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Καλλιτέχνις άπύ φύσεως, καλλιτέχνις έξ ά- 
γωγής, καλλιτέχνις από διδασκαλίας· εύγενής 
τό παοάστημα, γλυκεία την ιιοοάήν, ιιέ εκψοα-κ, CT ’ I w C w C W1/
σιν πλήρη χάριτος· έχοι/σα ύύηλόν το μέτωπον, 
το όποιον κρύπτει τό τάλαντον, το όποιον τά 
δάκτυλα έξωτερικεύονν έπι των π?\.ήκτρων τοΰ·* c C;
κλειδοκυαόάλου· — Αθηναία καθ’ όλην τίιν εκ- 
τασιν έν τη ιδανική τής λέξεως σημασία- — Κόρη 
μεγάλου πατρός, άγων ιστού, πατριώτου της ή- 
ρωϊκής γενεάς τής νεωτέρας Ελλάδος·—είνε ίι

δεσποινίς Έρασμία Καλλισπέρη, τής όποιας την 
εικόνα ή « ’Αττική νΙρις» έχει τό εύτύχιιμα σή
μερον νά φιλόξενη.

.Με Γράμματα και ιιέ Μουσικήν, καταλλήλωοC c c· c ’
συνδυασμένα τά δύο, αυτά τά όποια ή σαν έν 
Έλλάδι ποτέ ή βάσις της ανατροφής και το μέ
σον τοΰ καταοτισιιοϋ άνθροίπων έλευθέοων, και 
τά όποια είνε και θά είνε παντού όπου άκιιάζει 
πολιτισμός ή τελείωσις τοϋ άνθρώπου, με αύτά 
έγαλουχήθη έν τω πατρικώ οΐκω, μέ αύτά έμορ- 
Φίόθη, μέ αύτά διεπλάσθη.

Και ότε έκ τής παρ’ ύμΐν τέχνης, λίαν ατε
λούς και τότε και νύν, ούόέν Γιδύνατο πλέον νά
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uuOn, την έστειλεν ό πατήο της tic τό ’Ωόεΐον 
τών ΙΙαρισίων. Τεσσάοων ετών σπουδαι έν 
αυτώ- σπουδή μοχ^ικης θεωρίας, σπουδή της 
ιστορίας της μουί^Ρίς, σποι/δίι περ'ι την έκτέ- 
λεσιν εν άμίλλη πρύς παρισινάς καλλιτέχνιδας, 
ύπό την οδηγίαν εγκρίτων καθηγητών, τήείχον 
οώσει ολιιν τίιν μουσικήν λεπτότητα, ολιιν την 
μουσικήν χάοιν, τίιν οποίαν δύναται νά μετα- 
δωση η Γαλλική Διδασκαλία.

Και έπειτα άλλα τέσσαρα έτη μουσικών έν 
Βιέννη σπουδών ύπό οδηγίαν διδασκάλων πε- 
φημισμένων, μελέτη ενδελεχής, ακαταπόνητος 
γυμνασις προηγαγον αυτήν, κεκτημένην ήδιι 
τον φοβερόν εκείνον μηχανισμόν τοΰ περίφημου 
γέροντος Lecoupey, του όποιου έπι σειράν ετών 
ύπηρξε μαθήτρια, έτελειοποίησαν την τέχνην 
τής Έλληνίδος μουσικού, την τέχνην εκείνην, 
την οποίαν έθαύμασε πού δύο ετών ή ’Αθηναϊκή 
Κοινωνία, τίιν οποίαν εντός -ολίγων ήμεοών θα 
θαυμάση και πάλιν.

Εν μέσω της κρατούσης παρ’ ήμϊν ιιουσι- 
κής φυλλοξήρας, της όποιας την ευθύνην ύπέ- 
χουσιν οί αύτοχειροτόνητοι εκείνοι δήθεν προσ- 
τάται της Μουσικής ένω πράγματι είνε απλώς 
Μα ικ ή ναι άνικανότητος και ή ανοχή τού ’Αθη
ναϊκού κοινού ποός τούς ξένους, πάντας και 
πάσας, οϊτινες άφού έν τώ τόπω των ουόένα έ- 
χουσι λόγον μουσικής ύπάρξεως, άπο(ηβ«ζόηε- 
νοι εις ΙΙειοαιά προστατεύονται ένεκα διαφόοων 
λόγων, εγκαθίστανται εις έμμισθους θέσεις, πα- 
χύνονται έν αΰταϊς, και επιβάλλονται και χει
ροκροτούνται μάλιστα έπι τέλους κατά σύνθημα 
διδόμενον ύπό τών έχόντοη’ συμφέρον. — Έν 
μέσω της μουσικής ταύτης δυστυχίας τού τόπου 
μας ή δεσποινίς Έρασμία Καλλισπέοη είνε ελ
πίς, είνε παρηγορία, είνε θάρρος.

ΊΙ διδασκαλία της είνε φώς- ή ερμηνεία της 
είνε γνώσις· ή έκτέλεσίς της είνε ύψηλή· ή έκ- 
φοασίς της άρτία· τό αίσθημα αγνόν, τέλειον 
ή χάρις άφελής· ή δύναμις άποοσμάχητος. Τά 
δάκτυλά της, όταν ύαύουν τού κλειδοκυμβάλου 
τά έλεφάντινα πλήκτρα, προξενούσι ρίγος- νο
μίζει τις ότι είνε άνδοική χειρ μύστου τής τέ
χνης-και ή μαγεία,την οποίαν παράγουν οί ήχοι 
τού κλειδοκυμβάλου της δεν εξαλείφεται πα- 
οευθύο.

ΣΤΟΝ OZMIECiFO

— έβλεπε η γιις, αθάνατε ζητιάνε,
Koto κ έκεϊ νά τρέχης μοναχός σου 

Και τούς θνητούς γροικούσες νά γελάνε 
Και νά σού κλειούν σκληρά τίιν θύρα έμπρόςσου.

Αγροικούσες χιλιάόες νά περνάνε 
Και νά χλευάζουν τό σκυμμένο ψώς σου,
Κ έσε με περιφρόνια νά ρωτάνε,
Εσέ που κόσμον έπλασες ’δικός σου.

—<ιν το ήλιο λαιιπρος πού δε Ξανοίγει 
Ούτε τίι γιι πού ευτυχισμένοι ζούιιε 
Και ποτάμια άπό φως σ ’ έμάς ανοίγει,

Ετσι κ εσύ ποτέ σου οέ μάς είδεο- 
ΆΘ(*ρητοι ’ς τά σκότη έμεΐς περνούμε 
Κ έσύ στέκεις γεμάτος φώς κΓ άκτΐδες.

ΣΤΕΦ. ΜΑΡΤΖΩΚΙΙΪ

Ε Ξ Α Γ Ν Ι Σ Μ Ο Σ

, Εςυπνησε την ,.ρωίαν εκείνην πλειότερον έξηντλη- 
μενη και πασχουσα’ ο βήξ ξηρότερος τής έσχιζε τόν λά
ρυγγα καί έκαιε τό στήθος της τό πάσχον. .’Εξηπλωμένη 
επ: τής κλίνης της, ’έβλεπε μέ μελαγχολικόν βλέμμα τάς 
πρωτας ηλιαχάς ακτίνας,· αιτινες διά του φεγγίτου του 
..αραθυρου της ύπεισδύουσαι, έπαιζον μέ τούς κρωσσούς 
του ταπητος τοΰ δωματίου, έπαφήνουσαι ολόκληρον μι- 
κροκοσμον μ-κροσκοπικών μορίων, ατινα έπωρχοΰντο καί 
περιεστρεφοντο εντός τών φωτεινών ηλιακών ακτινών.

ΙΙτο^ πλειότερον μελαγχολ:κή η άθυμος. 'II λευκή 
σινδονη της κλίνης της συνεχέετο μέ τήν τρομακτικήν τοΰ 
προσώπου της λευκότητα, ενώ ή χειρ της σκελετώδη£ καί 
ημίγυμνος εκρεματο έξω τής κλίνης, παίζουσα -,.έ ’ τήν 
ακραν της σινδόνης- έ—: τοΰ βλέμματός της έπλανάτο 
αόρατον θλιβερόν μειδίαμα, προϊόν τών αναμνήσεων τοΰ 
..αρελϋοντος, εις τό οποίον έφέρετο καί έπλανάτο ό νοΰς 
ΖΓ, ζ  κ α ι  ύ] φ α ν τ α σ ί α  τ τ , ζ .

- Μετ* ποσΎ)« θλιβεράς εύχαριστήσεως άνεμιμνήσκετο 
του παρελθοντος τούτου. ΙΙρό τής φαντασίας της, παοή- 
λαυνε κοσμος όλος αναμνήσεων. Οί άσεμνο: κόσυ.οι έν'οίς 
κατεκυλισε καί κατερρύπανε τά πρώτα τής άνθη;άς νεό- 
ΓΛΤος της κρίνα, διεβίωσε τούς ροδόεντας της νεότητάς 
της χρόνους καί κατέθραυσε καί τής ψυχής καί τής καο-
. 'ας τας ^ευγενείς χορδάς, παρήλαυνον έν σειρ2 άτε- 
λευτητων εικόνων ποό αυτής.

Ενομιζεν ότι ήτο ευτυχής τότε' τοΰ έρωτος καί τής 
Λατρείας το λιβανωτόν έκαίετο άφθονον προ τών ποδών 
τος, και των θαυμαστών καί εραστών τα πλήθη πεοιέ-
/O’j Ov αυτήν u· ίοδο^Ώνΐ'* ραλ»τγ<·*ι p w v c j x c p v a q  ε ρ ω τ ο ς  γ, τ ο  ω ρ α ί α  τ ο τ ε
ηγαπατο, ελατρεύετο.

ΙΙλην βαθμηδόν τά ρόδα τοΰ νεανικοΰ προσώπου της 
εςηνθησαν, καί αί κραιπάλαι καί τά όργια κατέθραυσαν 

‘νας της ζωής της. Έ παθε. Καί είδε τότε μέ τήν

Λ Τ Τ Ι Κ Ι Ι

πρώ./ιν άποδρασιν τής λαμπρά; της καλλονής, τών ερα
στών τά πλήθη αραιουμενα καί τους πιστούς της λάτρεις 
φεύγοντας. Και νΰν οπότε φθισική ή δύστηνος, κατέκειτο 
έπι τής πενιχράς της κλίνης εντός τοΰ πτω-/ικοΰ θαλά
μου της, αύτή ή κυλιόμενη Ιν τή χλιδή καί έν τή μαλ- 
θακότητι κατά τους ανθηρούς της χρόνους, μόνη, έρημος 
και περιφρονουμένη, ήρέσκετο μόνον νά άναμ:μνήσκηται 
τοΰ παρελθόντος της καί νά ποθή καί πάλιν, τούς /ρυ- 
σους εκείνους χρόνους και νά διψή τής ηδονής καί τών ορ
γίων καί τών άπολαύσεων, αϊτινες ώς ονειρον περιεκύκλουν 
νΰν τής ψυχής της τόν ορίζοντα.

Εις μίαν τοΰ δωματίου της γωνίαν, καί έπι μικρας 
τραπε,ης υπήρχε παρερριμμένον μικρόν δρύϊνον κιβωτί- 
οιον. J ής άσθενοΰς τό βλέμμα πλανώμενον έν τώ δωμα- 
τίω  έπεσεν επ αυτοΰ" καί έτίναξε τότε τάς σινδόνας καί 
κατελθοΰσα τής κλίνης της ήλθε βραδυποροΰσα πρός τήν 
τράπε,α ν , έλαβε τό κιβωτίδιον καί έπανελθοΰσα έπι τής 
κλίνης της εκάθησε καί ηνοιξεν αύτό (λειδιώσα.

Εντός αυτοΰ περιεκλειετο τό παρελθόν της * λ ο ν  
συνεφύροντο εκεί έν αταξία επιστολών δεσμίδες καί άν- 
θεων έςηραμένων μίσχοι, καί ταινίαι μικραί καί άθυρμά- 
πα , πάντα αναμνήσεις τής έκλιπούσης ερωτικής ζωής της.

Δ νεσκάλευσε πάντα ταΰτα μετά /ειρός σπασμωδι- 
κής. Ενίοτε ήνοιγεν επιστολήν, τήν άνεγίνωσκε μέχρι 
τινός καί ειτα μετά πείσματος τήν έσχιζε καί τήν κατε- 
■τκόρπιζεν έπι τοΰ έδάφους- άλλοτε κατεθρυμμάτιζε μετα 
νευρικοΰ πείσματος ξηρόν τι άνθος ά'οσμον πλέον. ' Καί 
έμειδια πάντοτε, ώσεί εΰρίσκουσα τέρψιν εις τήν κατα- 
θρυμμάτισιν ταύτην τοΰ παρελθόντος, όπερ κατεσυνέτριψε 
την ηθικην καί υλικήν της ύπαρξιν.

Λλλ αίφνης τό μειδίαμά της έσβέσθη καί τό βλέμ
μα της έσταμάτησε σύννουν έπι δεσμίδος επιστολών. Τρέ 
μούσα κα: συγκεκινημένη έθραυσε τήν συγκρατοΰσαν-  
ταύτας^ταινιαν καί ήρχισεν άναγινώσκουσα αΰτάς.

Εφ όσον προεχώρει εις τήν άνάγνωσιν, έπι τοσοΰτον 
καθίστατο καί μελαγχολική. Λίς ή τρις τάς άνέγνωσε, 
και όταν περιεμάζευσε ταύτας πάλιν διά νά τάς έπανα- 
0=ση ^έντός του κιβωτιδίου, ή χείρ της τάς έκράτησεν 
ακίνητος και δάκρυα κατέβρεξαν τούς οφθαλμούς της.

Διά μέσου τών δακρύων τούτων καί τής ά^λύος, ήτις 
εκάλυπτε τούς οφθαλμούς της, ένόμισεν ότι τόν έβλεπε 
γονυπετή πρό αυτής,’ προσφέροντα άγνής λατρείας θυμία
μα εις αυτήν. Επανεβλεπε τους ωραίους γαλανούς οφθαλ
μούς του, οϊτινες τή προσέφερον έρο>τα άμωμον καί έσπά- 
ρασσε νΰν τά ώτά της ό καγχασμός ό σαρδώνιος, δ ι’ ού 

_ απήντα τοτε εις τάς έρο>τικά; εκφράσεις του.
ΙΓόσον τήν ήγάπα καί τ ί πάθος ένέκλειον αί έπιστο- 

λαι του: τή προσέφερε χείρα έντιμον, καί βίον άγνόν- 
ε,ήτει νά τήν άποσπάσ-r, έκ τοΰ βορβόρου εις ον έκυλίετο 
κα: τόν ελάκτισεν αϋτη τότε κα: τόν περιεφρόνησε καί 
περιύβρισε τά άγνά του αισθήματα καί τόν έρράπισε διά 
τών καγχασμών της.

Γήν ειχεν έγκαταλείψε: εκείνος τότε άπελπίσας- τή 
έμενον όμως α: επ:στολαί του καί άντήχει νΰν εις τά ώτά 
της ή τελευταία φράσις του:

Θά με ενθυμηθής μ,ίαν ήμέραν.
Επί πολύ, επί ώρας μακράς, έμενεν εκεί έπι τήί

κλίνης της, κρατοΰσα τάς έπιστολάς του, καί σκεπτοαένη.

Άνεμιμνήσκέτο τοΰ παρελθόντος πάλιν καί Ιφρικία καί 
άπεστρεφε τούς οφθαλμούς, οΰς καθήλου έπι τής είκόνος 
εκείνου.

Έκλαιε" άλλ’ αίφνης έπήδησε τής κλίνης της καί 
άπέμαςε τούς οφθαλμούς της.

—  *Ω ! είπε, τώοα τόν άγαπώ" τόν αγαπώ μέ ό’λην 
τήν ψυνήν μου.

Ένεδύθη μετά σπουδής καί μετά σθένους όπερ δέν 
περιέμενέ τις εκ τοΰ κα/εκτικοΰ καί έςηντλημένου εκείνου 
σώματος.

—  Θά τον εΰρω, έψιθύριζε, καί θά τοΰ προσφέρω ο,τι 
μοί ΰπελείφθη έκ τής ψυχής μου.

Καί έπανελάμβανε μέ σιγανήν φωνήν:
—  Τόν άγαπώ, τόν άγαπώ, τόν άγαπώ.

Καί έπι ημέρας μακράς τόν άνεζήτησεν.
Καί όταν τέλος συνήντησεν αυτόν καί τόν έφερε σχε

δόν διά τής βίας παρ’ έαυτή καί τώ έξωμολογήθη, έρωτα 
διάπυρον, έρωτα ειλικρινή, έρωτα έξαγνίζοντα καί άπο- 
καθαίροντα έν τή καμίνω του τάς παλαιάς τής Μαγδα- 
ληνής άμαρτίας, αυτός τήν έβλεπεν άπαθής, άδιάφορος.

Είχε σβεσθή έν τή καρδία αϋτοΰ τό παλαιόν πρός 
εκείνην πάθος του, καί τήν καοδίαν του είχε προσφέρει 
εις άλλην, κόρην έντιμον, μεθ’ ής είχε συνδέσει διά δεσμών 
νομίμων τ ή ν  ζωήν αύτοΰ.

Έκλχυσε καί έσύρθη πρό τών ποδών του.
Δέν έκάγχασεν εκείνος, άλλ’ ήγέρθη ϊνα άναχωρήσγι 

τοΰ έναγοΰς εκείνου οίκου.
—  Είσαι εις τό χείλος τοΰ τάφου, τή είπεν άσπλάγ- 

-/νως" προσπάθησον νά έξαγνίστ,ς τής ζωής σου τά άνο- 
μήματα.

Καί έφυγε.
Καί εκείνη λυγμόν άοείσα σπαρακτικόν έκυλίσθη έπι 

τοΰ τάπητος τοΰ δωματίου της λιπόθυμος.

“Εζησε πολλάς ήμερας έκτοτε καί ή ζωή της άπο- 
σβεννυμένη βαθμηδόν τή έχρησίμευε οοικώδες τοΰ παρελ
θόντος βίου της έξιλαστήριον.

II καοδία της καί ή ψυχή της, ή πεπωρωμένη,^ή 
κορεσθείσα ήδονών καί άπολαύσεων, δέν είχεν έτι άγα- 
πήσει σοβαρώς" καί ήγάπα ήδη καί τοΰ παρελθόντος at 
εικόνες καί αί σκέψεις καί αί έξεις τής ζωής, συνετρί- 
βοντο εις μυρία θρύμματα, έφ’ ών γίγας άνυψοΰτο ο κυ
ρίαρχων τών τελευταίων τής ζωής της ήμερών έρως. 
Καί έφθινεν ή πάσ/ουσα καί ήγάπα καί έςιλάσκετο καί 
έπέτεινε τών άμαρτιών της τήν άφεσιν, ή δείλαιος.

Μίαν πρωίαν τήν εύρον έπι τής κλίνης της νεκράν, 
σφίγγουσαν έπι τών νειλέων της τάς έπιστολάς εκείνου.

Είσέδυον πάλιν διά τοΰ φεγγίτου τοΰ παραθύρου της 
ήλιακαί άκτίνες καί έπαιζον μέ τούς κροσσούς τοΰ τά
πητος.

Αλλά μία έςέφευγε καί έθώπευε τό ώχρόν τής νέκρας 
πρόσωπον καί έπαιζε μέ τούς πλοκάμους τής ξανθής κό
μης τής δυστυχοΰς αποκλήρου, ήτις ήγαπήθη ζώσα καί 
ήγάπα νεκοά.

ΛΧ4ΙΈ.ί$ I. ΜΟΣ.\Ο.ΥΑΣ,
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ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΜΟΝΙΑ

Ανθομα.Ιοϋσα .Ιεμονιά βα.Ιαάμονε τ ’ αγέρι 
χ α ι i 't-ρο -  π .Ιάτονος (tvra ώσάν γονιός τής xpa/rei
—  Στον ήλ ιον  τα θε^ ια  y t.lt  a  φν.Ιάζου, Λ εμονιά μ ου , 
τ ι θα (Τοΰ ρ ίζ -t) τον άνθό καρπό νά  ere γορτώ ση ...
χα ι τότε ποιο ά η Sort πο ιο  θά άά.Ι.Ιη ερωτευμένο 
την τρυφερή σου ώμορφιά, την  δροσερή σου νηότη ; 
Κ ρίμα  να  γαμοχυΛ ισθή, κόρη μ ο υ , ή παρθεν ιά  σου , 
τα μυρομένα  χά.Ι.Ιη σου γ ια  ’να  φι.Ιι r a  σβύσης...
Ε.Ια στη ρ ίζα  (ίου ν ’ άνθής μ ’ α γάπη  νά  ο ι ’σχιόνω  

Χί’ ό ήλ ιος ν ά  μ η  σε θωρή, που oh μαγεύε ι, ό π.Ιάνος 
με τά στεφάνια τά γρνσά , πού μ ' έρωτα σου π.Ιέχει...
— Κά.Ι.Ιιο ΐ'ω , γέρο -  π λά τα νε , νά  ρίζω  τον άνθό μου, 
ά π ’ τον χαρπό μου τον πο.Ιν σύσσωμη νά  .Ιιγίσω , 
παρά  νά  ζώ στον ϊσχιο σου, νά  μ η  μ (  β.Ιέπη ό ή.Ιιος,
νά  μαραθούνε τ ’ ά νθ ια  μ ου  χα ι άκαρπη νά  μ ε ίνω ...

Α Ν Δ Ρ Ε  Α Σ  Δ ΝΙ ΚΟ Λ ΑΡΑ Σ.

Εύχαρίΰτως δημοόιεύομεν τήν κάτωθι πο ιητικήν με
λέτην τοΰ λογίου κ. Δημοσθένους Καρύκη έπ ί τής «Χαϊ
δεμένης», τοΰ γνωστοΰ είδυλλίου τοί) κ. Άνδρέου Xικο- 
λάοα, βέβαιοι ότι παρέχομεν ένδιαφέρον ανάγνωσμα τοΐς 
ήμετέροις άναγνώβταις.

^Έν Άβήναις τ-?, 12 Νοεμβρίου 1894.

Π ολύτιμε ψί.Ιε χ. Ά νόρέα ,

Διατελών κατάκοιτος ύπ ’ άλγη όξυτάτου ρευματι
σμού, εύρον Ου αηδίαν ή άνακούοκπν έν τή μελέτη της 
πεμφθείσης μοι Χαϊδεμένης σου, δι’ ης εΰηρεστήθη ή εύ- 
γενής καρδία σου νά μέ τιμήση, καί δι’ ήν σοί κηρύτ
τομαι ευγνώμων.

'II εύρεΐα διάνοια τοΰ σοφοΰ άνδρός Κ. Φ. Σκόκου 
άξιεπαίνως άνήλθεν ευπρόσωπος έπί τό ύψος της σής 
φαντασίας, καί δ'.’ ολίγων έφωτογράφησε τό γόητρον της 
άθώας Μούσης σου, έκλέξας τούς ήδυτέρους φθόγγους, 
τ»ύς άδάμαντας τουτέστι των χειλέων της, δ ;’ ών ώς 
άνθέων επλεξε' σο; τον δίκαιον στε'φανον. Έ γώ , φίλτατε 
Άνδρε'α, δε'.λιώ να παρακολουθήσω αυτόν κατά τήν πρός 
αυτήν υψιπετή πτησίν του, περιορίζομαι [/.όνον έν τη 
συναισθήσει τής άδυναμίας μου ταύτης νά περισυλλέξω 
ανθύλλιά τινα τοΰ πραϋθύμου ποιήματος σου πεπτωκότα 
έκ των εύγενών χειρών τοΰ σεμνοΰ ύμνητοΰ σου, καί 
ταΰτα ώς ιδιαιτέρας μου έντυπώσε'.ς, ανεξαρτήτως των 
ΰπ ’ αϋτοΰ έκτιθεμένων, νά σο! σημειώσω καί ώς όφειλό- 
μενόν σοί άλλως φόρον τοΰ πρός αΰτό θαυμασμοΰ μου 
καί τής έξ αϋτοΰ έπιγενομε'νης μοι ψυχαγωγίας.

Ιον. Καί δή, αγαπητέ Άνδρε'α, οί έν σελ. 27 στίχοι 
σου «Τραγούδα, κόρη, τοΰ άγροΰ. μέχρι τής λε'ξεως 
«καμαρώνει» έστίν δ ,τι γλυκύ, 5 ,τ ι δυνάμενον νά γαλ- 
βανίση τόν νοΰν καί τήν καρδίαν, καί νά προδια^ 
θέση αυτήν εις δίαλανθάνοντα στόνον, έκ των μύχιων 
αυτής έξερχόμενον. Μόνος ό'στις άναξιοπαθεΐ, άπελπις 
ών νά ϊδη έν έαυτώ όασίν τινα πλέον των δεινών του, 
καί προσβλε'πέι έμπροσθέν του άλλον εΰτυχούντα. μόνος 
έκεϊνος δύναται πιστώς νά κρίνη καί νά οαντασθή δεόν
τως τό βάρος των στίχων τούτων, καί τους έγειρομε'νους 
άποκρύφους παλμούς έκ των λε'ςεων «γιά  σε'να ξημερώ

ν ε ι»—  «γιά  σε'ν’ άνθιζε; ή μυρτιά, γ ιά  σε'να κ ’ ή γή 
όλη». Εν τω  συλλογισμώ τούτω ολόκληρος φιλοσοφία 
περί τοΰ παντός, ολόκληρος σκέψις περί τής ανθρωπίνου 
ματαιότητος εμφωλεύει. Τήν σκε'ψιν ταύτην έσκε'φθην, 
έσίγησα, καί στέναγμα έκ των χειλε'ων μου έξε'φυγε 
λεληθότως ! . . .

2ον. Ζωγραφική επίσης ή πρόσφορος μάλλον ή έν 
σελ. 28 παράστασις τοΰ χρόνου διά των λέξεων «Τρεις 
φοραϊς τώρα άλλαξε ή γή τό φόρεμά τη ς» . ΙΙρόσφορος 
ναι, καθόσον φθε'γγεται ταύτην κόρη άπειρος των τοΰ 
κόσμου, άνίδεος καί μή καταρτίζουσα τάς ίδε'ας της συν
θετικών έκ βιβλίων, ά λλ ’ έκ τών περί αυτήν όντων, έφ’ 
ώ κ ευδοκίμως έτε'θη ή τοιαύτη εκφρασις τοΰ χρόνου 
τοΐς άθώοις χειλε'σι της, καί ήδε'ως άποδέχεται αυτήν 
τό ούς καί ή φαντασία τοΰ άναγινώσκοντος. *Η οράσις 
αυτη εν άλλη περιπτώσει έπί προσώπου, ούχί ώς τής 
Χαϊδεμενης σου, ίσως. θά ήτο ούχί τοσούτου λόγου αξία, 
ή κ ’ έν με'ρει άκαιρός τις ποιητική άπομίμησις.

3ον. Επίσης ή έν τή αυτή ώς άνω σελίδι ρήσις «Μήν
κλαΐς, μή, Χαϊδεμένη αου, καί δεν σοΰ πρε'πει δάκρυ» 
Υ Ύ \ ' / *»/  *,υ γ ι,ε ι πολυ, κείμενης αμε'σως τής αντιθε'σεως τής Χ αϊ-
δεμε'νης πρός τό δάκρυ. Δ ι’ αυτής προδίδοται σιωπηρώς 
ενθεν μέν ή απόκρυφος ιστορία της μητρός, αξίας όντως 
δακρύων, ένθεν δέ ή περί τής Χαϊδεμένης της ανύποπτος 
τής περιπετειας της κρίσις αυτής, δτι, άφοΰ χαϊδεμένη, 
άγαπωμένη εν τω κόσμω τούτω, δεν ήδύνατο βεβαίως, ή 
νά ήναι ευτυχής, καί ού ενεκεν οΰδένα λόγον εχουσα νά 
οακρύη. Δεν ήδύνατο άλλως ίσχυρότερον ή άφελέστε- 
ρα νά λαλήσγ, μία μήτηρ πρός τήν κόρην της άνεπιτη- 
δεύτως εν τή στιγμή εκείνη τών δακρύων, μία μήτηρ 
πρός κόρην, έφ ης ολόκληροι οί παλμοί τής καρδίας της 
συνεκεντροΰντο, και ης ή ζωη καί ή ΰπαρξις ήν πάσα 
αυτή άφιερωμε'νη. Μονον μία μήτηρ άπελπις, μή I)ουσα 
ποΰ τήν κεφαλήν κλίναι, ούδε'να σύντροφον τών πόνιον 
της άλλον, και βλε'πουσα μαΰρον τόν κόσμον έν τω σκο- 
τεινω της βιω,καί έχουσα την Κόρην της τών οφθαλμών 
της κόρην, μόνη αΰτη δύναται νά σταθμίση διά τής 
καρδίας της ώς στάθμης άκριβοΰς τό βάρος τών λέξεων 
«και δεν σοΰ πρεπει δάκρυ». Καί όμως τό όλον τοΰ α ι
σθήματος τούτου ή σεμνή Μοΰσά σου διά τριάκοντα έν- 
νε'α μόνον γραμμάτων έξέφρασε ! ! !

4ον. Έρρίγησα άναγνοΰς τούς έν σελίδι 29 στίχους 
«βαραίνει ό καρπός πολύ ’στό τρυφερό κλωνάρι» «θά ρί- 
ζής κάτω τόν άνθό γ ιά  νά καρποφορε'σης» «κρίμα νά 
yy.ij.oy.'Λ.ι^Οής, άνθε' μου, σάν κ ’ έμενα». Ώ . . .  ετυχεν 
εν τω βίω μου νά ίδω αδύνατον δενδρύλλιον νά κρατή 
μετ αγωνίας επί έκμασχαλισθίντος κλωνός τό δυσανά
λογον βάρος εύμεγε'θους ώραίου καρποΰ του, χ.αί έθε'λχθη 
ή αίσθησις μου συμπαθώς πρός αύτό, καί έφαντάσθην 
τήν οδύνην του άν τ ι θηρίον τής στοργής του τό προϊόν 
κατά γής άσπλάγχνως ήθελε λακπατήσει. 'II πιστή πα- 
ρομοίωσις σου αΰτη έν ταϊς χειλε'σι τής πολυπείρου, πο- 
λυπαθοΰς μητρός πρός άδαή ολως τοΰ κόσμου θυγατέρα 
διά τυχόν τοιαύτην αυτής όδυνηράν ειμαρμένην έκσπα τό 
δάκρυ και της μάλλον δυσαισθητου ή ευτυχοΰς καρδίας. 
Ιό τόςον τής Χαϊδεμένης σου Μούσης ένταΰθα τό βέλος 
αυτής λίαν αιχμηρόν διαμπερώς τιτραίνει τήν καρδίαν.

οον. Ο έν σελίδι !)0 στίχος «Καί μιά βραδειά θεο
σκότεινη, βραδεία φαρμακωμένη» «ποΰ σκέπαζαν 'στον 
ουρανό τά σύγνεφα τ ’ άστέρ’α» όσον άφελής,ανεπιτήδευ
τος, όσον σιωπηρός, τοσοΰτον έκφραστικός. Ένταΰθα ή 
Μοΰσα ενθους προκαταλαμβάνεται έξ άκράτου, άγνώστου 
θλιψεως, και ώς οιωνοί μαΰροι τής μελλούσης δυστυχίας 
της παρίστανται οί σκοτεινοί άτμοί οί άποσβεννύοντες τό
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φως τών άστέρων, ώς όντώς εσβεσεν ειτα τήν αϊγλην τής 
τιμής τής παθούσης ή μαύρη τοΰ λατρευθέντος της απι
στία. Ή προκατάληψις αΰτη γραφικώτατα έξεικονίζεται 
διά τής άμαυρώσεως τής λάμψεως ύπό τών νεοών.

Οον. «Κ ' έπότισε μέ δάκρυ» «ότ’ είδε καί αγάπησε 
άπ’ τά μικρά της χρόνια» Ό  στίχος σου ούτος, φίλτατε 
Άνδρέα, έστίν άνθος εύωδέστατον, άνθος άμάραντον, φ ι
λοσοφικόν ! επεσεν άπ,αρατήρητον έκ τών δεξιών χειρών 
τοΰ σοφοΰ άνδρός Κ. Σκόκου' θά εύχαριστηθή βεβαίως 
άν θέσω τοΰτο έν τω άπλοϊκω στεφάνω, ον μετ’ εύλα- 
βείας ή χειρ μου νΰν σοί πλέκει. Οϊμοι ! . . .  όπόσα πράγ
ματα χθαμαλά τήν άξίαν, άπροσέκτως προσβλέπομεν έν 
τή νηπιώδει ήμών ήλικία ήμϊν οίκειούμενα, καί αή ταΰτα
τά άσημα πάντα έστίν ή όλη ήμών ευδαιμονία  Αί
έγειρόμεναι δΓ αυτών άθώαι αναμνήσεις μάς έπανάγουσι 
λεληθότως εις τόν ΙΙαράδεισον, έξ ού ή κακία τών άν- 
θρώπων μάς έξήλασεν έφ’ ώ πολύ δικαίως έπότισε μέ 
δάκρυ ο ,τ ’ είδε, καί άγάπησε άπ’ τά μικρά της χρόνια, 
Καί ό'ντως μόνα ταΰτα όσα ήγαπήσαμεν έν τή τρυφερά 
ήμών ήλικία καί δεν λησμονοΰμεν, καί ποθοΰμεν. Ό 
τάλας άνθρωπος, γεννώμενος ευτυχής, δυστυχής προβαί
νει πρός τόν τάφον, έφ’ ώ καί έν τω γήρατι ήαών ενα 
έρωτα, ή πόθον έχομεν, τήν άνάμνησιν τοΰ παιδι
κού ήμών παρελθόντος, τοΰ μόνου παρασύροντος ήμάς 
στιγμαίως εις ιδανικήν ευτυχίαν. ΙΙάνυ ούν προσφυώς ή 
Μοΰσά σου τήν τάλαιναν Μητέρα, προκειμένου ν ’ άπο- 
χωρισθή διά παντός έκ τής ευτυχίας της, τήν διευθύνει 
εις τ ’ αντικείμενα τών παιδικών της χρόνων, ϊνα δώση 
αΰτοΐς, ώς προσφιλέσιν άδελφοϊς, τόν ύστατον τής καρ
δίας της αποχαιρετισμόν κ ’ έκχύση έπ’ αυτών τοΰ άλ
γους της τά δάκρυα. Βεβαίως, Άνδρέα μου, ό άναγινώ- 
σκων τόν στίχον σου θά ένώσγι τά δάκρυά του τοίς δά- 
κρυσιν αύτοϊς. ’ Ιδού ό ήχηρός φθόγγος τής Μούσης σου 
έφέλκων τόν σιωπηρόν φθόγγον τής καρδίας τοΰ άνα- 
γνώστου.

7ον. «Κ ’ έδώ ποΰ ή πέρδικες γεννοΰν, καί ή ζωή 
ανασαίνει», ώ, τω ό'ντι μακράν μόνον τής κοινωνίας ή 
δίκαια καρδία ευρίσκει ά'νεσιν έκεΐ ενθα τό άθώον πτηνόν 
δέν έχει τόν φθόνον καί τήν κακίαν έπίβουλον τής άθωό- 
τητος. Ό στις επιε τάς πικρίας τοΰ μεγάλου κοινωνικού 
βίου καί ήσθάνθη τόν όγκον αύτοΰ νά πιε'ζη τό στήθος 
του ώς βαρύς τοΰ τάφου λίθος, καί κλείσας τό ό'μαα ά- 
πελπις έστράφη πρός βίον ερημίτην πρός άπόσεισιν τών 
στεναγμών του, μόνος έκεϊνος θά αίσθανθή πιστώς τήν 
μεγάλην αλήθειαν, ό'τι έν ταϊς άποκρήμνοις όντως άκρω- 
ρείαις, ένθα ποΰς βέβηλος δέν πατεϊ, έκεΐ μόνον τοΰ δυ
στυχούς άνθρώπου ή ζωή άνασαίνει. Βεβαίως τήν τάλα ι- 
ναν παθοΰσαν δέν ειχεν ή έκεΐ νά οδηγήση ή ευαίσθητος 
ποίησίς σου διά νά συνάρτ, οΰτω λεληθότως άνασαίνου- 
σαν καί τήν περίλυπον διά τά παθήματά της καρδίαν τοΰ 
αναγνώστου. Έκεΐ βεβαίως παρά τοΐς άθώοις άκάκοις 
πτηνοΐς ή άτυχής γυνή ήδύνατο «τήν άκακη νά κρύψη 
άίλαρτία», διότι μόνον ταΰτα τά άκακα πλάσματα τοΰ 
ΰϊίστου δέν έχουσι τόν μώμον εις τά χείλη.

8ον. Έ ν τή 33η σελίδι ώ, πόσον μοί ήρεσεν ή άπλή 
φράσις σου- «Τόν πήρε τό παράπονο». Τό βραχύ τοΰτο 
λόγιόν έστιν ό,τι άφελέστατον, ήμερον, οίκεϊον τή άπλή 
τής καρδίας διαλέκτω, ήν τοσοΰτον καλαισθήτως χείρί— 
ζεσαι. Δ ι' αϋτοΰ τοΰ μικροΰ λογίου πιστώς έξεικονίζονται 
τά  μύχια συναισθήματα άνθρώπου άνεπιτηδεύτως λα- 
λοΰντος καί συμπονοΰντος τόν ίστορούμενον. Έ στίν άν- 
θύλλιον, όπερ χρώμα μέν δέν έχει, ά λλ ’ εύωδίαν τερψί- 
θυμον διαχέει !

ί)ον. Σύννους πολλάκις έθαύμασα τήν φλεγομένην
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δύσιν τής Κυπαρισσίας,τήν Ιίρωτεύουσαν, ίνα εϊπω οΰτω, 
δύσιν τής άνατολής. Έρέμβαζον, προεκτείνων τό έκ- 
πληκτόν μου όμμα εις τά έκ πύρινων νεφών όρη. τας 
κοιλάδας, τάς λεκάνας, τους όρμους ή τά όάση, άπερ εν 
τώ ΰψει τοΰ ούρανοΰ μοί προσπαρίσταντο εναλλασσό
μενα. Ά λ λ ’ οϊμοι ή θυμηδία μου βραχεία... Κατελειφθην 
έν άφάτω μελαγχολία, έν ά λαλ ία ... φεΰ !

«νΕσΰνσε  ην ή rpwtm,  ποΐί  ε . Ι ' ΐ μπ ε  «rrjjr <5ο<τί»

σ τ ά χ τ η  χ α ι  xaizroc, τα  σ ύ γ ν ε φ α  x n v  x a i y a r v .

Έστέναξα" είπον ένδομύχως, ούδεν καλόν επίγειον ! 1 ά 
πάντα καταλήγουσιν εις λύπην ή φθοράν ! 1 πό τήν συγ-
κίνησιν έκείνην, ότε τό βλέμμά μου προσε'πεσεν εις τους 
άφελεΐς ανωτέρω δύο στίχους σου, τούς έν σελίδι 34, 
οΰς ή εμμουσος γραφίς σοο μετά τοσαύτης χάριτος και 
τηλεγραφικής βραχύτητος έχάραξε καί βαρύθυμος κατε- 
βην παρακατιώ/ πρός τήν γλυκά κοιμωμένην θάλασσάν 
σου, ΐνα αίσθανθή ή περίλυπος φαντασία μου άνάπαυσιν 
«εις τ ’ άλμυρό της στρώμα» έκεΐ δηλονότι εις τό άχανες 
τών κυμάτων, τών λαλούντων τήν αιώνιον ζωήν καί τόν 
αιώνιον θάνατον ! . . .

I Οον.Κατακρατείται ό νοΰς δέσμιος... σιωπά ή φωνη 
άπέναντι τής φιλοσοφικής υπάτης άληθείας, τής έν σε
λίδι 34 έμφαινομένης «Κ ’ είν’ ή ζωή ό λίγη» «Γ ιά  νά 
λατρεύση ό θνητός τά  θεϊκά τά δώρα» ό δίκαιος ό άν
θρωπος δηλονότι ούχί τοΰ πλούτου, άλλά τής ιδέας ύψών 
τόν νοΰν πρός τό Σύμπαν ριγβΐ, στρέφων δε τό βλέμμα 
πε'ριξ τρέμει προσβλέ,πων τό άπειρον κάλλος τής θείας 
ΙΙρονοίας, ότε λεληθότως συμμαρτυρεΐ τή Μούση σου τό 
άνω ρητόν της, καί προκαλεΐται εις λ.ατρείαν ένδόμυχον 
πρός τόν χορηγόν τής ζωής. δΓ ής καί μόνης αισθάνε
ται τήν άπεριόριστον στοργήν τής Δημιουργίας!

’Ώ , βεβαίως ή ψυχή έκείνη, άγαπητέ Ανδρε'α, ήτις 
δύναται νά έξεγείρη τόν νοΰν πρός άγνήν λατρείαν τής 
δημιουργίας, ή γλώσσα έκείνη, ήτις ήθελε δυνηθή νά λα - 
ληση τελεσφόρως έν τή καρδία τοΰ άνθρώπου τά  θεία 
δώρα, ή διάνοια έκείνη, ήτις τείνει ν ανύψωση τό πνεΰμα 
ήμών εις τό τέλειον άγαθόν, έστί διάνοια ενθους, αςία 
εύλαβείας καί τιμής. Τοιαύτη δέ παρίσταται ή ση διά
νοια. πολύτιμε φίλε, έν όλω σου τω ποιηματι, διάνοια 
σκοπούσα τήν βελτίωσιν τής ανθρώπινης καρδίας και 
παρότρυνσίν της πρός βελτίωσιν τοΰ ύψίστου, εφ ω και 
σέ συγχαίρω έγκαρδίως ευχόμενος σοι, ίνα ό θεός σοί χα- 
ρίζη ήμέρας πρός ετερα παραπλήσια ’έργα.

Δε'χθητι τήν έκδήλωσιν τής πρός σέ απεριορίστου 
ΰπολήψεώς μου καί αγάπης.

Σ ε  ά σ π ά ζ ο μ α ι  ό tpUoc σου 

A iiiio tfO tv n c  Κ α ρ ύ κ η ςς - W

II Ο I II Μ Λ Τ Λ 
ΪΤ Κ Φ Λ Λ Ο Υ  Μ ΑΡΤΖΩ ΚΙΙ

ΙΙρο(1εχώς δημοΰιρϊ/ονται ύπό τοΰ κ Χρήιίτου Χιώτη 
εις ένα τόμον κομώότατον, <3χημα 8 έκ 18 πεο ίπον τυ π ο 
γραφικών φύλλων τά ποιήματα τοΰ κ. Στεφάνου Μαρτ- 
ζώκη οΰ τό όνομα είναι έκ τών γν<·)(3τοτάτων μετάξι· τών 
Συγχρόνων ποιητών. Τά ποιήματά του δημοϋιευθέντα 
κατά καιρούς είς περιοδικά έξετιμιϊΟηοαν ρεγάλοις ύπό 
ΈλλιΙνιον και ξένων τόιίον διά τήν αύ<3τηράν έπιξεργα- 
(!ίαν τοΰ άριιονικίοτιϊτου ιίτϊχου, ociov και διά τήν φιλοσο
φικήν βαθύτητα τών Ιδεών, άναδείξαντα τόν κ. Στέφανον 
Μαρτζώκην πο ιητήν πρωτότυπον, Ιδιαιτέρας ολως φυσιο
γνωμίας.

Ζητήσατε λοιπόν πάντες οί φιλόμουόοι τήν συλλογήν 
ταύτην τών έργων ένός τών δοκιμοτέρων ποιητών μας ϊνα 
κοιίμιϊσητε τήν βιβλιοθήκην σας.
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Τό κατωτέρω δημώδες Κρητικόν ποίημα έλήφΟη ί'κ της 
μεγάλης Συλλογής κρητνκών άΰμάτων της φιλοπονηΟεί- 
ΰης ίιπό τοΰ περί τά τοιαϋτη άιΐχολουιιένου Κοητός κ.
II. Γ. Βλα<1τοΰ.

ΚΡΗΣ ΚΥΝΗΓΟΣ ΤΗΣ ΛΕΤΘΕΡΙΑΣ

Τρώτε κα ι n i r t τ ' άρχοντες χ έγω σας ιδηγοομ ιη  
γ ιίι e r a  r>)6 Tor είδα  iWc <.το κάμπο x fxrr i j ya,  
γωρ'κ; ύοζάρι κυνήγα , χ&ρ<·C οχαυδιά γύρ ιζα  
σάr  άστραπ  f i r '  τό (,<ί./ο του χ >} \'fp (( του β ί.Ι τώ η ,
’<: Tor πηόο π ιά ν ε ι το .Ιαγό \ το πετασμα τ ' α γρ ίμ ι 
'τχαΐϊΌΌΥΤΟΥ Ί*(οραΐζ xuc £<*)β2& JtBoij^uipoy%xm τον
Ah' ίχ ν τή γ  ’ αντοη Μιγουζ Skr i x v n i y  (typi f i ta,
Tffi) Λενθεριας τσι) Ρ ήγ ιοσας εγΰρενε τόν Π ύργο,
{χη ,Ιουγοχτενίζετα ι τά σχοτειτά μ Ι  τάστρα  
χ ' tit; τό φεγγάρι ΤΟ Λάμπρο στολίζει τό κορμ ί της, 
γαρα  ’ς Tor ποϋ θα τιμ-ε βρη  κα ι θα ’ψραθϊ) τίι χά.Ι.Ιη 
r a  'ψραίτετα ι τί/r a r o i o \ ..............

ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

Άνήκουσιν άμφότεροι εις τήν έκλιποΰσαν γενεάν με
στήν ιδ ε ώ δ ο υ ς .  Ήκμασαν δέ εις τήν Κέρκυραν, ένθα άνε- 
ζωπυοεΐτο ό πρός τά γράμματα κα; τάς τε'χνας ζήλος. 
Ή  πρωτεύουσα αύτη τοΰ Ίονικοΰ Κράτους, διέπρεπεν 
ού μόνον φ ’.λολογικώς, ενεκα τοΰ Πανεπιστημίου, τών 
φιλολογικών συλλόγων καί πληθυος τών λογιών και επι
στημόνων, αλλά καί χα.Ι.Ιιτεγπκώς. Τώ 181.) λ. χ. εκεί 
ίδρύθη σχολή τών καλών τεχνών ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
καλλιτέχνου ΙΙροσαλέντου τοΰ μαθητευσαντος ύπό τόν 
Κανόβαν. Ή  σχολή αύτη πολύ συνέτεινεν εις τήν διά- 
δοσιν τών ωραίων τεχνών. Ο Νικόλαός Μάντ-,αρος διε- 
διδεν αφιλοκερδώς τήν μουσικήν.Άφ’ ετέρου δε ή Φιλαρ
μονική Ε ταιρ ία , αγλαούς καρπούς παρήγαγε και πα- 
ράγει. _ (

Έ ν κοινωνία τοσοΰτον μορφωμένη εζων και οι δύο 
σκιαγραφούμενοι καλλιτέχναι, ό άρχιτέκτων Ιωάννης 
Χρό)·η<: καί ο ζωγράφος Διονύσιος Βέγιας. Ο μέν Κερ- 
κυραϊος ό δέ Κεφαλλήν. Άμφότεροι έγένοντο μαθηται 
τοΰ οηθέντος αριστοτέχνου ΙΙροσαλέντου και ετελειοποιη- 
0ησαν έν ’Ιταλία. Έ ν τη χώρα ταύτη άμφότεροι έτιμή- 
θησαν έκλεχθέντες μέλη της 1ν Ρώμη ακαδημίας τών ώ- 
ραίων τεχνών τοΰ αγίου Λουκά.

Έπανακάμψαντες εις Κέρκυραν άμφότεροι εςησκησαν 
τήν τέχνην των εΰδοκίμως. II Ιόνιος Κυβέρνησις εκτι- 
μήσασα αυτούς διώρισεν έν τώ Ιν Κέρκυρα Γυμνασίω και 
Λυκείω, τόν t/iv Χρόνην καθηγητήν τής άρχιτεκτονικής, 
τοΰ ώραϊσμοΰ καί τής γεωδαισίας, τόν δέ Βέγιαν καθη
γητήν τής ιχνογραφίας. _ τ

ΜΙ έν Άθήναις Ε ταιρία τών ώραίιον τεj'rw r, ουσα 
ύπό τήν προστασίαν τοΰ Όθωνος και προεδρευομένη ύπο 
τής Ά ααλίας έξέλεξεν αυτούς άντεπιστέλλοντα μέλη.

τ t

ΪΡ I Σ _ _ _ _ _ _ _  -________

Ό  Χρόνης ήτο επίσης διευθυντής τών δημοσίων έρ
γων. ΙΙολλά έκ τών έν Κερκύρα κτηρίων είνε σχέδια αυ
τοΰ. Ή το  άριστός άρχιτέκτων άλλά τά εργα αυ.ου σ.= 
ροϋνται κομψότητος. Ό  Χρόνης δμως είνε πολλοΰ επαί
νου άξιος, άτε καταγινόμενδς και εις συγγραφάς τής τέ
χνης του, γεγραμμένας εις τήν Ελληνικήν γλώσαν. Γώ 
1860 έξέδότο έν Κερκύρα Ί ίχθεσ ιν  επ ιστημονικήν n r  
συστήματος  t w  .Ιιθοστρωμάτων , ατινα έξετελοΰντο εν 
ταΐς όδοΐς τών πόλεων εις τήν άλλοδαπην. Ιό καλλιτερον 
αύτοΰ πόνημα είνε τό ’Ε γχε ιρ ίδ ια  Ά στυχής ’Α ρχ ιτ ι- 
χτονιχϊ)ς, υ.ετά εννέα πινάκων, έκδοθεν επίσης εν Κέρ
κυρα τώ ' 1862. Εκτός τοΰ τεχνικού μέρους περιέχει 
ίστορικάς νύξεις περί τής άρχιτεκτονικής και συμ-^ουλας 
πρός τούς μαθηματευομένους. Εν Ιταλία επίσης εοημο- 
σίευσεν ίταλιστί πραγματείαν περί άρχαίων μνημείων.

Ό  φιλόπονος ουτος άνήρ άπέθανεν έν Κερκύρα γέ
ρων, τή 'J Μαίου 1880.

* *

Ό  Βέγ'.ας έν ’Ιταλία διαμένων κατεγίνετο εις αντι
γραφήν α ρ ισ τ ο υ ρ γ η μ ά τω ν  της Ιταλικής τέχνης και έπω- 
λει αύτάς. "Ήτο άντίγραφεύς καλός. Έ πιτυχώς κατέ
γινε καί εις τήν αγιογραφίαν. Επαινούνται όμως αι προ
σωπογραφία-.. Ή το  πολύ ιδιότροπος. Τώ 1863 έγένετο 
έν Κερκύρα έκθεσις, ήτις συνδέεται μετά τής έν Κερκύρα  ̂
’l o r ίου 'Ε ταιρίας τής ίδρυθείσης υπό τοΰ άγγλου W o ll l  
το ΰ  γραμματέως του Άρμοστοΰ.Ό  ΙΙροσαλέντης, ό Μη- 
νιάτης καί άλλοι έξέθεσαν τά έργα τ ω ν .  Ο Βέγιας δμως 
δέν ήθελε νά ύποβληθή εις συναγωνισμόν ή εικών του ή 
παοιστώσα τήν Δέσπω μετά τών Σουλιωτών, θετουσαν 
πΰρ εις βυτίον πυρίτιδος. Ή  Αέσπω δμως ακολούθως 
έβραβεύθη εις Αονδίνον. Ό  Βέγιας ήρέσκετο εις άπεικό- 
νισι> έθνικών έπεισοδίων. Μεταξύ τών έργων του, ετητ, 
νέθη καί ή "Ε νωης τήι; Έ πταη')ΰον. Εξεταζόμενος ώς 
καλλιτέχνης έδειξε μέν ζήλον καί επιμέλειαν, έχειριζετο 
καλλά τόν χρωστήρα, άλλά δυστυχώς εστερεΐτο τής '.όιο- 
ουίας έκείνης, ήτις άναδεικνύει τους καλλιτέχνας με
γάλους.

Άπέθανε καί ούτος έν Κερκύρα τ(Τ) 188'ι.
Εγνώρισα άμφοτέρους τούς πολυτίμους τούτους καλ-

λιτέχνας, κατά τά τελευταία τής ζωής των έτη, ο εις
υ.άλιστα έδίδαξέ μοι τά στοιχεία τής αρχιτεκτονικής, ό
δέ τήν ζωγοαοικήν.

'  , ι  Υ I :Π. ΔΕ ΒΙΛΖΙΙΣ

--------- •rx-csii;-----------

ΟΝΕΙ Ρ Ο

Τήν ώρα ποΰ ό ήλιος βγαίνει άπό τά καταπράσινα 
βουνά μας, νά θερμάνη μέ τής χρυσαίς του άχτιδες τήν 
άμορφη πλάσι καί νά σκορπίστ, τής νύχτας τή δροσιά, 
μία γυναίκα μαυροφορεμένη επηγαινε μέ [νήμα σιγανό 
στο κοιμητήρι, κρατώντας εις τό χέρι λιγα λουλούδια.— 
φτωχό καί πένθιμο δώ ρο— σάν τήν φτωχή καί πένθιμη 
καρδιά της.

Έ  πήγαινε νά κλάψγι στό νεοσκαμμένο τάφο τοΰ μο- 
νάκριβου παιδιοΰ της, ποΰ έφτά χρονώ τής το είχεν αρ- 
πάξη άπό τήν άγκαλιά ττ,ς σκληρή καί άγρια άρρώστεια.

Μέ άνατριχίλα μπήκε μέσα στό κοιμητήρι ποΰ φυ
λάει τόσα άγαπημένα κορμιά, ποΰ μόνο του στόλισμα 
είναι,'άπό ’δώ, φτωχοί καί ταπεινοί σταυροί, καί από 
’κεί τά μεγάλα καί 'πλούσια μνήματα δείχνοντας πώς

ώς '/.αί σ ’ αυτό τόν τάφο πρέπει νά διαφέρη ό πλούσιος 
τού φτωχοΰ, ό άρχοντας τοΰ κοπιασμένου δουλευτή..

Τά γόνατά της τρέμανε δ’ταν έσταμάτήσε μπροστά 
στό μνηματάκι τοΰ παιδιοΰ της, δ'ταν έσταμάτήσε στην 
ψυχρή πέτρα ποΰ τής είχεν άρπάξη τήν έλπίδα τήν ευ
τυχία τη ς ... γιά  πάντα !

Κ’ έγονάτισεν ή δυστυχισμένη μάνα στό χώμα ποΰ 
τής έκρυβε τό άγαπημένο τοΰ παιδιοΰ της σώμα κ’ έφί- 
λησε κλαίοντας τό σταυρό.

Άκούμπησε κατόπιν τό μέτωπό της στήν ψυχρή 
πλάκα κ ’ έ'αεινεν άκίνητη γ ιά  πολλήν ώρα στήν ’ihta θέσι.

— "Αχ ! πόσο είναι δυστυχισμένη ! ή πειό δυστυχι
σμένη τοΰ κόσμου !

Ξάφνου άκούει βήματα- γυρίζει ’πίσω της καί Βλέπει 
μιά γυναίκα σάν εκείνην μαυροντυμένην, ώχράν, μέ μά
τια  κατακόκκινα άπό τό κλάϋμα, ποΰ πάει κοντά της 
καί κυττάζοντάς την μέ γλυκάδα στά μάτια τής λέει μέ 
σιγανήν φωνήν :

—  Γ ιατί κλαίς ;
—  Κλαίω, γιά  τό μονάκριβο παιδί μου, τήν μόνη 

μου παρηγοριά, ποΰ μοΰ θέρισε τό σκληρό τού χάρου 
δρεπάνι, πού άγρια άρρώστεια μου τ ’ άρπαξε άπό τήν 
έρημη άγκαλιά μου !

— Μάνα, τής ειπεν ή μαυροφορεμένη γυναίκα, γ ιατί 
κλαίς τό μικρό άγγελούδι πού πε'ταξε στον ουρανό ; Λεν 
ήσουνε σύ έκείνη, ποΰ στήν άρρώστεια του τό περιποιή- 
θηκες, ποΰ τό χάϋδεψες, ποΰ αγρύπνησες στό πλευρό 
-ου- Αέν είσαι συ έκείνη ποΰ δέχτηκες τήν ύστερη πνοή

' '  ' Λ I..του, τό ύστερό του φιλι, την υστερνή του ματια ; -λεν 
είσαι σύ έκείνη, ποΰ τούκλεισες τά  γλυκά του 'ματάκια 
καί ποΰ ’μπορείς νάλθγ,ς νά φυτέψγ,ς καί λουλούδια στό 
μνημά του ; Κύτταξε καί ’μένα. Κ’ έγώ είμαι σάν 
έσένα, μαυροντυμένη, κ’ έγώ έχασα τό μονάκριβο παιδί 
μου. Μά, δχι, έγώ δέν ήμουνα κοντά του τής ύστεραις 
στιγμαίς του, νά τοΰ κλείσω τά μάτια νά ένωθγ, τό χείλι 
μου μέ τήν ύστερη πνοή του ! Αέν έχω τήν παρηγοριά 
νά τοΰ φέρνω δροσερά λουλούδια στό μνημά του, δέ ξέρω
ποΰ άναπαύεται τό σώμά του  ούτε αν είναι θαμμέ-
ν0 ι   Ό χ ι, τό βόλι τοΰ Τούρκου μού τ ’ άρπαςε στά
σύνορα.... ΪΙειά είνε πειό δυστυχισμένη ; Αέν είχε τήν 
δύναμι νά ’πή κι' άλλα, τόσο τά δάκρυα τήν Iπνίγανε.

Θέλησεν ή άλλη νά σηκωθή, ήτανε ντροπή νά μένη 
σκυμμένη στού παιδιού της τόν τάφο. αφού ή άλλη δέν 
είχε τέτοιαν ευτυχία, καί όπως έκαμε νά κουνηθή. . . .
έξύπνησε. _ ,

Έρριξε γύρω τό βλέμμα της στό κοιμητήριο. Acv
εϊδε πειά τήν μαυροφορεμένη γυναίκα ’μπροστά της’ 
κατάλαβε πώς ήταν όνειρο, κατάλαβε καί κάτι άλλο 
ποΰ δέν ήταν μόνον έκείνη δυστυχισμένη στον κόσμο. 
Κάθε σταυρός, κάθε μνήμα έκρύβανε μιάν ευτυχία, μιαν 
ελπίδα χαμένην, καί άλλοιά σέ ’κείνους ποΰ δέν εχουνε 
γ ιά  στερνή τους κατοικιά λίγο χώμα γιά νά γονατι,ουνε 
όσοι τούς άγαπήσανε στη ζωή. Ναι ! δπως ακούσε^στό 
όνειρό της τό παιδί της είναι άγγελοΰδι καί ποιός ςέρει 
μή βλέποντας άπό ’ψηλά τά  δάκρυα τής μάνας του, όέν 
έστειλε τήν μαυροφορεμένη γυναίκα νά τής δώση θάρ
ρος, νά τήν παρηγόρηση !

Κίοίινιι Γ. Ζα6 »τζιάνου

Η  N T  X T  Α  ^ Ό Τ

Λυπητερά, λυπητερά ή κουκουβάγια σκούζει, 
Φυσάει τ ’ άγέρι και πεονά άνάμεσ’ άπ ’ τά φύλλαI t  c » l X
Κι’άκούγεται ή μυστική φωνή του· τάνθιι λούζει 
Αοοσιά. και νλυκοκελαϊδεϊ μακουά ή ώιλοιιήλα.c ~ i t  c υ C

*
Τ’άστέρια ιιέσ’οτόν ούρανό λαμποκοπούν,γελάνε’ 
’Απ’ τίι βαρειά της κόπωσι ή φύσις ξανασαίνει,L L ν, ° s

Και μόνο σ ’ όνειρα χρυσά ι[τυχές κρυψομιλανε, 
Ψυχές, πού έγνωρίσθηκαν κ ι’άγάπη τάς θεοιιαίνει

ν

Το φεγγαράκι όε σκορπά της γλυκερές του άχτιδες 
ΣτίιγΓι πούώνειρεύτηκα και. .άπόλαυσα τόν πόνο! 
Είνε ή νύχτα σκιαχτερη και μαύρες νυχτερίδες 
Άπό’μπροστά μου ξεπερνούν.Άρχίζο) νά Kpuovco!

II

Νύχτα [ίουόίι και σκεπτική με τό [3αθύ σκοτάδι, 
Σάν τι θαρρεϊςπώςμόνη έσύ τίι σκοτεινιά σκορπάς; 
Τό ιιελανό σου πρόσωπο λάιιπει έιιπρός στον άδη,L C W 1/ C ι 1
11ού νοιώθω μέθα μου ! Νυχτιά έσύ σ’έμέ ψωτας.

ν

Σύ έχεις τάστρα στοχασμό στ’ ώραϊο σου κεφάλι, 
Και ράνεις γιά κορώνα σου μέ χάρι κάθε τόσο 
Τό φεγγαράκι τό λαμπρό, πού στίι θωριά του 

[πάλλει 
Ή πονεμένιι μου καρδιά και λαχταράει.., πόσο

$
— ΙΙόσες φορές έγύρει[;α τή φλόγ’άπ’τή ματιά της 
Στό πρόσωπό του τό χλωηό μέ μάτι βουρκωμένο, 
Και τώλεγα: φεγγάρι μου, τά μάτια τά ’δικά της 
Μή σέ Οο̂ ρούν τήν ώρ’ αυτιι,αστέρι μου θλιμμένο

Έχεις τ’άηδόνι,πού γλυκά επάνω στό κλαρί του 
Τό ερωτικό τραγούδι του σκορπίζει στόν άγέρα 
Και μαγνητίζει όσες νυχές στή θεία μουσική του 
Βρίσκουν ζωή, — και τού [ίουσκού τίιν πένθιμη

[φλογέρα.

Τής χάρες έχεις άπειρες, νύχτα μου μαγεμένη ! 
ΜάτήςύυχΓις μου ή νυχτιά,πέςμου νάόείξητί έχει; 
Ά ντις γ ι ’ άστέρια, άστραπής φωτιά ξαγριεμένη, 
Και γιά δοοσούλα τ’ούοανού, τό σύγνεφο... πού

[βρέχεκ



ΆντΙς γιά λάληιι’ αηδονιού, ποΰ της καρδιές
[μαγεύει,

"Εχει τ’άνέμου τίι βοή και το θεοιο π ’ουρλιάζει, 
Και γιά φλογέρα τούβοσκού,πούτής ύυχές χαδεύει 
Τον άγριο κρότο της βροντής κάθε ζωή πού σκιάζει

t
"Αχ, νύχτα μου! άν μώδινες εν άστρο σου μονάχα 
Γιά σύντρο^όμου γιά θεό νά τώχω στή νυχτιάμου 
Λε θάβρισκα τό δρόμου μου τό ζηλεμένο τάχα,
'(λπ’έχασ’άπ ’τή  στιγμή, πού’χτύπησ’ή καρδιάμου; 

Πάτραι, ■'· ·̂

Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΑ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Λ Α Γ Ο Υ Ι Δ Α Ρ Α Σ

‘Υπάρχουσι ποιήματα, άτινα, άπό στόματος εις στό- 
μα, διαδίδονται, γίνονται προσφιλή εις τόν λαόν- καί η 
ό ποιητής είνε άγνωστος, ή αποδίδονται εις άλλον ποιη
τήν, ού τό όνομα είνε γνωστόν. Λόγου χάριν, εις τάς ά- 
θηναϊκάς ’Α νθολογίας δημοσιεύονται υπό τό όνομα τοΰ 
Ίωάννου Ζαμπελίου τό ποιημάτιον, τό όποιον αρχίζει :

Γ Α ν χ ο γ / γ γ ε ι  χα ι το αστρη rr/C Avyov.laC

 ̂ y ' " » Ύκαι το ποιηίΛατ'.ον, οπερ αρχίζει :

/1ευχο/ μου ρόδο, π ο ν  ώρα7α θ aroiQtji;

ένώ τό μέν είναι τοΰ κεφαλλήνος λειτουργοΰ τής θε'μιδος 
Σπυρίδωνος Ξυδία, τό δε τοΰ ζακυνθίου ’Αντωνίου Μά- 
τεση, τοΰ συγγραφε'ως τοΰ δράματος Β ασ ιλ ικ όν , τοΰ ^ 
πάππου τοΰ έν Άθήναις διαμε'νοντος λογίου δικηγόρου, 
τό ‘ίδιον όνομα φε'ροντος.

Τό ατύχημα τοΰτο, έλαβε καί ό Λαγουϊδάρας. Ου 
Οΰ μόνον άπλοΰν αναγνώστην, μη Ζακύνθιον, άλλα και 
τόν άσχολούμενον εις τά  γράμματα άν έρωτηθή—γνωρί
ζεις τά ποιήματα τοΰ Ααγκουϊδάρα;— Θα σκεφθή η ά- 
με'σως θά άποκριθή άποφατικώς. Ά λ λ ’ άν έρωτηθή— 
Γνωρίζεις τήν Κ ατάραν , ού ή άρχή είνε

’Λοτρα.τί) <ρωπ<} r a  nenij 

Ε ί c r r j r  ά π ι σ τ η  xap S ia ,

IIον ·τ\1θ ’ e f i e r a  r a  π λ α ν έ σ ΐ )

Και  μ ε  ή. -τάιησε σχ Λη ρα .

ό έρωτώμενος θ’ άνακράςη, ότι τό ποιημάτιον τοΰτο, 
είνε γνωστότατον καί εύρίσκεται εις τάς ’Α νθολογίας. 
φέρον τήν υπογραφήν τοΰ Σολωμοΰ.

Τό ποιημάτιον τοΰτο δεν είνε όμως τοΰ άοιδοΰ τής 
’Ελευθερίας, αποδίδεται αΰτω έξ άγνοιας είνε τοΰ πα- 
ρηγκωνισμε'νου Λαγουίδάρα τού ποιήσαντος πολλας 
καλάς τό πρώτον έν Ζακύνθω ιδίως εις συλλογάς ή εις 
περιοδικά καί έφημερίδας, αί δέ σώζονται άνε'κδοτοι 
παρά τοΐς άπογόνοις αϋτοΰ.

Ό  Λαγουϊδάρας έγεννήθη έν Ζακύνθω τη 20 Μαίου 
τοΰ έτους 1814 έκ πατρός γεννηθε'ντος έν Τορίνω. Ό 
πατήρ του έκαλεΐτο ’Ιωσήφ καί ΰπηρε'τησεν ώς άζίωμα- 
τικός τοΰ ίταλικοΰ στρατοΰ τοΰ βασιλε'ως Άμεδαίου καί 
έπειδή ήτο βασιλόφρων κατεδιώχθη υπό τών δημοκρα

τικών Γάλλων. Καταταχθείς ακολούθως εις τόν άγγλι- 
κόν στοατόν τής Μεσογείυυ παρευρε'θη τω 1809 εις τήν 
κατοχήν τής Ζακύνθου, γενομε'νην υπό τοΰ στρατηγού 
Όσβαλδ. Ύπηρετήσας καί ώς λοχαγός, ύπό τόν γνω
στόν Τζοΰρτς, εις τόν λεγόμενον ελληνικόν στρατόν, εις 
ον είχον καταταχθή ώς λοχαγοί, οί ΙΙετιμεζαΐοι, ό Μ ί- 
λιος, ό Χρυσοσπάθης, ό Άναγνωσταοας, ό Βλαχόπουλος 
καί άλλοι. Τό άρχηγεϊον ήτο έν Ζακύνθω. Έπολε'μησεν 
έπειτα εις τήν άλωσιν τής Λευκάδος. Έπανελθών εις 
Ζάκυνθον, εζη ώς άπόστρατος. Εις Ζάκυνθον ένυμφεύθη 
τω 1810 μετά τής Ζακυνθίας 'Αγγελικής Κανά καί 
άπεβίωσεν ετών 73 τω 1887. (ακολουθεί)

Α Ξ I Π Μ A Τ A

. . . .  'Γην σήμερον τα ήθη ώς προβαίνουν 
ό έπαινος καί ή μομφή οϋοέν σχεδόν σημαίνουν 
Κατά τά πάθη έκαστος ή τά συμφέροντα του,
Ό  μέν σέ δίδει στέφανον, ύ δ ’ όστρακον θανάτου»

,*. Είσαι μικρός ; δ,τι κ ι ' αν ’πνίς πεντάρα δέν άξίζει 
Μεγάλος ε ίσ α ι; δ ,τι ’π ή ς  βασίλειο ζυγίζει.

(Μολιέρος).
<  >

Αί παρεκτροπαί τής νεότήτος είναι συναλλαγματικοί 
έκδιδόμεναι εις λογαριασμόν τοΰ γήοατύς μας,και πληριο- 
τέαι έντόκως μετά τριάκοντα έτη.

"Οσοι Οέλουσι νά διατελέσωσι ευσεβείς νέοι κάμουν 
καλά νά μή μελετήσωσι παρά πολύ τήν βιογραφίαν τών 
πατέρίον των.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Σπ. δέΒ ιάζην. Ζάκυνθον.—Ή  άλλη μελέτη εις τό προ
σεχές· εύχαριστοΰμεν διά τήν συνεργασίαν. Λ. Σ. 15. Κέρ
κυρα.—Τό ποίημά σας Οά δημοσιευθη έν καιρό) δέοντι, 
Τ (ί σύστάσει τοΰ φίλου ύμών κ. Στεφ. Μαρτζώκη. Α. Σ. Ζ. 
’Αθήνας.—Τό διήγημά σας θά δημοσιευθμ έν καταλλήλω 
περιστάσει. Π. Δ. Μ. ’Αθήνας.—Σας παοακαλοϋμεν έπ ι- 
σπεύσατε τήν γνωστήν μελέτην ίνα δημοσιευθη εις τό 
προσεχές. Ε. Γ. Μ. Λαμία περιμένομεν έπιστολήν άνυ- 
πομόνως. Λ. Π. Λαμία.—Σας παοακαλοϋμεν πληροφορή
σατε μας τι κατορθώσατε μέχρι σήμερον. Κ. Ν. Κ. ’Α
θήνας.—Τά σταλέντα ποιήματα έχουσι δημοσιευθιϊ πρό 
όλίγων έτών. ’Εάν είναι δυνατόν κάνέν άλλο.

ΔΗ ΑΩΣΙΣ

Τό περιοδικόν «Αττική Ίρις» είναι συνεχεία 
τού πρό πενταετίας έκδιδομένου περιοδικού « Α
στραπή». Γνωρίζομεν λοιπον τοΐς κ. συνορομη- 
ταΐς τού περιοδικού «Αστραπή» on άπό τούδε 
θά λ’αμ(5άνίοσι τακτικώς τό παρόν περιοδικόν, 
νπερ τού οποίου έξησφαλίσαμεν τήν συνεργα
σίαν τών καλλίτερων έκ τών καθ’ ημάς λογίων.

Τνποις ΝΟΜΙΚΗΣ


