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Η Γεννηςις toy Χρίστου — Η ΒΗΘΛΕΕΜ

ΑΘΗΝΑ-1ΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

g^oia κακή Μοίρα ώθησε τόν fa- 
Tljf’l ρώνον Φόν Χαμερστάϊν, ίνα τών

Λγετών τοΰ έν Γερμανία συντη
ρητικόν κόμματος, καί τέως διευθυν
τήν της ’ΕφημερίΠος τοϋ Σταν- 
ροϋ νά ζητήση καταφύγιου είς την

Ελλοοπ. αφού οιεπεαξε — <ιν ποαγ-- . - r ‘ ’ -μάτι οιεπραςε — τας καταχρήσεις 
δι’ ας κατηγορήθη είς την πατρίδα 
του : Ούδ' ή. θυσία τοΰ ούστακός του. 
ούδέ τά δάκρυα, τά όποια εχυσεν είς 
τόν ναόν τών Καθολικών τήν ημέραν 
της εορτής τών Χριστουγέννων ε'ξηι - 
ηένισαν τήν *Ατην, τήν καταδιώκον- 
σαν αύτόν καί προσωποιηθεΐσαν είς 

ί '<ι μυστικόν πράκτορα της Γερμανι
κής αστυνομίας. Καί περί τόν όρ- 
θρ··υ τϋς Ιό τρέχοντος ό ΰπό τό ψευ
δώνυμον Herbert ΰποκουπτόμενος 
ενταύθα βαρώνος συνελήφθη ΰπό τής 
ελληνικής αστυνομίας έν τώ ξενοδο- 
χείω ένθα διέκενε, τή απαιτήσει τοΰ 
ενταύθα πρέσβεως τ·'ς Γερμανίας καί 
ώδηγήθη διά της 'ίας είς τό οπο
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πλέον διό. Βοιντήσιον άτμόπλοιον ά- 
ποπεμφΟεϊς ώς «έπικίνδυνος εις τήν 
δημοσίαν ασφάλειαν.»

Τό γεγονός έξήγειοε Θύελλαν έ’ τιί 
δημοσία γνώμη καϊ έν τώ ιύπω, φο- 
δεοωτέραν τής έπικρατιισάσης κατ’ 
αύτάς έν τη γή καϊ τώ πελάγει καϊ 
καλυψάσης δυϊ στιύάδων χιονος τά 
όρη τής ’Αττικής. Έκ τής έξεγέρ- 
σεως ταύτης δέν έξήλθεν άτρωτος ό 
ύπουργός· τών 'Εξωτερικών ιδίως, 
πρός δν άπεδόΟη ή εύδύνη τής πρά- 
ξεως, θεωρηθείσης ταπεινωτικής δυϊ 
τήν έΟνικήν αξιοπρέπειαν. Koi ό μέν 
ύπουργός δύναται νέι παρηγορηθη 
άναλογιζόμενος τό λογιον τοΰ Σουΐφτ, 
δτι ή έπίκρισις εΐνε ό φόρος ον άποτει- 
νειπάς ό κατέχωνέξέχουσανθέσινάλλ ’ 
ό άτυχης εξόριστος,δστις κατά πάσαν 
πιθανότητα, εύρίοκεται νϋν ύπό τούς 
όνυχας τής· γερμανικής δικακ σύνης, 
δεν Θά παρηγορηθη εύκόλως διά τήν 
πλάνην του πιστεύσας δτι εις τιϊνχώ- 
ραν ταύτην διετηρο· ντο μετά τόσους 
αιώνας, ακέραιοι καϊ σεβασταϊ αί περϊ 
ξενίας· καϊ ασυλίας ίεραϊ παραδόσεις 

Εις· άντ-,στάθμισιν δμως Ουνάμεθα 
νά καυχηθώμεν οτι διεττ,ρήσα μεν 
σώας καϊ άθικτους τάς όρμάς τήςπα- 
τροπαραδι’του 'Ελληνικής διαφωνίας· 
καϊ σπουδαρχίας. ΙΙαράδειγμα τό δη
μοτικόν μας συμβονλιον. Τό πέρυσι 
έγκατασταθέν νέον δημοτικόν συμ- 
όούλιον τών Παοισίων δπεο άπαοτ Γε- ν « V ·*ται έκ 21 δικηγόρων, 16 έμπόοων ή 
βιομηχάνων. 10 δημοσιογοάφων, 8 
έργατών, -ί ιατρών. 3 έργολάβων, 3 
ύπαλλήλων, 2 μηχανικών, 2 καλλι
τεχνών, 2 καθηγητών, 2 ραπτών, 1 
άρχιτέκτονος, 1 γεωμέτρου, 1 ύφηγη- 
τού καϊ I Φαρμακοποιού, ήτοι έξ 80 
έν δλω μελών, καίτοι έκ τόσων ετερο
ειδών στοιχείων συγκείμενοι· κατορΟοϊ 
έν αρμονία νά έργάζηται καϊ νέι έφο- 
ρευη εις τήν διοίκηοιν τοΰ άπεράντου 
δήμου. Τό ίδικόν μας συμδούλιον 
κα/περ άποτελοιαιενον έκ 17 μόνον 
μελών — διότι χηρεύει υία Οέσις έν 
αύτώ ώς έκ τής άκυρωθεάτης εκλο
γής τού κ. Μερκοιίρη — καϊ κατιϊ τό 
μάλλον καϊ ίϊττον όμοειδών, ακόμη 
δέν κατώρθωσε,πολλάκις συνελθόν,νά 
έκλέξη τόν Πρόεδρόν του — δυϊ τήν 
θέσιν τοΰ όποιου, είρήσθω έν π ρόδω, 
Λγέρθησαν πέντε ΰ έξ ύποψηφιότη- 
τες ! — Καϊ τοιουτοτρόπως τό έτος* 
τούτο όπερ είναι τό περιδόητον ά"έ- 
φαλον πτώμα τού Πειραιώς θά πα- 
ρέλθη σημείων εις τά χρονικά του και 
τό θκέφαλον.... συμδουλιον

Σημειωτέον δέ ότι εύκταϊον εΐνε 
ν' άοχίσιι δσον τό δυνατόν έγκαιρό- 
τερον ή κανονική λειτουργία τού Συμ
βουλίου, διότι ό καιρός έπειγει καϊ 
πρέπει νά καθοοισθή ή συμμετοχή 
τοΰ δήιιου τής πρωτευουσης εις τούς 
προσεχείς Ό2νμπιακούςαγώνας.Δυσ
τυχώς ποοκειμένου περϊ αυτών δυ
σάρεστοι’ άγγελμα έφθασεν άπροσδο- 
κήτως· έκ Γερμανίας. Οί έκεϊ άθλη- 
ταϊ χο?·ωθέντες δικαίως έξ άπερισκέ-

ιο-
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πτων λόγων οΰς ζξεστόιησεν εν τινι 
συνεντεύξει ό Γάλλος κ. Kobunep- 
τεν γραμματείς τοΰ έν Παρισιοις Διε
θνούς ’ 'Αλήτικο Συνεδρίου, άπει- 
λοϋσιν ότι δέν 0<ϊ συμμετάσχωσι τών 
αγώνων Έλπίζοιιεν βιιως ότι ή ήμε
τέρα έπι τών 'Αγώνων 'Επιτροπή θ,-ϊ 
ποονοήση καταλλήλως νά διασκέ
δαση, τήν έκ τοΰ σκανδάλου προελ- 
Οοϋσαν δυσαρέσκεια .·, νά πείση δέ 
πρό πάντων τους Οερμοκεφόλους φί
λους μας ότι ή Ελληνική φιλοπατρία 
δέν άνενείοει Στάδιον Φυλετικών έ- * ν * ρίοιον.

“Επρεπε διά νά εΐνε πλήρη τά χοο- 
εικά μας κάτι ν’ άναΦερωμεν και διά. 
εν βιίίλιον περ'ι Ελλάδος τόσον ανόη
το ν δσον καϊ Γδελυρόν οπερ έγραψε 
κάποιος Λεμαϊτρ καϊ περϊ ου άτόπως 
έγένετο σκέψις ν ' άπαγορευθή ή κυ
κλοφορία. Καϊ έπρεπε νά ποοσΟέσω- 
μεν δτι άπό τήν ώίλην μας χώραν μέ. 
τήν όποιαν τόσον εύαισθήτως συνδεό- 
μεθα άφ’ ής ακόμη εποχής ό πολύς 
Έξαρχόπουλος έγραφε τήν περίφη- 
uov έπίκλησιν «Γαλλ/α, άειΟαλλία !» V
συχνά μάς- έρχονται τά τοιοιίτου εί
δους πεβχέβ α. Άλλιϊ καλλίτερον 
νά τά παοέλθωμεν έν σιγή, άφού αΐ 
άγιοι ήμέραι ίϊς διερχόμεθα έπιβάλ- 
λουσι γαλήνην ψυχής καϊ χριστιανι
κήν άνεξικακΐαν ναι ποοτιμότεοον 
εΐνε νά κλε/σωμεν τά χρονικά μας ερ
χόμενοι όλοψνχωςνά. οιέλθωσιν έν υ
γεία ι> αϊ ει’/ημερια τάς ήμερης αύτάς 
οί φιλσι συνδοομηταϊ καϊ άναγνώ- 
σται μας

0 ΤΗΝΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ηΚalΐ(αίφτη<~ΐγίτιτο σ'υτ Γώ άγγέ.Ιω π.ίήθος 
στρατιάς υϊρατίον, αίνούντωτ zir θιότ. .»
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Χαϊρε, νύχτα εν.έογημέεη, 
ποΰ ή άπάρθενη γεννά." 
μοσχοΜΰανο άναβαίνει 
rt> έπίειο ώσαννά.
τρέμουν τ ' άστρα, γ,έυχο,Ιΰμπει 
θεία αυγή ηανιοτεινά, 
άνανθοι άνθοντ οί νάμπτι 
άνασταίνουν τά βουτά, 
ώσαννά έν τοϊς ύφίστοις, ώσαννά!

Τύρ’ άνοίγει ή Γή τά στήθια 
σάν μητέρα αγαπημένη, 
τήτ ά.έάθευτην ά.1ήθε>α 
με ιο γά.Ια της βύζιΓι-ει" 
χι" ά>· το γά.Ια είχε στρέφει 
άπο μ ση ταπεινά 
χι.' άν ύ vr ϋς γέννα ττ) σχέφι, 
μά το νοϋ Θεός γεννά· 
ώσαννά έν τοϊς νφίστοις, ώσαννά!

Τα ουράνια πανηγύρια 
φέ.έτουν τάγματα τρανά, 
ύιαμαντένια θυμιατήρια
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οέ θοζάζουν, ώσαννά ! ■ 
Κ 'ή φυχαίς χυτηγημέναις 
μεσ ' σε βάθη σχοτεινά. 
τραγουύοΰν χειροπιασμέναις 
χαϊρε, βρέφος, ώσαννά 1 
Ώσαννά έν τοϊς υψίοτοις, ώσαννά Γ

Φώς ποϋ .έάμπει χαί div σύ’ύνει 
μια. ζωή χαινούργια σπέρνει, 
τήν αγάπη, r//r ειρήνη 
σ' τούς εχθρούς τοΰ κόσμου φέρνει, 
χι ’ ό,τι άφώτιστο απομένει 
ούτε χρίνει, ούτε π lard.... 
Χιιϊρι νύχτα εΰ.Ιογημένη 
ποϋ ή άπάρθενη γεννά,

Ώσανεά έ> τοϊς νώίστυις, ώσαννά !

I- Πολεμης

mmmm εμγλαιμτ
γγ^· άί ήτο ώ; έζ.ρηξι; αιφνίδιας θυέλλησ 
lx. r‘ ^■wi’s'rr>'iLi?l'r0 έξοδός μας ε'.: πε- 

^■ρίπατον τήν παραμονήν τών Χρι
στουγέννων. Ί’πό τήν οδηγίαν τοΰ καχε- 
κτικού έκείνου 'Επιμελητών ζατηρχόμεθα 
ττ,ν χαριτωμένη·/ λεωφόρον ττ,ς Γαρίτσας 
7.7.'·. άντί νά τραδήξωμεν πέρα πρός τον 
'Ανεμόμυλον, παρά τά βραχάζια τού ό
ποιου περνούσαμε γλυκείας ώρα: ζαθ ’ έ- 

ίξω πρός τούς 
πρό: τού; όμα- 

μεθυστιζούς έλαι- 
χωριδά- 

μπουζ.έτα 
τά όποια,
; ττ,ν νο-

ζ.άστην, διευθυνόμεθα 
πρασινισμένους άγρούς, 
λούς γηλόφους ζ.αί τού: 
ωνα: 
ζ.ια, 
τεράστια 
έπιστρέφοντες, 
στιμούλαν παχουλήν διευθύντριαν, πρός 
άντάλλαγμα ττ,ς μεγάλης ευδαιμονίας ποϋ 
μάς παρείχε τό βράδυ, ττολίζουσα ή ιδία 
τόσον οίλοζάλω: 
μέσα σττ,ν 
νήσου.

Καί έπί ■
στος εσπέρα 
γέννων, ητο 
τόσα μιζροσζ: 
παλαιού έζείνου άγγλιζ.ού 
ητο, -λ I.·.-,.-.. '■
άπούιν όλοζληρου τή; 
μέ τόν γλυζύν ζ.ερζυραιζόν έζεΐνον 
νον ζαί μέ τά; — 
άφθονου πρασινάδα;, μέ τ 
σίνου; άποχρώσει; τή,; άπειρου θαλάσση:. 
Καί τί ποιζιλία μορφών ζαί τύπων άν- 
θρωπαρίων! Ίταλόπαιδε;, Μαλτεζόπου- 
λα, Κορφιατόπουλα παχουλά μέ τά άνυ- 
πόφορα έζεϊνα ίταλιζά patois στά χεί
λη, γαλανόλευζα Έγγλεζόπουλα, Μω- 
ραίτάζια προυχόντων επαρχιωτών ζαί 
σταφιδοζ.τημόνων, Ρουμελιωτάζια φιλάρ
γυρων ζ.αί -,οζογλύφων χωρικών, Άρβα- 
νιτάζια ζαί 'Ελληνόπουλα πέραν τών 
έλληνιζών συνόρων, άλλα άνθρωποι ηδη 
ζ.αί άλλα μόλις άνθρωπάρια, έσμό; πο
λυσύνθετο; ζ.αί περιεργότατο; παιδιών χω- 
ρί; οικογένειαν, παιδιών φυγαδευμένων

. ■ ■ 
διαβαίναμε ζσιμη'.ηρια, 

μύλ:υ; μαζεύοντες άνθη, 
άπό άγρισλσύλσυδα, · 

πρσσεφεραμεν εί· 
? - Λ1

>; μεγάλη:
ό βράδυ, 7 

τό παμμεγεθε; δένδρσν 
μεγαλητέραν αίθουσαν τής

Καί έπί τόσα έτη, αύτη τ, Ευχάρι
στος έσπέρα τής παραμονής τών Χριστου
γέννων, ήτο τόσον αλησμόνητη διά τά 
τόσα μιζροσζοπιζά πλάσμ.ατα τού παμ
πάλαιου έκείνου αγγλικού χτιρίου, έν ω 
ήτο, τό λύζειον μέ ττ,ν θεσπεσίαν 

όμίρφτ,ς
γύρω 

νήσου, 
.... . . ..................... ®ύΡχ-

νον ν.χ·. μέ τάς πρασίνους έναλλαγάς τής 
τάς γλαυκοπρα-

άπό τά; εστίας των. παιδιών μέ πρώιμα 
δι 'αύτά οικογενειακά μ.υστικά καί βάσανα, 
εύθυμος και μελά·)χολικός κοσμάκη; τέλος.

'Ολόκληρα έτη άπό νήπιον σχεδόν μέ
χρι τής εφηβική; μ-ν ηλικία; πέρασα τά 
Χριστούγεννα εί; την μεγάλη·/ έκείνην μέ 
τά άναρίθμητα παράθυρα αίθουσαν. Με
γάλα’. λυχνίαι άεριόφωτο; τήν έφώτιζαν, 
καί αί λάμψεις των άντενακλώντο φαντα- 
στικώ; εί; τά ύαλοπαράθυρα,διά μέσου τών 
όποιων διεοαίνετο το άρτι άνεγερθέν τότε 
απέναντι καλλιμάρμαρον μέγαρο·/ τού 
Σκαραμαγκά μέ το μαγευτικόν περιβολά
κι του, τό όποιον έπεμελεϊτο τά; ήλιο- 
λούστου: ήμέρα; εί; κοντό; χωρικό; κορ- 
φιάτη: μέ μίαν μικρούλα·/ γαλανόφθαλμον 
κόρην. Εί; τό μέσον της αιθούση; έστή- 
νετο τό πράσινον δένδρον, κηρία δέ περιέ- 
θεον πέριξ τούς κλάδου: του, καί πανο
πλία παιγνιδιών καί παντός είδους άγιο- 
βασιλιάτικων δώρων το πεοιέβαλον. Τί 
όμορφη ζ.αί άλησμόνητη χαρά όταν είσερ- 
χόμεθα μέσα στην αίθουσαν καί τό ένατε- 
νίζαμεν ζατάφωτον, σχεδόν φλέγόμενο·/ 
ύπό τά; λάμψεις τών κηρίων, άπο τά; 
μαρμαρυγά; τών άποστιλβόντων παιγνι- 
διών του. Καί δίπλα ή παχουλή νοστι
μούλα κυρία διευθύντρια τού Λυκείου, μέ 
τήν ώραία·/ έκείνην έλληνικήν ρίνα 
τά πλούσια στήθη, καί τό 
άνάστημα, όλη άρμονία

ζ.αί 
χαριτωμένον 

ζαί άγαθότη;, 
πώς μοϋ παρεΐχεν όλην την γλύζα τη: μ.ό - 
νη; οΐζογενειαζής ευδαιμονία; πού άττό- 
λαυσα μέχρι τοϋδε στη ζωή μου. Καί εί- 
μεθα τότε ώσεί βομβοϋσαι μέλισσαι, ζ.αί 
είμεθα ώσεί διαβολάκια άειζίνητα, ζ.αί 
είμεθα ώσεί μιζροί παράφρονε:'περί τό δέν- 
δρον, τό όποιον, περνούσαν ώραι ζ.αί ώραι, 
ζαί είσέτι δέν έγυμνούτο έκ τή; εφόδου 
μας. Παντός είδους έζκωφαντικός κρο
ταλισμός άντήχει τότε μέσα στην εύ- 
ρεϊαν αίθουσαν, πανδαιμόνιο·/ άπειργαζό- 
μεθα οί πανδαίμονες, καί έμεθούσαμεν 
άπό τρέλλαν καί ηδονήν. Καί όταν τό 
μεγάλο·/ δένδρον άπεγυμνού ·-ο έντελώς, 
ζαί τά κηρία ελυωναν ζ.αί έμεινε·/ ηδη 
όγκο; άμορφο: γυμνόν ζ.αί έλεεινόν αύτό. 
τό τριγυρνούσαμεν έκδοτοι άπό μανίαν 

ιο πάντοτε 
ζ.αί άηοέ:, ζαί έν τή γυ- 

ι '/ά. έπέχυνεν ειρω
νείαν άπειρον μέσα στην χαράν ζ.αί τό 
τρέξιμό μας. Γλυκίσματα τότε παρετί
θεντο, τό πιάνο στό βάθος έχυνε γλυζεϊαν 
άρμονίαν τρελλοϋ χορού, ζαί μικροί καί 
μεγάλοι άναμίξ παρεδιδόμεθα εί; στροβί
λου; χορών εί; περιεργότατα ζεύγη. Ότε 
μία θύρα ήμινοίγετο εί; τό βάθος ζ.αί πχ
ρά την εξαπλωμένη·/ ζ.αί άναπαυομένην 
έπί εύρείας πολυθρόνα: διευθύντριαν προ- 
σή?χ5'/το μ ’ έλαφράν σχεδόν πτήσιν πε
ταλούδας, πέντε έξ σιλουεττίτσες ζ.ορα- 
σίων. Ή πρώτη μόλις δεζαέτις, ή μόνη 
κόρη ττ,ς κυρία;, ξανθούλα ζαί παχου- 
λούτσιζη, άντίγραφον έν μιζρώ τής μη- 
τρός, έτρεχε καί φιλούσε τη μαμά τη; ζαί 
έπειτα άνοιγε τά μεγάλα τά ματάκια της 
καί έβλεπε·/ έκπλήζ.τω: τά όρχούμενα μα
νιώδη ζεύγη. ΙΙροσηρχοντο καί αί άλλαι 
έπειτα. Ή μία, κόρη ενός πλουσίου έμ-

τριγυρνούσαμ-εν
ζαί θόρυβον. Παρέμενε δέ έζεΐν 
βουβόν τότε ι::? Λ".ί;.........  ’
μνώσει του ητο ώσάν
• ·'-· ................... ζχ?ά·'

πόρου στό καντούνι τού παλαιού Θεάτρου, 
μελαχρινούλα, σχεδόν σιταρόχρωμος μέ 
βελουδένια μαύρα μεγάλα μάτια ζ.ζί λεία 
άνεμισμένα άφθονα μαλλιά, καί αί άλλα·, 
κοράσια στενών οικογενειακών φίλων, ή 
συγγενών, μιά καστανούλα, ή άλλη άσ
πρη, άσπρη σάν πούπουλο μέ μιά φαρ- 
δειά γαλάζια κορδέλλα στό φορεματάκι 
της, άφροπλασματάκι, άριστουργηματά- 
ζι έστειόταοον ζαί άβρότ’.τον, σχεδόν ά- 
συλλήπτου λεπτότητο: άθυρμα.

Τότε ή οίζοδέσποινα ένευε πρό; τού: 
μιζροτέρου; ζ.αί τού; πλέον εύνοουμένου; 
τη; μαθητά; ζ.αί παρέδιδεν εν πρό; έν εις 
έκαστον τά κοράσια. Καί ό χορός τότε μέ 
τά κυμαινόμενα μαλλάζια, μέ τά στροβι- 
λιζόμενα σωματάζια μέ τά; στιλβούσο.ς 
ταινία; έλάμβανε νέας άνταυγείας χρωμ.ά- 
των, νέαν τρέλλαν καί μέθη·/. Έξαιρετι- 
κώ; η κατ ’ άπλήν σύμπτωσιν ενθυμούμαι, 
ότι ή σιταρόχρωμος έκείνη μικρούλα μέ τά 
βελουδένια μαύρα μεγάλα μάτια καί μέ 
τά λεία άνεμισμένα άφθονα μ.αλλιά, έτύγ- 
χανε πάντοτε εις το μερίδιόν μου. Καί πό
σον άκούραστον ητο τότε τό ίλλιγγιώδες 
βά.Ις. Καί πόσην πόζαν έπαιρνε σκυμμέ
νο·/ στους ώμους μου το ζοράσιον μέ τό 
μεγαλοπρεπές έκεΐνο βελούδινο·/ ύφος του, 
ένώ τ ' άθώα μεγάλα ζατάμαυρα μάτια 
τού γυναικαρείου εκείνου περιέλουον τόν 
άνθρωπίσκον έμέ άπό γλυζεϊαν δόνησιν 
άναταράτουσαν τον οργανισμόν μου όλό- 
ζληρον τόσον, όσον ουδέποτε την ήσθάνθην 
έκτοτε. Τό πιάνο άκούραστον, οί χορευταί 
άκατάβλητοι, καί έπρεπε νά παρέλθη τό 
μεσονύκτιον διά νά άποχωρήσωμεν....

Παρήλθον χρόνια έκτοτε καί ή ζωή ζ.αί 
ό θάνατος συμπαρέσυραν έξ ίσου τά πρό
σωπα τών παιδικών αύτών άναμνήσεων. 
Ένα βράδυ τών Χριστουγέννων σ' ενα φι
λικό σπίτι στο Κολωνάκι δύο τρεις συγ
γενικά· οικογένεια·, έπανηγύριζαν τά Χρι
στούγεννα. Δέν έλειπε·/ άπό τό μικρό σα- 
λονάκι ούτε τό κομψον δένόρον, ούτε ό 
έσμος τών μικρών, ούτε οί κοιλαράδες πα
τέρες καί αί κομψαί μητέρες. Είχα φθάση 
άργά, ζ.αί μεγάλοι καί μικροί έχόρευον οί 
μέν στο μεγαλήτερο σαλόνι, οί οέ στο μι - 
κρότερον. Ή οίζοοέσποιν ζ ήτο έκτάκτως 
περιποιητική έκείνην τήν εσπέραν. Μέ πα
ρουσίασε·/ εις μίαν κυρίαν τήν όποιαν δέν 
είχα συναντήσ-η άλλοτε στό σπίτι της. 
Έχόρευσα μαζί της μέ τήν άνορεξιάν έκεί

νην μεθ ' ής χορεύει τις μίαν κυρίαν τήν 
όποιαν πρωτογνωρίζει. Δύο τρεις στροβι
λισμούς καί αίφνης έκείνη καί έγώ συγ
χρόνως έκυττάχθημεν έκπληκτοι, συγκινη- 
μένοι. Ώραία μαύρα μαλλιά περιέβαλλον 
τό μελιχρόν πρόσωπον της έν άρμονία δέ

θαυμαστή μεγάλοι βελούδινοι οφθαλμοί τό 
περιέλουον άπο γλυκύτητα μέ την όποιαν 
ένόμισα. οτι εποτίσθη πολύ άλλοτε ή ψυχή 
μου. Έκείνη έβλεπε περιέργως, σχεδόν 
μειδιώσα, κάπως συγκινημένη. Ό νούς τα
χύς άνεπόλησε το παρελθόν, ερευνών καί 
άναζητών λησμονημένα πράγματα, ότε 
έσταμάτησεν άποτόμως εί; τήν παιδικήν 
χριστουγεννιάτικην έσπέραν έν τή εύρεία 
αιθούση τών παιδικών χρόνων. Καί δύο 
τρεί; στροβιλισμούς ακόμη καί έπειτα έκα- 
θήσαμεν άφωνο·, καί οί δύο. Δυο τρεις άλ
λοι προσήλθον, τό τετριμμένων της φλυα
ρίας ήρχισεν. Έκείνη έκύτταζεν άκόμη 
οσον καί έγώ. Έν τή νοερά άμοιβαιότητι 
τών σκέψεων άνεπολούσαμεν έξ ίσου τό 
παρελθόν και έν μέσω της φλυαρία:, τήν 
έπανέβλεπα καί μ.' έπανέβλεπεν εις τάς 
παιδιζ.άς χριστουγεννιάτικα; έκείνας νύ
κτας, ώς έμάντευα άπό τήν έκφρα;ιν 
τών βελουδένιων οφθαλμών. Ένας κύ
ριο; έβεβαίου ήδη, ότι ή γλυζυτέρα οι
κογενειακή έορτή εΐνε τά Χριστούγεννα, 
καί οί άλλοι συγκατένευον. Ό κύριος έξηκο- 
λούθησεν : « Έπέρασα τά Χριστούγεννα 
ύπό διαφόρους περιστάσεις πότε έδώ, πότε 
έκεϊ, άλ.λά μόνον στή Γερμανίαν άπή- 
λαυσα έντελώς ώραϊα Χριστούγεννα.» Ό
λοι ήδη τόρα έλεγαν πού έπέρασα·/ τά 
ζαλλίτερά των Χριστούγεννα. Αί άναμνή- 
σεις όλων έπήρχοντο αί αύταί σχεδόν γε
νικώς μέ χιόνια, μέ νυκτερινά; λειτουρ
γίας, μέ οικογενειακά: συγκεντρώσεις. ’Ε
κείνη έχασεν ήδη το μειδίαμά της, έλαφρά 
μελαγχολία τήν περιέβαλεν. Ένας παχύς 
κύριος προτείνων τήν κοιλιά του καί 
ήμικλείων τούς οφθαλμούς τρυφερώς τήν 
ήρώτησεν αίφνης :

— Καί συ, γυναίκα, ποϋ έπέρασες τά 
ζαλλίτερά σου Χριστούγεννα ;

Οί βελούδινοι οφθαλμοί άνεσηκώθησαν 
ολίγον ώσεί βυθιζόμενοι εις τό παρελθόν

— Τά ώραιότερα Χριστούγεννα, είπεν 
έκείνη, ύποθέτω, δι ’ έμέ ήσαν στούς παι
δικούς μου χρόνους.

— Καί σείς, κύριε ; έξηκολούθησεν ό 
συζυγος, άπευθυνόμενος πρός έμέ.

— Τά παιδικά Χριστούγεννα, άπεκρί- 
θην άσυνειδτ,τω;, εΐνε ή γλυκυτέρα μου ά- 
νάμνησι..

Καί έκεϊνος έσπευσε νά πρόσθεση :
— Οί μόνοι που έχουν δίκαιον είνε ή 

γυναίκα μου καί ό κύριος.
— Περίεργον, μού έψιθύρισεν έκείνη, 

χαμογελώσα, ένφ κατεβαίναμεν μετ’ ολί
γον τήν σκάλαν, πάντοτε αυτοί οί σύζυ
γοι συμφωνούν άσυνειδήτω; καί εις τ ’ άθω- 
ότερα άκόμη ειδύλλια τού τρίτου, αυτοί 
οί άμεσως ενδιαφερόμενοι οιά τον εαυτόν 
των.
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Τις οέν έχει 
ζζούση διηγή
σεις περί τοϋπα- 
νελ.ληνίουΚαλι- 
καντζάρου, τού 
δαιμόνιου τού
του απερ εισέρ
χεται ν.ά τών 
ζαπνοδόχωντών 
οικιών τήν πα

ραμονήν τών 
Χριστουγέννων 
ζαίπαρενοχλοϋν 
παντοιοτρόπως 
τούς πιστού;— 
ίδίωςτά; γρι ία; 

—μέχρι τή: παραμονής τ ών Φώτων επι
στρέφει εί; τά άνήλια βασίλειά του ;

Τά παραμύθια ζαί αί παραδόσεις τοϋ 
λαού γέμουσι σκανδάλων ζαί ανεκδότων είς 
πολλά τών όποιων διαζρίνε τις πρώτη; 
τάξεως πλαστοπροσωπίας- διότι βεβαίω, 
κάθε άλλ: παρά Καλικάντζαρος ήτο έκεϊ- 
νος όςτις μετά τών συντρόφων του, είσελ- 
θών τδ μεσονύκτιον εί; οικίαν κατοιζουμέ- 
νων άπό γραίαν ζαί περικαλλή νεάνισα, 
απήγγειλε μυστηριωδώς τά επόμενα :

llapiapltair. είμαστε 
πάρωρα γορίζ fit' 
,ίάρ τή γρρά μί τό ματσο'-κι 
χαί τή νει« μέ Γό χα.Ιάμι......

Ώ; έζ τοϋ τρόμου ον ένέπνεον οί Καλι
κάντζαροι λογικόν ήτο νά μή λάβη τις 
τήν τόλμην νά τόν ζωγραφίση, καί έάν ύπο- 
θέσωμεν ότι τον είδε.

Ημείς έν τούτοι; παρέχομεν σήμερον 
την εικόνα του άντιγράφοντες τό δαιμ.όνιον 
τής Άγια; Μαρίνας. Είς τήν παραδοχήν δέ 
τής όμοιότητος τούτου πρό; Καλικάντζα
ρον μά: δοηγοϋσιν αί επόμενα». σκέψεις :

Γνωστά είναι τά μαρτύρια άτινα ύπέ- 
στη ή περικαλλής καί νεαρά Αγία Μα
ρίνα έπί τών χρόνων τοϋ Κλαυδίου ύπό 
τών ε δω.Ιο.Ιατρών. χάριν τή: είς Χριστόν 
Πίστεως, όπως γνωστόν είναι επίσης οτι 
τον έαφανισθέντα έν τή φυλακή αύτής δαί
μονα έοειρε καί έταπείνωσε.

Εί: τάς εικόνας τής Άγια; ό δαίμων 
παρίσταται έχων ούράν κα-.αλ.ήγουσαν εί; 
αιχμήν. Ή αιχμηρά όμω; αύτη κατάλη
ξή είναι ίδιον χαρακτηριστικόν τών Καλι
καντζάρων, οί δέ Καλικάντζαροι ούδέν άλ
λο είναι ή είδωλολάτραι διά του χρόνου 
προσλαβόντε; μυθώδη χαρακτήρα καί δαι- 
[Λονίαν μορφήν.

Έκ τούτων λοιπον πάντων άγομεθα μέν 
εί; τό συμπέρασμα οτι ούχί δαίμων άλλά. 
θρασύ: και άναιδής ειδωλολάτρης πκρηνό- 
χλησε την Αγίαν έν τή φυλακή, τόν όποιον

' Άπεόείί-,αμιν ίί.Ι.Ιι,τε ότι ΚαΛκύντζαροι: ίν 
Αθήνα": ι.Ιίγιτη ΚαΛοθζΛόνηι;) Air ον,ιιαόν, 

α.Ι.Ιο τι εΐμή ό ι· ί γ· ο ν υ πιαθ ε ι· α ί y μ ή >· 
Δ»;;γρι·»·ως δμω<: εϋΛομεε ότι ιή Ka.hxariijipoi 
ονομάζονται xai 11 a ν a ν ά ό α .1. ε ί ό ω I ο .1 ά- 
τ ρ α ι, ϋιι: ϊ-ί.σηι: Πιιγανίι όνημά ζονται χαί τά ά- 
ίαπτιστα παιάία.

ν.Γ/ωζ ποιούσα αύτη έξυλοφόοτωσε, άλλά 
συγχρόνως δανειζόμεθα καί τήν εικόνα αύ
τοϋ όπως την παρουσιάσωαεν κατά τά; 
ήμέρας ταύτα; ώ; εικόνα Καλικαντζάρου. 
Ταύτην παρακαλοϋμεν νά κρατήσετε, κύ
ριοι Διευθυνταί,μέχρι: εύρέσεω: άλλη; επι
τυχέστερα;. Πρόθυμο;.

^Ι^ΟΎΓίίϊΗ ρΝ ,ΙΛβΓ Ι,ΚΟ

(5 σκηνή τών θαυμάσιων αύτών έν 
"£1 άπο κτίσεως κόσμου.

Ή έπιστήμ.η διαφωνεί κατά δε
κάδα; τινά; εκατομμυρίων· άλλ’ ή χρο
νολογία τής ’Ανατολική; Εκκλησία: πρέ
πει βέβαια νά εΐνε ή όρΟοτέρα

Συρροή κόσμου πολλοϋ είς τήν Βηθλεέμ 
τής Ίουδαιας. Ό Καϊσαρ Αύγουστο: εί- ,ν · ‘ 1 1χε οιαταζει γενικήν ζπογραφην των ρω
μαίων ύπηκόων, δηλαδή περίπου τή; οι
κουμένη: όλη;, καί έκαστο; έσπευδε νά 
ύ—ακούση μεταβαίνω·/ προς εγγραφήν εί; 
τήν ίδιαν αύτοϋ πόλιν, άφ ’ οπού εύρίσκετο.

Ούτως ήλθεν εί; Βηθλεέμ άπό Ναζα
ρέτ καί ο Ιωσήφ μετά" τή; Μαρία;· άλλ’ 
έπειοη τάς ήμέρα; έκείνα; καί άλλοι πολ
λοί είχον σπεύσει νά μιμ,ηθώσι τό παρά
δειγμα τοϋ άγαθοϋ υπηκόου, ό αριθμός 
τών κατοίκων τής μικρά; ,όλεω; ηύξήθη 
τεραστίως καί ή ζωή άπέβη έκει δύσκο
λο:—όπως, έλπίζομεν, καί έν Άθήναις 
κατά τόν προσεχή Μάρτιον.

Έν τώ μεταξύ ή Παρθένο; Μαρία κα- 
τελήφθη ύπο τών ώδίνων του τοκετού. 
Επειοη οέ εί; τόν πολυάνθρωπο·/ ξενώνα, 

εί; τόν όποιον τό ιερόν ζεύγο; είχε κατα
λύσει, ούτε τόπο; ύπήρχεν ούτε ήσυχία.— 
καί άφ' ετέρου επειδή έπρεπε νά πληρω
θούν καί αί γραφαί,—ή Μαρία καί ό Ι
ωσήφ έξήλθον τή,; πόλεω; καί κατέφυγον 
εί; τό γνωστόν σπήλαιον.

Ούτω: εξηγείται πώ; ό ένανθρωπίσα; 
Θεός έσχε τό ταπεινότερου λίκνο·/ τοϋ κό
σμου, μίαν «φζτνην άλογων ζώων». Τό 
έφερε·/ ή συρροή τών συμπτώσεων άλλ’ 
αί συμπτώσεις αύται είχον βέβαια καλώ: 
προμελετηθή έν τώ ούρανώ, άφ' ού πρό 
ουο χιλιάσω·/ ετών τά; είχον προφητεύσει 
οι εκλεκτοί τοϋ Κυρίου.

Καί έγεννήθη ό Χριστό; τού κόσμου. 
Πόσον τόν κατεδίωξαν καί τόν άντεπο- 
λιτεύθησαν εί; τόν κόσμον αύτόν τόν ά- 
χάριστον, τού όποιου έμελλε νά νά γίνη 
ό μόνο; Βασιλεύς, τό γνωρίζετε. Άλλ’ 
ό,τι ίσως δέν γνωρίζετε, εΐνε οτι ή άσέ- 
βεια.αυτή τών εμψύχων, τών λογικών καί 
τών άλογων, ήρχισεν εύθυ; άπό τή; ώρα; 
τη; γεννήσεώ; του

Μέ τήν διαφορά.·/ οτι οί άσεβεΐ; της με
γάλη; εκείνη; ό'/ρα; έτιμωροϋντο άμέσως, 
έν ω πολλοί τών κατόπι και τών σήμε
ρον άσεβών, περιμένουν 'ακόμη την μέλ- 
λουσαν ζωήν, διά νά λάβουν τά επίχειρα 
τή; κακία; των... Ακούσατε:

Ένα αγγελούδι, το όποιον ήρνήθη νά 
ψάλλη, μετά τών άλλων τό «Δόξα έν ΰ- 
ψίστοι: Θεώ καί έπί γή; ειρήνη, έν άν
θρωποι; εύδοκία» έξεσφενδονίσθη άπό τόν 
ουρανόν είς την γην καί έγεινε διαβολάκι.

Ένα βώδι, τό όποιον δέν ήλθε νά λεί- 
ξη μαζί μέ τά άλογα τής φατνης το νεο
γέννητου, έγειυε καλικάυτζαρο:.

Ένα γαϊδουράκι, διά τήν αύτήν ασέ
βειαν, έφαγε τήν άλλην ήμέραν ένα φαρ
μακερό χόρτο καί έψόφησε.

Ένας άπό τού: ποιμένα:, ό όποιος δές 
ήλθε νά προσκύνηση μέ τούς συναδέλφουν 
του, έγεινε λευκός ώσεί χι<·>ν άπο λέπραν.

"Ενα δένδρο, ποϋ δέν έσκυψε μέ τά άλ
λα τήν κορυφήν, έπεσε κεραυνός καί τό 
έκαψε.

Καί...ένας διηγηματογράφος ποϋ δέν 
είχε θέμα καί όρεξιν νά γράψη, κατά τήν 
εύσεβή συνήθειαν τών συναδέλφων του, 
Χριστουγεννιάτικο διήγημα, έκάθησε καί 
έγραψε τά γ/ωστά αύτά καί τετριμμένα, 
τά όποια θά. διαβάζουν οί ζναγνώσταί του 
καί θά λέγουν:

Αληθώς άγχθό ς ναι φιλάνθρωπος δύ- 
ναται νά ά/ομασθή ούχί ό ελεών ίκ τοΰ 
περισσεύματος ή καί τοϋ ύστερήαατος αύ
τοϋ, άλλά μόνος ό πρόθυμος νά κουρεύση 
καί τήν κόμην του ϊνα έξ αύτής κατα».
σκε ασθή φενάκη ύπέρ παντός

Max Ruckef(t

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΕΡΗ

Γύρω ό poppiac ιρυσάει .Ιυσσασμ eroc 
και κύαατα άθιώραΐα σηκώκιι 
κ ' avtoc, ‘ic τό τιμόη άκονμπισμίΥτς 
—ίιε .VP1' Λ0® xC'>0 T‘l —
α·ό άπειρη ζυοιάζει όατρυσρέκτχ,

Ξάφκω στηκ καταχηα ci/ σκοτεινή 
.ιον άπ.Ιωκεται άπ τά ουράνια ώς κάζου

βλέπει μ .κρύα κα^ύβη ταπεινή 
καί μίσα τή γυναίκα, τά παιδιά του 
κι'ακούει πα"\ κίστικη γωνή 
τά κά.Ιαντα νά ^τά.1ΐ) μακρυά του.

Γ β- TsOKOnOYAOS
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Ό έν Άθήναις συλληφθεί: 
ΒΑΡΩΝΌΣ ΧΑΜΕΡΣΤΛ ί-Ν

Ό άποθανών Εθνικός εύεργέτης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΣ

Η Σύλληψή του Βαρωνου Χαμερςταιν



ΑΛΛ’ ΑΝΤ' ΑΛΛΩΝ

ς σέ ύπόληψι 
... .α καί τίμια, 
τόρα νά μάθετε 

πώς μέ λέγουν.

«ν γραμματοκιβώτιο·/ καί θέλω νά σάς
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τά Χριστούγεννα. ’Επειδή ο- 
τυχώς ή δυστυχώς δέν ξεύρω νά 

•ον ύποφαινό-

έ ξεύρετε οί Άθη/αϊοι όλοι, ξεύρω 
Ζ-' ’σ5υί κάθουνται στά σύ- 

^δ^νορά μου καί έχουν οπωσδήποτε 
σχεσιν με τά γράμματα.

Δεν ij. ’ s'y ε~τε ή άφεντιά σας 
έγώ όμως σά; δουλεύω πιστά

Θά θέλετε, βέβαια, 
παΐ τί πράγμα είμαι, 
Δεν Οά σά: βασανίσω. Είμαι άπλούστατα 
«ν γραμματο: 
οιηγηθώ μιάν νόστιμη·/ ιστορίαν πού μού 
συνέβη πέρσι τ ’ ” 
{Λως, εύ- 
γράφω, Οά υπαγορεύσω εις 
ριενον, ό όποιος καί Οά ύπογράψη άπό μέ-

Χϊυ>/ έμπηγμενον δ δήμαρχος τώρα τελευ- 
ρος δικό μου. Είς τήν πλατείαν πού μ

ταία ήναγκασθη νά βάλη κι ’ ενα φανάρι 
υποχώρησα; είς τάς κατακραυγά; τού τύ- 

τής 
τήν 

κάθε

ΰποχωρήσας εί; τά; κατακραυγά; 
που, ότι οί συνταγματικοί πολΐται 
συνοικία:, όσων δ δρόμο: είναι άπό 
δική μου άκρη τή: πλατείας, σπούν 
βράδυ τά κεφάλια του: επάνω μου.

Όλα αυτά τά γνωρίζω διότι συνεί- 
Οισα τάς περισσότερα: φοράς νά διαβάζω 
κάθε γράμμα ή εφημερίδα πού ρίπτεται 
μέσα είς τήν εύρύχωρον κοιλίαν μου.

Πόσα πράγματα έχω διαβάσει ώς τώ
ρα ! Τί χιλιάδες ραβασάκια, τί ποιήματα 
— άχ, αυτά τά ποιήματα !

Το μαρτύριο·/ όμως τών ήμερων αύτών 
είναι κάτι τί ξεχωριστόν. Χριστουγεννιά
τικες καί πρωτοχρονιάτικες κάρτες, επι
σκεπτήρια — συμφερτικόν πράγμα διά 
το μονόλεπτο·/ — συγχαρητήρια ένα σω
ρόν, φορτίον ολόκληρον, κύριοι,σάς βεβαιώ.

»
Θυμούμαι πέρσι τήν παραμονήν μέ τί 

καροιοκτύπι περίμενα τόν γραμματοσυλ
λέκτην νάλθη νά μέ ξελαφρώση άπό όλον 
εκείνο τό βάρος.

Είχε δύσει πλέον ό ήλιος όταν ήλθεν 
εκείνο το βράδυ κατάκοπος, μισοκοιμισμέ- 
νος. Τί ύποφέρει κι' αύτός ό κακομοίρη; ! 
Ας είναι- έσύναξε λοιπόν τά γράμματα, 

•έκλεισε την θυρίδα μου, έσήκωσε μέ δυ
σκολίαν τόν παραγεμισμένου σάκκον, τόν 
ί'ρριψε στ’ άμάξι καί πήρε δρόμον. Έλη- 
«σμόνησε όμως νά στρέψη τό κλειδί. Συμ
φορά μου ! Πρώτην φοράν εύρέθην είς τοι- 
ιαύτην θέσιν έκτεθειμένον είς τήν διάθεσιν 
τοϋ πρώτου τυχόντος, τοΰ όποιου θά ήρ- 
χετο ιδέα νά σκαλίση τά εντός μου.

Έξαφνα έκεϊ πού έσυλλογιζόμην α
κούω ένα ελαφρό γρήγορο βήμα.

Ήτο τής εύμορφη; κουζινίτσας τή; 
γειτονικήι οικίας, μιά; δλοστρόγγυλης Άν- 
δριοπούλας. Έκρατοΰσε δύο γράμματα 
στά χέρια τη; καί έπλησίαζε γρήγορα 
γρήγορα. Έστρεψε δεξιά, έστρεψε άρι- 
στερά μέσα στά δάκτυλά της τά γράμ
ματα είς τό φώς τοϋ φανού πριν άπο- 
φασίση νά τά ρίψη. Αύτό όμως δέν είναι 
καθόλου άσύνηθε; διότι όλες οί γυναίκες 
το κάμνουν. Σταματούν εμπρός μου πέν
τε λεπτά καί σκέπτονται πριν ρίψουν τό 
γράμμά των. Καί μ'όλα ταύτα, μέ όλην 

των τήν προσοχήν, μέ όλην των τήν σκέ- 
ψιν, 90 ο]ο έάν μεν είναι έπιστολή Οά τήν 
ευρώ χωρίς γραμματόσημμον, ίχ·/ δέ δελ- 
τάριον άνευ επιγραφή;. Είναι ιδίωμά των, 
έγκειται τή φύσει, 0πω; θά έλεγε κανείς 
δάσκαλο;, ζ

'Αφού λοιπον καί ή Μαριγούλα έσκέφθη 
λιγάκι, άφήκε νά γλυστρήσουν διά τή; ο
πή; δύο γράμματα καί έφυγε πάλιν τρε
χάλα γιά τό μαγερειό τη;. 'Εγώ τότε ε
πειδή δέν είχα τίποτε καλήτερον νά κάμω 
έπήρα νά τά διαβάσω. Δέν ήμπόρεσα ό
μως νά κρατήσω τά γέλοια μοι.

— Τί έχεις καί γελά: ; μέ έρωτά ό 
λελέκα; γείτονά; μου, ό φανός, μέ ολην 
τή/ σοβαρότητα τήν έμπρέπουσαν είς τό 
ύψηλόν του ανάστημα.

—· Είδες τήν Μαριγώ, πού μού άφήκε 
δύο γράμματα ;

— Ναι. Εύμορφο κομμάτι, μά τήν 
πίστιν μου· παρετήρησεν ό κύριο; μέ αρ
κετήν δόσιν άδιαντροπιάς.

— Ακούσε νά σοΰ τά διαβάσω. Τό 
πρώτον διευθύνεται πρό; τόν:

Στρατιώτην Ίωάννην Πέτρου 
Στρατό»·/ Πυροβολικού 

καί έχει ώ; έξη; ;
Φίλταται Νίκο

Μοδ ζητάς νά οοΰ δώσω άπάντησ·.·/. ΙΙοσον σέ 
λυπούμαι κακομοίρη ποϋ δέν έ'/ει; κανένα ν» σοΰ 
μπα/.ώιη τό φόρεμά σου κα! νά σοΰ ράώη τά κουμ
πιά τή; στολή; σου. Τά αφεντικά μου κύριον τό 
πρωί πηγαίνουν εΐ; τήν έξοχή καί Οα μείνουν ϊξω 
δλην τήν ημέραν.

Ή αγαπημένη σου 
Μαριγούλα

Υ. Γ. Πότε Οά σοΰ μεγαλώσουν τόν μισθόν διά 
νά γείνω κι’έγώ κυρία Ν. Γιαννοποϊλου ;

— Χωρίς άλλο θά έχει βάλει άλλ ’ άντ ’ 
άλλων τά όνόματας παρατηρεί ό φανός.

— Τό βρήκες· άφησέ με όμω; νά σού 
διαβάσω καί τό δεύτερον. Ή επιγραφή 
είναι :

Νίκον Γιαννόπουλον
αστυνομικόν κλητήρα ’Αστυνομίαν

Ακούσε :
Φίλε Γιάννη

Βθ6 γράφω νά σοΰ ευχηθώ καλά Χριστούγεννα.
Ή φίλη σου 

Μαριγώ
Υ. Γ. Βρήκα κάποιον, καΰμένε Γιάννη, -οϋ τΰν 

αγαπώ περισσότερον άπό 'σε’να, διότι πέρνει με-α- 
Λητερον μισθόν. Κάμε μου τήν χάριν μήν πέραση; 
άλλην φοράν άπό το επίτι καί σου υπόσχομαι ν· σ' 
αγαπώ σαν αδελφή.

Κάποιο; όμω; ήρχετο πάλιν. Ήτο ή 
Μαριγούλα. Τά δάκρυα έτρεχαν ποτάμι 
άπό τά εύμορφα ματάκια τη: καί τά σκού- 
πιζεν όλο ένα μέ τήν άκρη τή; ποδιάς τη;. 
Είχε καταλάβει τό λάθος τη; καί έψιθυ- 
ριζε μόνη τη; παραπονετικά;

— Γί θά κάμω τώρα ; Κτύπησαν οί 
άναθεματισμένοι τό κουδούνι τής τραπε
ζαρία; τόσω δυνατά τήν ώρα πού έβαζα 
τά γράμματα στό φάκελλο πού άπό τήν 
σαστισούρα μου δέν ήξευρα τί έκαμνα. 
Είμαι σίγουρη πώς τ’άνακάτεψα· ό Νί
κος δέν θά μπορέση ποτέ νά καταλάβη τό 
λάθος καί θά μέ άφήση χωρίς νά τόν ΐδώ 
ποιά.

Καί τάλεγε τόσω παθητικά καί έκ*/ ε 
με τόσην χάριν ώστε την 'πόνεσε ή · αρ- 
οιά μου μά τί ήμπορούσα νά τής κάμω ; 
Και ό φανός άκόμη τήν λυπήθηκε καί γιά 
τούτο, έχλώμιανε το φώς του.

Ηλθε ποιό κοντά τότε ή Μαριγούλα 
καί έόοκίμασε νά βάλη τό χέρι μέσα στήν 
οπήν- μά πού τό χωρούσε ! Εί; τήν άπελ- 
πισίαν τη; έδοκίμασε νά τραβήξη τήν θυ
ρίδα, καί, πρός μεγάλη·/ τη; έκπληξιν, 
παρετήρησεν ότι άνοιξε χωρίς δυσκολίαν. 
Δεν χάνει καιρόν· σκύβει άμέσως τό κεφάλι 
τη; και πέρνει άπο μέσα τά δύο τη; γράμ
ματα—δέν ήσαν άλλα. Έκεϊ όμως πού 
εσκ.υβεν, έπάγωσεν άπό τόν φόβον τη; δι
ότι έννοιωσεν έξαφνα ένα χέρι νά τήν 
τραβά άπο πίσω. Ήτο αστυνομικό; κλη- 
τηρ, ό όποιος έπλησίασε σιγά σιγά χωρίς 
νά τον έννοήσωμεν.

— Πολύ φοβούμαι κορίτσι μου είπε μέ 
την αυσ ήραν φωνήν τού νόμου, ότι γι ’ 
αύτό πού έκαμε; θά πέραση; τήν βραδεία 
σου στό φρέσκο.

ΊΙ Μαριγώ έτόλμησενά σηκώση τά μά-

έπιασε
τια τη; επάνω του.

— Μπά, ό Νίκος, έκαμε, καί 
τά γέλοια.

— Βρε ή Μαριγούλα ! Τί ζητάς έδώ 
μέσα ;

Γρήγορα γρήγορα τότε εκείνη σχίζει μέ 
την γυναικεία·/ έζυπνάοα τη; τόν φάκελ- 
λον καί τοΰ δίδει το γράμμα.

— Νά πού γίνομαι μόνη μου διανομεύς, 
τοΰ λέγει. Δέν ξεύρει; κ.αϋμένε έβαλα το 
δικό σου γράμμα εί; τόν φάκελλον τή; 
μάνας μου.

Ό Νίκο; τό χάψε, διάβασε το γράμ
μα, έστριψε το μουστάκι του καί μέ φωνήν 
ολως διάφορον εκείνη; του νομού:

— Μά άφοΰ είναι έτσι αλλάζει τό 
πράγμα. Τόρα βέβαια δέν θά σέ παω στήν 
κατώγα. Έχεις κανένα μεζεδάκο ;

Ό πληρεξούσιος
Κίρις

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕ-Να ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Λ/εσ ' στήν άχνόφεγγη βραδιά 
Πέφτει ψιΛό ψιΛό τό jion 
Γύρω στήν έρμε; Λαγκαδιά 
Στρώνοντας εάτασπρο σεντόνι.

Ούτε πο-Λιοΰ γροικάς ΛαΛιά, 
Οϋτ ' ένα βέΛασμα προβάτου 
Μες χι άπΛωμένη σγαΛιά 
Eiv ' sz/F ό.έόγυρα Οατάτου.

Μά ζάφνω πέρ ’ άπ ’ τό βουνό 
ΓΛυχός σήμαντρου άχός γροιχιέται 
Ώσάχ βαθιά άπ ’ τόν ονραχό 

Μέσα στή νύχτα νά σχορπιέται.

Κι άντι.Ια,Ιεΐ τερπνά τερπνά 
Γύρτα στην άφωνη την π.Ιάση 
Και τό χωριό γΛυχοί,νπνφ
Την άγιαν ήρέρα νά γιορτάση.

ΕΙΣ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜ1ΔΟΣ
ΤΟΥ Κ ΑΑΙΤΕΧΝΌΥ ΒΡΟΥΤΟΥ

"Ετσι ά.Ιαφρόστο.Ιη, γοργή πού πά,τ, ο> Κυνηγήτρα ; 
Τησ Άρχαόίαι; παραίτησες τη άασωρένη χώρα.
Και τρέχεις τοϋ Ίππο.Ιΰτου σου νά .Ιάβφ: τ’ άγια δώρα. 
Ώ σχέπη τών άγνώιν, ιών άγρ ριών, ώ χατα.έύιρα ;

Tin παρθενιαι άγριόχριτε στά Ό.ίύμπια ρέσα φύτρα, 
Ή τών βουνών βασί.άσσα ποϋ Λάμπεις τοζοφόρα, 
ΖηΛεύω αϋτά ποϋ άγνάντε\ε σϊ μιά άστόχαστη ώρα 
Την αστραπή της γύμνιας σου, την άχαρδη ίχδιχήτρα !

Ά.Ι.Γ όμως χρυφανοίγοντας, Λευχή σάν τό φεγγάρι, 
Τά χείΛη που μοσχοβο.Ιοϋν άπό τήν άμβροσία,
Λές'. — «.Τής νίητοϋς άθάνατην ίπ.Ιασ' εμένα ή χάρι

Κάτου άπ' τον ισχίο τοΰ ίεροϋ δέντρου στήν ΌρτυγΙα
Μά τώρα χι' Λ.Ι.Ιη μιά φορά στό εϋγενιχό Λιθάρι
Ό νέος τεχνίτης μ ’ επΛασε μέ νέαν αθανασία !»

Κ· LIaaamas

τα XHSToirm τοτ ιιααργπόϊ

>Έξη νταβελόινης τοΰ Μολιέοου παρα
βαλλόμενος πρός τόν ή:ωά μας, τόν 
κύρΙΙαφνούτιον,αξιόλογα ήδυνατο νά 

θεωρηθή ώς ή μάλλον γενναιόοωρ ςΰταρξις 
τών δύω ήυισφαιρίων Προς τον Τάννερ οε 
καίΣούκην συγκρινόμενος δ κυρΙΙαφνούτιος, 
δέν ήτο δύσκολον να τού; διαμφισβητήση, 
άν μή τά ποωτεΐα, τήν συναδελφότητα 
τούλαχιστον. Ένήστε-.ε διαρκώς δ άθλιος. 
Έάν ίπεχείρει καί αύτός, κατά τήν σή
μερον κρατούσαν μννίαν τών λογιών μας, 
νά έκδώοη κάνέ< ήμιρολόγιον, άφεύκ·ω: 
θά έβλέπομεν νά σημηοΐ έν τώ μηνολογίω 
μετά το Ονομα έκαστου άγιου τήν λέξιν : 
νηστε-α. Ίσως μετά πολλού κόπου θά 
έξηρει τό Πάσχα καϊ τά Χοιστούγεννα.

Καί πρός επίμετρο·/ ήιο καί νυμφευμέ
νος. Ή γυναικούλα το·> καϊ τά τέσσερα του 
παιδιά, έάν ήιωτώ/το, θά έλυον το πρό
βλημα τής ζωής. Έζων χωρίς νά έξοδευ- 
ουν. Έν τούτοι; έτρωγαν. Τό ζήτημα εί
ναι τό τί έτρωγαν περισσότερόν : Ψωμί 
ή ξύλο. Εάν πιστεύσωμεν τους γείτονας, 
θά παραδεχθώμιν τό δεύτερον.

Καί δ άθλιο; ήτο πλούσιο;. Τά παιδιά 
του ήτο πολύ όπίσω εΐ; τήν πραγματο
γνωσίαν. Δέν ειχον ιδέαν, ούτε τοΰ κρέα- 
το;, οΰτε τών όιπρίων, ούτε τοΰ τυρού... 
απολύτως ούδενός φαγώσιμου ! Μό ον τά 
τρία, μεγιλείτερα διηγούνται ότι ειχ ν 
ΐδεΐ ποτέ γάλα... νά σ·άζη άπο το βυζί 
τής μάννας τους μετά τό θήλασμα τού 
^ΐκροτέρου αδελφού των !

Την παραμονήν τών Χριστουγέννων, ή 
δυστυχισμένη ή γυναίκα του, άπό πρωίας 
έκαμε τήν προσευχή τη; εί; τήν Μεγαλό- 
χαρί διά νά τήν φωτίση νά εύρη μέσο νά 
μαλαξη τήν καρδιά του άνδρό; της. Καί 
προ; στιγμήν ένόμ.σεν οτι το ευρε το μέ
σον αύτό.

Έκάλεσε τά τρία μικρά τη; και τά 
συνεβούλευσε, τό μεσημέρι πού θά έλθη δ 
πατέρ-; τους νά πάνε κοντά του ήτυχα, 
ήσυχα και νά τού πώνι "τά Χριστούγεννα.

— Καϊ άν μά; δείρη, καλέ μάννα ;
— Έννοια σας κ' είναι καλός δ πατέ

ρας σας. είπεν ή κακομοιριασμένη καϊ 

στραφεΐσα άπέμαξε τού; οφθαλμούς της.

Τό μεσημέρι άφοΰ έφαγαν —άς πούμε 
ότι εμαγαν—τά τρία μικρά, οειλά-όειλά 
έπλησίασαν τόν πατέρα τους καί μέ μισο- 
σβυσμένη φωνή τόν ήρώτησαν :

— Νά σοΰ πούμε, καλέ πατέρα, τά 
Χριστούγεννα ;

Ό πατέρας άφοΰ έπί στιγμήν έσκέφθη 
δ:ι τό πράγμα είναι άνεξοδον.

— ΙΙές τέ τα, είπε.
— Τά τρία μικρά, χοροπηδώντα σχε

δόν, ήοχισαν νά τά Λένε.
Ό πατέρας, άγνωστον πώς καϊ διατί, 

συνεκίνήθη τόσον άπό τήν θέαν τών ψαλ- 
λόντων τέκ·ων του, ώστε μετά το τέλος 
τών Χριστουγέννων έδοικεν εις έκαστον 
μικρόν άπο ένα εΐκοσαλεπτον νίκελ.

Φχντάζεται χαθένας τήν χαράν τών μ. - 
κρών.

-*·

Δέν εϊχχν παρέλθεε ολίγα δευτερόλε
πτα καί δ πατέρας έφανη συνοφρυωμένος.

— Γιά έλάτε 'δώ, είπε πρός τά παι
διά του.

Τα παιδιά ανύποπτα προσήλθον.
— Είδατε τί καλόν πατέρα ποϋ έχετε, 

τούς είπε. Τώρα νά ΐδοϋμε άν είστε καί 
σεϊ; καλά παιδιά.

Τήν μ.ητέρα ήοχισαν νά τήν τρών ’ τά 
φειδία.

— Σήμερα τέ πρωί, έξηκολούθησεν δ 
πατέρας, έσυμφώ ησα ενα γάλλο γιά τά 
Χριστούγεννα καϊ μού λείπουν άκόμ.η πέντ ' 
έ'ξη δεκάρες γιά -ά τον πάρω. Όποιο; 
άπό σάς θέλει νά φάη αύριο γάλλο, ά; 
αοΰ δώιη άπό τά λεπτά του νά τον πάρω.

— Έγώ ! έγώ ! έφώναξαν τά μικρά 
έν χαρά, χαίροντα οτι θά αξιωθούν καί 
αύτά να φάνε γάλλο·/ καϊ έδωκαν πρό; τόν 
πατέρα τά είκοσάλεπτά τους.

■Si-

Μετά ήμίσειαν ώραν δ πατέρας έπέ- 
στρεψεν έκ τή; άγοράς κρατών ένα κεφα- 
λάκι αρνίσιο άξια; πεντήκοντα λεπτών.

— Ό γάλλος ήτανε πολύ μεγάλος, εί
πε, και έπήρα μ-όνον τό κεφάλι του !

Τήν έπαύριον τά μικρά διεβεβαίουν 
μεθ’όρκου εί; τήν γειτονιάν, ότι αυτά, δ 
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πατέρας τους, ή μάννα τους, όλοι τους, 
έφαγαν ένα κεφάλι γάλλου δλόκ/.ηρον !

Nik· I Aaskaphs

------ ass-------
ΔΙΌ ΑΚΤΙΝΕΣ

ΧρυσοΛά/ιπούνε στό νοϋ μου 
Ζϋο άχτϊνες μαγικοί 

καί στά βάθη τοΰ ματιοΰ μου 
φαίνονται σάν θεϊχαί.

Μιά '(.εφεύγει άπό ήΛω 
ποϋ έθάμβωσε τήν γή 

χαί χρεμιέται στήν ϋφή.Εο, 
γιά νά χάμτ) αυτήν νιι ζρ.

ΆΛΛη φέγγει εχ Λαμπτήρος 
χρυσαφένιου, φυΛαχτοϋ, 

άνθρωπότυτος φωστήρας, 
έχπαγ.Ιι υ χαί θαμπωτοΰ.

Καί τάς δαό μαζί νά Λάμπουν 
ώνεΐ( εύθην ένα χρόνον,

χι’ έτσι μέσ" τόν χόσμον ιάμπο,,ν- 
χαί νά στήσουν μέγαν θρόνον.

Ο θαμβώσας τήν γην ήΛιος 
είνε ό ήΛιος τοϋ Χριστού 

χι' ό Λαμπτήρ δ χρυσαφένιος 
ή Λαμπιις τοϋ ποιητοΰ.

Β Κ.ΥΡ8ΛΛ·»

Νέος Μεςςιας

(Μία προφ/,τεία)
ήν ώραν έκείνην δ ήλιο; έίυε μεγα— 
λοπρεπώς όπισθεν τών ορέων τής Κο
ρινθία; περικυκλωμένο; ύπό φλέγόμε

νων νεφών.
Από τών προπυλαίων τής Ακροπο- 

λεω; παρετηροΰμεν μ ’ ένα φίλο·, μ.ου το 
μεγαλοπρεπές τή; δύσεω; θέαμα. Όλους 
τους μεγάλους άνδρα; τού κόσμου, όλας 
τάς κορυφάς τοΰ πνεύματος ένεθυμήθημευ 
την στιγμήν εκείνην. Ό δύων ήλιος έσυμ-
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