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Φίλιππος ο αγαθό;, δουξ της Βουργουνδίας, κόμης τής Φλαν* 
δρίας, ήγεμών τοΰ μεγαλειτέρου μέρους τών μεσημβρινών Κάτω 
/.ωρών, γενόμενος -/.αί κόμης τής 'Ολλανδία;, Σελανδίας καί 
Φρισίας, ΰπήγεν εις τας νέας του ταύτας έπαρχίας διά νά λάβη 
τον δρ/ιν τή; πίστεως. Εΐχε δε μεθ’ έαυτοΰ και τήν νέαν του 
σύζυγον, τήν έκ ΙΙορτογαλλίας ’Ισαβέλλαν, εις τιμήν τής δποίας 
διέταξε νά γίνωσι διάφορκ έορταί εις το άνάκτορον τής 'Ολλαν
δίας, εΐς τήν πόλιν "Αγαν, καθ’ άς συνέβη καί το ακόλουθον.

Εις γωνίαν τινάτήςΆγας υπήρχενέοςτις μικρά; καταστάσεως 
καλούμενος Γουλλιέλμος. Το επάγγελμα αΰτοΰ ήτο νά έμβαλόνη 
ΰιοδήματα, πλήν τοσοΰτον ταχέως καί καλώς έδούλευεν, ώ?ε 
ίκέρδιζεν έν ευκολία τά πρ'ος τ'ο ζήν άναγκαϊά του καί ετρεφεν 
«κόμη καί τήν μητέρα του, ήτις άλλον παρ’ αυτόν δεν εΐχεν εις 
τ'ον κόσμον. Μ ’ όλον δτι δέ ήτο τριάκοντα ετών, δέν εΐχε νυμ- 
?ευθή άκόμη, διότι αί φρόνιμοι νέαι τής συνοικίας του δεν τ'ον 
Ιστεργον δι’ άνδρα ώς έ’χοντα κακάς εξεις. Καθότι δ Γουλλιέλμος 
δέν άφινε καμμίαν εορτήν νά πέραση χωρίς νά τήν έορτάση μέ 
παν είδος ευθυμίας, καί άν ηγεμόνες τινές εκαμνον ουμπόσιον ή 
χορόν, δέν ελειπ» καί ουτος ε”ς τι καπηλεΐον νά προπίνη εις υ- 
ϊ 5'·αν των, διά τδ δ.τοΐον καί πάντοτε ήτο κενόν τό πουγγεϊον 
του. Ή  μήτηρ του ήγωνίσθη μέν νά τον διόρθωση έκ τής κακής 
τϊύτης εξεώς του, βλέπουσα όμω; τάς ματαίας προσπαθείας της 
έί'.άοθη νά τ'ον παραίτηση εις τήν θέλησιν του, καθ’ δσον μάλι- 
®τα ή φιλοπονία του καί ή πρ'ος αυτήν αγάπη του τ'ον έδικαι- 
ολόγουν κατά τι εις τους οφθαλμούς της.

Εΐς τάς δποίας λοιπον Φίλιππος δ άγαθός διέταξεν έορτάς, 
**’· δ Γουλλιέλμος, οστις ήγάπα ολους τούς ήγεμόνας επίσης, 
*?«ντάσθη δτι άπετέλει ουσιώδες μέοος τών ευθυμιών τής αΰ- 
%  δι'ο καί παραλαβών δλίγα τινά χρήματά του φυλασσό- 

άπό τήν μητέρα tOj , υπήγε κατά τ'ο σύνηθές του εΐς τό κα- 
^λεΐον καί ήρχισε νά πίνη μετά μεγάλης φαιδρότητος, έκκενό- 
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νων άλλεπαλλήλως τά ποτήρια εις υγείαν τοΰ ήγεμόνος του ·/.% 
δεικνύων ούτως δτι συμμετείχε καί αυτός τής ευθυμίας έκείν-υ.

Ό  Φίλλιπος έκ φύσεως ζωηράς φαντασίας ών, έσυνείθιζε νά 
περιέρχηται ένίοτε τήν νύκτα μετά μικρά: συνοδείας, ένδεδυμένος 
ιδιωτικά φορέματα, ή διά νά βλίπη μόνος τήν κατάστασίν τώ; 
πόλεών του ή διά νά χαίρη έν καιρύ νυκτ'ος τή ν ελευθερίαν του, 
ώς άνθρωπος, ένώ τήν ήμέραν δλην ήτον αιχμάλωτος, ώς ήγε
μών.—  Τό σύστημα τοΰτο έξηκολούθησαν καί άλλοι βασιλείς.

Τήν νύκτα καθ’ ήν άφήσαμεν τ'ον Γουλλιέλμον έπί τής τρατέ- 
ζης του, άφοΰ δ Κλαδερμάν ή νυκτερινός κράκτης ανήγγειλε το 
μεσονύκτιον, Φίλιππος δ αγαθός, ευαρεστούμενος εις την ώραίαν 
λάμψιν τής σελήνης, εςήλΟε διά μικρας τίνος θύρας καί ήρχισε 
κατα τό σύνηθές του νά περιέρχηται τάς άγυιάς τής πόλεως, μέ- 

ου εφθασε τελευταΐόν εις τινα κατάφυτον τόπον, προσδιωοι- 
σμενον δια περίπατον. Ειχε δέ μεθ' έαυτοΰ τρεις αξιωματικούς του.

I I  ψύχρα τής νυκτός τ'ον έβίαζε νά ταχύνη τήν δδοιπορίαν του. 
Άλλά κατά τύχην ά-ήντησε κάτωθεν δένδρου νέον τινά, δ δποΐο; 
ήτο πλαγιασμένος χωρίς νά κινήται διόλου.

—  Εΐνε αδύνατον νά κοιμάται, εΐπεν δ Φίλιππος, μέ τόσην 
ψύχραν. Μήπως εΐνε σκοτωμένος ;

—  Εις τήν πόλιν μας δέν συνειΟίζονται φόνοι, εΐπεν εί; τ ών 
αξιωματικών.

‘Ο Φίλιππος πλησιάσας πρ'ος αυτόν, τόν έκίνησε μέ τόν πόϊα 
του, πλήν δέν εΐχε διόλου σημεϊον ζωής· τόν έφώναξεν, άλλ' αΰ - 
τός δέν άπεκρίθη τίποτε.

—  Κυτάξατε, κύριοι, μήπως εΐνε άποθαμμένος, εΐπεν δ δούξ.
Ε ί; τών αξιωματικών, έοευνήσας ολίγον, έΐδενδτι ήκαρδία του

επαλλε, καί δέν παρετήρησεν οΰοεμίαν πληγήν.
—  Εΐνε μεθυσμένος, εΐπεν άλλος.
Ή  σελήνη έρριπτε τάς άκτΤνάς της έπί τοΰ κοιμωμένου. Έ τε 

ρος έξ αυτών τόν έκύτταξε πρός ολίγον, έπειτα έφώναξεν.
—  Έπ ' άληθείας, Μεγαλειότατε, δ άνθρωπος ουτος είνε ό μέ

θυσος Γουλλιέλμος· πρέπ-ι νά έπιεν αρκετά σήμ:ρον εις υγείαν 
τής ύψηλότητός σας.
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*0 αγαθός Sou- Φίλιππος, χαίρων δτι δεν ΰπήρχεν έγκλημα 
εις το μέσον καί ευχαριστούμενος δι' δσα τ'ον έλεγαν περί τοΰ 
χαρακτήρας τοΰ Γουλλιέλμου, συνέλαβεν αμέσως την τρελλήν 
ταύτην ιδέαν.

Λαμβάνομεν συμπάθειαν, είπε, διά τον άνθρωπον τούτον καί, 
2ιότι άγαπα τήν χαράν, θελομεν ώστε νά κάμη αΰριον εορτήν, 
τήν όποιαν δέν προσμένει. Έμπορεΐ δέ νά διασκέδαση και ημάς καί 
τήν βασίλισσαν διά νέου τίνος πράγματος. Κύριοι, άς τον παρα- 
λάβωμεν εις τ'ο άνάκτορον καί αΰριον θέλω σας κάμει νά γε- 
λάσητε αρκετά.

Οί δύο αξιωματικοί έφόρτωσαν τόν Γόυλλίέλμον εις τους δυ
νατούς ώμους τού τρίτου, δστις τ'ον έφερεν εις τ'ο άνάκτορον τής 
'Ολλανδίας, χωρίς νά έξυπνήση διόλου ό δυστυχής. Έρρεγχε δέ 
τοσοΰτον δυνατώ;, ώστε ό Φίλιππος έμεινεν εις μεγάλην έκστα- 
σιν καί έγέλα ήδη, ένθυμούμενος τήν ηδονήν, τήν οποίαν έμελλε 
Λα λάβη αΰριον.

’Αμέσως έξέδυσαν τόν Γουλλιέλμον τά παλαια' του φορέματα, 
τόν έπλυναν μ’ ευώδες ύδωρ, τόν έβαλαν λεπτόν τινα χιτώνα,εις 
τήν κεφαλήν του έθεσαν ώραΐόν τινα μεταξωτόν σκούφον, έπειτα 
τον έβαλαν εις τήν κλίνην τοΰ Φιλίππου, ένώ πάντοτε έξηκο- 
λούθει νά κοιμάται, ώς νά ήτο μαγευμένος. Ό  δοΰξ καί οί αξι
ωματικοί του άπεσύρθησαν ακολούθως διά ν’ άναπαυΟώσιν, δντες 
ύπερβέβαιοι δτι ό νέος ουτος δέν ήθελεν έξυπνήσει πριν τής ήμε- 
ρας, ώς μέγας καί πολύς. Ή  ’Ισαβέλλα μετά τών γυναικών της 
έπερίμενε τόν σύζυγόν της. Μ ' δλον οτι δέ ήτον ολίγον σοβαρά, 
δέν ήίυνήθη νά μή γελάση όμως διά τό περίεργον θέαμα,τό οποίον 
ήθελε τήν δώσει ό έμβαλωματάς, δτε ήθελεν έξυπνήσει.

Τήν επιούσαν ήμέραν, πριν άνατείλη ό ήλιος, ό ήγεμών καί ή 
σύζυγός του, ένδεδυμέ'/ot άπλούστατα φορέματα, συνηνώθησαν 
μετά τών λοιπών αΰλικών των καί υπήγαν εις τήν έκ μετάξης 
καί χρυσίου κεκβσμημένην αίθουσαν, δπου ήτο πλαγιασμένος ό 
Γουλλιέλμος.— Ά λ λ ’ έκονματο άκόμη.

Ό  πρωτοστράτωρ τής Βουργουνδίας μέ τό μακρόν του φόρεμα 
έπλησίασεν εις τήν κλίνην, ψαύων ελαφρώς τ'ον Γουλλιέλμον εις 
τ'ον ώμον.—  Μεγαλειότατε, τόν είπεν, είνε ώρα νά έξυπνήσητε. 
(Διότι δ Φίλιππος ήθελε νά κάμη τ'ον δυστυχή τούτον νά πιςεύση 
δτι αΰτός εινε ό ίδιος ήγεμών.) Ά λ λ ’ επειδή διόλου δεν άπεκρί- 
νετο, υπηρέτης τις πιάσας τήν χείρά του τ'ον έκτύπησεν ελαφρώς, 
διά νά τ'ον έξυπνήση.

‘Ο Γουλλιέλμος έμισοάνοιξί τους οφθαλμούς του, έπειτα τους 
Ιτοιψεν ώς διά νά έκβη άπό τό θάμβος του· ακολούθως τους έκα- 
λοήνοιξεν, έκύτταξε τριγύρω του μέ παραλογισμόν καί, πεπει
σμένος δτι έβλεπεν ivypov, έπλαγίασε πάλιν μέ μειδίαμα εις τά 
χείλη. Τώρα δμω; τόν έκίνησαν πολλά δυνατά, τ'ον έξύπνισαν 
πάλιν, καί ό πρωτοστράτωρ τής Βουργουνδίας πλησιάσας πρός 
αϋτ'ον τόν είπε, Μεγαλειότατε 1

—  Ό , άπεκρίθη ό Γουλλιέλμος σκιρτών άπό τήν χαράν του· 
Είπες, Μεγαλειότατε. Μέ πόίον λοιπόν όμιλεΐς; Μήπως είνε 
έδώ κάνεις βασιλεύς;

"Εβαλε πάλιν τήν χέίρά του εις τους οφθαλμούς του, έκύτταξε

πάλιν τριγύρω του μέ έκστασιν καί, μένων έκθαμβος it ’ δσα 
έβλεπεν,

—  Ά ν  ήνε ονειρον, είπεν όμιλών καθ’ εαυτόν, εινε ώραίον 
ovetpov, καί έπλαγίασε πάλιν.

—  Μεγαλειότατε, έπανέλαβΐ δυνατά ό πρωτοσ-ράτωρ, είνε ή 
ώρα καθ' ήν ή Μεγαλειότης σας έξυπνα.

— Μεγαλειότατε, είπεν ό Γουλλιέλμος όμιλών πάλιν καθ' ε
αυτόν, Μεγαλειότατε ! ποϋ είμαι λοιπόν ; Καί, χωρίς νά προσ- 
μείνη τήν άπόκρισιν εις τήν έρώτησίν του ταύτην, ήρχισε νά ψη- 
λαφα τά λαμπρά παραπετα'σματα, ατινα έστόλιζον τήν κλίνην του, 
τό άξιόλογον καί κεντημένον έφάπλωμά του, τά ώραΤα σιν?όνια, 
έφ' ών έκοιμάτο, τόν βασιλικόν χιτώνα τόν όποιον έφόρει κτλ. 
’Εξέβαλε τόν μεταξωτόν σκοΰφόν του, τού οποίου έθαύμασε τήν 
ωραιότητα, καί έμυοίσθη τάς χεΐράς του, τάς όποιας εΤχον πλύ
νει με ευώδη άνθη, ώς προείρ τ̂αι.

—  Που είμαι; έφώναξε μ’ έκστασιν, καί τί εινε δλα ταΰτα; 
Μή βλέπων δε περί έαυτόν οΰτε τό καπηλείον,εϊς τό όποιον συν
ήθως έπινεν, οΰτε τό έργαστήριόν του, άμφεδαλλε και έδυσκο- 
λεύετο νά πιστεύοη άν ήτον αύτός δ ίδιος.

—  Ά ν  ήμαι εϊς τήν φυλακήν, είπε τελευτάίον, δέν εΤνε 
άσχημα.

"Οσοι έδλεπον τήν παράδοξον ταύτην σκηνήν έγέλων καθ’ υ
περβολήν. Ενόσω δ’ οΰτος έκύτταζεν ώς άναίσθητος σχεδόν τους 
λαμπρώς ένδεδυμένους αξιωματικούς καί τάς περί αυτόν δέσποι
νας τής αυλής, ό πρωτοστράτωρ τής Βουργουνδίας έπανήλθεν εις 
τό πράγμα.

—  Δέν μάς γνωρίζετε, Μεγαλειότατε; είπεν έκοιμήθητε βα- 
ρέως- έγώ είμαι ό πρωτοστράτωρ τής Βουργουνδίας.

—  Καί έγώ, Μεγαλειότατε, ό άρχικαγγελλάριός σας, είπεν 
έτερος, πλησιάζων προς αυτόν μέ σέβας.

—  Καί έγώ, Μεγαλειότατε, ό άρχιΟινοχόος σας.
—  Καί έγώ, Μεγαλειότατε, ό άρχίμάγέιρός σας.
—  Καί ήμεΐς, Μεγαλειότατε, οί ΰπηρέται τής υψηλότητας σας, 

είπον πολλοί όμοΰ.
—  Καί έγώ, Μεγαλειότατε, ό αρχηγός τών σωματοφυλάκων 

σας.
—  Καί έγώ, Μεγαλειότατε, ό επί τών δπλων.
—  Καί έγώ, Μεγαλειότατε, ό ίματιοφύλαξ.
—  Καί έγώ, Μεγαλειότατε, ό κυβερνήτης του εις Άγαν ανα

κτόρου.
"Ολοι οί παρόντες αξιωματικοί έπέρασαν οΰτως έμπροσθεν 

του Γουλλιέλμου, έκφωνοϋντες μέ σέβας τους τίτλους των.
Άμφίπολός τις τής Ισαβέλλας ήλθεν ομοίως, ένδεδυμένη χα- 

ριέντως.
Καί έγώ, Μεγαλειότατε, είπεν αΰτη, δέν είμαι ή σύζυγος τής 

υψηλότητας σας;
—  ’ Α ! Συ είσαι ή σύζυγός μου; είπεν ό Γουλλιέλμος μέ ζω

ηρότητα καί μόλις δυνάμενος νά έκδη άπό τήν έκστασιν του, δεν 
ήξευρα άκόμη δτι είχα σύζυγον. Άλλά μέ άρέσει.

Όλο« έκακανογέλασαν εις τόν λόγον τούτον τοΰ Γουλλιέλμου.
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Αί»τός δμως κατεσυγχύσθη μέν εις τάς τοβούτον ταχείας ταύτας 
κινήσεις, άλλά καί δέν έπίστευεν ακόμη δ τι ήθελον νά τόν κα- 
ταπείσωσιν ότι ήτον. Διό καί δέν έπαυε νά τοΰς βεβαιόνη οτι ήχον 
έ Γουλλιέλμος. Ουτοι δμως άμέσως τον ά-εκρίθησαν δτι με τους 
λόγους τούτους λυπεί τους πιστούς δούλους του, καί τόν έβε- 
βαίωσαν τόσον δυνατά δτι αυτός ήτον ό δούξ, ώστε έκαμαν τόν 
νέον νά χάση σχεδόν τό λογικόν του καί νά πεισθή τέλος δτι ή 
αρχαία αυτού κατάστασις ήτον απευκταία τις ένθύμησις.

—  Έπ ’ αλήθειας, έφώναξεν, ευχαριστούμαι νά ήμαι μάλλον 
ήγεμών παρά έμβαλωματάς υποδημάτων. Άλλά μέχρι τοΰδε 
φαίνεται δτι ήμην πολλά μαγευμένος, διότι ένόμιζα"δτι ήμην 
έμβαλωματάς. Εις τό έξής λοιπόν δέν ονομάζομαι Γουλλιέλμος;

—  Ή  Μεγαλειότης σας Οελετε νά μάς λυπήσητε, είπεν ή 
άμφίπολος. ..

—  Θελω είσΟαι ό ενδοξότατος, ισχυρότατος καί ευγενέστατος 
Φίλιππος, Δουξ Αοθιέρας καί Βουργουνδίας, κόμης ’Ολλανδίας 
καί Σελανδίας, Φλανδρίας καί Χαινώτου, ήγεμών Φρίσης ; . .  . . 
Ά ν  δέν ύπάρχη κάμμία μαγεία εις τό μέσον, είνε αξιόλογα.

—  I I  Μεγαλειότης σας έξευρετε τί είσθε, καί σήμερον θέ
λετε νά κάμητε τήν διασκέδασιν ταύτην, είπε χαμόγελών μέ σέ
βας ό πρωτοστράτωρ τής Βουργουνδίας.

—  Έχετε δίκαιον, είπεν ό Γουλλιέλμος μέ όλίγην σοβαρό
τητα, έγώ είμαι ζώον. Τό ανθρώπινον πνεΰμα εινε πολλά αδύ
νατον, έπρόσθεσεν. Έγώ είμαι άναμφισόλως ό δουξ τής Βουργουν
δίας, διότι τό λέγετε σείς. Άλλά ποϋ τό έφαντάσθην δτι ήμην 
έμβαλωματάς υποδημάτων; "Ολα λοιπόν τά πράγματα ταΰτα είνε 
ίδικά μ.ου;

—  Καί είνε αμφιβολία;
—  Καί τό κραββατιον τούτο ; Εινε άξιόλογον κραββάτιον. Ποτέ 

δέν έκοιμήθην τοσοΰτον γλυκά. Καί ή κυρία αυτή γνωρίζετε δτι 
εινε σύζυγός μου; Χαίρω πολύ. Όλοι έγελασαν πάλιν εις τοΰτο.

..‘Η «μ φιπολος ήτις παρίστανε τήν ήγεμονίδα είπε τότε.
—  ‘Ιίμείς θελομεν άποσυρθή ολίγον διά νά σηκωθή ή Μεγα- 

λειότης σ̂ ς.
Αί γυναίκες έξήλθον.

Τί βρακίον άγαπάτε νά βάλητε σήμερον ; ήρώτησε πλη
σιάζων μέ σέβας 5 ίματιοφύλαξ.

—  Τί βρακίον; φαίνεται δτι έγώ έ'χα> τόν κόπον νά εκλέγω. 
Έπ ’ αλητείας δέν τό ήξευρα. Δόσε μου δ,τι βρα/.ίον θέλης, 
φθάνει νά μήν έχει τρύπας.

I I  Μεγαλειότης σας είσθε πολλά φαιδρός σήμερον. Κάνέν βρα- 
κιον σας δέν έχει τρύπας. Θέλετε, έπρόσθεσεν ό ίματιοφύλαξ, τό 
χρυσοκέντητον βελρυδενιον βρακίον;

—  Δόσε με τό χρυσοκέντητον βελουδένιο» βρακίον, είπεν ό 
Γουλλιέλμος.

—  Τά κόκκινα υποδήματα;
—  "Αν αγαπάς.
—  Τάς χουσάς καλτσοδέτας, αί ίποίαι είνε στολισμέναιμέ πο

λυτίμους λίθους;
—  Πολλά καλά.

—  Τήν μέ σύρμα καί μετάξην κεντημένην ζώνην;
—  Είνε άξιόλογα.
—  Τό έρυθρόν φόρεμα;
—  Είνε πολλά καλόν.
—  Τόν βασιλικόν μαϋρον πΐλόν σας;
Καί διά τήν λειτουργίαν τό καπουμένιον έπανωφόρεμα;

ι -V—  Ας ηνε.
Τέσσαρες ΰπηρέται έ'φερον τά ένδύματα ταύτα έπ! μεταξωτών 

κανίστρων καί ήρχισαν νά ένδύωσι τόν Μεγχλειότατον Γουλλι
έλμον.

—  Άφήσατέ με, είπε, θαρρείτε δτι δέν εμπορώ νά ένδυθώ 
μ.όνος μου ;

—  Άλλά δέν τό συνειθίζει ή Μεγαλειότης σας, ειμή δταν 
πάσχη, καί τότε δέ οί πιστοί δούλοι της πρέπει ν’ αύξήσωσι τόν 
ζήλόν των.

"Οπως καί άν εχη τό πράγμα, δ κόμης τής 'Ολλανδίας ήναγ- 
κάσθη ν’ άφήσν) νά τόν ένδύσωσιν οί ΰπηρέται του. ’Εντούτοις 
δμως έφαίνετο δτι έσωτερικώς έδοκίμαζε μεγάλον αγώνα, συλ- 
λογιζόμενος τήν προτέραν του κατάστασιν. Έφαίνετο δέ δτι έζή- 
τει να εύρη τάς πρώτας ακαθαρσίας τών δερμάτων εις τάς χεΐ- 
ρκςτου, πλήν άντ’ αυτών έβλεπεν δτιέμύριζον., Έσωτερικώς έδο
κίμαζε μεγάλην έκστασιν τήν οποίαν δέν έτόλ,«α νά έξηγήσν}, 
ένόσω τόν έπεφόρτιζο/ μέ χρυσίον καί πολυτίμους λίθους. "Οτε 
δε τόν ένέδυσαν, έστάθη, μέ θαυμασμόν δλων, ενώπιον καθρέπτου 
τινός καί ηΰτρεπίζετο, δεικνύων δτι έλάμβανεν ένδόμυχόν τινα 
χαράν. Τελευταϊον δέ έφάνη δτι έλαβε καί αΰτός τό μέρος του, 
καί ήρχισε νά ζητή δ,τι έχρειάζετο, 'πάντοτε δμως όμιλών μέ 
ταπείνωσιν.

Οί αΰλικοι του τόν έφερον εις τό εστιατώριον, οπου ειχον 
προετοιμασμένον άξιόλογον πρόγευμα· τοσοΰτον δέ ηΰχαριστήθη 
άπό τά νόστιμα φαγητά καί άπό τοΰς έξαιρέτους οίνους, ώστε 
δέν έξήταζε πλέον τόν νέον του τίτλον, άλλ’ ά'φινε τό πράγμα νά 
τρέχη μόνον του.

Μετά τό πρόγευμα έδειξε την οποίαν ειχεν επιθυμίαν νά ΰπάγη 
νά περνηγηθή εις τάς άγυιάς τής πόλεως μέ τά λαμπρά τοι* φο
ρέματα. Δέν ήδυνήθησαν νά έννοήσωσι ποίος ήτον ό στοχασμός 
του διά τοΰτο. Τόν παρέστησαν δμως ότι έπρεπε νάύπάγη εις τήν 
λειτουργίαν καί τόν έφεραν εΰθΰς εις παρεκκλήσ-.ον τ^ς αυλής. 
Μ ’ δλα του τά ελαττώματα ό Γουλλιέλμος είχε θρησκευτικά αι
σθήματα καί έξεπλήρονε τά χριστιανικά του χρέη, διό καί έμει
ναν εις έκστασιν βλέποντες δτι έλεγε ταπείνώς και μέ κατάνυ- 
ξιν τήν προσευχήν του.

Περί τάς δέκα ώρας πρό τού μεσημεριού τόν έφεραν εις την 
μεγαλειτέραν αίθουσαν διά νά προεδρε’ύση εις τάς δίκας καί νά 
κάμη τήν άπόφασιν.

Άμέσως δτε 4 Γουλλιέλμος έκάθισεν έπί τοΰ θρόνοι», έφέρθη- 
σαν ένώπιάν του διάφοροι κρισολογίαι, τάς οποίας έθεώρησε μέ 
τοσαύτην άκρίβειαν^ώστε έφερεν εις έκπληξιν καί τόν Φίλιππον 
καί την αύλή,ν ταυ. Τελευταϊον δέ ήλθέ τις. άπ3ΐ:αλμένος άπό 
ϊν καπηλείαν καί έζήτει, ώς ελεγεν, ένδεκα φ/,ωρία, τά όποια
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τόν έχρεώστει μέθυσός τις έμόαλωματάς υποδημάτων, καλούμε
νος Γουλιέλμος.

—  Έγώ γνωρίζω tbv νέον τοΰτον, διέκοψϊν ό κριτής καί δέν 
εΐνε ανάγκη νά τόν ονομάζης μέθυσον. Ά ν  δέν πληρόνϊ], φαίνε- 
τζ'. δτι δέν έχει τά μέσα. Έγώ τόν αγαπώ. Δέν έχω εδώ κα
νένα ταμίαν;

—  Έγώ εΐμαι, Μεγαλειότατε, είπε γηραλαΐός τις εύγενής, 
πλησιάσας χρός αύτόν.

—  Πολλά καλά, εΐπεν ί  Γουλιέλμος, κάμε με λοιπόν τήν 
χάριν νά χληρώσης τά Ενδεκα φλωρία τά δποία ζητοΰσι καί νά 
λάβης έξοφληστικόν καθώς χρέχει. Ταύτοχρόνως δ’ έπρόσθεσεν, 
νά στείλης αμέσως εΐς τόν φίλον μου Γουλλιέλμον διακόσια ω
ραία φλωρια ολοκαίνουργια.

‘I I  Μεγαλειότης σας θέλετε νά γελάσητε ονομάζοντες φίλον 
σας ένα ίμβαλωμα:άν ύποδημάτων.

— Έςεύρω τί λέγω, εΐπεν ό Γουλλιέλμος. ’Ακόμη δέ νά τοΰ 
ύπάγητε είκοσι χέντε φιάλας άςιολόγου λευκοΰ οίνου, καθώς έ- 
χια τό πρωί. Νά μοΰ φέρητε δέ βεβαίωοιν αχό αυτόν δτι τά χα- 
ρέλαδε, καί άς ύπάγωμεν εΐς τό γεΰμα.

Έκαμον εΐς αυτόν τήν χαρατήρησιν οτι τό γεΰμ.α έγίνετο τό 
μεσημέριον. Τον Ιφερον άκολούθως διαφόρους χράϊεις νά ύπο- 
γράψη. Ά λ λ ’ ό δυστυχής δεν ήςευρε νά γράψη.

Τί θέλεις άτό εμέ εΐπεν εΐς τον άρχικαγκελλάριόν του ;
— Σας ζητώ νά ΰπογράψητε.
— Τό χέριόν μου εΐνε αίμωδιασμένον, καί δέν έμχορώ νά 

χιάσω τό κονδύλιον, εΐπε μέ έπιτηδειότητα δ Γουλλιέλμος. 'Υπό
γραψε συ άντ’ έμοΰ, άν ήνε βιαστικόν τό πράγμα, ή άς τό άνα- 
βάλλωμεν εΐς άλλην ήμεραν. ΊΙΟελα ομως εΐς χαιαν χερίστα- 
οιν νά μέ άναγινώσχητε ζρότερον τάς πράξεις μου, καί έχειτα 
νά τάς' ύχογράφω. ‘Ο ήγεμών, άν δέν άπατώμαι, έ’χει χρέος 
πλειότερον άπό πάντα άλλον νά γνωρίζη τί κάμνει. Τόν άνέγνω- 
σ*ν άπόίασίν τινα άγαθοΰ Φιλίππου, οστις έχάριζε διάφορα μι
κρά σιτηρέσια εΐς πνωχούς τινας.

— Προσθέσατε, εΐπε, καί έκατόν φλωρία εισόδημα εις τον φί
λον περί τοΰ όποιου σάς εΐπον προτήτερα.

— Ποΐον φίλον θέλετε νά εΐπητε ;
Τόν έξεύρετε, σας λέγω τόν Γουλλιελμον, τόν έμβαλωματάν 

τών υποδημάτων.
— Είναι μετριόφρων, εΐπεν ό Φίλιππος σιγά, καί θέλει τόν 

οοθή τό σιτηρέσιο·; τοΰτο.
Τόν άνήγγειλαν έπισήμως οτι τό γεύμα ή:ον έτοιμον. ΓΙρίν 

σηκωθή ό Γουλιέλμος, ήρώτησεν άν έπληρώθησαν τά ένδεκα
φλωρία. Τόν έδοσαν διά τοΰτο τήν έξόφλησιν.

Καί τά διακόσια φλωρίχ, άτινα έστειλα εΐς τόν πτωχόν Γου- 
λιέλμον μέ εί'λοσι πέντε φιάλας τοΰ oi'voj τούτου ;

—  Μάλιστα, Μεγαλειότατε, ειπεν ό ταμίας.
—  ’Κλαίετε καμμίαν άπόδειξιν, ήρώτησεν ό Γουλιέλμος μέ

κακό νουν περιέργεια;.
•—  Μάλιστα άπό μέρους τής μητρός τοΰ νέου. Φαίνεται ότ’· 

i  Γουλιέλμος δεν ίςεύρει νά ύπογρα'ψη.

‘Ο έμβαλωματάς ήριΟρίακ λαβών τήν άπόδειςιν τής μητρός 
του. Έφανη χρός ολίγον πολλά συλλογισμένος, άλλ’ ήλΟεν άμέ- 
σως εΐς εαυτόν καί έχίνησεν εΐς τήν τράπεζαν,

(ακολουθεί).

Τά καφφενεΓχ τών Παρ'σίων.

"Εκ τίνος νέας στατιστικής μανδάνομεν δτι έν Παρισίοις ύπάρ- 
χουσι κατά τό παρόν 3785 καταστήματα άναψηκτικών ποτών, 
20 αύτών εΐσίν άποκλειστίκως χροωρισμένα διά τήν κατασκευήν 
παγωτών μελικράτων καί ζακχχρωτών παρατίθενται δέ προσέτι 
εσπερινά γεύματα καί δίδονται έφεσπερίδες. Εκτός τών ανωτέρω 
καταιτημάτων ΰχάρχουσιν 72 ωδικά καφφενεία. Τά κυρίως καφ- 
φενεΐα άπασχολοϋσιν οκτώ έως δέκα χιλιάδας ανθρώπων καί 
εΐσπράττουσι περί τά 120,000,000 φράγκων !

Αί συνοικίαι, έν αίς ύπάρχουσί τά πλείστα τών καταστημάτων, 
εΐσίν αί λεωφόροι τής Κεντρικής Αγοράς, τών Βασιλείων κλπ. 
Έπί τής γραμμής τής λεωφόρου τής Βαστίλλης μέχρι τής
τής Μαγδαληνής άριθμοΰνται 142, ή λεωφόρος τοΰ Στρασβούρ
γου έχει 17 καί ή τής Σεβαστουπόλεως 14.

Μετά τά μεγάλα καί πεφημισμένα καφφενεία, άτινα οί πάν- 
τες γινώσκουσι, τάς περισσοτέρας προσόδους εχοντα κεΐνται έν 
ταϊς ούχί έπισήμοις συνοικίαις ώς λ. χ. εΐς Βιλλετην πλησίον 
τής κτηναγοράς καί τών άλευροχωλείων.

Τών πλείστων καφφενείων οί υπάλληλοι πληρόνονται ύπό 
τών θαμώνων δια φιλοδωρημάτων (μπαξισίων). Τό ποσόν δέ
τών φιλοδώρημά ίων, άτινα δίδονται εΐς τά 3785 καφφενεία, δύ-
ναται νά ύπολογισθή εΐς 2 έκατομμ. φρ. κατ’ έτος.

Καί εν τούτοις τό π̂ σόν τοΰτο παρέχεται κατ’ έτος έκουσίως 
ύπό τοΰ δημοσίου μόνον καί μόνον διότι έπιθυμεί νά συμμορφοΰται 
μέ μίαν παράλογον συνήθειαν, ήτις μόλον τοΰτο δύναται κατά 
πάσης περί τή; καταργήσεώς της απόπειρας νά θριαμβεύση.

‘Η μεγαλειτέρα κατανάλωσις τοΰ άερίου φωτός γίνεται εις τό 
Μέγα χαφφενεΐον,ή δέ έλαχίστη εΐς τό έν τώ κήπω τοΰ Κερα- 
μεικοΰ ευρισκόμενον μικρόν καφφενείον.

‘Ως πρός τά σφαιριστήρια τά περισσότερα είχε τό ύπό τών 
ίπαδών τής Κοινότητος άποτεφρωθέν Καηηινιϊον τής Αγοράς 
ώς καί τά έν τή λεωφόρω Σεβαστουπόλεως καί όδώ άγιου Διο
νυσίου.

Έ ν  πέντε καφφενείοις ύπηρετοΰσι γυναίκες φέρουσαι Ομοιομόρ
φους στολάς λίαν παραδόξους.
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Ο ΧΑ ΡΤ Η Σ  ΤΗ Σ ΕΥΡΩΠΗΣ.

(Έ κ τοΰ Αγγλικού).

Αί μεταβολαί αί έσχάτως γενόμεναι εις τόν χάρτην τής Ευ
ρώπης διά τοΰ πολέμου δεικνύουσι τήν τάσιν τοΰ παρόντος αΐώ- 
ν:ς εΐς τήν συγκρότησιν μεγάλων εθνικοτήτων. Κατ’ εφημερίδα 
τινά τοΰ Βερολίνου ή Εύρώπη είχε προ τοΰ Ίταλικοΰ πολέμου 
Κϊντήκονα ε; κράτ̂ · ήδη δέ έχε ι μόνον δέ/.α καί δκτώ, μετά 
τριαχοσίων εκατομμυρίων κατοίκων.

Τά κυριώτερα τής Ευρώπης κράτη, άτινα έχουσι πληθυσμόν 
ύπερβαίνοντα τά είκοσι καί πέντε εκατομμύρια, εΐνε ή Ρωσσία έ- 
χουσα 71, ή Γερμανία 40, ή Γαλλία 36 1)2. ή Αυστροουγγα
ρία 63, ή μεγάλη Βρεττανία 32 καί ή ’Ιταλία 26 1)2 ‘ Ο 
πληθυσμός των άρα έν δλω εινε τέσσαρα πέμπτα τής Ευρώπης 
άπάσης.

Πρό έ','ος αΐώνος, πρό τοΰ διαμελισμοΰ τή; Πολωνίας, αί με- 
γάλαι δυνάμεις ειχον μόνον τό ήμισυ τοΰ τότε πληθυσμοΰ τής 
Ευρώπης, δηλαδή ή μέ'; Ρωσσία 18 εκατομμύρια, ή Αυστρία 
17, ή Πρωσσία 5, ή Αγγλία 12, ή δέ Γαλλία 26, έν δλω 70

Ό  αριθμός τών Ρωμανοκαθαλικών εις τήν Ευρώπην έν γένει 
είνε 148 εκατομμύρια, δηλαδή 35 1)2 εΐ; τήν Γαλλίαν, 28 εΐς 
τήν Αυστρίαν,26 εΐς τήν Ιταλίαν, 16 εΐς τήν ‘Ισπανίαν καί 14 
1)2 εΐς τή; Γερμανίαν.

Ο δε τών Ανατολικών Καθολικών εΐνε 70 έκατομμ.ύρια, 
ήτοι 54 εΐς τήν Ρωσσίαν, 5 εΐς τήν Τουρκίαν, 4 εΐς τήν Ρω
μανίαν καί 3 εΐς τήν Αυστρίαν.

‘Ο τών διαμαρτυρομένων εΐνε 71 εκατομμύρια,ήτοι 25 εΐς τήν 
Γερμανίαν, 24 εΐς την Αγγλίαν, 5 1)2 εΐς τήν Σου,,δίαν καί 
Νορβεγίαν, 4 εΐς τήν Ρωσσίαν καί 3 1)2 i ! ;  τήν Αυστρίαν. Τέ
λος ό τών ’Ιουδαίων αριθμός εΐνε 4 εκατομμύρια καί 800.000, 
δηλαδή 1,700,000 έν Ρωσσία, 822,000 έν Αυστρία, 1,300 
Ζ’λ. έν Ουγγαρία καί δ00,000 έν Γερμανία.

Καθ οσον δ’ αφορά τάς εθνικότητας ή Ευρώπη περιέχει 82 
Εκατομμύρια καί 200 χιλιάδας Σλάβους, 97 έκατομ. καί 500 
χιλιάδας έκ τών λατινικών φυλών καί 93 εκατομμύρια καί 500 
Χιλιάδας έκ τής Γερμανικής φυλής.

(Έ κ  τής Κρήτης)

Ή έκ νεκρών άναστασα.

Αί έφημίρίδες τής Βαρσοβίας άναφέρουσι τό ακόλουθον αυμ- 
ϊίηκός γενόμενον έσχάτως έν τινι πολει τοΰ αρχαίου Πολωνι- 

>,C’J βασιλείου. «,Νεανις τις έκ Λοβιέζου άπεβίωσε μετά χρονιάν 
avuiov άσΟενειαν. ‘Ο νεκρός αυτής έξηνέχθ/j εις τήν έκκλη- 

·■«», δπου πρό τοΰ ένταφιασμοΰ έμελλε να τελεσθή ή νεκρώσι- 
“ κ.λουϋία. Ή  ταφή έπρόκειτο νά γείνη τήν μίαν μετά με- 

ιΥ· ριχν, ή δέ τελετή ήρςατο περί τάς δέκα τής πρωίας. Τό

φέρετρον περιεκυκλουτο ύπό τών φώτων καί τών άνημμένων κη
ρίων, οί δέ παρεστώτες μετά θλίψεως παρετήρουν τά ώράϊα χα
ρακτηριστικά τής μακαρίτιδος, τής τοσοΰτον άώρως άφαρπασ^εί- 
σης άπό τών αγκαλών καί θωπειών τών συγγενών καί φίλων 
αυτής.

‘Η νεκρώσιμος άκολουθία προοήγγιζεν ήδη εις τό τέρμα δτε 
έξαίφνης παρετηρήθη έλαφρά τις κΐνησις τοϋ σώματος τής νεά- 
νιδος. Μετά τινας στιγμάς ή ύποτιθεμένη νεκρά άνηγέρθη μετά 
κάπου καί καθεσθεϊσα έν τω φερέτρω περιήγεν έκπεπληγμένη 
τους πεπλανημένους αύτής οφθαλμούς έπί τοϋ περιστοιχοΰντος 
αυτής θεάματος.

» Τό πλήθος έντρομον, ώρμησε συνωστιζόμενον χρός τήν θΰ- 
ραν τής εκκλησίας, άλλ’ οί γονείς έσπευσαν μέ ανοικτάς τάς 
άγκάλας πρ-.ς τήν έκ νεκρών άναστάσαν θυγατέρα αύτών, καί 
κλαίοντες έκ χαράς άπήγαγον αυτήν εις τήν οικίαν, οπου εύθυς 
τή έπήνεγκον τάς βοήθειας τής επιστήμης. Έ ν  τούτοις ή κα- 
τάστασις αυτής έφαίνετο δυστυχώς σοδαρωτάτη /.αί παρείχε φό
βους μή καί πάλιν κατέλθη έ/.εΤ δθεν έδραπέτευσενι).

(Έ κ  τοϋ Νεολόγου).

A T S E I S .

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν .

91. Στήθος—  ήθος. -.ν
92. Ουδός (κατώφλιον) οδός—  δδούς.
93. Άμφίπολος—  (άμφι) πώλος.
94. Κράβατος—  βάτος—  κράτος—  $ρτος.
95. Αμήν—  νήμα.

Γ Ρ Ι Φ Ω Ν .
38. Αέων μέν δνυξι κρατεί, κέρασι δέ βοΰς, άνθρωπος δέ νω.
39. Βραχύς ό βίος, ή δέ τέχνη μακρά.
40. Δεινόν έστι τούς χείρονς τών βελτιίνων α'ρχειν.

Λ Υ Τ  Α Ι .

ΣΜΥΡΝΗΣ.

Ε. Μεϊμα'ρογλους 38 γριφ.
Γ. Παπά Κ. Σπάρταλης 91, 95 α!νιγμ,..38, 39 γριφ. 
A. I. Μαναήλογλο^ 95 αινιγμ. 38, 39, 4 0  γριφ.
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Μ ΑΓΝΗΣΙΑΣ.

Άχιλευς Μ. Καμπανάκής θδ αίνιγμ. 38, 39 γρ».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. 

Ιωάννης Δ. Μανώλης 38, 39 γριφ.

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α »

Λ Β '.

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α .

96,
ΕΤμαι νήσος χαί καυχώμαι 
δτι έχω ναυτιλίαν, 
τα μεγα’λα μου δε σκάφη 
διαχλέουν τήν Άγγγλίαν.

Ά ν  το πρώτον μ’ άφα'.ρέσης,. 
Σύμφωνον δέ τι πρόσθεσης,
Άνδρα είς τήν Ιστορίαν 
απαντάς' μέ ευκολίαν,.
Ά ν  δέ έκ τών φωνηέντων 
Δύο ομοια πρόσθεσης, 
ς’ τήν Γραμματικήν μ’ ευρίσκεις 
χωρίς κόπον, 2ν προσέξης.

97.
Τδ δ'νομά μου, φίλε μου, 
συχνά συχνά προφέρεις,, 
εις πλείστας δ’ οσας πράξεις σου 
ύπογραμμον με φέρεις.
Μέ έχεις μέσα στους ναούς, 
μέ έχει? στάς οικίας, 
μέ έχεις εις την Ιρημον, 
εΐς δάση, παραλίας.
Τον τόνον μου μέ προσοχήν 
ευθύς άμα άλλάξης, 
ώς τον άναγινώσκοντα 
ομοιον τούτου θάχης.
Τδ πρώτον δ’’δν στοιχεΐον μου 
θελήσης νά μοΰ ρίψης»
Ζώον τετράπουν απαντάς, 
χωρίς ν’ άργοπορήσης.

Ν. Σ. Β  α φ ε ι ά δ η ς .

Ό  Σάχης τής Περσίας, έρωτηθείς πόσους άδάμανΐας κΑμίί»; 
μεθ’ έαυτοΰ δΐένειμεν εις τάς αΰλάς, ας κατά τδ είς τήν Ευρώ
πην ταςέίδιόν του έπεσκέφθη, άπεκρίδή- έκίμισα τόσους, Sms 
νά διανέμω πάντοτε είς έκάστην αΰλή.ν τους ήμίσεις εκ τοΰ έλι- 
κοΰ ποσοΰ,' το οποίον εΐχ«, ώστε είς τήν πρώτην εδωκα τους ήμί- 
σεις ών είχα κομίσει, εΐς τήν δευτέρων τους ήμίσεις έκ τών μ-ι- 
νάντων, είς τήν τρίτην τούς ήμίσεις καί πάλιν έκ τών μεινάν- 
των καί ούτω καθεξής. Έρωτηθείς δέ πόβας αυλός- έπεσκέφθη, 
άπεκριθη· 2ν συνάξης τούς οποίους εις τάς δύο τελευταίας αύ- 
λάς έδωκα άδάμαντας, θέλεις εΰρεΐ καί τον αριθμόν τών αυλών, 
τά δέ ψηφία τοΰ αριθμού τών διανεμηθέντων άδαμάντων. ώ; 
άπλαΐ μονάδες θεωρούμενα καί προστιθέμενα,. άποτελοΰσ*. τον 
«ριθμον 11.

Λ Γ .

Κύριός τις έχει εΐς τήν αποθήκην του Ιν  βχρίλλιον πλήρες 
οίνου όκάδων έκατόν, έκ τών όποιων θέλει να δωρήση εις τιν* 
τών φίλων του όκάδας πεντήκοντα, έν δέ τή άποθήν.η του ευρι- 
οκοντα ι δύο έτερα βαρέλλια εύκαιρα, το μέν χωρητικότητος δχ*- 
δων έβϊομήκοντα, τδ δέ χωρητικότητας οκάδων τριάκοντα, άτι·· 
να καί μεταχειρίζεται ώς μέτρα· απαιτεί ομως μήτε έν δράμι 
δλιγώτερον τών 50 οκάδων νά δωρήση τω φίλω του, μήτε »  
δράμι περισσότερον. Πώς θά είμπορέση νά μετρήση τδν οίνον ̂

Ν. Σ. Βα φ ιά δης .

Λ Ο Γ Ο Γ Ρ Ι Φ Ο

104. Πολλαί ώς ψ. χ. οΐνω μή.
105. Μή τι, Ρήνε, τίς ά δίκη άς ήτοι ρανίς.
106. Ά ν  "Ηρα γ’ Άθως θεού οΐκον ή ναί.
107. ’Ή  φρονεί σΰς ή ναί κ’ άλλον πολύ τίμων.

ύπο Ν. θ. Έ ξ α ρ χ ά κ ο υ .

108. Ψ Χ ’ I X  Μ Ί  Ουτις C L! αΰτοΰ.
309. Ώά, ρίς, μΰς Η ’ ους Κ Κ ’ οΰς.
110. Άπλοι νόμοι Ρ ’ : : Οεοί,Σ. Δία I, τάν-

Ύπδ Γε ω ρ γ . Έ λ  ευθερ ιάδ ου.
ϊιδώ Ί*.

Π Υ Θ Α Γ Ο Ρ Α Σ .

Λ  Ε  S  I  Γ  Ρ  I  Φ  Ο I .
41 42 43 44
ΒΛ Α Ξ Μ Ο ΙΡΑ ΙΡ ΙΣ ΗΡΩΣ
Λ 0 Ρ Ρ
Α I I Ω

Ρ Σ VJU
Α

'Υπδ Μ ιχ . Ιω . Πρω τόπαπα.
45.

. ·' . .
·, κ"· · ·

• · 2 ..........
. . >.  . . .

Ύπο Ά γ α θ . Γ

Κ Λ Ε ΙΣ  Ε'.

5οβ ντ24θμκφ 424θμτφ 4ηβ24φ υ4φηζ5-95 
7τ2 1τφντ2 μ4ζη2?45β=β 7τ9φ υ4?ηζ5ηφ y5?v59S.
5οβ αβκ2 14η λ4247τ2 δηφ 7τ9φ λ2κ7τ9φ μ4θηαβ· 
7x2 9π4θ3η2 7τ9 φ9νπ427τφ 5οβ γη4ηβ2ηαβ. 
ζ4τ9ι 14/] πτζη759ν474 λ4 π2η3β 5ηφ 7τ 4ην4 
52 ντ2τ2 52 4πτ 7κφ οκο 42 4πτφ7θ5εβ υζ5νν4 
14η φ9νπ4φ4 7τ9 φ9νπα27τφ κ 743ηφ λ4 51ζ5ηεκ 
φ7ηονκ2 4πτ 74φ μ5η04φ ν-9 7τ φ1κπ70τ2 542 ζδηεκ

Κ ω νσ τα ντιν/δου . Ιω ά ν ν η ς  Δ. Μ α νώ λ η . (1)

ΓΡΙΦΟΙ.
41ος.

Ύπό Μιχ. Ίω . Πρωτόπα~α.

(1; Έχάοτω έν Σ̂ ύρντ) λύσοντι τήν χλΕΤδ* δωρΕΐτ«ι το δρϊμ«,. Μεν&αος χαΐ Δο.ροθήχ» Ttapi το3 ?δίου.— Τψ 1\ πρώτω έχ τού 
£;ωτίριχο3 πίμψοντι τήν λύσιν ίμμίτρως δωριΐτο» τ» ό Μίνϊλαος,.,'ι Αωρο0ώ », χαΐ ή Κωμωίία « ό Ψιάχας. η

I ω ά ν ν η ς Λ. Μανώλη.
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