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!!Ε Μ ΠΡΟΣ!!
Α'.

θεΓ αύγή γλυκοχαράζει 
Πίστης, δόξας καί τιμής, 
Μέσ” ς τόούράνιο φώςμέκράζει 
Ή  Β α σ ί λ ι σ σ α  της Γης !

Τή ζωή μου αποσφραγίζω, 
Σώμα, σχέψι χαί Ψυχ ή 5 
?Σ τή σημαία σου τ’ αρμενίζω 
Πολιμόκραχτη κραυγή !

'Άφ’ τό γάλα σου νά πίνω 
Κι’ όσα χλειώμέσ’ ’ς τήν καρδιά 
ΣΙ Θεά ’ς τά παραδίνω, 
Κοσμοσώστρα Άευθεριά !

Κι’ άν ή τύχη μέ φιλήση 
Ή  μέ βόλ’ ή μέ σπαθί,
Μέσ’ ’ς τό μνήμάμου θά ς-ήση 
Τ’ ονομά της ή Τιμή !

Σκόρπα γύρω σάλπιγγά μον^ 
Μελωδίαις τ ’ ούρανοΰ, 
Διαλαλεΐτε Τύμπανά μου 
Τήν ΑΤΓΗ τοΰ Ε λληνισμού!

Βρόντα τής Τιμής κανόνι 
Στέφ’ εμάς μέ θειο καπνό, 
Κι’ήμπαλιάσουάςτρέχ’,άςχώντ^ 
Τής Σημαίας μας τόν εχθρό.

Β'.
’Σ τή φωνή Σ’όταν μ ίς  κράζν^, 

‘Ω Βασίλισσα τοΰ Νοΰ,
Ποιος τή δάφνη του άλλάζει 
Μόλα τάστρα τ’ ούρανοΰ ;!

Εινε δόξα μου ή ζωή Σου, 
Ζ ώ ’ς τήν ’ίδια σου πνοή,
Σαν μβΰ λείψη ή Τιμή σου, 
"Ας μοΰ λείψη κ’ ή ζωή !

"Αγριους Βούλγαρους θ'άφήσω 
Νά σοΰ ’γδάρουν τό κορμί\ 
’Ό χ ι!  ΕΜΠΡΟΣ! Θά πολεμήσω  
Γιά τήν ιδία μου Τιμή !

ΤΩ Ε λλάδα μ’ ανδρειωμένη, 
ΙΓ άπλωσες, τό Φώς τοΰ Νοΰ, 
Κ' έθρεψες τήν Οικουμένη 
Μέ τό γάλα τ ’ Ούρανοΰ, 

Ποίεΐν’ αυτοί όπου τό ς·όμα 
Νά σοΰ κλείσουνε τολμοΰν ; 
Γέ\ου ς"άχτη, ουράνιο χώμα, 
Παρά τέτοια νά σέ ίδοΰν !

Σείς ’ς τούςΈ λληνας τολμάτε 
Νά έπιβάλτε σιωπή ·
Σείς τό πόδι σας χτυπάτι 
’Σ τών ήμιθέωνε τή γή  ·, 

Σεις·,... όπίσω! σδςκλοτσοΰμε

Νεκροθάπταις τοΰ Σταυροΰ- 
Μέ τά βόλια σάς μιλοΰμί, 
Μέ τή γλώσσα τοΰ Σϊιαθιοΰ !

Μ όσουςς-όλουςκ’λνμάς δήχτε 
Καί κανόνια καί στρατό,
Ω! ποτέ δέ θά μάς πνιχτέ 

Τό αίσθημά μας τό ιερό !
Σκόρπα γύρω σάλπιγγά μου 

Άρμονίαις τ ’ ούρανοΰ,
Διαλαλεΐτε Τύμπανά μου 
Τήν ΑΤΓΗ τον Έλληνιβμοΰ !

Γ'.

’Σ τών πατέρων μας τούς πόθους 
“Αν φανοΰμ’ έμεϊς δειλοί 
Θά μάς πή · κόσμος νόθους 
Βελεσόπιστη φυλή !

Αίμα Ε λληνικό 4ν έχης 
Καί πβυλιοΰ καρδιά άν κλής, 
Αεονταρίζεσαι καί τρέχεις 
’Σ τόν αγώνα τής Τιμής !

Ναν ηλάμψιςτοΰ ^αυροΰμας 
Μέσ’ ’ς τό αΐμα βουτηχτή,
Καί τό σώμα τ’ άΒελφοΰ μας 
Μέ κομμένη κεφαλή,



KTSEAH

Ποι,ά καρδιά δέ ξεσπαθώνει 
’Μπρος τα βάρβαρα κορμιά } 
Πάντα ή λύσσα θά φουσκώνη 
Καί παντοϋ θ’ άκοϋς «φωτιά» 

Μέσ’ ’ς τό αίμα ή δίψ’ αυξάνει 
Καί δέ βρίσκει χορτασμό· 
Ποιος τολμάνάκράξη β φθάνει!* 
Μέσ’ ’ςτδ  ’ΜΠΡΟΣ τό μανιακός 

Δέν πεθαίν', οποίος πεθαίνει 
Μέσ ”ς της ^άχης τή σφαγή, 
Έαναζή ’ς τήν Οικουμένη 
Κι’ έχει τάφ’ δλη τή γη  !

Ή  σημαία σάν κυματίζη 
’Σ τό κοπάδι τοϋ Χρίστου, 
Ποιος γιά τ’αύριοτου φρβντίζει 
’Μ προς’ςτή  δόξα τοϋ 'τ’αυροϋ-, 

Βρόντα της τιμής κανόνι 
Στέφ’ εμάς μέ θείο καπνό 
Κ’ή μπαλιάσ’άς τρέχ’,άς χώνη, 
Τής πατρίδας τόν εχθρό.

W

Τό ’ξωκκλήσι καμπανίζει,
Τό χωριό του προσκαλεΐ,
Κι’ ό καθένας γονατίζει 
Γιά νά πάρη τήν ευχή.

Γέροι, νειοί ανδρειωμένοι, 
Γρηαίς, κοράσια καί παιδιά, 
ΓΌ λ ’ έκεΐ σφιχτοπιασμένοι 
Συχναλλάζουνε φιλιά.

Ό  Εφημέριος, νάίπροβαίνεί 
’Σ τή μεσόθυρα ’μπροστά, 
Τούς’βλογά καί τούς γλυκαίνει 
Με τήν Αγια Κοινωνιά !

Δέτε ! τώρα γονατίζει 
Τοϋ Χριττοΰ ό έκλεκτος,
Τή σημαία ξετυλίζει 
Καί φωνάζει....κΤέκνα, εμπρός 

’Σ τό <Ταυρό της όρκισθήτε, 
Κ ι’ όπου ή δόξα σας καλεΐ 
Ή  νικεΐστ’ ή νικηθητε 
’Κόνισμά σας νάν’ αύτή!»

Νά! οίβοσκοί’ςτάπρόβατάτους 
'Ρίχνουνε στερνή ματιά, 
Χαίρετοδνε τά σπαρτά τους 
Καί πετανε ’ς τή φωτιά !

Κύττα βλέμμαίΚύττα 3ημα! 
ΙΙοϊός, ά ποιος θ’ άντισταθή · 
Κάθε πάτημα καί μνήμα,
Κάθε βλέμμα κι’ αστραπή!—

Πώς·,χλωμιάς·ε;...σάς τραβάει 
Τοϋ ’σπίτιοϋ σας ή κραυγή·,—  
α’Ά χ !  τό πλοίο δέ μάς χωράει 
Καί θά πάμεποιό στερνοί! » 

Σκόρπα γύρω σάλπιγγά μου 
Μελωδίαις τούρανοϋ 
Διαλαλεΐτε τύμπανά μου 
Τήν Αύγή τοϋ Έ λληνισμοϋ !

Ε'.

Μακεδόνες, σηκωθήτε ! 
Ήπειρώτες, Θεσσαλοί 
Μέ τά δπλ’ άποκριθήτε 
’Σ τήν φωνή ποϋ σάς καλεΐ !

ανδρεία, ’ματοβαμμένη, 
Ποιά της γης άλλη μεριά, 
Κρήτη μ ’, έχει πληρωμένη 
Σάν έσέ τή Άευθεριά}

Πρώτ’ άς φέξη τό σπαθί σου 
Μέσ”ς ταίς άγιαις σου πληγαίς, 
Κι’ άς ήχήση ή βροντή σου 
’Σ τών ηρώων μας ταίς σκιαίς!

«'Ω τρακόσιοι, σηκωθήτε 
»Καί ’ξανάλθετε ’ς εμάς,
»Τά παιδιά σας θένάίδήτε 
»Πόσο 'μοιάζουνε μέ σάς ! » 

ΙΙάρ’τή ς'άχτητ”Αρκαδιοϋσου> 
Χτύπα, τρόμαξε, τή γή·
Νά ή φωνή τοϋ κανονιοϋ σου 
«Ή τή  νίκ’ ήτή θανή ! » 

Μέσ” ς τή φλόγα βουτημένη, 
’Σ τήν έκρηχτική φωτιά,
Θά σέ σφίξ^ ’ματωμένη 
Τής μητρός σου ή αγκαλιά !

Κι’άν δέ σβύση τό Φ ε γ γ ά ρ ι  
Ή  Σημαία τοϋ Σταυροϋ,| 
Γένου θείο προσκυνητάρι 
Γένου μνήμα τοϋ Χριστοϋ !

Μή ζητάς βοήθεια ξένη 
Ά φ ’ τή Δύσι τή σκληρή}
Είνε τόσο παγωμένη 
Ή  καρδιά της, ποϋ μπορεί 

ΤόαΙμασουνάπιή γ ιάγάλα , 
Σάν τό αίμα τ' Άρκαδιοϋ... 

Μή’ςτή  γρηάτουςτή ΔΑΣΚΑΛΑ 
Δέ φανήκανε Ζουλού ;

Βρόντα τής τιμής κανόνι 
Στέφ’ έμάς μέ θεΐο καπνό 
Κι η μπαλιά σ' άς τρέχ’,άς χώνη 
Τή; σημαίας υας τόν εχθρό.

ΣΤ',

Φθάν’ ή δόξα ή κληρονόμα' 
’Σ τοϋ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ μας τή γή  
Μέ τοϋ κανονιοϋ τό στόμα 
Νέα σελίδα θά γραφτή !

Νέα ονόματα θά γράψη 
Τοϋ Κανάρη ό δαυλός,
Νέα μνήματα θά σκάψη 
Τοϋ ’Ανδρούτσ’ ό ξυπνημός !

Δέν πεθάναν’ οι Σουλτώταις 
Καί τοϋ Πίνδου οι Αητοί,
Ζοϋν τά Αιάκουρ α,οί Σπετσιώταις 
'Ύδρ’, ’Ανάπλι ακόμα ζή  !

Κι’ έχει Μάρκους,Καραΐσκάδες 
Μ ε σ ο λ ό γ γ ι καί Ψαρρά·
Καί θά ξανακάψ’ άρμάδαις 
Καί μισόχριστη σπορά !

Δυνατοί! Ά φ οΰ’ς τή γή  μας 
Ά γρ ιο ς  Βούλγαρος πατεΐ, 
Ξαναγράφει το σπαθί μας 
Τή ΣΤΝΘΗΚΗ ποϋ σ ίς  σβεΐ !

Φθάνουν πλέον τά ταξίματα 
Κι’ οί πικροί σας έμπαιγμοί 
Άφοϋ Σείς μάς θέλτε θύματα 
Έ νας άπό μάς δέν ζή !

Θάν’ ό θάνατος τιμή μας !
Ή  μ ε γ ά λ η  σ α ς ’ν τ ρ ο π ή  
Θάνε δόξα  ’ς  τ ή ν  τ α φ ή  μ α ς ! 
Ά ν  ή  Ε λ λ ά δ α  ν ικ η θ ή  

Τί 0ά χ ά σ η  ·, Τ η  λ ο υ ρ ίδ α
Ποϋ τής δώστε ;  δέν άρκεΐ
’Σ τή σκιά τοϋ Λεωνίδα....
Στάχτ’ άς γείνηκι’άς χαθή !

Σβεΐ! Μά ή δόξα της δέ σβιέται! 
Κι άν εύροϋμ’ άφανισμό 
Ώ  ! τό κρΐμά σας θά κλαΐτε 
’Σ τής Έλλάδκς τό χαμό !

ΟΛΟΙ ΕΜ ΠΡΟΣ!ΚαίσεΐςΔυνάς-αι,
Αν ή Έ λλάδ’ άφανιστή,

Μέ τή ς-άχτη της σκεπάστε 
Τ ή ; Ευρώπης τήν τιμή !

Αφοϋ Σεΐ; μά; διαλαλεΐτε 
«Κούφους,άνανδρους,μικρούς,» 
Ή  μ ε γ ά λ ο υ ς  θά μά; ’δήτε 
Ή  α θ ά ν α τ ο υ ς  ν ε κ ρ ο ύ ς !

I. Γ, Γ.
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ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΟΡΟΖΙΝΗΣ

Φραγκίσκος Μοροζίνης (1) ύπήρξεν 
εΐζ τών μιγαλειτέρων κατακτητών τοϋ 
αίώνός του. Τό ένδοξον όνομα τοΰ 

κατακτητοϋ τούτου είναι είσέτι δημοτικόν 
έν ‘Ενετία. Έγεννήθη τό 1618 έκ γονέων 
εύγενοΰς καταγωγής, καταταχθοίς δ’ είς τόν 
στρατόν δτε άκόμη ήτο νεανίας, διεχρίθη 
μετά εϊκοσιν έτη έν τή καταδιώξει τών πει
ρατών, οϊτινες κατά τόν χρόνον έκεΐνον ήσαν 
κύριοι τοΰ Α ρχιπελάγους. Είς τό 27ον έτος 
ττς ηλικίας του ό Φραγκίσκος Μοροζίνης 
διωρίσθη διοικητής γαλέρας, μετά παρέλευ- 
<jtv δέ τριών έτών τό 1648 καταδιώξας διά 
τοϋ στόλου αύτοΰ τά δθωμκνικά πλοΐα, ή -  
νάγκασεν αύτά νά έγκαταλείψωσι τά ΰδατα 
τής Κανδίας. "Ενεκα τούτου ή δημοκρατία εύ- 
γνωμονοϋσα τόν διώρισε γενικόν Αρχι
στράτηγον τών γαλερών.

Έ κτοτε προΐστατο πάντων τών τελευταί
ων πολέμων, βυς ή Ένετία έκαμε κατά τών 
Τούρκων, άποδείξας τοΐς έχθροΐς τής εύ- 
γενείας πόσον ύπήρξεν Ισχυρές ό βραχίων 
τής Δημοκρατίας* ό λέων τοΰ Ά γιου  Μάρ
κου έβρυχήθη μετ’ αύτοΰ έν τή Α νατολή, 
προξενήσας φόβον καί τρόμον, ώς συνέβη 
έν τή έπο'/ή τοΰ Σεβαστιανού Βενιέρη καί 
τοΰ Άνδρέου Δανδόλβυ, οίτινες διώκουν τούς 
Ορικμβεύοντας στόλους.

Ό  Μοροζίνης διά τών έπιτηδείων σχε
δίων καί κινήσεών του συνετέλεσεν μεγάλως 
είς τήν νίκην, ήν οί Ε νετοί ήραντο τό 1650  
πολεμοΰντες κατά τών Τούρκων πλησίον τής 
νήσου Νάξου.

Ή  δόξα ήν απέκτησε κατά τήν άξιομνη- 
μόν'έυτον έκείνην ήμέραν ό Φραγκίσκος 
Μοροζίνης, τώ παρεχώρησε καί τόν τίτλον

(V) Πρβς τιμήν τοϋ μεγίιλου κατακτητοΰ της 
Πελοποννησου Φραγκίσκου Μοροζίνη Ιναυπηγήθη νέον 
ιταλικόν 3·(>}ρηκτόν, δμοιον ποος την γαλέραν (Ba- 
etarda) αύτοΰ εί; το όποιον έδωσαν το  δνορά του. 
Το 3-ωρηκτόν τοϋτο καθειλκύσθη τη 30 τοΰ παρελ
θόντος Ιουλίου έν Βενετία, εις την καθέλκυσιν τοΰ ό 
ποίου παρευρέβη δ βασιλεύς καί ή βασίλισσα της Ι 
ταλίας, άπασα δέ ή πόλις κατά τήν ήμέραν εκείνην 
ούσα κατασημαωτόληςΌ» έτέλει άληδη πανηγυριν. 
Σημ. Μεταφρ.

τοΰ γενικοΰ Αρχιστρατήγου τής Ένετικής 
δυνάμεως. Κατά τό αυτό δέ έτος έγένετο κύ
ριος τοΰτουρκικοΰ στόλου, Ις-ις ήτο πλήρης 
τροφών καί πολεμοφοδίων, το δέ 1654 άπο- 
βιβασθείς είς τήν νήσον Αίγιναν συνέλαβε 
13 έχθρικά πλοΐα καί κατέκτησε διαφόρους 
πόλεις κειμένας εΙ< τά παράλια τής Π ελο- 
ποννήσου. Κατά τό 1656 γενόμενος διοι
κητής τής Κανδίας κατεδίωξε καί διεσκόρ- 
πισε τόν τουρκικόν στόλον, καταστήσας τήν 
ήμέραν έκείνην φοβερώτερον τόν αγώνα μετα- 
|ύ  τής Δημοκρατίας καί τών Τούρκων. Ό  μέ- 
γα ς βεζύρης Κρόπολι αίσχυνόμενος δια τάς 
συνεχείς συμφοράς, άς ύφίστατο ή ήμισέλη- 
νος, έξήλθε τής Κωνσταντινουπόλεως μετά 
στόλου ίσχυροΰ, μεθ’ ού συγχρουσθείς αί- 
φνιδίως ό ένετικός στόλος ύπό τοΰ Μοτσε- 
νίγου τότε διοικούμενος κατεστράφη έντε- 
λώς. Κατά τήν ναυμαχίαν έκείνην ό Μοτσε- 
νΐγος έφονεύθη, ό δέ Μοροζίνης διεδέχθη αυ
τόν ώς αρχιστράτηγος. Τό 1658 κατέλαβε 
νήσον τινά τοϋ Αιγαίου, ούσαν εις τάς χεΐ- 
ρας τών Τούρκων καί ήτοιμάζετο ν« έξακο- 
λουθήση τήν οδόν τών κατακτήσεων, ότ’ αί- 
φνιδίως τρομερά ένσκήψασα καταιγίς έθραυ- 
σε καί διεσκόρπισε πολλά τών πλοίων του.

Ματαίως τό 1660 άπεπειράθη νά κυριεύση 
τήν Κανέην κατεχομένην ύπό τών Τούρκων 
αί δυνάμεις τάς οποίας είχεν άποϊτείλει, 
δηως έπέλθωσι κατ’ α ΐτής, περιεκυκλώθησαν 
καί έτράπησαν είς φυγήν πριν ή δυνηθώσι 
νά λάβωσι θέσιν τινά. Ό  Μοροζίνης κατη
γόρησε διά τήν συμφοράν ταύτην τόν έπι- 
μελητήν Αντώνιον Βάρβαρον καί ένήγαγεν 
αύτόν ένώπιον τοΰ πολεμικοΰ συμβουλίου, 
δπερ τόν κατεδίκασεν είς θάνατον. Ά λ λ  ό 
Βάρβαρος μετ’ όλίγον έκλήθη είς Ένετίαν 
βπό τοΰ έκεΐσε δικαστηρίου δπερ άπέλυσεν 
αύτόν, ό δέ Μοροζίνης είς δν ήτο δυνατόν 
νά άποδοκιμάση τήν υπερβολικήν αύστηρό- 
τητα* ήν έδειξε προς τον Βάρβαρον, έπανε- 
κλήθη τό 1661. Μετά τινα έτη ό μέγας βε
ζύρης Κρόπολι έθεσε τήν έδραν αύτοΰ είς 
Κανδίαν, είς ενα τών άσφαλεστέρων προ
μαχώνων τοΰ Χριστιανισμού. Ή  έδρα αΰτη 
εϊνε ή μάλλον αξιομνημόνευτος έξ όσων ή 
ιστορία άναφέρει· ό Μοροζίνης πεμφθείς τό 
1667 όπως κυριεύση τό μέρος έκεΐνο, κατώρ- 
θωσεν ένδιαστήματι είκοσιοκτώ μηνών νά έπι- 
φέρη πολλάς καταστροφάς είς τήν έχθρικήν



δύναμιν. Ή  διήγησις τών κατωρθωμάτων του 
διασήμου πολεμιστο» έξήγειρε τόν Θαυμα
σμόν της Ευρώπης, ά λλ’ ούδείς ομως έκ 
τών άνδρών αυτής έσκέφθη ή μάλλον έτόλ- 
μησε νά τόν βοηθήση Ό  Μοροζίνης όμως 
καίτοι πληγωθείς δέν άνεκούφισε τήν επι
θυμίαν του· έγκαταλειφθείς άφ’ ένός Οπό 
τών συμμάχων, άφ’ετέρου δε άποδεκατισθει- 
σών τών δύνάμεών του ϋπό τοϋ έχθροϋ—4ς·ις 
καί ισχυρότερος κατά τόν αριθμόν ήτο καί 
εφόδια πολλά έκέκτητο—ό Μοροζίνης άπέ- 
σχε τοϋ νά προσβάλη τούς Τούρκους, οίτι- 
νες ήσαν ήδη κύριοι ένός μέρους τών τειχών. 
Ό  μέγας βιζύρης πλήρης σεβασμοϋ προς 
τόν Μοροζίνην παρεχώρησεν αύτώ τάς μάλ
λον άζιοτίμους συνθήκας, δωρήσας πρός τού- 
τοις τή φρουρά τέσσαρα όρειχάλκινα τηλε
βόλα. .Πρέπει όμως νά όμολογήσωμεν ότι οί 
Τοΰρκοι είχον άπωλέσει κατά τόν έν Καν 
δία πόλεμον 200 χιλιάδων άνδρών( ένώ ·ί 
Ενετοί δέν άπώλεσαν ·ίμή 30 . Έπιστρέψας 
είς ‘Ενετίαν ό Μοροζίνης κατηγορήθη ύπό 
τοΰ Μεγάλου συμβουλίου, διότι άνευ τής 
συγκαταθέσ«ως τής συγκλήτου έσϋνθηκολό- 
γησε μετά τοϋ Κρόπολι. Ό  ήρως έφυλακί- 
σθη, ό δέ λαός, είς όν παρουσιάσθη ώς προ
δότης, άπεφάσισ^ νά ζητήση τήν κεφαλήν 
του. Α λ λ ά  φωνή τις άληθοΰς ϊΐατριώτουΓ 
φωνή πλήρης θάρρους, κατώρθωσε νά πείση 
τό Μέγα Συμβούλιον νά άθωώση τόν Μορο
ζίνην.

Γ/Οτε δέ πάλιν ό πόλεμος ήρξατο τό 1684  
ό αρχιστράτηγος άνεχώρησεν έξ Έ νιτίας τόν 
Ίβύλιβν μήνα, όπως Λολιορκήση -τήν Santa  
Maura, ήν έκυρίευσεν έν διαστήματι 16 ή- 
μερών. Κατόπιν είσέβαλεν είς τήν Πελοπόν
νησον ένθα έκυρίευσε δύο έπαρχίας· όπως 
δ’ άσφαλίση τοιαύτην έπωφελεστάτην κατά
κτησα# μετέφερε τόν πόλεμον έν ταΐς πλη
σίον έπαρχίαις άς έντός ολίγου έςεπόρθησεν. 
Ένώ δέ οί Ενετοί έπολιόρκουν τάς ’Αθήνας, 
βόμβα πεσοϋσα έπί τοϋ Παρθενώνος μετέβα- 
λεν αυτόν σχεδόν είς έρείπια καί τό λαμπρόν 
έκεΐνο οικοδόμημα όπερ τοσοϋτον έλάμπρυνε 
τάς ’Αθήνας, έπεσε θϋμα τής βαρβαρότητας 
τών Τούρκων. 'Π ‘Ενετία κατά τήν περί- 
στασιν έκείνην έδΐίχθη ευγνώμων πρός τόν 
μέγαν άνδρα, όιτις διά τών αλλεπαλλήλων 
νικών του τοσοϋτον ηύςησε τήν γοητείαν τής 
Δημοκρατίας.

Ή  προτομή του έτε^η έντινί αίΌούση feu

   ---

Δοϋκικοϋ ’Ανακτόρου μέτήν εξής έπιγραφή·/: 
«Τω Φραγκίσκο. Μοροζινη

TQ ΠΕΛΟΠΟΝΜΙ2ΙΑΚΩ, ΖΩΝΤ02 ΑΥΤΟ Τ. 5?
Μετά βραχύτατον χρονικόν διάστημά τό 

1688 Ιιεδέχθη τόν Mareanto G iustinian, έν 
τώ άξιώματιτοϋ δόγητος, ή δέ φωνήτοδλαοϋ 
τόν υπέδειξε πρός έκλογήν είς τήν Σύγ
κλητον.

Ο Μοροζίνης άνελθών είς τόν κολο^ώνα 
ΐώ ν4 τιμών καί τής δόξη; ήναγκάσθη βραδύ— 
τερον ενεκεν τής άουνάτου κράσεώς του νά 
έγκαταλείψη είς τόν Κορνάρον την διεύθυν- 
σΐν τής πολιορκίας τοϋ Νεγ ρεπό ντε-, αύτός δ’ 
έίιανήλθεν εις Βενετίαν τό 1689· τό δ’ έπιον 
έτος έλαβεν έκ τών χειρών απεσταλμένου 
περικεφαλαίαν καί σπάθην, ήν ό πάπας ’Α
λέξανδρος ό 8ος τώ προσέφερεν ώς ιδιαί
τερον δείγμα τής πρός αυτόν έκτιμήσεώς του.

Έν τούτοις βραούτερον ή. εμπειρία 'καί ή 
ίκανότης του έποίει βαθεΐαν αίσθησιν παρά 
τώ ‘Ενετικώ στρατώ, όστις ύφίστατο δυσανα^ 
πλήρωτον απώλειαν. Νέον ψήφισμα τής Συγ
κλήτου έξέλεξεν αυτόν δια τετάρτην φοράν 
αρχιστράτηγον, έκεϊνος I ’ άνεχώρησε τόν 
Μάϊον τοϋ 1695 οδηγών τόν στόλον τής 
Δημοκρατίας είς τό ’Αρχιπέλαγος.

Οί Τοϋρκοι άποφεύγοντεςπαντί σθένει τήν 
■Κροσέγγισιν αύτών πρές τόν ένετικόν ς-όλον 
καθίστων αδύνατον πάσαν σύγκρουσιν. Κατά 
τάς άρχάς τοϋ Δεκεμβρίου ό Μοροζίνης κα
τέπλευσε μετά τοϋ στόλου αύτοϋ είς τόν 
έν 'Ρουμανία λιμένα τής Ναύπλίας όπως άνα- 
παυθή, ά λλ ’ ένταϋθα έτελείωσε τού; κόπους 
του ό μέγας έκεΐνος κατακτηι^ς, άποθανών 
τή 6 Ίανουαρίου τοϋ 1694  έν ηλικία 76  
έτών.

Τό σώμά του ταριχευόέν μετεφέρθη είς  
Ένετίαν, καί μετά μεγάλου σεβασμοϋ ένετα- 
φιάσθη έν τή έκκλησία τοϋ Α γίου  Στεφάνου.

(έκ τοΰ ιταλικού)
2ΤΤΛ. Δ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ,

- — ——  -

ΑΙ ΜΕΤΑΜΕΑΕΙΑΙ
διήγημα 

(συνέχεια· καί τέλο:}

ναί ! ύπάρχοικκν όνειρα. . . άλλ’ άδιάφοίόν, 
έκεΐνο οπεο μέ φοβίζει είναι ότι σ·; εΐδον εΐ; τον ύπ'Λν

s . i .    —-------- — — -

μου μεταβλτ,Οέντα εϊς πτηνόν δραπετέΰσαν έκ τής 
αγκάλης μου καί σπεΐρον μαργαρίτας έπί ΐή ς  κεφά
λι,; μου ενώ άνεχώρει;· καί τα  μαργαριτάρια σημαί
νουν δάκρυα Γεώργιε ! .  . ί . .

Ό  Γεώργιο; ώχρίασεν άλλα μετά προσποιοϋμένου 
μειδιάματος άπεκρίθη—χ ά !  χ ά  χ ά  ! χ ά  ! σπμαίνουσι J
δάκίυα ; ί ,  καί τ ί  με τούτο φοβείσαι μη ά~ο- 
Οάνω ;

— "Ω, δ / ι  άπεκρίθή έκείνή—άλλα δραπέτευσι; 
πττ,νοΟ στιιαίνει ουντ,ν ! .  . . στ,μαίνει άτϊώλειαν εύτυ- 
/  ία;. Τϊ,ν φοράν ταυτην ό Γεώργιο; συνεταραχθτί,άλλ 
έννοτ,σα; εγκαίρως ττ,ν 5έσιν του και ττ,ν ταραχήν 
του έμειόίασε και πάλιν λεγω ν

— Καϊ ομω; δέν σε έπίς-ευον τοσοϋτον προληπτικήν 
Ίοίάννά;

— ’Εν τούτοι; προαισθάνομαι δτι φοβερά τ ι;  δυσ
τυχία  μέ έπαπειλέϊ !

— Είσαι παιδίον, τ'(ι είπεν ό Γεώργιο; μειδιών και 
έναγκαλιζόμενο; αυτήν ΐνα άφαιρέση πάσαν υπόνοιαν 
αύτη;, καίτοί ένδομύχω; έπίίευεν δτι ή σύζυγό; του 
πράγματι ώνειρεύθη τό παράδοξον έκεΐνο δνειρον,

Ώ  άθωότη;, αίωνίω; λοιπόν 3·ά είσαι δειλή, αίω- 
νίω; 5 ί  τρέμη; ενώπιον τη ; κακία; ‘

Ή  δειλή ’Ιωάννα έσιώπησεν !
Δηλαδη έκλείσΟησαν τά  χείλη τ ή ; καί ήνίωχθη ά

βυσσο; έν τη καρδία τη ;.
Ή  πάλη ·ίδη δέν ε’ϊναι πάλη μεταςύ σ κ ι ά ;  ν ε

κ ρ ο ύ  σ υ ζ ύ γ ο υ  καί  ό ί κ ο  ^ έ ν ε ι α κ ο ϋ  
φίλου, άλλα πάλη μεταξύ δύο καρδιών, τ?,; μεν 
έ/ούση; κεκτημένα δικαιώματα έπί τοϋ Γεωργίου άλ
λα καί μη δυναμένη; νά διεκδίκηση αύτα, τη ; όε πο- 
Οούση; την πραγματοποίησιν τών ερωτικών αύτη; 
πόθων, ονείρων καί έλπίδων, έχούση; δέ ίπερ αύτη; 
τά  3έλγητρα τη ; καλλονή; καί τη ; νεοτητο; και το 
επικίνδυνον δέλεαρ τών 300 χιλιάδων φράγκων τη ;, 
όπλα ών την ίσχύν έφοβηθη ή 'Ιωάννα.

Έ ν τη απελπισία τη ; ή δύς-ηνο; σύζυγό;, έγραψεν 
ολίγα; λέξει; προ; τ>,ν Εύγενείαν Χλώοου έν άγνοια 
τοΰ συζύγου τη ; δπω; γνω^οποίηση αύτνί οτι ήτο 
σύζυγο; τοϋ Γεωργίου προ τριετία;, άφ έτερου δέ 
νά ί»ποδεί'/) πλαγίου; τη τολμηρά νεάνιίι, δτι ό προ; 
τ6ν σύζυγόν τη ; αθέμιτο; έ'ρω; τ η ; τη ητο γνω^ο;.

Την επιβολήν ταύτην διηύΟυνε ταχυδρομικώ; προ; 
αύτην κολακευόμενη ϋπό τα ; ελπί^ο; οτι 3α  προ- 
ελάμβανε τό κακόν.

Έ ν τώ  δια«τημαΐι τούτω τοσαύτην ψυχρότητα ε- 
δειξεν ό ΓεώίΫΐο; ποό; τήν Ιω άνναν, τοσοϋτον άπε- 
φεύγε την παρουσίαν τη ;, τοσοϋτον άπεσχε πάση; 
προ; αύτήν συζυγική; θω πεία;, ώ7- η Ιωαννα έπι- 

δτι δχι μόνον ό σύζυγο; τη ; άπέ^εχθη ,.λ;ον

τον μιαοόν ε κ ε ί ν η ;  έρωτα, άλλα καί δτι έμίσει 
τδη  τήν πάρουσίαν τη ;.

'Τπάρχουσι ς·ιγμαί καθ’ ά ; ό νους καί οΐ οφθαλ
μοί σκοτίζονται διά μ ια;, ή δέ ψυχή σύμπασα άνα- 
πηδα  όομητικώς οίωνεί Οπακούουσα είς τήν νικητήρι- 
ον τών παθών φο«ήν.

Καί ή ’Ιωάννα διέγνωσε μίαν τοιαύτην τινά Γίγμήν 
εκ τοϋ βλέμματος τοϋ συζύγου της, βλέμματος δπερ 
ήγγιΓε, δπερ έδακνεν, ουτω; είπεΐν, αύτήν.

ΐό τ ε  κατά πρώτην φοράν άπό τοϋ θανάτου τοϋ 
πρώτου συζύγου τη ; ήνεωςε μικρόν κιβώτιον καί έςή- 
γαγέ τήν φωτογραφίαν τοΰ Άλεςάνδρου τη ; κατα- 
φιλήσασα αύτήν. Τότε κατά πρώτον μετεμελήθη διότι 
συνήψε δεύτερον γάμον καί ήσθάνθη τού; έλέγχους 
της συνειδήσεως τύπτοντας τήν καρδίαν της, διότι καί 
αΰτη παρεβίασεν δρκον, δν ποτε έδοικεν είς τόν άτυχή  
σύζυγόν της, δ τ ι  ο υ δ έ π ο τ ε  μ ε τ ’ ά λ λ ο υ  
5  ά σ υ ν έ δ ε ε  τήν τύχην της. Τότε τρχισε νά 
παραβάλλη άμφοτέρου; τούς συζύγους της καί νά έννοη 
τήν πλάνηντης. Ά λ λ λ ’ ήτο άογά πλέον καί άν έν τώ  
αδη ο ύ κ ες - ^  μ ε τ ά ν ο ι α  πολύ περισσότερον έν 
τώ  γάμω δέν δύναται νά ύπάρςη τοιαύτη.

Ήμέραν τινά έςυπνήσασα ή ’Ιωάννα δέν »ΰρε τόν 
σύζυγόν της έν τ?ί κλίνη τβυ, ούδέν δμως ύποπτευθεΐ- 
σα διήλθεν έν ηρεμία τάς ώρας της. Περί τήν δεκά- 
την πορευθεΐσα είς τό κομμωτήριόν της έύρεν έπ ’ αύ- 
τοϋ τήν έξης βραχεΐαν έπις*ολήν:

ιι’Ιω ά ν ν α !
’Αναχωρώ διά παντός* μη 2-έλήσης νά μάθ/ις τά  

αίτια άτινα με ώθησαν είς τό διάβημα τοΰ το, είναι 
π ικ 3α ί^οοία, ής ή διήγησι; 2-ά σέ έλύπει· τοΰτο μόνον 
σοίλέγω δτι ή ανθρώπινο; καρδία είναι άβυσσο;· έ- 
πλανήθημεν άμφότεροι, τό δνειρόν σου έπηλήθευσεν. 
Λησμόνησαν με καί ζήθι.

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ^ »

Αί τρέμουσαι χεΐρές της δέν ήδυνήθησαν νά κρα- 
τήσωσι τήν επιτολήν καί έπ»σεν έπί τοΰ έδάφους.

'Υπερήφανος ώς άρχαία 3εότης, γλυκεία ώς Μήτηρ, 
άπήλθε τοΰ δωματίου έκείνου, κατόπιν έξαγαγοϋσα 
τήν φωτογραφίαν τοΰ ’Αλεξάνδρου αύτής ένκπεθεσεν 
έπ ’ αύτής φίλημα εΰηχον ώς ήχον άηδόνος άνεζειτη- 
λον, ώς άπόφασιν πεπρωμένου.

Γ ’-

Μ ετ’ ολίγα; ήμερα; ή ιω άννα ένδυθείσα πενΟιμον 
ς-ολήν έπορεύΌη εί; τό Νέκροταφέϊον καί έναπείίεσεν 
έτ:1 του τάφου του έτΰΐ τρία  κ χ ι ττλεον εττ, Xt^ jaovt.- 
θέντο; (ΐυζυ^ου της <τέ?χνον εκ, πολυτίμων α,νΟεων,
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< Ό  έπις-άτης άναμνησθείς τών καθημερινών αύτης 
επισκέψεων μή γνωρίζων δέ ότι συνήλθεν είς δεύτερον 
γάμον καί βλέπων αύτήν μέ τά  πένθιμα έτι ένδύματα 
ένόμισεν δτι κατά το χρονικόν τοΰτο διάβημα άπουσία- 
ζεν είς ξένην γ·?,ν καί τη είπε:

— Καλώς τλθατε, Κυρία, καλώς ήλθατε. Τί περί
εργος σύμπτωσις. Βλέπετε! σήμερον έκαθάρισα τήν 
μικράν έκείνην ροδιάν, τήν οποίαν πρό τόσου καιροϋ έ- 
φυτεύσατε είς τό αγαπητόν τοΰ τάφου έκείνου ^ώμα. 
Τί περίεργος σύμπτωσις· καί τό έσκεπτόμην αύτό 
καί έλεγα « ά ! είναι αδύνατον ή Κυρία 3 ά  άνεχώρη- 
σε· ποιος ήξεύρει ποΰ εύρίσκεται .’«Σήμερον ήλθατε Κυ-

ρ ία ;
— Ναι καλέ μου άνθρωπε καί αΰριον πάλιν ανα

χωρώ. Καί έδωκεν αύτώ άργυροϋν τ ι νόμισμα. Τω όντι 
τήν έπαύριον ή Ιωάννα άνεχώρησεν· ούδείς δέ έμαθε 
ποΰ ϊύρίσκεται : Έπιςήθειος όμως φίλη της διαβεβαιοΐ 
δτι έκλείσθη έν τινι Μονας·ηρίω ύπό τό δνομα « ’Α
δελφή ’Ιωάννα?? τά  δέ κτήματα αυτής παρεχώρησεν 
είς τό Όρφανοτροφεΐον.

Ό  Γεώργιος άφιχθείς εις ’Ιταλίαν καί ζητήσας 
την φίλην Εύγένείαν, τόν άγγελον αύτόν, δι’ 2ν έγ* 
κατέλειψε τήν συζυγικήν ς·έγην, έμαθεν δτι πρό δύο 
ημερών είχε συζευχθη μετά τίνος αξιωματικού τοΰ 
Ιταλικοΰ ς-ρατοΰ, δς-ις ήράτο αυτής έμμανώς. Το γε
γονός τόν έτάραξε, περιήλθεν είς τό έσχατον σημείο ν 
της απελπισίας του, δέν περιέμενεν δτι τοιαύτην τ ι-  
νά λύσιν 3 ά  είχε τό άνόσιον δράμα δπερ άνέλαβε νά 
παίξη.!

“Ηδη είς τήν έπις-ολήν έκείνην τής Εύγενείας δέν 
διέβλεπεν άλλο είμή καθαρόν έμπαιγμόν, ή δέ 5εία 
Πρόνοια ή τοσοΰτον μυτηριωδώς ΰφαίνουσα τόν ίς·ον 
της ανθρώπινης τύχης δέν έφώτισε τής διάνοιας 
αύτοΰ τά  δμματα ως-* νά σκεφθϊί ή νά ύποπτευθγ 
μήπως ή σύζυγος αύτοΰ ένήργησε τήν τιμωρίαν του 
ταύτην.

Μεταμεληθείς διά τήν άδικον συμπεριφοράν του 
πρός τήν ’Ιωάνναν, έπανηλδεν 6 Γεώργιος είς τήν π*- 
τρίδα αύτοΰ εύελπις δτι θά τόν έσυγχώρει, άλλά μη 
εύρών τήν ’Ιωάνναν καί μαθών την άναχώρησίν της, το
σοΰτον ήσθάνθη τήν συνείδησιν αύτοΰ πιεζομένην ώςξ 
κατελήφθη ύπό νοςαλγίας καί έρωτος πρός τήν μόνω- 
σιν. Ούδείς τόν είδε πλέον! ούδείς τόν ένδυμεΐτο ! 
τά  ύψηλά τείχη, άτινα χωρίζουσι τους δυ<τυχεΐς τοΰ 
επίλοιπου κόσμου, έπί έν έτος έκρυψαν καί τήν μορφήν 
καί τό όνομα αύτοΰ.

Πρωίαν τινά ό Διευθυντής τής ’Αστυνομίας ειδο

ποιηθείς ύπό τών γειτόνων τοΰ Γεωργίου—τοΰ τρελλοΰ 
ώς τον άπεκάλουν—ύποπτευθέντων τόν θάνατον αύ
τοΰ ώς έκ της δυσωδίας ήτις έζί,ργ ετο τής κε κλει
σμένης οικίας του, διαρρήξας τήν 3ύραν εύρε τά πτώ 
μ α  αύτοΰ άγνώρ^ον σχεδόν έκ τ7,ς σήψεως καί τών 
συμφορών.

Οί αληθείς καί άπλοϊκοί γείτονες παρηκολούθουν 
την κηδείαν του άναλώμασι τοΰ Δήμου γενομένην. 
Διηγοΰντο δέ δτι τόν είδον πολλάκις τήν νύκτα έξερ- 
χόμενον της οικίας του, παραληροΰντα καί ψιθυρίζον» 
τ α  εν’ δνομα—τό όνομα τής ’Ιωάννας.

Ζάκυνθος.

Δ. ΗΑΙΑΚΟΠΟΤΑΟΣ.

Η  ΕΚ ΡΟΔΩΝ ΔΕΣΜΗ

(Διήγημα έκ τών τοΰ JE m ile  H icheboU TfJ)

A'.
Τάς πρώτας ημέρας τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου ί  857 , 

εν σάββατον, κατά τάς τέσσαρας μετά μεσημβρίαν, 
δύο κυρίαι περιέμενον είς Σωμόν τοΰ Βασιγνη τήν 
άφιξιν της είς Παρισίους μεταβαινούσης οδοιπορικής 
άμάξης.

Δεν είχον έκ τών προτέρων κρατήση τάς θέσεις 
των, δ ι’ δ ό υπάλληλος πολύ άμφέβαλλεν άν θά 
ήδύναντο νά άναχωρήσωσι. Τοΰτο δ ’ έστενοχώρει ύ
περβολικά τάς δύο κυρίας, αΐτινες έγνώριζον πόσον 
κακώς αναπαύεται τις έν δωματί&> μικροΰ ξενοδοχεί
ου, έκτος τής καταναγκαστικης βραδύτητος τοΰ νά 
μεταβώσιν είς Παρισίους.

Αί κυρίαι αύται, αίτινες είσέτι δέν έκρινον άναγ* 
καϊον νά έγγράψωσι τά  όνόματά των έπί τοΰ βι
βλίου τοΰ γραφείου τών αμαξών, ήσαν - μήτηρ καί 
θυγάτηρ. "Πρχοντο έκ της Βουρβώνης, ένθα είχον 
διέλθη ημέρας τινας παρά τισι φίλοις.

‘Π μήτηρ έφαίνετο τεσσαρακονταπ,ενταέτις ή πεν* 
τηκονταέτις, ή δ? θυγάτηρ είκοσιτριέτις περίπου.

‘Η άμαξα άφίκετο, θορυβωθώς συρομένη ύπό τών 
μεγαλοσώμων τεσσάρων ίππων « ώ τ ή ς  |π ί  τοΰ λιθο
στρώτου της όδοΰ,

Καθώς ό υπάλληλος τό προεΐδεν, άπασαι αί θέ
σεις της άμάξης ήσαν κατειλημμέναι, έκτος μιας 
είς τά  έσω ήν προσέφερεν είς τήν μίαν τών κυβιών 
άλλ’ έ~ειδή αύται δεν ήθελον ν’ αναχώρηση ή μέν 
άνευ τής δέ, ήναγκάσθησαν νά μείνωσι καί νά δι- 
έλθω<?ι τήν νύκτα έν Σωμόν.
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—  Δέν τήν προείδομεν αύτήν τήν άνίαν, ειπεν
ή νεάνις, άλλ’ άς μας χρησιμεύση αύτό ώς μάθη
μα ώστε άλλοτε νά λαμβάνωμεν εκ τών προτέρων 
τάς θέσεις.

—  Αΰριον είς τάς δέκα θά είσθε βεβαίως ίύ-
τυ^έ^εραι, ταϊς ειπεν ό υπάλληλος οίονεί ,ταρηγορών 
ταύτας, θά σάς κρατήσω δύο ώραίας θέσεις.

Έκεΐναι δε έκράτησαν δύο θέσεις είς τό δνομα
της κυρίας Δουπλεσή.

—  Τώρα, ειπεν ή μήτηρ, πρέπει ν’ άναζητή-
σωμεν ξενοδο/έΐον. Αύτό θά μάς έλειπε δέ νά μή 
εύρίσκαμεν καί ποΰ νά διέλθωμεν τήν νύκτα.

—  “Ω ! μή φοβεΤσθε διόλου δι’ αύτό, είπε μει-
δειών ό υπάλληλος, επειδή, ώς ένόησα, άποστρεφε- 
σθε τά  έδώ ξενοδοχεία, θά σας οδηγήσω, έάν θέ
λετε, έδώ πλησίον εις τινα κυρίαν ήτις θά σας δώση 
εν τ  καί δύο επιπλωμένα δωμάτια. ’Επίσης είμπο- 
ρώ νά σάς κάμη καί τό γεΰμά σας, καί είμαι εκ 
τών προτέρων βέβαιος δτι θά μείνητε κατευχαριΤΛ- 
μέναι έκ της περιποιήσεώς της.

—  Ευχαρίστως δεχόμεθα τήν εύγενη σας προς- 
φοράν, κύριε.

‘Ο υπάλληλος έκάλεσε τόν υπηρέτην.
—  ‘Οδήγησε τάς κυρίας είς τής κυρίας Ζακε, 

τώ  είπε.
Κ αί στρεφόμενος πρός ταύτας:
—  ’Επιθυμείτε νά σας στείλω έκέΐ τούς σακ- 

κους σας; ήρώτησε.
—  Μάλιστα, κύριε, άπεκρίθη ή νεανις.
—  Μετά εν τέταρτον θά τούς λάβητε.
Μ ετ’ ού πολύ ή κυρία Ζακέ εδέχετο τάς δυο 

κυρίας μετά μεγίστης εύγενείας καί χάριτος καί 
ταίς έδιδε τά  ύπό τοΰ ύπαλλήλου τοΰ γραφείου τών α
μαξών ύποσχεθέντα αυτοί; δωμάτια, άτινα ήσαν 
πολύ καλλίτερα παρ’ δσον ήλπιζέ τις νά εύρη είς 
πάσας τάς μικράς πόλεις.

— Μήπως θέλετε νά γευματίσητε ·, ήρώτησεν ή 
κυρία Ζακέ.

— ’Εάν η ναι δυνατόν αύτό, πολύ θά μάς ηΰχα- 
ρίστα, άπεκρίνατο ή μήτηρ. ’Αλλά καί μή λαμβά
νετε καί πολύν κόπον, διότι δέν ειμεθα πολύ δύσ- 
κολαι· τρώγομεν δ,τι έχετε.

— ’Εάν θέλετε θά σάς φέροι μίαν ώοαίαν πές-ρο- 
φαν μέ σάλτσαν άπό αύγ» καί ενα καλό ’ψητό περ
δίκι, έπειτα κορόμηλα, άπίδια καί σταφυλάς.

— Μάλιστα, ώραΐα, πολύ ώραΐα! ειπεν εύθύμως 
ή νεανις.

‘Η κυρία Ζακέ έτρεξεν είς τό μαγειρέιον καί έ- 
φρόντισε νά ετοιμάσω τό φαγητόν τών δύο κυριών, δ
περ μετά ήμίσειαν ώραν ταίς παρέθηκεν.

Εν φ  ή κυρία Ζακέ έθετεν έπί τ ι ς  τραπέζης τάς 
οπώρας, ηχος κλειδοκυμβάλου ήκούσθη είς γειτονι
κόν δωμάτιον.

— Μήπως έχετε κάνένα μουσικόν εις τήν οίά*ν 
σ α ς; ήρώτησεν ή νεάνις.

— Είν’ ό υίός μου, δεσποινίς, άπεκρίνατο ή κυ
ρία Ζακέ μετά προφανέστατης ύπερηφανίας.

— 'Α ! είν’ ό κύριος υίός σας ;
Καί ή νεάνις έτεινε προσεκτικόν τό ούς είς τόν 

ήχον τοΰ κλειδοκύμβαλού.
Μετά τινα ςιγμήν έπανέλαβε:
— *0 κύριος υιός σας έχει μεγάλην ικανότητα, 

κυρία. Αύτό τό μέρος τοΰ Κ ό μ η το ς  Ό ρ ύ  τό ό
ποιον αύτήν τήν <~iV[J.ry παίζει, έκτελεΐται έντελέ- 
ς-ατα.

— Ή'κυρία Ζακέ ήρυθρίασεν δευτέραν ήδη φοράν, οί 
δε οφθαλμοί της έσπινθηροβόληβαν έκ χαράς.

— Ό  υίός μου είχε πάντοτε κλίσιν είς τήν μου
σικήν, ειπεν. Είναι είκοσιοκτώ έτών καί μελετά ά 
πό δέκα έτών παιδί. Παίζει έπίσης πλαγίαυλον 
καί βιολίον. Πολλά έξωδεύσαμεν δ ι’ αύτόν έπί πο
λύν χρόνον καί όμως δέν είμπορέσαμεν νά τόν ςζ ί-  
λωμεν εις Παρισίους, διότι (ο ί Παρίσιοι είναι τό 

. δνειρόν το υ . . . ’Εν τούτοις έμελέτησε, περισσότερον 
δμως μόνος του παρά μέ τούς διδασκάλους τούς ό
ποιους τώ  εΐχαμεν. Σήμερον έγινε καί αυτός διδά
σκαλος, καί μάς άποζημιώνη πολύ διά τά  έςοόα 
δπου έκάμαμεν δι’ αύτόν. Πρό τεσσάρων έτών έ- 
σκέφθη νά συγκαλέση είκοσι νέους τής .πόλεως και 
νά σχηματίση μουσικήν τής οποίας είναι διευθυν
τής. ‘Ο κύριος κόμης Β . . . , ό παλαιός μου κύριος 
τω  έδωκε τό άναγκαΐον ποσόν διά ν’ άγοράση τά  
δργανα. Χάρις εις τόν υίόν μου, δεσποινίς, ή μικρά 
πόλις μας έχει μουσικήν, ή οποία κατά τήν γνώ
μην έκείνων δπου ήξεύρουν είναι εξαίρετος.

—  “Ω ! αύτό είναι λαμπρόν. ‘Ο υίός σας, κυρία 
Ζακέ, τοιουτοτρόπως έγένετο άξιος της ευγνωμοσύνης 
τών συμπατριωτών του.

—  Μάλιστα, δεσποινίς. "Επειτα ή μουσική μας 
πολλάκις έλαβε τήν ευκαιρίαν νά βοηθήσν) τούς π τω 
χούς, διότι είναι πάντοτε έτοιμος διά τά  καλά 
έργα. ’Απόψε θά παίςη είς μίαν συναυλίαν τήν 
όποιαν ώργάνισαν ό υίός μου καί μερικοί φίλοι του 
χάριν μιας άσθενοΰς πτωχής γυναικός, χήρας με πέντε

, παιδιά, έξ ών τό μεγαλείτερον είναι μόνον όκτώ έτών.
—  Φρικώδες !

I ·—  ”Ω ! μάλιστα, δεσποινίς, φρικώδες ! ‘Ο πατ>,ρ
τών δυστυχών αύτών ορφανών ήτο κτίστης. “Ολος ό 
κόσμος τόν έγνώριζεν έδώ, διότι ήτο άριστος πατήρ, 
καλός σύζυγος, εργατικός καί τίμιος εργάτης, καί διά



τοΰτο τον ύπελήπτοντο καί τον ήγάπων. Προ ένό; 
μηνός είργάζετο είς τό κωδονοστάσιον τ ί ;  εκκλη
σίας τοΰ ‘Αγίου ’Ιωάννου . . . Πώς συνέβη, δέν ήμ- 
ποροΰν ακόμη νά το εννοήσουν. Αί σκαλωσιαί; έπε
σαν καί ό δυστυχής κτίστης έπεσε κάτω είς το 
λιθόστρωτον τοΰ δρόμου. “Οταν τον έσήκωσαν ήτο αΐ- 
ματόφύρτο;, μέ σπασμένα τά  μέλη του, μέ ανοικτό το 
κεφάλι του, νεκρός τέλος πάντων;

Αί δυο κυρίαι έρρηξαν κραυγήν φρίκη;.
>—  Λοιπόν, Γέξηκολούθησεν ή κυρία Ζακέ, διά νά 

συντρέζϊ) την χήραν καί τά  ορφανά, ό υίός μου έ- 
συλλογίσθη νά δώση συναυλίαν είς την μεγάλην αί
θουσαν τοΰ Δημαρχείου, τον όποίαν ό κύριος Δήμαρ
χος τοΰ Σωμόν παρεχώρησε, Δυστυχώς καί μέ πο
λύν κόπον, οί φίλοι του καί αυτός μόνβν εξήκοντα 
εισιτήρια έπώλησαν, καί μέ τρία μόνον φράγκα αντί 
πέντε. ”Α ! δεσποινίς, έάν έτόλμων,.. αλλά δέν τολμώ.

—  ΈβυλλογίζεσΘε ΐσω; νά μοί προτείνητε είσητή- 
ρια της συναυλία; ταυτης ; ειπεν ή νεανις,

—  Μάλιστα, δεσποινίς.
—  Καί δέν είχατε τό Θάρρος νά μοί τά  προσφέ

ρετε. Ε ίχατε άδικον. Ευχαρίστως αγοράζω δύο 
από πέντε φράγκα.

—  Μήπως έ/_ει; σκοπόν νά ΰπάγη ; ε ί; αύτήν 
την συναυλίαν ήρώτησεν ή μήτηρ.

—  Ποσώς, μητέρα, άπεκρίνατο ή νεανις μέ τήν 
μελωδικήν φωνήν της, άλλά καί χωρί; νά ΰπάγωμεν 
δυνάμεθα νά συντρέξωμεν μίαν καλήν πραξιν.

Κ αί άποτεινομένη πρό; τήν κυρίαν Ζακέ ;
—γ Φ ιλτάτη κυρία, είπε, λάβετε τήν καλωσύνην 

νά αοί φέρητε δύο εισιτήρια.
‘Η κυοία Ζακέ έμελλε νά έςελθη, δτε ή νε?.'»ι; τήν 

έκάλεσε.
—  ’Επιθυμώ νά ϊδω τόν κύριον υιόν σα; τίί είπε. 

Παοακαλέσατε τον νά λάβϊ) τόν ν.όπον νά μοί φέρη ό 
’ίδιο; τά  εισιτήρια. Ε ίπέτε του έπίση; δτι πολύ θά 
ευχαριστηθώ ν’ άναγνώσω τό πρόγραμμα τή ; συ
ναυλία; του.

‘Η κυρία Ζακέ έξήλ3·εν ακτινοβολούσα.

(επεται συνέχεις)
Γ . Α. ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ,

ΓΝΩΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΤΡΙΑΣ ΣΤΑΕΑ

Ή  κοινωνική τάξ ι; καθ’ έαυτήν ΐς ΐ  παράδοξον οικο
δόμημα· έν τούτοι; δέν δύναταί τ ι;  νά έννοήση αύτήν 
άλλω; η ώ; υπάρχει· άλλ’ αί παραχωρήσει; αίτινε; ά- 
παιτοΰνται διά τήν υχαρξιν αυτή;, ταράττουσι διά τοΰ 
ίΐκτου τά ; έξόχους ψυχά;, Εκανοποιουσι τήν κενοδοξίαν

τινών, καί προκαλοΰσ; τόν παροξυσμόν καί τβύ; πό
θους τών πολλών,

Ή  μεγάλη πλάνη τών φανατικών άνθρώπων έ<τί —7,ς 
πολίτικης; ές·ίν δτι άποδίδουσι πάντα τά  ε ίδητώ ν ε
λαττωμάτων καί τών χαμερπειών είς τούς άντιπάλον; 
αύτών,

'Ο δημεγέρτης ούδέν κρεΐττον δύναται νά έπιθυμήτ{| 
η φαινομένην καταδρομήν, τήν όποίαν παρακολουθεί 
πραγματικό; 3-ρίαμβος.

Ό  ”Ερω; τής ύπολήψεω; καί τή ; δόξη;, εί; τού; 
διαφόρου; αύτοΰ βαθμού;, δύναται μόνο; ν ’ άνυψωθη 
βαθμιαίω; έκ τοΰ έγωίσμοΰ εί; τήν συνείδησιν,

ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΝΤΕ

’Ώ , (λέγα Ποιητή, μέγα Ά λιγιέρη,
Τής ’Ιταλίας λαμπρό, άσβυστο άστέρι*
’Σ τήν Κ ό λ α σ ί  γιατί νά λησμονήσης,
’Σ τον κόσμο τής μεγάλης φαντασιάς σου, 
Γιατί μία 6έσι νά μήν προσΒιορίσης 
Διά τούς ’Αθηναίους μϊ-ταφραστάς σου ^

ΕΤΕΡΟΝ

Γιά'.’κειό τ’όβραίου το κάζο, ή σιόρ’ Ά γ γ λ ί$  
Μάς άποκλεΐ τόν Πειραιά με πλοΐα.
Γιά τοϋ Δήλεσι τότβς τή ληστεία,
Μάς άδειάζει τά κούφια μας ταμεία.
Προχθές γιά τοϋ Καλπούζου τή γροθία,
Τής κάνομε π α ρ ά τ α  ’ς τήν Πλατεία. 
Αηστεύομε τό’ Δάντε, κ’ ή Ιταλία  
Τδ>ν ληστών Εεν ζητεί τήν τιμωρία !

ΥΑΚΙΝΘΟΣ.

 ----------
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

’Εμπρός- ποίησις —Φραιγχΐσχος Μοροζίνης [Στυλ. 
Δ. θεοΒωραχχκης]—Αί Μεταμέλειαι, διήγημα· συνέ/ειχ 
και τέλος [Δ. Ήλ'.αχόιτουλος]—Ή  εκ ροδών δέσμη 
[Γ. Δ. Βαλαβάνης]—Γνωμιχά.—Είς τον Δάντε' ποίησις 
[Υάκινθος].

ΤϊΠΟΙί Σ. Κ.ΑΨΟΚΕΦΑΛΟΤ
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Η  ΕΚ. ΡΟΔΩΝ ΔΕΣΜΗ

(Α ύ,γψ χ  έ κ  τών τοΰ E m ih  UichcbOWi'fJ) 

(συνέχεια- $έ προτ,γ. φύλλογ),

Β \

.Μετ& μίαν στιγμήν τό χλειδοκύμβαλον 
Ιπαυσε κρουόμενον χαί σχεδόν ευθύς Β6ο 
μικροί κτύποι ήκούσθησαν είς τήν Ούραν 
τοϋ δωματίβυ τών δύο κυριών,

—  Είσελθε-τβ, ειπεν ή νε&νις.'
‘Η θύρα ήνεωχθη καί είσήλθεν ό νίος μου

σικοδιδάσκαλος, στάς έκπεπληγμενος είς τήν 
θέαν τών δύο χυριών,

—  ‘Η μήτηρ μου μέ εΐπεν , . . έψέλλισε.
—- "Ότι έπεθύμουν ν’ αγοράσω δύο εί σι—

τήρια διά τήν συναυλίαν τήν οποίαν δίδε
τε άπφψε, άπετελείωσεν ή νεάνις. Ειν’ αλη
θές. ΙΙολύ καλήν καί γενναίαν πράξιν κά- 
μνετε, τό όποιον άποδε*κνΰει $τι εΐσθε <ρι- 
λεύσπλαγχνος, διότι έκ τούτου, κύριε, οι 
αληθείς καλλιτέχναι Αναγνωρίζονται.

Συγκεχυμένος ϊλ ίγο ν  ό νέος κατεβίβα- 
σε τούς δφθαλμούς.

‘Η νεάνις έξέβαλεν έκ τοϋ θυλακίου της 
μιχρόν κυανοδν μετάξινον βαλάντ«ν, κ7νει-

έμενον ύπό δύο χρυσών κρίκων, έξ ©υ έλα- 
βεν είκοσάφραγχον όπερ έθηχεν είς τήν 
χεϊ’ρα τοδ διδασκάλου λέγουσα :

—  Προσθέσατε τό μιχρόν αύτό ποσόν είς 
τήν εΐσπραξιν την οποίαν «κάματε διά τούς 
ςύεργετουμένους σας.

—  Σάς ευχαριστώ ;έν όνόματί των, δεσποι
νίς. Λάβετε τά τέσσαρα εισιτήρια.

—  Ώ  ! δύο άρχοϋσΐ διά τήν μητέρα μου, 
είπεν εκείνη μεΐδιώσ*.

—  θά  εχωμεν τήν τιμήν νά σάς ίδωμεν 
είς τήν συναυλίαν μας·,

—  Δεν τολμώμεν νλ σάς τό ύποσχεθώ- 
μεν, κύριε. Εΐμεθα κουρασμένοι ολίγον, δέν 
είχομεν δέ θέσεις είς τήν άμαξαν καί διά τοΰ 
το ήναγκάσθημεν ν« διέλθωμεν τήν νόκτα 
είς Σωμόν περιμένουσαι τήν άμαξαν τής 
αυριανής πρωίας.

—  Καί έπειτα, μουσική έσπερίς είς με- 
τρίαν έπαρχιακήν πόλιν δέν είναι πράγμα  
ελκυστικόν,

—r Ά λ λ ’ ούδαμώς έσυλλογίσθην τοΰτο, 
άπεχρίνατο ζωηρώς ή νεάνις. Δέν ϊχουσι 
μόνοι οί Παρίσιοι τό προνόμιον νά χατέχωσιν 
άρίστους καλλιτέχνας. σεις δέ εΤσθε, κύριε, 
ή άπόδειξις.

—  "Ω ! δεσποινίς...



—  Σάς ή*ουσα πρό όλίγευ, κύριε, και 
γνωρίζω άρ^οΰσαν μοϋσικήν διά νά έκη* 
μήσω τήν αξίαν σας.

—  Τήν πολύ όλίγήν. Πρό πάντων δτάν 
πολύ μελετήσουν τήν μοϋσικήν τέχνην πα- 
ρϊτηροΰσι καλλίτερον τό άνεπάρκές αύτών. 
yA ί δέν συμμερίζομαι τήν γνώμην σας, δε 
σπ'οινίς, μόνον εις Παρισίους υπάρχουν οι 
γνήσιοι καλλιτέχναι. Δέν είδον άκόμή τούς 
Παρισίους,· άλλά θά έδιδόν δέκα έτη τής 'ζω
ής μου διά νά μετοίβώ έστω καί δι’ άλίγας 
ημέρας. Πόσον ήθελα ν’ ακούσω τόν νΑ δόλ- 
οον Νοϋρρΐτ καί τήν δεσποινίδα Φαλκών, 
δύο εντελείς κκλλίτεχνας καί έξόχους ά- 
οιδούς !

‘Η μήτηρ *αί ή θυγάτηρ άντήλλαξάν 
βλέμμα καί μειδίαμα.

—  Κύριε Ζακέ, είπεν ή νεανις, μετά τινα 
στιγμήν σιωπής, δέν μοί δίδετε τό πρό
γραμμα της συναυλίας σας;

—  Ιδού το,· δεσποινίς.
‘Η νεανις έλαβε τοΰτο καί τ ί διέτρεξε 

διά τών οφθαλμών.
—« Πώς ! είπεν έκπληκτος £ μόνον μιαν 

άοιδόν έχετε ·,
Αησμονεϊτε δτι τό Σωμόν εΐνάι πολί

χνη,- δεσποινίς καί δτι ή άπόστασις δέν μας 
έπιτρέπκι νά φέρωμεν καλλιτέχνας έκ Πα- 
ρισίων. "Ο,τι δυνάμεθα κάμνομεν ίκαί- όχι 
δ,'τι θέλομεν. Μόνον έρασιτέχνας δυνάμεθα 
νά έχωμεν έδώ. Είς τήν πόλιν ύπάρχουσι 
κυρίαι τινές άδουση αρκετά καλώς, ά λλ ’ 
είς τήν οικίαν των, είς τήν αίθουσάν των 
καί μονόν διά τούς φίλους . των. ‘Π κυρία 
Σουλύ,ήτις θά ψάλη απόψε, έχει ώραία-ν φω
νήν καί γνωρίζει αρκετά καλά τήν μουσι
κήν. Συγκατένευσεν είς τήν παράκλησίν μου, 
ενεκα της περιστάσεως, νά ψάλη ενώπιον 
τοΰ κοινοϋ. ^Αύτό έκ μέρους της είναι α
ληθής θυσία.

Ή  νεάνις έσκέπτετο, τήν κεφαλήν έλα- 
φρώς έχουσα κεκλιμένην έπί τοΰ στήθους της.

—  Κύριε Ζακέ, είπε μετά τινα στιγμήν, 
ή . καί έγώ θά έλθωμεν είς τήν
συναυλίαν σας. ^Οσοι μέ γνωρίζουν και μέ ή- 
κουσαν λέγουν ότι άδω εύαρέστως. Έάν θέ
λετε, θά ημαι άποψε ή δεύτερα άοιοός σας.

ιΗ χαρά έλαμψεν εντός τών οφθαλμών 
τοΰ νέου.

yQ ! δεσποινίς, άπεκρίθη συγκεκι^ημένος, 
δέν ήξεύρω πώς νά σάς ευχαριστήσω, ει-
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μαι λίάν ευτυχής δέ...
—  Αοιπόν, ’σύμφωνώι, ειπεν έκείνή. "Ο

ταν θά έλθη ή ώρα διά νά ψαλώ, τότε θά ει
δοποίησής τό κοινόν ότι κυρίά τις διαβαίνόυ- 
σά έ* τής πόλεώς- έπεθύμήσε νά σύντρέξη 
τήν ευεργετικήν εορτήν σάς.· Τώρα, τί θά 
ψάλω ·,

Ή γέρθη, ή νίιξέ μικρόν' σά^κβν καί· εϋρε,· 
με-τκξύ πολλών μουσικών τεμαχίων,. τήν 
μονωδίαν τής Ί  ο ύ δ α ί ά ς : «Τώρα θά
έλθη»: κάί όλό·κλήρον τό μελόδραμα CP ο- 
β ε ρ τ ο ς ό Α ι ά β ο λ ο ς ,  τό αριστοτέ
χνημα τοΰ Μάγιερβερ.

’Ιδού, ειπεν έπανερχομένή πρός τό'/ 
νέον, θά ψάλω τήν μονωδίαν τής ‘Ραχήλ* 
καί τήν τής'Αλίκής τοΰ £Ρ ο β έ ρ τ ο O' At α 
β ό λ ο υ :  ϊ Πήγαινε, είπε, τέκνον μοϋ.».

—  Τά δύο τεμάχια είς- τά όποια ή δε
σποινίς Φαλκών έχειροκροτήθη περισσότε
ρον,· ειπεν ό μουσικός.·

—  Δέν πιστεύετε ότι θά ήτο καλόν νά έ- 
παναλάβωμεν μαζί, τουλάχιστον άπαξ, τά 
δύο αυτά τεμάχιά $

—  Βεβαιότατα, δεσποινίς. ‘Η  δοκιμή αυτή 
είναι αναγκαία διά νά μή σάς συ'νοδεύώ1 καί 
πολύ κακά.

—  Δέν φοβοΰμαι ούτό, ειπεν' έπιχάρίτώς 
ή νεάνις. yΑλλως τε, έκτος τοΰ μέ-ους όπερ 
θά παίξητε καί τό όποιον πολύ καλά γνωρί
ζετε, δέν έχετε νά κάμητε τίποτε άλλο πα-Γ 
ρ·/ νά άκολούθήσητε τό ασμά μου. Έχ^ομεν 
πολύν καιρόν.

—  ‘Η συναυλία θ’ άρχίση εις τάς οκτώ, 
καί τώρα εϋναι έξ καί ήμίσεια μόνον. *Ε« 
χομεν λοιπόν ήμίσέιαν ώραν τουλάχιστον είς 
τήν διάθεσίν μας.

Μετέβησαν είς τό δωμάτιον τοΰ νέου δι
δασκάλου, έκεΐνος δέ έκάθησεν έμπροσθεν 
τοΰ ζλειδοκομβάλου. ‘Π. δοκιμή ήρξατό διά 
τής μονωδίας τής ’Αλίκης.

Ιίρό τοΰ τέλους τοΰ πρώτου τετραστίχου 
καθ' ήν στιγμήν ή νεάνις έπανελάμβανεν διά 
τρίτην φοράν τάς εξής λέξεις :'

«‘Η μήτηρ του παρακαλεΐ δι’ αύτόν...» 
οί οφθαλμοί τοΰ νέου έκαλυφθησαν καί οι 
δάκτυλοί το« έμειναν ακίνητοι έπί τών 
πλήκτρων;·

Ήγέρθη άποτόμως. Τό προσωπόν τοϋ έ- 
πλημμύρει έκ τών δακρύων.

—  Ά ,  δεσποινίς ! άνέκραξ?, δέν μοί είπα
τε τήν αλήθειαν, ή έντύπωσίς μου τήν ό-

nscietv αισθάνομαι δέν μέ άπατά, είσθε μ$- 
γ|άλη καλλιτέχνις !

—  Μετρία άοιδός, κύρι§, είς τήν όποία-ν 
αληθώς αναγνωρίζουν άξίαν τινά. Ά λ λ ’ έ 
ξακολονθήσωμεν τάς δοκιμάς μας, σάς παρα
καλώ· 'Αλλως τ$ είμαι βεβαία τώρα ότι 
δέν θά κάμωμεν κάνέν λάθος,.

Μετά τήν §ευτέραν δοκιμήν εκάστου τε- 
μα/ί<:υ, ή νεαρά άοιδ·ς εΊπεν ότι ήτο ευχα
ριστημένη. ‘Ο νέος διδάσκαλος, πεπεισμένος 
ών ότι εύρίσκετο έμπροσθεν έξοχου μουσικοΰ, 
προσεπάθη^ε παντί σθένει νά σεβασθή τάς 
θελήσεις τής ά§ιδοΰ καί νά παρατηρηση 
τούς διαφόρους χρωματισμούς τοϋ άσματος

—  Δεσποινίς Δουπλεσή ί διελογίζετο ό νε
ανίας όταν μείνας μόνος έν?δύετβ τήν εν
δ υ μ α σ ία ν  του διά τό έσπέρας, αύτό .τό ο- 
νομα μ ’ εΐνκι έντελώς άγνωστον, καί ίμως 
αύτή ή νέα είναι έξοχος μουσικός..

Είς τάς όκτώ καί τέταρτον, ότε ή συντ 
αυ)νία ήρξατο διά τεμαχίου έκ τής ΙΙο -  
λ ι ο ρ κ ί α ς  τ ή ς  Κ ό ρ ι ν θ ο υ  παιζόμε- 
νον ύπό τής μουσικής τής πόλεως, έκ τών 
ήτοιμασμένων διακοσίων ^τεσσαράκοντα θέ
σεων έν τή αιθούση, μόνον αί έκατόν ήσαν 
»χτειλημμέναι. ’Αλλά παριστατο έκεϊ ό νο
μάρχης και ή οικογένεια του καί |τό άνθος 
τής κοινωνίας τοϋ Σωμόν. Δέν ήλπιζον οε 
ν ί  έλθωσι περισσότεροι.

Πρό τοΰ τεμαχίου τής μουσικής τοϋ μέλ-  
-r λο'*'^0? νά περάνη τό δεύτερον μέρος τής 

.συναυλίας, ό νέος διδάσκαλος ήγέρθη καί 
απευθυνόμενος πρός τό κοινόν μετά φωνής 
προφανώς ήλλοιωμένης, τώ ανήγγειλε ότι 
έσχε τήν άνέλπιστον ευτυχίαν νά εύρη, τήν 
τελευταίων <^ραν, δευτέραν αοιόόν, καί ότι 
ή νέα αΰτη κυρία, ξένη είς τήν πόλιν, θέ- 
λβυσα νά συνδράμη τήν ευεργετικήν ταύτην 
συναυλίαν, έμελλε νά ψάλ^.

‘Η αίθουσα έπ7.ηρώθη ύπό ψιθύρου εύτ 
χαριστήσεως, ειτα δέ πάντες έτήρηααν βαθυ- 
τάτην σιγήν όταν είδον υψηλήν καί ώραίαν 
νέαν έγειρομένην, άφίνουσαν τήν θέσιν της, 
σ υ γ  κ. εκ ι νη  μέ ν η ν δέκαί έρυθριώσαν νά διευθυν- 
θή πρός τήν έξέδραν τών μουσικών έφ’ ής 
άνήρχοντο διά κλιμακος έκ πεντε ή ες 3αθ- 
μίδων.

Χαιρετήσασα τό κοινόν, ειδοποίησε διά 
κινήματος τής κεφαλής τόν νέον οιδά- 
<?καλον ότι ήδύνατο ν’ άρχίση.

Έκ εϊνος (έπαιξε τήν εισαγωγήν τής μο
νωδίας τής ’Αλίκη?· ’Από τών πρώτων τό
νων τοϋ άσματος, φρικίασις διέτρεξε τό ά- 
^ροατήρίον. Έ ν τούτοις ήκουον μετά θρη
σκευτικής σιγής. ’Α?νλ’ ό τελευταίος τόνος 
τής έπωδοϋ είχ̂ ε μόλις εξέλθη τοϋ στόμα
τος τής άοιδοΰ, ότ? ό ένθουσιασμος έξερρά- 
γη  είς φρενητιώδη ευγε. Ά π αντες ήγέρθη- 
σαν, οί κοντήτεροι άνήρχοντο είς τά καθή- 
σματά των, άπαντες έχειροκρότουν. ‘Η δια
κοπή διήρκεσε περισσότερον τών πέντε λ ε
πτών. Τέλος ή σιγή έγένετο αυθις, καί ή ί -  
ριδός ήδυνήθη νά τελειώση τήν μονωδίαν.

(£~ετχι σννέχει«)^
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ΤΑ ΑΕΓΟΜΕΝΑ *

'Μιλοΰνε καί Αένε,

Ή  « « ivy) που ίτκίζετ’ έφέτο στά; Άθ?,ναί, έςε- 
,σκέπασε δυο φρικώδεις ψυχολογικέ; ττλτ,γές τον “Ε
θνους μας.— Εις την άνώτερτ,ν τάξτ,ν τϊίς κοινωνίας 
δέν υπάρχει διόλου φιλεθνισμός- είς τήν κατώτερον, 
δέν 0—άρχει διόλου θάρρος!

Δέν είναι ενας ττ,ς άκωτέρας τάςεώς, ο~ου ΰ ί 
κήρυςτ,ν πολέμου, νά μή βλέτ:τι τή  βέβαιη όλοτελή 
καταστροφή τ ί ς  ‘Ελλάδος, τήν άλωσήν της άπό 
τούς Τούρκους· καί δμως δέν είναι ενας από αυ
τούς ό~οΰ νά μή φωνάςη γ ιά  τόν άμεσον πόλεμον !

‘Η κατώτερη τάζη , βλέπουν νάν τούς αρπάζον
τα ι τα  παιδιάτους [σωρηδόν διά τό Σφαγεΐον, κ*ΐ 
άδ^ανεϊς, άοκοΰνται νά καταρώνται όλεθρον στους 
λγστάςτων, χωρίς νά σηκώνονται σ’ επανάσταση !

’Εντελής δειλεία !,..
Κά3·ε νοήμων "Ελληνας γνωρίζει δτι ό άμεσος 

χόλεαος ήθελ’ είναι άμεση άλωση τ ί ς  Έλλάόος· 
καί ομως έν γνόι«ε·.του ζητεί τήν βεβαίαν τούτην 
άλωσην τής πατρίδος του !

* Σ η  |Α. Α ι  ί υ β ό ν  5 ! ω ; .  Τ ό  itapbv αρθρίδιον τοί} 
ΐςόχου λογίου τοΰ ’?Εθνου< ήμών άτ:θ!ΤΤϊλεν ήμΐ'» 
σιεύομεν, ουδόλως άναδεχόαενοι Tb περιεχομενον αυτοΰ^ 
ο> δέ δυνάαενοι κ»ί βέλοντες ας συζητήσωσι τί> ορθόν η 
αή τών σκέψεων τοϋ διάσημου άρθογρί^ου. Εσαεν £ε 
κ*'ι icpiOujjiSi v i  δηαοσι3υσωμεν πασαν λελογισμενην και 
χοσαίαν άνταπάντησιν, πάντοτε ·;χω; ε ν υ π ^ γ ρ  α- 
jp 0 ν δημοσιευθησομενην οττωζ καί ό ττροσιι'.λης ηπών κ*ι 
σεβασΛ; συνεργάτης συνειβίζε',.



Καί πώ ; τοΰτο ‘- ^ ’ΐδού. ‘ο  γνησιότερο;, ό άπο- 
κλειστικώτεοο; εγωισμό; βασιλεύει σήμερα στήν Ε λ 
λάδα . Ή  ένεστώσα γενεά σύγκειται άπό άτομα, κα
θένα από τά  όποια εχει τό στόματου γεμάτο πα- 
τοίδα, καί την καρδιά του γεμάτη Έ  γ  ώ.

’ΐδού ό άριάδνιο; εκείνο; μίτο; δστι; θά μ 2 ; όδη· 
γήση άσφαλώ; εί; την εξέταση τοΰ π  ώ ; γ ί ν ε 
σ α ι  τ  οΰ τ  0....4

‘Ο χτηνώδη; όχλο; τώ / ’Αθηνών, μάζωμα λτ,- 
6τών, λωποδυτών, δολοφόνων, καί άλλων πολυειδών 
καθαρμάτων τη ; ύφηλίου, εχοντα; χρεία γ ι’ άνακα- 
τοΰρα, γ ιά  σκοτοΰρα, γ ι ’ ανατροπήν τών καθεστώτων, 
βλέπει στην ευκαιρία ποΰ τοΰ παρουσιάζει ή Βουλ
γαρία, ενα πλούσιο στάδιον όλο ’δικότου, ’Αλλά, 
δέν είναι βέβαια σέ τούτου; ό'που η θ ίλ ’ άπαιτησωμδ 
πατριωτισμόν,

"Ηθελε δέ καταφρονήθη ό τοιΟϋτο; *όχλο; τών θο- 
ρυβούντων κκκούργων, άν δέν ήχε ψήφον. ; ’Αλλά ή 
ψήφο;του κάνει Βουλευτάς, καί άπό Βουλευτά;, 
‘Υπουργού; καί Κυβερνήτα; !... Καί ποιο; ‘'Ελλη
να; σήμερα, γ ιά  την ’Εξουσία, δέν παραδίνει καί 
Ε λλά δα , καί ’Έθνό;, καί ό',ΐΐ άλλο ;...

’Αλλά δέν είναι διά μόνην τ'/·,ν ’Εξουσίαν όπου 
προδιδοντχι ΓΙατρί; καί “Εθνο;. ‘Η άποκλειστικη ά- 
ποθέίοση τοΰ ’Ε γ  ώ, κάμνει ώστε κάθε σημερνό; 
“Ελληνα; νάν τά  προδίν») δλα, καί διά την παραμι
κρήν του ωφέλειαν. ’Έτσι,

Οί δημοσιογράφοι τών ’Αθηνών πρώτοι, (καί μην 
ύποθέτοντά; του; αγορασμένου; άπό εχθρικήν κάποιαν 
Δύναμην) διά τήν μόνην μεγαλήτερην πώλησιν τοΰ 

^φύλλουτου;, έτοιμο: νά συν ταχθούν μέ τον όχλον-
του;, καί νά ζητήσουν καί τούτοι τόν άμεσον πόλε
μον, άδιαφοροΰντε;, όλοτελώ; άδιαφοροΰντε;, καί διά 
ΐή ν  άλωσην της πατρίδο;του;, καί διά τήν σφα
γήν τών παιδιώνμα;.

νΟχλο; τότε, καί Δημοσιογράφοι ήγήτορε; τοΰ 
όχλου, κάμνουν εναν ογκον ήμποριζάμενον, τήν ήμπό- 
ρεσην τοΰ οποίου οί Βουλευταίμα; χρειάζονται, καί 
παράπολυ χρειάζουνται, διά τήν περαιτέρω στερέα* 
σήντου; εί; τό Βουλευτίκι.

Καί ιδού τό εγωιστικόν συμφέρον τών Βουλευτών 
διά νά συντρέξουν εΐ; τήν άναστάτωτην καί κατα
στροφήν τ?,; ‘Ε λλά οο ;!... ’Αλλά ή καταστροφή τ?,; 
‘Ελλάδο; δέν στοιχίζει πέρσσότορο στού; Βουλευτά;- 
μ α ; άπ ' ό,τι στοιχίζει στού; Λημοσιογράφου;μα;· καί 
οί Βουλευταίμα;, μετά παρρησία; άσυνειοήτου, προ» 
δίδουν καθένκ;του; τού; έντολεϊ; συνεθνή τεςτου.

Καί τότε πάλε,— “Οχλο:, Δημοσιογράφοι καί Βου
λή, κάμνουν ενα σύνολον, όπου καί “Εθνος ήμπορεΐ νά 
π οθή■ μάλιστα ποΰ ό αληθινό; κορμό; τοΰ "Εθνου; 

άποθαρόυυ.ένο;, δειλιασμένο;, άφίνε: νάν τόνε σέρνουνε

χωρί; άντίστασή στο Σφαγεϊον.
Καί τί δρόμο τότε νά πάρουνε οί ‘Υπουργοί τοΰ 

Βασιλεω;μα;, καί ό Βασιλέα;μα; ό ίδιο; στήν πα·1 
ρουσία τοΰ τέχνη τοΰ κίβδηλου τούτου "Εθνου;; τοΰ 
μόνου θορυβοϋντο; καί προτρέποντο; ; —  Παοαδέχον^ 
τα ι καί τοΰτοι τήν σφαγίασην τοΰΈθνου;, τόν πόλε
μ ον καί ιδού ή προδοσία τη ; πατρίδο; τετελεσμένη

Μα δεν φοβούνται τοΰτοι ό'λοι νά πάθουν καί αυ
τοί στο έμβασμα τών Τούρκων εί; τόν τόποντου; j

Τοΰτοι έχουνε τήν έλπίδα, καί οχεδόν βεβαιότη
τα , οτι <χί Δυνάμει; δεν θά τού; άφήσουν νά έχ- 
τελέσουν τά  φωνασκούμεν άτου;· άκολούθω; νομίζουν 
νά μπορούν νά φωνασκοΰν ακίνδυνο;;. ’Αλλά, καί άλ- 
λ η ώ ;ν ά  έλθουν τά  πράμμάτα,—  στο έμβασμα τών 
Τούρκων εί; τά ;  ’Αθήνα;, μέρος άπό αυτού; φεύγου
νε· καί μέρο; μένουν ύποκλινεϊς κόλακε; καί δοΰλοί 
τών τότε άφεντάόωντου; Άγάδο^ν, «αί τήν περνού
νε ωραία !,.. Οί δέ πρώτοι, Οί έλπίσαντε; εί; τήν έ- 
πεμοασιν τών Δυνάμεων, εκείνοι χτυποΰν τά κεφάλι 
του; στο πύργο καί ’πεθαίνουνε σκασμένοι.

Είναι όέ μέ τέτοιε; ελεεινέ; κερδοσκοπίε; καί χά- 
μερπεΐ; έλπίδε;, όποΰ νομίζουν νά ’μπορούν νά μετέρ
χονται άκινδύνω; τό άγαπητόντΟυ; έργον τοΰ λαο- 
πλάνου. ‘II ’βρισιέ;του;, ή προσβολέ;του;, εί; τού; 
Πρεσβευ·»άς τών Μεγάλων Δυνάμεων, ειν’ εννοημέ
νε; νά φέρουν, ί) τουλάχιστον νά συντελέσουν εί; τό 
νά γέν/ι τό έθνοσωτήριον άποτέλεσμα τη ; ενόπλου 
έπεμβάσεως, ή όποία μόνη ’μπορεί σήμερα νά λυτρώ- 
σ /i, άπό το σφαλερά β?,μα ποΰ μέ τόσην άπερισκεψία 
ζητούνε τά χ α  νά κάμουνε, κ ι’ αυτού;, κ ι’ έμά;, καί 
τήν ‘Ελλάδα.

Κ ’ έγώ, άν νμουνα Λελιγιάννη;, ήθελε συνεννόηθώ 
κρυφίω; μέ τά ; Δυνάμει; διά τήν ένοπλον έπ,Ιμβασιν 
ώ; μόνο μέσον ιατρεία;.

‘II ένοπλό; έπέμβασι; τών Δυνάμεων είναι σήμερα 
ή μόνη μεγάλη κρυφή έλπίδα τών κακούργων δημο
κόπων μα;, καί ή φανερή έδικήμας. ’Επειδή ή μόνη 
ένοπλο; έπέμβασι; ’μπορεί νά μά; λύτρωση άπό τά  έν- 
δεχόμενα ολέθρια αποτελέσματα τη ; αισχρή; δημο- 
κοπία;.

Βέβαια.—-“Αν δέν ύπ7,0/αν ή Ευρωπαϊκέ; Μεγά* 
λ ίς Δύναμε;* άν δέν υπήρχαν εί; τόν Κόσμον παςά μό
νον ‘Ελλά; καί Τουρκία, τά  βαθρακούδια τοΰτα ποΰ 
τώρα κάνουν» τού; άρειμανίου;, στήν μόνην παρου- 
σίαν τή ; Τουρκία;, ήθελε βουτοΰνε μέσα στή λάσπη 
του; καί άκόμη νά μή νομίζονται άσφαλϊΐ;.

Είναι όθεν εΐ; τό κράτημα τό έλπιζόμενο νά πα- 
ρεμβληθή άπό τά ; Δυνάμει; όποΰ βάνουν ολε; τέ; έλ- 
πίδε;του;, ναι Δονκισοτίζουνε θαρραλέω:, καί κα
ταστρέφουν τό ν£ ίν ο ; !...' Μά τοΰτο ε’.ναι τό άκρον

αωτάν τής παλιαθρωπιάς καί τ ή ; συχασίας.
"Ετσι, στες ευγενικέ; ψυχές δέν μένει παρά νάν 

τούς εΐποΰμε;
ϋΓενεά άπιστη καί διεφθαρμένη ! Σείς πέρνετε 

τό ελληνικόν όνομα διά νά» τό άτιμάσετε. ’Αλλά ή ά- 
τιυ.ία μένει στή γενεά τούτη, καί όχι στο 3νομα. Τό 
όνομα τά ελληνικόν θέλει τό τιμήσουν, καί τώρα 
άκόμη, συνεθνήτεςσας άλλοι τίμιοι άνθρωποι. ’Αλλά 
καί άφοΰ χαθήτε σεΤς οί άνάξιοι τοΰ ονόματος όποΰ 
φέρνετε, θέλει τά τιμήσουν οί άπόγονοι, οί όποιοι θέ
λει θεωρήσουν τήν σημερνήν σα; ύπαρξην ώς ενα ’Ε
θνικόν Δυστύχημα· άλλά δυστύχημα τότε πλέον ά- 
περασμένο.

ΑΝΑΡΕΑ1  ΑΑΣΚΑΡΑΤΟ^

t l , X 1 Ω Τ Ο ϊ

Ιίολιορκία Κίρχύράς τω I t  16 κ&'ι ή χϋτά 
τήν 11 Αύγουστου λιτανεία τοϋ λειψάνου τοϋ 

Θαυματουργοϋ ‘Ιεράρχου Σπυρίδωνος 
πρό'ς έτήσιον άνάμνησιν τής διασώ- 
σεως Κέρκυρας έ>ί της πολιορκίας.

Α \

110 ΑΙΟΡΚΙΑ..

‘Ο Σουλτάνος ‘Α χμέτ Γ ’. άλώσας τήν ίίελο- 
πόννησον, άπέστειλε στόλον καί στρατόν είς Κέρ 
κυρ αν ϊνα τήν κυριευσϊ) (1716). ‘Ο στόλαρχος τών 
Βενετών Πιζάνη; ναυμαχήσας περί τά «ανάλιον Κερ- 
κύοας δέν ήδυνήθη νά έμποδίση τόν διάπλουν τοΰ 
έχθροΰ. Κ ατά τήν ναυμαχίαν ταύτην τή ; 4  Ιουλίου 
*νέδε:ξαν άνδρείαν οί μαχόμενοι εί; τά  κάτεργα καί 
γαλέα; νησιώται κατεργοκύραι Λαδικό;» Βεναρδάκη;' 
Αευκόκυλο;, ταγματάρχη; Ρώμα;, Θεοτόκη;. ‘Ο στό
λαρχό; Τοΰρν.ο; Κόγια; άπϊβίβασε στράτευμα 30,000 
κνδοών εί; ‘Τιψόν καί Γουβίον καί Σερασκιέρη; 
Μουσταφας δι7,λ';εν τό προάστειον Ποταμόν, ‘Ο στρα
τάρχης Σκολεμβοδργος μέ οδοφράγματα περιφράγμα
τα καί οχυρώματα εί; |τ ό  έςωτερικόν των φρουρίων 
προέλαβε τά ; εφόδου;. ’Αλλ’ ό Σερασκιέρη; κατεβη 
έκ τοΰ Βουνοΰ Αβραάμ, καί έξέτεινε περιχαρακώμα- 
τα  κατά τόν Σκάρπωνα καί τό φρούριον Σωτήρ·;. 
"Εστησε κανονοστοιχίαν έπί τοΰ Κεφαλομα/δουκου, 
ν.αί έκανονοβόλει τό φρούριον. Ολον το μερο; τοΰ 
φρουοίου άπό τή ; θύρα; ‘Ραϊμόνδου, εω; τ7,; όφρύο; 
τοΰ ‘Αγίου ’Αθανασίου έ'πασχεν έκ τών κανοβολών. 
Αί σφάϊιαι έφθανον εί; το παλαιόν φρούριον και ει; 
τό προάστειον Γαστράδων.

“11 φρουρά συνέκειτο έκ 2449 άνδρών, μέ τού; ό-

πόίου; συνηριθμοΰνΐο έςακόσιοι νησιώται Κερκυράϊοι, 
Κεφαλλήνε;, Ζακύνθιοι καί πάμπολλοι στρατοσύλλεκ- 
τοι Αλβανοί καί Γερμανοί; ‘Ο Στρατάρχη; έποίη- 
σεν έξοδον πρό; άπόκρουσιν τών πολιορκούντων. Μά
χη συνήφθη έκ τοΰ συστάδην. ’Αλλ’ οί Γερμανοί 
άπατηθέντε; ώπισθοδρόμησαν, καί κατέλειψαν ν»νου; 
τοάς ’ΐταλογραικού; εί; καταδίωξιν. Οί Τούρκοι ο
λίγον ζημιωθέντες ένεθάρρυναν. Τάς 9 Αύγούστου 
μέ άλλαλαγμόν καθώρμουν τοΰ φρουρίου, καί έπέθε- 
τον κλίμακας ν’ άναβώσι τά  τείχη , άφοΰ δίέβησαν 
τήν τάφρον. Ύψωσαν χώ μ ατα  κατά τόν Σκάρπωνα, 
■καί στήσαντες 30  σημαίας, άνέβαινον τό κέρατο* 
ειδέ; οχύρωμα τοΰ ‘Αγίου ’Αθανασίου.

Οί πολιορκούμενοι άντετάσσοντο άνδρείω; κατά 
τών επιτιθεμένων. Οί άλλαλαγμοί τών Βαρβάροίν, 
ο ί κρότοι τών τυμπάνων, τά  ήχήματα τών σαλ
πίγγων έπατάγβυν τόν αέρα, καί έξεκώφευον τ ά ; 
άκοάς είς έκτέλεσιν τών κελευσμάτων. ’Αντηχούν 
οί θόρυβοι τών συγκρουομένων καί όπλων. ’Εκτύπων 
οί πέλεκυς, έβροντοβόλουν τά  κανόνια, κατεθραύοντο 

j δρύφρακτα καί θύραι, καίεκρημνίζοντο τείχη . Διε- 
χέοντο αί φλόγες πυροβόλων, βομβών, τουφεκίων 
παντοΰ, καί έκαιον τά ; έπισωρευμένας καυστικά; 
υλας. Φρικτάν δέ συνέτελέϊτο θέαμα .τρόμου καί ά- 
θυμίας είς τούς πολιορκουμένους. Στρατιώται, άξιω- 
ματικοί, πληθύς λαοΰ σπεύδουσι προθύμως είς τόν 
κίνδυνον. ‘Ο σύνδικος της [πόλεως Κορυφών Πίτρος 
Βούλγαρης όδηγεΐ τούς Κερκυραίους είς τήν άμυναν. 
"Απαν,τες ρίπτονται είς τάς φλόγας * φωνάζοντες 
γενναιοκαρδοΰντες. ’Εντόπιοι καί ξένοι, άνδρες καί 
γυναίκες, ιερείς καί λαϊκοί ^τρέχουσιν άμιλλώμενοι 
εί; τόν τόπον τοΰ κινδύνου. Οί μέν γενναίω; έπε- 
πιπτον καί κατέπιπτον τού; βαρβάρου;, ο! δέ με- 
τεκόμιζον καί παρηγορούν τού; πληγωμένου;· άλλοι 
μετέφερον όπλα, πυρίτιδα;, ναρφία. καί καυσίμου; 
υλα;. ‘Εω; καί αυτοί οί ’ ‘Εβραίοι έρριπτον βραστόν 
ελαιον κατά  τών έφορμούντων. ‘Ιερεύ; με τόν Σταυ
ρόν εί; τάς χειρ ας ένεψύχωνε τούς μαχομένου; υπέρ 
πίστεω; καί πατρίδο;, καί τ ι;  μέ τόν Σταυρόν έ- 
κτύπα τόν δειλοκάρδιον λειποτάκτην ετερο; περιφέ* 
ρων τήν άγίαν δωρεάν, έκοινώνει τόν λειποψυχ^οΰν- 
τα  πληγωμένον. Αύ'.ό; δέ ό Πρωτοπαπά; Σπυρί
δων Βούλγαρη; μεθ* όλου τοΰ κλήρου, καί ό Λατίνο; 
Επίσκοπο; έδέοντο εί; τ ά ;  εκκλησία;, καί έπεκα- 
λοΰντο τον θαυματουργόν Σπυρίδωνα προστάτην νά 
καταθραύσ/) τού; ’Αγαρηνού;. Τα κανόνια, τα  του 
φέκια κατέβρεχον φλόγας πυρός κατά τών επιτ 
μένουν. Βόμβαι, γρανάται λίθοι, πυραυνοι, .'.άρ. 
σίδηρα πυρωμένα, μυδοόι κοκκινόφλογοι κατε.ριτ. . 
είς στρώματα έπί γης τού; έφορμοΰνΐά;, έσκβρπιζ



μυε&οβς, έί'όπτοντο χεΐρες καί πόδες, έζεσχίΓογτο 
αί σάρκες, άν εμοσκορ π ίζ ο ν το τά  θραύσματα. Τό 
αίμα έρρεεν έπί τών τοίχων, έσωρεύετο είς τάς δι- 
βδου;, έπλημμύριζε τάς τάφρους.

’Αλλ’ οί βάρβαροι στίφος έπί στίφους ύποσκελίζον- 
τες σώματα φονευμέν»ν ομοεθνών, και καταπατοΰν- 

'τ ες  σωρείας πληγωμένων, έπιπίπτουσι κατά των μα 
χομένων χριστιανών. ^Κυριεύουσιν δλην την όφούν 
τοΰ ‘Αγίου ’Αθανασίου, άναβαίνουσι τόν εξωτερικόν 
περίβολον καί εισέρχονται είς τάς ένδοτέρα; ^συγκοινω
νίας. ‘Ο Στρατάρχη; μέ 800 στρατιώτας τρέχει είς τόν 
Σκάρπωνα καί τον άνακυριεύει. ’Αλλ’ οί Τούρκοι τρις 
έφορμοϋσι καί τρις [άπωθοΰνται. Κατασφάζονται, κα- 
τακόπτονται, κρημνίζονται αί ίστάμεναι σημαΐαι 
τών πολεμίων. Άνακυριεύεται ή όφρύ; τοϋ ‘Αγίου 
’Αθανασίου, καί τό άντιχαράκωμα είς τήν Βασιλικήν 
Πάλην. Πολλαχόθεν Αποκρούονται οί sy3·ροί, τρέ
πονται είς φυγήν καί καταδιώκονται. Ούτοι 12θθ 
μ αχητα ί χριστιανοί άπώθησ αν 42000 πολεμίους 
Βαρβάρους. ’Ες αυτών έφονεύθησαν 4?850, καί έπλη- 
γάθησαν 5 ,000 . Είκοσι σημαΐαι έμειναν είς τάς 
χεΐρας τών Χριστιανών, |κ  τών όποιων έφονεύθησαν 
καί έπλη^ώθησαν 'έως 500.

Πρός τούτοι; ήλθε καί ό ουρανός βοηθό; είς τά  
χριστιανικά δπλα, καί έπέφερε τήν τελείαν κατα
στροφήν τών Βαρβάρων. Τήν επαύριον τή ; εφόδου 
θολοΰται καί ζοφοΰται ό όρίζων διεγείρεται ορμητι
κός καί φρικαλέος άνεμος. ‘Ανοίγονται οί ‘καταρράκ- 
τα ι τοΰ Ούρανοΰ καί πίπτουσιν είς ραγδαίαν βρο
χήν. Βρονται, άστραπαί καί κεραυνοί καί ανεμοζάλη 
καταχαλώσι καί άνεμοσκορπίζουσι τάς σκηνάς τοΰ 
στρατοπέδου. Πλημμυρεϊ ή βροχή, συντρίβονται τά  
περιφράγματα καί αί άποθήκαι. Είς ποταμούς ύδά- 
των μεταβάλλονται αί τάφροι. Διάβοοχοι οί πολέμι
οι καταφεύγουσιν είς τούς χάνδακας καί τά  πλοία. 
Ά λ λ ’ έκεϊ εισερχόμενοι εύρίσκουσιν «πάντα κατεθραυ- 
σμένα καί πλημμυρισμένα καΓπνίγονται. “Εντρομοι άλ
λοι φεύγουσι· βλασφημοΰσι τό δνομα τοΰ άληθοΰς 
θεοΰ. Φαντάζονται δτι καλόγηρό; τις κρατών δάδα; 
καί κεραηνοβολών τούς καταδιώκει. ‘Ο Σερασκιερη; 
Μουσταφάς ματαίως ποοσπαθεΐ νά αετριάση την δει
λίαν καί κράτηση τούς διεσκοοπισμένου; είς νέαν 
έπίθεσιν. Μαθών δέ δτι εφθασεν ό ’Ισπανικός στόλος 
καί θά έμποδίση την μετακόμισιν τοΰ στρατού, 
διατάσσει εύθύς την άναχώρησιν τών άπομεινάντων. 
‘Εςνκοντα κανόνια, 8 ίγδύα βομβών, πλήθος τροφών 
γ.χ\ πολεμοφοδίων καί 1600 νέκοούς ένκατέλειψαν οι 
'Οθωμανοί, οϊτινε; μετά 4ο ημέρων πολιορκίαν καί 
ρτιθέσει; έφυγον έλεεινώς.

Ή  διάσωσις της Κέρκυρας έξ άλώσεως ύπό Βαο-

βάρων εσωσε τήν άπειλουμένην ’Ιταλίαν καί τήν 
λοιπήν Χριστιανικήν Ευρώπην. Οί Κερκυράίοι έδοξο- 
λογουν τόν "Υψιστον καί εύχαοίστουν τόν προβτάτήν 
Θαυματουργόν Σπυρίδωνα. ‘Ο στόλαρχος Πιζάνης 
διέταξεν επέτειον εορτήν καί λιτανείαν τοΰ Ά γίςυ  
Λειψάνου κατά τάς 11 Αύγούστου, ώς ήμέραν άνα- 
μνήσεως τ?ίς καταστροφής τών Βαρβάρων· λέγει δέ 
τό π,ερί τούτου ψήφισμα— :·Έτ:ί της πολιορκίας τον 
φρουρίου τουτου Κορυφών ορατή ύπήοξεν ή ποοστασία 
τοΰ ενδόξου άγίου Σπυρίδωνος· ύπό ;τών ισχυρών 
|*εσιτεύσεων τοΰ όποιου |κινηθέϊσα ή 5εία εύσπλαγ· 
χνία , ήθέλησε νά ποίηση τόσον λαμπρδτερον τό 
θαΰμα, δσον καθ ' ήν ώραν ήτο μάλιστα επικείμε
νος ό κίνδυνος, με άπροσδόκητον εύτυχή μεταβολήν, 
συνέβη ή ποθητή άπελευθέρωσις τοΰ αύτοΰ φρουρί
ου. Ιί,ατεσττευμένοι έκ τούτου οί πολέμιοι ήραν τό  
στρατόπεδον, καί έγκατέλιπον τό πυροβολικόν, τά  
πολεμοφόδια καί τήν αποσκευήν. Πρός την ενέργειας 
τοσούτυυ θαύματος πάσα καρδία καί πασα διάνοια 
οφείλει νά προσπεύση προσευχομένη καί μέ ταπεινότη
τα  άποδίδουσα τάς ευχαριστίας νά καταδείξη τό 
μέγεθος τής ευεργεσίας καί τοΰ κοινοΰ ώφελήματος. 
Καί επειδή είς ταΰτα  πρέπει νά προστεθώσι τά  ά:
ποτελέσματα όημοσίας εύλαβοΰς εύγνωμοσύνής, κρί:
νει εύλογον ή δημοσία ’Αρχή νά καθιερώση διηνετ
κώς επέτειον τινά άνάμνησον της εύτυχοΰς εκείνης
ήμέρας, καθ’ ήν εΐδομεν καταβεβλημένας τάς προ- 
τπαθείας, έξηυτελ'.σμένην τήν υπερηφάνειαν καί 
τούς βαρβάρους διά φόβον τραπέντας είς φυγήν, δτε 
μάλλον ίλπ ιζον  νά έπιθέσωσι σκληρόν ζυγόν είς 
τούς λαούς τούτους, καί νά κατανικήσωσι τό φρού- 
ριον, δπερ εξασφαλίζει τήν χριστιανωσύνην έκ τών 
εισβολών αύτών. Εις δόξαν λοιπόν Θεοΰ τοΰ Κυρίου, 
καί είς τιμήν τοΰ ‘Αγίου Άντιλήπτορος, δυνάμει τών 
παρόντων καί τη  εξουσία τοΰ ήμετέοου Γενικού Κα- 
πιτανάτου άποφασίζονται τά  έξης.

Ιον. Κ ατά παν έτος τήν r  ς ι ομν η μόν ευ τον ήμέραν 
τής 11 Αύγούστου Ε. Π. μέλλει νά έκτίθηται τό 
θαυματουργόν λείψανον τοΰ ‘Αγίου.

2ον Μετά τήν τέλεσιν τής λειτουργίας νά φέρηται 
έν λιτανεία κατά τήν πόλιν τό ιερόν σκήνος συνο- 
δευόμενον ύπό τοΰ κλήρου, τών δημοσίων Προστατών 
■καί τών ’Αρχών τής πόλεως μετά μεγίστης ακο
λουθίας τοΰ λαοΰ, ινα πάντ*ς έπικαλώνται διηνε
κείς τάς εύλονίας αύτοΰ, δπως κατά τό μέλλον πρ·?· 
στατεύωσι καί ύπεοασπίζωσι κατά τών έπιβουλών 
τών απίστων ’Οθωμανών τήν πόλιν καί τήν νήσβν.

| 3ον Πρός πλειότέραν λαμπρότητα καί χαρμόσυ- 
νον εορτήν πρέπει κατά τήν τελετήν ταύτην τό Ά γ ι
ον Λείψανον νά χαιρεταται παρά τών ®ρ·υρίω^

... ,   ................

&Κ τών πάρορμούντων δηυιοσίών πλοίων με τού: συ - 
νήθεις πυροβολισμούς τών κανινίων εις τάς άλλα; 
λιτανείας τοΰ Αύτοΰ ‘Αγίου, εις αθάνατον μαρτυ
ρίαν δημοσίας εύγνωμοσύνής ενικά τοσοΰτον ευτυ
χούς συμβάντος.

4ον Ή  ’Εκλαμπρότατη Γέοουσία τής Γαληνοτά- 
τη ; Άριστοκρατείας τών Βενετών, αφιέρωσε μεγά- 
λην κανδύλαν άργυράν, ΐνα ύπάρχη πάντοτε άναμμέ- 
νη ένώπιον τοΰ Άγίου, καί π σ υ ν τ ή ρ η σ ι ν  θά προ- 
μηθεύηται παρά τοΰ δημοσίου άπό έτος είς έτος τό 
«καθούμενον έλαιον. Πρός τούτοις ήμεις έγκρίνομεν 
εύλογον έπίση; τήν έξάσκησιν ίργου τινό; ελεημο
σύνης πρός τούς πτωχούς τόσον Λατίνους,· δσον Γραι
κούς πρός τού; έπαιτοΰντα; κατά τήν πόλιν, καί πρός 
τούς πένητας τούς μένοντας είς τάς κατοικίας των.
Τό ήμισυ τών χρήμάτ<ον πρό; βύγνωμοσύνην θά πα- 
ραδίδεται είς τόν Περιφανέστατον Άρ^ιέπίσκοπον Λα
τίνον, τό δέ άλλο ήμισυ είς τόν Παναιδεσιμώτατον 
Πρωτοπαπάν. Καί ό μέν πρώτος θά διανέμη εί; 
τού; πτωχούς τών Λατίνων,· ό δέ δεύτερο; *ίς τού; 
πτωχού; τών Γραικών τον αύτήν ήμέραν ένώπιον τών 
δημοσίων |Παραστατών, δπω; βφελκύσωμεν μάλλον 
πάντοτε τ ά ; ευλογίας τού ‘Υψίστου καί τήν 
μεσιτείαν τοΰ Θαυματουργοί Άγίοιυ ύπέρ τών 
δημοσίων δπλων, καί ύπέρ τή ; διηνεκοΰ; διασώσεω; 
τοΰ φρουρίου τούτου καί τ7Γς νήσου Κέρκυρας ύπό 
τό κράτος της Γαληνοτάτης Πολιτείας.

δ. Τών παρόντων διάτάττόμέν τήν εγγραφήν 
δπου δει καί διαταγήν ιδίως 'έν τώ  δημοσίψ 0η- 
σαυ:οφυλακείω διά τήν έπί παντός έκτέλεσιν.— -Πρός 
πιστοποίησιν κτλ. Κέρκυρα τή 20 Μαρτίου 1717 ε. ν. 
Άνδοέας Πιζάνης Γενικό; Καπετάνο;.»»

Ακολούθως ό αύτός Πιζάνης έπρόσφέρεν άργυραν 
κανδύλαν αφιέρωμα τοΰ στόλου μέ τήν λατινικήν 
επιγραφήν— 5>Θείω Σπυρίδωνι ^ροττατεύσαντι τόν 
στόλον έξ εχθρικών * προσβολών Άνδρέα; Πιζάνη; 
υπέρτατο; άρχηγό; τό άνάθημα τοΰ στόλου τοΰτο 
—ροσήγαγ* αψ:ζ' — Έτϊίσης ή Βεν»τική Γερουσία 
διά ψήφισμα*, ος τη ; 26 Απριλίου 1727 έπρόσφερεν 
άλλην μεγάλην άργυραν κανδύλαν, κρατούσαν ν,ύκλω 
καί άλλα; λυχνία; με έπιγραφήν— -ϊίΑιασωθείση; 
τ?,; Κερκύρας ίπ ό  τοΰ Θείου Προστάτου Σπυρίδωνο; 
ή Βενετική Γερουσία α ψ ^ · — ”

Ε4θύ; δέ ή  Κ’υβέρνησι; τή ; Βίνετία; Ϋ(Χέιψε 
τού; άγώνα; καί τήν καρτερίαν στρατηγών άςιω- 

'ματικών καί στρατιωτών. Έ τίμησε μέ ίπποτικά 
παράσημα καί χρυσοΰν πέρίδ’εραιον t ον εκτακτο'ν 
στόλαρ/ον ΓΠιζάνην, τόν μοίραρχον Κορνάρον, καί 

Γενικόν Προβλεπτ>,ν τών τριών 'νήσων Λορεδά- 
νον. Πρό; δέ τόν στρατάρχην Σκολεμβοΰργον ζώντα

τγειρεν άνδριάντα μαρμάρινον ίστάμενον vjv έν τή  
μεγάλη δενδροφύτω πλατεία τή ; πόλεως Κέρκυρας 
ποό τής πύλης τή ; άκροπόλεω;. ‘Ο ύψηλό; στηλο- 
βάτη ; αύτοΰ έκδηλοΐ τά  τρόπαια δ ι’ αναγλύφων κχΐ 
φέρει έπιγραφήν λατινιστί, ήν μετέφρασα 

Ματθία ’Ιωάννη Κόμητι Σκολεμβουργω 
‘Υ πάτφ πεζσΰ άρχηγέτη·
Χριστιανική; πολιτεία; κ ατζ  πολιορκίαν Κέρκυρα; 
’ίσχυρω προμάχω αύτω ζώντι 

‘II Γερουσία 
ετ·ι αψίζ·’·

Ό ' ΐίιζάνη ; καταδιώξας τόν Τουρκικόν στόλο-/ 
προσορμήσαντα εί; ’Ελάφονήσια, καί καταναυμαχή- 
σας αύτόν είς τό πέλαγος τών Κυθήρων, κατενίκη- 
σεν. Είτα άντιπλεύσαντος' άνέμου, άπεμονώθη τοΐ» 
λοιποΰ στόλο», καί μετά 5 ήμέρας εύρέθη απέ
ναντι τών Στροφάδων. ’Ενταΰθα άπεβιβάσθη μετά 
τινων άξιωματικών είς τήν μόνην, καί έπροσκύνησε 
τό λείψανον τοΰ Ά γίου Διονυσίου τοΰ Συγούρ^ Ζά
κ υ ν θ ό . Δύο δέ ήμέρας άφοΰ άπέπλευσεν, ίδύο γα- 
λέαι Τουρκικάί προσώρμησαν είς τό νησίδριον. ’£,· 
αύτών ώρμησαν οί Βάρβαροι όδηγούμινοι ύπό τοΰ 
«ίμοδιψοΰς Μούστου είς τήν ένταΰθα Μονήν τοΰ 
Παντοκράτορος.· "Εσφαξαν τούς καλογήρους, όίτινες 
πρότερον έκ φόβου τοΰ Β’αρβαρικοΰ «τόλου, ε ίχα ν  

κρύψη σκεύη ιερά, εικόνας καί τό άγιον Λείψανον [είς 
'ΪΊ δπήλάιον. Διήρπάσαν τά  πολύτιμα σκεύη, κατε- 
κοψαν τάς δύο χ«ϊρας καί τόν Ινα πόδα τοΰ ί- 
εραΰ λειψάνου, καί άνεχώρησαν. Δυό δέ [ίόνοι καλό- 

I γηροι σωίέντε; έκ τής σφαγής είδον κορβέταν 
Βενέτικην διαπλέουσαν, καί έποίησαν σημεία ΐνα 
προσέγγιση. Οί έξ αύτη; διά λέμβου μεταβιβα- 
σθέντες είς τήν νήσον είδον τήν καταστροφήν. Ε- 
λαβον τό ιερόν λείψανον τοΰ Άγίου Διονυσίου καί τούς 
καλογήοου; καί· μετεκόμισαν εί; Ζάκυνθον τή  24 
Αύγούστου 1717. Λαό;, κλήρο;, ή μεγαλοπρεπής 
κοινότης τοΰ άρχοντολογίόυ Ζακύνθου, ό Προβλεπτης 
καί δλη ή Βενετική φρουρά συνέδραμαν, ύπεδεξι- 
ώθησαν τό ίεοόν λείψανον, έλιτάνευσαν αύτό καθ ο- 
λην τήν πόλιν, καί είτα παρέθηκαν είς τήν Ε
πισκοπήν, ένθα ό λαός έ π ί τρεις ήμέρας ήσχάζοντο. 
Μετ’ αύτάς τ^ έφεραν είς τόν ναόν της Παναγίας 
τοΰ Καλητέρον,^ μετό/ιον τών Στροφάδων, ένθα διέ- 
μεινεν 3 έτη, εως έκτίσθη ό έπί τούτω ναος τοΰ 
άγίου Διονυσίου είς τήν πόλιν κατά τήν Αμμον εις 
οίκόπεδον άνήκον εί; τήν μονήν. Εκτοτε ή Αρ
χοντολογική κοινότης Ζακύνθου έψηφισε τον Αγιον 
Διονύσιον προστάτην τής νήσου Ζακύνθου, δημοσί
αν έτησίαν λιτανείαν καί φεουδοΰχον συνεισφοράν 
έκ τοΰ δημοσίου ταμείου. ‘Ο όε τοτε Πρωτοπαπάς



Ζκκύνθου Τσαγκαροπουλος δι' Ιπκτήμου εγγράφου 
τώ  1 7 20 , έδτ,λωσε τάς ·ύχαρ»,στίας κλήρου καί, λαοϋ 
Ζάκυνθος προς τόν πλοίαρχον ’ΐωάννην 5Ι-χλάβιτς, 
δστις μέ την κορβέταν μετεκόμισε το λξίψανον. Ού
τως συνέβη νά έορτάζωνται έν τω  αΰτω μηνί, Αύ- 
γούστφ έν Κέρκυρα κχί Ζχ/,'τήψ  ο;ί δύο ^ ν χμ ν η τε ’.ς

βτησίως, ή μ?ν π*ρΙ ά~αλλαγ?,ς τ?;ς Κερκυρας έκ 
ττ,ς παλιορκ,ίχς τ«3ν Τούρκων τ?ί 11 Αύγουστου, 
ή δέ της με.τακομίδϋς τοΰ λειψάνου τ4»ΰ ‘Α γ ί^  
Διονυσίου “̂ ί  24· τ<3'3 ίδιον μηνός,

(ά&ολουΟε* το ή ',)
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«ΑΓΑΠΗΣΕ ΜΕ»

Ά χ !  νάξερες $γάπη μου 
πόσο κακό μοΰ κάνεις 
νά μέ μισης ποϋ s ’ άγαπώ  
νά θές νά μέ πεθάνης,
’Ά χ  νάξερες άγάπη μου 
πόσα ’περνώ για ’σένα 
θάρχόσουνα μ’ εμένα.

Είδες ποτέ τριανταφυλλιά 
μπουμποΰκι νά τί^ς περνούν·, 
βίδες μεριάς τά φάλλα της 
’στά χώματα πώς γέρνουν \  
Χάνει μέ μιας τήν χάρι της 
τή δρόσο τήν πνοή της 
μαζύ μέ T9 παιδί της,

'Ετσι κ’ έγώ ’σάν σέ θωρώ 
αλλονε νά λατρεΰης 
σ’ άλλον νά δίνης έρωτα 
κ’ εμέ νά μέ παιοεύης 
Χάνω μέ μ ιίς  τσ’ έλπίδες μου 
και δέν παραπονρδμε 
μά λ ίγο  λ ίγ ·  σβυοΰμε.

Τά φλογερά τά μάτια σου 
έποϋ τόν ήλιο σβύνουν 
άπό τή Ιρόσο τ·υς γιατί 
λ ίγη  σ’ εμέ δέ χύνουν  ̂
σιήν άχαρη καρδία μου 
όποΰναι πικραμμένη 
νά δροσισθη ή καϋμένη.

Ά γάπησέ με φίλη μου 
καί θέ νά ίδής σ’ έμενα 
έ'ρωτ’ άγό ποΰ δέν θά ‘βρής 
ποτέ σ’ άλλον κανένα. 
Ά γάπησέ με φίλη μοι*

έ λ α  ’σ τ ή ν  α γ κ α λ ιά  μ ο υ  
νά  π ά ψ ο υ ν  τ ά  .δ ε ινά  μ ο υ ,

Τ ό χ ε ΐλ ο σ ο υ  π ο ϋ γ ι ’ά λ λ ο ν ε  
τώ ρ α  σ κ λ η ρ ά  γ ε λ ά ε ι  
’σ χ ν  μ ’ ά γ α π ή σ η ς  θέ νά  Ι δ η ς  
π ό σ ο  μ έ  τυρα ννάεΐ*  
θά  Ιδ η ς  β α θ ε ιά  τ ά  σ τή θ ε ια  ^ ο υ  
π ώ ς  ε ίν α ι π λ η γ ω μ έ ν α  
γ ι α  ν ’ ά γ π ή σ ω  σ ένα .

Τ ά  δροσερά  φ ιλ ά χ ια  σου 
έ π ’ α λ λ ο ν ε  δ ρ ο σ ίζο υ ν  
’σάν μ ’ ά γ α π ή σ η ς  τ ή  δ ρ ο σ ιά  
σ’ έ μ ε ν α  θά  χ α ρ ίζ ο υ ν .
Και μές τή χνονοζήλευτη  
και μυρωμένη αγκάλη 
θά ξαναζήσω πάλι.

Ί ά ν  μ’άγαπήσης κόρη μ·υ  
θά Ιδης ποιός σ’ αγαπάει 
θά Ιδης άν ή καρδία μου 
μόνον γι*  σέ χτυπάει. 
Α'οιπόν σκληρά λυπήσουμε 
πες μου τό ναι ζωή μου 
νά πάψουν οί καυμοί μου,

’Αθτ,νχι Δβριος 1884

ΑΝΑΣΤ. ΠΡΟΝΤΖΑΣ,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΛ

<11 Ι υ.  Φάδων Δέσμη σ«νέχ. [Γ. Βιλαβάνης]. Τά As" 
γ6[Αενχ ’μιλούνε xat λένε [Άνδρ. Αασκαράτος].—Πολιορ
κία Κερκ«ρ»ς έν ετει 1717 κτλ. [Π. Χ ιώτης].—«’Α γ ί-  
■πησέ με» ποίησις [’Αναστ. Πράντζας].
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