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Ε Ν  Α β Η Ν Α Ι Σ

Ο ΥΔΕΜ ΙΑ αϊτησις πρός έγγραφήν συνδρομη
τώ ν λαμβάνεται νπ ’ δψιν, έάν δεν συνοδεύεται 
υπό  τοΰ άντιτίμου.
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Α ί συνδρομαι αρχίζουν και λήγουν οίανδήποτε 
εποχην τοϋ έτους.
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Άγγελίαι και Διαφημίσεις Λεπτ. 3 0  6 στίχος 
Καταχωρ. Τραπεζών και

*Εταιριών.....................  Αρ. 1 .— »
Τ ά φιλολογικά δημοσιεύματα καταχωρίζονται 

δωρεάν, μέ την σειράν των, άν έγκρι^ώσιν, καϊ 
έφ* δσον έπαρκεΐ ό χώρος τοΰ φύλλου.

φ  eH  προπληρωμή εΐνε ορος απαραίτητος.
Τά χειρόγραφα δεν ιπιστρεφονται.

Ε Ν Α  Τ Η Ν  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α

Π Ρ Ώ Τ Ο Ι  © Υ Α ^ Ο Ι
Δεν έρρόδισεν ακόμη καλά-καλά ό ροδί

της εις τ ’ αμπέλια, κ’ έφάνησαν οι πρώτοι 
αόριστοι θυμοί της φνσεως. Κάποια Ανη
συχία τοϋ θερμομέτρου, · μερικά σκιρτώ- 
ματα τοϋ ίδρσργί’ρου, δλίγή πάχνη ποϋ 
κατεβαίνει βροδυ-βράδυ θολά από τα υψη, 
αραιά τινάγματα· ποϋ αισθάνεται το δέρμα 
μας την αυγήν, δταν τό φώς αρχίζει νά έρ
χεται πίσω από δίαφαιή παραπετάσματα 
ομίχλης, δλα αυτό μάς είδοποιοΰν δτι έρ
χεται μέ μεγάλα βήματα τό φθινόπωρον.

Ό  καστανάς δεν έτίναξεν ακόμη από την 
γωνίαν τοϋ δρόμου την φαηήν του ποϋ 
είνε 6 ασφαλέστερος χειμωνιάτικος πρόλο
γος. Ά λλα εις τα μανάβικα, μέσα εις με
γάλα καλάθια, ένεφανίσθη ή χλωμή έμμορ- 
φιά τών κυδωνιών. Κίτρινα κίτρινα, δί- 
δοντα κάποιαν έντΰπωσιν παλαιοϋ Βενετι
κού φλουριοϋ ποϋ τό έχουν θαμπώση τά 
χρόνια, φαίνεται ώς νά βρίσκωνται εις κά
ποιαν μυστικήν συνεννόησιν μέ τά ί'ψη. 
Εΐνε αδύνατον να κιτρινίση ένα κυδώνι εις 
τό κλαδί και νά μήν έμφανισθή ταντοχρό- 
νως ένα συννεφάκι εις τά υψη. Ώρισμένως 
ο ουρανός ποϋ εΐνε από πάνω μας δίδει εις 
τήν γην μυστικός διαταγός τάς οποίας δεν 
άκονμε ημείς οί άνθρωποι.

„ ' - *’Έρχεται λοιπόν τό φθινόπωρον γρή
γορα  γρήγορα. Εις τήν εποχήν μας, ποϋ ή 
ταχϋτης έκαμε φανταστικός προόδους, δεν 
ήτο δυι ατόν παρά νά ταχΰνουν τον δρόμον 
των και αί έποχαι τοϋ έτιτυς. Οί μελαγχο- 
λικοί ποιηται τής σχολής, ή όποία διά τήν 
ευτυχίαν τής ανθρωπότητας δεν υπάρχει 
πλέον, έπερίμεναν άλλοτε τον ’Οκτώβριον 
διό ν ’ άρμονίσουν τήν μελαγχολίαν τοϋ 
στίχου μέ τήν μελαγχολίαν ενός συννεφια
σμένου δειλινοϋ.

Τώρα ή αστρονομία μάς πληροφορεί 
δτι ή γή έβαρϋνθη νά περιμένη τόν ή 
μεροδείκτην καί γυρίζει γρηγορώτερα από 
εποχής εις εποχήν καί βιάζεται νά τε
λείωση τά κυνικά καύματα διά νά μάς 
ρίξη εις τήν θλϊψιν ενός φθινοπωρινοΰ 
απογεύματος. Καί οί άνθρωποι ποϋ ά- 
κολουΟοϋμεν πειθήνιοι καί πειθαρχικοί 
τήν φΰσιν τρέχομεν καί ημείς από πίσω 
της, φέροντες μαζή μας τήν ψυχήν μας, 
ανοικτήν εις δλα τά λόγια τής φΰσεως. 

i*
Προχθές τό βράδυ έκαμα ένα περίπατον 

έως τό πάρκον τοϋ Ζαππείου. Ή τ ο  ή ω 
ραία ώρα ποϋ ανάβονται τό φώτα καί απλώ
νονται αί πρώται σκιαί. Τά δένδρα ένηγκα- 
λίζοντο τά φανάρια μέ κάποιαν επιμονήν, 
ώς νά ήθελαν ν ’ απαγορεύσουν είς τό φώς 
νά ταράξη τήν σκοτεινήν γαλήνην τών μι
κρών. δρόμων.

Μερικά! σκιαί έπεονοϋσαν κοντά μου καί 
ένας πάγκος άδειος έφαίνετο ώς νά έπερί- 
μενε εκείνους ποϋ θά έπήγαιναν νά ψιθυ
ρίσουν λόγια μυστικά επάνω του. Καί απέ
ναντι από τόν πάγκον ένας λεπτός φοΐνιξ—

σΰμβολον τών ωραίων πραγμάτων ποϋ δέν 
πεθαίνουν αλλά άναγεννώνται πάντοτε— 
έσκυβε τό κομψόν σώμα ώς νά ήθελε νά 
χαιρετίση τούς γνωρίμους ποϋ επερνοϋσαν.

Είς τήν αριστοκρατικήν έρημίαν τοϋ πάρ
κου, ειδα ακόμη μίαν είδοποίησιν τοϋ φθι
νοπώρου ποϋ έρχεται. Τά φύλλα ποϋ προ 
ολίγων ημερών ήσαν ξηρά ώς νά τά είχαν 
πλησιάση εις κάποιαν φωτιάν, τώρα έτινά- 
ζοντο φρίσσοντα είς τήν αόρατον δροσιάν 
ποϋ κάθεται επάνω των είς λεπτά διαμάν
τια.

Καί μέσα από τά κλαδιά ελαφρός άνε
μος ήρχετο να ένθυμίση δτι από πίσω του 
περιμένει άγριος καί ορμητικός ό βορηάς.

"Ολα περνοϋν αλλά καί δλα ξαναέρχων- 
ται εις αυτόν τόν κόσμον γρήγωρα-γρή- 
γο ρα. Ή  φϋσις μάς απλώνει τώρα τους 
πρώτους θυμούς : Θ άέλθηή εποχή ποϋ θα 
μάς γελάση πάλιν.
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Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Γ Γ Η Λ Η
Β ΑΡ ΙΕΤΕ.— Ττιν Τ ρίτην  άνεβιδάσθη  διά 

π ρ ώ τη ν  φοράν η  ν ω μ ω δ ία  «30,000» τοϋ  
Γάλλου κ ω μ ω διογρά φ ου  Lab'che. κατά τό  
π ρόγραμ μ α . Κ αίτοι δλοι ot fiP ojroiol έπ α ι
ξαν  θαυ μ άσια , καίτοι ή  μ ετάφρασις όφεί- 
λετο είς τή ν  αιένναν τοϋ  κ. Ά ν ν ΐν ο υ , μολα
τ α ύ τ α  τ ό 'έ ρ γ ο ν  δέν ήδυνήθη  νά κρατηΡί?, 
ουδέ έσή δ ί ο συνεχείς έσ π ίρ α ς . Τ ήν Τε
τά ρτη ν  ό περίφη μος Ά ρ σ έ ν  Λ ου π έν . Τήν 
Π ίμ π τη ν  τό Γ αϊδούρι τοϋ  Μ πουρχντάν, I !α- 
ρασκευή  κ α ί Σ ά β β α το ν  Λ Ά Θ ή να  μ ο ς  τοϋ 
φίλου κ. '  σ ιανδω νή ,Κ υ ριακ ή ν  διά δεκάτην 
εκ τη ν  φοράν ό « ’Έ ρ ω ς  άγρυπ νεΐ» καί Δευ
τέρα ν  διά  στρώτην φοράν τά  «Συ ναλλάγ
μ α τ α »  τοϋ  κ. Γ ο ρ ιώ τη . Περί -ο ϋ ίρ γ ο υ  τού 
του  είς τό τχροσεχές.

ΝΕΑ ΣΚ Η Ν Η .— Ή ρχισαν  μέ τά  «Χ ά π ια  
τοϋ  Η ρακλή.» τή ν  Τ ρίτην  καί έξηκ ολού - 
θησαν ν ά  τά  έπ αναλαμ βάνου ν  μέχρι τοϋ  
Σ α66άτου , όπ ό τε  έδόθηΰαν διά  π ρώ τη ν  
φοράν τά  Νέα ΙΙαναθήναια  τοϋ  κ. Ά ν ν ίν ο υ  
καί Τ σοκ οπ ού λου  μέ εντελώς νέας σκηνάς 
καί άσμ α τα . Κ υριακήν κάί Δευτέραν έπ α - 
νελήφθηΟαν έν μεγάλη Ουρρσφ κ όσμ ου . ΙΙε- 
ριττόν  νά προσθέσω μεν  δτι τή ν  μεγαλη- 
τέραν  επ ιτυ χ ία ν  ηρεν καί πάλιν  ή  Δίς Μ. 
Κ οτοπ ού λη .

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Ν ·— Τ ήν Τ ρίτη ν  διά π ρ ώ 
τη ν  φοράν οί Σ ατανάδες τοϋ  κ. Γ . Ά σ π ρ έα . 
έπαν<:λήφΟησαν_δέ συνεχώς κ α θ ’ δλην τίιν 
εβδομ ά δα .

Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ .— Τό ύ π ό  τή ν  διεύθυνσιν 
το ϋ  κ. Λ αυ ράγκ α  'Ε λληνικόν Μ ελόδραμα 
βδω κε τή ν  Τ ρίτην καί Τετάρτην  τήν  Μ ποέμ 
μέ π ολλή ν  επ ιτυ χ ία ν  καί Π έμ πτην τήν  
Τ όσκαν.

Ο Υ ΔΕ Μ ΙΑ  άπόδειξις συνδρομής ή άλλη 
εισπραξις πληρωμής εινε ισχυρά, εάν δέν 
φέρτ] τήν υπογραφήν τοΰ Διευθυντοΰ καί 
τήν σφραγίδα τοΰ φΰλλου.

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ Σ£ ΠΕΜΠΤΗ

ΤΑ ΚΓΡΙΩΤΕΡΑ Σ ΪΙΒ Α Η Τ Α

Προηγούμενα φύλλα τής «Δάφνης» 
ενρίπκονται είς τά γραφεία, καϋώς καϊ 
είς όλα τά κιόσκια, δπον πωλοΰνται 
εφημερίδες.

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Α .— Ε ντός τής έβδομάδος 
θ ’ άρχίση είς τήν οδόν Σταδίου ή κανονική 
λειτουργία τών ήλεκτροκινήτων τράμ. Δ ό 
κιμα! επιτυχείς έγιναν είς ολην τήν γραμ
μήν Όμονοίας— Άγγλικανικής εκκλησίας.

* Λίαν προσεχώς θό γίνουν ασκήσεις πυ- 
ροβολικοΰ τών έφεδρων ένταίθα. Οί στρα
τιωτικοί ακόλουθοι τής Γαλλίας καί Τουρ
κίας έζήτησαν τήν άδειαν νά τάς παρακο- 
λουθήσωσι. Εννοείται δτι ό υπουργός κ. 
Λαπαθιώτης διέταξε νά τους παρασχεθή 
πάσα ευκολία.

* Εις τόν δρμον τοϋ Φαλήρου, εκτός τών 
ήδη ναυλοχοΰντων ’Αγγλικών πλοίων,, θά 
καταπλεΰση εντός ολίγου καί άλλη ’Αγγλική 
μοίρα καθώς καί Αυστριακός στόλος εκ 
πέντε πλοίων. Επίσης κατέπλευσαν καί δυο 
Ρωσσικά.

* Εΰρισκόμεθα πρός τό παρόν έν πλήρη 
πολιτική γαλήνη. Καί τά πολιτικό κόμματα 
καί οί αξιωματικοί εφησυχάζουν. Ό λοι πε
ριμένουν τήν έναρξιν τών εργασιών τής 
Βουλής μέ τήν πεποίθησιν δτι εκ τής συγ- 
κλήσεώς της πολλά θ ό  προκΰψωσι.

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Α .— Καί οί φίλοι μας οί 
Τοΰρκοι έχουν τήν στιγμήν αυτήν υπουρ
γικήν κρίσιν, ή όποία άγνωστον ακόμη αν 
θ ό  καταλήξη καί εις παραίτησιν τοϋ Με
γάλου Βεζΰρου Χιλμή πασσά.

* Ό  ’Αμερικανός ιατρός έξερευνητής 
Κούκ άφίκετο εις Κοπεγχάγην γενόμενος 
δεκτός ένθουσιωδώς υπό τοϋ Βασιλέως, 
τών ΙΙριγκήπων καί τών μελών τής Γεω 
γραφικής Εταιρίας.

'Ως γνωστόν, ό Δρ Κούκ εινε ό έξερευ- 
νήσας τελευταίως τόν Βόρειον ΙΙόλον, κα- 
τορθώσας μάλιστα, κατά τάς διηγήσεις του, 
νά φθάση εις τό άκρότατον ΙΙολικόν ση
μείο ν.

* 'Ολόκληρος σχεδόν ό Ευρωπαϊκός Τύ
πος σχολιάζων τό τελευταίως έκραγέν κίνημα 
τών αξιωματικών μας, τοϋ αποδίδει άντι- 
δυναστικόν χαρακτήρα. Είναι ευτύχημα δ μωα 
δτι εύρέθησαν καί ξέναι τινές εφημερίδες, 
έλάχισται δυστυχώς, αί όποΐαι μόναι έκριναν 
εΰνοϊκώς τό κίνημα καί τό έχαρακτήρισαν 
όρθώς. Τ*

 ------

ΑΠ ’ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΣΟΥ

\4-ιο την ώμορψάδα οον 
τά ρόδα ας πάρουν χρώμα 
Για να γενοϋν πιό κόκκινα 
καί πιό δροσάτα ακόμα

U
Ά.~τ’ ιή λαλιά σου ά ; πάρουνε 
γλνκειά λαλιά ζάηδόνια 
γιά νά λαλοϋν γλυκύτερα 
Σ ’ τής λεμονιάς τά κλώνια. -

U  £*
Μονάχα άπ’ τήν αγάπην σου « 
κανέιας νά μήν πάογ] \·
και οτόν (huv τόν ιδιονε 
δεν κάνω αυτήν τήν χάρι.

I . Φ. Δαζόπονλος

Σ Π Υ Ρ Ο Υ  Κ. Τ Ρ ΙΚ Ο Υ Π Η

ρ Ο Δ Ο Φ Τ Α Λ ^  Η  7^ Γ Κ 7^ € ) Ι 7^ ; . . ·
ια»Πριν ή άρχίσωμεν δημοσιεΰοντες τά|«Ροδόφυλλα ή Ά γκάθ — 

τοϋ κ. Σ  πυρ ου Κ. Τρικούπη, δέν κρίνομεν περιττόν νά προτάξωμεν 
μερικάς κρίσεις τών έφημερίδα)ν καί τών θεατρικών κριτικών διά 
τό έργον τοΰτο.

Άρχόμεθα σήμερον μέ ένα άρθρον τοϋ κ. Γρηγορίου Ξενοποΰ- 
λου, δημοσιευθέν εις τάς «Α θήνας» τής 2δ Σεπτεμβρίου παρελ
θόντος έτους, δΰο ημέρας μετά τήν πρώτην παράστασιν τοΰ δρα- 
ματίου είς τό «Πανελλήνιον» θέατρον. Ν.

Π Ω Ϊ  Α Ρ Χ Ι Ζ Ο Υ Ν . . .

Θά μοί έπιτρέψητε νά σας δ'.ηγηθώ μίαν ώραίαν 
Ιστορίαν, ή δποία γ,ίύνατο νά ε/jg τόν -ίτλον 
«Βρέχει!».

Πρό Ιπτά ή οκτώ έτδν, μία κόρη τών ’Αθηνών, 
δχι πολύ πλούσια, ήγαπατο καί έζητείτο συγχρό- 
νω; άπό δίο : από ϊνα νέον αξιωματικόν, καί άπό 
i'/a ακόμη νεώτερον δικηγόρον χωρίς πελατείαν.

Ή κόρη εκλινε πρός τον δικηγόρον. Είχε μάλι
στα μ^ζη του καί Ιν μικρόν είδύλλιον είς τά Φά· 
λήρον, — κάποιον φιλί, μέσα είς κάποιαν βάρκαν, 
κάποιαν νύκτα φεγγαρόφωτον, κ.τ.λ. Οί γονείς ό
μως, κρίνοντες, δν. δ δικηγόρος δέν θά είχε μέλ
λον, διέκοψαν τά είδύλλιον καί δπάνδρευσαν τήν 
κόρην των, σχεδόν διά τής βία;, μέ τόν πλήρη μέλ
λοντος αξιωματικόν.

Ά λ λ ’ δ άξ'.ωματ·.κός ήτο τίμιος καί κακότιιχος. | 
'Ολίγον μετά τόν γάμον του, είς τά βιβλία του πα- 
ρουσιάσθη λάθος καί είς τά ταμείον του έλλειμμα. 
Ά λλος είχε κλέψει καί ή ευθύνη έπιπτεν επάνω 
του. Έδικάσθη καί ήθωώθη κατά πλειονοψηφίαν. 
"Ηναγκάσθη δμως νά πληρώση καί νά παραιτήθη 
άπό τόν στρατόν. ’Ιδιώτη; καί κατεστραμμένος, έ- 
πήρε τότε τήν γυναΐκά του καί κατέφυγεν είς μίαν 
έπαρχίαν. Ιίαί διά νά ζή, μετριώτατα πλέον, ί.νε- 
δυμήθη τά παρημελημένον του ταλέντο κ ’ Ικαμνε 
τόν ζωγράφον.

Ά λ λ ’ ένφ τά μέλλον τοδ άξιωματικοΰ έκλείετο 
τόσον άποτόμως, δ δικηγόρος απεναντίας ανέβαινε 
μέ άλματα. Αύτάς είχΐ μέσα του τά ϊχιμόνιον τής 
προόδου, τά δποϊον οί τυφλοί γονείς δέν ήμπόρεσαν 
τότε νά διακρίνουν. Είς τό δ.άστημα τών όκτό) έ. 
τών, άπό τοΰ ειδυλλίου, δ αφανή; δικηγορίσκος εί- 
χεν αποκτήσει δίομα, πελατείαν, περιουσίαν καί. .  . 
κόμμα. Έξελέ/θη βουλευτής, διέπρεψεν είς τήν 
Βουλήν καί σήμερον είνε ύποψήφιος υπουργός.

Μία σύμπτωσις—Ικλογική περιοδεία υποθέτω,— 
τόν φέρει είς τήν έπαρχιακήν πόλιν, όπου μέ τόν 
άνδρα της ή ’ Εκείνη του. Καί μία άλλη σύμπτωσις, 
ίσως προητοιμασμένη, τφ έπ:τρέπει νά τήν έπισκε- 
φθή κατ’ οίκον καί νά συνομιλήσω μαζή της ιδιαι
τέρως.

Δ'ιότι δ δικηγόρος δέν είχε λησμονήσει τό είδύλ- 
λιον τοϋ Φαλήρου. Ό  νεανικός του Ιρως ήτο βαθύς 
καί σταθερός. Τήν άγαπφ ακόμη τήν ώραίαν του, 
καί μανθάνων τήν θέσιν της, καί μανθάνων τήν 
δυστυχίαν της, ελ π ίζε ι.. .

Άλλά κ’ έκείνη δέν έχει λησμονήσει τήν πρώτην 
της άγάπην. Ή  ήδονή τοΰ φευγαλέου φιλήματος 
μέσα είς τήν βάρκαν, όκτώ χρόνια τώρα, διετηρεΐτο

<ΒΚ5>
Ψ Ψ

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ζ Ω Η

— Ή  φιλολογική μας κίνησις δέν ήτο καί τόσον 
ζωηρή αύτές τής ήμέρες μέ τά πολιτικά άνακατεύ- 
ματα καί τής τελευταίε; έ-αναστατικέ; φασαρίες.

—  "Αν καί ή φιλολογία έπαιξε καί κι’ αΰτή τά 
μέρος της σ’ αυτά.

— Τό κίνημα αϋτό μά; έκαμε νά ίδοδμε καί ποιη- 
τάς έπαναστάτας στο Γουδί.

— Μέσα σ' αυτούς ξεχωρίζει μέ τό γιγάντιο πα
ράστημά του δ κ. Πανάς.

— Ποΰ πήγε καί στό έπαναστατικά στρατόπεδο, 
όπου ένοπλος απήγγειλε ένα άστραποβροντεράν αύ- 
τοσχέδιο ποίημά του.

— Τά ποίημα αύτό τώβγαλε καί σέ φυλλάδιο 
κατόπιν.

— Οί ταραχές εσταμάτησαν καί τά νέα θεατρικά 
έργα άπά τά θέατρα.

— Κανένα νέο πρωτότυπο δέν έφάνηκε.
— Μόνο ή «ΆΘήνα μας» τοΰ κ. £πανδωνή, ποΰ 

είναι πολιτική καί όχι φιλολογική έργασία.
— Ό  2ταμ. Σταμ. έγραψε στήν «Άκρόπολι» 

πολλά καλά λόγια γιά τά δραματάκι τοΰ κ. Ταγκό- 
πουλου «στήν όξώπορτα».

— Λόγια όμως, μόνο λόγια.

ακόμη είς τά στόμα της. Ποτέ άλλως τε δέν είχεν 
αίσθανθή διά τόν άνδρα τη; άγάπην άληθινήν. Τόν 
έπήρε, διότι τόν ήθελαν οί γονείς τη;, .έζη μαζή 
του, διότι τόν επήρε, καί τφ έμενε πιστή, διότι ήτο 
τιμία. Χωρίς όνειρα, χωρίς κάν παιδιά, εί; τήν έ
παρχίαν ή ’ Αθηναία έπληττε θανασίμως. Ή  άπλή, 
ή πεζή έκτίμησις, ή στοργή ίσως ποΰ έτρεφε πρός 
τάν άνδρα τκ̂ ς, δεν ήτο ικανή νά γέμιση τήν ψυχήν 
τής. Κ’ εΰρισκεν όλίγην παρηγορίαν εί; τήν άνά- 
γνωσιν ώραΐων βιβλίων καί είς τήν γλυκύπικρον ά- 
νοίμνησιν τοϋ έρωτικοϋ της Φαλήρου. . .

Είς τοιαύτην ψυχολογικήν κατάστασιν τήν εΰρι- 
σκεν ή έπίσκεψις τοΰ παλαιοΰ έραστοΰ. Ή ήμέρα 
έκείνη ήτο βροχερά. Τά σύννεφα διεσχίζοντο κά
που-κάπου κ’ έλαμπεν δ ήλιος- άλλ’ έπυκνοΰντο 
καί ήρχιζεν έκ νέου ή βροχή. Είς. τήν φύσιν συνε- 
κροτεΐτο ώ ; μία πάλη Πότε έφαίνετο, δτι θά αί- 
θρίαζεν δριστικώς καί πότε, δτι ή κακοκαιρία θά 
παρετείνετο έπί ήμερόνυκτα. . .

Ή  συνέντευξίς των εΐνε μακρά, πολύτροπος καί 
αγωνιώδης.

Εκείνος τήν άναγκάζει νά δμολογήση. δτι δέν 
είνε ευτυχής μέ τόν άνδρα της, τήν διαβεβαιώνει, 
ότι έξακολοαθεί νά τήν άγαπά μέ τήν πρώτην ά 
γάπην, τήν Ικετεύει νά τάν άκολουθήση πρός τήν 
ευτυχίαν, καί τής anocttcj τήν ύπόσχεσιν, δτι είς 
τάς πέντε τά βράδυ θά είνε είς τάν σταθμόν, S’-ά νά 
φύγουν μαζή.

— θά σέ περιμένω έκεί.
— θά έλθω.

•ί+ΐ·
Ά λλ ’ ή δπόσχεσις έδόθη πρά τής δριστικής άπο- 

φάσεως Ή  τιμία γυναίκα παλαίει,κυμαίνεται άκόμη. 
Τήν έλκύουν τά ροδόφνλλα, άλλά νομίζει δτι τό 
καθήκον της είνε νά μείνη.μέ τάγκά&ια. Δυπείται 
τάν άνδρα της, φοβείται τήν κοινωνίαν, τρέμει τό 
σκάνδαλον, δλα τής φαίνονται σκοτεινά δπως ή 
βροχερά ήμέρα...

Άλλά μίαν στιγμήν αναφαίνεται δ ήλιος. Είνε τό 
φως, ή χαρά, ή έλπίς, τά θάρρος. Καί τά άποφασί- 
ζε ι: θά φύγη ! Ή  πέμπτη ώρα πλησιάζει. Πηγαίνει 
νά έτοιμασθή, καί έπιστρέφων δ σύζυγός της ανύπο
πτος, τήν εδρίσκει μέ τά καπέλλον.

— Πάλι γιά έξω ;
— Ναι, θά πάω λίγο στά μαγαζειά.
— Μά βρέχει.
— Βρέχει ; ! . .
Έντρομος, πλησιάζει είς τό παράθυρον. Ώ  θεέ 

μου, τί μαυρίλα, τί βροχή, κατακλυσμός !... Τά σύν
νεφα πυργοΰνται τώρα πελώρια ώς βουνά καί ατε
λείωτα. Ό  καιρός έχάλασεν δριστικώς. Ποιος ή- 
ξεύρει ώ ; πότε θά βρέχη.

— Δίαν προσεχώς άγγέλεται δτι θά έκδοθή καί 
άλλη νέα ποιητική συλλογή.

— Οί «Φωσφορισμοί» τοϋ διακεκριμένου οφθαλ
μιάτρου κ. Δημ. Γολέμη.

— Ό  κ. Γολέμης θά παρουσιασθή γιά πρώτη 
φορά μέ τήν ποιητικήν του όπόστασϊ).

— Έν τούτοις ξεύρομεν ότι, είς κριτικάς τάς 
δποίας γνωστοί ^γιοι έγραψαν πρίν τής έκδόσεω; 
τών ποιημάτων, δ κ. Γολέμης ονομάζεται «σοφάς 
λογοτέχνης».

— Αύτήν τή βδομάδα ξαναρχίζει καί ή έκδοσις 
τοΰ «Νουμά».

— Έτελείωσεν δ μήνα; τής διακοπής του.
— Στό θέατρον «Άθήναιον» άνηγγέλθη ότι θά 

έπαίζετο τό ώραίο ιστορικό έργο τοδ κ. Μάκη 
Αθανασίου «Ίουδήθ».

—  Τώρα δμως μαθαίνουμε ότι δ κ. ’Αθανασίου 
άπέσυρε τά έργον του άπό τά θέατρον αύτό.

— Ό  λόγος δέ είναι, δτι τά έργον αύτό απαιτεί 
σκηνικά πολυτελή.

— Στά έξοδα τών δποίων δέν είμποροϋσε νά δπο- 
δληθή δ θίασος αύιός.

— Ό  κ. Ναπολέων Λ. Ααπαθιώτης μάς παρου
σίασε στό «Νέον Άστυ» τάς έντυπώσεις του σάν 
έγίνηκεν δ πατέρας του Υπουργός.

— Πρωτότυπο πραγματάκι.
— Έχει δμως δυό άναποδιές.
— Πρώτη: Τελειώνει μ’ ένα καλαμποδρι απαίσιο.
— Καί δεύτερη. Αΰτή τή φορά ποΰ θέλε. νά 

γένη δημοτικός δέν γράφει δημοτικά (γιά νά τοδ 
κλέψουμε τό καλαμπούρι! ). Φώτος

Τό άπελπιστικάν θέαμα παραλύει τό θάρρος τής 
γυναικός καί ή άπόφασίς τις κλονίζεται, θά έλεγες, 
δτι άπό τά πα ράθυρον έκείνο βλέπει τήν μοίράν 
της, ή δποία τήο φράττει καί πάλιν τόν δρόμον τής 
εύτυχία;. Οί φόβοι της καί αί τύψεις της άναγεν- 
νώνται, τά φάσμα τοδ σκανδάλου άρθοϋται ένώπιόν 
τη;. Όχι, δέν θά φύγη ! ..

’ Λργά-άργά απομακρύνεται άλγεινώς άπό τό πα
ράθυρον, καί σχεδόν μηχανικώς βίάζει τό καπέλ
λον τη;.

— Τά μετάνοιωσες ;
— θά μείνω. Βοέχει πολύ.

•5*3
θά νομίζετε τώρα, σχηματίζω, δτι σας διηγήθην 

έπί τό ποιητικώτερον καμμίαν ιστορίαν άπό τήν 
ζωήν, ή δτι σάς έκαμα περίληψιν κανενός ξένου μυ
θιστορήματος «μετενεχθέντος είς τά καθ’ ήμάς».

Τίποτε ! Ή  Ιστορία μου είνε άπλούστατα τό μο- 
νόπρακτον δραμάτιον νεαρωτάτου Έλληνος συγ- 
γραφέως, τά δποϊον έπαίχθη μίαν καί μόνην φοράν, 
κατά τό τέλος τής γονίμου αυτής περιόδου, είς τά 
θέατρον τής Κυβέλης !

θά τά έμαντεύατε ποτέ; ’Επεριμένατε τόσην εύ- 
μορφιάν, άλήθειαν, ψυχολογίαν, λεπτότητα, πρωτο
τυπίαν, ποίησιν καί πραγματικότητα, άπά τό 'έρ
γον ένάς νέου μόλις εικοσαετούς, έμφανιζομένου διά 
πρώτην φοράν; .

’ Εγώ, τό δμολογώ, δέν έπερίμενα ποτέ άπά πρω- 
τόπειρον συγγραφέα,οίος δ κ. Σπϋρος Κ. Τρικον- 
πης, μίαν δπόθεσιν τόσφ τελείαν,τήν δποίαν, πιστεύ- 
σατέ με,θά έζήλευε καί δ πλέον έμπειρος.Άποκλείε- 
ταιδέ καί πάσα ιδέα δτι πιθανόν νά τήν έδανείσθη,διά 
τάν άπλούστατον λόγον δτι δέν υπάρχει πουθενά. 
Τούλάχιστον έγώ δέν ήξεύρω καμμίαν ποδ νά τής 
δμοιάζη... καταπληκτικού. Ά λ λ ω ς  τε ή ειλικρί
νεια έφάνη καί άπά τά γράψιμον. Γράψιμον αρχα
ρίου’, δχι βέβαια κακόν, άλλ’ ούτε καί πολύ καλόν. 
’ Εάν ή ΰπόθεσις αυτή ήτο γραμμένη έντελώς δπως 
έπρεπε, θά εϊχομεν εν μικρόν αριστούργημα.

Τώρα δέν έχομεν παρά τόν σκελετόν του. Άδιά- 
φορον ! Ίδήτε πώς άρχίζουν σήμερον οί νέοι, καί 
συλλογισθήτε πώς ήρχιζαν οί παλαιοί... Μόνον άπά 
αύτό, δέν έχει κανείς τά δικαίωμα νά έξαγάγη τά 
πλέον αίσιόδοξον συμπέρασμα διά τό μέλλον ;

Έ , φίλτατοι συνάδελφοι καί... συνομίληκοι ! Δέν 
νομίζετε δτι είνε ώρα νά παραμερίσωμεν δλίγον καί 
νά χαιρετίσωμε στρατιωτικώς;

Περν^ ή νεότης, τά μέλλον, ή πρόοδος. Άκόμη 
μίαν φοράν, καί τώρα, καί πάντοτε, καί είς τους 
αιώνας : Τόπον είς τονς νέους !

ΓΡΗ Γ0ΡΙ0Σ ΞΕΝΟΠΟΤΛΟΣ

Γ Λ Α Υ Κ Ε Σ  Κ Α Ι  Χ Ε Λ Ι Δ Ο Ν Ε Σ
T I T T A P J I A

III

”Ω Ταανία τοϋ "Οβερων 
c Ο Στίμων εΐμ’ έγώ 
Μες στά γλυκά μάγια βαρρω 
Τοϋ ϋερινοΰ τον ονείρου—
Και μάγαπΰς— κα'ι σαγατιώ—
Σά νά το αντο 
Μιά Μοίρα πάλι μάγιοσα !
Μια Μοϋσα τοϋ Σαικοπήρου.. .
Θενά λνϋονν τά μάγί αυτά ξανά—  
Και !)άγαττήσΐ]ς
Τον άρχοντα τό βασιλιά τό μορψονειό 
Και ον !
Μά αυτός— οτόν κόσμο σέ ζψ α—  
Κέγώ— μη λησμόνησες !
Σε γύρευα στον ουρανό—
Και σετνχα στη γή. . .

ΑΧ. ΝΕΗΣ

Ό  έρως καταγωγήν δεν έχει, έχει όμως δύναμιν. 
Βόλος Μπ.
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Αυτή είνε ή έρώτησις τοϋ μεγάλου Δημοψηφίσματος το όποιον προκηρύσσει ή «Δάφνη», καί. εις δ καλούνται 
ν ’ απαντήσουν όλοι ανεξαιρέτως οί άναγνώσται της.

Πρόκειται δι’ αύτοΰ να φανή τίνες έξ όλων των Ελλήνων ποιητών τών άναφανέντων από τής Έπαναστάσεως 
μέχρι σήμερον, προτιμώνται καί έκτιμώνται περισσότερον από τούς συμπατρκότας των.

Σκοπόν εχει ό διαγωνισμός μας νά ένισχύση τήν αγάπην προς τήν νεωτέραν φιλολογίαν μας, παρακινών οπωσ
δήποτε όσους θά λάβουν μέρος νά ρίξουν τούλάχιστον ενα βλέμμα είς τά έ'ργα τών .καλλίτερων συγγραφέων κα'ι 
ποιητών μας.

Ο Ρ Ο Ι  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ

"Ολοι οί άναγνώσται τής «Δάφνης.» δΰνανται νά λάβουν μέρος εις τό Δημοψήφισμα αύτό. Θά υποδείξουν δέ Τ Ρ Ε ΙΣ  'Έλληνας συγ
γραφείς ή ποιητάς, κατά τάξιν προτιμήσεως.

Βραβεία ορίζονται τά έξης : Είς τούς δέκα (10) πρώτους οϊτινες -θά ψηφίσουν τους τρεις ποιητάς, τούς ως καλλίτερους υπό τοϋ Δη
μοψηφίσματος ύποδειχθησο μένους -θά σταλούν ώς δώρα εργα τών ποιητών αυτών, θά δημοσιευθη δέ καί ή είκών των.

Είς τούς δέκα (10) επομένους θά σταλη ή «Δάφνη» επί ολόκληρον έτος δωρεάν.
Ό σ ο ι  θά  λάβουν μέρος είς τό Δημοψήφισμα παρακαλοΰνται ΝΑ ΜΗ ΕΣΩΚΛΕΙΣΟΥΝ είς τάς απαντήσεις των δεκάλεπτον γραμ- 

ματόσημον ως έγένετο μέχρι τοϋδε. 'Απλώς καί μόνον θά άποκόψουν τό είς άλλην στήλην ευρισκόμενον καί διά τό Δημοψήφισμα αυτό 
είδικώς προορισμένον τεμάχιον χάρτου, καί θά  τό συναποστείλουν.

Τελευταία προθεσμία διά τό Δημοψήφισμα αυτό ορίζεται ή 1 ’Οκτωβρίου.

Τ Α  ΕΘΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

“ Ο Ι  Μ Υ Θ Ο Ι , ,
ΓΠΟ Ε Π Α Μ Ε ΙΝ Ω Ν ΔΑ  ΠΑΓΊ ΑΜ ΙΧΑΗ Α

«Λεν είνε λυπηρόν νά μένω μεν 
ξένοι τον πολιτιμοτάτον τούτον θ η 
σαυρόν και ώς άσωτοι νίο'ι νά άφί- 
νωμεν νά καταοτρέφηται ή προγο
νική αντη κληρονομιά;»

‘Υπέροχον είς τήν συντομίαν καί τήν περιεκτι
κότητα του, έξεδόθη ιόν τελευταΐον αύτόν καιρόν 
ενα βιβλιαράκι, *01 μΰθοι» ■ τοΰ διδασκάλου μου 
κ. Επαμεινώνδα Παπαμιχαήλ. Ό  εθνικός αύιός 
απόστολοί, τοΰ όποιου είμαι υπερήφανος ότι 
υπήρξα μαθητής στήν μικρή μου πατρίδα, άπο- 
δεικνύει μέ τό βιβλίο του δτι τό νεολληνιχόν πα
ραμύθι είνε τέκνον τοΰ αρχαίου έλληνικοΰ μύθου. 
Ζητεί νά έμπνευση στόν αναγνώστη τήν υπερη
φάνεια ότι τό "Εθνος εχει τέτοιες υπέροχες πα
ραδόσεις, υπέρτερες άπό τής παραδόσεις τών 
άλλων λαών, δείγμα πώς ή Ελληνική φυλή στής 
ρίζες της εξακολουθεί νά μένη πάντα μιά μονα
δική φυλή. Καί παροτρύνει τούς νεοέλληνας έρ- 
γάτας τών γραμμάτων νά φροντίσουν, ένόσφ δέν 
είνε άργά ακόμη, νά μαζέψουν τόν θησαυρό τών 
νεοελληνικών παραμυθιών καί παραδόσεων, ποΰ 
μέρα τήν ημέρα μέ τήν εισβολή τοΰ Φραγγοπο- 
λισμοΰ κινδυνεύουν νά καταστραφοΰν καί νά λη
σμονηθούν. Καί λέγει ό κ. Παπαμιχαήλ: «Δέν 
είνε δυνατόν νά άποκτήσωμεν νέαν ελληνικήν τέ
χνην καί φιλολογίαν, αν δέν άλλάξωμεν καί σπου- 
δάσωμεν τούς νεοελληνικούς μύθους, καταρτίζον- 
τες πλήρη νεοελληνικήν μυθολογίαν, ήτις, ώς εΐ- 
πομεν, είνε αυτή ή αρχαία κτλ.» Καί λέγει πλήρη, 
διότι εύρέθηκε εως τώρα ενας, ό Νικόλαος Πο
λίτης, μόνος αυτός, νά άναλάβη τό κολλοσσιαΐον 
έργο τής συλλογής τών νεοελληνικών πυραμυ- 
θιών καί θρύλων. ’Αλλά τό έργον του, όπως ομο
λογεί κι’ ό ίδιος ό χαλκέντερος εργάτης, δέν 
είνε, οΰτε ήτο δυνατόν νά είνε τέλειον. Δι’ αυτό ό 
κ. Παπαμιχαήλ προτείνει σιούς συναδέλφους του 
δημοδιδασκάλους νά συντελέσουν κι’ αύτοί στήν 
άνέγερσι τοΰ ωραίου οικοδομήματος. Καί γρά
φει : «Έ κ  τών ήμετέρων πάντων καταλληλότε
ροι διά τήν περισυλλογήν είνε οί δημοδιδάσκα
λοι, ώς παρόντες είς πάσας τάς ελληνικάς γω 
νίας, ώ ς τέκνα προερχόμενα έκ τών σπλάγχνων 
τοΰ λαοΰ καί ώς άναστρεφόμενοι καθ’ ημέραν 
μετ’ αϋιοΰ».

Μέ σαφήνεια θαυμαστή καί απλότητα εκφρά
σεων κι’ επιχειρημάτων μάς πείθει ό συγγρα- 
φεΰς περί τής έξοχου σπουδαιότητος τών μύθων 
διά τήν ’Εθνικήν μας ιστορίαν. Είνε τά νεοελλη
νικά παραμύθια (ή όμοιότης των μέ τούς αρ

χαίους μύθους) ενας δυνατός μπάτσος στήν κα
κόβουλη θεωρία τοΰ Φαλμεράϋερ (Βλέπε Μέν- 
δελσων Βαρθόλδη, 'Ιστορία τής 'Ελληνικής Έ 
παναστάσεως, τόμος Α'.). Καί προχωρώντας ό 
συγγραφεύς μάς δείχνει τήν βαθύτητα τής όμοιό· 
τητος τοΰ νεοελληνικού παραμυθιοΰ μέ τόν άρ- 
χαΐον μΰθον, μέ ακαταμάχητα επιχειρήματα καί 
παραδείγματα. Οί νέοι έλληνες, απαράλλακτα 
δπως οί αρχαίοι, λατρεύουν καί προσωποποιούν 
τήν Φύσιν καί τάς δυνάμεις της. Αί Δρυάδες καί 
αί Ναϊάδες, οί Σάτυροι καί ό ΙΙάν δέν έπέθαναν 
γιά τήν ελληνική ψυχή τήν σημερινή. Ζοΰν στά 
νεοελληνικά παραμύθια μέ τής Νεράιδες καί τής 
Ξωθιές, μέ τά Στοιχειά καί τούς Καλικατζάρους 
τών παραδόσεων μας, επίσης ωραίων δπιος καί 
XI αρχαίες. Τό νεώτερο παραμΰθι, τοΰ άηδονιοΰ 
καί τοΰ χελιδονιοΰ μήπως δέν είνε ό αρχαίος μύ
θος τής Φιλομήλας ; Μήπως ή τρεις Μοίρες, ή 
Κλωθώ, ή Λάχεσις καί ή Ά τροπ ος δέν ζοΰν στάς 
σημερινάς παραδόσεις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ ; Τί 
σημαίνει αν έχασαν τά ονόματα τους ; Ή  νεοελ
ληνικές κηδείες, πρό πάντων όπως γίνονται σέ 
μερικά χοιριά, δέν είνε αληθινά αντίγραφα τών 
ζωγραφιών νεκρικών πομπών, ποΰ σώζονται στά 
άρχαϊα αγγεία ;

Τό βιβλίον τοΰ κ. Παπαμιχαήλ δέν αφήνει 
στόν αναγνώστη καμμίαν αμφιβολία μιλώντας γιά 
τό ζήτημα αύτό

"Επειτα ό συγγραφεύς μιλεΐ γιά τήν παιδαγω
γική σπουδαιότητα τών παραμυθιών μας, κατα- 
φέρεται κατά τών συγγραφέων αναγνωσματα
ρίων γιά τά Σχολεία, ποΰ μετεχειρίσθησαν μύ
θους τών βορείων λαών, έν φ  έμεΐς εχομε θη 
σαυρό παραμυθιών αρχαίων καί νέων γιά τά 
παιδιά μας. ’Ακολούθως έξειάζει τό ζήτημα 
άναφέρων τής γνώμες τών μεγαλειτέρων Γερμα
νών παιδαγωγών, τοΰ Grube, τοΰ H u go W eber 
καί άλλων άντιφρονούντων, καί καταλήγει σέ 
ωραιότατα συμπεράσματα, έκθέτων τής ίδικές 
του γνώμες. Καί τελειώνει τό άξιόλογο βιβλίο 
του ό αγαπημένος μου δάσκαλος μέ τ’ ακόλουθα : 
«Ε νώσατε τό άρχαΐον πνεύμα μετά τοΰ νέου, 
κρατύνατε τήν χρυσήν νεολαίαν έν αύτοΐς καί 
οΰτω ταχέως θέλει τεθή ή ελληνική φυλή είς 
τήν όδόν τοϋ άληθοϋς αύιής προορισμού».

"Ηθελα στό τέλος τής μικρής αύτής άναλύσεως 
τοΰ έργου νά σκιαγραφήσω μέ δύο γραμμές τόν 
εργάτη. Ό  κ. ’Επαμεινώνδας, δημοδιδάσκαλος 
είς τό Παλαιοχώριον τής ’Αρκαδίας, είνε μία 
φυσιογνωμία αξιόλογη καί εξαιρετική. Δημιούρ
γημα τοΰ έαυιοΰ του, τελείως αύτοδίδακτος. 
Γλωσσομαθής χάρις στής ιδιαίτερες μελέτες του 
καί τήν έκτακτην ευφυΐα του. Παιδαγωγός, ό 
όλιγώτερον γνωστός, αλλά ό καλλίτερος ίσως 
άπ’ ολους τούς επισήμους παιδαγωγούς μας.

Ή ταν  νεαρώτατος, δίχως μουστάκι ακόμα, 
όταν τόν είχα 'δάσκαλο στήν πατρίδα μου Λεω-

νίδιον. Καί τόν θυμοΰμαι, σαν νάνε τώρα, κον
τούτσικο, μέ τήν ώραία φωτεινή καί παιδίστικη 
μορφή του, μέ τό γλυκύτερο χαμόγελο στά χείλη, 
νά κρατή τό βιβλίο στό χέρι καινά μάς μαθαίνη 
μέ ίερό ένθουσιασμό τόν «Ύ μνο τής ’Ελευθε
ρίας» τοΰ Σολωμοΰ μας.

Τόν θυμάμαι, σκυμμένο μέ τό σκεπάρνι, στόν 
μεγάλο κήπο τοΰ Σχολείου ή στής πλαγιές τοΰ 
άγριου Πάρνωνος, ποΰ πηγαίναμε συχνά εκδρο
μή, νά μάς δίνη μαθήματα Βοτανικής καί Κη
πουρικής.

’ Αληθινός απόστολος τής Πρακτικής καί ’Ε
θνικής μορφώσεως τών Έλληνοπαίδων, ώνει- 
ρεύθηκε καί ζή ακόμα, άσημος κι’ άγνωστος, στό 
μικρό ορεινό χωριό τής ’Αρκαδίας, μέ τό ύπέρο- 
χον όνειρο τής άνορθώσεως τοΰ Σχολείου · στό 
ΰψος ποΰ τοΰ πρέπει...

' Α&ανάσιος Π. Μίχας

D I C T *  T R I S T I S E

IΣ το  ανέσπερο φως μον πον με μαγνητίζει

Τά χέρια μ* άποστάσανε να παίζονν τό βιολί μον 
Τό νεκρωμένο στόμα μον τραγούδια νά σον ψέλνη 
Σ' άπελ:τιοιά βυθίζονται, παρθένα, οί λογισμοί μον 
Κι’ ακόμα τό κορμί \μ* ώϊμε ή μπόρα παραδέρνει.

a
Δεν σου μαλαςαν την καρδιά τής άρπας μον οί πόνοι 
Δεν εχοννε τήν δύναμι πέτρα νά ουγκινήιονν 
Μάταια τά τραγούδια μον οί θεριεμένοι πόνοι 
Τά χείλη δεν άφίνοινε γιά νά σε τραγονδήσονν.

0
Τί παραμύθια αθάνατα ϋες νά σον ιστορήσω ;
Δεν 8χω τέτοια δνναμι τη λύρα τον Όρφέα
Και τών σειρήνων τη φωνή γιά νά σε τραγουδήσω
Και νά οέ ψάλλω γιά θεά κι ακόμα πειό ώραία !

&
νΕχεις στά στήθη μάρμαρο βονβή καί τήν καρδιά σον 
Μιά νέα είσαι Γαλάτεια. Θεέ μον, νά ε)^ιίοω 
Κι αν με σειρήνων τη φωνή ψέλνω τήν ώμορφιά σον 
Πώς θά εμψυχώσω άγαλμα πώς θά ok ονγκινήσω ;

#
” Ολοι ελπίζουν οι ή ϋεα τή φτερωτή ελπίδα
Κι’ άλλοι πιστεύουν οτό Χριατό ποΰ τοΰ; οκλαβώ-

[νουν πόθοι
λ”  εγώ προομένω απ'ο ο'ε μίας ευτυχίας αχτίδα 
Ποΰ τή γεννί} ή αγάπη αου κι’  ήτύχη μας τήν κλώθει ! 

Ναύπλιον Τάκης Ν. Φρεδιανός

Π αρακαλοΰνται οί στέλλοντες ΰλην προς 
δημοσίευσιν νά γράφωσι μόνον επί τής μιας 
ό'ψεως τοϋ χάρτου.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ  Ξ Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

ΕΡΩ2  ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΙ
(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένον φύλλου)

Δ  .
Τό βράδυ-βράδυ, δταν 4 Βιολάντης έγύριαεν, ή 

υπηρέτρια τοΰ είπεν δτι ή κυρία Στέλλα ήταν κα
κοδιάθετη, ατό κρεββάτι.

— "Εχω έγώ τό γιατρικό ποΰ θά τήν κάμ^καλά! 
έμουρμούρισεν δ Παναγής, κι’ άνέβη κατ’ εύθεΐαν 
εις τό δωμάτιον τϊ ς̂ κόρης του.

Ή Στέλλα ήταν ξαπλωμένη μέ τά φορέματοί της" 
έλαφρή κουβέρτα τήν ίακέπαζεν ώς τή μέση· είχε 
τά χέρια σταυρωμένα όπίσω άπό τό κεφάλι' τό 
στήθός της φουσκωμένο άπό τούς αναστεναγμούς' 
ή όψη της κάτασπρη· τά μάτια της φλογερά, καρ
φωμένα στό ταβάνι. Βυθισμένη είς τήν απελπισία 
της, ξένη εις δ,τι συ·.έβ*ινε γύρω, οδτε έστρεψε νά 
κυττάξ^, δταν ά/οιξεν άπότομα ή θϋρα.

— ΐ ’ είνε τοδτα ποΰ μου κάνεις, μωρή ; έφώ- 
ναξεν δ Παναγής έξ-ο φρένων' τί ντροπές είνε τού
τες ποΰ μώβαλες στό κούτελό μου ;... «Είμαι δική 
σου ;» ! Πως έγραψες έσύ τέτοιο πράμμα ; Τίνος 
είσαι, μωρή ; Ποιόν έρώτησες νά σου ’πή τίνος 
είσαι ; Μέ ποιο δικαίωμα έδόθηκες στά ξένον άν
θρωπον ; Ποιος σοδ είπε πώς δρίζεις τόν έαυτό 
σου ; Πώς σοΟ πέρασε άπό τό νο5, πώς μπορείς νά 
δώσιτς καί τό νύχι σου, χωρίς νά θέλω έγώ ;... Δέ 
μιλεϊς, μωρή ;... Έ , τί είνε τοδτα ;

Κ’ έβαλεν εμπρός εις τά μάτια τής Στέλλας, τά 
φιστικί χαρτί μέ τήν άσπρη μαργαρίτα.

Σπασμός άδϋνατος έτάραξε γιά μιά στιγμή τά 
σώμα τής κόρης· άλλά δέν τήν έξύπνησεν όλότελα 
άπό τό λήθαργό της' τά μάτια ακίνητα, τά στόμα 
βουβό.

S?
Καί είπεν, είπεν δ ΙΙαναγής, άφρισεν. έγαΰγισεν, 

έβρυχήθη. Καί ίσο έλεγε, τόσο έθϋμονε’ καί τώρα 
έσκουντοδσεν, έτράνταζε τή Στέλλα, κ ’ έτριζε τά 
δόντια του, κ’ έγούρλονε τά άγρια μάτια του, καί 
ή φωνή του έβγαινε τρεμουλιαχτή καί βραχνή σάν 
λυσσασμένου:
- Σκύλα! σκύλα!... δέ μιλεΐ;, μωρή ; I ;

Αΰτή η σιωπή, αυτή ή απάθεια, τόν έκαμεν είς 
τά τέλος έξω φρενών. "Εδραξεν έξαφνα τή Στέλλα 
άπό τούς καρπού; μέ τά σιδερένια του χέρια, καί 
την έοήκωσεν ώς άψυχον δγκον, καί την έσυρε, 
καί την έγκρέμισε, κάτω άπό τά κρεββάτι.

— Μάνα μου ! έφώναξεν έκείνη- καί τά μάτια 
έρριξαν μιάν άστραπή τρόμου' καί μέ τά ένα

χέρι ακουμπισμένο στά πάιωμα, έκαμψε τά άλλο 
καί το έφερε στό πρόσωπό της έμπράς σάν ασπίδα.

Τά δρμέμφυτον κίνημα έξύπνησεν όλη τήν κακία 
τοδ Παναγή. Κ’ έχύθηκε πάνω της, καί την άρπα- 
ξεν άπό τά λαιμό καί της τόν έσφιξε νά την πνίξ^, 
κ έπειτα τήν άρχισε γροθιές, καί την έκτυποϋσεν 
όπου έφθανε, ατούς ω;ιους, στά στήθος, στό κεφάλι, 
καί την έκτυποδσεν αλύπητα μέ λύσσα, νά την τε
λείωσή, νά την ξεκάμ^, δπως μόνον Ινας πατέρας 
μπορεί νά κτυπφ τήν κόρη τ^υ... Καί ώς νά τον 
έμαθοδαε περισσότερο κάθε κτύπημα, ώς νά τον 
έφρένιαζεν ή άντίστασις τής στερεας σαρκός, — 
γιατί άλλην δέν έκαμνεν ή κακομοίρα έκείνη, — 
δ δαρμός του δέν έφαίνίτο νά έχη τελειωμό, καί 
ή φυσική έξάντλησις, ποΰ μόνη θά τον έσταματοδ- 
αεν, άργοδσεν άκόμη πολύ.

Άλλά νά, άνοιγε·, έξχ-fva ή θύρα κ ’ έμβαίνει ή 
Π.ολάντα.νχ,—ή Βιολάνταινα, μέ τά μάτια περί
τρομα, καί τά χέρια δεμένα, καί τά χείλη σφικτά, 
δλη μιά άφωνη μομφή καί ικεσία.

Τότε δ Παναγής άφισε τά θδμά του, έαήκωσε τά 
γράμμα, ποδ ήταν πεσμέ/ο ατά πάτωμα, τά άπλωσε

στήν παλάμη του καί τά έκόλλησε στά μούτρα τής 
γυναίκας του.

— Νά, μωρή, άνοιξε τά στραβά σου 'νά ίδής τί 
θυγατέρα έχουμε. Διάβασε, διάβασε ντέ ! Έ λ α  ! μή 
μοδ ’πής γιατί τήν έδειρα, γιατί, μά τά σταυρό, θά 
σέ σκοτώσω καί σένανε :

— Μά ήταν άρρωστη, καϋμένε Παναγή, έψιθύρι- 
σεν ή Βιολάνταινα, σιγά, ώς νά μήν ήθελε νά την 
άκούσ^ ή Στέλλα, κ ’ έπροσπάθησε νά ξεκολλήση 
τά χέρι τοΰ άνδρό; της καί νά ρίψιτ) μιά ματιά είς 
τό σώμα τοΰ έγκλήματος.

— Καί τί με γνοιάζη έμένανε ; έφώναξεν δ 11α- 
ναγής, άσθμαίνων. Ndpptofzrfciig καί νά πεθάνη, νά 
πάη ατά διάολο, αύτό παρακαλώ τά θεό μου. Ναι. 
νά πεθάνίΑ ! Αϋτά καί μόνο μπορεί νά τη σώαη άπό 
τήν άτιμία της καί άπό τή ντροπή της ! Κοπελλα 
ποΰ άποδιαντράπη νά γράψιρ σ’ έναν ξίνο «είμαι 
δική σου», δέν μπορεί πιά νά ζήσΐ) στά σπίτι.μου. 
Καί άν δέν πεθάνη μοναχή της θά την ξεκάμω 
έγώ, μέ τά χέρια μου !

Είς μάτην ή Βιολάνταινα τοΰ ένευε παρακαλεστή 
νά παύσΐ0 τά βαρυά αύτά λόγια' .̂’τίποτα δέν μπο - 
ροδσε νά τον σταματήση.

— Μά σώπα ! έφώναξεν έπί τέλους ή γυναίκα' 
θά σάκούσουν οί ξένοι άνθρώποι, θά σάκούση ή 
δούλα... "Ελα, παμε άπό ’δω, μή συγχύζεσαι τώρα...

Καί ή:υχα έτράβηξεν έξω τόν Παναγή, χωρίς 
μεγάλην άντίστασι' γιατί ή δπόμνησις έκείνη, τό 
σκιάχτρο τοϋ κόσμου, τόν έκαμεν έξαφνα πε.θήνιον 
Καί ή θύρα έκλεισε' καί ή Στέλλα έμεινε μονάχη 
της, πεσμένη έκεΐ-κάτω, στά λινά χαλί, ποΰ ήταν 
έμπράς στό κρεββάτι.

Είχε χωμένο τό κεφάλι ανάμεσα ’ ςτήν κουλούρα 
τών μπράτσων της. Δέν εφαίνοντο παρά τά μαΰρα 
μαλλιά της, χυμένα, άκατάστατα σάν κύματα μαύ
ρης τρικυμίας, ποΰ έξαφνα έσταμάτηααν. Κ’ έβογ- 
γοδσε.

 0 ΐ άγριες αυτές σκηνές έπαναλαμβάνοντο
καθημερινώς είς τά σπίτι τοδ Βιολάντη. Τά νεό- 
κτιστον παλατάκι μέ τήν εΰδαίμονα δψιν, είχε 
καταντήση κόλασι. Ή  Στέλλα, κλεισμένη έπάνω 
είς τά δωμάτιόν της, τά περισσότερον μέρος τής 
ήμέρας πεσμένη στά κρεββάτι, καί τά περισσότερο 
μέρος τής νύκτας όρθή,—χλωμή, αδύνατη μωλω
πισμένη, σακατεμένη, άλλά τούς φοβερώτερους 
σπαραγμούς, τή μεγαλήτερην όδΰνη καί άπελπισία 
έχοντας κρυμμένη βαθειά στήν ψυχή,— ή Στέλλα ή 
έρωτευμένη, έμαρτυροΰσε...

Δέν έκλαιγε, δέν ώμιλοΰσε, δέν παρεπονείτο' ούτε 
δέκα λέξεις τήν ήμέρ'α δέν έβγαινα; άπό τά μαρα
μένα χείλη' τήν είχε πιάσ^ σάν πείσμα, σάν αφα
σία, καί ή δπερηφάνειά της έκαμνε τό μαρτύριό 
της σιωπηλό, βαθύ, φοβερό. Έπειτα δέν έβλεπε 
καί κανένα. Μιά στιγμή μόνον άνέβαινεν ή μητέρα 
της ή ή θεία Νιόνια, γιά νά τη; φέρτ) λίγο φαγί· 
Ή  Κατίνα καί ή Νένε, οί μικρές, δέν έμβαιναν
ποτέ μέσα, γιατί ταϊς είπαν πώς ή Στέλλα είχεν
άρρώστεια κολλητική' καί την έκαληαέριζαν 
απέξω.

Ό  Νταντής, δ άδελφός της τά είχε μάθ^ καί 
αύτός,—ποΰ τά είπεν δ ίδιος δ Βιολάντης γιά νά 
Ιχή τά νοΰ του, — καί δέν έζύγονε καθόλου, γιατί 
άν την έβλεπεν έμπρός του, ώρκίζετο, «θά την 
έσκιζε σά σαρδέλλα». Καί ή Στέλλα δλον τόν και
ρόν έμενε μόνη. Τούς έδιωχνε : « ’Αφήστέ με  δέ
θέλω κανένα». Μίνο ατά γέρο δέν έτολμοΰσε νά ’πή 
τέτοιο λόγο. Αύτός έμβαινε συχνά, πάντα άγριος, 
θηρίο μονάχο, μέ τό γράμμα στό χέρι, γιά νά της

θυμίζή τήν άτιμία της, γιά νά της δείχν-  ̂ τό αίσχός 
της, καί τήν έβριζε μέ τά χειρότερα λόγια, καί 
άπάνω στόν ένθουσιασμό του, στά τέλος, τήν έκτυ- 
ποδσε, πότε λίγο, πότε πολύ, άναλόγως τοΰ γού
στου ποδ είχε, άναλόγως τής διαθέσεως πού του 
έπροκαλοδσε τής Στέλλας. "Οπότε τοδ έφαίνετο 
σάν ταπεινή, σάν μετανοημένη, δ θυμός του κάπως 
έπαράλυεν- άλλ’ δποτε τήν έβλεΛεν αδυσώπητη καί 
ασυγκίνητη, τότε έλυσσοΰσε.

S?
Μ'.ά μέρα, δ Νταντής, άξιος μιμητής τοΰ πχτέρα 

του, έμβήκε καί αύτάς νά της κάμ-fl έπίσκεψι. Ή το 
δέ δ Νταντής νεανίας ώς είκοσι χρόνων, , άσχημο- 
μούρης, μαυροκίτρινος, μέ πρώιμο μουστάκι', μέ 
ζωηρά κινήματα, μέ φορεσιά έπ'.μελημένη καί γε
μάτη στολίδια, —σωστή γελοιογραφία τοδ γέρου 
Βιολάντη, ποδ έθεωρείτο ε'ιμορφάνθρωπος. Είχε 
τιποτένια διανοητικήν άνάπτυξι, ταπεινές Ιδέες 
καί ένα σωρό προλήψεις. ’Αντιπαθήτικώτερο πράγ
μα άπό τά στενό του μετωπίκι καί άπό κίτρινα 
μυτερά δόντια του, δέν μποροδσε νά Ιδή κανείς.

Ή θύρα έτυχεν ανοικτή καί ό Νταντής έστάθη 
είς τά κατώφλι. Ή Στέλλα έατέναζεν είς τό δι· 
βανάκι.

"Ετσι αΐ ; τής έφώναξεν' έτσι αί ;... έτοϋτα μα; 
κάνεις τώρα καί σύ !

Ή Στέλλα μιλιά.
— Δέν άκοΰς τί σοΰ λέω ; είπεν δ Νταντής, προ- 

χωρών μερικά βήματα' έγώ είμαι !
— Γιά ξεφορτόν.υ με ! άπεκρίθη μέ περιφρόνη- 

σιν ή Στέλλα.
Είχε συνειθίσ-g νάποπέρνν] πάντα τόν άδελφό της, 
αά μεγαλήτερη, καί χωρίς νά θέλη, δ Νταντής τήν 
έσέβετο καί ’ς τά τέλος ύποχωροΰσεν. ’Αλλά τώρα 
τά πράγματα άλλαξαν' τό κίνημα τής Στέλλας τήν 
έταπε'νωσεν έμπρός του, τήν εξευτέλισε1 δέν ήταν 
πλέον ή μεγαλήτερη άδελφή, μέ τά δικαιώματά 
της' ήταν μιά πταίστρα, ποΰ έπιβουλεύθη τήν ύπό- 
ληψιν τών άνδρών, τήν τιμήν τοΰ σπιτιοΰ. Καί δ 
Νταντής ήταν άνδρας ! Νά περίστασι γιά νά δείξη 
τήν υπεροχή του, γιά νά έκδικηθή τά πρωτοτόκια, 
γιά νά έξασκήστ) τήν κακίαν του.

— ’Εμέ είπες τέτοιο λόγο, μωρή; έρώτησε γουρ- 
λόνων τά μάτια καί προχωρών άκόμη όλίγα βή
ματα.

— ’Εσέ ! άπεκρίθη μέ ψυχρότητα ή Στέλλα.
‘0  Νταντής έξεστόμισε τάς χυδαίας ύβρεις, πού 

του είχε μάθιΐ) στήν έντέλειαν δ πατέρας του. Καί 
δ τόνος έμοιαζε τόσον, ώστε ένα πικρά χαμόγελο 
έφάνη στά χείλη τής Στέλλας, κ ’ έψιθύρισεν :

— ’Από πούσαι κλωναράκι, άπά κείνο τά δεν- 
δράκι.....

Αύτό τά άκουγε κάποτε άπά τήν Βιολάνταινα, 
καί ήξευρε δτι κανένα άλλο πράγμα δέν έφούρκιζε 
τόσο τόν άδελφόν τη;.

— Τί είπες ; ! έβρυχήθη δ μικράς Βιολάντης· 
κ ’ έσήκωσε τά χέρι του.

Ή  Στέλλα έπρότεινε τά δικά της νά φυλαχθή, 
άλλά μέ τόσην δρμήν, ώστε τόν έακούντησε. Ά λλο  
δέν ήθελεν 6 Νταντής, γιά νά κτυπήσ-g.....

Καί ή άρχή έγινε.
Ό  νεανίας έθρασύνθη περισσότερον έπειτα, ποδ 

άκουσε τάν πατέρα του νά έπιδοκιμάζν) τά κίνημά 
του. Καί άπό τήν ήμέραν έκείνην, δέν άφινεν εύ- 
καιρίαν χωρίς νά βρία^ καί νά κτυπήση τήν Στέλ
λαν. Καί άλίγον κατ’ ολίγον ή μανία του ή άγριό- 
της του έμεγάλοναν. Στήν άρχήν, ή Στέλλα έκα
μνεν άντίσταοιν άλλά ύστερα παρεδόθη,' καί είς 
τό τέλος έδέρνετο κχί άπό τάν άδελφόν της, δπως 
καί άπά τάν πατέρα της, μέ τήν ίδιαν δποταγή, μέ 
τήν ίδια [ίωβήν έγκαρτέρησιν. Καί οί δήμιοί της 
έγιναν δύο τώρα. ( ’Ακολουθεί)



^  Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΒΙΟΛΙΙΤΡΙΑ ^ Q> ΕΝΑΣ Ε Λ Λ Η Ν  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Σ  Q

Η Δ"'* Ρ Ο Ζ Α  ΕΡΛ1Χ

Δημοσιεύομε^ σήμερον τήν εικόνα 
τής ΔΛος Ρόζας "Ερλιχ, τής διάσημου 
νεαράς βιολιοτρίας ή όποια ϋά μας έπι- 
σκεφϋ'ή περί τά τέλη τοϋ προσεχούς 
μηνάς.

Ή  Ράζα "Ερλιχ εΐνε Βοημις τήν πα
τρίδα. Ά π δ  πέντε ετών ήρχισε νά παίζη 
βιολ'ι— σήμερον είναι δωδεκαέτις— και 
έξηκολονΰησε τά μαϋήματά της είς 
Πράγαν με τον περίφημον Σέβτσιχ.

Ή  Ράζα 'Έρλ>ιχ— ό θηλυκός αυτός 
Φλόριζελ— έκτελεϊ τώρα με τήν μεγα- 
λειτέραν επιτυχίαν τά δυσκολότερα κον- 
τσέρτα τοϋ Sarazate κλπ., τά όποια μό
νον ό μέγας Kubelik αποδίδει. Και ερ
χόμενη εδώ ή ”Ερλιχ, διά νά δώση είς 
τό Δημοτικόν θέατρον δλίγας παραστά
σεις, εχει ώς πρόγραμμά της, αύτό τό 
πρόγραμμα τοϋ βιολιστοϋ J. Kubelik. 
' Υπάρχει ελπίς ότι ~&ά δώση καί μίαν 
δοκιμαστικήν συναυλίαν διά μερικούς 
πιο προνομιούχους είς τήν αΐϋουσαν τοϋ 
Συνδέσμου τών συντακτών.

Ο Κ ΟΣ Ρ Α Λ Λ Η Σ  Ε ΙΣ  Τ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Ν  Τ Ο Υ  

(5 ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟΝ ΦΑΛΗΡΟΝ G)

‘Σ Τ Ο  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙ,,

Σέ σκέψεις βυθισμένο είχα τό νοϋ 
Χανόμουνα σέ τρίσβαθα σκοτάδια 
Έ νφ  οπτασία ονείρου τρανοϋ 
Μοϋ δείκνυε, ωιμέ, μιά στράτα άδεια.

Στή μαγεμμένη στράτα περπατώ 
Ξεχύλισα τής πίκρας τό ποτήρι, 
Νεκρών τό χώμα νοιώθω πώς πατώ 
Πώς βρίσκομαι σ ’ αίώνιο κοιμητήρι.

X

Σταυροί αμέτρητοι εδώ καί ’κεΐ 
Κεριά καί παφοκέρια αναθυμιάζουν 
Στά κυπαρίσσια τρόμος κατοικεί 

Άχνόφανες νεράιδες οργιάζουν.

Άσύληφτε; σ ’ αθάνατο χορό 
Ξεθάφτουν μιά φωνή τους ωιμέ θεία 
Σαν νεκρικό νανούρισμα, θαρρώ 
Π ώς ψάλλουν τών νεκρώνε ψαλμωδία.

κ
Στό νεκρικό τους λούζουνται νερό 

’Αναθυμιάζουν ’κε! στά θυμιστούρια 
Τά μαΰρά τους μαλιλά, κι’εύθύς χορό 
Γύρω στήνουν στ’ αμέτρητα κυβούρια.

5δ
Πέρνω τό μαγεμμένο τό στρατί 
Μοΰ τρέμουν άπ’ τόν τρόμο τά ποδάρια 
Καί φεύγοντας θαρρώ πώς είμαι ’κεΐ 
Καί πώς πατώ πάντα νεκρών κουφάρια. 

Ναιίπλιον Τάχη; Ν. Φρεδιανός

Α Γ Ω Ν Ε Σ  Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Μ Α Τ Ο Σ

ΟΙ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ ΠΟΥ ‘ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ

Κ  L E S  P R I N C E S  Q U I  J O U E N T  -

'  J l  V  ,ί  „  Λ - *  \ I  ί

Είς το άνω μέρος της είκόνος φαίνονται έφιπποι αί 
μικρά! πριγκήπισσαι Ε λισάβετ και Μαρία της Ρουμανίας 
συνοδεύουσαι τ&ν πρωτότοκον αδελφόν των Πρίγκηπα 
Κάρολον.

S?
Ή  μικρότερα Θυγάτηρ τοϋ Πρίγκηπος ’ Αλβέρτου τοΰ 

Βελγίου είναι μόλις τριετής. Κ α ! παίζει ακόμα με ενα 
μεγάλο σκυλί, πιστήν φύλακά της.

Ό  πρίγκηψ Κάρολος δευτερότοκος υί^ς του πρίγκηπο? 
’ Αλβέρτου τοΰ Βελγίου είναι εξαετής τώρα καί φαίνε
ται νά έννοη δλας τάς άπολαύσεις τοΰ ποδηλάτου.

Καί ό σοβαρώτερος τών πριγκήπων είναι ό Όσκάρ 
της Νορβηγίας . . .  ’Ό χι, 2χι, δέν διαβάζει ουτε αυτός : 
άπλούστατα κυττάζει μιά μεγάλη μυΐγα ποΰ περπατάει 
έπάνω στο άλφαβητάριόν του.

V»/

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ω Σ Ε Ι Σ  Τ Η Ν  ,, Δ Α Φ Ν Η Ν
Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ  Μ Ι Χ Α

99 Ν τ ι Ν ^
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ Η Μ Α
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ΚΡΗΤΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

7*ΠΟΎ»’Ν7*Ι ΝΕΙΟΣ...

Ά φοΰ έφαγαμε μέ τό Μήτσο καί μερικούς 
καλούς φίλους κάτω άπό έ'να πράσινον θόλον 
μοσχοβόλον είς τής Μουρνιές, ήρχισε νά μάς 
χαϊδεύί) ό ήρως μέ τάς διηγήσεις τοΰ παρελ
θόντος.

Ή ρ ω ς  παρθενικός είνε ό Μήτσος, ό τώρα σερ
βιτόρος τών Μουρνιών. Σεμνός καί αληθινός 
ήρως, αληθινότερος δσφ άντϊ νά γυρίζω είς τά 
Χανιά και νά συζητί), κατέφυγε είς τό πολυπαθη- 
μένο χωριό, τό πανεύμορφον, καί ιδρώνει διά νά 
ζήπϊ|, μή ζητών ανταλλάγματα άπό τήν πατρί
δα του. Καί σερβίρει έμενα καί σας, ποΰ τόν 
γκρίϊΐάζομε καί κτυποΰμε τό πιάτο μέ νεΰρα. 
Διπλός ήρως.

Έκάθησε κοντά μας καί έιραγουδοϋσε τά εΰ 
μορφα κρητικά τραγούδια ποΰ έτραγουδούσαμε 
στό Θέρισσο, τούς μαντινάδες.

«Έφαγαμε και ήπιαμε κι’ έκάμαμε και ζενκι 
ιυς τοοανά τονε γραφιά κι' η ray καί κιοιμέτι».
Καί επειτα από τό μοιρολατρικόν δίστιχον, τό 

κληροδοτημένον άπό τήν τουρκοκρητικήν ψυχήν, 
ό Μήτσος έσυιέχισεν: " j
Λ :ι ο ν νε νειος και δεν πένα σάντοΰ Βορρηά τά νέφη 
Ινια την θελ.ει την ζωή στον κόσμο νά την ε^η.
Καί ωσάν νά ήθελε νά δοκιμάσω ό Μήτσος έ· 

ρώτησε :
—  Θυμάσαι άποΰ εφευγες ν ύ « α  άπ’ τό Θέ

ρισσο να πας σιά  Χανιά νά ίδι]ς άν είχες γράμμα 
στό Ταχυδρομείο; Πας τώρα καί ρωτάς μέ τέ
τοια λαχτάρα ; Π ώς τή λέγαμε έκείνη ποΰ έ,τί- 
ναμε στήν υγεία της τό Π άσχα;

Καϋμένε Μήτσο ! Τό ταχυδρομεϊον τιόρα φέρ
νει στοργικά άλλά πεζά γράμματα τής μητέρας 
μου! «Ν’ άλλάζης τήν φανέλλα σου μόλις ίδριύ- 
οης». Καί αλλάζω τί) φανέλλα μου, Μήτσο μου. 
Εκεί έψΟασα. Οδτε καβαλλικεύω νύκτα τό μπε

γίρι. Μήτσο, φέρε μου τό σακκάκι μου γιατί 
κρυώνω. “Οχι, όέν πίνω πλειά. Θά μέ τσακίσΐ) 
τό μπεγίρι στό γυρισμό. Νά καβαλικευης ζαλι
σμένος δέν πάει.. Δέν είνε φρόνιμο.

Καί ύ Μήτσος άνοιγε τά μάτια του.
— Δέν  ̂ λέω. Κουζουλά Ίε; ήιανε εκείνα. Νά 

τρέχης νύχτα γιά τό Ταχυδρομείο. Νά μεθάς στο- 
νομά της. Νά μαζεύ^ς λουλούδια στό λόγγο. Νά 
μή σέ μέλη γιά τή ζωή. Κουζουλάδες βέβαια. 
Μοΰ φαίνεται ποΰ τσ’ ήγραφες καί μαντινάδες. 
Κουζουλάδες.

Κι’ έγελάσαμε γιά τό τρελλό παρελθόν. 
Εστερεώθηκα καλά έ.τάνω στό μπεγίρι μου 

καί ό Μήτσος μέ παρετήρει σκεπτικός.
—  Φυλαγεσαι, μοΰ λέγει. Γέρασες! 'Ο  φρόνι

μος εινε γέρος. Κάλλιο ’χω τσή κουζουλάδες σου.
Καί εκλαυσα τώρα γιά τό τρελλό παρελθόν, 

ό άνθρωπος ποΰ βιάζεται ν’ άλλάζη τήν φανέλ- 
λαν του καί δέν πίνει καί δέν μαζεύει λουλούδια.

Ο Μήτσος έσιγοτραγουδούσε ωσάν έπικήδειον 
ψαλμόν :

Άποΰ ’ναι νειος κ.τ.λ.
ΛΗ Μ . 4Η Μ .

----------«>0 0 §§0 0 ο----------

ΕΙΣ Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α  Φ ΙΛ Η Σ

Μεσάδώ διαμαντένιες φιλτατη 
μυρωμένες ευχές εύωδιάζουν 
κ ' αί δικοΐς μου ά ; μείνουν επάνω 
τήν Σελίδα αΰοή ν’αραδιάζουν.

ί .
Έ χ ω  άνθη πολλά άπανιήτη 
ποΰ φυτρώνουν σιό χώμα βαθειά 
μόνον ενα φιλτάτη μ’ αρέσει 
ποΰ φυτρώνει σέ κάθε καρδιά
 *

Συήν καρδιά α ; ανθίσει καί εσένα' 
άφοΰ τόσες καρδιές' βαλσαμόνει 
τής καρδιάς τό λουλούδι εκείνο 
Τόνομάζουνε «Μή μέ λησμονεί».

Αρτα Μ εν. Χρ. Τσήτσονρας

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΩΤΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΒΙΑΪ ΙΒΕΛΑΓΧΡΟΙΝΗΣ

12 ’Οκτωβρίου 
'Η  χθεσινή ήμερα πέρασε χωρίς νά τον

δώ  κ ’  ή αγάπη μου μεγάλωσε άπό χθές' οσο 
λιγώτερο τόν βλέπω, τόσο περισσότερο τόν 
συλλογίζομαι τόσο περισσότερο τόν αγαπώ ' 
λένε πώς στόν έρωτα δέν υπάρχουν βαθμοί 
έγώ αυτό δέν τό παραδέχομαι, νοιώθω πώς 
άπό ημέρα σέ ημέρα ή αγάπη γί αυτόν με
γαλώνει' αισθάνομαι πώς αν ήμουν υπο
χρεωμένη νά λείψω γιά 15 μέρες θά γύριζα 
τρελλή άπό έρωτα. Και πώς τό ήθελα αυιό ! 
Μιά ποΰ παραδέχομαι σκαλοπάτια θέλω ν 
άνέβω και τό τελευταίο σκαλοπάτι έγώ ! Δέν 
ανέχομαι ν άγαπα άλλος άνθρωπος στόν 
κόσμο περισσότερο άπό μένα. Και δμως νά 
μένω 15 ή και 10 ήμερες σπίτι μον κλει
σμένη νοιώθω πώς δέ ϋάχω τή δύναμι νά 
τό υποφέρω ! μόνο άν βρισκόμουν μακρυά, 
πολυ μακρυά θά μπορούσα νά ύποκύψω 
στην ανάγκη· άλλά τώρα βρίσκομαι εδώ, 
σιήν ίδια πόλι μ  αύτόν και μέ διπλές άλυσ- 
σίδες αν μ έδεναν πάλι δέ θά μπορούσαν 
νά μ εμποδίσουν νά τόν ίδώ' έχω τόση ανάγ
κη νά τόν βλέπω ! δση και νά τόν αγαπώ !

13 Οκτωβρίου 
Κατέβαινα μονάχη μον απ’ τό Σύνταγμα.

’ Απ’ έξω άπ τή Βουλή τόν είδα νά κατε
βαίνω μέ τόν Πέτρο, τόν αδερφό της Τασίας. 
Περπατούσανε σιγά, σιγά κ' άναγκάστηκα νά 
βραδύνω πολυ τό βήμά μου γιά νά μήν 
τους πλησιάσω και με ίδοϋν. ’ Ilrav πολύς 
κόσμος στο αριστερό πεζοδρόμιο και μ  εμ
πόδιζε νά τον διακρίνω' γ ί αύτό πήγα στ 
άντικρυνό, τώρα ήταν μεγαλείτερος φόβος νά 
με idfj, γ ί  αύτό περπατούσα μέ περισσότερη 
προφύλαξι κι δταν έκαναν πώς γυρίζουν 
τό κεφάλι τους προς το μέρος μου έγώ στα
ματούσα κι έκανα πώς κυτάζω τή βιτρίνα 
ποΰ τύχαινε νά βρεθΓ/ μπροστά μου , Αυτό 
άρχισε νά μοΰ φαίνεται κάπως άστέίο και μέ 
πήραν τα γελοία. 'Ο  κόσμος ποΰ περνούσε 
μέ κύταζε περίεργα· πολλοί θά μέ πήραν 
γιά τρελλή' δταν έφτασα στη στοά τοΰ * Α ρ
σάκειου, σ  Πέτρος μέ εϊδε μέσα στόν καθρέ
φτη πού ναι κρεμασμένος έξω άπό τό παπου- 
τοίδικο τοΰ Μπέη, και γύρισε νά μέ χαιρε - 
τίσγι' τόν χαιρέτησα κ έγώ κ έστριψα άπ' 
τή στοά. Αύριο θά πάω στήν Τασία ι’σως τόν 
ίδώ· έχω άνάγκη νά τοϋ μιλήσω πρέπει νά 
μάθϊ] πώς τόν άγαπώ’ ίσως νά τώχη κατα- 
λάβα, μ αύτό δέν ωφελεί πρέπει νά τοΰ τό 
πώ έγώ ή ΐδια μέ τό στόμα μου.

14 ’Οκτωβρίου 
'Π  Τασία είχε φοβερή φλυαρία σήμερα κ

έγώ δέν είχα καθόλου ορεξι γιά κουβέντες.
" Οσο έβλεπα μάλιστα πώς ή ώρα προχω
ρούσε κ αύτός δέ φαινόταν. Τής είπα νά μοΰ 
παίξη λίγο πιάνο γιά νά μέ διασκεδάση λι
γάκι και για νά σωθώ άπό τή φλυαρία της' 
χειρότερα■ νστερ άπό τή μουσική, έγώ έγεινα 
πειό μελαγχολική κ έκείνη πειό φλύαρη. 
Στες 6 επι τέλους κτύπησε τό κουδούνι. ΓΙε- 
ταχτήκαμε κ’ οί δυο στό μπαλκόνι. Ηταν 
εκείνος φορούσε σήμερα σταχτιά ρεμπούμ- 
πλικα’ αχ ! πώς τον πήγαινε. Περίμενα τήν

Τασια να τοΰ π ή νάνέβη μά ’  κείνη τόν κρα
τούσε άπ' έξω οσο νά έτοιμασθΓ/ 6 Πέτρος 
να κατεβη εκείνος. Τοΰ κονβέντιαζε γιά τόν 
καιρό ! Μέ πόση εύχαρίστησι κείνη τήν ώρα 
θά. τήν πέταγα άπ’  τό μπαλκόνι αν δέ φοβό
μουνα μήπως βρεθΓ/ στήν άγκαλιά του. · 'Ο 
Πέτρος ήταν σχεδόν έτοιμος και σέ λίγο κα
τέβηκε κ έφυγαν.

Πάει κ αυτή ή ημέρα έτσι. A ! μά είναι 
να τρελλαθή κάνεις· νά θέλω νά τοΰ φανε
ρώσω τήν αγάπη μου, και νά είμαι αναγκα
σμένη ν ακούω τήν Τασία νά τοΰ κουβέν
τιαζα απο τό μπαλκόνι γιά τόν καιρό και 
γιά τή ζέστη.

(Έπεται συνέχεια)

0 M P K D  Κ Μ  0 i l l U K M O I  Τ Ο Υ

Ά φ ’ οΰ Ιπε?άτ(ι>3£ τό μίγα ϊργον τν ι  ώ ; οργα
νωτή; της νίκης δ μέγας Καρνώ, ήΒίλησε νά ίπ*- 
νί5η τόν τόπον xijj γεννήίεώς του. Έφθχσεν Ικϊΐ 
κατά τά μίσα τη; ήμέ^ας κα! αί 65οί ήααν Ιοη- 
’10·.· δ στρατηγός διηαθίνΟη πρός τό δη'ίοτ'.κόν 
σχολείον. Ευρε δέ τόν διδχσκαλδν το1) γηροίσαντα 
πλέον καί λε·>κότριχα, δστι; έδ!δaivtsv άκ·5μη 
■ίστερα άιτό τόαα Ιτη. ’ Επί τη θία το'> Καρνώ οί 
δφθαλμ-.ί τουΙγέμ'.σαν άπό δάκρυα καί σαγκεκινη- 
ϋένος έρρίφθη 3!; τήν αγκάλην τοΰ άγαθ^ΰ πρε
σβύτου.

Δε’.κνΰων δέ αύτόν πρδς τού; μ'.κρόύ: μα^ητάς 
οΕτινες Ιμε·.ναν θαμβομένοι άπ^ τήν δλόχρυυν 
στολήν τοδ στοαιηγοΰ, είπεν :

— ’ Ιδού δ άνθρωπος είί ον χρεωστδ τό παν. Ίϊού 
δ δεύτερος πατήρ μου. Έδ'3 είς αύτό τό μικρόν 
σχολείον έδ'.δάχθην ν’ άγαπδ τήν Πατρίδα.

(Ικ των άνεκδίτ»; μου) Π. Γ. Δανδϊνος

Δ Η Λ Ω Σ ΙΣ

Επειξή πλεΤίΕο; άπΐ τού; άνχγνώστχς 
μας τών επαρχιών μ*; άποστέλλουσι τα- 
/.τικώ; ανταποκρίσεις πρδς’ δημοσίευαν, 
άφορώσας άποκλειστικώς καί μόνον τήν 
έπιτόπιον κίνησιν, άναγκαζόμεθα νά δηλώ- 
σωμεν δτι ή «Δάφνη» δέν θά δημοσιεύση 
ούδεμίαν άνταπόκρισιν.

Ο χωρίς τοΰ φύλλου μόλις έπαρκεΐ διά 
φιλολογικά δημοσιεύματα καί διά τοΰτο δέν 
θεωροΰμεν δρθόν νά καταλαμβάνεται άπό 
ειδήσεις αί’τινες παρουσιάζουν μέν ισως έν- 
διαφέρον, άλλά δι’ δλιγίστους μόνον.

Εκτός τούτου, ή «Δάφνη» έπιδιώ/.ουσα 
κάποιον δψηλότερον σκοπόν, ώς φιλολογι
κόν ψύλλον, φρονεί δτι δέν έπιτρέπεται εις 
τόν προορισμόν της νά παραλείπη τά λο
γοτεχνήματα, χάριν τών ανταποκρίσεων.
'Ως μέχριτοΰδε δέ θά παρετηρήθη, ή «Δάφνη» 
συγκαταλεγη μεταξύ τών τακτικών συνερ
γατών της πολλούς έ/. τών καλλίτερων μας 
λογογράφων, αρκετών δέ άλλων φιλολο- 
γούντων άναγνωστών της λογοτεχνήματα 
φιλοξενούνται εις ώρισμένας σελίδας τοΰ 
φύλλου.

“Ενεκα δλων αυτών τών λόγων, τούς 
όποιους θά έκτιμήσουν βεβαίως οί άναγνώ- 
σται μας, άπεφασίσαμεν νά μή δημοσιεύσω- 
μεν τίποτε εφεξής εϊς τήν «Δάφνην» τό 
όποιον θά τήν κάμη νά χάσ/] εστω καί 
έλάχιστον άπό τόν χαρακτήρα καί τόν 
σκοπόν της, δστις τόσης επιδοκιμασίας έτυχε 
παντοΰ μέχρι τοΰδε.
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(«II etait une bergere»)
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Π Ρ Ο Γ Π Π Α
<q  β ο σ χ ό ς .—Ή Β οσκ οπ οΰλα .—Ή Π ριγκηπέοαα  I

(Μέρος δάσους. Παντοΰ θάμνοι, μικρά καί με
γάλα δένδρα. 'Αριστερά, έμπρός, άπά κάτω άπ ενα 
μεγάλο δένδοο, ή χλόη καί τά χόρτα σχηματίζουν 
κοίλωμα είς είδος κρεββατιου, κρυμμένο απο τους 
ΰάμνους' δεξιά, έμπρός, κορμός δένδρου χρήσιμο- | 
ποιείται ώς πάγκος. Παλαιός κ' ερειπωμένος ιοι- 
\ος άπό τά δεξιά, έμπρός, καταλαμβάνει τό μέρος 
τής σκηνής ώς τό βά&ος αριστερά. Είς αυτόν τον 
τοίχον μικρή πόρτα καί δπιο&εν τοΰ τοίχου φαίνον
ται τά περιποιημένα δένδρα ενός κήπου).

ΣΚΗΝΗ Α '·
' Ο Β οσκός.— Ή  βοσκοπονλα.

(Μόλις ανοίγει ή σκηνή κ’ οί δύο τους κάΰοννται 
κοντά-κοντά. Μεγάλη σιωπή).

' Ο Βοσκός.
Ώραία !

Ή  Βοσχοπονλα.
Αυτά είν' ολ.α ;

'Ο  Βοσκός.
Ναι... Έ γώ ' μαι ένϋουηιαομένος... 

Άπόιρε ’βρίσκω εϊν' έκτακτα... Νοιώθομαι άγαπη-
[μένος...

(τής πέριει τό χέρι)
Τό στόμα μας καί ή καρδιά λ,όγια γλυκά γεμίζει...
Καί τόιε πάντοτε3 η σιωπή οαορπιεται στιγμιαία,
Γιατί δεν μάς χρειάζονται τά λ.όγια πειά...

'Η  Βοσκοποϋλα (ευύυμα).
...Ώ ραία !

"Ο Βοσκός.
Καί τί μπορεί κανείς νά πη μ' αυτό τό ίδιο στόμα ; 
πώς άγαπιώμαστε ; Γνωστό.

Ή  Βοσκοποϋλα.
νΟ /  ,-ies μου το, ακόμα ; 

Ό  Βοσκός.
Γιά πές το, ον !

cΗ  Βοσκοηονλα.
Ά !  ' Οχι ! ο ν ! . . .  "EV άρχισε...Έν... δύο... τρία...' 

Πρώτα εσύ !
'Ο  Βοσκός.

Έού !
*Η  Βοσκοποϋλα.

Έ σύ ... Καί τότε με λατρεία 
θέ νά οοΰ πώ : « Ευχαριστώ

Ό  Βοσκός (πολυ τρυφερά).
Ν αι! Σ ’ αγαπώ ..

'Η  Βοσκοηονλα
' Ω ! Στάσου...

"Ετοιμοι νάμαστε x οί δ ιό ... νΕλ.α πειό 1δώ ... ετοι-
[μά σου...

Στό οτή&ός μου τά μάτια σου, τ’ αυτί οου στήν καρ-
(δΐά μου ..

Ο Βοσκός.
ΙΙώς ; έτσι ;

°Η  Βοσκοποϋλα
Ναι. ■ ■ Μά πειό σφιχτά... άγάπη μον 

[γλ-νκειά μου...
Καί τώρα οιώπα.'... Τί τά ϋες τά λόγια;... Σιώπα,

[φώς μου !...
'Ο  Βοσκός (πο).ύ τρυφερά).

41Αγάπη μου μονοδική ! "Ηλιε μον, αύτοΰ τον κόσμου! 
(ί)έλων νά γονατίοτ] μπροστά της).

1Η  Βοσκοποϋλα (ένφ τον κραιεΐ).
Ώ  ! , μείνε, μείνε !

‘ Ο Βοσκός (έλενϋερωνόμενος σιγά).
Σε ΰεωρώ κάλλια γονατισμένος... 

Νά ! έτσι έδώ ! Είμαι καΐ.ά ! πο/.ν ενχα,ριοτημένος !
Ή  Βοσκοποϋλα ( tv/Ji δείχνει τό δάσος).

Είν’ νόστιμο τό οπητί μας .' Έδώ/ αντη η γωνία 
Τοΰ δάοονς 6.7 ο ν απλώνεται τριγύρω μ αρμονία, 
Σάν χόμαοη όλ.οζίνντ αν η, που ταϊς καρδιαΐς μεθάει, 
Κι οπον ό καθένας πειό πολν τον αλ,λον αγαπαει: 
Μοζή μ’ έσέν’ δταν μιλεϊς ακούω κι ο/.α ιάλλα :
Τόν άνεμο μες στά κλαδιά, καί τήν πηγή :.ον στάλα 
Στάλα με ψίθυρο γλυκό, ρίχνει νερά στά δάση,
Ποΰ νά άκούη μόνο κανείς άρκεί νά ξεδιψάοη...  ̂
Σάν τή φωιή οον, δλ’ αί φωναίς γλνχειαΐς ειν εδώ

[πέρα.
Καί μυρωδιά άπό φράονλα, γεμίζει τόν αέρα:,
Καί οτά σφιχτά μας τά φιλιά σμίγεται μαγεμμενη .' 
"Αχ ! Τί καλά ποΰ είμαστε, ήονχοι, ξεχασμένοι

Ά φ ’ δ,τι δέν είν’ έρωτας δικός μας' καί ποΰ οί δυό
[μα.ςΖοΰμε μ' αύτό μας ιό αίσθημα, γιά μοναχό σκοπό μας!

Ό  Βοσκός.
Ναι ! σ’ αγαπώ !...

Ή  Βοσκοποϋλα
θά χρειαοθή χαμμιάν ημέρα, μόνο,

■—”Η  σ’ εια μήνα ή πειό αργά, δέν ςέρο> πόσο χρόνο' 
Ίσω ς ή μέραις μας αύταΐς καί τόσο δεν θάργήσουν!— 
Τήν έ'νωσί μας κ' οί γονείς■ μας πειά νάποφασίσουν...

Ό  Βοσκός.
Μαζή μου ! Ό  πατέρας σου ποτέ δε θά τό θέλ-ει.

‘ Η  Βοσκοποϋλα.
Έννοια σου, φώς μου, άγάπη μον, έννοια σου μή οε

[μέλ,ει! ...
Τό ερωτικό τό ζεΰγος πειά, κι’ ανδρόγυνο θά γίνη' 
Δέν βιάζονμαι : ή καρδονλ.ά μον μπορεί νά περιμείνη'
Τό βράδυ, δέν διακρίνουνε ποτε τό φόρεμά μου 
Που λ.ίγο τσαλακώνεται σάν ερχεσαι σιμά μου...
Καί τί μας μέλ.ει ; Σάν κ’ εμέ, λίγο κ’ έού κρατήσου ! 
Ά φ οΰ δικός μον εσύ ‘οαι πειά, κ’ έγώ άφοΰ ’μαι

[δική σου.
Ό  Βοσκός.

Ν αι! Μ’ άν μας πχάση έδώ κανείς καί πάει καί μάς
[προδώση ;

Ή  Βοσκοποϋλα.
Τ ί; Νά μάς πχάσονν ; Ό χ ι δά! Οί θάμνοι έδώ με

[γνώσι
“Οποιου δέν ξέρει τά κρυφά τοΰ δάσους μονοπάτια, 
Πιστοί, άπό τάδιάκριτα μας προφυλ.σγουν μάτια.

I Εϊμαστ έδώ στό οπήτί μας... Έξιο άπό ’μάς δέν
< [ξέρει.

Κανείς τί ώραία αισθήματα σκορπούν αυτά τά μέρη!.. 
Μήν τρέμεις, φοβιταιάρη μ ον!

’ Ο Βοσκός.
Τρέμω γιά σέ, γλυκειά μου. 

‘ Η  Βοσκοποϋλα
Τό ξέρω.

' Ο Βοσκός (ανήσυχος).
Αύτός ό τοίχος ’δώ ...

Ή  Βοσκοποϋλα (εύθυμη εξακολουθεί).
. .. Ειν’ ή ονμπάθείά μον, 

Ms τώμορφα φυλλώματα, τά όλ.οπραι, ινια μένα,
Ποΰ τά πουλιά στό διάβα τους, έχουν εδώ σπαρμένα.

‘ Ο Βοσκός.
Ναι! Μ’ απ' τόν τοίχον επειτα, ειν’ ενα περιβόλι...

‘ Η  Βοσκοποϋλα (εξακολ.ουθεΐ).
Πούχει έξαίοιαις μνρωδ’αϊς, και που θαυμάζουν δ-

[λοι!
Τοΰ Βασιλιά ’ναι!... Καί γι’ αύτό δέν πρέπει νά μάς

[μέλει,
Γιατί τών ρόδων μυρωδίαΐς κανείς αύτοΰ δέ θέλει, 
Κι' ούτε κανένας περπατεΐ, κι' οντε κανείς θανμαζει, 
°Ωστ' ή κρυμμένη άγάπη μας δέν πρέπει νά τρομάζη,
° Οπον ήλθαμε κ’ οί δυό έδώ, καί μέ χαράς τραγούδια 
Τούλ.άχιοτον χαιρώμαστε εμείς μέ τά λουλ.ούδία.

‘ Ο Βοσκός (επιμένει).
Ναι ! Ά λ ) ’ ή πόρτα αύτή έδώ / ;  Τά ίχνη πάρα πέρα; 

Ή  Βοσκοποϋλα
Ποΰ ;

Ό  Βοσκός.
Νά!

Ή  Βοσκοποϋλα.
Δικά μας βήματα, ιίν' άπ’ τήν άλ.λ.η μέρα ..

I Ποΰ μέ κυνήγησες τρελλά, ποΰ 'σχίοθη τό φονοτάνι... 
(σηκώνει τούς ώμους)

Μά, τί άνθρωπος! Τό κάθε τί μπορεί νά σέ τρελ-
[λάνχ).

Πάντα γιά βήματ άλλωνών παίρνεις τά βήματά μας 
Κ’ έτσι διακόπτεις πάντοτε τά τρυφερά φιλιά μας... 
Ή  άμπάρα είνε στη θέοιτης... Γιά δές...

\ Ό  Βοσκός.
Δέν μ' ένδιαφέρει...

Ή Βοσκοποϋλα.
Κ ’ επειτα νάλθχι άπό ’δώ στό δάσος μας ποιος ξέρει; 
Καί τί κάνη ;.. Πρώτα, ου τό ξέρεις πώς στά δάση 
Ό  Βασιλιάς δέν ήμπορεΐ ποτέ νά διασχεδάοη,
Γιατί τή μέρα συνεχώς δλο έγγραφα υπογράφει, 
Χωρίς νά ξέρη τό γιατί,... κι’ δλο σπουδαία γράφει! 
Οί Βαοιληάδες δλοι τους είν’ γέροι! καί δέν έχουν 
Τήν τρέλλα μας τήν νεανική, καί σέρωτας δέ μπλέ

κουν !
Μά μέ τ αμάξι βγαίνουνε γιά τόν περίπατό τους 
Τή ’μέρα, καί ποτέ χωρίς κανέν’ ακόλουθό τονς.

Ό  Βοσκός.
Οί Βαοιληάδες, καλά! Μά μήν τύχ’ ή πριγκηπέσοα;

Ή  Βοσκοποϋλα.
Ή  Πριγκηπέσοα ! Ώ !  Αύτή μπορεί νάλθη εδώ μέσα! 
Τά μάτια της εϊνε γλικά γεμάτα εμπιστοσύνη,
Κι’ δ έρωτάς μας ένοχος δέ θά φανή οέκείνη... 
Τότες, έγώ, οιγά-οιγά, θά ’πώ τήν ίοτορία :
* ί ΐν ’ ό ερωμένος μου, 6 βοοκός ποΰ βλέπετε, κυρία. 
Άλλ’ επειδή ό πατέρας μον δέ ονμφωνεΤ στό γάμο 
Κ’ έγώ ιόν θέλω, πειό αργά σύζυγο θά τόν κάμω !»

("Επεται συνέχεια)
#

ΠΑΡΑΧΟΡΔΑ ΑΡΜΟΝΙΙΜΑΤΑ

Ν Υ Κ Τ Ε Ρ ΙΝ Ε Σ  Ψ Υ * Ε £
Στίς βουβές νυκτερινές ώρες τής κοιμάμενης γα

λήνης μόνον έμεϊς αγρυπνούσαμε. . .  ·
Καί οί ώχρόφωτοι λαμπεροί χείμαρροι τ.οϋ έσ^ά- 

λαζαν στά κοιμισμένα βασίλεια τοΟ Χάους άπ τ 
δλόφωτο δρεπανωτά στέμμα τής πονετικής νυχτε
ρινής Ρήγισσας, έχιλιόλουζαν τριγύρω μας μ άση- 
μένιες λάμψεις τά ταπεινά νεκρομάρμαρα καί τούς 
φανταχτερούς τύμβους τ<δν πεθαμένων.

"Η άνθόπλεχτες άρπες τών φυλλωμάτων ίέν έ
μελπαν τότε τό γλυκύπικρο τραγούδι τδν συντριμ- 
μένων πόθων καί τοΰ ραγισμένου σήμαντρου δ άρ- 
γόφωνος στεναγμός δέν έτάραζε των Ωρών τό 
σταμάτημα.

"Ολα ήταν νεκρωμένα τριγύρω μας. . .  ,
Καί μόνον έμείς αγρυπνούσαμε στίς βουβές νυ

κτερινές ώρες τής κοιμάμενης γαλήνης. . .
«

Στά μικρά κρινοδάχτυλά σου θυμάσαι πώς έφάν- 
ταζε τ’ άνθόπλεχτο νεκροστέφανο ;

Γεμάτο ήτανε άπό λευκοτάτους άγγελικούς κρί
νους που Ιπερναν τής δικής σου ώρκοσύνης τήν 
άσπιλην λευκότητα κι’ άπ' δλοπόρφυρα μαγιάτικα 
τριαντάφυλλα π&Ο τ’ άλικο κρασί τής λήθης έξέ- 
χυναν μέσα στούς δροσερούς κάλυκας καί στ’ αύ- 
λακωτά ροδοπέταλα. . . '*’

Κι’ ϋστερα δέν ένοιωσες πώς ή έξωτική των πνοή 
έμέθυσε τήν λευκή ψυχοϋλα σου χΓ έγειρες άτονη 
στήν κρύα άγκαλιά μου.

Τό νεκροστέφανο έξίφυγεν άπό τά χέρια σου καί 
πέφτοντας χάμω, έξιφυλλίστηκεν Απαλότατα στήν 
ψυχρή ταφόπετρα τοΰ καλοδ μας.

’ Απόμακρη καί άπαλόγγιαχτη έκύλισε μέσα άπό 
τά κατάβαθα τοΰ κρυσταλλένιου παλατιοΰ τών 
Ωρών ή μυριόφωνη λειτουργία ποδ τές λευκές ψυ
χές τών νυχτολουλουδιών ξυπνάει.

Άνοιξες τά ματοβλέφαρά σου καί μέσα στό 
άστραφτερό σεληνόφωτο έλαμπύρισαν τρομαγμένα 
τά δγρά καί δλόγλυκα ματάκια σου.

θυμάσαι πόσο σφιγκτά μέ κρατοδσες ; Σάν τό 
πληγωμένο πουλάκι ποδ μάταια άγωνίζεται νά 
κρατηθή άπό τό άσθενικόν κλαρί.

Έγύρισες καί είδες ξεφυλλιομένο τό άνθοστεφάνι 
σου καί §να πικρόχολο κλάμμα έτράνταζε τά κρι
νόλευκα στηθάκια !

Τάχα γιατί έπόνεσες ;

Στίς βουβές νυκτερινές ώρες τής κοιμάμενης 
γαλήνης έπέσαμε γονατισμένοι καί οί δυό μπροστά 
στήν σκοτεινή ταφόπετρα τοδ καλοδ μας.

Τά δάκρυα μας έστάλαζαν άργά-άργά καί τοδ 
κρύου μαρμάρου αύλάκωναν κι’ έφλεγαν τά νεκρά 
σπλάγχνα.

Όλότρεμα τότε τά χέρια σου πρός τόν ξύλινον 
καί ξεθωριασμένο σταυρόν έσήκωσες καί άπά τά 
κρυόχλωμα χειλάκια σου έξέφυγεν ή μυστική τής 
ψυχής σου λειτουργία.

Καί δλα τά πονετικά νυχτολούλουδα ποδ παρά
στεκαν εκεί πρωτόβγαλτα, μέσα στήν νωπόσκαφτην 
καί ποτισμένη γή, άνετρίχιασαν καί έθρόϊσαν σκια- 
γμένα, νοιώθοντας βαθειά τόν μαρασμόν νά τά νε- 
κρώνη.

•V
Στό χρυσαφένιο ροδόσκασμα, ποδ άχνόθαμπον 

άκόμη τό έξωτικόν άστρο τής Αύγή< ήρχισε νά 
λυώνη τοδ άπόμακρου πελάγου τά διάφωνα κρύ
σταλλα, ξαφνισμένοι καί cl δύο έπεταχθήκαμε !

Καί μέσα στό τρελλοδιάβα μας πόσους φτωχι
κούς άνθους έτσακίσαμε τή μυστική ώρα ποδ έμελ
παν τό αύγινό τους τραγούδι;

'Ενα έρημο κοράκι έσχιζε τής ψυχές μας μέ τά 
άπονύχτερα έλεγεΐα κάποιων άλλόκοτων ρυθμών.

θυμάσαι πώς παραλυμένα τά μέλη μας έτρεμαν, 
καί πόσον άρρυθμα ή καρδιές μας χτυποδσαν, δταν 
στά ώχρά μας μέτωπα έτρεμόλαμψαν τά πρώτα 
τριανταφυλλένια άντιφεγγίσματα τή ς ’Ανατολής ;

” Αγγελος Σονλης

Ε Κ  Σ Ύ Λ Λ Ο Γ Ώ . Ν
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Έν ’ Ιαπωνία δταν κακοδργός τις καταδικασθή 
είς δάνατον, τοδ έπί τούτφ ονείδους μετέχει ού- 
μόνον ή οικογένεια αΰτοδ, άλλά έπί τινα χρόνον 
καί αύτοί οί γείτονες τής δδοδ, έν ή κατφκει δ 
ένοχος· τοΰτο δέ δηλοΰται άποφραττομένης τής 
δδοδ έκεινης. Μόνον δέ, έάν δ έγκληματίας κατα- 
στρέψτο αύθορμήτως τέν βίον άνοίγων τήν κοιλίαν 
του, δύναται ν’ άπαλλάξη τού; οικείους του τών 
έκ τής καταδίκης αΰτοδ συνεπειών. Ό  τρόπος οΰ- 
τος τοδ αύτοκτονείν καλείται Karakiri, τούτέ- 
στιν εύτυχής θάνατος.

Άθήναι Βαλεντίνος
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AHKIOTIKA ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Τ Η Σ  ΑΝΔΡΟΥ

— Τρελλάθηκα μαννοΰλά μου, 
μέ τήν γειτονοποΰλά μου.
Σΰρε μάνα ’πέ τής το, 
γλυκά κουβέντιασε τής το.

— Μετά χαράς σου γυιόκα μου, 
νά πάρω και τήν ρόκα μου. 
Πέρνει τήν ρόκα της και πάει 
βρίσκει τήν κόρη και κεντάει.

— “Ωρα καλή σου λυγερή.
■— Καλώς τήν μάννα τήν καλή.
— Κόρη μ’ ό γυιός μου σέ ποθεί, 

μά ντρέπεται νά σοΰ τό πή.
— Σαν μέ ποθεί δέν έρχεται;
— Μικρός είναι και ντρέπεται.

2
Θάλασσα πικροθάλασσα 
καί πικροκυματούσα 
ολοι σέ λένε θάλασσα 
κι’  έγώ σέ λέ’ ανθούσα.
Ποϋ μοΰφαες τή νειότη μου 
καί τήν παλληκαριά μου 
και τά ξανθά μου τά μαλλιά 
πουταν ή ώμορφιά μου.

3
ΕΙπά σου μή μέ πειράζης 
άφες με ’ στό χάλι μου 
καί τόν νοϋ μου συ τόν ’πήρες 
άπό τό κεφάλι μου.'

4·
Θεά καί ’Αφροδίτη 
σέ ονομάζουνε, 
καί τό όνομά σου ’λένε 
κι’ αναστενάζουνε.

8

Τό κεφαλάκι μου πονεΐ 
σαν νάφαγα πιπέρι 
μοΰ βγάλανε μιάν άβανιά 
πώς αγαπώ μπαρμπέρη.
Μήτε μπαρμπέρη αγαπώ 
μήτε τό γεμιτζάκι 
μον’ αγαπώ τό γοβατζή 
μέ τό μαβί μουστάκι.

' β
Εξήντα μήνες σ ’ αγαπώ 
γίνονται πέντε χρόνια 
Μιά λεμονιά νά φΰτευα 
θάχε τώρα λεμόνια.

7
Πέρδικά μου πλουμιστή 
μέσ’ ’στά δάση περπατεΐς 
δίκτυα ’ξώβεργα θά στήσω 
νά πέρασης νά πιαστής.

8

Στρίβεις τό μουστάκι σου 
τό κάνεις σαν αγκίστρι 
μάγώ  δέν τό χρειάζομαι 
τοϋ γαϊδουριού καπίστρι.

9
’Απόψε τά μεσάνυκτα 
σηκοόΟηκα νά γράψω 
καί κοντυλιά δέν έσυρα 
νά μήν αναστενάξω.

ί ο
Μ ’ άρνήσθηκες ποϋ ν’ άρνησθής 
τήν πίστην τήν Ρωμαία 
νά άποθάνης φράγκισα 
καί νά θαφτής έβραία.

( Εκ τής συλλογής μου) Εΰμά&ιος

‘ ΟΙ ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΙ,, ΑΕ0ΝΓ01 I  ΜΑΚΚΑ
Εμμετρος μετάφραοις τοϋ τετραπράχτον δρά
ματος τοΰ  Miguel Z a m a c o is  «L E S  BO UFFO N S».  

( 1 9 0 7 .— Θίασος Σάρας-Μ περνάρ)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τά Βιβλιοπωλεία Μπέχ, Έλευ· 

Οερουδάκη, Σιδέρη και Έοιίας. zip. 3.50.
ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ άνι'ι προπληρωμής Αο. 3 είς 

τους ουνδρομητάς τής «Δάφνης»
• ΥΝΤΕΟΝ: Λ. Μακκαν, οδός Σόλωνος
αριν. 28.

Λ Λ 1 7 Κ  Ι Κ Ε Σ Ι Α

Εκτελεστού! σκληρας καί άδυσωπήτου άτο- 
φάσεως τών ισχυρών κυβερνήσεων σας, κομίσατε 
πρός αΰτάς τήν επίγειον φωλεάν τής κυανόλευ
κου καί άκάκου περιστεράς μας, τόν ίστόν μας, 
τόν όποιον έκοψαν οί άνηλεεΐς πελέκεις δι’ ών 
ωπλισαν τάς χεΐράς σας οί Ισχυροί τής γής, κομί
σατε τούτον πρός αΰτάς καί είπέτε τους : Έπί 
τοϋ ίστοΰ τούτου δσχις φέρει τά χρώματα τής τε 
έπουρανίου καί επιγείου ειρήνης ύψωσαν είς μίαν 
γωνίαν μιας αίμαιοποτισμένης νήσου οί όλκιμοι 
αύτής κάτοικοι τό πανίερον σύμβολον τής ’Ελευ
θερίας αυτών.

Είπέτε προσέτι πρό; αΰτάς δτι ό ιστός βΰτος 
έστηρίζειο έπί σωρού οστών καί δ α  εΐνε κλάδος 
τοΰ μεγάλου καί παναγίου δένδρου τής Ελευθε
ρίας τό όποιον οΰτοι έπότισαν μέ ποιαμονς αι
μάτων.

Μήν άποκρύψειε δ ’ άπ’ αΰτάς δτι καθ’ ήν 
στιγμήν οί πελέκεις έξειέλουν τήν άδυσώπητον 
άπόφασιν αυτών, ήκούσαχε βόμβον άνωθεν ημών. 
ειπέτε αύιαΐς δ η  ό βόμβος εκείνος ήτο ή Ιερά 
διαμαρτυρία τών ψυχών τών γενναίων εκείνων 
οίιινες επεσαν υπό τάς πιυχσς τής Σημαίας ήτις 
υψοϋτο επί τοΰ ίεροΰ εκείνου ξύλου, καί δτι μεταξύ 
εκείνων ήσαν καί αί ψυχαί τών φιλελλήνων κα- 
κίζουσαι τάς κυβερνήσεις των διά τήν άδικον 
πράξιν τήν όποιαν έπραςαν κολακεύουσαι τούς 
αγρίους καί αιμοχαρείς σφαγείς τής Ά σίας. Δεί- 
|αχε αυτόν είς τού; λαούς σας καί είπέτε τους 
οτι ώς άντισιά&μισμα τών μακρών αγώνων μας 
τών άνεκδιηγήτων βασάνων μας, ΰψώσαμεν έπί 
τοΰ ίστοϋ τού του τήν Σημαίαν τής Πατρίδος μας 
και ινα μή ΰψώνωμεν ταύτην μας άφχιρέσατε 
τόν ίστόν.

Είθε τό ξΰλον τό κοπέν έκ τοΰ αίμ&τοποεισμέ- 
νου δένδρου τής Ελευθερίας τό άποπνέον είσέτι 
τής πυρίτιδος τήν οσμήν, είθε νά συγκινήση τούς 
φιλελευ9έρους λαούς σας ώς έπίση; εί'9ε ή πρά- 
ξις σας αυτή έπί τής δυστυχούς Κρήτης νά εΐνε 
ή τελευταία.

Σύ δέ, ώ Κυανόλευκος Θεά Έλληνίς, μή βα- 
ρυθύμει" εάν καί πάλιν ή άτεγκτος διπλωματία 
καιεβίβασί Σε, ώς λόγους τήν διατήρησιν τής 
παγκοσμίοο ειρήνης προβάλουσα, ημείς Σέ ΰψώ- 
σαμεν, ώ  πανακήρατον σύμβολον τής εθνικής 
ημών ιδέας καί τών μεγάλων ονείρων μας, ετι 
ΰψηλότερον έπί τών άπορθήτjv  φρουρίων τής 
ψυχής μας. Έκεΐ πτερύγιζε πάντοτε ώς έπτερύ- 
γιζες έν ταϊς ψυχαΐς ιών αοιδίμων πατέρων μας 
έπί ολοκλήρους αιώνας μαύρης δουλείας, έ'ως ού 
καί πάλιν Σέ άναβιβάσωμεν έπί τοΰ μέρους άφ ’ 
ού Σέ κατεβ βασοιν. 'Εάν δέ καί τότε λόγοι 
διεθνείς έ,χιβάλλουσιν τήν υποστολήν σου, εσο 
βεβαία διι θά  Σέ ύφώσωμεν έκεΐ ένθα δέν φ&ά- 
νουσιν αί εύρωπαΐκαί βόμβαι, έκεΐ ένθα δέν πλέου- 
σιν οί πανίσχυροι αύιών στόλοι, και οί στρατοί 
αύτων δέν δύνανται νά προ/.ωρήσωσιν καί άν 
ήγώνται αυτών οί νεώτεροι Άννΐβαι. Έκεΐ έπί 
τών Λευκών Ό ρέων, έπί τής "Ιδης καί έπί τού 
μαυρισμένου έκ τής πυρίτιδος κωδονοστασίου, 
τής πανίερου Μονής τοΰ Άρκαδίου θά Σέ άνο- 
ψώσωμεν καί θά εΐτωμεν αΰιοϊί : μολών λαβέ.

Δένί)ά Σέ άρνηθώμεν ποτέ, ώ Μήιερ. Έν ταϊς 
θλίψεσί σου ώς καί έν ταϊς χαραΐ; ημείς ζσρο. 
μένομεν πιστά καί άφοσιωμένα τέ<να σου- αί ζο 
φεροί καί όδυνηραί ήμέραι σου θά παρέλθωσιν, 
ήμέραι έαρος, ήμέραι χαράς Σέ ανι/μένουσιν.

Δεν θά δεχθώμεν νά κυματίση έ.τί τής πολύ
παθους νήσου μας ή ή Εθνική μας Σημαία. 
Δέν θά μας φοβίσωσιν αί λόγχαι τών ισχυρών 
τής γής, ου5έ θά μας δελεάσωσιν τά πλούιη τών 
Κροίσων ούδέ τά άιματα τών Σειρήνων δέν θά 
μάς σαγηνεύσωσιν.

Χανία-Κρήιη.. Ό δ^αοενς ΝιχοΧακάκις

CAMILLE FLAMMARION

r - „δ α φ ν η “ - Ί
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

Α π ό όλους το ύς ανγγραφ εΐς και 
ποιητάς τούς άκμάσαντας άπό τοϋ  
Σ ολω μ οϋ μέχρι σήμερον, ποιους  
π ροτιμ ά τε;

Δεκταί απαντήσεις μέχρι 1ης ’Οκτωβρίου.

( Αποκόπτεζαι καί άτοστέλλειαι είς τά γρα
φεία τής ιΔάψνης»).

Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ Μ Ι Σ  ΤΟ Ν  ΚΟΣΜΟΝ
(Έκ τοΰ Γαλλικοΰ)

Ή  Γή έγεννήθη. Καί κατ’ ακολουθίαν θ’ άπο- 
θάνη.

β  άποθάνη είτε έκ γήρατος, όταν κατα^τραφιδσι 
καί έξαντληθώσι πλέον τά ζωτικά αύτής στοιχεία, 
είχε συνεπείς άποαβέσεως τοϋ Ήλιου, έκ τοΰ δ- 
ποίου έξαρτάται ή ζωή αύτής.

Άπά τοδ ύψους τίτε τών κορυφών τών όρέων at 
χιόνες θά κατέλθωσιν Ιως τών πεδιάδων, διώκου- 
σαι πρό αύτων τήν ζωήν καί τόν πολιτισμόν, καί 
έπιρρίπτουσαι τάν αιώνιον αύτών λευκόν πέπλον έπί 
δσων χωρών καί έθνών τύχωσι κατά τήν πορείαν 
των. Ή άνθρωπίνη ζωή καί δραστηριότης θά συγ- 
κεντρωθώαιν, άνεπαισθήτως έκατέρωθεν τής τροπι
κής ζώνης, Πετροΰπολις δέ καί ΒερολΙνον, Παρί- 
σιοι καί Λονδΐνον, Βιέννη καί Κωνσταντινούπολις 
καί Ρώμη, θά δπνώσωσιν άλληλοδιαδόχως τόν αιώ
νιον ΰπά τήν παγεράν ταύτην νεκρικήν οθόνην.

Έπί ικανούς αιώνας ή ϊσημερινή άνθρωπότης θά 
έπιχειρή ματαίως δι’ αρκτικών αποστολών τήν 6πά 
τού; πάγους άνεύρεαιν τής Οέσεως τών Παρισίων, 
τής Λύώνος, τών Βορδιγάλλων καί τής Μασσα
λίας. Αί δχθαι τών θαλασσών θ’ άλλοιωθώσιν, δ δέ 
γεωγραφικός χάρτη; τής Γής θά λάβχ; απείρους καί 
διαφόρους μεταλλαγάς.

Δέν θά δύνανται νά ζώσι καί ν’ άναπνέωσιν οί 
άνθρωποι ή μόνον επί τής ίσημερινής ζώνης, μέχρι 
τής ήμέρας, καθ’ ήν καί ή τελευταία γενεά πέση 
άποκαμοΰσα καί θνήσκουσα έκ τοΰ ψύχους καί τής 
πείνης έπί τδν όχθών τής τελευταίας θαλάσσης δπά 
τάς ασθενείς ακτίνας ώχροΰ τότε 'Ηλιου, δστις θά 
φωτίζη εφεξής έν τή σφαίρα ήμώ» Ιν φορητόν κοι- 
μητήριον στρεφόμενων περιξ φωτός ασθενούς καί 
θερμότητας χαμηλής καί αγόνου.

Οδτω καταλαμβανομένη δπά τού ψύχους ή τε
λευταία τής Γή; άνθρωπίνη οικογένεια, θά διτοκύψη 
συνεσπειρομένη είς τόν θάνατον,καί ο! σκελετοί τών 
όστέων αύτής θά ταφώσι μετ’ ολίγον δπά τά παχέα 
στρώματα τών αιωνίων πάγων.

Ό  ιστορικός τής φύσεως τότε θά δυνηθή νά γράψη 
έπί τοδ πλανήτου μας τά έξής έπιτύμβιον:

«Ένταδθα κεϊται δλη ή άνθρωπότης κόσμου ζή- 
σαντος !

« ’ Ενταύθα κεινται δλα τά όνειρα τής φιλοδοξίας, 
δλαι αί κατακτήσεις τής πολεμικής δόξης, δλαι αί 
περιβόητοι οίκονομολογικαί δποθέσεις, δλα τά συ
στήματα μιας άτελοΰς έπιστήμης, ώς έπίσης καί 
όλοι οί δρκοι τών θνητών ερώτων! Ένταδθα κεΐν- 
ται πασαι αί καλλοναί τής Γής!»

Ά λ λ ’ ούδείς έπιτύμβιος λίθος θά .σημειώσω τήν 
θέσιν είς τήν δποίαν δ πτωχός μας πλανήτης θ’' 
άποδώση τήν τελευταίαν πνοήν του.

Pierre Petrich

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ (!!!!)
Σκέπτομαι κάα  φοβερό 

καί τρομερό συνάμα :
Νά κάνω σ ’ έ'να δάσκαλο 

σκληρή δολοφονία.

Δέν μ’ εμποδίζει τίποτα 
μονάχα ένα πράμμα : 

ποϋ ίίά με βάζουν φυλακή 
έπί ζωοκτονία ! ! !

Λάρισα
e-

Ε Π  Ι Σ Τ Ο  A  Α Ι

ο  ΦΡ.

Είς τά γραφεζχ μας έλήφθη προχθές ή έξης έπι- 
στολή προς δημοσίευσιν :

Κύριε Διευ& νντά ,
Δηλώσατε παρακαλώ, δτι άπέονρα άι,ο τοϋ ΰιάοον 

τοϋ « Ά&ηι αίον» τά τιοοαναγγελΰέντα όνο μονόπρακτα 
εργα μον, ένεκα άναρμόστου οιάοεως τής διενϋννυεως 
αντον απέναντι μον.

24]8]909 Μετ’ έςζιρέτου δπολήφεος 
Μανώλης Κ. Μ αγχάχης

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

 ̂Ή  «Δάφνη» αναγγέλλει ττ 'σαν νέ ιν εχδοσιν της όποιας 
εν άντίτνπον ή&ελε σταλτ} είς ι ά γραφεία της, και άνταλάσ- 
σεται με οίονδήπο ε πεο οδικόν.

π ε ρ ι ο α ι < ^  £<$H A iE Pia£s
★ Είς τα γραφεία μας ελήφ&ησαν τά εξής περιο

δικά και εφημερίδες : Αθηνών 9Εφημερίς τών  
eΕλλήνων τον κ. Χαλκιοπονλον.

★ Μεσολογγίον ό *Ανεξάρτητος τοϋ κ. Γονργον- 
ρίνη με έι διαφέρονοαν νλην, Σπάρτης ό Ενρώτας 
τοϋ κ. Μάνη, Γιατρών το εγκνχλοπαιδικόν περιοδι
κόν τοϋ κ. Κονκονρα 'Ημέρα, Ζακνν&ον το Φώς, 
τοϋ κ. Αβονρη. Χανιών η Νέα *Ερεννα τοϋ κ. 
Μαλατάκη, Μιινλήνης ή Σάλπιγξτνν κ Νικολαιδη.

Δ  Α  Φ Ν  Η \ ί

Α Π’ Ο Λ A

ί

1) 'Η  λνσις τής επιγραφής εΐνε . 'Η  π ε
νία  τέχνας κατεργάζεται. ("Π  άνάγνωσις 
αοχεται εκ τών κάτω πρός τά άνω τής τελευ
ταίας καθέτου στήλης καϊ προχωρεί μαίαν- 
δοοειδώς).

2) Τοϋ δέ Γρίφον εινε η έξης : Μ ετρώ  
χρώ  (Μέ τρο χρο).

’Ά ν ω  τών πενήντα (ο0) εστειλαν λύσεις εις 
τά voacsTa μα? μ-έ/c i  τής ταχθείσης προθεσμίας. 
Ά τ υ /ώ ς  οί πλεϊστοι δέν κατώρΟωσαν να Λυ
σουν ορθωςχοι τά δύο μέρη του διαγωνισμοί, 
πολλοί δέ οίίτε το εν. Φαίνϊται οτ·. καί ή Έπι- 
γοα-ίή καί ό ΓρΓοος ησαν δυσκολότατοι. Λ'α 
τόΰτο ορως Ακριβώς εινε μεγαλειτέρα ή επιτυ
χία τών λΐ'βάντων ολόκληρον τον Διαγωνισμόν, 
και διά τοΰτο δέν έθεωρήσαμεν όοθον νά συμπερι- 
λάβωμεν είς τήν κληρωτίδα δλους έν γίνει τους 
άποστείλαντας λύσιν, είτε όρθη ήτο αύτη ειτε oy_i.

Είς τήν γενομένην κλήρωσιν μεταξύ αυτών 
έκέρδιοαν οί έξής κατά σειράν :

Α Π Ο  Τ Α  Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Α

1) Λ) νί ς Ο ύ ρα  v ia  X . . .  ’Αθηνών Ρραχ. 6  
2) ο Κος Α .  Σ ν ν ρ ΐώ τ η ς  ’ Αθηνών δοαχ . 4 .  
Καί οί κάτωθι τρεΤς ·.

Δ)νις Λον»5ιι ’Αθηνών δραχ. 2.
I .  Ξ νΌ άλιις  ’ Αθηνών δραχ. 2.
Σπ ίτρος Κ λ δ η λ ς  Καλαμών δραχ. 2.
Λύσεις ’έστειλαν οί εξής :
’ Α θ η ν ώ ν . ΊΙλίας Γ. Άγγελόπουλος, Στοι- 

y ιωμένο Παλάτι, Γ . Β· Αμαδης, Ν. I. ςιηΟά- 
λης ' Ε. Τριβής, Ε. Γεωργόπουλος, Δ. Χαδίνης. 
« Ή  Λούσή», Β. Λ . Βασ’ λόπουλος, Α . Σμυριώ- 
της, Ν. ΙΙαρηγόρης, Ούρανία Σ . . . ,  Δ. Καραν- 
τζής, Α. ΙΙαππάς, Νικ. Κυριαζόπουλος, .«Μια 
Φαληριώτισσα», ’Αντώνιος Κ. Νικολαιδης, is| 
Διοσκουρίδης, Β. Ε. Χαραλάμπης.

Ά λ μ ιτ ρ ο ΐ ί .  Χρήστος Λ. Σπυριδάκης. 
Β ό λ ο ν .1” Ν. Ο. Φιλιππίδης.
Ζ α κ νν Ο ον . Γ. Ν. Μαρίνος.
Ιί<ιλ(ΐιιών. II. Θεοοοσιου, Δ. 1 ενο6ελλ/|ς. I ε- 

ώογιος Α. Σταυρόπουλος, ΙΙότης Τσί/λης, Γε
ώργιος Β. Γχονόπουλος, II. 1'ριλλιόπουλος,ΣπΟ- 
ρος Ινλδπλς.

Κ ε ^ α λ η ν ϊα ς  Π. Γερολιματος.
Λ ε ν κ ά δ ο ς .  Χ· Μπουρλας.
Ν α ν ιτ λ ίο ν . Σπ. Τσακάκης, «Νέος ’ Ap/t- 

μήδης», Ά ν τ . Σ . Μανίκης.
Πϊΐ{>ίΐι6><> Ml'/. Ν. Τρακας, Αν Μς, Δ. 

Σδολόπουλος.
Σ κ ίτρον . Δ. Μαντζουρανάκης.
Τ ο ιπ ό λ εω » ;. Γ . ΙΙαβιαλής, Λ. Άναγνό)το)- 

λος.
Φ ιλ ια τ ρ ώ ν .  Εις χωρίς δνομα.

’ Εκτός τών ανωτέρω άναφερομένων εό- 
ρέθησαν τρεις λύσεις άνεν ονόματος, και 
πέντε αν ευ γραμματοσήμου.

1Ιαρακαλοννται οί κ. κ. βραβευ&έντες να 
παραλάβώσι τά βραβεία των έκ τών γρα- 
φείων μας, ή νά μάς γράψουν την διενϋνν- 
σίν των, διά νά τους τά άποστείλωμεν

Υ. Γ. ’ Ο πρώτος οΰτος διαγωνισμός ά- 
φήκεν έλλειμμα, ώς και μόνοι δννανται νά 
παρατηρήσουν οι άναγνώσται μας, άφου τό 
έκ τών γραμματοσήμων προερχόμενον πο- 
σόν μόλις άνέρχεται εις τέασαρας δραχμής, 
ενώ τά διδόμενα βραβεία εΐνε τετραπλάσια  
(δραχ. 16). ’ Επειδή εξ άλλον εΐνε σχεδόν 
βέβαιον δτι τά ίδια ϋά συμβονν με το είδος 
αυτό τών διαγωνισμών είς τό μέλλον, απεφα- 
σίσΟη νά έπέλΟη μεταβολή τις εις τους ορούς 
έν γένει, ήτις και ιΤ άρχίση μετά την δημο- 
σίευσιν τών αποτελεσμάτων τοΰ 2ον καϊ -Ίον 
διαγωνισμόν (μετά τρία φύλλα δηλαδη).

Ό  Ιρως καί τά μίσος είναι μόνον οξυδερκείς.
Μπ.

Ο Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ  Ε Π Τ Α
Πολβ περίεργρν τό φαινίμενον τοϋ άριθμοδ 7. 

^υχνάκις άπαντφ άπά τών αρχαιότατων χρόνων 
μέχρι τών νυν είς άπαντα σχεδόν τά πράγματα. 

Ένταδθα δημοσιεύομεν άλίγα έκ τούτων :
Οί αρχαίοι ήρίθμουν 7 πλανήτας, 7 σωτήρας, 7 

αρχικά χρώματα, 7 όσμάς, 7 θαύματα τοϋ κόσμου,
“ σοφούς τής Ελλάδος, 7 είδη ιπποδρομικών 
αγώνων.

Παρ’ είδωλολάτραις έπίσης δ αριθμός 7 εΐνε 
λίαν επίσημος, ίδιοι: έν ταϊς θυσίαις.

Ή  έβδομάς έχει 7 ήμέρας, παλαιά 7 μόνον μέ- 
ταλα ήσαν γνωστά, 7 είνε τά χρώματα τής Τριδος,
7 είνε οί μουσικοί τόνοι, κάθε 7 Ιτη άλλάσσομεν 
δέρμα.

Είς τήν · παλαιάν Διαθήκην άναφέρονται ι λυ
χνία·., 7 έκκλησίαι ή έπτάφωτος χρυσή λυχνία, 7 
σφραγίδες, 7 αστέρες, 7 κηροπήγια, 7 σάλπιγγες, 
7 άγγελοι, 7 διαδήματα, 7 κεφαλαί δρακόντων, 7 
αδελφοί Μακκαβέοι, 7 ψαλμοί τοΰ μετανοοδντος.

Οί δυτικοί έχουν 7 μέλη τής ακολουθίας, 7 χα
ρίσματα τοϋ Αγίου Πνεύματος, 7 χαράς καί λύπας 
τής Παναγίας. ,

Έν τ^ κατηχήσει ήμων εχομεν 7 μυστήρια, ί 
θανάσιμα άμαρτήματα, 7 αιτήματα τής Κυριακής 
προσευχής. ,

Ή  Κωνσταντινούπολις καί ή Ρώμη εΐχεν έκα
στη 7 λόφους, δι’ δ καί έπτάλοφοι καλοΰνται. 
Πολλαί πολιορκ'αι ήσαν έπτάμηνοι.

Έν τφ Εύαγγελίψ δ Πέτρος έρωτ? τόν Ιησουν 
«ποσάκις άμαρτήσει δ αδελφός μου εως επτάκις 
Τά γνωστόν λόγιον Επτά φορές τήν ήμέρα άμάρ- 
τανε δ σοφός». .

Ναύπλιον. 1 4 = 8 = 9 . βανος X. Σιωκος

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α

’  Εν τιν’ι συμποσ'φ έγείρενται προπόσεις. Μία τών 
κυριών επιθυμούσα καί αΰτή νά έγείρη πρόποσιν 
μή γνωρίζουσα δέ έρωτ? τόν σύζυγόν της τί νά 
εΐπτ) : ούτος δέ, λέγει πρός αυτήν, «πιέ καί σιώπα». 
Ή  κυρία ντμίσασα δτι τοΰτο είνε μία πρόποσις, ε
γείρεται, λαμβάνει τά ποτήριόν της καί τσουγκρί- 
•ζουσα μετά τών συνδαιτημόνων εκφωνεί : 

ι Πιε και οωπα ! πιε κηί πώπα».
Μ ητοος Π αηακυριακον

Τ α Κ ά λ λ η  Τ η ς  Α τ γ η ς

"Οταν ή αυγή προβάλλει 
άπ’ άνάκίορο χρυσό 
μέ ιά .τόσα της τά κάλλη 
καί μ’άγέρα δροσερό.

Φαίνεται σαν μχά παρθένα 
πδχει ϋεϊκή μορφή 
ποχει κάλλη μυρωμένα 
οις καί δψι μαγική.

Ψ
Ποϋ μέ τά ξανθά μαλλχά της. 
ποΰ σκορπίζουν εΰωδχά 
μές χή μαγεμένη φύσι 
ρίγνει γύρί) εΰμορφιά. 

ψ
Μέ τήν δψι της χή ίΐεία 
φαίνεται πώς ή αυγή 
σαν νά εΐνε τών χαρίτων 
καί χών καλλονών πηγή.

-Αρτα Μεν. Χρ. Τοήτοουρας

Δίδα Μαρίαν Θ Λάρισσαν. — Άναλάβετε καί 
φροντίσατε όσον σά; είνε δυνατόν, θά δημοσιευ* 
θοδν αμέσως μόλις έλθει ή σειρά των. ,

Ν. ΙΙαμηονχην Ένταίΰα· Βεβαίιο^, θα δημο-
σιευθοδν. "

Κο^ Δ · Μ οντζονραν. Σκνρον. Συνδρομή ελή- 
φθη καί Εύχαριστνϋμεν. Ειδοποιήσατε μας περί τής 
λήψεως τών φύλλων. ΔεχόμεΗα ασκήσεις άρκει νά 
είναι ϊημο^ιεύσιμοι.

Κον Τ. Φρεδ. Ναύπλιον.—Ή  παράκληοίς σας
γίνεται σήιιερον. _ ,

Κον Σ. Ζαφειρόπ Ραψάνην■ — Φύλλα απεστα-
λησαν. , ,

Κον Ε. Καλαμ. Νηαίον.—Δεχόμεθα ανέκδοτα 
άν είναι δημοσιεύσιμα καί διαγωνισμούς.

Κον. Ε. Μηλιαρέοην Άργοοτόλιον.— Δυστυχώς 
δπως βλέπετε είς άλλην στήλην δέν θά δημοσιεύ- 
σωμεν πρός τό παρόν άνταποκρίσεις. Διαγωνιαμων 
έχομεν πληθώραν. t

Κον Κ . Λ aujzoivόηονλον Κυπαρισσίαν.
Ά ρτα ν ιά ν  Χ ανία— Ν . Τατ. Καλαμας. Ελη- 

φθησαν.
II. Θεοδοσίου Καλαμας.— θά δημοσιευθή.
Κον Κ. Παππαν. Αίγιον. —  Φύλλα έστάλησαν. 

Περιμένομεν κρίβιν σας.
Κον. Κ. Ε νϋυμ . Λαμίαν.— Έλήφθησαν ολα.
Κον Μαρκόπ. Κυπαρισσίαν— Δυστυχώς δλα εί

ναι πολύ γνωστά. Άναμένομεν τοποθεσίας.
Κον "Αγγ. Σαλ. Ζάκυνθον.—Πολύ ευχαρίστως 

δεχόμεθα. Λνο μένομεν, καί μάλιστα άμέσως.
Δίδα Λ. Σ π . Σύρον.— Εύχαριστοδμεν θερμότατα 

δι’ δλα, καί λυπούμεθα διότι δέν σάς εΐδαμεν πριν 
φύγετε. Περιμένομεν χωρίς άλλο κάτι δικό σας απο 
τήν Σδρον δπου σας έστείλαμεν καί τό 3ον φυλλον.

<ί'Ελληνόπαιδα» Καλάμας.—  Ή  Λύσις έλήφθη. 
Διήγημά σας δέν ένεκρίθη.

Κον Μ. Τσήτα. ’Ά ρ τα ν— Δυστυχώς δέν θα σας 
εΰχαριστήσωμεν έντελώς, διότι προηγούνται πάρα
πολλά. , ,

Κον Ά λ . Κ( λλ. Καλάμας.— Έλήφθη και ενε- 
κρίθη. Δέν σάς άποστέλλωμεν δελτίον διότι δέν θα 
δημοσιεύσωμεν δλως διόλου άνταποκρίσεις.  ̂ ^

Κον I. Ζωγρ. ’ Ενταΰϋα.— Εύχαριστοδμεν δι ε- 
νεργείας σας. «ά  δημοσιεύωνται.

Κον Διαμαντ. Ναύπλιον.—Ένεκρίθησαν δυο.
Κον Χαρδαβέλ.— Άτυχώς δέν ένεκρίθη.
Κον Σ π . ΒαλΧ. Ένταϋϋα.— Έλήφθη. Έντος

ολίγου. , . . . .
Κον. Ο. ΝικοΧ. Χμνια.— 'Hς βλέπετε δημοσιεύε

ται. Περιμένομεν άποτέλεσμα ένεργειών σας.
Κον ΜπαρΧαν.—Αίαν προσεχώς.
Κον Σ  Π αναγ.’Άργος.— Ένεκρίθη, άλλά θά δη-

μοσιευθή άργότερον.
Κον Γ. Γκονόπ. Κα/.αμας.— Ζ . Χ· Κόρινθον. 

Εύχαριστοδμεν. Καμμία άνταπόκρισις δέν θά δημο- 
σιευθή ώς βλέπετε είς άλλην στήλην, οΰτε δελτία
θ’ άποσταλοΰν.

Ά σ χ ά ν ιο ν  Κόρινϋον. —Πολύ ευχαρίστως, ϋνε-
κρίθη Ιν.

Κον ’ Ιω άν. Παπαναστ. Ίτεαν.— Ευχαριστουμεν.
Μετά δύο ή τρία φύλλα.

Κον I. Φραγχ. Έ νταΰϋα .-  θά δημοσιευθη το εν. 
Κον I. Κουτσ. Λάρισσαν— Ύί ίδικά σας θά̂  δη- 

μοσιεύωνται τακτικά. Εύχαριστοδμεν δι’ δλα. Α ν 
ταποκρίσεις άπεφασίσαμεν νά μή δημοσιεύσωμεν δια 
νά μή καταλαμβάνεται άδίκως δ χώρος. Περιμένο
μεν τάς φωτογραφίας καί περιγραφήν.

Δημοκράτην Λάριοσαν.— Εύχαρίστως.
Κον Π. Ταίχ , Κον ΜπαρΧ. Γκίχαν Καλαμας.—

Έλήφθησαν. ν
"ΑΧντον Αίνιγμα Ναύπλιον.— Εχει καλώς.
Κον Χρ· Παπαδ. Άγυϊάν.— Εύχαριστοδμεν.
ΙΙαρακαλοϋνται οι σιέλλοντες γνωμικά, 

αλήθειας, σημειώσεις έκ συλλογών, και τα  
τοιαΰ ια , να  γραφοοσι πλησίον τοϋ ονοματος 
to jv  και τό  δν ομ α  τοΰ συ γγ ρα φ έω ς των 
άλλως δέν flu  δημοσιεύωνται.

Κον Ά νδρικ . Πάτρας.— Σάς εύχαριστοδμεν.
Κον Σ . Μ αυρογ.—Στείλατέ μας Ινα άριθμάν διά 

νά γνωρίζωμεν περί τίνος πρόκειται τουλάχιστον....
Κον Κ. ΜητρομεΧ. Ένταΰϋα.—Έλήφθησαν. Προ- 

σεχώς.
Κον Φέρμπ. Βόλον.—Μετ εύχαριστιών. Δυστυ- 

•/ώς δέν θά δημοσιεύσωμεν άνταποκρίσεις.
Ροδ. Ά γχαϋ·. Ναύπλιον.—Έντάς άλίγου.
Δ. Παπ. Ναύσταθμον.—Έλήφθη- 
Coquette?...  Au m om ent de niettre sous 

prcsse j'a i re^u. votre lettrc. Repondrai pro- 
chainem ent. M erci

Ιίους Κους Κ. ΖαρΧαν, Δ. ΠουΧην, Γερογιαν- 
νόπονΧον Κ. Καραπάνον, Ν. Καμπαναν, Δ . 
Π ανέταν, Δημ. Ρεπετσαν, Κ. χαι Γ. Τσιχνισ,ν, 
Γρ. ΠαπονΧιαν. Συνδρομαί έλήφθησαν καί εύχα- 
ριστοϋμεν έγκαρδίως. Φύλλα άπεστάλησαν.

Κους Κους' Μ. Ά ποοτοΧάχην, Κ . Παπαν- 
δρέον, Δημ. ΣχαΧτσάν, Δ. ΓερογιαννόπονΧον, 
I'. X . Τσιχνιάν, Α. Παπαδημητρίου, Ν. ΜπεΧ- 
Χάραν, Ε νστ. ΙΙαλαμάν, Κ . Χαβίνην, ΣτνΧ. 
Θάνον, Ά Χεξ. ΣαπΧαοϋραν, Ά & αν. Στράτον, 
Μ. Σαραχωμένον, Γ. Οίκονόμον, Κ αν Ε υ φ. 
ΖαρΧα. Εύχαριστοδμεν έγκαρδίως. Φύλλα άπε
στάλησαν.

Κον Θ. ΒααιΧ. Πύργον. Σάς έγράψαμεν έκτενώς.

Οί ϋτ.λοντες νά δημοσιενοονν αγγε
λίας, διαφι/μίσεις κλπ. εις το ψνλλον, 
παοακαλοϋνται ν άπενϋννωνται εις τα 
γραφεία.



C Τ Α  ΘΑΛΑΣΣΙΑ Λ Ο Υ ΤΡ Α  E l i  ΤΗ Ν  Ε Τ Ρ Μ Η Ν  ^

Τ Υ Π Ο ΙΧ  π. Α . Π Ε Τ Ρ Α Κ Ο Υ


