μου πώς δεν 
πιάνουν ποντίκια /—Καί δεν είνε γνώμη αφηρη
μένη σαν εκείνες ποϋ μπορεί νά εχι; κανείς γιά 
την πολιτική, γιά ένα ρήτορα. Τό εναντίον είνε 
γνώμη βεβαία, οριστική, βαθειά, τήν οποίαν έχω 
τριάνια το'ιρα χρόνια και τήν οποίαν έαχημάτισα 
δταν ήμουνα σχεδόν δέκα χρόνων και δχι έτσι σιά 
χαμένα, δπως γίνεται γιά μερικές άλλες, άλλ' έ
πειτα άπό πολλές παρατηρήσεις, άπό πολλά πραγ
ματικά συμβάντα καί πράξεις γάτων, οί όποιοι 
έχουν δλην τήν ελευθερία νά κάμουνε δπως τούς 
αρέσει. 

Εκείνη τήν εποχή ήμουνα ίνας μικρός μάγκας 
καί πήγαινα ατό σχολείο τοϋ χαιριοϋ, μέ τήν αάχκα 
μέ τά βιβλία μου κρεμασμένη στον ώμο. "Η γιά 
νά είμαι πολύ ακριβής ατά σχολεία γιατί μοίραζα 
τόν καιρό μου μεταξύ τοϋ δημοτικοϋ σχολείου καί 
τών μαθημάτων τοΰ γέρου εφημερίου. Στο σχο
λείο μάθαινα ορθογραφία κα'ι τις τέσαερες πράξεις 
της αριθμητικής, ένφ ό εφημέριος μοΰ έδειχνε 
τις ομορφιές της γλώσσας τοϋ Βιργιλίου, καί μοϋ 
έδεινε νά αποστηθίζω τούς κανόνες της γραμματι
κής, φαίνεται δμως πώς δέν έκανα μεγάλαις προό
δους γιατί έπειτα άπό δύο χρόνια δέν ειχα κατορ
θώσει νά φθάσω στήν τρίτην κλίαιν.—Είς τοϋτο 
ενθννόμεθα καί οί δυό μας γιατί καί οί δύο δέν 
βιαζόμαστε καί πολύ.—"Επειτα ό εφημέριος είχε 
καί πολλές άλλες ποιο σπουδαίες δουλειές άπό τό 
μάθημα μον της γραμματικής. "Εχτιζε μιά εκ
κλησία, μέ συνεισφορές, καί σας βεβαιόνω πώς 
δεν ήτανε εύκολο πράμα ! Καί πολλές φορές, άμα 
μάλιοτα έβλεπε πώς δέν ήξερα τό μάθημα μον, 
πριν άπό τό τέλ.ος έφευγε γιά τό χχίριό τον, καί 
με άφινε στήν φροντίδα της γρηάς υπηρέτριας 
τον Ροζαλίας. ' 

Κα'ι μέ δλην αυτήν ιήν φλυαρία εξέχααα τήν 
Ιστορία τοϋ γάτου. 

— Αμέσως θά σας τήν διηγηθώ. 
Ή Ροζαλ.ία δεν είχε πλέον μαλλιά, είχεν Ινα 

μονάκριβο δόντι κατάμαυρο καί ήτανε φοβερά ά
σχημη ποϋ νά κάνχ) φόβο, αλλά ήτανε πάρα πολύ 
καλή. Μοίραζε τήν καρδιά της, τή γεμάτη άπό 
θησανρούς αγάπης μεταξύ δύο όντων πολναγαπη-
τών, τοϋ κυρίου της, τοϋ κυρίου Εφημερίου, ή 
τοϋ ΜοαΙΙε τον γάτου της. Και τώρα αρχίζει καί 
ιστορία μον. 

Δέν είδατε βέβαια πολλούς γάτονς σαν τόν ΜοίΐΙΙε. 
Περιποιημένος, παατρικός, καλοχορτασμένος άπ'δ-
λ.α ποϋ άγαποϋαε. Καί ούτε ένα ψϋλο Ι Τόν περι

ποιόμαστε ή Ροζαλία κα'ι εγώ μόλις έφευγε ό εφη
μέριος, καϊ άφοϋ τοϋ κάναμε τήν τουαλέττα τον, 
τον βάζαμε νά κοιμηθβ μέσα α' ενα πανέρι μ' ένα 
μαξνλάρι ποϋ χιΰ είχε φτιάσει ή Ροζαλία επίτη
δες, γϊά νά μην κουράζεται. — Κα! ό κύριος ΜουΙΙβ 
ήτανε πολύ ευχαριστημένος. Μ' δλην αύτη χήν πε-
ριποίηαιν δεν είχβ γεράσει αν καί ήτανε σχεδόν 
πέντε χρόνων ήτανε σα* μικρό γατάκι. "Επαιζε ώ
ρες ολόκληρες μ' ενα φελ.ό δεμένο μ'ενα σπάγκο 
καί μ' αυτό τόν διασκεδάζαμε δταν δεν άναπανουν-
ταν. "Επειτα έτρωγε κάτι καί ξαναγύριζε ατό πα
νέρι του, ή αν ό χαιιός ήτανε καλός ξαπλόνουν-
ταν στον ήλιο ατό περιβόλι. 

Μίαν ήμέραν κάθοννταν εχαι στήν αγαπημένη 
τον θέσιν, μέ χή ράχη γνριαμένη σχόν τοίχο μέ χά 
μπραχινά πόδια ξαπλ-ωμένα πάνω στήν άμμο μέ χά 
μάτια μισοκλεισμένα. Μας κύχχαξε χήν Ροζαλία 
καί εμένα, ποϋ ψάχναμε γιά μενεξέδες. Ξαφνικά 
πετάγεται, καθώς πλησίασα σε μιά ρίζα, ένας πον
τικός κατατρομαγμένος, πηδάει έξω άηό ιής πρα
σινάδες καί μέσα στήν τρομάρα χον τρέχει κατ' 
ευθεία προς τό μέρος τοϋ ΜοιιΙΙΟ, χωρίς νά δι] χά 
λαμπρά μάτια του ποϋ τόν κντταζαν. 

Ενόμισα πώς χάθηκε, τόν είδα μέ τή φαντα
σία μου σκοτωμένο, φαγωμένο ! Γιατί πετάχτηκε 
πάνω στά πόδια τοϋ γάτου. Καί ξέρεχε χί εγεινε; 

Ο ΜοίιΙΙβπ ταραγμένος πήδησε ά.τό χήν θέσιν 
χου, καί έφυγε α' ένανχία διενθννσιν άπό τόν πον-
χιχο μέ χέτοιο χρέξιμο, ποϋ τά νύχια τον πετούσανε 
τήν άμμο πίσω τον χαι ποϋ τόν ακούγαμε ι ά λα-
Χ'ΐνιάζ]]. Δέν σταμάτησε παρά σχό χαχώφλι χής 
κιινζίνας, μέ χήν ούρα φονακομένη καί χρομαγμέ-
νος ακόμα ! ι 

Ί'ί κόπους χάναμε με χήν καλή ανχή Ροζαλία, 
γιά νά χόν σννεφέρονμε άπό μιά τέτοια σνγκίνη-
αιν !—Άλλα τι άδικο; φόβος/ 

Βλέπετε λοιπόν πώς δέν είνε ατή φύση χών γά
των νά πιάνονν τονς ποντικούς, καί αν αντό γίνε
ται καμμιά φορά, γίνεται γιά νά παίξοννε ή &λ· 
λοίμονον I άπό τήν φοβερή πείνα. 

( ΟηηϊβΒβί-ϋαηιοΙ) 

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 
ΕΝΟΣ Τ Ρ Ξ Α Α Ο Υ 

(Ρωσαική φιλολογία. Έκ τών τον ΟοαοΙ) 
3 Όκτωβρίου 

Κάτι περίεργον μοϋ συνέβη σήμερον. ' Ε σ η -
κώθην τό πρω ί αρκετά άργά χαί ή ρώτησα τ ή ν 
Μαύραν, δταν αού έφερε τ ι ς απάτες μ.ου νά αού 
ε ί π η τ ί ώρα ε ίνε . 'Κνδύθηκα γρήγορα, ευθύς ώ ; 
μοϋ άπήντησεν ότι ήτο δ ίκα . "Ομολογώ δτι δεν 
ήθελα νά πάω είς τό ύπουργεΐον, διότι εί'ςευρα 
μέ τ ί μούτρα 6ά μέ έδέ /ετο Ό ταημανάρχτ ,ς μου. 
Ά π ό ημέρας τώρα μού λ έ γ ε ι : Τ ί είνε αδελφέ , 
αυτές ή παραδοξολογίες σου. Κάποτε κάμν=ις σαν 
δαιμονισμένος άλλοτε π ά λ ι ν μπερδεύεις είς τ έ -
τοιον βαθμόν μίαν υπόθεσιν ποϋ ούτε ό Σατανάς 
δέν ημπορεί νά τ ή ν ξεμπερδεύση. Γράφεις του ; 
τ ίτλους μέ μ!χροσχοπιχούς /αοαχτήρας χαι δεν 
βάζεις οότε αΰςοντα αριθμόν, οϋτε ή μ ε ι ο μ η ν ί α ν » . 

Ό παληάνθρωπος μέ ζηλεύε ι διότι χάθηααι 
είς τό γοαφεϊον τοϋ υπουργού χαι ξύω τά μολύ
βια της έξοχότητός του. Λέν Οά έπή^α ινα λοιπόν 
σήμερα είς τό ύπουργεΐον, αν δέν ή λ π ι ζ α νά συ 
ναντήσω τόν ταμίαν χαι νά τόν καταφέρω τόν 
βρωμοεβραϊον αυτόν νά μού π λ ή ρ ω σ η χάτι από 
τόν μισθόν μου . *Αν και εύκολώτερο< εινε να 
ϊλθγι ή συντέλε ια τού κόσμου, παρα νά σού δωση 
αυτός κάτι τ ι . "Ακαμπτο σκυλλ ί ! Κα'ι όμως είς 
τό σπ ίτ ι του τρώει μπάτσες άπό τ ή ν μαγε ίρ ισ-
σάν του καϊ όΆος ό κόσμος τό ξέρει. Δέν β λ έ π ω 
είς τ ί χρησιμεύει νά ΰπηρετή κανείς είς ένα ύ 
πουργεΐον, άφοϋ δέν 'έ^ει καμμίαν εύκολίαν . 

' Β ν ώ είς τά πολ ι τ ικά γραφεία χαί είς τά τ α 
μεία τά πράγματα είναι όλως διόλου διαφορετικά. 
Ό ενας κάθεται είς μίαν γων ίαν καί δέν κάμνε ι 
άΆλο παρά νά μαυρίζη τό άσπυο χ « ρ τ ' . Τό φραχο 
του είναι άχάθαρτον, ή κεφαλή του ά ι χ η μ η , ώ 
στε οΰ'τε νά πτύσης δέν θέλε ις , αλλά ίδε τί περ -
ν ι ι . *Αν τού πάης δώρον ενα ώραϊον δοχεΐον, θα 
σού ε ί π ή δτι τέτοια δώρα πηγα ίνουν είς τούς ι 
ατρούς. ' Α λ λ ά στε ίλε ενα ζευγάρι άλογα ή μίαν 
άμαξαν ή μίαν γούναν τριακοσίων ρουβλίων. "Α
μέσως σού γλυκομ ιλε ί κα'ι σού φέρεται μέ μ ε γ α -
λην εύγένε ιαν . 

Α λ ή θ ε ι α ή ίδιχή μας υπηρεσία γ ίνετα ι πολύ 
καθώ; πρέπει . ' ΙΓπάρ/ει εις τά γραοεΤα μας τόση 
καθαριότης πού θά τ ή ν έ ζ ή λ ε υ ε κ α ϊ ό γενικός δ ι -
ο ιχητής. Τά τραπέζ ια είναι άπό έβεννον καί οί 
υ π ά λ λ η λ ο ι δέν λέγουν ποτέ σύ . 

Ένδύθην ένα παλαιόν έπανωφόρι κα ί επήρα 
όμπρέλλαν διότι ή βροχή έ π ι π τ ε ραγδαία. ΟΙίτε 
ψ υ χ ή δέν ήτον είς τόν ορό μον. Μόνον μερικές 
γργ,ές,σκεπασμένες αέ τό άνάποδον μέρσς τού φο
ρέματος τ ω ν καί κάτ ι ρώσσοι έμποροι καϊ μ ε -
σ ΐτα ι . 

Μόνον ένα τσινόβνικο συνάδελφον μου α π ή 
ντησα καί τοΰ ε ί π α : Α", περιστεράκι μουΙ δέν 
πάης είς τό ύπουργεΐον παρά τρέχεις ' π ί σ ω από 
τό κορίτσι αυτό καί θαυμάζεις τά ωραία ποδαρά
κια του . Τί ζώον αυτός ό συνάδελφος μου δέν ό-
τισΟοχωρεΐ ού'τε πρό τ ώ ν α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν . Φθάνει 
νάπεράση μία γυναίκα χα'ι αμέσως τό δίχτυ του 
είς ένέργειαν. Έ ν ώ έσυλλογιζόμην αυτά , νά χαί 
στάματα μ ία άμαξα εμπρός είς ενα εμποριχόν 
Τήν άνεγνιόρισα αμέσως . 1 ΓΗτο ή άμαξα τοϋ υ 
πουργού μου. 

' Α λ λ ά τ ! ζ η τ ε ί εκείνος είς τά μαγαζε ιά , εσκέ-
φθην . Θχ είναι ή κόρη του, χωρίς άλλο . Έ σ τ ά -
θηχα είς τόν τ ο ϊ / ο ν χαί έπερίμενα. "Ενας λακές 
ήνοιξε τ ή ν πόρτα της αμάξης καί εκε ίνη έ π έ τ α -
ξεν άπό μέσα 'σάν πουλ ί . 

Έ κ ύ τ - α ξ ε δεξιά καί αριστερά καί ελαμψεν ό 

κόσμος . . . Θεέ μου καί Κύριε, τά ι ί χ α εντελώς 
χαμεναί Γ ι α τ ί να τ ή ν απαντήσω μίαν ήμέραν 
βροχής! Καί ύστερα, λέε ι , α ί γυναίκες δέν έχουν 
μανιαν διά τά κουρέλια. Δέν μέ άνεγνώρισεν . 
' Α λ λ ά χαί έγω επίτηδες έκούφθηκα δσο' η μ π ο 
ρούσα περισσότερο, γ ιατ ί ε ίχα ένα βρώμικο έ π α 
νωφόρι καί όλως διόλου παλαιάς μόδας. Τώρα 
φορούν τά έπανωφόρια μέ μεγάλους γιακάδες καί 
ό ίοικός μ ι υ ήτο κοντός. "Επε ι τα καί τό ύ φ α 
σμα ητο άρκετα φΟαρμένον. 

Τό σκυλάκι της δέν έπρόφθασε νά έμβη ε ί ς τ ό 
εμπορΓκόν χαί έμε ινεν είς τόν δοόμον. Τό γ ν ω 
ρίζω" ό/ομάζεται Μ ι τ ζ ή . Μιά σ τ ι γ μ ή δέν ε ίχε 
περάση καί ακούω μίαν φ·.>νίτσα. Καλ ' ήμερα, 
νΐ ιτζή ' . 

Να ένα περί ιργον σ κ υ λ ί . Ποίος θά τό έπί -
στευεν . 'Ενώ έβλεπε ακόμη τό σ κ υ λ ά κ ι , νά χα! 
παρουσιάζωνται δύο χυρίαι ή μ ία νέα καϊ ή ά λ λ η 
γρηά χαί μόλις ε ίχαν περάσει ακούω ι ί ς τό π λ ά ι 
μου: "Εχεις λάθος Μ ι τ ζ ή . Καί ίδού ή Μι τζή νά 
μυρίζεται τό σ κ υ λ ά κ ι , πού ακολουθούσε τις δύο 
άλλες κυρίες. "&1 ε ί πα μέ τόν εαυτόν μου! δχι 
βέβαια, δέν ε ίμαι μεθυσμένος, γ ιατ ί αυτό μού 
συμζα ίνε ι πολύ σπαν ίω» . 

Οχ», Π ιστή , έχεις άδικον νά τό π ι σ τ ε ύ η ς , 
έςηκολούθησε. Καί είδα μέ τά μάτια μου καί 
άκουσα μέ τ ' αύτ 'ά μου δτι ή Μ ι τ ζ ή ώμ ιλούσε . 
«"Ηι ιην , απήντησε τό άλλο σκυλάκ ι , γ ά π , γ ά π , 
πολυ άοοωστο· 

"Ομολογώ, δτι έ ς επλάγην πολύ νά ακούω τά 
σχυλά<ΐχ αυτά νά ομιλούν σάν άνθρωποι, ά λ λ ' 
οταν έσχέφνην καλλ ίτερα , έπαυσα νά παραξε-
νεύωμα ι . Α λ ή θ ε ι α είς τόν κόσμον, συμβαίνουν 
αχόμη πείό θαυμάσια πράγματα . Λ έ γ ο υ ν , ό*τι 
είς τ ή ν ' Α γ γ λ ί α ν ενα ψάρι έπέταξε μίαν ήμέραν 
άπό μέσα άπ· τό νερό καί έπρόφερι δύο λέξεις 
είς μίαν γλώσσαν τόσον παράξενον, ώστε έπ ί 
δύο ε τη δλο: οί σοφοί προσπαθοϋσιν νά τ ή ν ε ξη
γήσουν , χωρίς νά τό κατορθόνουν. 'Εδιάβασα 
ακόμη είς τάς εφημερίδας τ ή ν ίστορ'.αν τ ώ ν δύο 
αγελάδων , όπου έμβήκαν είς ένα μαγαζ ί κ / ί 
έ ζήτησαν ενα φούντι τσά ϊ . 

Ά λ λ ' ομολογώ δτι ή 'έκπληξίς μου ηύξησεν 
ακόμη περισσότερον δταν ή Μητζή ε ίπε : «Σοϋ 
έγραψα, Π ιστή , καί φα ίνετα ι , δτι β Π . λ κ ά ν δέν 
έφερε τό γράμμα μου » Τί διάβολο ! είς δλην 
μου τ ή ν ζ ω ή ν δέν ε ίχα ποτέ ακούσει δτι τά 
σκυλιά γράφ»υν. Μόνον ένας άνθρωπος κα'ι π ά 
λιν ευγενής , ημπορεί νά γράφη καλά . Εινε α λ ή 
θεια οτι μερικοί έμποροι κα'ι ακόμη μερικοί σ κ λ ά 
βοι γράφουν καμμίά φορά" άλλα τό γράψιμόν 
τ ω ν ε ίνε πολύ συχνά μηχαν ικόν , χωρίς κόμματα 
χαί τελε ίας καί καμμίαν κ α λ ^ ι έ π ε ι α ν . 

"Εμεινα λοιπόν έκπληκτος . Ά π ό ολίγον τώρα 
καιρόν άρχισχ νά ακούω κα'ι νά β λ έ π ω πράγματα , 
τά όποια έως τώοα κανείς άλλος ού'τε ε ίδεν, 
ού'τε ήκουσε. Θά ακολουθήσω, ε ίπα μέ τόν νουν 
μου, τήν μικράν αυτήν σκυλλ ίτσαν καί θά μάθω 
πο?ά είνε καί τ ί σκέπτε τα ι . 

Ά ν ο ι ξ α τ ή ν όχπρέλα μου καί ήκολούθησα τάς 
δύο κυρίας μέ τ ή ν σκυλίτσαν . Πέρασαν τ ή ν Γο-
ροκοβαία, τ ή ν γ-φυοαν Κοκούσκιν, έγύρισαν τ η ν 
Μαντσανοκά'ίαν κα'ι εστάλησαν εμπρός είς ένα μ ε 
γάλο σ π ί τ ι . Γνωρίζω τό σπ ίτ ι αυτό, κάθεται ό 
Ζβερχώφ έδώ, είπχ μέ τόν εαυτόν μου. Τ ί σ π ί τ ι 
Θεέ μου! Καί τ ί κόσμος καί κοσμάκης κάθεται 
έδώ! Πόσες μαγείρισσες καί πόσοι χωρικοί" και 
οί συνάδελοοί μου οί υπάλληλο ι είναι σοριασμε-
νοι έδώ αέσα ό ένας άπό ' π ά ν ω άπό τόν άλλον . 
Ά λ λ ' έδώ κάθεται κχ! ένας φίλος μου ό όποιος 
πα ίζε ι θαυμάσια σ ά λ π ι γ γ α . Α.ί κυρίαι άνέβησαν 
εως τό πέμπτον π ά τ ω μ α . Καλά, έσκεφθην" οεν 
θά ποο^ιορήσω σήμερον περισσότερον θα σ η 
με ιώσω τό μέρος καί μέ τ ή ν πρώτην ευκαιριαν 
ή ανάγκην θά τό ενθυμηθώ. 
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(Συνέχεια) 
τΗιο Ανάγκη νά λάβω δεντέραν σνζογον' 

6 εντυχης βίος της Κεράσι, νπεδανλιζε τάς 
ορμάς τών νεανίίων καϊ πολλών ίχουοών 
ϊχνη τινά ακόμη νεότητας. "Ωφειλανά εκλέ
ξω, ουδεμία αυμπά&εια με εί'λκυε' Ιοκε-
φ&ην δτι δσον νέα είνε ή κόρη, τόσον εν-
κολώτερον &ά την έμόρφωνα και ϋά ιην 
καθιστούσα πιστην καί άφοσιωμένην, ώς 
Ικ τούτου εξέλεξα μίαν νεωτάτην, της ό
ποιας δμως ή καλονη ήτο μακράν της συμ
παθητικής φυσιογνωμίας της άτυχους Κε-
ρχσι, άλλά δυστυχώς καϊ ή ψυχή της ώ-
μοίαζε της μορφής της. 

ΕΙς τό πυκνότερον μέρος τοΰ δάσους, 
υπό τόν κορμόν δρυός πανάρχαιας, είχον 
λάκκον ίντός τοϋ όποιου ίφόλαττα πάντα 
τά πολύτιμα μον. Εις τήν διά&εσιν της Κέ-
λης, της νέας συζύγου μου, άφισα τά μεχάλ-
λινα καϊ υάλινα κοσμήματα καϊ τά παντός 
είδους υφάσματα. Τό πρώτον ετος παρήλ-
ΰ-εν Ιν αχετικϊι εΙρήνη καϊ ευδαιμονία." βα-
ρύνονς ή μάλλον βλακώδης, ανεπίδεκτος 
μορφώσεως, πείσμων, ζηλότυπος, ή Κέλη 
ήρχισε νά δυσανασχετη διά τάς απουσίας 
μου, αΐανες κατ'άρχος ίγένοντο κατόπιν μα
κρών διαλειμμάτων καϊ έπειτα ολίγον κατ' 

ολίγον συχνότεραι. Μολονότι πάντοτε της 
εφερον κάτι τι της αρεσκείας της, μέ ύπεδέ-
χετο με γρίνια, με παράπονο, μέ πεισματώ
δεις έναντιώσεις καϊ πολλάκις μέ ήνάγχασε 
νά μεταχειρισθώ κατ' αυτής τά βάρβαρα 
μέσα τών αράβων. Ανιά τήν ενχαρίοτοχητ 
περισσότερον άπό τάς θωπείας καϊ εγκαρ
δίως μέ ευχαριστεί καϊ ίγένετο ήμερος, εΰ-
πειθής καϊ φιλόφρων. Τοιούτος βίος μοϊ 
ήτο αφόρητος, μοϊ υπενθύμιζε ίτι περισσό
τερον, τήν γλυκύτητα, τό ίπαγωγόν της α
γαθής μου Κεράσι. ΑΙ άπουσίαι μου Ιγέ
νοντο μακρύτεροι καϊ ή διαμονή μου Ιν τβ 
έα-ία. βραχυτέρα. Μετά πάροδον καιρόν τι
νός, παρετήρηαα δτι μέ νπεδέχετο μετά 
περιασοτέρας φιλοφοοαύνης καϊ τήν καλύ-
βην εϋριακον καθαοωτέραν, αυτήν δέ εύπει-
θεοτέραν και μάλλον ιλαράν. Μίαν ήμερα*, 
κατά τήν Ιπάνοδόν μου, μοϊ λέγει γελώσα, 
διι μοϊ εχει ετοιμον κληρονόμον. Ή εΐδηιις 
αντη ουδόλως μέ αννεκίνηαε,δένήξεύρω διατί, 
Ινώ ή μεγαλειτέρα μου λύπη ήιο άλλοτε 
δτι ή Κεράσι δέν μοϊ άφιαε κληρονόμον. 
Τήν Κέλη οϋτε Αγαπούσα, οϋτε ήιο δυνα
τόν ν αγαπήσω. Έξηκολούθουν τήν αυτήν 
ζωήν Ιγέννηοεν υίόν, άλλ' όπ'υν τέρας ί 
Τό δυσμορφώτερον τών αράβων" οφθαλμοί 
πύρινοι, χείλη παχέα, ρϊς πλατεία, κεφαλτ) 
κωνοειδής, πόδες στρεβλοί, χρώμα αόρι
στον. Μόλις έρριψα τά βλέμματα έπ' ανιόν 
καϊ τ' άπέσιρε-ψα μετά φρίκης. ΑΙ άπουσίαι 
μου διήρκουν έκτοτε πολυ περισσότερον, 
καϊ πάντοτε επέστρεφα μέ καρδίαν τεθλιμ-
μένην καϊ βαρυαλγοϋααν. Ή καλύβη μον 
μοϊ ενέπνε άπέχθειαν, ό πόθος της διά παν
τός άποιιακρύναεώς μον, έγένετο δχι μόνο* 
ζωηρότερος άλλά καϊ ίπιτακτικώτερος. 

ΕΙχον ακούσει κατά τινα Ικδρομήν μον 
ήν εϊχον επιχειρήσει είς άπωτέρας χώρας, 
διι καραβάνι έκ πολλών εκατοντάδων αν
θρώπων έ*μελλον νά Ιπιχειρήσωαι ίκστρα-
τείαν καϊ απεφάσισα νά μεταβώ νά αναχω
ρήσω μέ ανιούς, Τό καραβάνι έμελλε ν* 
αναχώρηση τήν τετάρτην αελήνην άπό της 
εποχής εκείνης" επέστρεψα δθεν ζωηρός καί 
αποφασισμένος καϊ έσκεφθην νά διέλθω 
της θέσεως έν ή εΐχον τήν κρύπτην μον. 
Πλησιάαας εκεί εϊδον άνασκαμένον τό έδα
φος, ό λάκκος ήτο κενός! 

Σκοιοδυνία μέ κατέλαβε, έλιποθύμησα..* 
άμαάνέλαβα τάς αίσθήαεις, ήιο πλέον νύκτα" 
έψαυσα τόν λάκκον μέ τάς δύο χείρας, καί 
έστέναξα, ατεναγμόν άνακουφίσεως, ο ί δά
κτυλοι μον αυνήντησαν τρεις μικρούς λίθους, 
ήσαν οί άδάααντες τούς όποιους εΐχον εκεί, 
καϊ τούς όποιους ή εκ της βίας οί κλέπται 
άφιααν, ή τούς περιεφρόνηναν μηδεμίαν 
άξίαν άποδόσαντες. Βεβαίως,ή απώλεια μον 
ήτο μεγάλη, άλλ' οί αδάμαντες, έκτακτου 
μεγέθονς μέ παρηγόρησαν κάπως... Τούς 
!>τύλιξα εντός υφάσματος, τό όποιον περιέ-
βαλλον εις τήν όαφήν. "Ελαβον κατόπι* 
τήν όδόν της καλύβης μου, έκεΐ νέα εκ-
πληξις.,.ή καλύβη κενή, οϋτε Κέλη, οΰιε 
υίός ύπήρχον.,.Ήρώτησα γείτονας, μ'έγέ-
λασαν κατά πρόσωπον καϊ μοϊ εϊπον δτι 
πρό ήμερων ειχεν αναχωρήσει μέ ενα 
άραβα.... ευχαρίστησα τόν Θεόν, δτι μέ 
άπήλλαξε τοϋ τέρατος εκείνον. 

Κατ'ανάγκην εγκατέλειψα τήν Ιδέαν τής 
αναχωρήσεως μον, άναλαβών έκ νέον τ& 
έργον τό κοπιώόες νά αποκτήσω περιον-
αίαν. Ή άθλια Κέλη, μέ είχε παραμονεύσει 
καϊ έ*ααθε τό μέρος τό καλύπτον τόν &η~ 
σαυρόν μου. 

Περιεφερόμην έκτοτε τήδε κακεϊαε, αγο
ράζων, πωλών, ά*ταλλάοσων, διατηρώ» 
φιλίαν μέ δλας τάς φυλάς καϊ σπουδάζω* 
τόν τρόπον καϊ τούς τόπους δι'ών ήδυνά-
μην νά διέλθω ϊνα πλησιάσω πρός τήν •θά
λασσαν. 

'Θ θείος τής Κεράσι, είχε πρό πολλον 
αποθάνει, ϊμενα πλέον μόνος" ολίγον κατ' 
ολίγον αί άπουσίαι μου έγένοντο συχνότεροι 
καϊ μάλλον διαρκείς, έπϊ τέλους εγκατέλειψα 
διά παντός τήν φυλήν έκείνην καϊ χωρίς νά 
εγκατασταθώ πουθενά, έν διαστήιιατι τριών 
έιών, διά διαμονής κατά τό μάλλον καϊ ήτ
τον μακράς είς διάφορα μέρη, διά κόπω* 
πολλών καϊ κινδύνων μεγάλων κατώρθωαα 
νά φθάσω εις τι μέρρς, [έκ τοϋ όποιου τέλος 
πάντων, ή θάλασσα μακράν προσέβαλλε τά 
βλέμματα μον. Ή χαρά μον ανέκφραστος/ 
ένόμιζα δτι έξαναγεννήθην1 &ν εϊχον πτερά, 
διά μιας πτήσεως, θά έπιπτον νά βυθισθώ 
εντός τών κυμάτων της ! | Έπροχώρουν μί 
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καρδίαν περίχαριν καϊ μέ βήμα έλαφρόν" 
άνεμνήσθην τής εποχής καθ' ήν έπϊ τής αα-
κολέγας επλεον παρά τάς άκτάς τών νήαων 
τής Ελλάδος καί ώς όελφίν έκνλιόμην έπϊ 
τον όφροϋ των υδάτων της. Έν τοοοντφ 
εβαινον δρομαίως προς καλύβας, παρά τή 
παραλία. Μετά μεγάλης μον εκπλήξεως εϊ-
δον δτι οί κάτοικοι αντών ήσαν δμοιοι με 
εκείνους με τονς δποίονς έζησα τόσα ϊτη' 

Ώφείλω νά σημειώσω ενταύθα δτι είχον 
τοαοΰτον αννοικειωθή με τά ήθη τών κα
τοίκων τής ίρήμον,δτι δ ήλιος είχε τοσούτον 
μεταβάλλει τήν χροιάν τον δέρματος μον καϊ 
εϊχον μάθει τάς διαφόρονς διαλέκτονς τών 
μερών εκείνων, ώστε ήδννάμην νά σννδια-
λεχθώ μόνος, με οίανδήποτε φνλήν. Δι'αντό 
εμαθον καί Ιβεβαιώθην δτι ή θάλασσα τήν 
οποίαν ίβλεπα ήτο απλή μεγάλη λίμνη, άπε-
γοητεύθην ίντελώς. Φοντααθήτε τήν άπελ-
πιαίαν μον, ίνφ Ινόμιζον δτι ίβάδιζα πρός 
τήν πατρίδα μον, τά βήματα μον με ώδή-
γονν είς τά ίνδότερα τής Αφρικής, με ά-
πεμάκρννον τής 'Ανϋώς καϊ τών προσφιλών 
γονέων μον' έπεσα ίπΐ τον Ιδάφονς σχεδόν 
αναίσθητος... τ / νά κάμω ; τί νά γίνω ; 
Μόνον μέσον μοί ίμεινεν ή υπομονή, μόνη 
παρηγοριά ή καλή μον υγεία καί τό άκμαίϊον 
ετι τής ηλικίας μον. Απεφάσισα νά έργα-
σί)ώ, νά κοπιάσω Ικ νέον καϊ νά λάβω με
τά καιρόν, άντιθετον διεύθννσιν. "Εμεινα 
με Ικείνονς τούς κάλους κατοίκους τής λί
μνης, έπϊ τινας ημέρας, εξετάζων δε αντούς 
έπιτειδίως, ίμαθον διι προχωρών πλαγίως 
τον ήλίον, θά ϊφθανον εϊς μεγάλην καϊ 
πλοναίαν πόλιν, δπον ευκόλως θά ελάμβα-
νον άρχουσας πληροφορίας, προς ίπίτενξιν 
τον σκοποΰ μον. Έπϊ τών μονοξύλων των, 
οί κάτοικοι Ικεϊνοι ήλίενον καϊ διά τής αν
ταλλαγής τών Ιχθύων των έπρομηθεύοντο 
τά ελλείποντα αντοϊς χρειώδη. Τοϊς έδίδαξα' 
ενκολώτερον τρόπον τοϋ άλιεύειν, δποος καϊ 
διάφορα δολόματα, διά τών οποίων ϋλαβον 
ώς άμοιβήν, αρκετός ζωοτροφίας, διά τήν 
νέαν μον έκδρομήν. Μοϊ ήτο πλέον αδύνα
τον, νά μέσω έπϊ τόπον, ήσθανόμην μίαν 
άχάθεκτον ανάγκην κινήσεως, πόθον νπερ-
βολικόν, νά ίπανίδω τόν τόπον τής γεννή
σεως μον ή τουλάχιστον μέρος, μιμνήσκων 
μοι τήν πατρίδα μου, τήν εΙκόνα αυτήν τής 
'Ανθώς. Ουδέν ηρκει νά χαλιναγώγηση τήν 

δρμήν Ικείνην τής ψυχής μου" φοβερά νο
σταλγία με κατέλαβε, ή Ιλπϊς καϊ ό κόπος, 
ήδύναντο μόνοι νά καταβόλλωσι τήν άθυμίαν 
μον, κατά αννέπειαν έσπευσα νά λάβω πά
λιν την όδόν τήν πρός τήν ποθητήν θά
λασσαν. 

Τώρα τί μοϊ σννέβη, δποίονς τόπονς 
διήλθον, όποίονς κινδύνους διέτρεξα, οσά
κις ή πεΐνα, ή δίψα, δ κόπος με έφεραν 
είς άπελπισίαν, ποσάκις ή βροχή, αϊ πλημ-
μνραι με κατέκλεισαν ίντός άντρου, δπον 
νπέοτην τάς σκληρότερος βασάνους, δεν δύ
νομαι νά περιγράχρω, διότι ώς εϊπον καϊ 
προηγουμένως, δεν έπέραοε ποτέ άπό τόν 
νουν μον, δτι θά (γραφα μίαν ήμέραν τόν 
βίον μον. 'Η τόλμη καϊ ή ψνχραιμία μον, 
με έσωσαν πολλάκις άπό τούς όνυχας άγριων 
ϋηρίων, ή γνώσις τών πονηριών τών κα
τοίκων τής έρημου, μέ έκαμε ν' αποφύγω 
τάς παγίδας των. Εϊ'ς τινα μέρη Εμεινα 
ημέρας, είς άλλα μήνας καϊ οϋτω μετά πα-
ρέλευσιν σχεδόν ϊτους έφθασα είς μίαν πό
λιν μεγάλην καλουμένην Βαχήρα. Πρό 
τίνων ημερών, εϊχον συναντήσει ενα καρα
βάνι, με τό όποιον ήνώθην καϊ εΐοήλθον 
είς αυτήν" κατελύσαμεν είς ενα μεγάλο χάνι, 
δπον καϊ πολλοί άλλοι οδοιπόροι ήσαν σκη-
νωμένοι εντός τής αυλής. Άναπανθεϊς ώ
ρας τινάς, ίξήλθον νά επισκοπήσω, νά γνω
ρίσω τόν τόπον' διερχόμενος μίαν πλατεϊαν 
βορβορώδη, παρετήρησα είς τό άκρον αυ
τής, δύο άνδρας σννδιαλεγομένονς' τό πα
ράπτωμα τον ενός, μοϊ εκαμεν ίντύπωαιν, 
έπλησίααα ολίγον, είδον τόν άνθρωπον, ή 
φναιογνωμία τον διέφερε πολύ τών λοιπών, 
τό χρώμα τον πρόσωπον του ήτο λευκότε-
ρον, οί χεϊρές του άβρότεραι, τά πάντα ε'ις 
εκείνον μοϊ έπενθύμιζον εΙκόνας γνωατάς, 
ώς δνειρον έν τή μνήμη άπομεινάσας. 
Ακουσίως διήλθον πλησίον των, ήχουσα 

λέξεις καϊ ήχον φωνής, τόν όποιον μοϊ 
εφάνη, δτι δέν ήκουα διά πρώτην φοράν... 
έπροχώρηαα ολίγον καϊ πάλιν επέστρεψα, 
ελκυόμενος υπό τίνος φυσικής ορμής... αν
τελήφθην ίκ νέον λέξεις, τάς όποιας ημην 
πλέον βέβαιος δτι ήκονσα καϊ άλλοτε...Ναϊ, 

ήσαν λέξεις ευρωπαϊκής γλώσσης, Ιακέφθην 
δτι αυτός θά ήιο ευρωπαίος...έτόλμησα νά 
τόν πλησιάσω...Με τήν μητρικήνμον γλώα-
οαν τφ λέγω' 

— Καλημέρα, κύριε. Μέ άγέρωχον 
βλέμμα μέ ήτένισε καϊ μέ περιφρονητικόν 
μάλλον νφος μοϊ λέγει" 

— Ποίος είσαι; Τότε τω απήντησα, δτι 
είμαι Χιώτης. Δεν ήννόησε, διότι επανέ
λαβε τήν λέξιν ι ποίος είσαι*. Τω χπήντησα: 
< είμαι άπό τήν Χϊον*. 

— Ή Χίος εϊνε ή πατρίς σον ; πώς ο
νομάζεσαι ; 

— Γρηγόρης. 
— Είσαι χριστιανός; 
— Ναι, χριστιανός. 
Άλλά τάς λέξεις ταύτας τάς έπανελάμ-

βανεν Ιξ ενός βιβλιαρίον τό όποιον εξήγα-
γεν έκ τον κόλπον τον. Τότε μοϊ ώμίλησε 
άλλην γλώσσαν 'Αγγλικήν ή Γαλλικήν και 
τφ ενεναα δτι δέν καταλαμβάνω καϊ τω εϊ
πον : ΟτβΟΟ, ΟνβΟΟ. Μοϊ λέγει Ιταλιστί. 

— Είσαι άπό τήν Ελλάδα ; πώς ευρέ
θης εδώ; 

Τω απήντησα δπως δπως καϊ μοϊ ενενσε 
νά τόν ακολουθήσω εν τινι οΙκία, δπον εύρέ-
θην αντιμέτωπος μεθ' ενός επίσης άλλον 
ενρωπαίον, δοτις άφοΰ άντήλλαξε λέξεις τι 
νάς μέ τόν ούντροφόν μον, μοϊ λέγει είς 
καθαράν έλληνικήν γλώσσαν, μέ ξένην δ-
μως προφοράν: 

— Ό κύριος ιδώ μοϊ λέγει δτι είσαι 
χριστιανός, πόθεν είσαι, ποϊος είσαι καϊ 
πώς ευρέθης εδώ ; 

— Πρέπει νά είνε τώρα δώδεκα χρόνια 
δπου λείπω άπό τήν πατρίδα μου καϊ τοις 
διηγήΟην τά τοϋ πειρατικοϋ μου βίον, τήν 
αίχμαλωσίαν μον καϊ τάς περιπλανήσεις μου 
έν τή κεντρώα Αφρική. 

— Τώρα ποϋ σκοπεύεις νά νπάγης, τί 
απεφάσισες νά κάμης ; 

— Απεφάσισα, κύριε μον νά επιστρέ
ψω εις τήν πατρίδα μον καϊ Ιχε'ι νά ζήσω 
πλέον ήσνχον βίον. 

— Καϊ ποία είνε ή πατρίς σον ; 
— 'Εγεννήθην είς εν χωρίον τής Χίου 

καϊ θά σας παρακέλω νά μέ όδηγήαητε πώς 
καϊ διά ποίων μέσων δύναμαι νά επιστρέψω 
έκεΐ. 

— Δέν ϊρχεσαι μαζί μας είς τήν περιο-
δείαν τήν οποίαν θά κάμωμεν ; θά σε άν-
ταμείψωμεν πλουαιοπαρόχως ώστε δταν έ-
πιστρέψης εντός τής οικογενείας σον νά φέ-
ρης άρκετόν χρηματικόν ποσόν. 

(άκολονθεϊ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ*ΤΓΑΤΡίΑΑ 
Ανθίζουν τά δένδρα, τά πεϋκα εχονν 

λάβει ενα σκούρο χρώμα καϊ τά λειβάδια 
είνε πράσινα. Στάχυα βαρνά πολύκαρπα 
γέρνουν τήν κεφαλήν των σάν νά προσκυ
νούν τόν Ύψιατον καϊ ανάμεσα εις δλα 
αυτά παπαρούνες κόκκινες σπαρμένες έδώ 
καϊ κει φαίνονται σάν σταλαγματιές αίματος 
ποϋ εχει πέσει Ιπάνω σέναν τάπητα, ρυάκια 
θολά σχηματίζονται καϊ τρέχουν μονρμον-
ριατά στά χαλίκια τών ποταμών, άπό τά 
χιόνια που λίγο λίγο λυόνονν καϊ άφίνουν νά 
φάνουν αί πρασινάδες καϊ τά χαμόκλαδα. 
Ή φύσις χαίρεται καϊ ήσνχάζει μόνο δέ 
άπό κάτω σένα πεϋκο ενα ύαληκάρι, ενας 
γίγας ίνας δράκος τών παραμυθιών μέ τήν 
άσπρη τή φουστανέλα του εχει γνρμένο τό 
κεφάλι τον στον ρητινώδη κορμόν τοΰ πεύ
κου καϊ συλλογιέται καϊ ευρίσκεται σε μία 
μεγάλη μελαγχολία. Κι*αυτό τό πεϋκο σάν 
νά σνναισθάνεται τόν πόνο τον λεβέντη δέν 
κουνείεται άπό τήν έσπερίαν ανραν άλλά 
εχει τούς κλάδους του γυρμένονς πρός τά 
κάτω καϊ εχει λάβει μίαν εΙκόνα φαντααμέ-
νην καϊ μελαγχολικήν τήν οποίαν αυξάνουν 
αί ακτίνες τοΰ δύνοντος ηλίου. 

Τί σκέπτεται δ Γιάνος μήπως ή αγαπητή 
του αδερφή ή Χρυαώ είνε άρωστη ή μήπως 
ή μάνα του χαροπαλεύει' δχι δέν είνε τίποτ' 
άπ* αυτά : είνε ή τελευταία νύχτα που μέ
νει στό χωριό του τό ώραϊό τον χωριό καϊ 
βλέπει γιά τελενταίαν ίσως φοράν τήν χρν-
σίζονσαν δνσιν τοΰ χωριοϋ τον, καϊ λνπέίται 
κατάκαρδα, γιατί ποίος ξέρει &ν θά γνρίση 
πίσω στό χωριό του καϊ πατρίδα του καϊ 
ϊδη τονς δικούς του. 

Αϋριον μόλις λαλήσουν τά πουλιά τό 
γλνκό χελάδημά των, ό Γιάννης θά φύγη, 
θά φνγη μακρυά άπ* τό χωριό του καϊ θά 

πάη έκεΐ ποϋ οί αδελφοί τον τόν καλούν 
πρός βοήθειαν άπό τά δύσμορφα εκείνα 
τέρατα ποΰ τούς σφάζουν αλύπητα καϊ λέ
γονται Βούλγαροι. 

Αντά έσκέπτετο ό Γιάννης γερμένος εται 
ατό κορμό τοϋ δένδρον' κ* έκύτταζε τήν 
δύσι, έπειτα δ* άπό λίγο έκεϊθε πέρα μα-
κρνά κντταζε ποΰ τό φεγγάρι σάν μαλαμα
τένιος δίσκος σηκόνετο. 

Καϊ ενα δάκρν ερρενσεν είς τό πρόσω
πο του λαμβάνον χίλια χρώματα άπό τάς 
ακτίνας τοΰ φεγγαριοϋ. "Ολη τή νύχτα δέν 
έκοιμήθηκε, χίλιες σκέψεις τοϋ ήρχοντο στό 
νοϋ του. "Εξαφνα ή τρομακηχή λαλιά τοϋ 
πετεινοΰ τοΰ γείτονα του, τοΰ κυρ Θανάση 
ήκούοθη. Ό Γιάννης πετάχτηκε, καϊ ήρ-
χισε νά φορή τή καλή του φουστανέλα καϊ 
νά ζώνεται τ' άρματα του. Σέ λίγο ήλθε 
ή αδελφή του καϊ ή Μάνα του καϊ τόν 
αυνεβούλενσε σάν καλή μάνα ποϋ ήτο, καϊ 
τοϋ είπε δτι ϊπρεπε νά τοϋ π ή. 

"Επειτ' άπό λίγο τά παληκάρια τάλα 
έμπαιναν μέσα, μέναν αρχηγό ψηλλό, γε
νάτο, μέ μακρυά μαϋρα γένεια. 

— Ή ώρα πλησίασε Γιάννο, τοΰ είπαν, 
χαιρέτα νά φύγουμε. 

Κ' ϊοχνψε καϊ φίλησε τό χέρι τής θειας 
Ζήσης, τής μάνας τοΰ Γιάννου μέ δάκρυα 
ατά μάτια δλων. 

Ό Γιάννος έφυγε ήτο πλέον μακράν, 
μακράν" καϊ ή φωνή τής Ζήσης ήκονετο 
ακόμη. 

— Στό καλό παιδιά μον ατό καλό, ό 
Θεός νάναι μαζύ σας. 

Κ* ό Γιάννος έφυγε, πήγε νά υπηρέ
τηση τήν Πατρίδα τον. 

Χαρίλαος Γ. Σ τ α μ α τ ί ο υ 
Ετών 13. 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
'Επάνω α'εν'-άμμόνι τρεις όργνιές πλατύ 
Κοίτονταν ή Α λ ή θ ε ι α , κόρη λνγερή, 
Δαρμένη καϊ δεμένη καϊ θεόγνμνη 
Κι*έπανωθιώ της άγριοι καϊ άνελεήμονοι 
Πέντ '-εξη-δέκα Γύφτοι παραστέκονταν, 
Τά μέλη της χτυπώντας μέ τής αφνρές τονς, 
Κι* ό πλειό κακός άπ'δλονς, κακογέννημα, 
Σχρύγλας μοναχοπαίδι, άρχηγόγυφτος, 
'Επρόσταζε τονς άλλονς καϊ τούς έλεγε : 
— «Χτνπάτέ την, αδέρφια, μ' άνελεημονιά, 
* Ώς νά μή μείνη ενα κόκκαλο γερό /» — 

Καϊ χτύπαγαν οΐ Γύφτοι μ'άνελεημονιά, 
Κι έσπαζαν ενα ενα της τά κόκκαλα, 
Κι* ολόγυρα πετοϋοαν σάρκες κι* αίματα, 
Καϊ κόκκαλα σπασμένα κι'ή * Ρ ε ν τ ΐ ά ψηλά 
Σ* ίνα θρονϊ μέ λύαοαν αναγάλλιαζε. 

Διάβαινε ό κόσμος, πλήθος περνοδιάβαινε, 
"Αλλοι έρριχναν τά μάτια ατό μαρτύριο της 
Κι* αλλυι περνούσαν δίχως τίποτε νάίδονν, 
Κονφόοτραβοι σά νά ήταν, χωρίς αΐατησιν! 
Κι* ένοί οί Γύφτοι αδιάκοπα χτνπούαανε, 
Τά ονντριμμένα μέλη ξαναγένονταν 
Ιερά κι' οι αφΰρες πάντα ξαναπέφτατε, 
Χαρούμενες επάνω σέ γερό κορμί ! 

'Ατέλειοτο μαρτύριο, άδικο, φριχτό ! 
Καϊ μέα' άπό τούς πόνους καϊ τά αίματα, 
* Ακούω φωνή νά βγαίνη, μάρτυρα φωνή : 
— «Ευρέθηκε ενας Ηρακλής, θεόπαιδο, 
« Τοϋ Προμηθέα τά δεσμά ατόν Καύκασο 
* Νά σπάαη καϊ ό μάρτνς νά λεντερωθΐ]... 

€ Στόν Γολγοθάν Ιπάνω τοΰ Θεάν&ρωπον 
« Τελείωσε τό μαρτύριο κοσμοσώτηρο . . . 
< Άλλά γιά τό δικό μον τό μαρτύριο 
< Κανένχς Ηρακλής δέν έγεννήθηκε, 
€ Κι* ουδέ ποτέ θά γεννηθή στόν κόσμο 

[αυτόν ! 
« Καϊ Γολγοθάς κανένας δέν ευρέθηκε 
« Στήν ΟΙκονμένη κι* οντε θά βρεθή ποτέ ! 
* Κι' αΙώνια τό μαρτύριο θάναι μοΤράμον, 
« Καϊ στέμμα μον, καϊ θρόνος καϊ βασί-

[λ,ειο μον. 

Χ. Χρηό"τοβαό*ίλης 

—Τό Λρανίον ενός μαύρου :ϊνε δύο φοράς 
πανύτερον του κρανίου ενός Ευρωπαίου. 
Ριπτόμενον κάτω βιαίως δέν θραύεται, 
άλλ' άνέρ/εται και πάλιν ώς τόπι. Τό πά
χος τών κρανίων τούτων έχει φαίνεται ώς 
σκοπόν νά προφυλάττη τόν έγκέφαλον κατά 
της μεγάλης τροπ.κής θερμότητος. 

ΜΙΚΡΕΣ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Ε Σ 

0 8ΑΗΓΑΤ0Σ" Τ0Ϊ ΙίΑ̂ ΗΚΑΡΙΟΤ 
Πέρα'ς τό Περίμορφο χωριό, που βρίικε-

ται 'ς τόν ξακουσμένον τόπο. πέθανε τό νειό 
τό Παλληκάρι ! 

Αλήθεια ειν' ό λόγος ό πικρός, ποϋ α 
πλώθηκε, αλήθεια ε ιν ' ή καμπάνες κ' ή 
ντο-υφικιές, ποΰ χτύπων τ ' αυτιά μου ; 

Μήν είναι ψεύτικο φάντασμα τοϋ νοΰ 
μην ειν' άπιστο γέλασμα τοΰ άνεμου ; 

— Όχι , δέν είναι ψεύτικο φάντασμα 
τοΰ νοΰ, ούδ' ειν' άπιστο γέλασμα τοΰ ά
νεμου. 

Πέθανε ό νειός ό περήφανος, ή μόνη χα
ρά, ό πόθος ό γλυκύς, τ ' ακριβό καμάρι. 

Άπάνου 'ς τά χρόνια τά περίχαρα, 'ς 
τοΰ έρωτα και τοΰ γάμου τής ελπίδες, θέ
λησε ό μαύρος Χάρος νά τόν πάρη. 

"Ελεγε πότε νάρθη ό καιρό:, πού θά τόν 
πήγαιναν γαμπρό 'ς τήν εκκλησιά, μέ τήν 
καλή του στό πλάγι . Καί τώρα θά τόν κι
νήσουν μοναχόν, χωρίς τ ' ακριβό του ταίρι, 
γαμπρόν άθέλητον κι' άγύριστον σέ πικράν 
γάμο. Σέ γάμο, πού θά πάρη τήν πλάκα 
πεθερά, τή μαύρη γή γυναίκα. 

Συνάζονται όλοι οί χωριανοί, ντυμένοι μέ 
τά καλά τους, συνάζονται δλοι οί φίλοι κ' 
οί άδελφοπητοί, λαμπροφόρετοι κι' αρματω
μένοι. Συνάζονται Ολες ή χωριανές, μικρές, 
καί μεγάλες, ξένες καί δικές του στολι
σμένες. 

Πιάνουν τόν όμορφο γααπρό καί τόν ντύ
νουν μέ τή λαμπρή του φορεσιά, μέ τ ' ατί
μητα άρματα του. 

Τοϋ βάνουν τ ' όλοκέντητο σταυρωτό, τή 
γαλάζια φέρμελη, τήν κάτασπρη φουστα-
νέλλα. Τοΰ φοροΰν τή σκούφια τή χρυσή μέ 
τή μεταξένια φούντα. 'Σ τή μέση του βά
νουν τή κουμπούρια τ ' ασημικά, καί 'ς τό 
πλάγι του τό μαλαματισμενο καρυοφίλι. 

Τόν ίδιον καιρό ή όμορφες τοΰ χωριοϋ 
τραγουδούν τό στόλισμα του. 

Τήν ώρα πού τόν χτενίζουν, λεν μ' ήχο 
θλιβερόν τό τραγοΰδι 'ς τό χτένισμα, 'ς τα 
μαϋρα μαλλιά του. 

Την ώρα ποϋ τόν αλλάζουν, παινούν τήν 
ό'μορφή του φορεσιά, τά καλά άρματα. 

Την ώρα πού τοϋ βάνουν τόν στέφανο, 
πλεγμένον άπό ιτιά μέ χρυσό γαϊτάνι, παι
νούν καί κεϊνον, τόν νουνό, ποΰ τόν έστελνε, 
κι' αυτόν, τόν γαμπρό, ποϋ θά τόν φορέση. 

Την ώρα ποΰ έρχονται οί φίλοι νά κερά
σουν τόν γαμπρό, ρίχνοντας ασημένια 'ς τό 
λαιμό του, τότε τραγουδούν τό κέρασμα του. 

Τραγουδούν τόν ίδιον τόν χρυσοφρόνιμο 
γαμπρό, τήν ψηλή γενιά του. Τραγουδούν 
τ ' αγγελικό κορμί, τά μαύρα μάτια του τά 
γλυκά, τά φρύδια του τά γυρτά, τά κον
τυλένια. Τραγουδούν τή γνώμη του τήν 
κα>.όπιαστη, ποϋ συμπονεϊ, τήν άζύγωτη 
περηφάνεια του, ποϋ δέ μιλάει. 

Τήν ώρα ποϋ τόν σηκώνουν καί τόν κι
νάν, τραγουδούν τό κίνημα του. 

Μπροστά πάει τό φλάμπουρο, σημάδι 
τοΰ γάμου, πού τδρραψαν κι' αυτό ή λιγε-
ρές μέ τό τραγούδι. Τό φέρνει ό α γ α π η 
μένος τοΰ γαμπρού, ό πρώτος φίλος. 

Τριγύρω παν οί άλλοι φίλοι, οί συ«,πε· 
θέροι, γιορτινοί μέ τά μακρυά καριοφίλια. 

Κινάει τό ψίκι άργό, και τήν ώρα ποΰ 
βγάνουν τό γαμπρό άπ' τήν πόρτα, ρίχνουν 
άπό μιά ντουφέκια δλ' αντάμα τά παληκά
ρια. Όθε διαβοΰν, άπό σπίτι φίλου ή δι-
κοΰ, πάντα χαιρετούν μέ ντουφέκι τά πέρα
σμα του. 

Σάν φτάσουν 'ς τήν εκκλησιά, στέκονται 
καί τότε ή νειέ; λέν τραγούδια παινετικά 
'ς αύτη, 'ς τό σταυρό, 'ς τής άγιες ιίκόνες, 
κ 'οί νειοί δίνουν χαιρέτημα μέ δεύτεοη ντου
φέκια τους. Καί πάλι τό Ιδιο γίνεται σάν 
εβγουν. 

Καί τελευταία σάν έ'ρθουν νά τόν θά
ψουν, χαρίζουν ή νειές τό ύστερνό δακρυσμέ
νο παίνεμα, κ' οί νειοί τό ύστερνό πικοα-
μένο χαιρέτημα τους. 

— Πέρα 'ς τό Περίμορφο χωριό, ποΰ 
βρίσκεται 'ςτόν ξζκουσμένον τόπο, άαα 
παντρεύονται ή πεθαίνουν τά παληκάρια, 
μ' αυτόν τόν τρόπο κάνουν τόν γάμο τους 
καί τόν θάνατο τους. 

Γιάννος Έπα^τίτι ις 
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Λ Α Ϊ Κ Α 
Ή Β λ α χ ο π ο ύ λ α 

(Δημώδες τραγούδι) 
Επάνω ατά ψηλά βοννά ατά βλάχικα κονάκια 
Χήρας νίός αγάπησε μιά 'μόρψη βλαχόπουλα 
Σόντας τήν πρωταγάπηαε βλαχοΰλα της φωνάζει 
"Οντας τον απαρνήθηκε παλαιόβλαχα της λέγει 
Βλάχαμ γειά δέν πανδρενεααι κι άλλον άντρα δέν 

[πέρνεις 
Σάνθέλχς βλάχαμ νά χα&ί/ς τάγρια βοννά νά πάρτ)ς 
Πάρε τήν άκρη τοϋ γιαλ,ον χή μέση τον πε).άγου 
Και μάζευε γιαλόφνλλα της πικριληάς το φύλλο 
Παρασκευή τής τάλεγε κα'ι το Σαββάτο στρέξαν 
Τήν Κυριακή τό δειλινό ή βλάχα μας πεθαίνει. 

(Έκ τής Συλλογής Α . Κ. Σκαλτβα). 

Δ η μ ώ δ η ά σ μ α τ α Κ ε φ α λ λ η ν ί α ς 
"Η Κ α λ α μ α τ ι α ν ή 

Τ' αρνιέσαι; δε σε φίλησα οξου ατόν Άη Νικόλ.α; 
Κάν τό κερί σε ζύμωσα, αάν ράφτης τά βελ,όνι, 
σάν χρυσοχος τό μάλαμα ποϋ φτιάνει δαχτυλίδια. 
Βά).ε φαρμάκι ατό γυαλί, ρή1 καλαματιανή μου, 
ρή καλαματιανοϋλα μου, φαρμάκευτον τό γέρο 
και πά&' έμ'ε τό νΐό παιδί, ρή καλαματιανή μου, 
ρή καλαματ ιανοϋλα μου, τό άξιο παληκάρι' 
νά σε ταίζω ζάχαρι, ρή καλαματιανή μου, 
ρή καλαματιανοϋλα μου, να σε χορτέν'αγκάλη. 

"Ενας νΐός μωρή μπιρμπίλω 
μά 'νας νέος παλληκάρι 
πονλαμπε σάν τό φεγγάρι, 

κα'ι τόν ε— μ<ορή μπιρμπίλω, 
κα'ι τόν εκαμ' ή αγάπη 
δέκα χρόνονς ατό κρεκβάτι. 
Κ' οί γονείς τον δέν τό ξέραν, 
δεκατρείς γιατρούς- έφεραν. 
— Σύρτε φέρτε τήν αγάπη 
ποϋ τρελλ,άθηκε γιά δαύτη. 

2τανρωτό 
Όχτο} φωρές μοϋ 'κλ,έψανε τά πρόβατα μου φέτο, 
γιά νά^ ντ' άφίνω μοναχά, νάρκωμαι νά α* γλέπω. 

Δε θέλ.ω γο') μπρε μάνα μου, νάμαι σε περιβόλι, 
θέλω μέ τήν αγάπη μου νάμαι αέ ξένα δρη. 

Ό γεμιτζής στή θάλασσα τό μπούσουλα κυττάζει 
χι' όπ' έχει αγάπη στήν καρδιά τήν ώρα λ.ογαριάζει. 

Ώαάν τό τριαντάφυλλ.ο μυρίζει ό Ίδρωτας σον 
κα'ι οά ντά ρόδα τον Μαγιοϋ τά ροδομάγου).ά σον 

Τό Μάϊ λου).ούδια μάζευα νά φκιάσω ενα στεφάνη 
νό ατό φορέσ' αγάπη μου γιτ' άλ,ληνής δεν πιάνει. 

Ώς τρέμει τοϋ λαοϋ^ ή καρδιά αίντα τόν κυνηγούνε 
τρέμει κι εμέ ή καρδοϋλα μον τόμου σί μβλετοϋνε. 

Κοχιτόό θ η ν ^ ά τ ι κ ο 

— Βλάχα, μωρή βλάχα, "βρίσκω νά γιομίσω 
ή οπίσω νά γιρίσω ; 

—Βλάχε, μωρέ βλάχε, "βρίσκεις νά γιομίσ$ς 
παρά 'πίσω νά γυρίοβς. 

— Ή μάνα μον μέ ρόγεψε, μέ ξενίτεψε 
μέσα ς' άρκοντοπονλας χέρια, 
σέ σπαθιά κα'ι σε μαχαίρια, 
νά κουβαλ.ώ τό χλιό νερό 
τό χειμώνα τόν καιρό 
όχ τοϋ μπάστα τή βρύσι. 

— Ποία κανμένη, νά γιομία)]; 
—Νά πλένχι τά ποδάρια της, 

τά κουτσονράδια της 
μέσα ατό χρυσό λεγένι. 

—Ποια, κανμένη, τό βασταίνει; 
—Τρία χρόνια τήν ίδονλευα, 

τήν 'κινεύνευα 
και ατό τέταρτο τής λέω 
με παράπονο καί κλαίαι. 
"Δός μον κυρά, τή ρόγα μον 
ιή ρογοϋλα μον, 
δός μου κα'ι τή δούλ,εψί μου, 
σε βαρέθηκ' ή η'υχή μου* 

Σ η μ . 1) μωρή, κ α λ ή , μπρε. 
Σ η μ . 2) επειδή. — λαγού. 

Ή Γ ι ω ρ γ ά κ α ι ν α . 
(Τοϋ χορού) 

Κίνησεν ή Γίωργάχαινα, 
Μωρή πικρή Γιωργάκαινα, 

'Στά γονικά το' •πάνη 
Κυρ Γιωργάκαινα κανμένη 

'Στό δρόμο όπου πήγαινε, στο δρόμο ποϋ πηγαίνει. 
Βγήκαν τρεις Τοϋρκοι όμπροστά καί τήν Καλ.η-

[μεροϋαι. 
—Καλ.ημέρα σ' Γεα,ργάκαινα*, 'Καλ.ώς τούς δια-

[βάτας*. 
— Γΐώργαινα πόθεν έρχεσαι; Γΐώργαινα ποϋ πη

γαίνεις; 
ΓΖώργαινα πονν' ό άντρας σον κα'ι πάς με τό κο-

[πε).ι ;» 
— Ό άντρας μον ατή ξενητεΐά και πάω μέ τό 

[Κοπέλι, 
Άπό τό ατίτι έρχομαι στα γονικά μ' πηγαίνω.» 
"Ενας τήν ιτΐάν άπό τά μαλλιά, άλλος άπό τό χέρι, 
Κ'ενα μικρό τουρκόπουλο τήν π'άν άπό τό -λημέρι, 
— "Αφες μζ Τούρκε 'πτά μαλλιά κα'ι Χότζα 'πό 

[τό χέρι, 
Κα'ι σν μικρό Τουρκότ.ουλο άφες με 'πτό κημέρι'. 

Π. Λ α Μ π ο ί ο η ς 

Τ ή ς ξ ε ν ι τ ε ι ά ς . 

Ή ά ν α ^ ώ ρ η ό ι ς 

Σήκω Κόρη μ' και ζύμωσε καθάργίο παξυμάδι, 
Νά μή μ' άφήσ' ή συντροφιά καί μείνω μονα-

[χός μου. 
Με δάκρυα χύνει το νερό, με δάκρυα κοακινίζει, 
Καί μέ τ' άνεατενάγματα πΐάνει καί τά ζυμώνει. 
Καί τόν θε'ον παρακαλεί χαί τοΰ θεοϋ τοϋ λέγει. 
—θεέ μ' ν' άργησα 1 0 ν ω α ' ν" Μ χαΤΙ *'* ^ 

[φούρνος 
Νά μή διαβ^ κι' ό Κερατζής νά φύγη ό Κά

βος μον*. 
Τό λ.6γο δέν άπόαωσε χι' ό Κερατζής ατή πόρτα 
— Αϊτε χαλήνά φύγονμαι νά πάμε ατό Καλό μας.* 
— *Ωρα χαλή αφέντη μον χαί νά χαλοστρατέψι/ς, 
Κι' αύτοϋ που πάς αφέντη μου ακρίβεια πολυ νά 

Νά πά{] τό ρίζ' τριανταδυό, τό στάρ' τριανταπέντε, 
Νά αοϋ ψονφήοΐ) τάλογο κα'ι πίσω νά γυρίσ))ς*. 

Π. Λαατιοίόικ; 

Έ ξ ω σ ι ς τ ο ΰ Ό θ ω ν ο ς 
—Εμπρός, παιδιά, τοϋ βασιληά, εμπρός, παιδιά, 

τοϋ Γρίβα 
τον Μπάβαρο νά δκόξουι/.ε μέσ' άπ' το π α λ ά τ ι . 
Κι'ό Μπάβαρος σάν τ ' άκουσε πολύ τοΰ κακοφάνη. 
τά παλληκάρια "σύναξε τά κάν' όχτω χιλιάδες. 
—"Εμπρός, παιδία, τοϋ Μπάβαρου, παιδιά τοϋ 

[Μπαβαρέζου, 
τ 'Ανάπλι νά χτυπήσουμε κ ι ' αυτό τό Παλαμήδι. 

Τ ρ α γ ο ύ δ ι τ ή ς ξ ε ν ι τ ε ι α ς . 

"Ανοιξε, χλιβερή καρδιά κα'ι πικραμμένα χ ε ί λ η , 
άνοιξε πές μας τίποτα καί παρηγόρησε μας. 
Παρηγοριά ' / ε ι ό θάνατος κι' έλεημοσύν' ό χάρος, 
κι ' ά ζωντανός ξεχωρισμός παρηγοριά δέν έχει. 
Χωρίζ' ή μάνα τό παιδί καί τό παιδί τ ή μάνα' 
χωρίζει κ' εν αντρόγυνο καί πάειστόν κάτω κόσμο. 
Κάνει τ ή πέτρα πεθερά τ ή μαύρη γή γυναίκα 
κι ' αυτά τά λιανοχάλικα τό κάνει συγγενά.δια. 

Θ ύ μ ι ο ς Τ σ ε κ ο ύ ρ α ς . 
— Κ α λ ά ήσουν, Θύμιο μ' 'ς τ ' "Αγραφα, καλά 

[κα'ι 'ς τά Ζαγόρια, 
πούνε τά κρύα τά νερά, πούνε κ ι ' ή βλαχοποϋλες, 
πούνε καί τά βλαχόπουλα καί ρίχτου στό σημάδι, 
τί χάλευες, τ ί γύρευες, 'ς τ'Λσφακεροΰ τ ή ράχη, 
ανάμεσα άπ' τά δυο χωριά Καρβασαρα καί Στάνου; 
— 'Πρτα νά ιδώ τούς φίλους μου τους άδερφο-

[ποιτούς μου. 
—Οί φίλοι σου σ' έπρόδωκαν 'ς αυτόν τόν Τρυ-

[πογεώργι. 
Δέν σ' τούπα, θ ύ μ ι ο μ', μιά βολά, δέν σ' τούπα 

[Θύμιο μ', δύο, 
Στά χλωροκούκκια μή σταθής λιμέρι νά μή κάμη; 
τά χλωροκρύκκια είνε κουκκιά λιμέρια δέν κρα-

[τοΰνε. 
' Α λ έ ξ . Γ. Βά£>(5. 

Τ ό κ ΰ μ α 

Αιώνια χάνεται καί σβύνει 
Στό ποθητό τον τ ακρογιάλι, 
Καϊ άφρογάλαζο, ελαφρό 
Ξανάρχεται καϊ οβύνει πάλι. 

Λέει χιλιάδες μνοτικά 
Στό ποθητό τον τ' ακρογιάλι 
Φεύγει λιγάκι κ' ελαφρό 
Ξανάρχεται και λέει πάλι : 

— Τέτοια ζωή ονειρεμένη 
Αγαπητό μον ακρογιάλι 
Κάνεις Θεός πριν τήν ζηλεύαη 

' "Ας τήν χαρούμε., .έλα πάλι. 

ΚοΧ γέρνει, γέρνει απαλό 
Γιά νά φιλήοη τ' ακρογιάλι 
Καϊ σβύνει ήρεμο, ελαφρό 
Στήν ποθητή τον τήν αγκάλη. 

Θήβα; Κ α ο τ 

Δ η μ ώ δ η Κ ρ ή τ η ς ά σ μ α τ α 

'Αρρώοτηαες κι' άπάντηξα 
'ςτήν πόρτα σον τό χάρο 
κ' είπα τον χάρου αα'τηνε, 
μά γώ θά τήνε πάρω. 

Στό γιασεμί χτίζω φωλιά 
κι' άλλο πουλί μή χτίαΐ] 
γιατ' έίν'τό γΐασεμϊ κακό 
καί θά μας Ιγκρεμίο]]. 

Ανάμεσα 'ςτά μάτία σον 
δίχτυα 'χεις απλωμένα 
χι' όσα πουλιά περάσουνε 
'μπερδεύονν τά καϋιιένα. 

Μέ τά πετούμενα πονλιά 
ποϋ πάνε ςτόν αέρα 
σον 'πεψα γώ χαιρετισμό, 
μά δέ σον τόν έφερα. 

Πέμπω σου γώ χαιρετισμό 
μέ μήλο δαγκαμένο 
καί μέσα 'ςτή δαγκωματιά 
ενα φιλϊ κρυμμένο. 

Έφίλίες με κι' αρρώστησα, 
φιλχε με δά νά γΐάνω 
και πάλι ξαναφίλιε με 
μή τύχϊ) καί πεθάνω. 

Μικρή μον ωραία κοπελιά, 
πότε θά μεγάλωσες 
και τό φιλί ποϋ μοϋταξες 
πότε ϋά μον τό δώσγ\ς ;! 

Βασίλισσα νά ήσουνε 
δέ ϋάχες τέτοια χάρι 
νά σοϋ ζυγίζουν τό φιλϊ 
μέ τό μαργατάρι. 

Συλλογή Ν ι κ . Ά γ κ ω ν ι ά τ ο υ 

μανας'αγαπη 
(ΥΠΟ ΚΑΡΜΕΝ ΣΥΛΒΑ) 

Είς τήν βορεινήν Μολδαυΐαν, μεταξύ Πιέ-
τρας καϊ Φιλτιαένου, βλέπει κανείς επάνω 
σέ βοννό γειτνιάζον προς τόν ποταμόν, τά 
ερείπια αρχαίας κωμοπόλεως, τής Νιάνζ, 
άπό τήν οποίαν, άλλοίμονον ! πολύ ολίγα 
πράγματα μένονν. Ή μικρά πολίχνη, ή 
οποία εκτείνεται παρά τούς πρόποδας τον 
υψώματος, έκτίσθη σχεδόν δλγ] πέρα-πέρα 
μέ τάς πέτρας τον υπερήφανου φρουρίου 
της.: 

"Αλλοτε, είς χρόνους παλαιούς, όταν έ-
χρησίμευεν ώς καθέδρα τοϋ Στεφάνου, τον 
ίσχνροΰ πρίγκηπος τής Μολδανϊας, ή -θέαις 
αυτή ήτο περίφημος καϊ ονομαστή καϊ εθε
ωρείτο απόρθητος. Εϊχον γείνει έδώ πολλαϊ 
μάχαι, άπό τάς όποιας επέστρεφε πάντοτε 
νικητής, άλλά καϊ πάντοτε πληγωμένος, καϊ 
σε κάθε νίκη, είς ένδειξιν τής ευγνωμοσύνης 
του προς τόν Θεόν, ύψωνε καϊ μίαν έκκλη-
αίαν. 

Τήν ήμέραν, καθ' ήν υπόκειται ή διήγη-
σίς μας, κτυπιούνται δυνατά κ' επίμονα, 
ψηλά, άπό τό φρούριο επάνω, ήδύνατο νά 
παρακολούθηση κανεϊς τάς περιπέτειας τής 
συμπλοκής. 

Άπό τίνων στιγμών ή μάχη έκλινε προς 
τό μέρος τοϋ έγββοϋ. Αυτήν τήν φοράν ή 
τύχη δέν τόν έβοήθει. Μέ νπεράνθρωπον 
προσπάθειαν ό ήρως μας σννεκράτει τόν 
στρατό ν . 

Στό χωρίο δύο γυναίκες έ'χονν μείνει. 
Ή μία ήταν ή γυναίκα τοϋ Στεφάνον, ή 
άλλη ή μητέρα τον. "Ετρεχαν τής πριγκη-
πίσαης αδιάκοπα τά δάκρυα στά ρόδινα μά
γουλα, τά πλαιαιούμενα άπό πυκνά ξανθό-
χρυσά μαλλ.ιά. 

Μιά κύτταζε τόν κάμπο δπου χτυπιούν
ταν λυσσασμένα μέ βλέμμα άβγαλτα ριχ-
μένο, μιά τήν έπιανε αγωνία καϊ τρομάρα, 
κ' έκρυπτε τό πρόσωπο στό πέπλοτης, γιά 
νά μή τής ταράζει πειά τίποτε τήν ορασί 
της. 

Ακριβώς τό αντίθετο ή πενθερά της. 
Αντή στεκόταν όρθια υπερήφανα σιμά στή 
νύφη της κ' έβλεπε μακρνά, χωρϊς νά κά
μη τό ελάχιστον κίνημα, χωρϊς νά βγάζ]] 
λόγο άπό τό στόμα της. Ύπό τά μαύρα 
φρύδια της, ύπό τήν ίσχυράν των ούαπασιν. 
έλαμπαν τά μεγάλα της καστανά μάτια, 
που μαζή μέ τήν γριπήντης ρίνα προσέδι
δαν είς τήν φυαιογνωμίαν της κάτι άπό τήν 
έκφρααιν αετού. 

"Ενας πέπλος άπ' τό λεπτότερο μετάξι 
έκάλνπτε τά μανρα μαλλιά της μέ αποχρώ
σεις κυανάς ώς κάτω σέ πηγούνι προέχον, 
μέ χείλη συνεαφιγμένα. Τό στόμα είχε πε
ρισσότερο μεγάλο καϊ οσάκις χαμογελούσε 
έφαίνοντο δύο αειραϊ οδόντων άπαατρα-
πτούαης λενχότητος ή όποια αννέβαλε είς 
τό τραχύ τής κατατομής. Ντνμένη μέ φο
ρεσιά πλούσια μεταξωτή εϊχε μείνει έκεΐ 
όλη τήν ήμερα χωρϊς νά βάλϊ] τίποτε ατό 
στόμα, τά μάτια πάντα στραμμένα προς 
τήν ίδια διεύθνναιν. 'Από καιρού εις και
ρόν έβαζε τό ώράίον της χέρι στόν ώμο 
της νύφης της καϊ γεμάτη άπό πεπίθηαι 
τής έλεγε λίγα λόγια ενθαρρυντικά. Μολα
ταύτα δέν κατώρθονε νά τήν παρηγόρηση. 
ψΗτο βνϋισμένη αέ τρομαχτική πίκρα. 

Ξάφνου, σέ κάποια στιγμή, ή σύρραξη 

έγινε τόσο επίφοβη καϊ άνηονχητιχή, ώστε 
ή αγωνία έδέσποζε δλων τών άλλων αισθη
μάτων. 01 πολέμιοι έπλησιάζοντο όλοέν 
άπό λεπτού είς λεπτόν. Σέ λίγο έφάνη, δτι 
ό Στέφανος έξηναγχάαθη εις άμνναν. 

— "Αχ, μάνα μον ! θά τόν αχοτώσονν ! 
— Μή φοβείσαι. Προτού βααιλεύψει, ΰά-

ναι έδώ νικητής ! 
Ή πεποί&ηαις καϊ ή σοβαρότης, μέ τά 

νποϊα προσεφέρθηααν τά λόγια αντά, έκρά-
τηααν τά δάκρυα τής πριγχηπίσσης. 
"Εξαφνα ήκούαθη καλπασμός άλογου χαι 
οέ λίγο ισχυρά χτυπήματα στήν πύλη τοΰ 
φρουρίου. 

— Εϊνε ό Στέφανος, μάνα. Τρέχω νά 
τον ανοίξω. 

Μέ επιτακτική χειρονομία ή πεθερά της 
τήν παρεμέριαε. "Υστερα κατέβη μονάχη 
της σιγά. 

— Ποίος ; 
Ήρώτησε άπό μέσα χωρϊς ν' άνοίξ]}. 

,ι — Έγώ, μητέρα, τό παιδί σου. 
— Τό παιδί μου ; Ψέμματα λές '. Ποίος 

εϊσαι, ξένε, πώχεις τήν άξίωαι νά τό ίσχυ-
σθής ; "Ετσι νομίζεις, μπαίνουν ατό σπήτι 
τον δοξασμένου μον παιδιού ; 

— Μάνα μον, άνοιξε μον. Είμαι έγώ. 
Τό παιδί σου. Ό Στέφανος. 01 Τούρκοι μέ 
κυνηγούν. Μοϋ καιν τό αίμα αί πληγές. "Α
νοιξε μου. 

— Δέν είνε δυνατόν νάνε τό παιδίμου,ποϋ 
μιλεί έτσι. θάσαι κάποις άγνωστος ξένε. Ό 
Στεφανάκης μου δέν αυνειθίζει, δέν ξέρει 
νάρχεται παρά μόνον νικητής. Τήν στιγμήν 
αυτήν εϊνε πολύ μπκρυά άπ' έδώ. Διώχνει μέ 
δυνατό χέρι τούς εχθρούς τής πατρίδος του. 
"Ακον λοιπόν, αν θές, καϊ γνώριζε τούτο, 
νέε ξένε, δατις έρχεσαι χαϊ μοϋ ξεσχίζεις 
αλύπητα τήν καρδιά, λέγοντας πώς εϊσαι ό 
γυϊός μου : Δέν θαμπής ποτέ έδώ μέσα, 
ενόσω δέν νικήσης. Πήγαινε νά εϋρης είς τό 
πεδίον τής τιμής θάνατον ήπωϊκόν, νά πέ-
οης δοξασμένος υπέρ πατρίδος.' Τότε θάμαι 
γιά σένα μητέρα χαϊ θά σοϋ βρέχω τό μνήμα 
σου μέ τά δάκρυα μου. 

Ή νύφη της γονάτισε καϊ μέ θερμάς πα
ρακλήσεις έζήτει νά τήν κίνηση εϊς σνμπά-
θειαν. Μιά χειόονομία τής επέβαλε αιγήν. 

Ό ήρως μας έξω έκλινε τήν κεφαλήν 
ύπό τό άμετρον βάρος τής καταισχύνης καϊ 
τοϋ πόνου. Άλλ'ήτο στιγμιαία άποθάρρνν-
αις. Αστραπή έλαμψε ατά μάτια τον κι' α
γέρωχος 'αηκώθη. Ή κνματίζονσα κόμη 
τον άπλώθη γύρω σ'δλο τό πρόσωπον. 
Πήρε τήν σάλπιγγα κ' έαάλπισε γεμίσας τόν 
αέρα μέ ήχονς Ικανούς νά άναατήσονν καϊ 
νεκρούς καϊ νά τούς αύρονν πίσα» τον. 

Καϊ ό στρατός τον τότε ό τραπεϊς εις φν-
γήν ένθονσιωδέατερυς ένεσχηματίσθη καϊ 
σφιχτότερα αννεκεντρώθη περϊ αντόν έν 
ευταξία. Μέ τήν γληγοράδα τής θνέλλης 
κατέβη άπ' τό βουνό καϊ ορμητικά επέπεαε 
κατά τών Ιχθρών, οί όποιοι, ύποθέτοντες 
αυτόν τελείως ήττημένον εϊχον διασπάσει 
τάς τάξεις των. Σέ λίγες ατιγμαϊς τούς « σ ά 
ρ ω σ ε . 

Ό αντίλαλος τής μάχης ήχούετο τώρα 
έπϊ μάλλον καί μάλλον μακρύτερα. Αί δύο 
γυναίκες εσκίρτων άπό χαράν, διότι ι]αθά-
νοντο τόν άνεμον νά τάίς φέρνη κραυγήν 
νίκης, τήν οποίαν ονρανομήκη άνέπεμπε ό 
στρατός τοϋ αγαπητού των. 

Καϊ αύθις ό Στέφανος έαάλπισε τό κέρας. 
Άλλά τώρα πλέον χαροποιόν. Καϊ διην-
θύνθη έπϊ κεφαλής τών πολεμιστών του 
προς τό φρονριον, τό λάμπον τώρα άπό 
άπείρίαν φώτων καϊ δπον τοΰ παρεσκευά-
ζουν λαμπράν δεξίωσιν. 

Μόλις άντίκρνσε τήν μητέρα του άφίπ-
πευσε καϊ γονατίαας μπροστά της ; 

— Μητέρα μου, τής εϊπε, σέ σένα χρεω
στώ τήν νίκην αυτήν. 

Τότε μόνον διά πρώτην φοράν τής γυ
ναικός αυτής ύγράνθησαν τά μάτια κ'έτρε-
μούλίαααν τά χείλη, ένώ χρόνω ό ήρως μας 
ένηγκαλίζετο τήν γυναικά του, ακτινοβο
λούσαν άπό χαράν. 

— θά μου άνοιγες αύ, αγάπη μου ; 
— Σ' αγαπώ πολύ, Στέφανε μου, καϊ 

ήμουν τόσον άνήσνχη... 
— Αλήθεια. Μά ή μητέρα μον μ' α

γαπά περισσότερον άπό Όένα. 
Ά λ 6 . 
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Η ΑΝΛΣΤΛΣΙΣ 
(ΥΠΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΟΥΡΖΕ) 

<Μέ βήμα βραδύ, μελαγχολική ή "Ελι
σάβετ δε Φράον ανήλθε τον κατάφυτον 
λόφον έπϊ τής κορυφής τοΰ όποιου νψοϋτο 
ή ωραία Ιπανλίς της. Άπό τοΰ έξώστον 
ταύτης, όπου ωραίας άλλοτε εϊδεν ημέρας 
τοΰ βίου της, τό βλέμμα της ελεύθερον έξε-
τείνετο είς τά βάθη τοΰ ορίζοντος έπϊ τοΰ 
ανοιχτού πελάγους. Έπϊ τοΰ κατέναντι μέ
ρους καταπράσινοι οί αγροί. Πρός τά αρι
στερά εξαίσια έξετνλίσαετο λοφοσειρά είς 
τονς πρόποδας δέ ταύτης διεκρίνονιο οΐ 
πάλλευκοι οϊκίοκοι της πολίχνης Ύέρκ. 
.Λαμπυρίζουααι προαέπιπτον α'ι ήλιακαΐ 
ακτίνες, είς τό παρά τους πόδας της δάσος, 
έφώτιζον όλόκληρον τήν νήσον καϊ άπή-
στραπτον έπϊ των λόφων. Τό δέ άπεριγρά-
πτως ώράϊον τούτο θέαμα μετέτρεπον είς 
όπτασίαν αληθή οί ήχοι τοϋ κωδωνίακου 
της εκκλησίας τής πολίχνης. 

Ά.' Ακριβώς ή εορτή αότη τής ζωής 
έν τη φύσει καϊ τ ή εκκλησία, είς τύνόρατόν 
ανρανόν καί είς τόν άόρατον, ακριβώς ή 
εορτή αυτή Ιπίεζε τήν νεαράν γυναίκα καί 
τήν έξαισίαν αντήν πρωίαν τοΰ Πάσχα καϊ 
διέσπειρεν εις αντήν τήν μελαγχολίαν. Τό 
πένθιμον τής περιβολής της διηγεϊτο περί 
τοϋ πένθονς τής ψυχής της. Οί ήρεμοι, 
κυανοί, ωραίοι οφθαλμοί της έφαίνοντο άπό 
τά πολλά δάκρυα άπεξηραμένοι. Έπϊ τοϋ 
χατώχρον μετώπου της είς πάντα ήχον τοϋ 
κωδωνίακου της εκκλησίας έζωγραφίζοντο 
άλεπάλληλοι αί λυπηραϊ αναμνήσεις. Προ 
τεσσάρων μηνών έχασε τόν υίόν της, τόν 
μόνον νίόν της, ή δέ πληγή τής μητρικής 
της καρδίας εγένετο όΟΐόμη βαθύτερα προ 
τοϋ εξαισίου αντοΰ θεάματος τής εαρινής 
πρωίας. 

Ό αίφνίδιος θάνατος τοϋ εξαετούς τέ
κνου της. τόν όποιον εντός όλιγίστων ημε
ρών έπέφερεν ή φθίσις, ήτο διά τήν μη
τέρα δοκιμασία σκληρότατη. "Αλλοι λόγοι 
οικογενειακοί καθιστών τό τραϋμα δεινότε-
ρον. Προ δέκα μηνών άπεχωρίσθη τον 
σνζύγον της, ό όποιος ώς πλοίαρχος ώφειλε 
νά ταξειδεύαη άνά τήν άπωτάιην 'Ανατω-
λήν. Καϊ τώρα, οπότε προ πάντων είχεν 
ανάγκην τοΰ ανντρόφον της 'έβλεπεν ότι χι
λιάδες όλαι μίλια τήν εχώριζον άπ* αντοΰ. 
Πότε αρά γε θά επέστρεφε νά τήν παρη
γόρηση. Οί ήχοι τοΰ κωδωνίσκον τής εκ
κλησίας, οΐ όποιοι άνήγγελον τήν εναρξιν 
τής λειτονργίας προαέπιπτον είς τά ώτα 
της ζωηρότεροι τώρα. Έάν ή κνρία δέ 
Φράσν άνηγείρετο ολίγον έκ τον καθίσματος 
της θά διίκρινεν έπϊ τής όδοϋ, ή οποία 
άπό τής πύλης τής επαύλεως διά τοΰ δά-
αονς κατέληγεν εις τό έκκλησίδιον. μικράν 
άμαςαν καϊ έπ' αντής δύο μικρά πλάσματα 
μέ πένθιμα ενδύματα. Όκτώ ετών ό Γκλύ, 
εννέα ή Άλικη. 

"Οταν έννμφεύετο τόν άξιωματικόν τοϋ 
ναντικοϋ, ό όποιος ήτο καϊ εξάδελφος της, 
πόσον είχε σνμπαθήσει διά τά δύο αντά 
μικρά ορφανά τέκνα τοΰ σνζύγον της. 
Αιατϊ τάχα ό θεός δέν ήθελεν είς τό μέσον 
τών δύο αντών μικρών ξανθών αγγέλων 
νά μή είναι καϊ τό τέκνον της ; 

Διατί ;... Διά νά λάβη τήν άπάντηαιν είς 
τό ερώτημα αντό ή νεαρά γννή έπρεπε ' νά 
στρέψη τό βλέμμα της πρός τ' αριστερά έκεΐ 
πρός τό τέλος τής πολίχνης, επί τίνος ση
μείου τής κοιλάδας δπου τό νεκροταφεϊον. 
Άπό τής στιγμής καθ' ήν νεκρόν εϊδεν έπϊ 
τής γής τό μικρόν της τέκνον άπέβαινεν είς 
αυτήν αδύνατον νά βλέπη τά δύο μικρά ορ
φανά τέκνα τοΰ σνζύγον της εϋθνμα, ζω
ηρά, φλναροϋντα. Έπαναε νά τά άγαπα, 
νά τά σνμπαθ.η. Τά εμίσει κυριολεκτικώς. 
"Οταν ήκονε νά τήν φωνάζονν «μαμά*, άλ-
λοκοτον σνναίσθημα άνεπτύσαετο είς αντήν 
τό όποιον τήν ώθει νά κρανγάση' «σιωπή 
δεν είμαι μητέρα σας .'» Αντήν δέ ακριβώς 
τήν πρωΐαν τό άπόκρνφον μισός της τό 
όποιον προσεπάθει μέ υπεράνθρωπους κό-
κονς νά κρατή μνατικόν είχε φθάσει είς τό 
κατακόρνφον. Έπρεπε νά μοιράση καϊ τό 
Πάσχα αντό τά κόκκινα ανγά τά όποια κατ' 
Ιτος εμοίραζεν. Άλλοτε όμως εζη καϊ ό 
μικρός της... 

XX 

Τά νδατα τοΰ κόλπον έξηκολούθονν νά 
φαίνωνται λαμπρότερα, οί λόφοι ωραιότε

ροι, τά άνθη ζωηρότερα. Μόνον ό κωδω-
νίσκος τής εκκλησίας ίπανσεν. Είς τό μέσον 
δέ τής ηρεμίας αντής ηϋξανεν εντός τής 
πληγωμένης μητρικής καρδίας τό πένθος 
καϊ τό μίσος ! 

Τά Ενστικτα τής μήτρνιάς ήρξαντο παρ' 
αυτή, ανεπαισθήτως, μικρόν καϊ κατ' ολί
γον αναπτυσσόμενα. Έκίνει τά εντός της 
δαίμων ανεξήγητος, μίσος καϊ αγριότητα 
ηαράγων, ό όποιος έν τφ μέσω τής ωραίας 
φύσεως, τής ηρεμίας αντής τής εξαίσιας τήν 
παρεκίνει νά κρανγάζη άνεατενάζουσα : 
< Άχ ! "Αν άπέθνηακε τουλάχιστον τό ίν !* 

Ώσεί παράφρων ήκοναα τούς ιδίους λό
γους της καϊ άσυνειδήτως ήγέρθη άπό τοΰ 
καθίσματος της άνά τάς ατραπούς τοϋ δά
σους περιφερόμενη. Έκεΐ τό μίσος κατά 
τών δύο αντών πλασμάτων ήρξατο πιεζόμε-
νον καϊ ή ανναίαθηαις έπανήρχετο. Ή τυ
ραννία όμως τών αναμνήσεων έξηκολονθει. 
Μία σκέψις τήν έβααάνιζε. Πώς ν' απαλ
λαγή άπό τούς δύο αντούς άγγέλονς, τών 
όποιων ή θέα καϊ ή ενθνμία καϊ ή χαρά 
αληθές βααανιατήριον άπετέλονν δι' αντήν. 
Τήν λνσιν τήν άνευρε. Τό μικρό Γκύ νά 
κλείση εις Αύκειον, τήν μικράν Άλίκην είς 
μοναστήριον ! 

Διατί τάχα, άφοΰ οντω θά επασχεν ό-
λιγώτερον ; 

Κάθε ψυχή περιβάλλεται άπό ιδίαν δλως 
άτμοσφαΐραν ιδεών, εκτός δέ τής ατμοσφαί
ρας ταύτης είνε αδύνατον νά ζήση. 

Συναισθήματα εκτάκτως Ισχυρά ένδεχό-
μενον ενίοτε νά τήν κλονίσουν μόνον. Άτ
μοσφαΐραν δμως δλως νέαν αδύνατον νά 
παραγάγονν. 

"Οταν ή νεαρά γννή είπε : «Τό σχέδιόν 
μον είνε πλήρες, εντός οκτώ ημερών τά 
ορφανά δέν θά είνε πλησίον μον,» άπεπει-
ράθη νά μή σκέπτεται πλέον περί νών ορ
φανών εναντίον τών όποιων τόσον σκληρά 
ήτο. Έξ ενστίκτου ήγωνία νά κατάπνιξη 
τάς τύψεις τής σννειδήαεώς της. Ύπεραν-
θρώπονς κατέβαλε κόπονς νά διασκέδαση 
ταύτας βν&ιζομένη εις αναμνήσεις περί τοΰ 
μικροΰ της Ανδρέου. Ή φατασία της τόν 
έ'φερεν προ τών οφθαλμών της ακριβώς δ
πως νεκρός ήτο έπϊ τοΰ μικροΰ νεκρικού 
του φερερέτρου, μέ κλειστούς τούς οφθαλ
μούς, με ήμιανοικτόν τό μικρόν του στόμα. 

Τό όραμα ήτο τόσον ζωηρόν, τόσον πλή
ρες βασανιστηρίων ! Ή πληγωμένη μητρι
κή καρδία είχεν ανάγκην τροφής. Καϊ ταύ-
την ένόμισεν δτι άνενριακεν έάν ήρχετο είς 
στενωτέραν έπικοινωνίαν μέ άντικείμενόν 
τι άψνχον οιονδήποτε τοΰ προσφιλοΰς μι
κρού της. Έπϊ τεσσάρας ήδη μήνας άπό 
τοϋ θανάτου τον άγαπητοΰ της τέκνον 
πρωίαν καϊ εσπέραν έπεσκέπτετο τό κομψόν 
δωμάτιον, δπον τοΰτο άφήκε τήν τελευ-
ταίαν πνοήν. Αυτή μόνη έκάθαριζε τό δω
μάτιον καϊ έτακτοποίει τά έπιπλα ακριβώς 
δπως ενρίσκοντο κατά τήν ήμέραν τοϋ θα
νάτου. Αντήν τήν άσκοπον δλως άλλά πλή
ρη βασάνων εργααίαν δετέβη καϊ τώρα νά 
επιχείρηση δπως άνευρη άνακούφισίν τινα ! 
Ανήλθε τήν κλίμακα καϊ εισήλθε ν είς τό 

δωμάτιον τελείως ανντετριμμένη. 

XX 
... Ή*μήτηρ είχεν εισέλθει είς τήν ε-

πανλιν διά τής οπίσθιας θύρας τόσον βυθι
σμένη είς σκέψεις ώστε δέν είχε παρατηρή
σει δτι ή μικρά άμαξα είχεν επιστρέψει καϊ 
ό άμαξηλάτης ένησχολεΐτο καθορίζων τούς 
τροχούς της. Εννόητον δτι ό πλήρης μελαγ
χολίας περίπατος τής μητρός είχε διαρκέσει 
περισσότερον άπό τήν λειτονργίαν. Ό Γκύ 
καί ή Άλικη άπό αρκετής ώρας εϊχον φθά
σει είς τήν επανλιν. "Οταν δέ καϊ ή μητρνά 
είαήρχετο είς τό νεκρικόν δωμάτιον τοΰ μι
κροΰ της άλλόκοτον ηοθάνθη τρόμον ίδοΰ-
αα δτι ή θύρα ήτο ήμιανοικτή καϊ δτι εντός 
τοΰ δωμάτιον ήκούοντο παιδικοί φωναί. 

Ίϊ νά ήθελον τάχα τά δύο αντά απόβλη
τα τής καρδίας εντός τοϋ δωμάτιον τοϋ ό
ποιον ή είσοδος ήτο είς πάντα αυστηρώς 
άπηγορενμένη; Άσυνειδήτως έαταμάτησε 
προ τής ήμιανοικτής θύρας καϊ συντετριμμέ
νη ήκροάτο τί τά δύο μικρά ελεγον. 

Κατά τήν ώραίαν αυτήν πααχαλινήν 
πρωίαν εϊχον ένθυμηθή τά δύο αυτά μικρά 
τόν νεκρόν αύντροφον τών παιδικών των 
παιγνίων. 

Εϊχον συλλέξει άπό τονς αγρούς ανθη 
δι'αντόν,ήγόρασαν άπό τήν έκκλησίαν ανγά 
πασχαλινά καϊ μέ τήν παιδικήν των αθωό

τητα ήρχοντο νά τά προσφέρονν ώς δώρα .' 
— Έδώ πρέπει νά άφήσωμεν τό μπον-

κέτο ελεγεν ή φωνή τής Άλικης. 
— Καϊ τά αυγά έδώ, ελεγεν ό Γκϊ «ακρι

βώς δπως καϊ τόν περασμένο χρόνο. Θν-
μάσαι τί χα^άν ποΰ είχεν ; ",Αχ καϊ νά τόν 
εβλέπαμε πάλιν, νά τόν φιλούσαμε ! 

— Αντό είνε αδύνατον, άπήντηαεν ή 
Άλικη, διότι τώρα είνε πεθαμένος. Άπά-
νον εις τόν ονρανόν θά τόν ξαναϊδοϋμε. 

— Καϊ διατί τάχα νά μήν άναστηθή ; ό 
Λάζαρος διατϊ άνεστήθη. Έγώ κάθε πρωϊ 
καϊ κάθε βράδν παρακαλώ τόν Θεόν νά τόν 
άναατήση. Τό ίδιον βέβαια θά κάμνη καϊ ή 
μαμά. "Ενα θαϋμα θά εκαμνεν ό θεός. 
Τίποτε άλλο. Μεγάλο πράγμα τάχα αντό 
διά τόν θεόν, άφοΰ υπάρχουν θαύματα;» 

Ό αφελής οκταετής πιστός, ενφ έλεγε 
ταύτα δέν είχε παρατηρήσει δτι πραγματικώς 
ολίγα βήματα μακράν έπ' αντοΰ έτελεΐτο τό 
θαϋμα. Μία άνάατασις! Άνάατασις 
δικαιοσύνης καϊ εύαπλαγχνίας συμπαθείας 
καί σνναιαθήσεως τοϋ καθήκοντος. Άνά-
οτααις δλων εκείνων τών ευγενών σνναι-
σθημάτων καί αρετών παρ* εκείνη, ήτις 
μικρού δεϊν καϊ μετετρέπετο εις μητρνιάν 
τοϋ χειρίστον εΐδονς ! 

Π Ε Ρ Θ Ο Ρ Ι Τ Η Σ 
ΒΑ ΣIΑ Ε ΐ Σ ΤΗΣ ΑΟΜΒΑΡΑΙΑΣ 

Ό 'Αριπέρτος, βα|ΐλεύς τής Λομβαρδίας 
απέθανε το 6 0 1 , άφήσας τόν θρόνον του 
είς τους δύο υ·χύς του, Περθορίτην καί Γον-
δεβε'ρτον, οίτινες διένειμον μεταξύ των τήν 
χώραν. Καί ό μεν έγκατεστάθη είς τό Μι-
λάνον, ό δ' έτερος είς τήν ΙΙαβίαν. 'Η με
ταξύ των όμως σύμπνοια, δέν διετηρήθη 
επί πολύ" ή φιλοδοξία κα'ι ή ζηλίχ υπερί
σχυσαν τής αδελφικής αγάπης, καί ϊπέφε-
οον τόν πόλεμον μεταξύ των. 

Ό Γονδεβέρτος αίσθανομενος ότι δέν ή -
δύνατο νά άντιστή απέναντι τών δυνάμεων 
τοϋ αδελφού του, εξελιπάρησε τήν συνδρο-
μήν τοϋ δουκός του Βενεσουέντου Γριμουάλ-
δου, υποσχόμενος είς αυτόν ότι θά τοϋ έδι
δε τήν άδελφήν του είς γάμον. 

Ό Γριμουάλδης, πονηρότερος καί φιλο-
δοξότερος τών δύο αδελφών, έδραξε μετά 
προθυμίας τής περιστάσεως ταύτης νά κατά
κτηση τόν θρόνον τής Λομβαρδίας. Διά δώ
ρων δέ κα'ι υποσχέσεων προσεκτήσατο την 
οιλίαν καί τήν σύμπραζιν εις τούς σκοπούς 
του τοϋ απεσταλμένου του Γονδεβε'ρτου Γα-
ριβάλδη, δουκός τοΰ Τουρίνου. Διερχόμενος 
δέ τάί επαρχίας επί κεφαλής τοϋ στρατού 
του, κατώρθώσε διά τών δώρων καί της 
συμπεριφοράς νά απόκτηση τήν άγάπην κα'ι 
τήν ύπόληψιν τοΰ καί τών ίσχυρωτέρων τής 
χώρας. 

Ό προδότης Γαριοάλδης, ό συνοδεύων 
τόν Γριμουάλδην, βαδίζοντα πρός τήν ΙΙα
βίαν, προηγήθη κα'ι μεταβάς παρά τω κυ
ρίω του, τόν συνεβούλευσε νά συνάντηση 
τόν σύμμαχόν του καί νά φορέση ΰπό τόν 
έπενδύτην του, θώρακα, πρός περισσοτέραν 
άσφάλειάν του. Ταΰτα πάντα εκ συνεννοή
σεως μετά τοΰ Γριμουάλδου, όστις συναν-
τήσας τόν Γονδεβέρτον κάί έννοήσας ότι ήτο 
τεθωρακισμένος, τώ λέγει μετ'όργής. αΙΙώς! 
μέ προσκαλείς νά σέ συνδράμω καί έ'ρχεσαι 
νά μέ φονεύσης». Συνάμα δέ έμπηγε ι τό 
ξϊφός του είς τό στήθος τοΰ άτυχους ήγε-
μόνος. Τοιαύτη αποτρόπαιος πράξις ένέσπει-
ρε τρόμον πανταχού, πάντες υπέκυψαν ενώ
πιον του κα'ι έμεινε κύριος τής Παβίας κα'ι 
τοΰ βασιλείου. 

Ό Περθορίτης, έντρομος εκ τοΰ φόνου 
τοΰ αδελφού του, έγκατέλειψεν εσπευσμένως 
τό Μιλάνον, άφήσας απροστάτευτους τήν 
σύζυγόν του, τόν υίόν του κα'ι τούς υπη
κόους του" κατέφυγεν εϊς τήν αύλήν τοΰ 
βασιλέως τών 'Αβάρων, Οπου όμως δέν ή-
δυνήθη νά μένη επί πολύ, διότι ό Γριμουάλ-
δος ήπείλει νά έκστρατεύση κατ' αυτών. 
Ό Περθορίτης απελπισμένος καί μή έχων 
πού νά καταφυγή, απεφάσισε νά εξευμένιση 
τόν έχθρόν του, παραδιδόμενος είς αυτόν. 
Καί τώόντι, ό Γριμουάλδης κολακευθε'ις ίκ 
μιας έκτακτου εμπιστοσύνης, τόν ύπεδέχθη 
μετ ' εύμενείας ώς άδελφόν καί τώ έχορήγη-
σεν άνάκτορον καί πάντα τά πρός ευπρεπή 
και άντάξιον τής θέσεως του χρειώδη, Δυ
στυχώς όμως, είς τάς αύλάς δέν λείπουν οί 

κόλακες καί αί ραδιουργίαι. Αυλικοί τίνες 
κατηγόρησαν αυτόν εις τόν Γριμουάλδην δτι 
παρά τώ Περθορίτη έτεκταίνοντο συνωμο-
σίαι, σκοπόν έχουσαι την άνάκτησιν τοΰ 
θρόνου. Ό Γριμουάλδης ώς έκτούτου, απε
φάσισε νά συλλαβή τόν ηγεμόνα καί νά 
τόν κλείση εντός φρουρίου, θέλων όμως ή 
σύλληψίς του νά γίνη αθορύβως, άπέστειλεν 
είς τόν Περθορίτην, άφθονα κρέατα καί οί
νους διαφόρων ειδών, ίνα έν μέθη διέλθη 
την νύκτα καί έπιτύχη του σκοποΰ του. 
Ειδοποιηθείς δμως ΰπό τίνος γέροντος ύπηρέ-
του, ό Περθορίτης προσεποιήθη ότι πίνει οί-
νον ενώ έπινεν ύδωρ καί προσποιούμενος τόν 
μεθυσμένον, άπέπεμψεν ενωρίς τούς συνδεί-
πνους του, περιεβλήθη ενδύματα δούλου, 
έφορτώθη στρώματα καί οδηγούμενος ύπο 
τοΰ εμπίστου φίλου Ούνούλφου, εξήλθε τών 
ανακτόρων, διά μέσου τών στρατιωτών, οΐ-
τινες εϊχον ίδη περικυκλώσει αυτά, έφθασεν 
άπαρτήρητος είς τά τείχη τής πόλεως, οπό
θεν διά σχοινιού κατήλθεν είς τήν εξοχήν 
καί ίππεύσας έλαβε τήν όδόν τοΰ Τουρίνου 
συνοδευόμενος ΰπό τίνων φίλων του" διήλθε 
τάς "Αλπεις καί κατέφυγεν είς τήν Γαλ-
λίαν παρά τώ Κλοταίροι τώ Γ'. βασιλεϊ 
της Αυστρίας καί Βουργονίας. 

Όταν δέ έπϊ τή δικταγή τοΰ Γριμουάρ-
δου, οί φύλακες είσέδυσαν είς τό άνάκτορον, 
ουδείς πλέον ύπήρχεν εκεί, εκτός τοΰ φρου
ράρχου τόν όπρϊον έ'συραν έκ τής κόμης, 
ενώπιον τοΰ Βασιλέως, ώς συντελέσαντα 
είς τήν φυγήν τοΰ κυρίου του. *0 Βασιλεύς 
τότε. ήρώτησε τούς περί αύτον: αΠοίας τ ι 
μωρίας, φρονείτε δτι είνε άξιος ούτος ό άν 
θρωπος ; » Πάντες απήντησαν δτι είνε 
άξιος θανάτου, έδιχογνώμουν ό'μως ώς πρός 
τόν τρόπον τόν μάλλον σκληρον τής εκτελέ
σεως. Ό Γριμουάρδης παρεμβαίνων τότε 
είπε : Έ γ ώ νομίζω ότι είνε άξιος αμοιβής 
μάλλον παρά τιμωρίας, διότι έσωσε τόν 
κύριόν του κινδυνεύονταο. Και αμέσως τόν 
εγκατέστησε παρ' αύτώ είς ήν κατείχε πρό
τερο ν θέσιν παρά τώ κυρίω του, μέ ΰπόσχε-
σιν νέων χαρίτων έάν τόν υπηρετεί πιστώς. 
Τόν δέ Ούνούλφιον, καταφυγόντα εις μίαν 
έκκλησίαν, δπου εύρεν άσυλον, προσεκάλεσε 
παρ' αύτώ, τόν έπήνεσε διά τήν πρός τόν 
ηγεμόνα του άφοσίωσιν, τω έδωκε πολλά 
δώρα καί τόν άφισεν ελεύθερον. Μετά και
ρόν, συναντήσας αυτόν τόν ήρώτησεν έάν 
δέν είνε περισσότερον ευχαριστημένος μένων 
ήσυχος είς τήν πόλιν, ή περιπλανώμενος μέ 
τόν φυγάδα. Ήγεμών, απήντησε : αΣέ ευ
γνωμονώ διά τάς ευεργεσίας σου, άλλ' άν 
μοΰ έπιτρέπης νά εκφρασθώ είλικρινώς, θά 
έπροτίμων άντί πάσης άλλης τύχης, έκεί-
νην τοΰ νά συμμερισθώ τάς δυστυχίας τοϋ 
Περθορίτου». Την αυτήν" άπάντησιν είχε 
δώσει και ό άλλος αξιωματικός. Ό Βασι 
λεύς συγκινηθείς μέχρι δακρύων, έπήνεσε 
τους γενναίους ύπηρέτας διά τήν άφοσίωσίν 
των κα'ι τούς επέτρεψε νά παραλάβωσιν 
άπασαν τήν περιουσίαν των καί νά μετα-
βώσιν ασφαλώς παρά τώ κυρίω των. 

'Π αποτυχία τής εκστρατείας τών Γάλ
λων | | Ι ταλ ία , επί προφάσει νά διεκδική-
σωσι τά δικαιώματα τοΰ Περθορίτου καί ή 
συνθήκη τήν οποίαν ό Ψριδερΐκος ό Β ' Βα
σιλεύς της Γαλλίας, συνήψε μετά τοΰ Γρι
μουάλδου, τοσούτον έτάρας,αν τόν Περθορί
την, ώστε απεφάσισε νά καταφυγή πλησίον 
τών Σαξόνων, έν Α γ γ λ ί α . Είχεν ήδη επι
βιβάσει έπϊ πλοίου τάς άποσκευάς του κα'ι 
ήτο Ετοιμος νά άποπλεύση, δτε έμαθε τόν 
θάνατον τού διώκτου του Γριμουάλδου, 
άοίσαντος ώς διάδοχόν του τόν υίόν «ύτοΰ 
Γαριβάλδην, παϊδα πενταετή, τόν όποιον 
είχεν αποκτήσει έκ τοϋ γάμου του μετά τής 
αδελφής τών δύο ηγεμόνων. Ό Περθορίτης 
αετέβη είς Ίταλίαν , ό'που ό λαός τόν άνε-
γνώρισεν ώς νόμιμον αύτοϋ κυρίαρχον και 
ανέλαβε τήν διοίκησιν τοϋ Κράτους άντί τοΰ 
ανηλίκου. Τότε προσεκάλεσεν έκ τοϋ Βενι-
σουενάτου, τήν σύζυγόν του Ροδελίνην καί 
τόν υίόν του Γουνιβέρτον 'Η πείρα έδίδα-
ξεν αυτόν, ίνα καταγίνη πλέον εις τήν άνά-
πτυξιν τοΰ Κράτους του καϊ είς την μόρφω-
σιν τοΰ λαού του, άποφεύγων πάσαν διένε-
ξιν μετά της αυτοκρατορίας, ήτις είχεν 
ανακτήσει τήν έπϊ τής Ρώμης κυριαρχίαν 
της. "Ενεκα τούτου έπϊ δέκα 'ές έτη τής 
βασιλείας του, ό λαός έζησεν έν ειρήνη, 
άποκτήσας καϊ δλα τά έξ αυτής προερχό
μενα καλά. 

Γ. δέ Λαότϊκ 

\ 
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Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ 
ΪΗ2 Π Π Μ Π α Η Μ Ι Α Ο Ε 

(Αρχαία Ιαπωνική παράδοσι:) 

"Επειδή είνε χειμών καί τό ψΰχος δριμύ, 
ϊκλεισαν πέριξ τοϋ ήγεμόνος, τά έκ πολυτί
μου ξύλου δι' έξοχου γεγλυμμένου τέχνης, 
λεπτουργημένα φατνώματα, δπερ καθιστά 
«ολύ μικράν την αίθουσαν έν ή ούτος κάθη-
ται σύννους. 

Πολλαϊ ώραϊαι έσθήτες, έπενδίδυμέναι 
•διά χνουδωτού μεταξωτοΰ, διασταυροΰσιν 
βπί τοϋ στήθους τοϋ Δαίμιο τά ποικιλόχροα 
περιλαίμιά των καί παρά τόν ώμον έφαίνε-
το έπϊ τής χειρίδος, διά χρυσού κεντημένος 
αστήρ αποτελούμενος έκ πέντε μικρών σφαι
ρών περιβαλλουοών έκτην μείζονα έν τώ 
μέσω αυτών. Είνε τό γνωστότατον οίκόση-
|λον της ένδοξου οικογενείας τών Κάγκα, 
-ήτις δέν έχει εφάμιλλους έν ίσχύϊ καθ' δλας 
τάς νήσους της Ιαπωνίας η τάς οικογενείας 
Σένδαί καί Σανσούμα. 

Ναί, ό ήγεμών ούτος, δστις περίφροντις 
κάθηται είς τό βάθος τών ανακτόρων του 
«νε ισχυρότατος, πλουσιώτατος, ονομαστό
τατος* ό λαός του τό θαυμάζει καί τόν φο-
€εΐται, οί υποτελείς του είνε έτοιμοι ν' άπο-
θάνωσι δι' αυτόν, αί ελάχιστοι έπιθυμίαι 
του εϊνι νόμοι απαράβατοι διά τούς περι-
στοιχοϋντας αυτόν, καί έν τούτοις σήμερον 
θεωρεί εαυτόν δυστυχή, άνίσχυρον, πτωχόν, 
οϊκτρώς πτωχόν κατά φαντασίαν, διότι 
ίδού έπϊ πολλάς ημέρας ζητεί, σκε'πτεται, 
βασανίζει τόν νουν αΰτοΰ ίνα εύρη οποίαν 
ϊκπληξιν Θά ήδύνατο νά κάμτι κατά τήν 
αύριανήν δεκάτην έκτην τών γενεθλίων της 
κόρης του, καί ουδέν ευρίσκει. 

Είνε αληθές δτι ή ήγεμονΐς αύτη κέκτη
ται πάν ό,τι δύναται νά φαντασθή νους 
άνθρωπου* πτηνά θαυμασιώτατα, ϊχθΰς 
«ρανταστεκούς, κύνας έκτακτους, οχήματα, 
ίππους, βόας, ανάκτορα, παν δ,τι ήδυνήθη 
νά έπιθυμήση καί πλήν τούτου άλλα αξιο
θαύμαστα, τά όποια ούτε ώνειρεύθη αύτη 
καί δμως της τά έφερον άπό τών μάλλον α
πομεμακρυσμένων χωρών. 

"Ο Δαίμιο αύτομολογεί κινών τήν κε
φαλήν δτι παρά πο)ύ έκαχοσυνείθισε τήν ά-
γαπητοτάτην αυτήν κόρην, δτι δεν έπρεπε 
νά τήν ύπερπληρώση τοιουτοτρόπως, άπ' 
«ύτης της εισόδου της είς τήν ζωήν, μέ δλα 
τ ά πλούτη τοϋ κόσμου. Τί νά κάμη τώρα; 
"Ή δύναμίς του έξηντλήθη, ουδέν έχει νά 
•προσφέρη «Ες τό τε'κνον του, ώστε νά τό 
έκπληξη καί νά τό ευχαρίστηση. 

Τί τοΰ χρησιμεύει λοιπόν νά είνε ήγεμών; 
Έ π ί πολύ διά της άμαυράς τοϋ παραθύρου 
Χιαφανείας άφήκε τό βλέμμα του νά πλα-
νηθή έπϊ τοϋ ύπό τοΰ χειμώνος συλληθε'ντος 
κήπου καί τοϋ χαλκοχρόου βροχερού ου
ρανού. 

— Τί νά δύναται νά έπιθυμη ακόμη; 
Αίφνης ήγε'ρθη. 
— "Ας ΰπάγωμεν νά ίδωμεν! "Ισως χω

ρίς αύτη νά τό άντιληφθή κατορθώσ*<**αν νά 
όποκλέψωμεν έπιθυμίαν τής τινα. 

"Εκρουσεν έπί τύμπανου δπερ έκράτει δι' 
άκρων οδόντων ορειχάλκινη χίμαιρα. Πά
ραυτα τά φατνώματα, τά όποϊα περιέκλειον 
αυτόν διωλίσθησαν αθορύβως καί διηνοίγη-
•σαν έπιτρε'ψαντα νά φανώσιν οί έν τη αί-
θούσιρ άναμε'νοντες Σαμονροίς, της υπηρε
σίας, οί ακόλουθοι, οί φύλακες, οί θεράπον
τες. Οί ΣαμουραΙς, ευγενείς υποτελείς φέ
ροντες δύο ξίφη είς τήν ζώνην, προσε'κλιναν 
έδαφιαίως, ένφ οί ακόλουθοι καί οί θεράπον
τες προσέπεσαν πρηνεϊς είς τό έδαφος. 

— θ ά υπάγω είς τήν θυγατέρα μου, εί-
πεν ό Δαίμιο. 

Τότε άπετελέαθη σωματοφυλακή καί φύ
λακες προεπορεύθησαν, όπως είδοποιήσωσι 
τάς ακολούθους της ήγεμονίδος. Ή Φιακή 
(άκτίς ηλίου) έν καλώς κεκλεισμένη αίθούση 
τοΰ ιδιαιτέρου της ανακτόρου έκάθητο κατά 
τήν συνήθειαν έπί τών λευκών ψιάθων τοϋ ε
δάφους, καί αί δίπλαι της μακρότατης με-
γαλοπρεποϋε έσθήτός της ήσαν τοποθετημέ
να! συμμβτρικως πέριξ αυτής, ώς ριπίδια, 
ώς κύματα, ώς λόφοι* είχεν άπειρονπληθύν 
τριχάπτων διαφόρων γλυκύτατων χρωμά
των* άλλ' ή βάσις τής έοθητος ήτο όλοσυ-
ρικόν κυανού χρώματος μετά λεπτότατων με
λανών κεντημάτων, αποτελούντων άράχνια, 
εντός των οποίων συνηπτον πέταλα ανθέων. 

Τό πρόσωπον τής νεαράς κόρης ήτο λευ-
κόν ώς άφρόγαλα, τό μικρό της στόμα ολί
γον παχύ, ειΐκεχρισμε'νον διά ψιμμυθίου, ή-
μιανοιγομενον άφινε νά φαίνωνται δύο σει-
οαί λεπτότατων ώς κόκκων όρύζης οδόντων. 
Είχε τάς όφρϋς έξυρισμένας καί άντί τούτων 
δύο μέλανας διά χρωστήρος κηλίδας υψηλά 
εις τό μέτωπον' κατά τόν συρμόν τών ήγε-
μονίδων ή κόμη της λυτή έχύνετο έπί τών 
νώτων της, χανωμε'νη εις τάς πτυχάς τής έ 
σθήτός της. 

Αί δεσποινίδες της τιμής άπετε'λουν ήμι-
κύκλιον περί τήν δε'σποινάν των καίάπέ· 
ναντί της έπί τοϋ αντίθετου μέρους κομψοΰ 
δρυφράκτου, χορεύτρια φέρουσα μακράνέσθή-
τ α , τής οποίας διεκυμάτιζον αί χειρίδες, έ-
χόρευε βραδέως κινοϋσα ριπίδ'.ον* ορχήστρα 
συνώδευε τόν χορόν της, αποτελούμενη έκ 
τών εγχωρίων οργάνων £"θίίθ καί Οΐΐΐεΐ, 
τριών ειδών αυλών, ενός τύμπανου μεγάλου 
καί ενός μικροϋ. 

Εισερχομένου τοΰ ήγεμόνος ή συμφωνία 
διεκόπη καί αμέσως ή Φιακή έκάλυψε τό 
στόμα της δι ενός τών άραχνίων τής χειρί
δος της, δπερ διά τόν πατέρα της ήτο χαι
ρετισμός τρυφερός καί αίδήμων. 

Εκείνος έμειδία έπαναβλέπων τήν καλ-
λονήν καί τήν χάριν τοϋ παιδιού τό όποιον 
έλάτρευεν ώς ίϊδωλον. Εκείνη ήγέρθη καί 
έβάδισε προς προϋπάντησίν του, ώς θάλκσ 
σα δ'.εγερθεϊσα ύπό αίφνηδίας θυελλης, περί 
αυτήν δέ ή μέταξα, τό όλοσηρηκόν, τά κο-
σμήματαέκυμαίνοντο <άποστίλβόντα. Εκείνος 
απηύθυνε πρός αυτήν τάς κολακευτικωτέρας 
τών προσωνυμιών, άποκαλών αϋτην Μ ο υ-
ρου'ι ' (άπαράμιλλον), Ρειφέ (καλλονήν ύ -
περφυσικήν) Ρείκιο (άρωμα τοϋ οΰρανοΰ) 
και έπειτα τήν ήρώτησε άν είνε ευτυχής, 
άν δέν τήν ελλείπει τίποτε, άν έπεΟύμει τ ι . 

— "Α ! ένδοξε ήγεμών ! πάτερ λατρευτέ ! 
άνέκραξεν αύτη κλίνουσα τό εύκαμπτον σώ
μα της πρός τά οπίσω δι' ώρραίου κινήμα
τος λύπης, πώς νά είμαι ευτυχής δταν ύπο-
φέρη ή γη ; Πώς νά μειδιώ όταν ό ουρανός 
κ λ α ί ϊ ] ; Οί θεοί είνε σκληρότατοι πλάσαντες 
τόν χειμώνα ! Φεΰ ! ούτε χιών ίνα έχωμεν 
καν τήν άπατηλήν τοΰ έαρος όψιν ! Μοϋ 
φαίνεται ότι είμαι πτωχόν έξόριστον φυτόν, 
δπερ ούτε ζή ούτε δύναται νά άποθάνη. 
Καί μετά έπιχαρίτου στεναγμοΰ προσέθηκε 
καταβιβάζουσα αϊδημόνως τάς βλεφαρίδας. 

— Συνέθεσα επί τοΰ αντικειμένου τού. 
του έν ο ύ τ ά (φαντασιώδη εικόνα)* άλλά 
καί αυτή ή ποίησις δέν ήδυνήθη νά μέ πα 
ρηγορήση. 

Καί επανέλαβε βραχύ ποιημάτιον κρα
τούσα τόν ρυθμόν διά τής άκρας τοΰ ριπι 
δίου της : 

"Εφυγε τό ΦΟινόπωρον 
'πήρε μαζή τά άνθη, 
μία ψυχή έμαράνθη 
'στήν πόρτα τοϋ Βορριά. 

— θ ά διατάξω τήν ούτά αυτήν νά τήν 
ζωγραοίση ό καλλίτερος του βασιλείου μου 
ζωγράφος. Φεϋ ! φεύ ! δεν είναι θεός 'Α-
πεμακρύνθη περίφροντις. 

— Είνε βέβαιον δτι επιθυμεί τό έαρ έλεγε 
καθ' εαυτόν. 

'Εσταμάτησεν ίνα άκούοη τόν έξω συρί-
ζοντα ξηρόν βορράν. Ή ημέρα Ικλινεν ήδη 
είς τήν δύσιν της. Ή επομένη λοιπόν αυγή 
θά τόν εύρισκεν άπαράσκευον ; 

— Τό έαρ ! έμουρμούριζε, καθήμενος καί 
πάλιν έν τή θέσει, ενθα έν αρχή τόν είδομεν. 

Ή λύπη του μετετράπη άποτόμως είς 
οργήν. 'Εκάλεσε τόν πρωθυπουγόν του. 

Ό Ναί-Δαί-Τσίν προσέτοεξε προσκλίνων 
καί υποβάλλων τά βαθύτατα αΰτοΰ σέβη, 
άλλ' ίδών τό σκυθρωπόν τοϋ ήγεμόνος πρό
σωπον δέν προοιωνίσθη καλά. Ό ήγεμών 
έτήρησεν έπί στιγμήν σιωπήν, ώσεί έδίστα-
ζε νά δώση διαταγήν παράλογον, άλλ' α 
μέσως άνασπάσας μετά τίνος αργίλου ερεθι
σμού τούς ώμους είπε δ·.ά φωνής στρυφνής : 

— Αύριον είνε ή εορτή τής κόρης μου. 
θ έ λ ω , άκούετε, θ έ λ ω , άνατελλούσης τής 
ημέρας τά δένδρα κα'ι οί θάμνοι τοΰ άλσους 
καί ολοκλήρου τής εξοχής τής περιβαλλού-
σης τά ανάκτορα νά είνε πεφορτωμένα ί ι ' 
ανθέων ώς κατά τούς πρώτους μήνας τοϋ 
έαρος. Πηγαίνετε ! 

— θ ά σας ύπακούοωμεν, δέσποτα, άπε-
κρίθη ό υπουργός απερχόμενος όπισθοβατών. 

'Αλλά μόλις έξελθών, κατάπληκτος, έξου-
δενωμένος, άφήκε νά καταπέσωσι τρέμουσαι 

αί χείρες του ύτό τάς μικράς χειρίδας τοΰ 
χιτώνος, αίτινες έκάλυπτον αΰτάς. 

— Ά λ λ ά τοΰτο σημαίνει έξορίαν! ση-
μαίνη θάνατον! ναί θάνατον! Διότι αδύ
νατον νά φύγω μακράν, αρκούντως μακράν 
ώστε νά ελπίζω ν ' αποφύγω τόν κεραυνόν 
όστις μαίνεται υπέρ τήν κεφαλήν μου. 

Αί κνήμαί του έκλονίζοντο* άκούμβησεν 
έπί τοΰ σανιδώματος. 

— Τί έκαμα ώστε νά περιπέσω είς δυ-
σμένειαν ; ούδεν άπεκρίθη ιίς εαυτόν μετά 
σοβαράν έξέτασιν τής συνειδήσεως του. 

"Εμεινεν έπί ίκανάς στιγμάς χωρίς νά δύ
ναται νά σκεφθή τι μέ τήν κεφαλήν κλίνου-
σαν βαρέως έπί τοΰ στήθους του' άλλά μετ' 
ολίγον άνετίναξε τήν αυτήν κεφαλήν καί 
τήν ανήγειρε μετά ύφους αποφασιστικού. 

— Εμπρός ! άς φανώμεν άξιοι τής φυ
λής μας, εΐπεν* είς Ίάπων ουδέποτε φοβεί
ται πρό τοΰ θανάτου* δέν θά μείνη άκαρπον 
ότι άπό τής παιδικής μου ηλικίας ελαβον 
μαθήματα αυτοκτονίας. *Ας Ίδωμεν τό ξϊ 
φος κατά πρώτον, ίνα διασχίσωμεν τήν κοι-
λίαν δι' ενός καί μόνου κτυπήματος έκ δε
ξιών πρός τά αριστερά, έπειτα τήν μάχαι· 
ραν, ήτις αποκόπτει τόν λαιμόν. 

"Εσυρε τό ξίφος του, άλλά τό ό'πλον έμει
νε νεκρόν είς τήν χεϊρά του μέ τήν αίχμήν 
στηριζομένην έπί τοϋ εδάφους. 

*Αν εντούτοις ήτο δυνατόν διά τεχνικών 
μέσων ν ' άπομηθή τις τό έαρ, άντί τής κα
ταστροφής καί τής αυτοκτονίας, όποια ευ
τυχία ! Μή άπελπιζώμεθα τοσούτον ταχέως. 
'Τπάρχει έτι καιρός ν ' άποθάνωμεν. 

'Επανέθεσε τό ξίφος είς τήν θήκην του 
καί τρέμων έφθασεν είς τήν οίκίαν του, ένθα 
συνεκάλεσε τό ύπουργικόν συμβούλιον. Χω
ρίς νά έπιτρέψη είς τούς συναδέλφους του 
νά καθήσωσιν άνεκοίνωσεν είς αυτούς τήν 
έκτακτον διαταγήν, ήν έδωκεν ό ήγεμών. 

— Ή διαταγή αύτη πρέπει πρό τής ά 
νατολής τής ημέρας νά έκτελεσθή έπί ποινή 
θανάτου, είπεν αδιάφορος πρός τάς καταπε-
πληγμένας φυσιογνωμίας τών περιστοιχιζόν-
τωναΰτόν. Ό ήγεμών εχει τρομακτικήν διάθε-
σιν* συγγνώμη δέν θά χωρήση.Ακούσατε καί 
εννοήσατε καλώς μίαν ίδέαν, ήτις μοί επήλ
θε καί ήτις δύναται νά μας σώση όλους. 

Πρέπει εις ακτίνα λεύγης, άνδρες, γ υ 
ναίκες, κοράσια, παιδία, ευγενείς, έμποροι, 
χωρικοί, διά μετάξης, βελούδου, όλοσηρι-
κοΰ, χάρτου νά άρχίσωσιν αμέσως κατα-
σκευάζοντες τεχνητά άνθη" άς σχίσωσι τά 
ενδύματα των, άς καταστρέψωσι τάς οικίας 
των, τά περιβλήματα των, τάς ψιάθους 
τού πατώματος, παν ο, τι τούς φανή κα
λόν, δέν θά ζημιωθούν είς τίποτε" έπειτα 
ό'λα αυτά τά άνθη νά έπιτεθώσι, νά προσ-
κολληθώσι, νά έπιδεθώσιν οπωσδήποτε έπί 
τών δένδρων, έπί τών θάμνων, τά μεν τε
λειότερα εγγύς τών οδών, τά δέ ατελέστερα 
είς τά βάθη τών αγρών. Οί ζωγράφοι νά δια-
ταχθώσι νά διευθύνωσι τήν τοποθέτησιν καί 
νά διορθώνωσι διά τοϋ γρωστήρος δπου υ 
πάρχει έλλειψίς τις. 'Εγώ θά επιβλέψω επί 
πάντων, θά προσπαθήσω νά προίδω τά πάν
τα" ή σωτηρία μας αξίζει τόν κόπον τού
τον. Παραλάβετε τόν στρατόν, διαθέσατε 
τον είς δλα" ουδείς πρέπει ούτε νά φάγη, 
ούτε νά κοιμηθή τήν νύκτα ταύτην. Υ π ά 
γετε, καί άν επιθυμητέ τήν ζωήν σας, γεί-
νετε ταχείς ώς ή άστραπ/ι. 

Χωρίς νά εϊπωσι λέξιν οί υπουργοί άπήλ-
θον ή μάλλον άπέπτησαν. Μίαν ώραν βρα-
δύτερον δεν ύπήρχεν άνακτορον, δέν ύπήρ-
χεν οικία έν τή πόλει, ούτε καλύβη έν τή 
έξοχη έν ή δέν είργάζοντο πυρετωδώς είς 
τήν κατασκευήν ανθέων* καί δστις άπό τού 
ύψους τοϋ ανακτόρου τοΰ Κάγκα ήθελε π κ -
ρκτηρήσ.ο μικρόν μετά τό μεσονύκτιον το, 
άλσος κα'ι τά πέρις, ήθελε πιστεύση ότι έκεϊ 
ύπό την λάμψιν χιλιάδων φανών πηδώντων, 
κυλιομένων, τρεχόντων έτελείτο δαιμόνων 
πανήγυρις. 

Κατά τήν ώραν Ικεινην ό ένδοξος Δαίμιο 
έρεγχ«ν ό'πισθεν περιβλήματος ξυλίνου κε-
κοσμημένου διά χρυσοΰ, καί ή απαράμιλλος 
ήγεμονίς ύπό τήν άμυδράν λάμψιν λάμπας 
δ·.ά λεπτότατου φύλλου μαργάρου περιβε
βλημένης, ήμικεκλημένη έπί τοϋ προσκεφα-
λαίου της, έστρεφε τά ούλλα βιβλίου ζη
τούσα νά άντληση διά τό ό'νε.ρόν της ποίη
μα τ ι π«ρί τοΰ έαρος. 

Αί θεραπαινίδες της άπεπεράτωσαν τήν 
άμφίεσίν της, δτε ή Φιακή τήν πρωίαν ή -
κουσε τούς ήχους έναρμονίου μουσικής καί 

τά άσματα πολυαρίθμων φωνών ψαλλου-
σών ύπό τά παράθυρα της. 

— *Α! αλήθεια, είπε μετά κινήματος 
τίνος ανίας, σήμερον είνε ή εορτή μου. Διά; 
τί να γεννηθώ έν χειμώνι; 

Διήνοιξαν τά πλαίσια τών παραθύρων. 
— Ά λ λ ' ϊδέτ* τί ωραίος καιρός, δέσποινα. 
"Οντως ό ουρανός τής πρωίας εκείνης ώς 

νά οτο αυλικός τις έστολίσθη διά τήν έορ-
τήν ταύτην δι' ωραίου γλυκέος κυανού χρώ
ματος, επί τοΰ οποίου είς φαιδρός ήλιος έ-
κυλίνδει τήν ελαφρώς χρυσίζουσαν δψιν του. 

Ασθενώς καί δυοθυμως προύχώρησιν ή 
ήγεμονίς πρός τόν έξωτερικόν έξώστην καί 
έστηρίχθη έπί τοϋ δρυφράκτου. Ά λ λ ' ώς 
έρριψε τό βλέμμα της πρός τήν εκτός φύσιν 
έρρηξε κραυγήν έκπλήψεως καί χαράς ! Τ ί 
ήτο λοιπόν αυτό τό όποιον έβλεπεν ενώπιον 
της ; "Ητο δυνατόν ; άνθη, παντοϋ άνθη ! 
τό έαρ είχεν έλθη. 

"Ετριβε τούς οφθαλμούς, πιστεύουσα δτι 
όνειρεύται ! 

—> Πώς ! έλεγε στρεφόμενη πανταχού, 
τρέχουσα άπό τοϋ ενός είς τό άλλο άκρβν 
τού έξώστου, αί άμυγδαλαί, αί πορτοκα-
λεαί, αϊ άπ.δέαι, αί βάτοι καί τά δενδρύ— 
λια καί τά δένδρα ! "Οποίον θαΰμα ! 

Πανταχόθεν συνέρρεον οί έπισκέπται ερ
χόμενοι νά έκπληρώσωσι τό πρός τήν ήγε-
μονίδα καθήκον των,' οί ευγενείς έφιπποι, χΙ 
σύζυγοι αυτών έπί οχημάτων συρομένων ύπό> 
βοών. Οί αυλικοί έξήλθον τών ανακτόρων 
συγκεντρούμενοι είς τά λιθόστρωτα. Ή Φια
κή έσπευσε νά κατέλθη. 

Ό ήγεμών μεθύων έξ ηδονής τήν ύπεδέ-
χθη είς τό {τέλος της κλίμακος. Μέ δα
κρύβρεχτους οφθαλμούς έρρίφθη εκείνη είς 
τάς άγκάλας του λέγουσα : 

— Πάτερ μου ! αγαπητέ μου πάτερ ! 
Βλέπεις λοιπόν ότι είσαι αληθώς θεός. 

ΙΙοοέτεινε νά κάμωσιν ένα περίπατον άνά 
τό άλσος καί τήν εξοχήν, ίνα θαυμάση τήν 
μαγικήν ταύτην άνοιξιν. 

Ί Ι ήγεμονίς, ό'λη χαρά, έκτύπησε τάς 
χείρας καί τόμεγαλοπρεπές τηςδχημα είς σχη 
μα σκη <ής κεκοσμημένον διά χρυσών σφαιρών 
σγηματιζουσών αστέρα καί συρόμενον ύπό 
δύο βοών λευκών, προχώρησεν είς τό άκρον 
τοΰ λιθόστρωτου* ήκολούθουν τά άρματα 
τών δεσποινίδων τής τιμής, είτα πάντες οί 
αυλικοί καί οί έπισκέπται* άπετελίσθη ούτα* 
μία φαιδρά, έξοχος καί ατελεύτητος πομπή. 

Ό ήγεμών έφιππος συνώδευε τήν θυγα
τέρα του, καί παρ' αυτόν 'ίππευσεν ό πρω
θυπουργός του σοβαρός καί απαθής έν τ ώ 
θριάμβω του. Καθ' δλην τήν έκτασιν της 
όδοΰ ήτο αληθής γοητεία, Ή θερμότης τοϋ 
ηλίου, ή λεπτή ομίχλη ή περιβάλλουσα 
τήν φύσιν καθιστών τελείαν τήν φαντασμα-
γορίαν ταύτην. 'Εθαύμαζον 'έν έαρ πλου-
σιώτερον καί άνθηρότερον τοΰ άληθοΰς. 
τοιούτου. 

— Καί όποιον λεπτόν άρωμα, πληροί 
τήν άτμόσφαιραν ! ό'λα τά άνθη, τά αρώ
ματα ταΰτα βαλσκμόνουσι τήν ψυχήν 7 

έλεγεν ή ήγεμονίς, ήτις άνά πασαν στιγμήν 
εξήγε τήν κεφαλήν της έκ τοϋ άρματος ίνα 
ϊδη καλλίτερον. 

Ό Δαίμιο, λίαν εκπεπληγμένος, ώσφραί-
νετο όντως κα'ι αυτός τερπνάς εύωδίας. 

Τά αρώματα ταύτα έξήρχοντο έκ θυιιια-
τηρίων κεκρυμμένων ύπό τά έπισάγματα-
τών βοών, άναμιγνυόμενα μετά τού φυσή-
αατος τών ζώων καί διασκορπιζόμενα είς 
τόν αέρα. 

ΙΙροΰχώρησαν μακράν είς τήν έςοχήν" 
ή Φιακή είς τόν κολοφώνα τής ευτυχίας 
της ούσα δέν εκουράζετο. 'Εζήτησε μάλι
στα, εϊ δυνατόν νά ιιή επανέλθωσιν εις τό 
άνακτορον διά τής αυτής όδοΰ. 

Είνε δυνατόν τούτο ; Ό ήγεμουν ολίγον 
ανήσυχος έρριψε έρωτηματικόν βλέμμα πράς 
τόν πρωθυπουργό ν του : ούτος διέμεινεν 
άπκΟήί. 

— Ή ήγεμονίς επιθυμεί να επανέλθϊ) 
δίά τών λόφων ή διά τών κήπων ; 

—• Διά τών κήπων, άπεκρίθη ή νεαρά 
κόρη" είνε μακρύτερα, άλλά θά είνε ωραιό
τερα. 

'Ετράπησαν τήν πρός τούς κήπου^ καί 
ήτο όντως τό θέαμα έν-αΰθα έπαγωγότερον 
τού μέχρι τοΰδε. 'Ενταϋθα μία ερυθρά δα
μασκηνή προσείλκυσεν ιδιαιτέρως τήν προ-
σοχήν τής ήγεμονίδος. 

— *Α! θέλω νά π/ρω ένα κλάδον τοΰ-
! δένδρου τούτου, έφώναξεν αύτη* θέλω μ ίαν 
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άνάμνηιιν τοϋ μαγευτικού τούτου περιπά-
- τ ο υ . 

— Ζιάβολε, έσκέφθη ό ήγεμών, ρίπτων 
-πρός τό1 πρωθυπουργών του βλέμμα μεοτόν 
αγωνία, τώρα θά άνακαλυφθή ή άπατη. 

Ό Οτουργός οϋτε ώχρίζσεν οϋτε έταρά-
χθη. 

— 'ίπιτρέψζτε τήν τιμήν νά δρέψω εγώ 
διά σα τόν κλάδον τοΰτον, είπε προσκλί-
νων πρ> τής νεαράς ήγεμονίδος. 

Έκέτησε τόν ΐππον του, έτρεξε πρός 
τήν δβμασκηνήν καί επανήλθε μέ έξοχον 
κλάδον, 'Η ήγεμονίς τόν ήρπασε, τόν ώ-
«σφράνθι, έβύθισε κυριολεκτικώς τό πρόσωπον 
της ενός αύτοΰ. ΤΗσαν ώραϊζ άνθη δαμα
σκηνής, δροσερώτατα, κζταπόρφυρα, ευω-
δέστατ . Ό ήγεμών έξεπλήσσετο καθ' εαυ
τ ό ν άλά τότε αί δεσποινίδες τής τιμής 
καί αί ύγενείς δέσποΐναι βλέπουσαι δτι έπε-
τρέπετονά δρέπωσι κλάδους, έξήγαγον τάς 
κεφάλα των έκ τών οχημάτων, έτεινον τάς 
νεΐρζς .α'ι έζήτουν καί αύται μίαν άνάμνη-
σιν. 

Ά λ ά τοϋτο ήτο πολύ" ό ήγεμών ώργί-
σθη κα διέταξε νά μή σταματήσωσιν άλλ' 
ό ϋπουγός του τόν καθησύχατεν, εμειδία-
σεν άν,σπών ελαφρώς τούς ώ λ.υς" «γνώριζε 
καλώς τάς γυναΐκκς καί είχε προίδει κα'ι 
τούτο. Έδωκε σημεϊον είς το·. όδηγόν ενός 
δρματς κενοΰ νά άπέλθη ίνα φέρη τά ζη-
τηθέντι. Τό όχημα επανήλθε μετ' ολίγον 
κατάμστον ανθέων, τά όποια διένειμαν 
πανταρΰ μέ επιφωνήσεις χαράς. 

Ό πρωθυπουργός δέν έδίστασε νά λεηλα-
τήση τ* θερμοκήπια δλων τών ανακτόρων" 
άνθρωπι αναμεμιγμένοι είς τό πλήθος εφε-
.ρόν τά «νθη εντός φαιοχρόων λινών σάκκων 
ίνα ώσν έτοιμα είς πρώτην ζήτησιν. Ό 
ήγεμών, δβτις ουδέν έμάντευσεν, ίμεινεν 
έντελώ κατάπληκτος. 

— £ίσθε αληθώς άνθρωπος προνοητικός, 
ίίπεκαί' ήν στιγμήν είσήρχοντο είς τό άνά
κτορον, έκάματε πολύ περισσότερα παρ' δσα 
-ΐίλπιζιν. ΤΗσο πράγματι μάγος, έκαμες 
ίσως ?ά(3α πολλά κα'ι είς τήν μεγάλην χζ-
ράν τις ημέρας ταύτης αναμιγνύεται άνη-
συχίατις : πώς θά δυνηθώμεν νά ύπερβώμεν 
ταύτα κατά τήν έορτην τοΰ έπιόντος 
•«τους 

Έ ώ ό ήγεμών, ομιλών ούτω μετά τοΰ 
ύπουρΌΰ του Ιμεινεν ολίγον οπίσω τών άλ
λων, Ί Φιακή κατ/ίρχετο τοϋ άρματος της" 
τή ι τγμή ταύτη κατέφθζσε μετά μεγάλης 
άκολο)θίας ό υΙό; τοϋ ήγεμόνος Σζτσούμα 
κα'ι π,ρΰχώρησεν, ίνα ύποβάλη αυτή τάς 
εύχάς το». "Ητο νέος πλήρης χάριτος καί 
τόσον ανδρείος, ώστε, παρά τήν νεαράν του 
ηλικία 1, ώμίλουν ήδη πάντες ευμενώς περί 
αυτού" ό νεαρός δμως πρίγκηψ ήτο κατά 
τήν στιγμήν ταύτην συγκεκινημένος, ωχρός, 

. ώ; εΐ τ(έμων έκ φόβου" ή νεαρά ήγεμονίς 
τούναντ,ον έγένετο καταπόρφυρος καί ίνα 
κρύψη τήν μεταβολήν ταύτην τοΰ προσώπου 
της, έβιίθισεν αυτό είς τά άνθη τά όποϊα 
έκράτει είς τάς χείρας της. Ό υπουργός 
έδειξε μετά φζιδρότητος τό νεαρόν ζεύγος 
εις τόν Δαίμιο καί τού επέστησε τήν προ-
σοχήν ίίς τήν ταραχώδη κατάπληξιν ήτις 
συνεκράτει αμφότερους εκστατικούς. 

— "Οταν άνατείλη ή δεκάτη έβδομη 
γενέθλιο; τή; θυγατρός σας, είπε δώσατε της 
σύζυγόν τόν λαμπρόν αυτόν ήγεμονίδην καί 
αφ' θά τόν άγαπήση περισσότερον ή όσον 
αγαπά τό ίαρ. 

Ό ήγεμών έτεινε πρός αυτόν όρειχάλκι-
νον κεχρυσωμένον κόσμημα λέγων : 

— Λάβε, είπεν, είνε ή κλείς τών Οησαυ 
ρών μου, πάρε ό',τι θέλεις, πρόσεξον ό'μως νά 
είσαι εχέμυθος. 

Όρέότης 

Κυρίατ γεωργοί 
Είς τήν Άγγλίαν ή χειρζφέτησις τής γυ

ναικός κάμνει μεγάλας προόδους. Έκτος 
άλλων επαγγελματιών γυναικών έχομεν καί 
γυναίκας γαιωκτήμονας, γεωργούς έξ επαγ
γέλματος κα'ι κτηνοτρόφου;. Δύο άδελφα'ι 
κυρίαι Χόπ προσείλκυσαν ιδιαιτέρως τήν 
προσοχήν διά τάς σπουδζιοτάτας προόδους 
των έν τή γεωργία καϊ τή κτηνοτροφίζ, 
μόναι έργαζόμεναι καϊ διευθύνουσαι απέ
ραντα κτήματα κα'ι βραβευθεΐσαι είς γεωρ-
γικάς εκθέσεις. 

Αί ελληνίδες στά χωριά καταγίνονται 
ίίς γεωργικά έργα, άλλά πάντοτε ύπό τόν 
νάδρα, ώστε διαφέρει τό πράγμα. 

Η Ε Λ Λ Α Δ Α 
Ά π ' τά πανάρχαια τοΰ κόσμου χρόνια 
στήν άγνωστη καί στή γνωστήΟίκουμένη, 
σάν "Ηλιος πύρινος, λάμπει αιώνια 
Ελλάδα ή μάγισσα ή ξακουσμένη. 

Στό Παρνασσό της καϊ τόν Ελικώνα 
αστραφτερή γεννήθηκεν, ώραίζ, 
κα'ι σά μεγάλωσε στόν Παρθενώνα, 
τή Τέχνη, ανάστησε, καϊ τήν Ιδέα. 

Ή αρμονία τής ψυχής, τά φώτα 
τοϋ νοΰ διπλωθεμέλιωσαν κοντά της 
τήν δόξζ, πού καί τώρα καθώ; πρώτα 
αθάνατα κρατάει τά όνειρα τη ; . 

Κι' αστράφτει ή πάναγνη Θεά καί στάζει 
σάν τήν Αυγή, τό φώ;, μες τήν Παλλάδα, 
κι" ακούμε τότε μιά φωνή νά βγάζη 
άπ' τή λευκή ψυχή της ή Ελλάδα . 

— Κόσμοι - παιδιά τής γής - δροσοπλασμένοι 
μές τήν τεράστια ζωή, σ' εμένα 
πού είμαι στή διάβα τοϋ καιροΰ γερμένη 
τά κάλλη σας χρωστάτε τ ' ανθισμένα. 

Τάχα δέν είμαι έγώ ή μάννα ή πρώτη 
πού γέννησα Τιτάνας "Ηρως Θεούς ! 
καί μέ τά φωτά μου στήν άνθρωπότη 
άπ' τήν αφάνεια δέν ανάστησα λαούς. 

Άπό τά σπλάγχνα μου ή Αφροδίτη 
δέ βγή*ε τής ψυχής άναγεννήτρα 
καϊ στό δικό μου φημισμένο σπίτι 
δέν έπλασα τοΰ νοΰ τήν πόιμενήτρα. 

Στά γαλανά μου πέλαγα, στ' αστερία 
ποΰ σάν διαμάντια στράφτουν στόν αιθέρα 
τής αρμονίας τόν τρανό πάτερα 
δέν έπλασα μέ τά δικά μου χέρια. 

Στά φεγγοβόλα πλάτη μου κι' ακόμα 
στους κάμπους τούς σπαρτούς τής Βοιωτίας 
μέ τοΰ Πινδάρου τό μεγάλο στόμα 
στής Μούσαις δέν έπρόσφερα θυσίας. 

Καϊ στήν Ειρήνη με τοΰ Βζκχυλίδη 
τή μελιστάλαχτη πανώρεια λύρα 
δέν έστησα βωμό ; 

γιατί τό φεϊδι 
νά μθΰ ξεσχίζη τώρα τήν πορφύρα. 

Θαρρεί πώς έσβησα ! ποτέ ή "Ελλάδα 
δέ γράφτηκε στόν κόσμο νά πεθάνη 
κι' άπ' τά παληά συντρίμΐά της θά κάνη 
πιό λαμπερό ναό γιά τήν Παλλάδα. 

Μέ τά παληά συντρίμ'ά της τόν Άοη 
τόν πιό γνωστό Θεό της θ* άντικούση, 
καϊ στό παντοτεινό της τό καμάρι 
περήφανη τό θρόνο της θά στήση. 

Γιατί λαοί τό νοΰ μου κυβσρνάει 
θεόσταλτη παρθενική βοήθεια 
κα'ι στην τρανή ψυχή μου ήχολογάει 
ή αγάπη τοΰ Δ ι κ α ί ο ο κ * ή Α λ ή θ ε ι α . 

Κ' είπεν αυτά καί πρόβαλλε ή μητέρα 
τοΰ μεγαλείου τής Ζωής, στ' αστέρια 
με τόν πανίσχυρο σταυρό στά χέρια 
ποϋ συγκρατεί τή γή καϊ τόν αιθέρα. 

Κ' έγώ στ' όνείρατό μου βυθισμένος 
κατ' άπό ξένο ορίζοντα στή Δύση, 
πριν ή φωνή μου άπό τόν κόσμο σβύση 
θά ειπώ, τί είδα μέσα έκεΐ γερμένο. 

Είδα στής φαντασίας μου τό πλάσμα 
λαούς αταίριαστους καί φεγγοβόλους 
τής καλλονής νά προσκυνούν τό φάσμα, 
μές τούς γαλάζιους τ' ούρανοΰ μας θόλους. 

Κ' άκόαα πιό πολύ τή χτίση δλη, 
είδα, νά γέρνη ντροπαλή μπροστά της 
κ' επάνω στά φωτόδοτα φτερά της 
νά θεμελίωση τής ψυχής τήν πόλη. 

Καϊ οί Θεοί, ποΰ γέννησαν τά χρόνια 
κ' εκείνος, ποϋ σέ λίγο θά προβάλη 
άπό τό φως, ή άπ' τά καταχθόνια, 
μπροστά στήν Ελλάδα έγερνε νό κεφάλι. 

Κ' έγινε ή πλάσις Ολη μιά πατρίδα 
αταίριαστη, χωρίς καϊμούς καί πάθη 
κι' άπό τά μυστικά της τ ' αγία βάθη 

έξάνοιξε τ ' ανθρωπισμού ή αχτίδα. 

Κζί Σύ, ώ Ελλάδα μου, θεία μητέρα 
πού σάν τόν "Ηλιο μας αστράφτεις τώρα 
άπ' τά βουνά ώς τήν ούρανοσφαϊρα, 
"Ησουν Βασίλισσα σ' αύτη τή χώρα. 

Κι' άπλωνες τά φτερά σου ώς έκεΐ κάτου 
ποϋ ή πείνα αδερφωμένη μέ τό χάρο 
θερίζει, τήν πατρίδα τ ' Αθανάτου 
στής ανθρωπότητας εμπρός τόν φάρο. 

Κι' άνοιγες τήν αγκάλη σου παρθένα 
μάννα τ ' αληθινού Θεού, τοΰ πόνου, 
στά παλικάρια σου τ ' αντρειωμένα 
πού είνε στολίδια τοΰ λευκού σου θρόνου. 

Κι' άπ' τό γαλάζιο νους καθάριο αίμα. 
— ώ τής ψυχή; μου αιωνία μάννα— 
έπλεξες τ ή ; ελευθερία; σου τό στέμμα 
και τά δικά μου όνειρα τά πλάνα. 

(Παρίσι) 
Π έ τ ρ ο ς Ζ η τ ο ι / ν ι ά τ η ς 

ο ε π α ί τ η ς 
(ΤΕΡΠΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ) 

Ένύκτωνεν ήδη. "Ανθρωπο; τις μέ έπλη-
σίασε, καί έμάντευσα μαλλβν ή ήκουσα Οτι 
μοϊ έζήτει έλεημοσύνην. « 

Δυσθυμία μελαγχολικής ημέρας Ε 
γωισμός ; . . . Δυσπιστία ; . . . Δέν ήςεύρω 
όποιον αίσθημα επεκράτησεν έν βμοϊ, άλλ' 
άπέστρεψα τό πρόσωπον βέβαιος δτι θά μέ 
κατεδίωκεν ή ικετευτική φωνή καί περαιτέ
ρω. Ήπζτήθην δμως. Τότε μία τύψις συ-
νειδότος με κατέλαβε κα'ι έπανήλθον έπί τών 
βημάτων μου. Ό άνθρωπος ήτο έν τή αύτη 
θέσει, έριίδων τά νώτα έπί τοϋ τοίχου. Μέ 
τό μέτωπον τεταπεινωμένον, τό πρόσωπον 
πελιδνόν, έθώπευε διά βραδείας κινήσεως 
τάς δύο του χείρας, προσλαβούσας χροιάν 
ύπομέλαιναν έκ τοϋ ψύχους, καϊ έπαναχθεί-
σας ύπό τόν πώγωνά του δπως εύρωσιν ό-
λίγην θερμότητα. "Εστην πλησιέστατα αύ
τοΰ καϊ τόν εξήτασα. Έσιώπησε πάραυτα, 
ο'ιονε'ι αίσχυνόμενος. 

Οίκτος μέγα; κα'ι απερίσκεπτο; μέ κατέ
κλυσε. Ερεύνησα τό θυλάκιόν μου καί έ
τεινα αύτώ εν νόμισμα τοΰ ενός φράγκου. 
Τόν ήρώτησα: 

— Πεινά;; 
Έδίστασε, καϊ χωρίς νά ύψωση τού; ο-

φθζλοϋ;, χωρίς νά προτείνη τήν χίϊρα, έ-
ποίησε καταφζτικόν σημεϊον. 

— "Ελα δά, πάρτο" είνε γιά σένα! 
Έ π ί τοΰ κζτισκληκότος προσώπου του 

κάτι προσόμοιον μει διάματι διήλθε. Έλαβε 
τό νόμισμα μοιρμυρίσας: 

— Ευχαριστώ, κύριε... Ευχαριστώ... 
Καί έφυγεν αμέσως, προσψαύων τούς 

τοίχους, παραπαίων σχεδόν. 
Τόν είδον άπομακρυνόμενον καϊ αμέσως 

ή συγκίνησίς μου εξέλιπε. 
Έσχον ζωηρότατον τό συναίσθημα δτι* 

έξηπατήθην ύπ' αυτού, καί παρωργίσθην ώ; 
είκός. 

— Ζώον πού είμαι ! Εϊχον νά κάμω μέ 
κρασοπατέρα ! Είνε φαίνεται, πεπρωμένον νά 
εμπίπτω είς τήν αυτήν πάντοτε παγίδα ! 

Καί δ'πως ικανοποιήσω κάπως έμαυτόν, 
διελογίσθην : 

— Τό κάτω τής γραφής, προτιμότερον 
νά έλεήση τις δεκάκις ψευδοεπαίτας, παρά 
νά άποκρούοη μίαν έστω φοράν ενα αληθή 
πτωχόν ! . . . 

Ανύψωσα τούς ώμους, καϊ ήρχισα νά 
οδεύω, άλλ' ή όργή έκόχλαζεν έν έμοί, άναγ-
κάσασά με νά μεταλλάξω κα'ι πάλιν διεύ-
θυνσιν. 

— Αΐ λοιπόν ! όχι ! Αυτήν τήν φοράν 
θά διευκρινίσω τό πράγμα ! 

Πέραν εις τό άκρον τής οδού ή σκιαγρα
φία τού έπζίτου έβυθίζετο έν τή νυκτί. 
Έβάδιζεν ευθέως προ αυτού, συγκρουόμενος 
πρός τού; διαβάτας, συρόμενος. Τόν ήκο-
λούθησα. 

Οΰχϊ μακράν ημών, μία κατάφωτος προ-, 
θήκη διέγραφεν έπϊ τοΰ πεζοδρομίου φωτει-
νόν τετράγωνον. Ό άνθρωπος μου εστη επί 
τινας στιγμάς ακίνητος, οιονεί ένδοιάζων, 
έπειτα είσήλθεν. Τπεράνω τής θύοας άνέ-
γνωσα: « Ο ί ν ο ι ή δ ν π ο τ α » . 

Έ κ τοϋ σκιεροΰ μέρους οπόθεν κατεσκό-
πευον τά κινήματα του, τόν είδον διασχί- ' 

ζοντα τήν αΐθουσζν, διευθυνόμενον πρός τό 
«τεζ 'άχι» καϊ έξάγοντα φιάλην ην έκράτει 
ύπό τό ενδυμά του. Πελάτης τις εξήλθε καί 
διά τής ήμιανοιγείσης θύρας μετά τής οξείας 
οσμής τηγανιζομένων ιχθύων καϊ οινοπνεύ
ματος μία φωνή εφθασεν είς τάς άκοάς μου ι 

— Έ ν α φράγκο άψέντι ! 
Ό επαίτης μου επλήρωσε, απέκρυψε έ,τι-

μελώς τήν φιάλην, κα'ι μέ τό σνρόμενον βά
δισμα του, χωρίς καν νά ρίψη εν β λ έ μ μ * 
ολόγυρα του, τόσον ήτο βέβαιος δτι δέν τον 
παρηκολούθουν, θίξας τό πηλίκιον του <ί·.Α 
τοΰ άκρου τοΰ δακτύλου έν εΐδει χαιρετι
σμού εξήλθε καϊ έξηκολούθησε τήν πορείαν 
του. 

'Η υπόνοια μου άρα δέν ήτο εσφαλμένη. 
Δέν ήμην άξιος συγχαρητηρίων διά τό κίνη
μα τοΰ οίκτου μου ! 

Μικρού δεΐν ώρμων κατ ' αύτοΰ, τ£> άπέ-
σπων τήν φιάλην καϊ έθραυον αυτήν επί τοϋ 
λιθόστρωτου, άλλ' έσκέφθην : 

— Καϊ μ' αυτό τί έκαμα ;...Μετ± πέντε 
λεπτά, θά σταθή ολίγον τι περαιτέρω έπί 
τής δημοσίας όδοΰ, καί χάρις είς τήν ε π ι 
δεξιότητα του, ής μοί έδωκε τρανόν δεΐγμζ, 
είνε πλέον ή βέβαιον δτι δέν θά άργήση νά 
άπατήση καί άλλον τινά αφελή τοΰ είδους 
μου ! . . .Όχι . Θά τόν παρακολουθήσω μέχρι 
τοΰ τέρματος της όδοιπορίας του, καί άφοΰ 
μάθω ποΰ κατασκοινοΐ θά ειδοποιήσω τόν 
άστυνόμον τοϋ τμήματος εκείνου δπως διε-
νεργήση τά δέοντα. 

Έβάδισα ούτω έπί μακρόν. "Ηρχισε νά 
βρέχη. Έ ν ώρολόγιον έσήμανε τήν όγδόην. 
Αί οδοί ήσζν έρηυ.οι, αί οίκίαι ζοφεραί. Συ
χνότατα, ότ'.σθεν τών κεκλεισμένων παρκ-
θυροφύλων ή ιουον τήν κροΰσιν εκκρεμούς, 
άνακζλοϋντος τό φευγαλέον τής ώρας. Ό 
ήχος αυτών ήτο βαρύς ή οξύς, άλλων οί 
κτύποι ήσαν εσπευσμένοι, λυσσώδεις, ραγι
σμένοι, ξηροί . . . άλλα πάλιν εκρουον βρζ-
δέω; . . . οιονεί μετά λύπης. Κατ' άρζιά δια
στήματα, μαγαζεΐόν τι ήτο άνοικτόν. Διά 
μέσο; τής έπικζλυπτούσης τά παράθυρα ά 
χνης, έβλεπον μορφάς διερχομένζς πάντοτε 
τάς αύτάς, κζί μέ τόν αυτόν πάντοτε διά-
κοσμον. "Ενα έκθζμβωτικώς άποστίλβοντχ 
έκ ψευδαργύρου πάγκον, καί έν τώ βάθει 
συστοιχίας φιαλών. 

Έ ν τοϊς έργατικοίς τούτοις κέντροις τ ά 
πάντα έκοιμώντο. Μόνον τά καπηλεϊζ ήγρύ-
πνουν παρζφυλάτοντα τόν διαβάτην μετά 
τοΰ απατηλού δολώματος τής χλιαρές των 
φαιδρότητος, οί τών νεωτέρων χρόνων μ ι 
νώταυροι ούτοι, παρ' οίς οί πτωχοί έρχον
ται νά πίωσι τήν παραφροσύνη·/ μετά τής 
λήθης. 

Τό έλεεινόν ύποκείμενον μέ παρέσυρεν εί; 
δαίδζλον σκόλιων καί ρυπαρών οδών. Τά 
φώτα καθίσταντο σπανιώτερα. Διελογίσθην, 
μή αίσθζνόμενος έααυτόν έν ασφάλεια. 

— Στό διάβολο ! άς 'πάγη νά κρεμζσθη 
δπου θέλει ! Τί ιδέα νά τόν ακολουθήσω μέ
σα ίίς τά κρυσφήγετα α υ τ ά φαυλοβίων καί 
κακούργων ! . . : Αυτός μέν είναι οίνόφλυξ, 
έγώ δέ είς μέγας βλάξ ! Μπρος 'πίσω ! π α 
ρακαλώ ! . . . Αϊ λοιπόν ! όχι ! τότφ τό χε·.-
ρότερον. Θά εμμείνω είς τό σχέδιόν μου μέ
χρι τέλους. Εννοώ νά μάθω. 

Ό προπορευόμενος μου έστη τέλος πάν
των πρό μιάς οικίας πενιχρότατου εξωτερι
κού καί εισήλθε. Άνέμεινα στιγμάς τινά; 
καϊ είσέδυσα όπιοθέν του. Τό δωμάτιον του 
θυρωρού έφώτιζε μόνον τό βάθος τοϋ δια
δρόμου. Έ ν τή κλίμακι ήκουον τό βή^ζ 
τοΰ ψευδοεπαίτου. Ανήρχετο βραδέως. *0 
μοίως έπραξα καϊ έγώ, βαδίζων άκροποδη:ί, 
κρατών διά τής μιάς χειρός τήν λιπαράν 
τής κλίμακος κιγκλίδα καϊ στηρίζων τήν 
έτέραν έπϊ τοΰ καθύγρου τοίχου. Έμέτρησ.: 
έπτά πατώματα. Ό κρότος τών βημάτων 
επαυσεν ύπερθεν έμοΰ. Κλείς ετριξεν έν ~% 
κλειδωνιά Μία θύρα ήνεφγη καί έπανε-
κλείσθη.,.Άνήλθον τάς υπολοίπους βαθμί
δας. Έ ν τώ έπιπέδΐι> τοΰ δαπέδου μία χρυ-
σίζουσα γραμμή εσημείου τό κάτω μέρος 
τής θύρας. Έσκέφθην : 

— Έδώ θά έμβήκεν. Ά ς αναμείνω. 
Έστηρίχθην έπϊ τοΰ θριγκοΰ τής κλίμα

κας. Τώ:α μόλις συνησθάνθην τό παράδοξον 
τής διαγωγής μου. Ίστάμην πρό μιας κε
κλεισμένης θύρας, αναμένων.. . παραφυλάτ-
των.. .κάτασκοπεύων.. . Τί πράγμα Ό 
άνθρωπος αυτός θά έπινε, καί δτε θά έ γ ί -
νετο κυριολεκτικώς «στουπί» θά κατέπιπτε 
νεκρός μάλλον ή ζών έν τή στρωμνη του . . . 
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θά μέ έφώτιζον ο Κατά τί περισσότερον 
ρογχαλισμοί του ;· ' 

Ήτο'.μαζόμην νά κατέλθω, δτε μο 
έφάνη ώς νά διέκρινα δύο φωνάς* μίαν μι
κράν παιδικήν φωνήν, καί μίαν άλλην 
βαρύηχον καί γλυκείαν. Ή μικρά φωνή 
ήρώτα : 

—Είναι άργά ; 
Καί ή βαρύηχος φωνή άπήντα : 
— "Ο/ι, Πείνας ; , 
Ή ασθενής παιδική φωνή απήντησε 

μετά παραδόξου τόνου: 
- " 0 / 1 — % . . . 
Τότε ή ανδρική οωνή κατέστη θωπευτική 
—"Ελα νά δής ! σ' έφερα ένα γλυκού· 

τσικο σιρόπι...Ποτέ σου δέν ήπιες τέτοιο.. 
Νά δής καλό πού είναι ! 

"Εμεινα εμβρόντητος, διερωτόμενος. 
—Μήπως τυχόν ό άθλιος ; 
"Ηκουσα πληρούμενον τό ποτήριον, ενώ 

ή ανδρική φωνή έξηκολούθει 
—Καλό είναι. 
— Ώ ! άντήχησεν ή μικρά φωνή, είναι 

πολύ δυνατό ! 
—Μά είναι καλό ! . . . Π'ές Δέν 

είν' έτσ· ; Κι' άλλο Ά ! . . . βλέπεις;... 
"11 ! τής φικαλέας, τής μυσαράς φωνής, 

ήτις εύρισκε θωπευτικούς τόνους, ό'πως πο-
τίση τά ασθενές πλάσμα τό βραδύ τούτο 
δηλητήριον ! "Ημην είς τό σημεϊον ι 
πέσω κατά τής θύρας και νά διαρρήξω αυ
τήν. 'Αλλά συνεκοατήθην 

—"Ο/ι ! Έδώ πρέπει νά έπεμβή ή δι
καιοσύνη ! Είς έμέ απόκειται μόνον νά 
τήν ειδοποιήσω περί τών διατρε/όντων. 

Ή μικρά φωνή έψέλλισε : 
— Κι' άλλο.. . κ?' άλλο. . . 
Μεθ' ο τά πάντα έσίγησαν. Τό φως έξέ 

λιπε. . . Ό άνήρ, δυσκολώτερον ώς εικός 
μεθυσκόμενος θά έξηκολούθει αναμφιβόλως 
πίνων. Περιέμεινα έπί τινα λεπτά, έπειτα 
μή άκούων πλέον τίποτε, κατήλθον 

"Οτε ύπερέβην τήν φλιάν, εξέπεμψα στε-
ναγμόν άνακουφίσεως. Παρετήρησα επιμε
λώς τόν αριθμόν, τό όνομα τής όδοΰ κα 
ό'πως όπως έζήτησα νά έπανεύρω τήν είς 
τά ϊδια άγουσαν. Συντυχών όχημα, διέ
ταξα τόν άμαξηλάτην νά μέ όδηγήση είς 
τόν άστυνομικάν τής συνοικίας σταθμόν 
Υπάλληλος τις ήκουσεν αφηρημένος τήν 
ίστορίαν μου, καί ότε έτελείωσα : 

— Τί θέλετε νά σάς 'πώ ; Α υ τ ά συμ
βαίνουν καθημερινώς ! . . . Κα'ι έπειτα, δέν 
είμαι μόνον εγώ έδώ... "Ελθετε νά ί'δητι 
τόν κ. άστυνόμον τον ίδιον αύριον, άν θέ 
λέτε καί καλά ! . . . 

Κατόπιν τών Οσα έπραξα δέν ήτο δυνα
τόν νά υποχωρήσω Οταν ήμην είς τό ση
μεϊον νά επιτύχω έν όριστικόν αποτέλεσμα. 
"Οθεν έπανήλθον τήν έπιούσαν διά δευτέ-
ραν φοράν, διηγήθην τό περιστατικόν. 

— Έν συντόμω, μοί είπεν ό αστυνόμος, 
τί θέλετε ; Νά εϊσέλθωμεν παρά τω άν-
θρώπω τούτω καί προβώμεν είς ανακρίσεις 
Τό πράγμα είναι λεπτόν, καί πως παρα-
κεκινδυνευμένον, καθότι ένδεχόμενον νά 
χαρακτηρισθή ώς παραβίασις τής κατοικίας 
άν μή εύρεθή άποχρώσα δικαιολογία.. .Άλλ' 
άς είναι. 'Άγωμεν ! 

Είσήλθομεν είς τό οίκημα τοϋ ψευδοε-
παίτου. 

— Κυρία, ιίπεν ό αστυνόμος πρός τήν 
θυρωρόν, έχετε εις τό έβδομον πάτωμα ένοι-
κον κατοικούντα μεθ' ενός παιδιού ; 

— Μάλιστα, κύριε... ονομάζεται Λαντρύ. 
— Είναι επάνω ; 
— Χωρίς άλλο . . , 
— Δείξατε μας τόν δρόμον. 
"Οτε έφθάσαμεν είς τό ύπόστεγον, ή θυ

ρωρός πνευστιώσα είπεν : 
— Έδώ είνε. 
Ό αστυνόμοςέκρουσεν άπαξ, δις. . . , Ου

δεμία άπάντησις. Έδράξατο τό ρόπτρον 
τής θύρας προσεπάθησε νά άνοιξη καί έμουρ-
μούρισε: 

— Μπά ! Είνε κλεισμένη έσωθεν. 
— Νά μή τοϋ συνέβη κανέν δυστύχημα ; 

έψέλλισεν ή θυρωρός. 
Έζητήθη κλειθροποιός. Δέν ήργησε νά 

έκβιάση τό κλεϊθρον, ή θύρα ήνοιξε καί άπο-
τόμως μία διαπεραστική οσμή ενοχλούσα 
τούς οφθαλμούς μάς έκαμε νά όπισθοδρομή-
σωμεν. Πυκνός καπνός έκάλυπτε τά έν τω 
δωματίω αντικείμενα, παρμποδίζων τήν εϊ-
σοδον τού φωτός. "Ο αστυνόμος έπροχώρησε 
καί διά ταχέος κινήματος ήνοιξε τόν μονα-

δικόν τοΰ υπόστεγου φεγγίτην. Τότε παρέ-
στην μάρτυς σκηνής ήτις έπάγωσε τό αίμα 
μου. 

Έ ν μέσω τοΰ δωματίου έν πύραυνον ητο 
έσβεσμένον. Έπ ί μιάς καθέκλας φιάλη εκεί
το πλησίον ποτηριού κατά τό ήμισυ πλή
ρους άκρατου αψινθίου.Έν τή πτωχή στρω-
μνή κεκαλυμμένη διά παλαιορρουχων μι
κράν κοράσιον έφαίνετο κοιμώμενον. Έ π ί 
τού δαπέδου είς άνήρ κατέκειτο έκτάδην, μέ 
συνεσπασμένα τά χαρακτηριστικά, συνε-
στραμμένους τούς δακτύλους καί έπί τοϋ 
τοίχου έν περιάπτω μέρει λευκάν χαρτίον 
ήτο προσηλωμένον, διαλαμβάνον τά έξης: 

«Μή κατορθώνων πλέον νά εΰρω έργα-
σίαν, καταντήσας είς τήν έπαιτείαν, προ
τιμώ νά αυτοκτονήσω καί νά πάρω μαζή 
μου τό παιδί μου, όπως τό σώσω άπό μυ-
ρία δεινά. Ευχαριστώ τόν ελεήμονα διαβά-
την, όστις μο'ι έδωκε τό μέσον νά αγοράσω 
τό άπαιτούμενον άψέντι. Έπότισα μέ αυτό 
τό παιδί μου όπως μή ύποφέρη άποθνήσκον. 
" Η π ί α καί εγώ επίσης όσον ημπόρεσα, κα'ι 
έτσι εύρον τό θάρρος νά άπαλλάςω καί τούς 
δύο μας άπό τά βάσανα τής ζωής». 

ΛΑΝΤΡΥ 

Ό αστυνόμος έτονθόρισε συγκεκινημένος: 
— Τόν δυστυχή! 
Έγώ ήμην ώς κεραυνόπληκτος . . . Διά 

τού άνωθεν^ ανοικτού φεγγίτου, σταγόνες 
βροχής έπιπτον μία πρός μίαν έν τώ ήμι-
πλήρει άψίνθου ποτηρίω·. Δέν έβλεπον πλέον 
ούτε τούς πηγαινοερχομένους ανθρώπους, 
ούτε τά δύο δύσμοιρα θύματα κατακείμενα 
άψυχα, ούτε τά πένθιμον πλαίσιον τοϋ τρα
γικού τούτου επεισοδίου... Έβλεπον μόνον 
τό ποτήριον καί τό διαβολικόν ποτόν, τό 
όποιον βραδέως καθίστατο θολόν... όπάλι-
νον. . . βαθύ/ρουν... μέ προδότιδας άνταυγίας 
ώς τι βλέμμα θηρίου, καί πρασινωπόν ώς ή 
ύπνώττουσα θάλασσα... 

ΜΛΓΙΙΙΙ:Ι ·: Ι , Γ . Υ Ι ; Ι . 

ΠΕΡΙΕΡΓΛΙ-ΜΟ, 
Πρωθνπονργός. . . τραγονδιοτής . 

Ώστε ό τίτλος δέν αποδίδει τελείως τήν 
έννοιαν. Πρόκειται περί τοϋ "Αγγλου πρω
θυπουργού τής Βικτωρίας, όστις είνε μονα
δικός πολιτικός έν ταϊς Άποικίαις τής Α γ 
γλίας. Είς τήν Αύστραλίαν είνε γνωστός ώς 
ό «τραγουδιστής πρωθυπουργός», διότι συ
νηθίζει είς τούς πολιτικούς του λόγουΰ ποϋ 
εκφωνεί νά τραγουδή ανάμεσα κανέν κωμι-
κάν τραγουδάκι ! Μία φράσις, ή μία λέξις 
υπενθυμίζει κάποιο τραγουδάκι είς τόν πε-
ριεργότατον πολιτικόν καί διακόπτων τόν 
λόγον αρχίζει τό τραγουδάκι, σχετίζων αυτό 
καταλλήλως μέ τόν λόγον. Μιά φορά είς 
τήν Μελμπούρνην έκαμνε λόγον πρός τούς 
έφημεριδοπώλας—τούς είχε φίλους όπως ό 
μακαρίτης Δηλιγιάννης—καί είς τήν μέσην 
τοϋ λόγου αρχίζει ένα παλαιό τραγοΰδι : 

«Τώραι Ολα τά παιδιά τους αρέσει νά τρέχουν 
« Ά λ λ ά σεις καθήστε ορόνιμα στό σπ ί τ ι 
« Α κ ο υ σ τ έ άν θέλετε τ ή συμβουλή μου 
« Γ ι ά νά μήν έχετε φασαρίες κα'ι βάσανα» . 

Καί είς κάθε λόγον θά ένθυμηθή ένα τρα
γουδάκι, τό όποιον τραγουδεΐ έν μέσω γενι
κής θυμηδίας. Ό κ. Μπέντ—αυτό είνε τό 
όνομα τοΰ Πρωθυπουργού ήτο κηπουρός καί 
τόν ενθυμούνται είς την Μελμπούρνην νά 
περνά μέ τό κάρρο του φορτωμένο λαχανικά 
τραγουδών. Άπό τότε φαίνεται τού έμενε ή 
συνήθεια. 

"Ενας φοιτητής τζόκεϊ) 

Είς τούς ιππικούς αγώνας τού Νιουμάρ-
κετ ένίκησεν ό Μπρόδγουδ, ένας φοιτητάκος 
δεκαεπτά ετών, συναγωνισθείς με εμπειρό
τατους καί παλαιούς τζόκεϋ. Ό Μπρόδ-
γκουδ είνε φοιτητής είς τό Πανεπιστήμιον 
τού Καιμπρίτζ καί έπεδόθη εσχάτως είς τήν 
ίππευτικήν μέ πολήν μανίαν. 

•' # • ! » · • " » 
ΈιςατοΜ · ι ι . νριοΐ?2ςοι ίππόόιλο» 

Πολλοί εκατομμυριούχοι καί δισεκατομ
μυριούχοι έχουν την μανίαν τών άλογων. 
Αγοράζουν δέ καί διατρέφουν τούς καλητέ-
ρους καί σπανιωτέρους ίππους τού κόσμου, 
πληρώνοντες όσα-όσα. Ό Βάρδεμπλιτ έχει 
'ίππον αξίας 1 1 )2 εκατομμυρίου, τόν όποιον 
θά έκθεση εις τήν παγκόσμιον έκθεσιν. Ό 
"Αρμουρ άλλος δισεκατομμυριούχος, έχει 

μεταξύ τών πολλών ίππων καί ένα, όστις 
θά συναγωνισθή μέ πολλάς ελπίδας νίκης 
πρός τόν τοΰ Βάρδεμπλιτ. Ό Ρόκφελλερ, 
ό υιός του καί ό αδελφός του έχουν επίσης 
πλείστους ίππους μεγίστης άςίας. Ό Χά-
ριμαν, ό βασιλεύς τών σιδηροδρόμων έχει 
θαυμάσια άλογα, τά όποια τρέφει είς ίδιαί-
τερον άπέραντον λειμώνα. 

Καί άλλοι δέ πλείστοι Κροΰσοι Αμερι
κανοί έξοδεύουν αμέτρητα εις διατροφήν 
ίππων 

~*-«·····— 

Πώς έπιθεωρονν ότήν Ά γ γ λ ί α ν . 
Διά νά πάρη καί ή αστυνομία μας πα

ράδειγμα άπό τήν Άγγλικήν άναφέρομεν τό 
έξης: Συνήθως ένας αστυνομικός επιθεωρη
τής, ό υποκόμης "Ικερριμ, ό εντεταλμένος 
νά έπιθεωρή τά γαλατερά, τά όποϊα πω
λούνται είς τό Λονδίνον, μεταμφιέζεται είς 
έργατικόν καί πηγαίνει νά φάγη στά γαλα
κτοπωλεία, ή ψωνίζει βούτυρο στά απόκεν
τρα μαγαζειά. Άλλοίμονον δέ όποιος βρε-
θή νοθεύων ή βρωμεύων απλώς τά είδη του. 

Έδώ όταν γίνωνται επιθεωρήσεις άστυία-
τρικαί μόνον πού δέν αναγγέλλεται διά 
σαλπίγγων τό γεγονός διά νά λάβουν τά 
μέτρα τους οί ενδιαφερόμενοι. 

• •» '»*;• 

"Ενα «'τοίνιιιια κ α ί ένας γαηθρός πρέγκηι!* 
Τρεις μήνας κατηνάλωσεν ή δεσποινίζ 

Μουλινακώφ, διά νά περάση όλην τήν Ρωσ-
σίαν καί τήν Σιβηρίαν έπί έλκύθρου. Ύΐίί-

φερε τά πάνδεινα, άλλά στό τέλος έκέρδισε 
το στοίχημα καϊ . . . τόν γαμβρόν. Διότι είχε 
βάλει στοίχημα 1 0 , 0 0 0 ρούβλια μέ κά
ποιον Ρώσσον μεγιστάνα, όστις ένθουσια-
σθεϊς διά τό κατόρθωμα τήν επήρε ώς γυ
ναίκα. 

Ή Α. Μ. ό Βαόιλεϋς τοϋ ϊ ι ά ι ι 
Είνε ίσως ό αύταρχικώτερος μονάρχης έκ 

τών γνωστών είς τόν πολιτισμένον κόσμον ό 
Βασιλεύς τού Σιάμ, ο οποίος θά έπισκεφθή 
καί τάς Αθήνας μετά τινα χρόνον. Άντ ϊ 
παντός νόμου ή θέλησίς του λύει ό'λα τά 
ζητήματα είς τό Σιάμ. "Εχει ένα άδελφόν 
καί είκοσι ετεροθαλείς αδελφούς, μέ αυτούς 
δέ διοικεί άπολυταρ/ικώς τό Βασίλειόν του, 
χωρίς συμβούλους, υπουργούς, δικαστάς, 
Βουλήν κτλ. Γνωρίζει καί τήν Άγγλικήν ό 
γηραιός Ανατολίτης Μονάρχης, διδαχθείς 
αυτήν άπό μίαν Αγγλ ίδα . 

Φωτογραφία». . . ό"τό νν*£» 
"Η τελευταία αριστοκρατική μόδα τοΰ 

Αονδίνου είνε φωτογραφίαι τυπωμέναι επάνω 
στό νύχι τών δακτύλων. Αί νεόνυμφοι καί 
αί έρωμέναι ιδίως ήοχισαν νά φωτογραφούν 
επάνω στό νύχι τού δακτυλιδιοφόρου δα
κτύλου τήν εικόνα τού έκλεκτοΰ των. Ή 
έκτύπωσις τής φωτογραφίας γίνεται δ ι ' ει
δικών μεθόδων ούτως ώστε τό πλύσιμο νά 
μή βλάπτη διόλου τήν εικόνα. Εννοείται 
όμως ότι ή είκών τό πολύ έπί τρεις εβδομά
δας θά μιίνη σώα διότι τό νύχι θ ' αΰξάνη 
καί θά κόπτεται άλονέν. Καϊ επειδή μία 
φωτογραφία στό νύχι στοιχίζει 1 5 φράγκα 
θεωρείται πολύ λοΰσσο νά έξακολουθή μία νά 
έξοδεύη τόσα κάθε 10 — Ιό ημέρας. 

"Ο τρόι,ιος τών Στενογράφων 
*Αν οί δικοί μας ρεπόρτερ, οί κρατοΰντες 

πρακτικά τών συνεδριάσεων της Βουλές εί
χαν νά κάμουν μέ τόν Ίωγέφ Ούώρδ, τόν 
άντιπρόσωπον της Νέας Ζηλανδίας είς τό 
Άποικιακόν Συνέδριον τοϋ Λονδίνου θά τά 
είχαν πολύ σκοΰρα. Αυτός ό πολιτικός κα-
τήντησεν ό τρόμος τών στενογράφων.Είνε α
κράτητος εις τήν ρητορικήν όρμήν του. "Ο
μιλεί γλήγορα πολύ καί καταπλήσσει μέ 
τήν έναλλαγήν τών ρητορικών εικόνων, α
κούραστος δέ καί δεινός συζητητής. Φαντα-
σθήται Οτι συνήθως προφέρει 3 0 0 λέξεις 
κάθε λεπτόν, σπανίως δέ κατέρχεται είς τάς 
2 0 θ ! Καϊ οί λόγοι του διαρκοΰν 2 — 2 1 ) 2 
ώρας πολλάκις μονορροΰφι. 

Ό τρελλος βαόιλεί 'ς . 

Ό βασιλεύς τής Βαυαρίας όθεν εισήλθε 
πρό τίνος εις τό ές-ηκοστόν έτος τής ηλικίας 
του. Είνε δμως ονόματι μόνον βασιλεύς, 
διότι άνήλθεν είς τόν θρόνον ένεκα διανοη
τικής νόσου, ήτις είνε κληρονομική είς τήν 
γεννεάν τοΰ Βίττελσμπαχ. Ό άτυχης β α 
σιλεύς καθ' ην έποχήν επρόκειτο ν ' άνέλθη 
τόν θρόνον πρό 30 ετών έδειξε σημεία πα 

ραφροσύνης καϊ ετέθη ύπό αντίληψη "Εχ 
τοτε ζή ύπό ύπό έπιτήρησιν, έν πλή ίΐ ά ν -
νοία, χωρίς συνείδησιν τών συμβ^εινντων. 
Πρό δύο ετών μάλιστα έχρειάσθη ν άπο-
μονωθή, διότι είχε καταστή είς μγιστον 
βαθμόν επικίνδυνος,πρό τίνος δέ χρόνο έγινε 
πλέον ανοικονόμητος, δέν τρώγει, δένπίνει, 
παραφέρεται συχνά καί τήν νύκτα άγυπνεϊ, 
τραγουδεΐ μέ φωνήν γλυκεϊαν. Και Γ, τρα
γωδία τού τρελλοΰ βασιλέως έξακολο'θεΐ.... 

Τί επαθεν ενας "λωποδύτης ' 
"Ένας "Αγγλος ϊεροκήρυξ όμιλον περί 

κλοπής ανέφερε πρός έκπληξιν πάντων πα
ράδειγμα λωποδύτου τινός, όστις κλέ ας τό 
ώρολόγιον ίερε'ως τινός προσευχομένου ίπεσεν 
άπόπληκτος αύθωρεί αποθανών. 

Τό γεγονός τοΰτο είνε ίστορικώτατ ν. Ό 
παπά-Οΰάϊτ πρό τίνων ετών λειτουριων είς 
ενα ναόν ήτο γονατισμένος καί προσ/ίχετο, 
είς δέ λωποδύτης κατώρθωσε να τό πλη
σίαση καί νά τού πάρη τό ώρολόγι'ν. Ό 
παπάς έξηκολούθει νά προσεύχετα, άλλ' 
αίφνης ακούει δοΰπον πίπτοντος σ ματος 
όπισθεν του, στρέφει δ' αμέσως κα'φλέπει 
έκτάδην κείμενον νέον τινά άγνωστί; κρα
τούντα εισέτι τό ώρολόγιον του είς 'εϊοας. 
Ή τ ο ήδη νεκρός. 

ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ 
Τ Ο Τ - ^ . Ο . Ζ Ι . Ο . 

Ό Ά σ τ έ ρ ι ο ς Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς παιακαλεί 
τόν Έ λ ι κ ώ ν ι ο ν Μώμον νά τώ έπιτέψη νά 
έκφράζηται κάπως μεταφορικώς, οτως είς 
τήν περίστασιν τοΰ: αό απόστολος '.ννδρέας 
ά γ ε ι τήν έορτήν του» τό οποίον είχεγράΨει 
άλλοτε* τού αρέσουν α ί μεταφοραΐ έστω 
καί άν ήναι αύται ολίγον τολμηραί. Γ·'ά δα
σ κ α λ ι κ ά τ υ π ι κ ά τ ' άποτροπιάζετΛ, ώς 
φθάνοντα μέχρι σχολαστικότητος. 

Ό α υ τ ό ς παρακαλεί (δέν τολμά νά τοΰ 
συστάσΤΙ διότι φοβείται τά κακιώ'.ατα. 
"Ημείς οί έλληνες είμεθα θερμοκέφαλοΓουσι-
κά καϊ δέν δεχόμεθα παρατηρήσεις) λοιπόν 
·κχρχχ.χ\ιϊ φιλικώς τόν κ. Φώτον Γιοφύλ.-
λτίν νά μή τό παρακάνη μέ τήν καθαρεύουσα 
διότι κ' εκείνη είς τό είδος της είναι θαυμά
σια, όπως καϊ ή δημοτική (όχι ή μαλλιαρή 
ποτέ) είς τά νεώτερα λαϊκά είνε ή μόνν κα
τάλληλος. Έκαστος έφ' ώ έτάχθη! 

Ό α υ τ ό ς παρατηρεί είς τόν κ. ΐ . II. 
Σ τ α μ α τ σ ύ λ η ν έπί τής αντιρρήσεως /ότι ό 
Δεκέμβριος δ έ ν ώνομάσθη Άντρηάς, δι' όν 
λόγον, έσημείωσεν ό κ. Αλέξανδρος* διότι 
ευθύς τήν παραμονήν τοΰ μηνός (ήτοι 30> 
Νοεμβρίου) είνε ή επέτειος τοϋ Άποστ. Α ν 
δρέου—παρατηρεί λοιπόν είς αυτόν ότι 
άφοΰ δέν φρονεί ούτω, δέν λέγει όμως καϊ. 
τόν λόγον πουθενά διατϊ καί πώς περί τοϋ 
εναντίου. Πλην μόνον μεταθέτει τά ονό
ματα τό μέν Ά ν τ ρ η ά ς διά τόν Νοέμβριον, 
τό δε Π α χ ν ι σ τ ί ι ς διά τόν Δεκέμβριον, 
όπερ δμως καϊ τοΰτο είνε έσφαλμένον, διότι 
ό Νοέμβριος λέγεται Παχνιστής, διότι τοτε 
πίπτει κα'ι ή Πάχνη , ενώ τόν Δεκέμβριον 
δέν πίπτει πλέον πάχνη άλλά χιόνι. 

Ό αυτός λέγει πράς τόν κ. Ε. Νάτσην 
δτι ώς πρός τούς συνώνυμους του Νάτσηδες: 
τοΰ Άλμυροΰ, περί τών οποίων τόν ήρώτα 
είς τήν αρχήν, αϋτοϊ βεβαίως δέν θά έκα-
μνον έθνικήν τινα έργαοίαν, δπως παρενόη-
σεν ό κ. Νάτσης τό σχετικόν χωρίον τοΰ 
έχοντος ενταύθα τόν λόγον. Σήμερον έ; 
αυτών δέν υπάρχει κανείς είς τόν Άλμυρόν, 
δπου διέμενον ώς πρόσφυγες Μακεδόνες. Τον 
μεγαλείτερον εξ αυτών τόν είδε άλλοτε είς 
Αθήνας καί άλλοτε είς Βόλον γινόμενον 
τσιμποΰρι είς τούς μακεδόνικους συλλόγους-
Περί δέ τοΰ μικρότερου, τοΰ καϊ κυρίως άλ-
βανίζοντος, ούτ"» καν έμαθε τι νεώτερον. 
Καί αγνοεί ποϋ παίρν' ή στάμνα νερό τώρα. 

Ό αυτός, άν καί κάπως αδιάκριτα ώς. 
μή ερωτώμενος, άπαντα είς τόν Κουκου-
βΐνον, έρωτήσαντα τόν Λαμιέακ. Συρούκην 
διατί ώνομάσθη άλλοτε ή Λαμία : Ζητοϋνι 
καί τό πλησίον χωρίον : Σαρμουσακλί καί 
άπό ποίον. Λέγει λοιπόν δτι τά ονόματα 
είνε τουρκικά. ζ ε ί τυύν=ελαία . Σαρμουσάκ 
=σκόρδο. Επειδή δ' έπλβόναζον τά ο μ ώ 
νυμα είς τά μέρη ταΰτα άπεκτήθησαν καί 
αί πόλεις όμωνύμως. 
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