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ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ

Η Β Η Θ Λ Ε Ε Μ
( Μ ι τ ά ό ο α ό ις  ’ E u u .  Ρ ο ϊδ ο ι / ) -

Ή  Βηθλεέμ, δπερ σημαίνει έβραϊστί ο ί κ ο ς  
Ί ο 0 ά ρ τ ο υ ,  ελαβε το δνομα άπο Ά βρ  αάμ, ώ- 
νομάσθη δέ βραδύτερον και ’ Ε φ ρ ά τ α  (πολύ
καρπος· άπο της συζύγου τοΰ Καλέβ, ΐνα διακρί- 
νηται άπο άλλης τίνος έν τη φυλή Ζαβουλών ομω
νύμου πόλεως. Έν τη πόλει ταύτη, άνηκούση τη 
φυλή ’Ιούδα, έγεννήθη καί ενεμε παϊς ών τά ποίμνια 
ό Δαυίδ’ διο ή Βηθλεέμ ονομάζεται ένίοτε και π ό 
λ ι ς  το ύ  Δ α υ  ΐ  δ . Άβισσάν, δ έβδομος τοΰ ’Ισ
ραήλ κριτής, ό Έ λ ιμ ελ έχ ,  Ά βέδ, Ίεσσέ και Βοδζ 
έγεννήθησαν ώς και ό Δαυίδ έν Βηθλεέμ" ό δέ "Αγ. 
Ματθίας ηύτυχησε νά γεννηθή καί ούτος έν τή πό- 
λει ταύτη, έν ή είδε τδ φως ο Μεσσίας.

Οί πρώτοι πιστοί εΐχον άνεγείρει μικρόν έπί τής 
φάτνης τοΰ Σωτήρος βωμόν, ον κατεδαφίσας ό Ά -  
δριανος άντεκατέστησε δ ι ’ αγάλματος τοΰ Αδώ- 
νιδος, ά λ λ ’ ή Ε λ έν η  κρημνίσασα τδ ειδωλον ήγειρε 
έκεϊ ναόν, ον έκαλλώπισαν κατά καιρούς οί μετά 
ταΰτα χριστιανοί ηγεμόνες. Ούδείς άγνοεΐ, δτι ο 
Αγ. 'Ιερώνυμος άπεσύρθη εις Βηθλεέμ. II πόλις 

αΰτη κατακτηθεισα ΰπδ τών σταυροφόρων ύπέπεσε 
καί πάλιν ύπο τον ζυγόν τών άπιστων, άλλ έξη- 
κολούθησεν ούσα άντικείμενον σεβασμού τοΐς προσ- 
κυνηταΐς, φρουρουμένη άπο έπτά ήδη αιώνων ύπο 
άγιων μοναχών, άφοσιουμένων εις διηνεκές έν αύτή 
μαρτύριον. Ο έπιθυμών νά γνωρίση την καθ ημάς 
Βηθλεέμ, το έδαφος αυτής, τά προϊόντα καί τους 
κατοίκους δύναται νά συμβουλευθή τον Κ. Βολνέην" 
έγώ δέ περιορίζομαι παρατηρών δτι ή κοιλάς αΰτη 
δέν μοι έφάνη τόσω γόνιμος, ώς περιγράφουσιν οί 
περιηγηταί. ’Αλλά ύπο την τουρκικήν κυβέρνησιν 
οί εύφορώτεροι άγροί έκχερσοΰνται έν οιαστήματι 
ολίγων έτών.

Τη έπιούση άμα τή αύγή ήρςάμην έπιθεωρών 
τά έν Βηθλεέμ μνημεία, άτινά είσι τόσω επίσημα, 
ώστε κρίνω εύλογον νά είπω ολίγα τινά περι αυ
τών, εΐ καί περιεγράφησαν ήδη πολλάκις.

Ή έν Βηθλεέμ. Μονή συγκοινωνεί τή έκκλησία 
δ ι’ αύλής περιπεφραγμένης δ ι ’ υψηλών τοίχων, ήν 
διαβάντες εΐσήλθομεν εις τον ναον διά πλαγίας τίνος 
θυρίδος. Ό  ναός ούτος είναι άναντιρρήτως άρχαιό- 
τατος' καίπερ δέ καταστραφείς καί άνασκευασθείς 
πολλάκις, διατηρεί δμως πολλά ίχνη τής έλληνικής

καταγωγής. Το σχήμα αύτοϋ είναι σταυροειδές, δ 
δέ μακρδς πρόναος ή, άν θέλη τις, δ ποΰς τού σταυ
ρού, κοσμείται διά τεσσαράκοντα καί οκτώ κοριν
θιακών κιόνων, σχηματιζόντων τέσσαρας κιονοστι- 
χίας. Οί κίονες οΰτοι εχουσι διάμετρον δύο ποδών 
καί εξ δακτύλων παρά την βάσιν, ύψος δέ δεκαοκτώ 
ποδών, συμπεριλαμβανομένων τοΰ υποβάθρου καί 
κιονοκράνου. Στερουμένου δέ ήδη θόλου τού προ- 
νάου τούτου οί κίονες ΰποστηρίζουσι ξυλίνην τινά 
κορωνίδα, άναπληροΰσαν το έπιστύλιον καί ολό
κληρον τον θριγκόν. Περίτρητος δέ οροφή ύψούται 
θολοειδώς ύπεράνω τών τοίχων, ώς εΐ εμελλε νά 
ΰποστηρίςη στέγην καταπεσο9σαν ή μάλλον μηδέπω 
τελειωθεϊσαν- ήπατήθησαν δέ οί ίσχυρισθέντες δτι ή 
οροφή αύτη είναι κεδρίνη. Ή έκκλησία λαμβάνει 
το φώς άπδ μεγάλων παραθύρων, οί δέ τοίχοι έκο- 
σμοΰντό ποτε μωσαίκοϊς καί ρητοΐς τοΰ Εύαγγελίου, 
γεγραμμένοις δΓ έλληνικών καί λατινικών χαρακτή
ρων, ών ολίγα μένουσιν ίχνη" άλλά τάς πλείστας 
τών έπιγραφών τούτων διετήρησενήμΐν δ Καρέσμιος, 
ον μέμφεται πικρώς δ Άββάς Μαρίτης ώς άπατη- 
θέντα περί χρονολογίαν τινά, μή άναλογισάμενος,~ 
φαίνεται, δτι καί δ σοφώτατος τών άνθρώπων δύ- 
ναται ν ’ άπατηθή, δ δέ άγροίκως καί άνεπιεικώς έπί 
τή απάτη μεμφόμενος έπιδεικνύει οίησιν μάλλον ή 
σοφίαν.

Τά μωσαϊκά ταΰτα καθώς καί τινες ξύλινοι έν 
τή έκκλησία εικόνες είσί λίαν ένδιαφέρουσαι τή ιστο
ρία τών τεχνών' παριστώσι δέ αί πλεϊσται δμοιώ- 
ματα άγίων κατά μέτωπον, όρθια, άκαμπή, άνευ 
σκιάς ή ζωηρότητος, ούχ ήττον δμως μεγαλοπρεπή 
καί σοβαρά. Περιεργαζόμενος τάς εικόνας ταύτας 
άνεμιμνησκόμην τοΰ σεβασμίου Κ. Δαγινκούρτου, 
έκπονοΰντος τότε έν 'Ρώμη τήν κατά τδν μεσαιώνα 
ιστορίαν τής ζωγραφικής.

Ό  πρόναος, δν άνωτέρω περιέγραψα, άνήκει 
τοΐς χριστίανοΐς Άρμενίοις, χωρίζεται δέ διά τοίχου 
άπb τών τριών άλλων τοΰ σταυρού βραχιόνων, ώστε 
ή έκκλησία στερείται ήδη ένότητος. Ύπερβάς τον 
τοίχον τοΰτον εύρίσκεταί τις άπέναντι τού χορού, 
ύψουμένου έπί τριών βαθμιδών, έν ω βλέπει θυσια
στήριον καθιερωμένον τοΐς Μάγοις καί κάτωθεν αυ
τού μαρμάρινον έπί τού έδάφους άστέρα, δστις κατά 
τήν παράδοσιν κεΐται άκριβώς υποκάτω τού έν τώ 
ούρανώ σημείου, ενθα έστάθη ό δδηγήσας τούς τρεις 
μάγους θαυματουργός άστήρ. Ό δέ τόπος, έν ώ 
έγεννήθη δ Σωτήρ, κεΐται άκριβώς ύποκάτω τοΰ ααο- 
μαρίνου τούτου άστέρος έν τή ύπογείω έκκλησία τής 
Φάτνης, περί ής όσονούπω δ λόγος. Τδ θυσιαστή
ριον τούτο τών μάγων άνήκει τοΐς Ελλησι καθώς



και οι λοιποί δυο προναοι, οίτινες όμως εϊσί κενοί 
καί άνευ βωμών.

Εκατέρωθεν τοΟ χορού ύπάρχουσι δύο κοχλι- 
οειόεϊς κλίμακες εκ οεκατεσσχρων έκάστη βαθμιδών, 
οι ων καταοαίνει τις εις την υπόγειον έκκλησίαν, 
κειμενην, ώς Γ(οη ειπον, ύποκατω τοϋ χοροΰ καί 
ούσαν ό άείσεπτος τόπος της γεννήσεως" τοΟ Σω- 
'ΐ'^ρος, εις ον πριν καταβώμοί ένεχείρησεν ό Ήγού- 
μενος λαμπαοα, απευΟυνων καί σύντομόν τινα παοαί- 
νεσιν. Ιο σχήμα τοΟ άγιου τούτου σπηλαίου δεν 
είναι κανονικόν- καθότι διαλαμβάνει έν τη περιο/η 
αύτοΰ τόν τε σταΰλον καί την φάτνην' ε / ε ι  δέ τρια- 
κονταεπτά καί ήμίσεως ποδών μήκος, ενδεκα καί 
τριών δακτύλων πλάτος καί εννέα ύψος- αί δέ πλευ- 
ραί τοΟ βράχου, έν ω είναι λελατομημένον, εισίν ώς 
καί το εοαφος αύτοΰ κεκαλυμμέναι πολυτίμω μαρ- 
μαρω. Οι καλλωπισμοί ούτοι έγενοντο, λέγουσιν, 
ύπο της Αγ Ελένης. Η ύπόγειος αύ'τη εκκλησία, 
οϋοαμοθεν το φως της ημέρας δεχόμενη, φωτίζεται 
ύπο τριάκοντα ούο λυχνιών, δωοηθεισών ύπό δια
φόρων χριστιανών ηγεμόνων. Προς το βάθος του 
σπηλαίου κεϊται προς άνατολάςό τόπος, έν ω ετεκεν 
ή Παρθένος τον Λυτρωτήν τών ανθρώπων, σημει- 
ουμενος διά λευκής μαρμαρίνης πλακός, πεποικιλ- 
μενης ΐασπιοι και κυκλουμένης οι άργυράς άκτινο- 
ειοοΟς στεφάνης, περί ήν άναγινώσκει τις τάς ακο
λούθους λέξεις.

H I C  D E  V I R G T N E  M A R I A  

J E S U S  C I I R I S T U S  N A T U S  E S T .

Μαρμαρίνη τράπεζα, χρησιμεύουσα ώς θυσια
στήριον προσερειδεται τώβράχω, ύψουμένη ύπεράνω 
τοϋ τοπου, ένθα ειοε το φώς ό Μεσσίας, καί φωτι
ζόμενη ύπο τριών λυχνιών, ών ή καλλίστη έπέμφθη 
ύπο Λουδοβίκου του 1Γ .

Επτα βήματα πορρωτερω προς νότον, ύπερβάς 
.ην εΐσοοον μιας τών εις την ανω έκκλησίαν αγού
σων κλιμάκων, ευρίσκει τις την φάτνην, εις ήν, κει- 
μένην χαμηλότερα, καταβαίνει διά δύο βαθμιδών. 
Ι^μήμα μαρμάρου, ύψούμενον ένα πόδα ύπεράνωτοΰ 
έδάφους καί λελαξευμένον έν σχήματι λίκνου έμφαί- 
νει τ^ν τόπον, ένθα κατετέθη έπί άχύρων ό βασιλεύς 
τών ουρανών.

« Άνέβη δέ καί ’Ιωσήφ άπο τής Γαλιλαίας, έκ 
»πόλεως Λα,αρέτ εϊς τήν Ιουδαίαν, εϊς πόλιν 
«οίκου καί πατριας Δαυ'ίδ.

«Άπογράψασθαι σύν Μαριάμτη μεμνηστευμένη 
»αΰτώ γυναικί, ούση έγκύω.

» Εγένετο δέ έν τώ είναι αυτούς έκεϊ, έπλήσθη- 
»σαν αί ήμέραι του τεκεϊν αυτήν.

»Κ αι έτεκε τον υίον αύτής τόν πρωτότοκον καί 
»έσπαργάνωσεν αυτόν, καί άνέκλινεν αυτόν έν τή 
»φάτνη οιότι οϋκ ήν αύτοϊς τόπος έν τώ καταλύ- 
» μ α τ ι . »

Δυο βήματα πορρωτερω ύψοΟται θυσιαστήριον 
έπί τοΟ τοπου, ένθα έκάθητο ή Μαριάμ, ό’τε προσέ- 
φερε το τεκνον τοΐς προσκυνοΟσι μάγοις.

»Γοϋ δέ ΊησοΟ γεννηθέντος έν Βηθλεέμ τής Ί- 
«ουοαιας έν ήμεραις Ηρώδου τού βασιλέως, ιδού

» μάγοι άπο άνατολών παοεγενοντο εις Ίεροσόλυυαν / · * *  ̂ k ί * »
»λεγοντες.

/Π ο Ο  έστιν ό τεχθείς βασιλεύς τών ’Ιουδαίων ; 
«εΐοομεν γάρ τον άστέρα αΰτοΟ έν τή άνατολή καί
»ήλθομεν προίκυνήσαι αύτώ...........

»Κ α ι ίοού ό άστήρ, όν είδον έν τή άνατολή, προ- 
»ήγεν αύτους, έως έλθών έ'στη έπάνω ου ήν το παι- 
»οιον.

» Ιοοντες οε τον άστέρα έχάρησαν χαράν μεγά- 
»λην σφόδρα.

»Κ αι έλθοντες εις τήν οικίαν, εύρον το παιδίον 
»μετα Μαρίας τής μητρος αυτού' καί πεσόντες προ- 
«σεκυνησαν αύτώ, καί άνοίξαντες τούς θησαυρούς 
»αύτών, προσήνεγκαν αύτώ δώρα /ρυσόν, καί λ ί-  
»βανον, καί σμύρναν.»

Ούδέν ύπάρχει χαριέστερον ή σεπτότερον τής 
ύπογείου ταύτης έκκλησίας, κεκοσμημένης δ ι ’ ιτα
λικών καί ισπανικών εικόνων, έν αίς παοιστώνται 
τά έν τοΐς τόποις τούτοις μυστήρια. Έ κε ϊ βλέπει 
τις έξεικονισμένας Παρθένους καί Βρέφη κατά μ ί-  
μησιν τού Ραφαήλου, Ευαγγελισμούς, Μάγων προσ
κυνήσεις, την Ελευσιν τών Ποιμένων καί πάντα τά 
καταπληκτικά, συνάμα δέ καί άφελή τού Χριστια
νισμού θαυματουργήματα. Τά συνήθη τής φάτνης 
περικαλύμματα είσιν έκ κυανού μετάξινου ύφάσμα- 
τος πεποικιλμένου άργύρω.

Ο λίβανος καίει άκαταπαύστως προ τής κοι- 
τίόος τού Σωτήρος' ήκουσα δέ καί οργάνου, κρού- 
σντος έντεχνως τάς γλυκυτέρας καί κατανυκτικω- 
τερας ϊταλικας μελωοίας. II άρμονία αύτη γοη
τεύει τον χριστιανόν “Αραβα, δστις καταλίπων τάς 
νεμομένας καμήλους, προσέρχεται ώς οί πάλαι έν 
Βηθλεέμ ποιμένες, ίνα γονυπετήση έμπροσθεν τής 
φατνης τού Σωτήρος. Εγω δέ αύτος είδον τον κά
τοικον τούτον τής έρήμου μεταλαμβάνοντα τών μυ
στηρίων παρά τώ θυσιαστηρίω τών Μάγων μ ετ ’ εύ- 
σεβείας καί κατανύξεως, άγνώστων τοΐς έν τή Δύσει 
χριστιανοϊς. Ούδείς έν τή οικουμένη τόπος, λέγει ό 
«Πάτερ Νερέ, καθιστά τον άνθρωπον εΰσεβέστε- 
»ρον—  «Οί πανταχόθεν συρρέοντες προσκυνηταί. 
» . . . .  αί δημόσια-, εύχαί, αί μετάνοιαι.. . .  καί αύτά 
»οέ τα ύπο πάντων τών χριστιανών βασιλέων πει/.- 
»πομενα πολυτελή οωρα.... προςενούσιν έν τή καο- 
»δια έντυπωσιν, ήν οεν ΰυναταί τις διά λόγων νά 
»έκφράση.»

Παρατηρητέον προσέτι δτι ή άντίθεσις καθιστά 
ετι μείζω τήν έκ τού άγίου τούτου σπηλαίου έντύ- 
πωσιν- καθότι έξερχόμενός τις τής ύπογείου ταύτης 
έκκλησίας, έν ή εύρε τήν πολυτέλειαν, τάς τέχνας 
καί τήν θρησκείαν τών πεπολιτισμένων έθνών συνη- 
νωμένας, εύρίσκεται αίφνης έν άγρία έρήμω, έν μέ
σω καταρρεουσών καλυβών, οικουμένο^ν ύπο ήυιι- 
γυμνων άγριων καί άπιστων Μωαμεθανών. Ή ά
για αύτη γή, έν ή τοσαύτα έτελέσθησαν θαυμα- 
"ουργηματα, μη τολμώσα πλέον νά έκφράση τήν 
χαράν αύτής κρύπτει έν τοΐς μυχοΤς τάς άναμνήσεις 
τής πάλαι δόξης.

Απο τού σπηλαίου τής Γεννήσεως κατέβηαεν 
εις τον ύπόγειον ναΐσκον, ένθα έτάφησαν κατά τήν

415ο

παράδοσιν οί ύπο τούΉρώδου σφαγέντες άθώοι « Ή -  
»ρώδης άποστείλας άνεϊλε πάντας τούς παΐδας τούς 
»έν Βηθλεέμ καί έν πάσι τοΐς όρίοις αύτής, άπο διε- 
»τούς καί κατωτέρω. Τότε έπληρώθη το ρηθέν ύπο 
»τοΰ Ίερεμίου τού προφήτου λέγοντος. «Φωνή έν 
» Ρ α μ α  ήκούσθη καί κλαυθμός καί όδυρμ^ς πολύς.»

Άπο τού ναΐσκου τών άθωων μετέβημεν εις το 
σπήλαιον τού Ά γ .  'Ιερωνύμου, ένθα φαίνεται ο τά
φος τοϋ πατρος τούτου τής έκκλησίας, & τού 'Αγ. 
Ευσεβίου καί τά μνήματα τής Αγ. Παυλίνας καί 
Ά γ .  Ευστοχίας.

Μεταξύ τών πολλών έν τοΐς άγίοις τόποις εικό
νων, τάς οποίας ούδείς άχρι τούδε περιέγραψε, παρε- 
τήρησα τινάς, άναμιμνησκούσας τά άριστουργή- 
ματα τού θεοπνεύστου Μουρίλλου' παράδοξον οέ 
ήθελεν είναι, αν άνευρίσκετο άγνωστόν τ ι τού με
γάλου τούτου ζωγράφου άριστοτέχνημα παρά τήν 
φάτνην ή τον τάφον τού Σωτήρος.

Έπιστρέψας εις τήν Μονήν έπήλθον τοΐς όφθαλ- 
μοϊς άπο τού δώματος αύτής οί κύκλω άγροί. Η 
Βηθλεέμ έπικάθηται μικρώ λοφίσκω, ύψουμένφ έν 
μέσω μακράς κοιλάδος, ήτις εκτείνεται άπ’ άνατολών 
προς δυσμάς.

ΜΕΣΑΙΩΝ ’ ΟΜ ΔΙ ΗΓΗΜΑ

(Σ υ νέχ εια  ex τον προηγουμένου tpiiA ov)

III

Οί ύπό τόν Φραγκικόν ζυγόν διατελοΰντες "Ελληνες 
ούδεποτε έπαυσαν άγαπώντες τήν πχτρίδα των καί τρέ- 
φοντες τά ίερώτερα αϊσθήαατα ύπέρ αύτίϊς. Οί έ» τώ 
Φραγκικω στρατω j/άλιστα ΰπηρετοϋντες πολλάς εις τούς 
ό|/.οεθνεϊς των προσε'φερον εκδουλεύσεις.

Ό  πατήρ τής Ζαίρας 'Έλλην, υπηρετών ώς άςιω- 
[/ατικός έν τώ Φραγκικώ στρατώ, πολλάκις έν τώ πύργω 
αύτοΰ έφιλοξένησεν "Ελληνας, θανασίριους έ/θροϋς τών 
Φράγκων. Μεταςΰ τούτων τών καταδιωκο[/ένων άριειλί- 
κτως υπό τών Φράγκων ήτο καί εις νεανίας είκοσιπεν- 
ταετής μιας τών όνοριαστοτέρων οικογενειών τής νήσου 
πρός ήν άλλοτε ό πατήρ τής Ζαίρας διε'κειτο φιλικώτατα 
καί πρός τόν νε'ον τούτον, δστις ήτο ό μόνος έναπολει- 
πόμενος γόνος τής οίκογενείας του, ετρεφε βαθειαν έκ- 
τίμησιν καί δικαίως, διότι καίτοι ούτος ητο άποκεκη- 
ρυγμε'νος παρά τών Φράγκων, ειχεν έκδικηΟή αρκούντως 
τήν τυραννουμε'νην αΰτοΰ πατρίδα, τό δέ δνομά του 
έπροξενει τρό|λον εις τους Φράγκους.

Ό  νε'ος ούτος ήτο γνωστός μόνον ύπό τό πειρατικόν 
αύτοΰ δνομα Κρητιχόζ, διότι έφερε στολήν Κρητός καί 
ήτο αρχηγός πειρατών Κοστών ώς έπί τό πλεΐστον.

’Από μικρας ηλικίας, μόλις δεκαεςαετής έφυγεν άπό 
τήν πατρίδα του Νάςον καί συνηνώθη μετά πειρατών 
καί Ικτοτε προσεπάθει νά κορε'ση τό κατά τών Φράγκων 
μϊσός του καί νά έκίικηθή τήν ΰπ’ αύτών έξολοθοευθει- 
σαν οικογένειάν του.

Είκοσι καί δύο έτών άνεκηρύχθη αρχηγός υπό τών 
συντρόφων του διά τήν άνδρείαν, τήν όποιαν είχεν έπι- 
δείξει κατά τάς συχνάς συγκρούσεις πρός τούς Ενετούς 
καί τήν στρατηγικότ/)τά του, σώσας τούς συντρόφους

του πολλάκις άπό βεβαίου κινδύνου, τε'λος διά τάς γνώ
σεις του καί τάς άρετάς του.

Γνωστός εις τούς πλείστους έγκριτους "Ελληνας συμ- 
πατριώτας του, χάριν τοΰ ένδοξου ονόματος του, έτύγ- 
/ανε πάσης ΰποστηρίξεως παρ’ αυτών έν ώραις ατυχη
μάτων καί δυσπραγίας. Τό έπώνυμόν του τό πειρα
τικόν Κ ρ η τ ι κ ό ς  άπό τριών ήδη έτών ητο γνωστότα- 
τον έκπολλών θριάμβων κατά τών’Ενετών καί Τούρκων.

Ό  Κρητικός ούτος ό τρομερός πειρατής τοΰ όποιου 
τό καθ’ αύτό'όνομα ήτο Αλέξανδρος, ήτο παραστήμα
τος έπιβλητικοΰ, μέ ανάστημα υψηλόν, οφθαλμούς καστα
νούς σπινθηροβολούντας, καστανήν κόμην καί ξανθόν λε
πτόν μύστακα. "Ολος νεΰρα καί δύναμις. Έξησκημε'νος 
παιδιόθεν εις τον χειρισμόν τών δ'πλων, άνατραφεις έν τώ 
με'σω μυρίωνπεριπετειών,μυρίων κινδύνων καί σκληραγω
γιών, ήτο άθλητικώτατος. Εφαίνετο ανώτερος τών γ ή ι
νων παθών. 'Η σοβαρά του όψις καί τό υψηλόν αύτοΰ 
με'τωπον έπρόδιδον μεγάλην ψυχήν, διάνοιαν άφωσιωμέ- 
νην εις ιδεώδη, εύγενή προορισμόν. Έ πολέμει πρώτος 
μεταξύ τών συντρόφων του καί ήτο αυτός τό υπόδειγμα 
τής άνδρείας. Καίτοι νεώτατος, ήτο αρχηγός καί διδά
σκαλος πολλών μεσηλίκων καί έζήτει νά έμπνεύση εις 
τούτους τό δίκαιον μίσος κατά τών κατακτητών τής 
πατρίδος των. ’Εφαίνετο δέ ότι δεν έγνώριζεν είσέτι τήν 
γυναίκα.

Πόσαι καί πόσαι καλλοναί δέν είχον περιε'λθει εις 
χεϊράς του ; ΙΙοσα οργιά οί σύντροφοί του διε'πραττον ;

Αυτός ύπε'ρτερός των δέν κατήρχετο με'χρις αυτών 
τών κτηνώδιών. Δ ιά  τοΰτο έκίνει έπί μάλλον τόν θαυ
μασμόν τών συντρόφων του.

Ήγάπα τήν μονότητα. Έσυναναστρε'φετο μέ τούς 
πειρατάς καί ήρχετο εις έκτενεϊς μ ε τ ’ αύτών ομιλίας, 
δταν έπρόκειτο ν ’ άποφασίση περί τίνος μεγάλου επιχει
ρήματος, δ'ταν έπρόκειτο ν’ άποφασίσωσι περί τοΰ σχε
δίου τής άναμενομε'νης αυτούς μάχης. Ούχ ήττον δέν 
έ/χρακτηοίζετο διά τοΰτο ύπό τών συντρόφων του ώς 
υπερήφανος καί ιδιότροπος έγωϊστής. ’ Εγνώριζε κάλ- 
λιστα νά διευθύνη καί νά ΰποτάσσγ) τά χυδαία έκείνα 
πνεύμααα, τών όποιων κυρία άπόλαυσις ήτο ή νίκη καί 
τά λάφυρα, ή ανυπότακτος, κτηνώδης, αύτών ζωή.

‘Ως εί'πομεν προηγουμε'νως ό Κρητικός ήγαπατο 
καί έξετιμάτο ύπό πολλών έλληνικών οίκων. ΙΙολλάκις 
είσήρχετο κρυπτόμενος ύπό ψευδώνυμον καί μετημφιε- 
σμε'νος εις τ^ς πόλεις κ’ ένδιαιτατο εις οίκους φιλικούς 
κ ’ έκεϊθεν παρηκολούθει τάς βλέψεις τών κυριάρχων 
Φράγκων. Καί ακριβώς ό έρως αύτοΰ πρός τ^,ν Ζαίραν 
χοεωστεϊται εις μακράν αύτοΰ διαμονήν έν τή οικία αύ
τής. Κρυπτόμενος ύπό τό ένδυμα χωρικού είχε γνωρί- 
σγι τήν ώραίαν έκείνην κόρην καί μετά μεγάλης θλίψεως 
έγε'νετο μάρτυς πολλάκις τών έρωτικών πολιορκιών τής 
Ζαίρας ύπό τόσων καί τόσων εύγενών σπαθοφόρων Φράγ
κων. Καί μόνον δ'ταν τώ έδόθη εύκαιρία εις .τούς προ- 
κηρυχθε'ντας τότε ιππικούς άγώνας νά έπιδείςγι τήν ικα
νότητά του καί νά άνακηρυχθή νικητής, τότε μόνον έ- 
τολμησε νά έκμυστηρευθή τήν λατρείαν του πρός έκεί
νην καί νά τήν κατακτήσει έξ ολοκλήρου,χωρίς ποτέ κα
νείς νά μαντεύστ, ή νά ύποπτευθή τοΰτο.

Κυρία θρησκεία τής Ζαίρας καί τοΰ πειρατοΰ ήτο ό 
έρως. ’Αλλά μήπως ό έρως δέν είνε καί ούτος θρησκεία 
δταν είνε πιστός, άληθής ; Αύτη ή πρόσψαυσις τών επι
δερμίδων, ώς θά ελεγεν υλιστής τις, ή ένωσις τών ψυ
χών, ή πλάνη δύο διανοιών, αύτη ή θεία αποστολή, ό 
νόμος τής φύσεως, ό ερως, είνε μέγας, αιώνιος, δ'ταν 
γνωρίζει νά κάμν) τήν εκλογήν του καί καθιεοόνει εϊς



αύτήν πιστιν καί άφοσίωσιν. Τότε ούτος ό ερως, ή μα
νία, ή πλάνη, πράγμα αείποτε γλυκύ, εχει αήν άξίωσιν 
νά έπιβάλλη την εκλογήν και προτίμησή μεταξύ αύτοϋ 
καί τοΰ λοιπού κόσμου. Τότε αποβαίνει αιώνιος καί τά 
δεσμά του ούτε αύτός ό θάνατος ίσως δύναται νά διάρ
ρηξη. Τότε είνε αληθής, άπειρος. Εινε μυστήριον πλέον 
άνερμήνευτον, Ούδείς ορισμός δύναται νά τώ άποδοθή.

Τοιοΰτος ερως 'έφλεγε τάς καρδίας της Ζαίρας καί 
τοΰ Αλέξανδρου. Αί ψυχαί των ένηγκαλισμ,έναι έπλα- 
νώντο εις πέλαγος ήδονών. Κόρος δεν ήδύνατο νά έπέλ- 
θη εις τήν ευτυχίαν των, διότι εζων κεχωρισμένοι καί 
ό ερως των ήτο μυστικός. Τον έγνώριζον μόνον αύτοί, ό 
Θεός καί τά άστρα. Ό  ερως των ήτο άστήρ άνατέλλων

'  ̂' » - * t > * \ , 7 *και ουων, και του οποίου ανατολή μεν ητο έκαστη αυ
τών συνάντησις καί δύσις έκαστος αυτών αποχωρισμός.

IV

ΤΙ πρωϊνή ομίχλη αποκρύπτει τήν μικράν καί βρα
χώδη νήσον τών πειρατών. Έ κ ε ϊ  δεν αντηχεί τό άσμα 
τών πτηνών χαιρετίζον τήν ανατολήν καί τήν δύσιν τοΰ 
ήλιου. Εκεϊ ουτε άνθος ούτε χόρτον σχεδόν φύεται, 
εκτός ολίγων σχοίνων έπί τών ρωγμών άποκρήμνων βρά
χων. Ή πειρατική αΰτη νήσος εινε άγρια, όπως οί αί- 
μοχαρεϊς αυτής κάτοικοι. Ό  κόραξ καί ό βασιλεύς τών 
πτηνών αετός επι τών άπορρώγων βράχων στήνουν τάς 
φωλεάς αυτών, όπως εις τά βαθεα τών βράχων, σπηλώ- 
ματα, οί πειραταί τάς κατοικίας αυτών έχουσιν. Ό τα ν  
ό πειρατής έπιστρέφει νικητής, έκεϊ πανηγυρίζει τήν 
έπιτυχίαν του όργιάζων παραφόρως. Καί άλλοτε όταν 
είνε έρημα τά ύγρά ταΰτα κατοικήματα, έντός αυτών 
δεν άντηχεϊ ή τό άποστάζον ύδωρ τών άνωθεν ποικίλων 
σταλακτιτών καί ό στεναγμός αθλίου τινός αιχμαλώτου 
έγκαταλειφθέντος έκεϊ εις τήν τύχην. Ό  θαλασσοπόρος 
ό γνωρίζων τήν νήσον ταύτην διερχόμενος έξωθέν της 
καταλαμβάνεται ΰπό φρίκης, σταυροκοπεϊται έπικαλού- 
μενος τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ. Α λ λ ’ ό φόβος δεν εινε δ ι ’ 
όλους. Οί πειραταί έχουν πολλούς φίλους, καθώς καί 
πολλούς έχθρούς. Ό  κυρίαρχος Φράγκος καί ό φοβερός 
Τουρκομάνος καταλαμβάνεται ΰπό πανικοΰ εις μόνην 
την έμφάνισιν τών πειρατικών πλοίων τοΰ «Κρητικού». 
ΙΙολλάκις είδον τούς άδίκως άποκτηθε'ντας θησαυρούς 
των περιερχομένους εις τάς χεΐρας τών πειρατών καί τά 
πλοία των κατακαιόμενα ή βυθιζόμενα.

Η πρωϊνή ομίχλη διασκεδάννυται καί λάμπουν οί 
γυμνοί τής νήσου βράχοι ύπό τάς ήλιακάς ακτίνας. Είς 
τον μικρόν τής νήσου ταύτης δ'ρμον εινε ήγκυροβολημένα 
δύο πλοία. Ανήκουν εις τούς πειρατάς καί εινε έτοιμα 
πρός άπόπλουν. Ταχέως άναπετάννυνται τά λευκά των 
ιστία καί μ ε τ ’ ολίγον ταχέως διασχίζουν τήν βαθυκύα- 
νον θάλασσαν ύπό τήν ούριον πρωινήν αύραν. Α λ λ ο iu.o- 
νον εις τό πρώτον εχθρικόν πλοίον, τό όποιον ήθελον 
συναντήσει. Ουτε οι θρήνοι τών μητέρων ούτε αί παρα
κλήσεις καί τά δάκρυα τών παρθένων ούτε αί άπειλαί 
τών άνδρών ούτε άλλο τι θά ήδύνατο νά κινήση τον 
οίκτον τών λίθινων εκείνων καρδιών. Ούτοι πρότερον εί— 
δον τήν πατρίδα των καταλαμβανομένην ΰπό ξένων έπι- 
δρομεων, τάς περιουσίας αυτών αδίκως διαρπαζομένας, 
τάς γυναίκας καί άδελφάς αυτών αίσχρώς άτιμάζομένας, 
τους ασθενείς αυτών γονείς άσπλάγχνως σφαζομένους,τούς 
ναούς βεβηλουμένους, καί δέν πιστεύουν πλέον τών άλλων 
τας θλίψεις μεγαλειτερας τών ΐδικών των καί δεν έμπνέ- 
ονται κυρίως υπό ουδενος άλλου αισθήματος ή τής έκδι- 
κήσεως. Άποδίδουσιν ϊσα ε’-ς τούς έχθρούς των καί με-

γαλείτερα κακά. Έσυνήθισαν είς τό έγκλημα καί ή καρ- 
δία των έσκληρύνθη καί ούδέν αίσθημα τήν συγκινεί έκ
τος τώ·< ακόλαστων παθών καί τής λυσσώδους έκδικήσεως.

Επι τοΰ άνοικτοΰ όρίζοντος τοΰ κατέναντι τής πει
ρατικής νήσου διακρίνεται μέλαν τ ι  σημεϊον, εινε πλοίον. 
Ιά  δύο πειρατικά πλοία τόπαρετήρησχν καί διευθύνονται 
εν τάχει πρός αυτό. Τό πλοϊον τοΰτο είνε πειρατικόν. 
Ιο σύνθημα αντηλλάγη. Αί καρδίαι όλων σκιρτώσιν άπο 
χαραν. Εινε τό πλοίον τού άρχηγοΰτων. Τό αίμα αυτών 
αναβράζει. Ανταλλάσσονται παντοίοι χαιρετισμοί μετά 
τών βαναυσοτέρων ύβρεων αναμιγνυόμενοι. Φωναί καί 
επευφημίαι έκρήγνυνται καί έκ τών τριών πλοίων, μυρίαι 
προσωνυμία!. Εοωτώσι τούς έν τώ καταφθάνοντι πλοίω 
διά το πλούσιον κούρσευμά των, τό οποίον ευφραίνει τάς 
καρδίας των.

Καί τά τρία όμοΰ πλοία διευθύνονται είς τήν'μικράν 
των νήσον. Εκεί θά διανεμηθώσι τήν πλουσίαν λείαν τοΰ 
αφιχ0έντος πλοίου, τούς άρπαγέντας θησαυρούς καί τάς 
ωραίας.

Α π ο β ιβ  άζονται οί πειραταί καί μεταφέρουν είς τά 
σπήλαιά των τήν λείαν των. Αιχμάλωτοι δούλοι καί κύ
ριοι ήσαν άναμί£. Έ κ ε ϊ  διακρίνει τις τήν εύγενή ξένην 
δέσποιναν, προσδεδεμένην είς τήν χείρα άθλιας δούλης. 
Έ κ ε ϊ  άνατολϊτις μωαμεθανή, αληθές οΰρί τοΰ παραδεί
σου, κλίνει τήν περίλυπον αυτής κεφαλήν, ώς άρνίον ΰπό 
την μάχαιοαν τοΰ δημίου. Α ί άβραί αύται υπάρξεις αι
σθάνονται έ π ’ αυτών τάς βαναύσους χείρας τών πειρα
τών όποιων τά λάγνα βλέμματα ομοιάζουν τής τ ί 
γρεως καί φρίκη δίατρέχει τό ασθενές των σώμα. Τά 
γόνατά των κάμπτονται, οί οφθαλμοί των κλείονται προ 
τής άναμενούσης αύτάς άτιμώσεως καί τά δάκρυά των, 
καί αί λυποθυμίαι των δέν τελειόνουν ευκόλως. 11όσαι 
τών ωραίων εκείνων θά έκαταρώντο τήν καλλονήν των 
διά την όποιαν άλλοτε τόσο) ύπερηφανεύοντο, εύχόμεναι 
νά ήσαν τόσω άσχημαι,ώστε νά ήδύναντο νά έμπνεύσωσι 
τήν αηδίαν είς τά τέρατα έκεϊνα. Πόσα πυρώδη, πλήρη 
οργής καί άγανακτήσεως ό'μματα εμμελλον ώς ύβρεις νά 
έγερθώσι πρός τον ουρανόν διά πρώτην φοράν ’ίσως τοιου
τοτρόπως, τά όποια άλλοτε ή κατάνυξιςκαί ή προσευχή, 
γαλήνια ποός έκεϊνον ύψωνον ! ΙΙόσαιτών άθλιων έκείνων 
ύπάρξεων δέν θά προετίμων μυριάκις τόν θάνατον. Α ν  
οί αιχμάλωτοι έλάτρευον τόν παντοδύναμον, οί πειραταί 
είχον τόν διάβολον, οστις ώφειλε νά ίκανοποιή μέχρι κό
ρου τάς άγριας αύτών επιθυμίας.

Είνε ήδη νύξ, καί τά άστρα λάμπουν ζωηρώς. 
’ Εκ τών πειρατικών σπηλαίων δέν αντηχεί ό θόρυβος τής 
κραιπάλης. Ποΰκαί ποΰ αντηχεί ό κρότος κυπέλλων μαρ- 
τυρών ό'τι ύφίσταται είσέτι ή τελετή. Τό κΰμα βαρύηχον 
συντρίβεται μετά πατάγου έπί τής έρημικής βραχώδους 
τής νήσου άκτής καί οί βράχοι βοίζουν.

Έ κ ε ϊ ,  πέραν μακράν τοΰ σπηλαίου έπί τής κορυφής 
ομαλοΰ βράχου φαίνεται σκιά τις, άπό καιροΰ είς και
ρόν κινούμενη. Εινε άνθρωπος κατεχόμενος ύπό σκέψεων 
πολλών ζητών τήν σιγήν καί τήν έρημίαν τήςνυκτός. ’Έ 
φερε περικνημίδας, έπενδύτην, μακρόν ξίφος καί έγχει- 
ρίδιον. ’Τ ίτο  έκεϊ έπί ώρας- ό άρχηγός τών πειρατών ό 
Κρητικός, οστις νηφάλιος καί σκεπτικός έμελέτα πολλά 
σχέδια έν τή μονότητί του πρός αποφυγήν κινδύνου προ
σεχούς. Έφαίνετο ώσεί παριστάμενος μάρτυς αοράτων 
σκηνών. Τά χείλη του έκινοΰντο μυστηριωδώς καί άνήρ- 
χοντο άναρθροι λόγοι. “Οταν τό βλέμμα προσήλου έπί 
τοΰ ούρανοΰ ένόμιζέ τ ις ,  ότι έζήτει ν ’ άτενίση κατ’ όψιν 
τόν πλάστην. Τό βλέμμα του είχε λάμψιν άλλόκοτον.

"Ηδη κλίνει τήν κεφαλήν έπί τών γονάτων του κα-
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θήαενος έπί βράχου, σφίγγει αυτήν δι αμφοτέρων,ώσάν 
νά έποόκειτο νά διαρρηχθή καί προσπαθεί να πνιξη ακου· 
σιον στεναγμόν. "ΙΙΘελον ώχριάσει εζ αισχύνης άν έβλε- 
πον αυτόν οί σύνιροφοι του ουτω κεκλιμμένον απελπιν. 
Έ ν  τή έξάψε ι του καί έν εκείνη τή μυστηριώ8ει ώρα τής 
νυκτδς διέφυγε τών χειλέων του μία λέζις, τό όνομα τής 
Ζαίρας. *

'Η Ζαίρα ήτο τό άντικείμενον τών σκέψεών του. II 
Ζαίρα έκινδύνευεν, άφοΰ έκινδύνευεν ή πατρίς αυτής. Ε ι-  
χον προ ολίγου άναφανή φοβεροί πειραταί, άπειράριθμοι 
έπιδρομεΐς, οί οποίοι εμελλον νά έπιπέσωσι κατά τήςΝ ά- 
ξου καί εμελλον νά έρημώσουν αυτήν. Ουτοι ήσαν οι 
Τουρκομάν:ι. Έγνώριζεν ό ’Αλέξανδρος τήν άπανθρω- 
πίαν καί βαρβαρότητά των. ΙΙσθάνετο φρικιασιν ό αιμο
χαρής εκδικητής άναλογιζόμενος τήν θέσιν τής πατρίδος 
του καί τής Ζαίρας. Έσκέπτετο ότι δεν ώφειλεν επ ου- 
δενί λόγω νά άφήση ανυπεράσπιστους τάς δύο αύτοΰ θε
ότητας. Πώς ήδύνατο νά υπεράσπιση τήν Ζαίραν όμως, 
ή όποια θά ήτο ύπό τήν προστασίαν τών Φράγκων, καθό 
ό πατήρ της Φράγκος άξιωματικός, ένώ ουδεμιαν * ιχεν 
είς κανένα εμπιστοσύνην ; Ό  πατήρ της ουδέποτε θά 
ήκουε τάς συμβουλάς καί τά σχέδια ένός πειρατοΰ. K at 
ήτο τόσιο αυστηρός. ΓΙώς θά τω ωμιλει περι της Ζαίρας; 
’Έπρεπε λοιπόν νά τήν άποσπάση καί έκ τών πατρικών 
χειρών. Τοιαΰται ήσαν αί όδυνηραί σκέψεις του είς τάς 
όποιας εβλεπε τό αδιέξοδον τών ύποθέσεών του.

Ή μεγάλη αύτοΰ φαντασία παρίστα τήν Ζαίραν όδη- 
γουμένην ύπ ’ αυτοΰ είς τά πλοία του, αλλα θρηνούσαν 
συνάμα διά τήν έγκατάλειψιν τοΰ πατρός της, καί άλ
λοτε παρίστα αυτήν δέσμιον συρομένην αίσχρώς ύπό άγ
ριων Τουοκομάνων, όπως χρησιμεύση όργανον τών ορέ
ξεων των καί αύτόν ματαίως μαχόμενον μετά τών τε- 
θραυσμε'νων πλοίων του κατά τών πολυαρίθμων επιδρο
μέων.

Καί τότε άνεπήδα έξαλλος ώσάν νά ήτο αλήθεια ή 
φαντασιοπληξία του. Συνήρχετο πάλιν και συναισθανό
μενος τό σφρίγος τής νεότητός του, τό μέγεθος τού έρω
τός του, καί τό ένδοξον όνομά του, έρριπτεν άπειλητικά 
βλέμματα πέριξ αύτοΰ έκ τών όποιων θά έτρεμον καί αυ
τοί οί βράχοι άν εΐχον ψυχήν. Κατόπιν έφαίνετο κατευ- 
ναζόμενος καί σχεδόν έφιλοσόφει. Έβυθίζετο εις τα με- 
γαλείτερα καί άλυτα προβλήματα της ανθρωπότητος 
καί κατέληγεν είς ολέθρια άπελπιστικά, άθεϊστικά συμ
περάσματα. Έβυθίζετο είς τά ζητήματα έκεϊνα άτινα 
προβάλλουν τήν άγνοιαν καί ομοιάζουν τήν άχανή άβυσ
σον, τήν άνεξερεύνητον ύπό τής άσθενοΰς άκτϊνος τής 
ανθρώπινης διανοίας καί τών οποίων προτιμά τις τήν 
κλίσιν τής καρδίας καί τήν τυφλήν ύπακοήν.

Έ ν  τοιαύτη παραζάλη νοός καί καρδίας διήλθε σχε
δόν ολόκληρον τήν νύκτα μεμονωμένος έπί τοΰ βράχου, 
καί ότε ή αύγή έστελλε τάς πρώτας αυτής ακτίνας κα- 
τήρχετο ό πειρατής έκειθεν άποστρέφων άπ αυτών μετ 
είδεχθείας τό πρόσωπον. Τοσοΰτονήτο ή καρδία του πλή
ρης απελπισίας.

Καί πάλιν νύξ, ό ούρανός πολυάστερος, άλλος πολυ
έλαιος θαυμάσιος, πρός τόν όποιον ύψόνων τις τό βλέμμα 
αισθάνεται τό πνεΰμα του μεταρσιούμενον προ τών απεί
ρων έκείνων φωτοβόλων κόσμων έν άρμονία διακειμένων. 
Αισθάνεται τις ένώπιόν του τό μεγαλείον τοΰ δημιουργού 
καί τήν σμικρότητά του. Αισθάνεται τά γόνατά του καμ
πτόμενα πρός λατρείαν.

Έ ν  τώ μυχώ τής πειρατικής νήσου λάμπουν φώτα 
τινα καί έκεϊ όπου χθες θόρυβος καί βοή κραιπαλούντος 
πλήθους άντήχει, ήδη βασιλεύει σιγη μυστηριώδης δια

κοπτόμενη ύπό τοΰ κρότου άνασυρομένων άλύσεων κα! 
έπιτακτικών διαταγών τών πλοιάρχων. Μόνον έντός τών 
πλοίων παρατηρεϊται κίνησις, τά δε σπήλαιά των μένουν 
σιωπηλά. "Ηδη τά πλοία εινε έτοιμα. Τά ιστία των εινε 
αναπεπταμένα είς τόν νυκτερινόν άνεμον καί έκκινοΰσι τό 
εν μετά "ό άλλο τήν αυτήν άκολουθοΰντα διεύθυνσιν.

Τό μεσονύκτιον οί πειραταί ώφειλον νά εύρίσκωνται 
είς ώοισμένον μέρος άναμένοντες τήν δίοδον τοΰ έχθροΰ. 
Κατά τήν νύκτα έκείνην εμελλον οί Τουρκομάνοι νά επι- 
πέσωσι κατά τής Νάξου. Ό  Αλέξανδρος 'έσπευδε νά 
ύπερασπισθή τήν πατρίδα του καί την Ζαίραν. Ιά  τρία 
πειρατικά πλοία έκρύβησαν είς άπόκρυφόν τινα όρμον άπέ- 
χοντα τού λιμένος τής Νάξου καί έκεΐθεν ανέμενον τήν 
δίοδον τού στόλου τών έπιδρομ.έων. Δεν παρηλθε πολλή 
ώοα άπό τής άφίξεως έκεϊ τών πειρατικών πλοίων, ότε 
έφάνησαν έπί τοΰ σκοτεινού όρίζοντος τής νυκτός μικρά 
φώτα κινούμ.ενα. ’’Ήσαν τά πλοία τών τουρκομάνων. Οί 
πειραταί παρατηρούν μακρόθεν την παρέλασιν τών πλοί
ων τ Γ··ν συναδέλφων έχθρών των και φέρονσιν ^ξ ένστι
κτου τήν χείρα έπί τής λαβής τοΰ ξίφους. Ωσφραίνον- 
το τό αίμα,άλλά ούδεμία διαταγή πρός έπίθεσιν τοΐς έδι- 
δετο. Ό  στόλος διέρχεται πάντοτε έμπρός των, άλλ’ ό 
άρχηγός τών πειρατών άκινητεϊ οϋχί έκ δε ιλ ίας ,άλλ’ ά λ
λο σχέδιον έφαίνετο ότι συνέλαβεν.

V

Ή  πόλις τής Νάξου έντός τοΰ φρουρίου τήν εσπέραν 
έκείνην παρείχεν άσυνήθη θέαν πανηγυρικήν. ΤΗτο κατά
φωτος καί πανταχόθεν άντήχουν φωναί χαράς, άσματα 
βακχικά καί χοροί βαρύγδουποι. Ητο ήμέρα τών άπο- 
κρέω. Οί επιδρομείς έγνώριζον τοΰτο καί είχον έκλέςει 
αυτήν,ώς τήν καταλληλοτέραν πρός έπίτευξιν τού σχεδίου 
των,- Ό λ ο ι  ανεξαιρέτως μικροί καί μεγάλοι διεσκέδα- 
ζον καί ητο ή βασιλεία τών γελώτων καί τής μέθης.

Δέν ήτο πρώτη φορά καθ’ ήν,ήμέρα τελετής καί χα
ράς 'έμελλε νά μεταβληθή είς ήμέραν θρήνων καί δακρύων, 
καταστροφής καί ερημ-ώσεως.

Ό  πύργος τής Ζαΐοας διακρίνεται καί ούτος έκ τής 
πλημμύρας τών φώτων καί τού άριθμοΰ τών έκλεκτών 
αύτοΰ συνδαιτυμόνων. Μεταξύ τών πολυαρίθμων φώτων 
τής νυκτός έκείνης λάμπει καί έπί τής κορυφής τοΰ πυρ- 
γου τής Ζαίρας ζωηρώς ό ακοίμητος φανός τοΰ ερωτος, 
ή ελπίς, τό θάρρος τοΰ πειρατοΰ. Ε ίχε  γλώσσαν καί φω
νήν τό φώς έκεϊνο διά τόν Αλέξανδρον. “Οταν τόν χει
μώνα καθ’ ήν ώραν έμυκάτο ό κεραυνός καί έμάχοντο 
τά στοιχεία καί δέν έλαμπον τά άστρα, όταν ήτε'νιζε τόν 
προφυλασσόμενον έκεϊνον φανόν, νά λάμπη έν τώ μέσω 
τόσω κακών, έφαντάζετο τόν ερωτά του άνώτερον παν
τός κινδύνου, άκατανίκητον, άκατάβλητον. Καί ότε ήτέ- 
νιζεν αύτόν λάμποντα έν τώ μέσω πολυαρίθμων άλλων 
φώτων χαράς καί γελώτων,έθεώρει αύτόν άνώτερον πά- 
σης χαράς, πάσης τρυφής, παντός πλούτου.

'Η  Ζαίρα εύρίσκεται έν τώ μέσω φαίδρας εκλεκτής 
συναναστροφής λάμπουσα έξ ώραιότητος καί πολυτελείας. 
Εινε πλήρης ζωής καί τό ασμά της άντηχεϊ φαιδρόν,πλή
ρες ελπίδων καί έρωτος. Μεταξύ τόσων άλλων νεανίδων 
διαπρέπει καί μεταξύ τών περιστοιχιζόντων νέων εύγενών 
πολλοί τήν προσβλέπουσι μετά σεβασμού καί ερωτος καί 
έκ τών χεΛέων των εινε έτοιμοι νά άντηχήσουν οί θερμό
τεροι όρκοι, τά θερμότερα διαπειστήρια τής πρός αυτήν 
λατρείας των.

Καί Ινώ ό κόσμος έκραιπάλει καί ή πόλις άντήχει έκ 
φωνών, χαράς καί ασμάτων, οί τουρκομάνοι ηδη έςωθεν



τοΰ λιμένος άθορύβως συνηθροίζοντο. Προετιμάζοντο διά 
την έπίθεσιν κατέστρωνον τό σχέδιον της μάχης, ύπελό 
γιζον τούς προβλεπομένους θριάμβους τών αρπαγών των 
καί ώρκίζοντο διά τάς ωμότητας, τάς όποιας έμελλον νά 
διαπράξωσι κατά τών θυμάτων αύτών πρός εκδίκησή, 
κόρον καί φιλοδοξίαν.

Ή το  μεσονύκτιον καί ό θόρυβος, τά φώτα, τά άσ
ματα, έξηκολούθουν έν τη πόλει. Αίφνης ήχος οξύς, δια
περαστικός, αλλόκοτος, έπληξε την ακοήν τών συνδαιτυ
μόνων εντός τοΰ Πύργου τής Ζαΐοας, εις τό άκουσμα τοΰ 
όποιου ήγέρθησαν άναμένοντες τήν έπανάληψίν του, όπως 
δώσωσιν εϊς αυτόν έξήγησίν τινα.

Πριν ή ήχώ προφθάση νά έπαναλάβη τόν ήχον τοΰ 
κέρατος, ήκούσθη επί της όδοΰ κλαγγή όπλων καί βή
ματα σπευδόντων άνδρών. Ή αϊθουσα τότε άνεστατώθη. 
Οϊ νέοι συνδαιτυμόνες τών όποιων πλεϊστοι ήσαν Φράγ- 
κοι αξιωματικοί έζήτησαν τά ξίφη των.

Αίφνης έν τώ μέσω αύτών έπήδησε φοβερός πολε
μιστής με γυμνόν τό ξίφος λέγων :

—  Ε ίμ α ι ό Κρητικός, ό πειρατής, ό εχθρός σας ! Οί 
σύντροφοι μου κάτωθεν μέ περιμένουσιν. ΙΙλθον νά σάς 
ειδοποιήσω, ότι έντός ολίγων στιγμών κινδυνεύει ή πόλις 
νά πέστ) εις τάς χειρ ας τών άγριων τουρκομάνων, τών 
όποιων ι ά  πλοϊα εΰρίσκονται ήδη 'έξωθεν τοΰ λιμένος. ΤΗλ- 
θον νά υπερασπίσω τήν πατρίδα μου, νά τήν σώσω. ’Α 
ναγκάζομαι δέ νά συμπολεμήσω μεθ' ύμών κατά τών 
τούρκων, αν θελήσητε, όχι διότι σάς άγαπώ,άλλά διά νά 
σωθή ή πατρίς!

Ε ις  τό άκουσμα τών λόγων εκείνων εις τό άκουσμα 
τοΰ Κρητικοΰ σχεδόν ώχρίασαν. Ό  πατήρ της Ζαίρας 
άνεγνώρισε τόν ’Αλέξανδρον καί διεβεβαίωσε τούς λοι
πούς περί τής άξιοπιστίας του καί όλοι τότε όμοΰ έτρε- 
ξαν νά όπλισθώσι καί έξέλθωσι πρός συνάντησιν τοΰ έχ- 
θροΰ.

Έντός ολίγου ό πύργος ήτο σχεδόν έρημος όρμητικώς 
κεκλεισμένος. Τήν Ζαΐραν ό πατήρ της ύπέθετεν εις τά 
δώματά της καί έν τή σπουδή αύτοΰ. ένόμισεν ότι άσφα- 
λώς θά ήτο κεκλεισμένη έν τώ πύργω μένουσα. Ά λ λ ’ ή 
Ζαίρα εύρίσκετο ύπό τήν προστασίαν τοΰ ’Αλεξάνδρου. Ό  
πειρατής ειχεν υπολογίσει τούς δυναμένους νά έπέλθωσι 
κυνδύνους. Ή Ζαίρα διέτρεχε κίνδυνον κ α τ ’ αύτόν καί 
έν αύτφ τώ πύργω, τά πλοία του ήδύναντο νά τή παρέ- 
ξωσι πλειοτέραν άσφάλειαν.

Γνωρίζων κάλλιστα καί τούς έλαχίστους διαδρόμους 
τοΰ πύργου ό ’Αλέξανδρος είχε στείλει εϊς τά δωμάτια 
τής Ζαίρας δύο τών συντρόφων του. Κατόπιν εϊσήλθεν 
εις τήν πολύφωτον αίθουσαν τοΰ πύργου. 'Η Ζαίρα τόν 
άνεγνώρισε πάραυτα καί εν βλέμμα τή εδωκε νά έννοήση 
ότι έπρόκειτο περί σπουδαίου τίνος. "Αλλως τε ήτο συ- 
νειθισμένη πλέον εις τά τοιαύτα τεχνάσματα τοΰ πειρα- 
τοΰ, τοΰ μή δυναμένου έλευθέρως νά είσέρχηται εϊς τόν 
πύργον της. Τήν φοβεράν εκείνην έσπέραν διάπρώτην φο
ράν ή Ζαίρα άφινε τόν πύργον της ένδακρυς, διέσχιζε διά 
τελευταιαν ίσως φοράν τόν ώραίον της κήπον, τόν μάρ
τυρα τών όρκων τοΰ έρωτός της, έν τώ μέσω δύο  ̂πειρα
τών.

VI
’Αλλάχ ! ’Αλλάχ !

Φωναί ούρανομήκεις άντήχουν παντοΰ μυριόστομοι. 
Οί δειλοί καταληφθέντες ύπό πανικού ετρεχον νά σωθώσι 
μετά τών γυναικών καί τών παίδων έκτος τοΰ φρουρίου 
έπί τών όρέων, διότι τό φρούρίον είχε κυριευθή ύπό τών 
τουρκομάνων, οί όποιοι ύπερεπήδησαν τά ύψηλά του τε ί
χη κ*1 διήνοιξαν τάς πύλας του. Οί δέ άνδρειοτεροι έμά-

χοντο προσπαθοΰντες ν’ άναστείλωσι τόν χείμαρον τών 
άγριων εκείνων στιφών.

Ό  ’Αλέξανδρος μ ε τ ’ ολίγων συντρόφων του καί τών 
έπιλέκτων Φράγκων έμάχετο εις τάς πρώτας γραμμάς 
κατά τών έπιδρομέων. Έ ν  τή έξάψει τοΰ άγώνος, τή μέ
θη τοϋ αίματος, ειχε σχεδόν λησμονήσει τήν Ζαίοαν. Ό  
ήχος τοΰ κέρατος τών συντρόφων του δέν έφθανε τήν ά- 
κοήντοΰ Κρητικοΰ,σβεννύμενος ύπό τών άλαλαγμών τοϋ 
πολέμου καί τής κλαγγής τών όπλων καί δεν ήκουε καμ- 
μίαν φωνήν έκείνος ή τήν φωνήν τής κινδυνευούσης πα- 
τρίδος του.

‘ Η Ζαίρα ήτο άληθής Έ λλην ίς .  ΤΗτο γυνή μέ άν- 
δρικήν καρδίαν τόσω όσω καί τρυφεράν. "Αλλη εις τήν 
θέσιν της ήθελε δεκάκις λιποθυμήσει, ήθελεν έκπνεύσει. 
Ή Ζουλέίκα, ή νύμφη τής ’Αβύδου, μία ήρωίς τοΰ Β ύ 
ρωνος, έκπνέει εις τόν πρώτον κίνδυνον της ζωής τοΰ ά- 
γαπητοΰ της Σελήμ . 'II Μεδώρα άποθνήσκει έκ λύπης 
μή έπαναβλέπουσα νά έπιστρέφη ταχέως ό Κορράδος της

Ά λ λ ’ ή Ζαίρα, σωστή Έλληνοποΰλα άκολουθεϊ τόν 
πειρατήν άφόβως σχεδόν. Εισδύει πρός άνεύρεσίν του εις 
τάς πρώτας γραμμάς τοΰ νυκτερινού έκεϊνου πολέμου.

'Η Ζαίρα τόν άνεγνώρισεν έν τώ μέσψ τών καιομέ- 
νων πέριξ αύτοΰ πυρσών. Μετά δυσκολίας συνεκρατήθη 
ύπό τόν πειρατών ζητοΰσα νά τόν πλησιάστ,. Μέ ίσχυράν 
καί τρομώδη φωνήν τόν έκάλεσεν. Άνεστάλη ή χειρ τοΰ 
τοΰ Κρητικοΰ εις τό κτύπημα, τό όποιον ήτο έτοιμος νά 
καταφέρη.

Ό  ’Αλέξανδρος ήτο ό φοβερώτερος δαίμων τής νυκ- 
τός έκείνης. *Ητο σχεδόν αγνώριστος ή μορφή του, πλή
ρης κόνεως,αίματος καί ίδρώτος. "Οταν τήν είδεν αίφνης 
έφάνη έκπληττόμενος. Τήν είχε λησμονήση έν τή έξάψει 
της φιλοπατρίας του, έν τώ πυρετώ της παραζάλης τοϋ 
πολέμου. Τήν είδε καί ήσθάνθη άκούσιον φόβον δ ι ’ εκεί
νην 'II Ζαίρα μ ε τ ’ ολίγον στηρίζει τά άσθενη βήματά 
της κλίνουσα επί τοΰ αίμοσταγοΰς.φοβεροΰ,βραχίονος τοΰ 
πειρατοΰ καί φέρεται έκτός τής πόλεως,μακράν τοΰ κινδύ
νου, άκολουθουμένη άπό τήν συνοδείαν εύαρίθμων πειρα
τών. Πολλοί τών πειρατών εμεινον μαχόμενοι άναπλη- 
ροΰντες τήν αποχώρησή τοΰ άρχηγοΰ των καί προσπα
θοΰντες ν’ άναδειχθώσιν έφάμιλλοι αύτοΰ κατά τήν άν- 
δρείαν καί τήν γενναιότητα.

Οι άγριοι έπιδρομεϊς μέχρι της ώρας έκείνης άκρά- 
τητοι ειχον διεισδύσει παντοΰ. Ε ις  όλίγιστα σημεία άν- 
θίσταντο καρτερικώς οί Φράγκοι. Ό  ’Αλέξανδρο; προέ- 
βλεπεν τήν έπικράτησιν τών τούρκων καί συνέλαβεν άλλο 
σχέδιον πρός σωτηρίαν τής Ζαίρας. Έκρινεν ότι πασα 
άντίστασις θά άπέβαινε ματαία. Τό σχέδιόν του ήτο νά 
έπιβιβασθή εις τά πλοία του μετά της Ζαίρας,ν’ άποσυρθή 
τάχιστα άναμένων καταλληλοτέραν στιγμήν προς έκδίκη- 
σιν καί τιμωρίαν τών έπιδρομέων.

Ό  ’Αλέξανδρος προσκαλεί διά τοϋ κέρατος τούς μα
χομένους συντρόφους του. Ε ις  τόν ήχον τοΰ κέρατος οί 
πειραταί ΰποχωροϋν πρός τό μέρος τοϋ άρχηγοΰ των, 
άλλά καί μ ε τ ’ αύτών πλεϊστοι Φράγκοι καί δεινή διεξά
γεται μάχη παρά τήν έρημον άκτήν, όπου άνέμενον τά 
πειρατικά πλοία.

'Η Ζαίρα άνευρισκει έν τώ μεταξύ τόν πατέρα της 
έξηντλημένον καί κατάκοπον καί ρίπτεται εις τάς άγ- 
κάλας του. Ό  δυστυχής γέρων άδυνατεϊ νά πιστε^σνι τούς 
οφθαλμούς του, ά λ λ ’ ό'τε άκούει τήν φωνήν της δέν δύ- 
ναται πλέον νά κρατήση τά δάκρυα. Ή φιλόστοργος κό
ρη τόν έρωτα, τόν ψηλαφεί μήπως εΓχε πληγωθή κατά 
τήν μάχην, ένώ έκείνος συνερχόμενος έκ της έκπλήξεώς 
του θέλει νά μάθη διά μυρίων ερωτήσεων πώς ή κό<3η

Α Τ Τ Ι Κ Η  Ι Ρ Ι Σ  .  _____

του εύρίσκετο έκεϊ. Ε κ ε ίν η  άπαντά μόνον ότι ό ’Αλέ
ξανδρος τήν ειχε σώσει έκ τοΰ καταληφθέντος ύπό τών
Τούρκων πύργου.

II Ζαίρα παρακαλεί τόν πατέρα της νά έπιβιβασθή 
επί τών πειρατικών πλο'ων καί έκείνος εις τήν ποότασίν 
της έρυθριά, πεισθείς περί τοΰ ερωτός της πλέον πρός τόν 
πειρατήν τήν απωθεί βαναύσως.

Ό  γέρων ητο άκαμπτος ώς βράχος, ώς σίδηρος. Τόν 
’Αλέξανδρον πειοαθέντα νά τόν ίκετεύστ, τόν έξύβρισε 
σχεδόν καί έκαμε τόν άτρόμητον έκεϊνον άθλητήν νά 
αίσθανθή ’ τήν μεγαλειτέραν θλίψιν.

Ή  θλ ίψις ή αίφνηδία κατέβαλε τόν πειρατήν όσω 
ούδ αύταί αί πληγαί. Έχαλαρώθη ή αίμόφυρτος χα
λύβδινη χειρ του καί μόλις ίστατο εις τούς πόδας του.
Δέν τόν έμελλε πλέον ούτε διά τά πλοία ούτε διά τούς 
συντρόφους του ούτε δ ι ’ εαυτόν, ειχε τό βλέμμα ίκετευ- 
τικώς προσηλωμένον έπί τη ;  Ζαίρας. Πέριξ αύτών ό ά
γων διεξήγετο λυσσαλέος. Ό  Κρητικός, ή ψυχή τών 
πειρατών ητο ψυχρός, άπαθής θεατής. Ή Ζαίρα άνε
γνώρισεν εις τό βλέμμα τοΰ ’Αλεξάνδρου όλην του τήν 
απελπισίαν καί τήν θλίψιν. Άποσπάται τότε τών πα
τρικών χειρών καί άποτεινομένη πρός τόν ’Αλέξανδρον

λέγει :
— Ε μ π ρό ς  ! ’Αλέξανδρε, φόνευσόν με διά νά μή πέ

σω εις τάς χείοας τών Τούρκων καί κατόπιν έκδίκησε 
τόν θάνατόν μου καί ύπεοάσπισε μέχρι τελευταίας ρα—
νίδος τήν πατρίδα σου!

Ό  πειρατής άπέστρεψε τό πρόσωπον δακρύων.
— Λοιπόν άρνείσαι  Τότε άς φονευθώ άπό χείρα

εχθρικήν.
Μέ πτήσιν πτηνοϋ έρρίφθη πρός τό μέρος τών Τούρ

κων. Ή κόμη της ήδη είχε λυθή κατήρχετο άφθονος, 
κυματίζουσα έπί τών νώτων της καί ή Ζαίρα έπροχώρει 
μέ όψιν έξημμένην, μέ άπαστράπτοντας οφθαλμούς, με 
παρειάς ζωηρώς κεχρωματισμένας.

Οί έμπνευσμένοι λόγοι της Ζαίρας καί ή τόλμη της 
ήλέκτρισαν τούς περί αύτήν καί τόν ’Αλέξανδρον, δστις 
έρρίφθη κατόπιν της, άνευ άσπίδος μέ γυμνήν σπάθην. 
Οί σύντροφοι τοΰ πειρατοΰ οί όποιοι έγνώρισαν τήν Ζα ΐ
ραν εις τήν νέαν αύτής τόλμην ένεθουσιάσθησαν, ήσθάν- 
θησαν τάς δυνάμεις των διπλασιαζομένας καί όλοι τήν 
ήκολούθησαν μαινόμενοι. Ό  καθείς των έρρίπτετο ώς 
λέων πληγωμένος κατά τών θηρευτών αύτοΰ. Ό  πατήρ 
της ώρμησε καί αύτός μετά τών ολίγων Φράγκων μετά 
λύσσης κατά τών Τούρκων. Οί πολυάριθμοι εχθροί δέν 
ήδυνήθησαν τήν φοράν ταύτην ν’ άντιστώσιν καί κα- 
τελήφθησαν ύπό πανικοΰ καί διεσκορπίσθησαν, ώς άγέλη 
προβάτων έν τώ μέσω τών όποιων έπήδησαν άγριοι λύκοι.

Οί πειραταί καί πάλιν έπέστρεφον πρός τά πλοίά των 
εύάριθμότεροι όμως,διότι κατά τήν μάχην ταύτην επεσον 
πολλοί άνδρεΐοι έξ αύτών καί ταχεία ήρχισεν ή έπ ιβ ί-  
βασις.Κατόπιν πολλών παρακλήσεων συγκατετέθη νά έπι- 
βασθή κατάκοπος έπί τοΰ πλοίου τοϋ ’Αλεξάνδρου άνα- 
μένουσα καί αύτόν έκεϊ μετ ’ ολίγον ή Ζαίρα.

Ό λ ίγα ι  δεκάδες άνδρών εμενον έπί τής άκτης μετά 
τοΰ ’Αλεξάνδρου. Ό  Κρητικός έμενε μετά τών τελευ
ταίων, δπως παοαλάβη μεθ’ έαυτοΰ καί τόν πατέρα της 

Ζαίρας.
’Α λ λ ’αίφνης έπέρχεται νέα θύελλα. Οί Τούρκοι,έπέ- 

πεσον αύθις κατά τών ολίγων έπί τής άκτης. Τ ά  πλοία 
άνεχώρουν καί οί πειραταί μετά τοΰ ’Αλεξάνδρου ύπε- 
χώρουν πρός τό μέρος τής θαλάσσης, όπως διαφύγωσι

τούς εχθρούς.
Ό  ’Αλέξανδρος παρ’ έλπίδα έμενε μεταξύ τών τε

λευταίων καί ήδη έκολύμβα, ώς καί οϊ σύντροφοί του δ
πως σωθοϋν εις τά πλοία τά άναχωοοΰντα.

Ή  Ζαίρα κύπτουσα έπί της πρύμνης τού πλοίου παρα
κολουθεί άγωνιωσα τόν Άλ.έξανδρον. Ε ιχεν κορυφωθή ή 
άγωνία της δ'ταν έβλεπεν αύτόν κολυμβώντα πρός τό 
πλοίον. Τό πλοίον μόλις κινήται. Ο ίναΰται ρίπτουν σχοι- 
νίον πρός τόν άρχηγόν των καί ενθαρρύνουν αύτόν, Ή 
Ζαίρα κύπτει δσω δύναται πρός αύτόν μέ τεταμένας χεϊ-  
οας καί τώ αποτείνει μυρίους ένθαρρυντικούς λόγους. 
‘ Υπό τού λάμποντος ζωηρώς εωσφόρου καί τοΰ αμφί
βολου φωτός της ύποφωσκούσης ή μέρας ζητεί τά όμματα 
τοΰ ’Αλεξάνδρου ή Ζαίρα. Έκείνος δράττεται ήδη τοϋ 
σχοινιού, άλλά επιπλέει μόνον τών κυμάτων, ώς νά μή 
σκέπτηται ν ’ άνέλθγι έπί τοΰ πλοίου1 καί έχει ούτος τούς 

• οφθαλμούς πρός τήν Ζαΐραν. Εκείνη ένόμισεν δτι τόν 
ήκουσεν νά στενάζτ, και φωνή γοερά διαφεύγει τών χει-  
λέων της. Οί σύντροφοί του ανησυχούν καί είνε έτοιμοι νά 
ριφθώσιν εις τήν θάλασσαν. Ή  Ζαίρα κύπτει δ'σω δύνα- 
τα ι.  Οί οφθαλμοί των συνηντήθησαν. Δεύτερος άντηχεί 
εις τά ώτα της εύκρινής στεναγμός καί τό σχοινίον δια
φεύγει τών δακτύλων του. Δ ιά  μίαν στιγμήν οί οφθα
λμοί του φαίνονται ζωηρότεροι,ή κεφαλή του άνορθούται 
ύπερηφάνως διά μίαν στιγμήν καί κύπτει αύθις εις τά 
κύματα, ‘ Η Ζαίρα ήκουσε τό όνομά της προφεοόμενον 
ύπό τοϋ ’Αλεξάνδρου μετά φωνής ήμιθανοϋς καί αισθά
νεται τότε μίαν δύναμιν νά τήν ώθεί πρός αύτόν. Μέ 
μίαν φωνήν γοεράν μέ τεταμένας τάς χείρας ρίπτεται έπί 
της θαλάσσης. Αί λευκαί της χείρες ρίπτονται πέριξ τού 
λαιμοϋ τοΰ ’Αλεξάνδρου, ώς άλλοτε έν ταίς έρωτικαίς 
αύτών διαχύσεσι. Μίαν στιγμήν έφάνησαν ούτως ένη- 
γκαλισμένοι καί τό συμπλεγμάτων κτ’-εβυθίσθη βαρύ ώς 

μόλυβδος.
Ό  Κρητικός κατά τήν τελ3υταίαν στιγμήν τοΰ άπο- 

χωρισμοΰ του άπό τής άκτής συνήντησε τόν πατέρα της 
Ζαίρας καί τόν παρεκάλη νά έπιβιβασθή τών πλοίων του. 
Ά λ λ ’ ό κακός πατήρ μανιώδης ήδη διότι έμαθε τήν άπα- 
γωγήν τής κόρης του, άντί πάσης άλλης άπαντήσεως έβύ- 
θισε τό ξίφος του εις τά στήθη τού άνδρείου πειρατοΰ.

‘Π πληγή τοΰ πειρατοΰ δέν ειχε καταβάλει τήν γεν-
ναίαν του ψυχήν μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν κολυμβών
εύρίσκετό ύπό τό πλοίον του. Ό  έρως καί ή άφοσίωσίς
του πρός τήν Ζαίοαν τώ ειχον δώσει τήν ίσχύν, νά κο-
λυμβήση μέχρις έκεϊ, όπως δι’ ύστάτην φοράν άτενίση
αύτήν καί ένωθή μετ ’ έκείνης καί έν τώ θανάτω αιωνίως.

★

ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΜΑΙΙΚΗ ΚΛΕΨΙΑ

Σ ί  γνωρίζω, σε γνωρίζω, πα.Ιν.Ιάτρευτος θεατής,
οϊ γνωρίζει χι ό χαΟε'νας πεινασμίνης πατριώτην,

οέ γνωρίζω, Ρωμτ\οηού.Ια,
j /έ το πί'ρινόν σον β.Ημιια,
.Ηγεοαι χ .1 ε Jri ά , ρ ε/ι ον .1 a
χ ' είϋαι γνήσιόν μας flphiita

Κύτταζέ την, ΠεριχΜτο, χαι χαιρέτα την καί <fv,
την γνωρίζουν χ' οϊμεγάΛυι χ’ οί ftixpoi μας χο.Ιοασοί,

χί.Ιια χέρια φανερώνει,
χίι.Ιια ηόΛια φτερωτά,

— μ έ τά πρώτα της cfovtppovci,
fit τά άντερα πετα.

Γεώ ργ ιος  ΣοΓρΓις.



Σ Τ Ο  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο

'Όταν σε ροϋχα μέσα τυλ ιγμένο  
Σε  κρατούσε περ ίλυπ η , σβυμένη ,
Σ ’ ενα φτωχό παχνί κ ’ έρημωμένο 
'II λατρευτή σου μάνα δακρυσμένη,

Άνθοίόπου μάτι ήταν σ ’ εσένα ξένο 
Κ ’ η  σι/φορά θωροϋσες νά προβαίνη 
Και μόνο τό κορμί τό παγωμένο 
Σθανόσουνα τό βωδι νά θερμαίνη.

Κ ι ’ όταν οί Μάγοι έσπείρανε τη  φήμη 
Πώς ό Θεός τοΰ νοΰ στή γή έγεννήθη  
Κ ’ έξάνοιγε νέους ήλ ιο ς  ή επ ισ τήμη .

Τ ή ς  η θ ικ ή ς  τά θαύματα έφανήκαν
Κ ι ’ δλοι βλωμοί μ ’ ενα σταυρό στά στήθη,
Το ταπεινό παχνί σου έθυμηθήκαν.

Οί Μάγοι που τήν  άλήθεια  δλη  ’μέρα 
γυρεύουν και τή  νύχτα δεν κλείουν μ ά τ ι- 
άστρο καινούργιο βλέπουν ’στον αιθέρα 
και σά Θεό άγροικοϋν μέσα τους κάτι.

Κουφοί στοϋ Χάρου τήν  άγρια φοβέρα, 
ποϋ έδειωχνε άπ’ τή  γή  τή  χαρά κ ’ έκράτει 
σκλαβωμένο τοΰ 'Ωραίου τόν Πατέρα· 
τάστρο άκολουθοϋν μ έ σ ’στά ούράνια πλάτη.

Ξάφνου, Οο)ροΰνε τήν  Ταπεινοσύνη 
και παναρμόνια τών Α γγέλω ν  π λήθη , 
τά θεϊα παλάτια τής  ιΐ/υχής νά χτίζουν.

Και στ’ άπόκοσμο φώς πού περ ιχύνε ι 
τή  σπηληά με τή  φάτνη, ποϋ έγεννήθη , 
οί σοφοί θαμπομένοι γονατίζουν !

Κάτι ό κόσμος ποθεί, κάτι γυρεύει 
Κ ι ’ άγάλι φεύγει ή πρώτη του γαλήνη · 
Παύει τό φώς τ ’ ’Ολύμπου νά μαγεύη 
Και νέα ζωή και δύναμι νά δ ίνη .

Μεσ’ ’ς τήν  καρδιά τό θάρρος λ ιγοστεύει 
Κ ι ’ ό νοϋς σαν αστραπή τό φώς του χ ύ ν ε ι- 
Σά νά κοιμάται ό γ ίγαντας σαλεύει 
Καί σημάδια νεκρού μονάχ’ άφινει.

Στρέφ ε ι τά μάτια γύρω δειλ ιασμένα,
Ό στεναγμός άδύνατος πετιέτα ι 
Και με τά χέρια στέκει σταυρωμένα.

Κ ’ ενας Ε β ρ α ίο ς  τήν  κτίσ ι άναστατόνει, 
’Σ τοΰ Γολγοθά τήν  άτιμιά κρεμιέτα ι 

Κ ι ’ ολόκληρο ενα κόσμο έκεϊ καρφόνει.
Στέφανος Μ α ο τ ίώ κ η ς

Δ Υ Ω  ΕΙΚ Ο Ν ΕΣ

Ε ι κ ώ ν  π ρ ώ τ η .w

’Εκείνος έ'χει τά μέσα.
Φορεί λιγάκι στραβά τό καπέλλο του, σφυρίζει σ’ τό 

δρόμο και· παίζει με τό ραβδί του και χαιρέτα χωρίς ν ’ 
αποκαλύπτεται.

Ε ίνα ι ό φόβος καί ό τρόμος τών τριγυρινών του, καί 
έκτοξεύει τάς -χονδράς ειρωνείας του κατά πρόσωπον' καί 
ένώ νομίζει δτι οί άλλοι μένουν άναπολόγητοι, εκείνοι 
άπλούστατα σιωπούν . . . διότι ίχ η  τά fit (fa.

Τόν προστάτην του, ενα πανίσχυρο υποκείμενο* πλη
σίον τοΰ όποιου ή μητέρα του είναι μαγείρισσα, τόν 
εκαμε σκιάχτρο αληθινό καί μάλιστα, κατηντησαν μερι
κοί προληπτικοί, νάτόν φαντάζονται πώς κάτω α π ’ τό 
μαΰρο φόρεμά του, εχει ουρά διαβόλου, καί κάτω άπ’ τό 
καπέλλο του—  γ ΐ ’ αυτό καί δέν άποκαλύπτεται, δπως ό 
προστατευόμενός του — πώς εχει δύο μικρά κερατάκία.

*Ε γ ε ι τά f i ia a .

"Ηρθες στη γή ,  μια πάλη νά κτιρύξης, 
ό ταπεινός κ ι ’ ό σκλάβος νά ΐ/ψωθη.
ΤΗρθες στή γή ,  τόν τύραννο νά ρήξης 
κ ι ’ ό δύστυχος παρηγοριά νά βρη.

Τους Ουρανούς ήρθες  σ’ εμάς ν' άνοιξης 
καί νά μάς φέρης ’μπρος στο Δ ικαστή.
7Ηρθες στή γή  τή δύναμι νά δε ίξης  
καί τ ’ άγιο θάρρος στον πολεμ ιστή.

Ή πάλη άοχίζει, ποΰ πλειά δεν τελε ιόνε ι.  
Ά π ό κάτο) στή σημαία σου, ώς τοιρα 
κάθε πιστός, πο λεμ ιστής  προβαίνει.

Κ ι ’ άπ’ τή Θυσία, ποϋ τή  γή  λυτρο3νει 
κ ι ’άπ’ τήν  ’Αγάπη, πάντα, άπ’ ώρα σ’ ώρα, 
Τ ή  Λευθεριά λαμπρότερη προσμένει !

\ρϊ<{τος ΙΙ« » λ ίν τ ι ις

Τ ί  γλυκύ ονειροπόλημα διά τάς μητέρας, αί όποϊαι 
έχουν καί κόραις καί προίκα !

'Έ χε ι τά μ.έσα’ αυτό τό κουκλάκι, μ.πορεϊ μΐά μέρα 
νά γείνη καί ότι όνειρευθη.

Έμ,πρός ς’ τόν προστάτη, λυγίζει, πολύ λυγίζει τό 
άλύγιστο κορμί του καί γλυκαίνει τη φωνή του καί φιλεί 
ποδ;αίς, δ'πως λένε, καί τρώγει προσβολαΐς καίλόγΐχ π ι
κρά άπό τόν προστάτην, άλλά καί την καλλίτερη βούκα 
ς’ τό μαγειρείο άπ ’ την μητερίτσα του, ή οποία περιμένει 
i t ιά  ι ι έ ο π  νά την άπαλλάξη ό γυ’ ός άπ ’ την κακο
μοιριά καί νά την ςεκουράστ,.

Μά είναι έξυπνη γυναίκα, δπως τό λέγει καί ό γυΐόί 
της συχνά, καί γ-ωρίζει δτι πρέπει ό υιός νά κράτη την 
θέσιν του. Καί η ιδία, χωρίς νά ικανοποίηση ποτέ μίαν 
της επιθυμίαν, τοΰ δίδει τό περίσσευμά της, τό βρεγμένο 
μέ τόν ΐδρώτά της, διότι άν ψήνεται τό φαγητόν, ψή
νεται κ’ εκείνη άντίκρυ στης φωτ'αίς.

Πολλαίς φωραίς μάλιστα, δταν συναντηθϊ) εξω άπό τό 
μαγειρείον μέ τόν υιόν της, προσποιείται πώς δέν τόν 
γνωρίζει, καί πνίγει την φωνήν της στοργής της, διότι 
της εδωκε νά καταλάβγι δτι θά έπάθαινε τό μέλλον του,

Τ Ο  α π ω λ ε ς θ ε ν  π α ι δ ι ο ν



άν ό κ ό ι ί μ ο ς  τό έμάνθανεν, δ'τι ή μητέρα του είναι 
ύπηρέτρια.

Μάλιστα το>ρα ’εσχάτως, που έπρόκειτο γιά ένα συνοι
κέσιο, ό υιός εξέφρασε τους δικαίους φόβους του μήπως 
περάση ς ’ τ ’ αΰτ>ά τής νύμφης αυτό’ καί ή γραία,' τό 
βράδυ ς’ την προσευχή της παρεκαλεσε τον Θεόν νά 
την σηκώση απ’ τόν κόσμο, γ ΐχ  νά μην ήνε εμπόδιο ς’ τήν 
ευτυχία τοϋ παιδιού της.

Μα έπειτα χαμογελασε και συλλογίσθηκε, πώς είναι 
νωρίς ακόμη, διότι τό αγαπημένο παιδί είχε τήν ανάγ

κην τής εργασίας της.
Καί είργάζετο" καί ανάμεσα ς ’ τής φωτιαίς,ποϋ έσπι- 

θοβολοΰσαν, έφαντάζετο ένα σπητάκι ς τό /ωρίό της—  
τό σπήτι τοϋ πατέρα της, ξακουσμένο δ'μως —  καί τόν 
εαυτόν της νοικοκυρά, νά μαγειρεύη για τόν εαυτόν της 
μόνον καί νά ΰποδέχηται συγγενείς καί φίλους.

Και περνούσε ολο τό χωριό έμπρός άπ’ τά δακρυσμέ- 
να μάτια της : ή αδελφή της ή Μαρουλιώ, ή έξαδέλφη 
τ η ς ή  Ειρήνη, που κ ’ εκείνη δούλεψε ς ’ τήν ΓΙόλι, μά ς ’ 
τό τέλ-ς πήγε νά ζήση ς ’ τήν πατρίδα, ό γέρω Δήμος ό 
μπάρμπας της που έκαυχήθηκε πώς θά ζήση έν.ατό /ρό- 
νΐα καί τώρα ποΰ γίνηκε ένενηνταπέντε /ρονών, τά βρί
σκει λίγα και λεγει πώς θά ζήση εκατόν δέκα τό εκκλη
σάκι τοϋ χωριοϋ, ή παπα-Δημήτραινα. ά / ολα, ό'λα ..

Η άλλαις ύπηρέτριαις, λένε κρυφά :
Γ ια  ίόές πως επύρωσαν πάλιν καί δακρύζουν τής 

κυρας Αννας τα μάτια άπ ’ τή φ ω τ ιά .. .ή  κακοαοίρα...
Ο νέος ποϋ εχει τά μέσα, τό βράδυ μέ τους ολίγους 

φίλους τυυ, ενω ξαπλωμένος καπνίζει, διηγείται, πώς 
πέρασε ς τόν προστάτη του, καί άναφέρει, έν παροδω, 
τον καταλογον τών φαγητών καί πόσα πρόσωπα παρε- 
καθήσαμεν.

’Επειδή δέ έρωτΧται, τ ί  φρονεί ό προστάτης του διά 
την πολιτικήν, λέγει όσα ό ίδιος φρονεί- μόνον προσθέ
τει, ότι - εδώ μέ είπε, I εώργιε παιδί μου, νά έχης τήν 
ευΧ̂ ) μου, πρόσεξε καλά, διότι οί νέοι τής ΐδικής σου 
ζΰμης, είναι ποΰ θ ’ άναστήσουν τό έ'θνος.

Καί προσθέτει : —  "Αμα τοΰ είπα αυτό, μ ’ έθώπευσε 
καί είπε δακρυσμένος. —  Ά  . . . τό μέλλον είναι ίδικόν 
σου.

Οι άλλοι τον θαυμαζουν καί άπομνημονεύουν τάς 
<ppoc<ιεις του ττροοτοίτου xsct εχείν&ι >ίΐ>χΛο(ρορουν g&v χ ί- 
βοτ)λ(Ζ νομίσματα, των οττοιων όμως δέν είναι ευκ,ολτ) η 
έξέλεγξις.

Ιναι οταν ομιλούν δια τον ηρωα μοίί, επιλέγουν μέ 
σεβασμόν, μέ λόγια, μέ λαχτάρα :

—  Ε χ ε ι  τά μέσα— μά εχει καί αξίαν.

Εικών δεύτερα

’Εκείνος ό συμμαζευμένος νέος, ό όποιος δέν καπνί
ζει, δέν πίνει, δέν φλυαρεί, φέρεται μέ γλυκύτητκ εις 
όλους, χωρίς νά ήναι διαχυτικός ή υπεροπτικός διά κά- 
νένα, έχει καί αυτός τά μέϋα.

Ενας αρχαίος συστρατιώτης τοϋ πατρός του τόν έτο- 
ποθέτησεν εις μίαν εργασίαν.

Και εργάζεται απ το πρωί ως τό βράδυ διά νά μή 
διάψευση τάς συστάσεις. Λησμονεί, πώς είναι νέος καί 
αποφεύγει τάς πλέον έπιτετραμμένας διασκεδάσεις, διά 
νά μή τό μάθη ό προστάτης του.

Φερεται γλυκύς πρός τους άλλους καί κάμνει τό κα
λόν πάντοτε, όταν τοΰ παρουσιασθή περίστασις, διότι 
και οι άλλοι έκαμαν καλόν εις αύτόν.

Μά έχει καί στιγμάς ’ περηφάνε}ας· δ'ταν κρατή ’ς τόν

βραχιονά του τήν μητερίτσα του, μέ τό μαΰρό της μετά
ξινο φόρεμα καί βγαίνει ’ ς τόν περίπατο.

, φ λ ο γ ί ζ ε τ α ι ,  πώς έκείνος ξεκούρασε τά χέρια εκείνα, 
τα οπο’α πολύ έδούλεψαν, γιά  νά τόν μεγαλώσουν πώς 
όλη έκείνη ή σχετική εύημερία, ή όποια ελειψε μέ τόν 
θάνατον τοΰ πατέρα του, είναι δικό του έργόχειρον.

Οταν έπισκέπτεται τόν προστάτην του, είναι τόσω 
όειλος, τόσω συνεσταλμένος, ώστε ό προστάτης αναγκά
ζεται να τού μιλή κ ’ έκείνος μόνον κοκκινίζει.

Μά ό αγαθός προστάτης, ’ς τό τέλος κατορθώνει νά 
λύση, τον γλωσσοδέτη τοΰ προστατευομένου. Τοΰ όμιλεί 
για τόν πατέρα του. Τοΰ άναφέρει κάτι ώραία έπεισόδια 
πού είχαν οί δύο των, ’ς τήν καταδίωξιν ληστών, καί ό 
Γιάννος ξεχνά άπ ’ τόν ενθουσιασμό του, πώς είναι προσ- 
τατευόμενος, καί προσθέτει κ ’ έκείνος δ'σα ήκουσε ό ίδιος 
ά,. τό μακαρίτη καί ’ς τό τέλος ό προστάτης τόν θω
πεύει δακρυσμένος καί λέγει :

—  Είσαι άξιος υιός του.

( Φ ^ γ ε ι  Χαρούμενος, καί τρέχει νά έργασθή, νά χύση 
τον ιδρώτα καί έν άνάγκη τό αίμά του, γιά νά τήν 
ακουση πάλι αυτή τήν ώραία φράσι, ή όποια φανερώνει 
καλλίτερα άπό κάθε άλλο πανηγυρικό, τήν εύχαρίστησι 
τοϋ προστάτου του.

Και έπειτα ό προστάτης του είναι άνθρωπος ποΰ τόν 
σέβεται τό έθνος όλο, άπεδωκε υπηρεσίας ’ ς τήν πατρίδα 
καί ^τοΰ φαίνεται πώς όταν άγαπα τον προστάτη του, 
ό;ν άγαπα άπό συμφέρον τόν άνθρωπο π ο ΰ  τ ο ν  ε κ α μ ε  
2 ζ α ρ ι,  πχρά πώ, άγαπα τήν πατρίδα τήν ίδια καί τήν 
μνήμην τοΰ πατρός του.

Οταν τόν ’ρωτούν γιά  τόν προστάτη του, δέν μιλεί 
πολλά, ούτε μεταδίδει τά λόγια, ποΰ τοϋ είπε.

Ιού φαίνεται πώς ή τρίτη έντολή, εφαρμόζεται καί 
γ ’ ά τούς χαμοθεούς.

Μα οι άλλοι λέγουν άναμεταξύ τους :

 ̂ ^ τ,° ε’·νζί μ3<ά χρυσή μετριότης. Τό
ξέρει καί ό προστάτης, μά . . . έφέρθηκε έξ άρχής σαν 
φίλος τοϋ μακαρίτου πατρός του καί τώρα δέν μπορεί νά 
σταματήση. Α να λ ό γ ω ς  τής προστασίας ποΰ έχει, άν 
είχε και αξίαν . . .  τότε . . .  θά άνέβαινε σαν τό Γεώργο...

— Α μ ’ ποΰ τούς ’βρίσκεις εύκολα τούς Γιώργους Π!

Α λεξά νδρ α  ΙΙαππαδοπονλον

Εαν πιστεύσωμεν εις τούς ίστορεογράφους θά τελέ- 
σωμεν κατα τό προσεχές έτος τήν 4ην εκατονταετηρίδα 
τού Αλμαναχίου. Τό άρχαιότερον γνωστόν Άλμανά/ιον 
διατηρείται εν τώ Βρεττανικώ μουσείω, και είναι όντως 
Αλμανάχιον τών ποιμένων, χρονολογούμενον άπό τοΰ 

έτους 1 ,5 0 0 .  ’Εν τούτοις ό κ. Βρουνέ υποδεικνύει εις τά 
βιβλία  του^ ότι έν έτει 1 ,4 9 8  έξεδόθη Καλανδάρισν τών 
ποιμένων ή Ά λμα νάχιον , τόν όποιο δέν έφθασε μέχρις 
ήμών. ’ Ε π ί  τοΰ αντικειμένου ταύτου γνωστόν είναι έν 
τών σπανιωτάτων Άλμαναχίων, τό Άλμανάχιον τό ύ- 
πολογισθέν^ επί «τοΰ μεσημβρινού τής εύγενοΰς πόλεως 
Λιώνος», δημοσιευθέν δέ έν έτει 1 ,5 3 3  ύπό τοΰ Ραβελέ, 
συγγραφέως τοΰ Γαργαντούα, δστις προηγήθη έν τφ  έ- 
παγγελματι τοΰ εκδότου Αλμαναχίων αύτοΰ τοϋ Νο- 
στραδάμοος, δστις εδημοσιευσε τό πρώτον Καλανδάριόν 
του κατά τό 1 ,5 5 0 .

Α Τ Τ Ι Κ Η  Ι Ρ Ι Σ   _______

Ε Η β * »  T » 7 n , m A E . S 0  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ι Α Τ Ι Κ Η  Τ Ρ Ε Α Λ Α

’Στον Νίκο Ζαχαρίο^·

Π έφτει βαρύς καί κάθεται <3έ ταπεινό λιθάρι
ύ ξεπεΰμένος βαΟιληας άναόαόμό νά πάρι^,
και τό κεφάλι του ’ς τήν  γη  ξαποάταμένος γέρνει
καί ό νοϋς του μέσ’ ’ς το πέλαγος τών πόθων παραδέρνει.

Θυμάται ... "Ω, πρώτο βλάότημα τής Αμαρτίας... λαχτάρα 
ποωτόφαντη, ποϋ έγέννηάε τοϋ Πλάάτου ή  κατάρα ... 
Θυμάται .. Ή χλόη τ ί έγεινε, το φώς καί ή  μελωδία ; 
Ώ ϊμέ, νυχτώνει καί ξυπνάει τοϋ πόνου Λ τρικυμία .

Μία μέρα έβαόίλεψε, άφάνταχτη μιά  'μέρα,
’ς τό πάτημά τους, ποϋ έτρεμε ό κόόμος πέρα-πέρα 
καί οί θεόρατοι Μαμμούθ καί τό τρανό λεοντάρι 
έθαύμαζαν τοϋ αύθέντου τους τό ύψος καί τήν χαρι.

Μέρα λαμπρή ’ς τών λουλουδιών τό άμάραντο βαόιλειο, 
ποϋ οί ποταμοί έλούζανε άλ?νον πανώρι^ον ήλιο, 
καί ’λύγιζαν χρυόόκαρποι τών δένδρων όλοι οί κλώνοι 
καί τοϋ υμεναίου έβαλλε δοξολογία τό άηδόνι.

Τώοα; Μ ουγκρίζει καί βογκφ ή  τ ίγρ ις  πειναόμένη,
Σπάνει τά άίδερα όΒορηάς καί άπ’τήν όπηλιά του,βγαινει, 
πλακώνει μαύρη άυγνεφιά, ό ήλιος βαόιλεύει 
καί τό ΰκοτάδι ολόκληρο τό ύύμπαν κυριεύει.

Σηκώ νει άνυπόταχτο καί ή  θάλαάόα κεφάλι 
καί βράχους ή  μανία της καί δρη καταποντίζει 
καί ό άδης επιτάφιο είς τήν πρώτη δόξα ψάλλει 
τοΰ βαάιληά, ποϋ έάκλάβωόε ό Σατανάς καί ορίζει.

Καί ό άκλάβος ά2«,υόόόδετος ’ς τό έρεβος πλανάται 
μαζΰ μ έ τά φαντάσματα τής νύχτας,·μά θυμάται 
τό μήλο, καί ή βάρκα του άνατριχιάζει ϋλη^ 
καί* άγρια βλαόφήμια τούρανοϋ βροντοφωνοϋν oi θόλοι.

Καί μεθυάμένη άπ' τήν οργή καί άπ’ τήν άπελπιόία 
π ετά ει ’ς τά ύψη καί 'ς τήν γή κ υ λ ιέτα ι—ώ, τυραννία! 
καί δίχως όκήπτρο καί χωρίς κορώνα καί πορφύρα 
τοϋ παραδείόου ή  ψυχή ξαναζητάει τήν θύρα.

Καί ό άντάρτης κολοόόός 'ς τήν πέτρα, πληγωμένος, 
πλαγιάζει άναότενάζωντας· τό πρώτο δάκριΌ χύνει 
καί άκούει τήν καταδίκη του καί άκούει .. Μανιαόμένος 
τοϋ ’Ιεχωβά ό κεραυνός άπόκριόι τοϋ δίνει.

Μά ξάφνου τό κεφάλι του έμπρός του άναόηκώνει, 
καί βλέπει ... ’Ονειρόπλαστη ή  ώμορφιά άιμώνει 
καί τόν φ ιλεϊ 'ς τό μέτωπο... Σ τά μάτια τήν κυττάζει 
καί ύρμάει καί 'ς τήν άγκάλη τουτήν άφίγγει καί φωνάζει:

— Ε ύ α ! Τοϋ μαρτυρίου μου καί τής ύκλαδιάς μου αιτία, 
πάλι άπό έόέ άνάιΛαόι θά εύρώ κέλευθερία 
καί βλέπω άπό τά ’μάτια όου γεμάτος φώς καί κάλλη 
ύ έλεήμων Λυτρωτής τοϋ κόόμου νά προβάλλμ.

Καί βλέπω έάΰ ’ς τά (Ιπλάγχνα (Jou θά δώάης άάρκα κ ’αιμα 
'ς Εκείνον, ποϋ "Ηλιο τής ζωής θάνάψη μενα βλέμμα 
καί άνοιγωντας πάρήγορη καί πατρική άγκάλη 
’ς τό πρώτό μας βαόίλειο θά μάς θρονιάάμ πάλι.

I. II. Ί ω α ν ν ί δ η ς

ΤΗτο ή εικοστή τετάρτη Δ εκεμ β ρ ίο υ ^ο ΰ ^χ ίλ ια ^ό κ τα - 
κόσια τόσα, καθ’ ήν ήμέραν έγεννήθη ό ήμέτερος ήρως 
κύριος’ Αβέρκιος Σκαντζός.

’ Εάν ή Φύσις, παρετήρησέ τις τότε,^ΰπεβάλλετο είς 
τάς άστυνομικάς διατάξεις, θά τήν έβλέπομεν κατα ^ην 
ήμέραν εκείνην συρομένην είς κανένα άστυνομικόν τμήμα  
έπί λιποβαρεΐ παροχή . . .  μυαλοΰ !

Χωρίς ποτέ νά ζυγισθή τό μυαλό τοΰ κυρίου ^.καν- 
τζοΰ, έξ άπαλών ονύχων εφαίνετο πάντοτε κατώτερον 
τών τετρακοσίων δραμίων.

Έ ν  τούτοις μέ τό ύπαρχον, ό κ. Σκαντζός κατόρ
θωσε νά γίνη σχολάρχης, καί όχι μόνον σχολάρχης,άλλά
καί σύζυγος. _ ^

’Από τήν ήμέραν τών γάμων του πάντοτε έώρτα,ε 
τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων ως επέτειον .ή ,  γε>
νήσεώς του. (

Κατά τήν έπίσημον αύτήν καί ένιαυσίαν εορτήν πα- 
ρείχεν πάντοτε ενα καφέν καί ένα επιστημονικόν θεμα 
πρός συζήτησιν.

ΙΙέρυσιν, οί φίλοι τού κ. Σκαντζοΰ, οϊτινες έγνώρι- 
ζον κατά βάθος τήν διανοητικήν του κατάστασιν, ήθέ- 
λησαν νά διασκεδάσουν μαζύ του καί ηρχισαν συζητούν 
τες τήν περί μετεμψυχώσεως θεωρίαν.  ̂  ̂ ^

— Μά, βρέ άδελφέ, ελεγεν ό κ. Σκαντζός, αύτα είναι 
αδύνατα πράγματα. Πρέπει νά είνε κανείς πολύ κουτός 
διά νά παραδεχθή ότι ό άνθρωπος άποθνήσκων μεταβάλ
λεται είς ζώον.

—  Κ ’ έν τούτοις, φίλε μου, είναι άληθέστατον ώστε 
καί /ωρίς νά είσαι πολύ κουτός πρέπεινα τό παραδεχθής 
άλλως τε τό πράγμα έχει πλέον άποδειχθή επιστημο- 
νικώς.

—  ’Εγώ δέν τό παραδέχομαι.
—  Είμπορώ νά σοΰ τό αποδείξω πειραματικώς, 

είπεν ό συνομιλητής τού κ. Σκαντζοΰ, κλείσας άμα τόν 
ενα τών οφθαλμών του είς σημείον συνεννοήσεως μετα 
τών φίλων του.

—  Ε ίμ α ι  πολύ περίεργος νά τό ίδώ.
—  Μέχρι τοΰδε είναι γενικώς παραδεδεγμένος ότι ό 

άνθρωπος μεταβάλλεται είς ζώον,άφοΰ άποθάνη, έν τού- 
τοις ύπάρ^ουν περιπτώσεις, καθ’ άς ό άνθρωπος μετα
βάλλεται είς ζώον, άφοΰ άποθάνη . . .  ή σύζυγος του !

—  Τ ί  λές, άδελφέ !
— Αυτό ποΰ σοΰ λέω ! Και εις μιαν τοιαυτην ,.ε- 

ρίπτωσιν εΰρίσκεσαι καί σύ, κ. Σκαντζέ· Ευθύς μόλις 
άποθάνη ή σύζυγός σου, πραγμα το όποιον εύχομαι ν’ 
άργήση νά συμβή, θά μεταβληθήτε αύθωρει εις ,ώον.

—  Καί πώς μπορείς νά μοΰ τό απόδειξης αύτό.
—  Στοιχηματίζω σοβαρώς χίλια φράγκα.

—  Πρόσεξε καλά, είπεν ό Σκαντζός, γ ιατ ί  θα σοΰ
τά πάρω.

— Σοΰ όμιλώ σοβαρώτατα, άν θές μάλιστα, ύπο- 
γράφομεν καί πρακτικόν.

—  Νά ύπογράψωμε, μάλιστα.
Μετ’ όλίγα λεπτά τό πρακτικόν ήτο έτοιμον καί 

ύπογεγραμμένον ύφ ’ όλων τών παρευρισκομένων, έκτος 
τής κυρίας Σκαντζοΰ, ήτις εΰρισκε, χωρίς να τό έκφρα- 
σθή, δτι όχι ό θάνατός της, ά λ λ ’ ή ζωή της μάλλον, θα 
μετέβαλλε τόν άξιέραστον σύζυγόν της εις ζώον... Ποιου 
είδους δέν έξεφράσθη.



’ Εν τούτοις ό κ. Σκαντζός, καίτοι έξελάμβανε τό 
πρΧγμα ώς αδύνατον, ηρχισε σπουδαίως ν’ άνησυχή ττερ'ι 
τοϋ μέλλοντος του. Νά ήξευρε τοΰλάχιττον είς τ ί  ζφον 
θχ μ.ετεβάλλετο !

— Ά λ λ α  δίν βαρυέσαι, Ιλεγε συχνά καθ’ εαυτόν, 
ποϋ θά μεταβληθώ είς ζώον ! Τό πολύ πολύ νά μετα
βληθώ είς .. .  καθηγητήν !

*
* *

Δέν είχον περάσει ες μή^ες άπό τής τελευταίας πα
ραμονής τών Χριστουγέννων καί ή σύζυγος τού κυρίου 
Σκαντζοΰ επίτοκος ούσα, άπέθανε κατά τόν τοκετόν.

Ό  κ. Σκαντζός, πρό πάσης άλλης εργασίας έσπευ- 
σεν είς τόν καθρέπτην νά ίδή άν μετεβλήθη. Τίποτε !

— Την Ιπαθεν ό φιλαράκος είπε, πανε τά χίλια
φράγκα του !

Έ ν τούτοις, είχε πάντοτε κάπποιαν ανησυχίαν καί 
άπό καιρού είς καιρόν έψάχνετο. Μήπως μετεμψυχώθη 
καί δέν τό κατάλαβε ; ! . . . Τίποτε !

— Τουλάχιστον 'έχασα τήν γυναίκα μου, ά λ λ ’ 'έβγα
λα τά 'έξοδα τής κηδείας, έλεγεν ό Σκαντζός, δτε είσήλ- 
θεν ό μεθ ’ ού έστοιχημάτισε φίλος του διά νά τόν συλλυ- 
πηθή.

—  Τά συλλυπητήριά μου, κ Σκαντζέ.
— Καί τά δικά μου, είπεν ό Σκαντζός.
—  Γ ια τ ί  ;
— Σέ ειδοποιώ πώς έχασες τά χ ίλια  φράγκα . . . 

ούτε ζώον έ’γεινα, ούτε τίποτα ! . . .
—  Έ χ ε ις  πολύ λάθος, φίλε μου. Τό στοίχημα τό 

έχασες σύ.
—  Έ γ ώ  ;
— Μάλιστα.
— Γ ια τ ί  ;
— Δέν άπέθανε, αδελφέ, ή γυναίκά σου ;
—  Μάλιστα.
— Δεν έμεινες χήρος ;

—  Μάλιστα.
— Επομένως έγεινες . . . Σκαντζό-χηρος ! . . . Τό 

άηδέστερον ζώον δηλαδή . . .
— ! '! ! !
Ό  Σκαντζός έμεινε κεραυνόπληκτος πρό του επιχει

ρήματος του φίλου του.
Μετά τήν κηδεία; τής γυναικός του, τό πρώτον 

πραγμα ποϋ εκαμεν ήτο νά σκεφθν) rtf pi ΰπσχαταητά- 
fffcor τον !

IV. I. Λ ά ό κ ο ρ η ς

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Μερικαί διατυπώσεις προκειμένου περί άποδοχής 
προσκλήσεως είς γεύμα, είναι μεγίστης σημασίας διά τόν 
καλούμενον. Κ * ί  άρχίζω πρώτον άπό τήν ύπόδειζιν τού 
καταλληλοτέοου ενδύματος διά τε τούς κυρίους καί διά 
τάς κυρίας.

'Οσάκις πρόκειται περί γεύματος μεγάλης έπισημό- 
τητος, αί μέν κυρίαι μεταβαίνουν έξωμοι (ντεκολτέ) οί 
δέ κύριοι μέ φράκα καί λευκόν λαιμοδέτην.

Ό ταν πρόκειται περί γεύματος στενωτέρου κάπως 
κύκλου, τότε διά μέν τάς κυρίας ορίζεται ώς ένδυμα τό 
ολίγον ανοικτόν περί τό στήθος καί τούς ώμους (καρρέ), 
διά δετο ύς  κυρίους τό φράκον^μέ μαΰρον λαιμοδαίτην 
έπιτρεπομένου ακόμη καί τοΰ σμόκεν,

Ε ίς  τά γεύματα τέλος τά διδόμενα μέ όλιγωτέραν 
επισημότητα, α! μέν κυρίαι φέρουσι στολήν έσπερίδος ο! 
δέ κύριοι ρεδιγ/.όταν, μη άποκλειομένης δ'μως καί τής 
ζκκέττας μέ λευκόν γελέκον καί μαΰρον λαιμοδέτην.

Οί κεκλημένοι όφείλουσι νά μεταβαίνουν δέκα λεπτά 
τουλάχιστον τής ώρας πρό της όρισθείσης διά τό γεύμα1 
έν τούτοις επικρατεί ή συνήθεια εάν είς τών κεκλημένων 
δέν είδοποιήστ, δ'τι δέν θά μεταβή νά τόν άναμένουν οί 
οίκοδεσπόται έπί εν τέταρτον τής ώρας. ’Αλλά καλόν 
είναι ν ’ άποφεύγτ, τις αυτήν «χάριν τοΰ τετάρτου». Έ ν- 
θυμε ίσθε άλλως τε τό πάθημ.α τοΰ κ. Δηλιγιάννη πρός 
τόν όποιον άργοπορήσαντα είς έν γεύ α τής Τριπόλεως 
είπεν ό Βασιλεύς ειρωνικότατα.

— Παρ’ ολίγον νά κάμετε νά περιμείνω.
"Ωστε δέν θά χάσν) ποτέ εκείνος διά τόν όποιον ό οι

κοδεσπότης ουδέποτε θά ειπη τό περίφημον «&-<ρ(γ'ι γ τ ’ 
ατά rip  » .

Μετά τό γεΰμα καί έντός οκτώ ημερών όοείλει ό κε- 
κλημένος νά κάμη έπίσκεψιν είς τόν καλέσαντα.

Τπαρχουν βεβαίως πολλοί οίτινες ή παραγεμ.ίζουν 
τά πιάτα των σερβιριζόμενοι ή καί άρνοΰνται νά δεχθοΰν 
έκ τίνος τών προσφερομένων εδεσμάτων. Καί τά δύο εν
αντίον τών κανόνων τής έθιμοτυτίας. Έκαστος τών συν
δαιτυμόνων οφείλει νά θέτν) τόσον φαγητόν ένώπιόν του 
όσον νομ.ίζει δτι είμπορεί νά φάγγΓ διότι δπως ή ευγέ
νεια άπαγορεύει νά καθαρίζη κανείς τό πιάτο του, τοι
ουτοτρόπως θά δυνηθή νά φάγη έξ δλων τών φαγητών 
καί νά μή κάθεται μέ σταυρωμένα χέρια ένώ οί άλλοι 
έζακολουθοϋν νά τρώγουν.

Ένταΰθα πρέπει νά σας σημειώσω πώς τρώγονται 
τά φρούτα καί αυρίως τρία ές αυτών I) Τό μήλον κό
πτετα ι είς τέσσαρα καί μετά ταΰτα καθαρίζεται. 2) Τό 
πορτοκάλι καθαρίζεται διά τού μ,αχαιρίου συγκρατούμε- 
νον έντός τοΰ πιάτου μέ τό πηροΰνι. 3) Τό άχλάδι συγ- 
κρατείται εκτός τοΰ πιάτου διά του πηρουνίου καί καθα
ρίζεται ώσαύτως. 4) Τό μ-ανδαρίνι λαμβάνεται διά τής 
χειρός καί μέ τό μαχαιρίδιον κόπτεται ό φλοιός του πε- 
ριφερικώς καί μετά ταΰτα δέ δ ι ’ άμ.φοτέρων τών χειρών 
έλαφρώς περιστρεφόμενος άφαιρεϊται εύκολώτατα άπό 
τοΰ μανδαρινίου.

 ---------

Είς τό πενταετές Kooadiov τ ί ις  κνοίας Ίω άνον Γ ικ ά κ η  
κα ί Λδος ή δ η  Μαοίκας.

E ra  f a i r '  ε γ ί ΐ , επ ι παιδάκι.
E r a .  d ir  ϋχαμε a .L la  π a 'S ki 

Tp i a r m  <f v. L/ o v. I a Jki; μπονμπουχάχι 
Ί ω γίι μοι-άχριβη μ kt; ατά x'katUd.

A frf r i >c ’ (hti6))xt t ’ (h)thr>txt 
h a t  to iy frri}tfar x f .la Λισμηί. 
h a t  f i r ’ τηι αγάπης τό Jov.it vddxi 
A ’ firm  τοΰ i'pmoc < i στενά' μο/.

Μα.Ι.Ιάχια 6 iof.arfia, χρυσό yft.ldxt,
Γ./νχά (ΐατάχια μ ΐά  γαρά,
Sd.lfyfi. ’jtoicif.ft ft) yf.fnvth'ixi 
Ο.τον τοΰ Je in v lr f  μόνον (f>rtpd.

Στη  yij τητά γα ρη, tiv a i τ'άγχάθια,
Πονναι j) oyerrfiatt; xa't oi ό*ορπ>οί,
Μή το πον.Ιάχι μου 'μπΛίγθή σέ π ίβ ια ,
Ω μη  φαρμάκια ποτέ όώ πχή.

Ά ν δ .  Γ Ααλλαπόοτας.

Γ Ε  Ρ Γ Ι Ο Σ  ΚΑ λ λ Ι Σ Π Ε Ρ Η Σ

Ή « Α τ τ ικ ή  'Ίρις» ευχαρίστως δημοσιεύει την ει
κόνα τοΰ φίλου καί συνεργάτου της κ. Γ . Καλλισπέρη, 
έκλεγέντος πρώτου δημ-οτικοΰ συμ-βούλου Α θη να ίω ν ,  
μετά ενδεικτικής πλειονοψηφίας κατά την ένεστώσαν 
περίοδον μετά τοΰ κάτωθι άρθρου. Εν τέλει δέ τώ ευχε- 
ταιθριάμβους έν τώ πολιτικιό άγώνι, έν τώ όποίω προώ- 
ρισται νά δράση ό νεαρός πολιτευτής.

Έ ν  μέσω της  γ εν ικ ή ς  σήύειος και καταπτώ- 
σεως τοϋ άρχαίου κόσμου ό Ε π ίκ τ η τ ο ς  έκραξε. 
«Στωϊκόν δείξατέ μοι, ε ί τινα έχετε « Οϋτω έν 
τη  σ ημερ ινή  πεν ιχρότητ ι της  π ο λίτ ικης  ημών 
σκηνής και' έν μέσω τοϋ ϊιθ ικοϋ χάους, όπερ 
πλανάται έ π ’ αυτής, ήδύνατο τ ις  νά έξαπολύση. 
παοομοίαν π ρ ό κ λ η σ ιν  «χαρακτήρα δείξατέ μοι,
ε ΐ  τ ινα έχετε» .

Ό  Γεώογιος Κ αλλισπέρης εινε έκ τών ολίγων 
ο ίτ ινες δεν ϋά έθορυβοϋντο,άν άπηυθύνετο πρός 
αυτούς προσωπικώς ή πρόκλησις αϋτη.

Δ ιότ ι ε ίνε χ α ο α κ τ ή ρ .
Χαοακτήρ α πό φ ι λ ο τ ι μ ί α ς  και χαρακτήρ 

α π ό  ^ ν < ίε ω ς .
Ή εΰθύτης τόν κατακοσμεϊ σύμφυτος, ούτως 

ε ίπ ε ϊν ,  και οικεία έκ κοιλ ίας μητρός του. Και 
τήν ε ιλ ικρ ίνε ια ν  κατέχει ά6ιάστως. Ο οόλος θά 
τώ έφερε κόπον,διότι ή ι^τυχήτου άντεχεται ίσχυ- 
οώς τής άληθείας. Αί σκοτειναί άτοαποι τώ εινε 
ξέναι. ’Ηθική τ ις  κλ ίσ ις  δεσπόζουσα, ήν ποοσέ- 
λαβεν έκ τοϋ οικογενειακού του πεοιέχοντος τόν 
φέρει άπροσμαχήτως και τόν τη ρ ε ί  σταθερούς έν 
τώ φωτι.

'Η εύθύτιις  του αΰτίι καθίσταται κραταιο- 
τέρα, διότι μετά τής  φύσεως τήν στηρίζε ι και Οέ- 
λησ ις  και διάθεσις. Ό , ι ι  ή  γένν ι ισ ις  τώ έδώ- 
ρησε, τό απεδέχθη και τό ηγάπησεν. Ό  χαρα
κτήρ του δέν ε ίνε έργον ηθ ικής  άναγκαιότητος, 
άλλά και έλευθέοας ποοαιρέσεως. Δόλοι και ά- 
γυρτ ία ι τώ κινούν τήν Βδελυγμίαν, θ έ λ ε ι  νά (3α- 
δ ίση πρός τά έμποός, άλλά διά της  ευθείας. Και 
ορέγεται δόξης ά λ λ ’ έχεται στεορώς και τ ι ις  συ- 
νειδήσεώο του. Και ή έν αυτω φιονη τοΰ θεού

είνε ίσχυοοτέρα τών τής  εξουσίας και τή ς  ισχύος
πειρασμών.

'Η λάμψις τόν έλκύε ι,  άλλα μονον η  κα-
θαοά. Και έπευφ ημίας διι^ά άλλά μόνας τας άπο 
τών άξιων ύ π η ρ ε σ ι ώ ν .  Τ ήν  δημοτικότητα όεν Οε- 
λε ι ν ’ άρπάση, άλλά ν ’ άποκτήση. Τ ή ν έ π ιθ υ μ ε ι  
ώς άθλον δικαίων άγώνων, τήν  §οελυσσεται ως 
λάφυοον άπάτης και §ίας. Και προτιμά νά συ- 
ο ιχθή ώς θύμα παρά νά έκ βληθ η  ως οημιος.  ̂
k Ά λ η θ ή ο  τού Λαού φίλος, τόν σέβεται άμα και 
τόν άγαπά.' Ε ν ώ π ιο ν  τών έκλογέων του είνε 
άδελφός. Ή φρήν δέν δ ια^εύδε ι τά χ ε ίλ η  του. Και 
πρ ιν  νά δώση τήν  χεϊρά του, έδωκεν ηδη  την
καρδίαν του.

Και ε ίς  τόν έσχατον πολίτην  οιαολεπει κυρι- 
αοχον. Και τόν θ έλε ι ν ’ άναδειχθη τοιοϋτος, ν ’ 
άναδειχθή διά τοϋ φωτισμού, διά τής  αύτοσυνει- 
δησίας κάιδιάτής χρησιμοποιήσεω ς τήςέξουσίας 
ε ίς  υπ ηρέτην  τοϋ Λαού και υπ ηρέτη ν  τοϋ Νομού.

Καταφρονών τήν  δημοκοπίαν, λατρεύει τήν 
πο λιτ ικήν" χρηστότητα. Κατέχει δηλ. έκ προοι- 
ι ι ίω ν τό μεγαλεϊον τό ηθ ικόν. Ιό χάρισμα, έν 
ί ιμ έρα ις  πονηραϊς ιιάλιστα, δέν ε ίνε  εύκαταφρό- 
νητον. Ή έλλειιΚ ς του μάς άπώλεσεν,ή παρου
σία του θά μάς σώση. Ε ϊδομεν έως τώρα τους 
έπ ιτηδε ίους , άνάγκη νά ίδω μεν και τούς εύσυ- 
νε ιδήτους. Ή βασιλεία τών άγυρτών πρέπει νά 
λ ήξη , ϊνα μή λ ή ξ η  τοϋ έθνους ή ζωή. Ή κοινή 
γνώ ηη έξοικειούται πρός τήν  ιδέαν δ τ ι  η  έπι-
κράτησις ευσταθών και άπεριτρέπτων τ ιμ ίω ν χα
ρακτήρων δύναται ν ’ άνορθώση δτι έκρήμνισαν 
αΐ μεγαλοφυίαι τών διιμοκόπων. Οταν έλθη. η  
ώρα τής  το ιαύτης άναδημιουργίας, ό I εώργιος 
Κ αλλισπέρης είνε έκ τών πρώτων κλητών. Δ ιότι 
κατέχει βέβαια κα\ άσφαλή τά στοιχεία τοϋ εύδο- 
κ ίμου πολιτικού έργάτου, ύπό έποι'ην δέ πολι
τ ικ ής  χρηστότιιτος και άγνής φιλοδοξίας ούδε- 
μία ύπερβολή έάν ε ίπ η  τ ις  δτι ε ίνε έν έκλεκταϊς
έκλεκτός. · ,

Μ ι χ α ή λ  I α Λ α ν ο ς·

Μ’ ΑΡΝΗΘΗ

Μή μ ' ίρωτίις γ/ατ! 0ρη>'ώ
Γ ια τ ί aratrrerdCo),

Μή μ ’ ίρωτάι. γιατί γυρνώ 
Γχατι (Ur ησυχάζω.

'Ρώτησ ■ ix firv  τήν 1/ΐ)ά 
Γ ιά  ποια γτνπώ τά στήθη,

'Εγθέζ (ιον iStSe φι.Ιιά  
Και σήμερα; μ  ' άρνήθη.

Ό ταν άγαπηθήχαμε 
“Ητανε νιό γ ίγγά ρι 

K a i fit σ' στονς χάμπουΐ ιΐνθιΐ,ε 
Τ ' απάτητο γορτάρι.

Κ ι ’ οτα> μ ' όρνήϋηΐ, άπιστη, 
Τής άστασίας γ ίν π ι,

Ά πο τά δενόρα έπί σαν 
Τά ijtv.l.ia itap an ira .



1ϋ(> Α Τ Τ Ι Κ Η  Ι Ρ Ι Σ

Ε Κ  Λ I Κ II £ IS

"Ηθελα καί τό ποθώ 
Στά φαρμάκια όπου πίνω,
Διά νά θ ’ εκδικηθώ 
Κώνωπας μικρός νά γίνω.
'Όταν γράφμς ς τό χαρτί,
Νά καθήΛυ ς τά μαλλιά ϋον 
Καί νά όοϋ είπώ ’ς τ 'α ύ τ ί 
Καί τούς δέκα έραότάς (3ου.

Ά ^ ι λ λ ϊ ί τ ς  Κ α ρ α β ία ς

Π Ρ Ο Σ  Δ Ι Α Σ Κ Ε Δ Α 2 Ί Ν

Υπάρχουν ψυχολογι/.αί περιπτώσεις κατά τάς όποιας 
αύτη ή σκιά σας είναι ικανή νά σας τρομάξη’ καί έχετε 
ό'λοι δοκιμάση τό πάθημα τοΰτο. ’Ολίγη Ιξαψις της 
φαντασίας άρκεϊ διά ν '  *νεύρη είς αύτήν την τρομακτι
κήν μορφήν ενός ζώου, τε'ρατος, βρυκόλακος η διαβόλου. 
Ά λ λ ’ έγώ θά σ&ς διδάξω μίαν περίπτωσιν κατά την 
οποίαν χωρίς ή φαντασία νά λάβη καθόλου μέρος, ή σκιά 
σας ήμπορεϊ κάλλιστα νά έμπνευση τρόμον καί εϊς σας 
τόν ίδιον καί είς τους άλλους.

’Ανάβετε μίαν λάμπαν είς ενα δωμάτιον πλησίον ενός 
μικρού καθρέπτου, ούτως ώστε τό φώς νά πίπτη έ π ’ αύ
τοΰ πλαγίως. “Ιστασθε κατόπιν εϊς εν ώρισμε'νον μέρος 
πλησίον τσΰ τοίχου είς τρόπον ώστε ή σκιάσας νά πίπτη 
ολόκληρος ε π ’ αύτοΰ, άλλά καί συγχρόνως τό έκ τοΰ κα
θρέπτου άνακλώμενον φώς νά πίπτη έπί της σκιάς σας. 
“Αλλως τις καλύπτει τότε ό'λην την έπιφάνειαν τοΰ κα
θρέπτου μέ φύλλον χάρτου είς τό όποιον εχει κάμη έντο- 
μάς, αϊτινες ν ’ άφίνουν δυο μικρά κενά έν είδει μικρών 
ημισελήνων καί υπό ταΰτα δύο μικρούς κύκλους κατω
τέρω δέ μίαν σειράν μικρών τετραγωνιδίων. Οί κύκλοι 
μετά τών ήμισεληνων πρέπει νά δίδουν τήν εικόνα 
φθαλμών ή δέ σειρά τών τετρογωνιδίων τό ομοίωμα 
οδοντοστοιχίας.

*Αν τότε μείνετε ό ίδιος ή άλλος τις είς τήν ιδίαν 
έκείνην ώρισμένην Θέσιν τό φώς έμποδιζόμενον άφ’ ενός 
ύπό τοΰ σώματός σας θά σχηματίση έπί τοΰ τοίχου τήν 
σκιάν σας, άνακλώμενον δέ άφ ’ ετέρου ύπό τών ασκεπών 
μερών τής έπιφανείας τοΰ καθρέπτου θά ζωγραφίση έπ ’ 
αύτης δύο βλοσυρούς φωτεινούς οφθαλμούς και εν στόμα 
άπαίσιον, φωτεινόν έπίσης. Θά έχετε δηλ. ένώπιόν σας 
τέλειον τοΰ Βεελζεβούλ ομοίωμα.

Ά ν  θέλετε μεγαλειτέραν έπιτυχίαν είς τήν έντύπω- 
σιν, δύνασθε νά καταστήσητε κινητάς τάς δύο έκείνας 
ημισεληνοειδείς οπάς τάς όποιας άλλος τις δύναται νά 
κινη περιστροφικώς πέρις τών δυο κυκλικών. Ά ν  σπαμα- 
τήσετε τότε ενα άνυποπτον είς τήν ώρισμένην αύτήν θέ
σιν φροντίζοντες συγχρόνως νά ύψώνετε ό'πισθεν τής κε
φαλής του δύο έκ τών δακτύλων σας, σας βεβαιώ ότι θά 
καταληφθή ύπό δέους ενώπιον τής τόσον έπιτυχοΰς*με- 
ταμορφώσεώς του είς κερασφόρον κάτοικον τής κολάσεως.

Ή  μεταμόρφωσις αύτή θά έχη βεβαίως μεγαλειτέ- 
ραν χάριν, ό'τον ή σουρπρίζ γίνεται είς μίαν κυρίαν.

Τ ί  λέτε ; Δέν εύρίσκεται είς τό παιγνιδάκι αύτό μίαν 
άρκετά νόστιμον διασκέδασιν τής ανίας τών χειμερινών 
νυκτών ;

^ έ :  i s .  τ  a .

IIώς ^αμ6άνοι/<ίι τάς τοοόάς των τά όντά .

Τά φυτά λαμβάνουσι τήν τροφήν αύτών έκ τοΰ άέρος διά 
τών φύλλων καί έκ τής γής διά τών ριζών. Είς τά άκρα 
τών ριζών ΰπάρχουσι σπογγώδη κύτταρα (φούσκες) τά 
όποια άπορροφώσι τό ύδωρ καί τάς έν αύτώ διαλελυμέ- 
νας στερεας ουσίας' έκ τών ριζών δέ τότε ό χυμός ανέρ
χεται καί κυκλοφορεί είς όλα τά μέρη τού φυτού, δυ
νάμει τής τού άέρος πιέσεως, τών τριχοειδών αγγείων 
καί τής έξατμίσεως τών ύγρών ή τής διαπνοής τών φυ
τών. Είς έκαστον φυτόν ύπάρχουσι λεπτά νήματα, ά- 
τινα ονομάζονται τριχοειδή άγγεΐα,διά τήν μεγάλην λε
πτότητα αύτών. Τά άγγεϊα ταΰτα μετχδίδουσιν άπό μέ
ρους είς μέρος τον χυμόν, καθ’ ον τρόπον καί ή θρυαλλίς, 
τόέλαιον έντός τοϋ όποιου είνε βεβυθισμένη· έξ άλλου μέ
ρους τά φυτά διαπνέουσι καί χάνουσι διηνεκώς ύδωρ- τά 
μέρη τού φυτού, τά όποια χάνουσιν ύδωρ λαμβάνουσιν 
άλλο έκ τών παρακειμένων αύτών μερών τοιουτοτρόπως 
ή ισορροπία καταστρέφεται- τής ισορροπίας καταστρα- 
φείσης, άνέρχεται τό ύδωρ έκ τών κατωτέρων μερών 
τοΰ φυτοΰ προς τά ανώτερα καί ούτος είνε ό τρίτος λόγος 
τής φοράς τών χυμών είς δλα τά μέρη τών φυτών.

Ό  χυμός όταν ανέρχεται δέν δίδει τροφήν είς τό 
φυτόν τούτο γίνεται, ό'ταν οί χυμοί κατέρχωνται. Τότε 
ά κατιών χυμός δίδει τάς θρεπτικάς ουσίας είς τό φυτόν, 
αϊτινες άφομοιοΰνται, ήτοι αί άνόργανοι ούσίαι, άνθρα- 
κικόν οξύ, ύδωρ κτλ. μεταβάλλονται είς όργανικάς (άμυ- 
λον, σάκχαρον καί λίπος). Αίτια  τής μεταβολής ταύ
της είνε ή γ.Ιωροφΐ'.Ι.(ΐ).

ϊ\ίΟ

Ό  “Εόίσοων, ό*μάγος ούτος τής Αμερικής, ζή κυ- 
ριολεκτικώς μόνον διά τήν έργασίαν του. Καταναλίσκει 
τό πλεϊστον τοΰ χρόνου του είς αύτήν —  ένίοτε καί όλην 
τήν νύκτα. Προτιμά: τό έργαστήριόν του άπό τήν ώραίαν 
οικίαν και τούς κήπους του. Τρώγει άπλώς μόνον διά νά 
ζή, χωρίς νά φροντίζη ποσώς περί τού είδους τής τρο
φής, άρκεϊ μόνον νά τοΰ δίδη δυνάμεις. Έ ξ  όλων τών 
έφευρέσεών του τό φωνόγραφον τόν εύχαριστεΐ περισσό
τερον. Πολύ ολίγον φρόντιζε περί τοΰ έξωτερικοΰ του, 
καί οί έπισκέπται του σχεδόν πάντοτε τόν ευρίσκουν μέ 
τήν ένδυμασίανι τής εργασίας, καταλερωμένην μέ κη- 
λΐδας χημικών ύγρών, καί μέ τάς χείρας καί τούς ό'νυ- 
χας χρωματισμένους άπό οξέα. "Ε χ ε ι  πολύ βραδύ τό βά
δισμα. Οί οφθαλμοί του είναι γλυκείς καί ήμεροι, ά λ λ ’ 
ένίοτε έκπέμπουσι φλόγας έξαιρετικώς λαμπράς καί έκ- 
φραστικάς.

« μ

Ή  μεγαλειτέρα τού κόσμου άτμομηχανή κατεσκευά- 
σθη νΰν έν ταϊς Ήνωμ. Πολιτείαις ύπό τής σιδηροδρο
μικής εταιρίας τοΰ Ίλινοά. Αύτη ή ισχυρά άτμομηχανή 
ύπερτερεί κατά χ ίλια  περίπου κοιλόγραμμα τήν μεγα- 
λειτέραν άτμομηχανήν έξ όσων μέχρι τοΰδε κατεσκευά- 
σθησαν έν Α μερική . Φθάνει είς τό κολοσσιαϊον βάρος 
τών 1 3 3 ,8 0 0  κοιλογραμ. καί φέρεται ^έπί 12 τροχών. 
Ή  τερατώδης αύτη άτμομηχανή είναι προωρισμένη νά 
σύρη έμπορικάς αμαξοστοιχίας έκ δύο χιλιά δω ν τόνων.

Α Τ Τ Ι Κ Η  Ι Ρ Ι Σ 16-

Τ Π Ο Τ Α Γ Η

Σ Τ  Μ Β Ο Υ  Λ Α  I

Χαλβάς.
Έλαιόλαδον καλόν 1 0 0  δράμια, αφοί ζεσταθή ολίγον έπί 

τής  πυρά; ρ ίπτομεν είς αΰτό ολίγον κα τ ’ ολίγον 2 0 0  δράμ. σίτ 
μ ιγδά λι ,  3 0 — 40 δράμ. αμύγδαλα χαί ολίγα κουκουνάρια, τά 
άναχατώνομεν έω ;  δτου κοκκιν ίση τί) σ ιμ ιγδά λ ι ,  ακολούθως 
ρίπτομεν 3 0 0  δράμ. μ έ λ ι ,  το όποιον εχομεν  αναλύσει είς 3 0 0  
δοάαια νερόν, καί τό άφίνομεν έωσότου π ή ξ η .

Λ,
Ροζέδες.

’Α μύγδαλα ακαθάριστα 1 0 0  δράμια καί 60  δράμ. ζάχαριν 
τά κοπανίζομεν όμοΰ, ακολούθως τά κοσκινίζομεν καί προσ- 
θέτομεν  2 5  δράμ. μ έ λ ι  καί ολίγον άνθόνερον' άφοΰ τά ζυμώ- 
σωμεν έπ ί  πολύ κόπτομεν τήν  πάσταν είς τ ε μ ά χ ια ,  τής  δί- 
δομεν εν σχ ή μ α ,  στρώνομεν 2 - 3  φύλλα κρούστας είς τό τα ψ ί  
καί τό σ τέλλομεν  εις τόν φούρνον' ακολούθως ρίπτομεν έ π ’ 
αύτών ζάχαριν λ επ τ ή ν  καί κανέλλαν κοπανισμένην.

Γ  Ν Ω Μ A I θ  Ε  Ο Γ  Ν I Δ Ο Σ

—  Φ ίλε ,  ανέκαθεν έτρέφομεν μεταξύ μας φιλ ίαν'  δ ι ’ ολα ό
μως, πλήν  τοΰ πλούτου, επ έρχετα ι  κόρος.

—  Πολύν, βεβαίως, καιρόν ε ΐμεθα  φίλοι' πλήν  δ'μως π λ η 
σίασε καί άλλους φίλους, οί όποιοι γνωρίζουσι καλλίτερον τήν 
ψ υχήν  σου.

—  Δ εν  οοΰ διέφυγον συχνάζων είς τήν  άμαξητήν οδόν, έ 
κείνην είς τήν  οποίαν και πριν έβά δ ιζε ; ,  όταν εκλεπτες  τήν φ ι
λίαν μου' α λ λ ’ ύπαγε κατά διαβόλου, έχθρέ είς τούς θεού; καί 
άπιστε ε ί ;  τού; ανθρώπου;, ψυχ_ρόν όφιν έφύλαιτον είς τόν κόλ
πον μου καί τ ίπ οτε  όλιγώτερον.

—  Το ιαύτη  ύβρις άπώλεσε καί τούς Μ ά γ ν η τ α ; ,  ή οποία καί 
τόρα κατέχε ι  τήν  ίεράν ταύτην πόλιν.

—  Πολύ έ π ίσ η ;  περισσοτέρου; κατέστρεψεν ό κόρος παρά ή 
πε ίνα, όσους μάλιστα έκυρίευσεν ή πλεονοξία.

—  Είς τήν άρχήν τό ψεΰδο; φαίνεται ότι  εχ ε ι  μικρόν κέρ
δος κατόπιν όμω ; άποδεικνύεται δτι ε ίναι α ισχρόν πράγματι  
δμ ω ;  κανέν καλόν δεν β λέπ ε ι  έκείνος δ όποιος έστω καί κατά 
πρώτην φοράν εκ στομ ίζε ι  τό ψεύδος.

—  Δέν  είναι δύσκολον πραγμα νά κατηγορήση τ ι ;  τόν π λ η 
σίον του, καθώ; καί νά τόν έπαινέση' ταΰτα δ μ ω ;  είναι ίδιον 
τών κοινών ανθρώπων, ο ϊτ ινε ;  δέν έννοοΰν νά παύσουν καί προ; 
σ τ ιγ μ ή ν  φλυαροΰντε;, οί εύγενεΐς  δμως δ ι ’ ολα γνωρίζουν νά 
έχουν μέτρον.

—  Δέν δύναταί τ ις  νά εύρη άνθρωπον από ό'σους β λέπ ε ι  ό 
ήλιος ό όποιο; νά είναι έν τελ ώ ;  εΰ γενή ; ,α λλά  συνάμα και έν τε-  
λ ώ ;  μέτρ ιος.

—  Δέν είναι δυνατόν ν ’ απολαύσουν οσα ζητοΰσιν οί άνθρω
ποι'  μόνον οί θεοί είναι ώς πρός τοΰτο κατά πολύ ευτυχέστεροι 
τών ανθρώπων.

—  Πολλάκις ε τ υ χ ε  νά φθάσω ε ί ;  μ εγ ά λην  αδημονίαν λ υπ η 
θε ί ;  δια τοΰτο κατάκαρδα' δέν εφθασα όμως καί τό τελευταΤον 
σημειον τής  πενίας.

—  Πας τ ις  έξ ημ ώ ν συνήθω; τ ιμ α  τόν πλούσιον καί π ερ ι-  
φρονεΐ τόν δυ σ τυ χ ή ’ πά ντε ;  οί άνθρωποι τήν  αύτήν ιδέαν εχουσι 
περί τούτου.

—  Διάφοροι κακίαι καί αρεταί ύπάρχουσιν ε ί ;  τού ;  ανθρώ
που;,  καθώ; και τά διάφορα τεχνάσματα κατά τόν βίον τοΰ 
ανθρώπου.

—  ’ Οχληρόν είναι ό σιόφρων νά λ έ γ η  πολλά μεταξύ αφρό
νων, καθω; καί να σιωπά πά ντοτε ’ τοΰτο μάλιστα είναι άδύνα- ον.

—  Ά φ ό ρη το ν  βεβα ίω ;  ε ίναι ό μεθύων νά μ έν η  μεταξύ τών 
νηστικών, αισχρόν δέ καί ό νηστ ικό ;  νά μέν η  μεταξύ τών μ ε -  
θύσων.

—  Ή  άπόλαυσι; τή ς  νεότητος έν γένε ι  ανακουφίζει τήν  ψ υ 
χήν τοΰ ανθρώπου, τόν ω θε ί  όμως καί ε ί ;  πολλά σφάλματα.

—  Ε κ ε ίν ο ν  τόν όποιον διευθύνει  ή καρδία μάλλον ή  δ νοΰ;,  
Κύρνε, θά εύρίσκεται έν τώ βίω πάντοτε έν λύπ α ι;  καί 
θλίψεσιν

— Σ κέπ του  δύο καί τ ρ ε ΐ ;  φορά; δτι δήποτε ελθη  ε ί ;  τόν 
νοΰν σου νά πράξη;,  είναι β εβα ίω ;  κα τεστραμμένο; έκ ε ΐν ο ;  ό 
όποιο; ενεργε ί  έπ ιπολαίω;.

—  Τού ;  εύγενεΐς άνδρας ακολουθεί ή φρόνησις καί ή αιδώς’ 
τοιοΰτοι μεταξύ τόσων πολλών είναι ολίγοι.

—  11 έλπίς καί ό κίνδυνος είναι δύο δμοια κακά ε ί ;  τόν 
άνθρωπον’ ούτοι ε ίναι οί κακοί αύτοΰ δαίμονες έν τώ βίω.

—  Πολλάκις συμβαίνε ι ,  ώστε παρ’ έλπίδα καί χωρίς νά τό 
π ερ ιμ έν η  τ ις ,  νά τελε ιώνουν καλώς αί υποθέσεις τών ανθρώπων, 
οσάκις όμως φροντίζει τις και σκέπτεται  μίαν ύπόθεσιν τότε  συμ
βαίνει  νά^μή κατορθωθη αύτη.

—  Δέν  δύνασαι νά γνωρίσης τόν φίλον σου ούτε καί τόν 
εχθρόν σου, έαν δέν τόν δοκ ιμά ση ;  έπί σπουδαίων περιστάσεων.

—  Πολλοί γίνονται φίλοι όταν π ίνω μεν , ε ί ;  σπουδαία όμως
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πράγματα οί φίλοι είναι σπανιώτεροι.
—  'Ήδη όμως ή αιδώς έχάθη άπο τούς άνθριΰπους και ή 

αναίδεια λυμαίνεται τήν  ανθρωπότητα.
—  Πολύ ολίγους προστάτας καί πιστούς φίλους θά εύρης 

κατά τήν  δυ ιτυχ ίαν  σου.
—  * Ω  άθλια πενία τ ί  ήλθες  καί έκάθισες είς τους ώμους μου 

καταισχύνεις δέ τό σώμα και τον νοϋν μου ; μ ε  διδάσκεις διά 
τής βίας πολλά αισχρά καί κοινά πράγματα, έ μ έ  ό όποιος έδ ι-  
δάχθην τά κάλλιστα μεταξύ τών ανθρώπων.

—  Ε ίθ ε  νά ή  μ η ν ,  Κύρνε, φίλος είς τούς αθανάτους θεούς 
και τότε μόνον θά ή μ η ν  ευδαίμων' ούδεμίαν άλλην αρετήν έ π ι-  
θυμώ.

—  "Ο ταν σύ πάσχης,. Κύρνε, λυπούμεθα πάντες'  άλλά β ε 
βαίως ή ξένη θλίψις ε ίναι έφήμερος.

—  Μή θλίβης  τήν ψυχήν σου διά τά δυστυχήματα, οΰ'τε 
καί νά χαίρης πολύ διά τ ’ αγαθά, διότι ό εΰγενης ανήρ πρέπει 
έξ ’ίσου νά τα ύποφέρη.

—  Δέν πρέπει νά όρκιζόμεθα είς τούς θεούς, οτι τούτο το 
πραγμα θ ’ άποβγ| οΰτω πώς, διότι οργίζονται οί θεοί, οϊτινες 
είναι οί μόνοι αρμόδιοι νά γνωρίζουν τήν  έκβασιν τών πραγ
μάτων' καί έν τ ή  πράξει βεβαίως συνέβη έκ κοινού νά γεννηθή 
εύγενής καί τό εναντίον, καί ό πτωχός ανήρ αίφνηδίως έπλού- 
τη σ ε  καί έκείνος ό όποιος απέκτησε πολλά τά έχασεν είς μίαν 
μόνην νύκτα καί δ σώφρων ήμ α ρ τε ,  καί ό άφρων απέκτησε 
δόξαν πολύν, καί δ κοινός ’έτυχ ε  τ ιμ ή ς  μ εγ ά λης .

Ή  Κ α λ ϊ , ι τ ί ν ν ι κ ί ι  Έ κ θ ί ί ι ς  τών Φ ιλ ο τ έ χ ν ω ν

Η « 'Ε τ α ιρ ία  τών Φ ιλοτέχνω ν» ήρξατο τού έργου αύτής 
δια τή ς  «Διαρκούς Κ α λ λ ιτ εχ ν ικ ή ς  ’ Εκ θέσεω ς» ής μετέσχον οί 
διαπρεπέστεροι ' ελληνες  καλλιτέχναι Διακόσια πεντήκοντα 
εργα ζωγραφικής καί γ λ υπ τ ικής  συνεκέντρωσεν είς τάς τέσσα- 
ρας αίθούσας της  ή Ε τ α ι ρ ία ,  έκτεθέντα ύπό 48  καλλ ιτεχνών. 
Ό  Γ ύ ζη ς ,  δ Ία κω βίδης ,  ό Γ ιαλλινας,  ό Σώ χος ,  ό Μποκατσίά- 
μ π η ς ,  ο Λ εμ π έσ η ς ,  δ ΓΙροσαλέντης, ή Φλώρα, ή Λασκαρίδου, 
ή Σκούφου, ό Βολωνάκης, ό Φωκάς, ό Τσ ιριγαιτης, ό Βώκος, 
ό Μαθιόπουλος, ό Ό θωναϊος, ό Βικατος, ό Λάντσας, ό Φ υτά- 
λης,  ό Βρούτος, ό Μπονανος, ό Καλούδης καί άλλοι έκ τών π ε -  
φημ ισμένων εξέθεσαν εργα μεγ ά λη ς  άξίας, τά όποια άθρόοι 
προσέρχονται οί έπ ισκέπται δπως ϊδωσι. Τό εργον τής ' Ε τ α ι 

ρίας όντως έπ έτυ χ ε ,  είναι δ ’ εύχ ίρ ιστον  διότι κατορθωθη έπί 
τέλους νά ύπαρξη Εν κέντ .ον κα λλ ιτεχνικόν,  τό όποιον θα μορ- 
φώση καί τούς καλλιτέχνας καί τό κοινόν, τό έν πολλοϊς αμόρ- 
φωτον ύπό καλαισθητικήν εποψιν. Ο ί  διοργανωταί τής Κ α λ λ ι
τε χ ν ικ ή ς  ’ Εκθέσεως είναι άξιοι συγχαρητηρίων διά τόν ζήλον 
καί τήν  επιτυχίαν μεθ  ης εΐργάσθησαν.

Ν Ε Α Ι  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Τό Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν  τοΰ κ. Σ Κ Ο Κ Ο Υ .  Τό κ α λλ ιτ εχ ν ι-  
κώτατο καί χρυσοδεμένο ήμερολόγιον τοΰ 1 9 0 0  έτ έθ η  άπό και
ρού ή δ η  είς κυκλοφορίαν. Πάσαν σύστασιν θεωροΰμεν π ερ ιττήν  
προκειμένου περί  τοΰ άξιολογωτάτου τούτου ήμερολογίου, έκδι-  
δομένου άπό τόσων ήδ η  έτών μ ετά  πάσης έπ ιμελε ία ς  καί φιλο- 
καλείας. Πασα οικογένεια πρέπει  νά τό άποκτήση, ώς απαραί
τητον καί τερπνώτατον ανάγνωσμα.

Bianca Μ. Oammarano : V i o l h t t e , Napoli, Editore 
Melfi e Toele

Ο κομψότατος ουτος τόμος, δστις οφείλεται είς τόν κάλα
μον μιας τών χαριεστάτων ίταλίδων συγγραφέων, α π οτ ελ ε ί  μ ι 
κρόν γυναικεΐον κόσμον μέ  τήν μαγείαν τών ονείρων, τών α
ρετών, τής  άγνότητος. Έ ν  αΰτω παρελαύνουν γλυκε ϊα ι  μορ- 
φαί, περιπαθείς έν τ ιν ι  μ ελ α γ χ ο λ ικ ή  ερω τ ικ ή  δύσει. Α ί  α ίσθη- 
ματικαί αυται σελ ίδες, έν αις ενυπάρχει  ό ποιητικος φωσφορι
σμός τοΰ ποιήματος, ένδιαφέρουν περισσότερον μυθιστορήματος 
διά τή ν  πλακήν καί διά τή ν  δρασιν, άναγινώσκονται δέ άπνευ- 
στι ,  ως όλα τά ώραϊα έργα.
Maria Bomani: P i o r i  di F a n t a s i a , Napoli,Pierro Editore 

Είνα ι ό πρώτος τόμος νεαρότατης ίταλίδος συγγραφέως 
γνωστής καί έκ τ ιμ ω μ έν η ς .  Ε ίν α ι  δέκα δ ιη γή μ α τα  δυνατά, χ ρ ω 
ματισμένα καί π λ ή ρ η  δράσεως, τά όποια άφίνουν εις την  ψ υ 
χ ή ν  άναλαμπήν βίαιων αισθήσεων, ώς τά β ιβλ ία  τοΰ P d e .  Ε ι 
λ ικρινής σκεπτικισμός διαπνέει τάς σελίδας ταύτας, κάτοπρον 
τή ς  έποχής, δστις δονεί τά νεΰρα καί δ ιεγε ίρε ι  σκέψεις . Τοΰτο 
δέν είναι ολίγον, άν στρέψωμεν τούς οφθαλμούς είς άπασαν τήν  
παρούσαν γ·υναικεΐαν γραμματολογ ία ν,  τήν  ρόδινον, τή ν  μ ε λ ι -  
σταγή, αλλα τή ν  κενήν σκέψεων. Χάριν τής τέχνης  ευχόμεθα 
όπως ή δεσποινίς Romani έξακολουθήση τήν όδόν ήν έ π ε χ ε ί -  
Ρί 1σε χα ιρετ ιζομένη  καί ένθαρρυνομένη ΰπό τής έπιτυχίας καί 
τοΰ έπαίνου. ( P .  De Franciscis) Σ τ .  Μ

ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΡΙΔΟΣ
 ̂ Η ελλειψις ένος τελείου περι&οικοΟ παρ ή,ΐΛϊν είναι λίαν αίαθητή. Ή άιτόχτϊ^αις οέ τοιούτου

περιοοικοΟ αναμφιοολως Οελει χαιρετισθή εύφροσυνως και θέλει ένθαοουνθή γενναίως κ ένθουσ;ιωδώς ύπο

τής έκοοσεως της, είς σπουδαίας μεταρρυθμίσεις και πιστεύει οτι έντος ολίγου Οά καταστϊ] ι
το προσφιλές ανάγνωσμα πασης Ελληνικής οΐκογενείας, εν άληθές κομψοτέχνημα ύπο τήν εποψιν τοί? τύ
που και τών εικόνων της και άληθές βαρομετρον πάσης φιλολογικής, επιστημονικής και κοινωνικής κινή- 
σεως παρ’ ήμϊν.

11 Αττική Ιρις Οα εκοίοεται του λοιπού οΐς τού μηνος, ώς και ποότερον, ά λλ ’ ούχί όκτασέλιδος, 
άλλά οωοεκασέλιόος έπι άρίστου χάρτου, μή συμπεριλαμβανομένου καί τοΟ εξωφύλλου αύτής τού χρησιμεύ
οντας οι αγγελίας και ρεκλάμας των κ. κ. συνδρομητών.

Ή  έξασφάλισις της συνεργασίας τών πλείστων παρ’ ήμϊν ) 
]ς ^  Αττική Ipitfi ύλ/^ς. ΙΙρος τούτοις μια ολοκληοος στη

λογίων έγγύάται περί τής καταχωριζομε- 
Οά καΟιερωΟή διά τάς Ελληνίδας λο-

εσωτερικω.
Εκαστος συνορομητής τής Αττικής Ιριάος προς τούτοις άπο καιοοΟ είς καιρόν θέλει λαμβάνει ώς 

δώρα διάφορά βιβλία, έκτος τών άλλων δικαιωμάτων τά όποια εχει τής δημοσιεύτεως δηλαδή πάσης είδο- 
ποιήσεως εν τώ εςωφύλλω του περιοδικοί ημών καί τής έκτυπώσεως τών επισκεπτηρίων αΰτοΟ.

Ί Ι  ΑιεύΟι/νβις


