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"Οσον ίσχυρογνώμων καί άν εϊνέ τις, 
όσον καί άν έμφορήται άπό πνεύμα αντι
λογίας, πρέπει νά παραδεχθή οί τό έαρ 
ήρχισεν, τό έαρ όχι τό άστρονου ικόν, τό 
όποιον αρχίζει άπαρεγκλίτως, κα-ά τά 
ημερολόγια τήν 9 Μαρτίου, τήν δείνα 
ώραν, τόσα πρώτα λεπτά καί τόσα δεύ
τερα, άλλά τό ε’αο τό πραγματικόν, τό 
έαρ τό δροσερόν, τό χάριεν και πολυυμνη- 
τον. Τό βεβαιοΰν οί άγροι με την χλόνη 
των τήν νεανθή, τήν όποιαν στίζουσιν έπι- 
χαρίτως οί μήκωνες καί τά λευκάθεμα* 
καί ή έξοχή μέ τά δένδρα της, άτινα, 
ποοεξαρχούσης τής άνυπομόνου άμυγδαλής, 
περιβάλλοντες τήν έορτάσιμον στολήν. 
Μετ’ όλίγον θ’ άρχίση νά διαχόνηται είς 
τήν ατμόσφαιραν τό μεθυστικόν άρεσμα 
τών εσπεριδοειδών. Τό γαλανόν χρώμα τοϋ 
ουρανού μας άπαντά γλυκύτερους τόνους- 
ή αΰρα έγεινε ήπιωτέρα καί τό πάν έν τή 
φύσει προσημαίνει οτι ήρξατο ό οργασμός 
άναγεννήσεως. "Αλλως τε έχομεν καί τό 
επίσημον άγγελμα τών χελιδόνων, αϊτινες 
έθεάθησαν ήδη είς τήν χώραν μας, καί μέ 
τό τερέτισμά των δια.λαλοΰσιν οτι τό έαρ 
ήλθεν.

"Αν δ καιρός έξακολουθήση τόσον εΰ- 
διος καί γλυκύς όπως τάς ημέρας ταύτας 
— καί τό at· τούτο λέγομεν μετά τίνος φό
βου καί δισταγμού εχοντες ύπ ’ όψιν τό ά
γριον καί έπίβουλον τού εφετινού χειμώνος 
καί τήν παροιμιώδη τοΰ Μαρτίου άστα- 
σίαν— ούδέποτε έορταί διεξήχθησαν ύπό 
μετεωρολογικούς όρους εΰνοϊκωτέρους εκεί
νων ύφ ’ οδν θά διεξαχθοώσιν οί επικείμε
νοι τών ’Ολυμπιακών Αγώνων. Καί οί 
ξένοι οΐτινες θά συρρεύσωσιν εις τήν πόλιν 
μας έξ έω καί δυσμών καί άν ευρωσι τά 
άλλα θεάματα ήττονα τής προσδοκίας των, 
τουλάχιστον θ ’ άποζημιωθώσι μέ τό άπα- 
ράμιλλον θέαμα τοΰ έαοος τής έλληνικής 
φύσεως. Οί ξένοι εινε άληθές ότι άκόμη, 
όπως καί αί χελιδώνες, δέν ήρχισαν νά 
έρχωνται άθρόοι- πιθανόν μαλιστα εινε νά 
μή έλθωσιν—έξ Ευρώπης τουλάχιστον — 
τόσοι πολλοί, όσοι κατ’ άρχάς άνεμένοντο. 
Άλλ ’ όπως δήποτε ή συρροή θά ε’νε αρ

κετή, ώστε ή πόλις μας νά παρουσίαση 
έκτακτον πανηγυρικήν όψιν, όμολογουμέ- 
νως δέ μετά φιλοτιμίας καταβάλλεται πά
σα μέριμνα διά νά μή μείνωσι δυσηρεστη- 
μένοι. Τά έργα 0λκ θά ε’νε έτοιμα εγκαί
ρως· ή διακόσμησες προβαίνει δραστηρίω; 
καί τά πάντα προμηνύοντα’ ευοίωνα. Αί 
Έορταί μάλιστα δυνάμεθα νά είπωμεν ότι 
ήρχησαν ήμιεπισήμως, άν κοίνωμεν δ’ έκ 
τού άποτελέσματος τών τελεσθέντων την 
παρελθούσαν Κυριακήν έν Φαλήρω ποδη
λατικών άγώνων καί έκ τού προμηνυομέ— 
νου τών σήμερον άρχομένων Πανελληνίων, 
ή έπιτυχία τών άγώνων δύναται νά θεω- 
ρηθή ίξησφαλισμένη.

Πάσα άλλη σκέψις τώρα τίθεται έκ- 
ποδών καί πάν άλλο ζήτημα παραμερίζε
ται. Ώς καί αύτή ή πολιτική, μολονότι 
έδειξε σημεία ζωηρότητες κατά τάς ημέ
ρας ταύτας, υποχωρεί. Ή Βουλή συνεδρι

άζει τώρα δίς τής ημέρας καί παρατείνει 
τάς συνεδριάσεις τις πέραν τού μεσονυκτίου 
διά νά ποοφθαση νά ψηφίση πρό τού Πα- 
σχα τόν προϋπολογισμόν καί μερικά σχε
τικά μέ αύτόν νομοσχέδια, διότι μετα- 
ταύτα ένεκα τών πανηγύρεων δύσκολου θά 
εινε ή έξακολούθησις τών έργασιών τη;. 
Αί συζητήσεις όμως διεξάγονται μετά 
πολλής σφοδρότητος καί βιαιοπαθείας καί 
έάν δέν έπέλθη σύνεσις καί ψυχραιμία είς 
μερικούς άκαθέκτους ιδίως ρήτορας τής άν- 
τιπολιτεύσεως, φόβος εινε μήπως έπαλη- 
θεύση έκεϊνο τό όποιον ειπεν ό πρωθυπουρ
γός, ψέγων τήν τοιαύτην κατάστασιν, οτι 
δηλαδή θά διεξάγονται αί συζητήσεις μέ 
όπλα.

Παρεκτός τών συνήθων ξένων καί φιλο- 
περιέργων, άναμένονται καί ξένοι έπίσημοι 
είς τήν πρωτεύουσάν μας ;

Κάτι έλέχθη περί τού αύτοκράτοοος 
τής Γερμανίας, όστις πρόκειται κατ’ αύ- 
τάς νά καταπλεύση είς Μεσόγειον- άλλά ή 
ελευσίς του ενταύθα δέν θεωρείται πιθανή. 
Απεναντίας θεωρείται βέβαια ή κατά τήν 
έποχήν τών άγώνων έλευσις τού νεαρού 
βασιλέως τής Σερβίας ’Αλεξάνδρου, διά 
τό όποιον παρασκευάζεται καί κατάλυμα 
είς τ’ ’Ανάκτορα. Είς τό ταξείδιον αυτού 
άποδίδεται ιδιαιτέρα πολιτική σημασία, 
κυκλοφορεί δέ μετ ’ έπιτάσεως καί ή άλ
λοτε θρυληθείσα φήμη περί ενδεχομένου 
συνοικεσίου αυτού μετά τής ήμετέρας βα- 
σιλόπαιδος Μαρίας. Άλλά τήν έκδήλωσιν 
τών ευχών καί τών αισθημάτων ήμών έπί 
τώ τοιούτω αίσίω γεγονό ι πρέπει ν’ άνα- 
βάλωμεν έως 6του ή φήμη κυρωθή έπιση-

τέλει είς κατάστασιν μεγάλου ερεθισμού, πε- 
τώσα άπό φωλεας είς φωλεάν καί προδήλως 
αισθανόμενη βαθύτατου οίκτον διά τά άτυχή 
ορφανά, άλλά έχουσα νά περίθαλψη τά ίδια 
έαυτής τέσσαρα νεογνά έφαίνετο ώσανεί διελο- 
γίζετο οτι ούδόλως εδικαιούτο ν’ άναλάβη 
τήν επιμέλειαν καί διατροφήν άλλων τριών. 
Έπί τέλους τό αίσθημα τοϋ οίκτου ένίκησε 
τάς σκέψεις της περί τών πρός τήν οικογένειαν 
της καθηκόντων αύτής.Δέν ήδύνατο πλέον νά 
ύποφέρη τάς κραυγάς τών έγκαταλελειμμέ- 
νων- τί πράττει λοιπόν. Δίδει πρώτον είς τά 
ίδια αύτής τέκνα τρομεράν αφθονίαν τροφής κα
τόπιν πέτα είς τήν άλλην φωλεάν,κάθηται έπί 
μίαν στιγμήν έπί τοΰ χείλους της κυττάζου- 
σα τά έν αύτή οίκοϋντα ορφανά. Είτα αρχίζει 
νά σρέφη, μή ήσυχάζουσα ενόσω έν πάν τρυ
φερόν ράμφος ήνοίγετο πρό αύτής προσπελα- 
ζούσης.

Έκτοτε τά υιοθέτησε έλα και τά μετεχει- 
ρίζετο ώς ίδια' άνέθρεψε δέ καί τά επτά πτη
νά μόνη της, έλαχίστην μόνον βοήθειαν λαμ- 
βάνουσα άπό τόν πατέρα τών ίδιων αύτής τέκ
νων. Τά κίτρινα πτηνά ήρχισαν οικοδομοϋντα 
αύθις τήν πάσαν δέ προσοχήν αύτών έστρεψαν 
είς τήν κατασκευήν νέας εύρυχώρου σωλεάς.

Π. Δ.

ξιος τής τύχης σου. Έσύ είσαι μόνον χρή- 
σιμό?» είμαι διασκεδαστικός. Έσύ
»ηρετεΐς, έγώ άρέσκω. Έσύ είσαι δοΰ- 
χος, έγώ είμαι κύριος.

'Αφού το κυνάριον έτελείωσεν,ό ευνοού

μενο; στραφείς πρός τόν αξιωματικόν είπε: 
— Πώ; σού φαίνονται αυτά πού ήκούσαμεν; 
—Μού φαίνεται,άπήντησε στενάζων ό ά- 
ξιωματικός, οτι τό κυνάριον αύτό εχει 
δίκαιον.

ΠΕΡΙ ΣΚΟΡΟΔΟΥ *·

ΟΙ ΔΥΟ ΣΚΥΛΟΙ
( Άάιατικός μύθος).

Α| ΔΥΟ ΜΗΤΕΡΕΣ

Φίλη τις έκ Λονδίνου έπιστέλλει ήμϊν τά 
επόμενα:

Πέρυσι ϊΰο τών πτηνών μου. τό έν κίτρινου 
καναρινιού τό δέ σπίνος, έκτισαν τάς φωλεός 
των εντός τοϋ αύτοϋ κλωβού. Άμφότερα ήρ- 
χισαν νά γεννοΰν τήν αύτήν ημέραν και έκά- 
τερον έγέννησεν τέσσαρα αύγά έξ ών έξεκο- 
λαύΟησαν τέσσαρες νεοσσοί. "Οταν ούτοι έφ- 
φασαν τήν ηλικίαν τών επτά ήμερων, παρα
τήρησα ότι τά νεογνά τής φωλεας τοϋ κίτρι
νου καναρίου έκαμνον μέγαν θόρυβον ώς νά 
έπείνων. Έπρόσεξα λοιπόν νά ίϊω τί συμβαί
νει και ανεκάλυψα ότι ή μήτηρ ουδόλως τά έ 
πιμελεϊτο. ούτε καί έπλησίαζεν είς τήν φω
λιάν των. Επίσης ούτε ό πατήρ των έπλη- 
σίαζε καί δεν ήςευρα ποϋ νά άποδόσω αύτήν 
τήν αστοργίαν των γονέων. Επιτέλους έρευ- 
νήσασα είς τήν φωλεάν ανεκάλυψα οτι εν τών 
νεογνών ειχεν αποθάνε: καί συνεπέρανα ότι 
τοΰτο ήτο ή αιτία τής πατρικής καί μητρικής 
άποξενώσεως. Έξήγαγον τά τρία ζώντα πτη
νά, καί έρριψα μακράν τήν φωλεάν μετά τοϋ 
νεκρού, έκαθάρισα έπιμελώς τόν τόπον καί έ- 
τοποθέτησα νέαν φωλεάν μετά τών άλλων 
πτηνών εντός αύτής. έλπίζουσα οτι οΰτω οί 
γονείς θα ανελάμβανον αΰθις τήν επιμέλειαν 
τών τέκνων των. Πλήν τίποτε. Όσφ και άν 
τά μικρά έκραϋγαζον, ούδεμίαν έδιδον ο: γο
νείς των άκρόασιν, είς τάς θρηνώδεις επικλή
σεις των. Ή σπίνος έν τώ μεταξύ τούτω διε-

Ό Βενανά ήτο αρχηγός τάγματος δερ- 
βισών καί έφημίζετο ώς θαυματουργός. 'Η
μέραν τινά δ Καλίφης εύρισκόμενος μετά 
τοΰ ευνοούμενου του αύλικού καί ενός γεν
ναίου και σοβαρού αξιωματικού του, ει- 
πεν αύτώ :

—Βενανά, λέγουν ότι έχεις τό χάρι
σμα νά θαυματουργής- άν τούτο άλ.ηθεύη, 
κάμε νά συνομιλήσουν μεταξύ των αυτοί 
οί δύο σκύλοι.

Καί έδειξε ένα μολοσσόν φύλακα τής οι
κίας καί έν κυνάριον οίκόσιτον.

Ό δερβίσης άπεδέ/θη τήν πρόσκλη- 
σιν· άπήγγειλε λέξεις τινά; μυστηριώδεις 
καί τό θαύμα έπετελέσθη καί οΐ δύο κύ - 
νες ήρχισαν λαλοϋννες είς έπήκοον.

— Δέν μοΰ λέγεις, ήρώτα δ μολοσσός, 
πώς κατώοθωσες έσύ ν ' άγαπάσαι τόσον 
έδώ μέσα ; Άφότου έμβήκαμε μαζί είς 
τήν υπηρεσίαν αύτής τής οικίας έγώ δου
λεύω πραγματικώς ώσάν σκυλί. "Ολην τήν 
νύκτα φυλλάττω άγρύπνως είς τήν αυλήν. 
Όλην τήν ήμεραν δεμένος μέ τήν άλυσσου 
προσέχω. Εκτελώ πιστώς τό καθήκον μου 
καί μόλα ταύτα ή κυρά μου όταν περά 
άπό σιμά μου δέν καταδέχεται κάν νά μέ 
κυτταξη. Εσέ μόνον κυττάζουν, έσέ άγα- 
πού-· όλοι. Τί ύπηρεσίας προσφέρεις έσύ ;

— ’’ Ακούσε, άπήντησε τό κυνάριον. 
Έγώ τό βράδυ κατακλίν'ομαι μαζί μέ τήν 

κυρίαν μου Τό πρωί τήν βξυπνώ" μοΰ ζη
τούν τό χέρι καί τό δίδω- καμμίαν φοράν 
πεισμώνω καί δέν τό δίδω- μέ χαϊδεύουν 
καί γρυλλίζω- μού προσφέρουν γλυκίσματα 
καί δέν τά δέχομαι- σπάζω κανέν άγγεΐον 
ευρισκόμενον σιμά μου κατά τύχην. Μέ 
όλα. αυτά τού; κάμνω νά γελούν αυτό εινε 
τό μυστικόν μου. Έσύ, καϋμένε, είσαι ά-

ΕΡΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΑΔΙΑ

ΝΕΚΡΟΣ ΑΪΤΟΣ

Σ’ άφθαστα σε είδα ψηλώματα
Τού αιθέρα ν'άρμενίζης μόνος.
Αϊτέ μου πλατύφτερε, μέσα στα νέφη.
Καί τ’ αστροπελέκια ν’ άστράφτουνε δίπλα σου, 
Ώς πού σ'έπήρε κάποιο, κ’έκεΐθε

Σ’έρριξε κάτω σ’τήν έρημη γή.

Μέσ'στή χαράδρα τήν άδενδρη
Βαθειά, βαθειά σέ χάσμα μαύρο,
ΙΙού άνήλιαστη άχνίλα μερόνυχτα πέφτει,
Καί φως δέν έχύθη ποτέ, καί ψυχή δέν έπάτησε,
Σάν άπο τάστρα κυνηγημένος

"Επεσες μέσα στο βάθος νεκρός.

Τά νοτισμέν’ άπ’ τά σύγνεφα
Φτερά σου πέφτουν νεκρωμένα
Κι' απλώνονται άπάνω σέ κάθυγρα χόρτα, 
Κλεισμένα τά μάτια σου τώρα δέν στρέφονται 
Στον Ηλιο- μαύρος ίσκιος τριγύρω, 

θάνατος μέσα στό σώμα σου, Αϊτέ !

Βρέχει μιά ήμερα καί οί χείμαρροι
Αρχίζουν γύρω νά φουσκώνουν,

Κυλώντας μέ όρμή στής χαράδρας τό βάθος 
Χαλίκια καί πέτρες καί βράχους πού σέρνονται 
Στό ρεύμα μέσα, κ’ έρχεται τώρα,

"Ερχεται σάν μακρυνος ποταμός.

Πέταξε, Αϊτέ μου περήφανε !
Γιά σένα βρέχει, σένα θέλει
Νά πάρη το ρεύμα, γιά σένα φουσκώνουν
Οί χείμαρροι, φύγε καί υψώσου στά σύγνεφα, 
'Εκεί δέν φθάνει θάλασσα, δχι

Δέν ανεβαίνει τό κύμα ποτέ !

ΙΙάρε φτερό καί χαιρέτισε
Τους πρώτους, πρώτους γείτονάς σου, 
Τ’άπάτητα όρη καί τ’άλυωτα χιόνια, 
Τ'άχάλαστ’ αστέρια καί τ’ άφθαστα σύγνεφα, 
Γιά μιά φορά χαιρέτισε πάλι

Τόν ουρανό σου καί πέσε στή γή.

Νά τό ποτάμι σέ πρόφτασε !
Μέσ’στήν όρμή του θ’άφανίστ)
Τήν πρώτη μορφή σου, θά σβύσγ) τό σχήμα,
Καί σύ, τοΰρανού ό μεγάλος κυρίαρχος, 
θά γείντ,ς ένα φρύγανο μόνο

Μέσ' στή σαπίλα πού τρώει τή ζωή ...

Κείνη τήν ώρα έταράχθηκαν
Μέ τρόμο τ’ ανοιχτά φτερά του,
Καί μόλις έσείσθηκε τάψυχο σώμα,
Σάν νάνοιωσε κάποια ζωή μεσ’ στά σπλάγχνα του. 
Αλλά τού κάκου ! ... Ήταν σκουλίκια 

ΙΙώτρωγαν τάψυχο έκεϊνο κορμί.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ
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Τό σκόροδον φύεται αυτομάτως έν Σι
κελία, εις τάς νήσους Τέρας καί τά με
σημβρινά μέρη τής Γαλλίας- άλλαχού εινε 
κηπευτόν. Εν ΙΙροβηγγία, καίτοι φύεται 
αυτομάτως, έν τούτοις καλλιεργείται πο
λύ- ολόκληροι έκτάσεις κατ’ ε’τος κατα
λαμβάνονται ύπ ’ αύτοϋ. Άνέγνωσα που 
ότι είς τήν πανήγυριν τού Βοσκαίρ κομί
ζονται μεγάλαι ποσότητεο σκορόδων ικανά 
τόν όγκον, τά όποια μόλις δέκα πλοία δύ- 
νανται νά περιλάβωσιν.

Τό σκόροδον άπό άμνημονεύτων χρόνων 
έχρησίμευεν ώς τροφή- ούχ’ήττον δέν έ- 
τυχε πανταχού τής αύτής έκτιμ,ήσεως. Οί 
Αιγύπτιοι τό είχον άποθεώσει ώς τό κρόμ- 
μυον καί τό πράσον. Οί Αθηναίοι ε'τρω- 
γον πολύ τό σκόροδον. Οί παλαισταί πριν 
ή κατέλθωσιν εί; τήν κονίστραν ετρωγον 
σκελίδα; τι·<άς ϊνα άποκτώσι δύναμιν καί 
θάρρος. Παρετηρήθη οτι οί άλεκτρυόνες 
τρώγοντες έκ τούτου έμάχοντο μετά μεγα- 
λειτέρας τόλμη;. Παρά Ρωμαίο·.; ό λαός, 
ό στρατό; καί οί θερισταί έτρίφοντο διά 
σκορόδων, οί δέ πτωχότεροι τό πνεύμα έ- 
πίστευον οτι δι ’ αύτοϋ άπίφευγον τά; βα- 
σκανίας. Ο Όράτιος κκτέλεγε το σκό
ροδον μεταξύ τών δηλητηρίων.

Εί; τους καθ ' ήμά; χρόνου; τό σκόροδον 
τών ’Ελλήνων καί 
ύπό τών ναυτικών 
"Ισως ένεκα τούτου 

’’ ίοτε έν Ά— 
άντί πέντε λεπτών. Οί Πελασγοί 

ζουσιν οΰόερε κατά 
βοτανικόν κ. Χελ-

έκτιμάται πολύ ύπό 
τών Αλβανών, ίδίωι 
κατά τάς νηστείας, 
κεφαλή σκορόδου πωλείται ένί 
θήναι; < 
ή Αλβανοί τό όνομα 
τόν διακεκριμμένον 
δράϊχ.

Ψηνώμενον άποβκλλει σχεδόν Ολόκλη
ρον τό αιθέρων ε'λαιόν του, εί; τό όποιον 
οφείλει τά; διαλυτικάς του ιδιότητας. Τήν 
μεγαλειτέραν δυσαρέσκειαν μοί προξενεί ή 
άναπνοή άνθρώπου φαγόντο; μέχρι κατα- 
χρήσεω; σκόροδον,ιδίως όταν είμαι νήστις. 
Ύπό όποιανδήποτε μορφήν καί άν φάγω- 
μεν τό φυτόν τοΰτο, ή παρουσία του είνε 
αισθητή εί; τά ύγρά καί τά περιττώματα 
τοϋ άνθρώπου. Τήν όσμήν τού σκορόδου 
ήσθάνθην έξερχομένην τής έπιφανεία; πλη
γών ή καυτηριάσεων πέντε ή έξ ώρας μετά 
τήν πέψιν.

Ό μακαρίτη; φίλος μου Σίμων Βαρζί- 
λης έκ Σμύρνη;, άοχαΐος άνθυπολοχαγο; 
τή; έν "Αργεί δεύτερα; ίππαρχίας μετά 
τού όποιου συχνάκι; κατώκουν τό αύτό δω
μάτων, άπετέλει μέρος άποσπάσματος έν 
Πελοποννήσω, έσυνείθιζε δέ νά λέγη δσά- 
κις στρατιώτη; τι; φίλο; τού σκορόδου ήρ-

1. — η μ. Δ ι ι ν (ι, . Ό > V μ π ί ω ν·. Ύό Sp· 
Ορον τοΰτο τοΰ άρτι άποβ'.ώσαντος ίιαπρεποΰ; ίπιστή- 
μονος χ«< αειμνήστου ρΰεν/ηνο; Βερνάρδου Όρ· 
ιίτάϊν γαλλιστί γεγραμμίνον είχε σταλή άπό τίνος 
εϊς τό γραρείον υα; όιά νά μεταρρασόη χα'ι ίημοσι- 
ενβή. Τό ίημοσιενομεν νόν μετά ίλίψεως lift τή απώ
λεια τοιούτου συνεργάτου καί ώ; φόρον τιμής πρός 
τήν συμπαθή του μνήμην
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
Ό Έλλιιν πεζοπόρος.

χετο νά μέ συμβουλευθή: «Κάμε γρήγορα, 
σέ παρακαλώ" αύτό; θά μάς δηληταριά- 
ση».'Πολλοί, μεταξύ τών όποιων συγκα
ταλέγομαι και έγώ, άποφεύγουσι τό σκό
ροδον ένεκα τής δυσαρέστου οσμής του, ήν 
μεταδίδει είς τήν αναπνοήν. Είς τούτους 
συμβουλεύω νά κάμωσι χρήσιν τοϋ σπόρου 
καί τών φύλλων τοϋ μαΐτανον, τά όποια 
έχουσι την ιδιότητα νά ίλαττώσι την δυ· 
σάρεστον οσμήν,την μ.εταδιδομ.ένην ε’.ς τήν 
αναπνοήν έκ τής χρήσεως τοϋ σκορόδου ώς 
και τοϋ κρομμύου και πράσου.

Γενικώς θεωρείται τό σκόροδον ώς έρε- 
Οιστικόν. ’Εν τούτοις τοϋτο διαψεύδουσιν 
οί καθ’ έξιν οινοπόται, οϊτινες δπως άπο- 
φύγωσι τήν μέθην θέτουσι σκελίδας τινάς 
έντός τοϋ οίνου των ή τρώγουσι μετά άρ
του.

Οι νεοσύλεκτοι, δπως άποφύγωσι τήν 
υπηρεσίαν νομίζουσιν δτι προκαλοϋσι πυ
ρετόν Οέτοντες έντός τοϋ άπενθισμένσυ σκε
λίδα σκορόδου, άλλά τοϋτο εξαπατά τούς 
άπειρους μόνον ιατρούς.

Έπί τοϋ άντικειμένου τούτου τρία τινά 
εινε δεδομένα:

Ιον Ότι ή τοπική έπενέργεια τοϋ σκο- 
ρόδου είναι άναμφισβητήτως ερεθιστική.

2ον Ότι τό σκόροδον εξερεθίζει τό αίμα. 
3ον Ότι εχει έπενέργειαν άδ-.άπτωτον 

δυναμικήν.
Κατ’ έμήν γνώμην, νομίζω δτι τό σκό

ροδον έπενεργεΐ διά τοϋ αιθέριου έλαίου του 
διά τρόπου άναλόγου πρός τήν άμμ,ωνίαν, 

ήτις έρεθίζει κατ’άρχάς, ένώ κατόπιν κα
τευνάζει. Ποσάκις δέν εϊδομεν τό σκόροδον, 
δπως ή άμιμωνία νά καταπαύη τήν μί- 
θην. Ό Ρέϋ, δ Τελλερ καί άλλοι διατεί
νονται δτι ή κατάχρησις διαταράττει τό 
νευρικόν σύστημα, βλάπτει τους οφθαλμούς 
καί τά άλλα τών αισθήσεων όργανα, έν- 
τείνει τή» κεφαλαλγίαν και τέλος συγχί- 
ζει τόν νοϋν. Είς ταΰτα άπαντά δ Ρώκ 
δτι έν Προβηγγία και Γασκωνία οί φρενο
βλαβείς δέν εΐνε πλειότεροι ή αλλαχού. 
*Λλλ * δμως δέον νά σιαχρίνωμεν τό έψη · 

μένον σκόροδον τό δποΐον άπέβαλε τό αι
θέριο» αύτοϋ ε'λαιον, τοϋ φυσικ'ύ δπερ 
διατηρεί αύτό. Άλλως τε εΐνε πιθανόν δτι 
ούδεμία κατάχρησις γίνεται είς τήν δευ- 
τέραν αύτήν κατηγορίαν.

Τό σκόροδον αύξανει τήν όρεξίν καί δι
ευκολύνει τήν πέψιν, ελάχιστα δμως χρη
σιμεύει είς τήν θεραπευτικήν ώς πάσαι αί 
ούσίαι έκεϊναι αί χρήσιμοι είς τήν μαγει
ρικήν. Έν τούτοις κεκτηται στοιχεία θε
ραπευτικά άνεγνωρισμένα ύφ ’ όλων τών 
μεγάλων διδασκάλων, τοϋ Σύδενχαμ. τοϋ 
Μπεοχάβε. τοϋ Κοϋζλεν, καί τοϋ λαοϋ 
όστις διά τοϋ Γαληνού τό ονομάζει ί»ηρι- 
axtjV τών χωρικών καί τό θεωρεί ώς πα
νάκειαν.

Ή λαίκωτέρα διαφήμισες τοϋ σκορόδου 
ήτο οτι έχρησίμευεν ώς άντιλοιμικόν, άντι- 
επιδημιζόν, άντιμεταδοτικόν, συλλήβδην 
δ ’ είπιϊν ώς προφυλαχτικόν τοϋ μεμολυ- 
σμένου άέρος. Ό μακαρίτης συνάδελφός 
μου Γεωργιάδης εν Λαμία ιατρός μεγαλ.ης 
πείρας καί ήκιστα εύπιστος, παρεδίχετο 
τήν χρήσιν τοϋ σκορόδου είς έποχήν μετα
δοτικών νοσημάτων καί έπίπληττε τούς 
νεαρούς ιατρούς τούς διατεινομένους οτι 
τοϋτο έπενεργεΐ άποκλειστικώς ώς τονω
τικόν καί ούχί ώς ειδικόν άντιλοιμικόν" 
έπίστευε δέ οτι ούδεμία άλλη τονωτική 
ούσία επιφέρει άπολύτως τό αύτό 
λεσμα.

Άναμφισβητήτως δύναται τιο νά πα- 
ραδεχθή δτι χρησιμεύει ώς προφυλακτικόν 
κατά τών ελωδών πυρετών" εΤδον χωρικούς 
προφυλαχθίντας έκ διαλειπόντων πυρετών, 
οϊτινες έμάστιζον τούς κατοίκους τής κοι- 
λάδος τοϋ Σπερχειού έν Φθιώτιδι, ποιοϋν- 
τας χρήσιν τοϋ σκορόδου πρωίαν καί εσπέ
ραν. Ή διαφήμισές του ώς άντιπυρετικοϋ, 
τής όποιας άγνοοϋμεν την άρχήν, άναφέ- 
ρεται είς τά συγγράμματα τοϋ Κέλσου 
καί άνεγνωρίσθη κατόπιν ώς αυθεντική 
ύπό τών Μπερχάβε, Ρόζεν, Μπεργιτς καί 
άλλων ικανών ιατρών. Ούτω τρώγων τις 
σκελίδας τινάς πρό τοϋ πυρετικού παροξυ
σμού προφυλάσσεται άπό την επάνοδον 
αύτοϋ.

Ό ιατρός Λευκίας, ε’.ς τών μάλλον έκ- 
τιμωμένων ιατρών τών Αθηνών κατά τό 
1835 ή 1836 έχράτο τού μέσου τούτου 
κατά τών χρονιών πυρετών τών συνοδευο- 
μίνων μέ χατάστασιν καχεκτικην πλησιά- 
ζουσαν τήν ύδροπικίκν.

Άλλ ’ ί; δλων τών άρετών τοϋ σκορό
δου ή μάλλον βεβαιωμένη εΐνε ώς άνθελ- 
μ,ιτική αύτοϋ ίδιότης, ήν άναφέρει ό Ιπ
ποκράτης, δ Γαληνός καί δ Διοσκουρϊδης.
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αποτε

καθιερωθεϊσα ύπό τοϋ λαοϋ καί τών παραγ
γελμάτων τών ιατρών δλων τών γ,ρόνων. 
Ό Άλιβέρτος διέτασσε τήν χρήσιν τοϋ 
σκορόδου είς κλύσματα κατά τών άσκαρί- 
δων τών ένοχλουσών τά νήπια.

Τό σκόροδον κατά τινας άφηγήσεις λη- 
σμονηθείσας σήμερον, έθεράπευε τήν λύσ
σαν. Ό ιατρός Δίε αναφέρει, ίσως έκ πα- 
ραοόσεως, είς τό περί ιατρικής εγχειρίδιό» 
του, δτι κατά τό 1819 ή 1820 κύων 
λυσσών ε’δηξεν έν Μαδρίτη) πολλού. άνθρώ- 
πους, οϊτινες άπεθανον έκ λύσσης, έκτος 
υπηρέτριας τινός, ήτις έσώθη χαταβροχθί- 
σασα σκόροδα κατά τήν χρίσιν τής λύσσης.

Άνέγνωσά που, δτι δμοία θεραπεία έ
γένετο έν Άλικά·τθ) κατα τό 1817.

Τό σκόροδον έπενεργεΐ έξωτερικώς ώς 
έρυθραντικόν, εξερεθίζει δέ τάς φλύκται
νας. Επιφέρει την φλυκταίνωσιν έντός 
μιάς ή δύο ώρών.

Ό Σύνδεχαμ έθεώρει τό σκόροδον δσά- 
κις το έπέθετον έπί τών ποδών, ώς αγω
γόν τών ψύξεων τής κεφαλής, καί τό με- 
τεχειρίζετο κατά τής εύλογιακής ίπιπλο- 
κής.

Τό σκόροδον μεταχειρίζονται είς τούς ά- 
λάντας τής Ζακύνθου καί Αθηνών δπως 
καλλίτερον τούς διατηρώσι.

Καί τέλος ή όσμη τοϋ σκορόδου άποδιώ- 
κει τά πτηνά τών καρπών, θέσατε σκελί- 
οας τινάς έπί τών κλάδων τών δένδρων, 
καί τοϋτο άρκεΐ νά άπομακρύνν) αύτών τά 
στρουθιά καί τά άλλα άδηφαγα πτηνά.

f Βερκλρλοε Ορνετα-ι ν

ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ*

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ

Ή νησίς άποτελεϊται έκ μικρού ύψώμα- 
τος τοϋ δποίου αί κλιτύες φθάνουσι μέχρι 
τού ποταμού. Έπ ’ αύτής ύπάρχει χωρί- 
διον καί είς μύλος κινούμενος διά τών ύ- 
δάτων τής διώρυγος. Απέναντι, είς τό αν
τίπεραν τοϋ ποταμού, εύρίσκονται μεγά
λοι λειμώνες στεφόμενοι ύπό δασωδών λό
φων, είς τούς όποιους στρατοπεδεύουσιν εί- 
σέτι οί ΙΙρώσσοι.

Αξιωματικοί Πρώσσοι διέτοεχον τήν 
νησίδα δεικνύοντες τάς θέσεις, είς τάς ό
ποιας έπρόκειτο νά στρατόπεδεύσωσι τά 
διάφορα σώματα τών αιχμαλώτων. Δέν 
μάς έπετρέπετο καμμία άντίρρησις. Νεα
ρός χαΐ λεπτοφυής ύπολοχαγός μάς έχρη
σίμευεν ώς δδηγός.

Έπροχωροϋμεν ή έπαύομεν βαδίζοντες 
είς έν του νεύμα, ένίοτε έξήρχετο τού στό
ματός του καί μία λέξις. Έκράτει είς χεΐ- 
ρας βιβλιάριου έπί τοϋ δποίου ήσαν κατα
στρωμένα νομίζω κατ ’ αΰξοντα άριθμόν 
τά ονόματα τών ήττημένων, τών όποιων 
ή φύλαξις τώ εΐχεν άνατεθή.

Διετάχθημεν διά τελευταίαν φοράν νά

1. *Ιδε φύλ. 17.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΜΠΑΡΗΣ

Ό άποθανών διευθυντής τοΟ Άττεροσκβπείσυ Κωνσταντινουπόλεως.

θευτήν δέν είχα πλέον έκτος τής τύχης. 
Μόλις είχα προχωρήσει περί τά πεντή

κοντα βήματα, ότε διέκρινα περιπλανώ- 
μένας σκιάς έδώ κ ’ εκεί, είκή καί ώς ετυ- 
χεν. Έκυπτον πρός τό έδαφος καί άνη- 
γείροντο διά κινήσεων άλληλοδιαδόχων καί 
άτακτων. Εννόησα ότι ό αύτός λογισμός, 
διά τόν όποιον έπηρόμην, εΐχεν έπέλθει είς 
τόν νοΰν καί πλείστων άλλων στρατιωτών. 
Όλα τά γεώμηλα συνήχθησαν έν τά-

— ΙΙάρκ πέρα θά εΰρωμεν καί ημείς, 
μοί είπεν είς έπίλεκτος, έάν κάμης γρή

γορα.
Άπεμακρύνθην.
Ή βροχή έξηκολούθει νά πίπτη. Είς 

τάς πρώτας λάμψεις τής αυγής μετά χα
ράς οί οφθαλμοί μου άνεγνώρισαν ποίμνιον 
προβάτων βοσκόντων είς τήν άκρα» πλη- 
σιοχώρου άγροϋ.

— Έχομε» κοτελέττας ! άν έκραξε» δ 
συνοδεύω» με σύντροφος.

* Εδραμον πρός συνάντησε» τού ποιμέ- 
νος.Ήτο ούτος γέρων μικρόσωμος μέ φαιάν 
κόμ.ην, ρευ-βάζων ύπό τό μάλλινο» έπα- 
νωφόριόν του, μέ τάς δύο του χεΐρας έστη- 
ριγμένας έπί τής ράβδου του.
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σταματήσωμεν είς σημεϊόν τι τής κατω
φέρειας τοΰ υψώματος.

— Έδώ θά μείνετε, είπεν δ άξιωματι 

κός
Ήτο ή όγδοη εσπερινή ώρα.
Ύπό τούς πόδας ύπήρχε χλόη ύγρά, 

φυόμενη έντός βορβόρου.
— Ηύρες θέσιν ; μέ ήοώτησέ τις στρα

τιώτης, άν όχι, ποοσέθηκεν είρωνικώς, 
σοϋ προσφέρω τό μισό μου κρεββάτι.

Έξηπλώθη κατά γης" τόν έμιμήθην.
Ότε {ξύπνησα, ήμουν διάβροχος μέ- 

χρις όστέων έκ τής δρόσου καί τής βρο - 
χής· δ μανδύας μου, δστις μοί έχρησίμευ— 
«εν ώς σκέπασμα, έφαίνετο ώς άν είχε δια- 
μεί νει έντός τοϋ ποταμού. Ήσθανόμην 
φριχιάσεις καθ ’ δλον τό σώμα.

Ήτο άκ.όμ.η νύξ" άλλ’ έκ τών ωχρών 
λάμψεων, έξ ών διεγράφετο ή κορυφή τών 
λόφων, συνεπέρανα οτι ή ημέρα δέν θά έ- 
βράδυνε ν ’ άνατεΐλη.

Ήγερθην καί διά νά θερμανθώ δπωσοΰν, 
ένταυτώ δέ διά νά καταπραΰνω τήν πει
νάν μου, έπορεύθην είς τούς αγρούς διά νά 
συλλέξω γεώμηλα. Είς μάτην ήρεύνων 
τά θυλάκιά μου’ ούτε ψυχίον άρτου ευρι- 
σκον, ούτε μόριον λαρδιού" άλλον προμη

— Πόσον μοϋ δίδεις ενα πρόβατον ; 

τοϋ ειπον.
— Τί νά σάς είπώ ! ... Έγώ, ξεύρετε, 

δέν είμαι τό άφεντικό, άπήντησε ξέων τό 

ούς.
— Δέν πειράζει.
— Άς εΐνε ! ύπέλαβε, καμμύων τόν ένα 

οφθαλμόν. Ήμπορεϊ κανείς πάντα νά εί- 
πή, οτι τοϋ ε’κλεψαν ενα οί λωποδύται, 
ποΰ τριγυρίζουν... αύτά συμβαίνουν.

—Βέβαια.
—Τότε νά μοΰ δώσγις τέσσαρα φράγκα.
Τοϋ ε”δωκα έν τάλληρον καί ε’λαβον τό 

πρόβατον. Μέ εΐδον τρέχοντα μέ τήν ζώ- 
σαν λείαν μου. Πάραυτα διεδόθη ότι ολό 
κληρον ποίμνιον προβάτων ε’βοσκεν είς τά 
πέριξ. Ζουάβοι καί άκροβολισταί εσπευσαν 
είς άναζήτησιν.

Ή πελατεία τοϋ βοσκού πασιφανώς ηύ- 
ξησεν, δπως ηύξησε καί ή τιμή τοϋ έμπο- 
ρεύματος, διότι μετ ’ ολίγον πρόβατον ό- 
μοιον,τοϋ δποίου έπλήρωσα τέσσαρα φράγ
κα, έπωλήθη άντί τεσσαράκοντα" καί έν 
τούτοις δλόχληρον τό ποίμνιον ήγοράσθη.

Τό πρόβατον μου δέν ήτο ισχνόν, έπρο- 
μηθευθην εύκόλως τά άναγκαιοΰντα διά 
τήν πυράν ξύλα, άλλά δέν είχον άλας.
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Άλλά μήπως είχον άρτον ! Πζρεκάλεσα, 
έζήτησα, προσέφερον χρήματα, άλλά πάν
τα ματαίως.

Ούτε ό σύντροφός μου ΰπήρξεν εύτυχέ· 
στερος.

Ήναγκάσθημεν οπως-δπω; νά φάγω- 
μεν, ή μάλλον νά καταβροχθίσωμεν έν τε- 
μαχιον τού προβάτου μέ όλίγας πχτατας, 
τά; δποίας έψήσαμεν. Μέ τό ύπόλοιπον 
του προβάτου ίπρογευματίσαμεν έπί τρεις 
ημέρας. Τήν άηδίαν την δποίχν μοί έπρο- 
ξενει, μόνη ή πείνα ήδύνατο νά μοί περι- 
στείλη. Έν τούτοι; ήλθε στιγμή, καθ’ήν 
ούδέν πλέον άπέμεινε.

Τούτο μέ εύχαρίστησε, άλλά την εύ- 
χαρίστησίν μου έπλ.ήρωσα άκριβά διά της 
στερήσει·»;, τής έπελθούση; κατόπιν, καί 
τή; λύπης, ήτι; ένεκα τούτου μέ κατέλα
βε·». Έφ ' δσον διήρκει τό πρόβχτον, ειχον 
στιγμά; άπολαύσεω;,διότι είς άντάλλαγμα 
έκ τούτου έλαμβανον παρά τών συναδέλ
φων μου διπυρίτην ή όλίγον καφέ.

Ήμουν ευτυχής έκ τής πολυτελείας 
ταύτης, ήτις δυστυχώ; δέν διήρκεσεν έπί 
μακρόν ή μεγαλειτέρα μου άπόλαυσις ητο 
δταν εΰρισκον νά καπνίσω. Είχον εξαντλή
σει τήν προμήθειαν τού καπνού μου, νομί- 
ζων έν τή άγνοια μου δτι παντού καί εί; 
πάσαν περιπέτειαν του δ στρατιώτη; ήδύ- 
νχτο νά εύρη τοιούτον" συστυχώ; δέν ύπε- 
λόγισχ την αιχμαλωσίαν

Πρωίαν τινα, περιπλανώμενα; είς τά 
πέριξ τού στρατοπέδου, ειδον όμιλον στρα
τιωτικών, σΐτινες έχιιρονόμουν παραδόςως, 
ένίοτε δέ ήκούοντο έπιφωνήσει; άκχταλει- 
πτοι. ΙΙλεισιάσα; είδον έν τώ μέσω τού 
κύκλου έκείνου ζουάβον, δστις έξεθετεν είς 
πλειοδοσίαν σιγάρον, τού δποίου τό σιγχ- 
ρόχαρτον περιείχε κόνιν καπνού άναμεμιγ- 
μένην μέ ψυχία άρτου τά δποϊα είχε συλ- 
λέξιι διά τών ονύχων έκ τού βάθους τών 
θυλακίων του.

IΙροσέφιρον δ,τι ειχον, είκοσιν, είκοσι- 
πίντε, πιντήκοντα, έβδομήκοντα λεπτά, 
όχι διά νά άποκτήσωσι τήν πλήρη τού σι- 
γάρου κυριότητα, άλλά διά νά λάβωσι 
τήν εύχαρίστησιν νά είσπνεύσωσι πρώτοι 
τόν απολαυστικόν καπνόν.

Εις δεκανεύ; προσέφερεν έν φράγκον. 
Έδιπλασίασχ τήν προσφοράν κατέβαλαν 
τά δύο φράγκα πρό; μεγίστην τών παρι- 
σταμενων έκπληξιν, καί απέκτησα τό δι
καίωμα νά καπνίσω πρώτο; τό έν τρίτον 
τού σιγαρέτου.

Οί λοιποί πλειοδόται μέ περιεκύκλωσαν 
έσημείωσα διά μαύρης γραμμή; το τρίτον 
του σιγαρέτου καί πάντες παρηκολούθουν 
τό καταναλισκόμενον μέρος.

Κατά τα; πρώτα; δύο ή τρεις ήμέρα; 
είχομεν βροχήν καί εύδίαν. "Οταν δ ήλιος 
έλ.αμπεν ήπλώνομεν τά ένδύματά μας. 
Μίαν ημέραν δ ούρανό; ήτο καταμαυρος· 
ήρχισε νά βρέχη άκαταπαύστως· ένομίζο- 
μιν δτι Θά έβρεχε διαρκώς.

Περί τήν εσπέραν διάβροχο; ώ; σπόγ
γο; είσήλθον εϊ; τινχ σκηνήν.

Ό χώρός τη; μόλις ήδύνατο νά περι- 
λάβη τρεις ή τέσσαρα;· έν τούτοι; έντό; 
αύτή; εύρίσκοντο συσπειρωμένοι οκτώ. Εί-

σήλΘον τελευταίος, ένεκα τούτου ή/αγκά- 
σΟην νά εξαπλωθώ εις τό κάτω άκρον τής 
σκηνής. ΈκοιμήΘην μίαν ώραν καί ήναγ 
κάσθην νά εξυπνήσω έκ τών άδρών στα
γόνων τή; βροχή;, atτινες έπιπτον έπί 
τού προσώπου μου. Λοχίας τις, τόν δποϊον 
ήνοχλουν αί κινήσει; μου έξύπνησε.

— Άκόμη βρέχει, μοί εϊπεν ;
Έγώ έτυλίχθην μέ τον μανδύαν μου, 

έστραφην έκ τού άλλου μέρους καί άπε- 
κοιμήΘην. Μετά πάροδον ώρας, ένόαισα 
οτι μέ έρριψαν έντό; ψυχρού λουτρού, δτι 
έξ αοράτου στρόφιγγο; έξήρχετο παγωμέ- 
νον ύδωρ καί έπιπτεν έπί τού σώματός μου. 
Φρικίασι; μέ κατέλαβεν ήναγκάσΟην νά 
άφυπνισθώ. Το ό/ειρόν μου ήτο ά/.ηΘέ;· 
εύρισκόμην έντό; λίμνης ΰδατος.

— Τό ΰδωρ έρρεε περί τού; ώμου; καί 
τά; κνήμα; μου. Ήγέρθην έπί τών γονά
των. Ό λοχίας δστις πρό ολίγου μοί εΐχεν 
δμιλήσει ήνοιξε τού; οφθαλμού; καί ρίψα; 
βλέμμα έπί τών διαβρόχων ένδυμάτων μου. 
Εινε τό νερό τού αύλακίου τή; σκηνής μοί 
εϊπεν

— Πράγματι τό ΰδωρ είχε πληρώσει τό 
περί τήν σκηνήν αύλάκιον, τό δποϊον ύπερ- 
χιλεϊσαν διίβρεξε τά ένδύματά μου.

Έτριζον όλοι’ παντε; έρογχάλιζον πί- 
ριξ Ήτο δεχάτη τή; νυκτός. Έγκατέ- 
λιπον τήν σκηνήν μου καί περεφερόμην 
καθ'ολην την νύκτα. Εις τοιαύτα; περι
στάσεις άναμιμνήσκετέ τις τήν ηδονήν 
έπχσχολήσεων τάς δποίας εί; άλλην επο
χήν έΘεωρούμεν κοπιώδεις.

— Άνεμνήσθην τού έπί τή; δδού Τυ- 
ρέν μικρού μου δωματίου, τής σπιν Οη- 
ροβολούσης εστία; μου, τού πλήρους τείου 
κύπελλου μου, τή; τραπέζη; έπί τής δ- 
ποίας τή βοήθεια τή; λυχνία; διήλθον ώρα; 
δλοκλήρου; εργαζόμενος.

Καί είχον τότε τό Θράσος νά πκραπο- 
νούμαι !

'Εξημέρωσε. Ή βροχή έξηκολούΘει νά 
πίπτη άφθονος. Αί όχθαι τού ποταμού 
έκαλύπτοντο ύπό δμίχλης. Οί ΙΙρώσσοι μά; 
διένειμαν οιπυρίτην διά δύο ήμέρα;, ήμισυ 
τοιούτον οι' έκαστον άνδρα.

Έξ ανάγκη; προσερχόμεΘα εί; τήν δια
νομήν. Προ; πόσιν έχρησιμοπούμεν τό 
ΰδωρ τού ποταμού. Ή δίαιτα αΰτη προσέ
βαλε πολλούς, ci άσθενούντες έθεωρούντο 
ώς πεθαμένοι.

Ό πυρετό; ώδήγει αμέσως είς τόν 
Θάνατον. Δέν ειχον Ιατρού; καί φαομακα.

Ή γή έχρησίμευεν ώς κλίνη καί δ δι- 
πυρίτη; ώς μόνη διά νά μή άποθάνωμεν 
τροφή.

Έγνωρίσθην μ.ετά τίνος άκροβολιστού 
τή; 'Αφρικής, δστις είχε κατκταχθή ώ; 
έγώ έθελοντής.

Ήτο νέο; μέ πρόσωπον νεάνιδο;, ζωη
ρός ώς πτηνόν καί ανδρείος ώ; μολοσσό;. 
Τήν ίσχυράν κράσιν δέν κατέβαλ.λον αί 
στερήσει; καί αί κακουχίαι.

Εί; πάσαν νέαν δοκιμασίαν, άνετίνασσε 
τού; ώμου; ώ; κύων έξερχόμενο; τού ΰδα- 
τος. Ό Διδιέ ήτο άνεξαντλητο; εί; αφη
γήσεις. Έσχημάτισα τήν γνώμην δτι ά- 
νήκεν εί; τού; Παρισινού; έκείνου;, οΐτινες

άφού ϊσπαταλησαν τήν περιουσίαν των, 
κχτεταχθησχν ώ; στρατιώται ΐνα. άπο- 
κτήσωσι τού; βαθμού; αξιωματικών. Έ
γένετο ύπέρ αυτού πρότασι; δπω; παρα— 
σημοφορηθή.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

Δ ΚΟΚΚΙΔΗΣ
Ό ar.oiaviov χαθτ,γ<·,τή; ·<,« IΙινιπιστν,μΙου.

Δημοσιεύομεν σήμερον δτε άρχεται ή 
εαρινή Ισημερία έν τή πρώτη σελίδι λαμ
πρά·/ εικόνα καλλιτεχνικήν παριστώσαν 

% » ρ - <γ « Μσζηντρ αγρτι/.ΤΛ συαος/.ι,ουσαν το tap, 
τού ‘Ολλανδού ζωγράφου Βάν Μούνδεν.

Επίσης δημοσιεύομεν έπί τή βά
σει τή; μ,όνης ύπαρχούσης παλαιά; φω
τογραφία; τήν προσωπογραφίαν τού άπο- 
βιώσαντος μετά χαλεπήν νόσον ιήν 22 
Φεβρουάριου καθηγητοϋ τού Πανεπιστη
μίου Ατίμητο ίου Κοκκί&ον. Σπού
δασα; έν Γερμανία την 'Αστρονομίαν, έρ- 
γασθείς έν τώ ήμετέρω Άστεροσκοπείω 
ύπό τόν άοίδιμον ΣμίΘ κατ' άρχά; καί δι
ευθύνει; αύτο κατόπιν έπί πολύν χρόνον, 
διδάξας έν τώ Πανεπιστήμια» ώ; καθηγη
τή; έπί μακράν σειράν έτών ευδοκιμώ; 
καί καρποφόρω; συστήσα; τού; λειτουρ— 
γούντα; μετεωρολογικού; σταθμούς, δ Δη- 
μήτριος Κοκκίδη; ύπήρξεν ει; τών αρίστων 
παρ' ήμΐν έπιστημόνων. Σεμνό; καί με- 
τριόφρων, χρηστός καί προσηνή; δέν έγί- 
νωσκε μόνον βαθύτατα τήν έπιστήμην 
του, άλλά πεπροικισμένος διά μνήμη; Θαυ
μαστή; καί άντιλήψεως σπανία; έκίκτητο 
καί πολλά; άλλα; γνώσεις, ιδίως ιστορι
κά; καί επιστημονικά; καί καλλιτεχνικά;. 
Έγίνωσκεν ιδίως άκριβώς τήν έπί τή; 
βασιλείας τού Όθωνο; εποχήν καί ήρί- 
σκετο νά διηγήται μετ ' εύφυία; καί χά- 
ριτος πολλά ανέκδοτα περί αύτής, δσα έξ 
άκσή; εΐχεν άποθησαυρίσει, κάθιστών τήν 
συναναστροφήν του ΐδια.ζόντω; τερπνήν. Ή 
Πανεπιστημ. Σύγκλητο; έπί τή αγγελία 
τού Θανάτου του διέκοψε τά μαθήματα, 
διέταξε ν’άναρτηθή μεσίστιος ή σημαίαέπί 
τού αετώματος τού Πανεπιστημίου, πα- 
ρηκολούθησε δ'έν σώματι τήν κηδείαν του. 
Έπί τής σορού του κατετέθησαν αρκετοί 
στέφανοι, λόγον δ’ αποχαιρετισμού έξε- 
φώνησεν δ συνάδελφό; του καθηγητή; κ. 
Τ. Άργυρόπουλος.

Μ 14» Η

ΊΙ διεύθυνσι; τών « Ολυμπίων», ήτις 
’ διά στενή; προσωπική; σχέσεως καί αγά

πης συνεδέετο μετά τού μεταστάντος έκ
φραζε» ττρός του; οικείου; του τά βαθύτατα 

I αύτή; συλλυπητήρια έπί τή στερήσει τού 
πολυτίμου αύτή; φίλου καί διακεκριμένου 
ίπιστήμονος.

Κατά σύμπτωσιν μοιραίαν, έτερο; Έλ - 
ί, λην αστρονόμος διακεκριμένο; άπεβίωσε 

1 πρό ούο μηνών έν Κωνσταντινουπολεε, δ 
Αριστείδη; Κουμπάρης έφέντης, δστις 

' βπουδάσα; έν Παρισίοι; έγένετο διευθυντή; 
τού έν Κωνσταντινουπόλει Αύτοκιατορικού 
Μετεωροσκοπείου, τή ύποδείξει τού περι- 

I ωνύμου αστρονόμου Λεβεριέ. Ό Κουμπά- 
ρη; ήτο έπιστήμων έξίχων, πολλά; κα

ί ταρτίσα; καί σπουδάσα; μελέτα; λίαν έκ- 
τιμηθείσας ύπο τών σοφών τή; Εύρώπη; 
καί εύδοκιμώτατα διευθύνα; τό έν Κων- 

ϊ βταντινουπόλει ίδρυμα. Ή κηδεία του έ- 
τελέσθη μετά μεγάλη; πομπή; έν Πέρα τήν 
7 Ιανουάριου ί. ε.

Δημοσιεύομεν έπίση; τήν οίκόνα ένός 
Γ τών μέχρι τούδε άριστέων κατά πάσαν δέ 

I πιθανότητα καί μέλλοντος νικητοϋ έν τώ 
ίΜαραθωνίω δρόμω, τού Γεωργίου Γρηγο- 

! ρίου, έκ Σωζουπόλεως τή; Θράκης, περί 
| ού έγένετο τοσούτο; κατ ’ αύτά; λόγος έν 
I τφ τύπω. Ό νέο; ούτο; παιδιόθεν διατρι

βών έν Άθήναι; καί σπουδάζων νΰν τήν 
ί ιατρικήν έν τώ Πανεπιστήμιο» εινε πεζο

πόρο; καί δρομεύ; τού ’Εθνικού Γυμναστη- 
κού Συλ.λόγου. Πεπροικισμένο; φύσει μέ 

Κ άνάπτυξιν σώματος τελείαν, ε'δειξεν εί;
τά μέχρι τούδε γυμνάσματα άξιοθαύμα- 

, στον ταχύτητα καί αντοχήν, εινε ένθουσι- 
ασμένο; μέ τήν ιδέαν τών αγώνων καί Θε- 

Ε ωοει έαυτόν βέβαιον νικητήν είς τόν Μα
ραθώνιον δρόμον καί έάν άκόμη ε'χη ώ; 
συναγωνιστά; έπιφανεϊ; ξένους δρομείς, 
τούθ'δπερ εύχόμεθα εί; αύτόν έκ καρδία;.

Ό Γρηγορίου εινε είκοσιεπταετης, υ
ψηλό; τό άνάστημα καί έλκυστική; φυσιο
γνωμία;, απεικονίζεται δέ φέρων τήν στο- 

Κ λήν τού δρομέως. Τά έν τή είκόνι όμω;
τσαρούχια αντικατέστησε πρό τινο; δι' έ- 
λαφρών κρητικών ύποδημάτων έκ λευκού 

Κ, μαλακού δέρματος καταλληλοτέρων διά 
τά; τοιαύτα; πορεία;.

Καί τόρα ή καρδιά σου, πεθαμένη, 
άπάρθενη, καθώς καί τ’ άλλο σώμα, 
‘ζυμώθη μέ τής γής τδ μαύρο χώμα 
στο μνήμα κεϊ,πού βρίσκεται θαμμένη.

-Μ-
Καί τόρα, πού ένώθη μέ τή φύση, 
μακρ' άπό τή σκλαβιά τής θέλησης σου, 
αντάμα μέ τδ χώμα (συλλογίσου!) 
χορτάρια καί λουλούδια Οέ ν’ άνθησή.

IQANNHE II. ΙίΕΤΡΟΥΝΛΚΟε

ΓΡ. ΖΕΝΟΠΟΓΛΟΓ

Ο ΤΡΙΤΟΣ
ΔΡ Α ΜΑ

El X ΜΕΡΗ ΔΥΟ
[ϊυνίχειβ).

Άλκπς.— Έσύ δέν είσαι γιά νά κό- 
βη; βεντούζες, τό ξέρω. (Μειδιή.) Άλλά 
τί νά γίνη ; Φαίνεται οτι εΐνε καί αύτο 
εν άπό τά καθήκοντα τής καλή; συζύγου. 
(Χαράσβει γραμμάς διά μολυβδίοο; και κανόνος. 
Ή Κάκια τόν βλέπει σιωπηλή.'Ακούεται ό κώ
δων τή; εισόδου.)

Παυλής. — ΙΙαλι μεταβολές ;
Άλκης. — Καί μπορώ νά ήσυχάσω 

έγώ ; Γεννήθηκα στόν κόσμ.ο γιά νά βα- 
σανίζωμαι. Ποτέ μου δέν κατώρθωσα νά 
στερεοποιήσω μίαν μου άπόφασιν.

Αντιγόνη. — Όλω ρευστές μένουν ;
Άλκης.— Ακριβώς. Σχεδιάζω σήμε

ρα κάτι τι. Τό βρίσκω ώραιότατο, Θαυ
μάσιο. Είμαι κατενθουσιασμίνος. 'Αμέσως 
τήν άλλη μέρα— τί λέγω ; τήν ίδια μέ
ρα, τήν ίδια στιγμή,— άρχιζε·, ή άμφιβο- 
λία, δ δισταγμός. «Δέν εινε καλό ! ήμ- 
πορούσε νά γίνη κ' άλλοιώτικα I» Τό ύ- 
ποβάλω είς νέαν βάσανον, τό έξεταζω κα- 
λά-καλά, τό άνατέμνω, τό ψιλολογώ, τό 
εύρίσκω ελεεινόν άπ' άρχής μέχρι τέλους, 
τό απορρίπτω. Άπό τά ερείπιά του οικο
δομώ νέον, γιά νάρχίση πάλιν ή ίδια φα
σαρία—καί καθεξής μέχρι τέλους.

Αντιγόνη. — Κακό βάσανο αύτό. 
Κάκια. — Έτσι παιδεύεται αιωνίως.

Κάκια — Ή Αντιγόνη γιά τό προβέγ- 
γερο. Τόσω γρήγορα ; (’Εγείρεται καί πλη
σιάζει τήν πρό; τά δεςιμ θύραν).

Άλκης. — ”ΟχΓ Οά εινε δ Παυλής· 
Μού είπε πώ; Θά περάση πρό τού φαγητού. 
Καί Οά τον κρατήσω, γιατί άπόψε μού 
χρειάζεται.

Κάκια.—(Κράζουσα.) Άννα ! "Αννα ! 
(μετά τινα σιγήν.) Καί οί δύο εινε.

Άλκης. —Καλλίτερα.

ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΘΑΜΕΝΗ

'Απίθανες, περήφανη παρθένα, 
χωρίς αγάπη μέσα στην καροιά σου- 
μπροστά στ' αγγελικά όνειρατά σου 
στή γή οίν καταδέχθηκες κανένα.

-w-
Λουλούδι έσύ ατίμητο στή κτίση, 
πού κάθε άλλο άσχήμιζε μπροστά σου, 
δέν άφησες τήν άμοιρη καρδιά σου, 
σά λούλουδο τον έρωτα ν’ άνθηση.

'Αντιγόνη. 
Παυλής.

—(Εισερχόμενοι συγχ,ρόνω;.)

Ήλθαμε ! Καλή σπέρα σας ! (Ό Πχυλή; 
θλίβει τήν χεϊρα τή; Κάκια;. Οί άλλοι καλησπε
ρίζονται οίκείως.)

Άλκης. — Γι' αύτό δέν έκαμα τίποτε 
γενναίον στή ζωή μου, ούτε θά κάμω. Ή 
άνησυχία τού πνεύματος ε'γεινεν άνθρωπο; 
καί ήλθεν είς τόν κόσμον. Άν εινε δυνα
τόν νά ζήση καί νά προκόψη σ ’ έναν κό

σμο τέτοιο,—

Άλκης. — Ήλθατε· άλλά δέν το κου
νάτε πλέον, θά σα; κρατήσουμε στό τρα
πέζι.— Καλησπέρα σα; !

Παυλής. — Όσω γιά μένα, ευχαρί
στως. Άλλά γιά τήν άδελφή μου δέν ξέρω 
τί Θά πή δ κύριος Φωκά;. (Πλησιάζει και 
ίσταται όρθιο; πλησίον τοϋ Άλκη’ Ή 'Αντι
γόνη καί ή Κάκια κάΟηνται έπί διβανίου, πλη
σίον.)

Άλκης. — Σέ τέτοιες άπιστίε; εινε 
συνειθισμένος...

Αντιγόνη. — Προσωρινοί χωρισμοί 
άπό τραπέζη;... Καλά, τού μηνούμε καί 
ε”ρχεται καί αύτός κατόπι. (Γελούν.Ή 'Αν
τιγόνη βγάζει τό καπέλο τη;.)

Άλκης. —"Ισως ε"λΘν) καί ό άνεψιό;

Παυλής. — Όπου οί άσκεπτοι άνθρω
ποι υ.έ τή; στερεές ιδέες στέκονται στήν 
πρώτη γραμμή καί ή ανεξέταστες άποφά- 
σεις εινε ή μόνες πού έκτελούνται καί επι
τυγχάνουν .

Άλκης. — Σκέπτομαι τόσω 
κάμω κάτι τι ! Τό κάμνω καί 
σκέπτομαι. Λέγουν γιά ένα δτι έσυλλογί- 
ζετο πενήντα χρόνια, άν έπρεπε ναύτοκτο- 
νήση ή όχι, έως ού άπέθανεν άπό φυσικόν 
θάνατον. Έγώ εί; τήν Θέσιν του πιθανόν 
νά το έκαμνα. Άλλά καί είς τον τάφον 
μου άκόμη Θά ίσυλλογιζόμουν άν έπρεπε 
ναύτοκτονήσω ή όχι. (Γελούν.)

Αντιγόνη.— Ώραϊο αύτό. Ώστε σύ 
μπορεί; νά στείλης τά σχέδιά σου στήν 
Έκθεσι καί άκόμη νά συλλογίζεσαι πώ; 
έπρεπε νά τα κάμης.

Άλκης.— Χωρίς ύπερβολήν ! Μήπως 
δέν περνώ καί τόρα απέξω άπό κτίρια πού 
τα έχω σχεδιάσει έγώ, καί δέν στέκομαι 
νά σκεφθώ μέ όλη τή σοβαρότητα, άν θά 
ίπήγαινε καλλίτερα αύτή ή έκείνη ή με
ταβολή ;

ΙΙαυλής. — Μόνον όπω; εινε δέν σάρέ-

πολύ πριν 
άκόμη τό

σου.
Αντιγόνη. — Πολύ πιθανόν.
Άλκης. — Τότε Θά εισθε λαμπρά. 

Γιατί Ιμιϊς έδώ μέ τόν Παυλή έ’χσυμε 
λίγη δουλειά.

Παυλής. — Λοιπόν, πώς πάμε ; Θά 
προφθάση; μέ τήν προΘεσμία ή όχι ;

Άλκης.— Πολύ αμφιβάλλω... δπως 
πηγαίνω ε'τσι. ‘Υστερα Οά ίδοϋμε μαζί 
κάτι μεταβολές πού σχεδιάζω.

σουν.
Άλκης. — Ναί.
ΙΙαυλής. — Έσύ μπορεί νά το έχης 

κάπως περισσότερο. Άλλά νομίζω, φίλε 
μου, οτι τό πάθημα σου εινε κοινόν εί; Ο
λου; τούς ανθρώπους πού δέν εινε βλάκες.

Άλκης.— Καί ίσως μόνον διότι εΐνε 
άπηλλαγμένοι άπό τό βασανιστήριον αύτό, 
οί βλάκες εινε εύτυχεϊς.

Κάκια. — Έχουν καί αύτοί τά δικά 
τους, δέν βαρύνεσθε. Όλο·, είς τόν κόσμον 
ύποφέρουν !

Άλκης.—Καλά, καλά. ’Αφήστε τόρα 
τή φιλοσοφία νά ζήτε. Δέν λέτε καί τί
ποτε φαιδρότερο;... Τί βάρος! (Έξακο-
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λουθεί νά χαράσση γραμμάς, βλέποντος τοϋ 
ΓΙαυλή.)

Κάκχα —(Προς τήν ’Αντιγόνην. ) Έκαμες 
"λοιπόν καλό περίπατο ;

’Αντιγόνη. — Όχι- «προτίμησα νά 
κάμω μερικάς επισκέψεις, ρ.ε τήν Ιδέα ότι 
οέν θά εΰρισκα κσμμιά στό σπίτι της.

Κάκια. — Καί είχες τόση δρεξε γιά πε
ρίπατο !

’Αντιγόνη.— Άφ’ ού οέν είχα συν
τροφιά.

Κάκια.—Καλά. Έσύ απάντησες έοώ
έξω τόν Κοιτώνα καί οέν του είπες τίποτα. 

’Αντιγόνη. —(Μυστηριωδώς. ΓΑ ναί... 
το έξέχασα. Εΐόες ; (Ή Κάκια δέν άπαντά· 
προσέχουσα δήθεν εις τάς γραμμάς τοΰ "Αλκή.)

Παυλής.— (Προς τόν "Αλκήν.) Μά τί 
εινε αύτά ποΰ κάνεις τόρα ;

Άλκης.—Άφησε’ θά σοΰ πώ ύστερα- 
θά ίδής.

Κάκια. — (Αίφνιδίως πρός τόνΠαυλήν.) 
Ά, έλα έδώ, κύριε Παραλυμένε !

Παι/λής.—Τί τρέχει ;
Κακία. — Έλα έοώ... Λα έδώ... Ή 

νομίζεις ότι δέν τα έμάθαμε ;
ΙΙαυλής.— (πλησιάζων καί χαθήμενος.) 

Δέν νομίζω τίποτα. (’Ο "Αλκης εργάζεται ό- 
ζοέν.)

Κάκια. — Έλα νά σε βγάλω φορά 
μπροστά στην αδελφή σου.

Αντιγόνη. — Τί τρέχει ;
Κάκια.—Μιά νέα κατάξανθη, μέ κά

τασπρα . . . τό βράδυ-βράδυ στά Πατή
σια, ε" ;

Παυλής.—(Γελών.) Νά πάρ’ ή όργή !
Αντιγόνη.—Μπά j ΤΗταν τοΰ Ιΐαυ- 

λή λαθρεμπόριο ; Ά, ώραϊα 1 ! 
ί^Κάκία.—Μάλιστα, μάλιστα, τοΰ κυ
ρίου ... Καί το έφόρτωσε στό άμάξι τοΰ 
καϊμένου τοΰ Κρίτωνος, γιά νά μή τον 
ίδή μαζί του ή Ελένη.

Παυλής.—Κ ’ εκείνος δ Κριτών I δλα 
σάς τά λέει... Δέν του φορτόνω τίποτα 
άλλη φορά. (Γελούν.)

Κάκια.— Ό Κριτών δέν είπε τίποτε. 
Νά ποιος τόν είδε μέ τό φορτίον του ! 
(Δεικνύει τήν ’Αντιγόνην.)

Αντιγόνη.— Άγώ... έγώ τόν είδα I
Παυλής. — (Πρός τήν ’Αντιγόνην.) Καί 

σύ ! Τίποτε δέν μπορεί νά γίνη χωρίς νά 
βρεθής στή μέση !

Αντιγόνη.—(Γελά. Προς τήν Κάχιαν.) 
Μά νά σε πώ. Τόν ύπέβαλες εις άνάκρι- 
σιν τόν Κρίτωνα ;

Κάκια.—(Ταχέως.) Καλά· είς άνάκρι- 
σιν ! Πρωτήτερα ποΰ ήλθε μιά στιγμή, 
θέλησα νά τον πειράξω λίγο καί στόν 
πρώτο μου λόγο μοΰ τά είπε δλα.

Αί,κης — (Όλοέν εργαζόμενος.) Βλέ
πεις ; Νά τον έρωτήσης καί γιά τό άλλο 
ποΰ είπαμε.

Κάκια. —Καλά.( Πρόςτόν ΓΙαυλήν.) Καί 
δέν μου λές, κύριε Παυλή, θά εξακολούθη
ση πολύ αύτή ή ωραία ζωή ;

Παυλής.—Εΐνε καιρός νά παύση, ε” ;
Κάκια. — Έτσι νομίζω. Ό "Αλκης 

δεν εινε πέντε χρόνια μεγαλήτερός σου- 
καί δμως εχει πέντε χρόνια ποΰ την-έ- 
παυσε.

’Αντιγόνη. — Ά, όχι, δ Άλκης δέν 
την έζησε ποτέ. Ό άντρας μου μοΰ λέει 
οτι ήταν δ πειό φρόνιμος νέος...

Κάκια.— Θέλεις νά πής δτι οποίος έ- 
χει τή χάρι έξακολουθεϊ τά ίδια καί παν
τρεμένος ;

Παυλής.—(Γελών.) Άμε τί ;
Κάκια. — Έγώ δέν το πιστεύω. Άμα 

παντρευθής, θά ήσυχάσης. Καί πρέπει τέ
λος πάντων νά παντρευθής !

Παυλής.—Καλά, τύρα !
Αντιγόνη.—Φθάνει νά μήν πάρη τήν 

’Ελένη.
Κάκια.—Γιατί, καί'μένη ;
Αντιγόνη. — Τί νά σε πώ. 'Εμένα 

δέν μάρέσει διόλου.
Άλκης.—(Ώς άνω.) Μά τί έσύ θά την 

πάρης ;— Νά σε πώ, Παυλή. Άν συμ- 
φωνήτε καλα, παρ’ την άν συμφωνήτε 
τε μετρίως, να μή την πάρης διόλου. Ήλ
θε λόγος καί τά λέγαμε πρωτήτερα μέ 
τήν Κάκια. Ξέρεις μερικά εργαλεία ποΰ 
εινε σέ δυό καί τό ένα κομμάτι έφαρμόζε- 
ται εις τό άλλο καί κάμνουν ένα ; Ή πα
ραμικρή ασυμφωνία, τό έλάχιστον πρόσ
κομμα άν ύπάρχη, ή εφαρμογή εινε ακα
τόρθωτη καί ή χρήσις αδύνατη. Εΐνε σά 
νά μήν έχης τίποτα. — Τό ίδιο συμβαίνει 
καί μέ τή γυναίκα. "Αν δέν εΐνε πλασμένη 
γιά σένα, άν δέν σύμφωνη είς δλα, άπό 
τά μεγαλήτερα ώς τά μικρότερα, μή νο
μίσετε δτι Οά κάμετε ποτέ άληθινον «ρ— 
όρόγυνον. Πλάνη 1 Ό παπάς καί τό στέ
φανον ένόνουν φαινομενικώς καί όσον δ και
ροί περνά, τόσω τό χάσμα γίνεται μεγα- 
λήτεοο. Έγώ θά σού το πώ καί νά το 
θυμηθής : Καί λιγνότερή σου ή παχύτεοή 
σου γυναίκα άν πάρη:, θά είσαι δυςτυχι- 
σμένος.

Παυλήσ.—Καλά· θά το θυμηθώ. Μά 
έσύ τάχα είσαι πολύ δυςτυχισμένος, ποΰ ή 
Κάκια εΐνε λιγάκι πειό παχειά άπό σένα ; 
(Γελούν οί άλλοι έκτός τοΰΆλκη.)

Άλκης.— Άααχ ! (Ρίπτει τήν μολυ- 
βδίδα καί τόν κανόνα.) Τί βαρο; 
ζει κάτι τι 
ναπνεύσω.

! Μοΰ πιε-
τήν καροια... δέν μπορώ νά ·

’Αντιγόνη —Νά μήν έργασθής άπόψε.
"Αλκης. — ” Αλλο γιατρικό δέν ξέρουν 

ή γυναίκες άπό τήν άργϊα ... Εΐνε προαί- 
σθησις. Κάτι μεγάλο κακό θά μοΰ συμβή.

Κάκια.— Ά '. (Καταστέλλει κίνημα τρό
μου. )

’Αντιγόνη.—Μάλιστα ! θά σου συμ
βή κακό. Δέν βαριέσαι τόρα !

Παυλής. —(Συγχρόνως.) Ας ήσουν λι
γότερο νευρικός! ’Έτσι σάκούω κάθε μέ
ρα. <Θά μου συμβή τοϋτο, τό ξέρω- θά 
μου συμβή εκείνο, τό προαισθάνομαι.»

Αλκης. — (Άναλαμβάνων τήν μολυ- 
βδίοα.) Μέ τή διαφορά ότι τόρα δέν ξέρω 
τί θά μοΰ συμβή.

Κάκια.—(Τεταοαγμένη. ) Κάτι τί πολύ 
μεγάλο... κάτι τι πολύ φοβερόν ! Είμαι 
βέβαια—δπως οά κάθε φορά ποΰ σου έρ
χεται αύτή ή θεία έμπνευσες.

'Άννα.— (Παρά τήν θύραν.) Το τρα
πέζι εΐνε έτοιμο !

’Άλκης. — Ό Γιάννης έγύρισε ;

'Άννα.—Μάλιστα, κύριε.
ΙΙαυλής. — (’Εγειρόμενος.) Αύτό εΐνε 

το καλλίτερο καί νά λείπουν αί προαισθή
σεις. Εμπρός, δρίστε είς τό τραπέζι (Ή 
Κάκια καί ή ’Αντιγόνη εγείρονται.)

" Αλκης. —(Σχεδιάζ ων πάλιν καί άφαιρού- 
μενος.) Κατεβεϊτε. Μετά δύο λεπτά έρχο-

Κάκια. — Μη άογήσης, Άλκη, νά 
ζής. — Άφαιρεϊται καμμιά φορά μέ τήν 
εργασία καί κατεβαίνει στό φρούτο.Έλα, 
Αντιγόνη μου.

Παυλής.— Εμπρός. (Νεύει είς τάς κυ
ρίας να ποοπορευθοΰν, Ή "Αννα κρατεί τό πα
ραπέτασμα τής θύρας.)

'Αντιγόνη. — (Πρός τόν Παυλήν.) Πέ
ρασε, πέρασε μπροστά. Έχω κάτι νά πώ 
τής Κακίας. ( Ο Παυλής περνά πρώτος. Ή 
'Αντιγόνη έλκει τήν Κάκια είς τό προσκήνιον.)

Κάκια.—( ’Ακόμη τεταραγμένη )Τί εΐνε; 
Αντιγόνη. — Τό έμαθα τό μυστικό 
Κάκια.—Έτσι έ ; Να το ακούσουμε. 
Αντιγόνη. — Είχες δίκηο, καϊμένη. 

Εΐνε πολύ τρομερόν.
Κάκια. — (Μέ ταραχήν αύξουσαν.) Δη

λαδή ;
’Αντιγόνη.— (Εις τό αυτί.) Αγαπάς 

τόν άνεψιό μου τόν Κρίτωνα.
Κάι ία.— (Γελμ διά νά κρύψη τήν ταρα

χήν της.) Όχι δά !
Άντιγόνιι.— Ναί, ναί . . . μή τρέ- 

μης... Στάσου καλά. (Τήν κρατεί. "Η Κά- 
κ^α έςακολοιιθεϊ νά γελά ) Έλα, τά παιδιά 
προδίδονται πολύ εύκολα. " Ελα, πάμε,
πάμε, πάμε, πάμε... (Τήν σύρει καί εξέρ
χονται. )

Αννα. —( Άφίνουσα τό παραπέτασμα καί 
προχωρούσα.) Κύριε...

Αλκης.— ..... (Βυθισμένος είς τήν 
εργασίαν του.)

” Αννα.—( Δυνατότερα.) Κύριε. ..
Αλκης. — ( Έγείρων τήν κεοαλήν.) Τί 

τεινε ;
” Αννα — Ήθελα κάτι νά σάς πώ.
” Αλκης.—Νά μου πής, παιδί μου.
” Αννα — Ή κυρία θέλει νά μέ βγάλη.
"Αλκης.—Δέν θά της κάνης.
"Αννα.— Μάλιστα... Καί μοΰ είπε 

αύτές τις λίγες ήμέρες ποΰ θά μείνω στό 
σπίτι, νά της περάσω τουλάχιστον χωρίς 
ζημιά.

"Αλκης.—Καλά σοΰ είπε.
'Άννα.—Μάλιστα. Μά έγώ τόρα θά 

κάμω μιά μεγάλη, πολύ μεγάλη ζημιά.
" Αλκης.—(τήν κυττάζει. ι Τί λές, κο

ρίτσι μου, έτρελλάθηκες ;
’Άννα.—Μάλιστα. Είδατε ποΰ ό κύ

ριος Κριτών Λησμόνησε έδώ τά γάντια 
τ;υ Χ.ώ’ Χά’ **.' (Διακόπτεται, έχ-
ρήγνυται έξαίφνης είς τρελλόν γέλωτα καί τρέ
πεται εις φυγήν.)

Αλκης — ("Εξαλλος, εγείρεται καί σπεύ
δει κατρπιν της.) 'Άννα !.. "Αννα !..

(Πίπτει ή αύλαία).

[Έπεται συνέχεια].

X 144 )(


