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( ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΕΤΤΕΙΣΟΔΙΟΝ )

«Γιατί, Έλβίρα, νά προδουσης 
Την καρδιά ποϋ σε λατοεύει 
Και τό νιό νά θανατώσης 
Ιΐοϋ σ’ έσέ πάντα πιστεύει ; 
Γιατί, Έλβίρα, νά σκορπίσης 
Φλόγα ούράνια ’ς την καρδιά 
Και ’ς τά σπλάχνα μου νά χύσης 
Τ ’ ούρανοΰ την εύτυχιά ;

«Γιατί άπιστη σάν KuuaCT
ΙΙοιν προδώσης την καρδιά you 
Σκοτεινό κ ’ έρημο uvfiua 
Λεν μού άνοιγες ’μπροστά μου ; 
Μά γιατί μ ’ αύτό τό χέρι 
Στά θλιιιιιένα σωθικάt CT
Τοΰ Τολέδου τό μαχαίρι 
Δε μού βύθιζες με μιά ; »

«Μενενδέζ, φύγε άπ’ έμπρός μου, 
Μ’ εσέ, δύστυχε, γελούνε, —
Ή συνήθεια είναι τοΰ κόσμου 
Την τιμή, νά τή φθονούνε.
Είναι άδολη ή καρδιά μου 
Σού τ ’ ορκίζω ’στο Θεό,
’Στο γλυκό τό βασιλιά μου 
ΙΙώς εσέ θερμά άγαπώ».

«Τό φαρμάκι σου γυρεύεις 
Μέσ ’ στα σπλάχνα μου νά χύσης, 
’Εσύ λες πώς με λατρεύεις 
Γιατί Οές νά μ’ άφανίσης.
«Ναί, σ ’ έπρόδοσα, ’στο λέω, ■ 
Φύγε, άχάοιστε, άπ ’ εδώ,
Κύτταξέ με, πλειά δεν κλαίω,
Σέ προδόνω, σέ ιιισώ».

αΤρομερά θά μετανοιώσης.»—- 
«Φύγε. φύγε άπ’ έμποοστά μου.» 
«Λόγο, άχάριο'τη, θά δώσης 
’Στο Θεό και’στήν καρδιά μου. 
Είσαι αισχρή γυναίκα, Έλβίρα.» 
«Μενενδέζ, φύγε άπ’ έδώ.»
Τό νέ σπρώχνει άπό τή θύρα 
Κ ι’ δλη τρέμει άπό θυμό.

Τά σκαλιά γοργά πηδάει.
Σάν λιοντάρι ό νιος μουγκρίζει, 
Είς τό δρόμο σταματάει 
Και βουσιαις αίσχραις άρχίζει. 
Είσαι αίσχρή γυναίκα, Έλβίρα, 
’Στό χαρτί γράφει με μιά,
Τό κολλά μ ’ όομή ’στη θύρα4 C c- CT C
Και σάν άλογο πηδά.



ΊΙ Έλβίρα μονάχη της 
’Σ τήν κάμαρα μένει,
Δύο χρόνια ’περάσανε 
ΙΙοϋ στέκει κλεισμένη.
Ό νιος δεν πλησιάζει,
Για κείνη τρομάζει,
ΙΙιστά τίιν άγάπιισε 
Και πάντα στενάζει.

« Έλβίρα you, Έλβίρα μου.» 
'Η κόρη ’γροικάει,
Σηκό’νει τό μέτο^πο 
Ινι ’ ολόρθο κνττάει 
Ωσάν πεθαηένο,L 1
'Σ τ α  μ α ϋ ρ α  ν τ υ υ έ ν ο* Ο 1/
Τό νιό τον παντέρηηοΟ L
Μέ μάτι σβυημένΟ.C I I

«Έλβίρα, σ’ αδίκησα 
Είμαι άθλιος, τό ξέρω, ' 
Λυπήσου, σπλαχνίσου με, 
Για σένα υποφέρω·
Γιά κύττα τό κρίμα,
Τοΰ κόσμου είμαι θϋιια 
Και μοιάζω με φάντασμα 
ΙΙοΰ βγαίνει άφ’ τό μνήμα.»

«Γυναίκα είμαι αισχρότατη,» 
«Λυπήσου, ύποψέρω»— 
«Τραβήξου άφ’ τά μάτια μου 
ΙΙοιός είσαι δέ ξέρο).
Ναί, σ’ είδα έμποοστά uou 
Νά στέκης σιμά μου,
Τό μάτι σ’ έγνώρισε 
Ά λ λ ’ όχι ή καρδιά μου.»—

«Λυπήσου τό δύστυχο, 
Σταμάτησε λίγο,
Έλ6ίρα άποφάσισα 
Γιά πάντα νά φύγω.
’Στον κόσμο θά ζήσης 
Χωρίς ν ’ άντικρύσης 
Το νιό πο€' σ ’ άγάπιισε 
Καί θέλεις ν ’ άφήσης.»

Θρηνεί και το ροϋχό του 
Ό δόλιος άνοίγει,
Κιβώτιο κατάμαυοο 
'II Έλβίρα ξανοίγει.

«Δεν είμαι ’δικός σου,
Θά φύγω άπ ’ έμπρός σου, 
Τό χάρισμα δέξου το 
ΙΙοϋ δίνει ό πιστός σου.

« Έλβίρα μου, Έλβίρα μου 
I ια πάντα σ ’ άφίνω,
Πικρά πάντα δάκρυα 
Μονάχος θά χύνω.»—
Νά φύγη γυρίζει,
Σπαράζει κι’ αχνίζει,
Βογγα και τη θύρα της. 
Φιλεϊ καί δακρύζει.

Τό μαύρο κιβώτιο 
Ανήσυχη άνοίγει,

Σπαράζει τό στήθος της 
ΙΙοΰ λες πώς θά φύγη. 
Τρομάζει, ύποφέρει,
Αν ζη όέν Γιξέοει,ι *> υ ’

Φωνάζει καί δέρνεται 
Ποϋ βλέπει ενα χέρι.

Ώς νάτουν θεότρελλη 
Γοργά κατεβαίνει 
Και πέφτει ’ς τά πόδια του 
Ωσάν πεθαμένη. 

«Λυπήσουμε, φώς μου,
Εσ’ είσαι δικός μου,

Γιά λίγο μας χώρισε 
Ό φθόνος τοΰ κόσμου.

«Για πεσμου πώς άρπαξες 
Τό μαϋρο μαχαίρι 
Καί ή μπόρεσες, δύστυχε, 
Νά κόψης τό χέρι; . .— 
«Έλβίρα, τό ξέρω 
Γιά κείνο υποφέρω,
Τό χέρι ποϋ σ ’ έφταιξε 
Κομμένο προσφέρω.»

Ενώ τά όργανα κτυπάνε, 
Μουγκρητό στέλνουνε οί ταϋοοι, 
— ά φτερά κοράκου μαϋροι 
Οί ίπποι σειούνται, χλιιμητράνε. 
Άραδιάζεται τ ’ άσκέοι 
Και μιά λέξι δεν ποοφέοει.

 <*  -

Και στίι σέλλα οί ταυρομάχοι 
Σειοϋν γοργάτά φτερνιστήριατους 
Θ’ άρχινήσιι τώρα ή μάχη.

Δυνατα κρατούν ’στά χέοια 
Τά χρυσά τά σαλιβάρια,
Λυγερά είναι παλληκάοια 
I ιις Ιιβ ίλιας είν’ ξεφτέρια.
ΙΙόσαις νιαίς και πόσα στήθεια 
Τώρα κράζουνε βοήθεια,
Πόσα ή μιά, λέγει, ύποφέρω,
Πότε ή άλλη, λέει, ’ςτά στήθη μου 
Θε νά σφίξω τον τοοέρο ;

Μία φωνή γροικάει τ ’ άσκέρι 
Κι άσηκόνεται, κυττάίει,
Τό θωρεΐς ποϋ άναγαλλιάζει 
Και κτυπα γοργά τό χέρι *
Γό κεφάλι του σηκόνει 
Κ εμπροστά του καμαρόνει 
Άξετίμωτο ζευγάρι, 
ί Ρε'Κει η φιιμιι του ’στά στόματα 
ΚΓ έχει πάντα ούράνια χάρι.

Τό γλυκό τό βασιλιά του 
Όποΰ γέρνει τό κεφάλι 
Εις τη μιά μεριά ’στην άλλη 
Μέ χαρά θωρεϊ μπροστά του.
'Π βασίλισσα κυττάει 
Καί μέ πόθο εύθύς ρωτάει 
Γιατί χαίρουνται τ ’ άσκέρια 
Ινι'’όλοι στοέφουνται καί δείχνουνε 
της Σιόίλιας τά ξεφτέρια.

Ζήτω, ζιιτω, όλοι φωνάζουν 
η περιφανή 'Ισπανία,
Τρέφει πάντα την άνδρεία,
I ά παιδιά της όλη μοιάζουν. 
Ζήτω ό νιός, τό παλληκάρι,
Τ’ άξετίμωτο λιοντάρι 
Οποϋ ξέρει νά ύποφέοη,

Καί ποϋ κόφτοντας τό'χέρι του 
-τη ν  πίστη του τό προσφέρει.

ΣΤΕΦΙΙΥΟΣ ΜΑΡΤΚΩΚΗΣ

Α Τ Τ Ι Κ Η  Ι ΡΙ Σ

Ε Ν Α  Ρ Ο Δ Ο Ποιος θα τολμήση νά την κατακτήΐΥ)

'Ένας Γιανιτσαρος περιβόητος μετά τινων συντρό
φων Ιπολιόρκει χριστιανικόν τι χωρίον εκ τών πέριξ 
τοΰ Ρέθυμνου.

ΊΙτο  [Μεσονύκτιον. Ή  πανσέληνος Ιμεσουράνει και 
από καιρού ε!ς καιρόν ήκούον-ιο πυροβολισμοί.

Οι -πολιορκηταί είχον πλησιάσει μιαν μικράν οικίαν 
καί έβαλον εις αυτήν πυρ.

Ό ταν πυκνός καπνός ήρχισε να περιζωνη την στέ- 
γην της καιομε'νης οικίας ή έξώθυρα ήνοίχθη καί έπρό- 
βαλε μία μορφή γεροντική, με μακράν, λευκήν, σεβά
σμιον γενειάδα.

Ό  γε'ρων έντρομος μέ φωνήν παρακλητικήν έκάλεσε 
τους πολιορκητάς του καί τούς έζήτησε νά μή τον φο- 
νεύσουν πριν τούς εΐπΥ) δύο λόγ’α.

Ό  γε'ρων ήτο άοπλος καί οί Τούρκοι τον έπλησίασαν.
Τότε ό γε'ρων με σηκωμε'να χέρια καί μέ δάκρυα 

τούς είπε'
- γ Παιδιά, έμε'να σκοτώσετε. Κάμετε' με δ'τι θε'λετε. 

Μνά χάρι μόνο σας ζητώ καί σας ορκίζω στον ’Αλλάχ 
νά μέ λυπηΟήτε καί νά μέ άκούσετε.

— Έ να  ρόδο εχω φυλαμμένο,έ’να ρόδο ποϋ εχω άνα- 
στημε'νο μέ μόσχο καί μέ χάδια, ενα ρόδο μονάκριβο, 
αΰτό νά μή τό καταλύσετε!

Ό  γε'ρων έξήλθε τότε τής θύρας κρατών άπό τήν 
y εϊρά του τήν μονάκοιβήν του κόρην,ή όποια ήτο τό ρό- 
δον του, κόρην δεκαεξαέτιδα.

—  Έμε'να σκοτώσετε. Κάμετε' με 5 ,τι θε'λετε.. Τήν 
κόρην μου μονάχα μήν τήν καταλύσετε !

Αύτά πάντα ξεφωνοΰσεν ό γε'ρων μέ δάκρυα.

Ή νύζ είχε προχωρήσει καί οί αρπαγές μέ τούς δύο 
αιχμαλώτους των έγύριζαν εις τό Ρε'θυμνον.

Εμπρός έβάδιζεν ό γε'ρων χριστιανός μέ τον αρχη
γόν τών Γιανιτσάρων άεννάως παρακαλών αυτόν διά τό 
ρόδον του.

Οί άλλοι μέ τήν κόρην έν τω μέσω τούς ήκολούθουν.
Είχε δίκαιον ό δυστυχής γε'ρων νά ζητή χάριν δι’ ενα 

ρόδον, εις ποιητής θά ελεγε, μίαν θεότητα, μίαν νεράϊδα.
Ή  πτωχή κόρη ήτο πλάσμα εξαίσιου καλλονής. 

ΙΙεριχυμε'νη άπό τάς άργυρας τής σελήνης άκτϊνας, λευ- 
κοενδεδυμε'νη, μέ τά μαΰρά της μαλλιά ξέπλεγα εις τούς 
ώμους της, έβάδιζε τρε'μουσα μέ τά  μάτια καρφωμένα 
εις τήν γην.

Οί Γιανίτ^αροι γύρω της θαμβωμε'νοι άπό τήν λάμ- 
ψιν της καλλονής της έπροχώρουν, μεθυσμένοι άπό τά 
μϋρα τά όποια έσκόρπιζε γύρω των τό ρόδον.

Εις τήν ό'ψιν της κόρης έταράσσοντο αί κακούργοι 
ψυχαί τών συνοδοιπόρων της.

Μία λαύρα έφλόγιζε τήν καοδίαν των, μία λαχτάρα 
τήν εκαμνε νά σφαδάζη.

Έ ν αίσθημα άνε'κφραστον, άνεςήγητον, τούς είχε 
κυριεύσει. Εγωισμός τυφλός, άδικος, τυραννικός τούς 
έβασάνιζε διά τήν ώραιότητα, τήν καρδίαν της παρθε'νου.

Πάθη καί πόθοι συνεκρούοντο εντός των. Ό  παρά
δεισος καί ή κόλασις. Ή  ήδυπαθεστε'ρα άγάπη ή μέχρι 
λατρείας καί ή κτηνωδεστε'ρα επιθυμία με'χρι τής βδελυγ
μίας τοΰ μίσους καί τοΰ θανάτου.

"Εκαστος αυτών πλησίον της έσκε'πτετο,

ιιοιον εκείνη αα ετολμα να εκλεςγ ;
Έμισούν τον αρχηγόν των,ό'στις ’έμελλε νά τήν πάρ·/|.

* *

Έγλυκοχάραζεν.
Ή  σελήνη σχεδόν λευκή τώρα έσβύνετο ολίγον κατ’ 

ολίγον είς τά ύψη.
II μικρά συνοδία μέ τούς δύο αιχμαλώτους έπροχώ- 

ρει επί ενός λόφου.
To po<itvov. φώς τής αυγής έχύνετο εις τά πρόσωπα 

ό'λων καί τής μεν παρθένου άπέκρυπτε τήν τόσην θλΐψιν, 
τών δέ άλλιτηρίων γύρω της τά  τόσα πάθη- άλλ’ 
εις τά βλέμματά των τά σπινθηροβόλα έζωγραφίζετο ή 
ταραχή τής ψυχής των καί αί μυστικαί των όμιλίαι 
έμαρτύρουν τάς Ιλπίδας των καί τον εγωισμόν των.

Αίφνης ένας Γιανιτσαρος αρπάζει τήν άθώαν κόρην 
όπισθεν άπό τήν κόμην καί τήν σύρει βιαίως πρός τήν 
γήν.

Ή  παρθένος υψώνει τάς λεύκάς της χεΐρας κλίνει καί 
π ίπτει εις τά γόνατα.

Μία λεπίς ήστραψεν εις τούς οφθαλμούς της τούς 
ώραίους καί μία φωνή πνιγομένη είς τό αίμα έζήλθεν άπό 
τά κοράλλινά της χείλη.

«Τίιν αυγή μέ τίχ δροόοΰλα ’κόπηκε τό ρόδο»

Ό Γιανιτσαρος μέ τήν κεφαλήν τής κόρης αίμοστά- 
ζουσαν τρέχει εμπρός πρός τον γέροντα πατέρα της.

— Στάσου νά ’δής παλιόγερε τό ρόδο σου !
Ό  γέρων 'έστρεψε καί έσωριάσθη παρευθύς είς την 

γήν νεκρός.
Τό παρθενικόν ρόδον τήν αυγήν εκείνην εκλαυσεν ό 

ουρανός μόνος καί ή δρόσος ήσαν τά  δάκρυά του.
χι>. β α ρ α ε ν τ ι ι ς

Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο

Πολύς καιρός άπέραόε, Μαρία,
"Οπόν βαθειά de κλείόανε ότό χώμα,

'Ραΐζει άκόμα ό πόνος τήν καρδία 
Κ ι’ ας μή μοχοολογάει τό μαϋρο ότόμα.

Πολύς καιρός άπέραόε, Μαρία,
ΙΙολΰς καιρός θέ ν ’ άπεοάόμ άκόμα 

Ποϋ ζωντανή θά βλέπη ή φανταρία 

Τίιν γλυκειά (3ου μορφή, τό άγνό όον  χρώμα.

Κ ι’ άν όλοι <?έ ξεχάόουνε έδώ κάτου 
’Εγώ ποτέ, oiJo ότή γ ή μ ’ άφίνει 

Τό κοφτερό δραπάνι τοΰ Θανάτου.

Μά ούτε έκείνο τόόο αίσθημα θά ϋβύϋΐ},
Ποϋ είς τίιν ζωήν τοΰ ’Λ πείοου θέ νά μείνμ, 

Και νεκρούς μιά φορά θά μάς ξυ π νruin.

(Ζάκυνθος) δ η ι *.  e .  φ ρ α γ κ ο π ο υ λ ο ς



( ’ A jto d jiad jia  έξ ίνός η μ ερ ο λογ ίου ).

Μυριοπληθεΐς είς τό Στερέωμα οί άάτέρες έΰελάγιζον 
και τό ώχρόν και ύποτρέμον φως φθινούόης δορυφόρου, 
μελάγχολον ήνοϋτο μέ τό των άότέρών φως. Γλυκεία μ υ
ροβόλος αϋρα έπνεε και μακρυνή άλέκτορος φωνή. προα- 
νήγγελλε τήν έλευόιν Ήοϋς έρατεινής.

Έ ότήριζον τήν κεφαλήν έπ ι τοΰ ώμου της : Τό (3λέμ- 
μα της ήν, ώς ούρανός βαθύ, γλυκύ, ώς των άγγέλων τό 
μειδίαμα και τό μειδίαμά της εκπαγλον, ουράνιον. ΤΗτο 
έκεΐνη Λ Ή ώ ς ή φαεινή, ή φίλη τής καρδίας μου ής ή 
πνοή ήν άτεναγμός έρωτικός καί εν της βλέμμα, ούρανός 
καί π οίη όις. Καί έν ω εύδαίμονες άμφότεροι τά άότρα ή - 
τενίζομεν, έν αύτοΐς τό βάθος δλο τής καρδίας μας, τό 
μέγεθος τοΰ έρωτός μας, τής λατρείας μας, άνεκαλύ- 
πτομεν.

Ί δ έ  τζί έλεγον : πώς τών άάτέρων τό γλυκύ όελάγιΰμα 
ένούται ώς έν π εριπ τύξει έρωτος καί ή νύξ πώς καλύ
π τει τό μυότηριώδες τούτο τών έρώτων (ίύμπλεγμα! 
Ε Ιπ έ μοι, δέν <ίοί φαίνεται ή αύρα τής ΊΓούς' ώς Στεναγ
μός καί a t  τελευταϊαι αύται τών άότέρων ζωηραί άνα- 
λαμπαΐ δέν όμοιάζουόι μέ τήν έάχάτην δύο έραότών έ- 
ρωτικήν π ερίπ τυξιν ;

ΤΗν Στεναγμός έκείνης ή άπάντηόις καί δάκρυ, δπερ 
έκυλίόθη άπό τού οφθαλμού της τοΰ έρωτικού.

Καί ή κεφαλή της έκλινε.
Τά χείλη μας ήνώθηόαν είς άάπαόμόν, προσόμοιον 

τοΤς άόπαόμοϊς τών άότρων.

Τό έγερτήριόν μου ώρολόγιον έόήμανε. ΈξύπνηΟα.
Φεϋ ! ήτο δνειρον. ’Όνειρον δμως δπερ έκτοτε μέ πα

ρακολουθεί έγρηγορότα.
Τό φίλημα έκεϊνο ένυπάρχει έτι είς τά χείλη μου, ώς 

άρραβών τού έρωτός μας, καί ή μορφή της ή γλυκεία, 
πάντοτε έν τη καρδία μου.

Ώ νειρεύθην, ΐναζώ  μέ τήν άνάμνηόιν.,.ένός όνείοου.
’Ονείρου, είπον ! ώς άν μή είναι — κατά τόν π οιη 

τήν — ϋναρ ό βίος άπας τών θνητών. Μ .  .  .

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Μ Α Ν Τ Ζ Ο Ν Η Σ  Κ Α Ι  Ι Ο Σ  Η Φ Β Ε Ρ Λ Η Σ

Τό σαλόνι τής κομήσσης Μαφφέη, συζύγου τοΰ διά
σημου μεταφραστοΰ τοΰ Σχίλλέρ, Γέσνερ καί τόσων άλ
λων, ήρίθμει άνδρας παγκοσμίου φήμης ώς τόν Βαλζάκ, 
Μαντζόνην καί Βε'ρδην. ΤΙ εύγενής δέσποινα έπεθύι/,ει 
ό'πως οί δύο αυτοί τελευταίοι, οί όποιοι δέν είχον ποτέ 
ίδοθή, συναντηθούν άπαξ.

Είνε έπάναγκες ν ’ άφηγηθή τις τήν ιστορίαν τής 
συναντήσεως ταύτης, επειδή αύτ·η ήγειρεν είς τόν Βε'ρδην, 
παρά τόν βαθύν σεβασμόν τόν όποιον ετρεφε πρός τόν 
Μαντζόνην ώς καλλιτέχνην, τόν θαυμασμόν του πρός 
τόν Μαντζόνην ώς άνθρωπον. Μετά τήν συνάντησιν ταύ- 
την ό Βε'ρδης ήγάπησε μετά σφοδρας αγάπης τόν Μαν
τζόνην. ΙΙάντες γνωρίζουν ότι είς τόν θάνατον τοΰ συγ- 
γραφέως τών M e.M oriyigxor ό Ιωσήφ Βε'ρδης εγραψεν 
αυθορμήτως τήν έπιμνημόσυνον ακολουθίαν (έκτελεσθεί- 
σαν κατά πρώτον είς τόν ναόν τοΰ άγιου Μάρκου τήν 22 
Μαίου 1874) ώς φόρον είς τήν μνήμην τοΰ μεγάλου και- 
νοτόμου τής καθόλου ιταλικής γραμματολογίας.

Κατά τόν Μάϊον τοΰ 1867 ό Μαντζόνης κατόπιν 
ομιλίας τής κομήσσης, εγραψεν ύπό τήν εικόνα του άοιέ- 
ρωσιν διά τόν Βέρδην, αυτός δέ τήν 24 ίδιου μηνός, 
μόλις έλαβεν είς αγίαν Άγάθην τό πολύτιμον δώρον,

έξέφρασεν είς άξιομνημόνευτον επιστολήν τά αισθήματα 
αύτοΰ ευγνωμοσύνης και ενθουσιασμού πρός τόν με'γαν 
ποιητήν. II σύζυγος του μουσικοδιδασκάλου είχεν έν 
τούτοις παρουσιασθή είς τόν Μαντζόνην άπό τήν κόμησ- 
σαν, ή όποια τής ήτο φίλη, ό δέ Βε'ρδης έφθόνει άπό 
καρδίας τήν τύχην τής συζύγου του.

«ΙΙόσον φθονώ τήν σύζυγόν μου, εγραφεν ό Βε'ρδης 
πρός τήν κόμησσαν, δ'τι. είδε τόν με'γαν εκείνον άνδρα. 
Αλλ’ εγώ άγνοώ άν καί ερχόμενος είς Μιλάνον λάβω 

τό θάρρος νά παρουσιασθώ ένώπιόν του. Σύ καλώς γνω
ρίζεις όποιος καί όπόσος είνε ο σεβασμός μου διά τόν άν
θρωπον εκείνον, ό όποιος κατά τήν γνώμην μου, εγραψεν 
οχι μόνον τό μεγαλείτερον βιβλίον τής εποχής μας, άλλ’ 
εν άπό τά μεγαλείτερα, τά όποια Ιξήλθον άπό άνθρώ- 
πινο κεφάλι. Καί οχι μόνον είνε βιβλίον άληθε'ς, άλλά 
παρηγορία διά τήν ανθρωπότητα. "Ημην δεκαέξ ετών 
όταν τό ανέγνωσα. ’Από τήν εποχήν εκείνην άνε'γνωσα 
άλλα πολλά, είς τά όποια ή προχωρημένη ήλικία, μετά 
τήν δευτε'ραν άνάγνωσιν, έχει μετριάσει ή εξαλείψει τάς 
κρίσεις τών νεανικών χρόνων, άλλά διά τό βιβλίον εκείνο 
ό ενθουσιασμός μου διατηρείται ό αύτός, μάλιστα έγεινε 
μεγάλείτερος, όσον καλλίτερα γνωρίζω τους άνθρώπους. 
Τοΰτο συμβαίνει, διότι είνε βιβλίον ά.Ιηθίς, όσον ή άλή- 
θεια. Ω! άν οί καλλιτε'χναι ήδύναντο νά εννοήσουν μίαν 
φοράν αύτό τό ά.Ιηθίς, δέν θά ύπήρχον μουσικοδιδάσκαλοι 
τοΰμεΛ-Ιοντος καί τοΰ παρελθόντος, ούτε ζωγράφοι ρεα- 
λισται, ίδανισταί, ούτε ποιηταί κλασικοί καί ρωμαντικοί, 
άλλ άληθείς ποιηταί, αληθείς ζωγράφοι, άληθείς μου
σικοδιδάσκαλοι.

Σοΰ άποστε'λλω μίαν φωτογραφίαν μου δι’ Α ϋ τ ό ν .  
Μοΰ έπήλθεν ή ίδε'α νά τήν συνοδεύσω μέ δύο γραμμάς, 
αλλά το θάρρος μοΰ έλειψεν, εζ άλλου δε μοΰ φαίνεται 
άξίωσις, τήν όποιαν δέν ήμπορώ νά έχω. Ά ν  τόν ίδής 
ευχαρίστησε τον διά τήν εικόνα του, ή όποία μαζή μέ τό 
όνομά του γίνεται δΓ εμέ τό πολυτιμότερον πράγμα. 
Είπε του πόσον είνε μεγάλη ή αγάπη μου καί ό σεβα
σμός μου, ότι τόν εκτιμώ καί σε'βομαι όσον δύναται κα
νείς νά εκτιμά καί νά σε'βεται είς αυτήν τήν γήν, καί 
ώς άνθρωπον καί είς άληθή καί υψηλήν τιμήν τής τα - 
λαιπώρου πατρίδος μας. Χαίρε καί σ ’ ευχαριστώ άπό 
καρδίας».

'II συνάντησις μεταξύ Μαντζόνη καί Βε'ρδη συνε'βη 
μετά εν έτος είς Μιλάνον, είς τήν οικίαν τοΰ πρώτου, 
τήν 30 ’Ιουνίου 1868. ’Ήτο ή μέρα Τρίτη. Ό  Βε'ρδης 
εσυγκινήθη καί μετ’ ολίγον εγραφεν άπό τήν άγίαν Ά 
γάθην πρός τήν καλλίστην αύτοΰ φίλην.

«Τ ί ήμπορώ νά σοΰ ει'πω περί Μαντζόνη ; Πώς νά 
σοΰ εξηγήσω τήν γλυκείαν, απεριόριστον, πρωτάκουστον 
αΐσθησιν ποΰ έδοκίμασα ενώπιον τοΰ άγιου εκείνου, ώς 
συ τόν αποκαλείς ; “Ηθελον γονυπετήσει ένώπιόν του εάν 
ήδύνατο κανείς ν ’ άποδίδγι λατρείαν είς τούς ανθρώπους. 
Οταν τόν ιδης φίλησε' του τήν χείρα καί έπανάλαβε' του 

τόν σεβασμόν μου».
Λεν έσταμάτησαν εδώ τά ανταλλάγματα άγάπης 

τών δυο θεσπεσίων καλλιτεχνών. Κατά τήν 19 Μαρτίου 
τοΰ 1869 ό συγγραφεΰς τών M e l l o n ψφω ν  Ινθυμήθη τήν 
επέτειον ονομαστικήν εορτήν τοΰ συνθέτου τοΰ Ρ ιγοΜ τ- 
του και τοΰ άπέστειλε έπισκεπτήριον περιέχον τάς έπο- 
μένας λέξεις :
, (<ΙΙρο? τόν Βε'ρδην. —  Ό  ’Αλέξανδρος Μαντζόνης 
ασήμαντος ηχώ τοΰ δημοσίου θαυμασμού ποός τόν με'γαν 
μουσικοδιδάσκαλον καί δεξιός προσωπικός γνώστης τών 
ευγενών προτερημάτων τοΰ άνθρώπου».

Μολ.ς ο Μαντζόνης ησθενησε χωρίς δυστυχώς νά

δώσνι ελπίδας ίάσεως, ή κόμησσα εσπευσε νά ειδοποιήσω 
τόν Βέρδην, ό όποιος κατεθλίβει μέχρι δακρύων.

Μίαν ήμέραν τοΰ 73 έθεάθη κύριος μελανείμων, υψη
λός, αυστηρός τό ήθος, κατεσπευσμένος νά κατέρχεται 
τούς ζοφερούς θόλους τοΰ μεγάλου κοιμητηρίου τοΰ Μ ι
λάνου, ό'που είχε προσωρινώς κατατεθή ή σορός τοΰ 
Μαντζόνη, καί επί μακρόν νά ισταται συγκινημένος 
προ τοΰ μνήματος εκείνου.

Κανείς είς Μιλάνον, πλήν τής κομήσσης καί τίνος 
οικείου της Ιγνώριζε περί τής έπισκέψεως έκείνης. Ό  
επισκέπτης ήτο ό ’Ιωσήφ Βε'ρδης.

(Έχ τοΰ ’Ιταλικοί)
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΙ’ΤΖΩΚΗΣ

'  Π Α Ι Δ Ι Α  Κ Α Ι  Λ Ο Τ Λ Ο Ύ Δ Α  

ΕΚ T O N  Τ Η Ζ  A D A  NEGRI

'Όταν μέσα στ’ αστέρια τά φτερά της 
ξαπλώνει ή νύχτα όλοΰθε απαλή, 
άκοΰς μες τόν αιθέρα νά πλανιέται 
παιδιάστικη παράκλησι δειλή.

Μές τά μικρά κεφάλια ποΰ ησυχάζουν 
στο καθαρό προσκέφαλο γυρτά 
περνούν μές τής νυχτός τά μαύρα σκότη 
σάν όνειρο τά χάδια φτερωτά.

Στίχ γη χάμου γυρμένα μες τόν ύπνο 
τά ^όδα όνεχρεύονταχ γλυκά 
δροσιά έρο)τοπότιστη καχ γάμους 
με πεταλούδα με φτερά χρυσά.

Ένώ μέ της ΐτηάς παίζει τά φύλλα 
μιά παιγνιδιάρα άχτχδα φεγγαριού 
κ ι’ ό πέπλος ό άσημένιος τρεμοσβύνεχ 
στά βάθη τά κρυφά τοΰ ’Ωκεανού

Καχ λάμπουν μές τοΰ έρωτα τόν πόνο 
δειλά τ ’, άστέρια μαζωμένα, 
ένώ άναστεναγμό θείο σηκώνουν 
παιδιά κα\ λούλουδα ένοκιένα.

Ζάκυνθος κ ο ς τ α ς  ν  κ α ι ρ ο φ τ λ α ξ

Ο  Κ Ο Τ Κ Ο Τ Μ Α Σ

Κουκουμάς είναι τό όνομα ποΰ δίδουν οί Συμαίοι είς 
τό παιγνίδι, τό όποιον ήμεΐς όνομάζομεν Κλείδωνα.Όλοι 
καί προ πάντων τά κορίτσια δέν θά άγνοοΰν τ ί πατριντί 
γίνεται κατά τήν διάρκειαν τοΰ κλείδωνα, ό όποιος έδώ 
παίζεται κατά τήν 24 ’Ιουνίου,εορτήν τών γενεθλίων τοΰ 
Προδρόμου, ή Ίωάννου τοΰ Ινλειδώνου, έν ω είς τήν Σύ- 
μην τό παιγνίδι αύτό γίνεται είς τάς 2 Μαίου. διότι κατά 
τόν Ιούνιον έχουν φύγει όλοι σχεδόν οί άνδρες άπό τήν 
πόλιν διά σφουγγάρια.

Τό παιγνίδι τοΰ Κουκουμά θέτει είς/κίνησιν καί διασ- 
κέδασιν ολόκληρον τήν πόλιν τής Σύμης καί είναι ούτως 
είπείν πρόξενός επίσημου νυφοπαί,αριου.

'Ημέρας τινάς πριν τής 2 Μαίου, κάθε κορίτσι ποΰ 
θά λάβγι μέρος είς τό παιγνίδι τοΰ Κουκουμά, δίδει είς 
εκείνην, ή όποία εχει λάβη τήν διεύθυνσιν, 5— 6 γρόσια 
ή καί περισσότερα, άναλόγως τής συμφωνίας ποΰ θά κά- 
αουν είς τό μεταξύ των, -καί ούτω συνάζεται ποσόν τ ι, 
τό όποιον χρησιμεύει πρωτίστως διά νά καπαρωθούν τά 
βιολιά, τά όποια θά παίζουν είς τόν Κουκουμά. Άφοΰ 
εξασφαλισθοΰν τά βιολιά, τήν παραμονήν, ήτοι τήν 1 
Μαίου, εκείνη είς τής όποιας θά παιχθή ό Κουκουμάς, 
πρέπει νά λάβγι νερό άπό τρεις φίλας της, αί όποίαι νά 
φέρουν τό όνομα Ειρήνη, χωρίς νά μιλήση διόλου καί νά 
τό ρίψγ, είς ένα κανάτι τό καλλίτερο ποΰ εχει. "Αμα έτοι- 
μασθή τό κανάτι μέ τό νερό, τό βράδυ βράδυ τής ιδίας 
ήμέρας συναθροίζονται τά  κορίτσια,, τά  όποια έχουν κα
ταθέσω τά λεπτά των διά τό παιγνίδι, φέροντα καθένα 
δύο τρία αυγά, ολίγο ρίζι κλπ. Αύτά δλα καθώς καί τά 
λεπτά ποΰ θά μείνουν μετά τήν πληρωμήν τών βιολιών, 
θά χρησιμεύσουν διά τά ,φαγητά  τής άλλης ήμέρας τοΰ 
Κουκουμά, επειτα βγαίνει καθεμιά τό δακτυλίδι της καί 
τό ρίπτει εντός τοΰ κανατιού ποΰ εχει τό αμίλητο νερό, 
τό όποιον κρεμούνε είς ανοιχτό μέρος διά νά τό βλέπουν 
τ ’ άστρα, άφοΰ +ού θέσουν καί ένα μπουκέτο άνθη απ 
απάνω. Αυτή είναι ή προετοιμασία διά τό παιγνίδι τοΰ 
Κουκουμά.

Τό πρωί περί τήν 8ην, άφ’ ου φορέσγ, καθεμιά τό 
καλλίτερο της φόρεμα και στολισθή όσον δυνηθή κομψό
τερα, έρχεται είς τό σπήτι τής φίλης της ποΰ έχουν τόν 
Κουκουμά, δηλαδή τό κανάτι μέ τό άμίλητο νερό καί 
τά δακτυλίδια, τά όποια τοποθετούν είς τό μέσον ενός 
μεγάλου σινιού (ταψιού), κάθονται δ’ όλαι γύρω γύρω 
αύτοΰ καί βαρώντες τά χέρια είς τήν άκρην τοΰ σινιοΰ, 
τραγουδούν τόν Κουκουμά, τόν σκοπό δε τοΰ τραγουδιού 
τόν βαροΰνε μαζύ καί τά βιολιά.

Ξύπνα, ςύπνα,ΚουκουΐΑα καί μή βαρυκοιμασαι, 
γιατί ό ύπνος b πολύς βαραίνει και ^αλασαι 
Κοράκια τραγουδήσετε, βαλλεΐτε απ ενα γροσι, 
νά κάουαε τοΰ Κουκουμά μαλαματένια στρώσι 
'Ο Κουκουμάς έπέρασε άπό τήν γειτονία μας 
καί πήρε τά ξεστάκια μας καί τά βασιλικά μας. 
φέρητέ μου ροδόσταμο, κανέλλα νά μασήσω, 
τον Κουκουμά μας σήμερον νά τόν καλοκαρδίσω.

Καί άλλα πολλά τραγούδια, τά  όποία διαρκούν μέχρι 
τής μεσημβρίας, όπου στρώνεται τό τραπέζι καί ρίχνον
ται είς'τό φαγητό καί πρό πάντων στά γιαπράκια, τά 
όποια ποοτιμώνται εκείνη τήν ήμέρα. Μετά τό φαγητό 
άνοίγουν ή πόρτες τοΰ σπητιοΰ, διότι μεχρις τής ώρας 
έκείνης δέν είνε άλλος μέσα έκαός τών κοριτσιών καί τών 
βιολιτζήδων, καί έρχονται οί νέοι ντυμένοι μέ τό μεγα- 
λήτερό τους λοΰσο καί άρχίζουν τόν χορόν μετά τά κορί
τσια καί βαροΰνε τά βιολιά καί γίνεται γλέντι καί δια- 
σκέδασις μεγάλη, εκεί δέ βλέπουν οί νέοι ποιά τούς αρέ
σει καί τά  ψήνουν καί γίνονται τά περισσότερα συμπε
θεριά. Ά λλά  δέν μένουν οί άνδρες είς ένα Κουκουμά, γυ
ρίζουν είς ό'λα τά σπήτια ποΰ ξέρουν ότι παίζεται. "Εως 
οτου δύσγι καλά έ ήλιος γίνεται αύτή ή κίνησις καί δια- 
σκέδασις, έπειτα φεύγουν τά βιολιά καί τά κορίτσια βγαί
νουν τά  δακτυλίδια τους άπό τόν Κουκουμά μαζή μ ’ ενα 
στίχο ποΰ λέγουν πριν τά  βγάλουν. Τά δακτυλίδια πρέπει 
νά τά βγαίνη, ένα κορίτσι πρωτότοκο μέ μάνα καί πα 
τέρα, καί καθεμιά ποΰ βγαίνει τό δακτυλίδι της, πηγαί-



vet έξω στην πόρτα ή στο παράθυρο καί τό όνομα ποΰ θ ’ 
ακούση θά είναι εκείνος ποϋ θα την πάρη. Δέν τελειόνει 
όμως έως εδώ. Με τό νερό ποϋ έχει μέσα ό Κούκο υμάς, 
θά ζημώση μία τηγανίτες μέ πολύ άλάτι, θά τάς ζη- 
μώση ό'μως καί θά τάς ψησγι χωρίς νά βλέπη, μέ γυρισ
μένα δηλ. τά μοϋτρα της άπό πίσω, ώστε σχεδόν νά μη 
βλέπη ’μπροστά της, θά δώση δέ άπό μία τηγανίτα σέ 
κάθε κορίτσι ποΰ έλαβε μέρος, την οποίαν πρέπει νά 
9άγη μετά τό φαγητόν της τό βράδυ, χωρίς νά πίη νερό 
διόλου, άλλά μέ πολύ ιδιαίτερο τρόπο, στρίβοντας τό 
χέρι της άπό πίσω άπό τό κεφάλι της, τρώγοντας δέ 
τό κομμάτι θά εί'πη τρεις φορές «όποιος είναι της τύχης 
μου νά μέ πάρη νά ’ρθή απόψε ’ς τον ύπνο μου νά μοΰ 
δώσηνερό», καί έτσι πέφτουν καί κοιμώνται. Τώρα τό 
άποτέλεσμα δέν είνε δύσκολο νά τό μαντεύστ, καθένας, 
επειδή τό πολύ άλάτι φέρει μεγάλη δίψα καί τά κορίτσια 
ποιά λίγο ποιά πολύ έχουν τάς συμπαθείας των. ’Ονει
ρεύονται πώς έρχεται ό άγαπημένος των στόν ύπνον των 
καί τούς δίδει νερό καί δροσίζει αύτάς καί λικνίζονται μέ 
τά  όνειρα της μελλούσης τύχης των, ή όποία τάς κάνει 
νά λησμονούν καί την δίψαν των, τό βέβαιον όμως είνε 
ότι δέν τούς σώνει έ’να κανάτι νερό τό πρωι διά νά κατα- 
πραύνη αυτήν, ή όποία μένει είς τό κυριώτερο ζήτημα αν 
δέν τύχη νά παντρευτούν.

Κ X.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α Ι  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ  Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Υ

ΤΟ  ΘΕΑΤΡΟΝ

[Συνέχεια]

Έ ν έτει 1842 ό έξ Άγκώνης ’Ιγνάτιος Βάλλης 
(V a lli)  γνωρίζων ό'τι τό έν Ζακύνθω θέατρον έστερεϊτο 
εργολαβίας καί επομένως τό κοινόν έστερεϊτο της τοΰ 
θεάτρου διασκεδάσεως, υπέβαλε θεατρικόν πρόγραμμα, 
όπως έγκρινομένου έλθη είς Ζάκυνθον καί δώση σειράν 
παραστάσεων. Ή  διοίκησις τής νήσου λαβοΰσα ύ π ’ δψιν 
τό άνωτέρω πρόγραμμα παρεδέχθη τήν αϊτησιν τοΰ ερ
γολάβου Βάλλη, άλλ' ύπό ό'ρους, ούς διελάμβανεν ϊδιον 
πρόγραμμα αυτής άπό 8 Αΰγούστου 1842, καθ ’ ό έδει 
νά διδαχθώσιν άπό σκηνής τά έξής έργα: ήτοι τά σοβαρά
«O te llo » ,— « T a n c r e d i» ,—- « P ir a t a »  κ α ία β ί^ η ΐβ -  
r a »  καί αί κωμωδίαι «N in a  p azza  p e r  a m o r e » ,—  
«T o rq u a to  Τ^βδΟΒκαίαΕι^η d u e  ed o r son t r e » .  
Τό πρόγραμμα τοΰτο τής διοικήσεως έγε'νετο δεκτόν ύπό 
τοΰ Βάλλη, άλλ’ άγνωστον διατί παρητήθη ούτος τής 
εργολαβίας μετά τινας μήνας παραστάσεων, ό'τε καί οί 
έκ τής εταιρίας τοΰ θεάτρου «G iu se p p in a  C erio li,. 
«E n r ico  S a la r o l i ,  C re sc e n tin o  C r e s c e n t in i , 
« F r a n c e s c a  L u ig i ,  A n ge lo  B u ra tt in i καί A c h il-  
» le  M ond in i»  άνέλαβον τήν εργολαβίαν, έγκριθέντος 
τοΰ οποίου ύπέβαλον προγράμματος τή 16 Δεκεμ
βρίου 1842.

Έ κ  τίνος προκηρύξεως τοΰ διευθυντοΰ τής ’Αστυνο
μίας Ζακύνθου άπό ’Απριλίου 1844 γίνεται ήμΐν γνω
στόν, ό’τι καί κατά τό έτος εκείνο, υπήρχε θέατρον έν 
τή νήσω, άπηγορεύετο δέ, διά τής ώς άνω προκηρύξεως 
τό καπνίζειν έν τώ θεάτρω, τό συρίζειν καί προξενεϊν 
θορύβους διαρκουσών τών παραστάσεων κτλ.

Έ ν έτει 1847 q άνωτέρω ’Ιωσήφ Καμηλιέρης ήλθεν

είς συνεννόησιν μετά τοϋ έν Νεαπόλει θεατρικού πρακτο
ρείου τοΰ Πέτρου Τζίλιου (G ig lio ) καί Κυριάκού Βα- 
λέντη (D om enico V a le n ti) , ένεργούντων εξ ονόματος 
τής διασήμου άοιδοϋ ’Αντωνιέττας Γκαλτσεpάvη(Galze- 
r a n i) , όπως έλθη είς Ζάκυνθον θίασος θεατρικός, καί 
δώση σειράν παραστάσ=ων. Κατά τό πρόγραμμα τής 
θεατρικής περιόδου 1847— 1848 αί παραστάσεις έδει 
ν ’ άρξωνται ούχί προ τής 1ης 8βρίου καί νά διαρκέσω- 
σιν ώς εϊθισται έν τω τόπω μέχρι τέλους τώ ν ’Απόκρεων, 
νά διδαχθώσι δέ τά εξής : « E r n a n i» ,— «I . d u e  Fos- 
c a r i»  καί «M a r ia  d i R ohom » καί νά δίδωνται κατά 
μήνα δέκα καί έξ παραστάσεις. Ό  θίασος άπετελείτο έκ 
τών έξής προσώπων- τής ύψιτόνου (P r im a  D onna 
S o p ra n o ).— τής αυτής ώς άνθυψιτόνου (C o m p rim a - 
r ia ) ,— τοϋ υψιφώνου (P r im o  T en o re )— τοΰ βαθυτό- 
νου (P rirn o  B a sso  c a n ta n te ) ,— τοΰ κωμικο-γελωτο- 
ποιοΰ (B llfto  C om ico ),— τοΰ ύποβαθυτόνου (Secondo  
Buffo) δύο χορηγών τοΰ χοροΰ, ύποβολέως καί σκηνο
γράφου. Ό  εξ άριστων προσώπων άποτελούμενος ούτος 
θίασος πεοιεϊχεν ώς ύψίτονον τήν διακεκριμένην καλλι- 
τέχνιδα ’Αντωνιέτταν Γκαλτσεράνη Μ παιάγ)α, καταλι- 
ποϋσαν άλλοτε τάς άρίστας έν Ζακύνθω αναμνήσεις, τ ι-  
μώσαν τ ή ν  ιταλικήν σκηνήν καί τούς έκλεκτοτέρους δρέ- 
πουσαν επαίνους τής δημοσιογραφίας. Τής δέ ορχήστρας 
διδάσκαλος ήτο ό Φραγκίσκος Μαραγκώνης (M a ran -
g °n i) .

Έ ν ετει 1848 ό εκ Κερκύρας Νικόλαος Σ. Βρα- 
κλιώτης συνεφώνησε διά τοϋ 'άπό 3 Αΰγούστου 1848 
συμβολαίου μετά τοΰ εργολάβου τοϋ έν Ζακύνθω θεά
τρου, ΐνα φέρη δραματικόν θίασον διά τήν περίοδον 
εκείνην.

Δυνάμει τοΰ έν τή συνεδρία τοΰ έπαρχιακοΰ συμβου
λίου Ζακύνθου τής 12 Ν)βρίου 1851 συζητηθέντος καί 
έγκριθέντος δημοτικοΰ τοΰ θεάτρου κανονισμού, οί κ.κ . 
Ίωάν. Καταιβάτης καί Ίωάν. Μπαμπάσης ύπέβαλον τή 
30 ’Απριλίου 1852 άναφοράν πρός τον έπαρχον Ζακύν
θου, έξαιτούμενοι τήν έπί τετραετίαν ή πενταετίαν άμι— 
σθί εργολαβίαν τού θεάτρου, πλήν τό έπαρχιακόν συμ- 
βούλιον άπέρριψε ταύτην. Κατά Σεπτέμβριον όμως ίδιου 
έτους ό Λεωνίδας Καπέλλας έζήτησε καί έλαβε τήν ά
δειαν, ΐνα παραχωρηθή αύτω, ύπό τήν έγγύησιν τοΰ 
Γεωργ. Κοενδηροπούλου, τό θέατρον πρός παράστασιν 
δραμάτων έκ τής ιταλικής καί γαλλικής είς τήν ελληνι
κήν μεταφρασθέντων, άλλά μετά τινας μήνας καί άκρι- 
βώς τον Δβριον τοΰ 1852 άφικομένη έν Ζακύνθω σχοι
νοβατική τις εταιρία ύπο τήν διεύθυνσιν τοϋ Λαυρέντιου 
Ρώσση καί τίνος παρεπιδημοΰντος άοιδοΰ Νικολ. Βεν- 
τζέλη, έζήτησεν άδειαν, όπως δώση παραστάσεις τινάς 
έν τω θεάτρω Ά πό.Μ ωη  στερουμε'νω μελοδραματικής 
έταιρίας, άλλ’ είς τοΰτο άντέστη ό είς όν είχε παραχω
ρηθή τό θέατρον Λ. Καπέλλας, ύποσχεθείς τή Διοικήσει 
ότι ήθελε φέρει μελοδραματικήν εταιρίαν.

Τή 3 Ίανουαρίου 1853 ό Μαρίνος Στεφανρόης διευ
θυντής μελοδραματικής έταιρίας έζήτησε τήν άδειαν, άρ- 
γοϋντος τοΰ θεάτρου, ίνα δώση σειράν παραστάσεων μέ
χρι τέλους τώ ν ’Απόκρεων.Αί παραστάσεις ήσαν αί έξής" 
Λουχία τον A au fpuovp , Ο χονριυς τής Σίβί.Ι./ης,ι} Avrda 
Σ αμογπύς, καί οί ' Εχτεθα/ιέτοι τοϋ διδασχά.Ιον Ρ ίχ η .Ί Ι  
διοίκησις ένέκρινε τή ν  αϊτησιν καί αί παραστάσεις ήρξαντο, 
άλλ’ένεκανής ανάγκης,είς^ήν περιήλθεν ή τάς παραστάσεις 
έπιβοηθοΰσα μουσική ν ’ άναχωρήση έκ Ζακύνθου, ήναγ- 
κάσθη ό Στεφανόρης ΐνα διακόψη τάς παραστάσεις καί 
τήν ελλειψιν τών ύποχρεώσεων ν ’ άναπληρώση δίδων έν 
τώ θεάτρω κατά τάς ’Απόκρεως χορούς.

Κ α τά ’Ιούλιον τοΰ 1854 άφικόμενος ένταΰθα ό κι
θαρωδός Βιργίνιος Γαλεάτσης έπί διετίαν διευθυντής τής 
τοϋ θεάτρου Ζακύνθου ορχήστρας, έζήτησεν άδειαν, ΐνα 
φέρη μελωδικήν εταιρίαν πρός τέρψιν τής κοινωνίας καί 
τής άγγλικής φρουράς Έ ν τω θεατρικω προγράμματι 
αύτοϋ άνεγράφοντο εξ μελοπαραστάσεις, ών αί τέσσαρες 
τραγικαί καί αί δύο ήμιτραγικαί καί δύο κωμωδίαι. Καί 
κατά τάς περιόδους 1855— 56 καί 1856— 57 ό ερασι
τέχνης Λουδοβίκος Κολόμβος άνέλαβε τον σχηματισμόν 
ιταλικής δραματικής έταιρίας, πλήν ένεκα τής καταμα- 
στιζούσης τήν νήσον χολέρας κατά τά έτη εκείνα καί τής 
νόσου τών αμπέλων, έξ ών αίτιων είς μεγίστην είχε πε- 
ριέλθει ή νήσος Ζάκυνθος οικονομικήν κρίσιν, δέν έπετρά- 
πησαν θεατρικαί παραστάσεις.

ΙΙάντες άπηυδησμένοι έκ τών δεινών τετραετίας όλης 
καί αισθανόμενοι τήν άνάγκην άνακουφίσεως καί διασκε- 
δάσεως, έπόθουν νά ϊδωσι τό θέατρον ήνεωγμένον, διό καί 
ή έργολαβία αύτοϋ άνετέθη τω Κων. Ζ. Γ ιατρέ, ό'στις 
προσεκάλεσε μελοδραματικήν έταιρίαν διά τήν θεατρικήν 
περίοδον 1857 — 58. Έ ν τω θεάτρω έκείνω ειχεν όρισθή 
ύπό τής διοικήσεως έπιτροπή πρός διεύθυνσιν τών θεα
τρικών υποθέσεων. Πρός αύτήν ό Γιατράς ήλθεν είς ρήςιν 
ήν καί συνεβίβασεν ό τότε έπαρχος,πρός ον ό τε Γιατράς 
καί ή έπιτροπή είχον καταφύγει. Καί ύψίτονος τής έται
ρίας εκείνης ήτο ή Ίωσηφίνη Μπαρλέτη, γελωτο-κωμι- 
κός ό ’Ιωσήφ Λούνας καί διδάσκαλος τοΰ κλειδοκύμβα
λού ό Πέτρος Πινέλλης. Κατά τό επόμενον έτος 1858— 
1859 ό Διον. Έπισκοπόπουλος άνέλαβε τον σχηματι
σμόν μελοδραματικής έταιρίας ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
μουσικοδιδασκάλου Π.Καρρέρ.Συγχρόνως ό τέως έπίδεκα- 
πενταετίαν εργολάβος τοΰ θεάτρου Κερκύρας Λαυρέντιος 
Βάντσης έζήτησε τήν άδειαν, ΐνα άναλάβη έπί 15 έτη τό 
θέατρον Ζακύνθου, ά λλ ’ ή αϊτησις αύτοΰ δέν έγένετο δε
κτή. Θριάμβους άληθεϊς κατήγαγε κατά τά  έτη έκείνα, ή 
ύψίφωνος ’ Ισαβέλλα Κων. Γιατρα, ή κατόπιν σύζυγος 
τοΰ ζακυνθίου μουσουργοΰ Π. Καρρέρ.

Κατά τήν περίοδον 1860— 61, τά θέατρον παρε- 
χωρήθη είς τον Μάρκον Βερτέλην, ό’στις άνεβίβασε τά 
έξής μελοδράματα : «G iu ra m e n to » ,— « E r n a n i» ,—  
« L o m b a r d i» ,— S t r a n ie r a » ,  — « B a r b ie r  di S iv i-  
g l i a » ,  — καί T u tt i in  m a s c h e r a » ,  άπορριοθείσης τής 
προτάσεως τοΰ Καρόλου Μόντη, διευθυντοΰ δραματικής 
έταιρίας, ό'πως λάβη ούτος τό θέατρον. Κατά δέ'τό επό
μενον έτος 1861 οί κκ. Ιωάν. Βλαστός, Δράκος Μελισ- 
σηνός, Πέτρος Δομενεγίνης, Βασ. Γκιοϋρος καί Γεώργ. 
Καρβελλάς, ώς άντιπρόσωποι τής δι’ έκατό μετοχών συ- 
στηθείσης τότε μελοδραματικής έταιρίας, έζήτησαν ΐνα 
παραχωρηθή αύτοίς ή έργολαβία αοΰ θεάτρου διά μελο- 
δραματικάς παραστάσεις κατά τήν θεατρικήν περίοδον 
1861— 62. 'II αϊτησις αύτών έγένετο δεκτή, προστε- 
θεισών μόνον τροποποιήσεων τινών είς τό τοΰ προηγου
μένου έτους συμβόλαιον εργολαβίας.

Κατά δέ τά  έτη 1862 καί 1863 ή έργολαβία τοϋ 
θεάτρου άνετέθη είς τόν Μάρκον Βερτέλην Δραγώναν.

Γενομένης τής ένώσεως έξηκολούθησαν έπισκεπτόμε- 
νοι τήν νήσον ήμών διάφοροι ιταλικοί μελοδραματικοί 
θίασοι, ώς περί τούτων θέλομεν διαλάβει έν τή μελέτη 
ήμών, έξ ής τάς ίστορικάς ταύτας σημειώσεις ήρύσθημεν.

[ακολουθεί]

Ό  άνθρωπος φύσει άγαπα καί ορέγεται τό κακόν 
είνε φύσει χαιρέκακος καί φθονερός" έν τω μέσω τών δύο 
τούτων κακών διαθέσεων έχει τήν φιλομάθειαν καί τήν 
φιλοδοξ; αν τής ύπεροχής, άμφότεροι αί διαθέσεις αύται 
συντελοΰσιν ένίοτε πρός τροποποίησιν τής χαιρεκακίας καί 
τοϋ φθόνου.

Είνε χαιρέκακος φύσει’ διότι έκαστος, όταν θεωρή 
καταπεσόντα τινά καθ’ όδόν, έν πρώτοις γελα άκουσίως 
πριν συμπαθήσει' τά μικρά παιδία εύχαριστοϋνται κτυ- 
πώντα ή κακοποιοΰντα ή φονεύοντα ζφα , μυίας, κύνας, 
κλπ ., φύσει δέ δέν συγκινοΰνται θεωροΰντα σφαδάζοντα 
καί σπαραττόμενα ζώα. Ό  άνθρωπος φύσει ένθυμείται 
μάλλον τάς κακάς πράξεις παρά τάς καλάς.

Εινε φθονερός φύσει- διότι έκαστος δέν ανέχεται τήν 
ύπεροχήν άλλου κατά σώμα, άνδρείαν, δόξαν, παιδείαν, 
περιουσίαν κλπ.

Εινε φιλόδοξος, διότι ποθεί τήν ύπεροχήν ύπέρ τούς 
άλλους, καί πρός ταύτην μεταχειρίζεται παν τό συντελούν 
εϊτε κακόν εϊτε καλόν εινε, μετά τήν ψυχικήν διάθεσίν του.

Είνε φιλομαθής ένεκα τοΰ πόθου τής ύπεροχής— διότι 
ποθεί τήν ύπεροχήν ού μόνον σωματικώς άλλά καί πνευ- 
ματικώς- διά τοΰτο φθονοΰνται μάλλον ή τιμώνται οί 
κατά τό πνεΰμα έξέχον τες.

’Αναγνωρίζει καί έκτιμα τήν ύπεροχήν τοΰ άλλου, 
άλλ’ ό φθόνος πιέζει τό εύγενές τοΰτο αίσθημα τής άνα- 
γνωρίσεως τής άρετής καί ίκανότητος- διότι ποθεί ούτος 
νά ύπερέχη- διά τοϋτο ό’ταν λείψη ό φθονούμενος, τότε 
εύκρινέστερον εκτιμάται ή ίκανότης καί άρετή αύτοΰ" 
διότι δέν ύπάρχει τό τής ύπεροχής πρόσωπον, καί μένει 
είς τόν φθονοΰντα ή έπίτευξις τής ύπεροχής.

Ή καλώς εννοούμενη ηθική άνατροφή δύναται εϊς 
τινας νά τροποποιήσει κατά τό μάλλον καί ήττον τάς 
φυσικάς διαθέσεις τοΰ άνθρώπου, ούδέποτε ό’μως καί νά 
τάς έξαφανίση- διότι είσίν έν τή φύσει τοΰ άνθρώπου'διά 
τοΰτο έκαστος όσας δήποτε άοετάς άποκτήση διά τής 
ανατροφής έχει καί τινας κακίας κατά τάς φυσικάς δια
θέσεις αύτοϋ- διότι τής κακίας ώς και τής άρετής είσί 
πολλά εϊδη, καί έκαστος φύσει ρέπει είς εν ή είς πολλά 
ει’δη κακίας. Ό  μέν φύσει γενναται φιλάργυρος, ό δέ 
μεταδοτικός, ό μέν άγαθοποιός, ό δέ κακοποιός καί κα
κόβουλος. Ό  μέν ειλικρινής, ό δέ έπίβουλος, ό μέν φιλο
μαθής, ό δέ άφιλομαθής- ό μέν οιλόδοξος, ό δέ κενόδο
ξος κ .λ .π .

Οί γονείς, οί παιδαγωγοί καί διδάσκαλοι όφείλουσιν 
είλικρινώς νά διαγινώσκωσι τάς φυσικάς διαθέσεις τών 
παίδων, καί τάς μέν καλάς νά ζωπυρώσι καί καλλιερ- 
γώσι, τάς δε κακάς νά καταπολεμώσιν όπως μή βλα- 
στάνουσιν.

Οί γονείς οφείλουσι πάντοτε ένώπιον τών τέκνων νά 
έπαινώσι τούς έναρέτους και ικανούς, νά θαυμάζωσι τάς 
πράξεις των καί νά περιφρονώσί τούς κακούς καί άβελ- 
τέρους. Οί δέ παιδαγωγοί καί οί διδάσκαλοι ώσαύτως.
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Διά νά άφαιρέσης στίγματα μελάνης, ή σκωρίας σι
δήρου, βρέξε τό φόρεμα μέ γάλα καί σκέπασε' το μέ άλας.



Διά νά αύξησές τόν άριθμόν τών αυγών καΰσον αρα
βόσιτον έως ου μεταβληθί) είς άνθρακα, άνάμιξον δέ πο- 
τότητά τινα αυτού p i τροφήν καί δίδε είς όρνιθας 2— 3 
φοράς την εβδομάδα.

’Ωμά κρομμύδια ψιλοκομμένα καί ανακατωμένα μέ 
τροφήν είνε τό κάλλιστον ιατρικόν διά τάς άσθενείας τών 
ορνίθων.

ΙΙοτέ μή βρέξης τά μαλλιά σου, έάν εχ/,ς τάσιν εις 
κώφωσιν, ούτε νά βουτάς τήν-κεφαλήν είς τά ύδωρ, όταν 
κολυμβχς.

Έ άν θέλγ,ς νά άφαιρέσγ,ς άπό φόρεμα πίσσαν, τρίψε 
τό μέρος μέ πάχος χοίρειον καί επειτα πλϋνε' το μέ σα
πούνι. Τό αύτό κάμε καί όταν θέλγ,ς νά καθαρίσεις τάς 
χεϊράς σου άπό πίσσαν.

Έάν χάρτης καή όπου ύπάρχουσι ποντικοί, τούς ά- 
ποδιώκει αμέσως. Επίσης καί τούς μύρμηκας.

Φλανέλλαι καί έν γένει μάλλινα υφάσματα εμβαπτι
ζόμενα είς κάδον ύδατος περιε'χοντα εν κοχλιάριον τής 
τραπεζης αμμωνίαν καί ολίγον σάπωνα, καί τριβώμενα 
όσον τό δυνατόν όλιγώτεοον, καθίστανται λευκά καί κα
θαρά χωρίς νά ζαρώσουν.

Ίσα  μέρη αμμωνίας καί τερεβινθίνης έςαλείφουσι 
στίγματα χρώματος έπί τών φορεμάτων, καί όταν άκόμη 
τό χρώμα άποξηρανθή.

'Έν κοχλιάριον τοΰ γλυκού άμμωνίας καί έν ύδατος 
καθαρίζουν χρυσά ή άργυρα τζουβαϊρικά.

'Έν ή δύο κοχλιάρια της τραπέζης άμμωνίας είς ένα 
κάδον ύδατος καθαρίζει τάς ύέλους τών παραθύρων άνευ 
σάπωνος.

ΓΙολλά σφάλματα διαπράττονται ιδιαιτέρως τά όποία δικαίως 
τιμωρούνται δημοσία.

*
’Εκ τών εραστών ό εις βλέπει τήν παραφροσύνην τοΰ άλ

λου, ούδεις δε τήν ίδικήν του.

Είς τους ελευθέρους βωμούς της φιλοσοφίας έζήτησα κατα- 
φύγιον άπό τά έςαγρκομένα κύματα. Ε ίμαι πολίτης τοΰ κόσμου, 
τέχνον τοΰ ΙΙλίου καί τής Γης καί ή αλήθεια μοΰ έπαρκεϊ.

Καλλίτερα νά έχγι χάνεις δόςαν /ωρΐς νά βασιλεύη προ τοΰ 
Θεοΰ, ή νά βασιλεΰη άδόςιος προ τοΰ αφρονος πλήθους.

*

Μας καθιστα τίμιους ή άτιμους όχι ο,τι ειμεθα καί δ',τι 
πράττομεν, άλλ ’ο ,τι οί άλλοι φρονοΰν κα! σκέπτονται περί ημών.

Giordano Bruno.
*

’Ά ν  έπί τινα χρόνον ή τύχη άπεμακρύνετο τοΰ κόσμου εγκα- 
ταλείπουσα τά προνομιοΰχα αυτής πλάσματα, πόσας μεταβολάς 
θά έβλέπωμεν εις τάς χοινίονίας, πόσας πτώσεις καί πόσας 
πτήσεις. Μ ...

*
Οί κηρύττοντες πράγματα τά όποια 3εν πράττουν ομοιάζουν 

μέ τούς κώδιονας, οί όποιοι προσκαλοΰν τούς άλλους και δέν 
εισέρχονται εις τήν εκκλησίαν.

— t t i —

II ΟΙ k I A A

Ή περιώνυμος Κλαιρόν άποποιηθεΐΟα νά  έμφανκίθήί. 
έπ ι Οκηνής μετά τίνος ήθοποιοϋ εις α ύτ ίιν  Α ντιπαθητι
κού, κατεδικάόθη είς ενός μηνάς φυλάκιϋιν. 'Όταν τή ς  
έδήλωϋαν τή ν άπόφαόιν τα ύτη ν, αΰτη  άπεκρίθη μεθ’ 
νφ ους θεατρικού : «Πολύ καλά ! Ό βαόιλεΰς ήμπορεΐ νά  
διαθέόη τή ν  έλευθερϊαν μου, τή ν περιουσίαν μου, τή ν  
ζωήν μου, άλλά δέν δ ικα ιούτα ι νά  κάμη τίπ οτε προκει- 
μένου περί τη ς  τ ιμ ή ς  μου».—«"Εχετε δίκαιον άπεκρίθη  
ό εύπατρ ίδης είς τόν όποιον αΰτη  είχεν άποταθή : 'If 
Λ. Μεγαλειότης θά προόέξμ καλά νά μήν έγγ ίξιι τή ν  τ ι 
μ ή ν όας, έ π ι’δή γνωρίζει, ότι όπου δέν υπάρχει τ ίπ οτε ό 
βαόιλεύς χάνει τά  δ ικαιώ ματά του.

Ό κωμικός ήθοποιός Βαρόν ήτο εύνοούμενος τοΰ  
κοινοϋ κα ί τοΰ ωραίου φύλου. Χ αριεότάτη δούκιόόα ε- 
δέχετο αυτόν είς τή ν  οΙκίαν τη ς  μόνον τή ν νύκτα . 'Η
μέραν τ ινα  ό Βαρόν άπεφάόιόε νά  μεταβμ ε{ς τή ν  ο ικ ίαν  
τη ς  κατά  τή ν  ώραν τώ ν επισκέψεων. Ή μεγάλη κυρία  
προΰβληθεϊύα έκ τής έμφανίόεως έκείνης τή ν  οποίαν 
έθεώρηβεν ώς προπέτειαν, τώ είπε : «Κύριε τ ί ήλθατε νά  
ζητήόετε έδώ ;»—τόν νυκτερ ινόν μου όκοϋφον, άπ ή ντη -  
<?εν ό Βαρόν.

-Α. Λ. .Λ. KC .Λ. Ο Γ Ρ  Α Φ Ι Α

κ. Δ. Στέφανου Χαλκίδα. Έλ·/φθη επιστολή καί θά σας 
άπαλλάςωμεν του κόπου. — χ. Ν. Νικολόπουλον. Καλάβρυτα.
Εαν κριθή κατάλληλον τό σταλέν διήγημα θά δημοσιευθή είς 

τό πρόσεχες. Τα έπισκεπτήρια έστάλησαν πρό μηνός.—χ, Ι.Σ. 
I εωργίου Βόνιτσα. Σας εύχαριστοΰμεν δι ’ ένεργείας σας ΰπέρ 
« /Irrtxifc IpiSoQ»· άπάντησιν έστείλαμεν είς τήν επιστολήν 
υμών. κ. Κ. Καιροφύλαν Ζάκυνθον. Άπηντήσαμεν αμέσως 
εις τήν πρό ήμερων σταλείσαν επιστολήν σου.—κ. Γ. Σφήκαν 
Ζάκυνθον. Φυλλάδια έστάλησαν χατά σύστασιν τοΰ φίλου σας. 
κ. Ιυ.Κ. περιμένομεν άπάντησιν.— χ. Κ.Πασαγιάννην Ένταΰθα. 
Τό φύλλον στέλλεται ταχτικά τή συστάσει τοΰ φίλου Σ. Μαρ- 
ιζωκη. χ. Κ. ΙΙαλαμαν. Σας παρακαλοΰμεν μή μας λησμο- 
νησητε. χ. Μ. Καραμπατέα. Σάς παραχαλοΰμεν θερμώς νά 
ειπητε τω άγαπητω υμών άδελφώ νά άπαντήση εις τήν επι
στολήν μας.

Τνπογραάεϊον ΛΟΜΙΙΐίΐΖ


