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I.
Έ λα μέ μκ ΐς κα ί διώξε μου 
Τό φόβο ποϋ μέ σκ ιάζει 
Καί κάνε μου άνθοστέφανο 
Τη λ ύπ η  ποϋ μέ σκάζει.

Έ λα καί πες μου τ ’ όνειρο 
Καί πες μου τή ν αλήθεια  
Γιά τ' άχτι τ ’ άν,ημέρωτο 
Πονχω [ίαθειά στά στήθια

Καί δεϊξέ με τή  δύναμ ι 
Τής ώμορφιάς, το κρίμα,
Γιά νά  χυθη άνυπόταχτο  
Τό τραγούδι 'σάν κΰμα.

2.
Ξαστέρωσ’ ά π ’ τό κέντημα  
Ιΐοϋ γέρνεις σά λουλοΰάχ 
Κ ι’ άρνίνα  στόν παληό σκοπό 
Πασίχαρο τραγούδι,

IΙού νά ’ξηγάει τ ’ ΰνείρατα  
Τά μάγια νά  ξω μπλιάζμ,
Τούς όρκους κα ί τά  τάμματα, 
Τής χάρες, ν' άραδιάζμ.

Ή γειτονιά  νά  ’ξαφνιασθμ  
Καί μέσ’ ’στή μοναξιά  του  
Ό  νηός ποΰ θά τάφογκρασθίι, 
Νά κλάψμ άπ' τή  χαρά του|

4.

Τά χαμόγελά τά πρώτά, σημάοιά  
Τής αύγής, ποϋ θά ψάλλουν τά  πουλιά)
Καί τώ ν ματιώ ν τά  λόγια κ α ί ΐά  χάδια,
Σάν ήλ ιου αχτίδες ’σάν αύγής δροσά,

Καί τά  φιλιά, τά ήμερεμένά §ράδυα 
Μέ τά  θερμά τά  δάκρυα, τά  στερνά,
Ποΰ στής καρδιάς μας τά  π υχ τά  Σκοτάδια 
Μέ μ ιας γ ίνο ντα ι άστέρια φωτεινά.

"Ολα, μαζή τά μάγια  όιγοόρέχουν
Στης ’Αφροδίτης τώμορφο παιδ ί
Κ ι’ ά π ’ τό κρασί το υς μεθοϋν κ ι ’ όλοι τρέχουν

Τρέχουν κουφοί στό γέλοιο π ’ άντηχάει 
Ά π ’ τό μικρό κ ι ’ άσπλαχνο ν ικ η τή ,
Ποϋ (ίτ’ άρμα του δεμένους τούς τραβάει.

α .
Στό παραθύρι ξάγρυπνη  
Ά ν θ η  κρατεί στά χέρια 
Καί καρτερο')ντας νά  δ ιαβίι 
’Αναμετράει τ ’ άστέρια.

Κ ι’ όταν άκούσμ τό σκοπό 
Τοϋ τραγουδιού στό δρόμο,
Τ’ άνθη τοΰ ’ο ίχνη άπό ’ψηλά  
Κ ’ έχει ή καρδιά τη ς τρόμο,

Ποΰ τή ς  δροάούλας μ ιά  σταλιά  
Σά νοιώθη στά μαλλιά  τη ς  , 
Θαρρεί πώς κλα ίε ι ύ οι’/οανός, 
Ποΰ φεύγει άπό κοντά τη ς !

0  ΠΟ Ι Η Τ Η Σ

Τοϋ ίεροΰ Λολέμου τή  σημαία υψώ νει 
Καί ρ ίχνετα ι πρώτος υ'τήν άγρια πάλή, 
Σάν ένας Γ ίγαντας έκεϊ προβάλλει 
Ποΰ ό Δίας άδιάκοπα τόν κεραυνώνει.

’Ελάτε σείς, ίιοϋ  σάς έλευθερόνει, 
Στεφανώστε τό νεκρό του κεφάλι 
Καί τή ν  καρδιά σκειίάστε ποΰ δέν πάλλει 
Μέ τή  δάφνη ποΰ στή γή  του φυτρώνει.

Κ ι’ άν τό χρυσάφι, τό μάρμαρο, λείπ ει 
Ποΰ σέ τάφους τόσους τυράννω ν λάμπει, 
Αγριολούλουδα π άντα  έχουν οί κάμποι-,

Μεγαλόπρεπα ρόδα έχουν οί κήποι,
Νά στολίζουν τό μνήμα, ώς τή ν  ήμέρα 
Ποΰ δ ιαμάντια  θά το ύνα ι όλα έδώ πέρα!

Τ Ο  Τ Ε Λ Ο Σ  Ε Ν Ο Σ  Π Λ Ο Υ Σ Ι Ο Υ

Ήρθε ή δειρά κ ι ’ ύ πλούσιος νά π εθ νμ  
Καί τάδ ικα  μπροστά του έζωντανέψαν. 
Τοϋδειχνε τώ να τή ν πρώ τη του άγάπη  
Μέ τά στερνά τά  δάκρυα τη ς  Παρθένας 
(Ά γάπ η  άγορασμένη μέ χρυσάφι)
Ό ποΰ ’σάν πάληωσε, σάν άποφόοι,
Τήν έρριξε στούς δρόμους ντροπιασμένη- 
Τοϋ ’δείχνε τάλλο στ ή γή  σκοτωμένο 
"Εναν π ιστό του φί2νθ, τό μ υστή ρ ιο .
Ποϋ τόν έκαμε νά  γείνμ  μεγάλος 
Κ’ ύστερα ’μάτια  τούδειχναν κλαμμένα, 
Α χνές μορφές, σά σκελετά τά χέρια, 
Μάγουλα βουλιαγμένα άπό τή ν  π ε ίνα  
Κ’ ύστερα δάκρυα, κλάψες κα ί κατάρες, 
Βογγιτό κ ι ’άγρια τά  δόντια νά  τρ ίζο υ ν ,

Κατεπάνω του νά τρέχουν, ’σά λύκοι,
Μαϋρα φαντάσματα κα ί ματωμένα,
Ν’ απλώ νουν χ ίλ ια  χέρια νά  τόν π νίξουν  

Κοί μαχαίρια χ ίλ ια  γ ιά  νά  τόν σφάξουν 
—Κ ι’ άφανισμένος θέλησε νά  δώσμ,

Στόν κόσμο νά  πετάξη , -σά σέ σκύλο,
Αύτό ποϋ δέν μπορούσε π ιά  νά  φάμ,
Λύτό ποϋ τέτο ια  τοΰ ’φερνε λαχτάρα !
Κ ι’ ό κόσμος, ποϋ σά βραχνάς τόν πλακώ νει 
Τοΰ πλούτου ή λάμψη, γέρνει τό κεφάλι 
Μπροστά σ ’ έκεϊνο τό τέρας, τόν κλέφτη, 
Ποΰ τή ς καρδιάς του τό α'ίμα είχε βυζάξμ  
Καί τόν κράζει, Σωτήρα κ ’ Εύεργέτη I

Χη. ΙΙαρλέντης.



ΕΚ TON TOV ΣΑΤΩΝΒΡΙΑΝΑΟΥ

Α Ρ Χ Α Ι Α  Μ Ν Η Μ Ε Ι Α
(ΜεΐάψραιΠς *Eyu. Ροΐδον).

Ο θεωρών τά μνημεία τών Αθηνών θαυμάζει κατά 
πρώτον τό ώραίον χρώμα- καθότι Ινώ παρ ’ ήμΐν ό κα- 
θαρώτερος λευκός λίθος ταχέως καταντά μέλας ή πρα
σινωπός ύπό μεστήν καπνού και όμβρων ατμόσφαιραν, 
εν Ελλάδι ό αίθριος ουρανός και ή λαμπρότης τοϋ ήλιου 
παρέχουσι τώ μαρμάρω της ΙΙάρου, τής Πεντέλης, 
χρώμα χρυσοειδές, ώς τό τοϋ ώριμου στάχυος ή τών 
φθινοπωρινών τής άμπέλου φύλλων. 'II ακρίβεια, αρ
μονία καί άπλότης τών αναλογιών έλκουσιν είτα τήν 
προσοχήν τοΰ θεατοΰ, μή βλέποντος ώς παρ’ ήμϊν ρυθ
μόν έπί ρυθμώ, στήλην έπί στήλη και θόλους έπί θό- 
λοις. Ό  ναός τής ’Αθήνας λ. χ. είναι ή μάλλον ήτο 
ά π Λ Ο ΰ ν  επιμηκες παραλληλόγραμμ.ον κοσμούμενον υπό 
περιστυλίου, προνάου ή στοάς καί ύψούμενον είς τρεις 
βαθμίδας, αίτινες διήκον περί όλον τό οικοδόμημα. Ό  
πρόναος κατείχε τό τρίτον περίπου τοΰ όλου τοΰ Παρ- 
θενώνος μήκους, τό δέ ένδον αύτοΰ διηρεΐτο είς δύο μέρη, 
χωριζόμενα άπ ’ άλλήλων διά τοίχου, τό δέ φώς λαμ- 
βάνοντα έκ τής θύρας- καί έν ενί μέν τούτων ίστατο 
άγαλμα τής ’Αθήνας, έργον Φειδίου, έν δέ τώ έτέρω 
έφυλάττετο ό θησαυρός τών ’Αθηναίων. Οί κίονες τοΰ 
περιστυλίου καί τοΰ προνάου έστηρίζοντο άμέσως επί τών 
βαθμιδών τοΰ ναοϋ- ήσαν δέ άνευ στυλοβάτου, ραβδω
τοί και δωρικοί τόν ρυθμόν, εχοντες ύψος μέν ποδών 
τεσσαρακοντα καί δύο, περιφέρειαν δέ πρός τήν βάσιν 
δεκαε/.τα και ημισεως η δε απ αλληλων αποστασις 
ήτο ποδών έπτά καί δακτύλων τεσσάρων.

Τά δωρικά τρίγλυφα, άτινα έκόσμουν τό διάζωμα 
τοΰ θριγκού, έχώριζον ά π ’ άλλήλων μετόπαι, μικροί δηλ. 
μαρμάρινοι άβακες, έφ ’ ών ό Φειδίας καί οί μαθηταί 
αύτοΰ έγλυψαν τήν κατά τών Λαπιθών μάχην τών Κε- 
σταύρων. Τό διάζωμα τοΰ έξωθεν τοίχου τοΰ σηκοΰ έκο- 
σμ,είτο επίσης δι’ άναγλύφων, παριστώντων ϊσως τήν 
εορτήν τών Παναθηναίων, ένώ έτερα πάλιν, ώραϊα καί 
ταΰτα, εί καί άνήκοντα τή έποχή τοϋ ’Αδριανοΰ. καθ’ 
ήν άνεγεννήθη ή τέχνη, έπλήρουν τά δύο άετώματα τοΰ 
ναοϋ- τά δέ άναθήματα καί αί άπό τών ΙΙερσών κατά 
τούς Μηδικούς πολέμους σκυλλευθεϊσαι άσπίδες, άνηρ- 
τώντο έξωθεν τοΰ οικοδομήματος, ένθα φαίνονται είσέτι 
επί τοΰ επιστυλίου τής κατά τόν Υμηττόν τοΰ ναοϋ προ- 
σόψεως οί έκ τών άσπίδων τούτων κυκλοτερείς τύποι. 
Εκ τουτου υπέθεσεν ό Κ. Φωβέλος εναντίον τής έπικρα- 

τούσης γνώμης ότι ή είσοδος τοΰ ναού ήτο ϊσως πρός τό 
μέρος τούτο. - Μεταξύ τών άσπίδων ύπήρχον έπιγραφαί 
γεγραμμέναι πιθανώς διά χάλκινων ψηφίων, ώς δυνά- 
μεθα νά συμπεράνωμεν τουλάχιστον άπό τών όπών τών 
ήλων, δι’ ών προσηλοΰντο αί έπιγραφαί τώ τοίχω. Ό 
Κ. Φωβελος εφρόνει ότι από τών ηλων τούτων άνηρ— 
τώντο στέφανοι, ά λλ ’ έγώ μετέπεισα αύτόν έπιστήσας 
τήν προσοχήν έπί τή κανονική διαθέσει τών όπών τούτων.

Τοιοΰτος ήτο ό ναός ούτος, δστις δικαίως έθαυμάσθη 
ύπό τε τών άρχαίων καί νεωτέρων ώς άριστούργημα τής 
τεκτονικής. Ή  αρμονία καί δύναμις πασών τών έν αύ- 
τώ άναλογιών είσιν έτι καταφανείς καί έν τοϊς έρειπι’οις. 
καθότι πολύ ήθελεν άπατάσθαι ό φανταζόμενος τόν ναόν 
τοΰτον ώς οικοδόμημα χαρίεν μέν, άλλά μικρόν καί πε- 
φορτισμένον γλυφαίς καί έγκάρποις ώς τά παρ’ ήμΐν. έν

οίς προσυπάρχει ενδεές τ ι όταν έπιδιωκηται ή κομψότης, 
ή βαρύ, όταν ή μεγαλοπρέπεια. ’Αλλά παρατηρήσατε 
πόσω έπιτυχώς συνεμετρήθη τό παν έν τώ ΙΙαρθενώνι ! 
Δωρική τοΰ ναού τούτου ή τεκτονική, τό δέ έν τώ ρυθ
μώ τούτω μικρόν τοΰ κίονος ύψος διεγείρει άμέσως τήν 
ιδέαν τής διάρκειας καί έδραιότητος- άλλ’ ό δωρικός ού
τος κίων, όστις καί βάσεως στερείται, ήθελεν άποβή πο
λύ βαρύς. Πρός άποφυγήν λοιπόν τούτου ό πολυμή
χανος ’Ικτίνος κατασκευάζει ιόν κίονα ραβδωτόν καί 
άνυψοί αύτόν διά δύο βαθμιδών, συνενώσας ούτω τήν 
κορινθιακήν έλαφρότητα τή δωρική μεγαλοπρεπείς. Μό
να κοσμήματα τοΰ ναοϋ είσι δύο άετώματα μετά διαζω
μάτων γεγλυμμένων· καί τό μέν διάζωμα τοΰ περιστυ
λίου συνίσταται έκ μικρών μαρμαρίνων πινάκων κανο- 
νικώς χωριζομένων διά τριγλύφων" άλλ’ έκαστος τών 
πινάκων τούτων είναι άριστούργημα* τό δέ διάζωμα τοΰ 
σηκοΰ ζωννύει ώς ταινία τήν κορυφήν ομαλού καί άκαλ- 
λωπίστου τοίχου. Ταΰτα είσι τά μόνα κοσμήματα τού 
ναού. Πόσω δέ άπέχει άπό τής φρονίμου ταύτης φει- 
δοΰς τών κοσμημάτων, τοϋ επιτυχούς τούτου κράματος 
τής άφελείας. ισχύος καί χάριτος. ή άφιλόκαλος δαψί- 
λεια τών παρ’ ήμΐν, τετραγώνων, έπιμηκών, στρογγύλων 
καί ραμβοειδών διατομών, αί λεπταί στήλαι άκόμψως 
ύψούμεναι έπί γιγαντιαίων υποβάθρων καί οί ευτελείς 
καί πεπλατυσμένοι πυλώνες, ούς προνάους άποκαλοϋμεν !

Παρατηρητέον ένταΰθα ό'τι ή τεκτονική, ώς τέχνη 
θεωρούμενη, εχει άρχήν δ'λως θρησκευτικήν, έφε»ρεθείσα 
πρός λατρείαν τοΰ θείου’ οί δέ "Ελληνες, οί τοσαύτας 
θεότητας λατρεύοντες, παρωρμήθησαν είς πολυειδείς οικο
δομάς, καθ' ήν είχον ιδέαν περί τών διαφόρων τοίς θεοίς 
αύτών προσόντων. Ό  Βιτρούβιος μάλιστα πραγματεύ
εται τό σπουδαίον τοΰτο θέμα έν δυσί όλοκλήροις κεφα- 
λαίοις, διδάσκων πώς έπρεπε νά οίκοδομώνται οί ναοί 
τής ’Αθήνας, τοΰ Ήρακλέους, τής Δήμ,ητρος καί τών 
λοιπών θεώ ν. 'Ημείς δέ οί λατρεύοντες ένα μόνον Κ ύ
ρ ιο ν  τής φύσεως συμπάσης έχομεν καί μίαν μόνην φυ
σικήν καί ήμίν ίδιάζουσαν τέχνην, μετά τής ήμετέρας 
ούτως είπείν θρησκείας γεννηθείσαν, τήν Γοτθικήν· τής 
δε Ελληνικής ε’ίμεθα κατά τό μάλλον καί ήττον επι
τυχείς μόνον μιμηταί, μεταβάλλοντες τόν άρχικόν αύ
τής προορισμόν καί είσάγοντες είς τήν κατοικίαν τών 
άνθρώπων κοσμήματα μόνον τοίς Θεοίς άρμόζοντα.
,  Μετά τήν γενικήν τών 'Ελληνικών μνημείων άρμο- 

νίαν τήν σχέσιν πρός τήν περικυκλοΰσαν φύσιν καί πρό 
πάντων τό άρμόζον τή χρήσει, δ ι’ ή ν  ήσαν ώρισαένα, 
πρέπει μάλιστα νά θαυμάσωμεν έν αύτοίς τήν εντέλειαν, 
μεθ’ ής άπαντα τά μέρη, τά τε προσπίπτοντα τοίς όφ- 
θαλμοίς καί τά άφανή, ήσαν έξειργασμένα. 'II συναρ- 
μολογή λ. χ. τών τμημάτων, έξ ών συνίστανται οί κίο
νες τοΰ Παρθενώνος είναι τοιαύτη, ώστε χρήζει τις με
γίστης προσοχής, ίνα ϊδη αύτήν, μόλις τριχός λεπτο- 
τάτης έχ ο υσ α ν  πάχος. "Ινα δέ φθάσωσιν είς ταύτην τήν 
έντέλειαν έκοπτον κατά πρώτον τό μάρμαρον όσον καί 
όπου έδει, μετά δέ ταΰτα συνέστρεφον τά δύο τμήματα 
τό έν έπί τοΰ άλλου, ρίπτοντες είς τό κέντρον τής τρι
βής άμμον καί ύδωρ, καί ούτω κατώρθουν, ώστε τά 
τμήματα νά έπικάθηνται άλλήλοις μετ’ άπιστεύτου εύ- 
θυωρίας, ήτις ώρίζετο διά στρόφιγγος έκ ξύλου ελαίας. 
Τοιοΰτον στρόφιγγα είδον παρά τώ Φωβέλω.

Τήν αύτήν έντέλειαν ευρίσκει τις έν ταϊς πλίνθοις, 
άστραγάλοις, κυματίοις καί λοιποίς τών ελληνικών μνη
μείων κοσμήμασι’ αί γραμμαί φέρ’ είπείν τών κιονο- 
κράνων καί τών ραβδώσεων τοϋ ΓΙαρθενώνός είσι τόσω 
λεπταί, ώστε ήθελέ τις νομίσει δτι δλος ό κίων είναι

τορνευτός. Γλυφαι έπί έλεφαντίνου οστού δέν δύνανται 
νά ώσι λεπτότερον έξειογασμέναι τών ιωνικών κοσμ.η- 
μάτων τού Ερεχθείου- αί δέ Καρυατιδες τού ναού της 
Πανδρόσου είσίν άριστούργηματα. Αν τέλος τά μνημεία 
τής Γαλλίας μοί έφάνησαν άπειρόκαλα, αφοΰ ειδον τα 
τής 'Ρώμης, τά 'Ρωμαϊκά νΰν μοι φαίνονται βάρβαρα, 
άφοΰ είδον τά τής Ελλάδος. Η τοιαύτη μάλιστα σύγ- 
κρισις δύναται νά γείνη ευκόλως εν Λθήναις. ένθα ή τε
κτονική τών 'Ελλήνων κείται πολλάκις πλησίον τή τών 
’Ρωμαίων. (άκολουθεΐ)
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ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ούτε τών κρίνων τό γλυκύ άποσταγμα τό μύρόν του 
χέον, ούτε τοΰ ρόδου η ηδυπαθείας κατάμεστος 
πνοια, δύναται νά παραβληθή πρός τήν μυρόεσσαν αύ
ραν τήν πνέουσαν έπί τών έρειπίων τούτων, τών εναπο- 
λειφθεισών άναμνήσεών παρελθόντος μεγάλου, ,ωής εθνι
κής ύπερκοσμίως έξηρμένης.

Νεκροϋ όμοια μεγάλου τά  συντρίμματα ταΰτα, άγα- 
πωμένου καί προσφιλούς έν τή ζωή, τρομερού τοίς φθο- 
νούσιν αύτόν έν τώ βίω, σεβαστού ότε απνους κείται σο-. 
ρός καί μόνη ή σκιά του έμμένει.

’Αναμνήσεις πνευματικής πτήσεως υπεοουρανιου, 
καλλιτεχνικής έξάρσεως ύπέρ γην, προσκύνημα τό α ιώ 
νιον μένουσιν, ίνα τοΰ προσκυνητοΰ άνυψώσιν ύπέρ τάς 
νεφέλας τό πνεύμα καί διδάσκουσιν εις οιον δύναται νά 
άνέλθη ύψος ο σκώληξ άνθρωπος, καί είς τινα αιθέρια 
ό νοΰς αύτοΰ νά βαδίση δώματα ! . . .

’Εάν οί Θεοί τοΰ Όλύμπου άπώλεσαν τήν ίσχύν 
των καί τήν έπί τοΰ κόσμου έπίδρασιν, έάν εκείνοι ελη- 
σμονήθησαν καί τών είς τούτους άνατεθειμένων ναών ε
ρείπια μ,όνον σώζονται, άτινα την καλλιτεχνικήν των 
διετήρησαν άξίαν καί τής άρχαιότητος τό προνόμιον μό
νον. ή'Θεά, ώ ’Ακρόπολις, τής όποιας Συ είσαι ό πε
ριφανέστερος τών βωμ,ών δέν συναπέθανε μετα τών άλ
λων καί δέν θέλει ποτέ παύσει πιστευομένη, διότι αυτη 
μόνη είνε τό ’Αθάνατον Ιΐνεΰμα !

Τού Βυζαντίου ό ναός ό περίλαμπρος καί ό έπί Σοΰ 
ΙΙαρθενών, θέλουσιν έπιζήση τ ώ ν  αιώνων καί μόνα ταΰτα 
τής Σοφίας τά δύο θυσιαστήρια θά άπομεινωσι τεκμ.η- 
ρια τής άλλοτε ύπάρξεως άνθρωπίνου γένους, δεικνύοντα, 
δτι ΰπήρξέ ποτε φυλή, ήτις ήσθάνθη καίτοι άνάμικτος 
τή ύλη, καί δτι έξ έγκεφαλικών ποτέ κυττάρων έξήλ- 
θον τοιαύτα τής τέχνης άριστουογήματα, υπερτελειοτη- 
τος εκμαγεία.

’Εκπεουλισμένος τών πρώτων Σου κατοίκων εγώ α
πόγονος, άνεπιτήδειος, δπως άνυψωθώ μέχρι Σοϋ καί 
τής έξάρσεώς Σου έν τή τελειότητι, τής τέχν/ις ύπό δο- 
κιμ.ασίαν άκόλουθος, άδυνατώ νά άνευρω έν τή ψυχή 
μου τού θαυμασμού τήν άπαιτουμένην δόσιν, και άνίκα- 
νος, δπως Σέ εννοήσω, άφίνω, δπως εκφεύγωσιν απ ε
μού τοΰ θαυμασμού τά επιφωνήματα, τό μόνον θυμί
αμα, δπερ ήδη μοί έναπελείφθη ! . . .

Δέν γνωρίζω διατί άν καί τόσους λόγους έχω να 
μισώ τούς κυανίζοντας οφθαλμούς, διατί κατ’ έξαίρεσιν 
ήδη λατρεύω τήν γλαυκώπιδα Θεάν...

Έ γώ τών θνητών ό φιλησυχώτερος, ό πλέον τής 
γαλήνης έκζητητής διατί νά ποθώ τόσον καί νά άγαπώ 
τήν πολεμοχαρή Παλλάδα, ό άποφεύγων τών πολέμων 
τούς σάλους καί έπιποθών τήν έρημίαν δταν καί αύτη είνε 
γαληνιαία ! , . .

Πλάνης ήδη μακράν τών γονέων μου, είς πόλιν 
προσφιλή μέν, ούχι δμως τής μητρός μου την πόλιν, τό 
βήμα φέρων άσκοπον καί σιγηλόν, έρμαιον τών διαλο
γισμών μου τών άτελευτήτων, κατέφθασα μέχρι τοΰ 
Πανθέου τούτου τής Ελληνικής Τέχνης, ήτις ώς τών 
άνθέων τό πλέον μ,υροβόλον καί εύχ_αρι, ώς ή κορωνίς 
τοΰ παγκοσμίου έπίκειται καί τοΰ διά πάντων τών α ί
νων άνθρωπίνου Πνεύματος.

Διακρίνω τά ίχνη τών ποδών τοΰ έποπτεύοντος Πε- 
ρικλέους, καί δταν ζητήσω νά άνυψώσω τά βλέμματά 
μου δέν βλέπω είμή ένα όγκον, διότι ή κεφαλή του α- 
πόλλυται βυθιζομένη είς τά ύπερθέν Σου βαμβακώδη 
νέφη.

Δέν ήτο άνθρωπος πλέον εκείνος, όταν παρηγγελ^ε 
τήν διακόσμησίν Σου, ό δέ ταύτην άναλαβών Φειδίας 
ήτο ήδη ύπό τοϋ ’Απείρου κεκηρυγμένος Θεός !

’Ακρόπολις, ήν ώνειροπόλουν πλέον η πάντοτε, Σέ 
τήν οποίαν ήγάπησα προτού Σέ γνωρίσω, και διετήρουν 
έν τή μνήμη μου καί άνέπλαττον έν τη ψυχή μου χωρίς 
ποτέ νά σέ ϊδω, δέξαι με καίτοι βεβηλωτην Σου την 
στιγμήν τ α ύ τ η ν ,  καίπερ καταπατοΰντα τό χώμα το 
ίερόν Σοΰ, έφ’ ής άνεπαύθη πολλάκις ή Παλλάς αποκα- 
μοΰσα έκ τ ώ ν  οχλαγωγιών καί τών θορύβων τού 0 -  
λύμπου...

Έ άν σήμερον είμαι τών έπισκεπτών Σου ό μηδα- 
μινώτερος, ή Θεά. είς ήν, ώ Σύ Ά γ ιε  Βράχε, κεϊσαι 
άνάθημα, δύναται ποτε νά μέ καταστήση λάτριν καί 
ύανητήν Σου ούχί άξίοκαταφρόνητον, καί ϊσως Συ, ον 
ύμνησαν οί αιώνες ζητήσης, παρ’ έμοΰ τοΰ νάνου, ολίγα 
διά τήν γεροντικήν Σου ηλικίαν ποιητικά αθυρμάτια!. . .

’Αθήναν I- Π άκη Παππαόταθόπονλος

III mis riA N N H A E S  ΚΑΙ Ο A N A PEA S

25 Δεκεμβρίου
Α γαπητή μου Τιτή !

Τώρα μόλις ήλθον είς τό συμπέρασμα δτι εινε άπί- 
σ τ ε υ τ ο ν , φοβερόν, άποτρόπαιον, άφύσικον. Δέν είξεύρω 
τ ί νά κάμω, τ ί νά αποφασίσω. Δέν σοΰ λέγω τίποτε 
περισσότερον σήμερα- τό κεφάλι μου εινε ανω κάτω. 
Συντόμως έν άλλη έπιστολή θά σοΰ τά έκθέσω λεπτο- 
«.ερώς. A u  r e v o ir  μπεμπέκκ μου !

A W .ii
5 Ίανουαρίου 

Φιλτάτη μου Τιτή !
Δέν έπερίμενα νά μοΰ άπαντήσης τόσο γρήγορα.. Φαί

νεται. δτι τά κατ’ έμέ σοΰ έκίνησαν τό ενδιαφέρον. Δέν 
έχεις άδικον- ή θέσις μου είνε φοβερά. Πώς νά σοΰ την 
παραστήσω; Τί κρίμα πού δέν ζής πλησίον μού, νά 
τρέξω, νά ριφθώ είς τάς άγκάλας σου καί νά σοΰ τά 
’πώ όλα, όλα, όλα- τώρα κόπιασε νά γράφης. Εν τού- 
τοις πρέπει νά σοΰ τά γράψω, άφοΰ σοί τό ύποσχέθην. 
Λοιπόν, άρχίζω' άπό πολύ μακράν, άπό τήν εποχήν τοΰ 
Ά δάμ . Ξέρεις δτι έχομεν σχέσεις με μίαν οικογένειαν, 
μεταξύ τών μελών τής οποίας συγκαταλέγονται καί δύο 
άδελφοί. Ό  μεγαλείτερος Άνδρέας και ό μικρότερος 
Γιάννης. Κατά τήν πενταετή σχέσιν μας έπρόφθασα νά 
τόν γνωρίσω κατά βάθος (τόν Γιάννην εννοείται). Ό  
Γιάννης φέρεται πολύ καλά πρός έμέ, ίσως καλλίτερον 
άφ’ δτι φέρεται πρός άλλας νέας, άλλ’ όχι τόσον καλά, 
όσον έγώ θά έπεθύμουν νά μέ μετεχειρίζέτο. Είνε δύο 
’έτη άφ’ δτου έσχετίσθην μ ’ ένα νέον, τόν όποιον καλούν
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έπίσης Γιάννην. Ό  Γιάννης αύτός πάλιν εΤνε άλλου εί
δους άνθρωπος. Ακόμα δέν μπορώ να εννοήσω άν τοΰ 
αρέσω ή οχι. Ενίοτε με παρατηρεί μ ’ ενα τρόπον δπου 
νορ/.ζω, οτι εινε έτοιμος εις πάσαν θυσίαν γιά  δυό γλυκά 
μου λόγια. Πότε, πότε όμιλών τόσον ώροία, πετά κάτι 
υπαινιγμούς, δπου λές, δτι μετά πέντε λεπτά θά σοΰ 
καμη, πρότασ'.ν γάμου και έξαφνα τόν ^άνω, έπί ένα 
μήνα δέν μάς επισκέπτεται. Ό πω ς θέλης" κρίνε με Τιτή 
μου, αλλά πειράζομαι. Τό παρελθόν φθινόπωρον έσ^ε- 
τισθην ακόμη με ενα κυοιον καί φαντάσου Τιτή μου, 
I ιάννην κι αυτόν. Ο τρίτος αύτός Γιάννης είνε σκε- 
πτικός, μελαγχολικός, συνεσταλμένος. Είνε άσ/ημος, 
αλλ δταν ομίλή, τό πρόσωπόν του προσλαμβάνει μίαν 
γλυκεϊαν εκφρασιν, ή οποία τόν εξιλεώνει διά τήν ασχή
μιαν του. Κατ άρχάς τόν έλυπούμην, μοί έφαίνετο <ίυ- 
στυχής επεθύμουν νά τόν ενθαρρύνω έξ οίκτου καί τώρα: 
Φαντάσου τι συμβαίνει ! Οί τρεις αύτοί Γιάννηδες μου 
εθόλο>σαν τόν νοΰν. έπλήγωσαν τήν καρδίαν μου, έδέ-
σμευσαν την ψυχήν μου. Δηλαδή τούς άγαπώ καί τούς 

'τρεις μαζι στη γραμμή.
Εύρέθη ποτέ γυνή εις τήν θέαιν μου; ΙΙρίν. δταν έ- 

βλεπον ένα άπό τούς τρεις Γιάννηδες Ιλησμόνουν τούς 
άλλους δύο- αλλ ά φ ’ δτου συνήντησα καί τούς τρεις έν 
συναναστροφή συνε^ωνεύθησαν έν τί) καρδία μου καί α
γνοώ ποιον έκ τών τριών άγαπώ. Ά γ ,  άκριβή μου 
Γιτή, ο θεος νά σέ φυλάξη, άπό τοιαύτην κατάστασιν ! 
Γράψε μου τ ί θά έκαμνες εις τήν θέσιν μου; Σέ φιλώ

A w .i i
4 Φεβρουάριου 

Ακριβή μου Τ ιτη. Η έπιστολή σου ήτο μικρά ’σάν 
ουρά ελαφιοΰ, λογική ώς συμβουλή διδασκαλίσσης, καί 
ώς τοιαύτη άκριβώς άνάρμοστος έν τω βίω.

Μέ συμβουλεύεις νά λησμονήσω καί τούς τρεις Γιάν
νηδες καί ν ’ άσχοληθώ μέ τήν έργασίαν μου. Ποιαν ερ
γασίαν μου; Καί πώς ν ’ άποδιώξω έκ τής καρίίας μου 
τους γλυκούς μου Γιάγκους, ποΰ έχουν ριζώσει και ή 
ρ^ζαις έχουν περιπλεχθή τόσον, ώστε άν θελήσω νά τούς 
εςαγάγω θά μοΰ φανή, οτι μοΰ βγάζουν κανένα τραπε
ζίτη ,

Δέν σοΰ γράφω περισσότερα διά νά σέ τιμωρήσω, 
διά τήν συμβουλήν σου.

Α ι λ ί ι
10 Φεβρουάριου 

’Αγαπητή μου Τιτή !
Ανυπομονώ νά σοΰ μεταδώσω μέρος τής εύτυχίας 

μου. II τελευταία σου έπιστολή έπενήργησεν, ’Εργά
ζομαι, άναγινώσκω. Ό  Άνδρέας είνε όλως /αρά καί 
μοΰ λέγει (σημείωσε ότι είνε πολύ αύθάδης), δτι άν μέ 
ανε'τρεφον άλλέως θά έγενόμην πολύ καλή σύζυγος. Πώς 
σοΰ φαίνεται ! Παο’ ολίγον νά τόν μαλώσω, άλλ ' ή 
παρουσία τοΰ I ιάγκου τοΰ άδελφοΰ του μέ ήμπόδισεν.
Ο Γιάννης μοΰ έτραγούδησε τό άγαπημένο μου τρα

γούδι μέ τήν βελουδένια του φωνή καί μ ’ έκαμε νά στρυ- 
φογυρίζω δλη τήν νύκτα εις τό κρεββάτι μου καί νά 
τόν συλλογίζωμαι. Αύοιον είμαι προσκεκλιμένη εις έσπε- 
ρίδα, δπου θά συναντηθώ μέ τόν Γιάγκον. Είνε άργά 
καί παύω. Σέ φιλώ

Λιλίι
20 Φεβρουάριου 

Ψυχή μου Τιτή. Σπεύδω νά σοΰ περιγράψω μίαν έκ 
τών ευτυχεστέρων ήμερων, τήν όποιαν μοΰ έχάρισεν ή 
μοίρα. Χθέςείμεθα εις τοΰ Κ̂  ήτο καί ό Γιάγκος άριθ.
2. Ειχον καιρόν νά τόν ίδω. Έδικαιολογήθη μέ τήν 
εργασίαν του- δέν μπορώ νά έννοήσω πώς εινε δυνατόν

ν άφιεροΰται κάνεις εξ ολοκλήρου εις τήν έργασίαν του 
Την εσπέραν δλην ήτο μαζύ μου, μοί ώμίλει διαρκώς 
και μέ παρετήρει τόσον γλυκά καί τόσον επίμονα, ποΰ 
μ έστενοχώρει,. Εις τό τέλος τής έσπερίδος μοΰ έπρό— 
τείνε νά με συνοδεύσει εις τό σπίτι, ’Εννοείται., έδέ- 
χθην, Φαντάσου τώρα, ή νύξ έναστρος, άήρ ολίγον ψυ- 
χρός, κτλ. και μα',ύ του εις τό αύτό ελκυθρον. Λύο 
τρείς φοράς μοΰ άπέτεινε τόν λόγον είς ενικόν άριθμόν 
δήθεν κατά λάθος. Τέλος πάντων είτε άπό τά λάθη 
αυτά, είτε άπό τόν άνεμον ήσθανόμην κάθε τόσο έκ- 
λείπουσαν τήν άναπνοήν μου. Ό λη τήν νύκτα τόν έσκε- 
πτόμην. Τό πρωί μάς Ιπεσκέφθη ό Γιάγκος άριθ. 3.

Τί γλυκός, καί νόστιμος. Ά χ , θεέ μου ! Γιατί νά μή 
μπορώ νά πάρω καί τούς τρείς; Μας τά έ^άλασεν ό Ά ν- 
όρέας, ό όποιος ήλθε καί μ έπέπληξε, διότι δέν δια
βάζω. Και τ ί νά διαβάσω: έν ιατρικόν σύγγραμμα, τό 
οποίον μοΰ έφερεν ο Άνδρέας. Φαντάσου ποΰ έφθασα ή 
μάλλον ποΰ μέ κατήντησεν ό Άνδρέας, ν ’ άναγινώσκω 
ιατρικά βιβλία ! Μοΰ λεγει οτι διά να διορθωθώ πρέπει 
νά κλεισθώ σέ κανένα χωριό, συγχρόνως δέ μέ παοετή- 
ρη<τε μ ένα τρόπον, σάν νά ήθίλε νά βεβαιωθή, άν κάνω 
γιά  νοικοκυριό, ή όχι. Εχει ένα βλέμμα αύτός ό Ά ν 
δρέας ποΰ σοΰ διαπερα την ψυχήν. Τόν ηρώτησα τί 
ε:δε μέσ στήν ψυχή μου καί μοΰ είπε- · « ’Εκείνο, ποΰ 
δέν ύποπτεύεσθε, ούτε σείς». Τοΰ έζήτησα εξηγήσεις, 
αλλ έν τω  μεταζύ έσήμανον καί θά εινε κάποιος άπό 
τούς τρείς Γιάννηδες. Σέ φιλώ

Λιλίι
15 Μαρτίου

Αγαπητη μου I ιτη. Χθες εΐχομεν τους τρείς Γιάγ
κους και περίεργον. Ούδόλως συνεκινήθην. Ψυχρώς έξή- 
ταζα τήν καρδίαν μου ποίον άπό τούς τρείς άγαπώ ! 
Λύτή ή κατάστασις τέλος πάντων με άνησυχεί, θά έζη- 
τοΰσα τήν συμβουλήν τοΰ Άνδρέα, άλλά φοβούμαι μή 
με προδωσ’Λ, εις τον άδελφόν του τόν Γιάνκο. Ξεύρω 
Γιτη μου, οτι αυτός ό Ανδρέας εινε άνθρωπος, είς τόν 
οποίον μπορεί νά βασισθώ. Με διδάσκει ^ίλια δυό πράγ- 
ματατα. ΓΙολλάκις άναγινώσκομεν όμοΰ σοβαρά συγ
γράμματα. Αρχίζω νά-λυποΰμαι. ό'τι τό καλοκαίρι θά 
χωρισθώ άπό τόν Άνδρέα, διότι θά μεταβώμεν εές Κρι
μαίαν. Εξ άλλου όμως είμαι εύτυχής, διότι θά δυνηθώ 
νά σ ' έπισκεφθώ, Σέ φιλώ. S

Λ  ι λ ί ι
22 Μαρτίου

Φιλτάτη μου, Δεν θά σέ έπισκεφθώ εφέτος. Δέν πάω 
στήν Κριμαίαν. Ά λλα ; μέν βουλαί άνθρώπων, άλλα δέ 
θεός κελεύει Αλλα λογαριάζει ό γάιδαρος κ ι’ άλλα ό 
γαϊδουρολάτης. ’Ιδού τ ί συμβαίνει.

) πανδρεύομαι τόν Άνδρέα καί άναχωροΰμεν διά τό 
κτήμά του. Θά μ’ έρωτήσης, «ά μ ’ οί τρείς Γιάννηδες;» 
Ιούς έβγαλεν ό Άνδρέας άπό τήν καρδιάν μου τόσον 
τεχνηέντως, ώστε δέν τούς πόνεσα καθόλου.

Ή  άγαπητή σου 
Λ ι λ ί ι

/Έκ rot) Ρωσσ'.χοΐ}) Γ. Η.

Τα πλούτη δέν ιυνίσταντα ι είς τήν εκτασιν τών χτημάτων 
μας αλλ εις την μετριότητα τώ ν αναγκών μας.

ΒηηθερζοΥ
&Ο εθνικός πλούτος εζηρτηται σ^ετικώς ου^ΐ τοσούτον έκ 

τών φυσικών ωφελειών ή πλεονεκτημάτων, άΐίλά κυρίως έκ 
τών ιδιοτήτων τοϋ χειριζομένου αυτόν λαοϋ

Λ. Δερβν
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑ Ι Ψ Υ Χ ΙΑ Τ ΡΙΚ Η  ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ

Ή  πηγΐι τών γοητειών τοϋ ερωτος. —  Ή  ιιήτηρ τοΰ 
κάλλονς καί τής ΰό^ηιιίας αντών. —  *Η εντι·- 

2»ία τής έρωτενιιένης νεότητος

Ιίάντες έκυριεύθημεν ύπό τοΰ φοβεροΰ καί συγχρόνωί 
οιλτάτου εκείνου αισθήματος, ίσως δέ νά κατέχεται κα’- 
τήν στιγμήν ταύτην ύπό τοΰ κράτους τής έρωτικής γοη
τείας ό άναγνώστης, δστις θά έχη, τήν εύχαρίστησιν ν’ 
άναγνώσγ, μετ’ ολίγον τήν πραγματικήν καί φυσιολογι
κήν άλήθειαν τής γοητείας εκείνης, ήτις υπνωτίζει μίαν 
νεότητα, χορδίζει τόν ό'λον οργανισμόν καί άναπέμπει 
άπ ’ αύτοΰ τάς γνωστάς γλυκυφθόγγους μολπάς καί με
λωδίας, τάς όποιας οί ποιηταί καί οί μουσικοί έξιδανί- 
κευσαν έν τή περικαλλεΐ παραστάσει τών ερωτικών άρt— 
στουργημάτων.

Ά ς  μή φοβηθή δμως δτι ό φυσιολογικός πραγματι
σμός θά τφ  διαλύσγι τήν γοητείαν- τούναντίον θέλει έκ- 
καθαρίσει αύτήν διά τής άληθοΰς γνώσεως, θέλει έξιδα- 
νικεύσει, καταστήσει ύγιεστέραν καί διαοκεστέραν τήν 
παροδικήν εκείνην μέθην, ήτις άγει καί φέρει τήν σκέψιν, 
τό αίσθημα καί τήν ύπαρξιν ήμών δλων, ώς έάν νά είχε 
μεταγγισθή έν ήμίν ήλεκτρικόν ρευστόν έκπεμπόμενον έκ 
τής γυναικείας ύπάρξεως, έκ τών οφθαλμών της ιδίως, 
άλλά καί ά φ ’ δλου αύτής τοΰ σώματος, τό ρευστόν εκείνο 
τό ύπνωτίζον, τό γοητεΰον, τό συναρπάζον. Είνε άληθώς 
ρευστόν ήλεκτρικόν, είνε ή δόνησις τής ζωής παλλούσης 
νεαρόν σώμα, δονούμενον ύπό τών κυκλοφορουμένων χυ
μών τής νεότητος, ών ή ζωή καί ή δράσις παράγει δο
νήσεις έκπεμπομένας καί έπιδρώσας έφ’ ήμών, και χορ— 
διζούσας ή μάς ώς ζών δ ιαπασών, άπό τοΰ όποιου άνα- 
δίδουσι τό άσμα τοΰ έρωτος.

Πρέπει δμως τό διαπασών τοΰτο νά είνε προδιατε- 
θειμένον καί εινε τοιοΰτον έν καιρώ, τής εφηβικής ήλι- 
κίας καί μετέπειτα, μετά τήν έκδήλωσιν τών γεννητι- 
κών λειτουργιών, μετά τήν λειτουργίαν ώρισμένων άδε- 
νων έκκρινόντων υγρόν, άπορροφούμενον, εμποτιζον 
τήν νευρικήν ούσίαν τοΰ έφήβου, διεγείρον αύτήν, χορ— 
διζον καί καθιστών αύτήν έτοιμον έπί τή ελάχιστη σχε
τική άφορμή ν ’ άναπέμψη τάς έρωτικάς μελωδίας. Εν 
τοιαύτη, προδιαθέσει τοΰ νέου φαντασθήτε μίαν νεάνιδα, 
ρίπτουσαν έπ’ αύτοΰ τήν δόνησιν τής νεαράς αυτής ζωης, 
ήν είδομεν άνωτέρω, καί θέλετε άκούσει άναδιδομένας 
άπό τών χορδισμένων νεύρων τοΰ έφήβου τάς γνωστάς 
αρμονίας τάς ένσαρκωμένας είς τούς πρώτους ερωτικούς 
στίχους, τάς μονήρεις ονειροπολήσεις πρό τών νέών ορι
ζόντων, οΐτινες άνοίγονται πρό αύτοΰ, τάς οπτασίας και 
J/ευδαισθήσεις καί τάς λοιπάς έκεινας αίσθηματικάς υ
περδιεγέρσεις τοΰ έν λυρισμω ευρισκομένου νεαροΰ οργα
νισμού.

Έ άν ήδη ό οργανισμός ούτος είνε είτε κληρονομικώς 
άνισόρροπος, είτε έξ άλλων λόγων τοιοΰτος, εινε άρκετά 
καταφανές πόσον ό άντίκτυπος τής πλήξεως, ήν έπέφε- 
ρεν έπ ’ αύτοΰ ή δόνησις τής νεάνιδος θά είνε έντονώτερος 
καί δυσανάλογος πρός τόν βαθμόν τής πλήξεως. Τότε ή 
φυσιολογία έγκαταλείπεται καί τά έρωτικά φαινόμενα έκ- 
τυλίσσονται έν τή παθολογική σκηνή τής έρωτομανίας, 
ήτις άνήκει τή ψυχιατρική.

Ό  Παΰλος καί ή Βίργινία άντικαθίστανται ύπό τοΰ 
Δόν Κιχώτου καί τής Γλυκερίας, ύπό τοΰ Μανιώδους 
Ρολάνδού, δστις κατά τόν Άριόστον έξερρίζωνε δέν- 
δρα’ έκρήμνιζεν οικίας καί διέπραττε παρομοίας μανιώ-
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δεις πράξεις ώθούμενος ύπό τής φρενίτιδας, ήν έγέννησεν 
έν αύτω ή ερωτική άτυχία.

Δέν έπεκτείνομαι πλειότερον είς παραδείγματα διά το 
στενόν τών στηλών τής « Ιριδος», αλλά σπεύδω να ελθω 
είς τό συμπέρασμα τό άναφερόμενον πρός τήν έρωτικην 
γοητείαν, τήν τόσον σχετιζομένην πρός την ευτυχίαν της 
ζωής.

Είδομεν δτι έρως εινε εν είδος υποβολής, υπνωτισμού 
τών προδιατεθειμένων νεύρων καί δτι ή υγιής και φυσιο
λογική αύτών κατάστασις είνε τό έδαφος, έφ ου θεμελι- 
οΰνται τά  κρυστάλλινα καί άραιά εκείνα ανάκτορα τών 
γοητειών καί τών ονείρων, εντός τών όποιων ζώμεν ευ
τυχείς, ή δέ νόσος, ή άνισόρροπος εκείνων κατάστασις, 
τό επισφαλές έδαφος, έφ ού καταρρέει τό οικοδόμημα, 
τής εύτυχίας μας καί άνεγείρεται τό άνάκτορον τών 
παθολογικών γοητειών, τών παραφρόνων ονείρων, τών 
συναρπαζόντων καί δηλητηριαζόντων την ζωην ημών.

'Η υγεία συνεπώς εινε ή μήτηρ τής υγιούς γοητείας 
τοΰ έρωτος, ή υγεία έχει μορφήν τό άγγελικόν κάλλος: 
τών γοητευτικών ονείρων, άτιν άγουν και φέρουν ευτυχή 
τήν έρωτευμένην νεότητα, η δε ευγενης και λεπτή νευ
ροπάθεια καί αναιμία καί άτονία είνε ή πηγή τών νο
σηρών ονείρων τών παθολογικών γοητειών και της ηθι
κής άσ^ημίας τής ερωτευμένης ζωής, ήτις διαστρέφεται 
ύπό τών έκφυλογενών διαστροφών, όταν ή κατάστασις 
προχωρήσει έπί πλέον.

Νεότης, έσο υγιής διά νά είσαι ευτυχής είς τόν έρωτά 
σου. ’Ιδού τ ί λέγει ή Φυσιολογία καί ή Ψυχιατρική.

Σ .  Ζ ω γ ρ α ό ίδ ι ις

—---------3 8 ® ------------

ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΕΝΕΣΤ Ω Σ

α ν α μ ν η ς ι ς

—  «Ά λλο τε  ήμην κ ’ έγώ κάτι τ ι »  μοί έλεγεν ή 
ώραία μελαγχροινή μου δεικνύουσά μοι την πρό τετραε
τίας έκτυπωθείσαν εικόνα της «Τώρα τά χρυσά εκείνα 
έτη παρήλθον, τό παν εμαρανθη παρακαίρως, τά αλλε— 
πάλληλα δυστυχήματα μετέβαλον τό παν έν έμοί !»

— Καί όντως ή είκών εκείνη άπετύπου τήν παρελ- 
θοΰσαν καλλονήν της. Οί μεγάλοι έκείνοι μαύροι καί ζω 
ηροί οφθαλμοί της. τήν σήμερον δέν αναγνωρίζονται. Ή  
ζωηρότης έκείνη, δέν υπάρχει πλέον.

Τό διαπεραστικόν πλήν καί γλυκύ έκείνο βλέμμα έςέ- 
λιπεν !

Ή  μελανή καί πλούσια κόμη της εποικιλθη διά λευ
κών τ ρ ιχ ώ ν ,  άφ’ ού κατέπεσαν αί πλεΐσται τών μελανών!

Τό λαμπρόν καί ζωηρόν χρώμα της έσβέσθη, λεπτή δέ 
ώχρότης καλύπτει τάς κοιλανθείσας κατά τι παρειάς της.

Τά τότε ρόδινα χείλη της άπώλεσαν τήν χροιάν των
σήμερον. ,r

Ή  έν τή είκόνι τέλος καλλονή, δεν αναγνωρίζεται εν
τώ  προσώπω της.

Καί δμως ή μελαγχροινή μου δέν άπώλεσε τό παν !
Έ άν τό παν μετεβλήθη έν αύτή δέν μετεβλήθη δμως 

καί ή είς τά στήθη ένυπάρχου^α καρδία ! Οί ζωηρό: 
αύτής παλμοί δεικνύουν τήν παρακαίρως μαρανθεισαν 
παρθένον,δεικνύουν την νεότητα εν μεσω πολυπαθοΰς βιου!

Είς τό πρόσωπον έναπέμεινεν έκ τής καλλονής ή γλυ- 
κύτης.— Είς τούς οφθαλμούς ή ήδυπάθεια είς τά χείλη 
τό μειδίαμα, είς τήν καρδίαν ό έρως!

Θεόδωρος Λ. Κ οΐίελόπουλος.



Ο ΟΝΟΣ, 0 Λ ΥΚΟ Σ ΚΑΙ II ΑΛΟΠΙΙΞ ιδίαν θέσιν τόν όνον, ό όποιος τόν έχαιρέτισε καί τώ
είπε :

Υπήρξαν ποτε είς λύκος καί μία άλώπηξ.
'Ημέραν τινά ή άλώπηξ συναντήσασα τόν όνον είς 

■την πεδιάδα τω είπεν
—  Είμαι άγγελ’.αφόρος τοϋ κυρίου λύκου, δστις μέ 

διέταξε νά σέ οδηγήσω ένώπιον του.
Φθάσαντος τοΰ όνου. ό λύκος είπεν
—  Ε’ίμεθα τρεις καί δυνάμεθα νά άποφασίσωμεν τις 

? ; ήμών είνε ό χίίριστος καί νά τόν τιμωρήσωμεν.
Ό  όνος συνεφώνησε. Τό δικαστήριον συνίστατο έκ 

τοϋ λύκου (δικαστοΰ), της άλώπεκος (δικηγόρου) καί τού 
όνου (κατηγορουμένου).

Ή  άλώπηξ ήρώτησε τόν λύκον.
— Τί έκαμίς είς τόν κόσμον ;
—  Έ καμα άπήντησεν ό λύκος, ό'τι είπεν ό Μωϋσής, 

έφαγα λαγωούς καί πρόβατα, άλλά τους άνθρώπους δέν 
έβλαψα.

Τοΰτο είπών ό λύκος έστράφη πρός τήν άλώπεκα.
—  Κυρία, τη είπε, καί εσείς τ ί έκάματε είς τόν 

κόσμον ;
— “Εφαγα, άπήντησεν, όρνιθας, πτηνά, ποντικούς, 

άλλά τούς άνθρώπους δέν έ'βλαψα. Τοΰτο διέταξε καί 
ό θεός.

Τότε ό λύκος καί ή άλώπηξ Ιστράφησαν πρός τόν 
όνον είπόντες.

—  Σύ τί έκαμες άρά γε είς τόν κόσμον ;
— Τίποτε, έφαγα μόνον χόρτον, άπήντησεν ό όνος.
Ή  άλώπης έγένετο κακή συνήγορος τοΰ όνου εί-

χοϋσα.
— Δέν είνε άληθές, δέν τρώγεις μόνον χόρτον, άλλά 

καί τό κριθάρι και -.ά κουκιά τών πτωχών.
— Είνε άληθές, έπανέλαβεν ό όνος.
Τότε ή άλώπηξ στραφείσά πρός τόν λύκον έζήτησε 

τήν τιμωρίαν τοΰ όνου.
— Κατά τόν κώδικα μας, είπεν ό λύκος, πρέπει νά 

άποθάνης.
Άκούσας ό όνος τήν άπόφασιν είπεν είς τόν λύκον 

καί είς τήν άλώπεκα.
— Ό  θεός νά σας φωτίση ! Ό  πατήρ μου μοί είπε 

πριν ή άποθάνω νά μεταβώ έπί τίνος γέφυρας καί νά 
φωνάξω τρις' «Έ λεος, έλεος, ελεος», κατά τήν άνατο- 
λ.ήν καί δύσιν τού ήλιου. Τότε μέ τά περιττώματα θά 
ρίξω καί γ  ρ ά μ μ α.

Ό  λύκος έπέτρεψεν είς τόν όνον τήν έκπλήρωσιν τής 
εντολής τοϋ γονέως και έπί τω σκοπώ τούτω καί οί 
τρεις έπορεύθησαν έπί τίνος γέφυρας. Κ’ ένώ ά όνος έφώ- 
ναζεν «ελεος», ό λύκος, ό'στις ίστατο όπισθεν αυτού πε- 
ριμένων νά ί'δη τό γράμμα, έδέχθη λάκτισμα τοσοΰτον 
ισχυρόν, ώστε έ'πεσεν είς τόν ποταμόν. Τό ρεΰμα δέ τόν 
έσυρε μακράν, ώστε μόλις ήδυνήθη νά σωθή.

Ή  άλώπηξ μόλις είδε τόν λύκον είς τόν ποταμόν 
έτράπη είς φυγήν, διευθυνομένη είς τήν πεδιάδα.

Τήν ακόλουθον ήμέραν ό λύκος έξύπνησεν άκόμη βε- 
βοεγμένος καί κοπιασμένος.

Μετέβη πρός εύρεσιν τής άλώπεκος, ήν εύρεν είς τήν 
συνήθη πεδιάδα.

—  Καλή ’μέρα, τή είπεν, άμα τήν είδεν, ύπέφερα 
πολύ θελήσας νά γίνω δικαστής καί ολίγον έλειψε νά 
χάσω καί τήν ζωήν. Ή  επιστήμη αΰτη δέν είνε ίδική 
μου ούδέ τοϋ πατρός μου.

Μετά μίαν εβδομάδα ό λύκος συνήντησε είς τήν

— Σέ ζητώ άπό πολλοΰ, ποΰ ήσουν ;
— Τί τό θέλεις, τώ άπήντησεν. 'Ήμουνα είς τόν 

τόπον μου, ένθα οί προύχοντες τού χωρίου μαθόντες ότι 
σΰ είσαι γραφεύς, σέ επιθυμούν διά δικαστήν των κ»·. 
διά πληρωμην θά σοι δώσωσιν άν δεχθής εν κονγά^ άπό 
κουκιά τήν ήμέραν.

Ό όνος έδέχθη καί είπεν είς τόν λύκον νά τόν συ
νοδεύσει. Ό  λύκος άπήντησε.

— Δέν δύναμαι νά καλπάσω ώς σύ, καί άν θελήσης 
να σέ ακολουθήσω φέρε με έπί τής ράχεως.

Ό  ονος συγκατένευσε καί μόλις φθάσας εις τινα ά- 
πόστασιν άπό τού χωρίο« ήρξατο τόν όγκηθμόν, όπω: 
ποίηση γνωστόν είς τους προύχοντας τήν άφιξίν του.

Οί σκύλοι άκούσαντες τά όγκήματα ήρχισαν τό 
γαύγισμα. Ά λλά  μόλις είδον έπί τής ράχεως τόν λύκον 
έπετέθησαν.

Μή δυνάμενοι όμως νά έφορμήσωσιν έπί τοΰ λύκου 
διότι ήτο υψηλά, ήρχισαν νά δαγκάνωσι τόν ό'νον τόν 
δυστυχή, δστις άπέθανε διά τών δηγμάτων.

Σ π .  Λ ε - Β ι ά ί ι ι ς .

1 Κ ο υ ν ά  μέτρον, όπερ διαφέρει κατά τάς χώρας, εινε 6ε 
καλαθον π λα τύ , όμοιάζον προς π ινάκ ιον.

Ο  Μ Ε Ν Ε Ξ Ε Σ

ϊτέρεις μικρούλα ; α π 'το ϋ  Μαγιοϋ 
Τό δροσερό ?.ει6άδι,
Έ ζήτηϋε κ ’ ή χειμωνιά  
"Ενα άνθος γ ιά  όημάόι.

Της χάριζαν τό μενεξέ 
Κ ι’ έτόι άπό τότε αίίδνια,
Κάθε χειμώνα άνθοβολεΐ 
Μέ τ ’ ΰοίπρα κρύα χιόνια

Κ ι’ ί ΰ ν ,  Σκληρή, ποΰ μενεξέ 
Ζητάς <3υχνά άπό μένα,
Μή πάγους ύ τ ’ άιϊποα ότήθια όου 
Καί χ ιόνια  έχεις κρυμμένα ;

Γ ιώ ρ γ ο ς  Α .  ’Λ « ίηηΰκης.

— Λοιπον σε έρράπισε.
— Ναι, άλλά  ·

Δηλαδη η τοιαύτη προσβολή θά ε\/ε συνεπείας άρκετάς
— Φοβεράς φίλε μου. Έ π ί δέκα ήμέρας το μάγούλόν αου 

ητο πρισμένον.

Πώς αν εΐης σΰ χρηστός, ος τοϋ πατρός σοι μηδέν καταλι- 
πόντος τοσαΰτα κέκτησαι. * .

! »
Ο πλούτος συνίσταται ούχί εις τήν κατοχήν τών θησαυρών 

, άλλ’ είς τήν χρήσιν ήν ήξεύρει νά κάμνη τις αυτών.
Ν α η ο Λ έ ω ν  Α  .

'Ο πλούτος είναι πολλάκις το τέλος μιας άΟλιότητος καί ή 
άρχή έτέρας. Sere'xar,

Α Ν Δ Ρ Ε Ο ΐ  Δ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ρ Α

Ο  Κ Α Λ Λ Ι Κ  Α Ν Τ Ζ Α Ρ Ο

Κωμωδία έμμετρος είς «ράξεις τρεις 

U  ΤΟ ΐ ΔΡ ΑΝΙΑΤΟΙ ΠΡΟίΟΠΑ

ΐ π α θ α ρ έ α ς  Τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς άπ ό ϋ τρ α το ς
Ψ ώ ό η  ' ’Α νεψ ιά  τ ο υ  __
* \ν τ ω ν ά κ η ς  Α ν θ υ π ίλ α ρ χ ο ς , μνηΟ τηρ τ η ς  Ψωφης
Κ α λ ι κ ά ν τ ζ α ρ ο ς  _ Ε ρ α σ τ ή ς  τ ή ς  Ζ αχα ρούλας 

Κ α π ιτ α ν  Μ ο ν ρ ιιο ν ρ η ς  / ψ (^ο ι Χ0ϋ Κ α λ ικ α ν τ ζ ά ρ ο υ
’ Κ ρ ω τ ό κ ο ιτ ο ς (
/ .« -α ο ο Γ λ η  Υ π ηρ έτρ ια
Έ ραιίρ ία  ( 'Τπηρέτοιαι, φ ίλαι τη ς  Ζαχα-
\ ο ν ι ( ο ί λ α  <
’ Λ ίτ ίΓ ό ύ λ ο ξ  κ α ί χ ο ρ ό ς κ ω ιιο ίό ν τ ω ν .

οοΰλας

[Ή  σκηνή  έν Ά θ ή να ις  κατά τη ν  παραμονήν του 
νέου ’έτους]

π  Ρ Α Ξ I Σ  Α

(Τά δ ώ ρ α  τ ο ϋ  ν έ ο υ  ί:τ ο υ ς  κ α ι  ή  ε ό ο δ ο ς )

ΣΚΗΝΗ Α ’.
(Α ίθουσα φ ιλοκάλω ς δ ιακεκοσμημένη . Ή  Ζαχαροΰλα εισέρ

χ ετα ι αδουσα καί δ ιευθετεί τά  τής αιθούσης. Α κούο ντα ι ε :ω θεν 
φωνα ΐ και διάφορα άσματα).

Ζ α ν α ο ο ϋ λ α  (Βλέπουσα προς τα  ε ;ω  εκ toj )

Πώ ! πώ ! Τί κόσμος ! Είνε ή παραμονή 
τοΰ νέου έτους. Έ χεις δόντια, σφυρί,ε, 
μιά παροιμία λέγε·.' σήμερον κ ι’ αυτοί, 
δ σοι δέν έχουν δόντια οί̂  φαφουτιδες, 
μέ μιά σφυρίκτρα, σοϋ ξεσχίζουνε^τ x j . ' J . .  

Γυναίκες ! άνδρες ! άνθρωπος δέν έμεινε 
στό σπήτι μέσα ! 'Όλοι, τήν αμπαρι,α, 
θαρρείς, μικροί, μεγάλοι δτι παι,ουνε.

(Α να σ τ εν ά ζ ε ι)

Κ’ έγώ κλεισμένη έδώ μέσα τραγουδώ 
σάν καρδερίνα στό κλουβί ! Υπομονή. ^
Αύτά ό κόσμος έχει' τό τράγου*·. μας .

Λ ιευθετεϊ τά  τής αιθούσης καί aost το π ρ ώ το ν/ .., 
π τε ι έκ τοϋ παραθύρου μ ια σφυρ ικτ-α^ . ^

Μία σφυρίκτρα ! Τάχα ποιος τήν πέταςε !
Μήν είναι ό Άντωνάκης, όπου άλλαζε 
Χθές βράδυ δακτυλίδι μέ τή Φώφη μας.
Τί νέος ! έχει μιά καρδιά αγγελική.
Καί εύμορφος ! θαρρείς καί είναι ,ωγραφια.

(Βλέπουσα πρός τά  έςω  έκ του παραθυρου)
Οΰφ, ’κείνος πάλι ! Ε ιν ' ό Καλλικάντ,αρος. 
Αύτός ό κανταδόρος ό Ζακυνθινός, 
ποΰ νύκτα μέρα δέν μ ’ άφίνει ήσυχον, 
μέ τής καντάδες καί τά σύρτα φέρτα του. 
Εργολαβία πήρε,, λές, τό δρόμο μας,
Έογολαβία ! Νά χαοώ τή μούρη του .
Τήν μύτη του νά βλέπω μόνο, φθάνει μου.

ΣΚΗΝΗ Β '
Έραιίμία και ή άνιοτέρω

Έρασμία 
Τί κάνεις Ζαχαροΰλα ; Καλησπέρα σου.

Ζαχαροΰλα 
Έτοόμαξα ! Σύ. είσαι ;

Έρασμία
Έ γ ώ - σούφερα

τόν μποναμά σου.
Ζαχαροΰλα 

Μία μπέρτα ! Τί καλή 
ποΰ είσαι ! Τώρα πρέπει, ’Εράσμια μου, 
κ’ έγώ νά φέρω τόν ’δικό σου- κάθησε.

Έρασμία 
Καιρόν δέν έχω νά καθήσω' ύστερα.
Βάλε μου τώρ’ άμέσως σέ παρακαλώ 
σ’ αύτό τό βάζο λίγο βούτυρο, γιατί 
τό ίδικό μας όσο ήταν τωδωκα 
τής άδελφής μου, πώχει τόν κύρ Νικολό 
άπό τ ή ν  Τήνο’ τόν Τσαγκάρη.

Ζαχαροΰλα
Πήγαινε,

καύμένη, μέσα στήν κουζίνα μόνη σου 
καί γέμισε τό βάζο τοΰτο ποΰ .κρατείς.
Τό σπήτι έχω, βλέπεις, άσυγύριστο 
καί ώρα, ώρα έρχονται τ ’ άφεντικά.
Κλείσε καλά τήν πόρτα σε παρακαλώ, 
γ ια τ ’ είμαι μόνη.

Έρασμία (γελώσα)
Καί φοβείσαι μή 

σέ κλέψουν ’μέρα μεσημέρι.
Ζαχαροΰλα

Τό γελΧς !
Τό είδες κάτω τό λαγωνικό σκυλί.

Έρασμία 
Τόν Καλλικάντζαρο ;

Ζαχαροΰλα
Τόν Καλλικάντζαρο. 

Μικρό τό έχεις νά μοΰ κάνη έφοδο !
Έρασμία 

Άσχημος είναι τάχα ! ; . . .
Ζαχαροΰλα

"Αμε στό καλό. 
Έρασμία

Τί ; δέν σ ’ άρέσει ; είναι σάν ζωγραφιστός 
Ζαχαροΰλα 

Σοΰ τόν χαρίζω σάν σ αρεσει.
> Έρασμία

Τό κακό
ποΰ δέν χαρίζεται' μακάρι νάθελε.
’Αντίο δέν σου λέγω" θαλθω υστέρα 
μέ τήν Χουσοΰλα νά σε βοηθησωμε 
στούς λουκουμάδες.

Ζαχαροΰλα
Καλώς νά όρίσητε,

Σάς περιμένω.
Έραμασ
Έ φ υγα . Α ι ι  r e v o ir .
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ΣΚΗΝΗ Γ '
Ά ντω νά κη ς κα ι Ζαχαροΰλα

Αντωνάκης (Βλέπων απερχομένων τήν Έρασμίαν) 
ΙΙοιά είν ’ αυτή ή νέα ή πεντάμορφη ; 

Ζαχαροΰλα
Την λέγουν Έρασμία' έξαδέλφη μου.

’Αντωνάκης 
Πώς ! Έρασμία ! Ό  νουνός της βέβαια, 
η δάσκαλος θά ήτον η έρωτόληπτος !

Ζ α Χ ° Ρ 0 ϋ λ α  (Γελώσα)
Ποιός είναι έ νονός της δέν την ’ρώτησα. 
Γεμάτος δώρα είσαι, βλέπω' δώσε' μου.

(Βοηθεϊ αΰτόν ν ’ άποθέστ) τά  δώρα)
’Αντωνάκης 

Εφερα χίλια δώρα καί διάφορα.
_Ζαχαξ)θϋΛα (παρατηρούσα εν λευκόν δέμα) 

Αυτό τ ί όώρον είναι ;
’Αντωνάκης

Ά φες το αύτό.
Αυτοΰ τοϋ δώρου τ ’ αποκαλυπτήρια 
θά γίνουν δταν ελθη ό αφέντης σου.
Αύτά τά σκουλαρίκια είναι δι’ έσέ.

Ζαχαροΰλα 
Τί εύμορφα ποϋ είναι ! 'Ώ , ευχαριστώ.

’ ’Αντωνάκης 
Νά ζήσης καί τοΰ χρόνου ! καλά στέφανα !

Ζαχαροΰλα (γελώσα)
Ας δοϋμε πρώτα τόν άρραβωνιαστικό.

’Αντωνάκης 
Δέν σοΰ αρέσει τάχα ό Καλλικάντζαρος ; 

Ζαχαροΰλα
Μή μοΰ τόν λέγεις νά χαρής δ ,τ ’ άγαπζς.
’’Εχει μιά μύτη ...

’Αντωνάκης
Είναι ύπερήφανος ; 

Ζαχαροΰλα 
Δέν λέγω τοΰτο- είν’ ή μύτη του στραβή.

’Αντωνάκης 
Και τ ι σε μέλει σέν’ άπό τή μύτη του ;

Ζαχαροΰλα 
Πώς, τ ί μέ μέλει !

’Αντωνάκης
Δεν σ άρέσ’ ή μύτη του.

Τήν κόπτει αυτή και βάζει μία ψεύτικη, 
κ α ι... δεν θά έχη φόβον νά συναχωθη.

Ζαχαροΰλα 
Αλλαξε ομιλίαν σέ παρακαλώ.

Νά μέ πειράζης πάντα θέλεις μέ αυτόν 
τόν Καλλίκάντζαρον.

’Αντωνάκης
Είσ’ εΰμορφότερη 

δταν θυμόνης· κάνεις κάτι μορφασμούς !
I ελας ; δέν θέλω νά γελάς- θύμωσ’ ευθύς.

Ζαχαροΰλα 
Α, δέν θυμόνω τώρα ποΰ ’κατάλαβα ... 

ό'τι τό κάνεις εξεπίτηδες
’Αντωνάκης

Καλά.
I έλασε>τότε νά δώ τά δοντάκια σου 
τά μαργαριταρένια !

Ζαχαροΰλα (γελώσα)
Έ ^εις ορεξι !

Καλό νά εχης, μ’ εκαμες κ έγέλασα.
(Α κούετα ι ό κώδων)

Γρεχω ν άνοι'ζω. Έρχονται τ ’ αφεντικά.

ΣΚΗΝΗ Δ'
Ιπαθαρέας, Φ ώ φη κα ι οί άνωτέρω

Σπαθαρέας 
’Εδώ, σύ, είσαι καί ήμεΐς σ έχάσαμεν.
Ελα, σύ, Ζαχαροΰλα, πάρε σήκωσε 

αυτά τά δώρα. Χίλια δύο πράγματα 
επηρα, βλεπεις... Πεταμένα χρήματα.
Αϊ, τ ί νά κάνης- αν μπορης κάνε κ ι’ άλληώς.

Φώφη
Ά ς είναι γ ιά  τόν χρόνον, θείε, τόν καλό.

Αντωνάκης
Ώ , βέβαια.

Σπαθαρέας 
ΙΙοΰ ήσο δέν μάς είπες σύ, 

κυρ Άντωνάκη !
Α ντω νάκης 
’Ήμην στά εμπορικά 

κ επερνα δώρα' αδέιασα τήν τσέπην μου 
σάς βεβαιώνω.

Σπαθαρέας 
Κ’ έγώ, Άντωνάκη μου.

Κ’ οι δυό μας τοιαύτην φλεβοτόμησιν 
ΰπέστημεν.

Φώφη 
Ά ς  είναι τώρα, θειέ μου, 

είπαμε καί τοΰ χρόνου.
Σπαθαρέας

Έ χεις δίκαιον, 
Λοιπόν, κυρ Ά ντωνάκη , δέν μας είπες τ ί 
καλά επήρες δώρα !

Α ντωνάκης 
’Ώ , διάφορα, 

καί τ ί δέν ’πήρα- έ'χετε υπομονήν· 
θά τά ίδήτε όλα- βλέπετε αύτό ;
Μαντεύσατε τ ί είναι.

Σπαθαρέας
Είναι μποναμάς·

θαρρώ, τό ηύρα.
Φώφη

Σάν βαρύ μοϋ φαίνεται. 
Σ π α θα ρ έα ς 

Πολύ βαρύ, αλήθεια, δέν σηκώνεται.
Λοιπόν τ ί είναι ; λέγε μας.

Α ντωνάκης
Μαντεύσατε. 

Σπαθαρέας 
Τό ίδιο τό τραγοΰδι.

Α ντω νάκης (πρό; τήν Φώφην)
Μ ή|τ’ άνοίγης, μή.

1 πομονήν όλίγην σάς παρακαλώ.
Έ ν πρώτοις πρέπει δλοι νά εΐξεύρετε...
Αύτό είν’ ένας μποναμάς τής θείας μου.

Σπαθαρέας 
Ιής θείας σου ! Χμ ! κάτι τής έπήραμε 

κ εμείς- πλην δεν την μέλλει τέσσερα αύτήν 
από τοιαΰτα- τά γατιά  της νάν’ καλά.

t y

Α ντω νάκης (γελών)
Είξεύρετ’ δλοι τήν άδυναμίαν χγ>? 
στής γάταις.

Σπαθαρέας 
Ναι, βεβαίως- τό γνωρίζουσι 

κ ’ οί κρεοπώλαι δλοι είς τήν αγοράν 
πόσον πνευμόνι έξοδεύει δΓ αύτάς.
Ά λλά  τί σχέσιν έχουν σέ παρακαλώ 
ή γάτες τώρα μέ τούς μποναμάδες μας 

Αντωνάκης
Έχουν μεγάλην σχέσιν.

Σπαθαρέας
Λέγε μας λοιπόν...

Α ντω νάκης 
Είχε μιά γάτα. ξεύρετε, ή θεία μου, 
είς τήν όποιαν ετρεφε συμπάθειαν 
ιδιαιτέραν γραία-, Μαθουσάλαιναν 
στά χρόνια- φαντασθήτε ήτον έγγονή 
μιας άλλης γάτας πούχε έπί Όθωνος 
Αυτή λοιπόν ή γάτα τής έψόφησε 
πρό ήμερων κ ή θεία εκλαιε πικρά.
Ευθύς λοιπόν τήν γάταν τήν πολύκλαυστον 
επήρα δήθεν νά τήν θάψω μέ τιμάς 
βασιλικάς /. έγώ τήν έβαλσάμωσα.
’Ιδού αυτή.

Σπαθαρέας 
'Ωραία ! Εύγε. εύγε' σου ! 

χειροκροτώ.
Άντίονάκης 

Τί λέγεις, σύ, ώραία μου
μνηστή ;

Φ ιο φ η  (γελώσα)
"Ω, είσαι όντως άξιέπαινος.

Σέ βεβαιώ' δέν έπερι'μενα ποτέ,
ποτέ τοιοΰτον δώρον πρός τήν θει'αν σου.
Μοί φαίνεται άστεϊον.

Α ντω νάκης
Πλήν καί φυσικόν.

—  Πάρε τήν γάταν μέσα, Ζαχαροΰλα, σύ, 
νά μή τήν βλέπω καί γελώ. Αϊ, σκέπασ την.

Ζαχαροΰλα 
Νά μή κρυώση. "Αλλη πάλι τοε'λλ’ αυτή ! 

( ’Εγείρει τήν γάταν και φεύγει) 
Σπαθαρέας 

Είξεύρεις σύ, τί κάνεις, ά, παμπόνηρε, 
άπό αύτήν τήν γάταν θενά βγή λαγώς.
Καί τώρα είν’ άκόμη άπαρήγορος 
ή θεία σου ;

Αντω νάκης
Βεβαίως.

Φώφη
Πώς τήν συμπονώ !

( Α κ ο λ ο υ θ ε ί )

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΝ

Καρνάβαλε, στη χώρα όπου φτάνεις 
Θά γένη περιβόλι ή καρδιά σου, 
Γιατί έδώ θε ναΰρης τη γενηά σου 
Και στά βουνά άν άνεβΰς της Μάνης.

Κίτσος, άν ’πής ή Κώστας ή και I ιαννης, 
Τά μούτρα θ’ άντικρύσης της γιαγιάς σου 
Κ’ εινε, εδώ ποΰ σ’έσπειρε ό μπαμπάς σου 
Χ(·>ο\ς ’ντροπίι άν κάνας <»,τι κονεις. 

Δουλειαις με φούνταις, πάντα, ’_δώ, θά φτιανης, 
Κ ι’ άκου κ’ έιιέ· στόν τόπο μ(ΐς άν μείνης . 
@άσαι θεριό- ποτε δε θά πεθάνης. 

Θά δοξασθης- κορδόναρος θά γ ίνης  
Φτάνει τό μασκαρά μόνε να κάνης 
Και κατά μέρος την ’ντροπή ν ’ άφίνης.^ ^

Αύτοκράτωρ της Κ ίνας.

ΜΙΑ Ι5Τ0ΡΙΚΗ ΣΕΑΙΙ ΤΟΥ ΝΙΕΙΑΙΟΝΟΣ

Η Ν Α Ϊ Μ Α Χ Ι Α  ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
(Συνέχεια)

II
Τό στενόν τοΰ Ίονίου Πελάγους σχηματίζει, εύρύχω- 

ρον λεκάνην κλεισμε'νην| δυτικώς διά τών νήσων Κεφαλ
ληνίας καί Ιθάκης διά^αε'σου τών όποιων ανοίγονται δύο 
στενά, τό μέν μεταξύ ’Ιθάκης καί Ακαρνανίας, τό δε 
μεταξύ Κεφαλληνίας καί Πελοποννήσου" άνατολικώς δέ 
η θάλασσα εισδύει είς τόν κόλπον της Ναύπακτού, της 
Κρισαίας θαλάσσης. Και έν τω [Λεσω της λεκάνης ταυ- 
της τοΰ υδατίνου περίβολου, εγείρονται αί Έχινάδες
νήσοι. _ - « ι  \ e  \, ,

Άκτοπλοοΰντες,^άπό νότου οί ^σύμμαχοί, παρά τήν 
Άκαρνανιακήν άκτήν, διήλθον έν τάξει μεταξύ τών Ε-



χιναδων, ιν« - κατα τώ όρισθεν σχε'δ!0ν — άναπτ-υχθώσι 
παρα τας αλικας του ποταμού Αχελώου, οπότε διέκρ-- 
νον την τουρκικήν παράταξή έξ άποστάσεως δώδεκα μ ι- 
λιων, παρατεταγμένην κατά μήκος τής Πελοποννησια- 
κής παραλίας.

Ιΐλωτάρχαι τ ιν ίς , έκ τών έπισημοτέρων τοϋ ισπανι
κού στόλου, έντεταλμένοι νά συνιστώσι καθ' έκάστην, 
είς τόν νεαρόν άρχιναύαρχον, περίσκεψη,, δέν Ιπαυον έκ- 
τελουντες την ανωτε'ραν διαναγήν τοϋ κυρίου των, προ- 
κειμένου περί μάχης άφ’ ής έξηρτατο ή τύχη τοϋ χρι- 
στιανισαου.
r ’Λ λλ' δταν άντίκουσαν τόν έχθρόν καί οί πλωτάρχαι 

ουτοι πλησιάσαντες τόν Δόν Ζουάν τω ύπέμνησαν πάλιν 
συνεσ’.ν καί προσοχήν, εκείνος εμψυχωθείς έκ τής έαφα- 
νισεως τοϋ αντιπάλου καί πεποίθησιν ώς εί’ έχων' πεοί 
τής επιτυχίας:

— Αφήτε με, είπεν κατοπτεύων την εχθρικήν παρά
τα , ιν, ί)έν είνε τώρα καιρός συζητήσεων. Εινε καιοός 
ορασεως μόνον... Γνωρίζω τί θά πράξω.

Εύθύς be διεταςε νά ύψωθή έπί τοϋ ίστοϋ τής ναυαρ
χίδας, ή σημαία όλων τών πριγκίπων τής συμμαχίας.

ΊΙτο  τά σημεϊον τής έπιθέσεως. Καί μυρία:' κραυ- 
γαί ΰψώθησαν πρός τόν ούρανόν άναμιχθείσαι μέ τήν 
βοήν τών κυμάτων.

Πυκνωθεντες ήδη οί συμμαχικοί στόλοι, διήρχοντο τά 
στενά των Έχινάδων, έν παρατάξει μεγαλοπρεπεί.

Ουδείς πλέον κρότος ήκούετο έκτός τοΰ συγχρόνου 
πλαταγισμοΰ τών κωπών ολοκλήρου παρατάξεως.

Οι αρχηγοί ήσαν ευσταθείς. Οί ναΰται ατάραχοι. 
Διελθόντες τά στενά οί σύμμαχοι, διηρέθησαν είς μοί

ρας: την δεζ'.άν άνοιγομένην είς τό πέλαγος πρός τήν
Κεφαλληνίαν, ύπό τόν Ίωάννην Δόρια· τήν άριστεράν 
πρός τήν ελληνικήν άκτήν, ύπό τόν άρμο?τήν Βαρβα- 
ρήγον· τό κέντρον κατείχον οί τρεις ναύαρχοι τής Σαβο
ΐας, ο Δουξ δ ’ Ούρμπαίν ναύαρχος τής Γενεύης, ό ναύ- 
αρχος τής Νεαπόλεως καί ό αρμοστής Καστέλλιο. Τά 

ένετικά γ α . / έ α ς  προηγοΰντο τοΰ σώματος τής μάχης, 
ο δέ Κ ο υ ε ρ ί ν η ς τής Σικελίας, καί αί γαλέρα: τής 
Μάλτας οιττετέλουν τάς 7υτ^ρυγ&ζ.

Οι 1 οΰρκοι δέν ηδυνήθησαν εύθύς νά ύπολογίσουν τάς 
δυνάμεις τών συμμάχων, έφ ’ όσον ούτοι έπρόβαινον κατά 
,υέτωπον έν πυκνή τάξει. Αλλ’ όπόταν διετάχθη ή άραί- 
ωσις τών μοιρών, πρώτη δέ τοΰ Δόρια ή μοίρα άπεσπά- 
σθη πρός τάς άκτάς τής Κεφαλληνίας, ή δέ τοΰ Βαρ- 
βαρήγου έμιμήθη αύτήν, έθεώρησαν συμφέρον ν ’ άπο- 
φύγουν γενικήν σύγκρουσιν κατορθώνοντες νά διεκφύγωσι 
διασπώντες τήν συμμαχικήν άλυσιν τρεπόμενο: πρός
δυσμάς προτοΰ οί έπερχόμενοι διέλθουν έντελώς τών Έ -  
χινάδων καί άντιπαραταχθώσιν.

Δεν έπετρεπετο λοιπόν ούδ’ ή ελάχιστη χρονοτριβή. 
ΙΙλεισίστιοι καί κωπηλατοΰντες ταχύτατα όρμοΰν πρώ
τοι οι I οΰρκοι δια νά προλάβουν τούς χριστιανούς άπα- 
ρασκευάστους.

Ί’ριακόσιαι γαλέραι σχίζουν τά κύματα ώς δελφίνες 
καί διανύουν τήν χωρίζουσαν αύτάς άπό εκείνων άπό- 
στασιν τ ιχ ύ τα τα , άλλ εύτυχώς όπόταν αντιμετώπισαν 
τόν συμμαχικόν στόλον, έκεϊνος παρατεταγμένΟς άνέι/ενε 
τήν έφοδον.

Συγχρόνως ό άνεμος έπεσε και έπεκράτησε νηνεμία.
Η μεγαλοπρέπεια τής είκόνος έκείνης πεντακοσίων 

τριάκοντα ένός σκαφών, έτοιμων νά έπιπέσωσιν κα τ ’ άλ- 
ληλων, είνε κάτι έξ εκείνων τά όποια μόνον όλίγαι ίστο- 
ρικαί περίοδοι δύνανται νά καυχηθώσιν ότι άπήλαυσαν.

Οί τοΰρκοι εύρέθησαν πρό τών εξ γαλέας, προτιθέμε-

νοι νά έπιπέσουν κατά τοΰ κέντρου. Τό δεξιόν αύτών 
ύπό τόν Σιλοκο, τό μέσον ύπό τόν Ά λή , τό άριστερόν 
ύπό τόν Ούλούτζ.

— Επεκράτησε στιγμιαία σιγή τρομερά.
Αλλ αίφνης έκκωφαντικός κρότος έδόνησε τό στεοέ- 

ωμα, νέφος δέ καπνοΰ άπέκρυψε τούς αντιπάλους.
I ά πελώρια γαλεάς ήρξαντο τοϋ πυρός, προξενοΰντα 

μεγίστην φθοράν μεταξύ τών τουρκικών τάξεων ώς έκ 
τοΰ βαρέως πυροβολικοΰ, όπερ εφερον.

Ο: τοΰρκοι προσεπαθουν να διασπάσουν τήν γραμμήν 
τών ές τούτων πλοίων, διά νά έπιτεθοϋν εύχερέστερον 
κατά τοΰ κέντρου, τό δέ σχέδιον τοΰτο ήθέλησαν νά φέ
ρουν είς πέρας πάση θυσία. Ή  δεξιά πτέρυξ αύτών' ή 
πλησιάζουσα τήν άκτήν, επιχειρεί άκατάσχετον έφοδον 
διά ν απασχόληση τήν άριστεράν τών συμμάχων, παρα- 
σύρουσα καί τό μέσον τής παρατάξεως.

Κατά τόν διάπλουν αυτόν, ή ναυαρχίς τοΰ Καπετάν- 
πασα έφθασεν είς τό κέντρον, δεξιόθεν τής γαλέρας τοϋ 
Δόν-/ουάν, ήτις την ύπεδέχθη μέ ταχύτατον πυροβολι- 
σμόν,ένω είς βοήθειαν αύτής σπεύδουν ή Γαλέρα τοΰ Βε- 
νιέρου καί ή τοΰ Πάπα.

Μετά τήν κίνησιν ταύτην, ή μάχη έγενικεύθη χωρίς 
οί τοΰρκοι νά δυνηθώσι νά διεκφύγουν τήν συμμαχικήν 
παράταξιν.

II ναυαρχίς τοΰ Καπετάν-πασά κυκλωθεϊσα καί με- 
μονομένη, άνθείξεν έπί δίωρον είς τάς έφόδους τών συμ
μάχων· αν δέ καί πολλάκις οί χριστιανοί προσεπάθησαν 
νά καταλάβωσι παντι σθένει τό έξωράϊσμα τοΰτο τοϋ 
στόλου των, άν και πολλάκις προέβησαν μέχρι τοϋ μέ
σου τοϋ καταστρώματος τής τουρκικής ναυαρχίδος, πάν
τοτε άπεκρούσθησαν. Οί πελέκεις διεμέλιζον τά σώματα, 
τά ς·.φη έρριπτον πτώματα νεκρά,τά δέ πυροβόλα έσκόρ- 
πίζον τόν θάνατον.

Έ πτά  τουρκικά! γαλέραι σπεύδουν είς βοήθειαν τοΰ 
κινδυνεύοντος ναυάρχου, ήδη δέ τά τρία συμμαχικά πλοία 
κυκλοϋντα: ύπό συσφυγγομένου κα τ’ ολίγον 'πυρφόρου 
κλοιού. ΤΙ οπισθοφυλακή, ύπό τόν Σαίν Κροά, τάχιστα 
π ?οχωρεί εις ένισχυσιν τών κυκλωθέντων· δύο δ’ ενετοί 
πλοίαρχοι όρμοΰν είς τό μέσον τών εχθρών, καταδύουν 
μιαν τουρκικήν γαλέραν, προσελκύουν τήν προσοχήν τών 
άλλων καί σώζουν τήν ένετικήν άρχιναυαρχίδα "καί τόν 
πλωτάρχην τοΰ Πάπα, λυσσωδώς δ’ επιτιθέμενοι, κατα- 
δυσαντες πλείστας αντιπάλους έπί τέλους, βυθίζονται έν- 
δοξως, έχοντες άναπεπταμμένην τής Ένετικής Δημο
κρατίας τήν σημαίαν.

Ούτω πως. η ισορροπία τής μάχης άποκατέστη ή 
δε ναυαρχίς τοϋ Τούρκου έκυριεύθη έξ έφόδου καί οί 
ίσπανοί κ^ταβιβάζοντες τήν σημαίαν τής ήμισελήνου, 
χαιρετίζουν διά κραυγών χαράς τήν χριστιανικήν, ύψω- 
θεισαν είς τήν θέσιν έκείνης άνωθεν τής κεφαλής τοΰ 
τραυματισθέντος καί έτοιμοθανάτου Ά λή , τού στολάρ
χου τών Τούρκων.

III

I ριάκοντα γαλέραι όθωμανικαί προσπαθούν ν ’ άπο- 
φύγουν νέαν σύγκρουσιν καί διωκόμενα!, ύπό τοΰ άρμο- 
στοΰ Κουερίνη, διασχίζουν τά ετι έν τάξει μαχόμενα 
τουρκικά πλοία τού άκρου, επιφέρουσαι καί έν αύτοίς τήν 
σύγχυσιν καί τήν ταραχήν. Ενταύθα ή μάχη άπωλέσθη 
διά τους Τούρκους· αί φεύγουσαι γαλέραι έξωκύλουν έπί 
της IΙελοποννησιακης ακτής, οι δε ναΰται των ρίπτον— 
ται είς την θάλασσαν, ενώ οί άλυσσόδετοι έραίται των 
χριστιανοί δούλοι, παραδίδονται είς τούς νικητάς. Ή  
γαλέρα τοΰ Βαρβαρήγου συμπλακείσα πρός τόν Μαχομέτ

Σιλόκο πιέζεται δεινώς. Ό  Κανάλης, ό Όρσίνη,ό Κου
ερίνη καί αί γαλέραι τής Επτάνησου σπεύδουν είς βοή
θειαν της. Κυριεύουν τήν ναυαρχίδα τοΰ Μαχομέτ,οστις 
ρίπτεται είς την θάλασσαν άλλά ζωγρεϊται ύπό τών έλ̂ - 
λήνων καί άχθείς πρό τοΰ Κουερίνη καρατομείται, ή δέ 
κεφαλή του πήγνυται έπί κεραίας του.

“Ηδη τόν αρμοστήν Βαρβαρήγον καιρίως πληγωθέντα 
διεδέχθη ό Φρειδερίκος Νάνο, είς τήν ναυαρχίαν τής 
άριστεράς πτέρυγος, μαχόμενος μετ’  ̂ απαράμιλλου γεν- 
νεότητος κατά πενταπλασίων άντιπάλων. II μοίρα τοΰ 
Καταλλίου. σπεύδει είς βοήθειαν αύτοΰ, οί τοΰρκοι ύπο- 
χωροΰν, ή δέ ναυαρχίς τής πτέρυγος έκείνης, κατακεραυ- 
νοβοληθείσα ύπό τοϋ πλοιάρχου Κουερίνη καί Καταλ
λίου, έβυθίσθη πρό τής γαλέρας τοΰ Μαχομέτ Σιλοκο, 
γενομένης ήδη, λεία τών χριστιανών. _

Άναγκάσας τάς τριάκοντα γαλέρας, τάς όποιας έδίω- 
κεν, νά έξωκύλουν, ό Κουερίνη, καταφθάνει ίνα δωση 
τέρμα είς τήν λυσσώδη σύγκρουσιν, τήν διεςαγομένην εις 
τήν δεξιάν πτέρυγα τών συμμάχων. Ηδη, εύρεθέντες με
ταξύ δύο πυρών οί τοΰρκοι, δέν διαβλέπουν έτέραν σω
τηρίαν έκτός τής φυγής. Ά λλά  μέχρις ότου ή^μάχη κλί
νει ύπέρ τών χ ρ ισ τ ια ν ώ ν  διά τής έγκαιρου άφίζεως τοΰ 
Κουερίνη, σπουδαίας δυσχερείας άπήντησαν ούτοι μαχό- 
μενοι πρός τόν Άλγερινόν στόλον, ύπό τόν Βασιλέα τής 
Αλγερίας, άντιπαρατασσομένου κατά τής μοίρας τοΰ 
Ίωάννου Δόρια, τήν όποιαν διά τεχνικοτάτης κινησεως 
κατώρθωσε νά άπομονώση. Ή  ναυαρχίς τής Μάλτας π ί
πτει είς χεϊρας τών άλγερινών, άλλ’ ανακτάται· πλείστα 
πλοία τινάσσονται είς τό ν  άέρα, έν μέσω δε τοΰ θορυβου 
καί τής παραζάλης ό Δόρια απαθέστατος έπί τής ναυαρ
χίδος του, προσεπάθει ν’ άπωθήση την άριστεράν πτέ-
ουγα τών τούρκων.

Τέλος ή νίκη έκλινεν ύπέρ τών Χριστιανών. Συντε
τριμμένοι δ’ οί τοΰρκοι έννοοΰν οτι ώφειλαν νά κύψουν
πρό τοΰ νικητοΰ.

Ό  Ούλούτζ, ό άρχιπειρατής τών Άλγερινικών ά;κτών, 
άποσυρθείς τής μάχης ήτο έλεύθερος ήδη νά προσβάλη η 
ν ’ άποφύγτ, τήν σύγκρουσιν. Έ π ί τινα ώραν έταλαντεύ- 
ετο προκειμένου νά συμμετάσχη τοΰ άγώνος, άλλά οταν 
ειδεν τό κέντρον τών τούρκων συντριβέν, τριάκοντα^γαλέ- 
ρας έπί τής άκτής καί τό ν  στολον του αδύνατον ηδη να 
έπαναφέρη τήν ισορροπίαν τής μάχης, έσκέφθη δτι προ- 
τιμώτερον θά ήτο έάν κα-.ώρθωνε νά διασώση τάς υπο-
λοιπομένας γαλέρας, ι

Ανέπτυξε λοιπόν ολην του τ ή ν  ταχύτητα καί όιήλθε 
διά μέσου τής συμμαχικής παρατάξεως μετά των τριά
κοντα πλοίων του, κατόπιν απεγνωσμένης έφόδου.

Ή  πραξις αύτη θεωρηθεϊσα κατόπιν ώς κατόρθωμα 
μέγιστον έγένετο αφορμή τής άνυψώσεως τοϋ πειρατου 
Ούλούτζ-Άλή είς τό άξίωμα τού άαχιναυαρχου και τής 
προσωνυμίας αύτοΰ Κ ι Λ ί τ ο  =  ρομφαία.

III

Τό ανεπαρκές τού χώρου, δέν έπιτρέπει δυστυχώς πε- 
ρ ισ σο τέρ α ν έπέκτασιν, άν καί ή ναυμαχία αύτη περιέχει 
ήρωίσαούς μεγίστης σπουδαιότητος.

Ή  θάλασσα ήτο σκεπασμένη άπό συντρίμματα και 
αίαα, τά όποια τολύπη καπνού έπεκάλυπτεν.

Πλοία τινα έφευγον μακράν.
Ά λ λα  ήμίκαυστα, άνέμενον τήν άλωσίν των, πολλοί 

δ’ επλεον είς τήν διάκρισιν τών κυμάτων παρασυρόμε- 
νοι πρός τάς άκτάς, ό'που κατά μήκος ικανών χιλιομέ
τρων ϊκειντο καί τόσα άλλα άκόμη. “Οσα δέν συμμετέ-

σγον τής μάχης, άπεσύρθησαν είς τον λιμένα ύπό τήν 
π ο ο σ τ α σ ία ν  τών τηλεβόλων τοΰ φρουρίου, είς το οποίον 
προσέτρε/ον όσοι διέφυγαν τόν θάνατον τοΰ πυρός, τής
θαλάσσης ή τής σφαγής.

Βαθεϊα σιγή έπεκράτει είς τόν κόλπον κεκαλυμμε'νον 
άπό λείψανα τά όποια ήγωνιζοντο ν άρπάσουν κολυμ- 
βώντες όσοι διέφυγον τοσάκις τόν θάνατον.

Κατά τήν λυσσώδη ταύτην ναυμαχίαν οί σύμμαχοι 
άπώλεσαν εις νεκρούς, τρεΐΐ έως zicffupuc. χιΛιάίαΓ. άν- 
δρών, χωρίς νά ύπολογισθώσιν οί τραυματίαι και οί α ιχ
μάλωτοι. Αί απώλεια! τών τούρκων όμως άνήρχοντο εις 
τόν άπίστευτον διά ναυμαχίαν αριθμόν τών τριάκοντα  
γι.Ιιάδωγ άνδρών. Οντως εινε μέγας ό αριθμός ουτος, 
άλλ’ έάν ύπολογίση τις οτι ύιαχοοια  τουρκικά πλοία ει- 
Ί0ν καή, βυθισθή κα· έξωκύλει, δέν θά κρίνη τόν άριθ- 
αόν καί αδύνατον.

Δέν δύναται ή ιστορία νά έπιδείξγ, μεγαλειτέραν ναυ
μαχίαν κατά τούς νεωτέοους αιώνας, καθ ήν ή νικη αύ
τη ώφείλετο είς τά ελληνικά πληρώματα τών συμμάχων, 
άτινα έπολέμησαν μετ άπιστεύτου γενναιότητος καί
άπαραμίλλου ψυχραιμίας.

Τις ήθελε πιστεύσει έν τούτοις ότι, ή ένόοςος αύτη 
νίκη τοΰ Σταυροΰ, ηθελεν αποβη άτελεσφόρητος ,

Μετά τήν νίκην, οί Χριστιανοί, διηυθυνθησαν εις Πέ
ταλά τώ* Έχινάδων πρός παραλαβήν τής έγκαταλει- 
φθείσης λείας μεθ’ δ οί κυβερνηται έπρότειναν είς τόν 
Δόν -  Ζουάν, τ ή ν  άλωσιν τής Εύβοιας καί τής Ναύπα
κτού καί τήν ύπόθαλψιν τής ελληνικής έξεγέρσεως, άλλά 
μετά δίωρον έπιθεώρησιν άπεφήνατο ό'τι̂  ό διατιθέμενος 
άριθμός πεντακισχιλίων άνδρών ήτο άνεπαρκής πρός 
τ ο ια ύ τ η ν  επιχείρησιν. Έπηκολούθησεν άκατανόητος α
συμφωνία μεταξύ τών ναυάρχων, έν τω μεταξύ δέ ο 
Δόν Ζουάν, διέταξε τήν είς τόν λιμένα τοΰ Καλογήρου 
προσόρμισιν τ ω ν  στόλων, πρός έπανόρθωσιν τών ζημιών 
τάς οποίας καί ουτος υπέστη.

Καί ούτω, άντί νά έπωφεληθώσιν οί σύμμαχοι τής 
Ελληνικής έξεγέρσεως πρός καταστροφήν τοΰ Τουρκικού 
Κράτους, όπερ τόν μέν στόλον άπώλεσεν εν Ναυπάκτφ, 
τόν δέ στρατόν έν Κύπρψ, κυριεύοντες πιθανώς καί αύ
τήν τήν Κωνσταντινούπολή, άφήκαν τήν^περιστασιν νά 
διαφύγη, περιπλεκόμενοι είς έρώας φιλοδοξίας, αϊτινες 
ένέπνευσαν νέον θάρρος είς τούς Ιούρκους.

Την 31 ’Οκτωβρίου 1571 οί σύμμαχοι, ήγκυροβόλουν 
ύπό τά κοοτοϋντα τηλεβόλα τών φρουρίων τής Κερκύρας 
όπόθεν διελύθησαν, οί μέν κατευθυνθέντες είς Γένουαν, οί 
δέ είςΜ ελήτην, 'Ισπανίαν καί άλλαχοΰ, ενώ οι Γοΰρκοι 
τόν αύτόν χε-.μώνα καθήλκυον έκ τών νεωρίων της Κων
σταντινουπόλεως έκατον πετζήκοντα  γαλέρας καί οχτώ γα 
λεάς, καί οί τών Ενετών άγώνες πρός συγκρότησιν νέας 
συμμαχίας, έναυάγουν έκ τής με'χρι δειλίας άδρανειας
του Δόν Ζουάν. ,

Γεώ ργιος II. Μ αντζοννης.

A N A Α Ε Κ Τ Α

Zvri&ptor όρηθο.Ιογ ίας.  Επι τή ευκαιρία τής Παγ
κοσμίου Έκθέσεως θά συνέλθη κατά τό ετος τοϋτο έν 
Παρισίοις διεθνές όρνιθολογικόν συνέδριον, όπως καθο- 
ρίση κοιτούς διεθνείς κανόνας, ύπέρ τής προστασίας τών 
π τ η ν ώ ν  τών χρησίμων εις τήν γεωργίαν.  ̂ _

— θ άνα το ς  άνθρωπίνου (Μγαντος. Έ ν Άμβούργω 
τής Γεομανίας άπεβίωσεν έσχάτως ό παχύτερος καί ^α- 

άνθρωπο; τ :ΰ  κόσμου. Είχε βάρος ίο ?  λιτρών.



Σονολέδες y i  ιιίίλα— Ή  fiuoLhctctn B tJe . lu tra  και ή xovxdei. νεα
ρά βασίλισσα τών Κάτω Χωρών Βιλελμινχ έχει εξαιρε
τικήν ιδιοφυίαν έν τη ραπτική. Τό προτέρημα αυτής ά- 
πεκαλύφθη έν τη παιδική ήλικία, δτε είχε τήν συνή
θεια ν νά έγείρη τάς πλαγγόνας της. Αναφε’ρουσι δέ περι 
τούτου χαρίεν λόγιον τής νεαράς ήγεμονίδος. Ότε ήτο 
πχιδίον έπετίμα ήμε'ραν τινά τήν πλχγγόνχ της λε'γουσα

— Έάν δέν είσαι φρόνιμη θά σέ κάμω βασίλισσα 
καί τότε πλε'ον δέν θά εχης κανε'να διά νά παίζης.

— Τ α χέρ^η τοΰ Σα ικσπήρου . Δανός κριτικός ο Γ. 
Βράνδ άπέδειξε ήδη ύτι h Σαι'ξπηρ ΰπήρξεν αξιόλογος 
επιχειρηματίας. Περιοδικόν αμερικανικόν επιμένει σή
μερον είς τό ζήτημα τοΰτο μετ’ εγγράφων άποδείξεων 
ολίγον γνωστών μέχρι τής σήμερον. Κατά τό έτος 1579 
καθ’ ήν έποψήν ό Σαίξπηρ έγε'νετο συνιδιοκτήτης τοΰ 
θεάτρου τής Σφαίρας, έκε'οδαινεν έτησίως ώς συγγραφευς 
500 φρ. κατά μήνα. Ά λ λ ’ ομως ώς υπηρέτης έλάμ— 
βανε σχεδόν 2 ,750  φρ. κχί τοιούτω τοόπω ή έτησία 
πρόσοδός του κατά τό 1579 άνήρχετ^ είς 3 ,250  φρ. 
ίσοδυναμοΰντα σήμερον πρός 2 5 ,0 0 0 . Η δϊεύθυνσις τοΰ 
θεάτρου έβελτίωσε τάς οίκονομικάς υποθέσεις τοΰ ποιη- 
τοΰ. Δέν έλάμβχνε μισθόν, άλλ ’ είχε ποσοστά έκ τής 
προσόδου τών παραστάσεων, άνερχόμενα κατ’ έτος άπό 
5 έως 10 ,000 φρ. ήτοι κατά τήν σημερινήν αξίαν των 
40 ’έως 80 ,000  φρ. Έκτος τούτου ταχέως έλαβε και έξ 
άλλου θεάτρου ποσοστά. Έ ν συνόψει ή πρόσοδος τοΰ 
Σαιξπήοου κατά τά τελευταία έτη τοΰ βίου του ποτέ 
δέν υπήρξε κχτωτέρα τών 15 ,000 φρ. ίσοδυναμούντων 
σήμερον πρός 125 ,000  φρ.

— Σιδηροδρομική εταιρία γυναικών. Έσχηματίσθη 
έν Αμερική σιδηροδρομική εταιρία γυναικών, ήτις κχ- 
τχσκευάζει τήν στιγμήν τχύτην σιδηρόδρομον ερχόμενον 
έκ τής Στόητον πρός άνατολάς τοΰ Άγιου Φραγκίσκου 
καί λήγοντα πρός δυσμάς τής Συέρχς Νεβάδης. Οί μέ
τοχοι εινε άποκλειστικώς γυναίκες, έπίσης άποτελοΰσι 
τό συμβούλιον τής διοικήσεως καί τής εκμεταλλεύσεως. 
Μέγας άριθμός θέσεων έν τή έταιρία επιφυλάσσεται είς 
γυναίκας. Ή  γραμμή αύτη θά όδηγή κυρίως έκ τοΰ 
Άγιου Φραγκίσκου είς τήν Καλαβέρνην 1’κρόβε, τό πε
ριώνυμον δάσος, τό περιέχον δένδρα γιγάντεια . Είς τό 
δάσος τοΰτο ολίγοι μέχρι τοΰδε άπήρχοντο περιηγηταί, 
επειδή διά νά φθάση τις έκεΐσε δ ι’ άμάξης, άπητεϊτο 
οδοιπορία 24 ώρών.

’Α π ό  τ η ν  Μ α γ ε ιρ ικ ή ν .

Ό μ ελ λ έτα  α ίγ α

Παίονετε εξ αύγά. Χωρίζετε τά ασπράδια άπό τά κίτρινα. 
Καί τά μεν κίτρινα κτυπατε είς άφρόν, τά δε ασπράδια δέρ
νετε με 50 δράμια ψ ιλή  ζάχαρι, μέ τον ζωμόν ενός λεμονιού 
καί με ολίγον κανέλλα./. Κατόπιν θέτετε έπί δυνατής φωτιάς 
μίαν κατσαρόλαν άνάβαθην με 25 δράμια βούτυρο φρέσκο, ζε
σταίνετε, χύνετε τήν όμελέτταν μέ τό άνάλογον άλας, καί ψή 
νετε έπί σιγανής φωτιάς.

Ό {ΐελέττα u i  κοοιιιινδια

Κόπτετε τά κρομμύδια είς φέταις ψ ιλα ϊς, τά ρίπτετε εις 
μίαν κατσαρόλαν, προσδέσετε τό άνάλογον αλας καί τά βράζετε 
έπί μίαν ώραν με τό άνάλογον νερόν καί βούτυρον. Κατόπιν τά 
καταιβάζετε καί, όταν κρυώσουν, τάνακατεύετε μ ’ αύγά κτυπη- 
μένα, καί κάμνετε τήν όμελέτταν σας.

Ζεσταίνετε 100 δράμια μαμερλάταν μήλων με βανίλιαν 
μετρ ως πηχτήν καί όταν βράση τήν κατεβάζετε καί τήν τοπο
θετείτε πλησίον τής φωτιάς Εν τέταρτον πρό του φαγητού 
ανακατώνετε με την μαμερλάταν εξ ασπράδια αυγών κτυπημένα 
καλώς, χύνετε μέσα εις κασίτσαις, τάς όποιας γεμίξετε κατά 
τά 3]4 καί στελετε εις τον φούρνον. Προσφέρετε ζεστούς.

ΙΙεριΰτέρια  <ίωτ£

Κόπτετε εις όύο έκαστον περιστέρι, κοκκινίζετε τά τεμά
χια μέ βούτυρον, μαϊδανόν ψιλοκομμένον καί τό άνάλογον αλα
τοπίπερο·/· κατόπιν μουσκεύετε μέ ζωμόν κρέατος ή ολίγον 
κρασί καί βράζετε, μέχρις ου δέση ή σάλτσα.

Γ Ν Ω Μ I Κ Α

Η αΰξησις του έθνικοΰ πλούτου σημαίνει οΰδέν άλλο ή με- 
γαλειτεραν ανακούφισιν τών πτω χώ ν, καλλιτέρας μεθόδους ά - 
γωγής καί παιόεύσεως, έλάττωσιν τής πτωχείας, μακροτέραν 
τής κατά μέσον ορόν παράτασιν τοΰ ανθρωπίνου βίου.

Λ. Δέρβν.
Ί ί  εστι πλοΰτος; Γό μέσον, δι ’ ού ό άνθρωπος γίνετα ι έξυ

πνος και πεπαιδευμένος χωρίς νά έχη κουκοΰτσι μυαλό και 
χωρίς ποτε ν ’ άνέγνοισε βιβλίον.

ΖΡ'ίίΑατα είναι καλός υπηρέτης καί κακός κόριος.
Βάχχω r

Τά πλούτη ΰπηρετοϋσι τόν σοφόν καί κυβερνώσι τόν ά - 
νόητον. Βοχΐιζ. '

Ιίλουσιιότεροι τών ανθροιπων είναι ό οικονόμος' πτωχότε
ρος ό φιλάργυρος καί ό άσωτος. Σαμφοΰ .

Τρεις είναι οί αξιόλογοι φίλοι", γραϊα σύζυγος, γέρων, σκύ
λος, τά μετρητά. Φραγχ-Ιΐνος.

Ο θεός είναι τό καλλίτερον καταφύγιον καί μ ετ ’ αυτόν φ ί
λος άγαθός, βιβλίον καλόν. ΒόΧοτ.

“Οστις τηρεί μέτρον κατά τήν έξόδευσιν τών χρημάτων 
τά όποια θησαυρίζει, αύτός έχει τήν καλλιτέραν αρετήν μεταξύ 
τών εύ φρονούντων. Αιότι έάν μέν ήτο δυνατόν νά έγνώριζέ τις 
τό τέλος τής ζωής του, μετά τό όποιον-ήθελε καταβή εις τόν 
άδην, φυσικά ήθελε κάμει περισσοτέραν οικονομίαν διά νά π έ
ραση ολον τόν βίον του καλώς’ τόρα όμως ότε δέν τό γνωρίζει 
δεν έχουσιν οΰτω τά πράγματα. θ ε ο γ η ς .

Ν Ε Α Ι  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Φ ίΝ ί ιο γ ν ω μ ικ ή .  Καλλιτεχνικόν τομίδιον πολυ- 
σέλιδον καί πυκνοτυπωμένον ύπό τόν άνω τίτλον έξεδόθη 
εσχάτως παρά τοΰ νέου έπιστήμονος ίατοοΰ κ. Ζωγρα- 
φίδου. Τό έπιστημονικόν τοΰτο έργον του μετά πολλής 
παρατηρητικότητος καί προσοχής γεγραμμένον είναι dtp ι
στός οιωνός διά τόν νεαρόν κ. Ζωγραφίδην. Έ κ τής άνα- 
γνώσεως αύτοΰ πείθεται ό αναγνώστης ότι ό κ. Ζωγρα- 
φίδης είναι επιστημονική άξια πολλά ύποσ/ομένη έν τω 
μέλλοντι.

Τι'.ΎΟίί, « Ν ο μ ι κ ή ς »


