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ΚΟΑΑΣΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
II

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΪ ΟΥΡΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΚΑΙ

ΤΛ ΔΥΟ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΚΟΜΜΑΤΑ

α;και εύνοια; τεκχ.ηριον. το άοισ 
παρασήυ.ων. Όλβιε βροτέ ! Καύ 
θα έζήλευε τό κούτσαμά σου, 
Ισραήλ, έθνάρχα ’Ιακώβ !

Έκ πάντων τών γλαυκών άρχόντων, 
οϊτινε: άπ ’ άρχής, συγχρόνως ή άλληλο- 
διαδόχως, έπειράθησαν νά ζυβερνήσωσι τόν 
άκυβέρνητον τούτον κόσμον, κρατούντε: 
τά δυςβάστακτα αύτοϋ ηνία άπό 
ράτων τοϋ ούρανοϋ άναζτόρων, ούοει: ου
δέποτε ύπήρξε τοσοϋτον λαϊκός, καί αυτού; 
τού; λαίκωτάτου: θεού; τοϋ Όλύμπου υπε
ρακόντισα:, όσον δ θεό; τοϋ Αβραάμ, τού 
Ισαάκ κζί τοϋ Ιακώβ.Τά δέ τρία ταϋτα 
παροιμιώδη καταστάντα πατριαρχικά ονό
ματα καί ή ρήσι: έζείνη : Έγ<·> tipi Κύ
ριος ό θιός <του, όςτις έζί/ραγό»' σι ίχ γής 
Αίγυπτου, έζ οίχου δουΛιίας^, δέν μαρτυ- 
ροϋσιν είπερ πάν άλλο την δημοτικότητα 
αύτοϋ, δέν διηγούνται έ;αεί τά: παροχά; 
καί τά θαύματα, τήν δόξαν Κυρίου ; 
Άλλά μή δέν έδειξε τό πρόθυμον καί μέ
χρι; άπιστεύτου ύπηρετικόν :
τών χρόνων ήδη 
Εύας, ήτι; χάριν τή 
την ιοιαν 
τέραν, φεϋ ! 
ςύλον τή; γνώσεω; ; 
αί κακαί γλώσσαι ότι 
περί τοαΛέττας μεριμνώσιν 
συκοφαντία ! Μή δέν έκοψε

ων ζο- 
ούόεί:

αύτοϋ άπό 
:ή; φιλεπιστημονο; 
έπιστήμη; έθυσίασε 

αύτή; άθανασίαν καί την ήυ.ε- 
γνωρίσασα ήμϊν τό βαρύτιμον 

Καί έπειτα λέγουσιν 
αί γυναίκες μόνον 

ο’ία μαύοη 
καί ερραψε 

πανταλόνια — θέλω νά είπω δερμάτινου: 
χιτώνα;3 — πρό; χρήσιν τοϋ Άδάμ καί τής 
Εϋαο. ήτις, προλαμβάνουσα τήν πρόνοιαν 
τού Κυρίου, είχεν ήοη επινοήσει τό πρώ
τον έπί γης γυναικείου φόρεμα, κατα- 
σκευάσασα έαυτή ώραΐο πράσινο φουστάνι 
έκ συκικοϋ υφάσματος μέ μανίκια ίσως 
φουσκωτά, ώ: άγγλικά χοιρομ.ήρια. κατά 
τή σημερινή μόδα; Άλλά τί πρώτον καί τί 
ύστατον εΐπεϊν περί τή; άκρα: αύ' 
μοτικότητο;; Τρέχει πανταχ: 
ταχοϋ παρών επισκέπτεται 
άρχα.;. εστιν ότε δέ καί τά: π 
ώς τήν όγδοηκοντούτιδα, άλλ. 
ραίαν,θελκτικήν. χαριτόβρυτο 
τέαν Σάρραν3· 
αύτά; έτι τάς 
Άγαρ4, πάντο 
έπί τό πολύ ύπό 
οεν επινοεί μονον 
τοσαύτη γίνεται 
εστεμμένων κεφαλών, άλλά καί τήν 
λην, πιθανόν καί τό ρπόζ, έφ ’ ώ τά 
λίστα σεμνύνονται οί φιλόμποξοι Άγγλοι. 
Δέν λέγει ή Γραφή ότι διήλθεν δλ.ην νύ
κτα έως το πρωί παλαιών ή κατ ’ άλλο 
άνάγνωσμα κνΛιύμε>·ος, — x/.'/.wj.z-jz'/ δέ 
άν είχε βρέξει καί ήσαν κζί λάσπες —, 
μετά τοϋ Ιακώβ, οςτι: έξήλθε τή: πάλη; 
κουτσό;**· κούτσαμα δέ ύπό τοιούτου άρ- 

είνζι ύύίστη; αγάπη;

•υ οη- 
;ϋ, είναι παν

τού;, πατρι- 
ιατριαρχίνα;, 
. ’ αείποτε ώ- 
■ί καί άπακ- 

τί λέγω πατριαρχίνα; καί 
παιδίσκα; αύτών. ώ; τήν 
ε όμως incognito καί ώ;

Άλλά 
ύτινος 

τών
πζ- 
!Λά-

μορφήν άγγέλου 
τό incognito, 

σήμερον χρήσι: ύπο 
~ ι, άλλά και 

ό ρπόζ, έφ'

χσντο: γενόμενον

4. Έξόδ.
2. Γεή„. 

Γινίσ. 
ί. ί'/ι-έσ. 
ϊι. Γιτίσ.

15.
to. 
-32

περίδοξε 
Τούτο ; 

λυπηρόν διά πάντα Έλληνα τη; ί 
τών ολυμπιακών αγώνων κηδόν.ενον. 
ή πάλη, -' 
τατον καί π 
των», οΰτιν 
τοϋ Αΐαντος καί

■ου 
μόνον 
δόξής 
, οτι 

το κατά Πλούταρχον* «τεχνικώ- 
ανουργότατον τών άθλημά- 
ος μνημονεύει ό Όμηρο; περί 

τοϋ Ί Κυσσέω;
Άγχά; 3’άλλήώιν λαόέτ,,ν γεροί στιδαρ^σιν-’, 

άγων ού τήν έφεύρεσιν οί Έλληνες άνέ- 
φερον εί: ήρωίδα; τε καί ηρώα:, τήν θυ
γατέρα τού Έρμου Παλαίστραν, τόν Αν
ταίον καί Κερ-κίωνα, τον ’Αθηναίου Φόρ- 
βαντα ή τόν Θησέα3, έπενοήθη ύπό τοϋ 
’Ιεχωβά, διαδοαματίσαντος πρόςωπον Μϊ- 
λωνο; Κροτωνιάτου άναριθμήτου: πρό έ- 
κείνου αιώνας.Θεό: δέ παλαιών ή κυλιόμε
νο; ύλην νύκτα κατά γή: μετ ’ ανθρώ
που, είναι ζναντιρρήτω; τό ζκρον ζωτον 
τή: δημοτικότητο:. Κατά δέ του: θαυμα
τουργού: εκείνου; χρόνου;, καθ’ου; αί ρά
βδοι, τώ κοινώς λεγάμενα μπαστούνια, 
ριπτόμενα έπί τήν γήν, έγίνοντο φειδία.— 
εντεύθεν δέ ίσως καί ή παροιμιώδης ρήσι;: 
«μπαστούνια τάβρε 
μένα έπανεγίνοντο μπασεούπα4, ποϋ τον 
έχανε:, ποϋ τον εΰρισκε: τόν Κύριον ; εί; 
τήν δβριακή. ήγουν δήλα δή έν τώ μέσω 
τών Εβραίων I ’Εμφανίζεται διαφόρου;

φά; ένδυόμενο:. πάντοτε ομω; φωτοβό- 
ώ; τή; καιομένη; 

·*, «ώςει πυ- 
τοϋ Σ·.νά«» 

στρατηγό; τήν 
— δέ νό

θων έξ

ου

...υρε» —, καί άναλαμβανό- 
οντο μπαστουΓία^, ποϋ

ον Κύοιον ;

μορφά; ένδυόμενος, πάντ 
λου; καί σελαγιζούσα:, 
καί άκαύστου μενούση; βάτου· 
ρο; φλέγοντος έπί τής κορυφή; 
η προπορεύεται ώ; γενναίο; r— 
μεν ημέραν έν στύλω νεφέλη;, την 
κτχ έν στύλω πυρη;7, ηγούμενος 
Αίγυπτου φυγάδων, φυγάδων μέν άλλά 
νικητών. Τέλος τρέχει πανταχοϋ. αίσθμαί- 
νει, κόπτεται, κόπια,—ώς υπουργικό; ύπο- 
ψήφιο; βουλευτής ύπέρ τών εκλογέων αύ
τοϋ —. διά νά φτιάση, διορθώση, μπα- 
λώση, οικονομά,ση όσα δ σκληροτράχηλος 
έκεϊνος λαός — ή λέξι; είναι τή; Γραφή: 
— έ’καμνε καθ ’ έκάστην στραβά καί άνά- 
ποοα. Καί δικαίως, καλοί ή κακοί, οϊ 
Εβραίοι δέν ήσαν δ εκλεκτός καί περιού

σιο: αυτού λαό; ; “Αλλω:
De guslibus non est disputandum, 

λέγει τό λόγιου.
Άλλ. ’ άφ ’ οτ

Εβραίου: 
νομικώ; ι 
θά πάρα, 
ανό; 
τά πάντα

ικεσίας και άκατζοεκ 
παρακλήσεις. Καί όντως ήκούσατε έ'κτοτε 
νά κατέβη ποτέ εί: τή,ν γήν καί νά έπι- 
σζεφθή τόν πανιερώτατον τούτον επίσκο
πον, τήν δσίαν αύτοϋ άνεψιάν ή τόν άγιον 
έκεΐνον ηγούμενον, ώ; ένεφανίζετο παρ’ 
Εβραίοι: κατά τού: μάκαρα; εκείνου; χρό

νους, οτ ’ έπεσκέπτετο 
καί τά; πατριαρχίνα; ; 
φανίσθη ποτέ πρό; τινα 
πολιτικών Μωυσέων, ϊν ’ άναδείξη αύτόν 
νικητήν Φαρζώ καί ρίψη ίππον καί άνα- 
βάτην εί; θάλασσαν ; Ήκούσατε τέλος 
ν ’ άπεκάλυψε ποτέ δημοτικφ τινι ημών 
ζρχοντι κεκρυμμένην τινά ύδατο: πηγήν, 
ώ: πάλαι ποτέ δ Γέρω- Ιεχωβά τώ Μωυ- 
σή την πέτραν έν Χωρήβ ; ΙΙώ; λοιπόν δ 
ποιητή;, δ καλλιτέχνη:, ό λογογράφος, 
ό έπισ-τήμων, ό ύπουργός, δ δημοτικό; άρ
χων ν ’ άποταθή πρό; αύτόν ζητών έμ- 
πνευσιν. προστασίαν, φώ; έν τή σκοτία ή 
σταγόνα ύδατο: έν μέσω καιομένη; Σα
χάρα; ; Καί ούτο; δ μύχιο; λόγος, δι’ον 
τά πάντα σήμερον βαίνουσίν άνω ποτα
μών έν τώ τλήμονι ημών κόσμω.

Άλλά. πόθεν ή ριζική αύτη μεταβολή; 
Διατι δ δοτηρ παντο; άγαθοϋ έγένετο αί
φνης Κύρ-ΙΙαίρνει; ; Διατί δ Θεό: τοϋ 
Αβραάμ, τοϋ ’Ισαάκ καί τοϋ Ιακώβ 
κατέστη είδος Τίμω/ο; Μισανθρώπου, οίο- 
νεί έκρύπτετο έν τώ βάθει τοϋ ούρανοϋ, 
ϊνα μη βλέπη άνθριόπους, ........ ..............
κρόθεν. Τί ζρά γε έκτακτον συνέβη ; Καί 
όντως έκτακτον, μοναδικόν, άπίστευτον : 
δυο έπήλθον συγχρόνως περσικαί είςβολαί, 
ή μεν εί; Ίουοαίαν, χώραν τού θαυμα
στού, ή δέ εί; τά αιθέρια τοϋ γλαυκού 
άρχοντες βασίλεια.

|Άχολον9ιΙ).
ΕΙΙΊΙΝΛΙΟΣ Κ. ΑΣΩΠ10Σ

—-------- ------------------

ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ

του; πατριαρχα;
Ηκούσατε νά ένε- 

τών πολλών ήυ,ών 
'ν ' άναδείξη

του
έστω καί μα-

. _ , ■ - * ,ι αυτου εντός των κυμάτων υοατος ζα- 
οοϋ. εύθύ; ώ;. έξελθών τοϋ σκότους τής 
(φακής τού κόσμου ήλικίας, παρετήρη- 

σεν ότι ή ζαθαριότη; συντελεί εί; τήν φυ
σικήν εύεξίαν, Άπόδειξι; δέ τούτου ότι 
έπι τών δμηρικών χρόνων ήν γενική συνή
θεια δ Ο'.χ λουτρών ζαθαρισν.ος, έφ ώ 
Ξν ταϊ; διαπρεπούσαις οίκίαι; περιείχετο 
τόπο; πρό; λούσιν, ένθα ώδηγούντο οί ξέ
νοι ύπό τών ξενιζόντων αυτού:. Καθ Ό- 
μηρον δ Τηλέμαχο; ώδηγήθη εί; λουτήρα 
“ ■ μιά; τέόν θυγατέρων -.ή: Πύλου, έ'νθά 

■λυτίμοις. μύροι;, 
οπρεπή στολήν. 

ή τακτική μάλιστα 
τών ffaJaxrmtitr Λου- 
έν τοϊ; νεωτέροι; χρό- 

λιτανοί καί οί “Αγγλοι εί- 
οΰς αναφέρει ή ιστορία ώ;

εννοώ
— καί δ Ίεχωβι 

θέλω νά είπω θεός ■ 
έν ο· 

μετεβ/.ήθησαν. 
πρώην ορατό; καί 
πάντοτε πρόθυμο; 
νέτο αίφνης αφανή;

υ ό Διάβολο; έπήρε τού: 
μόνον πολιτικιό:, διότι οίκο- 

ού; Έλληνα: έπήρε και 
•ά έγένετο χριστι- 
τών χριστιανών, 

ιύρανώ καί έπί γή; ριζικώ: 
Ό γλαυκός αρχών, ί, 

πανταχοϋ παρών, δ 
καί καταδεκτικός, έγέ- 

καί άόρατος, κωφό;

1. Σνμπύσ. U, 4
2. ’/Λωιλ ψ, 7 11.
3. Όρα πλείονα περί τούτου παρά Smith-Παν- 

ταζή. .Iifix. rijc i.l.bir. όρχαιο.Ι. έν δρΟρ. ΙΙα.Ιιι. 
σελ. 751.

4 Έι'όό. Δ', 2—4.
5. Ά’ίλΚΤ. Γ”, 2—3.
6. ’Λίόί.ΚΔ' 17.
7. 1Γ', 21—22.

ζ/σιτρό»· καλείται ό γενικό: ή μερικό; 
βυθισμό: τοϋ ανθρωπίνου σώματος εντός 
ύγρά: ουσίας, συνισταμένη: έξ ύδατο: ά- 
όόλου ψυχρού ή θερμού ή ΰδατος μεμιγμέ- 
νου ζλλαι: διάφοροι: ούσίαις. Λουτρον 
ώσαυτω: ή πληθυντικώ: Λουτρά ■ΑΟ.Τ,ΰ'ζα·. 
καί δ τόπος, έν ώ τις λούεται ήτοι έν ώ 
τελεί τό λουτρόν αύτοϋ.

II λέξι; .Ιουτρ<>>·, παραγομένη έζ τοϋ 
ρήματος ,/ούω, (Οπερ έμφαινον άρχικώ; 
ό,τι καί τά ρήματα πλύνω καί νίπτω, άλλ. ’ 
ε’ιδιζώτερον πεοιλαμβάνον τανϋν καί 
έννοιαν τή; βυθίσεως 
σία), προέρχεται έκ 
( τού περιεχοντος τήν 
καί τοϋ φωτεινού), έξ 
διγάμματο; τό λατινικόν ρήμα laVO (οθεν 
τό γαλλικόν Javer), είναι άρχαιοτάτη, 
ώς πάσαι αί λέξεις 
ηνωμένας άναποσπάστω 
αύτην ή τά; φυσικάς άνάγκα 
που. Ώ; ή βροχή, Λ 
κεραυνός, δ ύπνο:, 
λέςι; λουτρον άποτ 
τάτων λέςεων τοϋ άνθρωπίνου λεςιζ 
άνθρωπος άναμφισβητήτως έπλυνε ·

τα»ϋν καί τήν 
έν τή ύδατώδει ου- 

τοϋ θέματος Λα-Jo 
έννοιαν τοϋ καθαρού 
ού διά τοϋ αιολικού

αί δηλοϋσαι έννοια;, 
πρό; τήν φύσιν 

,; τοϋ άνθρώ- 
η χιών, ή χάλαζα, δ 
ή τροφή, ούτω καί ή 

ελεϊ μίαν τών άρχαιο- 
........................ 5 -,ϋ, Ό 

ό σώ-

2JO

Ε*’ Γ
έπλύθη καί ήρωματίσθη π: 

1 αεθ ’ δ περιεβλήθη μεγαά.
ί Άλλ ’ ή χρήσι;, 
καί γενική χρήσι;, 
Γρώκ έπεκράτησεν 
νοις. Οί Νεαπ ' — 
ναι οί πρώτοι, 
ζατανοήσαντα; έξόχως τήν έκ τών άλ- 
αυρών τή; θαλάσση; ύδάτων ωφέλειαν. 
Τούτων δέ τό παράδειγμα ήκολούθησαν οι 
Γάλλοι καί οί λοιποί Εύρωπαϊκοί λαοί.
I Τά. θαλάσσια λουτρά είναι κατά γενι
κόν κανόνα μία τών σπουδαιοτάτων κα
ταχτήσεων τή; ύγιεινή; καί τής θεραπευ
τική;. Αί χοιράδε;, 
έζ φυσική; καχεξία; 
θείσης ίσχνότη; καί 
ώ; έπί τό πλεϊστον, 
τί; χρήσεω; τών λουτρών 
Οί Ρωμαίοι Άσκ.ληπιάδα 
τήν χρήσιν λουτρών καί εί: 
ρβυ πάσχοντας.Γνωστόν το 

Κ 
ιατροδιδασκάλοι 
πρέπων ή 
οι ’ αυτών 
καί παλαιού ζατζρρ 
δειγμένου ύπο μακρζ: 
ci άλιεϊ; τ 
οί άδιαλεί· 
ζόμενδε έν 
προσβάλλονται ύπό κατάρρου· ούχ ή· 
άναμφισβήτητον θεωρείται, ότι ή τών 
δών διά θαλασσίου ύδατο; κατάβρεξι: δέν 
επιφέρει τά έκ τή; έν γλυκεϊ ύδατι κατα- 

ί βυθίσεως τών ποδών δεινά. Αύτοί ούτοι οί 
I. άλιεϊ;, οϋς τό θαλάσσιον ύδωρ ούδαμώ;

βλάπτει, ύφιστανται π 
η καί άλλα; άσθενεία 

: ύπό χειμερίου όμβρου.
Έν Ένετία έν τφ παλατιω τοϋ Δόγη 

υπάρχουσι δέκα έννέα ύπόγεια δεσμωτήρια, 
έν ώ; διατελούσι ζαθειργμένοι οί εί; θάνζ- 

•·?..... -;·:;οι, ών ή ποινή διά
:το: μετεβλήθη. Τό ΰδωρ τή: θαλάσ- 
είσχωρεϊ άδιαλείπτω; εί; τά; μελαίνα; 
πιναρά; είρκτάς, καί αύται 'έ αί κνή- 
τών δέσμιων είναι ένίοτε βεβυθισμέναι 

; τοϋ ύδατο;· καί όμως τά δυστυχή 
ίταϋτα όντα έλαύνουσι συχνότατα εί; λίαν 

μακράν ηλικίαν.
Ό φιλόσοφο; Βάζων έ'λεγε : Laoatio 

ί corporis in friyida bona ad lonyi- 
\ ludinem vital ... Οί ναυτιζοΐ τφ οντι 

[‘■«υχνά λουόμενοι καί άπαύστω; νοτιζό- 
μενοι ύπό τοϋ θαλασσίου άέρο;, είναι συνή- 
Νω; μακρόβιοι. Το θαΛάσσιοΥ ΰδωρ έζηρε-

αί νευρασθένειαι, ή 
ή νόσου βαρεία; ία- 
άτονία θεραπεύονται 
ενίοτε ριζικώ:, διά 

τή: θαλάσση;, 
ι παρήγγελλον 
τού; έζ ζατάρ- 

ύλάχιστον είναι 
ατρό; Mllsa (δ ούχ ήττον έν τοϊ; 

ι; καί ίατροφιλοσόφοι: δια- 
έν τοϊ; αύλοκόλαξι) άπήλ.λαξε 

τόν /Αύγουστον ένοχλητικωτάτου 
ου. Επίσης άποδε- 
πείρα; τυγχάνει, ότι 

ών κογχυλιων καί τών μύτλων, 
πτω; δι ’όλου τοϋ βίου αύτώνβυθι- 
τώ ύ'δατι τή; θαλάσσης,ούδέποτε 

ηττον

ί· τον καταοεοιζασμεν 
75?

• ση;

υοωρ
ίλ.λάκι; ζατάρρουν 
. ζαταβρεχόμενοι

ροΰ τήτ ρορφηκ χν.ι εΰτοεΐ τήτ ωραιότητα, 
'i.t-fzoovi οί καλλιτέχνα·.. Καί τούτο πι
στευτόν είναι, διό.ιή ’Αφροδίτη, ή θεά 
-.ή; καλλονής, τώ όντι έγεννήθη έζ τού 
άφροϋ τή; θαλάυσνι;, καί παρά τό πλευρόν 
αύτή; ήγείροντο οί ναοί, έν οί; έλατρεύετο,

Τό Οα.Ιάασιον ϋδοιρ άποχοιρ!.ζει. λέγου- 
σιν οί ποιηταί. Καί άπόδειξι; ό Όδυσσευ; 
έν τή νήσω Ναυσιζάιγ. Τό θαΛάσσιοχ ϋάωρ 
ινκοεΐ τητ γοηρότητα, λέγουσιν οί πολλοί 
τών ΆσκΡηπιαδών. ΙΙαρετηρήθη, ότ> αί 
γυναίκες τών ναυτικών ύφιστανται πλεί- 
ονας τοκετούς, περιοδευόντων τών συζυγών 
αύτών τόν κόσμον διά θαλάσση:. Είναι 
ομω; βέβ-ιον οτι τά θαλάσσια λουτρά 
ύπερεθίζουσι τά πάθη, έν ώ συγχρόνως 
συντελούσιν εις τήν θεραπείαν τών κατα
χρήσεων. Τό θαλάσσιον ύδωρ χορηγεί δυ
νάμει; καί νεύρα, έρυθραίνει το αίμα, έμ- 
φράσσει τού; αδένας, θεραπεύει τόν ραχί- 
την κατά τήν έ'ναρξιν αύτοϋ, έσταμάτησε 
πολλάκις τά; προόδους τή; παρεκκλίσεω; 
τού άναστ-ήματος. Άλλά πρό πάντων τό 
θαλάσσιον ύδωρ είναι ωφέλιμον εί; τού; 
νευρικού:, εΐ; τους υποκειμένου; εί; τρομώ
δεις κινήσεες,ή πάσχοντα; έκ κεφαλαλγιών, 
παλμών, σπασμών έπωδύνων, τοϋ χορού 
τού Silint-Gui ή σπασμών ύστερικώ'.

Τό θαλάσσιον ύδωρ έθεράπευσε πο/.λά- 
κι; τρομώδεις κινήσει; ύδραργυρικάς, την 
υποχονδρίαν, τήν ασυνήθη έρυθρότητα τών 
βλεφάρων, ένίοτε μάλιστα καί παραλυσίαν 
ξένην πρός τόν έγκεφαλον.

Έν γένει το θαλάσσιον ύδωρ πολλαπ'· α- 
σιάζει τήν δύνάμιν τών παραοιοομένων 
εί, .ζ τερπνά τή; θαλάσση: κύματα- άλλ’ 
είναι ούχήττον κινδυνώδες νά βυθισθή τι; εΐ; 
αύτά έν καταστάσει ύπερβολική; άτονίας.

Οί ιατροί συμβουλεύουσι τ-ξν χρήσιν 
τών λουτρών περί τά μέσα καί τά τέλη 
ιδίως τοϋ θέρου: καί τή; άρχά: τοϋ φθινο
πώρου ; διότι τότε τό ύδωρ είναι ολιγώ- 
τερον ψυχρόν, ό δέ εξωτερικό; άήρ όλιγώ- 
τερον θερμός. Άλλ. ’ οί ύγιεϊ; καί εύρωστοι 
άνθρωποι δύνανται καί. πρό τής έπελεύσεω; 
έ'τ. τοϋ θέρους νά αρχωνται καί μέχρι τών 
ν.έσων ή καί τού τέ’- ου; τού φθινοπώρου 
νά παρατείνωσι τά λουτρά αυτών.

Σπουοαϊον παράγγελμα τή; περί τά 
λουτρά θεραπευτική; είναι, ότι προσήκον 
νά βυθιζη τι; όλόκλ.ηρον το σώμα αύτοϋ 
εί; τό ύδωρ,νά μένη δέ έν αύτώ όλο; άχρις 
ού άποπερατώση τό λουτρόν. Ή δι ’ έπανει- 
λημμένων έν τή θαλάσση άναόύσεων καί 
καταδύσεων ά/.ληλοδιάδοχο; έ'κθεσις τού 
σώματος εί; τόν ζέρα καί τό άλμυρόν 
ύδωρ είναι, καθ' ζ λέγουσιν οί ιατρών 
παϊδες, λίαν βλαπτική.

Είναι δέ πολύ ώφελιμώτερα τά θαλάσ
σια λουτρά εί; τού; ειδότα; κολυμβζν ή 
τού; έν τώ θζλασσίω ύδατι άκινήτου; μέ
νοντας. Ό θαύμάσιος ’Ιπποκράτη; προ δύο 
καί επέκεινα χιλιάδων έτών έξέφερεν άλάν- 
θαστον ιατρικόν άπόφθεγμα, οπερ μέχρι 
τοϋδε μένει θαυμαστόν μ.νημεϊον τή; ια
τρική; σοφία; τοϋ πατρός τή; ιατρική; : 
« ΊΙ κίνησι; ζωή έστι». Έν έποχή μάλι
στα, καθ ’ ήν τά σωματικά γυυ.νάσια, ά- 
ποτελοϋντα έν τών κυριωτάτων μαθημά-

των τό πάλαι, παρημελήθησαν κατά τό 
πλεϊστον έν τ.ϊ; νεωτέροι; χρόνοι;, ή κο- 
λύμβησι;, ό περίπατο: καί ή Θήρα είναι 
άπζρζίτη-α παραγγέλματα τής ύγιεινή;.

Τό θαλάσσιον ΰδωρ ένδεικνύει συνήθως 
12— 15 βαθμού:τού θερμομέτρου τοϋ Ρεω- 
μύρου, οπερ έστί περί τού; 15 βαθμού; 
κάτω τή; θερμοκρασία; τού άνθρωπίνου 
σώματος. Όθεν δέον δ τελών λουτρά νά 
ύποβζλλ.ηται εί; διαφόρου; προφυλάξεις, 
ών αί κυριώταται κατά τήν γνώμην τών 
θεραπόντων το" 
α' ) Ούδέ- 
τ^ί* 
μετά σωματικόν αγώνα ή γυμ.νάσιον, διό

» · Λ / t · < uτότε ................ ... .......... ..............
Τι*

τοϋ Ασκληπιού είναι αί έξης: 
ε πρέπει νά λούηταί τι; μετά 

έκ τή; κλίνη; έ’γερσιν, ώ; έπίση;

οίρ’χα sivai vs-spov άγαν
καί εύαίσθητον- β’ ) ούδέποτε 

τό ψυχρόν τή; Οαλάσ- 
ράττον εΐ; την χώνευσιν, προ- 

πολλάκι; βαρύτατα; άσθενεία; καί 
ά.ποπϊ.ηξία;· γ' ) ούδεποτε έπίση; 

Ιολική; άδυναμία; ή 
διότι τό ψυχρόν λουτρόν ά- 

δύναμιν τοϋ άντιδρζν, όθεν 
δ’ ) ώσζύτως 

ή φλόγωσες, διότι 
τό ψυχρόν λουτρόν έξωθεϊ τό αίμα εί; τά 
έσώτεραμέρη,οπερ ήθε/.εν ζύξήσει τό κακόν.

Λί θαυμασται τώ οντι ίοιότητε; τοϋ 
θαλασσίου ΰδατο; πηγάζουσιν έκ τή; χη
μική; ένώσεω; αύτοϋ. περιέχοντο; ικανήν 
ποσότητα διαφόρων αλάτων, ΐώοιον καί 
βρώμιον, φώσφορον (διό καί ή θάλασσα 
φαίνεται ένίοτε τήν νύκτα φωτοβόλο; ;.καί 
λείψανα παντοίων ειδών φυτικών καί ζωι
κών ούσιών. Ό διακεκριμένο; ιατρό; Ί. 
Βουρδών, εκθέτων διά πραγματεία; εύτρα- 
πέλου τινάμα καί διδακτικής τάς ιδιό
τητα; τών θαλασσίων ύδάτων, επιλέγει 
τά έξήςα ΊΙ θάλασσα περιέχει τρόπον τινά 
έν άποχύλισμα όλων τών μερών τή; γή;· 
τό άπαρτιζον αύτήν ύδωρ ύπήρξε σ-ύννεφον, 
ύπήρξε χ,ιοιν, παγετό;, δρόσο;· ύπήρξεν 
αίμα καί χυμό;· ό /.υμό; ούτο; καί τό 
αίμα τούτο, άτινα καταλήγουσι τελικώ; 
εί; τόν Ωκεανόν, σύρουσι προ; αύτόν καί 
διατηροϋσιν έν άνακωχή ένια: τών συστα
τικών αρχών τών οντων, άτινα έποτισαν 
καί έθρεψαν, ώ; έπίση; οί διάφοροι ποτα
μοί όδηγοϋσιν έκεϊ καί άποθέτουσιν έν 
δείγμα τή; ποιότητο; έκάστη; γή;, μόρια 
λεπτά έξ έκάστου όρους, ώ; έπίση; τήν 
ενωσιν ό’λων τών μεταλλικών ύδάτων τή; 
•υδρογείου σφαίρα;».

Άλλ ’ ζν ήναι συνήθω; εν τών σπου- 
δαιοτέρων καί καταπληκτικωτέρων ιαμα
τικών μέσων καίϊσω; πανάκεια οιάτά; άρτι 
μνημονευθείσα; χρονικά; άσθενεία;, επιφέρει 
ένίοτε καταστρεπτικώτζτα άποτελέσματα 
τό θαλάσσιον ΰδωρ. Ίδίω; επηρεάζει τούτο 
τά δερμικά νοσήματα ών έπαυζάνει το κα- 

ό σκορβούτου, οπερ πολλ.άκι; 
ή πολλή _ χρήσι; τοϋ 
έπίση; τά; άσθενεία; 

φλεγμονή; ή οίδήμα- 
δέ τά πνευμονικά και 
κζί μάλιστα την πνευ- 

,χύνει γιγαντιαίω;
Φ.ΔΕΓΙΆΣ

τό
όριμον 

μετά γεύμα, διότι 
σης, άντι—- ■
ν.χ'/.εϊ 
ένίοτε 
εί; κατάστασιν ύπερβ: 
άπαυδήσεως, 
παιτει τήν 
βαθμόν τινα ένεργητικότητο;· 
όσάκι; ύπάρχει πυρετό; 
τό ψυχρόν λουτρόν έξωθεϊ

κον επίσης 
μάλιστα έγέννησεν 
θαλασσίου ύδα«:ο;· 
τών κνημών μετά · 
τος· πρό πάντων < 
στηθικά νοσήματα, ; 
μονιζήν φθίσιν, ή; έ' 
τό άπζίσιον τέρμα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΤΣΓΒΕΡΙ

(ΣυνέχΕίχ, ?3ι προηγούρ-Ενον φύλλον].

Τό λούπινο

Το Σάββατο υστέρα άπό τό βχσίλεμ- 
μα τοϋ ήλιου, ό κυρ Λιάς ήρθε ζαί μάς 
έπήρε γιά νά πάμε νά ίδούμε το λούσιμο; 
Άμα έβγήκαμε άπό-· —---- -.....

ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ

> το σπητι ακούσαμε 
τραγούδια ολο άπο γυναίκειαις φωναϊς.

— Ποϋ τραγουδάνε κύρ Λιά ;
— Τραγουδάνε τη νύφη ποϋ λούστηκε.
— Μπά 1 κι' άπο τόρα λούστηκε ά- 

φοϋ αύριο Οά στεφανωθή ;
L ■— Καί πώ: άλλοιώς Οά γένη. Ή νύφη 

πρέπει ■/ άρχίζη το λούσιμο άμα Οά βα
σιλέψω δ ήλιος. Άλλοιώ: πάει χρουσουζια.

— Δέν τό είξερα αύτό.
σείς στήν Αθήνα δέ λούζεστε

δποτε θέλει ό καθένας.
είναι κακό.
αύτά ζαί άλλα έφ-.άσαμε 

τη: νύφης, !’......

— Πώ:, 
ι άπό βραδύς.

- ?χι:
—■ Αυτό 
Λέγοντε;

Ε στο σπητι της νύφης, οπού στην αυλήν 
Ε είχαν μαζωχ .‘ή ούλα τά παιδιά τοϋ χω- 
’ ριού ζΓ έκαναν χάζι. Τό σπητι ητανε 

χαμόγειο μέ μιά πόρτα ζΓ ενα παραθυ
ράκι. Αύτό είχε μονάχα ή νύφη ίδιοχτη- 
σία. "Ητανε έφτακάθαρο άπ' όξω· ή 
αύλαή του έλαμπε σάν καθρέφτη: άπό 
την πάστρα. Στην πόρτα άπο πάνω έ
πεφτε [ζιά κλιματαριά (.όμορφη, ώμορφη 
καί γιωμά τη αγουρίδα. Όλαις ή γίυ- 
ναίκαις τοϋ χωριού είχαν μαζωχτεΐ μέσα 
στό σπητι καί επειδή τι; δέν έχωροΰσε 
πιά, ή άλλαις έκάθουνταν στην αυλαη 
κ ’ έμπαιζόβγαιναν. Σπρώχνοντας έμπή- 
καμε κι' έμεϊ:. Καί μέσα τό σπητι ητανε 
παστρικό. Δυό,τρεις κχβήκλαις, δυο, τρία 
σκαμνιά μεγάλα καί δυό, τρία μικρά 
γύρω, γύρω στούς τοίχου:, ένας καναπές 
ςύλινος μέ τά στρωσίδια καί της μαξιλά- 
ραις του καί ένα τραπεζάκι ξύλινο σκε
πασμένο μέ πλεχτό, ητανε δλα κι’ δλα 
τά μώμπιλα ποϋ είχε ή νύφη. Μέσα σε 
δύο σεντούκια σκεπασμένα μέ σκεπάσματα 
φκιασμένα άπό κομμάτια τσίτινα άπ ’ 
δλα τά χρώματα, είχε ή νύφη φυλαγ
μένο ολο τό ρουχικό τού σπητιοϋ. Στή 
μιά γωνιά τοϋ σπητιοϋ είχε στημένο·/ τόν 
άργαλιό της καί στήν άλλη τό γιοϋκο της, 
στολισμένο·/ μέ φιόγκους άπο κοροέλλαις 
χρωματισταϊς τσίτινε:. Ό γιοϋκο: της, 
κατά πώς έλεγαν ή γυναίκαις οέν ητανε 
κακός, γιατί είχε πέντε άντρομίδες, δυό 
φλοζάταις, δυό σελτέδε: μάλλινους, τέσ- 
σερες μαξιλάραι:, καί τέσσερα χράμια.

Ό κύρ Λιάς σπρώχνοντας μάς άνοιξε 
τόπο κι’ έφτάσαμε σιμά στη νύφη, ή ό
ποια έκαΟότανε δίπλα στό γιοϋκο σ ' ένα 
μικρό σκαμνάκι μέ μαξιλάρι, γύρω της 

• πέντε σειραϊς γυναίκες άγζαλιασμέναι; ή 
μία μέ τήν άλλη τήν έτραγουδούσαν. Ό 
σκοπός τοϋ τραγουδιού δέν ήταν άσκημος, 
ούτε τά λόγια του· μά λέγανε γιά ώραις 

όλο τό ίδιο τραγούδι, τό δποΐον είναι 
αύτό :

Λ’υ^>οΰ.?α μ ’ έιρταχάθαρη, 
νυφοΰ.Ια παινεμένη 
πω “χεις στό στόμα ζάχαρη 
χαί στή JaJia σου μί.ά.

Ποΰ σε στο.Ιίζουν .Ιού.Ιουόα 
σέ Λούζουν ή νεράιδες 
χαί σε γιωμίζουν π.Ιοΰμουδα 
χαί σχάζουν οί αγάδες. (*)

"Οπου θά πας στήν έχχ.Ιησιά 
με νάζι με καμάρι 
μέ πέρδικας πορπατησιά 
με περιστέρας χάρι.

Για νά σ' ά-ΙΛάζουν στέρανα
'πό Λεϊμονιάς χΛωνάρι 

χαί θιι χτυπούν τά τούμπανα 
γι' αύτόν ποϋ θιι σέ πάρη.

Νά εΐσ' ευτυχισμένη 
νυφούΛα παινεμένη.

Θαρρώ πώ: τήν άλλη νύχτα ή νυφούλα 
έγινε εύτυχισμένη, μά έκείνη τή βραδυά 
ούτε ψύλλο: στόν κόρφο της δέν ήθελα νά 
ήμουνα.

Καθισμένη ή κ.αϋμένη στό σκαμνάκι της 
γιά ώραις, έκρατούσε στά γόνατά τη; ένα 
πολύ μεγάλο ταψί, πού είχε μέσα ένα 
τσανάκι μεγάλο γιωμάτο κιννά (’^"τό κε
φάλι τη; δέν το έσηκωνε άπό ’κεϊ' τό 
είχε πάντα σκυμμένο μέσ'στό ταψί, καί 
τά μάλλιά ξέπλεκα της έπεφταν σττ,ς 
πλάταις. "Ητανε μούσκεμ.μα στό ’δρώτα, 
γιατί ή ζέστη έκεϊ μέσα ητανε αβάστα
χτη. Όλαις ή γυναίκαις ποϋ ερχόντου
σαν, έπήγαιναν ίσια στή νύφη,έβαφαν τά 
νύχια του; στην κιννά, έρριχναν στό ταψί 
μιά πεντάρα ή μιά δεκάρα ή καί περισ
σότερα, την έφιλοϋσαν στό μάγουλο, τήν 
εΰχουνταν καλά στέφανα καί έπειτα άγ- 
καλιάζουνταν μέ τής άλλαις καί έμπαι
ναν στό τραγούδι όσο ποϋ νά κουραστούν.

— Δέν μοϋ λές κύρ Λιά, γιατί βάφουν 
τά νύχια τους στήν κιννά ;

— Μπά ! Δέν τό ξέρει; ;

— Γιά νά πάη γούρι νά παντρευτούν 
καί έκείναις ή τά παιδιά τους.

— Έπήγαμε κι' έμεϊς κι' έκάναμε 
τό ίδιο, μά μ.όνον ή μακαρίτισσα ή γυ- 
ναϊκά μου τή φίλησε καί τής έδωσε καί 
κάτι μικρά χαρίσματα· έγώ δέν τήν φί
λησα καί τώχω άκόμα παράπονο. Ό κύρ 
Λιάς μάς έφερε καθήκλαι; κι’ έκαθήσαμε. 
Ή μάννα τής νύφης έκάθουνταν στο πα- 
ραγώνι κι' έπάγαιναν καί την ηύχουνταν.

(1) Τό άομα αυτό, φαίνεται ότι ϊηοιηΟη έπί 
τουρχοχρατία; καί τούτον ένεκα ά αφερει τον; α
γάδες.

(2) Ή χινιά εΚαι ε'δο; άλλοιφή; έρνβρϊ;, ήν 
καταοκενάζονοιν έκ τ<τριρ.μένη; κίννα; καί άλλων 
τινων ουσιών.

— Νά σού ζήση κυρά Γιάνναινα. Μέ 
καλά άγγόνια. Καλή ψυχή.

— Σπολάητη σας. Kt’ άπό καρδιά 
σας, απαντούσε ή κόρη.

— Δέν μοϋ λέ; κύρ Λιά, τί πάει νά 
πή ; Κι ’ άπό καρδιά σας ; άρώτησα έγώ.

— Μπά ! δέν τό ξέρεις ;
- 'θΖ; ............................... ..
— Παράξενο ! Νά, Οά είπη νά λάβης 

αυτούνη τη χαρά κι ’ άπο τά παιοιά σου, 
η τ ’ αδέλφια σου, ή άπο έκείνου; π ’ α
γαπάς.

Έπαρατήρησα πολλαί; γυναίκες όντα; 
έφιλοϋσαν τή νύφη, πώς τής έκρυφομιλοϋ- 
σαν καί άρώτησα πάλι τον κυρ Λιά.

— Τί τής λένε στ ’ αύτί ;
— Νά σούρη τό πόδι της.
— Νά σούρη το πόοι τη: ;
— Μπά ! Δέν τό ξέρει: ούτ ’ ο ύτό ;
- '°Χ{·
— Μάθε το /.οιπον. Γην παρχκ.αλουν 

νά σούρη το πόδι της τήν ώρα ποϋ θά γί
νεται ή στεφάνωσε, γιά νά παντρευτούν 
κι’ έκεΐνοι: αν ήναι άνυπαντραι; ή νά 
παντρευτούν τά κορίτσια τους άν ήναι 
παντρεμμέναις κι’ έχουν κορίτσια.

—Καί παντοεύουνται άν σούρη τό πόδι 
—γ*.'* ·

— Βέβαια, άν τό σούρη μέ τήν καρ
διά της. Παράξενο πράγμα σύ γραμμα
τιζούμενος νά μήν τά ζέρη; αύτά.

Ώς καθώς γλέπετε, ό καλό: κύρ Λιάς 
ένόμιζε, πώς κάθε γραμματιζούμενο: πρέ
πει νά τά ξέρη αύ-.ά καί παραξενεύουνταν 
πώς άρωτούσα γιά το κάθε τί.

Άφού έμείναμε κάμμιά ώρα στής νύ
φη:, έπήγαμε καί στού γαμπρού.Τό σπητι 
τοϋ γαμπρού ητανε μεγαλήτερο καί κα- 
λήτερο καί έχωριζότάνε σέ δύο. χωρίς με
σότοιχο όμως. Το μισό ητανε πατωμένο 
καί τό άλλο άπάτωτο. Αύτό ητανε τό 
χώρισυά του. Στό άπάτωτο μέρος είχε 
ό πατέρα: τοϋ γαμπρού το παχνί πού ε- 
βαζε τά βώδια του καί τό μουλάρι του. 
Στό πατωμένο μέρος καθότανε ή φαμίλια 
του. Όλο τό σπτ,τι καί ή αύλή ήτανε 
παστρικά. ’Από ρουχικό τό σπητι ήτανε 
φορτωμένο, γιατί βλέπετε, σάν άρχοντό- 
σπητο πού ήτανε. οέν μπορούσε παρά νά 
ε"χη τό κάθε χρειαζούμενο.

Μέσα στό σπητι έλούζουνταν δ γαμ
πρός κι’ άπ’ όξω στήν αύλαή τόν τρα
γουδούσαν ούλοι οί νειοί τού χωριού. Τό 
τραγούδι ποΰ τοΰ ’λεγαν ήταν τοϋ χορβϋ, 
λεβέντικο δμως. Είχαν καί νταούλια μέ 
ζουρνάδες ποϋ τό έ'περναν μπροστά κι' 
άκολουθούσαν οϊ άλλοι. ΚΓ αυτό το τρα
γούδι δέν ήταν άσκημο, καί τώλεγαν καί 
καλά. Είναι αύτό :

Τά χρουστα.ΙΑένια σας νερά 
βρυσούΛιις, βρυσού.Ιαις

&ς τρίζουνε ποτάμι
• βρυσοϋ,Ιαις, βρυσού.1αις 

γιά vd 'ρθουν xdJAia δροσερά 
βρυσού^αις, βρυσού.Ιαις 

χοπέΛ.ίαις στοΛισμέναις
βρυσού.Ιαις, βρυσού.Ιαις.
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χαί νά γιωμώσονν τά σταμνιά
χοπέ.Ι.Ιαις, χοπέ.Ι.Ιαις

χαί τά χρνσιϊ .Ιεγιαίνια
χοπέ.Ι.Ιαις, χοπέ.Ι.Ιαις 

χά ρίζοον μόσκο στά σταμνιά
χοπέ.Ι.Ιαις. χοπέ.Ι.Ιαις

xariJ.la στά .Ιεγιαίνια
χοπΜ.Ιαις πενεμέναις.

νά πάν νά .Ιονσουν το γαμ.ιρό
.Ιεβένταις. .Ιεβένταις

τον μοσχαναθρεμμένο
.Ιεβένταις, .Ιεβένταις 

πωχει .Ιαγοϋ πορπαπησιά
.Ιεβένταις, .Ιεβένταις 

χαΐ σταυραητον χαμάρι
.Ιεβένταις παινεμένοι.

Καί τό άποστρόφι ήτανε αύτό :

Στόν χόμπο στή ρίζα 
χόβονν τήν iJyd
στά μάτια, στά ιρρϋόια
ρι.Ιοΰν τήν χοπε.Ι.Ιιά.

Κάθε λίγο καί λιγάκι κάποιο; άπό τούς 
στενού; συμπεθέρου; τοϋ γαμπρού έφερνε 
γύρα καί έκέρναγε οΰλους, άρχίζοντα: άπό 
τού; χορευτάδες. Πρώτα έδινε σ’ έζειον 
ποϋ έσουρνε τό χορό, ό όποιο; έ’περνε τό 
ποτήρι ζαί έπινε τό κρασί, άφού όμως 
έκανε πρώτα τσαλήμια. Πότε έβανε τό 
γιωμάτο ποτήρι στό κεφάλι καί χόρευε 
δίχως νά χύνεται το κρασί, πότε στόν 
νώμο, πότε στά δάχτυλα τοϋ χεριού του 
άπάνω, κρατώντας τήν άπαλάμη γυρι
σμένη προς τά κάτω καί πότε,έκεϊ άπάνω 
σέ γοργά) στροφή ποϋ έκανε,τό ρουφούσε μέ 
μιάς, δίχως νά πάρη άνάσα. Κάποτε, 
κάποτε, έπεφτε κι’άπό καμμιά κουμπου- 
ριά, πού ττ,ν έρριχνε κάνένα; άσήκη; άπό 
τόν ένθουσιασμό του γιά κειόν πού «"σούρνε 
λεβέντικα τό χορό ή γιά κάνένα ποϋ τώ 
*λεγε τό τραγούδι μέ άυβοιιοΌ .Ια.Ιιά χαί 
ζάχαρις γ.Ιοχάόα.

Άμα έτέλειωσε τό λούσιμο ό γαμπρός 
έκατσε σάν άγά; στή; μαξιλάραις, άνοι
ξαν τής πόρταις τού σπητιού καί όσοι έ- 
χώρεσαν έμπηζαν μέσα μέ τά νταούλια 
ζαί εΰχουνταν τόν γαμπρό :

— Καλά στέφανα αύριο γαμπρέ.
— Σπολάητη, άδέρφια, κι’ άπό καρ

διάς σας. πρώτα ό Θεό:.
Ό κάθε ένα: πού τόν εΰχουνταν τού 

έκανε καί κάνένα χάρισμα. Τοϋ έχάριζαν 
ό ένας μαντήλι, ό άλλος φούντα, ό άλλο: 
ζουνάρι. Ό,τιδύνουνταν δηλαδή ό καθένας.

Έπτ,γε μεσάνυχτα κι’ ακόμα τά γλέν- 
τια γιά τά λουσίματα δέν είχαν τελειώ
σει. Έφύγαμε λοιπόν νά πάμε νά κοιμη
θούμε. γιά νά ’/μυμε όρεξι ττ,ν άλλη 'μέρα 
πού θά γίνη ή προικοπαράδοσι, ό γάμος 
καί τόσα dj.la. Τό ίδιο νά κάνετε καί 
σεις πού διαβάζεται όσα γράφω, άν δέν 
έκοιμηθήκατε άκόυ.α διαβάζοντας.

ΝΙΚ. Α. ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ

[Συνί/ϊια].

• Καθ’ ήν στιγγτ,ν ή άζεραιότη; του 
ήνωρθώθη ύπερτ,φανός καί ισχυρά έκ ττ,ς 
πάλτ,ς ταύτης, έγονυπέτησεν έν αίσθη- 
μ.ατι έκστάσεως καί εύτυχίας, ηύχαρί- 
στησε τόν Θεόν, ήσθάνθη εαυτόν εύδαί- 
μονα, έλαφρόν. ηύχαριστημένον, ώ; ήτο 
κατά τήν ήμέραν τή; πρώτης του μετα- 
λήψεως. οτε ύπέλαβεν έαυτον άντάξιον 
τών αγγέλων, διότι είχε διέλθει τήν ήαέ
ραν εκείνην δίχως ν' άμαρτήση οΰτε διά 
λόγων, ούτε διά πράξεων, ούτε διά τής 
διανοία:.

» Έπέστρεψεν εις τό πανδοχείου, έκλει
σε τό παράθυρου χωρίς νά φοβηθή μή 
προζαλέση θόρυβον καί πάραυτα κατε- 
κλιθη ώς έκ τής κοπώσεώ; τού- ύ ύπνο: 
δέν ήργησε νά τόν καταλάβη. ’Ολίγον 
άφού άπέθηκε τήν κεφαλήν του έπί τού 
στρώματος, περιήλθεν εις τήν πρώτην καί 
φανταστικήν εκείνην ύπνηλήν κατάστα- 
σιν, ήτι: προηγείται του βαθέο: ύπνου. 
Τότε αί αισθήσεις αίμωδιώσι και ή ζωή 
βαθμιαίω; εκλείπει· αί σκέψεις είνε δια- 
κεκομμέναι καί οί τελευταίοι νυγμοί τών 
αισθήσεων ύποδύονται είδός τι ρέμβης.

» — Τί βαρεία άτμοσφαϊρα, είπε καθ ’ 
έαυτον ό Εύτυχιος. Μού φαίνεται ότι άνα- 
πνε’ω ύγρον άτμόν.

» Έξήγησεν άορίστως τούτο ώς ά~ο- 
τέλεσμο. τή: διαφορά; ήτις φυσικώ τώ 
λόγω ύπήρχε μεταξύ τής θερμοκρασία; τού 
θαλάμου καί τού καθαρού άέρος τήςέξοχής.

» Άλλ. ’ ήζουσε πάραυτα περιοδικόν κρό
τον άρκετά όμοιάζοντα πρός τόν παρα- 
γόμενον ύπο σταγόνων ΰοατος πιπτο.σών 
άπό κρουνού*. 'Γπείκων είς πανικόν τρόμον, 
ήθέλησε νά έγερθη κα'. νά ζαλίση τόν ξ«-. 
νοδόχον. ν' άφυπνίση τον έμπορον ή τον 
Γουλ.λιέ)μον άλλ' ένεθυμήθη τότε κατά 
κακήν του τύχην, τό ξύλινου ώρολόγιον 
καί νομίζων ότι άνεγνώρισε τήν κίνησιν τού 
εκκρεμούς, άπεκοιμήθη μέ την δυσδιάκρι
του καί συγκεχυμένη·/ αύτην άντίληψιν».

— Θέλετε νερόν, κύριε Τάΐλφερ, ήρώ- 
τησεν ό οικοδεσπότης. Ιδών τόν προμηθευ
τήν λαμβάνοντα μηχανικώς ττ,ν φιάλην.

Ήτο κενή.
Ό κύριο: Έρμάννο; έςηζολούθησε τήν 

διήγησίν του μετά την βραχεϊαν διαζς- 
πήν, τήν προζληθεϊσαν ύπό τής παρατη- 
ρήσεω; τοϋ τραπεζίτου.

«Τήν πρωίαν τής επαύριον, ειπεν. ό 
Εύτύχιο; Μανιάν άφυπνίσθη ύπό μεγάλου 
θορύβου. Τώ έφάνη ότι ήκουε κραυγά; 
διαπεραστικά; καί ήσθάνετο ττ,ν σφοοράν 
εκείνην φρικίασιν τών νεύρων, ήν ύφιστά- 
μεθα όταν, κατά την άφύπνισιν, συνεχί
ζεται ή θλιπτική έντύπωσι; ταραχώδους 
ονείρου. Συντελεΐται έν ήμΐν φυσιολογικόν 
τι φαινόμενου, είδό; τι σκιρτήματος, το 
όποιον έπαρκώς άκόμη δέν έπαρατηρήθη, 
καίτοι περιέχον φαινόμενα περίεργα διά

τήν έπιστήμην. Ή τρομερά αΰτη άγω- 
νία, προϊόν ϊσω; ένώσεω; αιφνίδια; τών 
δύο ήμών τύσεων, πάντοτε σχεδόν κεχωρι- 
σμένων άλλήλων κατά τήν διάρκειαν τοϋ 
ύπνου, είνε συνήθως παροδική- άλλά διή,ρ- 
κεσε πολύ παρά τώ πτωχώ δοκίμω, έπε- 
τάθη μάλιστα αίφνης καί τώ προξένησε 
τήν τρομερωτέραν φρίκην, όπόταν παρα
τήρησε λίμνην αίματος μεταξύ τού στρώ
ματός του καί τής κλίνη; τοϋ Βάλενφερ. 
Ή κεφαλή τού δυστυχούς Γερμανού κα- 
τέκειτο χαμαί, το σώμα είχεν άπομείνει 
έπί τή; κλίνης. Όλον τό αίμα είχεν άνα- 
βλύσει έκ τού λαιμού. Βλέπων τού; ή- 
νεωγμένου; ε“τι καί άψυχου: έτι οφθαλ
μούς, βλέπων τό αίμα, τό όποιον είχε 
κηλιδώσει τά; σινδόνας του άκομη δέ καί 
τάς χεϊρά; του. άναγνωρίσα; το χειρουργι
κόν του έργαλεΐον έπί τής κλίνης, ό Εύ- 
τύχιος Μανιάν έλιποθύμησε καί κατέπεσεν 
έν τώ αϊματι τοϋ Βάλενφερ.

»— Ητο ήδη τούτο, μοί ειπεν. ή τι
μωρία μου διά τά: σκέψεις μου.

» Όταν άνέλαβε τά; αισθήσεις του. εί- 
δεν ότι εϋρίσκετο είς τήν αίθουσαν τού 
εστιατορίου. Έκάθητο έπί έδρας, περιστοι- 
χούμενο; ύπό Γάλλων στρατιωτών καί 
ενώπιον πλήθους προσεκτικού καί περιέρ- 
ϊ5υ',

>> Έθεώρησεν εύήθω; δημοκρατικόν τινα 
άξιωματικον, άσχολούμενον εις τό νά συλ- 
λέγη τάς καταθέσεις μαρτύρων τινών καί 
νά συντάττη άναμφιβόλω; έγγραφον δί
κη:.

» Άνεγνώρισε τόν πανδοχέα, τήν γυ
ναϊκά του. του; δύο ναύτας καί τήν Οε- 
ράπαιναν τού πανδοχείου. Τό χειρουργικόν 
έργαλεΐον, οΰτ-.νος είχε κάμει χρήσιν ό 
δολοφόνο: ...».

Ένταϋθα ό ζ. Τάίλφερ εβηξεν, έξή- 
γαγε τό μανδύλιον άπό τοϋ θυλακίου του 
καί έσπόγγισε τό μέτωπόν του. Αί φυ- 
σικώταται αύται κινήσεις παρ’ έμού μό
νον παρετηρήθησαν- όλοι οΐ συμπόται εί- 
χον τά βλέμματα προσηλωμένα έπί τοϋ 
κυρίου Έρμάννου καί ήζροώντο αύτού με
τά τινο: απληστίας. Ό προμηθευτής έ- 
στήριζε τόν άγκώνά του έπί τής τραπέ- 
,η: και παρετήρησεν άτενώ: τόν Έρμάν- 
νον. Τού λοιπού δέν άφήζε νά τώ διαφυ
γή κανεν σημεΐον συγζινήσεω; ή ένδιαφέ- 
ροντο;· άλλ’ ή φυσιογνωμία του άπέμεινε 
σκεπτική καί πελιδνή, ώ; καθ’ ήν στιγ
μήν έπαιζε μεταξύ τών δακτύλων του τό 
πώμα τής φιάλη:.

« — Τό χειρουργικόν έργαλεΐον. τοϋ ό
ποιου είχε κάμει χρήσιν ό δολοφόνος, εύ- 
ρίσκετο έπί τή: τραπέζη; όμού μέ τήν θή
κην, το χαρτοφυλάκιο·* καί τά έγγραφα 
του Ευτυχίου.

»Τή: όμηγύρεως τά βλλέμματα κατηυ- 
θύνοντο άλληλοδιαδόχω; έπί τών πειστη
ρίων τούτων καί έπί του νέου, όστις έφαί- 
νετο ετοιμοθάνατος καί τοϋ όποιου οί έσβε- 
σμένοι οφθαλμοί έφαινοντο μηδέν παρα- 
ττ,ρούντες.

» 11 συγκεχυμένη οχλοβοή, ή άκουο- 
μένη έξωθεν, έμαρτύρει τήν σ·υρροήν τού 
πλήθους έξωθεν τοϋ πανδοχείου, ένεκα τοϋ

νέου εγκλήματος, ίσως δέ έπίση; ζαί διά 
τόν πόθον τού νά μάθωσι τόν δολοφόνον.

»Τά βήματα τών ύπό τά παράθυρα τή; 
I αιθούση; τεταγμένων φρουρών, δ θόρυβο; 
! τού οπλισμού των άντήχουν έπαισθητότε- 
! ρον τοΰ ψιθύρου τών συνδιαλέξεων τού 
' όχλον άλλά τό πανδοχείου ήτο κλειστόν, 
| ή αύλή ήτο κενή ζαί σιωπηλή.

» Αδυνατών νά ύπομείνη τό βλέμμα 
I τοΰ άγορεύοντο; άςιωματικοϋ, ό Εύτύ- 
| χιο; Μανιάν ήσθάνθη ότι τώ έθλιβέ τι; 

τήν χεϊρα ζαί ύψωσε το βλέμμα όπως ΐοη 
: ποιος ήτο ύ προστάτη; του έν μέσω τού 
ί εχθρικού τούτου πλήθους.

» Άνεγνώρισεν,άπό τή; στολή;,τόν χει- 
ί. ρουργόν τού έν Άνδερνάχη σταθμεύον. ο; 
ί στρατιωτικού άποσπάσματος. Τό βλέμμα 
? τοϋ άνθρώπου τούτου τόσον ήτο διζπερα- 
[ στικόν. τόσον αύστηρόν. όιστε ό πτωχό; 
' νέο; έφρικίασε καί άφήζε τήν κεφαλήν του 
I νά καταπέσ-η έπί τί>ν νώτων τής έδρας. 
, Εί; στρατιώτη: τω έδωκε 
| οξος. καί συνήλθε πάραυτα

» Έν τούτοι; οΐ άπλανεϊς οφθαλμοί 
ί έφαινοντο τόσον έστερημένοι ζωή; 
| ’διανοία;, ώστε δ χειρουργός είπε πρός 
; άςιωματιζόν, άφοϋ 
I τοϋ Εύτυχίου ;

»— Λοχαγέ, άδύνατον είνε ν’ άνακρί- 
νωμεν τόν άνθρωπον κατ ’αύτήν ττ,ν στιγ- 

| >α·ΰν·
»— Καλά, πάρετε τον, άπήντησεν ό 

λοχαγό;, διακόπτων τόν χειρουργόν καί 
άποτεινόμενο: πρό; ένα δεκανέα, οστι; εύ- 

I ρίσζετο όπισθεν τού δοκίμου.
» — Φοβητσιάρη τού διαβόΐ ο 

Κ πε ταπεινοφώνω; ό στρατιώτη 
. δυνατά 
- μπροστά

ζίμ.ου κεναί, συγκεχυμένα·., Οαμβαί ώ: 
ολαι αί έντυπώσεις, α; είχεν ύποστή άπό 
τή: σαιγμή; τή; άφυπνίσεώς του. Κατά 
στιγμά; ένόμιζε, μοί ειπεν, ότι δέν ύπήρ
χε πλέον.

»—"Ημην τότε φυλαζισμέν 
κύριο; Έρμάννο;, διακόπτων ττ 
του. Ένθουσιώοεις, 
ήμεθα εικοσαετείς, 
σω τόν τόπον μου, 
άνταρτικοϋ σώματος, 
διοργανώσει έζ τών περιχώρων τή: 
δερνάχης. Όλίγα; ; 
χον^μπέ... έ 
λικοϋ στρατιωτικού άποσπάσματος. 
κειμένου έξ όζταζοσίων άνδρών. 
ήμεθα τό πολύ διακόσιοι. Οΐ κατάσκι 
μου μέ ειχον προδώσει. Έρρίφθην είς 
ειρκτήν τή; Άνδερνάχης. Έπρόκειτο 
τε νά μέ τουφεκίσουν, όπως

/ο,, ειπεν ό 
ήν διήγησίν 

δπως όλοι μας, όταν 
ήθέλησα νά προασπί- 
καί ήμην ό άρχηγός 

τό όποιον ειχον 
Άν- 

μετέπειτα ήμερα; ει- 
έσει έν καιρώ νυζτό; έν μέσω γαλ- 

----- , συγ- 
Ημείς 

ποί 
τήν 
τό- 

ς έκφοβίσουν

διά τού παραδείγματό: μου τόν τόπον. 
Άλλ ’ ή θανατική, μου ποινή δέν έξετε- 
λέσθη. Ό πατήρ μου είχεν επιτύχει τριή
μερον άναβολήν, οπω: δυνηθή νά ύπάγη 
νά ζητήση χάριν παρά τώ στρμτ-ηγώ Ώ- 
ζερώ, οστι: καί τώ άπένειμεν αύτήν.

»— Εΐδον λοιπόν τόν Εύτύχιον Μανιάν 
καθ ’ ήν στιγμήν είσήλθεν εϊς τήν φυλακήν 
τής Άνδερνάχης, καί μοί ένέπνευσε τόν 
βαθύτερου οίκτον. Καίτοι ώχρό:, ατημέ
λητος. φέρων κηλίδα: αίματος, ή φυσιο
γνωμία του έφερε χαρακτήρα πραότητο; 
καί άγνότητος, όστις ζωηράν μοί ένεποίη- 
σεν έντύπωσιν. Δι ’ έμέ. ή Γερμανία άντε- 
νακλάτο εί; τήν μακράν του ξανθήν κό
μην, εί: τού: κυανούς του οφθαλμούς. ’Α
ληθής ε’ικών τού λιπβψυχοϋντος τόπου μου, 
μοί έφάνη ώ; θύμα, καί όχι ώ: δ φονεύ;.

( ’Ακολουθεί)

. -χ:

— 2J4 —

νά όσφρανθή 
είς έαυτον.

του
καί 
τόν 

έψαυσε τόν σφυγμόν

;υ ! ’■ώ εί- 
βάλε τά 

σου τούλάχιστον νά περπατά; 
'; αύτού; τού; βρωμογερμανού:. 

γιά νά σώστ,ς τήν τιμή τή: Δημοκρα- 

'’■ας·» Ή παρακέλευσις αύτή άφύπνισε τόν 
ήγέρθη. διήνυσε 
ή θύρα ήνοίχθη. 

έξωτερικοΰ 
πλήθος, αί 
τό γόνατά

Ευτύχιον Μανιάν, οστι; 
βήματα τινα, άλλ ' οτε 
δτε ήσθάνθη τήν πνοήν του 
άέρος καί είδεν εΐσελαϋνον τό 
δυνάμει; του τόν έγκατέλιπον 
του έκάμφθησαν, έκλονίσθη.

»—Αύτό τό παιδαρέλι τοϋ άξίζει δυό 
φοραϊς νά καταδικασθή σέ θάνατο ! ΙΙερ- 
πάτει λοιπόν ! ειπον οί δύο στρατιώται, 
οϊτινες τώ παρειχον τόν βραχίονα, των, 
δπως τόν ύποβαστάσωσιν.

»— *Ώ ! τόν άνανδρον ! τόν άνανδρον! 
αύτό: είνε ! νά τον ! νά τον !

»Αί λέξεις αύται τώ έφαινοντο προερ
χόμενα·. ύπό μιας μόνη; φωνή;, τή; θορυ
βώδους φωνής τοϋ πλήθους, τό όποιον τόν 
συνώόευε μέ ύβρισμού; καί καθίστατο πο
λυπληθέστερου ανά πά* βήμα.

»Κατά τό άπό τού πανδοχείου μέχρι 
ττ,ς φυλακής διάστημα, ό θόρυβος, όν 
παρήγον όδεύοντε; ύ λαό: καί οί στρα
τιώται, ό ψίθυρος τών διαφόρων διαλό
γων, ή δψις τού ούρανοϋ καί ή δρόσο: τού 
άέρος, ή άποψις τής Άνδερνάχης καί ό 
φοφος τών ύδάτων τού Ρήνου, αί εντυπώ
σεις αύται ε'πληττον τήν ψυχήν τοϋ δο-

Εις άνάγλι>φον τοΰ Απόλλωνος

Ωραίος, σέ μαοιιάρον αγκάλην 
Άπό τόν fotvov τών αιώνων 
Έξν.πνησε uia u£oa πάλιν 
Ό Θεός τών μελιφθόγγων τόνων.

•
Κι’ ώς νά όνειρεύετο τά πλάτη 
Τών dvai’cov ί/περόοοείων, 
Στρέψει τό βλέμμα του τό θειον, 
Ψηλά, σά νά γηρεύη κάτι.

"Εσχιζεν άλλοτε τά Πάθη 
Τών αέθερίων, ζεύγος κύκνων, 
Μά τόοα πλέον τ' άόοόν του λϊκνονV U ■
Έλοξοδοόμησε κι’ έχάθη . . .

Κόρη ...

Στό udouaoov επάνω σκαλιστό* V k V
Διάβαζα μιάν ημέρα τ’ όνομά σου·
Στό ξεθαμμένο μάρμαρον αύτό
ΙΙοϋ έμάρανε. σαβάνωσε τήν παρθενειά σου.

Κ' ένώ ηιάν άχνη έκύτταζα νά ’βοώ
Ί” όνειοειιένου σώματός σ·»υ, ώ κόρη, 
Δροσιάς διαμάντι επάνω του λαμπρό
Ό Φοίβος πού έβασίλευεν έγλυκοΟώοει.

Τότε στό ιιάο ιαοο έσκυύα δειλάV V V ω
Κ’ έδοόσισα τά χείλη μου μ’ έκεϊνο.
— Φώτιός ό ήλιος σκόρπιζε 'ψηλά — 
Σ<ϊ ρόδο μοσχομύριζε ή δροσιά, σάν κρίνο.

Μ. Α. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
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ΓΑΜΠΡΟΣ ΜΑΣ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. (Έζωθεν τής 
θύρας τοΰ βάθους). Ή εύτυχία θέλει 
άπομόνωσιν. (Εισερχόμενος καί φέρων ε
κατέρωθεν τήν κ. Μακρίδη καί τήν ΕνΊα- 
.Ιίαν). Γιά νά μή δίδω λοιπόν αφορμήν 
νά γίνωνται καί άλλοι ζηλότυποι όταν 
βλέπουν τόν θησαυρόν μου σάς εφερα έδώ. 
(Τάς άφίνει. ΊΙ κ. Μακρίδη βαίνει προς 
τον ΒερδεΊόπουΛον, μεθ'οΰ συνομι.Ιεϊ).

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. (ΈκπΛηκτος). Ώ ! 
ώ ! (Αί κυρία ι υποκλίνονται).

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. (ΠΊησιάζων τόν 
Βαρδουκ.Ιήν). Έ ! ε' ! Διά νά σοϋ δείζω 
τί ήμουν νέος ... Εις το κεφάλαιον αύτό ...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Μά έσύ βλέπω ...
ΜΑΚΡΙΔΗ. ίΤή ΕΰΊαΊία). Α ! φιλ- 

τάτη μου, νά σοϋ παρουσιάσω τόν γαμ
βρόν μου. Ό κύριος Βερδε/.όπουλος ... 
( Ό ΒερδεΊόπουΊος υποκλίνεται, άφοΰ ά- 
φίση τήν εφημερίδα έπί τής τραπέζης).

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Μό.Ιις κλίνουσα τήν κε
φαλήν) Χαίρω !

ΜΑΚΡΙΔΗ. / Ίδια). Τί μύτη !...Ψω- 
ροϋπερηφάνεια !

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Β.ίέπουσα άπο κεφαλής 
μέχρι ποδών τόν Βερδελόπουλον καί έζ 
άποστάσεως). Τί πρόστυχος !... Μυρίζει 
τό ποΰλος έδώ κ’έκεϊ κάτω !...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. ( Ερχόμενος πρός τόν 
Πρωτονοτάριον διά τοΰ βάθους). Κύριε 
Πρωτονοτάριε... κύριε Πρωτονοτάριε ... 
έφεραν άπο τό σπίτι σας αύτό τό τηλε
γράφημα.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Ά ! τηλεγρά
φημα. /'Τό ανοίγει καί άναγινόισκει/. Ά! 
μπράβο ... μπράβο ... Έγώ τό ’λεγα ... 
έγώ τό ’λεγα ... /Τ»} Ευλαλία/. Κυρία 
Εύλαλία ... κυρία μου, δλα πάν ’ λαμ
πρά, όλα ... '< συμβολαιογράφος του Μα- 
ρουσιοϋ ποϋ οέν είχε πεισθεϊ νά μάς ψήφι
σή. Αΐ 1 τώρα μοϋ τηλεγραφεί ... ιδέτε... 
«Δικός σας μονοκοϋκι. Πασχαλινός’Αγρα
φιώτης, συμβολαιογράφος»,

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Είς τό έπακρο·* τής χα
ράς). Αλήθεια ;

IΙΑΝΤΕΛΗΣ./ Ίδια). "Ωστε ταμίας... 
καί τών ανακτόρων '.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Μού έρχεται νά 
φωνάζω: ζητώ !

ΕΥΛΑΛΙΑ. Μή! Ώ '. μή άκόμη! 
ΜΑΚΡΙΔΗ. Μά τ’ είναι, καλέ ;
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. (Ίδίφ). Δέν είναι 

καλά οί δυστυχισμένοι ! /Ύώ Παντελή). 
Παντελή, φέρε μου ένα ποτήρι νερό.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. 'Αμέσως ! ( Έζερχόμε- 
νος Λαμβάνει άπό τής τραπέζης τήν ·ΊΙα- 
λιγγενεσίαν»). “Ας πάρουμε την «Παλιγ
γενεσίαν « νά τήν διαβάση κι’ άλλος ! 
( Έζέρχεται/.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. (Tfj Ευ.1α.1ία). 
Λοιπόν ;

ΕΥΛΑΛΙΑ. Πηγαίνω νά εΰρω τόν Κυ
ριάκο νά τοϋ τό'πώ. (Πρός τούς Ίοιχούς). 
Μέ συγχωρεϊτε μιά στιγμή.

ΜΑΚΡΙΔΗ. Σέ ακολουθώ, φιλτάτη 
μου ...

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Ίδια). Τσιμπούρι μού- 
γεινε 1 ( Έζέρχονται διά τοΰ βάθους).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ

ΒΕΡΔΕΛΟΠΟΫΛΟΣ.ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ, ΠΡΩ
ΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. χαϊ είΐϊ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 

ΜΑΚΡΙΔΗΣ χαί ΚΛΩΝΑΡΑΣ
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Λοιπόν άρραβωνι- 

ιθη; ;
ΒΕΡΔΕΛΟΠΟΫΛΟΣ. Ναί ! Τό είχα 

μάθει γιά τήν ανεψιά σου καί πριν νάρθης 
χωρίς νά σέ περιμένω ... μοϋ είχαν προ
τείνει τήν Ρίτα ...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Καλό κορίτσι, φίλε 
μου.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. ( Έστραμμένος 
πρός τό έσω μέρος τής δεζιάς θύρας).Τώρα. 
έρχομαι ... Μά δεν θά κάνη κάνεις μπα- 
καρά ; (Πρός τόν Βαρδουκ.Ιήν καί τόν 
Βερδε.ίόπουΊον).Λείπουν δύο γιά τό πόκερ, 
λαμβάνει κάνεις άπό σάς μέρος ;

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. (Αιά τοΰ βάθους φέρων 
ποτήριον ΰδατος πρός τόν Βαρδουκ.Ιήν). 
Τό νερό σας, κύριε Λάμπρο.

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. (Άφουπίτι). Εύχα- 
ριστώ.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. , Άταμείνας ά- 
πάντ.ησιν ματαίως, πρός τους έντός τής 
δεζιάς αιθούσης τοΰ χαρτοπαιγνίου). Καλέ 
δέν βαρύνεσθε ! Δέν είναι άνθρωποι γιά 
χαρτιά αύτοί ... (Βαίνων πρός τόν Βερ- 
δελόπουλον). Μά σύ άνθρωπος τοϋ χρη
ματιστηρίου δέγ έρχεσαι νά παίξηο ;

ΒΕΡΔΕΛΟΠΟΫΛΟΣ. Όχι / .Ήθελα 
νά διαβάσω καμμιά εφημερίδα ... Ποϋ εί
ναι ή «Παλιγγενεσία»;

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. «Παλιγγενεσία» ; Νά 
σάς δώσω γώ. (Τώ δίδει έν φύλλον).

ΜΑΚΡΙΔΗΣ. (Εισερχόμενος διά τοΰ 
βάθους). Μά τί, εφημερίδες θά διαβάτης 
τώρα ;

ΒΕΡΔΕΛΟΠΟΫΛΟΣ. Ναί.Ήθελα νά 
ρίξω μιά ματιά ... έχω λόγους. ( Άναγι- 
νώσκει).

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. ( Ερχόμενος έκ τοΰ βά
θους). Ά! Έδώ εισθε : Δέν σάς έσέρβιραν 
τίποτε ; Δέν έφεραν αναψυκτικά ; Παν
τελή, φρόντισε νά φέρουν τίποτε είς τούς 
κυρίους έδώ ...( Ίδια τώ Παντελή). Γιά 
νά σοϋ πώ, έφρόντισες γιά τήν «Παλιγ
γενεσίαν»;

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Παντού έμοίρασα ...
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Καλά. Κύτταξε νά τήν 

κυκλοφορήσης περισσότερον. Άπ’αύτόέ- 
ξαρτάται ή θέσις σου.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. “Αμ άν είναι έτσι,τώρα 
βλέπετε. ( Άφοϋ έναποθέσρ μερικά φύλ
λα ιιΠαλιγγενεσΐας» έ.ιί διαφόρων επί
πλων έζέρχεται).

ΦΩΝΗ. ( Έκ τής δεζιάς αίθούσνς τοϋ 

χαρτοπαιγνίου). Λοιπόν, κύριε Πρωτονο
τάριε, άκόμη ;

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. (Τώ ΒερδεΛο- 
πούΛω καί Μακρίδη). Αϊ! οέν πάτε σείς ;

ΒΕΡΔΕΛΟΠΟΫΛΟΣ. Αλήθεια, Χρί
στο, πάμε· νά παίξωμε ; ( Αφίνει τήν 
ιΠαΊιγγενεσίανυ έπί τής Τραπέζης).

ΜΑΚΡΙΔΗΣ. Ά ! ναί ! Έλα καί συ 
Βαρδουκλή. ( Έζέρχονται δεζιά).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ

ΚΛΩΝΑΡΑΣ, ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ χ«ί ε’τα 
ΕΥΛΑΛΙΑ

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Καί τώρα ποϋ 
εΐμεθα μόνοι, κύριε Κλωναρά, τά Συγχα
ρητήριά μου !

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. (Έκπληκτος). Τί ;
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Εισθε βουλευτής.

Ό συμβολαιογράφος τοϋ Μαρουσιοϋ είναι 
μαζί μας μονοκοϋκι !

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. (Καταγοητευμένος'. ’Α
λήθεια!,..

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Εισερχόμενη'). Ά ! καλέ 
τ’ εΐν’ αύτό ... Ό κόσμος μέσα πάει νά 
τρελλαθη μέ τόν γαμπρό μας ... όλοι καί 
ποο πάντων όλαις τόν περιτριγυρίζουν ...

' ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ, Έτσι,’ αί !
ΕΥΛΑΛΙΑ. Τί SHCC0S ποϋ έχουν αύ

τοί οί ξένοι !.. “Αχ ! φοβούμαι, Κυριάκο, 
μή μοϋ τόν ματιάσουν ... Έκείνη μάλι
στα ή Μ ακρίδαν? α ... Γι' αύτό είπα 'ς 
τήν Κυοά-Λοςή νά μοϋ φέρη κάτι ξόρ
κια !

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ποιος σοϋ είπε νά τήν 
προσκαλέσης . . . Μά τά.μαθες, αλήθεια, 
Ευλαλία ; Ό συμβολαιογράφος τοϋ Μα- 
ρουσιοϋ ...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Ναί, ναί, 'ξέρω ... Είναι 
μέ 'μάς !

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Τόν καταφέραμε 
κι’ αύτόν ... Νά τό τηλεγράφημα : «Δι
κός σας μονοκοϋκι. Πασχαλινός Αγρα
φιώτης, συμβολαιογράφος». Κ'ύστερα αμ
φιβάλλετε γιά την επιτυχίαν ;

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Όπωςδήποτε δμως... 
Άν καί μουπε κ’ ή κυρά-Λοξή πώς καί 
δλαις ή μαμαΐς είναι μέ 'μάς.

ΕΥΛΑΛΙΑ. Ναί, ναί 'στη ζωή τοϋ 
Άνοί καί τής Μπέττυ:, μά: τό είπε.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Αί! Μά τότε 
άφοϋ κ’ή μαμαΐς είναι μέ ’μάς... σί
γουρη τήν έχουμε ... Έγώ όμως γιά χ α- 
τήρι σας θά πάω νά ρίξω καί μιά πα
σιέντζα ... Γιά νά 'δώ τί θά δείξουν τά 
χαρτιά !

ΕΥΛΑΛΙΑ. Ναί, ναί τήν πασιέντζα 
τοϋ μεγάλου Ναπολέοντος ... Καί ’γώ 
τήν έρριξα γιά τόν Άνρί άν θά τόν κά- 
μωμε γαμπρόν καί μοϋ βγήκε ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ναί, μά κάνει καί γιά 
τήν εκλογή αύτή ή πασιέντζα ;

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. ( Β αίνων πρός 
τήν δεζιάν θύραν). Μπά ! πώς !

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. ( Ένώ ό Πρωτονοτάριος 
έζέρχεται). Αϊ ! άμε, κύρ Μιχαλάκη ... 
Νά σέ 'δώ ...

( Ακολουθεί).


