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Ο ΘΕΟΚΑΤΑΡΑΤΟΣ 
Εϊταν Κυριακή τοϋ Μισοααράκοστου. 

"Ολο τό χωριό είχε μαζωχτή ατήν εκκλ.η
σιά γιά ν' άκούση τη λειτουργία της Σταυ-
ροπροοχύνησις, ν' άοπαοτή τον Σταύρο και 
νά λάβη άπό το οεβαστδ χέρι τον εφημέ
ριου, τοϋ σεβαομίον παπά-Θωμά, ποϋ είχε 
τά γένεια άσπρα, πυκνά και μακρυά ώς τό 
ζωνάρι και τον ενλαβοϋνταν δλοι, σδ ζων
τανό άγιο, κι' δ λόγος του δυο δε γένουνταν 
ποτέ. 

Στά στασίδια δεν έλειπε κανένας άπό τη 
δωδεκάρα τον χωρίον, κι' ή καμπάνα, υ
στέρα άπό τό έωθινό Βαγγέλιο, άργασε νά 
σημαίνει άργά-άργά και πέν&ιμα, σα ατά 
ξόδια. 

Σ' άργοπένθιμο χτύπημα της καμπάνας 
άρχισαν νά μαζεύωνται στην εκκλησιά ΰχι 
μόνον ίκεΐνοι ποϋ βρίσκονταν πάντα στο 
χωριό, και πήγαιναν ταχτικά ατές λειτουρ
γίες και ατούς εσπερινούς, άλ,λ,ά και οΐ πι-
στικοί κι' οι γελαδαραϊοι, κι' οϊ ντραγάτες, 
εκείνοι δηλαδή, ποϋ εξαιτίας της δονλ.ειάς 
τους ποϋ τούς χαλοϋσε πάντα έξω άπό τό 
χωριό, εκκλησιάζονταν άπό πασχαλιά σέ 
πασχαλιά. 

Τελενταϊα-τελ,ενταϊα, κι' άπό την χρνφή 
τή θύρα έμπαιναν στην εκκλ.ησιά οϊ ταιον-
πρες, αρραβωνιασμένες κι'έτοιμαρράβωνες, 
κρυφά-κρυφά, γλ.υγοροπερβατοΰαες και γα-
μηλοβλ,εποϋαες και μέ τό πρόσωπο σκεπα
σμένο γιά νά κρύβουν την παρθενική τους 
την ώμορφιά, άπό τά βάσκανα μάτια τοϋ 
νυφοδ'.αλεγμοϋ. 

Τό χωριό είχε ρημάξει, και κάπου κάπου 
καμμιά βαρναρρωστημένη, ή καμμιά άσα-
ράντηγη λεχούσα βρίσκονταν ατό σπίτι της. 
Κι' 'όσοι ακόμα έρχονταν άπό τά πλ,ηοιύ-
χωρα γιά νά ίδοϋν δικούς Ϊ) φίλους, η γιά 
προξενολογιά, ή γιά δποια άλλη δουλειά, 
άκούοντας τ' άσννήθιστο χτύπημα της καμ
πάνας, ή ξέροντας την αίτια, έτρεχαν κι' 
αυτοί στην εκκλησιά. 

Μεγάλο κακό είχε τρέξει και γένονταν 
αύτη ή μεγάλ,η σύναξι τοϋ χωριοϋ στην εκ
κλησία. 

«."Εμελλε νά δικαστή δ δανειστής τής 
Έκκλ.ηαιάς Νικόλα-Γκούβας, ποϋ τής είχε 
πάρει τά χωράφια! 7> 

Με τό «.Δι' ευχών...... .παίροντας τό 
αντίδωρο, βγήκαν εξω πρώτοι-πρώτοι οί 
προεστοί τοϋ χωριοϋ, και κάθησαν στά πε
ζούλια τοϋ νάρθηκα κατά την τάξι τής ηλι
κίας καϊ τοϋ έχον του δ καθένας, στην 
κορφή-κορφή δ πρωτοδημογέροντας, και 
παρακάτω άπό τή μιά τή μεριά κι άπό την 
άλλη οί λοιποί. Σήν κορφή, πλάγι τοϋ πρω-
τοδημογέροντα, δεξιά, έίταν μιά θέση άδεια 
γιά τόν Παπά, ποϋ δεν είχε βγή ακόμα. 
Σέ λίγο βγήκε κι' δ Πχπάς, κι' άφοϋ 
εύλ.ύγησε τόν κόσμο,.ποϋ είταν συναγμένος 
ευχήθηκε χρόνια πολλά κι' ευτυχισμένα και 
κάθησε ατή θέαι τον κι' έτσι συμποσώϋηκε 
ή δωδεκάρα. 

Τό αλλ.ο χωριό, άντρες και γυναίκες, νιοι 
και γερύντοι και λ,ειανύπαιδα, είχαν περι
κυκλώσει τόν νάρθηκα γιά νά ίδοϋν και 
ν' ακούσουν την καταδίκη τοϋ ρημαχτή τοϋ 
χωρίον Νικόλα Γκούβα. 

Ό Νικόλα-Γκούβας αυτός μιά φορά κι 
ί'ναν καιρό έίταν άπό τους προεστούς τοϋ 
χωριοϋ. Τόν αγαπούσαν ολοι και τόν είχαν 
γιά ρώτημα. Φαίνονταν τόσο καλός, ποϋ 
ώμνναν στ' όνομα του, άλλ' δ Διάβολος 
πώχει πολ,λά ποδάρια, άπό καλ.όν κι' άν
θρωπο τοϋ Θεοϋ, τόν έκανε δικό τον, κατά

δικο τον. "Αρχισε λίγο λίγο νά τόν συνηθίζη Ι τόν κακόμοιρο, δτι δεν έϊχε χρήματα, δτι 
στη φιλαργνρία καϊ στην αδικία. Ή φιλαρ- δ,τι είχε τά είχε σκορπισμένα, δτι τά πλειό 
γνρία εϊνε τό δόλωμα κάθε αδικίας, ποϋ τερα τοϋ τά είχε φάγει δ ίνας κι' δ άλλος, 
έ'χει ώς σκοπό τό θησαύρισμα α' αυτόν τόν κι' δτι λ,ίγα πράγματα ποϋ είχε, δέν είταν 
πρόσκαιρον κόσμο, σα νά εϊταν προωρισμέ- βέβαιος δτι ϋ·ά τά είσπραξη ποτέ. 
νος δ άνθρωπος νά ζφ>ΐΙ χιλιάδες χρόνια. Μιά χρονιά είχε γκρεμιατη ή Εκκλησιά 

Τό πρώτο βήμα τον Νικόλα-Γκούβα στην άπό τό σεισμό και τό χωριό άναγκάζοννταν 
αδικία έίταν δ τοκισμός των ολίγων χρημά- νά εκκλησιάζεται ατά έξωκκλήαια. "Εγεινε 
των τον ατήν άρχή μέ δυό, με τρία, μέ σνμβούλ.ιο άπό τή Δωδεκάρα τοϋ χωριοϋ 
τέσσαρα και μέ πέντε τά εκατό τό μήνα κι' κι' αποφασίστηκε νά βγάλ.ονν πανταχοϋσα 
υστέρα ώς τά δέκα τά εκατό τό μήνα, ποϋ Υχι' δαο νάρθοϋν τά χρήματα τής πανταχού-
πάει νά είπή εκατόν είκοσι τά εκατό τό χρόνο ! \ σας, νά δανειστούν εκατό λ.ίρες νά χτισθή 
Δε δάνειζε ποτέ στ' ανοιχτά, άλλά πάντα ή Εκκλησία. 

μ' ενέχυρα και μέ υποθήκες καϊ μ' εγγύηση Άπό ποιόν νά ζητήαονν χρήματα ; Άπό 
γερή. Μέ τό δασκάλεμα τοϋ Διαβόλου ξε
γύμνωσε τόν κοσμάκη, ποϋ βρίσκονταν 

Η ΕΔΛΔΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Χωροκή της Αττικής 

('Έμ τοϋ λευκώματος τοϋ ζωγράφου Πιτσάνη) 

στην ανάγκη. "Εμασε ννφικές αρματωσιές 
και ννφικά στολίδια, Ιερά λείψανα εντυχι-
σμένης εποχής, πήρε χωράφια κι' αμπέλια, 
κι' δλ.ο έπαιρνε, κι' δλο έπαιρνε και χορταμό 
δέν είχε. Ό διάβολος δλ<ο και τόν έσπρω
χνε, δλ.ο και τόν έσπρωχνε άπό τό κακό 
στο χειρ-χειρότερο. "Εκλεφτε ατούς λογα- | τάδε χωριοϋ είναι γκρεμισμένη, και προα 
ριασμούς, ώς καϊ τή χήρα, ζήμιονε ώς και | καλ,ιών,ταν κάθε ορθόδοξος Χριστιανός να 
τά ορφανά κι' έτρωγε ώς κι' άπό τήν καν- | προσφέρη κατά προαίρεση γιά νά χτιστή. 

ποών άλ.λον παρά άπό τόν Γκούβα; "Ε-
στερξε νά δανείαη στη Δωδεκάρα αυτό το 

ποσό γιά",εξη μήνες προς δώ 
δεκα τά εκατό τό χρόνο, άλλά 
ζήτησε υποθήκη τά χωράφια 
τής Εκκλησιάς, καϊ μέ τόν δ-
ρον, αν ατές εξη μήνες άπα-
νωθιό δέν τοϋ δώσουν τά 
χρήματα τον, τόκο καϊ κεφά-
λ.αιο, τά χωράφια νά γείνονν 
διχά τον 

— Κι' άν δέ σοϋ δώσωμε 
τά χρήματα ατές εξη μήνες 
Κύρ Νικόλα (τοϋ είπε δ Πα 
πάς) θά πάρης τά χωράφια 
τής Εκκλησιάς; 

— θεός φνλ.άξοιΐ 
Απολογήθηκε αυτός. 
— Άλλ.ά τότε, γιατί νά μπή 

δ δρος νά πάρης τά χωράφια 
τής Έκκλ.ησιάς ; 

Τόν ρώτησε %ας άλλος. 
— Γιά τήν τάξη, αδερφέ 

μου ! Γιά τήν τάξη μοναχά, 
καϊ γιά νά γνοιάζεται κι ή Δω
δεκάρα γιά τό χρέος τής Έκ 
κλ.ησιάς. 

Απολογήθηκε αντός.-
— Μωρέ, &ς πάρωμε τά 

χρήματα, (είπε έ'νας άλλος άπό 
τούς δημογερόντους) νά φκιά-
σωμε τήν Εκκλησιά μας, και 
τά χωράφια της δέν τά παίρ
νει κανένας! "Οποιος βάνει 
πράμμα τής Εκκλησιάς σπίτι 
του, φωτιά βαίνει! 

Τέλος ή Δημογεροντία πήρε 
τές εκατό λίρες κι' εδ'οκε ομό
λογο γιά εξη μήνες μέ δο')δεκα 
τά εκατό καϊ μέ τόν δρο άν στη 

διορία δέ μετρηθούν τά χρήματα δλα ώς τό 
λ.επτό, τά εκκλησιαστικά χωράφια νάναι 
δικά του! 

"Υστερα άπ' αυτό δυό χωριανοί πήραν 
τήν πανταχοϋσα, είδος πιστοποιητικού τοϋ 
Δεσπότη τής Επαρχίας, δτι ή εκκλησιά τον 

τήλ.α τής Παναγιάς! 
Είταν έρημος, κούτσονρο. Δέν είχε γυ

ναίκα, παιδιά, αδέρφια. Εϊταν σ&ν τόν κοϋκ-
κο μοναχός σπίτι τον, κι' αν κανένας τοϋ 
έΊεγε τίποτε γιά δοα έκανε, αυτός τοϋ άπο-
λογιώνταν: 

— Έγώ νά κάνω κακό; Δέν λ.έω, πώς 
είμαι άναμάρτητος — ένας δ άναμάρτητος— 
άλί' δ τι ί'χω και δέν έχω, τάχω δλα γιά 
τήν Εκκλησία και γιά τή φτωχολογιά ! Μή
πως έχω τά παιδιά, ή τά σκνλ.λιά ; 

Μ' 67α ποϋ έκανε, υπήρχαν άνθρωποι 
ποϋ τόν θεωρούσαν ακόμα γι' άγιον, καϊ τά 
θύματα του δέν εύρισκαν πουθενά άκρύασιν 
ν.ι' έλεος. Τό πλ,ειότερο κλαίγονταν κι'έκανε 

κα\ ξεκίνησαν νά φέρουν γύρα τές διάφορες 
χριστιανικές επαρχίες, γιά νά μάαουν χρή
ματα . 

Ή Εκκλησιά σέ δύο μήνες χτίστηκε και 
άλ.είφτηκε μέ τά χρήματα τοϋ δανείου, και 
περιμένονταν νά γυρίσουν οι άνθρωποι μέ 
τήν πανταχοϋσα γιά νά έξοφληθή τό χρέος 
και νά ζωγραφιστή τό εσωτερικό τής Εκ
κλησιάς. 

"Υστερα άπό πέντε μηνών περιοδεία οί 
δύο αποσταλμένοι χωριανοί μέ τήν παντα
χοϋσα γυρνούσαν ατό χωριό μέ τά χρήματα, 
ποϋ εϊχαν μάσει, άλ.λά κατά δυστυχία, τήν 
ημέρα, ποϋ θαφταναν ατό χωριό, μιά συμ
μορία άπό καμμιά δεκαριά Αρβανίτες τούς 

σκότωσαν και τούς πήραν δσα είχαν μαζω-
μένα γιά τήν Εκκλ.ησιά ! 

Μεγάλος θρήνρς εγεινε στο χωριό, δταν 
μαθεύτηκε ή ληστεία κι' δ φόνος των δνό 
χωριανών μέ τήν πανταχοϋσα, άλλά κακό, 
ποϋ εγεινε, δέν ξεγένονταν. Τέλ.ος ήρθε κι' 
ή διορία τον δανείον, και τό χωριό γιά νά 
μή δυσκολευτή τοϋ πρότεινε τοϋ Γκούβα 
ν' άλλ.άξη τ' ομόλογο γιά άλλον τόσον καιρό, 
δαο νά βγάλουν άλλη πανταχοϋσα νά μαζέ
ψουν χρήματα, άλλ' δ Γκούβας δέν τούς 
κόβει τήν ελπίδα, άφ'ινει νά περάση ή διο
ρία, και μιά καϊ δυό στά Γιάννινα και γυ
ρίζει τά έκκλ,ησιαστικά γωράφια α' δνομά 
του, σύμφωνα μέ τ' ομόλογο του. 

"Οταν μαθεύτηκε αυτό ατό χωριό, έφρι
ξαν δλοι καϊ ατή στιγμή χτύπησαν τήν 
καμπάνα, μαζεύτηκαν ατό χωροστάαι δλοι 
οϊ κάτοικοι και, ποιος πολ.λ.ά ποιος λίγα, 
έκαναν έκαναν συνεισφορά κι' έ'μασαν τά 
χρήματα τοϋ δανείου μέ τόν τόκο του, γιά 
νά τές δώσουν τοϋ Γκούβα, άλλ' αυτός δέν 
τής ·θέληοε, γιατί, τά χωράφια άξιζαν τό 
διπλάσιο. 

Τότε πλειά έπεσε ή προσωπίδα, που τοϋ 
σκέπαζε τόπρόαωπο τό άτιμο,καϊ κατάλαβαν 
δ κόσμος τί κακούργος καϊ τ'ι θεομπαίχτης 
ήταν αυτός, χι° αποφάσισε νά τόν καταδι-
κάση κατά μιά παληά συνήθεια, ποϋ δί
καζαν τούς θεομπαίχτες καϊ τούς θεοκα-
τάραχους. 

Γι'^αϋτή τήν αίτια μαζώχτηκε τήν ήμερα 
τής Σταυροπροσκύνηοις δλο τό χωριό 
ατήν Εκκλησιά, γι' αυτό και μόνο, αμ' 
απόλυσε ή Εκκλησιά ή Δωδεκάρα τοϋ χω
ριού κάθησε στον νάρθηκα κι' δλος ό άλλος 
δ λαός δέν έφευγε άπό τήν περιοχή τής 
Έκκλ7]σι9ς, άλλά περίμενε τήν καταδίκη. 

Ό γεροντότερος άπ' δλους τούς προε
στούς τοϋ χωριοϋ, γέροντας εβδομήντα χρο
νών καϊ πλειότερο, έλ.αβε πρώτος τόν λόγο 
καϊ φώναξε δυνατά : 

— Χωρίο ! Γνωρίζετε τόν Νικόλα Γκούβα ; 
— Τόν γνωρίζομε ! (απολογήθηκε σύσ

σωμο τό χωριό.) Τόν γνωρίζομε! Εϊν' ε
κείνος, ποϋ πήρε τά χωράφια τής Εκκλη
σιάς ! 

— Εϊν' αλήθεια αυτό πουλάτε; Ιό ξέ
ρετε καλά ; 

Ρώτησε δ Πάπας. 
•—Τό ξέρομε καϊ τό παραξέρομε! Εϊν' 

αλήθεια κι' άπαλήθεια ! 
Αποκρίθηκε πάλη σύψυχο τό χωριό. 
Τότε δ παπάς έκανε τό σταυρό τον φό

ρεσε τό πετραχήλι του καϊ τό φελόνι του 
κι' εϊπε. 

—Τά κηριάϊ 
"Ενα παιδϊ άπ' εκείνα, ποϋ τόν υπηρε

τούσαν ατή λειτουργία, τοϋ έφερε τρία μαύρα 
κηριά, δεμένα τρικέρι, και μιά λαμπάδα 
κοινή αναμμένη. 

Λαβαίνοντας δ Παπάς τό μαύρο τρι
κέρι, τό άναψε άπό τήν αναμμένη λαμπάδα. 
Τό παιδϊ έσβησε εντύς τήν κοινή λ.αμπάδα 
και σταύρωσε τά χέρια του. "Ολ,ος δ κό-

μος σιωπούσε και περίμενε τί θά είπή δ 
Παπάς. 

Ίέλος δ Πάπας, άφοϋ εϊπε μέσα του 
πολλά γράμματα γύρισε καϊ προσευχήθηκε 
προς τές τέσσερες μεριές τοϋ κόσμου, καϊ 
φώναξε πολύ δυνατά : 

— θεοκαιάρατος / 
— θεοκατάρατος ! 
Απάντησε δλο τό χωρώ μ' ένα στόμα. 
Εκείνη τή στιγμή τέσσερες άνδρες άπό 

τούς ανδρειότερους τοϋ χωριοϋ, μπήκαν 
ατήν περιοχή τής Εκκλησιάς σέρνοντας δε-
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μένον ενα ζωντανό λύκο, ποϋ είχαν πιάσει 
ατό βουνό με τό δόκανο επίτηδες για τη 
δίκη, ποϋ έμελλε νά γείνη εκείνη την ή
μερα . 

— Έδώ 'ναί τος ! 
Έφώναξαν. 
— Ό θεοκατάρατος ό Γκούβας! 
Ψιθύρισε δλο τό χωριό, και άναμέριοε 

δεξιά καϊ αριστερά γιά νά περάσουν οϊ άν
θρωποι πώφερναν τό λύκο. Πέρασχν και 
στάθηκαν ανάμεσα στη Δωδεκάρα. 

Ό προεστός της Δωδεκάρας : — Πώς 
ονομάζεσαι : 

"Ενας από εκείνους ποϋ βαστοϋσαν τό 
λύκο :—Νικόλα Γκούβας ! 

Ό προεστός της Δωδεκάρας: — Τό χω
ριό με τή Δωδεκάρα σε κήρυξε θ β ο χ α τ ά -
ρ α τ ο ν , γιατί πήρες τά χωράφια της Εκ
κλησίας. Τά δίνεις πίσω ; 

"Ενας από τους ανθρώπους, ποϋ βα
στοϋσαν τόν Λύκο: — Δέν^τά δίνω \ 

Ό Πάπας: — Δός τα, καταραμένε. Δός 
τα νά σε συμπαθήαωμε. 

"Ενας άπό τους ανθρώπους, ποϋ βα
στούσαν τόν Λύκο : — Δεν τά δίνω! Τά 
πήρα με τόν νόμο και με τό δικαίωμα, ποϋ 
μοϋ έδωκε ι. ομόλογο σας I , 

Ό Πάπας : —Είναι κανένας ποϋ μπορεί 
νά ζητήαη έλεος γιά τό θεοκατάρατο, τον 
Νικόλα Γκούβα 

(Τό χωριό δλο σιωπούσε, κι' ό Πάπας 
εξακολούθησε :) Ευλογημένοι χριστιανοί ! 
Ή θρησκεία μας διδάχνει τή συγκατάβαση. 
« Ο υ δ ε ί ς ά ν α μ / ά ρ τ ^ τ ο ς . » "Ας βρεθή 
«νας παιδιά μου, νά ζήτηση έλεος γι' αυτόν 
τόν δυστυχώ μένον, ποϋ πήρε την ψυχή του 
και την ερριξε μέσα ατές πίσσες και στα 
κατράνια της Κόλασης ! Εινε αρκετό τό έ
λεος κι'ενός μονάχα χριστιανού νά τόν σώση. 

Τό χωριό σύσσωμο : — θάνατος ! θάνα
τος ! στον θεοκατάρατο ! 

"Ενας δε βρέθηκε νά ζήτηση γι' αυτόν 
έλεος ! 

Ή Δωδεκάρα ατούς ανθρώπους ποϋ 
κρατούσαν τό Λύκο : — Κρεμάστε τον ! 

Αμέσως 'ένας άπ' αυτούς έβγαλε μιά 
τριχιά, πούχε κρεμασμένη χπό την ζώνη 
του, την έδεσε στο διάζωμα μιανής καμάρας 
τοϋ νάρθηκα κι' άνοιξε μιά μεγάλη θυλειά, 
οί δε άλλοι, ποϋ βοστοϋσαν τόν Λύκο, 
τόν άρπαξαν και πέρασαν τό χεφάλ.ι του 
ατή θυλειά, τήν εμαααν ώς εκεί ποϋ χρειά
ζονταν και τόν άφησαν ίνάερορ 

Τό βάρος τοϋ Λύκου σύμμααε τή θυλειά 
και στήν στιγμή τό σαρκοφάγο καϊ καταστρε
πτικά ζώο, ποϋ εκείνη τήν περίσταση άντι-
προαώπευε ί'ναν άσυνείδητον άνθ§μ>πον,εναν 
λύκο με δνό ποδάρια, ανεμίστηκε, λαντζο-
δέρνοντας στον αέρα, καϊ σε μιάν στιγμήν 
ψόφιοε, έχοντας τά μάτια γουρλωμένα και 
τό στόμα κατάνοιχτο με τή γλώσσα κρεμα
σμένη άπό τό πλάγι. 

Τό δράμα τελείωσε ! 
Ό Παπάς εαβυσε τό τρικέρι, έβγαλε τό 

φελόνι του και τό πετραχήλι του και βλό-
γησε πάλε τό πλήθος, και τή στιγμή ποϋ ό 
κόσμος έβγαινε άπό τήν περιοχή της εκκλη
σιάς, ευχαριστημένος και ικανοποιημένος, 
άληθεινότερο δράμα γένονταν ατό σπίτι τοϋ 
Νικόλα Γκούβα. Ό θεοκατάρατος μήν έ
χοντας τή δύναμι νά γνρίση τά χωράφια 
τής Εκκλησιάς, και μή μπορώντας νά ύπο-
φέρη τή βοή τοϋ Λαού, — βοή λαού, όρνή 
θεού —, έβαλε σχοινί σέ μιά γρεντά τοϋ 
σπιτιού του και κρεμάστηκε ! 

Χ. ΧΡΗΣΤ0ΒΑΣΙΛΗ2 

Υ. Γ. Είχα γράψει τοϋτο τό διήγημα 
δταν έμαθα ότι παρόμοια καταδίκη έγεινε 
τό Μάρτη τοϋ 1901 ότήν ηπειρωτική κω
μόπολη Ζίτσα, 4 ώρες δυόμικά των Ιωαν
νίνων, όπου Λ εφορεία τοϋ χωριού κατα
δίκαζε -ό συγχωριανό τους Νικόλα Γκούρα, 
διότΙ ώς πληρεξούσιος τοϋ χωριού τους 
ουναίνεόε νά καταχραστούν ένα εκατομμύ
ριο δραχμές και περιπλέον οί έκτελεΰτάδες 
της Διαθήκης τοΰ μακαρίτη Δημ. Ζιτόαΐου, 
Κ. ΠαπαΟταϋρος και Γ. Δ. Σακκας, ποϋ 
είταν προωρισμένες γι' αγαθοεργούς όκο-
ποϋς τής Κοινότητος τής Ζίτσας. 

Υπάρχει όμως πολύ διαφορά Οτήν έκτέ-
λεόη τής καταδίκης αυτής άπό εκείνη, ποϋ 
αναφέρω ο"τό διήγημα μου, ότι τό ζώο ποϋ 
καταδικάστηκε δέν εΐταν λύκος, άλλά γάι
δαρος, (είτε διότι ότάθηκε δύσκολο νά βρε-
θή ζωντανός λύκος, εϊτε διότι άφθονοΰν τά 
γαϊδούρια (γαζέλια) σ' αυτή τήν κωμόπολη) 
κν' ό αίτιος τής μεγάλης ζημίας τής Κοι
νότητος δέν κρεμάστηκε καθόλου^ άλλά 
κομπάζει γιά τό κατόρθωμα του! 

Ό ϊδιος 

Α Ε Υ Κ Α Δ Ι Ο Υ Χ Ε Ρ Ν 

Ε Ν Α Ζ Ε Γ Κ Λ Η Μ Δ Τ Ι Δ Σ 
[ Τό έπόμβνον διήγημα μετεφράσθη έκ 

τής περιωνύμου συλλογής τοϋ Έλληνοϊά-
πωνος καθηγητού Λευκαδίου Χέρν, ήτις 
επιγράφεται Κ ο κ ο ρ ό. 

Κατά λέξιν Κοκορό σημαίνει καρδίαν, 
ένταΰθα δμως εννοεί τήν ψυχήν έν τή1 αι
σθηματική, έννοίςι, δύναμιν δηλαδή, θάρ
ρος, σταθερότητα, συμπάθειαν και τρόπον 
τινα «τήν καρδίαν τών πραγμάτων.» 

Τηλεγράφημα: έκ. Φουκουόκας, ήγγειλε 
χθες, δτι εις επικίνδυνος κακοποιός, τόν 
όποιον ε ι / ε κ,ατορθώσει νά συλλαβή η α
στυνομία, έμελλε νά μεταφερθνί εις Κουμα
μότο Οπως δικασθνί. Καί, προσέθετε τό τ η 
λεγράφημα, επρόκειτο νά φθάση μέ τό με-
σημβρινόν τραΐνον. Άστυφύλαξ εστάλη έκ 
Κουμαμότο εις Φουκουόκα πρός παραλα-
βήν τοϋ αιχμαλώτου. 

Προ τεσσάρων ετών, έν άτομον δυνάμεως 
σπανίας, είσέδυσε διά νυκτός εντός οικίας 
κειμένης έπί της όδοϋ τών Παλαιστών,καί 
εκεί έπιπεσών κατά τών τρομαγμένων κα
τοίκων, έκτύπησε καί έδεσεν αυτούς, άφαι-
ρέσας παν δ,τι είχον πολύτιμον. 

Διαφυγών μετά μεγάλης έπιτηδειότητος 
συνελήφθη έ'πειτα άπό είκοσιτέσσαρας ώ 
ρας, πριν η δυνηθγί νά ώφεληθή τ ι έκ της 
κλοπής του. 

Ένώ μετεφέρετο είς τό άστυνομικόν 
τμήμα, ώρμησε κατά τοΰ συλλαβόντος αυ
τόν άστυφύλακος, αφήρεσε την σπάθην 
του, έπληξε τούτον θανασίμως και έτράπη 
είς φυγήν. 

Πασα έρευνα ποός άνακάλυψιν τών ιχνών 
του, είχεν άποβή ματαία, καί μόνον την 
παρελθοϋσαν εβδομάδα, εις μυστικός αστυ
νομικός έκ Κουμαμότο, έλθων οπως επι 
σκεφθώ την φυλακήν τοϋ Φουκουόκα, έξε-
πλάγη παρατηρήσας μεταξύ τών εργα
τών, εν άτομον, ούτινος άπό τετραετίας 
διετηρει βαθεΐαν την άνάμνησιν εντός τής 
διανοίας του. 

— Ποιος ό άνθρωπος ούτος; ήρώτησε 
τόν φύλακα. 

— Κατάδικος κλέπτης, εγγεγραμμένος 
έδώ ύπό τό ό'νομα Κουσαμπέ. 

Ό μυστι/.ός έβάδισεν ευθύ πρός τόν κα-
τάδικον. 

— Δέν λέγεσαι Κουσαμπέ, λέγε ι . Εί
σαι δολοφόνος, και τό ονομά σου εινε, Νο-
μούρα Τείχη!!.. Θά με ακολουθήσεις είς τό 
Κουμαμότο. 

Ό άθλιος ώμολόγησε τά πάντα. 
Τό πλήθος έξωργισμένον έ'σπευσε κατά 

την άφιξίν του είς τόν σταθμόν. Ήκολού-
θησα καί εγώ αναμένων έκρηξιν άγανα-
κτήσεως, κραυγάς, κατάρας... Οί κάτοι
κοι τοΰ Κουμαμότο δέν εινε εύκολοι. Ό 
δολοφονηθείς άστυφύλαξ ήτο αγαπητός καί 
ή οικογένεια του εύρίσκετο ή'δη μεταξύ 
τών παρόντων. Έφανταζόμην ωσαύτως Οτι 
θά παρευρίσκετο έκεΐ ισχυρά αστυνομική 
δύναμις. 

Ήπατήθην δμως εις δλας μου ταύτας 
τάς προβλέψεις. 

Το τραΐνον έσταμάτησε μέ τήν συνήθη 
αύτοΰ συνοδίαν της ταραχής καί τοϋ θο
ρύβου. Φύοδην μίγδην έξήρχοντο οί ταξει-
διώται σύροντες έπί τών πλακών τάς ξυ-
λίνας έμβάδας των, άνω κάτω έτρεχον οί 
πωληταί τών εφημερίδων, οί πωληταί τών 
αναψυκτικών . . . 

Ά π ό τό άλλο μέρος τοϋ διαφράγματος, 
κρατούμενος άπό τόν αστυφύλακα, μετά 
τίνων λεπτών άναμονήν, ενεφανίσθη τότε 
ό αιχμάλωτος, άνθρωπος ύψηλοΰ αναστή
ματος, μέ πρόσωπον άγριον, τήν κεφαλήν 
κεκλιμένην, τάς χείρας οπίσω δεμένας. 
Αμφότεροι, φύλαξ καί αιχμάλωτος, έστα-
μάτησαν πρό της μικρας θύρας, έκ της ό
ποιας πρό ολίγου έξήλθον, ένώ έμπλεοι 
περιεργίας, σιωπηλοί δμως, οί θεαταί έ'-
σπευδον πλησιέστερον. 

Ό φρουρός της τάξεως τότε μεγαλοφώ-
νως λέγε ι . 

— Σουγιάρα Σάν ! Σουγγιάρα ό Κίμοι.' 
Είνε παοοΰσα ; 
— Χάϊ, άπαντα φωνή γυναικός λεπτής, 

ή οποία ίστατο πλησίον μου, έχουσα έπί 
του ώμου τό τέκνον της καί προσπαθούν νά 
άνοιξη δίοδον δ·,ά μέσου της άνθρωπο-
μάζης. 

Είς έν τοΰ άςιωματικοϋ νεϋμα, οί άν
θρωποι ώπισθοχώρησκν σνηματίσαντες ευρύ 
κενόν περί τόν κακοϋργον. 

Εντός τοΰ κενοϋ τούτου, απέναντι τοΰ 
δολοφόνου ή μήτηρ εστη μετά τοϋ υίοϋ της 
/.ζί πέριξ έβασίλευε σιωπή θανάτου. 

Χωρίς νά άποταθί) προς τήν γυναίκα, 
τό βλέμμα έχων προσηλωμένον έπί του 
παιδιού. 

— Ιδού μικρέ, λέγε ι , ιδού εκείνος δ-
στις πρό τετραετίας σέ κατέστησεν όρφα-
νόν. Δέν ε ' /ες ακόμη γεννηθνί. Καί άν 
τώρα δεν έ'/εις πλέον πάτερα νά σέ α 
γάπα , τό χρεο>στεΐς εις τον άνθρωπον τοϋ" 
τον. Κύτταξέ τον καλά ! . . . 

Καί ό άνθρωπος της εξουσίας κρατήσας 
τόν πώγωνα τοϋ Νομούρα Τείχη ύπεχρέ-
ωσε τοΰτον νά ύψωση τήν κεφαλήν. 

— Κύτταξέ τον καλά, μικρέ !... Μή φο
βείσαι τίποτε. Πικρόν εινε άλλά εινε κα
θήκον σου Κύτταξέ τον κ α λ ά ! 

Υπεράνω τών ώμων της μητρός του, τό 
πτωχόν πκιδίον, μέ τους οφθαλμούς όλα-
νοίκτους, προσηλωμ^ιυς, μέ τό μικρόν του 
σώμα ύπερπληρωμένον άπό παράπονον έ-
κύτταζε! . . . Τά δάκρυα ήρχισαν νά πίπτουν 
άπό τούς οφθαλμούς του, πλήν εύπειθες, 
παρετήρει, παρετήρει εισέτι τοΰ αθλίου τό 
πρόσωπον τό έξηυτελισμένον. 

"Ολων τά στήθη έφαίνοντο παύσαντα νά 
αναπνέουν. 

Αιφνιδίως, τοϋ αιχμαλώτου τά χαρα
κτηριστικά κατέστησαν γλυκέα. Τόν είδον 
καίτοι σιδηροδέσμιον, νά π ίπτη έπί τών 
γονάτων του έπί τοΰ κονιορτοΰ, καί νά 
κραυγάση μέ φωνήν καταδηλοΰσαν τάς 
τύψεις τνίς συνειδήσεως, τάς οποίας ήσθά-
νετο καί τήν πεοιπαθη θλΐψιν ήτις τόν 
κατείχε. 

— Συγγνώμην. !... συγννώμην ! μικρό 
παιδί.... "Ω!... συγγνώμην! . . . "Ο,τι έπρα
ξα δέν τό έ'πραξα έκ μίσους... 7Ητο ό τρό
μος... ή φρίκη της συλλήψεως μου "Η-
θελον νά διαφύγω ! Είμαι μέγας έ'νοχος ! 
"Ω ! πόσον μέγα καί άδιόρθωτον κακόν σοΰ 
έκαμα ! Τώρα ό θάνατος μέ αναμένει διά 
νά αποτίσω τό έγκλημα μου. Καί τόν έ-
πικαλοΰμαι τόν θάνατον— ναί, είμαι ευ
χαριστημένος νά αποθάνω ! Πριν δμως, μι
κρέ μου, ώ ! συγχώρησόν με ! συγχώρη
σαν με. 

Τά δάκρυα έκυλίοντο εισέτι έπί τών 
παρειών τοΰ παιδιού. Ό αξιωματικός ε
γείρει τόν γονυπετη έγκληματίαν, ήγαγε 
τοΰτον διά μέσου τοϋ πλήθους, όπερ άλα-
λον διεχωρίζετο,σχηματίζον διπλοΰν φραγ-
μόν δ πως τόν άφήσγι νά διέλθγι καί τό ό
ποιον άνέδιδε μακρούς στεναγμούς.... Καί 
δταν ό χαλκόχρους φύλαξ έπλησίασεν, είδον 
— πράγμα τό όποιον δέν είχον εισέτι ιδεί, 
τό όποιον ί'σως ολίγοι άνθρωποι είδον είς 
τήν ζωήν των , τό όποιον ί'σως δέν θά ί'δω 
καί άλλην φοράν — δάκρυα νά ρέωσιν άπό 
τούς οφθαλμούς Ιάπωνας άστυφύλακος. 

Τό πλήθος διελύθη, καί έμεινε σκεπτ ι -
κόν πρό τής παραδόξου ηθικής,ήτις έξήγετο 
έκ τοΰ θεάματος εκείνου. 

Μίαν δικαιοσύνην άκλόνητον καί έν τού
τοις συγκινητικήν, άποσπώσαν τήν όμολο-
γίαν ενός εγκλήματος διά τής τραγικής 
θεωρίας τών μάλιστα άμεσων συνεπειών, 
τήν απέλπιδα μετάνοιαν ήτις πρός τής τ ι 
μωρίας έπεζήτει τήν συγγνώμην, έν π λ ή 
θος τό μάλιστα έπικίνδυνον τής αυτοκρα
τορίας όταν καταλαμβάνεται άπό μανίαν, 
έτοιμον νά συγκινηθί) καί, διά μόνης τής 
^αθεΐας πείρας τών περιπετειών τοΰ βίου 
καί τής ανθρωπινής αδυναμίας, νά άφο-
πλίζηται πρό τής αισχύνης καί τή ; συν
τριβής τοΰ ένοχου, μέχρι τοΰ σημείου νά 
λησμονήση τήν όργήν καί νά καταληφθή 
άπό άπειρον θλΐψιν διά τό διαπραχθέν έγ 
κλημα. 

Τό χαρακτηριστικώτερον δμως τοϋ επει
σοδίου, επειδή είνε ουσιωδώς άνατολικόν, 
έγκειται είς τήν έκκλησιν πρός τήν συνεί-
δησιν, παρά τω εγκληματία, διά τής εκ
κλήσεως, είς τό αίσθημα -ό πατρικόν, τήν 
ίσχυράν άγάπην πρός τά παιδία, αίσθημα 
τόσον μεγάλη; θέσιν κατέχον εντός τών 
καρδιών δλων τών Ιαπώνων . 

Διηγοΰνται, δτι είς τών περιφημότερων 
κακούργων τής Ιαπωνίας , *ό Ίσικάουα 
Κοέμον, δστις είχεν εισέλθει κρυφίως εντός 
μιας οικίας Οπως κλέψη καί φονεύση, συνε
λήφθη άπό τό μειδίαμα ενός μικροΰ παι

διού, τό όποιον τοϋ έτεινε τούς βραχίονας, 
καί μέ τό όποιον άρχίσας νά παίζη ό λνι-
στής έλησμόνησε τόν σκοπόν του έως Οτου 
συνελήφθη. 

Ή ιστορία δέν είνε απίθανος. 
Καθ' έκαστον έτος, αστυνομικά! εκθέ

σεις άναφέρουσι τοιαύτα παραδείγματα 
οίκτου πρός τά παιδία έκ μέρους εγκλη
ματιών. Ούτω καί πρό τίνων μηνών τ ά εγ 
χώρια φύλλα περιέγραφον τήν τρομεράν 
δολοφονίαν μιας ολοκλήρου οικογενείας. 
Ε π τ ά έν δλω άτομα διεμελίσθησαν καθ' 

ήν ώιαν έ/.οιμώντο. 
Μόνον έν παιδίον εύοέθη, κλαΐον, άθι-

κτον έν τω μέσω λίμνης αίματος . . . καί 
τοϋτο άπεδείκνυε σαφέστατα, πόσον με
γάλα·, ελήφθησαν προφυλάξεις δπως μή 
τοϋτο κατά τήν σφαγήν τών οικείων του, 
ύποστνί τήν έλαχίστην πληγήν , τό ελά
χιστον κτύπημα. . . . 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΝΒΑΝΕΤΕ 
ΚΑΙ ΝΑ Α Ι Α Ι Κ Ε Α Α Ζ Ε Τ Ε 

Είς τόν Βόρειον Πόλον 

Ό γνωστός τοΰ Βορείου Πόλου εξερευ
νητής Φιάλας είς τό «Βένσορ Μαγαζίν» δη
μοσιεύει εκτενή περιγραφήν τής τελευταίας 
εκδρομής του είς τόν Πόλον τω 1904. 
Έξεκίνησε τόν Σεπτέμβριον έκ τοΰ ακρω
τηρίου Φλόρα, ένώ βαρύτατος προεμηνύετο 
ό χειμών. Φθάσας δι' έλκύθρων είς τό μέ
ρος 'Αβροΰτσι, προύχωρησεν είς τό Δε-
βρόυνέ. Ά λ λ ά παγετοί υπέρογκοι καί σφο
δρός άνεμος τόν έκώλυον νά προχωρήστ). 
Μετά τών συντρόφων του κατέφυγον ύπό 
σπήλαια χιονοσκέπαστα,καί έκεΐ έπί ίκα-
νάς ημέρας ύπό άνυπόφορον ψΰχος καί τ α 
ραχών διέμειναν. Μετ' ολίγας ημέρας έπα-
νέλαβον τήν πορείαν καί έφθασαν μετά 
πολλούς κόπους είς τόν νήσον Χοΰπερ. 

Ένώ οί σύντροφοι διήρχοντο τό χιονώ-
δες άκρωτήριον τής νήσου ταύτης τήν 26 
Όκτωβρίου, διερράγη ύπό τούς πόδας μου 
ό πάγος, καί έπεσα διαμιάς είς βαθύ βά-
ραθρον. Είς σύντροφος μου έτρεξε νά μέ 
σωση - άλλά μόλις ήγγισα τήν χεΐρά του 
έβαρωθρο'ιθην βαθύτερα, καί έχασα τάς αι
σθήσεις μου. "Οταν τάς επανέλαβα εύρέ-
θην είς μίαν σχισμήν βαθυτάτην, μεταξύ 
ούρανοΰ καί γής, έσφηνοιμένος μεταξύ πά 
γ ω ν πασα κίνησίς μου ήτο αδύνατος. Οί 
πρό τοΰ στήθους μου καί έπί τής πλάτης 
μου στενά προσκολλημένοι πάγοι μέ έκρά-
τησαν έκεΐ, άλλως ήθελα βαραθρωθϊ) βα-
θυτερον. Τό σκότος έκεΐ ήτο μέγιστον έν 
τούτοις μακρόθεν είς τά ύψη έβλεπα ώς έν 
φώς γαλάζιον. Βραδύτερον ένόησα δτι επά
νω εκινοΰντο τίνες τών συντρόφων μου. Τό 
φώς ήρχιζε νά πλησιάζη· ήτο τώρα 100 
περίπου πόδας μακράν έμοΰ. "Ηκουσα φω-
νάς καλούσας με* απήντησα ζητών σχοι-
νίον, τάχιστα, διότι άλλως θά κατακρη · 
μνίζωμαι βαθύτερον. Μέ ήρώτων πόσον βα-
θυά ένόμιζα Οτι ήμουν απήντησα 150 πό
δας περίπου. Μετ' ολίγον ένόησα δτι κα-
τεβιβάζοντο δύο σωτήρες κΰνες - άλλά τ ά 
χιστα αντελήφθην δτι κατήρχετο συγχρό
νως ό σύντροφος μου Σπένσερ. Τόν έφώ-
ναξα - μοΰ απήντησε φωνήν ασθενή, δτι 
πλησιάζει ν ' άποθάντρ είς τό βάραθρον ε
κείνο· νι κεφαλή του ήτο τραυματισμένη 
καί καΰημαγμένη. Προσεπάθησα νά τόν 
παρηγορήσω, άν καί έγώ ήμην άπηλπ ι -
σμένος. 

Όγκοι πάγων πίπτοντες έχειροτέρευον 
τήν ί)έσιν μας κατακρημνιζόμενοι είς τά 
βάθη άπετέλουν ηχώ άπαισίαν. Ήσαν 
στιγμαί απερίγραπτοι,φοβεραί, διότι ή κα-
τακρήμνισις αυτή τών πάγων μας έλεγεν 
δτι καί ήμεΐς κατ ' αυτόν τόν τρόπον θά 
κατακρημνισθώμεν είς τά αμέτρητα βάθη. 

Έ π ί τέλους βλέπω επάνω μου αίωρού-
μενον σχοινίον τό συλλαμβάνω άπληστως, 
σχηματίζω θηλιάν, καί στερεώνω έκεΐ 
καί τάς δύο χείρας μου—καί έπειτα τούς 
πόδας μου. Άπεριγράπτως συγκεκινημένος 
φωνάζω νά τό σύρωσι πρός τά δεξιά. Έν 
μέσω τοΰ σκότβυς π ίπτε ι άλλο τεμάχιον 
μέγα πάγου, τό όποιον διαχωρίζει έμέ άπό 
τόν σύντροφόν μου. Ά λ λ ά μετά υπεράν
θρωπους προσπάθειας τόν πλησιάζω πάλιν 
καί τόν ποοσδένω είς τό σχοινίον.... "Ηδη 
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αας σύρουσι προς τά άνω. "Οταν έπάτησα 
τον πόδα μου εις τό έδαφος, έπεσα λιπό
θυμος. Επίσης ό σύντροφος μου. 

Μετά πολλάς άλλας περιπλανήσεις επί 
τών πάγων οί έξερευνηταί έφθασαν εις το 
άκρωτηριον Άβροϋτσ·., Οπου μετ ' ολίγον 
ήίχισαν νά έτοιμάζωνται διά... τήν έκδρο-
αήν τοϋ 1905 ! ! 

Ό φρόνιμος ακύλλος 
Τόν έγνώριζαν δλοι εις τό Βαλπαραϊζον 

ώνομάζετο Κονάτρο Ρέμος. Τό έξωτερι-
κόν του δέν έδείκνυεν ότι άνήκεν εις ευ
γενή ράτσαν. Κίτρινος μέ κομμένην ούράν 
καϊ μαύρα ώτα. Δέν ητο γνωστή καμμία 
έ'κτακτος ίδιότης του. Διέτριβεν ώς επί τό 
πλείστον παρά τόν λιμένα. Ά λ λ ' ή δεξιό-
της του νά κολυμβ& ·})το έ'κτακτος, όι 
αυτό καί τόν ώνόμαζον Κουάτρο Ρέμος, 
ήτοι τετράκωπον. Εις "Αγγλος πλοίαρχος 
τόν προσέίλκυσεν εις τό πλοϊον του, μέ τόν 
σκοπόν νά τόν πώληση εις την πατρίδα του 
ακριβά. Ά λ λ ά ολίγον πρίν άποπλεύση οί 
άνθρωποι του λιμένος όρμησαν επί λέμβων 
εις τό πλοϊον καί ήνάγκασαν τόν "Αγγλον 
νά άποδώση πάλιν τόν σκύλλον εις την . . . 
γήν του. 

Είνε ευφυέστατος ό Τετράκωπος. Ά ν 
του δώσωσιν εν νόμισμα, εύγνωμόνως τό 
δέχεται καί τό φέρει εις τόν κρεωπωλην 
ή τόν άρτοποιόν διά ν ' άγοράση έν τεμα-
χιον κρέατος η άρτου. Έάν τώ δώσουν ολί
γον, δσον αυτός δέν νομίζει άρκετόν, δέν 
δίδει τό νόμισμα, πρίν ή τω προσθέσωσι 
καί άλλο . ,Άν δέν πείνα, δέν λαμβάνει τό 
προσφερόμενον νόμισμα. Ά ν τω δίδωσιν άρ-
γυ^οΰν νόμισμα, τό αποκρούει περιφρονη-
τικώς, διότι τω είνε πολύ καί άχρηστον. 
Ίδιαιτέραν συμπάθειαν δεικνύει εις κατά-
σβεσιν τών πυοκαϊών. Ά π ό καμμίαν πυρ-
καϊάν δ ν λείπει· άμα άκούση τόν κώδωνα 
τών πυοοσβεστών, τρέχει κατόπιν των. Εις 
την καιομένην οίκίαν ανερχόμενος καί κα
τερχόμενος τάς κλίμακας αναζητεί ανθρώ
πους διά νά τούς τραβηξη διά τών οδόντων 
καί τούς σώση. 

Πρό ολίγων ήμερων ό Κουάτρο Ρέμος 
άπέθανεν. Ή πόλις τόν έτίμνισε, τόν έτα-
'Χευσε καί τόν άπέστειλεν είς τό μουσεΐον 
τοϋ Σαντιάγου. 

Πότε ϋ>ά πετάξουμε; 
Είνε τό φλέγον ζήτημα τής σήμερον 

«Πότε θά πετάξουμε;» "Επί τοϋ ζητήμα
τος τούτου τοϋ τόσον ενδιαφέροντος, ό γνω
στότατος μηχανικός "Ετζε παρασκευάζει 
ενα λαμπρότατον άρθρον, τό όποιον θά 
παραδώση είς δημοσίευσιν μετ ' ολίγας 
ημέρας. Κατά τήν περισπούδαστον αυτήν 
πραγματείαν πρέπει νά παρέλθουν πέντε 
ολόκληρα ακόμη έτη , ώστε νά κατορθωθεί 
ή τελεία έναέοιος ναυσιπλοία. * 

Σκεφ&ήτε διά τά μάτια 
τών παιδιών οας. 

Γνωρίζετε, οτι ή μυωπία καί άμβλυωπία 
αυξάνει άπό έτους είς έτος ; Γνωρίζετε, ό'τι 
οί απόγονοι μας θά καταντήσουν μίαν ήμέ-
ραν μύωπες όλοι, έάν δέν ληφθΐί άπό τώρα 
φροντίς διά προφύλαξιν τών οφθαλμών τών 
τέκνων μας : 

Ιδού όδηγίαι τίνες, αί όποια·, έκτελού-
μεναι δύνανται κατά μέρος νά προλάβουν 
τήν μυωπίαν. 

Πας πατήρ έχει καθήκον νά ύποβάλη 
είς ίατρικήν έξέτασιν τούς οφθαλμούς τοϋ 
υίοϋ του, δταν ακόμη ούτος είνε. παιδίον. 
Διά τών κατάλληλων διόπτρων προελη-
φθη πολλάκις ή μυωπία καί αυτή ή άμαύ-
ρωσις τών οφθαλμών πλήν τούτου τά 
κατάλληλα γυαλιά ενδυναμώνουν τούς ο
φθαλμούς ούτως, ώστε νά δύναται ο άν
θρωπος νά βλέπη καί έν έσχάτω γηρατι 
άνευ της βοηθείας των. 

Οί γονείς οφείλουν νά προσέχουν τά παι
διά των κατά τήν μελέτην καί έν καιρώ 
νυκτός καί έν καιρώ ημέρας. Τό έ'ντονον 
φώς καί μάλιστα τό έλαφρόν φώς είνε επ ι 
βλαβές είς τήν όρασιν μάλιστα δταν μελέ
τα τις αντικρύ τής λυχνίας. Τό καλλίτερων 
κ\αί άβλαβέστερον φώς είνε τό ήλεκτρικόν 
φ«#ς, διότι υπερισχύουν είς αυτό αί κυαναϊ 
καΐί πράσιναι ακτίνες, ενώ είς τά άλλα 
φώτα υπερισχύει τό έρυθρόν. Ελλείψει η

λεκτρικού φωτός μεγίστη σημασίαν δύνα
ται νά έχη ό πράσινος η ελαφρώς κυανοΰς 
γλόμπος, διότι μεταβάλλει τάς ερυθράς α
κτίνας είς κυανας η ποασίνας. 

Ή τιμή τον άνθρωπου είς λίρας 
«Τί κοστίζει ό άνθρωπος είς λίρας ;» 
Τό ερώτημα αύτη ετέθη έπι τάπητος 

έν συνεδριάσει έγκριτωτάτων επιστημόνων, 
καθ' ην απεφασίσθη, δτι ή αξία τοϋ αν
θρώπου είς χρήμα δύναται νά υπολογισθεί 
λαμβανομένου ύ π ' όψει τοϋ επαγγέλματος 
καί τής ήλ'.κίας. Πρός τοϋτο λοιπόν κατε-
στρώθη κατάλογος, δστις εκτιμά τό δεκαε
τές παιδίον αντί 520 λιρών, τό δεκαπεν-
ταετές άντί 853 καί τόν είκοσιπενταετή 
νέον άντί 1,100 λιρών. Ά π ό τής ηλικίας 
ταύτης εκπίπτε ι ή τιμή τοϋ άνθρωπου μέ
χρι τοϋ εβδομηκοστού, δτε ή αξία του κα
τέρχεται είς τέσταρας λίρας, ένω τουναν
τίον εις ήλικίαν όγδοηκοντα ετών τιμάται 
117 λιρών. ' 

Τί γίνονται τά βυθιζόμενα πλοία 
Έάν μέν εινε έκ ξύλου, έν πρώτοις έ 

χουν ανάγκην άρκετοϋ χρόνου, μέχρις ου 
φθάσωσι μέχρι τοϋ πυθμένος τής θαλάσσης. 
'Εάν π . χ. τό βάθος τής θαλάσσης εινε 
άνω τών χιλίων όργυιών πρέπει νά παρελθη 
έν τέταρτον ώρας μέχρις ου τό πλοϊον φθα-
ση είς τόν πυθμένα τοϋ ώκεανοΰ. Βυθίζε
ται βραδέως καί όταν φθάση είς τόν πυθμέ
να έπικάθεται έπί τής ιλύος του ελαφρώς 
χωρίς νά ύποστγ) ούδεμίαν θραΰσιν. Μετ' 
όλίνον τό πλοϊον γίνεται λεία τών άπε ι 
ρων κκτοίκων τοϋ ώκεανοΰ, οί όποιοι εΐσορ-
μώσιν εντός τοϋ κύτους του, ένθα στήνουν 
τάς κατοικίας των. Πλήν τούτων άλλα 
μικροσκοπικά ζωύφια έπικάθηνται έπί τών 
τοιχωμάτων του ένθα μετά πάροδον ίκανοΰ 
χρόνου εμφανίζεται παχύ στρώμα ιλύος. 
Μετά τόν θάνατον τής γενεάς ταύτης άλλη 
γενεά εξακολουθεί τό έργον τοϋτο έωσοΰ 
έπί τέλους τό πλοϊον φορτώνεται τόσα 
πολλά μαλλάκια, κοράλλια καί σπόγγους, 
ώστε καταπίπτουν βαθμιαίως τά πλευρά 
καί ούτως όλόκληρον καλύπτεται ύπό τής 
ιλύος τοϋ πυθμένος. 

Τί εινε ό σημερινός Κινέζος 
"Ισως πολλοί έξ ημών δταν άκούουν τό 

όνομα Κινέζος αισθάνονται άηδίαν καί ά-
πέχθειαν πρός τούς λοξοφθάλμους Ούρανίω-
νας, φανταζόμενοι αυτούς πανούργους, ύ 
πουλους, απάνθρωπους καί. έν συντόμω εκ
τρώματα τής φύσεως. Πράγματι, ώς έπί τό 
πλεϊστον τοιούτος εΓνε ό σημερινός Κινέ
ζος· δέν έχει άλλάξη διόλου άπό παλαιό
τατων χρόνων. , 

Πλήν κατά τινα διάσημον Ά γ γ λ ο ν π ε -
ριηγητήν,υπάρχουν πλεϊσται εξαιρέσεις τοϋ 
κανόνος τούτου. Πολλοί έξ αυτών εινε φ ι 
λόπονοι, εγκρατείς, νομοταγείς, καθάριοι 
καί έχουν πολλά προτερήματα. Ό αυτός 
περιηγητής προσθέτει, δτι διά μίαν παμμέ-
γιστον οίκίαν άρκοϋν δύο Κινέζοι ύπηρέται 
οΐτινες αρκούνται είς άνάπαυσιν μόνον δύο 
ημερών είς τό διάστημα ολοκλήρου έτους. 

ΕΡδΤΙΚΟΝ ΑΡΑΙΗ ΤΟΪ 633 II. I. 
Έν φ ό Μωάμεθ κατέκτα τήν Περσίαν 

συμπραττόντων καί τών Σαρακηνών, άπο-
σπασθέντων τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, 
ένεκα τής στερήσεως τοϋ φόρου τόν όποιον 
ησαν συνηθισμένοι νά λαμβάνουν κατ ' έτος, 
έν ω ό Άβουβεκίρ, ό πενθερός καί διάδο
χος τοϋ Μωάμεθ έσκέπτετο νά κατάκτηση 
τήν Συοίαν καί Ϋΐδη συνάθροιζε πυλυάριθ-
μον στρατόν, πέριξ τής Μεδίνης, πρός τόν 
σκοπόν τοΰτον, ό αυτοκράτωρ Ηράκλειος, 
ένδιαιτώμενος έν τνί ωραία καί πλουσία^ 
Έφέσω, άπελάμβανε τάς ήδονάς τοϋ εύ-
κραοΰς εκείνου κλάματος, αδιαφορών διά 
τάς προόδους τής ήδη άνατελλούσης νέας 
κατακτητικής φυλής, δέν άπηλλάχθη τής 
νάρκης του. "Ο-αν ό Άβοΰ-'Οβεϊδας διετά
χθη νά είσέλθη έν Συρία, έπί κεφαλής τεσ-
σαράκοντα χιλιάδων ανδρών, τότε μόνον 
ό Ηράκλειος διέταξε τόν διοικητήν τής 
Καισσαρεία;, Σέργιον, νά παραλαβή πέντε 
χιλιάδας στρατόν, νά επισκοπή τήν πο-

ρείαν τοϋ έχθροϋ, καί έν ανάγκη, νά τόν 
πολεμηση. Τό τέλος τοϋ δύστυχους στρα-
τηγοΰ ύπήρξεν όλέθριον, διότι ό'χι μόνον 
ένικηθη πλησίον τής Γάζης, άλλ ' αίχμα-
λωτίσθη καί υπέστη θάνατον όδηνηρόν, 
διότι ό άσπλαχνος εχθρός τόν έκλεισεν 
εντός δέρματος καμήλου προσφάτως δα-
ρέντος, τό όποιον συστελλόμενον έν δσω 
άπεξηραίνετο,τόν έπίεζε καθ' Ολον τό σώμα, 
καί έτελεύτησε έν μέσω αλγεινών βασάνων. 

Ό Άβοΰ-'Οβεϊδας στρατολογησας καί 
άλλα σώματα απεφάσισε τήν κατάκτησιν 
τής Συοίας, διά τής αλώσεως τής Βασσόρας, 
πόλεως πολυαρίθμου, πλούσιας καί άκμα-
ζούσης, 'ίνα καταστηση αυτήν άποθηκην καί 
καί όρμητήριον τής εκστρατείας του. Πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον, διέταξε τόν Σεργιαβηλ, 
νά προπορευθώ μέ 400 ιππείς, νά κατα
σκόπευα·/) τά πέριξ τής πόλεως. Διοικητής 
τής Βασσόρας ήτο κάποιος καλούμενος Ρω
μανός, έχων ύπό τάς διαταγάς του 12,000 
ίππεϊς. Ή άνανδρία του δμως, ή προδοσία 
του καί άρνησηθρησκεία του παρέδωσαν τήν 
πόλιν, μετά ποικίλων καί δραματικών πε
ριπετειών τήν πτώσιν τής Βασσόρας έπη -
κολούθησεν ή άλωσις τής Παλμύρας καί 
πλείστων άλλων πόλεων, παρά τά σύνορα 
τής Αραβίας. 

Μετά τάς πράξεις ταύτα, ό Καλύδας 
άναλαβών τήν άρχηγίαν τοϋ τούρκικου 
στρατοΰ, διευθύνθη μέ 50,000 είς τήν πο 
λιορκίαν τής Δαμάσκου, τής ώραιοτέρας και 
χαριεστέρας πόλεως, τής επικαλούμενης, 
Παράδεισος τής Συρίας. Ό Ηράκλειος ει
δοποιηθείς έσπευσε ν'άπομακρυνθ·{ί τής Ε 
φέσου έξαποστείλλας τόν Καλλίαν μέ 5,000 
ανδρών πρός ύπεράσπισιν τής πόλεως, συν
άμα δέ συνεκέντρωσε 50,000 άνδρας έκ 
τών διαφόρων φρουρών τής Συρίας, τάς 
οποίας έθεσεν ύπό τά ; διαταγάς τοϋ αδελ
φού του Θεοδώρου, μέ δικταγήν νά διάλυ
ση τήν πολιορκίαν τής πόλεως διά πάσης 
θυσίας. 

Κατά τήν πολιορκίαν ταύτην διεξήχθη 
έν δράμα έρωτικόν τό όποιον έλαβε τραγι-
κόν τέλος. 

Νύκτα τινά κατά τήν οποίαν πολιορ-
κούμενοι καί πολιορκηταί άνεπαύοντο, μία 
θύρα τής πόλεως ήνοίχθη ελαφρώς καί εις 
ίππεύς εξήλθε· δυστυχώς δμως ό ΐππος έ-
χρεμέτισε καί ή τουρκική περίπολος έσπευσε 
καί συνέλαβε τόν δραπέτην μετ ' ολίγον 
εξήλθε καί έτερος ίππεύς, καλών όνομαστί 
τόν πρώτον, οί Τούρκοι διέταξαν τόν αίχ-
μάλωτον νά κκλέση τόν σύντροφόν του ΐνα 
συλλάβωσι καί εκείνον. Ούτος δμως έφώνα-
ξεν ελληνιστ ί : Τό πτηνόν συνελήφθη ! Ό 
δεύτεοος έννοησας τήν άποτυχίαν τοϋ δια
βήματος των, έσπευσε νά έπανέλθη εις τήν 
πόλιν. Οί στοατιώται ώργισθέντες θά κατέ-
σφαζον τόν αΐχμάλωτον, άνευ τής μεσολα
βήσεως τοϋ άξιωματικοΰ των , δστις τόν 
έφερε δέσμιον ενώπιον τοΰ Καλύδου τοϋ 
αρχιστράτηγου. 

Ό Τούρκος τόν ήρώτησε: Ποίος είσαι ; 
—Είμαι ευπατρίδης Έ λ λ η ν , απήντησε καί 
ονομάζομαι Ίωνας, ή'μην μεμνηστευμένος 
μετά τίνος νεανίδος, τήν· οποίαν ά γ ρ « ώ καί 
μέ άνταγαπ^, άλλά προκειμένου νά τ ε λ ε -
σθίί ό γάμος μας, οί γονείς της ήρνηθησαν 
νά συγκατατεθοΰν, διά λόγους άγνωστους· 
τότε ήμεϊς άπεφασίσαμεν νά έξέλθωμεν τής 
πόλεως καί νά μεταβώμεν μακράν νά ζησω-
μεν ευτυχείς. Συλληφθείς δμως, ειδοποίησα 
τήν ιι,νηστην μου περί τής αποτυχίας, ινα 
μή αιχμαλωτισθώ. Είναι αληθές, δτι δέν 
δύναμαι νά ζησω χωρίς αύτην, άλλά θά 
άπέθνησκον έάν συνελαμβάνετο. Τώρα λάβε 
τήν κεφαλήν μου, πρίν ή θλίψις μέ φέρει 
είς τόν τάφον. — Ναί, θά άποθάνης, άπην-
τησεν ό Τούρκος, έάν δέν γίνης μωαμεθα
νός, έάν όμως άσπασθ^ς τήν άληθινήν θρη-
σκείαν, θ' άπολαύστις δλα τά αγαθά καί'θά 
σοι αποδώσω τήν σύζυγόν σου, μετά τήν 
άλωσιν τής Δαμάσκου. 

Ό Ίωνας δελεασθείς ύπό τής ελπίδος 
ν' άποκτησνι ταχέως τήν έρωμένην του, 
όχι μόνον συγκατετέθη νά άσπασθίί τόν 
ίσλαμισμόν άλλά καί μετ ' έκτακτου ζήλου 
καί δοαστηριότητος συνετέλεσε μετά 5μη-
νον πολιορκίαν νά παραδοθνί ή πόλις, ύπό 
δρους, εντός τριών ήμερων νά έγκαταλεί -
ψωσιν τήν πόλιν, μετακομίζοντες παν δ,τι 
ήδύναντο. "Ο Ίωνας τότε έσπευσε νά ζή
τηση τήν έρωμένην του, τήν οποίαν κα
τόρθωσε νά άνακαλύψνι εντός μονής μέ μο-

ναχικήν ένδυμασίαν. Τή διηγήθη τάς πε 
ριπέτειας του καί την προσεκάλεσε νά τόν 
άκολουθήση. Είς μάτην ομως απέβησαν 
αί παρακλήσεις του" ή μετάνοια του, οί 
στεναγμοί του, ή νέα απέκρουσε πάσας 
τάς προτροπάς, ήρνηθη νά σύνδεση τήν τ ύ -
χην της μέ αυτόν καί ήκολούθησε τούς 
γονείς καί τούς συγγενείς της, φεύγοντας 
μακράν πρός τήν Λαοδίκαιαν. ' 

Ά λ λ ά οί άπιστοι παρελθούσης τής έν 
τίί συνθήκη ταχθείσης τρίτης ημέρας, έκυ-
νήγησαν τούς φυγάδας, καί προφθάσαντες 
αυτούς έν τοις άγροΐς, συνήψαν μάχην 
κατά τήν οποίαν π Α τ ε ς οί Χριστιανοί έ-
σφάγησαν ανηλεώς. Ό Ίωνας έκ τών 
πρώτων έσπευσεν είς τήν καταδίωξιν τών 
φυγάδων, πάντοτε μέ τήν ελπίδα νά πείση 
τήν έρωμένην του νά τόν άκολουθήση. Συ-
νηντησεν αυτήν εντός δάσους άναπαυομένην 
μέ τούς λοιπούς, έπί τής χλόης, έζητησε 
νά τήν άπαγάγν), άντέστη εκείνη, συνε
πλάκησαν καί κατώρθωσεν ό Ίωνας νά 
τήν λάβη είς τάς άγκάλας του, άλλ ' ή σε
μνή παρθένος, έσυρε τήν μάχαιραν τήν ο
ποίαν έφερεν^είς τήν ζώνην του καί τήν 
ένέπηξεν είς τήν καρδίαν της π;οτιμήσασα 
τόν θάνατον άπό τοϋ νά ζηση μέ ένα ά π ι -
στον άρνησίθρησκον. Είς μάτην ό Τοΰρκος 
στρατηγός προσέφερεν είς τόν Ίωναν, τάς 
ώραιοτέρας αιχμάλωτου; 1 ήτον απαρηγό
ρητος καί ολίγον επέζησε τής ποθητής 
ερωμένης του. 

ΤΤ ΛΕΓΕΤΑΙ 

ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ 

Μία κυρία (πρός ύφασματοπώλην). — Καί 
είνε αυτό τό χρώμα γνήσιον ; 

Υπάλληλος. — Μάλιστα, κυρία, δσον καί 
τό κόκκινον χρώμα τοΰ προσώπου σας. 

Κυρία.— Χμ ! Δεϊξέ μου κανένα άλλο. 

Ά π ό γραμματικής απόψεως, ήρώτησε 
μία δεσποινίς ένα νέον : 

— Ποϊον θεωρείτε ορθόν, τό «θά έ π η -
γαινα είς τό σπίτι μου, η ήθελον υπάγει 
είς τό σπίτι μου» ; 

— Ουτε τό έν ουτε τό άλλο, άπηντη-
σεν εύστόχως ό νέος. Έ γ ώ τουλάχιστον 
ήθελον μένη έδώ. 

Ένας κύριος πρός ενα νέον : 
— Νομίζω, δτι κάτι σας άφήκαν οί γο

νείς σας αποθνήσκοντες, δέν είν ' έ τ σ ι ; 
— Μάλιστα, κύριε. 
— Καί τ ί σας άφήκαν ; 
— Τήν όρφανίαν, κύριε. 

Ένας, ό όποιος έδικάζετο, διότι έκτυ-
ποΰσε τήν γυναικά του, προσεπάθει νά 
έπιρρίψν) όλην τήν εύθύνην εις τήν πενθε-
ράν του. 

— Τί διάβολο, είπεν ό δικαστής, μά 
δλοι αυτοί δσοι δέρνουν τάς γυναικάς των 
αίτιώνται τάς πενθεράς των. Έ γ ώ τουλά
χιστον έχω γνωρίσει εναάνθρωπον, ό όποιος 
ουδέποτε έκακολόγησε τήν πενθεράν του, 
ουδέποτε τήν κατηγόρησε διά τάς μετά 
τής συζύγου του έριδας καί ουδέποτε διέ-
συοε τό ονομά. τ»ις είς τούς ξένους. 

Ό κατηγορούμενος άκουσας μέ ανοιχτό 
τό στόμα τόν λόγον τοΰ δικαστοΰ: 

—"Ω, μάλιστα, είπε, καί έγώ έχω α
κούσει περί αύτοΰ τοΰ άνθρωπου άλλοτε. 
Τό δνομά του ·5)το Αδάμ. 

Εκείνη :—Δέν είχα έως τώρα ίδέαν οτι 
ό κ. Γεωργιάδης ητο άνθρωπος τόσον ευγε
νών ιδεωδών. 

Εκείνος:—Καί πώς τό κατάλαβες; 
Εκείνη: — Μοΰ προσέφερε τήν χεΐράτου. 

— Τί θά έλέγατε , κύριε Ιωάννη , έάν 
έξερχόμην είς περίπατον μέ τήν κόρην σας, 
ήρώτησεν ένας νέος. 

— θ ά έλεγα, δτ» θά έπιστρέψητε πολύ 
άργά. 

Διδάσκαλος: — Τώρα μπορεί κανένας άπό 
σας νά μοΰ πί) τ ί είνε τό νερό ; 

Ό μικρός Γιώργος: — Έ γ ώ , δάσκαλε -

νερό είνε εκείνο, τό όποιον μεταβάλλεται 
εις μαΰρο, όταν θέσετε τά χέργια σας μέσα. 

\ 



• Α . - Ο · Δ - Ο -

Λ Α Ϊ Κ Α 
Ή Κατερίνα 
(Δημώδες τραγοϋβι) 

«Το λέπεις 'κεϊνο το βουνό το πέρα καί το'δώθε; 
ΙΙώχ' άνταρίτσα 'στήν κορφή καί καταχνιά στή 

» (μέση ; ^ 
Στο πέρα βόσκουν πρόβατα στο δώθε βόσκουν γίοια 
Κι'άνάμεσα στα δυο βουνά τ' αρνιά μέ τά κατσίκια 
Στή ρίζα βγαίνει έ'νο νερο καί μιά κρύα βρυσούλα 
Τό πίνουν τ' άγρια πρόβατα καί λησμονούν τ' 

[αρνιά τους, 
Νάχε το πιϊ} κι 'ή μάννα μοι̂ νά μή'χε κάμ'έμένα». 

Έπτάστιχον μόλις εινε τό άσμα, τό ό
ποιον έβάφτισα μέ τ ' όνομα τής Κατερίνας, 
διότι ταύτης τό ό'νομα ό λαός τραγουδών 
τό φσμα, παρεμβάλλει είς πασαν στροφην, 
καί πολλά δύναται τις άναλύων τό τρα
γούδι, νά είπη άποθαυμάζων τήν δύναμιν 
τοΰ ποιητοΰ — λαοΰ, τό φυσικόν καί άβία-
στον τών εικόνων καί τήν γνώσιν τής με
τεωρολογίας έν τνί διακρίσει τών νεφών 
άλλ' εκείνο τό όποιον άποθαυμάζω, εινε ή 
κατακλείς τοΰ άσματος, καθ' ήν ή είς τόν 
έοωτα άτυχήσασα ποιμενόπαις βεβαίως Κα
τερίνα εξαίρεται είς ύψη αιθέρια, διότι μετ' 
άληθοΰς οδύνης άνακράζει : 
Να/ε το πιγι κι' ή μάννα μου νά μή 'χε κάμ' έμενα! 

ΐυλόκαότρον I. II. ϊ τ α μ α τ ο ν λ η ς 

« Γ ό τραγούδι τής Διγερής» 
Μιά λιγερή τραγούόαε σέ κρυσταλλένιο 

[πύργο, 
Της πήρ' αγέρας την φωνή καϊ. στό γΐα-

[λό την πήγε 
Κι' όσα καράβια ήκουσαν όλα δέν άρμε-

[νοϋνε, 
Και μιά φεργάδα αγγλική δέν θέλει ν'άρ-

[μενίόη, 
—Σταθήτε παλληκάρία μου, χρυσοί μου, 

[λεβεντά δες, 
Νάκούσετε τή λιγερή τό τΐ τραγούδι λέγει: 

—Ανάθεμα ο"ε ξενητειά καί σύ και τό κα-
[λό οΌυ, 

ΙΙερσσότερα εΐν' τά βάσανα παρά τό όιά-
[φορό σου, 

Ποΰ ξεπλανεύεις τά παιδιά, κι' άφΐνουν 
[τές μανάδες, 

Ιεπλάνεψες τόν άνδρα μου έδώ καί δέκα 
[χρόνους, 

Κι' ακόμα τρεις τόν καρτερώ καί δαό τόν 
[περιμένω. 

Καλόγρμα θά πάω νά μπω τά μαύρα νά 
[φορέσω, 

Γιά νά σκουπίζω τές 'κλησιαίς ν ' άνά-
[φτω τά κανδήλια. 

—Κόρημ' ό άνδρας σ' απέθανε 'ςτά χέρια τά 
[δικά μου, 

Καί τόν έδάνεισα πανί κι' είπε νά μου 
[τό δώσης. 

—Κι' αν τόν έδάνεισες πανί, διπλό νά σου 
[τό δώσω. 

—Κόρη 'μ τόν δάνεισα κερί νά μοϋ τό δώ-
[σης μοΰ 'πε. 

—Κι' άν τόν έδάνεισες κερί, διπλό νά σού 
[τό δώσο). 

—Κόρη 'μ τόν δάνεισα φιλί κι' είπε νά μού 
[τό δώσης. 

—Κι' άν τόν έδάνειόες φιλί, σύρε νά σού τό 
[δώόη. 

—Κόρη 'μ έγώ 'μαι ό άνδρας σου, έγώ 'μαι 
[κι' ό καλός σου 

—"Αν είσαι σύ ό άνδρας μου, κι' αν είσαι 
[κι' ό καλός μου 

ΙΙές μου σημάδια τού σπητίοΰ, σημάδια 
[τού κορμιού μου. 

— "Εχεις μηλιά στήν πόρτα σου καί. κυδω-
[νιά στόν κήπο, 

"Εχεις έλμά στό μέτωπο κι' έληά στήν 
[άμασχάλη. 

Στήν αγκαλιά του έπεσε καί τό φιλί τοϋ 
[δίνει 

Καί πάλι έγεινήκανε ώριό ένα ζευγάρι. 
Κ. Ν. Νάτόης 

Καρδιτσιώτικα ε&ιμα αρραβώνων 
Οί αρραβώνες, κατά γενικήν συνήθειαν, 

τελοΰνται έν Καρδίτσγι τό εσπέρας πάντοτε 
Σαββάτου, ώς εξής: Ό μέλλων ν' άρραβω-
ν.σθν), θά έτοιμάση έκ τών προτέρων έν δα-
κτυλίδιον άδαμαντοκόλλητον, προορισμένον 
διά τήν μέλλουσαν σύζυγον, τό όποιον ρά
πτει διά κλωστής μετκξίνης είς τό μέσον 
μεταξωτοΰ μανδηλίου, Οπερ κατόπιν δι
πλώνει είς τέσσαρα καί τό θέτει μεσα είς 
δίσκον, καταφορτωμένον μέ άνθη. 

Άφοΰ προσέλθωσιν άπαντες οί κεκλημέ-
νοι καί οί «βλάμηδες», είς τήν οίκίαν τοΰ 
γαμβροΰ, έν κοράσιον δεκαετές περίπου, 
λαμβάνει τόν εμπεριέχοντα τόν αρραβώνα 
δίσκον προπορεύεται, άκολουθούμενον ύπό 
τών γυναικών τών κεκλημένων καί είτα 
τών λοιπών, διευθυνόμενον είς τήν οίκίαν 

τής νύμφης. Μόλις φθάσωσιν είς τήν οίκίαν 
γίνονται δεκτοί ύπό τών συμπεθέρων καί 
κεκλημένων τής νύμφης καί είς τών οποί
ων οδηγεί τό φέρον τόν δίσκον τοΰ άρραβώ-
νος κοράσιον εις τήν έτοιμασθεΐσαν αί'θουσαν 
υποδοχής, ένθα τόν εναποθέτει έπ ί τής 
τραπέζης - οί λοιποί εισερχόμενοι μετά τοΰ 
γαμβροΰ, χαιρετώσιν απλώς τους οικείους 
καί κεκλημένους τής νύμφης χωρίς νά συγ-
χαρώσι κανένα διά τούς τελεσθησομένους 
αρραβώνας· εισέρχονται είς τήν αί'θουσαν 
πάντες καί καταλαμβάνουσι θέσεις πέρις τής 
τραπέζης, καί άφοΰ καθίσωσιν, είς τών συγ
γενών τής νύμφης έρωτα τόν μέλλοντα 
γαμβρόν άν έφερεν (*) «αμανάτιν τοΰ γαμ
βροΰ άπαντήσαντος δτι έφερε, καλείται είς 
γέρων μιξοπόλιος είς όν δίδονται οί δακτύ
λιοι αρραβώνες τοΰ τε γαμβροΰ και τής 
νύμφης· ό γέρων λαμβάνων αυτούς δ·.ά τής 
δεξιάς, προστρίβει περί τά γόνατα του, εύ-
χόαενος τοις άρραβωνισθησομένοις «τίμια 
ατέφανα». Ακολούθως δίδει τούς αρραβώνας 
είς δλους τούς κεκλημένους κατά σειράν, 
οΐτινες πράττουσιν δ,τι καί ό γέρων δστις 
μετά τό πέρας έπαναλαμβάνων τοϋτο δίδει 
τόν τοΰ γαμβροΰ αρραβώνα είς τήν νύμφην 
καί τόν τής νύμφης είς τόν γαμβρόν καί 
μετά ταΰτα ή νύμφη λαμβάνει τάς εύχάς 
τών κεκλημένων φιλοΰσα τήν δεξιάν των 
χείρα (πλήν τοΰ γαμβροΰ τόν όποιον απλώς 
χαιρέτα διά χειραψίας)· ακολούθως ή νύμφη 

Ό δακτύλιος άοοαβών. 

προσφέρει τοις κεκλημένοις τά συνήθη α
ναψυκτικά καί μετά ταΰτκ τοάπεζα κ λ π . 

Καρδίτσα Ε. Εύαγγελόπονλος 

Τά Φώτα έν Ήπείρω.—Γό ά
γιασμα τών δεμάτων 

"Οταν άγιάζωσιν οί ίερεΐς τά ύδατα 
κατά τήν ήμέραν τών Θεοφανείων, αί γ υ 
ναίκες έν Ήπείρω θέτουσιν ύπό τήν τραπε-
ζαν τοϋ άγιασμοΰ τάς έκ <ισα).ο>μάτωνι> 
λωρίδας, διά τών οποίων μετά τό άγιασμα 
δένουσι τά διάφορα όπωροφόοα δένδρα τών 
κτημάτων. 

Τότε, λέγουν, δτι τά δένδρα καρποφο
ρούν άφθόνως. 

Αλμυρός 'Αότέριος Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς 

Γ ό γιατρικό γνά τό λαιμό 
(Καραγκούνικες προλήψεις) 

Τά Χριστούγεννα ποΰ συνήθως σφάζουν 
τ ά γουρούνια οί Καραγκούνιδες, άπό τό 
χριστουγεννιάτικο σφαγμένο αυτό γουρούνι, 
τό πρώτο — πρώτο λουκάνικο ποΰ καλο-
φκειάσουν τό φυλάνε καί τό Πάσχα περι
τυλίγουν μέ αυτό τό λαιμό τοϋ άρνιοΰ καί 
τό αφήνουν νά ψηθή μαζύ μέ αυτό, άμα δέ 
ψηθν) τό ξετυλίγουν, ιό κόβουν είς μικρά 
κομματάκια καί τρώγουν δλοι ένα τεμάχιον 
γΐά νά μή τούς πονέση ποτέ ό λαιμός. 

Ε. Εύαγγελόπονλος 

Ρ Ο Ϊ Δ Υ Α Ρ Κ Ι Π Λ Ι Ν 

ΤΟ Β Ι Β Λ Ι Ο Ν Τ Η Σ Δ Ζ Ο Υ Γ Γ Α Α Σ 
ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 

Τ Ο Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Τ Ο Υ Μ Υ Ο Υ Γ Κ Λ Η 
(όπως τό τραγούδησε είς τόν βράχον τοϋ Συμ6ου?»ίου) 

(Συνέχεια έκ το 

— "Ωε ! είπεν ό Κότικ, καλή διασκέδασι 
κύριοι! Τά χονδροειδή όντα απήντησαν μέ 
ταλαντεύσεις καί κινήσεις τών πτερυγίων 
των, ώς κάμνει ό γελοίος υπηρέτης ό όποιος 
ύπεκλίνεται πάντοτε, άλλά δέν ομιλεί. 

"Οταν ήοχισαν πάλιν νά βόσκουν, ό Κό
τικ παρετήρησεν δτι τό άνω χείλος των 
ήτο κομμένο είς δύο μέρη, τά όποια ήδύ-
ναντο καί κατ ' άρέσκειαν ν ' άπομακρύνω-
σιν αλλήλων είς άπόστασιν ένας ποδός· 
έσπρωχνον είς τό στόμα των τά μεγάλα 
φύκη, καί έπροχώρουν σοβαρώς τρώγοντα. 

— Πώς άτσαλοτρώτε ! είπεν ό Κότικ, 
Έταλαντεύθησαν ακόμα ολίγον καί ό 

Κότικ ήρχισε νά χάνη τήν ύπομονην του. 
— Πολύ καλά, ε ίπε. "Αν έχετε μίαν 

άοθρωσιν περισσοτέραν τών άλλων είς τά 
εμπρόσθια σας, δέν πρέπει νά ύπερηφα-
νεύεσθε. 

Βλέπω, δτι χαιρετάτε χαριέστατα* άλλ ' 
επιθυμούν νά μάθω τό όνομα σας. 

Τά κομμένα χείλη των έκινήθησαν και 
συνεστράφησαν καί οί πρασινωποί καί ύε-
λώδεις οφθαλμοί των έστρογγύλιναν, άλλά 
δέν ώμίλησαν. 

— Λοιπόν είσθε τ ' ασχημότερα όντα τά 
όποια ποτέ απήντησα, χειρότερα τοϋ Σέα 
Βίτς! είπεν ό Κότικ. 

Τότε ένεθυμήθη, δ,τι τοΰ είπεν ό μέγας 
εκείνος γλάρος, δταν ήτο ενός έτους παι-
δίον, είς τήν νήσον Βάλρους, καί ώπισθο-
χώρησε είς τό υδωρ· έβλεπεν ενώπιον του 
τόν Σέα Κόβ ! 

Αί θαλάσσιαι αύται αγελάδες έξηκολού-
θουν νά τρώγουν φυκη, καί ό Κότικ τούς 
ήρώτησεν είς δλας τάς γλωσσάς τάς οποίας 
είχε μάθη είς τάς περιπλανήσεις του - ε
πειδή ό θαλάσσιος κόσμος ομιλεί τόσας 
σχεδόν γλώσσας, όσας τό γένος τών αν
θρώπων. Ά λ λ ' αί θαλάσ.αι αγελάδες δέν 
άπήντων, επειδή ό Σέα Κόβ δέν γνωρίζει 
νά όμιλγ). "Εχει μόνον εξ οστά καί τόν 
λαιμόν άντί έπτά , καί λέγουν, είς τήν 
θάλασσαν, δτι τοΰτο είνε τό κωλΰον αύ-
τάς νά όμιλώσι, καί μεταξύ τ ω ν άλλά, 
ώς γνωστόν, έχουν μίαν άρθρωσιν περιπλέον 
είς τό έμπρόσθιον πτερύγιον, καί κινούσα*, 
αυτό άνωθεν προς τά κάτω, καί δεξιά καί 
άοιστερά, παράγουσι κίνησιν όμοίαν ποός 

υ προηγουμένου) 

τάς τηλεγραφικάς έν τ·?) τηλεγραφική μη
χανή. 

"Αμα έξημέρωσεν, ό Κότικ έχασε τήν 
ύπομονην του. Έν τούτοις αί θαλάσσιαι 
αγελάδες προύχώρησαν τό ταξεΐδί των 
πρός βορραν έπέχουσαι ενίοτε διά νά καμα
ρώνονται καί άλληλοχαριεντίζωνται. 

Ό Κότικ τάς ήκολούθησε, λέγων καθ' 
εαυτόν. 

— Τέτοια κουτά όντα θά είχον σφαγί) 
πρό πολλαΰ άν δέν είχον ανακάλυψη καμ-
μίαν ασφαλή νήσον, καί δ,τι είνε καλόν διά 
τόν Σέα Κόβ, είνε καλόν καί διά τόν Σέα 
Κάτς... Προτιμώ νά φύγουν! 

Τό ταξεϊδι αυτό ήτο πολύ κουραστικόν 
διά τόν Κότικ. Αί θαλάσσιαι αγελάδες δέν 
έπλεον περισσότερον τών σαράντα ή πε
νήντα χιλιάδων μιλλίων καθεκάστην έ-
στάθμευον τάς νύκτας διά νά βόσκωσι καί 
ήκολούθουν πάντοτε τήν παραλίαν, ένώ ό 
Κότικ πεοιέπλεεν έδώ καί έκεΐ, χωοίς νά 
τας ειοοποιει να ταχυνουν και α ύ τ α ι ! 

Ενόσω προύχώρουν πρός βορραν συνε-
κρότουν συχνάκις" συμβούλια: καί ό Κότικ 
έστρεφε τόν μύστακα του έξ ανυπομονησίας. 
Ένόησε δέ δτι αύται έπεδίωκον πάντοτε 
ρεΰμα υδάτων θερμότερον. Μίαν νύκτα 
έπλεον είς ύδατα καθαρώτερα, καί διά 
πρωτην φορά_ τότε, αφότου τάς έγνώρισεν 
ό Κότικ, ήρχισαν νά τρέχουν ταχύτερα. Ό 
Κότικ τούς ήκολούθησεν έκπληκτος· αύ 
ται είς μίαν παραλίαν βραχώδη έβύθισαν 
τήν κεφαλήν των είς μίαν όπήν μελανήν, 
βαθυτάτην. Τάς ήκολούθησε καί αυτός καί 
έβούτηξε - άλλά στενοχωρούυενος πάλιν έ-
πανήλθεν ε ί : τά καθαρά ύδατα. 

— Μά τήν φενάκην μου, είπεν άνοίγων 
τό στόμα του είς τό ελεύθερον υδωρ, επήγα 
νά πνιγώ· είνε βαθύ βούτυγμα· άλλά άξιξε 
τόν κόπον. 

Αί θαλάσσιαι αγελάδες έχωρίσθησαν 
καί ό Κότικ διήρχετο τάς ώραιοτέρας ά-
κτάς έξ δσων ποτέ είδε. Ήσαν έκεΐ μακραί 
σειραί βράχων λείων έκ τής προστριβής 
τών ύόάτων, καταλληλότατα·, πρός σύστα-
σιν τροφών τών φωκών. Έξετείνοντο έπε ιτα 
αμμώδεις πεδιάδες κατάλληλοι πρός π α ι 
γνίδια· ήσαν κατάλληλα μέρη εκείνα καί 
πρός χορόν παχύτατα χόρτα, διά νά κυ

λ ίεται - σπήλαια διά νά είσχωρή* καί έν 
τέλει ένόησεν ό Κότικ, προσεγγίζων είς τά 
ύδατα τοΰ μέρους εκείνου, δτι άνθρωπος 
δέν είχε θέση ποτέ τόν πόδα του έκεΐ. 

Κατά πρώτον έβεβαιώθη, άν ή αλιεία 
ήτο βεβαία καί άφθονος είς αυτά τά μέοη· 
έπειτα περιήλθε τήν άκτήν καί άνεμέτρησε 
τά ανυψούμενα έκεΐ κύματα. Προς σειοάν 
έξετείνετο σειρά βραχωδών πετρών, αΐτινες 
ήμπόδιζον πλοΐον νά πλησίαση πεοισσότε-
ρον τών έξ μιλλίων άπό τής ξηράς· διά 
τοΰτο καί άνθ:ωποι έκεΐ δέν ήτο δυνατόν 
νά έλθουν. 

Μεταξύ τής ακτής και τοΰ νησιδίου 
έρρεε βαθύ ρεΰμα ύδατος. 

Είνε έν άλλο Νοβατόσνα, ε ίπεν , άλλά 
δεκάκις καλήτερον. Ό Σέα Κόβ θά είνε 
όλιγώτερον ανόητος ή δσον τόν ύπέθετον. 
Οί άνθρωποι αυτοί, άν ύπήρχον έδώ αν -
θοωποι, δέν θά ήδΰναντο νά κατέλθωσιν 
έως έδώ· καί οί βράχοι καί οί σκόπελοι 
άπό τοΰ μέρους τής θαλάσσης θά έκαμνον 
συντρίμματα έν πλοΐον. "Αν ύπάρχη α 
σφαλές μέρος παραθαλάσσιον εινε αυτό. 

Έσκέφθη τ ί ώφειλε τώρα νά κάαη -

καίτοι δέ έβιάζετο νά φθάση είς Νοβατό
σνα, έξηρεύνησεν ακριβώς τήν νέαν χ ω 
ράν, διά νά είνε είς θέσιν ν ' απάντηση είς 
δλα τά ζητήματα. 

"Επειτα έκαμε μία βουτιά διά νά εξε
ρεύνηση καλήτερον τήν όπήν τήν ύποβρύ-
χιον, καί εστράφη πρός δυσμάς. Κανείς 
εκτός μιας θαλάσσιας άγελάδος ή μιας 
φώκης δέν θά ύπώπτευαν τήν έκεΐ ύπαρ-
ξιν τοιούτου αποχωρητηρίου, καί επιστρέ
φων είς τήν άκτήν ό ί'διος Κότικ αμφέ
βαλλε άν ποτέ προσωρμίσθη έκεΐ. 

'Εχοειάσθη δέκα ημέρας έως ού έπα-
νέλθνι οίκαδε, καίτοι δέν έχασεν ουδέ 
στιγμήν καθ' όδόν. 

Καί φθάσας είς τήν Σέα Λιόν-Σίκ, καί 
τό πρώτον πρόσωπον τό όποιον άπηντησεν 
ήτο εκείνο τό όποιον τόν περιέμενεν. Έ 
νόησεν έκ τοΰ βλέμματος του δτι έπί τ έ 
λους εύρε τήν νήσόν του. 

Ά λ λ ά οί Όλουσκίκοι, καί αυτός ό πα -
τηο του, καί δλαι αί άλλαι φώκαι τόν 
περιεγέλασαν δταν τοις διηγηθη δ,τι ά
νευρε, καί μία νεαρά φώκη όμηλικός του, 
τω είπε. 

— "Ολα αυτά παν καλά, Κότικ, άλλα 
δέν ήλθες βέβαια διά νά μας πάρνις, ό 
διάβολος ξέρει ποΰ, Οπως σοΰ άρέσν)! Έν -
θυμοΰ δτι ήμεΐς έδώ έπολεμούσαμεν, διά 
τάς τροφούς μας, τό όποιον σύ δέν έκαμες. 
Σύ έπροτίμησες νά αουλατσάρης διά μέσου 
τών θαλασσών. 

Αί άλλαι φώκαι έξεκαρδίσθησαν γ ε λ ώ -
σαι ό'ταν ήκουσαν αυτά, καί ή νεαρά φωκη 
ήρχισε νά άνυψών») τήν κεφαλήν, της δε
ξιά καί αριστερή. Είχε νυμφευθίί τό έτος 
τοΰτο, καί έσοβαρεύετο διά τοΰτο. 

— Διατί νά πολεμήσω, άφοϋ δέν έχω 
τροφόν, άπηντησεν ό Κότικ. θ έ λ ω μόνον 
νά σας δείξω έν μέρος, Οπου θά είσθε α
σφαλείς. Διατί νά πολεμώ ; 

— "Ω, άν απαλλάσσεσαι τούτου, εν
νοείται, δέν αντιλέγω τίποτε, είπεν ή 
νεαρά φώκη μέ τραχύν τόνον. 

— "Ερχεσαι μαζή μου; — ήρώτησεν ό Κό
τικ. Καί ήστραψαν οί πράσινοι οφθαλμοί 
του, διότι είχε μανίαν νά μονομαχήσ·/). 

—Πολύ καλά, είπεν ή φώκη παίζουσα. 
"Ορίστε! 

Δέν έλαβε καιρόν νά όπισθοχωρήσν;, 
διότι ήδη ή κεφαλή τοΰ Κότικ είχε τεν-
τωθϊ) καί οί οδόντες του έροκάνιζον τόν 
τράχηλον τοΰ έχθροΰ. "Επειτα προσέβαλεν 
αυτόν είς τά πλευρά, καί έσυρε τόν έχθρόν 
του έπί τήζ ακτής, τόν άνετίναξε καί τόν 
έρριψε κατά γής διά νά τόν άποτελειώση. 

Τότε ό Κότικ άποτεινόμενος είς τάς 
φωκας, ε ίπε. 

— "Εκαμα δ,τι ήδυνάμην καλήτερον 
διά σας κατά τό διάστηαα τών πέντε τ ε 
λευταίων εποχών. Ά λ λ ά , έκτος άν σπάσω 
τά ξεροκέφαλα σας, δέν μέ πιστεύετε. 
Καλά! σας ειδοποιώ δμως προσέξατε! 

Ό Λιμερσιν μοΰ είπεν δτι ποτέ είς τήν 
ζωήν του — καί ό Λιμερσιν βλέπει κατ ' 
έτος δέκα χιλιάδας μεγάλας φώκας νά πο-
λεμοΰν — δέν είδε τ ι δμοιον άπό τήν έφο-
δον τοΰ Κότικ κατά τών τροφών. ΈρρίφΟη 
έπί τής μεγαλητέρας Σέα Κάτς τήν οποίαν 
εύρεν έμπροσθεν του, τήν έδάγκασεν είς 
τόν λαιμόν, τήν έστραγγάλισε, τήν συνέ-
τριψε, μέχρις ού έξέβαλε κραυγήν ζητοίίσα 



Α . Ο . Α . . Ο . 2) 

έλεος, έπειτα; τήν έρριψε μακράν, καί ε
στράφη πρός άλλην. Ό Κότικ, βλέπετε, 
δέν είχε νηστεύση είς διάστημα τεσσάρων 
μηνών, κατά τά έθιμα τών μεγάλων φω-
κ ώ ν αί έκδοομαί του είς τάς άνοικτάς θά
λασσας τόν είχον εμπόδιση άπό τούτου, 
καί έκτος τούτου, δέν είχεν ακόμη πολε-
ΐλήση. "Ολος άσπρος, μέ σγουράν τρίχωσιν, 
έ'φριττεν έξ οργής, οί οφθαλμοί του απά
στραπταν ητο θαυμάσιος διά νά τόν βλέπη 
τις. Ό γέρων πατήρ του τόν είδε διερχό-
μενον καί σύροντα έπί τής άμμου τάς γ η 
ραιάς τεφρόχρους φώκας καί έπιτιθέμενον 
έπί τών νεαοών. Καί ό Σέα Κάτς έκραύ-
γασε. 

— "Ισως εινε τρελλός, άλλ ' εινε ό με-
γαλήτερος ήρως τών ακτών. Μή προσβάλ-
λης τόν πατέρα σου, παιδί μου! εινε μαζή 
σου ! 

'<) Κότικ ήρυθρίασε άντί πάσης απαν
τήσεως, καί ό γέρων Σέα Κάτς είσήλθεν 
είς τόν αγώνα έναβρυνόμενος, με τόν μύ
στακα του ήνωρθωμένον καί φυσών ώς α τ 
μομηχανή, ένω ή Μάκα καί ή μνηστή του 
Κότικ συνηνώθησαν διά νά παρακολουθη-
σωσι τό θέαμα καί νά θαυμάσωσι τους 
ιδικούς των . 

'Τπήρξε μάχη μεγαλοπρεπής, διότι καί 
οί δύο ήγωνίσθησαν, έως ου έμεινε μία μόνη 
φώκη νά τολμηση νά έγείρη κεφαλήν καί 
Οταν δέν έμεινε καμμία, έκαμον ύπερηφα-
νον παρέλασιν έπί τής ακτής, ό είς π λ η 
σίον τοϋ άλλου, μυκώμενοι. 

Τήν νύκτα, επειδή τό βόρειον σέλας ή'ρ-
χιζε νά άπαστράπτη μεταξύ τής ομίχλης, 
ό Κότικ άν?)λθεν είς ένα λόφον καί έπεθεω-
ρησε τάς διεσπαρμένας νεκράς και καθη-
μαγμένας φώκας. 

— Τώοα σας έδωκα τό μάθημα ποϋ α
ξίζατε είπε γαυρίών. 

— Μά τήν περοΰκάν μου, είπεν ό γ έ 
ρων πατήρ -.Ου, άνορθούμενος—διότι ητο 
φοβερά καμπούρης—ό Κίλλερ δέν θά τους 
έδιώρθωνε καλήτερα... Παιδί μου, υπερη
φανεύομαι διά σέ! . . . καί καλήτερα, θά 
έλθω έγώ είς τήν νήσόν σου, άν ύπάρχη... 

— Ακούσατε, κοπρόσκυλα τής θαλάσ
σης. Ποίος μέ συνοδεύει εις τήν ύποβρύ-
χιον όπήν τοΰ Σέα Κόβ;... απαντήσατε, ή 
ξαναρχίζω τό μάθημα, έμούγκρισεν ό Κότικ. 

Ήκούσθη βαρύς ψίθυρος άφ' όλης τής 
ακτής. 

— Ήμεϊς θά έλθωμεν, είπον οί καλη-
τεροι μέ φωνήν ταπεινην. Θά άκολουθη-
σομεν τόν Κότικ, τήν άσπρην φώκην. 

Ό Κότικ τότε έβύθισε τήν κεφαλήν 
του είς τάς ώμοπλάτας του καί έκλεισε 
τούς οφθαλμούς υπερηφάνως. Δέν ήτο φωκη 
λευκή κατά τήν στιγμήν έκείνην, άλλά 
ερυθρά άπό κεφαλής μέχρι τής ούρας. Δέν 
κατεδέχθη Ομως νά ρίψη βλέμμα έπί μιας 
τών πληγών του ή νά τήν έγγίση. 

Μίαν εβδομάδα βραδύτερον, αυτός καί ό 
στρατός του (έν δυσεκατομμύριον περίπου 
Όλουσκίκοι καί γηραιών φωκών) άνεχωρτ-
σαν πρός βορράν, πρός τήν όπήν τήν ύπο-
βρόχιον τών θαλασσίων αγελάδων. Ό Κό
τικ τούς ώδηγει, καί αί φώκαι, αί μείνασαι 
είς Νοβατόσνα τόν ένόμιζον τρελλόν άλλά 
τό έλθόν έαρ, όταν συνηντηθησαν Ολοι 
κατά τάς έλιείας τοΰ Είρηνικοΰ ώκεανοΰ, 
αί φώκαι του Κότικ διηγηθησαν τόσα θαυ
μάσια περί τών άκ.'τών τής νέας- πατρίδος 
των, ώστε ακόμα περισσότεραι φώκαι εγ
κατέλειψαν τό Νοβατόσνα. Αναμφιβόλως 
αυτό δέν έγινε αμέσως, επειδή αί φώκαι 
δέν είνε κακά όντα, καί απαιτείται καιρός 
•διά νά σκεφθοΰν τά υπέρ καί τά κατά τής 
επιχειρήσεως - άλλά άπό έτους είς έτος 
μέγας αριθμός αυτών έφευγεν άπό τό Νο-
βαστόσνα άπό τό Λουκάνον καί άπό τούς 
άλλους τροφούς διά νά μεταβώσιν έκεΐ Οπου 
βασιλεύει ό Κότικ καθ' όλον τό θέοος, πάν
τοτε κατ ' έτος γινόμενος μεγαλείτερος, 
ισχυρότερος, βαρύτερος, ένω οί Όλουσκίκοι 
παίζουν περί αυτόν εις αυτήν τήν θάλασ-
λασσαν, όπου κανείς άνθρωπος ποτέ δέν 
έρχεται. 

«Ι'ίκι - Τίκι - ΊΥιυ'ι». 

Αύτη είνε ή ιστορία του μεγάλου πο
λέμου τόν όποιον ό Ρίκι-Τίκι-Τάβι ανέ
λαβε μόνος του εις τάς αίθουσας τών λου
τρών τοΰ μεγάλου Βουνκάλοβ, είς τήν 
έπαρχίαν τοΰ Σάγοβλα. 

Ό Δάρζε, τό πτηνόν Ράπτης, τόν έβοή-
5ν ίσε, καί ό Σουσούντρα, ό μοσχοπόντικας 

(μϋς ό μοσχοφόρος) ό όποιος δέν έτόλμα 
ποτέ νά πηγαίνη είς τό μέσον τοΰ παρκέ-
του τής αιθούσης, άλλ ' έγλύστρα πάντοτε 
είς τόν τοΐχον, τόν ειδοποίησε - άλλά ό 

I Ρίκι-Τίκι-Τάβι κυρίοις έπολέμησε. 
7Ητο είς ίχνεύμων. 'Ενεθύμιζε πολύ ένα 

γατάκι διά τήν τρίχωσιν καί τήν ούράν 
του, άλλά μάλλον νυψίτααν διά την κεφα
λήν καί τάς συνήθειας του. Οί οφθαλμοί 
του ησαν ρόδινοι, ώς ή άκρα τής αεικίνη
του ρινός του . . . ήδύνατο νά άναρριχαται 
παντοΰ ποΰ ήθελε, άδιάφορον μέ ποίους 
δακτύλους τούς οπίσθιους ή εμπρόσθιους-

ήδύνατο νά φουσκών·/) τήν ούράν του τόσον 
ώστε νά φαίνεται χονδρό λουκάνικο, καί ή 
πολεμική του κραυγή, οσάκις έτρεχε διά 
μέσου τών πυκνών χόρτων, ήτο ρίκ-τίκ-
τ ίκ ι - τα ! 

Ήμέραν τινά αί θεριναί πλημμύρα·, τόν 
παρέσυραν μακράν τοΰ μέρους οπου έζη μέ 
τόν πατέρα του καί τήν μητέρα του, καί 
τόν έφεραν, ένω έβουτοΰσε καί άνεπήδα, 

χωσίν του, έζώσθη καί έπηδησεν είς την 
πλάτην τοΰ παιδιοΰ. 

— Μή φοβείσαι, Τέτο, είπεν ό πατήρ 
του. Είνε αυτός ό τρόπος τοΰ νά κάμη 
φιλίαν. 

— Ούχ, τρίβεται 'σάν γάτος, είς τό π η -
γοΰνί μου, είπεν ό Τέτο. 

Ό Ρικιτίκι έκύτταξε καλά τόν λαιμόν καί 
τόν τοάχηλον τοΰ παιδιού, έξυσε τό αυτί 
του καί κατέβη καί έκάθισε τριβών τήν 
μύτην του. (Ακολουθεί) 
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Καϋ·' ου έγένετο ή τελευταία έπίϋεαις τών έκεΐ Λατίνων κληρι
κών ζητοΰντων νά άφαρπάοουν τά έπί τοϋ Αγίου Τάφου δί
καια μας. 

εις ενα οχετον, ο οποίος εστεφανου μιαν 
όδόν. Εύρεν έκεΐ ένα σωρόν χόρτων τά 
όποια έπέπλεον, καί έκρεμάσθη είς αυτόν 
έως ου έλιποθύμησεν. "Οταν έπανήλθεν είς 
συναίσθησιν, έγλύστρισε είς τό μέσον μιας 
όδοΰ ενός κήπου, οπου έθερμαίνετο άπό 
τόν ή'λιον. Κακά δι' αυτόν διότι ένα παι
δάκι, είπε. 

— Είνε ένας ίχνεύμων νεκρός, ας τόν 
θάψωμεν. 

— Ό χ ι , είπεν ή μητέρα, άς τόν πάρω-
μεν νά τόν στεγνώσωμεν. "Ισως δέν είνε 
πεθαμένος. Τόν μετεκόμισαν είς τήν οίκίαν, 
όπου εις άνθρωπος τόν έλαβε μέ τούς δύο 
δακτύλους του, καί είπεν ότι δέν ήτο νε
κρός, άλλά μισοπνιγμένος. Τότε τόν έτύλι-
ξαν είς όθόνην, τόν έβαλαν πλησίον είς τήν 
Οερμαστραν και ο ι τ ι κ ι - ί ι κ ι . . . ήνοιςε τα 
"μάτια του καί έπτερνίσθη. 

— Τωρα — είπεν ό άνθρωπος (ήτο εις 
"Αγγλος,όστις ή'ρχετο νάμείνη είς τό Βουγ-
κάλωβ)—μή τόν τρομάζετε καί θά Γδωμεν 
τί μέλλει νά κάμη. Είνε τό δυσκολώτερον 
πράγμα νά φοβίση τις ένα ίχνεύμονα, διότι 
άπό κεφαλής μέχρις ούρας είνε γεμάτος 
περιέργειαν τό έμβλημα ολης τής οικογε
νείας του είνε «Ζητεί καί εύρισκε» - καί ό 
Ρικιτίκι ήτο σωστός ίχνεύμων. Παρετη-
ρησε τό τυλίσσον αυτόν ύφασμα, έκρινε ότι 
δέν ητο φαγώσιμον, έτρεξε παρά τήν τρά-
πεζαν, άνεκάθισεν, έτακτοποίηοε τήν τρί-

Εΐς ένα άπό τά μεγάλα θέατρα τοΰ Λον
δίνου, τό Τίβολι, κατά τάς παρελθούσας η
μέρας, οί θεαταί έμειναν έκπληκτοι, δταν 
ή'οθη τό παοαπέτασμα. Μία πριγκηπισσα 
παρουσιάσθη εις τήν σκηνήν καί έ'ψαλεν 
ελαφρά τραγουδάκια, διηύθυνε δέ τό τρα-
γοΰδι καί τήν όρχηστραν εΐς.. .πρίγκηψ. 

ΤΗσαν ό πρίγκηψ 
Φραγκίσκος, Μαρία, 
Κώνστας, 'Αμεδαϊος, 
Ροβέρτος δέ Βρολί, 
υιός 26 ετών τοΰ πρίγ-
κηπος "Ερρίκου δέ'Βρο-
λί καί τής πριγκηπισ-
σης Καρλόττας Κω-
στάντσης. Ώς γνω
στόν, οί δέ Βρολί α
νήκουν είς τάς μεγ ί -
στας οικογενείας τής 
Γαλλίας καταγόμενοι 
άπό τοΰ Ούβέρτου Γρι— 
βάλδη δέ Βρολί, γεν
νηθέντος τώ 1254 έν 
Πιεμόντε τής Ι τ α 
λίας.Αναρίθμητοι είνε 
οί*τίτλοι ους είς 100 
έτη προσέλαβεν ό Οί
κος ούτος, τώ δέ 1757 
ό Φραγκίσκος δέ Βρο
λί έν Βιέννη ανεδείχθη 
πρίγκηψ. 

Τί τό έκτακτον συ
νέβη διά ν ' άνέλθη είς 
τοιοΰτος πρίγκηψ τήν 
σκηνήν ; 

Ζητήσατε τήν γ υ 
ναίκα καί εδώ, λέγουν 
οί πλείστοι, χάριν τής 
όποιας έτόλμησε τοϋ
το. Ά λ λ ' ό πατήρ του 
θεωρεί τό πράγμα ό
λως διαφόρως. Ό νεα
ρός πρίγκηψ δηλαδή έ-
νυμφεύθη παρά τήν θέ-
λησιν τών γονέων του 
μίαν αμερικανίδα ήθο-
ποιόν. 'Επί τινα χρό-
νον τό ζεΰγος διήγεν 
έν Άμερικί) αρκετά 
στενοχωρημένον, εως 

** """ ' ού εις έξυπνος εργο
λάβος τούς άνεβίβασεν είς τήν σκηνήν τοΰ 
Τίβολι έν Λονδίνω. 

Εννοείται δτι πρίν ή άνέλθη τήν σκη
νήν οί έφημεριδογράφοι έπολιόρκησαν τό 
πριγκηπικόν ζεΰγος, διά νά λάβωσι συνεν
τεύξεις. Είς ενα έξ αυτών ό πρόγκηψ είπε : 

— Ό πατήρ μου — καί έγέλα—μοΰ έκ-
σφενδ-,νίζει διαοκώς χάρτινους κεραυνούς, 
οίτινες μέ καλοΰσιν είς τά δικαστήρια. 
Ά π ε ι λ α ί , καί πάντοτε άπε ιλα ί ! Ά λ λ ά , βε-
βαιωθήτε, τίποτε δέν θά δυνηθΐ) νά μετα-
βάλη τήν θέσιν μου, δ,τι καί άν συμβί). Ό 
πατήρ μου δέ μέ μετεχειρίσθη ώς έπρεπεν 
εϊ; πατέρα. Ά ν ήμουν είς τήν θέσιν του θα 
έ λ ε γ α : «Παιδί μου, θέλεις νά νυμφευθης 
παρά τήν θέλησίν μου ; κάμε το ! Δεν σε 
έμόοφωσα οΰτως ώστε νά δύνασαι νά κερ-
δίζης τό ψωμί σου- θά σου δώσω λοιπόν 
μιρςν μετριαν επιχορηγησιν οια να ί,ησης. 
Δέν θά σέ βλέπω, διότι ή γυνη σου δέν 
μοΰ αρέσει. Ά ν δυστυχησης, δέν μέ μέ
λει , διότι τό ηθέλησες...» Ά ν τ ί τούτου 
Ομως μέ εξαναγκάζει ό πατήρ μου νά κερ
δίζω επαιτών τόν άρτον μου. Είνϊ απίστευ
τα τί έκαμα διά νά ημπορέσω νά θρέψω 
τήν μικράν μου οίκογένειαν. "Εκαμα τόν 
ύπηρέτην είς καφενεΐον ήθελαν νά με α
ναγκάσουν νά φέρω στηλην όλόκληρον απο 
πιάτα- δέν παρεδέχθην, διότι δέν ήμουν 

εις τοσην ταπεινωσιν γεννημένος· θά 
έρρ.πτα μάλλον παρά νά συγκατατεθώ. 

Μετέφερα λοιπόν μόνον αναψυκτικά. "Ε
πε ι τα είργάσθην ώς κτίστης είς τήν κατε-
δάφισιν οικιών και έκέρδιζα δύο τάλληρα 
τήν ήμέραν, ή καί έβοηθουν τούς κτίστας. 
Ά λ λ ά τό συνδικατον μετ ' ολίγον μέ απέ
λυσε, διότι δέν μέ εύρισκε πολύ νέον. Η 
μέρας τινάς έπεινάσαμεν άλλά δέν άπέ-
βαλλον τό θάρρος, δέν άπελπίσθην. Εύρον 
έργασίαν έίς μίαν ύπερωκεάνειον έταιρείαν 
άλλά τοΰτο δέν διήρκεσε πολύ. "Ηρχισε 
λοιπόν καί πάλιν ή πείνα. Δέν είχα νά 
πληρώσω τό ένοίκιον, διό ό σπιτονοικοκύ
ρης μοΰ έκαμεν έξωσιν. Μετωκησαμεν είς 
έν άθλιον δωμάτιον. Ή σύζυγος μου, ηθο
ποιός καί τραγουδίστρια εύρεν έργασίαν είς 
το θέατρον καί έγώ έγινα μηχανικός. 

Ό προϊστάμενος μου μοΰ έδωκε νά διορ
θώσω μίαν πάλαιαν άτμομηχανήν είργά
σθην έξ ώρας άλλά δέν τό κατώρθωσα.'Επί 
τέλους μοΰ ε ίπε - νέε μου, είργάσθης εδώ 
έξ ώρας - ίδού, έχεις ενενήντα τσέντ διά 
τόν κόπον σου - ζήτησε δμως άλλην έργα-
τίαν. 

Ούτω παρήλθε πολύς καιρός κατά τόν 
όποιον παραδερνόμουν διά τό ψωμί. 

Τόν λόγον έλαβεν ή σύζυγος, πριγκη
πισσα Ά σ τ έ λ λ α καί έξηκολούθησεν. 

— Έ π ί τέλους ευρον μετά πολλούς α
γώνας έν θέατρον.Έγώ έπρεπε νά τραγουδώ 
ό σύζυγος μου νά διευθύνη. Αλλ ' ό έμπρισ-
σάριος έπωφελεϊτο τήν δυστυχίαν μας καί 
./.ας έπληρωνεν ελεεινά. 

Ά λ λ ά τώρα, είπε μέ τρυφερότητα πρός 
τήν σύζυγον ό πρίγκηψ, είμεθα είς τό Λον-
δΐνον άς λησμονησωμεν τήν άμερικανικήν 
αθλιότητα. Πιστεύω, οτι ό τροχός τής τ ύ 
χης τωρα θά μας άνεβάση. 

Αυτά είπεν ό πρίγκηψ· άλλ ' αμέσως 
ήν έπομένην ήμέραν ό πατήρ αύτοΰ έγρα-

φεν είς τήν εφημερίδα έπιστολην, είς τήν 
οποίαν διαφορετικά παρίστανε τά πράγ
ματα. « Ό υιός μου, γράφει, ισχυρίζεται, 
ότι ήναγκάσθη νά μετέλθη πολλάς ταπει-
νωτικάς εργασίας, διότι έγώ τώ ήρνηθην 
τά μέσα τοΰ βίου. Ά λ η θ ώ ; όμως τό σπήτι 
μου τώ είνε πάντοτε άνοικτόν. "Ηδη άπαξ 
ειχεν έπανέλθη είς τήν οίκογένειαν του, 
άφοΰ έτελεσε γάμους, τούς όποιους ήμεϊς 
δέν άνεγνωρίσαμεν καί έπειτα πάλιν άλ
λην μίαν φοράν, άφοΰ μοΰ ύπεσχέθη, δτι 
θά διακόψη πασαν σχέσιν πρός τό πρόσω
πον τό όποιον συνώδευεν ώς σύζυγον, είς 
δεύτερον γάμον Πάντοτε ήμεϊς οί γονείς 
του τόν έδέχθημεν ώς νά μή μας είχεν ά-
φηση ποτέ* καί τώρα δέ θά τόν άσπασθώ-
μεν άν διευθυνθγί είς τόν οίκον του. Ά λ λ ά 
τόν παρελθόντα Ίούλιον πάλιν τόν έχά-
σαμεν διά μιας. Μόλις δέ' τόν Όκτώβριον 
έμάθομεν διά τοΰ έν Νέα 'Τόρκ/) προξένου 
τής Γαλλίας, δτι πάλιν ένυμφεύθη εις τά 
Σικάγον. Ό γάμος Ομως ούτος είνε άκυ
ρος ώς γενόμενος παρά τήν θέλησίν μου. 
Τά δικαστήρια έπεληφθησαν τής υποθέ
σεως ήδη. Μολοντοΰτο, καί τοι δέν δύ-
ναμαι ν ' αναγνωρίσω γάμον, τόν όποιον ου
δείς πατήρ θ' άνεγνώριζε, έβοηθησα τόν 
υίόν μου πάντοτε, διότι τω έπληρωσα υ
περμεγέθη χρέη τά όποϊα έκαμεν είς Νέαν 
Ύόρκην, καί τώ έστειλα μέγα χρηματικόν 
ποσόν δι' αμερικανικής Τραπέζης, επειδή 
ητο εντελώς απένταρος». 

Αυτό είνε τό ρομάντσο τοΰ πριγκηπικού 
ζεύγους δέ Βρολί. 

ΒΑΣΙΛΕΊΣ 

ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ 

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΑΙ 

"Ο Κάϊζερ φιλοξενούμενος νπδ 
τ ώ ν α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν τον 

Πρό τίνος διεδόθη, δτι ό Κά'ίζερ έξέδωκεν 
ήμερησίαν διαταγήν είς τούς αξιωματικούς 
του, καθ' ήν ώφειλον μάλιστα νά έπ ιδ ιώ-
κωσι τήν απλότητα τοΰ βίου του, καί νά 
άποφεύγωσι τήν πολυτέλειαν, καί διέγραψε 
μάλιστα είς αυτούς μαγειρικά δελτία. 

Πράγματι εσχάτως ό Κάιζερ ευρέθη έπ ί 
τίνος πλοίου του, οί δέ αξιωματικοί τοΰ 
πλοίου κατέβαλον αγώνα νά τώ έτοιμα-
σωσι φαγητά ποικίλα, γλυκύσματα κτλ . 
Ά λ λ ' ό Γουλιέλμος είπεν είς αυτούς δτι ή 
παρουσία του δέν πρέπει διόλου νά τούς 
άνησυχηση, άλλά τουναντίον θέλει νά φάγη 
μαζη των δ,τι αυτοί καθ' ήμέραν τρωγου-
σιν. Ή επιθυμία του αυτη έγνωστοποιηθη 



22 Ο * Α · Ο . 

καί είς Ολον έν γένει τόν γερμανικόν στρα-
τόν καί τόν στόλον δι' κυτών τών υπουρ
γείων. Προσέθηκεν μάλιστα ό Κάιζερ, ό'τι 
είς τό έξης θά πληρών·/) διά τους αξιωμα
τικούς εκείνους, οϊτινες είς τάς στρατιωτι-
κάς επιθεωρήσεις του ήθελον διατεθη είς 
προσωπικήν του ύπηρεσίαν. Ούτω δέ εκα-
στον άξιωματικόν τής υπηρεσίας του, όταν 
θά του παραθέτωσι γεΰμα οί αξιωματικοί, 
θά πληρώνη 6 μάρκα. Τοιουτοτρόπως δέν 
θέλει έπιβαρύνη δι ' έκτακτων εξόδων τό 
σώμα τών αξιωματικών τοΰ σώματος εκεί
νου κατά γήν ή θάλασσαν, τό όποιον επ ι 
σκέπτεται ή επιθεωρεί. 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
Τ Ο Υ Β Ε Ε Τ Η Ο ν Ε Ν 

Ό Βθβί ΐ ΐονβη έφαίνετο ότι καθ' ολην 
τήν ζωήν του κατεδιώκετο ύπό τής δυσ
τυχίας. Ά π α ξ μόνον ήσθάνθη εύτυχίαν, 
καί ή ευτυχία αύτη τόν έφόνευσεν. "Ολον 
τόν βίον του διήλθε πτωχός καί ζών|έ'ρημος, 
ένεκα τής πρός αυτόν αδιαφορίας τών άλ
λων καί τοΰ φύσει αγρίου ύπό τής αδικίας 
ήρεθισμένου χαρακτήρας του, συνθέτων τήν 
ώραιοτέραν μουσικήν, ήν ποτε άνθρωπος 
έποίησε. Διά τής ωραίας ταύτης γλώσσης 
ώμίλει πρός τούς άπαξιοΰντας νά τον άκού-
σωσιν ανθρώπους, όπως ή φύσις λαλε ί πράς 
αυτούς τήν ούρανίαν τοΰ άνεμου, τοΰ ΰοα-
τος καί τοΰ άσματος τών πτηνών άρμονιαν. 
Ό Ββθί,Ηονβη είναι ό γνήσιος προφήτη: 
τοΰ Θεοΰ, διότι αυτός μόνος ώμ'ιλησε τήν 
γλώσσαν αύτοΰ. Καί όμως τοσοΰτον τό έ'ξο-

ι ι Ύ Ί 
χον προτέρημα του παοηγκωνιι,ετο, ωστε 
πολλάκις αυτός ούτος αμφέβαλλε περί τής 
μεγαλοφυίας του, τοΰθ' όπερ διά τόν καλ-
λιτέχνην ή φρικτότατη τών βασάνων είναι. 

Ό Χοϋμελ ήτο ό μόνος φίλος του, άλλ ' 
ή πτωχεία καί ή άδικια έξηοέθιζον τόν 
ΒββίΙΐΟνβη καί καθιστών σχεδόν καί αυ
τόν άδικον. Διό είχε δυσαρεστηθή μέ τόν 
Χοΰμελ καί πρό πολλοΰ δέν έολεπον αλ
λήλους· είς έπίμετρον δέ τής δυστυχίας του, 
μετ' ολίγον έκωφάθη εντελώς. Τότε απε
σύρθη είς Βάδεν, ένθα έζη μόνος, μέ μικράν 
σύνταξιν, μόλις επαρκούσαν είς τάς άνάγ-
κας του. Ή μόνη του εύχαρίστησις ήτο νά 
περιπλανάται εντός ωραίου δάσους, εγγύς 
τής πόλεως, καί μόνος παραδεδομένος είς 
τήν μεγαλοφυίαν του νά συνθέτη τάς ύψη-
λάς έκείνας συμφωνίας, ν ' άνυψοϊ τήν ψυ-
χήν το > πρός τόν ούρανόν δι' άρμονικωτά-
των φθόγγων καί νά λαλή μέ τούς αγγέ
λους τήν γλώσσαν, ήν οί άνθρωποι ουδό
λως ένόουν. 

Ά λ λ ' ένώ μετεωρεΐτο τοιουτοτρόπως, 
επιστολή τις τόν έπανέφερεν άκοντα είς 
τήν γήν, Οπου νέαι θλίψεις τόν άνέμενον. 
Ανεψιός, περί ού είχε ποτέ μεριμνήσει καί 
πρός όν συνεδέετο ένεκα τής ευεργεσίας ήν 
τώ είχε κάμει, τω έγραφεν ότι ένεπλέχθη 
έν Βιέννη είς δυσάρεστον ύποθεσιν, μόνον οέ 
ή παρουσία τοΰ θείου του θά τόν έσωζεν. 
Ό ΒββΙΙΐΟνβη άνεχώρησε καί διά νά οί-
κονομήση χρήματα έκαμε μέρος τοϋ δρόμου 
πεζη. Έσπέραν τινά έστη πρό μικρας πα
λαιάς οικίας καί έζήτησε φιλοξεν'αν, οιότι 
είχεν ακόμη νά διανύση πολλάς λεύγας μέ
χρις ού φθάση είς Βιέννην, αί δέ δυνάμεις 
του τόν είχον εγκαταλείψει. Έγένειο δε
κτός, έδείπνησε μετά τών φιλοξενούντων 
καί ύστερον έκάθησε παρά τήν έστίαν είς 
τήν καθέδραν τοΰ οίκοδεσπότου. "Οταν τό 
δεΐπνον έτελείωσεν, ό οικοδεσπότης ήνοιξε 
παλαιόν κλειδοκύμβαλον, οί δέ τρεις υιοί 
του έλαβον είς χείρας τά έπί τών τοίχων 
ανηρτημένα όργανα τ ω ν ή μήτηρ καί ή θυ-
νάτηρ ήσχολοΰντο είς οίκιακάς εργασίας. 
"Ηοξαντο δέ καί οί τέσσαρ&ς όμοΰ μέ τήν 
έμφυτον έκείνην δεξιότητα, ήν μόνον οί 
Γερμανοί κατέχουσιν είς τήν μουσικην. Φαί
νεται δέ, ότι τό τεμάχιον τό όποιον άνέ-
κρουον ενδιέφερε τά μέγιστα, διότι ήσαν 
προσηλωμένοι ψυχί ίτε καί σώματι είς αυτό, 
αί δέ δύο γυναίκες είχον άφήση τήν έργα-
σίαν των, ΐν ' άκούσωσι, καί επί τών αφελών 
αυτών προσώπων έζωνραφεΐτύ γλυκεία συγ-
κίνησις, και έκαστος ένόει, Οτι ή καρδία 
των έπιέζετο. Τοΰτο μόνον ό ΒβθϋΊονβη 
ήδύνατο νά έννοήση διότι ούτ' ενα φθόγ-
γον ήκουε, μόνον τήν άκρίβειαν τών κινη
μάτων τών μουσουργούντων παρατηρών είς 

την έμψύχωσιν τής φυσιογνωμίας των μαρτυ-
ρούσης ό'τι πολύ ήσθάνοντο δ,τι άνέκρουον, 
έσκέπτετο δτι οί άνθρωποι ούτοι ήσαν ανώ
τεροι τών Ι τ α λ ώ ν , οΐτινες ουδέν άλλο είναι 
παρά καλώς έρρυθμισμέναι μουσικαί μηχα-
ναί. "Οταν έτελείωσαν έσφιγςαν μεταξύ 
των τάς χείρας μετά παραφορας, ώς διά νά 
μεταδώσωσιν είς αλλήλους την ευτυχή έν 
τύπωσιν, ήν ήσθάνθησαν, ή δέ νεανις ένηγ 
καλίσθη κλαίουσα τήν μητέρα της. 

"Επειτα έφάνησαν ότι συνεβουλεύθησαν 
αλλήλους καί άναλαβόντες τά όργανα των 
ήρχισκν αύθις, τήν φοράν δμως ταύτην ό 
ενθουσιασμός των έφθασεν είς τό άκρον άω 
τον, οί δέ λάμποντες οφθαλμοί των ήσαν 
υγροί. —Φίλοι μου—είπεν ό ΒθθίΙΐΟνβη — 
είμαι δυστυχέστατος διότι δέν δύναμα^ νά 
συμμερισθώ τή/ χαράν σας, επειδή καί έγώ 
αγαπώ τήν μουσικήν. Ά λ λ ά , καθώς εί'-
δετε, είμα·. εί ; τοιούτον κωφός, ώστε ούδ' 
ενα ήχον,δύναμά'ι ν ' ακούσω. Δότε μου ν ' 
αναγνώσω αυτό τό τεμάχιον, τό όποιον 
σας συνεκίνησε τόσον.— "Ελαβε τό τ.'τρά-
διον, οί δέ οφθαλμοί του έσκοτίσθησαν, ή 
αναπνοή του διεκόπη, εί-?α ήρξατο νά 
κλαίη καί τό τετράδιον έπεσεν άπό τών 
χειρών του. Τό τεμάχιον, όπερ οί χωρικοί 
άνέκιουον καί τό όποιον τούς ένθουσία τό
σον, ήτο τό 3,11β£ΓβίΐΟ τής είς \ Ά συμ
φωνίας αύτοΰ. 

Ά π α σ α ή Ά οικογένεια συνηθροίσθη πέ
ριξ αύτοϋ, εκφράζουσα διά νευμάτων την 
έκπληξιν καί περιέργειάν της. 

— Είμαι ό Ββθίΐιονθη. . . 
Τότε άπεκαλύφθησαν καί ύπεκλίθησαν 

μετά σιωπηροΰ σεβασμοΰ, ό δέ ΒββίΙΐΟ-
νβΠ τοις έτεινε τάς χείρας καί οί χωρικοί 
έσφιγγον καί ήσπάζοντο αύτάς, έννοοΰντες 
οτι ό ποό αυτόν ευρισκόμενος άνήρ ήτο α
νώτερος βασιλέως. Καί τόν έθεώρουν ΐνα 
ί'όωσ. τά χαρακτηριστικά του καί άνακα-
λύψωσιν τόν τύπον τής μεγαλοφυίας, τήν 
ένδοξον αί'γλην πέριξ τοΰ μετώπου του άν-
ταυγάζουσαν. 

* Ό Βββί ΐ ΐονβη τοις έτεινε τάς χείρας 
άς ήσπάσθησαν άπαντες, ό πατήρ, ή μή
τηρ, ή νεανις καί οί αδελφοί της· είτα α ι 
φνιδίως ήγέρθη καί καθήσας έμπροσθεν 
τοΰ κλειδοκυμβάλου ένευσεν είς τούς τρεις 
νέους ν ' άναλάβωσιν τά οργανά των καί 
άνέκρουσεν ό ί'διος τό αριστούργημα του 
εκείνο. 

"Ολοι ήσαν ώς μία ψυχή, ουδέποτε δέ 
μουσική ύπήρξεν ωραιότερα ούδ' έξετελέ-
σθη άκριβέστερον εκείνης. "Οταν έτελείω
σαν, ό Βββίΐΐονβΐΐ έμεινε είς τό κλειδο
κύμβαλον αύτοσχεδιάζων άσματα ευτυχίας, 
άσματα ευχαριστήρια πρός τόν θεόν, ά
σματα τών οποίων όμοια ουδέποτε είχε 
ποιήση καθ' όλην τήν ζωήν αύτοΰ. Μέρος 
τής νυκτός διήλθε τοιουτοτρόπως. Καί οί 
φθόγγοι εκείνοι ήσαν οί τελευταίοι αύτοΰ. 
Ό οικοδεσπότης τόν ήνάγκασε νά δεχθη 

τήν κλίνην του, άλλά τήν νύκτα ό Ββ6-
ί ΐ ΐ ο ν θ η προσεβλήθη ύπό πυρετοΰ. Ήγέρθη 
διότι είχεν ανάγκην αέρος καί εξήλθε γυ-
μνόπους είς τόν κήπον. Ή φύσις τότε εξέ
πεμπε μεγαλοπρεπή άρμονιαν ό άνεμος έ
σειε τούς κλάδους τών δένδρων, ή είσέδυε 
είς τάς δενδροστοιχίας ή περιεστρέφετο 
μυκώμενος καί συντριβών τά πάντα. "Εμει-
νεν έπ'ι πολύ εκτός, δταν δ' επανήλθε ήτο 
παγωμένος. Μετεκάλεσαν ίατρόν έκ Βιέν
νης, διότι είχε προσβληθη ύπό στηθικοΰ 
ίδοώτος, παρά πάσας δέ τάς περιποιήσεις 
τών φιλοξενούντων αυτόν, ό ιατρός μετά 
δύο ημέρας έδήλωσεν, Οτι ό ΒββίΙΐΟνβΠ 
θ' άποθάνη. 

Καί αληθώς κατά πασαν στιγμήν ή 
ζωή τόν έγκατέλειπεν. Έν ω έψυχορρά-
γει, εις άνθρωπος είσήλθεν ήτο ό Χοΰμελ, 
ο παλαιός *αί μόνος φίλος του. 

Είχε μάθη τήν άσθένειαν τοΰ φίλου 
του καί έσπευσε 'ίνα τόν περιποιηθή καί 
τώ φέρη χρήματα" άλλ ' ητο άργά διότι ό 
Κββί ί ΐονβη δέν έλάλει πλέον. "Ο,τι μόνον 
ήδυνήθη νά εί'πη είς τόν Χοΰμελ ήτο βλέμμα 
ευγνωμοσύνης. Ό Χοΰμελ έκυψε πρός αυ
τόν καί διά τοΰ άκουστικοΰ κέρατος δι' ού 
μόνον ούτος ήκουε, είπε αύτώ λέξεις τινάς 
ύψηλοφώνως καί τώ εξέφρασε τήν λύπην 
ήν ήσθάνετο βλέπων αυτόν έν τοιαύτη κα-
ταστάσει. Ό ΒββΙΗονβη έφάνη ζωογο-
νούμενος, οί οφθαλμοί του ήστραψαν και 
ε ίπε . 

— Δέν είνε αληθές, Χοΰμελ, δτι καί 

έγώ είχα άξίαν τ ινά;—Αύται ήσαν αί τ ε -
λευταΐαί του λέξεις" οί οφθαλμοί του έ
μειναν προσηλωμένοι, τό στόμα του διε-
στάλη καί ή ζωή του άπεπτη. 

Μιλάνον Πυρρός Ηπειρώτης 

ΣΗΜ. Πιστεύω ό φίλος μου Γ. Παναγ. 
νά μοί συγχώρηση τήν έλευθερίαν αυτήν. 

Ό ί'διος 

Α . 0 . Δ . 0 . 

Διά νά προφυλάξητε τό γάλα άπό τό ακύ-
ψιμοί) πλύνετε καλώς τό δοχεΐον πριν χύ-
αητε εντός αυτού τό γάλα. 

Μή καθαρίζετε τά ρεπάνια πολύ πρό-

τερον πριν τά οερβίρετε· διότι άλλως χά

νουν τό χρώμα των καϊ γίνονται άνοστα. 

Τό σαπούνι αντέχει διπλασίως έάν ξη-
ρανθή καλώς. Πρέπει νά κοπή ΕΙΣ μικρά 
τεμάχια, τά όποια νά απέχουν πολύ άπ' 
αλλήλων, ωστε να ξηραίνωνται καλά. 

Έάν σας πέση κηλίς ίλαίου έπϊ τάπητος 
αμέσως θέσατε Ιπ' αυτής παχνν άπορροφη -
τικόν χάρτην και έπ' αύτοϋ ζεστόν σίδηρον. 
Επαναλαμβάνετε τό αυτό πολλάκις αλλά
ζοντες εκάστοτε τόν χάρτην. 

Άφοϋ συνθλίψετε τό λεμόνι,έμβαπτίσατε 
τό ύπο/.ειφθέν μέρος μέσα είς λεπτό άλ.άτι 
και τρίψατε τά χάλκινα σκεύη σας. Εντός 
ολίγου θά άπαστράψουν αάν καθρέφτης. 

ί7ρίν μεταχειρισθήτε τά λεμόνια, πλύνετε 

τα καλώς εντός χλιαρού ύδατος. 

Διά νά καταλάβετε, δτι τά ψάρια είνε 
φρέσκα πιάσατε μέ τό δάκτυλο σας τά πλευ
ρά των και άν ΐδητε δτι ταύτα ανασηκώνον
ται πάλιν, μην αμφιβάλλετε περί τής φρε
σκάδας τοϋ ψαριού. Πλήν τούτου άλλα χα-
ρακτηαιπτικά τής φρεσκότητος εϊιε οί όφαλ-
μοί, δταν ούτοι λάμπουν, τά ερυθρά βράγ-
χια, και ή στερεά προσκόλλ,ηοις τών λεπιών. 
Προκειμένου νά έκλέξητε άστακόν, τραβάτε 
τήν οϋράν πρός τά έξω. Έάν αύτη εινε ελα
στική και φέρεται πρός τά έσω δ αστακός 
εΐνε^φρέσκος. 

Έάν λ.ασπωθή τό ροϋχό σας ή κανέν ά-
σπρύρρονχο, μήν τό βουρτσάρετε εωσοΰ ξη-
ρανθή καλ.ά ή κηλ.ίς, διότι άλλως ή κηλις 
προχωρεί εϊς τά ενδότερα τοϋ υφάσματος. 
Έάν και άφοϋ, ξηρανθή ή κηλις δέν φύγη 
διά τοϋ βουρτσαρίσματος τότε τρίψατε τό 
μέρος διά σπόγγου διαποτισθέντος άπό 
σπίοτο. 

Τό γάλ,α και τά αυγά εινε ή κυριωτέρα 

τροφή, διότι εν αύτοΐς υπάρχουν δλα τά 

άναγκαιοϋντα πρός κατασκευήν ιστών καϊ 

παραγωγήν θερμότητος. Διά τοΰτο πρέπει 

νά εινε τό ούσιώδέστερον μέρος τής τροφής. 

Διχ τά κουρασμένα πόδια τό μόνον φάρ-
μαχον είνε ζεστό νερό μέ διάλυσιν άλ.ατος, 
εντός τοϋ όποιου εχει χυθή ενα κουτάλι 
ρούμι και όλίγαι σταγόνες αμμωνίας. Έάν 
δμως θέλετε καί τούτου καλ,λίτερον φάρ-
μακον, λάβετε τεσσάρας ούγγίας ανθρακικού 
οξέος, μίαν αμμωνίας καϊ μίαν καμφοράς 
και ανακατώσατε τα. Ή άνακοΰφισις θά 
έ'λθη αμέσως. 

Ή πίσα δύναται νά ίξαλειφθή άπό δλα 

τά ρούχα έάν διαποτισθή μέ τερεβινθέλαιον 

καϊ τριβή καλά. * 
Κάρβουνα κλεισμένα μέσα εις άποθήκην 

μή άεριζομένην δέν αντέχουν τόσον, δσον 

θά άντεΐχον έάν άερίζοντο. 

"Ινα κατορθώσετε νά γυρίσετε τό κέϊχ 
μέσα εις τήν κατααρύλαν στρυφογυρίσατέ το 
ολίγον μέ βρεγμένο πανί. 

Γύψος άναμιγνυομένη με λεύκωμα ('οον 
παρέχει μίγμα πρός συγχόλΛησιν τών ΠΉΛΙ
νων αγγείων. 

Έάν θέλετε τό κέικ νά είνε ελαφρό θέ
σατε το έν πρώτοις εις πολύ ζεστόν φοϋρνον 
χαί ε/.αττώσατε τήν θερμοχρασίαν μετά εί
κοσι λεπτά. 

Έάν έρρίψατε πολύ αλάτι είς την σοΰπαν 
ρίψατε μίαν ή δύο φέτες πατάτες εντός. Ή 
πατάτα θά απορρόφηση τό αλάτι. 

Άφοϋ πλύνετε καλά τό γιαλι τής λάμπας 
μέ σαπουνόνερο, επιχύσατε καθαρό νερό. 
Οϋτο) καί καλλίτερα καθαρίζεται καί ταχύ-
τεοον στεγνώνει. 

Κηλίδες προξενηθεΐσαι διά τών δακτύ
λων έπι επίπλων καθαρίζονται τάχιστχ διά 
υφάσματος διαποτισθέντος ύπό παραφίνης. 
Μετά ταϋτα πλύνετε μέ πεταέταν, άφοϋ εκ
θλίψετε το ζεστό νερό, τό όποιον άπιρρύ-
φησε χαι ύστερα ξεράνατε το μέ άλλο ύφα
σμα. 

Μίγμα τεσσάρων μερών σπίρτου, ενός 
αμμωνίας και ενός αιθέροζ καθαρίζει τός 
ίπί τών ενδυμάτων λιπώδεις κηλίδας. Χύ
νετε τό ύγρόν εις τήν κηλίδα καϊ τρίψατε το 
μέ απύγγον διαποντιο&έντα άπό καθαρό 
νεοΰ. 

'Ολίγα άνθη θείου Ιντός κοχλιαρίου γά
λακτος εϊνε ΰγιεινόν φάρμακο1» λαμβάναμε-
νον κατά πάσαν πρωΐαν πρό τοϋ καφέ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

ΦΟΒΑΤΑΙ 0 ΔΙΑΟΑΟΣ ΤΗΝ Γ Μ Ι Κ Α ; 
Μιά φορά ήτανε ένας κυνηγός καί είχε 

μία γυναίκα ποΰ ποτέ δέν ήθελε νά τοΰ 
κάνη τ ό θέλημα του. "Εφερε κυνήγιο ν λχι 
τής έλεγε : «αυτόν τόν λαγόν θέλω νά τόν 
κάμης μέ ρίζι», εκείνη τόν έκαμε μέ πατά
τες, μέ πράσα. Τής ζητοΰσό κρασί τοΰ έ
φερνε νερό, ήθελε νερό τούφερνε κρασί· τέ
λος πάντων όλο τό εναντίον βαρέθηκε κι ' 
αυτός καί απεφάσισε νά τήν ξεκάνη. Τής 
λέγει μιά 'μέρα νά μοΰ γεμίσης ένα μπου
κάλι κρασί γ ιατ ί θά πάω νά έκκλησιάσω 
ένα έξωκκλήσι. Εκείνη τό γέμισε νερό" τ ά -
δειάζει καί τής είπε νά τό γέμιση πάλ ι 
αυτή πάει καί τό γεμίζει κρασί* ύστερα 
τής λέγει : Έ γ ώ θά πάω άλλά σύ μήν έρ-
θης. Αυτή γιά νά μή τοΰ κάνη τό θέλημα 
κίνησε κοντά του. Σάν έφτασαν σένα μέρος 
ποΰ ήταν ένας μεγάλος βράχος καί κάτω 
χάος άπέραντον λέγει : «γυναίκα,μή άνεβής 
γ ιά θά πέσης»· εκείνη ανέβηκε. Ά π ό 'δώ 
κάν: τής λέγει γιά θά πας κάτω καί θά 
σκοτωθίίς. Εκείνη τουναντίον μιά άπό τό 
βίάχο καί κάτω. Έκεΐ πούπεφτε καβαλάει 
τό· διάολο και τόν αρχίζει στό ξύλο. Φωνά
ζει ό άντρας της βάρτου, βάρτου. Έκείνή 
σάν ακούει έτσι τόν άφίνει καί πάει καλά 
χαμένη. 

— Καλέ μου άνθρωπε, πές μου, τ ι καλά 
θέλεις νά σοΰ κάνω, γ ιατί μέ γλύτωσες 
άπό τ ά χέρια της ; λέγει ό Διάβολος στόν 
κυνηγό. 

— "Ό,τι θέλεις κάνε, τοΰ λέγει ό κυνη
γός, έγώ μονάδα τής έδωσα δρόμο, γ ιατί 
μουχε μαλλιάση τήν καρδιά μου. 

— Άκου , τοϋ λέγει ό Διάβολος. Αυτό 
τό κοασί ποϋ βαστάς στά χέρια σου, δταν 
θ'άκούσης καί άρρωστησή κανένας βασιληας, 
θάμαι έγώ μέσα, κ ι ' όταν ρίψης λίγο κρα
σί θά βγαίνω κ ι ' ό άρρωστος θά γίνεται 
καλά" άλλά Οσα θά παίονης θά τά μοιραζώ-
μεθα. 

Δέν πέρασαν 2 — 3 ήμέραι καί διεδόθη, 
δτι ό βασιληας τής χώρας ήτο άρρωστος καί 
μαζεύτηκαν δλοι οί γιατροί καί δέν μπο-
οοϋσαν νά τόννε;ανουν. 

I 
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Πάει κι ' «ύτός και δέν π ίστευαν 
άλλά τούς λ έ γ ε ι : 

— Ά ν τόν κάνω καλά, θά μοΰ δώσετε 
δύο χιλιάδες φλωριά, άν δέν τόν κάνω, θά 
μοΰ κόψετε τό κεφάλι. 

Σαν τοΰδωσαν τήν άδειαν, πήγε καί 
κλείστηκε μόνος μέ τόν βασιληα. Τ' ανοί
γει τό στόμα καί τοΰ ρίχνει λίγο κρασί άπό 
κϊϊνο τοΰ διαβόλου. ' 

Ό Διάβολος τοΰ φωνάζει : 
— Έ ! βλάμη, πόσο ; 
—Δύο χιλιάδες, τοΰ κ π α ν τ ί ό κυνηγός. 
Καί ό Διάβολος βγήκε στή στιγμή κ ι ' ό 

βασιληας εγεινε καλά. Βγήκε έξω καί τοΰ 
δίδει τοΰ Διαβόλου χίλια φλωριά καί πάει 
σπήτι του. 

Πέρασε, καμπόσος καιρός καί άρωσταίνει 
ό Διάδοχος" πάλι τόν φωνάζουν καί τόν 
έκανε καλά άλλά δέ θέλησε να δώση τοΰ 
Διαβόλου μερτικό" φουρκίστηκε τότε ο 
Διάβολος καί πάει και μπαίνει στή Βασί
λισσα. Φώναξαν πάλι τόν κυνηγό καί πάει . 
Ρίχνει Ολο τό κρασί μέσα δέν έβγαινε. Τοΰ 
φωνάζει, τ ίποτα. Τί νά κάνη; $το έπόμενον 
νά κοπνί καί τό κεφάλι άν δέν τούλεγε. 
Βλάμη βγαίνεις έξω; δέ βγαίνω,τοΰ άπαντα 
ό Διάβολος. Δέ βγαίνεις ; τοΰ λέγει· τώρα 
θά πάω νά φέρω τή γυναίκα νά σέ τσάκιση 
στό ξύλο. Σάν άκουσε ό Διάβολος γυναίκα. 
Ποΰθε νάβγω, φώναξε. Άπό τά νύχνα νά-
βγης τοΰ φωνάζει κ' έτσι βγήκε κ' έγιανε 
κ' ή Βασίλισσα καί γλύτωσε καί αυτός 
τό κεφάλι του γιά νά φοβάται ό Διάβολος 
τή γυναίκα. 

Γ. Μαόοονρας 

η Ρ Ο Υ Χ Α Τ Ο Ϊ Μ Ο Υ 

ΈΧΟΥΜΕ ΆΠΟΚΡΗΈΣ αυτές ΤΉΣ ΉΜΕΡΕΣ. 

Αυτό ΤΌ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ ΔΛΟΙ ΚΑΊ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ 

ανάγκη ΝΆ ΓΊΝΕΤΑΙ Λ.ΌΓΟΣ. 

Αυτά, ΠΆΝΕ ΣΚΟΙΝΊ ΓΑΪΤΆΝΙ: ΆΠΌΚΡΗΕΣ" 

ΛΑΜΠΡΉ" ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ" ΚΛΠ. 

ΆΛΛΆ, δ ΆΝΘΡΩΠΟΣ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΆ ΖΉ ΔΛ.ΊΓΟΝ 

ΚΑΊ ΜΈ ΤΆΣ ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ" ΞΕΘΆΒΕΙ ΠΆΝΤΑ ΚΆΤΙ 

ΆΠΌ ΤΌ ΠΑΡΕΛ,ΘΌΝ" ΞΈΡΩ 'γώ, ΜΠΟΡΕΊ ΝΆ ΜΉ 

ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΈΤΣΙ' ΆΛ.Λ,Ά, Ή ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΤΑΙΡΊΑ, 

ΔΣΟ ΠΑΛΑΙΌΤΕΡΑ αρχαία ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΕΙ, ΠΕΡΙΣ

ΣΌΤΕΡΑ αξία ΔΊΝΕΙ. 

' ΑΠΟΚΡΗΆ ΛΟΙΠΌΝ" Κ), ΚΙ Κ Ί" Χ Ϊ Χ ι Χ Ί" 

ΨΪ ΨΊ ΨΊ" ΤΡΑΓΟΥΔΆΕΙ" ΒΑΛΣΆΚΙ" ΦΑΓΟΠΌΤΙ" 

ΑΣΤΕΊΑ" ΧΆΧΑΝΑ. 

ΈΜΕΝΑ ΠΟΫ Μ' ΑΡΈΣΕΙ δ ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΝΆΧΗ 

ΑΝΟΙΚΤΉ ΚΑΡΔΙΆ, ΚΑΪ ΝΆ ΓΕΛ.ΆΗ ΠΆΝΤΟΤΕ, ΓΕ

ΛΟΎΣΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΆΠ' ΔΛΟΥΣ Σ' ΈΝΑ ΣΠΉΤΙ 

ΠΟΫ ΉΜΟΥΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΜΈΝΟΣ. 

ΣΆΝ ΆΝΑΨΕ Ή ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΙΣ, 6 ΓΥΧΌΣ ΤΟΫ 

ΣΠΗΤΟΝΟΙΚΟΚΎΡΗ ΕΊΠΕ : 

—ΜΩΡΈ ΤΊ ΆΠΟΚΡΗΆ ΕΊΝΕ ΑΥΤΉ ! ΠΟΥ ΚΑ

ΝΕΊΣ ΜΑΣ ΔΈΝ ΈΜΑΣΚΑΡΕΎΤΗΚΕ ΑΠΌΨΕ ; 

ΚΑΪ ΤΌΝ ΧΆΝΟΥΜΕ ΆΠΌ ΤΉ ΣΆΛ.Α. 

ΈΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΎ ΈΣΚΕΠΤΌΜΟΥΝ ΔΤΙ ΠΡΆΓΜΑ· 

ΤΙΚΏΣ ΟΙ ΑΊΏΝΕΣ ΚΑΪ Ή εποχές, ΑΝΤΙΓΡΆΦΟΥΝ 

Ή ΜΊΑ ΤΉΝ άλΧην, ΆΛΛΆ, ΆΣ ΜΈ ΣΥΓΧΩΡΉΣΟΥΝ, 

ΔΕΝ ΠΡΟΣΈΧΟΝΝΕ ΚΑΘΌΛ.ΟΥ ΕΊΣ ΤΉΝ ΔΡΘΟΓΡΑ· 

ΦΊΑΝ. 

ΝΆ ΔΗΛΑΔΉ" ΜΑΖΕΝΌΝΤΟΝΣΑΝ ΆΛΛ.ΟΤΕ ΟΊ ΣΥΓ

ΓΕΝΕΊΣ, ΕΊΣ ΟΠΟΊΟΝ ΆΠ' ΑΥΤΟΎΣ ΕΊΧΕ ΤΌ ΠΟΊΟ 

ΜΕΓΆΛΟ ΣΠΉΤΙ" ΤΡΙΆΝΤΑ, ΣΑΡΆΝΤΑ, ΠΕΝΉΝΤΑ 

ΆΝΔΡΕΣ" ΓΥΝΑΊΚΕΣ, ΠΑΙΔΙΆ, ΚΟΡΊΤΣΙΑ, ΚΑΪ ΤΌ 

ΓΛΕΝΤΟΎΣΑΝΕ ΈΩΣ ΤΌ ΠΡΩΊ. ΧΩΡΪΣ ΣΟΎΑΟΝΡΑ, 

χωρίς ΜΟΝΟΜΑΧΊΕΣ ΚΑΙ ΤΌ ΠΑΡΑΔΟΞΌΤΕΡΟ,ΧΩ

ΡΊΣ ΈΞΟΔΑ. 

ΚΆΘΕ ΜΟΥΣΑΦΊΡΗΣ ΈΠΕΡΝΕ Δ,ΤΙ ΕΊΧΕ ΔΙΆ ΤΌ 

ΣΠΉΤΙ ΤΟΝ ΕΤΟΙΜΆΣΕΙ, ΚΑΪ ΧΩΡΪΣ ΠΑΡΕΞΉΓΗΣΙ 

ΚΑΪ ΨΕΝΤΟΦΙΛΌΤΙΜΟ, ΜΈ ΓΕΛΟΊΑ, ΜΈ αγάπη, 

ΆΡΙΒΆΡΙΖΕ, ΚΑΪ ΓΈΜΙΖΕ ΤΉΝ ΚΑΡΔΙΆ ΤΟΥ, ΚΑΪ 

ΤΟΫ ΝΟΙΚΟΚΎΡΗ ΕΎΧΑΡΊΣΤΗΣΙ. ΜΆΛ.ΙΣΤΑ. Μ ' 

ΑΥΤΆ ΤΆ ΏΜΟΡΦΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ, ΚΑΤΌΡΘΩΝΑΝ 

ΝΆ ΔΙΑΣΚΕΔΆΖΟΥΝ ΔΛ.ΟΙ ΜΑΖΎ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΆ. 

ΈΜΟΊΡΑΖΑΝ ΤΆ ΓΈΛ.ΟΐΑ ΚΑΘΏΣ ΚΑΪ ΤΆ Έ

ΞΟΔΑ. ' 

ΣΉΜΕΡΑ, ΠΏΣ ΓΛ,ΕΝΤΟΫΜΕ'ΠΑΡΑΚΑΛΏ ; ΆΝ 

ΓΛΕΝΤΟΎΜΕ. 

ΌΛΊΓΟΙ ΤΌ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝΕ ΑΥΤΌ. ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ 

ακριβό ΦΡΟΎΤΟ. 
ΓΙΑΤ'Ι ; ΟΥ άν ΠΟΎΜΕ ΤΌ ΓΙΑΤΊ, ΔΈΝ 

ΘΆ ΈΧΟΥΜΕ ΆΠΟΚΡΗΆ ΆΛΛ.Ά ΜΕΓΆ).Η ΕΒΔΟ

ΜΆΔΑ. 

ΑΠΆΝΩ Σ' ΑΥΤΉ ΤΉΝ ΆΝΆΜΝΗΣΊ ΜΟΝ, ΚΑΙ 

ΤΌ ΝΤΑΡΑΒΈΡΙ ΠΟΎ ΓΙΝΌΤΑΝΕ Σ'ΤΉ ΣΆΛΑ, ΝΆ ΣΟΝ 

ΚΑΪ ΜΠΈΝΕΙ δ ΓΥΐΌΣ ΤΟΫ ΣΠΟΙΤΟΝΟΙΚΟΚΎΡΗ 

ΝΤΥΜΈΝΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛ.ΆΣ. 

ΤΊ ΏΜΟΡΦΟΣ ΠΟΫ ΉΤΟΝΕ! ΠΏΣ ΑΥΤΉ Ή ΦΟ

ΡΕΣΙΆ ΤΌΝ ΈΚΑΜΕ ΛΕΒΈΝΤΗ, ΆΠΌ ΝΤΕΛ,ΙΚΑΤΣΊΌΝΑ, 

ΈΤΣΙ ΣΆΝ ΨΕΎΤΙΚΟΣ, ΠΟΫ ΉΤΟΝΕ 

ΑΥΤΉ Ή ΦΈΡΜΕΛ.Η ΜΈ ΤΆ ΚΤΝΠΗΤΆ ΚΕΝΤΉ

ματα ΤΗΣ, Ή ΚΆΤΑΣΠΡΗ, ΜΈ ΤΆ ΠΟΛ.ΛΆ ΦΝΛ.ΛΑ 

ΤΗΣ, ΦΟΝΣΤΑΝΈΛΛ.Α" ΤΆ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΆ ΤΟΥΖΛ.ΟΝ-

ΚΐΑ' τό ΣΕΛΆΧΙ μέ τά ΠΙΣΤΌΛΙΑ" (ΕΊΧΕ ΚΑΪ 

ΆΡΜΑΤΑ). 

ΆΜ' ΑΝΤΉ Ή ΠΆΛ,Α; ΜΊΑ ΠΆΛ.Α, ΦΑΡΔΙΆ 

ΚΑΙ, ΣΤΡΑΒΉ, ΜΈ ΈΝΑ ΧΈΡΙ ΚΟΚΚΑΛ.ΈΝΊΟ ΜΑΎΡΟ, 

ΚΑΪ ΔΕΜΈΝΟ ΜΈ ΑΣΉΜΙ, ΜΟΰ ΦΑΙΝΌΤΑΝΕ ΕΜΈΝΑ 

ΣΆΝ ΓΛ.ΏΣΑΑ ΤΉΣ Λ,ΆΜΊΑΣ ΠΟΫ ΜΈ ΜΊΑ ΓΛ,ΝΨΐΆ 

ΣΙΓΝΡΊΖΕΙ (ΚΑΤΆ ΤΌ ΠΑΡΑΜΎΘΙ) ΤΟΎΣ ΆΝΘΡΟ')-

ΠΟΝΣ, ΔΠΩΣ ΜΟΰ ΦΑΊΝΟΝΤΑΙ ΠΆΛΙ ΤΆ ΣΗΜΕ

ΡΙΝΆ, ΣΤΕΝΆ ΚΑΪ ΐΣΊΑ ΣΠΑΘΙΆ, ΣΆΝ . . . ΠΟΝΤΙ-

ΚΟΟΥΡΈΣ. 

ΤΉΝ ΤΡΆΒΗΞΕ Δ ΜΑΣΚΑΡΆΣ ΤΉΝ ΠΆΛ.Α, ΚΑΪ 

ΜΑΣ ΈΚΑΜΕ ΤΌΝ ΆΠΟΚΡΗΆΤΙΚΟ ΠΑΛΛ.ΗΚΑΡΆ. Μέ 

ΓΈΛ,ΟΐΑ ΤΌΤΕ, ΔΛΟΙ ΦΟΒΗΘΉΚΑΜΕ" ΔΛ.ΟΙ ΕΊΔΑΜΕ 

ΈΝΑ ΨΕΎΤΙΚΟ ΠΑΛ.Λ,ΗΚΆΡΙ ΠΟΎ ΕΊΧΕ ΈΝΑ ΠΡΑΓ

ΜΑΤΙΚΌ ΣΠΑΘΊ" ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΈΝΟ ΔΜΩΣ, ΣΆΝ . . . 

ΤΉΣ ιδέες ΜΟΥ. 
— ΒΡΈ" ΓΙΆ ΣΟΥ ΜΑΣΚΑΡΆ" ΓΙΆ ΣΟΝ ΒΛΆΧΟ" 

ΓΐΆ ΣΟΥ ΓΑΛΑΤΆ. . . 

Ό ΚΑΘ' ΈΝΑΣ ΤΟΰ ΈΛΕΓΕ ΤΌ ΆΣΤΕΐΌ ΤΟΝ. 

—• Μά ΠΟΎ ΤΆ ΞΕΤΡΟΎΠΩΣΕΣ ΑΥΤΆ ΤΆ 

ΡΟΎΧΑ ΆΞΑΦΝΑ ΆΞΑΦΝΑ ; 

— ΕΊΝΑΙ ΤΆ ΡΟΎΧΑ ΤΟΫ ΠΑΠΟΫ" ΕΊΠΑΝΕ 

μέ ΚΑΜΆΡΙ ΓΐΆ ΤΌ ΓΥΐΌ ΤΟΥΣ, Ή ΜΆΝΑ ΚΑΪ Ό 

ΠΑΤΈΡΑΣ ΤΟΝ , . . 

— ΤΆ ΡΟΎΧΑ ΤΟΫ ΠΑΠΟΫ ; νά ΠΟΫ ΒΡΊ

ΣΚΟΝΤΑΙ ΑΚΌΜΗ: · 

— "Α I ΤΆ ΦΥΛΆΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ, ΔΙΌΤΙ 

ΚΆΘΕ ΆΠΟΚΡΗΆ ΓΊΝΕΤΕ ΜΑΣΚΑΡΆΣ Δ ΓΙΆΓΚΟΣ ! 

ΜΟΫ ΉΡΘΕ ΝΆ ΤΟΎΣ ΕΙΠΏ ΚΆΤΙ ΤΙ ΑΥΤΉ ΤΉΝ 

ΏΡΑ, ΆΛΛΆ Ή ΕΥΓΈΝΕΙΑ ΚΑΪ Δ ΠΟΛ,ΙΤΙΑΜΌΣ ΤΉΣ 

ΕΠΟΧΉΣ . . . ΜΈ ΕΜΠΌΔΙΣΑΝ. 

"ΙΣΩΣ ΤΏΡΑ ΚΑΝΈΝΑΣ ΠΕΡΊΕΡΓΟΣ ΘΈΛΕΙ ΝΆ 

ΜΆΘΗ ΤΊ ΘΆ ΈΛ.ΕΓΑ. 

ΝΆ" ΘΆ ΈΛ.ΕΓΑ ΔΤΙ: ΜΟΰ ΦΑΊΝΕΤΑΙ, ΚΎΡΙΟΙ, 

ΔΤΙ ΔΈΝ ΓΙΝΌΜΕΘΑ ΜΑΣΚΑΡΆΔΕΣ ΔΤΑΝ ΦΟΡΟΎΜΕ 

ΑΥΤΆ ΤΆ ΟΟΫΧΑ, ΆΛΛ.Ά ... ΕΊΜΑΣΤΕ ΓΙΝΌΜΕΝΟΙ 

ΤΈΤΟΙΟΙ... ΆΠΌ ΤΌΝ ΚΑΙΡΌ ΠΟΫ ΤΆ ΒΓΆΛΑΜΕ. 

Πειραιεύς. 14 Φεβρουαρίου 1907. 
Τροιζήνιος 

Ι Ϊ Ρ 0 Τ Υ 1 Ϊ 0 Ν Σ]ΔΗΡΑΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ 

(ΠαλαιΑν εγγραφον) 

Α 1798. ΜΑΗΟΥ 10. ΖΆΧΟΛ,Η. ΠΝΡΓΟΙΣ 

ΜΑΧΑΛ.ΗΣ. 

ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΣ ΑΥΤΉΣ ΟΜΟΛΟΓΊΑΣ ΦΑΝΕ-

ΡΌΝΗ ΚΑΪ ΒΕΒΕΟΝΗ Ο ΑΓΓΕΛΑΚΥΣ ΝΙΑΡΟΣ ΟΤΙ 

ΤΗΝ ΣΙΜΕΡΟΝ ΕΠΉΡΕ μηα ΓΕΛΆΔΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝ-

ΣΚΑΡΙ ΤΗΣ ΦΕΤΕΙΝΟ ΓΈΝΟΣ ΤΑ ΟΠΗΑ ΓΕΛ.ΑΔΙΑ 

ΤΑ ΕΠΉΡΕ ΆΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡ ΚΟΖΑΝΤΗ ΤΟΝ ΔΗΜΉ

ΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΓΕΛΗΝΗΣ, ΤΑ ΟΠΗΑ ΓΕΛΆΔΙΑ ΜΕ ΤΗ 

ΜΟΥΣΚΑΡΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΙΚΥΟΝΤΕ ΚΕΦΑΛ.ΙΑΚΑ ΚΑΙ 

ΗΤΙ ΘΈΛΕΙ ΔΟΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΎΝ ΚΑΙ ΑΥΓΑ-

ΤΙΑΟΥΝ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΜΟΙΡΑΖΟΥ ΟΑΑΝ ΑΔΕΛ.-

ΦΙΑ Η ΔΙΟ ΤΟΥΣ ΕΒΓΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΟ ΚΕΦΑΛ,ΙΑ 

ΚΑΘΟΥ ΤΑ ΈΛΑΒΕ Ο ΑΓΓΕΛΑΚΥΣ· Η ΓΕΛΆΔΑ ΕΙΝΕ 

ΧΡΟΝΟΝ ΤΕΑΑΡΟΝ ΤΟ ΜΟΥΑΚΑΡΙ ΗΝΖ ΕΝΟΥ ΜΗ

ΝΌΣ του ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΑΡΆΔΟΣΗ Ο ΑΓΓΕΛΑΚΥΣ 

ΝΑ ΕΙΝΕ Η ΓΕΛΆΔΑ ΤΕΣΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΝ ΚΑΙ Η ΜΟΥ

ΣΚΑΡΑ ΕΝΟΥ ΜΗΝΌΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΤΑ ΦΥΛΑΞΙ 

Ο ΑΓΓΕΛ.ΑΚΥΣ ΧΡΌΝΟΥΣ ΠΈΝΤΕ ΑΝ ΤΗΧΗ ΑΠΟ 

ΜΗΡΑΣΜΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΙ Ο ΚΟΣΑΝΤΙΣ ΤΗ ΓΕ

ΛΆΔΑ Η ΜΕΝ ΓΕΛ,ΑΔΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΗ Ο ΚΥΡ ΚΟ-

<ΖΑΝΤΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΚΕΦΆΛΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΥΑΚΑΡΙ ΣΕΡ

ΝΙΚΌ ΝΑ ΞΕΤΗΜΟΘΗ ΑΝ ΑΞΙΖΙ ΠΙΡΙΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 

το ΘΗΛ,ΥΚΟ ΝΑ ΛΑΒΕΝΗ Δ ΑΓΓΈΛΑΚΥΣ. 

ΓΕΩΡΓΑΚΝΣ ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΈΓΡΑΨΑ ΚΑΙ ΜΑΡ

ΤΥΡΏ 

ΑΓΓΕΛ.ΑΚΥΣ ΝΙΑΡΟΣ ΒΕΒΙΟΝΩ». 

Τό έγγραφον ού κατέχω τό πρωτότυπον, 
έξ ού καί πιστώς αντέγραψα, άφοράι μι-
σθωσιν ζώων, καί πλήν τής ελλείψεως 
τόννων καί πνευμάτων παρατηρητέον Οτι 
ό έτερος τών συμβαλλομένων ό Κωνσταν-
τής Δημητρίου δέν έχει υπογράψει ούδ' έ
θεσε τό σημεΐον τοΰ Τιμίου Σταύρου ώς 
έπεκράτει μεταξύ αγραμμάτων έθιμον διά 
τούς εγγράφως συναλλασσομένους. 

Ξ,̂ λό/.χςτρον I. Π. Σταμοτούλης 

ΤΟ ΞΤΛΟΚΑΣΤΡΟΝ 
(ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΥΜΒΟΛΉ) 

Προκληθείς μεσοΰντος τοΰ 1906 παρά 
τοΰ κ. Κουκουβίνου νά έξη-^ησω τόν λόγον 
δι' όν τό χωρίον μου ώνομασθη «Ξυλόκα-
στρον», έγραψα καί απέστειλα συνοπτικώς 
τινα πρός τό Α.Ο.Δ.Ο έκτοτε, άτινα καί 
αγνοώ άν έδημοσιεύθησαν. Επειδή δέ 
ποοκαλοΰμαι ήδη παρά τοΰ κ. ΑΣΤΕΡΙΟΎ 

ΑΛΕΞΆΝΔΡΟΥ, χάριν τούτου καί τών ανα
γνωστών τοΰ Α.Ο.Δ.Ο δίδωμι τάς έξης 
πενιχράς πληροφορίας έν σχέσει πρός τήν 
έρώτησιν τοΰ πρώτου. 1 )"Οτι ούτε έχει 
ούτε γνωρίζει βιβλίον τ ι έν ω νά γράφεται 
έστω καί συνοπτικώς ή ιστορία τοΰ Ξυλο
κάστρου καί τό αίτιον δι' ό προσεδόθη είς 
αυτό τό όνομα. 2) "Οτι έν τοις παρά τοΰ 

Καρόλου Χόπφ καί έν Βερολίνω εκδοθεϊσι 
τό 1873 ΟΙίΓοηϊςαβδ Ογθοο—Κοπιαηϊδ 
καί έν σελίδι 209 αναφέρεται έν έτει 
1467 καί τό «8ΐ1θ0ί13ΐΐ"Ο» ώς χωρίον τή-

ΟΟΓίΙΐΟ. 3) "Οτι / α τ ά τήν παράδοσιν τό 
όνομα τό έλαβε « γ ι α τ ' ήταν λόγγος -φυ-
μάνι μεγάλο καί απάτητο καί γ ι ' αυτό 
τό έβγαλαν Ξυλόκαστρο». 4) "Οτι τήν 
παράδοσιν δέν ευρίσκει βάσιαον, διότι καί 
πλησίον άλλων χωρίων ένΕ> ύπήρχον δάση 
πυκνά καί δύσβατα, ουδέ» τούτων έλαβε 
τό όνομα Ξυλόκαστρον. 5) "Οτι έκ τών 
κατά χώραν περισωζομένων τοΰ άρχικοΟ 
συνοικισμού, νεκροταφείων, δε;αμενών έξ 
όπτοπλίνθων, ιχνών υδραγωγείου καί τών 
ερειπίων καί μεγάρου τινός γνωστού τοις 
περιοίκοις ύπό τό όνομα «Ελλην ικό» ένω 
άνευρίσκοντο τεμάχια μαρμάρου λεΐα καί 
στιλπνά, εικάζει ότι τό Ξυλόκαστρον είνε 
συνοικισμός τοΰ Γ ή ΙΑ' αιώνος, όστις π ι 
θανώς έλαβε προσαύξησιν έπί τών χρόνων 
της έν Ελλάδ ι φραγκοκρατείας, διετη-
ρήθη υφιστάμενος μέχρι τοΰ 1 6 0 0 , ότε καί 
ήρημώθη, διότι οί κάτοικοι πιθανώς έτα-
λαιπωροΰντο έκ τών συχνών διελεύσεων 
τών τουρκικών φρουρών, διότι τό Ξυλόκα
στρον κείται έπί τής όδοΰ, δι ' ής συγ
κοινωνεί έτι ή βόρεια Πελοπόννησος. 
6) "Οτι οί τότε κάτοικοι τοΰ Ξυλο
κάστρου καταλιπόντες τοΰτο, έγκατεστά-
θησαν έν Τρικκάλοις όρειντ) κωμοπόλει της 
Κορινθίας, καί εικάζω τοΰτο ώς "πιθανόν, 
διότι έν Τρικκάλοις τινά επώνυμα κατοί
κων είναι φοαγκόφωνα, ώς Μπόνος, Μπου
νάτσας, Χαρδαλούπας, Μπούρδας, Μπαζί-
νης, Σάρτης, Μουρίκας, Καμπανέλας, Λάγ-
κας, Ντέμης, Μολαχάτης, Σαγρέδος, Φραν-
τσής, Φραγγούλης, Δεκλιρής, Φιαμέγκος, 
όπερ δέν εξηγείται άλλως ή διά τής εγ 
καταστάσεως ώς αποίκων η μεταναστών 
Φράγκων έξελληνισθέντων. 7) "Οτι τό 
όνομα πιθανώς προσέλαβεν έκ τριών α ι τ ί ω ν 
ή'τοια') έκ τής αφθονίας τών έν αύτω δέν
δρων τών αναγομένων είς τήν οίκογένειαν 
«Κερκίς ή Κερώνεια» ήτις περιλαμβάνει 
πλήν τής Κερατέας ή Ξυλοκερατέας καί 
τήν κοινώς γνοιστήν «Κουτσουσιάν» ήτις 
λατινιστί καλεΐται«8ϊ1ϊ&α3,3ΐΐΌυΐΙΙ»όπερ 
ό λαός χάριν εύφωνίας μετέτρεψεν είς «Ξυ
λόκαστρον» τοΰθ' όπερ έπραξαν καί οί 
πρώτοι "Ελληνες άλλ ' Αλβανόφωνοι κά
τοικοι χωρίου τίνος παρά τήν Κόρινθαν, οΐ-
τινες έγκαταστάντες έν αύτω έδωκαν είς 
τοΰτο όνομα άπό τοΰ εί'δους τοΰ δένδρου, 
όνομάσαντες τό χωρίον «Ξυλοκέριζα»· οπως 
πολλαχοΰ τής "Ελλάδος πολλά χωρία α
νώνυμα όντα έλαβον τ ' όνομα έκ τών έν 
αύτοΐς δένδρων β') έκ τής πιθανότητας 
οτι είχε ποτέ κατασκευασθή χαράκωμα τ ι 
πρόσκαιρον δι' άφθονων ξύλων, έξ ού έλαβε 
καί τό όνομα «Ξυλόκαστρον» τοΰθ' όπερ 
δύναται νά υποστηριχθεί έξ άλλης παραδό
σεως καθ'ήν παρά τό σημερινόν Ξυλόκαστρον 
καί άκοιβώς έπί τών σωζόμενων ερειπίων 
τοΰ μεγάρου, ού ανωτέρω έμνησθην, θέσις 
τις ονομάζεται «Καρτέρι»· γ ' ) έκ τής τολ-
μηροτέρας εικασίας καθ' ήν έναυά^ησέ πάτε 
πολεμικόν πλοϊον έκ τών έν χρήσει παρά 
τή αύτοκοατορία τοΰ Βυζαντίου άτινα φέ
ροντα έπί τοΰ καταστρώματος ξύλινον πΰρ-
γον έκαλοΰντο «Ξυλόκαστρα» καί ανωνύ
μου δντος τοΰ μέρους μέχρι καί τοΰ ναυα
γίου, οί περίοικοι θέλοντες νά σημάνωσι 
τόν τόπον τοΰ ναυαγίου, ώνόμασαν τόν τό
πον έκ τοΰ εί'δους τοΰ ναυαγησαντος πο-
λεμικοΰ πλοίου. 

Ταΰτα καί μόνα δυνάμενος^ά γνωρίσω 
είς τόν κ.Άστέριον Άλέξανδρον, καί πλέων 
είς τό πέλαγος τών εικασιών καί πιθανο
τήτων, αποκλίνω έκ τών τριών γνωμών μου 
νά αποδεχθώ ώς ακριβή έκε'ινην,.καθ' ήν 
τό «Ξυλόκαστρον» είνε παραφθορά τής λα
τινικής λέξεων «δίΙΪ&ΙΐαδΙίΌΙΙΠΙ». 

Ξυλόκαστρον I . Π. Σται ιατονλης 

Ένας εργάτης ρ.εταλλείου ακολουθούμε
νος άπό ένα συνάδελφόν του, ό όποιος ί τ ο 
κωφός, περιεπάτουν κατά μήκος τής σιδη
ροδρομικής γραμμής. Μετ ' ολίγον έφάνη 
μακρόθεν τό τραίνο καί ότε τούς έπλησία-
σεν έξέβαλε όξύν συριγμόν. Μειδίαμα διε-
χύθη έπί τοΰ προσώπου τοΰ κωφοΰ καί έπί 
τέλους. 

— Φίλε μου, είπε, είνε ή πρώτη κα : -
δερίνα ποΰ άκουσα αυτό τό καλοκαΐοι. 

Ξ Ε Ν Α α . ο . δ . ο . 
Τά άλογα τής Ισλανδίας φέρουν π έ 

ταλα άπό κέρατα, ένω τά τοΰ Σουδάν φέ
ρουν κάλτσαις άπό δέρμα καμήλου. 

\ * "Εκαστος "Αγγλος τρώγει κατ ' έτος 
13 λίτρας βούτυρον, δηλαδή, περισσότερον 
παντός άλλου άνθρωπου. 

' * Οί ίδιοκτήται ενός αυστριακού ταπη-
τουργειου έν Μάφφερστορφ συνεφώνησαν μέ 
Γερμανούς τεχνίτας, οί όποιοι διϊσχυρί-
ζονται, οτι δύνανται διά νέας όλως μεθό
δου νά κατασκευάσουν τάπητας έκ χάρτου. 
Οί τάπητες ούτοι δύνανται νά έχουν δλα 
τά χρώματα καί τό περιεργότερον δύναν
ται νά ύποβληθοΰν είς πλύσιμον χωρίς νά 
χαλάσουν. 

Είς τό Πάζ τής Πενσυλβανίας ένας 
ονομαζόμενος Πέϊτς απεφάσισε νά κτίση 
μόνος τήν οίκίαν του. Αυτός είνε δηλαδή 
καί αρχιτέκτων, καί λιθοξόος, και ξυλουο-
γός, καί λεπτουργάς κτλ . Οί πατριώταί 
του είνε περίεργοι νά ί'δουν τό τέλος αυτής 
τής άμερικανικωτάτης ίδιοτοοπίας. 

Εις τό Περού ακόμη καί τά ζώα π η 
γαίνουν στην έκκλησίαν. Χοίροι, τράγοι, 
βόες, πουλερικά κ λ π . οδηγούνται είς τήν 
έκκλησίαν ύπό τών κυρίων των κατά την 
ΉΜΈΡΑΝ ΠΑΣΏΝ ΤΏΝ ΨΥΧΏΝ διά νά ευλο
γηθούν καί έτσι ή εκκλησία μεταβάλλεται 
είς εύρύτατον σταΰλον. Τά καθίσματα ση
κώνονται καί τά ζώα δύνανται νά περιφέ-
ρωνται έδώ κι ' έκεΐ ή νά πλαγιάσουν δπου 
θέλουν. Μετά τήν λειτουργίαν τά κτήνη 
όδηγοΰνται ενώπιον μονάχου, δστις τά ευ
λογεί λαμβάνων μικράν άμοιβήν διά τήν' 
ύπηρεσίαν του. 

'Εν μέσω μεγίστης συγκινήσεως έγέ -
νετο ή έκκύβευσις τοΰ λαχείου τής "Εκθέ
σεως τοΰ Μιλάνου. Τόν πρώτον αριθμόν 
400 ,000 φράγκα έκέρδησεν ένας έξηκοντού-
της Φέλιξ Γκάτλλι,ξυλουργός ύπό τόν αριθ
μόν 2485 . Ό δεύτερος αριθμός έκερδίσθη 
ύπό ενός "Ελβετοΰ Περτίνι 4,000 φρ. 

Μία μικρά πόλις τής Αυστρίας ονο
μαζόμενη Αί'χβαλτ δύναται νά καυχηθ·/) δτι 
κατέχει τήν σπουδαιοτέραν έκκλησίαν. 
Αύτη κατά πρώτον ώκοδομηθη ύπό ενός 
Ίταλοΰ άρχιτέκτονος έν Βενετία δαπάναις 
τοΰ πρίγκηπος Κάρλο Κλάρι-Άλτριγκεν, 
όστις είνε θαυμαστής τής Ιταλικής αρχι
τεκτονικής. Ότε έτελείωσεν ή εκκλησία 
πάλιν κατεδκφίσθη, ετέθη μέσα είς μεγά-
λαις κάσα.ς καί μετεφέρθη είς "Αϊχβαλτ, 
δπου άνηγέρθη καί πάλιν . 

Ή τ::ΐϋ-:ΐυουσζ τών Ήν . Πολιτειών 
Βασιγκτώ/ έχει -ου; πλατύτερους δρόμους 

του κόσμου 
V Ό μέσος όρος τοΰ βάθους τοΰ Βο

ρείου "Ατλαντικού είνε 12,810 πόδες, δηλ. 
1,500 πόδας όλιγώτερον τοΰ μέσου δρου 
τοΰ βάθους τοΰ Νοτίου "Ατλαντικού. 

Ή μεγίστη άπόστασις, είς τήν οποίαν 
ή ηλεκτρική δύναμις μεταβιβάζεται επαρ
κώς πρός τό παρόν είνε 232 μίλλια. Ή 
άπόστασις αύτη ευρίσκεται είς τήν Καλλι -
φορνίαν. Ή πίεσις είνε 50,000 βόλτ. 

Ή Γερμανία έχει τά περισσότερα 
σιδηρωρυχεΐα πάσης άλλης χώρας. "Εν 
τούτοις μέ τήν σημερινήν άναλογίαν τής 
καταναλώσεως τοΰ σίδηρου δέν θά ύπάρχη 
εις τά μεταλλεία της ούτε ίχνος σίδηρου. 

Είκοσιτέσσαρες τόννοι ατμοκίνητων 
πλοίων κατασκευάζονται απέναντι ενός τόν-

νου ιστιοφόρων 
*̂ Μέ τήν σημερινήν άναλογίαν τής α υ 

ξήσεως τοΰ πληθυσμοΰ τών 'Ην. Πολιτειών, 
ούτος θά διπλασιασθεί κατά τό 1942. 

"ΕκαστοςΆγγλος καταναλίσκει κ α τ ' 
έτος 74 1]4 λίτρας χοιρείου κρέατος, 23 
λίτοας βοείου, 10 λίτρας πρόβειου, 10 1]2 
λίτρας βουτύρου καί 252 λίτρας σίτου. 

Οί αρχαίοι Αιγύπτιοι ήρχιζαν τήν 
ήμέραν των άπό τό μεσημέρι. "Ολα τά ση
μερνά πολιτισμένα έθνη μετροΰν τήν ήμέ
ραν των άπό τό μεσονύκτιον. 

Οί μουσικοί φθόγγοι παράγονται άπό 
τάς κραδάνσεις τών χορδών. Τό δριόν τής 
ακουστής κραδάνσεως εκτείνεται άπό 40 
μέχρι 4,000 κραδάνσεων κατά δευτερό-
λεπτον. 

*̂ * 'Τπελογίσθη, δτι έκ τοΰ πληθυσμοΰ 
τής γης συμποσούμενου είς 1 ,500,000,000 
τά 3 ,500,000 μένουν έπί πλοίων εντός πο
ταμών ή θαλασσών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 

Τ Α Φ Ω τ Α 

Ή πασίγνωστος εορτή είνε πασίδηλον 
οτι σήμερον εορτάζεται μάλλον θεαματι
κής είς τάς πόλεις, τούς λιμένας καί τά 
χωρία ένθα ό λεγόμενος πολιτισμός βαρα-
θρώσας την εύσέβειαν καί τήν πίστιν, αρέ
σκεται νά ύπερφρονή τών πάντων καί νά 
συντελνϊ είς τήν ,έ'κλυσιν, ή'τις ύπονομεύ-
ουσα καταστρέφει, χωρίς νά δύναται νά 
δημιουργηση τι πρός άναπληρωσιν. 

Τό έπ ' έμοί γράφοντι, δέν αρέσκομαι 
νά μετατραπώ είς Ίερεμίαν έπί τή τοι
αύτη εκλύσει δι' ό καί περιορίζομαι είς 
τήν άναγραφήν μόνον ευσεβών εθίμων καί 
προλήψεων τοΰ λαοΰ σχετικών πάντοτε 
πρός τήν έορτην. ά) Οί ναυ-, ιλλόμενοι έπ ι -
όιωκουσι παντί σθένει νά εύρίσκωνται τα 
πλοΐά των ήγκυροβολημένα εί'ς τινα λιμένα 
καί εί δυνατόν τόν τής ιδιαιτέρας πατρί-
όος" άπό τών Χριστουγέννων μέχρι και τής 
εορτής τών θεοφανείων, διότι «τότ ' αγιά
ζουν τά νερά» πιστεύοντες οτι άπό τής η
μέρας ταύτης τά θαλάσσια ταξείδια καί 
πασα έν θαλασσή εργασία εινε ακίνδυνα, 
β') "Οτι θέλει επικράτηση άπό τής στιγ
μής, καθ' ήν βαπτίζεται ό Σταυρός, και θά 
εξακολούθηση πνέων ό κατά την βαπτισιν 
υφιστάμενος άνεμος—καιρός.Τό τελευταΐον 
πιστεύουσι καί οί γεωργικοί πληθυσμοί, 
βεβαιοΰντες «ότι θάχουμε Βορηα, Νοτιά ή 
Μαΐστρο, γιατί τέτοιος καιρός έφύσαγε 
δταν έβαφτίστ' ό Σταυρός», γ ' ) "Ανδρες 
καί γυναίκες συνωθοΰνται καί διαγκωνί
ζονται κατά τήν τέλεσιν τοΰ άγιασμοΰ 
«ποιος νά πάρη τήν πρώτη στάλα» διότι 
π-.στεύουσιν, Οτι πινομένη μέν παρα τών 
έγγαμων έχει τήν δύναμιν, τούς μέν άπαι 
δας να καθιστή γονείς τούς δ' έχοντας τέ
κνα άλλά θήλεα, νά τούς καθίστα γονείς 
αρρένων, πινομένη δέ παρ' οιουδήποτε πι-
στεύουσιν ότι «Ολο τό χρόνο θά είνε καλα» 
δ') "Οτι μέ τό υδωρ τοΰ άγιασμοΰ ναυτι
κοί καί αγροτικοί πληθυσμοί ραντίζουσιν 
επιμελώς πάντα τά διαμερίσματα τών 
πλοίων, οικιών, δοχείων ύδατος, οί'νου, ε 
λαίου, αγρούς, κτήματα, ζώα έν γένει καί 
ποίμνιοστάσια, πιστεύοντες, ότι «όλα θά 
πανε κ α λ ά » . ^ ) "Οτι ουδείς χριστιανός κρα 
τεΐ οί'κοι και μετά τήν 6ην Ιανουαρίου 
«Μεγάλον Αγιασμό» γιατί δέν κάνει,είνε 
αμαρτία. ς·'). "Οτι οί γεω: 
κυρίως θέλοντες νά προσημάνωσι τό εύ'φο-
ρον ενός έτοος, συνέπλεξαν μετεωρολογίαν 
πλήρη έπί τ·/5 βάσει τών τριών συναφών 
κκί αλληλένδετων εορτών, τής Γεννήσεως 
τοΰ Χρίστου, τών Άγιων Θεοφανείων καί 
τοΰ Ά γ ι ο υ Πάσχα, διά τοΰ γνωστού δη
μώδους δυστίχου : 

«Χαρά <3τά Γέννα τά ο"τεγνά, τά Φώτα χιο-
[νιόμένα, 

Καί. τη Λάμπρη {3ρεχάμενη τ ' αμπάρια γιο-
[μκΙμένα. 

Καίταΰτα ύπό λαογραφικήν έποψιν, ύπό 
δέ θρησκευτικήν ύδωρ τοΰ Μεγάλου Ά γ ι α 
σμοΰ επιτρέπεται καί διατηρείται μόνον έν 
τοις ναοΐς δι' όλου τοΰ έτους χορηγούμενων 
παραμυθητικώς, πρός τινας χριστιανούς ποός 
ους ή εκκλησία αρνείται προσκαίρως την 
Θείαν Μετάληψιν διά παραπτώματα, τά 
όποια ευρίσκει ό περίεργος άναδιφών τάς 
σελίδας τοΰ Πηδαλίου. 

Ξυ?.όκαο*τρον I. Π. Χ τ α α α τ ο ν λ ι ΐ Γ 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ Α . Ο . Δ . Ο . 

Ή έν Θηβαις εκδιδομένη καλλίστη εφη-
μερίς ό «Κάδμος» τοΰ κ. Ά γ γ . Ταμβίσκου, 
τά έξης γράφει διά τό Α.Ο.Δ.Ο. είς τό τε 
λευταΐον φύλλον της· 

Είνε γνωστότατον τό ύπό τόν άνω 
τίτλον έκδιδόμενον ύπό τής εφημερί
δος ή «'Ακρόπολις»περιοδικόν,τό δια-
κρινόμενον είς τά πνεματικώς χρεω-

κοπήσαντα άλλα ό'μοιά του διά της δη
μοσιεύσεως Ελληνικών έργων, διη
γημάτων, περιγραφών καί λαϊκών, ά
τινα οΰτω περισώζονται τής λήθης. 

Τό Α. Ο. Δ. Ο. λοιπόν αυτό εισήλ
θαν» άπό τής παρελθούσης εβδομάδος 
είς τό τέταρτον, ετος πάνοπλον μέ τήν 
εκλεκτή ν σύνταξίν του καί τούς περί 
αυτήν. 

Ό «Κάδμος» συγχαίρει τό κατ' 
εξοχήν αυτό έθνικόν περιοδικόν καί 
εύχεται μακροβιότητα. 

κ. Κωνστ. Γ. Στέργιον, Πάτρας. — Εύ-
χαριστοΰμεν δι' Οσα κολακευτικά γράφετε 
δι' ήμας. Στείλατε μας ο τ ι αλαϊκόν» θέ
λετε . Συνδρομητήν δέν δυνάμεθα νά σας 
έγγράψωμεν πρίν ληφθν) ή συνδρομή. Αυτό 
γίνεται διά τήν τάξιν τοΰ λογιστηρίου τοΰ 
Α .Ο.Δ .Ο. 

κ. Τάκην Μπαρτζώκαν, Λαμ'ιαν.— Δελ-
τάριόν σας παρεδόθη είςτό λογιστηριον. 

κ. Ε. Εϋαγγελόπουλον, Καρδίτσαν. — Δη
μοσιεύονται. 

Φαμφαρώνον, Θήβας. — Συγχαρητήρια 
διά την.,.νεκρολογίαν.Νά σας στείλωμεν τό 
τεκμηριον τοΰ. ..εγκλήματος διά τό όποιον 
μας γράφετε ότι θ' αυτοκτόνησε καί άμα 
τό διαβάσετε αυτό άρκεΐ. Ή Γυμναστική 
έγκατελείφθη. Ό κ. Ν. έλαβε τήν έπιστο 
λην σας καί θά σας απάντηση άποστέλλων 
καί τά γραμματόσημα ευθύς ώς τοΰ γρά
ψετε 'τί γραμματόσημα θέλετε. Διά τούς 
Βουλγάρους ποΰ μας γράφετε, τ ί νά γίνη ! 
Βοηθήστε Ομως καί σεις (καλλι-) γράφον 
τες, διότι καί Σαμψών νά είναί τις μετά 
δυσκολίας θά τούς καταβάλη ! 

κ. Δ. Κονλουρίλλον, Βόλον. — Εύχαρι 
στοΰμεν διά τάς υπέρ τοΰ Α. Ο. Δ. Ο. ένερ 
γείας σας. 

Άναπαραδιάδην, ενταύθα.— Ή «άλλο 
κοιος προσευχή τοϋ Πρώσαου στρατιώτου» 
έχει δημοσιευθώ πρό δύο ετών εις 
Α.Ο.Δ.Ο. 

κ. Γ. Χ. Μαασοϋραν, 'Ενταϋθα. — Τά 
περί διαβόλων τό . . . ανάγνωσμα, έδημο 
σιεύθησαν είς τό προηγούμενον φύλλον. 

κ. Κοσμάν Π. &ανέμην, Πάτρας. —Έ 
ληφθη καί δημοσιευθησεται. 

Τροιζήνιον, Πειραιά. —Όχι δά κκί αρ
βανίτικα! ! ! 'Επιστολήν δέν έλάβομεν. 

Θλιμμένον Κυπάρισαον, Κεφαλλην'ιαν.— 
Εί'πομεν ότι ερωτικά δέν δημοσιεύομεν. 

κ. Άνδρ. Κ. Σκάλισαν, Ναύπλιον. -
"Εκείνα έδημοσιεύθησαν καί αναμένονται 
καί τά άλλα. Προσέξατε δμως νά μή μας 
στείλετε τοιαΰτα δημοσιευθέντα ή'δη είς τό 
Α.Ο.Δ.Ο. Εύχαριστοΰμεν δι' Οσα προσω
πικώς έγράψατε είς τό Σουδάν δι ' ήμας. 

κ. 'Αστέρων Άλ.έξανδρον, Άλμνρόν.— 
Θά δημοσιευθεί. Τό Α.-Ο. Δ. Ο. έκδιδε 
ται τακτ ικώτατα. Τώρα έάν δέν τό λαμ 
βάνετε σεις δέν π,ταίομεν ήμεΐς, άλλά τ 
ταχυδρομεΐον. 

Α Ο Δ . Ο 
Ό Διαβάτης ύπείκων εις τήν παοάκλη-

σιν τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου, εισέρχεται είς τό 
Σαλόνι τοΰ Α.Ο.Δ.Ο. καί βαθύτατα ύπο-
κλινόμενος, χαιρετ^ πάντας τούς έν αύτώ· 
παρακαλεί δέ τόν κ. Γ. Συρούκην νά τώ 
εί'πτ), διά τβΟ Α.ΟΔΌ. τί γίνεται «ό Τυμ
φρηστός». 

Ό ί'διος ίδών δτι ό Μιχαήλ "Αγγελος 
ζητεί νά μάθη παρά τοΰ κ. Γ. Συρούκη 
είς ποίον μέρος ευρίσκεται ό Ά λ . Μέρος, 
καί γνωρίζων δτι ό κ. Γ. Συρούκης ευρί
σκεται έν Μεσενικολα (Καρδίτσης) καί, ώς 
έκ τούτου, δέν θά λάβη εγκαίρως τό 
Α.Ο.Δ.Ο., καί συνεπώς δέν θά τώ απάν
τηση ταχέως, τόν πληροφορεί (άπό καλω-
σύνην του) δτι Ά λ . Μέρος ευρίσκεται έν 
Βόλω. 

Μώμος δ 'Ελικώνιος έρωτα τόν κ. Φώ-
τον Γιογνλλην α ' .) διατί είς τό ταξεΐδί 
του «άπό τάς Άθηνας έως τήν "Αμφισσα» 
δέν είπε γρύ διά τήν Άλίαοτον, Πέτοαν, 
Κορώνειαν και τόν Βοιωτικόν Όρχομενόν, 
ένω καί Βοιωτός φαίνεται Οτι είνε κ ι ' ά π ' 
τά μέρη αυτά σιμά περνάει ή γραμμή τοΰ 
Σιδηροδρόμου καί τάβλεπε καθήμενος μέσα 

σ' τό βαγόνι· β'.) άν σύμφωνα μ έ ' τό διή
γ η μ α του 'πήγε σιδηροδρομικώς σ' τήν 
'Αράχωβα κι' έσμιξε μέ τόν Καραϊσκάκη· 
γ ' . ) γ ιατ ί δέν είπε δύο λέξεις γ ιά τήν 
Πέτρα τοΰ 'Τψηλάντου. δ*'.) Ποΐός άπό 
τούς δυό Γριβαίους ό Θοδωράκης 9| ό Γαρ-
δικιώτης έπολέμησε μ έ τόν Όδυσέα σ' τό 
Χάνι τής Γραβιάς. Ό Μώμος άπευθύνων 
τάς ερωτήσεις πιστεύει, οτι ό κ. Γιοφύλ-
λης θά τόν ευχαρίστηση δι' απαντήσεων 
σαφών. 

— Ό Κουκουβϊνος έρωτ^ τούς περί τήν 
μυθολογίαν ασχολούμενους καί τόν έν Κρήτη 
κ. Λαγουμιτζάκην 1) διατί οί Κρήτες, κα-
τασκευάσαντες άγαλμα τοΰ Διός, δέν τοΰ 
έφτιασαν καί αυτιά" καί 2) διατί οί Α θ η 
ναίοι κ λ π . Έλληνες είς μέν τό άγαλμα 
τής Αθήνας ώς σύμβολον έγλυψαν δρά
κοντα, είς δέ τό τής Αφροδίτης χελώνην. 

— Ο Κου%ουβΐνος απαντών είς τό έοώ-
τημα τοΰ 'Ελικωνίου Μώμου, πώς δύναται 
νά βλέπη τις τερπνά όνειρα, τόν ειδοποιεί 
α') δτι αυτός δέν είνε «Βοκοβολάριο τζή 
Πίζας», θησαυρός τοΰ "Ερρίκου Στεφάνου, 
Ησύχιος ή Λεξικόν τοΰ Γαζή ή καί σύγ
χρονος Ιπποκράτης διά νά τά γνωρίζη 
Ολα, καί άπαντό»; είς δλους, καί μάλιστα 
για όνειρα, γ ιατ ί τά όνειρα είναι. . . πάν-
τοτδ όνειρα· καί β' ότι έξ ίδιας πείρας 
ουδέν γνωρίζει, δι' ό καί τόν παραπέμπει 
είς τόν άοίδιμον Λουκιανόν. καί Ποόδικον 
τόν Κεΐον, διότι ό πρώτος, άφοΰ έφαγκ τής 
χρονιάς του άπό τό μάστορα του, είδε τό 
ώραιότερον όνειρον, ό δέ Πρόδικος κατά 
Ξενοφώντα έγραψεν, δτι ό Ηρακλής άπό 
πολλή του στενοχώρια, είδε πάλι καλό 
όνειρον. Ταΰτα απαντών, επιφυλάσσεται 
νά δώση πληρεστέρας πληροφορίας, άφοΰ 
έξετάση καί τά κιτάπια τοΰ Πλουτάρχου, 
γ ιατ ί κάτι τ ι γράφει ό μακαρίτης καί 
περι όνειοων. 

— Ό Κουκουβϊνος, έρωτα ποίος πάγος 
δέν είναι πάγος. 

— Ό Κουκουβϊνος άφοΰ διάβασε -
δύο "Ηπειρωτικά καί δημώδη άσματα «ό 
Ξενητεμένος Γυιάς» κι ' «ή Παναγιώταινα» 
τά άποσταλέντα παρά τοΰ κ. Νάτση,&ό'^ιχ,-
ριστηθη πολύ, μά ή λέξις «κλίνη» ποΰ 
είναι στό ενα, είνε μέν ελληνική, άλλά 
δέν τήν μεταχειρίζεται ό λαός σήμερον, 
έχων άντ ' αυτής τήν λέξιν «στρώμα». 

— Ό Κουκουβϊνος, άν καί γέρος είνε πε -
ρίεργος'σάν μικρό παιδί, καί θέλων νά μαν-
θάνη δ,τι δέν ξέρει, ρωτάει τούς μέν κ. κ 
Νάτσην καί Άλέξανδρον, τούς οποίους 
περνάει γ ιά Ήπειρώτας, νά τοΰ είποΰν 
ποιος καί γ ιατ ί τήν Ά ρ τ α κι ' άλλα χωριά 
τά "βάφτισε «Κάρλελο», τόν δέ έκ Β ι τ ω -
λίστας κ. Σκαλτσαν α' άν ή Μπιτωλίστα 
έχει πατέρα τά Μποτώλια, καί β' ποΰ 
πέφτει τό «Βενετικό» Υ,ΧΧ ποιος νουνός. τό 
βαφτισ' έτζι . 

— Ό Κουκουβΐνος ρωτάει, πώς δύναται 
τις άνευ οιων δηποτε αστρονομικών εργα
λείων, βοηθημάτων, γεωγραφικών χαρτών 
κ λ π . νά προσδιορίση τήν ά π ' αλλήλων 
άπόστασιν δύο πόλεων ή σημείων τής 
γηϊνης επιφανείας, κειμένων τοΰ μέν πρός 
ανατολάς τοΰ δέ πρός δυσμάς, παρακαλεί 
δέ τούς κ. Ααγουμιτζάκην καί Κρόνον ιδι
αιτέρως νά άπαντησωσι. 

— Ό Κουκουβΐνος μετά χαράς δεξιοΰται 
καί τήν δεσποινίδα Αλκυόνα έπί τή 
εμφανίσει της είς τό Σαλόνι, τήν συγ
χαίρει διά τάς εύστοχους απαντήσεις της 
είς τάς περί άλ-κυώνος ερωτήσεις του, καί 
την πληροφορεί ώς γέρος, δτι τό όμώνυιχόν 

ης πτηνόν είνε δλο πραγματικαΐς χάραις 
καί όχι ώς έγραψεν ελαττώματα, καί διά 
νά πεισθνϊ περί τούτου τήν παρακαλεί νά 
στείλη μίαν μικράν περιγραφήν πώς ή 
Άλκυών κατασκευάζει τήν φωλεάν της, 
καί επειδή, προσθέτει, αρνείται τό β' σάν 

τόν Απόστολο Πέτρο, τόν Μπαμπά της 
δέκατον τρίτον" Ούρανίωνα, τήν παρακαλεί 
νά γράψη δ,τι γνωρίζει γ ιά τό εξής : αΈρ-
χουσι καραβέλαις έρχουσ·.· άν φέρουσι στάρι 
καί κριθάρι, καλώς ν ' άρθοΰσι' άν φέρουσι 
άπό 'κειό ποϋ τρώσιν οί χιοΰροι καί πη-
δοΰσι νά μή σωσωσι ν ' άρθοΰσι.» 

— Ό Κουκουβΐνος συγχαίρει μέν τόν 
Μιχαήλ "Αγγελον διότι εύοε ποΰ εκείτο ό 
ομφαλός τής γής κατά τούς αρχαίους, τ ω 
παρατηρεί δέ δτι ή άπάντησίς του είς τό 
ερώτημα «ποία μύλη δέν είνε μύλη» είνε 
άτυχης, διότι ή αληθής τοιαύτη, δπως έ-
γράφη όρθογραφικώς τό ερώτημα είνε άλλη . 
Τήν έτέραν άπάντησίν του οτι «Μήλα δέν 
είνε τό χωρίον Μήλα ευρίσκει καί ταύτην 
άτυχη, διότι τό χωρίον «Μίλα» (ούτω 
γραπτέον) είνε χωριό προχθεσινό 70 — 80 
χρόνων κ ι ' έλαβε τό όνομα άπό τόν πρώτο 
κάτοικο ποΰ τόν έλεγαν « Μ ί λ α » , μάλιστα 
σιμά στό χωριό σώζετ ' ενα φραγκόκαστρο 
γιά τό όποιον μπορεί νά γράψιρ δ,τι γνω
ρίζει Λαϊκλής δ Μεσαήνιος, γ ιατ ί στή γ ε ι 
τονιά του είνε καί τό χωριό καί τό Κάστρο. 

— Ό Κουκουβΐνος, άναγνώσας δσα έ'-
έγραψεν ό %.Παππαχατζής, λέγε ι , ότι ποτέ 
οί δύο τους δέν είχαν πόλεμο, συνεπώς 
δέ καί άνακωχην, καί μάλιστα διά τό 
γλωσσικόν ζήτημα, δι' ό ό Κουκουβινός 
είπε μόνον πέντε λόγια είς τόν φίλον του 
κ. Γιοφύλλην ουδέποτε έγκρίνιασε μέ τόν 
κ. Παππαχατζήν ή οιονδήποτε άλλον, 
διότι γνωρίζει καλώς τό παρά τίνος τών 
παλαιών λεχθέν «άντιπάλοις τό μετ ' οργής 
άλλά μή γνώμη πρΟσφέρεσθαι Ολον αμάρ
τημα» . Καί άν, προσθ,έτει, έγκρίνιασεν ό 
κ. Παππαχαντζής διά τό γλωσσικόν ζή
τημα μϊ τόν κ. Σταματούλη, ό Κουκουβΐ
νος έγινεν ιχθύος άφωνότερος, άφησας 
άυ.φοτέοους νά έκκαθαρισωσι τούς μεταξύ 
των λογαριασμούς, δι' οΰς αί στήλαι τοΰ 
«Α.Ο.Δ.Ο.» είνε άνοικταί, ώς καί διά τούς 
έχοντας όρεξι νά είποΰν τη γνώμη τους. 
Μεθ' ό προσθέτει, δτι ουδέποτε είπε, δτι 
είνε περιττά τά σχολεία, δπως ανακριβώς 
θέλει νά τοΰ φόρτωση είς τήν καμπούρα 
του ό κ. Παππαχατζής, διότι ό Κουκου-
βϊνος γνωρίζει Οτι καί στά παληά τά χρό
νια ποΰ δλοι έμίλαγαν καί καταλάβαιναν 
τήν γλώσσα τοΰ Δημ^θένους ή ά7»λου 
διαβασμένου, είχαν καί σχολεία καί δα
σκάλους. Επίσης ό Κουκουβΐνος δέν έψεξε 
ποτέ τούς Κοδρικίζοντας, ούτε έσπασε το 
κεφάλι του, ού'τε έσκέφθη ποτέ διά τούς 
έχοντας διπλώματα ή τούς χορηγούς 
τούτων, διότι τοιοΰτο ζήτημα δέν ήγέρθη· 
τό ζήτημα, ώς φθονεί, δέν κατενοηθη παρά 
τοΰ κ. Παππαχατζή - είνε άλλο κατά 
τινα δημώδη παροιμίαν «άλλου μέ τοίβεις 
'γούμενε, κ ι ' άλλου "χω ' γώ τόν πόνο» 
δηλαδή μέ ποια γλώσσα νά μαθαίνη δ κό
σμος γράμματα; 

Ό Κρόνος ευχαριστεί τόν Κονκουβΐνον 
διά τήν ευγενή δεξίωσιν τήν οποίαν του 
έκαμε κατά τήν είς τό σαλόνι τοΰ 
«Α.Ο.Δ.Ο.» εί'σοδόν του, είς τό όποιον 
έχει μπή άπό τόν καιρό ποΰ έπιασ» τό· 
πρώτο χιόνι στό χωριό του. 

— Ό Κρόνος, επειδή κοντέβει νά τε
λείωση ένα σύγγραμμα, έρωτφ τους κ. κ. 
άναγνώστας τοΰ «Α.Ο.Δ.Ο.» νά τοΰ πα-
ρέξουν τήν έξης πληροφορίαν: «ποΐος, καί 
πρός ποίον ό τελευταίος χρησμός τοΰ μαν
τείου τών Δελφών;» διότι τοΰτο κατέχει 
σπουδαίαν έν τώ συγγράμματι θέσιν. 

Ό αυτός έρωτα τό πρώην Διαβολάκι καί 
νΰν Μιχαήλ "Αγγελον, άν δύναται νά τόν 
πληοοφοοηση ποΰ ευρίσκεται ένας παληος 
φίλος του Στέφανος Κώτσιος καί έν τοι
αύτη περιπτώσει άν ύγιαίννι, γ ιατ ί τόν 
έχει χάσει έδώ καί δύο χρόνια. 

Ό Ζήτα Κρούπ ειδοποιεί τόν κ. Γιο
φύλλην δτι δέν είνε Κερκυραίος. 

Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ . Δ . Φ Ε Ξ Η 
Μ Ε Τ Α Φ Ε Ρ Ε Τ Α Ι 
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