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Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ Ο Σ  ΤΙΤΛΟΥ

"Οταν «πεφασίσαμεν νά έκδώσωμεν τον « Επίκαι
ρον» σκοπόν ε’ίχομεν νά καταστήσιτ.μεν αύτόν περιο
δικόν δυνάμενον νά άναγνωσθή μάλλον υπο τοϋ πολ- 
λοϋ κόσμον. Τό περιεχόμενόν τον Οά σννέκειτο πάν
τοτε έξ επίκαιρον νλης, ούμοριστικης τε κα'ι μη. 
"Ενεκα τοϋτου έσκέφθημεν νά όνομάσωμεν τό περιοδι
κόν μας « ’Επίκαιρον*. Σήμερον ομως ποϋ ο Επί
καιρος) έλαβε μάλλον φιλολογικήν χροιάν κα'ι ο! άνα- 
γνώσταί του συγκαταλέγονται μεταξύ τοϋ καλοϋ κό
σμου, άπεφασίσαμεν, τή προτροπΓ| πολλών αναγνω
στών μας καί τών περισσοτέρων των συνεργατών μας 
νά άναβαπτίσωμεν αύτόν, δίδοντες αϋτω όνομα τό 
όποιον θά ήρμοζε περισσότερον πρός τό περιεχόμενόν. 
Δέν ήθελήσαμεν δέ νά α λ λ ά ξ ω  μεν τόν τίτλον χωρίς νά 
λάβω μεν πρότερον καί τήν γνώμην τών πολλών μας 
αναγνωστών καί διά τοϋτο προκηρϋσσωμεν ενα μικρόν 
διαγωνισμόν, δ όποιος θα αποφασιση οποίον τίτλον 
πρέπει νά δώσοομεν εΐς το μέλλον εις τ ο  περιοδικόν μας.

Λοιπόν παρακαλοϋμεν τοΰς άναγνώστας μας έν γένει 
νά μάς στείλοισιν έν δνομα κατάλληλον διά φιλολογι
κόν περιοδικόν.

Ό  άνάδοχος τοϋ περιοδικοϋ μας, θα τό λαμβάνη
διαρκώς δωρεάν.

Μέχρι τής δεκάτης πέμπτης Ιουνίου έ. έ. λήγει η 
προθεσμία τών άποστελλόντων.

Οι άποστέλλοντες πρέπει πλησίον τοϋ ονόματος των 
νά σημειώνωσι καί τήν διεϋθυνσιν αυτών.

Τό άποτέλεσμα τον διαγωνισμού θά δημοσιενθή δε
καπέντε ημέρας μετά τήν λήξιν τής προθεσμίας.



ΜΠΑΛΛΑΔΕΣ

Σ ε  μια εν& νμηση παλιά.

I

Σέ νυχτιά βαθυά
— σέ νύχτα μυρωμένη, 
σέ νυχτιά βαθυά χορό 
γιά νεράιδες βαρώ.

Κοπελλιά γλυκυά
— Κοπέλλα έρωτεμενη, 
κοπελλιά γλυκά άρχινά 
τό τραγούδι σιγανά.

Μέ χαρά ξυπνάς
— Μέ χάρι ανοίγεις μάτια — 
μέ χαρά ξυπνάς, θωρεϊς
τό χορό μας κι’ απορείς.

Σέ ξωθιάς σκοπό,
— σέ ξωτικά παλάτια 
σέ ξωθιάς σκοπό γλυκό 
άκου πόνο μυστικό.

II

Στά νερά
στα νερά μας τά δροσάτα, 
στ ’ αργυρά,
ποΰ κορμιά κυλιοΰνται άφράτα,
έπεσα νά δροσιστώ
μιά βραδυά και νά λουστώ.

Και παιδί,
Κα! παιδί -ψαρά παρέκει 
τραγουδεΐ-
στή χρυσή του βάρκα στέκει, 
τάργυρό σκοινί κρατά 
καί τό δίχτυ του πετά.

Σ υ φ ορά !
συφορά μου μές τό δίχτυ 
τοΰ ψαρά,
ποϋ ό μικρός ψαράς μοϋ ρ ι χ τ ε ί  
πιάστηκα καί σπαρταρώ 
νά βγαίν’ άπ’ ό'ξω λαχταρώ.

IV» κορμί,
τό κορμί μου άν θά κινήσω 
μιά μέ ορμή,
δίχτυ καί σκοινιά θά σκίσω, 
καί βόυτώντας στά νερά 
θά γελώ μέ τόν ψαρά.

» Μή ψαρά,
μή ψαρά τό δίχτυ σέρνεις 
μέ χαρά,
και μαζί σου δέ μέ παίρνεις.
’ Ελα, αν θές γλυκά φιλιά, 
στοΰ νεροΰ τήν αγκαλιά.

» Κ ι’ ό καλός,
δ καλός ψαράς μέ δένει 
ντροπαλός
μές τό δίχτυ καί προσμένει, 
σάν ή πουλιά κοιμηθή 
στήν αγκάλη μου νάρθή.

» Τώρα, διές,
τώρα, διές, έγώ προσμένω 
τις βραδιιές,
τόν ψαρά μου ερωτεμμένο 
καί δεμένη στό νερό 
πότε θάρθη καρτερώ.

» Δέν πονώ,
Δεν πονώ ποΰ είμαι κλεισμένη, 
δέν θρηνώ
μές τό δίχτυ σφαλισμένη 
μά αν ή Πούλια θά χαθη 
κλαίγω αν άνίσως δέν έρθη.

Δ. Π. Φωτεινός.

  ■

Η  Ψ Υ Χ Η  Τ Ο Γ  Μ Α Ρ Μ Α Ρ Ο Υ

Ο  /ιαγαλΗΐτερος υ'λ(ον τ ώ ν  μ ε γ ά λ ω ν  

ε ίνα ι ό  μ έ γ α ς  δ η ι ι ιο ν ρ γ ό ς  κ α λ λ ιτέχνη ς  

η ποιητής.

Α ' .

Κατήρχοντο όμον την Άκρόπολιν. ‘Ο Μενέλαος 
σιωπηλός, περίφροντις. 'Ο Φειδίας σκεπτικός.

Ό  Μενέλαος διέκοψε πρώτος τήν αιωπήν. νΗγειρεν 
αΐφνώιως τήν κεφαλήν και προσπαθών νά προσδώαη 
εις τήν μορφήν τον ίλαρότητα, είπεν:

Ω  Φειδία, γνωρίζω τήν νπέροχον τέχνην σον, 
άλλ αντο δεν μ εμποδίζει άπδ τον νά επιμένω είς τήν 
ίδέιν μον.

Ο Γλνπτης εσταθη. Το σκυθρωπόν πρόσοδόν τον 
έφαιδρννθη. Έπλησίασε περισσότερον τόν νέον και δει- 
κννων αντώ λίθον πλησίον ναον κείμενον, είπε:

— Κάθησον, ώ  Μενέλαε, κα! άς ομιλήσω μεν έν ά- 
νέσει. 'Ο  καύσων τής ημέρας εινε πνιγηρός και δέν θά 
κάμω μεν άσχημα νά άναπανθώμεν ολίγον.

Και έκάθησαν άμφότεροι έπι τοϋ λίθον..

ΙΙέριξ έπεκράιτει μεγάλη ηρεμία. Άραιοϊ περιιατη- 
ται διήρχοντο αδιάφοροι πλησίον των διευθυνόμενοι 
πρός τόν ναόν. 'Ο ήλιος υπέρ ποτε φλογερός καΐϊίπτα 
πνριφ.Ιεγή τά μάρμαρα Ό  Μενέλαος ήρχισε νά θερ- 
μαίνηται και έρριψεν έπιχαρίτως τήν χλαμύδα έπι τον 
ωμου άφήσας οντω  νά φαίνονται γυμνά! αί τέλειαι 
γραμμαι τον σώματός τον ’ σώματος έφηβον, σπανίας 
καλλονής.

Ό  Φειδίας δεν ώμίλει. Έσκέπτετο.
—  Μά τόν Αία, άνέκραξεν αίφνης ό νέος, έάν Φειδία 

σκο: εύης νά μένης τοιουτοτρόπως σιωπηλός και περί- 
φροντις, θά ήιο προτιμώτερον νά μέ άφηνες μόνον.

Και μετά μίαν στιγμήν προσέθηκε'
—- Μήπως σέ δνσηρέστησεν ή έ ιμονή μ ον ; λέγε το 

έλενθέρως, εΐ δ ’ άλλως δμίίει λοιπόν!
'Ο καλλιτέχνης έιτράφη κα'ι προσήλωσε έπι μακρύν 

τό βλέμμα έπι τής μορφής τον νέον στρατιώτου, εϊτα 
ωσάν νά μή είχε τίποτε ακούσει, έψιθύρισε'

—  Ναι, έχει δίκαιον. Μόνος ό καλλιτέχνης είνε Εκεί
νος δστις δύναται νά έννοήση τήν τέχτην' μόνος αντός.

'Ο  Μενέλαος έσκνθρώπασε.
— Μενέλαε, είπε μ ετ ’ ολίγον δ Φειδίας μέ ενα τόνον 

φωνής, δστις ήνάγκασε τόν νεαρόν Άθηνα'ιον ν ' άνα- 
σκιρτήση, πιστεύεις άληθο ς είς τήν τέχνην μ ου ;

—  Μά τονς Όλυμπίους, σο'ι τό άπέδειξα πολλάκις. 
Έ ξ  άλλον πρέπει νά ήνε τις πολν μωρός διά νά μήν 
έννοή δτι τά έργα σον διαπνέει ή ϋεία πνοή τή; τέχνης.

'Ο Φειδίας διαρκώς τόν παρετήρει.
—  Ακούσε νέε, είπε, λαμβάνων τάς χε'ράς το·.· εν

τός τών ίδικών τον, δχι σν, άλλ' ίσως ίσως ονδε'ις με- 
ταξν τών όμοιων σου εννοεί καί δύναται νά έννοήση 
τήν τέχνην μον.

'Ο νέος έγεινε καταπόρφνρος.
—  ’Ό χι δέν θέλω νά σε προσβάλω, έξηκο Ιούθησε 

μειλίχιο); ο γλύπτης. Δέν κάμνω άλλο παρά νά σο'ι λέγω 
τήν άλήθειαν. ’Άλλως τε σν μοί έδωσες πρός τοντο 
αφορμήν έπ'ι τής Άκροπόλεως. Δέν είνε άληϋές;

— Ναί. Άλλά . . .
— Άλλά, διέκοψεν ό καλλιτέχνης, έχεις άδικον. Διε 

τείνε jo πρό ό λίγου καί βλέπων έπι τής ’Ακροπόλεως τά 
έργα τών χειοών μου έλεγε,,  δτι είνε τέλεια μόνον είς 
γραμμάς κα! δτι τους λείπει ή ψυχύ]. Αέν τύ είπες, 
Μενέλαε;

— Ναι, τύ εί α, άπήντησεν ό νέος έξαφθεϊς ολίγον. 
Κα'ι λοιπόν ;

—  Λοι τύν νέε, ορκίζομαι είς δλονς τους αθανάτους, 
κα! ε'ς αύτύν τύ)’ Πλούτωνα ακόμη δτι τύ μάρμαρον 
έχει ψνχήν.

'Ο νεαρύς στρατιώτης τύν παρειήρησεν έκπληκτος.
—  ΤΩ Φειδία, Φειδία, είπε, μάθε δτι ψυχήν μόνον 

οί θεοι δύνανται νά έμφνσήοωσι κα! δχι και οί κοινοί 
θνητοί. 'Η  μεγαλοφνΐα σου θά συντριβή έπι ανυπέρ
βλητο)»’ προσκομμάτων τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν

θά προσπάθησες νά έμφνσήσης και σν ζωήν είς τά έργα 
σον. Δέν είσαι θεύς, Φειδία, είσαι άνθρωπος.

Ό  Φειδίας ειχεν έγερθή. Τύ ώραϊον σώμά τον διε- 
γράφετο τέλειον, δπως τά έργα τον, ύπύ τύ διαφανές έν
δυμα. Τύ πρόσω τόν του ήκτινοβόλει. Εΐς φωτοστέφανος, 
ό φωτοστέφανο,- τής μεγαλοφνΐας, περιέβαλε τήν μορ
φήν του. Και οί οφθαλμοί του οί βαθέίς, οί περι- 
κλείοντες κόσμους ολοκλήρους δημιουργίας ήστραψαν.

— Είμαι -θεός! ανέκραξε τόσον δυνατά ώστε ό Μ ε
νέλαος περιέφερε γύρω τύ βλέμμα νά ΐδη μήπως τονς 
παρετήρει τις. Είμαι θεύς τής τέχνης! ’Εμφυσώ άλ- 
λοίαν ή τών θεών ψυχήν είς τά δημιονργήματά μου. 
’ II  ψυχή τών έργων μου, Μενέλαε, δέν είνε ψνχή άν- 
θρω  τή η' είνε ϋεία. Δέν σβύνεται. Αέν άλλοιονται. Δέν 
καταστρέφεται. Μένει αθάνατος. rΑ νέε, νέε' νέε, τοϋ 
όποιου ή φαντασία ά ) υνατέϊ νά παρακολούθηση τήν 
πτήσιν τής ίδικής μον, μάθε μόνον αυτό, άν και δέν 
είιαι καλλιτέχνης, άν κα! παρά τήν ευφυΐαν σου είσαι 
ά)'ικανός νά περίκλεισης εντός σου τους κόσμους τών 
αισθημάτων τής ίδικής μον ψυχής, μάθε δτι έκαστον 
τών έργων μου είναι έν έλάχιστον μόριον τής ίδικής 
μου ψυχής. Μόριον τύ όποιον γιγαντούμενον είς Ιδέαν, 
είς πνεύμα, είς σχήμα νπό τονς κτύπους τής σμίλής 
μον έπι τοϋ άμόρφον μαρμάρου, δημιουργεί μίαν θεάν, 
ένα ναόν, ένα ήρωα, μίαν παρθένον. Αέν θέλεις, ή ά- 
δννατέϊς νά πιστεύσης δτι τά έργα μου δέν είνε μό
νον τέλεια κατά τύ σχήμα κα! τήν τέχνην, άλλ’ δτι 
έχουν και τήν ίδικήν των ψνχήν. Α ϊ λοιπόν, μά τους 
θεονς τονς άθανότους, μά τήν τέχνην μον αυτήν, σε 
ορκίζομαι διι πολν ταχέως θά σέ αναγκάσω ν ’ άλλά- 
ξης γνώμην. ·

'Ο  Μενέλαος ήκονε μηχανικώς. 'Η  ευγλωττία καί 
ό ενθουσιασμός δ εγωιστικός τοΰ Φειδίου δέν τώ ελεγον 
τίποτε. Ένόμιζε τους λόγους του ώς κανχησιολογίας. 
Ή δννάτει νά : ιστεύση. Κ α τ’ άρχάς δτε ο Φειδίας είς 
τήν φλόγα τοϋ ένθονσιασμοΰ τον άνεφώνησεν" <ι Είμαι 
■θεύς τής τέχνης! »  ένόμιαεν δτι παρεφρόνησε. ’Έπειτα 
δμως έσκέφθη δτι είχεν άδικον, και ήρκέσθη νά τύν 
χαρακτηρίση ώς άπλονν εγωιστήν. Τά παραδοξώτερα 
τών πραγμάτων ήδύνατο νά παραδεχθή ή δυσειδαίμων 
ψνχή τον. Ά λ λ ’ δτι τύ μάρμαρον είχεψνχήν ουδέπο
τε. Έμειδίασεν είς τήν σκέψιν του ταύτην. Ά ναμφι- 
βόλως ό Φειδίας έβλασφήμει. Κα! έάν τύ έμάνθανον 
οί ιερείς, άλλοίμονον! Νά τολμήση νά έκστομίση τοιαύ- 
τας λέξεις! Νά φθάαη μέχρι τοΰ σημείου τοϋ νά διι- 
σχνρίζηται δτι είναι ίκανύς νά έμφνσήση ζωήν και είς 
τύ μάρμαρον άκόμη; Τή αλήθεια, ή παράφρων θά ήτο 
ή φαντασιόπληκτος.

'Ο  Φειδίας, τοϋ όποιου ή έξαψις τοΰ ένθονσιασιιοΰ 
είχε παρέλθει, έκάθησεν έκ νέον, γαλήνιος τιάρα.

— Στοιχηματίζα) εΐς δ,τι θέλης, Μενέλαε, τώ είπε 
μειδιών, έάν τύ πολν έντύς έτους δέν σέ αναγκάσω νά 
μεταβάλης γνώμην.



'Ο  Μενέλαος έγέλασε.
—  Ευχαρίστως καλλιτέχνη, άπήντησε ζωηρώς, δέ

χομαι . . .

Μετ ’  δλίγον οί δύο ανδρες άνεχώρονν συνομιλούντες, 
διευθύνοντο προς την αγοράν.

Β'.

Μετά παρέλευοιν ένός περίπου έτους, δ Μενέλαος, 
περι το εσπέρας μιάς έορτασίμου ήμέρας περιβεβλημέ- 
νος καινουργή χλαμύδα και έστολισ μένος τήν κεφαλή}; 
με ά;-θη έπέστρεφεν ενθνμος και αμέριμνος εις τήν κα
τοικίαν του..

Ό  ήλιος έρριπτε τάς τελευταίας του ακτίνας επι τής 
’Αττικής κα'ι εκρύβετο ήσυχους δπιοϋεν των κορυφο
γραμμών τής Πεντέλης. Μίαν στιγμήν, πριν άκόμη 
σβειθή δλοτελώς. εφώτιτεν νπερλάμπρως δλην τήν πε
διάδα" έπειτα αίφι ιδίως έχάθη.

Ίο σκιύφως διεδέχθη τό φώς.
’Ενώ λοιπόν έπιστρέφων ό νέος εκ τής εορτής πα

ρέκαμπτε μίαν δδόν, ώχρίασεν αίφνηδίως και εμεινε 
καθηλωμένος εις τήν ’θέσιν του. ’Έπειτα, aw!) αν ft εις 
δυνατόν κλονισμόν, έστηρίχθη έπι τοϋ τοιχώματος ενος 
ναοϋ. Σκοτοδίνη τόν κατέλαβε. Τοϋτο διήρκεσεν ολίγα 
δευτερόλεπτα. ’Ή νοιξεν εκ νέου τους οφθαλμούς με 
περισσότερον θάρρος τώρα. Τους έπανεκλεισεν όμως 
έκ νέου.

—  *Ω θεοί! . . . έψιθύρπε θέτων τήν χεΐρα έπι του 
μετά"που και βλέπων πρός τήν γήν μή τολμών νά στρέ
ψη τό βλέμμα αλλαχού. Ζή λοιπόν '; ζή ; ; ■' ενώ εγά> 
πρό πολλοϋ τήν εκλαιον και τήν έθεόρουν ώς νεκρόν! 
Και τί ζητεί είς τοϋ Φειδίου; ’Αλλα, μήπως απατώ- 
μ αι; Και έάν τήν όμοιάζη μόνον χωρίς νά ήναι η ιδία;

Τέλος καταβολών τελευταίαν τ  Qocj άϋειαν, εστρεψεν 
έκ νέου τήν κεφαλήν και άντίκρυΓε με θάρρος την μορ
φήν αυτήν ήτις τώ είχε προξενήσει ίόσην δυνατήν εν- 
τντ 0)0ιν, και (προχώρησε με βήματα δειλά προς το 
μέρος της . . .

1ίοαγματικώς. Πρός τό μέρος εκείνο τής όδοϋ ευρι- 
οκετο ή κατοικία τοϋ Φειδίου, ωραία και κομψή. Επι 
ένός μεγάλου παραθύρου της, αρκετά νψηλά άπο τήν 
γήν ώστε νά αδύνατή και δ υψηλότερος τώτ ανι^ριο- 
πο>ν νά φθάση, διεγράφετο τελείως τό σώμα μιάς νέας 
θείας ώραιότητος καθημένης, τής δτ.οίας ι/ ωχρό- 
της ηύξανεν έχερχομενου τοϋ σκοτους και ι/τις εφαι- 
νετο ρεμβάζουσα και άπολαμβάνουσα τών θέλγητρων 
τής θεσπεσίας νυκτός. Έφορει ί'νδυμα ανοικτού κυα- 
νοϋ χρώματος τόσον διαφανές ιοητε διεκρινε τις δια- 
γραρομένας άμνδρώς τάς γραμμας ενος τελειοτατου 
άλα 'άστρινου σώματος. rΗ  μία χειρ έστήριζε την κε- 
Ψ„ ’ ήν ένώ ή άλλη τεταμένη ουσα έκράτει περγαμη
νή.' έπι τής δποία: ήσαν έσκορπισμένα ολίγα άνθη. 
Έ : ι τής κεφαλής έφερε στέφανον έκ κρίνων και ρό

δων. Τό βλέμμα ειχεν έστραμμένον πρός τήν Ά κ ρό-  
πολιν πλήρες θαυμασμοί) και μυστηρίου, Τά πάντα έδι- 
δον νά έννοήση τις οτι δεν έπρύσεχεν είς τίποτε τών 
πέριξ της αυμβαινόντων. Ώμοίαζεν άνθρωπον κοιμώ- 
μενον και βλέποντα τά ώραιότερα όνειρα μέ ανοικτούς 
τους οφθαλμούς. Ί Ι  στά< ·- τής νέας, τό περιβάλλον, ή 
Q νρανία νύξ, άπετέλουν ί σύνολο ν έξόχως αρμονικόν' 
κάτι τό άπειρο>ς μεθυστικόν, κάτι τύ ονειρώδες.

'Ο Μενέλαος φθάσας πρό τοϋ παραθύρου άφήκε 
δευτέραν κραυγήν έκπλήξεως και τρόμου κα'ι ώπισθο- 
χώρησε βήματά τινα.

— ’Ώ ! εινε Έ κείνη! έψιθύρισε, και ή καρδιά του 
ήρχισε νά π άλλη σφοδρώς.

Έκείνη! Δηλαδή ή λατρευτή του Έ ρμιόνη, τήν ό 
ποιαν, τάς παραμονάς άκριβώς τον γάμου του, έχασε. 
Έκείνη, τήν όποιαν έλάτρευσε, δι’ ήν ώνειρεύθη τάς 
μεγαλειτέρας ευτυχίας και τάς ήδυτέρας τών άπολαύ- 
σεων, κα'ι τήν όποιαν δ άσπλαγχνος Πλουτων εφιλοξέ- 
νει ήδη είς τά ερεβώδη βασίλεια του.

Κα'ι τώρα . . . ;
—  Εινε Έκείνη! ψιθυρίζει έκ νέον, και διά τών 

σκοτισμένων έκ τής έκπλήξεως οφθαλμών τ ου, νομίζει 
ότι τήν βλέπει στρέφουσαν κα'ι μειδιώσαν αντίο, κα'ι 
έξαλλος έκ χαρά, ορμή άκάθεκτος πρός τήν οικίαν τοϋ 
γλύπτου.

Ί Ι  άνέλπιατος αυτη ευτυχία τόν καθιστά παράφρο- 
να σχεδόν. Νομίζει ό τ άλας, τετν φλωμένος έκ τής ανέλ
πιστου ταύτης ευδαιμονίας, οτι ο ΙΙλουτων εισακον- 
σας τών παρακλήσεων τώ έπέστρεψε τήν μελλόνυμφόν 
τον, ότι ή Έ ρμιόνη, γνο>ρίζουσα οτι θα έπιστρέψΐ] 
έκεϊθεν έκ τής εορτής έξέλεξεν ώς καταλληλοτέραν .τήν 
οικίαν τοϋ φίλον του Φειδίου διά νά τόν έκπληξη διά 
τής ανέλπιστου έμφανίσεώς της.

Καθ'" ήν στιγμήν δ Μενέλαος έπάτει τό κατιόφλιον 
τής οικίας, δ Φειδίας παρουσιάζετο γαλήνιας κα'ι μεγα
λοπρεπής ένώ>πιον του.

— Τί ζητε'ς, νέε, τοιαύτην ωραν έδώ); τώ είτιε στα- 
ματών τήν όρμήν του δι υπεροπτικοί> κινήματος τής 
χειρός" κα'ι διατί αυτή ή δομή; τίς σέ κννηγεΐ; τι έχεις; 
μήπως δ οίνος σέ έκαμεν έπιλήαμονα τώ)ν στοιχειωδε- 
στέρων κανόνων τής καλής αγωγής ή μήπως φενγων 
τήν καταδίωξη· τού νόμου ζητείς καταφύγιον έδώ ;

'Ο νέος κατ’ άρχάς έμεινεν ακίνητος, ώς άττονεκρω- 
θείς. ΕΙτα, έπανακτήσας τό θάρρος του, ήρχισε νά 
όμιλή ταχέως και με ζεσιν.

— ’Ό χι Φειδία. Je>’ πιστεύω ούτε συ ούτε άλλος τις 
νά μέ έξέλαβε ποτέ ώς παραβάτην νόμων ή ώς άνά- 
γωγον. Ά λλ ' ή ουγκίνησις, ή ταραχή, και τόν εύα- 
γογώτερον άκόμη άνδρα καθιστώσιν ενίοτε τοιοϋτον. 
Συγγνώμην έάν σε άνησνχησα. Αλλ ας ελθωμεν εις ίο 
προκείμενον. Γνωρίζει;; ή Ερμιόνη ζή, είναι εντός 
τής ίδικής οου οικίας. Ώ !  πρός θεοϋ μή μέ άφίνης 
εξω . Επίτρεψαν νά είσέλθω έντός και νά ριφθώ είς 
τονς πόδας της.

Οί θεοί δέν έμειναν ασυγκίνητοι εις τάς θυσίας όπου 
τους προσέφερα και μοι τήν άπεδωκαν. Τήν Έρμιόνην 
μου, ήκονσας Φειδία; ή Έρμιόνη ζή, εινε έδώ, τήν 
είδα, μοι έμειδίααεν.

— Είσαι βέβαιος ότι ήτο έκείνη ;
Ω, ναι Φειδία, μυριάκις ναι' Ζωντανή, δλοζο'ιν- 

τανη. 'Ολη ψυχή. "Οπως τήν (ονειροπόλησα, όπως τήν 
έγνώρισα, όπως τΐ/ν ήγάπησα. *Αφες με νά εισέλθω...

Ό  Φειδίας μειδιώ»· νπεχώρησε καϊ άφήκεν έλευθέ- 
ραν τήν είσοδον.

— θ ά  έλ&Ο) και έγό> μαζύ σον, τώ είπε.
— Είσαι έλεύθερος νά κάμης ό,τι θέλεις, άπήντησε. 

Καί τώρα είπε μοι ποϋ είνε ; ποϋ ;
— ’Έλα μαζύ μον, έγό> θά σέ οδηγήσω είς αύτήν, 

είπεν δ καλλιτέχνης προχωρών πρώτος.
'I I  καρδία τοϋ νέου ήρχισε νά πάλλη σφοδρότατα 

ενόσο) έπλησίαζον είς τό δωμάαιον όπου εϋρίσκετο ή 
νέα. Τέλος άφ>οϋ διήλθον αρκετά δωμάτια, εφθασαν 
καί είς τό ποθούμενον. 'Ο  Φειδίας ήνοιξε μέ μυρίας 
προφυλάξεις τήν θύραν κα'ι ένευσεν είς τόν σύντροφον

τον νά μή κάμη 'θόρυβον. Τότε τόν έπλησίασε κα'ι τόν 
είπε πάρα πολν σιγά είς τό ονς, τόσον σιγά, ώστε μό
λις ήκονσεν δ νέος τάς λέξεις τοϋ γλύπτου.

— Πλησίασε την άθορύβως, καί έπειτα παρουσιάσου 
αίφνιδιως ένώπιόν της. Μή φοβείσαι, δέν θά τρομά- 
ξη, διότι σέ αναμένει.

'Ο Μενέλαος, ένώ) δ Φειδίας απεσύρετο ολίγα βή
ματα όπισθεν και έσταύρα>νε τάς χεϊρας έπί τοϋ στή- 
θονς, έπλησίαζεν, ακολουθών τάς οδηγίας τοϋ γλύ
πτου, μέ μυρίας προφυλάξεις τήν νέαν. ’Όλαίς προση
λωμένος είς τήν θέαν της ήδυνάτει νά διακρίνη τό ει
ρωνικόν μειδίαμα τό όποΊον διέστελλε τά χείλη τοϋ μά
γου γλύπτου.

Ί Ιτο  πλέον πλησίον της. Αίφνης, έσηκώθη καί ώρ- 
μησε μέ άνοικτους βραχίονας πρός αύτήν.

— 'Ω Έρμιόνη, Έρμιόνη, άνέκραξεν είς τό κατα- 
κόρνφον τοϋ παροξυσμού τής χαράς του, Έρμιόνη 
τήν όποιαν έστερήθην άσπλΛγχνως καί ήτις μέ αι οδί- 
δεται σήμερον ύπό τών ι)εών.

Ά λ λ ’ ουδέ είς μϋς τής νέας έκινήθη. 'ζήν ήγγισε,
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Κίμων. Βρέ «δελφέ, την αγαπάς έπί τέλους,
J' 5/η οχι;

Κώστας. Παιδιά, είμαι ένας δυστυχής άν
θρωπος. ..

Πέτρος. Είσαι μόνο βλάκας... Καί αΰτό είναι 
τό μόνο κοσμητικό έπίθετο, ποΰ σ ’ αναγνωρίζω !

Κώστας. Ά χ  νά ξέρατε... Μά πρέπει νά σάς 
τό πώ, γιά νά τελέβη αυτή ή δουλειά.

Πέτρος. Ά ν  είναι νά πης καμμιά κουταμάρα, 
καλήτερα νά σωπαίνης.

Κώστας. Νά ξέρατε...
Πέτρος. Τό μάθαμε/ Είσαι δυστυχής! Έπειτα; 
Κώστας. ”Ώ ! είμαι δυστυχέστερος...
Κίμων. Καί τύ υπερθετικόν δυστυχέστατος ! 

Κατόπι ;
Γιώργος. Ά ς  τονε βρέ Κίμων, νά δούμε τί 

θά κατεβάση /
Κίμων. Λέγε λοιπόν.
Κώστας. Παιδιά, είμαι. . .
Γιώργος... Δυστυχής...
Κώστας. Δυστυχής. . . .
Πέτρος, (θυμω μένος). Έ λ α  καί μήν τονε χα- 

στουκιάζεις τόρα/

9 

ΣΚ Η Ν ΙΙ Σ Τ '.

Ο ί ίδιοι, Π Ε Τ Ρ Ο Σ , Κ ΙΜ Ω Ν , Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ .

( ’ Ε φ οδος! Καλησπέρα! (Βλέ. ουν
Γ ι ώ ρ γ ο ς ) ^  Ε λ έ ν η ν ) ...  Συγγνώμη!

Ελένη. Ά ! Κύριοι συνωμόται!
Πέτρος. Είστε, βλέπω στό κουράν !
Ελένη. Έ νοια  σας, ενοια σας καί θάρτη κ ’ ή 

σειρά σ α ς !
Κίμων.
Γιώργος. ! Α μ ή ν !
Πέτρος. ’
Ελένη. Καί τί τοΰ κάματε, λοιπόν, τοϋ κ 

Ά λέκου;
Πέτρος. ΓΙοιοΰ Ά λέκου;
Νίκος. Λέγαμε γιά τό κάζο τοΰ Άλέκου στην 

ίδια περίπτωση.
Κίμων. ( , ,
Γιώργος. (
Πέτρος. Χ μ ! Άπλούστατον, δεσποινίς, Μιά 

Κυριακή πρό τοΰ γάμου του τόν στέλνουμε |ΐίαν 
επιστολήν τάλε - κουάλε. Ό  Άλέκος έκαμε τό 
κουφό τ ’ αυτί καί τήν έπαθε..χιώτικη !

Ελένη. Καί τί τόν κάμετε, τόν καϋμένο ;
Κίμων. Ύπαγορεΰοντος τοΰ κ. άδελφοΰ σας



τήν ενηγκαλίσϋη, καί αί χεΤρές του δεν ήλθον εις επ α · 
φήν πρός αάρκα άλλά πρύς μάρμαρον.

‘ Ο νέος, με τονς δφ&αλμονς νπερμεγέΰεις έκ τής 
καταπλήξεως, ήτενιζε μέ βλέμματα άκόμη άβέβαιμ τψ  
πρό αντοΰ καί)ημένην και ρεμβάζονσαν νέαν. Μ ετ’ 
ολίγον σννήλϋε κα'ι συντετριμμένος, μέ φωνήν σνριγ- 
ματώδη, κινών άπελπιστικώς την κεφαλήν, έψιβνριοε'

■— Ιέ)' ητο παρά μάρμαρον. . .
Την στιγμήν εκείνην κάποιος τόν ήγκιοεν είς τόν 

ώμον και οτραφείς είδε την μεγαλοπρεπή μορφήν τον 
μάγον γλύπτου ενώπιον τον και τόν ήκονσε νά λέγη 
μέ μίαν φωνήν, ήτις είοέδνε τώρα μέχρι τών μνχιε- 
τάτων τής ψυχής τον.

—  Άλλ' αντό τό μάρμαρον εχει ψ ν χ ή ν . . .

Δέν ήδυνήϋη υ νέος νά συγκράτησή περισσότερον, 
και έρρίφϋη σνγκεκινημένος εις τάς άγκάλας τον 
Φειδίον.

Τό στοίχημα τό είχε χάσει.

’Ήθελα νά σε ζητήσω μίαν χάριν. ειπε μετ’ ολίγον 
ό Μενέ/.αος.

— 'Ωμίλει έλενϋέρως, τέκνον μον.
— Νά μοί ίπιτρέπη:, είπεν ό νέος ένω εν νέφος με

λαγχολίας έσκίαζε τό μέτωπόν του, νά μοί επιτρέπής 
νά ερχωμαι ενίοτε κα'ι νά ομιλώ) μαζύ της.

— ’Όχι μέ τό Άγαλμά τη ς; όχι τό Οψνχον μάρ- 
μαρμαρον; άντείπεν ειρωνικώς ό Φειδίας. ■

—  ’Όχι Φειδία. ’Αλλά μέ αυτήν τήν ιδίαν. Τήν 
ϋείαν ' Ερμιόνην, τήν όποιαν Οά εχω πάντοτε νέαν καί 
ώραίαν ενώπιον μον, τήν ‘ Ερμιόνην τήν σαρκάζονσαν 
καί περιφρονοΰααν τόν χρόνον, ήτις ϋά  χρησιμεύσω ώς 
βωμός τής ίδικής μον λατρείας, or. ον ϋά ερχωμαι 
καϋ5 έκάστην νά προσενχηϋώ κα'ι τό παγκόσμιον 
προσκύνημα τών καλλιτεχνών τοΰ μέλλοντος, οϊτινες 
έν τώ'προοώπω της ϋά  ϋανμάζωσι τόν μεγαλοφνέ- 
στερον γλύπτην όλων τών αιώνων, τόν καλλιτέχνην τον 
ϋεοποιουντα τήν αμορφον νλην καί τόν έμφνσώντα 
ζωήν καί είς αυτά τά μάρμαρα, Θεέ Φειδία !

Πέτρος Νεβάδας.

 &&&  -----

10

και γραμματευούσης τής έμής ταπεινότητος, συνε- 
τάχθη μία επιστολή πρός τόν πατέρα τής νύ
φης, μέ τήν οποίαν ό γαμπρός ζητούσε νά δι- 
πλασιαστη ή προίκα . . .

Γιώργος. Ούτε περισσότερο ούτ’ δλιγώτερο !
‘Ελένη. "Α χ ! Θεέ μου ! Κ ’ υστέρα; Μά 6 

πατέρας τής Μαρίκας δέν ήξερε τό γράψιμο τοΰ 
κ. Ά λέκου;

Πέτρος. Ά ν  ρωτήξετε, δεσποινίς, τόν κ. Γεωρ- 
γιάδη τόν μέλλοντα πεθερό τοΰ αδελφού σας, 
θα σας βεβαιώση πώς πολΰ λίγο ξέρει τό γράψι
μο τοΰ μέλλοντος γαμπροΰ του !

Γιώργος. Καί ταΰτα ϊνα πληρωθή τό ρηθέν 
υπό Ναβουχοδονόσορος τοΰ προφήτου οτι οί, 
μέλλοντες γαμπροί συνειθίζουν νά γράφουν μάλλον 
στις άρραβωνιαστικές παρά στους πεθερούς των

Ελένη. Φαντάζουμαι τό σκάνδαλο ! !
Γιώργος. Δέ βαριέστε! Μικρά πράγματα...
Πέτρος. Δηλαδή... λίγο ελειψε νά χαλάση τό 

συνοικέσιο!
Γιώργος. Κ ’ είχαν καλή ώρα, μοιρασμένα τά 

προσκλητήρια!
*Ελένη. ,Ά χ  ! τί κακοί ποΰ είστε Γ
Πέτρος. Δέ- βαριέστε!
‘Ελένη. Μά, δέ συλλογιέστε, άν σας κάμουν 

κ ’ εσάς τά ίδια ;

15

Νϊκος. Σταθήτε, βρέ τρελλοί/ Πάγω έγώ 
(Φεύγει).

ΣΚ Η Ν Η  Η '.

Οί ίδιοι, χω ρίς τόν  Ν ΙΚ Ο .

Πέτρος. Χμ /  Κώστα / Π ώς σοΰ φάνηκε;
Κώστας. ”Ωχ, αδελφέ...  αυτά δέν είν’ αστεία... 

μπρος στό κορίτσι...
Κίμων. Μά ποιος είπέ πως αστειευτήκαμε;
Κώστας. ’ Εχει γούστο νά με βεβαιώσης τόρα 

πώς μιλούσατε σοβαρά.
Κίμων. Έ λ α  ντέ, κι’ ας τά σκέρτσα.'
Γιώργος. Ό  κόσμος τό'χει τούμπανο και μεις 

κρυφό καμάρι.
Πέτρος. Είδες τό κορίτσι, πώς έ'γιν’  ή όψη του ;
Κιμων. ’Έτσι μοΰ ήρτε νά τον αρπάξω και 

νά τονε σπρώξω στά γόνατά της νά τελειώνη 
τέλος αύτή ή δουλειά /

Π  Ιτρος. Τήν καϋ μένη τήν Έλενούλα... τήν 
καίγετ’ ή καρδιά μου... κ’ εχει τό καϋμένο τό 
κορίτσι όλη τήν καλή διάθεση / Καταντάς αΑ’υ- 

πόφορος στό τέλος, καθ μένε Κ ώστα!
Γιώργος. Μπας καί προσμένεις νάρτη έκείνη 

νά σου κάμη τήν εκδήλωση;

Α Σ Τ Ε Ρ Ι Ο Γ
τη ς εν  Θεσσαλία Φ ιλαρχαίον εταιρείας « ' Ο'&ρνος*.

Α Ν Α  Τ Α  Χ Ε Ρ Σ Α Ι Α  Τ Ε Ι Χ Η
------- 5-?:--------

κβ'.) Παραπλεύρως ί’τερος πύργος εχων εντειχπμέ
νον κίονα σταυροφόρον.

’Επι τον άνω μέρονς τοΰ πύργον διά κεράμων σχη
ματίζεται επιγραφή εξηλειμμένη κατά τό πλεϊστον, ής 
τά μόνα διασωζόμενα γράμματα :
— Ρ  ΙΟ Ν οο  Μ  Ι Κ Α Ι Θ Ε  | Ο Υ -  Ι -
Το ώς 8 άναστραμμένον σνμειούμενον ε ' γράμμα τοΰ 
στίχον εχει άνοικτά τά άνω σκέλη καί είναι μικρόν 
σχήματος Ω.

Δύναμαι νά συμπληρώσω έν μέρει τήν επιγραφήν
Π ύ]ρ[γος  (;)] και Μιχαήλ Θε

ο [φίλου ( ; ) . . . ........................
' Οπότε ϋ* άναγάγωμεν και ταύτην είς τήν αύτήν 

χρονολογίαν με τήν νπ ’ άριϋ. ϋ '  σημειω&έντα προη

γουμένως. Ά π ό  δε τοΰ Ο Υ  κε'ται έπί τής άλλης πλεν- 
ράς τοΰ πύργου.

κ γ’ .) Έπ'ι μικροτέρον στρογγύλον εξωτερικού πύρ
γον έπιστεφομένον διά σειράς κιόνων έιτειχισμένων 
διακρίνω πλίνϋοις γεωμετρικόν τι σχήμα, τό όποιον 
καί ώς κόσμημα άπλονν δεν δύνανται νά μή εχη άρχι- 
κήν τινα σημασίαν.

Προσπαθήσω μεν λοιπόν νά τό άναλύσωμεν είς 
γράμματα.

‘ Ως Θ μέν λαμβάνομεν τό δλον. Ε  ενρίσκομεν έάν 
άποκόψωμεν τάς δύο πλευράς πρός δεξιά, ώς Ο λα/ι- 
βάνομεν τό πέριξ ανευ τοΰ έντός, καί ώς C τό εντός 
μόνον. Οντως εχομεν τήν λέξιν OEOC (;)

κ δ '.) Κατωτέρω τούτον καί. ϋπερϋεν ϋυρίδος ί'τε- 
οον σχήμα νπάοχει:

Δ 
U

τό οποίον επίσης κατά τόν αντον ώς άνωτέρω λό
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ΣΚ Η Ν Η  Ζ '.

Ό  ίδιος  χ<ος»ίς τήν Ε Λ Ε Ν Η .

Νϊκος. ’Έτσι λοιπόν, Κώστα. Νά τα ξέρουν 
οί ξένοι υ! έγώ ... Ποιά είναι, τέλος πάντων ;

Κώστας. Μ ά   δέν έχετε άλλη δουλειά
σήμερ’ αδελφέ;

Πέτρος. Δέ βλέπω τίποτα έτοιμο. Έχει γοΰ
στο νά θέλης νά μας φυλάκιόσης στήν τραπεζα
ρία μέ τέτοιον καιρό!

Νϊκος. Τί ώρα ήθελες νά ετοιμαστώ, αδελφέ; 
Μόλις είναι μισή ώρα ποΰ πήρα τό γράμμα.

Κίμων. Τόσο τό χειρότερο στό ... κελλάρι 
σου /  Θά υπηρετηθούμε, βέβαια μΟνάχοι μας. 
Τρέχω στήν κυρία Νικοπουλου νά της πάρω τύ 
κλειδί προτοΰ νά φύγη.

Γιώργος. Πάμε καλήτερα αγεληδόν και νά 
την προσφωνήσουμε μάλιστα. Κυρία! Ό  καθ’ 
ημάς σύνδεσμος τών υποψηφίων γαμπρών, ψη- 
φισάμενος τό ύμέτερον κελλάρι μέλος αύτοΰ επί
τιμον, σύσσωμος προσέρχεται δπως ανακοίνωσή 
αυτώ τήν άγαν τιμητικήν ταύτην άπόφασιν καί... 
δόστε τό κλειδί γιά τάς διατυπώσεις/

Πέτρος, f
Κίμων ( *λ ραϊφ /  (Κάμνουν νά qιύγονν).

1 1

Κίμων. Ό σο τό συλλογίστηκε κι’ ύ κύριος 
αδελφός σ α ς !

Γιώργος. Ό σ ο  νάρτ’ ή σειρά μ α ς !... Τόρα 
είναι ή σειρά τοΰ Κώστα.

Πέτρος. Βέβαια. Θά τόν παντρέψουμε τύν 
Κώστα ! Θά τύν δώσουμε μιά πολίτισα. .. γιά 
νά πάη νά έκπολιτίσή τή χώρα τοΰ Φαραώ.

Κίμων. Ζητείται νύφη !
Γιώργος. Μέ αύταπάρνηση ιεραποστόλου... 

Χ μ ! άν ήμουνα κορίτσι δύσκολα θά τον έ'περνα 
αύτόνα τύν αίγύπτιο ! Τί λέτε, δεσποινίς· μπο- 
ροΰμε νά  τονε βροΰμε καμμιά καλοθελήτρα;

Νϊκος. Ποιά τον πέριτι αύτόνα, καλέ ;
Πέτρος. Αύτύ δέν τον έμποδίζει δμως νά ήναι 

μέλος τοΰ συνδέσμου...
‘Ελένη. Ά  να ί! τών υποψηφίων γαμπρών!
Πέτρος. Καί μάλιστα κατά τύν κανονισμό 

σήμερα προεδρεύει!
Νϊκος. Ποιός; ό Κώστας; Τότε μάτια μου 

ή νεκρώσιμη τελετή θά καταντήση δνομα καί 
πράμα!

Πέτρος. Έ νοια  σου κ ’ έχουν τή γνώση οί 
φύλακες ! Προεδρεύω έγώ, ώς τοποτηρητής.

‘Ελένη. Τί ιδέα! Σύνδεσμος υποψηφίων 
γαμπρών!



γον άναλνομεν είς τα κατωτέρω γράμματα: Δ τό 
την κνρνφήν τοΰ οχήματος αποτελούν' ώς Ε  λαμ- 
βάνον αύτό άνεν τών δνο δεξιών πλευρών' C εί- 
εϊναι τό κάτω μέρος ανευ τής δεξιάς πλευράς' II τό 
αντό κάτω ανευ τής >'·άτω γραμμής' Ο, αντό το ντο 
τό κάτω μέρος ολόκληρον' ώς Τ λαμβάνομεν τάς δνο 
άριστεράς πλευράς μετά τής μέσης όριζοντίας γραμμής' 
ώς Ι [  ολόκληρον τό σχήμα άνεν τής άνω γωνίας, καί 
τής κάτω γραμμής και C or,ως ανωτέρω.

Ον τω σχηματίζομεν τήν λέξιν . 1 E C U Ο T il C, σχε
τικήν με τήν ανωτέρω νπ ’ άριΐ). κγ' ή και άσχετον

~~~^ΗΚι±ιΝ ΝΤΙΝ- Γ] ΟΡΟΝ*— 

; .  ]η Κων[στα]ντϊν[ο]υ ; .  ; ;

Τό διά * σημείουμενον είναι ώς Ν  άνεστραμμένον.
Τά πλειστα γράμματα είναι δι' άσβεστο χρίσματος άφα- 
νι 'μένα.

κ ζ ’ .) Κα'ι εί’&νς μετά τοντον τετράπλευρος επίσης 
πύργος εφερεν επιγραφήν ώς ύ προηγούμενος κερά-

ταυτής, άτε δηλοϊ τόν αντοκράτορα.
Νομίζετε δτι είν ’ άνάγκη νά επινοήσουν δλα ταΰτα 

διά ν ' άποτελέσωμεν τάς /.έξεις ; 'Ίσως διότι τυχαία τά 
σχήματα ταΰτα δυσκολεύομαι νά παραδεχβώ.

κε'.) Είς ετερον μετά ταΰτα πύργον ευρίσκεται υπέρ 
μέν τνφεκο&υρίδος αμυγδαλωτόν ύπέρ&υρον κόσμημα.

Άλλαχοΰ δέ καί) ' δλον τό τείχος έντειχισμένα άλλα 
μικροτέρας οπουδαιότητος.

κ ς ’ .) Έπι ετέρου τετραγωνικού πύργον, εχοντος 
2 δρ&ογωνίονς θυρίδας είς τό άνω μέρος έπιγέγρα- 
πται κεράμοις'

Ν  , I  Μ Η Χ Λ -Λ Ι Λ  

Μηχα[ή]λ[;] έν [Χριστώ αύτοκρατόρων

μοις, άλλ ’ ήδη τό μέγα άσβεστόχρισμα έξηφάνισεν 
εντελώς αύτήν.

κη'.) Έπι τοΰ αμέσως επομένου τετράπλευρου, κα1 
τούτον, φέρεται ή έπιγραφή αντη κεράμοις καί είς τό 
αυτό ώσαύτως άνο) μέρος.

1 2

Γιώ ργος. Είναι τής μόδας, βλέπετε. Ζοϋμε 
στον α’ιώνα τών συνδέσμων, δεσποινίς.

Νΐκος. Ναί, άλλά κατά τόν κανονισμόν ό 
πρόεδρος πρέπει νά ήναι, αν όχι άρραβωνιασμέ- 
νος, τουλάχιστον έρωτεμμένος. Ό  Κώστας...

Κ ίμω ν. Καλομελέτα κ ’ έρχεται!
Γιώ ργος. Πράματα ποϋ γένουνται.
Νΐκος. Ά !  ’Ά !  Γι' αυτύ 6 φίλος κατ’ αυτάς 

σοβαρεύτηκε . . .  Κ ’ έγώ τό άπέδινα στή νοσταλ
γία !

Κ ίμ ω ν. Ή  νοσταλγία είναι είδος καρδιακής 
παθήσεως, ποϋ έχει πολλές φορές μεγάλη συγ
γένεια, [Γ έν άλλο είδος καρδιακής ταραχής . . .

Γιώ ργος. Ό περ έ'ροκα καλέουσι!
Νίκος. Μά τήν αλήθεια .. . έχετε δίκαιο ! Ά  ! 

ν ( σας πώ' εννοώ νά παρευρεθώ κ’ έγώ στή νε~ 
κ πόσιμη ακολουθία τής Έλε\>θερίας τοϋ Κώστα!

Π  τρος. ’Έ  Κώστα,τί λες; Νά τον φυλάξουμε 
τ') Νίκο νά γυρίση άπ’ to ταξίδι τοΰ γάμου του;

Νίκος. Μά τ ί ! τόσο βιαστικά ; "Επειτα, θά 
με γράψης δπου κι’ άν βρίσκουμαι. ΙΙώς μπο
ρώ έγώ νά λείψω άπ ’ τό γάμο σου ;

Κ ίμ ω ν. Τ ω όντι!
Πέτρος. Τί λόγος!
Γ ιώ ργος. Β έβαια!... Σάν έξάδελφος τής γυ

ναίκας σου, ποϋ θαναι /
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Νΐκος. Στάσου /  έγώ θά σε στεφανώσω 
Κ ώστα/ Δέχεσαι;

Π έτρος. Χ μ / Πρέπει νά ρωτήξουμε κα'ι τή 
νύφη . . .  (στην ' Ελ.) Δέν ειν’ έτσι δεσποινίς · 

Πρέπει νά τονε θέλη κ’  ή νύφη τύν κουμ
π ά ρ ο /... Ά ς  ήναι. Έ γ ώ  έγγυοϋμαι γιά τή 
νύφη ... Είστε μάρτυρας, δεσποινίς/

Ε λ ένη  Έ γώ  πηγαίνω, Νικο, μέ τή μαμά..· 
(σταναχωρεμένη).

Νΐκος. ’Αλήθεια, αργήσατε. Νά σας συνο- 
δέψη ό Κώστας, άν θέλετε.

Π έτρος. ι
Κ ίμω ν. j Ό χι /  Ό χ ι /
Γιώ ργος. '
Νΐκος. "Οπως θέλετε.
Π έτρος. Συγγνώμην δεσποινίς, άλλ’ ό Κώστας 

φεύγει, ξέρετε, τή δευτέρα καί θέλουμε νά τονε 
χαροϋμε λιγάκι.

Νίκος. (Στήν Ελένη). Νά μου φιλήσης τή 
Θάλεια*

Γ ιώ ργος . Στ.οιχηματώ πώς θά προτιμούσες 
νά τή φιλήσης αυτοπροσώπως/

Κ ίμω ν. Μήν αμελήσετε, δεσποινίς νά φιλή
σετε καί τή δασκάλα τής δεσποινίδος Θάλειας... 
γιά... λογαριασμό σας /

Ε λ ένη . (Φεύγοντας, σιγά). Θέλω νά κλάψω.

’ , Κ.ΤιηΘΕΟί.ΛΓΛΡΑ ΟΝ Κ Α Ι  ΑΠΟΛΕΜΙΤΟΝ Φ Χ Ι -  I

ΝΠΟΛΙΝΚΟΝΙΚΑ : .—  OMENOC Ρ  ACV— N II—  ΟΝ

Υ Δ]ότω Θεός [άτά]ρα[χ]ον καί άπολέμιτον φύ[λακα] 
ν π ολίν(ι)κυν ίκα(;) . ; ό μένος ................

*
* *

ε&εώοονν τυ μέρος ίο ντο καί ητο.
*

* *

Ένταΰ&α παοατηροΰμεν δτι οί πύργοι οντοι, οί 
άπό τής πύλης Ριομανον μέχρι τής αμέσως έρχομέ- 
νης *.Μελανδΐ]θίας, είναι επιγεγραμμένοι και διά κε
ράμων ετι παρά τάς στεφάνας το)ν, ενώ σχεδόν ου- Οντως εληξεν ή πρώτη ημέρα τών παρατηρή-
δαμον άλλαχοΰ παρατηρεΤται ο ντο). οεών μου.

"Οί}εν σνμπεραίνει τις δτι ώς τό μα//.ον κεντρικόν (Εις τό προσεχές τής δευτέρας ημέρας).
  ̂ ------------

Γ Α Ζ Τ Ζ Η  -  Γ Ι Α Γ Τ Ζ Η
—  SK-----

Καί ρυπαρύς πέρ ’ άπ’ τήν αναγούλα,
Κι’ άχαμνωμένος άπ ’ τήν άφαγιά,
Μέ τήν ψυχή κλεψιάς άχαρης δούλα 
Καί μέ τύ πνέμα δουλωμένο στήν ψευτιά, 
Γυρνά λυπητερά τούς δρόμους 
Μέ τήν πραμάτεια κρεμαστή άπ’ τούς ώμους 

Χουγιάζοντας Γιαγτζή!
Ι'αζτζή!

Κ ι’  δταν τύ βράδυ στύ ξενητευμένο στρώμα 
Πλαγιάζοντας χαϊδεύει τά φλουριά,
Τό ταίρι του βαλαντωμένο μέ τό στόμα 
Ξερό γυρεύει άγονα φιλιά.
Κ ’ ή ράτζα τρομασμένη γύρω 
Κοίτα καί βρίσκοντας τύ μέλλο στείρο 

Χουγιάζει: έ'! Γιαγτζή,
Γαζτζή!

Σκούταρι 16 Ίουν. 1904 Ν. Ά μ ουρ για νός.

ΓΡΗ ΓΟΡΙΟΤ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ι Τ Α  2 Τ Ε Φ Α

c 3 Εφτοΰνοί ποΰ εχουνε παράδες εισι είνε, παιδί μον, » ελεγε 
διά τοΰτο πρός τον Νιόνιον ιον ό Κατσονρελας. * Εις την αρχή 
ενθουσιασμό μεγάλο, ναί, ναί, ναί, μπράβο, δ,τι Οελετε, και ετοι 
ερ&οννε εις τά π ράμμα τα , βγάνουν ο|ω χίλιες δνοκολιες. Εγω  
δεν πιστεύω εκείνο ποΰ μας είπανε, πώς δνοκολια είναι απο μέ
ρος τσή κοπέλας' or λα ο γέρος τά κάνει, βεβαιώσου. Μα οτό 
ύστερο τί χρεία εχονμε και μεις ; ’ Αν Γελούνε, εδ·.» ειμαοιε’ αν 
δεν &έλοννε, τραβάμε τη δονλειά μας. ’Λδά μάς εχοννε μαρχα- 
δους ; »

Αεν επταιεν ομος ό Γιακονμάκης, κάίίε αλλο !  . . Ημπορον- 
οεν ό δνοτνχής, δταν π. χ. 6 Κατοονρελας τ at παρεπονεΐτο δια την

αναβολήν, προ β  άλλων ώς επιχείρημα άκαταμάχηιον τον ο(/ οδρον 
ερωια τών νέων: «-τα παιδία αγαπιούνται, γλέπεις, αγαπιούνται», 
—  ?ΐμπορονοεν ό άλλος'νά τω άπανιήοΐ/: « 'Η  Μαργαρίτα μον δεν 
μπορεί νά τον ϊδΓ/ τό Νιόνιο οον, και ζητάω καιρό νά την κατα
πείθω ; *

'Ο  πατρικός εγωιομός δεν ήτο βέβαια δννατον οντε να τδ νπο- 
πτενοη οντε νά τδ πιοτενοη. Διότι τήν ειχε τήν πετριά ό κυρ Χρή- 
οτος, τήν είχε στά γιομάτα. €Ο γυιός τον ήταν στον κόσμον και άλ
λος δεν ήταν. ’Λδά ειχε μάτια μον, ή χώρα δεύτερο παιδί σαν το 
Νιόνιο; Μά μή ώμορφος, μά μή λεβέντης, μά μή εςνπνος πον νά 
μήν τονε γελάη Πάπας, μά μή νοικοκύρης στο λεητό, μά μή γραμ
ματισμένος μιράχολο, μά μή καλός ενα χρυσάφι; Τί τον ελειπε, 
τ ί ; Π ώ ς δεν ήταν παναπη, άπο μεγάλη φαμελιά; Χ μ ! φάσκελά 
νάχοννε ονλα \άρχον τόπον λα μπροστά στο Νιόνιο τον, —  οι φευ- 
τογιατροί καί οί φωροδικηγόροι ποΰ δεν ήξέροννε δνο καί δ νο . .  . 
Τό κεφάλι σήμερα κάνει τή φαμελιά!

'Η  άλήϋεια είναι δτι ό Νιόνιος αντός ήτο έκ τών υιών ποΰ γεν
νών ται επίτηδες διά νά ενχαριστονν τονς γονείς. Χαμηλής διανοη
τικής άναπτνξεως, ήσυχος, φρόνιμος, ανευ φίλων, ανευ εξόδων, 
ανευ ονδεμιάς πολυτελείας, ό Νιόνιος, δπως συνείϋισε νάκολονΟη 
τόν πατέρα τον καθ' οδόν άπό μικρός, ήκολονΟησε καί τάς ιδέας 
τον καί τό επάγγελμά τον 'Ο  Κατσονρέλας πατήρ ήτο ξυλέμπο
ρος καί ό Κατσουρέλας υιός έπίσης. Ά ληΰής παραφυάς, μέλλουσα 
νάναπτνχβΐι καί νάντικατασιήση τό δένδρον ξηραινόμενον. 'Ο  νοι
κοκύρης εκαμε νοικοκνρόπουλο. Μ ε την μικράν διαφοράν δτι υ 
νιος υπερέβαλε κατα βαθμόν τόν πατέρα τον εις τινας ιδιότητας* 
ήτο π. περισσότερον εξνπνος, περισσότερον κερδοσκόπος, πε- 
οισσότερον παχνς καί στρογγνλοπρόσωπος, περισσότερον ταπεινός, 
πεοισσότεοον γελοίος. Αυτή δέ ήτο προπάντων η κρίσις τής Μαρ

γαρίτας . . .
*

* *
"Οταν μετά διαφόρους ελιγμούς καί αρκετήν ώραν, ό Γιακον- 

μάκης Στέφας επέστρεφεν εις τήν οικίαν του, καί σκν&ρωπάσας 
έκ νέου, παρέδωκεν εις τήν σιόρα Νένε τά ι/'ώνια, ενρε τήν Για
κον μάκαιναν εις τήν σάλαν, περιμένονσαν νά τελειώση τόν καλ
λωπισμόν της ή Μαργαρίτα διά νά υπάγονν εις τήν εκκλησίαν. 
' Η  γρα'α άστή εφόρει μαυρην έσΟήτα πολύπτυχον ανευ κοσμήμα
τος ονδενός, καί μαντηλδ εις τήν κεφαλήν όμοιόχρωμον κυωσ- 
σωτόν, με μύτην όπίοω φΰάνονσαν σχεδόν μέχρι τών ποδών της.

« ’Εκείνη περιμένεις; » τήν ?)ρώτησε ό Γιακονμάχης, δχι απρό
θυμος νάρχίση νέον κατ5 εκείνης φιλιππικόν.

« Δεν πειράζει, εινε άμπονόρα άκόμα, άπήντησεν ή γυνή, φο- 
ρονσα άργά τά μεταξόπλεκτα χειρόκτια της. « Τοΰ λόγον σον δέ 
9ά κοπιάοης ;



—  Αι, νάν το πής τσή γκόνας σου, που κοντεύει νά /ιέ κάμη 
' Οβρα7ο . Καί ποΰ έχω άλ/,ο μούτρα έγώ γιά εκκλησία; »

Και ώσει μεταμεληθείς άμέσως διά τον πολν σκληρόν λόγον :
« Δ εν έβάρεσε άκόμα μέ τή μία * , ειπε μάλλον έρο)τηματικώς ·
* Οσκε, άσένια έδωκε.

—  Κοπιάστε σεΐς ναύρετε στασίδι, καί ετσι βαρέση με τή μία, 
ερχουμαι.

—  Καλά δώοέ μου τόρα τίποτοι λιανιά γιά τ οον φτωχούς, γιατ1 
δε μοΰ φτάνουνε. . . »

Και ο Γιακονμάκης, άφοΰ έμέτρησεν εις τήν συμβίαν τον δε
καπέντε μονόλεπτα, είσήλθεν εις το δωμάτιόν του, έξηπλώθη 
έπι τής πολνθρόνας ν' άναπαυθή.

Διά τοΰ μικροΰ παραθύρου, έκ τοΰ όποιου έφαίνοντσ άκίνητα 

τά υψηλά δένδρα τοΰ άπέναντι κήπου, είσήρχοντο αι πλάγιαι 
άκτΐνες τοΰ ήλιον έπιρρίπιονσαι έπί τών σανίδων τοΰ δαπέδου 
έπίμηκες τό ίνδαλμα τών κλειστών υαλοπινάκων. 'Ιδιάζουσα 
προσέβαλεν ή οσμή τοΰ γεροντικού κοιτώνος καί ή δψις ή 
πρωινή έκ τής αταξίας τής εύρείας κλίνης, τής όποιας αί μεν 
σινδόναι καί τό πάπλωμα είχαν άπαχθή έκεϊθεν νά εκτεθούν είς 
τόν ήλιον, αί δε στρωμναι άπέκειντο έπί τής σιδηρϊς έσχάρας 
κιλινδροποιημέναι και συσσωρευμέναι είς τό εν μέρος, στρωμναι 
έξ έντοπίον λευκοί' υφάσματος μ'ε ραβδώσεις κυανάς. Έ πί τοΰ 
τοίχου, άνωθεν τής κλίνης έκρέμαντο τά οτέφανα καί κάτωθεν, 
συνεστραμμέναι έ?.ικο°ιδώς αί λαμπάδες τοΰ πρό τριακονταετίας 
γάμου, τό δλον έντός θήκης έξ υφάσματος κίτρινου ύπό τήν επή
ρειαν τοΰ χρόνου. Ί Ι  παράπλευρος γο)νία κατείχετο έξ ολοκλή
ρου άπό τά εικονίσματα, τήν ιδιαιτέραν λατρείαν τής Γιακου- 
μάκαινας, ή όποια τίν κοιτώνά της έννοοΰσε ναόν. Τραπέζι γω
νιακόν μονόπουν, καρφωμένον έπί τοΰ τοίχου, ώς είδος 'Αγίας 
Τραπέζης, συνεκράτει δυο μανουάλια έξ ύδραργυρω μένης ύάλου, 
μίαν φουγέραν άογυραν, ένα λιβανιστήρι πήλινον καί τάλλα 
χρειώδη τής οικιακής λατρείας. 3Εδώ ό πα.$άς της τον όπο'ον 
άγαποΰσεν εύθ'υς άμέσως μετά τίν Γιακουμάκην, τής εκαμνε τ<.ν 
αγιασμόν, έκτάκτως τό Ενχέλαιον, καί δλον τον Δεκαπενταύγον- 
στον τάς Παρακλήσεις. 3Από τί]ς οροφής άνηρτημένον εφεγγεν 
άκοίμητον κανδήλι σφαιροειδές, άναβαΤνον και καταβα'νον διά 
τροχαλίας, τής οποίας ό χειρισμός ήτο τρυφή ανεκλάλητος διά 
τά παιδία τοΰ νηπιαγωγείου, όλισί) αίνον τα ενίοτε /ά  δλας τάς 
απαγορεύσεις καί μέχρι τοΰ ίεροΰ άδυτου . . . Τό δε φώς του 
άντενακλατο έπί τών στιλπνών έπιφανειών τοΰ αγιολογίου εκείνου, 
έπάνω εις Παναγίας μ'ε άργυρά υποκάμισα, είς Χριστούς μ'ε 
χρυσά άκτινωτά, είς Τρίμορφα, εις eΑγίους, είς ' Οσιας, είς 
Μάρτυρας, δλον τόν λατρευτόν έ κείνον κόσμον, τόν κακότεχνον, 
τόν ξηρόν καί καπνιό μένον άπό τά συχνά θυμιάματα.

3Αντιθέτως πρός τήν γωνίαν ταύτην, έδώθεν τής κλίνης καί 
πλησίον τοΰ παραθύρου, εκειτο τό γρα^εϊον τοΰ Γιακουμάκη ή 
μάλλον εν πανέπιπλον ανώνυμον, ιδιόρρυθμον, παμπ άλαιον, συγ
κείμενον άπο τραπέζιον, γραγε~ον, έρμάριον κάτω καί μικράν 
βιβλιοθήκην έπάνω. 'Η  ερευνά τής Σφιγγός αύτής τών έπιπλο'ν 
θά ήτο ικανή νά διεγείρη τήν έκπληξιν καί τοΰ άναισθηιοτέρου 
διά τήν ζωηράν ποικιλίαν καί άντίθεσιν τών έν αύτή άποθηκευ- 
ΐιενων. Χειρουργικά εργαλεία, φάρμακα έντός φιαλιδίων, πλακί
δια χρωμάτων, χρυσά κοσμήματα γυναικεία, έγγραφα διακοσίιον 
έτών εύρωτιώντα, καρποί ξηροί προαιώνιοι λησμονημένοι, γρα
φίδες καί μελανοδοχε'α νπηρετήσαντα τρεις γενεάς, βιβλία πα
λαιό ηηιόβρν^τα, νεώτερα η νλλάδια καί τόμοι, / ιέχρι τών προ
χθεσινών έ φημερίδων τάς όποιας έκόμισεν έξ 'Αθηνών τό χθεσι
νόν ταχυδρομεΤον, μέχρι τής δροσεράς ανθοδέσμης, τήν οποίαν 
εφερε τήν πρωίαν 6 άνθοπώλης,— ιδού τό φοβερόν φύρδην-μί- 
γδην, ό κυκεών τόν όπο'ον ένέκλεισαν τά πολλά κονισαλέα διαμε
ρίσματα τοΰ επίπλου. 'Αλλά μετ' αύτοΰ ένέκλειαν καί τήν ιστο
ρίαν τοΰ ιδιοκτήτου. Αύτήν δ'ε θ ' άναπαραστήσωμεν τώρα, έπω- 
φελούμενοι τών στιγμών κατά τάς οποίας ό Γιακουμάκης έξηπλω-

μένος έπί τής πολυθρόνας τον, διατρέχει τάς τελευταίας Π αλιγγε
νεσίας καί περιμένει τήν ώραν τής έκκλησίας

*  **
' Ο Ιάκωβος Στέκας ήτο υιός νοΰ Αγγέλου *Στέφα, ή Ά ν -  

τζολή, κουρέως περιφήμου εις τόν καιρόν του διά τήν εύνοιαν 
τήν όποιαν έτρεφε προς αύτόν τό άρχοντολόγιον, και δια τήν κω
μικήν του έφενρετικότητα. Μεταξύ τών πρώτων ζωγραφικών δο
κιμίων τοΰ Iιακουμάκη, εύρίσκεται έπί χαρτιού χονδροΰ καφε- 
χρόον, σχεδιογράφημα, παριστών δι' άτέχνων άλλ* αρκετά έκ- 
φραστικών γραμμών τίν πατέρα του. Φορεΐ τήν ενδυμασίαν τής 
έποχής' τσεντουρίνια , βραχείας περισκελίδας άποκαλνπτονοας 
τάς ίσχνάς ώς οατύρου κνήμας του, καί σκαρπίνια με πόρπας 
ύπερμεγέθεις. 'Επί τοΰ έντελώς ξυρισμένου προσώπου με τά 
οξέα χαρακτηριστικά καί τούς μικρούς οφθαλμούς, εϊνε άπο· 
τυπωμένη ή πονηριά τοΰ ποντικού, καί βλέπεις έκεϊ άμέ
σως τίν άνθρωποί' εις τόν εγκέφαλον τοΰ όποιου σννε- 
λήφθησαν καί ωρίμασαν δλα έκε'να τά σχέδια τών α
στειοτήτων, οί μ π ονφ ες, οί μπαρτζολ έττες, τάς οποίας ακό
μη οι γεροντότεροι διηγούνται ηύξημένας είς τούς νεωτέρους. 
Κατήντηιε μάλιστα πάσα ευφυής όπωηοΰν άστειότης ν' αποδί
δεται είς τον 'Αντζολήν. Μεταξύ τών ανεκδότων τών αύθεντικών, 
κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Γιακουμάκη, εινε καί τό γνωστόν εκιΐνο 
τοΰ άγαθοΰ άστοΰ, τοΰ άγαπώντος τήν διασκέδασιν και τον 
οίνον, ό όπο~ος έπιστρέψας μίαν νύκτα άπό ίνα γλέντι ολίγον τί 
σκοτισμένος, έχασε καθ' ολοκληρίαν τήν πόρταν τοΰ οπιτιοΰ του, 
διότι ό 'Αντζολής μετά τών φίλων του είχε φροντίσει άπό ένωρις 
νά κτισθή καί νά γίνη μ'ε τον τοίχον ενα και τέτοια αλλα ενα 
σωρό.

Τάς τάσεις ταύτας τοΰ κουρέως τών άρχόντων δεν έκληρονό- 
μηοεν ό μόνος έπιζήσας έκ τών νίών. νΗτο άπέναντι ας σοβα
ρός άνθρο)πος, ολίγον άγαπών τάς άστειότητας καί κλινών μάλ
λον προς τήν ρεμβώδ?] καλλιτεχνίαν, ώς γίνεται δήλον έκ τής 
σχετικής έπιτυχίας, μεθ' ής έπεδόθη είς τήν σπουδήν τής ζ ω 
γραφικής καί τής μουσικής. νΕφθασε νάπεικονίζη πρόσωπα δι 
έλαιογρα ρίας καί νά παίζη σεκόντο βιολί είς τό παλαιόν Θέα- 
τρον, έκ τών προΊτων μουσικών τής πρώτης έντ οπίου ορχήστρας. 
Ά λλ' έπίσΐ]ς άναντίρρητος ήτο καί ή εύδοκίμηοίς τον είς τό 
καθαυτό πατρικόν έπάγγελμα, μ'ε δλα του τά συναφή, την κα
τασκευήν καλοΰ άμυγδαλελαίου, τήν έκρίζωσιν όδόντων, τήν 
τοτοθέζησιν βδελών, τήν έφαρμογήν σικυών, κτλ.Οί κονρεΐς,βοη
θοί τών χειρούργοον πάντο:ε,ήσαν κατά τήν έποχήν έκείνην ιατροί 
δεύτεροι. Συνέβαινεν είς έλαφράς άσθενείας ή πρώτας αιφνίδιας 
προσβολάς νά προσκαλώνται έπιοήμως αντί τοΰ ιατρόν. Είχαν 
πείραν δχι μόνον χειρουργικήν άλλά καί παθολογικήν' ήξευραν 
τά ονμπτώματα τών άσθενειών, τάς φάσεις των, τάς ιδιοτρο
πίας των, ίαματικάς ιδιότητας τών βότανών, δρονς φανταστι
κούς, μεθόδους παραδόξους, ά,λοιφάς, συνταγάς άπειραρίθμους 
καί άπεριγ ράπτου ς, Είς τό μεταίχμιον μεταξύ τών μαϊσώ ν καί 
τών ντετόρω ν- τών δύο ιατρών, οί όποιοι διεφιλονείκουν τότε 
κάθε άρρωστον, - διέσωζαν μέν κάτι έκ τοΰ μυοτικισμοΰ καί τής 
δαιμονοληψίας τών πρώτων, μετελάμβαναν δε καί έκ τοΰ θετι
κού καί έπιστημονικοΰ τών δευτέρων σύμφωνοι δθεν πολύ 
πρός τό πνεΰμα τής έποχής οί κουοεΐς αύτοί, εϋρισκαν πελάτας 
μ'ε προθυμίαν μεγάλην καί μ ' έμπιστοσύνην άπίστεστον. Ούχί 
σπανίως τωόντι προοήρχοντο εΐς τίν γέρω 'Αντζολήν άνθρωποι 
άπλο κοί, νά τον έρωτήσουν πώς ευρίσκει τόν τάδε ιατρόν, ποΰ 
τούς έονοτησαν. Ούτως αί περγαμηναί τών Πανεπιστημίων τής 
Πίζας καί τής Βονωνίας είχαν χρείαν νά έπικυρωθονν έκ νέου, 
διότι άλλοίμονον είς τον νεοφερμένον δόκτορα, είς τό δνομα τοΰ 
όποιου τό πονηρον πρόσω πον τοΰ κουρέως μας ήθελε νά ουνο- 
φρυωθή μ'ε μίαν κίνησιν τών χειλέων ώς νά έδοκίμαζεν άνο- 
οτον φαγητόν! . .  . .  Τήν τοιαύτην φήμην καί τήν ύπόληψιν τοΰ

πατρός ένωρ'ις ψΓ/io f  να νπερβά/.λν  ό Γιακου μάκης. Φνοεί ΰε- 
ξιος περι τον χειρισμόν τών εργαλείων, σννέβαινε νά εκβάλλη όόόν- 
τα; τόσον άνωδννως, ,οοτε ο! άα&ενεΐς νά περιμένουν άκόμη μ'ε 
ιό ατομα ανοικτόν, κα'ι νά rc/.vvtj η νά περιδένη τραύματα, χο>ρΙς 
νάποσπα ούτε στεναγμόν.

('Ακολουθεί).

-ίΞΞίφΕΞί-

Σ Α Ν  Σ Κ Ο Ν Π . . . 

Σκόνη  ίοημο.τύτητη, σκόνη ταπεινωμένη,
Β ουβή , δίχως π αράπ ονο  καί καταφρονεμένη ,
Π οϋ  τού αγέρα  τ ό  φ τερ ό  άπ ονα σέ σκουπίζει,

Σ έ  δέρνει, σέ  σκορπίζει.

Π οιός ς εΰ ρ ε ι. ,  . Οασουν, μιά φ ορ ά , τ ρ α ν ο ί  πλουσίου

[θρόνος]
Κ άπ οιο  κτιομένο π οίη μ α  ποΰ τώλυιοσεν ό  χρόνος* 
Κ άποιο παλάτι σκαλικτο. η θ όλ ος  χρυσαφένιος,

Ή  π ύργος ασημένιος . .  .

Ε ρειπ ωμενα μ όνειρα, ποίΚη μου γκρε^ιισμένοι,
Γ ιατί κυλιέστε στήν ψυχή γιά π άντ’ α φ α ν ισ μ έν οι;
’ Αχ ! . . .  δ ίχως καν νά  λάμψετε γιά  μιά στιγμοΰλα μόνοι, 

Να, σέρνεστε ’σάν σκόνΐ) /

Μ ακροχοιριον Δάψ νις. ί\ , 7 / ^

Φ ΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
*

Ή  Αγγλία χάνει τόν ενα κατόπιν τοΰ α)1ον τους 
μεγάλους της συγγραφείς. Πρό δύο ακόμη μηνών 
προεπέμπετο εις τί|ν τελευταίαν του κατοικίαν ό ποιη- 
της Algernon Charles Sivinbnrne, τώρα χάνει καί τόν 
γηραιόν ΜέρκδιΘ, τόν δημοτικοπερον ίσως τών μυθι- 
στοριογράφων της.

Ό  Μέρεδιθ υπήρξε καί λυρικός ποιητής. Την πρώ
την του έμφάνισιν είς τα γράμματα εκαμε μόλις εϊκο- 
σιτριετης μέ ένα μικρόν τόμον ποιημάτων δστις εις τόν 
φιλολογικόν κόσμον εκαμε καλήν έντύπωσιν. Εικοσιε- 
πταέτης έγραψε τό μυθιστόρημά του Τό κούρενμα 
τον Φαλακροκόρακα και ένα διήγημα ύπό τόν τίτλον 
ή Φαρίνα. Άργότερον έξέδωκε πολλά Γύΐα μυθιστο
ρήματα, διηγηματα και μιαν λυρικήν συλλογήν ποιη
μάτων Τα no Π] ματ α καί οί λνριομοί.

Αλλ εκείνα, τα οποία τον ανε6ί6ασαν εις τό σημεΐον 
τής δόξης ποΰ εύρίσκεται σήμερον είναι τα μυθιστο- 
ρήματά του Ο εγωιστής, 6 Ριχάρδος Φέβερης καί 
τό αριστούργημά τοι\ κατά τούς κριτικούς αύτοΰ, τό 
Rhoda Fleming.

Ο Μέρεδιθ ήτο ό πρωτοτυπώτερος τών Ά γγλων 
συγγραφέων. Καί είς τήν πλοκήν καί είς τήν ύπόθεσιν 
καί εις τό ύφος. Εξέλεγε κάτι τό όποιον νά μή είχε 
σχέσιν μέ την υποθεσιν ά'λλου μυθιστορήματος καί 
^δημιουργεί πάντοτε τας παραδοξωτέρας σκηνάς. Διά 
τοΰτο άνεγνώσθη καί ήγαπήθη πολύ υπό τοΰ Αγγλι
κού κοινού.

Μ.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

Οί tv Αθήναις νεοι δημοσιογράφοι συνέστησαν σωματεΐον, 
το οπο ον ενεκαιειτηααν είς άληθές μέγαρον. II  ελληνική δη
μοσιογραφία^ εγκαθισταμένη είς μέγαρον, είναι γεγονός πυωτά
κο υσ t ον. Α αι ομως άληθινόν. Μόνον ήμεΐς έδώ δεν έκάμαμεν 
ττποτε, αν καί συνεστήσαμεν καί ήιιεΐς σωματεΐον (συνεστήσαμεν;) 
καί προέβη/ιεν είς μερικας συνεδριάσεις. 9Αλλά πέρα/  τών συνε
δριάσεων αυτών δεν ειχομεν το 'θάρρος νά προβώμεν. Καί τοΰτο 
διότι αφήσαμεν τήν άρχι ν είς ανθρώπους οϊτινες είτε λόγιο τής 
ηλικία; των, ειτε τοΰ δημοσιογραφικού κορεσμού δεν ήσαν οί 
κατάλληλοι. Περί τοΰ σωματείου τούτου έπρεπε νά φροντίσουν 
οι νεοι, που έχουν σφρίγος καί ενδιαφέρονται περισσότερον διά 
τό δημοσιογραφικόν μέλλον. Οι έν Ά θή ναις ίσως μάς χρησι
μεύσουν ώς παράδειγμα.

Αι αθηναϊκαί εφημερίδες ποραπονοΰνται διά τά παριστανό- 
μενα εν Αθήναις θεατρικά εργα, τά όποια στυλη:είουν. θ '  θία 
σοι πρός προσέλκυσιν ίκανοποιητικοΰ άριθμοΰ θεατών άναβιβά- 
^ουν επί τής σκηνής δλα τά γαλλικά πορνογραφήματα, τά όποΤα 
τουλάχιστον δεν έχουν τό προτέρημα νά σχετίζονται με κάποιαν 
υποφερτήν τέχνην. 'Αλλά και τά εγχωρίου βιομηχανίας ύπό 

τέχνης δεν είναι άνώτερα. eII  Σάρα καί ή Μάρα γράφει 
κατι, τό όποιον τιτλοφορεί δράμα ή κωμωδίαν καί οί ibiawi με 
προθυμίαν τό άνα^ιβάΊουν έπί τής σκηνής. 9Ενώ τά εχοντα 
σχετικήν αξίαν τά καταδικάζουν είς άφάνειαν.

—  Άνεβιβάσθη έπί τής σκηνής είς τάς 'Α θήνα; ή όπερέττα 
*Σία καί αράζαμε» δημιούργημα τοΰ γνωστοΰ έργοιτασίου δρα- 
ματοποιΐας Δημηιρακοπούλου-Γρανίτσα. Οί θαυμαστα'ι τών δύο 
τούτων λογίων διατείνονται δτι έπέτυχεν, δτι τό εργον ήτο δρο
σερόν και άπολαυστικόν. 'Η  μουσική άνήκεν είς τίν κ. Σακελ- 
λαρίδου, κρίνε ται δε έπιεικώς.

—  Ά π ό  τον « Ριζοσπάστην* τοΰ κ. Φιλαρέτου μανθάνομεν τά 
εξής σπουδα'α, τά όπο'α ήμεΐς άν καί ζώντες έν Κωνσταντινου- 
πόλει δεν τά επήραμε είδηση : Ο οθωμανικός λα ς κατέλαβε τό 
Γιλδιί καί έδήιιευσε τήν περιουσίαν τοΰ έκπτώτου. Οί κήποι 
τοΰ Γιλδιζ, διαταγή τοΰ λαοΰ, παρεδόθησαν είς τό koiviv προς 
χρήσίν του. Εύχεται δέ καί τό έν Ά θή ναις δημόσιον, μιμούμενον 
το εν Κων)πόλει, δπως καταλάβη τον βασιλικ ν κήποι.

—  Ί Ι  εορτή τής πεντηκσνταετηρίδο; τής ΜιρέΥλ τοΰ μεγάλου 
Προβιγκιανοΰ ποιητοΰ Φρειδερίκου Μιστράλ, είς τόν Σύλλογον 
Παρνασσόν διεξήχθη μετά μεγάλης έπιτυχίας. Τό πλήθος ήτο 
άπειρον καί ό ένθονοιασμός αύτοΰ εφθασεν είς τό κατακόρυφον. 
Άπηγγέλθη ύπό τοΰ κ. Φύρστ ό eΕλληνικός νμ νος τοΰ φιλέλ- 
Κηνος ποιητοΰ καί ό Ό'άνατος τον Ό'εριστον ύπό τής δεσποι- 
νιδος Κοτοπούλη, έψάλη ή δυωδία τής Μιρέιγ, ή ΙΙιτσουνίττ 
κ. α. 'Ο  κ. Δ . Κακλαμάνος άπήγγελλε τήν βιογραφίαν τοΰ 
ποιητοΰ.

—  Έ ξεδόθη ή καί ύφ' ήμών προαγγελθεΐσα δισεβδομαδιαία 
πολιτική καί σατυρική έφημερίς *Φλόξν.

—  'Η  «Φλόξ» μάς παρουσιάζει καί μίαν προοτοτυπίαν. 'Ο  
έπιθνμών δύναται νά γράψη είς τήν έρωμένην του ή είς τον 
μεθ' ού συναλλάσσεται πληρόνων μία δεκάρα τήν λέξιν. Τό μέσον 
ποΰ παρέχει ή νέα συνάδελφος είναι πολύ εξυπηρετικόν τοΰ κοι
νού. Τί διάβολον μέχρι σήμερον έπιθυμοΰντες νά γράψοομεν εις 
τήν έρωμένην μα;, μίαν επιστολήν δεν εύ ρί σκο  μεν τό μέσον νά 
τής τήν άπ οστείλωμεν. Χάρις είς τήν -< Φλόγα» τώρα θά συν εν
νοώ με θα μετά τής άγαπητής μας καί μέ δποιον άλλον θέλομεν.

—  'Εκτός τοΰ ερωτος, τοΰ θεοΰ τούτου τής γής καί τοΰ ουρα
νόν— τοΰτο τό λέγομεν νπό εχεμύθειαν, δέν πρέπει νά τό μάθη 
ό ονγγραφεύς τής Νίτσας — ή « Φλόξ» εξυπηρετεί μεγάλως καί τό 
εμπόρων. Διά μέσου αύτής δύναται τις νά κάμη παζαρλίκια καί 
εμπορικός πράξεις. Κάποιος κύριος I. Κ. γράφει εί; άλλον κύ
ριον Α. Γ. X . εις Λεμονάδικα: Συνήντησα τίν φίλον, δέν άφί- 
νει οΐιγωτερα* έπιμένει είς τήν τιμήν. 'Απάντησον. 'Ο  κ. I. Κ. 
ητο βέβαιος δτι θά άναγνωσθή ύπό τού Α . Γ. X . Μάλιστα. Ό  
κ. A . I . X . δμως μή έπιθυμών νά πληρώση μίαν δεκάρα δι' 
έκάοτην λέξιν ά π α ν δ ι ά  τοΰ «'Επικαίρου» δωρεάν είς τόν I. Κ. 
βέβαιος ων δτι θά άναγνωσθή ή επιστολή του: Κύριον I. Κ.
Αφοΰ επιμένει εις τήν τιμήν τί νά κάμω μεν ; Κλείσατε ουμφο>- 

νιαν. Μ  αν θ αν ίο διι τά λεμόνια είναι σάπια. Μ'ε χρειάζονται.

Α . Γ . X .



—  'Ο  θίασος Κυβέλη;-Φύρπτ θά άναβιβάση έπί τής σκηνής, 
νέον εργον τον διευθνντον τής < ' Ελλάδος* κ. Σπ. ΓΙοταμιάνου 
νπό τον τίτλον Β ύρω ν. 3Ά ν  κοίνη τις άπό τόν τίτλον και τήν 
ύπόθεσιν, ήτις βασίζεται επί τον γνωστόν έτιειαοδ(ον τον νΑ γ
γλον ποιητοϋ μετα Αθηναίας κόρης, τό εργον δεν θά είναι καλή- 
τερον άπό έκεϊνα, τά όπο^α αναβιβάζονται επί τής οκηνής πρός 
τόν οκοπον τον χρηματισμον

—  'Ο  Αιμίλιος Όλιβιε μέγας ιστοριογράφο; τής β ’ αν (όκραιο- 
ρίας καί υπουργός επί Χαπολέοντος τον Γ  άσθενεϊ οοβαρώς. 
eO Όλιβιε άκόμη δεν έπεράν(οοε τήν ~3Ελενθέραν Αντοκρατο- 
ρίαν» διά τήν όποιαν τελενταίως είργάζετο άκαταπαύστως.

—  ΙΙολν πλήθος πάλιν σννηθροίοθη εις τό παιδίον τον Ά ρεω ς  
οπως ΐδη τήν δευιέραν άννψωοιν τον περίφημου άεροστάτου. 
Και δμως τήν φοράν αντήν τό άερόστατον έδνστρόπησεν, ήρνεΐτο 
νά άνέλ&ιι εις τά νφη και επειδή οί έπιθνμονντες νά τη άννψώ- 
οονν έπέμενον, τό δνστνχες εσκασεν άπό τον καημό ιον. Άλλα 
διατί τό άερόστατον δεν ήθελε νά άνιημωθη; Λέγεται ότι κατά τήν 
πρώτην άννψωοιν είδε τά χάλια τής πόλεως και τά δικά μας, τά 
όποια δεν τω παρέοχον εύάρεοτον έντύπωσιν, ενεκα τοντον λοι
πόν έπροιίμηιε νά σκάση παρά νά τά ξαναδιή άκόμη μίαν φοράν.

—  Εις τόν κ. Λιμαρά<ην άπενεμήθη νπό τί}ς Α . θ .  ΙΤαναγιότη- 
τος ό τίτλος ιον Ρήτορος τής Μ . 3Εκκλησίας. Ή  πραξις αντη 
τής Α . θ .  Πυναγιότητος ήτο δίκαια, πολν δίκαια μάλιστα κατό
πιν τόσων λόγων τονς οποί ον ς έξεφώνησεν ό κ. Λιμαράκης εις 
διαφόρους έπο/άς και έπι διαφόρων βημάτων.

—  3Εκδίδεται είς φυλλάδια δεκαεξασέλιδα μακρόν επικολυρικόν 
ποίημα νπό τον τίτλον «Γ0  θά να το ς τον Μ εγάλου 3Α λ εξά ν
δρου». Ποιητής αύτοΰ είναι ό κ. Γ. Γοργίας και εκδότης του ό 
κ. Α . Βατσίδης. Τά κέρδη τής έκδόσεως θά διατεθούν πρός δφε- 
λος τής Σχολής Γλωσσών.

—  3Επι τη εύκαιρία τών έν Πετρονπό)*ει εορτών εις μνήμην 
τον Γόγολ θά άρχίσωμεν άπό τοϋ επομένου φύλλου δημοσιεύοντες 
εν τών ώραιοτέρ(ον αντον έργων, τόν Μ ανδύαν, κατά μετάφρα- 
σιν διακεκριμένου τής πόλε ώς μα; λογογράφου.

—  3 Εξεδόθησαν τό β '  καί γ ' τεύχος τον λεπτού περιοδικοί) 
«*Η  Ζ ω ή », ήτις διά τής εκλεκτής της νλης διανοίγει νέους κό
σμους τον καλόν είς τούς φιλολογικούς κύκλον ς τής πόλεώς μας. 
'Η  Ζωή, ήτις διά τήν πόλιν μ α ;, τή ; όπο 'α; ή φιλολογία είναι τό-
ον άσημο;, είναι πραγματικόν φιλολογικόν φαινόιιενον, άςίζει δε

νά άναγινώσκεται ύπό δίων άνεςαιρέιως τών λογιών μας.

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α  Κ Α Ι  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α
ΑΡ. 24. Λ Ο Γ Ο  Γ Ρ Ι Φ Ο Σ  

"Ως ί'ιμιους α ΐ! ! ! τε Ρ  Μ 111 εις.
Κ. Σ . Κ . (Ζωγοάφειον).

ΑΡ. 25. Α Ι Ν Ι Γ Μ Α

Είμαι μία γνωστή ί)εά σου όγι δμο)ς ' Ελληνις 
*Α ν μ ’ αναποδογύρισες δνο νότας β ά  Ιδης.

Π ληγωμένος Χ ρυσαετός.

ΑΡ. 2d. Α Ι Ν Ι Γ Μ Α
'Ey, τών Αρχικών στοιχείων ενος επιθέτου, ένός 

δένδρου, ένδς πτηνού, ενός &ηρίου, ένός ορυκτόν, ένός 
μουσικοί οργάνου και ένός απλανούς άστέροος νά απο
τελεί!) η τό όνομα μιας μεγάλης λίμνης.

Δημήτριος Β απ όρης.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  1 8 ο ν  Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ .
ΑΡ. 10. Κεφαλή.
ΑΡ. 20 .  ” Αρτος - “Αρκιος.
ΑΡ. 21. ’Ετων · ’(>.
ΑΡ. 22. Κίικον.
Α Ι >. 23. ' (J ’Επίκαιρος slvai περίφημον περιο

δικόν.
Α Υ Ύ Α Ι:  * Α ρια τείδης Χ α  τζηγεο>ργιάδης (10, 20, 

21, 22). Χαρίλαος 1Ια.~ιακ0)0τα± (10, 20, 23). Φίλιπ

πος I. Ενγενίδης (10, 20, 21). Σωκράτης Χατζή- 
γεωογιάδης (10, 20 , 21, 22). Κ . Σ . Κ . (10, 20, 21, 
22, 23). Παραοκενάς II. Γαλάζιος). (21, 23). Κοντα- 
λιανός (10, 20, 21, 22, 23). ° Αγκωνιά της 10, 20, 21, 
22, 23). ΙΙίνδαρος (20, 23). Λ. Υ. (21, 20). Ε . Τ. 
(10, 20, 21, 22, 23). Ιίονπονλο (21, 23).

Είς τόν  σιδη ροδρομ ικ όν  σ ταθ μ όν  υπήρχε άνηρτημένος πίναξ 
μέ τήν έξής π α ρ α τή ρη σιν .— Α π αγ ορεύ ετα ι τό  καπνίζειν εις 
τό  δημ όσιον .— Κ άπ οιος επιβάτης δμ ω ς  βλεπιυν τόν διευθυν
τήν τοΟ στάθ μ ου  νά  καπνίζη τόν  ήριυτησε γιατί αύτός δέν 
σ υμ μ ορφ ώ νεται μέ τόν  κανονισμόν ;

Κ ’ εκείνος μετά στόμ φ ου  άπ ήντησε.—  Κ αι δέν βλέπεις δτι 
έγ ώ  δέν είμαι δη μ όσιον .. . άλλά διευθυντής τού σταθ μ ού  ;

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Π ληγω μένον Χ ρ υσα ετόν .— Ίό διηγηματάκι σας τό άνεγνώσα- 
μεν μετά προσοχής. 3Εάν ήτο καλήτερα γραμμένον θά έδημοσι- 
εύετο. Στείλατέ μας τίποτε άλλο. Μας άρέοει πολύ ή οννιομία 
οας. Αινίγματα θά δημοσιενθονν.

Κον Α . Ε . Μ άρμαρα. —  3Ελάβομεν τήν επιστολήν σας. " Οσα 
γράφετε είναι σωστά. Περιιιένθ(.ιεν άννπο/ιόνως τό διήγημά σας, τό 
όποιον βέβαια θά είναι τιμή διά τόν «5Επίκαιρον». Περιμένομεν 
και σάς. Καθώς θά άναγνώσετε είς τό παρόν φύλλο» άπεφασίσθη 
ή άλλαγή τοό τίτλου τον Επικαίρου*. Τί νά κάμωμ*ν; Μάς 
έφαγαν τ3 αντιά. Ία σέβη μας δπον δει.

Δ)-δα Μ . Ν . Μ ., Π έραν .—  Τό διήγηιιά σας άνεγνώσθη fιετά 
προσοχής και νπομονής . . . μεγάλης. Αεν θά τό δημοσιενσωμεν 
κα'ι σάς συνιστώμεν φιλικώτατα νά ποάξηιε και σείς τό ίδιον, θ ά  
είναι βέβαια τό πρώτον εργον σας κατόπιν τής λήφεως τον άπολν- 
τηρίου σας άπό τό διδασκαλειον. Τοΰτο τό άποδεικνύονν πολλαΐ, 
άπειροι φράσεις σας, αί όποΐαι έλέγχονσιν άν δχι τι άλλο τουλά
χιστον άπροσεςίαν. ΙΊροχείρως άντιγράφομεν μίαν: 3Εν ω πριν 
άγερώχως διέσχιζε τό ίστιοφόρον τ3 άφρόενια κύματα, ήδη νπο- 
κύπτει άκουσίως νπό τόν ζυγόν αύτών κλνδωνιζόμενον κτλ».
3Ηδύνατο άρά γε καί εκονσίω; νά νποκύψη; 3Εν τούτοις. Ούδεν 
κακόν άμικτον καλού. 3Εάν τό διήγηιιά σας δεν σάς καταιάσση 
μεεαξύ τών διηγηματογράφων μας, σάς κατατάσση δμως μεταξύ 
τών άγαπη τών τον Χρίστον τέκνων. Διόιι τό μακροηκελες διή
γημά σας άπαρτίζειαι άπό μίαν νπόθεσιν, άπό εκατόν ή εκατόν 
πεντήκοντα λέξεις διαφόρσνς καί άπό χιλιάδας Χριστός άνέστη. 
Τό νεώτερόν σας εογον θά είναι εξάπαντος καλήτ ερον ιον παρόν
τος και μερικών άλλων, τά όποια δημοσιεύονται είς έγχωρίαν εφη
μερίδα, άλλά προσέξατε. Μή άναστήνετε τόν Χριστόν άλλη φορά 
πριν τής ώρας τον και μή τόν παρονσιάζετε είς τούς ήρωάς σας 
έν μέσο) πελάγει ή άλλαχον, διόιι τρομάζετε τούς δνστνχεΐς άνα
γνώστας οας.

* Α γκ ω νιά  τη ν , Γαλατά. —  Μάς είχατε λησιιονήσει. 3 Εχάρημεν 
λαβόντες τήν επιστολήν σας μετά τών λύσεων.

Κον Γ. Π . Β ., Γ αλα τά . — 3Ελάβομεν τήν επιστολήν σας και σάς 
αναμένω μεν.

Κον Δ. Β απ όρην, Γ αλα τά .— Αί άσκήσεις σας θά δημοσιευ- 
θονν με τήν σειράν των.

Κον Φιλ. I . Ε υ  , 3Ενταϋ'&'α.— 3Ελάβοιιιεν τήν επιστολήν σας. 
Περιμένομεν άσκήσεις.

---------- ί=Ξΐφι=Ξ--------—
* 0  Σ ύνδεσμ ος τώ ν  κατα στη μα ταρχώ ν Τ υπ ογράφ ω ν προ

κηρύσσει διαγοίνισμίν διά τήν έκτύπωσιν 250 διπλωμάτων, τά 
όποϊα θά δοθώσιν είς τά μέλη αύτον.

Τά σχέδια δέον νά σταλώσιν έντός φακέλον μέχρι τής 1)14 
3Ιουλίου τό άργότερον εις τήν έδραν τοΰ Σννδέσιιου, έν Γαλαια, 
Πεμπτοπάζαρον, Σαατσή Χάν, άριθ. 16.

Οί επιθυμούν τες νά λάβωσι λεπτ ομερείας έπι τον γαλλικόν καί 
τουρκικού κειμένου καί τών σχετικών τύπων τών διπλωμάτων 
τούτων παρακαλοϋΐ'ται δτω ς άποτείνωνται καθ3 εκάοτην Τετάρ
την άπό τής 8  1 )2  ιιέχρις .9 1)2 τή; πρωίας είς τήν έδραν τοΰ 
Συνδέσ/ίίου.

Πίνετε δλοι τόν ελληνικόν ζϋϋ·ον 
Ν I  Ε  Τ Α Ρ

Εκ του Τυπογραφείου Ε. Β * ΣΙΛΕΙΑΔΟΤ και Σας 
Κ ονρσονμ  χάν, άριΌ'μ. 3 .


