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ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Χαΐρε, βασιλις των εορτών, καί κορωνις τών πανη- 

γυρεων ! Χαΐρε, άνθοστεφής καί χαρμόσυνος ήμέοα 
ιητις έπιτελλεις ροδοβαφής, ζωηρά, χαοιδώτις, άγ- 
γελλουσα τώ συμπαντι τήν καταπάτησιν τοΰ ψεύδους 
και τήν άνάστασιν τής αλήθειας ! Χαΐρε, αύρα μυρό- 
εσσα, ή’τις έπιπνεουσα μέσω τών άνθοβοιθών κλώνων 
τής αμυγδαλής καί τών καλλιμόρφων και δροσερών 
άνθέων τοϋ άγροϋ, φέρεις εις τά ώτά μας μελωδικόν, 
ως το ι^σμα τής αίμύλου άηδόνος, δροσεοόν ώς τό 
διαυγές νάμα τοΰ μινυρίζοντας ρυακίου, μυρόεν, ώς 
το άρωμα τοϋ ρόδου, τό γλυκύ, ύψηλόν, χαρμόσυνον 
άγγελμα :

ΧΡΙΣΤΟΣ ανεςτη /
Τ’ άνθη, τά φυτά, ό άνθρωπος, τά πτηνά, ή φύσις 

τέλος συμπασα άγάλλεται, σκιρτίρ. μεθύσκεται έπί 
τώ εύφροσυνω τούτω άκούσματι, καί δύναταί τις νά 
είπη ότι καί το μάλλον άσηιιον καί άοσαον άνθόλ- 
λιον, ύπενδυεται τήν ημέραν ταύτην έορτάσιμον ιχυ- 
ροβόλον στολήν, ότι καί τό ήττον μελωδικόν πτηνόν 
εκβάλλει πρωτοφανείς δι’ αύτό μελωδικωτάτους 
λαρυγγισμούς, οτι καί ό μάλλον πεπωρωυ,ένος καί 
έν τή δυσωδει ΐλύϊ τής ύλης κυλιόμενος άνθρωπος, 
αισθάνεται κάτι τι, άνεξηγήτους έν τή καρδία του 
παλμούς, αισθάνεται τήν ψυχήν του φερου,ένην εις τά 
διανθή καί κατάφυτα τοπία τής άληθείας καί τον 
πόδα του άκουσίως καί ώς ύπό ενστίκτου τίνος δι- 
ευθυνόμενον εις τούς καταφωτίστους καί μεγάλο 
ποεπεΐς έν τή άπλότητί των, οίκους τοϋ Κυρίου Σ

ΧΡΙΣΤΟΣ τςκγξςςτή: !
Μυριάδες στομάτων ήδέως τό έπαναλαμβάνουσιν’ 

χιλιάδες καλλικελάδων πτηνών τό ψάλλουσΓ μυριό- 
γδούποι πυροβολισμοί τό άντιλαλοϋσι!

Καλώς ποιήσασα ή εκκλησία, ώρισε νά έορτάζη- 
ται ή λαμπρότερα τών εορτών, τήν γελόεσσαν ταύ
την έποχήν τοΰ έτους, τήν αρχήν τοΰ έ'αρος, δτε 
ή φύσις σύμπασα άπεκδυομένη τόν βαούν τοϋ χει- 
μώνος μανδύαν, έςέρχεται τής χειμέριας νάρκης 
ζωηρά, ευχαρις, μειδιώσα, ώς άφρογένεια καί ά,νε- 

μόπους Νηρηϊς, τελοϋσα καί αυτή, ούτως είπεϊν, τήν 
ανάστασεν της.

Παντού κίνησις, ζωηρότης, χαρά ! Έν ταϊς όδοϊς, 
έν ταϊς έκκλησίαις, έν ταϊς οΐκογενείαις ! Έν τώ 
μελάθρω τοΰ πλουσίου, έν τή καλύβή τοϋ πτωχοΰ ! 
Έν ταϊς πόλεσιν, έν τοϊς χωρίοις ! Έν τή ξηρή, έν τή 
θαλάσση ! Καί παντού τέλος όπου ζωή, όπου πνεύ
μα, όπου ύλη, μία μόνη μελίρρυτος φράσις ακούεται:

χριστός ανεςτη;
Εις μόνος γλυκύθυμος καί κοϋφος κρότος άντηχεΐ: 
δ κρότος τοΰ άναστασίμου φιλήματος !

Ή κοοκόπεπλος Ήώς, ή αίδήμων αύτη νύμφη τοΰ 
ούοανοΰ, δειλή δειλή ποοβάλλουσα όπισθεν τής κορυ
φής τοΰ yeportoc Υμηττού, δίδει τό πρώτον άνας·ά- 
σιμον φίλημα είς τώ σύσκια δάση καί τάς κατα- 
©ύτους πεδιάδας — δίδει οίωνεί πό σύνθημα τής 
Άναστάσεως καί μετ’ αυτήν τά πάντα άκολουθοΰσι 
τό παοάδειγμά της ! Τοΰ βάτου τό κλωνίον κύπτει 
καί φιλεΐ τό διαυγές καί κελαρύζον τοΰ ρύακος ύδωρ’ 
αί ήδύμολποι άηδόνες έπί τών άνθισμένων τής .πα- 
σρα,ίιας κλώνων προσκαθήμεναι άνταλλασσουσιν, εν 
μέσω θελξιθύμων λαρυγγισμών, ήδέκ καί άνεμόεντα 
φιλήματα" τέλος τό πάν αισθάνεται τήν αγίαν καί 
κοσμοσώτειραν ταύτην ημέραν, τό πάν τήν υμνεί, 
τό παν τήν δοξάζει 1. . .

Μήπως δέν ώφειλον τά πλάσματα τής δημιουρ
γία; 8λα ν’ άναπέμπωσιν αίνους διά τήν νεκρανά- 
στασιν τοϋ Δημιουργού των ;

Ύπό τήν στέγην τής οικογενειακής εστίας, οπού 
ή αγάπη κυριαρχεί καί ή ευσέβεια βασιλεύει, εκεί, 
μόνον έκεϊ παοίσταται ή αληθής τής Άναστάσεως 
είκών.

’Εδώ, αφελή παιδία ένδεδυμένα τήν έορτάσιμον αύ- 
τφν ςολήν καί κρατούντα εις τάς χεϊρας τά κόκκινα 
αύγά καί τής -Ιαμπριάτικαίττων κον.Ι"ί·ρα^<.’ έκεϊ,κο
ρασίδες γελαςαί, έν διαρκεϊ κινήσει ευρισκόμενα', καί 
έπιτηοοΰσαι τήν όπτησιν τοΰ σονβ.Ιιζομενού άμνοϋ, 
υ.ετά χάριτος έπιφέρουσι διαφόρους παρατηρήσεις" πε
ραιτέρω,ευλαβείς γραϊαι καί αγαθά γερόντια άποβάλ- 
λοντα τό σοβαρόν καί σύνοφρύ τής όψεώς τρυ και α- 
ναλαμβάνοντα ύφος χάριεν καί νεάζον" δλον αύτο το 
οικογενειακόν μωσαϊκόν, τό εύθυμον, τό άόον, το 
χαομοσύνως δοχούμενον, νομίζεις ότι σοί λέγει :

ΧΡΙΣΤΟΣ JkITESTEE !
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*Όλοι αύτοί, νέοι καί γέροντες, γραϊαι καί κορα
σίδες, νομίζεις οτι έπαναλαμβάνούσι τού; τρυφερω- 
τάτους στίχους τοΰ μελιρρύτου Κύκνου τοΰ Βοσπό- 
ρου, τοΰ γλυκυτάτου Ταντκλίδου L

Είνε δ περιπαθεστερος αίνος 8ν ύπέμελψαν χείλη 
ποιητοΰ, διά τήν άνάστασιν τοΰ Σωτήοος.

Μυρισ ή οαφνη’ στους ναούς Χρίστος άνέυτη ψάλλουν· 
Χαράς τραγούδι’ αγάπη μοΟ, άρχ’νησε καί ψάλλε ί

Βλέπεις χορούς, βλέπεις φιλιά;
Ηλθε ή γλυκεία μας ΙΙασχαλιά !

Λουλούδια τής άνοίζεως στο μέτωπδν τους βάλλουν, 
Καί στό δικό σου βάλε·

Χρίστος άνέστη ! .. για νά ιδώ τί θά με πής καί τώρα· 
Ο έν Χριστφ μας άσπασμος ίκ. τρίτου δέν θά γένη ;

Στάσου μή ιοεύγης τό φιλί. 
Στάσου μαριόλικο πουλί ! 

Στά χείλη μου ή ιοιλιχή ψυχή μου. τά πορφόρα
Χειλάκια σου προσμένει.

Βλεπεις χαραίς · ΆχοΒς φωναίς : Δ·.έ τά παιδιά τάξένα, 
Εδώ ζ’ έκει εις τήν αύλήν τής εκκλησίας φιλιούνται.

Έ πασχαλιά δέν σέ κινεί : 
Και σύ δέν είσαι γριστιανή ;V’ » · >xu ενηστευσα τοσον καιρό, και τώρα οι εσενα
Τά μέλη μου κλονοΰνται.

Φέρε τά κόκκινα τ’ αύγά κ’έλα νά χτυπηθούμε"
Ενα φιλί άν νικηθής, στοΰ γελοίου τό λακκάκι.

Πέσ’ άπό κάτω μ'ε τ’ αύγό. · .
Ιδού, σ’ έτσάκισα έγώ I

Ω, ώ, τήν συμφωνίαν μας λοιπόν νά μή ξεχνούμε !
Δός, δός με τό ιοιλάχι.

Χαΐρε, περιλαμπής ήμερα τής παγκοσμίου άγάπης ! 
Χαΐρε, ένδοξος καί περιφανής νίκη τής ΆλιςΟεεχς -

θύρσε;

ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΤΟΥ ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΟΥ

Άν τις, κατά τήν πρωίαν τοΰ μεγάλου Σαββάτου 
τοΰ έτους 18.., διήρχετο προ τής κατά τήν συνοι
κίαν Μεταξουργείου και μακράν πάσης οικίας κειμέ 
νης μάνδρας τοΰ κ. Φ. καί έβλεπε τετρακτύα παί
δων, ομηλίκων σχεδόν, οκλαστί καθημένων πέριξ 
ούχί μικρού ποσοΰ χάλκινων κερματίων, αμέσως 
ήθελε συλλάβει ύπονοίας περί τε τοΰ ποιου τών 
παίδων καί τής προελεόσεως τών χρημάτων, πλήν 
άν έρριπτε τό βλέμμα περαιτέρω τοΰ ομίλου, θά 
συνήντα θρύμματα νεωστ'ι θραυσθέντος «ουζζ.πίίρα, 
κα'ι άν μή κοινοΰ νοός έστερεΐτο, εύθύς ήθελεν εννοή
σει, ότι δ πρό τών παίδων σωρός ήτο προϊόν πολυ
χρονίου μαζώματος.

Άλλά τίνες οί παΐδες ουτοι ;
'Ο Νάσσος, Μήτσος, Κότσος καί Γιάννης, φίλοι πα

λαιοί, ομότεχνοι και γείτονες, έν ένί καί τώ αύτφ έρ- 
γοστασίω εργαζόμενοι είχον σχηματίσει τήν λεγομέ- 
νην κοάάιχγάλ·, ής τό καταστατικόν συνωψίζετο έν 
τοϊς έζής ; Μάζωμα άρκετοΰ ποσοΰ χρημάτων καί 
καταφάγωμα αύτοΰ έν μιη καί μόνη ημέρ^. Ουτω, 
μετά τήν δείλην τής Καθαράς Δευτέρας, καθ’ ήν έξην- 
έψησαν καί τόν τελευταΐον δβολόν τοΰ έπί τριακον- 

θήμερον συναζόμενου ποσοΰ, άπεφάσισαν όπως, διαρ- 
κούσης τής μεγάλης Τεσσαρακοστής, καταθετωσι 
κατά Κυριακήν, παρ' ένί έξ αύτών δεκάρας τινας καί 
έκ τοΰ συνα/θησομένου ποσοΰ άγοράσωσι κατά την 
Μεγάλην Εβδομάδα τά απαραίτητα πυροτεχνήματα.

Ώς ταμίας τής ζ<;./.ώ/;·ιικ είχεν έκλεχθή ο Νάσσος, 
8ν οίλοιποι άνεγνώριζον ώ; φι-Λτιαο και τίμιο -ια/'Ίί. 
Ουτος λοιπόν, κατά τήν πρωίαν τοΰ μεγάλου Σαβ
βάτου παραλκβώ τούς φίλους αύτοΰ μετεβη είς την 
ρηθεΐσαν μάνδραν ΐνα έν ήσυχίγ και έπισημοτητι κα- 
ταθραύσωσι τό πήλινον χρηματοκιΰώτιόν των καί 
συσκεφθώσι περί τής καταλληλότερα; άγοράς τών 
πυροτεχνημάτων.

Μετά τήν υπό τοΰ ταμίου καταμετρησιν τών χρη- 
ιαάτων ;

— Πόσα είνε ; ήρώτησεν ό Μήτσος.
— Δέκα έννιά καί δέκα, άπεκρίθη δ Νάσσος
--- Μόνον ;
— Τόσα μοΰ ’δώσατε, τόσα είναι.

Και τί λέτε νά πάρουμε περισσότερα, είπεν ο 
Γιάννης, ρουκέτες, τράκες ή τρακατρούκες ;

— Τράκες!
— 'Ρουκέτες !
— ’Όχι, τρακατρούκες, είπεν δ Νάσσος, έχουν πΐό 

γούστο.
— Άς είναι τρακατρούκες, εϊπον οί λοιποί.
— Καί πότε θά τής πάρης ; ήρώτησεν ο Κοτσος
— Νά, τώρα σέ 'λίγο.
— Κύτταξε μή σέ γελάσουν.
— ’Έννοια σας '
— Αί'! καί δέν πααε ! έοώνησεν δ Μήτσος.
— Ναί, ναι ! είπον οι λοιποί μι? φωνή και ηγερ- 

θησαν.
— Γι’ ακούσε ’δώ, είπεν δ Γιάννης, ποΰ θα σ’ αν

ταμώσουμε ;
— Τ’ απόγευμα, σπήτι μου !
— Καλώ !
Είπον, καί ό μέν Νάσσος διηυθύνθη πρός τό εργο

στάσιου γνωστού αύτώ πυροτεχνουργού, οί δε λοιποί 
τρεις, καπνίζοντες καί ?δοντες, έλαβον την πρός τα 
ΐ'δια άγουσαν.

X Λ

*
Ό Νάσσος, μονογενής υιός τοΰ πατρός του, παντο

πώλου τό έπάγγελμα, ήτο ηλικίας δέκα και έζ έτών, 
υψηλού άναστήματος. μεχ,αγχροινός την οψιν, εύρω
στος τό σώμα καί γλυκείας καί φαίδρας φυσιογνω
μίας έξ ής κατεφαίνετο, ώς έν κατόπτρφ, η άγαθο- 
της τής ψυχής αύτοΰ· Προ τριετίας σχεδόν, αποχω- 
οήσας τοΰ σχολείου, είχεν έπιδοθή μετά ;ηλου εις 
τήν επιπλοποιίαν έζ ής άπελάμβανε καθ’ εβδομάδά 
δέκα καί τέσσαρας δραχμάς, τάς πλειστας τών ο
ποίων έδιδεν, ώς καλός υιός, τοϊς γονεΰσιν αύτοΰ. Ο 
Νάσσος διά τοΰ ποάου καί γλυκέος χαρακτήρας του 
είχεν αποκτήσει τήν συμπάθειαν τών γνωρισαντων 
αύτόν καί ίδια τών συνομήλικων του, παρ οις πάν
τοτε κατείχε τά πρωτεία, καθότι πάντοτε οσάκις 
προύκειτο περί παιγνιδιού τίνος, αυτός ήτο ο αρχη
γός, περί έκδοομής τίνος, αύτός ήτο δ διοργανωτής 
καί διευθυντής καί ήδη, δτε έπρόκειτο περί τής συν- 
άξεως τών πρός αγοράν τών πυροτεχνημάτων αναγ- 
καιούντων χρημάτων, εις αύτόν κατεθεσαν τό χρήμα 
καί άνέθεσκν τήν αγοράν αύτών.

Είσελθών δ Νάσσος έν τώ έργοστασίφ τοΰ πυροτε
χνουργού,δπερ έχρησίμευε καί ώς κατοικία αύτοΰ, εγε- 
νετο μάρτυ; οΐκτοοτάτου θεάματος. Έν γωνίγ τίνΐ 
τοΰ δωματίου καί έπί άχυροπληθοΰς στρωμνής έκειτο 
δ δυστυχής πυροτεχνουργός, έχων τό πρόσωπον καί 
τάς χεΐρας κατακεκαυμένας έξ άναφλέξεως τών ύπ’ 
αύτοΰ κατασκευαζομένων πυροτεχν/μάτων" παρ’ αύ
τώ, ή γυνή αύτοΰ, λεχώ ούσα, ώλοφύρετο έπί τή 
δυστυχίιγ. τά δέ δύω μικρά αύτής, αναίσθητα τής 
έπιγενομένης συμφοράς, έπαιζον ρακένδυτα πρό τοΰ 
λίκνου τοΰ νεογεννηθέντος άδελφοΰ αύτών.

— Τί θέλεις παιδί μου ; ήρώτησεν ή γυνή τοΰ πυ
ροτεχνουργού τόν είσελθόντα Νάσσον.

— ’Ήθελα, ύπολαβών είπεν δ Νάσσος . . άλλ’ ή 
φωνή του διεκόπη έν τώ λάρυγγί του. ■

Είχεν εννοήσει τήν έπισυμβάσαν δυστυχίαν καί 
δέν έτόλμησε νά είπη τί έζήτει. Πώς νά εί'πη εις 
τούς δυστυχείς, ότι είχεν έλθει δι’ αγοράν πυροτε
χνημάτων, πώς νά εί'πη εις τόν δυστυχή έργάτην, 
ότι ήλθε ν’ άγοράση . . . δ,τϊ πλέον αύτός δέν είχε ’

— Λέγε, παιδί μου, τί θέλεις ; τώ είπεν έκ νέου 
ή λεχώ.

— Τίποτε, είπεν διστάζων δ Νάσσος.
— Ά ! κατάλαβα, είπεν ή γυνή, θά ήλθες διά 

πυροτεχνήματα.
'Ο Νάσσος έσιωπα
— ’Αν εί'χαμε, έξηκολούθησεν ή δυστυχής, θά 

είχαμε καί ψωμί γλά τήν Λαμπρή. Δεν βλεπεις, είπε 
δακρυουσα καί δεικνύουσα τόν κατακείμενον σύζυγόν 
της, σέ τί κατάστασι τόν έ'φεοαν άπό προχθές τά 
μπαρούτια. Τούλαχιστον νά ήμουν έγώ σέ θέσι νά 
δούλευα ! άλλά ποΰ ! μόλις τό προΛ σηκώθηκα απ’ 
τό κρεββώτι.

— Πότε, μάννα, θάρθή τό ψωμί άπό τό φούρνο, 
ποΰ είπες ; ήρώτησεν έν τών μικρών τής δυστυχούς 
μητρός.

— Τώρα, παιδί μου, σέ ’λίγο, είπεν ή μήτηρ καί 
άπέστρεψε τό πρόσωπον,ίνα μή τήν ί'δωσι κλαίουσκν 
τά μικρά της.

— Μά ’μεϊς, πεινάμε, είπον τά μικρά.
Οί δφθαλμοί τοΰ Νάσσου έπληρώθησαν δακρύων. 

Έσκέφθη έπί στιγμήν καί είτα άνεχώρησε δρομαίος.

Μετά ήμίσειαν ώραν έπέστρεψεν δ Νάσσος κομίζων 
μεθ’ έαυτοΰ τρεις μεγάλους άρτους, ήμισυ άρνίον καί 
τινα ώά κοκκινοβαφή.

Έπί τή θέα τών άρτων, τά δύο μικρά τής δυστυ
χούς μητρός ήρξαντο πηδώντκ έκ χαράς καί κρατούν
τα τάς χεΐρας,

— Νά, κυρά μου, είπεν δ Νάσσος καταθετών τό φορ- 
τίον του, μ’ αύτό ’μπορείτε νά περάστε τήν Λαμπρή’ 
νά, κι’ αύτά τά ’λίγα, είπεν έκβάλλων έκ τοΰ θυλα
κίου του τό ύπόλοιπον τών δέκα καί εννέα δραχμών, 
γΐά τά μικρά σας έξοδα Πιστεύω τήν άλλην ’βδο
μάδα, νά ’μπορέση νά πιάση δουλειά δ άνδρκς σου. 
’Αν πάλιν δέν ’μπόρεση, δέν χάνεται δ κόσμος.

— Ποιος σέ στέλλει, παιδί μου ; ήρώτησεν ή 
λεχώ.

Ό Νάσσος έσιώπα, είτα,
— Τ’ άφεντικό μου ! είπεν.
Έψεύσθη. Ήσχύνετο νά εΐπγ, ότι μικρός αύτός, 

τούς ήλέει τοιουτοτροπας.
— Ό θεός νά τοΰ δίνη ’μέραις !

— Πάντα έ'τσι τό κάνει αύταϊς τής ήμέραις.
— *Ας είναι καλά !
—■ ΑΓ! έχετε γειά, είπεν άναχωρών δ Νάσσος, 

καί Δευτέρα Τρίτη, θ-ΰ ζαναπεοάσω άπό’δώ.
— Σ’ τήν εύχή τοΰ Βεόύ κα τής Παναγίας, παι

δί μου !
τ *

Μ
— Αΐ! τά πήρες; ήρώτων τήν μεταμεσημβρίαν 

τόν Νάσσον οί σύντροφοί του.
— ’Όχι ! άπεκρίθη δ Νάσσος.
— Γίατί ;
— Γίατί . · . τάχασα τά λεπτά !
— “Ελα, άφησε τ’ άστεΐα !
— Τά έχασα, σάς λέω !
— ’Έλα τώρα, φερτά νά τά μοιράσουμε καί άφησε 

τ’ άστεΐα !
— Αί' ! δέν τόν ’ξέρεις τόν Νάσσο, είπεν δ Γιάν

νης, πάντα τέτοιος είναι, άστειεύεται.
— Δέν άστειεύομαι, σάς είπα! “Ηθελα νά τά 

κάνω περισσότερα, τά έπαιξα καί τάχασα !
— Αύτά δέν τ’ άκοΰμε μεΐς, είπεν δ Κότσος.
— Τί μάς νοιάζει ’μάς, σάν τάχασες σύ, προσέ- 

θεσεν δ Μήτσος.
— Δέν λέει καλλίτερα πώς τάφαγε, είπεν δ Γιάν

νης, παρά λέει οτι τάχασε !
— Εμένα δέν μέ 'νοιάζει, θέλω τόν παρά μου, 

είπεν δ Κότσος.
— Κ’ έγώ !
— Καί έγώ ! είπον οί δύο άλλοι.
— Καλά ! τήν άλλην εβδομάδα θά σάς τά δώσω.
— Ποιάν άλλην εβδομάδα ! τά θέλουμε σήμερα !
— Μά . . .
— Μά καί ξεμά, δέν έχει, θέλουμε τόν παρά μας, 

ποιος σοΰ είπε νά τον παίξης !
Ό Νάσσος σκεφθείς έπί στιγμήν,
— Σταθήτε, είπεν.
Εΐσήλθεν έν τή πτωχική του οικίιη καί μετ’ δλίγον 

έξήλθεν καί διένειμεν εί; τούς τρεις φίλους του δέκα 
καί πέντε φράγκα, άτινα είχεν οικονομήσει καί προ
ορίσει δι’ άγοράν πασχαλινού πανταλονιού.

Τήν επαύριον, ημέραν τής Άναστάσεως, δτε πάν- 
τες έχαιρον καί ήγάλλοντο, οί μέν Μήτσος, Κότσος 
καί Γιάννης έκειντο κλινήρεις, κατακαέντες τό πρό
σωπον έξ άναφλέξεως τής παρ’ αύτών προστριβομένης 
πυρίτιδας, δ δέ Νάσσος, καθήμενος παρά τόν σονβ^ι- 
ζόμεκοκ άμνόν τοΰ πατρός του καί παρατηρών τό 
παλαιόν πανταλόνιόν του, ηύχαριστεΐτο άναμιμνη- 
σκόμενος, ότι παρεσχε τόν άμνόν καί τά αύγά είς 
πτωχήν οικογένειαν.

<Τω άΐελφφ μου Σπύρω] Ν. I. Λάσχαρη?.

<
Τί τό πάντων δυσκολώτατον ; τό ΓνώΟι 

τόν- τί το εύκολωτερον ; τό συμ.βουλεύεεν άλ
λους.

— 'Η γυνή θέλουσα νά μείνη ενάρετος, δέν πρεπει 
νά λυπήται τάς χεΐρας της. ‘ «

Β. Ούγκώ.

Ή γυνή έπλάσθη διά ν’ άπατ?, άλλ’ εύκόλως 
άπατάται.

Σατωβριάνδος.
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Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

— Μά, έπί τέλους κύτταξέ με καί μ’ά φορά ’ςτά 
μάτια, Μαρία, δλο ράψιμο ! σύ δέν 'ξέρεις άλλο, παρά 
κλάμματα και δουλειά, ά ! και τά μανδήλια ίσα 
ίσα ’ςτήν ώρα θά τελειώσουν, άλλως τε δέν βιαζό- 
μεθκ δά καί τόσο διά τδ ταςεΐδι. — »

α'Εν τούτοις, κύριε Πέτρε, δέν μένει πλέον πολύς 
καιρός’ μιά φορά θά σημάνη καί ή ώρα τοΰ χωρισμού 
καί θέλω νά είμαι έτοιμη.»

«Τί ψυχρά ποϋ τδ λέγεις, Μαρία — δέν θά βρα- 
δύνή ό χωρισμός· συ δέν σκέπτεσαι διόλου, ότι μέ 
τήν άναχώρησίν σου, δλα έδώ θά αλλάζουν, οτι ή 
ηλιακή ,λάμψις μας ....

Ή νέα κόρη άφήκε νά πέση ή χειρ της μέ τδ κέν 
τημα καί προσέβλεψε θλιβερώς τδν δμιλοΰντα νέον.

— Έγώ ήλιακή λάμψις, κύριε Πέτρε ! Τί σκληρά 
ποΰ είρωνευεσθε, πώς νά τδ πιστεύσω αύτό ; Ή πρδς 
εμέ άγαθότη; της αδελφές σας, τή; εύγενοΰς μου φί
λης· Σοφίας — αύτήν ώνόμαζον ήλιακή x λάμψιν, άλλά 
δ βίος μου, κύριε Πέτρε— καί διεκόπτετο ή φωνή 
της ώς ύπ’ άλγηδόνος — μόνον σκιάν δύναται νά 
ρίπτγ] — όχι, μη μέ κυττάζετε μέ τόσην άπορίαν — 
μόνον δ οίκτος δμιλεΐ τοιουτοτρόπως.

— Τί οίκτος, Μαρία ! Δι’ δλον τδν κόσμον αύτδ 
ποτέ. Άκουσόν με. Διάφορον αίσθημα μέ συνταράτ- 
τει — πλήν δέν θέλω νά σέ βασανίζω μέ την περι
γραφήν τοΰ αισθήματος μου, ήθελα μόνον νά σοϋ 
υπενθυμίσω τά παιδικά μας έτη, τά χρυσά εκείνα 
έτη, καθ’ ά δ ζωηρδς καί άγριος πκϊς ήγάπα καί 
έφύλκττε την τρυφεράν καί άγαπητήν μικράν κόρην — 
’Ενθυμείσαι, Μαρία, τί μου είπες εί; τδ παιγνίδι μΐά 
φορά ; «Δεν θέλω νά είμαι πριγγίπισσά σου' πρώτα 
πρέπει νά παίξωμεν τους λγστάς καί τούς στρατιώ 
τα:, πρώτα πρεπει νά μέ κυριεύσγς" ά, έτσι εύκολα, 
εύκολα δέν άφίνω νά μέ πάρης.

Έλαφρδν μειδίαμα έδωκε πρδς στιγμήν ζωήν είς 
τήν ώχράν τής κόρης δψιν" «Μαρία, έξηκολούθησεν δ 
νέος, άπδ τής θελκτική; καί αγνή; εκείνης ηλικίας 
φέρω την εικόνα σου έντδς τοϋ στήθους μου. Πάν
τοτε με συνόδευε, καί έν τφ Πανεπιστημίω και έν 
τή ξένη άκόμη. Ήδη, δτε έτελείωσα τάς έξετάσεις, 
έπιστρεψας τήν ευρίσκω είς τδν οίκον τής αδελφή; 
μου, μόνην, μελαγχολικήν καί ορφανήν, νά πενθή 
υπαοξιν, ήν δ άνηλεής θάνατος τή άφήρπασεν. 'Ολο 
κλήρους εβδομάδα; διήλθον πλησίον της καί ένεκα 
τής άγαθότητός της, τοϋ άγνοΰ καί φρονίμου ήθους 
της, δλα τα παλαιά εκείνα αισθήματα άνέβλυσαν 
πάλιν είς τήν καρδίαν μου καί δ παιδικός έ'ρω; μετε- 
βλήθη είς αληθή ανδρικόν — τρέμεις, Μαρία, κλαί
εις, με άγαπής, — ώ, μ'δνον αύτήν τήν λέξιν, αυτήν 
καί μόνην.»

— ’Αφήσατε με, κύριε Πέτρε, σας παρακαλώ, σάς 
έζορκίζω — γνωρίζωοτι μέοίκτείρετε «άλλά» — καί 
καθιστώσα σθεναράν τήν φωνήν της— «μή με θεω· 
ρήτε ώς πείσμονα, ούδέ ώς αλαζόνα — δέν άφίεμαι, 
σείς δ ίδιος τδ υπενθυμίσατε προ δλίγου, τόσον εύ- 
κόλως ούτε νά αγαπηθώ, ούτε νά άρπασθώ —αι
σθάνομαι οτι πρώτον πρέπει νά άποδειχθώ άνταξία 
ύμών, πρεπει ή πρός με συμπάθεια σας νά δοκιμασθή 

όπως μή άπατηθήτε καί ύστερον μετανοήσητε. ΤώρΖ 
μοί φαίνεται, ότι όλα έκ τύχης έπήλθον.—»
— «Είπε καλήτερα έκ τοΰ πεπρωμένου, Μαρία,» ύπο- 

λαβών ειπεν δ νέος, όστις πλησιάσας έλαβε τάς χεί- 
ράς της καί τάς έθλιψεν έντδς τής ίδικής του — 

ήτ° δυνατόν νά γίνγ άλλως ; δέν έρωτας τήν 
άδελφήν μου, ήτις άπδ πολλοΰ γνωρίζει τδν πόνον 
τής ψυχής μου ; Περίμενε νά τήν φέρω έδώ διά νά 
σοϋ βγάλη αύτάς τάς ιδέας. Μαρία, ένα λεπτό και 
έφθασα — μή φύγη; ! θά τήν φέρω διά νά μέ βοη- 
θήσν) νά κυριεύσω τό φρουρίου. ·

Ή νέα κόρη έβυθίσθη είς σκέψεις βαθείας" άφήκε 
τήν έργασίαν της καί μέ ρεμβώδες βλέμμα εβλεπε 
πρδς τά κάτω. Ήσαν άρκ, άληθή όσα τή έλεγεν ; 
Τήν ήγάπα τφ όντι; Τής τδ είπε μέ τήν αύτήν παι
δικήν έγ,κάρδιον φωνήν, ήν ουδέποτε θά λησμονήση. 
Πέτρος, έψιθύρισεν άφηρημενη και ρεμβαζουσα — 
« Κυρία Πέτρου Φωτιάδου, — Κυρία Μαρία Φωτια- 
δου, ώ, δποία άφατος εύτυχία !» Καί μηχανικώς ά- 
ναλαβοϋσα τδ μανδύλιον εκεντησεν επ αυτοΰ νεα 
γράμματα. φύγετε απ’ έμοϋ σκέψεις, εφωνησε ζω- 
ηρώς, φύγετε — θέλω νά έργασθώ — το γλυκυ τοΰτο 
δηλητήριου δέν πρέπει νά χύνηται είς τήν καρδίαν 
μου. — Μόνον οίκτον έχει πρός με’ πώς ήμπορεϊ μια 
πτωχή παιδαγωγός ήτις ζητεί τύχην είς τα ζενα, να 
δεσμεύσ/) ένα πλούσιον, πεπαιδευμένου νεον — αυτα 
έζωγράφισεν είς τήν φαντασίαν της ή Σόφια. Άλλ’εγω 
θά μείνω σταθερά, άμετάθετός’ 
θ' ............. -f ί

., άμετκΰετος’ αύριον χωρίς άλλο 
έξω μακρυά είς τδν κόσμον, άφανής, 
άνδρεία καί γενναία — » καί δά- 

τούς οφθαλμούς της, τδ δέ

θά φύγω — ναι, 
πρέπει νά είμαι 
κρύα πικρά κατέκλυζον 
μανδύλιον έπεσεν έκ τών χειρών της . .

« Ελα, αδελφή μου», άντηχησεν εις την θυραν, 
«έλα πρδς τήν Μαρίαν σου, καί είπε της, οτι δέν τήν 
άφίνομεν νά φυγή, είπε της ποσον θερμώς και εγκαρ- 
δίως τήν άγαπώ !»

— *Ώ καί σύ, καϋμένε, πώς φωνάζεις έτσι», έφώ
νησεν ή νεαρά ξανθή πανούργως «δι αυτό με εφω- 
ναςες έδώ καί άφησα τά παιδιά μου, έμενα πολλά- 
κις μοί είπεν ήδη ή αυστηρά κόρη, οτι δεν εχει διο- 
λόυ διχθεσιν νά ύπανδρευθή .... πτωχή δρφανη, 
άκριβή ©ίλη . . . προτια^ νά είνε δυστυχής, νά κάμνη 
τους άλλους ευτυχείς > 
τρέχε κατόπιν της κρυφίως, 
τρικυμίας καθ’ δδδν καί < 
γιον σπεϋσε πρδς σωτηρίαν 
ότι μετημφιεσμένοι λγισται 
τρου, καί εί 
τδν άποκτή; 
νά τδ κάμνις ! 
ζώμεν είι 
τών

καί νά φεύγη είς τά πελάγη" 
άδελφέ Πέτρε, σήκωνε 

όταν πλησιάσν) τδ ναυά- 
ι της. Ή σύ Μαρία βλέπεις 

δρμώσι κατά τοϋ Πε- 
ίσαι πλησίον του, σπε ϋσον—τδν σώζεις καί 
ς. "Ω Θεέ, κλαϊς, Μαρία, αύτδ δέν πρέπει 

.....  ! Πρέπει νά μέ πιστεύσης, οτι δέν 
ς τδν αιώνα τών μεγάλων ερωτικών θυσιών, 
ισοδίων καί τών κινδύνων. — Δεν ήξευρεις 

δ Γιάννης, είς τδν δποΐον προετοίμασα 
τοϋ έρωτος. - Μέ τί πεζότητα ! όσον 

;ϊς νά φαντασθής, άγαπητη μου φίλη, καί 
τί καλά πάμε. - Μά άλήθεια, τά πράγματα 

;, έγώ τδν ήγάπων άπδ πολ
ύ . .»
,, Σοφία, μή με βασανίζγς», έφώνησεν ή 
πτομένη ύπδ τών δακρύων, νά ήξευρες

επι 
πώς μέ ’πήρεν 
τά γλυκά 
δέν ήμπορεϊ 
τώρα .. .—......... Γ—.
τότε ήσαν διαφορετικά, 
λοϋ, ένω σύ,

— Σοφία, 
Μαρία διακοπτομένη 
μόνον, τί πόνον έχω ’ς τήν καρδιάν !»

— «Έλα, παραίτησε πΐά τώρα τήν δουλειά, άγα- 
πητή μου» — ύπολαβοϋσα είπεν ή νεαρά γυνή καί

τής άφήρεσε τδ μανδύλιον έκ τών χειρών καί άπο 
μάξασα τά δάκρυα τής κόρης,» αύτδ μόνον έλειπεν, 
είπεν, είς τά δύο σου άστεράκια" πρώτα καλό κέν
τημα καί ύστερον κλάμματα.—Άλλά τί είναι τοϋτο ; 
— καί παρετήρησεν έκ τοΰ πλησίον τδ κέντημα. — 
Άδελφούλη μου, κύτταξε έδώ, έφώνησεν, ιδού ή 
μαρτυρία τοΰ έρωτός της, όστις καταπλημμυρεΐ τήν 
καρδίαν της. Ένω κάνει ότι ούδέν καν σκέπτεται 
τδν έρωμενον της, έν τούτοις μέ άνεξάλειπτα γράμ
ματα έκέντησεν έπί τοΰ βιβλίου τής τύχης — τοΰ 
μαν.δυλίου, τά άρχικά γράμματα. Μ. Φ., Μαρία Φω
τιάδου.» Καί μέ θρίαμβον έκράτει είς τάς χεϊράς 
της τδ μανδύλιον τής νεάνιδος, ή'τις κατέρυθρος έκί- 
νει τήν κεφαλήν βλέπουσα αύτδ, χωρίς νά τολμ<ή νά 
ύψώση τούς δφθαλμούς.

— Μή μου ύβρίζης τδ κορίτσι μου,» είπεν ο Πέτρος 
καί εύθύμως γελών έπλησίασεν άμφοτέρας, «τώρα θά 
άγωνισθώ μετ’ αύτής μόνης τδν άγώνα κατά τής 
προλήψεως καί τοΰ πείσματος, διότι ή'δη γνωρίζω 
οτι τήν χεΐρά της ώδήγησεν δ έρως" ό έρως μου 
πρέπει έπίσης νά τή ύποδείξή τήν περαιτέρω δδδν, 
θέλω νά τήν προετοιμάσω καί διά τάς άγριωτέρας 
μάχας τοΰ βίου, άς ούδέ ποτέ ύποφέρει κάνεις εύκο- 
λώτεοον ή πλησίον πιστής άγαπητής ύπάρξεως. Καί 
έάν σύ τώρα ένδοιάζγ,ς ή όχι, Μαρία μου, δέν σέ άφίνω 
πλέον, πρέπει νά άνήκης εις έμέ, νά είσαι ίδική μου 
καί μάλιστα μέ δεσμούς άλύτους. Ή ήττηθεϊσα Μα
ρία όλη άφοσίωσις καίμειδιώσα έβλεψε πρδς τδν ερω
μένον της.

Ή κυρά Σοφία είχεν ήδη έξέλθη ήσύχως έκ τοΰ 
δωματίου.. ..

(Έκ τοϋ γερμανικόν) Γ. Π. Βωνα.

Ο ΑΛΙΕΥΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΗΣ
ΔΙΗΓΗΜΑ

Α'

Ό ήρως τής μικράς ιστορίας, ήν μέλλομεν ν’ άφη- 
γηθώμεν, είναι άπλοΰς αλιεύς,τοΰ οποίου τήν εύγενή 
καρδίαν καί τδν ύψηλδν χαρακτήρα δυσκόλω; δύνα
ταί τις νά άπαντησφ.

Ώνομάζετο 'Υβών Ζουγκάν καί συνεκατεριθμεϊτο 
μεταξύ τών τολμηροτέρων άλιέων τών ακτών τής 
Βρετάνης, ο'ίτινες περιφρονοΰντες τούς κινδύνους τής 
θαλάσσης, ρίπτονται μέχρις αλόγου πλέον παραφοράς 
είς τήν μανίαν τών κυμάτων. Ό Ύβων ήτο ύψηλοΰ 
άναστήματος μέ ευρύ τδ στήθος καί τούς ώμους καί 
μέ κεφαλήν ή'τις έφανερωνε τήν ίσχύν καί τήν θέλησιν.

’Εκτός τοϋ ότι ήτο έκ τών μάλλον ριψοκίνδυνων, 
ήτο καί δ εύθυμότερος συνάδελφος" είχε πάντοτε τδν 
γέλωτα είς τά χείλη, καί ούδέποτε έπαυε νά τρζ- 
γωδή τά ώραϊζ βρετανικά άσματα, οσάκις διηύθυνε 
τήν έλαφράν λέμβον του ή έρριπτε τά δίκτυά του 
είς τής θάλασσαν.

Αίφνης όμως δ Ύβων κατέστη μελαγχολικός· τί 
νά τφ συνέβαινε άρά γε ; Προφανώς δ νεαρός αλιεύς 
ήτο έοωτευμένος.

’Εκείνη τήν δποίαν ήγάπα ήτο νεαρά κόρη δεκα- 
οκταετις με μεγάλους δφθαλμού; μέλαινας, ώοαίαν 

πυκνήν κόμην καί γλυκύ καί χάριεν πρόσωπον. ’Ητο 
καί αυτή όπως ό Υβών έξ οικογένειας άλιέων’ δ πα
τήρ της είχεν έγγράψει τδ δνομά του είς τδν κατά
λογον τών θαλασσίων έκείνων ηρώων, ο'ίτινες επέσυ- 
ραν τδν θαυμασμόν απάντων ένεκα τής αύταπαρνήσεώς 
των. 'Οσάκις πλοϊον τι έκινδύνευε, δέν έδίσταζε νά 
ρίψ-ρ είς τήν μανίαν τής θαλάσσης τήν λέμβον του 
καί νά φέργ, μέ κίνδυνον τής ζωής του, βοήθειαν 
είς τούς κινδυνεύοντας" έκατοντάκις δέ έσχε τήν εύ- 
χαρίστησιν νά ί'δν) έαυτδν σωτήρα πολλών προσφι
λών ύπάρξεων, άφ’ ού πλέον τοΰ ήμίσεως τής ζωής 
του διήλθεν έν τή θαλάσσν).

Β'.

Ή νεάνις τήν δποίαν ήγάπα δ Ζουγκάν ώνομάζετο 
Κλαυδία.

Κατ’ άρχάς τήν ήγάπα σιοπτηλώς.—Ούδεϊς έγνώ- 
ριζε τδ μυστικόν του,— κατόπιν ένθαρρυνθείς δλίγον 
ένεκα τής προτιμήσεως τήν δποίαν άπροκαλύπτως 
απέδιδε πρδς αύτδν ή Κλαυδία, άπεφάσισεν ημέραν 
τινά νά τή φανερώση, ότι είς τά βάθη τής καρδίας 
του ήσθάνετο, ςένον τι αίσθημα, λατρείαν περιπαθή.

Ή έξομολόγησις έγένετο τέλος μετά πολλάς ανα- 
βολάς.

Άλλ’ ή νεάνις έφάνη πάρ’ ελπίδα έκπλαγεϊσα, 
καί άπήντησε σοβαρώς.

—■ Πώς ; αγνοείς λοιπόν, Ζουγκάν, τί συνέβη ;
— Τί πράγμα, ήρώτησεν δ νέος ταραχθείς έκ τοΰ 

τρόπου τής Κλαυδίας.
— Χθές, έπανέλαβεν ή νεάνις, μ’ έζήτησεν εις 

γάμον δ Κερβέκ, τδν γνωρίζεις τδν Κερβέκ, και έγει- 
ναν μάλιστα οί άρραβώνες. Επομένως είμαι μνηστή 
του.

Ό Ύβων ώχρίασεν" ή στιγγή έκείνη ήρκεσε νά 
διαλύση δλα τά όνειρα τά δποϊα δ άτυχής νέος είχε 
πλάσει διά τδ μέλλον.

— Λοιπόν, Κλαυδία, δέν μ’ άγ πφς ; ήρώτησε 
διά φωνής πνιγομένης ύπδ τής συγκινήσεως.

— Άν σάς άγαπώ ; καί διατί όχι ; ήρώτησεν άφε- 
λώς ή Κλαυδία. Μήπως δ με ά τοΰ Κερβέκ γάμος 
μου θά μ’ έμποδίσ·/) νά σάς αγαπώ καί νά σάς έκτι- 
μώ ώς πάντοτε.

Φεΰ ! εκείνο τδ δποΐον δ Ζουγκάν έξέλαβεν ώς 
έρωτα, δέν ήτο είμή απλή φιλία. Ή νεαρά κόρη 
έτρεφε δι’ αύτδν τήν ζωηράν έκείνην συμπάθειαν 
τήν δποίαν πάντοτε δ εύγενής χαρακτήο προσελκύει. 
Ή Κλαυδία δέν έπαυσε νά τφ μειδιφ δσάκις κατά 
τύχην τδν συνήντα, άλλ’ έκεϊνος τδν δποΐον έσκε- 
πτετο ώς σύζυγόν της ήτο δ Κερβέκ, δ εύμορφος καί 
χαρίεις Κερβέκ, καί δ άτυχής Ζουγκάν δέν τδ ήγνόει.

Ή πληγή τήν δποίαν έδέχθη ήτο έξ έκείνων, αΐ- 
τινες δυσκόλως, ή μάλλον ούδέποτε, θεραπεύονται. 
Ή αγγελία τήν δποίαν έν όλη τή νεανική άφελείφ 
της έδωκεν ή Κλαυδία κατεσπάραξε τήν καρδίαν του.

Άπδ τής ημέρας έκείνης δ Ζουγκάν έθεωρει ώς 
βάρος τήν ζωήν του. Έπνιγε είς τά δάκρυα τήν 
άπελπισίαν, ήτις τδν κατέτρωγε καί άπεφευγεν έπι- 
μελώς νά συναντήση τήν Κλαυδίαν.

Τδ χωρίον δλόκληοον έμαθε τήν ιστορίαν τοϋ άλ*- 
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έως, καί έπειδή παρ’ όλων ήγαπχτο, όλοι τόν έλυ- 
ποΰντο καί τόν έκλαιον.

Έξ άλλου, ή Κλαυδία παρεσκευάζετο διά τούς 
προσεχείς γάμου; της' μετά ζήλου έρραπτε την λευ
κήν νυμφικήν έσθήτα της καί έπλεκε τό. έζ άνθεων 
στέμμα της, ένώ ή καρδία της έπαλλε έπί τή ιδέα 
οτι εντός δλίγου θά ένωθή μετά τοϋ άνδρός τόν 
δποίον έλάτρευε.

Εσπέραν τινά, ολίγον πρό τή: ημέρας καθ' ήν έπρό- 
κειτο νά τελεσθώσιν οι γάμοι, φοβερά θύελλα ένε- 
σκηψεν εΐ; τά; άκτάς τής Βρετάνης. Καί όμως τήν 
εσπέραν εκείνην περιεμένοντο οί άλιεΐς νά έπιστρεψω- 
σιν άπό τής θαλασσίας αυτών εκδρομής" ώστε ή άγω- 
νία έβασίλευε καθ’ό)ον τό χωρίον.

Τά κύματα, πελώρια καί μανιώδη, έθραύοντο έπί 
τών βράχων μετά φοβερού πατάγου, έν ώ δ άνεμος 
έπνεεν άνωθεν αύτών μανιωδώς. Μκϋρα μεγάλα νέφη 
διέτρεχον τόν ουρανόν, δστις έφαίνετο ότι είχε συμ
μαχήσει μετά τής θαλάσσης τήν εσπέραν έκείνην.

'Η παραλία έβριθε γυναικών και παιδιών’ ή μήτηρ 
τοϋ μέν, ή μνηστή τοϋ δέ, ή σύζυγος τοϋ άλλου, 
γέροντες, γραϊαι, όλον τό χωρίον τέλος είχε συσω- 
ρευθή έκεϊ. Μετ’ αγωνίας άνίχνευον τήν σκοτεινήν 
επιφάνειαν τής θαλάσσης διά ν’ άνακαλύψωσιν έρχο- 
μένας τάς λέμβους αΐτινες έφεραν προσφιλείς αύτοϊς 
υπάρξεις. Άλλ’ ή θύελλα καθίστατο ισχυρότερα καί 
αί λέμβοι δέν έφαίνοντο.

Ό Ζουγκάν, άφ δτου έμαθε τόν προσεχή γάμον 
τής Κλαυδίας,έμετρίασε τάς θαλασσίας έκδρομάς του· 
πολλάκις οί συνάδελφοί του άνεχώρησαν άνευ αύτοΰ’ 
ούδέποτε πλέον ήκούσθη άδων. 'Η λύπη τόν είχε 
καταβάλλει, καί αύτή ή εργασία τόν δυσηρεστει. 
"Έπειτα, πρός τί νά έογασθή ; Υπήρχε δι’ αύτόν 
καμμία εις τό μέλλον ελπίς

Καί τήν εσπέραν έκείνην ήτο εις τήν ξηράν, καί 
κατά τήν ώραν τής θυέλλης άνεμίχθη μετά τοϋ 
πλήθους όπερ περιέμενεν εις τήν άκτήν.

Αίφνης άνεφάνησαν μακρόθεν αί λέμβοι τών άλι- 
έων, άντιπαλαίουσαι πρός τά κύματα τά όποια έφωρ- 
μουν κατ’ αύτών μετά φοβεράς μανίας. Έν τούτοις 
επειδή ή θύελλα ήρχετο έξ ανατολών, τά ελαφρά 
άκάτια τών άλιέων έπλησίαζον μετά καταπληκτικής 
ταχύτητος. Άπό τής παραλίας ήκούοντο αί κραυγαί 
τών συγγενών καί τών φίλων, οίτινες ένεθάρουνον 
τούς δύο άτυχεϊς ναυαγούς.

— Πολλά δευτερόλεπτα — μακοά ώς αιώνες — 
παρήλθον

Λέμβος τις έφάνη προπορευομένη, άλλά μόλις έφθα- 
σεν εις άπόστασίν διακοσίων μέτρων άπό τής άκτής 
προσέκρουσεν αίφνης εις βράχον τινα καί συνετρίβη. 
*0 αλιεύς δστις ήτο έντός έρρίφθη εις τήν θάλασσαν 
καί έζήτησεν νά σωθή κολυμβών.

Ή Κλαυδία έξέπεμψε σπαρακτικήν κραυγήν καί 
έκλονίσθη’ ή λέμβος ήτις συνετρίβη ήτο τοϋ μνη- 
στήρο; της, καί ό αλιεύς δστις έρρίφθη εις τήν θά
λασσαν ήτο δ Κερβέκ . . .

*0 Ζουγκάν προσέτρεξεν αμέσως διά νά τήν ύπο- 
στηρίξν;. 'II νεανις μόλις ήνοιξε τούς δφθαλμού; καί 
τόν είδε είπε διά φωνής άσθενοΰς.

— Ζουγκάν, σώσατε τόν Κερβέκ Πνίγεται !
'Ο Ζουγκάν έμόοφασε* έκεϊνος δ όποιος έπνίγετο 

δέν ήτο δ αίτιος τής δυστυχίας του ;
Τό πλήθος έν συγκινήσει περιέμενε τήν στιγμήν 

καθ’ ήν δ Κερβέκ έξαντληθείς πλέον θ’ άφίνετο εΐ’ 
τήν μανίαν τής θαλάσσης.

— ύΩ σώσατε τόν Κερβέκ, Ζουγκάν ! έπανέλκβε 
ή νεάνις άπελπις.

Ό Ζουγκάν έμεινεν άκίνητος.
— Λοιπόν, έπανέλαβεν ή Κλαδίκ, άποφασιστικώς, 

έάν τόν σωσγς σοΰ δρκίζομαι οτι σύ θά γείνης σύ
ζυγό; μου.

Ή Κλαυδία έθυσιάζετο.
Άλλ’ ή εύγενής αύτη θυσία ύπέμνησεν εις τόν 

Ζουγκάν τί ώφειλε νά πράξη. Ή εύγένεια τής ψυχής 
του ένίκησε τόν έρωτα.

Δ'.

Μία στιγμή παρήλθε.
'Ο Ζουγκάν έρρίφθη εις τήν μικράν λέμβον του 

καί ήρχισε νά κωπηλατή ίσχυρώς δι’ άμφοτέρων τών 
χειρών. 'Η σκηνή υπήρξε τραγική

Είκοσάκις ή ελαφρά λέμβος τοΰ Ζουγκάν έκινδύ- 
νευσε νά ριφθή εις τούς βράχους. Ό Ζουγκάν δέν 
έχανε τό θάρρος ούτε τάς δυνάμεις του.

— θάρρος, Ζουγκάν. Καρδιά ! έφώναζον άπό τής 
άκτής.

Καί ό Ζουγκάν έπλησίαζε.
Τέλος μετά πολλάς προσπάθειας κατώρθωσε νά 

φθάση μέχρι τοΰ Κερβέκ. ΎΓΙτο καιρός’ δλίγα μόνον 
δευτερόλεπτα άκόμη καί δ Κερβέκ θά καθίστατο 
βορά τών κυμάτων. 'Ο Ζουγκάν τόν συνέλαβεν έκ 
τής ζώνης καί τόν άνεβίβασεν εις τήν λέμβον. Τά 
μέλη τοΰ δυστυχοΰς είχον παραλύσει.

— Εύχαριστώ. Ζουγκάν ! έψιθύρισεν δ Κερβέκ μό
λις συνήλθε, εύχαριστώ, μ.’ έσωσες.

— Καλά, καλά, διέκοψεν δ Ζουγκάν, έκαμα τό 
χρέος μου.

Αί βοήθειαι έφθασαν ήδη πανταχόθεν’ καί άλλη 
λέμβος είχε ριφθή εις τήν θάλασσαν φέρουσα σχοινιά 
δι’ ών δ Ζουγκάν ποοσέδεσε τήν ΐδικήν του, καί ή 
μία λέμβος έσυρε τήν άλλην πρός τήν παραλίαν.^

Άφ’ ού δ Ζουγκάν προσέδεσε τάς λέμβους, έστρά- 
φη πρός τόν Κερβέκ καί είπεν άταράχως.

— Είπέ εις τήν Κλαυδίαν, ότι δέν δέχομαι τήν 
προσφοράν της’ έστέ ευτυχείς !

Καί πριν δ Κερβέκ προφθάσγ νά τόν κράτηση, έπή- 
δησε εις τήν Θάλασσαν. 'Ο Κερβέκ έκυψε καί προσε- 
πάθησε νά τόν άνεύρη, άλλ’ αί προσπίθειαί του άπέ- 
βησαν μάταιαι.

Όλίγαι στιγμαί παρήλθον. . . . Αίφνης όγκος τις 
έκτύπησε τήν λέμβον. Τό πτώμα τοΰ άτυχους Ζουγ- 
κάν συνεκρούσθη μέ τήν λέμβον ήτις έφερε τόν μνη
στήρα τής Κλαυδίας.

(Έκ τοϋ γαΡλικοϋ) Γώγος.

Τό λογικόν εΐνε τό άνθος τής έπιννοήσεως, ή κρίσις 
δ καρπός.

Λιβρϋ.

Ό αύταπατώμενος πολιτευτής διαπράττει σφάλμα 
σοβκοώτερον τοΰ ψευδομένου.

Γ. Βαλτούρ.

ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΑΙΔΙ

ΔΙΗΓΗΜΑ

— “Αντρα, τό παιδί θά πάη στη χώρα. . .
— Άς πάη, διέκοψε θυμωδώ; γέρων λευκόθριξ, . 

γυμνούς έχων τούς βραχίονας, καί έν ασχολημένος 
περί τήν κάθαρσιν τών σανδάλιών του.

Ή γραία μήτηρ έκυψε περισσότερον έπί τίνος ρα
πτόμενου χειροκαλάθου της καί λαμπρόν δάκου έπε- 
σεν έπ’ αύτοΰ, όπερ πάραυτα έξηφανίσθη.ΎΗτο δάκρυ 
έξελθόν έκ μητρικής καρδίας. ΎίΙτο ρανίς αΐμκ.ος 
άποσπασθεϊσα έξ αύτής τής ζωής της.

— “Αχ, άντρα, τά παιδ’ά καμμίά φορά παγαί
νουν καί χάνουνται στής μεγάλαις χώραις, είπεν εκείνη 
καταβιβάζουσα δλίγον τάς διόπτρας της καί περώσα 
τήν κλωστήν διά τής τριμαλιά; τής ραφίδος της.

—Άν είνε γραφτό τους, άς χάνόυνται, προσέθηκεν 
δ γέρων, ώς έθετο τό σανδάλιόν του πλησίον τοΰ 
πυρός.

— Άλλά τό παιδί μας εΐνε ’λίγο καλομαθημένο 
καί δέν κάνει νά φύγη άπό κοντά μας.

— Νά, τοϋτο είνε ποΰ μέ κάνει καί θυμόνω, είπεν 
δ γέρων, παρατηρών τό έρρυτιδωμένον πρόσωπον τή; 
γραίας συζύγου του. Τήν έλυπεΐτο καί ή καρδία του 
ήμασε καθώς παρετήοει τήν γλυκείαν γεροντικήν μορ
φήν της, ήτις έπί τόσα έτη τώ ήτο παρήγορος.

— Τώρα, γυναίκα, ή δουλειά μας’τελείωσε—ξέ
ρεις ότι έκανα όλα όσα ’πέρναγαν άπό τά χέρίκ μου 
γι’ αύτό τό παιδί. Σ’έβλεπα νά κάθεσαι δλόκληρες 
νυχτ’αίς, νά τοΰ βγάζης τά σκουτίά του, κ’ έμενε 
’πίσω άπό τό σχολείο του. Σ’ έβλεπα νά χαλάςτή 
μέση σου γΐά νά σίδερών·/;; τά ’πουκάμισά του, καί 
νά χυλίζης τούς κολάρου; καί τά μανηκέτία του, 
γΐά νά φαίνεται καλοκαμωμένος στά σπήτία τοΰχω 
ριοϋ. Σ’ έβλεπα νά κάθεσαι τό χειμώνα δλονυχτίς 
στό παράθυρο τοΰ μαγερείοΰ καί νά ψοφίρς άπό τό 
κρύο γΐά νά τό πεοιμένης. Τότε, όταν τώβλεπες γερό 
ερχόσουν στό κρεββάτι ήσυχα ήσυχα, γ’ά νά μή μέ 
ξυπνήσν);. Τό παιδί μας, γυναίκα, θέλει νά κοιμάται 
ώς τό μεσημέρι, κι’ όταν σηκόνεται νάχη έτοιμο τόν 
καφφέ μέ τό γάλα του. Δέν τ’ άρέσ’ ή δουλειά’ πήρ’ 
δ νοΰς του άερα άπό τά κακομαθήματα ποΰ τοΰ κά
νουμε. Δός του φαί, κοιμησε’ό καί γλέντία νά σέχη 
πάντα φίλο. Βλέπεις, ότι κάνω οΰλαις τής δουλείες 
γία νά τ’ άφίνω ελεύθερο έπειδή εΐνε παιδί μας, μά 
’κείνο τό παρακάνει Εμείς έγεράσαμε κι’ άκόμα άγα 
ποΰμε τη δουλεία. “Αν έμενε, εί'σαμε ποΰ νά πεθάνη 
κανένας άπό ’μας νά εΐνε παρηγοριά στον άλλον, έ, 
θά ήτουν ’λίγο τό κακό. ’Εμείς έξοδεψαμε τόσα καί 
τόσα γι’ αύτό, κ’ έκείνο νά μήν κάθεται νά μάς βο 
ηθήση τώρα στά γηρατεΐα μας. . . .

Άν καί αί παρατηρήσεις του τόν είχον κάμει 
έζαλλον έκ θυμοΰ, οί λόγοι του έν τούτοις είχον ποιόν 
τινα συγκινητικόν τόνον. Δέν ήδύνατο νά ύποφέρη 
βλεπων τούς δακρυβρεκτους οφθαλμούς της ύπό τάς 
διόπτρας της' καί, χωρίς νά περιμείνη νά καθαρίση 
καί τό έτερον τών σανδαλίων του, ήγέρθη καί κατ- 
εκλίθη.

Δύο ώραι είχον παρέλθει καί ή μήτηρ άκόμη έκά- 
θητο έκεϊ παρά τήν τράπεζαν. Αί περικνημίδες είχον 

επιδιορθωθεί, καί’αί ρ’υκναϊ χείρες της άνεπαύοντο 
άδρανεϊς έπί τών γονάτων της. Άχλίς είχε σχήμα- 
τισθή έπί τών ύέλων τών διόπτρων της καί καθώς 
παρετήοει τούς αστέρας μέσω τοΰ άνοικτοΰ παράθυ
ρου, τή έφαίνετο ώσανεί παράδοξος δπτασίχ έπεσκί- 
αζε την όρασίν της. Αίφνης βήματα ήκουσθησαν 
έξωθεν καί πάραυτα ή θύρα ήνεώχθη.

— ’Ά ! ακόμη ορθή, μητέρα·; Πήγαινε καλήτερα 
νά κοιμηθής.

— Ναί, παιδί μου’ σ’ έπερίμενα γΐά νάρθης.
— Λοιπόν, θά γυρίσω ύστερ’ άπό ’λίγαις ήμεραις, 

μητέρα, καί νά μή μέ περιμένης. Καλή νύχτα. Ούδέν 
φίλημα, ούδευ.ία υίϊκή θωπεία άφεθη όπισθεν ινα 
θερμάνη τήν μητρικήν καρδίαν ήτις τόσω τόν ήγαπα.

—Σάν άλλοιότικος ! Σάν άλλοιότικος μοΰ φάνηκε ! 
“Αχ ! συλλογίζεται πώς άφίνει μητέρα ’πίσω του. 'Ο 
Θεός νά τό βοηθήση όπου κΓ άν πάγ. Νά μην τό πε
ριμένω; άχ Θεέ μου ί πόσο τρέμ’ ή καρδιά μου γι’ 
αύτό τό παιδί!

Ό άρχαΐος άγροτικός οΐκίσκος ήτο ήσυχο; και 
μονήρης μετά τήν άναχώρησιν τοΰ παιδιού. 'Ο ώραΐος 
βοό/ος έκειτο έν τφ σιτοβολώνι πληρης κόνεως. Ο 
πώλος σπανίως έχρειάζετο' έν τούτοις δ γέρων γεωρ
γός ήγάπα καί περιεποιεϊτο τό πτωχόν ζωον, διότι 
ήτο έν τών άντικειυ.ένων άτινα τώ ενεθυμ-ιζον τον 
υίόν του. Ούδεμία γεροντική μορφή παρατηρεί ηόη 
έκ τοΰ παραθύρου’ ούδέν κεκυρτωμενον σχήμα καθη- 
ται παρά τήν τράπεζαν άναμένον νά εισελθη το παι
δίον. Έπήγε εις τήν μεγάλην χώραν καί οί γέρον
τες σύζυγοι άφέθησαν μόνοι έν τή άγροτική καλυοη 
αισθανόμενοι εύχαρίστησιν μ,όνον δτε άνεμιμνησκοντο 
παρελθόντων περιστατικών τής μικρας οικογένειας 
των ή; μέλος ήτο καί τό άναχωρήσαν παιδίον.

’Έξω έν τώ σιτοβολώνι, δ γέρων γεωργός εργάζε
ται άλωνίζων τήν βρώμην διά τής τυκάνης’ Συριζει 
τερπνόν <^σμ.α τών νεανικών του χρόνων καθώς κτυπ^ 
τούς στάχεις. .Μέσω τών ραγάδων τών πεπαλαιομ,ε- 
νων σανίδων δ λαμπρός ήλιος έξακοντίζει πληθυν 
χρυσοπορφύρων άκτίνων έπί τής λεπτής κόνεως ητις 
οίωνεί διά πέπλου καλύπτει τό παν. 'Η ήμερος καί 
λευκόφαιος ίππος παρατηρεϊ.λαιμάργως πάσας τας γω
νίας τής φάτνης,ένώ δ πώλος προστριβει τό μαλακόν 
αύτοΰ ρύγχο; έπί τίνος αγγείου ένθα ήτο ή τροφη!]του.

— Έ, γειτόνοι ήκούσθη φωνή τις έξωθεν.
Ό γέρων ήνέωξε τήν θύοαν καί δπισθοχωοησεν εκ 

τρόμου ΐδών τόν άστυνομικόν κλητήρα τοΰ χωρίου.
— “Εχω μίά άσχημη δουλεία νά σοΰ είπώ, γεί

τονα. Νά μέ συγχωρέσης άν σοΰ’χάλασα την ησυχία.
— “Ε ; Πώς ; . . τί. . . τί . . τρέχει . κλητήρα ;
— “Ενας άνθρωπος έμαχαιρώθηκε ’κεΐ ποΰ ’παιζαν 

τά χαρτ’ά στην πόλι, άπεκρίθη δ κλητήρ εισερχό
μενος έν τώ σιτοβολώνι και παρατηρ{ών κύκλω.

— Τί ψάχνεις έδώ έτσι ; . . ποιόν ζήτας ;
— Τό παιδί σου άνακατώθηκε σ’ αύτή τή δουλεία.
'Θ γέρων γεωργός συνέλαβε μέ τρεμούσας χεΐρας 

τήν παρασπάδα τής θύρα; ϊνα στηριχθή. “Ανθρωπος 
έμαχαιρώθηκε.. . νά ψάξ-ρς έδώ ; .*. Δυστυχία μου ! 
Δυστυχία μου ' τό παιδί μου ! . . .

Ό χόρτος μετεκομίσθη καί όλαι αί γωνίαι καί τά 
μάλλον άπόκρυφα μέρη ήρευνήθησαν.

— Αάσπ’ ή δουλε’ά μας . . · Τώρα θά ψάςω και 
στό σπήτι.

—Στάσου γείτονα... ή μάννα του είνε σε κακή κα-
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τάστασι, άπό τότε ποΰφυγε δέν είδε τήν ύγειά της. 
Σου δίνω τό λόγο μου . . τό παιδί μου δέν είνε ’δω.

Ό κλητήρ αμφέβαλλε καί παρατηρήσας τούς τρέ- 
μοντας δφθαλμούς τοϋ γεροντος τφ έφάνη ώσεί νά 
τώ έλεγον ότι δέν έψεύδετο·

— Πάει καλά, δέν ψάχνω στο σπήτι. ’Μπορεί νά 
μέ γελαίς, άλλά σ’ έμπιστεύουμαι. Κακή δουλειά μά 
τήν αλήθεια. 'Ο άστυνομικός κλητήρ άνεχώοησεν 
άφήσας τόν γέροντα πελιδνόν ώς δ Θάνατος καί τρέ- 
μοντα έκεΐ έν τώ σιτοβολώνι.

Τήν έπομενην ή εγχώριος έφημερίς περιεϊχεν άκρι- 
βή έκθεσιν τής δολοφονίας ήτις είχε συμβή έν τινι 
χαρτοπαικτίφ τής πόλεω.-. 'Ο γέρων διά βραγχώ- 
δους φωνής άνέγνωσε ταύτην εις τήν σύζυγόν του· 
Μετά τήν άνάγνωσεν άναβλέψας είδεν, δτι οί δάκρυ 
βρεκτοι οφθαλμοί της είχον προσηλώσει έπ’ αύτοΰ 
τόσφ περίλυπου καί συμπαθές βλέμμα ώστε προύχώ- 
ρησε ΐνα θέση τήν χεΐρα έπί τοϋ έρρυτιδωμένου με
τώπου της. Άλλ’ αίφνης αυτή έπεσε βαρεία έπί 
τοϋ δαπέδου. Τά ωχρά χείλη της ήνεώγησαν καί ή 
ψυχή άπεπτη καθώς έπρόφερε τάς τρεις λέξεις :

— Τό παιδί μας.

Τό μαγειρείου ήδη είνε εντελώς μονήρες. Παρά 
τήν εστίαν ή γαλή καθεύδει, τό έκκρεμές έπί τοϋ 
τοίχου κτυπά μονοτόνως τάς παοερχομένας στιγμάς, 
ό δέ γέρων βαρυαλγής, καί περίλυπος κάθηταε έπί 
μεγάλου σκάμνου. Σφοδρός καί δρμητικός κτύπος 
εις τήν θύραν άποσπ^ αύτόν τών θλιβερών σκέψεων 
του. ’Εγείρεται κλονιζόμενος, προχωρείπρός τήν θύραν 
καί άνοίγει αύτήν. ’Άνθρωπος ρακένδυτος καί τετα- 
λαιπωρημένος είσήλθε καί έπεσεν έπί τοΰ δαπέδου" 
δ υπόξανθος πώγων καί τά κατάσπιλα ράκη του δέν 
ήδυνήθησαν ν’ άποκρύψωσι — τό παιδί του.

Ό γέρων ήγειρε τήν ψυχιάν χεΐρα του,άθωπευσε 
αύτήν καί άπέμαξε τόν ιδρώτα άπό τοΰ προσώπου 
-του. Ό νέος ήνέφξε τούς δφθαλμούς καί τά μέλανα 
χείλη του έψιθύρισαν :

— Μάννα !
Δάκρυ έπεσεν έκ τών οφθαλμών τοΰ γεροντος έπί 

τοΰ λειποσάρκου προσώπου τοΰ νέου καί:
— 'Η μάννα σου ’πέθανε- άνέκραξε διά θλιβερού 

τόνου·
θερμός ροΰς αΐματος διέτρεξε τάς φλέβας του, 

καί ήγέρθη κραυγάζων παραφόρως.
— Πέθανε ; *Οχι ! Όχι ! . .. Πέθανε ! . . . έγώ 

τήν έσκότωσα . . . ναί, έγώ . . Θεέ μου ! . . έγώ τήν 
έσκότωσα . . . Μάννα μου. . .

Έξω έν τφ νυκτερινώ ψύχει δ άθλιος νέος περί ■ 
πλανάται, άφήσας τόν γέροντα γονυκλινή έπί τοΰ. 
εδάφους.

Ύπό τό άργυρόχρουν φώς τής' σελήνης έν όνομα 
διακρίνεται έπί μιας έπιμνημείου πλακός. ’Άνθρωπος: 
ρακένδυτος.καί κωφός περιπλαναται τήόε κάκεΐσε έν 
τφ κοιμητηρίφ. Ευρίσκει τόν τάφον θν ζητεί. Κραυγή 
έκρήγνυται τής πεπωρωμένης καρδίας του,;διασχί- 
ζουσα τήν νυκτερινήν ατμόσφαιραν. Προσεύχεται γο
νυκλινής έπί τινα ώραν, μετά ταΰτα άναχωρεΐ μετά 
σπουδής μακράν πολύ μακράν τοϋ κοιμητηρίου.

'Ο γέρων κάθηται σιγηλός - παρά τήν εστίαν, μέ 
τήν κεφαλήν έπί τοϋ στήθους και τούς δφθαλμούς 
κεκλεισμένους. Τό ώρολόγιον έξακολουθεϊ νά κτυπά 
τάς ώρας καί ή γαλή λείχει τούς ακινήτους καί ψυ

χρούς πόδας τοϋ γέροντος, τοΰ δποίου ή καρδία ραγί
ζεται έπί τέλους. Υπάρχει δμως έν τώ κόσμφ καί 
άνθρωπος έχων τό στίγμα τοΰ Κάϊν έπί τής ψυχής 
του ....

[ Εν Πάτραις.] Γ. Π. Παππκνδρόπουλος

ΠΟΘΕΝ ΤΟ ΕΘΙΜΟΝ ΤΗΣ ΠΡΩ ΓΑ11ΡΙΛ1ΑΣ

Κάρολος δ IX’. βασιλεύς τής Γαλλίας, κατά τό 
τέταρτον έτος τής βασιλείας αύτοΰ, ήτοι κατά τό 
1564, μή έχων,φαίνεται, άλλο τι νά πράξη, έσκέφθη 
νά μεταθέση τήν πρώτην τοϋ έτους, άπό τής πρώτης 
’Απριλίου είς τήν πρώτην ’Ιανουάριου ! Κατώοθωμα 
τώ δντι ! Γενική άμέσως έπήλθε σύγχυσις, καθότι 
δέν εΐζευρον ποιαν έκ τών δύω νά έορτάζωσιν ώς 
πρωτοχρονιάν, οί πτωχοί υπήκοοι τοΰ άρχηγοΰ τής 
σφαγής τής νυκτός τοϋ Αγίου Βαρθολομαίου ! Πρό 
πάντων, ή άλλαγή τής πρωτοχρονίής έστοίχισεν είς 
τούς άναμένοντας κατά τήν ημέραν ταύτην δώρα, 
καθότι δπόταν έπαρουσιάζοντο κατά τήν πρώτην 
’Απριλίου νά λάβωσι τά πρωτοχρονιάτικα των, πα- 
ρεπεμποντο είς τήν πρώτην Ίανουαρίου καί τάνά- 
παλιν- τό δέ πράγμα άπό τοΰ σοβαροΰ κατήντησεν 
είς τό άστεϊον, καθότι ή τών δώρων άστειότης έπε- 
ξετάθη καί είς άλλα πράγματα, καί τοιουτοτρόπως 
μικρόν κατά μικρόν έπεκοάτησε τό έθιμον τοΰ γελά
σματος κατά τήν Πρωταπριλιά, έπεκταθέν καί είς 
άλλας χώρας. Καί δλα αύτά δφείλονται είς τόν Κά
ρολον τόν έννατον ! «ιωνία του ή μνήμη !

Ν. I. Α.

Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΗΣ

Δροσάτη, δμμορφούλα, σάν κι* αύτή, 
καμάρωνε στήν γλάστρα φυτεμμένη, 

μικρή τρίανταφυλλίτσα ζηλευτή 
τριαντάφυλλα, μπουμπούκια, φορτωμένη.

— ’Αλλάζουμε, ξανθή μου ; τήν ’ρωτώ·
— Άκοΰς έκεΐ ! άμ’ σύ τί θά μοΰ ίωσης ;

— μ>άν άλλη πού απάνω μου κρατώ
μ>άν άλλη π' άν τήν ’όή, θά παλαβώσης.

Τήν γέλασα ! — ποτέ δέν το ξεχνάω ! — 
μοΰ δίνει τήν μικρή τριανταφυλλιά 

κ’ έγώ δ,τ’ ύποσχέθηκα φυλάω:
Τής δίνω.στήν στιγμήν .· . τριάντα φιλία, 

θύραι;

ΑΠΡΟΟΠΤΟΝ

’Πέ μου, φίλε άναγνΛστα, κατηγορηματικές,
πότε τρως.χωρίς νά Οέλης,.κα: πήδα; όπόταν τρώς ;

Ν. I. Λ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ

Δίχως καν υγρό ’μπορείς, 
άναγνώστα, νά βραχής;

Δύο στύλοι τοϋ ’Ολυμπίου Δεός.

ΛΥΣΙΣ 9ου ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ

JAVA.— Κρέων — ’Ανακρέων


