
Ο ΟΕΟΣ ΒΡΕΦΟΣ

ΟΥΤΕ τάςέντολάς τής Π αλαιάς Γραφής, ούτε τά δόγματα τού Εύαγγελίου βλέπω 
είς τήν μορφήν τού Βρέφους-’Ιησού. Τό γλυκύ πρόσωπόν του δέν έμπνέει 

φόβον. Ύπέρ τόν φόβον λαλεΐ Αγάπην, ύπέρ τήν ’Αγάπην λαλεΐ Ελπίδα.
Ή ’Ελπίς ή κλεισθείσα είς τόν πίθον τής Πανδώρας έτέχΟη ύπό τής Παρθέ

νου καί ώνομάσθη Χριστός. «Έλπιζε» λέγει ή θεία μορφή Του.
Συζητούν περί τής θρησκείας τού μέλλοντος; Διατί δέν Ατενίζουν τόν Ίησούν 

παιδίον ; Ό θεός Βρέφος! Ή θρησκεία τοΰ μειδιάμαιος* τό μειδίαμα τής Έλπίδος. 
Έχει καί θά έχη ποτέ άλλου θεοΰ Ανάγκην ό Κόσμος; ε. ρεπο*λης

I



ΧΡΙΕ ΤΟΥΓΕ ΝΝΙΑΊΊΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΟΙ ΜΑΓΟΙ

ΖΝηοΑ ' τρεις Μάγοι Βαλθαζάρ, Μελχιώρ καί Γάσπαρος. φέροντες τόν λίβανον καί 
τ“ ί“’θα> elZov άναχωρήσει πρός άνεύρεσιν τοϋ Βρέφους ’Ιησού, άλλ’ έπειδή 
δέν έγνώριζον τήν άγουσαν είς Βηθλεέμ, έχασαν τόν δρόμον καί άφοΰ διήλθον 
πυκνόν δάσος, εφθσσαν κατά τό βράδυ είς ένα χωριό. Ήσαν κουρασμένοι, 
είχαν τούς βραχίονας κομμένους άπό τόν κόπον τής μεταφοράς τών δοχείων, 

τά οποία περιεϊχον τά αρώματα τι'ι προωρισμένα διά τόν υιόν τής Μαρίας καί είς έπίμε- 
τρον ιχπέθνησκον άπό τήν πείναν καί άπό τήν δίψαν. Έκρουσαν λοιπόν τήν θύραν τοΰ 
πρώτου σπητιού τοΰ χωρίου διά νά ζητήσουν φιλοξενίαν.

Τό σπίτι αύτό. ή μάλλον ή καλύβη αύτιή κειμένη σχεδόν είς τό άκρον τοΰ δάσους 
Ανήκαν εϊς κάποιον ξυλοκόπον καλούμενον Άνθούλην, ό όποιος έζη πτωχικιότατα μετά 
τής συζύγου του καί τών τεσσάρων μικρών του. Ή καλύβη αύτή ήτο κτισμένη άπό πιλόν 
Ανάμικτοι· μέ κομμένα ξηρά χόρτα καί είχε στέγην άπό χώμα καί χλόην, διιί μέσοι· 
τής όποιας τό νερό διϋλίζετο κατά τάς βροχεράς ήμέρας.

Οί τρεις Μάγοι, ξεψυχισμένοι ιιπό τόν κόπον, προσέκοψαν είς τιήν θύραν καί δταν 
<' ■· ' ζ
ματίσουν καί νά κοιμηθούν.

— Άλλοίμονον καλοί μου άνθρωποι! άπήντησεν δ Άνθούλης. ϊ.'. .7,. „ ' ~
μόνον κρεββάτι δι’ εμέ καί ένα άλλο διά τά παιδιά μου, καί διά νά γευματίσετε δέν

Τό σπίτι αυτό, ή μάλλον ή καλύβη αυτή, κειμένη σχεδόν είς τό άκρο· 
άνήκεν είς κάποιον ξυλοκόπον καλούμενον Άνθούλην, δ όποιος έζη πτωχι 
τής συζύγου του καί τών τεσσάρων μικρών του. Ή καλύβη αύτή ήτο κτισμένη άπό πιλόν

τής οποίας τό νερό διϋλίζετο κατά τάς βροχερός ήμέρας. 

ό ξυλοκόπος τιήν ήνοιξε, τόν παρεκάλεσαν νά εύαρεστηθή νά δώση είς αυτούς νά γευ
ματίσουν καί νά κοιμηθούν.

Άλλοίμονον καλοί μου άνθρωποι! άπήντησεν δ Άνθούλης. Δέν έχω παρά ένα 

ήμποροϋμεν νά σάς δώσωμεν παρά πατάτες βρασμένες καί ψωμί άπό σίκαλιν. Μδλα 
ταύτα είσέλθετε καί έάν εύχαριστεΐσθε είς τά όλίγαθά προσπαθήσωμεν τό κατιϊ δύναμιν. 

Είοήλθον λοιπόν οί Μάγοι/Εδόθησαν είς αύτούς πατάτες, τάς όποιας κατεβρόχθισαν 

κρεββάτι των, επί τοΰ όποιου έκοιμήθησαν βαθέως έκτός τού Ι’ασπάρου, ό όποιος έπε-

ταύτα είσέλθετε καί έάν εύχαριστεΐσθε είς τά όλίγαθά προσπαθήσωμεν τό κατιϊ δύναμιν.
Είοήλθον λοιπόν οί Μάγοι-Έδόθησαν είς αύτούς : ' , .....

μετά (τεγάλης όρέξεως, καί ό ξυλοκόπος καί ή σύζυγός του παρεχώρησαν είς αυτούς τό 

θύμει νά έχη θέσιν ϊνα έξαπλωθή καλλίτερον καί εύρίσκετο στενοχωρημένος μεταξύ τού 
χονδρού Βαλθαζάρ καί τού γιγαντοσώμου Μελχιώρ.

Τήν έπομένην πρωίαν, πριν νά εκκινήσουν, δ Βαλθαζάρ. δ όποιος ήτο πλέον γεν
ναιόδωρος άπό τούς τρεις, είπεν είς τόν Ά νθούλην:

Θέλω νά σάς δώσω κάτι τι διά νά σάς ευχαριστήσω διά τήν φιλοξενίαν.
—, -«ζ τήν προσεφέραμεν μέ τήν καρδιάν μας, άλλά δέν περιμενομεν καμμίαν άμοι- 

βήν καλοί μου άνθρωποι· άπήντησεν ό ξυλοκόπος τείνων τιήν χεϊρά του μιϊλα ταΰτα.
—Δέν έχω χρήματα, έπανέλαβεν ό Βαλθαζάρ, άλλά επιθυμώ νά σάς άφήσω ένα 

ενθύμημα τό όποιον θά άξίζη περισσότερον άπό τά χρήματα.
"Εψαξε μέσα είς τήν τσέπην του καί έξήγαγε μίαν μικράν Άνατολίτικην φλογέραν, 

τιήν οποίαν παρουσίασεν είς τόν Άνθούλην καί ένφ ούτος ολίγον Απογοητευμένος έκαμνε 
μορφασμόν έξηκολούθησε :

—"Ο,τι επιθυμήσετε, παίξετε μέ αύτήν τήν φλογέραν καί θά πραγματοποιηθή άμέ
σως. Λάβετε καί μή κάμνετε κατάχρησιν τής θαυματουργού της δυνάμεως, μή άρνεϊ- 
σθε δέ ποτέ ελεημοσύνην καί φιλοξενίαν είς τούς πτωχούς Ανθρώπους.

"Οταν οί τρεις Μάγοι έξηφανίσθησαν είς τήν πρώτην στροφήν τού δρόμου, ό Διο
νύσιος Άνθούλης είπεν είς τιήν γυναίκα του, ζυγίζων περιφρονητικώς τήν μικράν φλογέ
ραν μέ τό χέρι του.

Ήμπορούσαν νά μάς κάμουν ενα δώρον Ανθρωπινότεροι· άπ’ αύτό τό κολοκύθι. 
Μδλα ταύτα θά προσπαθήσω νά παίξω διά νά ίδώ άν δέν μ’ έκοροΐδευσαν.

- Ηθελα νά είχα είς τό πρόγευμά μας ψωμί άσπρο, μιαν πήταν άπό κυνήγι καί 
ένα καλό μπουκάλι κρασί!

’ Επαιξε μέ τήν μικράν φλογέραν ένα εγχώριον μουσικόν τεμάχιον καί αίφνης, πρός 
μεγάλην του έκπληξιν, είδεν έπί τής τραπέζης, ή όποια ήτο κεκαλυμμένη μέ λεπτόν 
τραπεζομάνδυλον λευκόν, τό ψωμί, τό κρασί καί τήν πιήταν ποΰ είχε ζητήσει.

"Οταν έβεβαιώθη περί της θαυματουργού δυνάμεως τής φλογέρας του δέν έοτα- 
μάτησεν είς αύτό τό σημεΐον. όπως καλώς εννοείται. αλλ’έζήτησεν δ,τι τοΰ έπέρασεν άπό

χονδροΰ Βαλθαζάρ καί τού γιγαντοσώμου Μελχιώρ.

ναιόδωρος άπό τούς τρεις, είπεν είς τόν Άνθούλην: 
Θέλω νά σας δώσω κάτι τι διά νά σάς εύχαριτ 

•.μεν 
άπη

ματησεν
τό κεφάλι. Έφλογέριζεν άπό τό πρωΐ έως τό 
βράδυ. Απέκτησε καινουργή ενδύματα διά τήν 
γυναϊκά του καί τά παιδιά του, χαρτζιλήκι διά 
τήν τσέπην, ένα τραπέζι καλά βτρωμένο, καί 
επειδή ήρκει νά ζητήση ένα πράγμα διά νά τό 
έχη άμέσως, έγινεν έντός όλιγίστου χρόνου εΐς 
έκ τών πλουσιωτέρων τής περιοχής. Τότε, είς 
τήν θέσιν τής μισοκρημνισμένης καλύβης του. 
έκτισε εξοχον έπαυλιν, τήν οποίαν έγέμισε πολύ
τιμα έπιπλα καί χαλιά, καί τήν ήμέραν κατά 
τήν όποιαν ή οικοδομή καί ή έπίπλωσις έιελείω- 
σαν, έδωκε μεγάλην εορτήν διά νά έγκαινιάση 
τήν νέαν του κατοικίαν.

ΙΙέριξ μιας τραπέζης πλουσίως στρωμένης, 
συναθροίσει δλους τούς προύχοντας τού τόπου.άπαστραπτούσης άπό τά ασημικά καί τά φώτα, είχε _ . ......

Αύτός ό ίδιος έκάθητο είς τύ υψηλόν άκρον τής τραπέζης μετά τής συζύγου του στολισμένης ώς θήκης 
'Αγίων Λειψάνων, καθ’ δν χρόνον μουσικοί εγκατεστημένοι είς ύψηλόιερον περίπτεροι· διεσκέδαζον τούς 
συνδάιτημόνας μέ τά χαροποιά μουσικά τεμάχιά των. "ϊνα δέ τύ συιιπόσιον μή διαταραχθη είχε διατάξει 
τούς ανθρώπους του νά μή Αφησουν ύπύ οίανδήποτε πρόφασιν τους ενοχλητικούς καί τούς έπαίτας νιι 
είσέλθουν εντός τής αυλής, καί μάλιστα είχε τοποθετήσει εις τιήν θύραν δύο μεγάλους διαβολοϋπηρέτας, 
ώπλισμένους μέ μαγκούρες, οί όποιοι είχον εντολήν νά άποδιώκουν δλους τούς ρακενδύτους καί ρυπαρούς 
τών περιχώρων. Τοιουτοτρόπως, βέβαιοι οτι δέν θά ένοχληθώσιν. οί προσκεκλημένοι διεσκέδαζον καλο- 
τρώγοντες, γουστάροντες τό καλό κρασί καί ρευγόμενοι μέ ξεκουμβωμένην τήν κοιλιάν.

Άκριβώς δμως τιήν έσπέραν εκείνην, οί τρεις Μάγοι, καταθέσαντες τά δώρα των εις τούς πόδας 
Βρέφους ’Ιησού, έπανήρχοντο είς τιήν Βηθλεέμ. Διερχόμενοι δέ τό δάσος, Ανεγνώρισαν τό χωριό είς

ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣόποιον είχον κοιμηθή, εϊδον τήν φοιταγωγημένην έπσυ- 
λιν, καί ό Γάσπαρος είπε χαμόγελών είς τόν Βαλθαζάρ.

— Είμαι πολύ περίεργος νά μάθω αν ό φίλος μας
δέν έκαμε κατάχρησιν τής θαυματουργού δυνάμεως τής μικράς φλο
γέρας σου καί άν, άφ’ δτου έγινε πλούσιος, έτήρησε τήν ύπόσχεσίν του, 
νά είναι γλυκύς πρός τόν πτωχόν κόσμον.

— ’Άς ίδοϋμε· άπήντησε λακωνικώς ό Βαλθαζάρ.
Μετημφιέσθησαν λοιπόν είς έπαίτας, ήλλαξαν τά ώραΐά τους ενδύ

ματα φορέσαντες ράκη καί παρουσιάσθησαν είς τιήν θύραν τής έπαύ
λεως ζητοΰντες φιλοξενίαν διά τιήν νύκτα. Άλλ’ ή υποδοχή ή δποία έγέ
νετο είς αύτούς ήτο πολύ κακή, καί επειδή έπέμενον, κάμνοντες μεγά
λοι· θόρυβον, ό Άνθούλης έβγαλε τό κεφάλι του ιιπό τό παράθυρον καί 
παρατηρησας δτι ήσαν έπαϊται οί θορυβοΰντες, διέταξε νά λύσουν τά 
σκυλιά έναντίον των, είς τρόπον ιόστε έφυγον τό ταχύτεροι· μέ τάς κνή
μας άρκετά δαγκωμένος.

Τό ύπώπτευα αύτό· παρετήρησεν δ μελαγχολικός Γάσπαρος, τόν 
όποιον τά σκυλιά είχαν δαγκάσει είς τήν γαστροκνήμην.

Πολύ καλά· άπήντησεν δ γίγας Μελχιώρ. Δέν θά τό πάρη μαζύ 
του εϊς τόν Παράδεισον αύτό ποΰ έκαμε !... Θά μάθη εγκαίρως τί έχει 
νά πή έκδίκησις Μάγων !...

Εν τφ μεταξύ οί συνδαιτημόνες έξηκολούθουν νά συμποσιάζουν ψαι- 
δρώς. Είχαν φθάσει είς τά επιδόρπια, καί δ Άνθούλης, μέ ένα μαχαίρι 

είς τό χέρι, έκοπτε ένα μεγάλο γλύκισμα, δτε 
ήκούσθησαν είς τήν αύλήν τά. κουδούνια τα
χυδρομικής άμάξης, συρόμενης ύπό τεσσά
ρων λαμπρών ίππων, τών οποίων τά επισαγ- 
ματαήσαν ολόχρυσα. Ό Άνθούλης έπρόβαλεν 
έκ νέου τήν [ΐύτην του είς τό παριιθυρον και 
βλέπων δτι ήρχοντο πρός αύτόν άκό|.ιη εύγε
νεϊς προσκεκλημένοι, διέταξε νά τούς εισα

γάγουν ολοταχώς. Αύτός δ ίδιος μάλιστα μετέβη 
μέ έναν πυρσόν, ϊνα τούς δεχθή εΐς τιήν θύραν.. 
τής αιθούσης τοϋ άνω πατώματος, είς to όποιον 
άνήρχοντο. Τότε έθεάθησαν εισερχόμενοι οί τρεις 
Μάγοι, μέ έορτάσιμον στολήν, στέμμα είς ιήν 
κεφαλήν, ένδεδυμένοι πορφύραν καί πολυτίμους 
λίθους. Ό Άνθούλης, ό όποϊος άνεγνώρισε τούς 
παλαιούς ξένους τΟυ, έλαβε καλήν στάσιν καί 
μετά πολλούς χαιρετισμούς τοιϊς παρεκάλεσε νά 
καθήσουν καί νά λάβουν μέρος έίς τό συμπόσιον.

— Εύχαρνστώ· είπεν ό Βαλθαζάρ ξηρώς. Δέν 
τρώγομεν είς τό σπίτι ένός άνθρώπου ό όποιος 
υποδέχεται τόσον κακά τούς πτωχούς.

— Σάς συγχαίρω διά τόν τρόπον μέ τόν όποιον
τηρείτε τάς υποσχέσεις σας· είπεν δ Μελχιώρ μέ τιήν χονδρήν ιρωνήν του.

’Ά! Απολύεις τά σκυλιά σου διά νιϊ δαγκάσουν τούς έπαίτας! .. 
προσέθηκεν ό Γάσπαρος έγγίζων τήν κνήμην του- Περίμενε- θά σοΰ 
παίξω ένα τεμάχιον μουσικής τό όποιον δέν γνωρίζεις! ■ · · _

Καί έξάγων άπό τήν τσέπην του μίαν μικράν φλογέραν ομοίαν πρός 

χήση τρομερά. Έν ριπή οφθαλμού, ή τράπεζα, οί συνδαιτημόνες, ή 
έπαυλις δλόκληρος έξηφανίσθησαν καί ό ξυλοκόπος έπανευρέθη. μόνος 
καί γυμνός είς τό άκρον τού δάσους, ένώπιόν τής κατερειπωμένης καλύ- 
βης του. μέ τήν γυναίκα του και τά παιδιά ίου ρακένδυτα.

— Εύτυχώς μοΰ έμεινε ή φλογέρα μου· έσκέφθη.
Άλλ’ δσον καί αν ήοεύνησε δσον καί άν έψαξε τές τρύπιε; τσέ

πες του, δέν εδρε τίποτε, διότι τό φυλακτό έκεϊνο εϊχεν έξαφανισθή 
μαζύ μέ τούς Μάγους.

Καί άπό τόν καιρόν εκείνον ύπάρχει συνήθεια, δταν κόβουν τιήν 
βασιλόπητα νά άφίνΟυν μετά θρησκευτικής εύλαβείας κατά μέρος, τό 
μερίδιον τών πτωχών.

[Μετάφρ. Δ. ΖΟΥΛΑ]

Ηάριστοκρατική άμαξα ήναγκάσθη νά σταματήση διότι είχε συναχθη 
τόσος πολύς κόσμος, ώστε νά καταστιή άδιινατος ή κυκλοφορία 

είς τιήν δδόν εκείνην.
Τί συμβαίνει Πέτρο; ήρώτησεν ή Καίτη, προτείνουσα άπό τό 

παράθυρον μέ περιέργειαν τήν ώραίαν της ξανθήν κεφαλήν.
- Πυρκαϊά κυρία· άπήντησε μέ σεβασμόν ό αμαξηλάτης.

ΙΙράγματι άπύ τά πυράθυρα ένός μικρού καί σχεδόν έτοιμορρόπου 
οικιακού έξήρχετο καπνός καί πριν η θάσουν έπί τόπου οί πυροσβέται 
ήρχισαν νά έξέρχωνται φλόγες.

Οί ολίγοι μικρέμποροι οί όποιοι, έπ’ εύκαιρίςι τής παραμονής τών 
Χριστουγέννων, είχον περιπλανηθή μέχρι τής άποκέντρου έκείνης συν
οικίας. έμάζευαν έν σπουδή τά έμπορεύματά των, τά έτοποθέτουν έπάνω 
είς τά άμαξάκια καί άπεμακρύνοντο έν τάχει.

Δύο άστυφύλακες προσεπάθουν νάπομακρύνουν τό πλήθος τών περιέρ
γων άνδρών, γυναικών καί παιδιών πού είχαν σπεύσει άπό δλας τάς 
οικίας τής γειτονιάς, άλλ’ αί προσπάθειαι των άπέβαιναν είς μάτην.

- Νά γυρίσω πίσω κυρία ; ήρώτησεν ό Πέτρος.
— "Οχι· άπήντησεν ή Καίτη ή οποία ήτο έκ φύσεωτ περίεργος. 

Στάσου νά δούμε τί θάπογείνη. Τήν στιγμήν άκριβώς έκείνην ήκούσθη 
δυνατός κρότος, κατόπιν ήγέρθη σύννεφον κονιορτού, τό όποιον άνεμί- 
χθη μέ τόν καπνόν καί έτύφλωσε κυριολεκτικώς τούς πλησιέστερον είς 
τόν τόπον τής πυρκαΐάς εύρισκομένους.

Κραυγαί Απεγνωσμένοι καί έπικλήσεις πρός τόν Χριστόν καί τήν 
Παναγίαν καί τού^ Αγίους έπηκολούθησαν τόν φοβερόν εκείνον θόρυβον.

Ό οίκίσκος είχε χαταπέσει.Έντός αύτοΰ εύρίσκοντο μία γρηά γυναίκα 
και έ'να,ί-μικ^όήταιύ--·· ■ -  - ----------- _ί— ••-ι ·- λ-*- ·»> —'■—------
^ιλι^κώθη ύποιτά-ΐ, .. . . .
τό σοιση καί νά τό όδηγήση έν Ασφαλεία., πλησίον τής άμάξης.

Ή Καίττ) τό εϊδε καί τής έκαμεν έντύπωσιν. Ξανθόν καί παχουλόν 
δπως ήτο, ώμοίαζε πολύ μέ μίαν φωτογραφίαν, ποΰ είχε κάμει αύτή ή 
ιδία δταν ήτο έξ έτών.

— Τίνος εϊνε αύτό τδ πάτδάκι ; ήριίιτησε.
— Δέν έχει ούτε πατέρα, οΰτε μητέρα, κυρία· άπήντΐ|σε μία γυναίκα 

που έοτέκετο έκεΐ κοντά. Τό εϊχε μαζή της ή τσάτσα του, ή κερά - 
Κατίγκω, πού έχει καρβουνιάση πειά τό κορμί της μακρυά άπό λόγου 
σας. Τί θά γείνη αύτό τό δύστυχο ποΰ θά μείνη στούς δρόμους !

— Μπά! Εκαμεν ή Καίτη. Τό πέρνω έγώ. Είνε τόσο συμπαθητικό, 
τό καϋμένο.

Ό εϊς έκ τών δύο Αστυφυλάκων ίνόμισε καθήκον του νά έπέμβη.
—«Ποιά είστε τού λόγου σας κυρία; ήριίιτησε μέ σοβαρότητα.
— Είμαι ή κυρία τοϋ Έφέτου Γ. Καί ή Καίτη έδωκε τήν διεύθυνσιν 

τής κατοικίας της.
Ό Αστυφύλσξ έφερε τήν χεϊρα είς τό πηλίκιον μέ σεβασμόν, κατόπιν 

έβοήθησε τό κοριτσάκι νάναβή καί ήνοιξε δρόμον έν μέσφ τών περιέρ
γων νά διέλθη ή άμαξα.

- ΓΙώς σέ λένε Αγάπη μου; ήριίιτησεν ή ώραΐα κυρία τό

— Εύτυχία· άπήντησεν έκεϊνο, παρατηρούν τό εσωτερικόν

σαν τόν φοβερόν εκείνον θόρυβον.

ικι· ένα κοριτσάκι πέντε μόλις έτών. eII πρώτη κατε- 
είπια* τό κοριτσάκι κατώρΟωσεν ένας λουστράκος νά

εκείνην τιήν όποιαν εϊχε δώσει είς τόν Άνθούλην, τήν έκαμε,νά άντη- τάκι πού έσφιγκεν είς τό στηθός
viimi rnnncnrr ’Κν ηι-τίί nmil n Ζ 11 nil η τηά-τρΓη ηϊ mivha ιτ-ήιπινί-’-·. Ή V.’.»,.·...*.. -

ξης μέ βλέμματα, τά όποια έφανέρωναν μεγάλην κατάπληξιν.
— Ευτυχία! Τί ωραίο όνομα !
Καί ή Καίτη ήρχισε νά τό καταφιλή.νά τό καταφιλή.Καί θ
— Θέλω τήν νάνα μου είπε έπειτα άπό 

όλίγην ώραν ή μικρού?,α.
Ή Καίτη ένόησε· 

γρηάν μαζή μέ τήν οποίαν εζη.
- Θά- ........................

πλασμα- 

τής άμά-

ANDREE THEURIET
l>c Γ Ac^d6mie l r;tficaree..

< « «
Κάποτε ό Λ(στ, ό περίφημος συνθέτης, έβράδυνε νά προσέλΰη διά νά διεχ·- 

Ούνη μίαν συναυλίαν είς τά άνάκτορα τής Βιέννης. Ό αύτοκράτωρ Φραγκίσκος 
Β' ώργϊσΟη, διότι τον είχε κάμει νά περιμένη καί μεταβάς είς τό άναλόγιον τοΰ 
ΛΙστ έγραψε έπάνω είς τήν παρτισιόν του τά έξής :

•Ό Λίστ είναι ό πρώτος γάιδαρος τοΰ κόσμου.
Φραγκίσκος Β’·

Μετ’ όλίγον έφ&ασε. ό Λίστ καί κατέλαβε τήν -θέσιν του. Πέρνει τότε τήν παρ- 
τισιόν του καί άναγινώσκει μεγαλοφώνως: tRuQLOL- ό Λίστ είναι, ό πρώτος γάιδα
ρος τοΰ κόσμου, Φραγκίσκος ό δεύτερος .

ΐ «νάνα» ώνόμαζετί;ν

J® VA τήν εδρωμεν Αγάπη 
μου. Θά πάμε πρώτα έμεϊς σιό σπίτι καί 
επειτα θά έλθη καί /κείνη.

— Κυρά - ΐίιλή, έλα νά δής ένα Χρίστου- 
■<·» *τι\ΐ~ι citeii ύί Ιιτιιγ»

— Κυρά - Ε 
γενννιάτικο δώρο πού έφερα· είπεν ή Καίτη 
εϊς τιήν γραίαν οικονόμοι·, ή όποια τήν είχε 
Αναθρέψει καί δέν άπεμακρύνθη ούτε στιγ
μήν άπό πλησίον της κατά τά είκοσιδύο χρό
νια τής ζωής της.

— Τί έφερες κυρά μου;
- Μιά κούκλα!
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Παναγία ! Ποΰ τό

τήν ιστορίαν τής

— Μπά Χριστός και 
εύρήκες αυτό τό παιδί;

ΤΙ Καίτη άφηγήθη
Εύτυχίας.

Ή κυρά - Καλή τρέμουσα δλη έξήλθε καί
έπειτα άπό μισή ώρα έπέστρεψε τρέμουσα 
άκόμη περισσότερον.

— Μά τί εχεις πάθει χριστιανή μου;
— Κυρία μου νά σέ χαρώ, διώξε το αύτό 

τό παιδί ποΰ έφερες, πριν έλθη ό κύριος.
— Μά γιατί: Τί συμβαίνει;
— Έπήρα αμάξι καί έπήγα καί εξέτασα 

τί λογής γυναίκα ήτανε αυτή ποΰ τό είχε. 
Καί έμαθα.

— Έ ! Τί έμαθες ;
— Νά· έμαθα πώςτό κοριτσάκι αυτό είνε... 

τό παιδί σου.
— Τό παιδί μου! Άνεφώνησεν ή Καίτη 

εγειρόμενη όρθια ένφ ή φυσιογνωμία της 
έφωτίζετο άπό τήν ύπέροχον έκείνην λάμψιν. 
μέ τήν όποιαν μόνον ή φυσιογνωμία μιας 
μητέρας εϊνε δυνατόν νά φωτισθή. Μά μοΰ 
είχατε πή οτι έγεννήθηκε πεθαμμένο.

— Σοΰ τό είπαμε ψέμματα, γιά νά σοΰ 
φύγη κάθε ιδέα. Θυμάσαι πού είχαμε πάει 
τότε στά λουτρά, έσύ, ή συχωρεμένη ή μητέρα, 
σου καί έγώ: Τό έπήρα καί τό έδωκα σέ μιά 
γυναίκα μαζΰ μέ πέντε χιλιάδες φράγκα καί 
τής είπα νά μήν πατήση τό πόδι της στήν 
πρωτεύουσα. “Ετσι κατιορθώσαμε νά σκεπά- 
σωμε τό σκάνδαλο καί δέν έμαθε τίποτε καί 

πρόπερσυ σ’ έζήτησε. Αύτή όμως ή γρηά ξέχασε τήν

Τυχαίω; άλως είχε σύρει τής κουρτίνες τοΰ εικονοστασίου καί είδε 
την Ευτυχίαν νά κοιμάται κάτι» άπό τήν μεγάλη»· εικόνα τής Παναγίας.

— Έπαρακαλούσα τόν μικρό Χριστό ποΰ θά γεννηθή απόψε νά μοΰ 
στείλη τήν μαμά μου, γιατί άφοΰ έχουν όλα τά παιδάκια μαμάδες, θά 
πή ότι πρέπει νά έχω καί εγώ.

Αυτά τά λόγια έψέλλισεν ή μικρούλα δταν τήν έξύπνησαν.
— Στήν έστειλε τήν μαμά σου ό μικρός Χριστός, αγγελούδι μου, στήν 

έστειλε.
Καί ή Καίτη κλαίουσα μέ δυνατούς λυγμούς έγονάτισε πρό τού 

συζύγου της.
Συγχώρησε με- έψέλλισε στρέφουσα πρός αυτόν τά βουρκωμένα 

άπό τά δάκρυα μάτια της.
Τήν στιγμήν εκείνην τά σήμαντρα τών εκκλησιών ήρχισαν νά σημαί

νουν προσκαλοΰντα τούς πιστούς, όπως εορτάσουν τήν Γέννησιν ’Εκείνου, 
ποΰ ήλθε διά νά φέρη τήν Ειρήνην καί νά κηρύξη τήν Συγγνώμην εις 
τόν Κόσμον.

Ό κ. Γ. έσκυψε καί μέ τό ένα χέρι άνήγειρε τήν Καίτην, ένφ μέ τό 
άλλο έλάμβανε τήν κόρην της. πού ήτο προωρισμένη νά καταστή καί 
ίδική του κόρη.

Καί ένφ έσφιγκε καί τής δύω εις τήν αγκάλην του τά χείλη του έψι- 
θ ύριοαν μηχανικώς.

- Δόςα έν Ύψίστοις Θεφ !

ό κύριος δταν 
ύπόσχεσί της κ’ ήλθε εδώ ποΰ είμαστε καί μεϊς. Νά σέ χαρώ κυρία μου. 
διώξε το αυτό τό παιδί πριν έλθη ό κύριος. Θά τό καταλάβη αμέσως, 
γιατί σού μοιάζει καταπληκτικά.

Ή Καίτη όμως δέν ήκουε. “Εσπρωξε τήν γραίαν οικονόμου έξω άπό 
τό δωμάτιο»·, έλαβε»· είς χεϊρας τήν κόρην της ή οποία εϊχεν έν τφ 
μεταξύ άποκοιμηθή. τήν άπέθεσεν έπί τής κλίνης της καί γονατίσασα 
παραπλεύρως αυτής έξερράγη είς λυγμούς.

«

Ο ΔΑΜΑΣΤΗΣ

Ό Έφέτης Γ. άνθρωπος σοβαρός, μέσης ηλικίας έλάτρευε τήν σύζυ
γόν του, άλλά δέν ήτο βέβαιος άν καί ή Καίτη τόν ήγάπα. Έδεικνύετο 
μάλλον αδιάφορος πρός αυτόν, μολονότι πάντοτε τόν συνεβουλεύετο 
καί τόν ήκουε. Τήν νύκτα τής παραμονής τών Χριστουγέννων έπέστρε- 
ψεν άργά είς τήν οικίαν του. διότι τόν άπησχόλησε κάποια δίκη πέραν 
τοΰ μεσονυκτίου.

— Δέν μοΰ μένει καιρός νά κοιμηθώ, έσυλλογίσθη, άφοΰ εις τάς 
τέσσαρας θέλω νά υπάγω είς τήν λειτουργίαν. Καλλίτερα νά έργασθώ 
άκόμη ολίγον.

Μέ τήν σκέψιν αυτήν εΐσήλθεν είς τό γραφεϊόν του, έκάθησε πρό 
τής τραπέζης καί έβυθίσθη είς τήν ανάγνωση· τών δικογραφιών.

“Εξαφνα είδε νάνοίγεται ή θύρα καί νά εισέρχεται ή σύζυγός του.
— Μά τί κατάστασις είνε αυτή άγάπη μου ; “Ετσι λοιπόν έρχεσαι καί 

κλείνεσαι στό γραφείο κΓ άφίνεις ολομόναχη τήν γυναικοΰλά σου;
Πρώτην φοράν τήν έβλεπε τόσον θελκτικήν καί τόσον περιποιητικήν 

συνάμα άπέναντί του.
— Άς εϊνε δμως, έξηκολούθησεν ή Καίτη καθιζόμενη είς τά 

γόνατά του, εγώ δέν σοΰ κρατώ κάκια. Καί γι’ αυτό σού έφερα ένα 
ώραίο δώρο Χριστουγεννιάτικο. Δέν θά θυμώσης άγάπη μου! Δέν εϊνε 
αλήθεια πώς δέν θά θυμ,ώσης;

— Νά θυμώσω γιατί θά μοΰ κόμης δώρο; είπεν ό κ. Γ. μή δυνάμε- 
νος νά έξηγήση τάς εξαιρετικά; εκείνος τρυφερότητας.

— Τό ήξευρα πώς δέν θά θυμώσης. Είσαι τόσον καλός. Νά δής δμως 
καί γιο τί καλή καί ύπάκοη γυναικούλα πού θά είμαι- πόσο θά σάγαπώ.

— Πάμε έπί τέλους νά δούμε αυτό τό περίεργον δώρο ποΰ θά μοΰ
κάμης. , , , , , _

Τόν επήρε άπό τό χέρι καί μέ μυστηριώδες ύφος τόν ωδήγησεν είς 
τόν κοιτώνα των. Μόλις δμως έφθασαν έκεϊ ή Καίτη έξερράγη εις γοε- 
ράς κραυγάς απελπισίας.

— Τό παιδί μου! Ποΰ είνε τό παιδί μου; Τό είχα άφήσει απάνω στό 
κρεββάτι καί τώρα δέν εϊνε.

Ή κυρά-Καλή προσέτρεξεν έντρομος 
καί δ κ. Γ. άπό τόν διαμειφθέντα μεταξύ 
αύτής καί τής συζύγου του διάλογον άντε- 
λήφθη τί συνέβαινεν.

—Έπί τέλους, είπε, πρέπει νά εύρεθή 
αυτό τό παιδί! Ποιος τό έπήρε άπό 
δώ μέσα;

Ήρεύνησαν είς δλα τά δωμάτια, άλλά 
ματαίως. “Εξαφνα ήκουσαν τήν Καίτην 
ν’ άναφωνή μέ χαράν.

— Παιδί μου, κόρη μου! Σέ βρήκα!

IS τό αρχοντικόν στασιδιού τής μικράς εκκλησίας ή γερόντισσα 
μαρκησία χήρα τοΰ Κερμοέλ. “Αννα, ΐστατο ευθυτενής άπό κάτω 
άπό τές βαρειές διπλές πένθιμου επανωφοριού. Τό πρόσωπόν της, 

. πρόσωπόν νέας ακόμη, ήτο συντετριμμένο»· άπό λύπην καί έτόνιζε 
τήν έπιβλητικήν πλαγίαν κατατομήν της μεταξύ δύο βοστρύχων 

τών ωραίων τριχών τής άριστοκρατικής κεφαλής της. Ή έπιδερμίς ήτο 
ώχρα καί έμαζεύετο είς τούς κροτάφου; υπό μόλις διακρινομένων ρυτί
δων, ώσεί διαφαινομένων διά μέσου κρουστού δικτύου βροχής, τής 
όποιας ή μελαγχολία έπλημμύριζε τήν ψυχήν της.

'II “Αννα, έν τούτοι;, διετηρεϊτο τοιαύτη ώς ανωτέρω περιεγράφη, 
άλλ'ήτο ωραία, σβεννυμένου κάλλους ύπό τήν σκληρότητα καί τήν ψυχρό
τητα μαρμάρου.

Χηρεύσασα εις ηλικίαν τριάκοντα ετών άπό σύζυγον τοΰ οποίου αί 
άσωτεΐαι έμάραναν τήν νεότήτά της. ή “Αννα εϊχεν αναχωρήσει έκ 
Παρισίων, καί έγκαταλείπουσα τήν τύρβην τού κόσμου καί τάς έορτάς 
εϊχεν άποστερηθή έκουσίως καί στωϊκώτατα τής εύτυχίας, τήν οποίαν 
προσέφερεν εις αυτήν ένας άνδρας άξιος έρωτος τόν όποιον ήγάπα, διά 
νά άφιερωθή καθολοκληρίαν εις τό παιδί της, τόν μικρόν Άϋμάρ, μονα
δικόν απόγονο»· τή; άρχαίας οικογένειας τών Κερμοέλ. Πρός χάρι»· τοΰ 
υίοΰ. πρός χάριν τού ονόματος εκείνου, ένεκα τού όποιου ύπέφερε τόσα, 
έθυσίαζε τήν καρδίαν της.... Ό άνδρας τόν όποιον ήγάπα ήτο άνθρωπος 
τοΰ λαού βεβαίως καί ήδη εΰγενέστατα έργα εϊχον καταστήσει διάσημου 
τό όνομα τοΰ Κλαυδίου Μιράνδη καί άν ήτο μόνη της, ή “Αννα δέν θά 
έλάμβανε»· ύπ’ δψιν της τάς προλήψεις τής διαφοράς τής κοινωνικής 
τάξεως είς τήν όποιαν άνήκεν, αλλά δέν άνεγνώριζεν είς τόν εαυτόν της 
τό δικαίωμα όπως έπιβάλη είς τόν υιόν της αδελφούς, φέροντας άλλο 
όνομα άλλης οικογένειας, μή άνηκούσης είς τήν αριστοκρατίαν.

Ή μαρκησία είχε λοιπόν ενταφιάσει τά όνειρά της ύπό τούς βαρείς 
θόλους τοΰ προγονικού καί μεσαιωνικοί κτιρίου τοΰ μεγάλου εξοχικού 
υποστατικού τών Κερμοέλ. Εκεί ό Άϋμάρ, ηλικία; έτών δώδεκα κατά 
τήν έποχήν τού θανάτου τοΰ πατρός του, είχε ιιεγαλώσει περιβαλλόμε
νος ύπό τών μητρικών φροντίδων, έκπαιδευθείς δέ ύπό έκλεκτοΰ παι
δαγωγού.

Τό μικρό κουδούνι άντήχησεν άπό τό ενώπιον τής Άγιας Τραπέζης 
μέρος, άναγγέλλον τά προοίμια τής Θείας Θυσίας. Ή Άννα έγονυπέτησε, 
μέ τό μέτωπον κλίνον πρός τό έδαφος, ώς νά έκυπτεν ύπό τό οδυνηρόν 
βάρος τών αναμνήσεων.Τήν νύκτα έκείνην τών Χριστουγέννων, κατά τήν 
όποιαν ή Άνθρωπότης άνυψοϋται πρός τήν ’Ελπίδα, εκείνη συνετρίβετο 
ύπό τής λύπης.

Ένεθυμήθη τόν υίόν της!... Ώ τό αχάριστο παιδί!. . . Ήτο ποτέ 
δυνατόν νά διάψευση και’ αυτόν τόν τρόπον τάς έλπίδας της; . .. Τί 

σκληρός ήτο δ άποχωρισμός!. . Τό ένε- 
θυμεΐτο, λιποθυμούσα.

Είχε παρέλθει ένα έτος!.. Ό Άϋμάρ 
είς τό Παρίσι, όπου ήναγκάσθη νά 
άφήση νά ΰπάγη, διά νά σπουδάση 
Νομικήν ’Επιστήμην, έπειδή ή μη

τρικέ) της υπερηφάνεια τόν προώριζε διά 
τάς πρεσβείας.

Τό ’ίδιο βράδυ τής ολονυχτίας τών 
Χριστουγέννων, εϊχεν έπιστρέψει είς τήν 
έπαυλιν. Εύχαριοτημενη διά τήν έλευσίν 
του, ή μητέρα ήσπάζετο τό ώραίον μέτω-

πον τοΰ υίοΰ. χαϊδευτικώς γονατισμένου είς τούς πόδας 
της... Αίφνης τό παιδί της ώμίλησε.. . καί αί λέξεις 
έκεραύνωναν τήν καρδίαν της... Διηγείτο τόν έρωτά 
του. έναν τρελλόν καί ένοχον έρωτα... Ό Άϋμάρ 
ήγάπα μίαν πτωχήν κόρην, χωρίς οικογένειαν, χωρίς 
περιουσίαν ! Τήν ήγάπα καί ήθελε νάτήν νυμφευθή Ι

ΟΙ βραχίονες της έτεντώθησαν διά τής κινήσει»; 
μετά τής όποιας άπώθησαν τόν ίκετεύοντα, καί μέ 
δλην "τήν άγανάκτησιν τής παλαιά; παραιτήσεώς της 
άπότόν ίδικόν της έρωταέφώναξε δυνατά: Ποτέ!...»

Ό Άϋμάρ έπέμεινε, είπε τήν λύπην του. διεκήρυξε τό καθήκον, τό 
όποιον τοΰ επέβαλλε τόν γάμον αυτόν. Κατόπιν δέ μέ λέξεις πονετικός 
καί λόγια γλυκά, έξήρε τήν αγαθότητα και τόν έρωτα τής κόρης ή 
οποία τόν ένεπιστεύθη. έπί τφ λόγφ τής τιμή; τοΰ ερωτευμένου καί τού 
άριστοκράτου . .. Τίποτε άπ' αυτά δέν συνεκίνησε τήν μαρκησίαν.

Τότε ό νέος ήγέρθη καί έπαυσε νά ίκετεύη. Άνεκηρύχθη μόνος κρι
τής τής τιμής του καί τοΰ καθήκοντος του καί άπό τής στιγμής εκείνης 
ήρχισε νά έπιβάλλη τήν θέλησιν του. Παρ’ ίίλην τήν λύπην τήν όποιαν 
ήσθάνετο μεταχειριζόμενος νομικά μέσα, άπεφάσισε νά λάβη ώς σύζυ
γον τήν Μαρίαν...

Κάτωχρος υπό τήν ύβριν τής παραγνωρισθείσης μητρικής έξουσίας 
της. έν μέσφ τής άπελπισίας τής έπαναστάσειος ταύτης, ή όποια τήν 
άπεχώριζε τοΰ παιδιού της, διά τό όποιον καί μόνον είχε ζήσει, ή 
μητέρα άπεδίωξε τόν υιόν της.

Ψαλμός γλυκύτατος καί σκορπίζω»· τήν χαράν ά»·τήχησε τήν στιγμήν 
έκείνην ύπό τού; θόλους τής εκκλησίας. 'II Άννα άποσπασθεϊσα άπό 
τάς σκέψεις καί τάς αναμνήσεις της, ήκουσε...

Είχε γενί'ηθή ό Βασιλεύς τών Βασιλέων, μέσα εις τήν φτώχειαν τής 
φάτνη; ενός σταύλου. Είχε γεννηθή διά νά έπονομασθή υιός ξυλουρ
γού! . . . ΊΙ ταπεινοφροσύνη ενός Θεού δέν κατέρριπτε τήν άριστοκρα- 
τικήν άλλαζονείαν τής μαρκησία;·

Άνεμιμνήσκετο πικρώς τήν ματαιότητα τής θυσίας της. Άφοΰ πρός 
χάριν τοΰ υιού της δέν ήθέλησε νά γί\η] Κ" Μιράνδη, ό μαρκήσιος τοΰ 
Κερμοέλ έστόλιζε διά τού οίκοσήμου τής άριστοκρατικής οικογένειας 
του μίαν κόρην τής όποιας τό μόνον όνομα ήτο Μαρία! . . .

Διά πρώτην φοράν είς τόν βίον της. άφήκε ν’ άκουσθή ύποκώφως 
ένας λυγμός μεταμέλειας, μεταμελείας ενδομύχου τήν όποιαν μέχρι τής 
στιγμής εκείνης δέν άνωμολόγει καθ’ έαυτήν, διότι τά χείλη της έψέλλισαν:

— Κλαύδιε! .. .
Δεκατέσσαρα έτη χωρισμού καί σιωπής δέν είχον καθόλου έπουλιίισει 

τήν έπώδυνον πληγή»· τής καρδίας της. Τόν ήγάπα πάντοτε, τόν άτυχή, 
τόν άπορριφθέντα! Άλλ’ έπέβαλλεν είς έαυτήν τήν άλλαζονείαν καί τό 
παράδειγμα τοΰ δαμασμού τής καρδίας της !... Τούλάχιστον αυτή θά 
ήτο πάντοτε μία Κερμοέλ!

Υψιτενής ήγέρθη. Ή θεία λειτουργία είχε τελειώσει. Συνοδευομένη

ύπό ενός υπηρέτου διήλθε μέ υπερηφάνειαν, μέ τούς οφθαλμούς ξηρούς 
καί άδιαφοροΰσα διά τήν απλήν χαράν τών χωρικώ»· καί τών ψαράδων, 
τούς οποίους είς τήν πτωχικήν κατοικίαν άνέ.μενον ό μηλίτης οίνος καί ή 
πητα άπό μαύρο σιτάρι τής οικογενειακής όλοτ-υκτίας τών Χριστουγέννων.

Διά τοΰ άποκρήμνου μονοπατιού διήλθε τήν άκρογιαλιάν, τή»· όποιαν 
δακρυέβρεχο» θωπεύοντα τά κύματα, άνήλθε πρός τήν έπαυλη· εύθυτε- · 
»·ής, ώσεί νά ήθελε νά διαψεύση τό άχθος τής βαρυνούσης ύπέρποτε 
τότε τού; ιυμους της θλίψεως. Άπό τοΰ κατωφλιού τή; Ούρα; άπέπεμψε 
τόν υπηρέτη»· διά νά ιιείνη μόνη, ϊνα είνε ελεύθερα όπως καταθέση τό 
προσωπείο»·, μέ τό όποιον ένιίιπιον πάντων έκάλυπτε τήν άπε?~τισία»· της.

Άφοΰ άνήλθε τήν κλίμακα, άπιυθησε τήν θύρα»· τής μεγάλης αιθού
σης, έντός τής όποιας, κάθε βράδυ κατά τήν ώραν τών νυκτερινών λιπο- 
ψυχιώ»·. άνέκτα τήν δύναμίν της θαυμάζουσα έν έκστάσει τάς προσωπο
γραφίας τών προγόνων, τών μακαριτών έκείνων τών όποιων ύπερήσπιζε 
τά; παραδόσεις καί τήν υπερηφάνειαν. Μόλις δμως έκαμε μερικιι 
βήματα, έσταμάτησεν έκπληκτος ... διότι μία ύψηλή σκιαγραφία ϋπεκλί- 
νετο ένοίπιόν της. Παρ’ δλη»’ τήν μακράν άπουσίαν, ή φωνή τής καρ
δίας της δέν έδίστασε:

— Κλαύδιε!
Καί οί δύο άλληλοπαρετηρούιπο. ’Εκείνη τρέμουσα. εκείνος συγκε- 

κινη μένος.
— Συγχωρήσατε τή»· παρουσίαν μου κατά τοιαύτη»· ακατάλληλον ώρα»·. 

Συγχωρήσατε- με επίσης διότι έρχομαι νά σάς ζητησιο εΰσυνειδήτως τήν 
σπάντησιν. τήν οποίαν η καρδία μου άναμέν·ει άπό δεκατεσσάρων έτών. 
Άπαντήσατέ μου διότι δέν δύναμαι έπί περισσότερον χρόνον νά υφίστα
μαι τήν σιωπήν σας.”Αννα,“Αννα, μ’έλησμονήσατε λοιπόν ;...

Ή μαρκησίά έχαμήλωσε τούς οφθαλμούς της καί τά χείλη 
της έτρεμούλιασάν, ένφ ή καρδία της άναστατωθεϊσα ήδη 
άπό τήν πρόσφατον συγκίνηση· τής άναμνήσεως τοΰ παρελ
θόντος άφήκε τήν δμολογίαν νά έκφύγη τών χειλέων της.

— Οίίτε μίαν στιγμήν !
Σφοδρότατη χαρά μετεμόρφωσε τόν Μιράνδηνδ όποιος 

διά κινήματος πλήρους σεβασμού καί εντούτοις ήδη κατα- 
κτητοΰ, έλαβε τήν χεϊρα τής μαρκησίας.

— "Ωστε αυτήν τήν φοράν εΰαρεστεΐσθε νά μοΰ τή»· δώσητε ;
II “Αννα ώχρίασεν.. .Έπρεπεν άραγε νά ύπερασπισθή άκόμη, ή νικη

μένη νά διαηιεύσιι τό παρελθόν της; Ό Κλαύδιος κατεσκόπευε τήν 
πάλην εντός τών έν έκστάσει ευρισκομένων ματιών της. τά όποια δέν 
ήμποροΰσαν νά διαφύγουν τό βλέμμα του. Τολμηρός άλλά τρυφερός, 
περιέβαλε τήν άγαπημέιην του διά τών βραχιόνων του. τήν έσφιγ- 
ξεν έπί τής καρδίας του καί είς μίαν πνοήν, σχεδόν είς εν φίλημα, 
ίκέτευσε.

— Άννα, "Αννα, σ’ έπερίμενα τόσον καιρόν !
’Εκείνη παρέιιενε σιωπηλέ) καί εκστατική .. . Τότε τό φίλημα έδόθη καί 

χείλι] μέ χείλη ό Κλαύδιος ένεφύσησεν είς τήν καρδίαν της τάς λέξεις:
— “Αννα σ’ άγαπώ!...
Καί τό φίλημα άνταπεδόθη . .. Ό Κλαύδιος, νικητής, μέ τόν βρα- 

χίονά του συγκρατών άπό τής όσφύος ώδήγησε τήν μαρκησίαν πρός 
τήν θύραν. ’Εκείνη παρεδίδετο άσυναισθητως, ευρισκόμενη είς τήν 
μέθη»' τοΰ έρωτος.

Ό Μιράνδη; ήνοιξε.
’Επί τού κατωφλιού γονυπετείς δ Άϋμάρ καί ή Μαρία, ένηγκαλισμέ- 

νοι, έτειναν πρός τήν Ά»·ναν νεογέννητο»’ βρέφος . ..
Ό Κλαύδιος τήνάντελήφθη λιποθυμούσαν καί έν τούτοις άκόμη άτίθασ- 

σον. Τότε μία τελευταία φράσις έξήλθε τών χειλέων της, φριϊσις δαμά- 
ζουσα, λέξεις αί όποίαι τήν νύκτα ταύτην τών Χριστουγέννων πληροΰσι 
χαράς τόν ουρανόν καί τήν γήν.

— Ένα μικρό παιδί μάς έγεννήθΐ) !. ..
|Μετάφρααις Δ. ΖΟΥΛΑ)

ΤΡΙΚΥΜΙΑ ιsonf.it©> *

GEORGES DE LTS

ΞΩΤΙΚΟ
'!-> Νύμφες πεις, όποϋ <<<>π»,- πατ’οζόμπιεί 
ηιά ^λάστιχά οας ύά/ιν/,α χρατάιε 
καί μέλπαηας τους ύμνους σας, τούς σαπφικούς, 
τήι· άομονία ύπέροεμνη σκορπάτε . . .

Τριγύρα σας σιγήσανε τα πνεύματα 
ι· αφογκραοιονν τρ μουσική τοΰ ονείρου' 
παραμέρισαν οί νεφέλες οί χλωμές 
στην κόρη τή λενκόπεπλρ ιοΰ Απείρου . . . 

Οί αύρες τής νυχτός περνούν τα μέλπη σας 
στ’ ανάερα τον; ύροσοβόλα χέρια 
καί τά χαρίζουν σ άηΆονιώνε στόματα, 
και τά χαρίζουν οταφοινα τάστέρια . . .

"1>. ιι'άλ.τε, γλαυκομμάτες. "Ενα; τρίσφτιοχος 
τραγουβιστης τές πράές σας άγροτκώντας 
φωνές, απ των αρπών σας τάρμονίσματα 
γιά πάντα θέ νά κοιμηθεί μεθώντας ...

Πεθάναν στήν ψυχή του οί πόθοι, ο! εγκόσμιοι' 
τοΰ ονείρου τούς σαβάνωσεν ή μέθη 
κί ό νοΰς του φτερωμένος, πενταπάρθενος, 
σ' Άλλης ζωής τά ηλύσια ίεπλανέθη ...

... ’Ακόμα ψά/.τε.ΙγΛ/ μέ τά οίιράντα σας 
σαπφιμα μελπι/ στάξτε στην καρδιά του, 
στά μάγα ν&ρΟη τόπια ανλοφτέρωτος, 
ποΐ·χ' η ζο>ΐ/ τοΰ 'Αθάνατου θανάτου ...

(Άπό τό Salve amor ) ΜΗΤΣΟΣ ΔΟΥΡΑΚΗΣ

Βορμας βογγή.’. . . Πελώρια τά κύματα αγριεύουν, 
μουγγρίζουν, τρέχουν, τρίξουνε κί άφιρίξουν, κυνηγοΰνται, 
καί φοβερίζουν ’οτ 'ην βρμη τους βράχους, ποΰ παλέβονν 
περήφανοι κί ακλόνητοι, καί λές ποΰ άιπιθιοροΰνται.

Ορμοΰν έκεΐνα, σκάζουνε, μέ άφραυς τους στεφανώι·ουι·, 
κίείς τό στερνό των φλοίσβισμα 'σταίς βραχοφ τέρναις οβυοΰνται, 
κί εκείνοι μέ τΐμ· όφ·ι τους τό πέλαγο θολώνουν, 
καί λές ποΰ τ' άλλα κύματα τους βλέπουν καί φοβούνται.

Κορφή βουνού χιονόφεγγη δέχεται ’οτ 'ην αγκάλη 
γλνκειάν ακτίνα φεγγαριού, που άπό τά νέφη βγαίνει, 
'σαν νάθγαινε άπ’ τά Τόρναρα μορφή μέ αγγέλου κίιλ.λη 
ή άπό ιόν πέπλο r ουρανού, ποΰ μαύρα ή νύκτα υφαίνει. 
' Εχαιρετοΰοε τήν κορφ ήν ή ακτίνα πειύ μεγάλη 
κί έλάιιπριζε ιό πέλαγο μέ ώρι χρυσοτμένη, 

κί ή λάμτ/Ί της χυμένη 
μ ίίλην την αφρασιη εύμορφιά στά μανισμένα κύματα, 
έτρεμε, ιός τρεμοσβύνουνε νυκτιάς τά φώτα εις μνήματα, 

στής αύρας τά φιλήματα. 
Μά ακόμα δέν έφαίνετο κάνέν άστρο λαμπρό, 
καί μου ή άκτϊ&α έστόλιζε τόν άφθαστο ούρανό, 

πο ΰ έθώρει σκοτεινό, 
κ' ότι έλυπεϊτο, θάλε-γες, 'στά σκότη νάν μονάχη, 
νά τήν θοτροΰν τά σύγνεφα, βουνό, πέλαγα, βράχοι.

Κέρκυρα,’Οκτώβριος 1310. Ν. Γ. ΜΑΥΡΟΧΗΣ
• Τό είδος τοΰτο τής στιχουργίας άποκαλοϋν οί ’Ιταλοί ποιηταί 

• μελίδριον μέ τήν ουράν». (Sonetto’con la coda).



1 θ <3 2- 1 θ <5 3
Συνεχεία άπο το προηγούμενον τεύχος,

KTU έτη έπέζησε τοΰ συζύγου της η Αμαλία. Κατα- 
βληθέϊσα και αίπ'η έζη έν πλήρει μονώσει μετά των 
η ίλών της καί άνέζη - κυριολεκτικώς οσάκις 'Έλλη
νες διαρχόμενοι έζήτουν νά ύποβάλονν τά σέβη των. 

/ώλύσαρκος, μέ τά ίχνη των θλίψεων έη αίνετο γραία πλέον, 
αί'τή η άλλοτε λάτρις των ασκήσεων καί ακαταπόνητος. Μίαν 
ημέραν, μέ δριμύτατον ψύχος, έκδραμοΰσα εη ίππος μετά της 
δεσποινίδας Χατζίσκου εις Μπρουκενάου έπέστρεψε κάθιδρος 
καί έπεοεν ασθενής έκ κρυολογήματος ισχυρού.

Κατά τάς ήμέρας της ασθένειας της, παρουσιάσθη καί ή 
Μαύρη Κυρία είς τά ανάκτορα τοΰ Μονάχου. Ή Μαύρη Κυρία 
ήτο ή σύζυγος ενός αρχαίου εκλέκτορας, ής είκόιν εΰρίσκεται 
είς τήν πινακοθήκην των ανακτόρων τοΰ Μονάχου. 'Οσάκις 
πρόκειται νιί άποθάνη τις έκ τής Βασιλικής οικογένειας εγκατα
λείπει ή Μαύρη Κυρία· κατά τόν θρύλλον, τό πλαίσιόν της 
καί διατρέχουσα τους διαδρόμους έμη ανίζεται εις αυλικούς. 
Λέγουν ότι όταν οί εξόριστοι Βασιλείς εφθασαν είς Μονάχον 
έξ 'Ελλάδος, ένεφανίσθη ή Μαύρη Κυρία την είδον δέ καί 
οί άκολονθοΰντες τους 
Βασιλείς "Ελληνες, οίτι- 
νες καί /ζήτησαν τήν 
άδειαν νά έγκαταλεί- 
ψοι·ν τό ανάκτορου καί 
νιί καταλύσουν είς ξενο
δοχείου, προφανώς φο- 
βηθέντες.

Πράγματι τ'ην εσπέ
ραν τής 8 Μαΐου τοΰ 
1875 ή’Αμαλία παρέ
διδε τό πνεύμα είς τάς 
άγκάλας τών δεσποινί
δων Καρμπούνη, Ξάν
θης Χατζίσκου καί Φί- 
λωνος. '<) νεκρός της 
μετηνέχθη είς Μόνα- 
χον τήν νύκτα, τήν δέ 
πομπήν, θλιβερόν καί 
μεγαλοπρεπή, άπό τοΰ 
σιδηροδρομικού σταθ
μού, φωτιζομένην άπό 
τάς δάδας άς /κρατούν 
υπηρέται μέ μεσαιωνικός στολάς, μέχρι τοΰ τάφου τον’Όθωνος, 
παραπλεύρως τοΰ όποιου άπετέθη καί ό νεκρός τής ’Αμαλίας, 
ήκολούθησε έπισήμοις καί επιτροπή τών έν Βαυαρία Ελλήνων 
σπουδαστών. ΊΙσαν δέ ουτοι ό άλλοτε επίσκοπος Μεσσηνίας 
Πανάρετος, ό Ιατρός Λινδερμάγιερ καί ό άλλοτε έν τώ υπουρ- 
γείιο τών Οικονομικών υπάλληλος Καλούδης.

Ίδέτε τήν παρατιθεμένην εικόνα, ή όποια παριστή τήν άπο· 
βίβασιν τοΰ πρώτου Βασιλέως "Οθωνος εις Χαύπλιον κατά τήν 
25 ’Ιανουάριου 1822. Ό Λαός τής 'Ελλάδος έβλεπε πραγμα
τοποιούμενου ένα όνειρον, έβλεπε τήν’Ιδέαν λαμβάνουσαν σάρκα. 
Τί προηγήθη; Μία έξόχως συγκινητική σκηνή είς τά άνάκτορα 
τοΰ Μονάχου, όπου ιί πρίγκιψ Όθων, δευτερότοκος υιός τοΰ 
Βασιλέως Λουδοβίκου Α' άπεχαιρέτα τους οικείους, δεχθείς τό 
ελληνικόν Στέμμα, όπερ προσέφερον αύτώ αί τρεις Προστάτι- 
δες τής 'Ελλάδος Δυνάμεις, ή Γαλλία, ή ’Αγγλία καί ή Ρωσσία 
καί όπερ ειχον κομίσει δ στρατηγός ΙΙλαπούτας μέ τά πολυτελή 
άρβανίτικά του, ο Μιαούλης μέ τά νδραίϊκα καί ό Κώστας 
Μπότσαρης.

' Ο’Όθω ν κατήλθε ανήλικος μέ άντιβασίλείαν έκ τών Άρμάν- 
σπεργ, Μάουρερ, Έϊδεκ καί ”Αβελ καί μέ συνοδείαν ενός γαλ
λικού πολεμικού, ενός αγγλικού καί ενός ρωσσικοΰ, έπιβαίνων 
άπό Τεργέστης τής αγγλικής φρεγάτας Μαδαγασκάρη, ής κυβερ
νήτης ήτο ό Έδμοντ Αάνονς. Πλήθος άλλων έμπορικών ήκο- 
λούθει μέ 2500 Βαυαρούς.

Η ΑΠΟΒΙΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΟΘΩΝΟΣ ΕΙΣ ΝΑΥΠΛΙΟΝ

Γεμάτος δ λιμήν τοΰ Ναυπλίου άπό πολεμικά κανονιοβο- 
λοΰντα. Κανονιοβολεί τό ΓΙαλαμήδι. καί τό ’ Ιτσκαλέ καί τό 
Μπούρτζι, τιι φρούρια. Νέφη καπνού πυκνά γεμίζουν τό διά
στημα. Ό κόσμος συνωθεΐται νά Ιδή του πρώτον Βασιλέα του 
και μαυρίζει εις τούς λόφους καί τά υψιόματα. Βασιλεύς, Άντι- 
βασιλεία,’Επιτροπή τού Στέμματος, Πρέσβεις τών Μ. Ιυνάμεων, 
άρχαί στρατιωτικοί καί πολιτικιά καί λαός συμη ύρονται έν 
έξάλλοι ενθουσιασμοί, <>)■ ό χρωστήρ τού Ές άπεικόνισε είς τόν 
παρατιθέμενου πίνακα. Ιιακρίνεται ό Κιλοκοτοιόνης μέ τήν 
περίεργον στολήν του, ό ’Αλέξανδρος Μαυοοκοοδάτος, μόνος 
αϊτός μέ φράγκικα καί μία γυναίκα. ή όποια δεικνύουσα είς 
τόν υιόν της τόν νεαρόν Μονάρχην λέγει :

Νά ό Σωτήρας μας!
Πώς λοιπόν είχε τοιοΰτον τέλος είς τιι 18(12 <> Μεσαίας τού 

.1822;Άς άνασκοπήσουμεν τά γεγονότα. Καθ’ ήν εποχήν κατήρ- 
χετο ό’ΌΟων ή'Ελλάς διέτρεχε κρισιμωτάτην περίοδον.’Εμφύ
λιοι σπαραγμοί, άναρχία καί πείνα έμάστιζον τόν τόπον έπειτα 
άπό εννεαετή άγώνα. Κατά τήν έποχήν έκείνην, πού είχε δολο

φονηθεί πλέον δ κυβερ- 
ΐ’ΐ/τ ΐ; ς ’Ιωιίννη ς Καπό δ ί- 
στριας, όστις προίστατο 
ούτως είπεϊν τής προ
σωρινής κυβερνήσεως, 
μέσα είς τήν συμφορτιν 
έκείνην, μόνη νόμιμος 
έξουσία ώρθοϋτο, ή Γε
ρουσία, ήτις είχε συστα- 
θεϊ ί·πό τής έν "Αργεί 

Γ ’ Εθνικής τοιν' Ελλή
νων Συνελεύσεως διά 
τού φηη ίσματος τής 22 
’Ιουλίου τον 182Θ.

' Πτο συμβουλευτικόν 
τό σώμα τούτο άνέκα- 
θεν είς τά νομοθετικά 
καί διοικητικά ζητή
ματα, συνιστάμενον δέ 
έξ 21 μελών, έκλεγέν- 
των έκ καταλόγου περι
λαμβάνοντας 6'2 ΰποφιη- 
φίονς, οδς ή Σννέλευσις 
νά συντάξη μετ’ αυτής

Ύ

»

εϊχεν υποδείξει εις τόν Κυβερνήτην διά 
τόν Καταστατικόν τής Χώρας Χάρτην, μόνον είς καθαρώς 
οικονομικά ζητήματα είχε τό δικαίωμα τής αποδοκιμασίας.

Κατά τό 12'"' άρθρον τού ψηφίσματος τής Έθνοσυνελεύσεως, 
εάν, πριν ή συνταχθή δ θεμελιώδης τοΰ Κράτους Νόμος, άπέ- 
θνησκεν ό Κυβερνήτης, έδει νέα Έθνοσυνέλευσις νά κληθή υπό 
επιτροπής, ήν ί/δύνατο νιί καταρτίση δ Κυβερνήτης διά σφρα
γισμένης πράξειός του, προβλέπων τό τέλος του, καί είς ταύτην 
μετεβίβαζε πάσαν τήν έμπεπιστευμένην αντώ εξουσίαν.

Ει’νόητον όμως είναι ότι είς τήν έπακολουθήσασαν τόν Θάνα
τον τοΰ κυβερνήτου σύγχυσιν δέν εΰρέθη τοιαύτη πράξις, δι’ ό 
καί ή Γερουσία άνέλαβεν άμέσως τήν δικτατορικήν καί συντα
κτικήν έξουσίαν καί συνέστησε τήν 27 Σπτεμβρίου 1821 τρι
μελή διοικητικήν επιτροπήν είς ήν παρέδωκε τήν’Εκτελεστικήν 
Έξουσίαν. ’Αμέσως λοιπόν ή Διοικητικέ) ’Επίτροπέ] προέ.βη είς 
τήτ σύγκλησιν τής Έθνοσυνελεύσεως έν Άργει, άπό τής πριό- 
της όμως ημέρας, καθ’ ήν ή Συνέλευσις ίπελήφ>θη τών έργα- 
σιών της, έξερράγη ό έμφύλιος πόλεμος καί οϋτω ή ’Εθνοσυνέ
λευσή ήναγκάσθη νά καπαφύγη είς τό Ναύπλιον, όπου τήν έπρο- 
στάτευον τά φρούρια τής πόλεως.'

("Επεται συνέχεια |
* * *

«Delenda Carthago τούτέστι < πρέπει νά καταστροφή ή Καρχηδών» είναι αί 
λέξεις διά τών όποιων ό Κάτων έτελείωνεν ΰλους τούς λόγους του. όποιουδήποτε 
θέματος καί διά τούτο είς τήν νεωτέραν φιλολογίαν ή ανώτερο, λατινική φραοι- 
χρησιμοποιειται όσάκις πρόκειται νά άποδούή μία Ιδέα, τήν όποιαν έχει τις είς τον 
νοϋν του καί τής όποιας έπιδιώκει μετ’έπιμονής και πείσματος τήν πραγμα 
τοποίησιν άναμιμνησκόμενος αύτήν πάντοτε.

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ©ΡΥΛΛΟΝ

ΙΝΑΙ γνωστά τ<( τής καταγωγής 
τών περισσοτέρων ηρώων μας, έν 
οίς καί τ<ι τής καταγωγής τοΰ μεγά
λου στολάρχου τής 'Λ'δρας Άνδρέα 
Μιαούλη. 'Ένα ώραιον περί αυτού 
όμως θρύλλον, πού σκορπά τήν τε- 
λευταίαν πνοήν του, δέν δυνάμεθα 
νά τόν παραλείψωμεν.

Ζοΰν είς τήν Χαλκίδα ά,κόμη 
μερικά γεροντάκια, πού διέσωσαν 
τόν ιόραϊον θρύλλον καί μας τόν 
κληροδοτούν, καί διηγούνται και 
ενα δράμα, ου ήρως υπήρξε καί 
εκδικητής τής οικογενειακής τιμής 
του ιί Άνδρέας Μιαούλης.

'.ίνάγεται είς μεμακρυσμένην, πρό τής’Επαναστάσεως, εποχήν 
τό δράμα. Οί Μιαούληδες έμενον έξωθι τής Χαλκίδας είς τό χω
ρών Φύλλα ολίγον άπέχον τοΰ χωρίου τής Εύβοιας Σέτα, όπό- 
θεν κατήγετο δ πρόπαπος τού Μιαούλη. lev έλέγοντο τότε 
Μιαούληδες, άλλά Βωκαΐοι. Ό πατήρ τον ιυνομάζετο Δημή- 
τοιος Βώκος ή Μπούκας καί ήτο αλιεύς, καθ’ ήν έποχήν δέ 
έλαβε χιόραν τό περί ου ό λόγος δράμα, ό Άνδρέας Βιόκος ήτο 
μόλις 15 ετών καί ήτο καί αυτός ψαρά?, βοηθών τόν πατέρα 
τον μαζή μέ τόν φίλον του Χρ. Ξυγκόγιαννην.

Τότε είς τό χωρών Φύλλα μουτεσαρίφης ήτο πλούσιός τις 
όθωμανός, δνόματι Γκεζαίρ μπέης Χαζναντάρ ’Αγάς, όστις 
ένταυτώ ήτο καί ταμίας τού Πασσά τής Χαλκίδας. Τό σαράι 
του ήτο πλησίον τού ποταμού — υποτίθεται ότι είναι δ Λίλας,
όστις διέρχεται πλησίον τοΰ χωρίου Φύλλα - - πρός τό μέρος δέ 
τής κοίτης του ώρθοϋτο περίκομψον κιόσκι.

Ό Δημήτρης Μποΰκος είχε καί μίαν ι’ινεψιάν, ήτις ήτο νυμ
φευμένη μετά τίνος 'Γσαλπαρΰ. Μίαν ημέραν ή ευειδής έλλη- 

Η ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΦΥΛΛΑ ΟΙΚΙΑ ΤΟΝ ΜΠΟΥΚΑΙΟΝ

νοποΰλα μαζή μέ άλλας η ίλας της εξέδραμον έως τό κτήμα 
τοΰ μπέη. Τήν είδε άπό τό κιόσκι του δ άσελγής Όθωμανός 
καί τήν έκάλεσε πλησίον του. dev ΰπωπτεύθη τίποτε έκείνη καί 
ΰπήκουσεν είς τήν πρόσκλησίν του, μετ’ ολίγον δέ ή πτωχέ] ΰπέ- 
κνπτεν είς τήν βίαν. Κατασχόμενη έπέ.στρεψεν είς τόν οίκον τοΰ 
θεών της, πρός Sv ίξεμνστηρεύθη τήν άτίμωσίν της, χωρίς νά 
άνακοινώσ]] τίποτε είς τόν σύζυγόν της.

Τιι ήκουσεν αυτά δ Άνδρέας Μποΰκος καί χωρίς νιι έκδη- 
λώση τίποτε, κατέστρωσε τό σχέδιόν του. Ιιά νά άποπλανήσι] δέ 
τόν πατέρα του τοΰ είπε:

— Πατέρα, νιι μήν πής τίποτα καί γίνουμε σεργκοΰνι 
στον κόσμο.

Ό Μπέης ήτο κατά δέκα έτη μεγαλήτερος τοΰ Άνδρέα, ήτο 
δέ δεινός βιολιστής, τραγουδιστής, πάντοτε ώπλισμένος καί κάτο-

χος πλούσιας συλλογής όπλων. Ήτο άνοι.ξις τότε καί τί, ποτάμι, 
μετά ραγδαίαν βροχήν, είχε πλημμυρίσει σχεδόν. Ό ’Ανδρέας 
/πήρε τόν φίλον του τόν Ξυγκόγιαννην καί μέ τήν βάρκαν υπή
γαν γιι'ι ψάρια. Μετ ολίγον είγον άγρεύσει πολλά ψάρια. Ό 
Λνδοέας λοιπόν εξέλεξε τά καλήτερα. τά έκαμε μιιί βουρλιά 
καί ένώ <ί ιρίλος του Ξυγκόγιαννης έτακτοποίει ττι άλλα ψάρια, 
αύτός /ξεκίνησε γιιι το Κιόσκι μέ τό πεσκές.

Πράγματι όταν έιρθασεν είς τό Σαράϊ ό Άνδρέας, δ Μπέης 
εύρίσκετο είς τό ίδιον Κιόσκι, εντός τοΰ δποίου ή έξαδέλφη του 
έβιάσθη. Ό Άνδρέας κατέπνιξε τήν λύσσαν του καί ύψώνων τό 
βούρλο είπε τοΰ Μπέη ;

-Σοΰφερα, Μπέη μου, ψάρια πεσκές, μά κύττατί ψάρια είναι! 
' Ο Μπέης έσκυψε νά ιδή τό βούρλο πού τό είχε χαμηλώσει δ 

ψαράς, τότε δέ. ό Άνδρέας τοΰ κατέφερε μίαν κατεβαστή άπό

Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΙΛΑΣ

δπου έρριψε τό πτώμα τού Γκεζα'ΐρ Μπέη ό Άνδρέας Μιαούλης.

τήν καρδιά πρός τέγν κοιλιά μέ ένα μαχαίρι πού είχε κρυμμένο.
Ό Μπέης επεσεν άμέσως νεκρός, δ δέ Άνδρέας τόν έσήκωσε 

καί τόν έρριψε μέσα είς τήν άμπολή, ή όποία διήρχετο άπό τό 
κτήμα. Τό πτάτμα παρεσύρθη άπό τιι νερά είς τόν ποταμόν, δ 
όποιος τό έκύλισε είς τιγν άμμονδιά, όπου καί κατεχώσθη μέ 
μόνα τά πόδια έξέχοντα.

Φυσικά ή έξαφάνισις τοΰ Μπέη έπί μίαν ή δύω ημέρας, 
δεδομένου ότι συχνά έξηφανίζετο είς τό χαρέμι τον, δέν άνησύ- 
χησε κανένα, άλλά τήν τρίτην ημέραν άπεκαλύη θησαν τά πράγ
ματα. Πράγματι οί άνθρωποι τοΰ Μπέη είχαν προσέξει ότι δ 
αυθέντης τοιν συνδιελέγετο είς τό Κιόσκι μέ τόν Μπαλουξή 
Όγλοΰ, τόν «yvio τοΰ -ψαρα*. Έπήγαν λοιπόν είς τό σπήτι 
τοιν Βωκαίων, άλλά δέν εύρηκαν τόν Άνδρέαν, ή μάλλον δέν 
εύρηκαν κανένα, διότι άπό τήν Ιδίαν νύκτα τοΰ φόνου όλη ή 
οικογένεια έξηφανίσθη. Είς Ιπίμετρον άνενρέθη τό πτώιμα τοΰ 
Μπέη καταχωσμένον μέσα είς τήν άμμον και ούτω έξηκρι- 
6ώθη πλέον τό πράγμα. Οί ’Οθωμανοί όμως άπέκρυψαν τόν 
φόνον καί διέδωκαν ότι τόν Μπέη τόν ιέφαγε τό στοιχειό . 
Τήν φράσιν αυτήν τήν ειχον καθιερώσει αυτοί 
οί ίδιοι καί τήν μετεγειρίζσντο όσάκις έξέκαναν 
κανένα έκ τοιν ίδικών μας καί έφοβοΰντο τήν 
άντεκδίκησιν. Καί διά νιι έπιβεβαιοισουν τό πραγμα 
έβαλαν τόν Χότζα καί /φώναζε άπό τόν Μιναρέ 
έπί τρεις ή/ιέρας, κατά τήν ώραν τής προσευχής.

— Σαααακίν ! (Προσοχέ}) Τό στοιχειό νά μή 
ηάΐ) πειά μήτε Τούρκο, μήτε Ρωμηό, γιατί τό 
πιάνουμε καί τό κρεμάμε.

«
ΊΙ οικογένεια Βώκου τήν αυτήν νύκτα τής 

έκδικήσεως κρυβεΰσα άνεχώρησεν έκ τού χωρίου. 
Έπιβιβασθεϊσα λέμβου διεπεραιιόθη είς τό έπί
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τοΰ Εί'βοϊκοΰ χωρίον τής ’Αττικής Κάλαμος, δπόθεν πεζή εγθα- 
σαν είς τ-'.ν Δράκον, ώς τότε ώνομάζετο δ Πειραιεύς, καί έπειτα 
κατέψυγον είς τήν νησίδα τής "Υδρας Ιοκό, οποί’ ήσαν εγκατε
στημένοι συγγενείς τής γυναικός τοΰ Δημήτρη τον Βιόκου.’Εκεί 
ό Δημήτρης έναυπήγησε μίαν λέμβον διά τάς βιτοτικάς άνάγκας 
τον καί έπειδ'η δέν τώ έπήρκεσαν τά χρήματα διά τόν έξαρτι- 
σμόν της, άντί άγκυρας μετεγειρίσθη δγκώδη πέτραν και αντί 
άλόσσου σχοινίον άπό βούρλα. ΔΙΐ αυτήν έψάρενεν ότε μέν έςωθι 
τής" Υδρας, άλ/.οτε δί εϊς τάς άκτάς τής ΙΙελοποννήσου.

'Ο’Ανδρέας όμως δέν ήθέλησε νά έπιδοθή εϊς τό πατρικόν 
επάγγελμα. ’Έφυγε λοιπόν ές" Υδρας καί έγινε καταδρομεύς. 
Εδώ χάνονται πλέον τά ίχνη του άρκετά έτη. 'Ο θρύλλος μας 
τόν παρουσιάζει πάλιν άμνδρά άτμνδρά άναπλέοντα τόν Νείλον. 
Αλλοτε τίιν ευρίσκει μέ τόν Λάμπρον Κατσιόνην. ’Αλλ’ έπί τέ
λους μάς τόν παρουσιάζει καί πάλιν έν " Υδρα έμπορον άποί- 
κιακών καί οίνων.

Έξαφνα έκρήγνυται ή ’ Επανάστασις. ’Ο’Ανδρέας είχε τότε 
52 - 5.1 έτών ηλικίαν. Ήτο όμως έναντίος τής ’Ιδέας τής Έπα- 
ναστάσεως—πάντοτε κατά τήν παράδοση·—φρονών δτι δέν ήτο 
δυνατόν νά άντεπεξέλθ]] ή Φυλή μας κατά τοΰ Κατακτητοΰ. ΊΙ 
παράδοσις μάλιστα τί»· θέλει άπό τότε χαράσσοντα έξωτερικήν 
πολιτικήν καί ϊσχυριζόμενον ίίτι μόνον άν εί'χομεν τήν υποστή
ριξη· τής’Αγγλίας θά έπετύγχανεν ή έπανάστασις. Καί τοιουτο
τρόπως οί ' 1 δραΐοι άνέθεσαν εις άλλον τήν αρχηγίαν τοΰ στό
λου των. Έπειδι/ όμως δέν ήτο άντάςιος έκεΐνος τών προσδο
κιών των, συνεσκέιρθησαν μέ τόν Λάζαρον Κουντουριιότην νι'ι 
πείσονν τόν Άνδρέον νά δεχθή τήν άρχηγίαν.

Κατά τήν έποχήν αυτήν ό Άνδρέας είχε μετονομασθή εις 
ΔΙιαούλην. Κατά τινάς τό νέον του έπίθετον τό (οφείλει· είς τό 
παράγγελμα -Μία ουλοι, παιδιά!» τό όποιον μετεχειρίζετο

Η ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ ΜΑΣ

τριών ολοκλήρων 
Λ * έτών, πρώτη ή « Είκο- 
νογραφη μ έν > |» θέλου σα 
νά μή ύστερήση τών εύ- 
ρω παϊκώ ν π ε ρ ι ο δ ι κ ώ ν, 
μέ δλην τήν έλλειψιν τών 
μέσων ποΰ έχουν είς τήν 
Εύρώπην, έδημοσίευσε 
τήν πρώτην τριχρωμίαν, 
έν έργον παριστάνον μέ 
τά φυσικά χρώματα τό άρμεγμα άγελάδων είς τήν δασώδη 
περιοχήν κάποιας φίρμας, γενομένη οΰτω αύτή πρώτη είση- 
γήτρια τής τριχρωμίας έν 'Ελλάδι. 'II τριχρωμία εκείνη εϊχεν 
έκτυπωθή είς τό μοναδικόν τυπογραφεϊον τής Εστίας -, δπου 
έκτυποΰται ή «Εικονογραφημένη», ύπό τοΰ δαιμόνιου Μάϊσνερ, 
τοΰ ετέρου τών διευθυντών τοΰ τυπογραφείου, συνωδεύετο 
δέ καί άπό άρθρον έπεξηγοϋν τήν σατανικήν καί δυσκολωτά- 
την μέθοδον τής Τριχρωμίας, δΓ ής Φωτογραφία, Φωτοτσιγκο
γραφία καί Τυπογραφία, στηριζόμεναι εϊς νόμους καί θεω
ρίας τής Φυσικής, άποσυνθέτουν τούς χρωματισμούς καί συν
εργάζονται διά νά αποδώσουν μηχανικώς πλέον τά χρώματα 
τής Φύσεως (άριθ. τεύχους 33).

Άλλ’ εϊς τό άνά χεΐρας τεύχος περιλαμβάνεται ολοσέλιδος 
πλέον τετραχρωμική είκών μέ τέσσαρα cliches άποδοθεΐσα, 

παριστώσα δέ τήν Κατάληψιν τών Πατρών ύπό 
τών ήμετέρων κατιϊ τόν 'Ιερόν Αγώνα. 'Η είκών 
αΰτη περιλαμβάνεται είς τό 4ον τεύχος τοΰ καλλι- 
τεχνικωτάτου Λευκώματος 'Ηρώον τοΰ Άγώνος», 
δπερ έκδίδει ή Ελληνική ’Εκδοτική Έταιρία, τά 

δέ συνιστώντα αύτήν τέσσαρα 
cliches μάς έδόθησαν εύγε- 
νώς ύπό τής Διευθύνσεως τής 
έν λόγω 'Εταιρίας.

Όμολογουμένως τιμά τήν 
Ελληνικήν Εκδοτικήν Εται
ρίαν ώς εκδοσις τι’ι 'Ηρώον 
τοΰ Άγώνος», δπερ θεωρεΐ- 

συχνά κατά τους χειρισμούς τοΰ 
σκάι/ ους του. Κατ’ άλλους τό 
ώφειλεν εις τό σχήμα τής λέμ - 
βου του. όπερ Τουρκιστί λέγεται 
«Μιαούλ». Διότι, ιός βεβαιοΰν, 
ή λέμβος του ήτο στενή έπάνω 
καί φαρδυά κάτω.

Ί) Λάζαρος Κουντουριιότης
λοιπόν έκάλεσε τόν’Λνδρέαν καί τοΰ άνε- 
κοίνωσε τόν διορισμόν του ώς Στολάρχου τών 
Υδραίων ή άκριβέστερον Καπετάνιου στά Κα
ράβια , όπως έλεγαν τότε, τοΰΟ' όπερ μέ πολλάς 
πιέσεις έδέχθη διιί νιι δοξασθή κατόπιν.

Προσθέτει μάλιστα ή παράδοσις ότι ό Κονν- 
τουριώτης, όταν ό Άνδρέας εγεινε Στόλαρχος 
πλέον, τοΰ έφώναξεν άπό τό μπαλκόνι του.·

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 19(0

—’Αντρέα, τιάρα πειά ποΰ είσαι Καπετάνιος πρέπει νά κόη’ΐ/ς 
τήν μπέβα καί τόν καπνό !

Ή παράδοσις, βλέπετε, τόν θέλει τόν ναύαρχον μέ τό ναυτι
κόν ιδίωμα, άλλά καί μέ τό πολύτιμοί’ πλεονέκτημα τής μεγά
λης θελήσεως, ή όποια σήμερον λέγεται άρβανίτικο πείσμα».

Διότι πράγματι ύ Ναύαρχος άπελθάιν τής οικίας τοΰ Κουν- 
τουριώτη μετέβη εϊς ττ/ν οικίαν του καί έχυσεν είς τ'ην Θάλασσαν 
όλα τά βαρέλια ποΰ είχε. Κα'ι τοιουτοτρόπως έκοψε τήν μπέβα, 
δηλαδή τό κρασί.

Έδώ σταματά ή παράδοσις, τ'ην όποιαν κατά λέξιν σχεδόν 
μάς άφηγήθη γνωστός πρεσβύτης τής Χαλκίδας. Είχε μάλι
στα τήν καλωσύνην νά μας δείξη σωζόμενον είς τό χωρίον 
Φύλλα καί τό πατρικόν σπήτι τών Βωκαίων, τήν εικόνα τοΰ 
όποιου παραθέτομεν.

ται πράγματι παρ'ήμίν 
ώς κάτι τι κλασσικόν, ώς 
μνημεϊον διά τόν τόπον 
μας, προωρισμένον νά 
σημείωση σταθμόν προ
όδου. Πρέπει δμως νά 
σημειωθή δτι αί εικόνες 
του αί χρωματιστοί, ών 
μίαν παραθέτομεν εις τό 
άνά χεΐρας τεύχος, άλλην 

δέ είς τό τεύχος τοΰ Πάσχα, έχουν έκτυπωθή έ\· Μονάχφ, δπου 
και κατεσκευάσθησαν τά cliches ύπό τοϋ μεγάλου Καταστή
ματος Meisenbach, Riffarth & C°, έκ τών τοιχογραφιών τοΰ 
άνακτόρου τοΰ πατρός τοΰ ’Όθωνος, δπερ είχε διακοσμήσει ό 
περίφημος ζωγράφος 'Ές, έπί τούτφ κατελθών είς Ελλάδα 
έπί ’Όθωνος.

Καί ιδού άκριβώς ό μέγας θρίαμβος τής Εικονογραφημέ
νης», δστις κυρίως οφείλεται είς τόν Αριστοτέχνην Μάϊσνερ. Τά 
παρά τής Έλλ. ’Εκδοτικής 'Εταιρίας παραχωρηθέντα cliches 
άπό τό έν Μονάχοι κατάστημα Meisenbach, Riffarth. & C“, 
έξετυπώθησαν ύπό τοΰ κ. Μάϊσνερ καί άπέδωκαν τήν παρα- 
τιθεμένην εικόνα.

Κατά πόσον υστερεί εϊς τόν διεθνή αύτόν διαγωνισμόν ή 
'Ελληνική Τυπογραφία, ή μή διαθέτουσα τά έν Εύριόπη μέσα, 
άς κρίνουν οί κ.κ. συνδρομηταί τοΰ ΙΙεριοδικοϋ, παραβάλλον- 
τες τό τεΰχός μας μέ τό 'Ηρώον τού Άγώνος». 'Ημεϊς θέλο
μεν νά Αναγνωρίσουν μόνον τάς θυσίας τάς ίδικάς μας καί 
τούς ύπερανθριίιπους κόπους τοΰ κ. Μάϊσνερ καί τοΰ προσωπι
κού τών πιεστηρίων τών τυπογραφείων Μάϊσνερ-Καργαδούρη.

Ή εϊκών παριστα έν άπό τιϊ εϊς τήν κατάληψιν τών Πατρών 
άναφερόμενα έπεισόδια. Κατά τήν νύκτα τής 20 πρός τήν 21 
’Οκτωβρίου 1821 οί πρόκριτοι τών Πατρών ηγούμενοι ισχυ
ρού σώματος Πελοποννησίων κατώρθωσαν νά εκτοπίσουν τούς 
’Οθωμανούς καί νά καταλάβουν τάς περί τίι φρούριον τών 
Πατρών θέσεις, έξαναγκάσαντες τόν εχθρόν νά κλεισθή έντός 
τοΰ φρουρίου. Τήν έπομένην εϊσήλθον εϊς τάς Πάτρας, ουτω 
δέ έζηκολουθησαν αί έχθροπραξίαι.

Η KATAAHVIS ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ4



ΛΗΣΜΟΝΗΟΕΙΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ

ΕΒΛΙΛ αν ξένος περί τά τέλη τοΰ 
παρελθόντος αϊώνος με-έβαινεν είς 
Κέρκυραν, καί έβλεπεν είς τούς δρό
μους καί είς τήν Σπιανάδαν πρεσβύ
την μέτριου αναστήματος, ένδεδυμένον 
μέ ιιπλά μελανά φορέματα, νά μετα
βαίνω εις τά κρεοπωλεία, δψοπωλεϊα 
καί ιχθυοπωλεία, καί, θετών είς τό 
μανδύλων τάς αγοράς. Αφελέστατα νά 
βαδιζη διευθυνομενος είς τήν οικίαν 
του, νά περιπατή σχεδόν πάντοτε μό
νος, νά χαιρετά ενίοτε μέ ειρωνείαν, 
θά ένόμιξεν— δ ξένος οΰτος — δτι ό 
πρεσβύτης θά ήτο κάποιος ξεπεσμέ
νος άρχοντας ή νοικοκύρης, εύγενώς 
επαιτών, ή ανισόρροπος, σκεπτόμενος 
ή βασανιζόμενος άπό τήν ψύχωσιν 
αύτοΰ. "Αν όμως τόν παρετήρει προσε

κτικός, αν ήτο — ό ξένος οΰτος — ψυχολόγος, θά διέκρινεν ότι ό έχων 
τό πρόσωπόν δλως ξυραφισμένον. ό φορών απλήν, πλήν καθαρόν περι- 
βολήν. ό έχων τόσην άφέλειαν καί Αδιαφορίαν, είχε κάτι τι, τό όποιον 
προέδιδεν δτι δέν ήτο κοινός &νητός.

Καί δέν ήπατάτο. Διότι ό άπλούστατος οΰτος άνήρ κατήγετο άπό ένα 
τών έξοχωτέρων οίκων τής νεωτέρας 'Ελλάδος, οΐτινες έδωκαν πληθύν 
Ανθρώπων επισήμων είς τήν ιστορίαν καί ή φύσις τόν είχε προικίσει μέ 
αρκετά φυσικά χαρίσματα. Ήτο ό βαρώνος Άνδρέας Θεοτόκης.

Ή οικογένεια αύτοΰ είναι ό δεύτερο; κλάδος τοΰ μεγάλου τών Θεο- 
τοκών οίκου, δστις, τφ 1453 έγκατέλειψε τήν Κωνσταντινούπολη' καί 
μετέβη είς ’Αθήνας καί έπειτα είς τήν Κέρκυραν, διά νά Αναπνεύση 
ελεύθερον Αέρα παρά τφ ίσχυροτάτφ ένετικφ Λέοντι ”.

Ε’ίπομεν δεύτερον κλάδο», διότι ό έκκερκυραϊσθείς βυζαντιακός οίκος 
τών Θεοτοκών. ό κατά τφ 1525 εγγραφείς είς τήν Χρυσήν Βίβλον Κέρ
κυρας. σύν τώ χρόνοι, διηρέθη είς έξ κλάδους διακρινομένους είς τήν 
Κέρκυραν μέ διακριτικά; προσωνυμίας. Ό πρώτος έλαβε τφ 1699 τόν 
τίτλον τοΰ κόμητος άπό τόν Δούκα τής Μαντούης καί τοΰ Μομφερράτου.

Ή κοινή προσωνυμία τοΰ πρώτου τούτου κλάδου ήτο οί Θεοτόκαι 
τής Σπηλιάς ή Καλακαρδιάρας. Ό δεύτερος κλάδος είναι ό τοΰ Άγιου 
— διότι κατοικεί τό πάλαι παρά τή εκκλησία τοΰ Αγίου Σπυρίδωνος — 

δστις καί έλαβε παρά τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος τόν τίτλον τοΰ 
βαρώνου. Ό τρίτος κλάδος έλαβε τήν προσωνυμίαν τοΰ Σκλεμπούνη 
Θεοτόκη Ό τέταρτος τήν τοΰ Τζαμάρκου (έκ τοΰ Ίωάννου Μάρκου).Ό 
πέμπτος τήν τοΰ Δέ Ότταβιάτσου (de Ottaviazzo) καί ό έκτος καί τελευ- 
ταϊος έλαβε τόν τίτλον τού κόμητος τφ 1693 καί προσέθεσεν είς τό 
οίκόσημόν του κεφαλήν Άραβος ϋπό τούς πόδας τοΰ Δέοντος, διότι ό 
Νικόλαος τοΰ Άνδρέου Θεοτόκη μεγάλως ήγωνίσθη είς τήν Κρήτην, 
ιδίως κατά τόν πολυετή πόλεμον. Ό κλάδος ούτος έπωνομάσθη τοΰ 
Άνδρουτσέλλη Θεοτόκη.

Οί κλάδοι οΰτοι κατά τό μάλλον ή ήττον παρήγαγον όλοι έξοχους 
άνδρας. Λ. χ. ή Ισαβέλλα Θεοτόκη καί ό ήγεμών καί πρόεδρος τής 
‘Επτάνησου Πολιτείας Σπυρίδων Γεώργιος Θεοτόκης ήτο άπό τόν 
πρώτον κλάδον. ‘Από τόν πέμπτον κλάδον ήτο ό ’Ιωάννης Βαπτιστής 
Θεοτόκης, ό Αποκατασταθείς έν τή λοιπή Έλλάδι, γενόμενος Φιλικός, 
έλαβε μέρος είς τήν’Επανάσταση· καί ήγωνίσθη υπέρ τής Ανεξαρτησίας, 
διό καί έτιμήθη διά τοΰ Σταυρού τοΰ Άγώνος καί διωρίσθη μέλος τής 
Λ’ Γερουσίας. Έκ τούτου έγεννήθη καί ό πρωθυπουργός Γεώργιος 
Θεοτόκης. Έκ τοΰ δευτέρου κλάδου έγεννήθη ό Νικηφόρος Θεοτόκης, 
ο σοφός ιεράρχης καί ό λόγιος πρόεδρος τής Γερουσίας Εμμανουήλ 
Θεοτόκης, έξ ού έγεννήθη ό βιογραφούμενος Άνδρέας βαρώνος Θεο
τόκης. ό οποίος έζησε καί άπέθανεν ώς αληθής φιλόσοφος.

«
Ό βαρώνος Ανδρέας Θεοτόκης έγεννήθη έν Κερκύρρ. τή 20 Νοεμ

βρίου τοΰ 1802 έτους. Ή μήτηρ τοτι ήτο ή Μοροζίνη 'Ροδοστάμου. ό δέ 
πατήρ αύτοΰ ήτο ό γνωστός έν τή έπτανησίω ιστορία βαρώνος Εμμα
νουήλ Θεοτόκης, έκ τών πολύ δρασάντων έπτανησίων καί συγγραφέας 
πολύτιμος. Οΰτος έξένισε καί τόν βασιλέα Όθωνα. Ήτο δ Εμμανουήλ 
Θεοτοκης τόσον φιλόπατρις ώστε είς τήν οικίαν του εϊχεν Απαγορεύσει 
πίτσαν ξένην γλώσσαν — καί αυτήν τήν ιταλικήν, ήτις, παρά τισιν Ίονίοις, 
δέν έθεωρείτο ξένη — καί μόνον έπρεπε νά γίνηται χρήσις τής ελληνι
κής. Τοΰ ’Εμμανουήλ τούτου ήτο έξ Αδελφού Ανεψιός ό σοφός ιεράρχης 
Νικηφόρος Θεοτόκης.

Ό Άνδρέας Θεοτόκης έξεπαιδεύθη έν Κερκύρι; καί έν τή Έσπερίφ 
έτελειοποιήθη. Φοιτήσας διά νά μάθη τήν Επιστήμην τοΰ Δικαίου έν 
Κερκύρατή 9 Μαΐου τοΰ έτους 1820 εδωκε δημοσίρ. έξετάσεις. ενώπιον 
τής τότε άνωτάτης Δικαστικής Αρχής, δηλ. τού Ανώτατου Συμβουλίου 
τής Δικαιοσύνης, κατά τό τότε έν Έπτανήσφ επικρατούν σύστημα καί 
Ανηγορεύθη Νομοδιδάκτωρ, διά θεσπίσματος τοΰ τότε Υπάρχου Κέρ
κυρας Στάμου Χαλικιοπούλου τής 27 Μαίου τού 1827. Έλαβε δέ καί 
τήν άδειαν τοΰ δικηγορεϊν. Άλλ’ έπειτα έσκέφθη νά παραιτηθή τοΰ νά

Ό κόμης Νταρϊκος Θεοτόκης και ό Λαυρέντιος Βροκόνης έθημοοίβιισαν άρί- 
στας βιογραφικός σημειώσεις περί τινων διάσημων Θεοτοκών. 'Όρα : Hisloire des 
t'rincipales families de i'Europe κτλ. Έν Γενεύη IStv.l οελ. «21 - «·-’«. Περί 
Άνδρέου θεοτόκη. 

μετέρχεται τήν έπιστήμην. Επίσης πολύ νέος διωρίσθη Γραμματεύς τής 
Γερουσίας είς τό πολιτικόν τμήμα καί παρητήθη επίσης.

Ή q ύσις είχε δωρήσει είς τόν Άνδρέαν Θεοτόκην πολλά, παράπολλα 
δώρα. Νοΰν εϊχεν έτοιμον νά μάθη έπιστήμας καί νά έμβαθύνη είς τάς 
εμβριθείς μελετάς, μνημονικόν δέ Ασύλητον ύπό λήθης καί στεγανόν. 
Τής παιδικής ηλικίας του αί πράξεις καί αί σκέψεις ύπεδείκνυον τήν 
εύκληρίαν τής φύσεως αύτοΰ καί όσων προτερημάτων ηύμοίρησεν. Ή 
παιδεία του, οί εύγενεϊς του τρόποι, ή άρίστη συμπεριφορά, ή οικογε
νειακή βαρύτης, ή φήμη καί ή επιρροή τοΰ πατρός του, τόν έκαμαν 
Αμέσως σεβαστόν είς τήν κοινωνίαν.

Άκόμη δέν είχε συμπληρώσει τό εικοστόν τής ήλικίας έτος, δτε 
ήναγκάσθη νά ϋπακούση είς τάς τού πατρός θελήσεις καί ένυμφεύθη 
τήν ένάρετον Καρολίναν, κόρην τοΰ τότε έν Κερκύρα διαμένοντος 
Γαβριήλ Νικάτσα, γεννηθέντος έν Λέτσε τής ’Ιταλίας τφ 1771. Ή οικο
γένεια Νικάτσα κατήγετο έξ Ίωαννίνων καί φεύγουσα τόν διωγμόν τής 
πατρίδας της κατέφυγεν είς Κέρκυραν καί έπειτα, τφ 1665. μετέβη είς 
Λέτσε. Έν τή ιταλική τούτη πόλει οί Νικάτσαι μετήρχοντο τό έμπόριον 
καί έπλούτησαν. Ή ελληνική έκκλησία έν Λέτσε Αγίου Νικολάου, φκο- 
δομήθη ύπό τού Νικάτσα καί τώρα όμως είναι είς τήν κυριαρχίαν τών 
Ουνιτών. "Οχι μόνον ορθόδοξον εκκλησίαν φκοδόμησεν. άλλά καί 
μέγαρα καί έπαύλεις έν τή ιταλική τούτη χώρφ είχε κτίσει.

Ό Βασιλεύς Φερδινάνδος πολύ έξετίμα τόν Γαβριήλ Νικάτσαν διό 
καί τοΰ άπένειμε τό παράσημου τών Ταξιαρχών. Ούτος έκτος τής Καρο
λίνας έλαβε δύο υιούς τον Δημητρών, πρόξενον τής ’Αγγλίας έν Βρινδι- 
ζίφ καί τόν Σπυρίδωνα, δν έκληρονόμησεν ό έπιζών Ανεψιός καί προσέ
θεσε συνεπώς τό έπίθετον Νικάτσα παρά τφ Θεοτόκη.

Ό Άνδρέας Θεοτόκης υπήρξε δυστυχής πατήρ, διότι έχασε προσ
φιλή τέκνα καί μόνον έπέζησεν ό σεβαστός καί πεφιλημένος φίλος καί 
λίαν μορφωμένος βαρώνος Στέφανος Θεοτόκης.

Ό πρωτότοκος άπέθανεν δέκα καί εννέα έτών έν Ζακύνθω. δ δευτε
ρότοκος άπέθανεν έτών εννέα, ό τριτότοκος γενόμενος Διδάκτωρ τής 
’Ιατρικής έν Ίταλίρ. παρεφρόνησεν. έκπλαγείς έκ τού ιταλικού επανα
στατικού κινήματος τοΰ 1884. Έκτοτε ή φρενοπάθεια έδεινοΰτο καί έτε- 
λεύτησε τφ 1892! Έπέζησε μόνον ό ρηθείς φίλος βαρώνος Στέφανος.

Λύτά τά δυστυχήματα, τά άναφέρομεν διότι έπέδρασαν είς τήν καρ
δίαν τήν τόσον εύαίσθητον τού πατρός. Υπάρχουν περιστάσεις είς τόν 
Ανθρώπινον βίον, καθ’ άς, όσον καί δν φιλοσοφή τις, δσον καί δν προσ- 
παθήση νά τάς διασκέδαση — διότι είναι πλέον τετελεσμένα γεγονότα, 
κοινά είς τήν ανθρωπότητα ούχ ήττον όμως έπιδρώσι μεγάλοι; εις τι- 
νας χαρακτήρας, εϊς τινα πνεύματα, είς τινας καρδίας. Καί τοιαΰται είναι 
ενίοτε αί επιδράσεις ώστε καί αυτοί οί όπτιμΐστ νά γίνωνται πεσιμίστ.

«
Τόν Άνδρέαν Θεοτόκην, κωφόν καί γέροντα, τόν έγνωρίσαμεν έκ τοΰ 

πλησίον. Άπό παιδικής ήλικίας μάς έκαμνε πάντοτε εντύπωση· άμα τόν 
έβλέπομεν είς τήν σπιανάδα, χωρίς νά έχωμεν ιδέαν περί τής υπεροχής 
τού πνεύματός του. ΙΙροσεπαθοΰμεν νά τόν πλησιάσωμεν πάντοτε διά νά 
τόν χαιρετήσωμεν. Καί δταν ήμεθα μέ συνομηλίκους έλέγομεν: Άς χαι- 
ρετήσωμεν τόν Βαρώνον. "Οταν τό πρώτον έδημοσιεύσαμεν τό πρώτον 
φυλλάδιον τών βιογραφιών τών ένδοξων Κερκυραίων ίταλιστί, τοΰ έστεί- 
λαμεν, φυσικά, άντίτυπον, μέ φόβον μεγάλον, διότι έθεωροΰμεν τόλμην 
νά στείλωμεν δώρον είς ένα σοφόν, δώρον, τό όποιον εϊχομεν τήν βεβαιό
τητα οτι είχε μεγάλος έλλείηιεις. Άπό μικρά; ήλικίας εϊχομεν τήν πεποί
θηση· δτι δέν έχομεν τήν ικανότητα νά κάμωμεν ούδέ μέτριον έργον. 
καί διά τοΰτο πάντοτε μελετώμεν, μήπως κατορθώσωμεν νά κάμωμέν τι 
καλούτσικον. Άλλά πολύ δύσκολου είναι τοΰτο δι’ ήμάς.

Λοιπόν δειλά - δειλά έστείλαμεν τό πρώτον φυλλάδιον τοΰ έργου μας 
εκείνου είς τόν βαρώνον Άνδρέαν Θεοτόκην.

Τήν έπομένην τόν συνηντήσαμεν. μάς 
σταματφ κα1 !*έ τρόπον εύγενέστατον 
μάς είπε:

Σέ εύχαριστώ, παιδί μου, διά τό 
δώρον σου. άλλά διατί νά τό γράψης Ιτα
λικά; Νά γράψης ξένα; γλώσσας μόνον 
δταν ή Ανάγκη τό Απαιτεί- πρέπει νά 
γράφης πάντα τήν γλώσσαν σου, τήν ελλη
νικήν, άφοΰ είσαι Έλληνας. Άπό τάς 
παςαπομπάς σου φαίνεσαι παιδί μελετη
τικόν. Εύγε σου, σέ συγχαίρομαι, άλλά μή 
ξαναγράψης ξένην γλώσσαν δταν ή άνάγκη 
δέν τό καλεϊ >.

Καί σφίγξας τό χέρι μας προχώρησε 
τόν δρόμον του.

Τήν πατρικήν τούτην συμβουλήν άκο- 
λουθοΰμεν Ακόμη.

Άναφέρομεν τό έπεισόδιον τοΰτο διά 
νά δείξωρεν τά εθνικά του αίσδιψατα, 
καί τήν ένθάρρυνσι,ν, τήν οποίαν εδιδεν 
είς τούς νέους καί τάς έθνικάς συμβου- 
λάς, δταν ήρχιζαν τό γραμματολογικόν 
των στάδιον.

|"Επεται συνέχεια)
ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

~ψ- « ιαπρεπης tr τ<7) εκ.-ζαιόεΐ'ίικφ κ<>ημφ
νπαοζις Διά τητ ιίκοαν άιγοοίιοηιν είς 

την ίξνγημλέτηαη· τ<ό>· όμοεθνών της, και διά 
την ίμμονήν της είς τΐ/ν ιδέαν, ίμ· άπό δέκα και εννέα 
έτών υποστηρίζει είνε // δεσποσύνη —εΐϊαστη Καλιοπέρη, 
έκ τών άναγκαιοτάτιον παραγόντοιν. οΐτινες 0ά δυνηθώσι 
νά πραγαατιίισιοσι την άνόρΌωσιν.

Εϊνε έιδιαμγισίΐιμητον οτι, έκείνο τό όποιον ηγαγε τό 
έθνος είς τάς ιιδυνηράς ημέρας, άς έν τε τη έσιοτερικ/'/ 
καί έξιοτερική πολιτική διέρχεται, είνε η έλλειι/'ΐς ιίνδρών 
χαρακτήρας καί γ ρονήματος. Γοιοότοι-ς παρέχει εθνική 
άγιυγή' και έθνική αγωγή, τά πράγματα αί·τά μαρτνρον- 
σιν, οτι δεν υπάρχει.' Υπέρ τοιαύτης αγωγής ή δεσποούνη 
Εε/ϊαστί/ Καλλισπέρη άγωνίζειαι μετ’ αύτοϋ·ναίας, το- 
σούτω μάλλον θαυμαστής καί χρησίμου, ίίσφ είς τόν 

αιώνα τούτον τού υλισμού, καί τήν έποχήν παρ’ ήμΐν τής σήψεως, 
αί ευάριθμοι μόνον υπάρξεις αί ποριζόιιεναι τάς έμπνεύσεις είς 
μεμακρυσμένης γενναίας εποχής καθαρά 
οικογενειακοί νάματα είνε δυνατόν, μή υπο- 
κύπτουσαι είς τήν δηλητηριώδη έπίδρασιν 
τής κοινωνικής έιτμοση αίρας, νά τήν ίξυ- 
γιάσωσι διά τής ίσχυρας πνευματικής καί 
ηθικής πνοής των.

Μία τιον τοιούτων ευαρίθμων υπάρξεων 
είνε εκείνη, ής παραθέτομεν τήν εικόνα' 
εικόνα άναμνηστικήν έποχής ένάρξεως τής 
ωραίας και πατριωτικωτάτης σταδιοδρο
μίας της έν’Αμερική, κατά τήν συμμετοχήν 
της είς τό μέγα έν Ποστώνη Ιιεθνές Ευνέ- 
δριον, ίιπέρ ίγκρατείας, είς ο είχε κληθή 
παρά τον προεδρείου τής μεγάλης ΐιεθνούς 
Χριστιανικής Ένώσεοες τών Γυναικών, έν 
’Αμερική καί έν ’Αγγλία έδρευοΰσης, καί 
ουτινος φέρει, τό σήμα ώς μέλος τής έ.κτε- 
λεστικής έπιτροπής.

Εκτοτε προσκαλουμένη συμμετέσχι τών 
μεγαλειτέρων συνεδρίων, άτινα έλαίίον -χώ
ραν έν 'Αμερική είς τό έν Hartford υπέρ 
τού αυτού σκοπού' είς τό έν Χ.'ΐ όρκη 
Χυνέδριον τής Ειρήνης' είς τό έν Battle 
( 'reek τής πολιτείας Α/Ιυ/ιιμαιι υπέρ καθα
ρού βίου' είς τό Α Αιεθνές Χίινέδριον ιών 
Μητέρων έν Εασιγκτώνι. Jt>’ έπαυσε δέ 
έπισκεπτομένη καί ιιελετώσα τά διάφορα είδη 
τών σ-χολών άπό τών νηπιαγωγείων μέχρι 
τών Πανεπιστημίων τής εκτενούς εκείνης χώρας, κηρΰττουσα είς 
τους Έλληνας μετανάστας περί ιυν όμιλεί μετά πολλής στοργής, 
έξαίρουσα τά προτερήματα των καί συμπαθώς υποδεικνύουσα 
τά μειονεκτήματα καί τούς άγιόνάς των τήν προπαρασκευήν 
πρός παλινόσιησιν προπαρασκευήν πνευματικήν, γεωργι
κήν, βιομηχανικήν, στρατιωτικήν, καί τέλος έν μέτροτ τινί 
καί υλικήν, διά νά έπαρκέσωσιν είς τάς προίτας δαπάνας τής 
άναπτύξεως τής γεωργίας καί τής βιομηχανίας, αυτοί οί παρά
γοντες τών δύο τούτων πλουτοπαραγωγών κλάδων τής ΙΙολι- 
τείας, ών τούς βραχίονας έζήτει διά τού ζωηροτάτου κηρύγμα
τος της νά έπαναφέρωσιν οί μετανάσται, παλινοστούντες εις τήν 
Πατρίδα. Μέ ποιαν δύναμιν επιχειρημάτων καί μέ ποιαν ζέσιν 
ή δεσποσύνη Χ'εβαστή Καλ/.ισπέοη υποστηρίζει τό θέμα της, 
γνωρίζει ή 'Ελλάς ολόκληρος, άφ' ότου ιός έπιθεωρήτρια έπί 
ένδεκα έτη τήν διέτρεχε, καί έκάλει τήν κοινωνίαν τών διαφό
ρων πόλεων εις συνεδριάσεις, καθ’ δς είς μητέρας, πατέρας καί 
τέκνα - όπως είς τάς εΰμαλάκτους τοόποι· φιυχάς ιδίως ριφθή 
εγκαίρως ό άγαθός σπόρος άνέπτυσσε τό μέγα ζήτημα τής 
εισαγωγής τής σηροτροη ίας είς τά σχολεία, υπέρ ής πρώτη 
αυτή, έτη ικανά πρό τής ίδρύσεως τής Χηροτρορ ικής 'Εταιρίας 
είργάζετο, καί υπέρ τής διδασκαλίας τών διαφόρων κλάδων τής 
γεωργίας καί τών βιοτεχνιών. Μέ τήν αυτήν ζέσιν έκήρυξεν έν 
'Αμερική ή πατριώτις κήρυξ τό πατριωτικόν κήρυγμά της — ώς

ΜΙΑΣ ΙΔΕΑΣ

τό ι’τνομάζει ή ιδία όπερ είνε έν έξ εκείνο»·, ίίτινα θά δήμο 
σιενση μετά τινα χρόνον' κήρυγμα σύμφωνον πρός τ'ην έκπαίδευ- 
σιν, ήν θέλει νά έπιθληθή είς τό "Εθνος, έκπαίδευσιν συνισταμέ- 
νην έξϊσου έξ ίδειόδους πατριωτισμού καί πρακτικού πνεύματος.

Ίάς λέξεις δΓ ών είς έννενήκοντα καί επτά πόλεις τών'ΙΙνω- 
μένων Πολιτειών παρέστησε τήν άνάγκην τής στρατιωτικής 
έκγυμνάσεως καί τήν συγκρότηση· τών στρατιωτικών λόχων 
μέχρι τής bl Μαίου Ιθθθ, ημερομηνία εβδομάδας τινάς μετιι 
τήν οποίαν ήρχισαν ι·ά φυτριόνουν ούτοι, παραθέτομεν άπό 
τούδε έν τή σνντόμιρ σκιαγραφία της. Είνε όχι μόνον αναγκαία 
πρός πολλαπλασιασμέ ν τών λόχων ή έπανάληψίς των, άιλλά και 
πρός μείζονα παγίαισιν τού κελεύσματός της έν ταϊς ιγυχαϊς 
τών πεντήκοντα χιλιάδων άινδρών, οΐτινες τήν ήκουσαν αυτολε
ξεί κηρύττουσαν καί τήν στρατιωτικήν εκγύμναση· μ'ε τ'ην ίδιά- 
ζονσαν αύτή έξαρση· καί γλυκύτητα.

Εύχομαι νά κατασταθή ή 'Ελλάς τόσον ίσχυριι ηθικώς, ό'ιστε 
)·ά τή ι’ιποδοθώσι τιί δίκαιά της. χωρίς νά γίν// χρεία νά κλη- 

θήτε νά χύσητε τό αίμά σας, ούτε νιΐ χύσητε 
τό αίμα τών υιών άλλων μητέρων. Αυστυ- 
χιώς δμως μάς άναγκάζει είς άλλας σκέψεις 
ή θηριωδία τών άρπάγιον γειτόνων καί τών 
τυράννιον - τών Τούρκο»· και τών Βοι·λ 
γάρων καί τών λεγομένων μεγάλων Ιι·- 
νάμεων αΐ'τινες πράγματι είναι μικροί, 
άη ού τό ταπεινόν συμη έρον, η κακία τής 
πλεονεξίας, τάς κάμνει νά υποστηρίξωσι 
Κράτος τόσον σάπιοι·, τυοανικόν, αίμοβόρον.

Μή ι/ αντάζεσθε δτι έξετελέσατε τό καθή
κον σας στέλλοντες τά όλίγα δολλάριά σας 
διά τόν Στόλον, ή τό Ταμείον τής’Αμϋνης, 
όταν αΐ άνδρικαί σας χεΐρες, τόσον μακράν 
χρησιμοποιούμενοι, πλουτίζουν τούς βιο- 
μηχάνους ξένο»· εθνών.Ή Πατρίς όλίγον 
•θέλει τό χρήμά σας· κυρίως θέλει σάς. 
Ό στρατός καί ό στόλος της είσθε σείς. 
'Ετοιμασθήτε στρατιωτικώς.

Βλέπετε πώς είς τούς πυροσβετικούς 
σταθμούς, έξόχως διωργανωμένους καθ’ 
δλην τίμ ’Αμερικήν, μόλις ό ηλεκτρικός 
κιόδων τού κινδύνου ήχήση, οί. ωραίοι ίπ
ποι, πάντοτε έτοιμοι, καί. άφ εαυτό»· προ- 
χωρούντες, δέχονται τ'ην δΓ ηλεκτρισμού 
κατερχομένην ζευκτήριον σαγήν. καί έντός 
δευτερολέπτου ζευχθέντες. ύπερηη άνως όρ- 
μώσιν είς βοήθειαν τών κίνδυνευόντιον, ΐνα 

σβέ.σωσι τήν πυρκαϊάν; "Οταν ηχήση ή οάλπιγξ τον κινδύ
νου τής 'Ελλάδος, θύι ηανήτε σείς κατιότεροι τών ίππων τών 
πυροσβεστικά»· σταθμών τής ’Αμερικής ; (-)ά δυνηθήτε νά μετα- 
βήτε είς τό έργοστάσιοι· χάριν τού δολλαρίου ; Καί θά άνέχησθε 
ό έν αύτώ παραπλεύρως σας έργαζόμενος, μετανάστης άλλης 
εθνικότητας, νά σάς έρωτα: ·'Τί γίνεται στήν Πατρίδα σας; 
’Οχι! κανείς σας δεν θά τό άνεχθή .' Ιιότι τά μάτια σας θά 
κύπτουν έξ εντροπής. "Ολοι θι'ι όρμήσητε τότε διά νά τήν 
σώσητε καί τήν μεγαλιόσητε' άλλ’ εάν δέν ήσθε ήσκημένοι θά 
έλθητε ώς άρνία πρός σφαγε'ίν. 'Αρχίσατε λοιπόν καθ’ έκάστην 
Κυριακήν νά άσκήσθε, μεταβαίνοντες έξω τής πόλεως κατά δεκά
δας, διά νά μή διεγείρητε τ'ην περιέργειαν τών 
ξένων, καί εκεί γυμνάζεσθε. Αιά τής στρατιωτικής 
έκγυμνάσεως άακεϊτε τό σώμά σας, άνδρίζετε τάς 
ψυχάς σας, καί τί) κυριώτατον πάντων: Τηρείτε 
διαρκώς είς τόν νοΰν καί είς τό στήθος τήν ιδέαν 
τής Πατρίδας' οτι ζήτε διά τήν τιμήν τούΈθνους, 
δηλ. τήν ιδίαν σας τιμήν καί τήν τιμήν τών οικο
γένεια»· σας. Αιότι τό 'Έθνος είσθε σείς, μέ τό 
ιδεώδες τα»· προγόνων μας, καί τιον μελλόντων 
ΈλΑήνων τάς προσδοκίας καί τόν προορισμόν».

Τοιαΰται έθνικαι σκέψεις οϋτω έξαγγελλόμεναι, 
ήδύναντο νά μή φέρωσι τά άποτελέσματά τα»· ;



ΑΡΧΑΙΩΝ €>ΕΩΝ ΕΙΚΟΝΕΣ
Ερως καί Αφροδίτη

Ε. - Ί'ρεΐς όλες μέρες πέρασαν, μητέρα μου, αρ ότου 
μ' έπήρες απ' τόν"(ΐλυμπο, ποΰ ιί ήθελε V ό J/'ας 

κί άφού ατήν'Ίδα μ' έφερες, αντί νά μέ άρήοης 
ελεύθερο ατό έργο μου καί στα καθήκοντα μου. 
αιχμάλωτα ατό κάπρο σου νά μέ κρατής δεν παύεις. 
Καί τώρα Άν·'· μερόνυχτα ατό πέλαγος μί σέρνεις, 
καί πουθενά δέν στάθηκες νάναπαυθούμε λίγο. 
Σου λέγω πώ>ς κουράσθηκα. Μοΰ βράχηκαν τα βέλη, 
καί »·ά .τΓτά£ω Λίτ μπορώ) μέ τά φτερά βρεγμένα, 
κι ακόμα γη δέν βλέπομε, κί άρχίζω νά κρυώνω. 
Γιά πές μου ποΰ πηγαίνομε ; Έζήγησέ μον τέλος, 
τί έννοεΐ. μητέρα μον, τό μάκρυνα ταζείδι ;
.1.— Ιίολλίζ φορές μ' έρωτηύες, παιδί μον και σοΰ 
πώς όταν πάλι η Λύγιι άρχίαη νά ροδιση, /είπα, 
καί γή ρ··ανή Ελληνική, θα οον ειπώ) τα παντα. 
Λίγη άκόμη ή μπορείς υπομονή νά έχης.
Ε.— Μά νά πού τάσιρα έπαυσαν οτόν ουρανό νά

/λάμπουν, 
κίάπ'τή ατερηά που φύγαμε νά. κ'η Λίγη προβάλλει, 
καί βοδινές αρχίζουνε νά μάς χτυπούν ακτίνες 
καί κάτι τι μου φαίνεται πώς διακρίνω πέρα, 
ποΰ σαν ξηρά ύφιόνεται ροδοστερ ανιομενη. 
Έφθάσαμε, μητέρα μου ; Πές μου, νά ησυχάσω. 
Γιατί αν δεν έφθάοαμε, fl' άρχισα) νά σοΰ κλαίγω. 
Λ.—Ακόμα λίγο κι' ήλθαμε εις τη ξηρά πον θέλω. 
Σου λέγω πώς ερ θάααμε' λοιπόν μη μουρμουρίζης. 
Στην άμμο τώρα κάθισε και είς τη πέτρα κείνη 
τά βέλη σου άράδιαοε καί αναπαύσου, λέγω. 
Σέ λίγο τώρα θά ίδής ό ήλιος ν άνατέλλη, 
καί σένα καί τά βέλη σου σάιν πρώτα θά θερμάνη. 
Ε. — Καλά λοιπόν, μητέρα μου'.’Ο,τι μου λέγεις κάμνω. 
ΙΙλήν πες μου τί μέ έφερες σ αυτό έδώ τό μέρος ; 
Λ. — Ακόμη δέν έρ θάσαμε στό μέρος όπου πρεπεί' 
δρόμος άκόμη μακαυνός μάς μένει μιας ημέρας. 
Ε.—Θάχο) λοιπόε νά περπατώ, στ αγκάθια μέσα πάλι, 
καί νά πονούν τά πόδια μου ; .1ίτ φθαν // κουρασι 
"·Ιι· τά φτερά ελεύθερα μοΰ άφηνες, μητέρα. /μου; 
Λ ΙΙαιδί μου, δέν τρελλάθηκα νά λύσω τά φτερά 
κί αφού στην εξουσία μου έγιό σέ έχω τώρα [σου, 
μαζί μου είς τόν δίφρο μου τον πτερωτό θα μείνης, 
κι όταν στην Σπάρτη φθάαωμε . . .

Ε. Λοιπόν ή Σπάρτη, πές μου, 
είνε το πολυπόθητο τοΰ ταξειδιοΰ μας τέλος ; 
Τότε γιατί δέν μ' έστελνες μέ τόν'Ερμή, μητέρα, 
καθίος άπό τόν Ολυμπο καλά συνωδευμένόι 
έπήγαν ό ! Υμέναιος καί ή Πειθό) κί ό Πόθος, 
κι εμένα μ αιχμαλώτισες μαζί σου νά μέ πάρης, 
κί άπό ξηρές καί θάλασσες νά μέ πέρασης τόοαις, 
καί τά παιγνίδια ι« έκαμες τοΰ ταξειδιοΰ νά χάσω : 
Λ.—Γιατίδένσέμπιατευομαι, κίόσες φορές ο αφησω, 
αντί εκείνο που σου πιο, τοΰ κεφαλιού σου κάμνεις. 
Πόσα δεινά δέν μουφερες, παιδί μου, στό κεφάλι; 
Ε.—Μά τίμε Θέλεις τό λοιπόν καί μέ κρατείς δεμένο; 
.4.— Ανάγκη στη περίοτασι «»·τ^ μεγάλη ο είχα, 
γιατί άν ό Υμέναιος καί ή Πείθω μοΰ λείφονν, 
και ο ο,τι έχω είς τόν νον άντισταθή ό Πόθος, 
συ μόνος δίχως καί τους τρεις εισ ικανός γιά όλους. 
Ένώ) άν όλοι ευπειθείς οτή θέλησί μου σπεύσουν, 
καί ού μοΰ λείφεις, τίποτε όε>* ή μπορώ) να κάμω.

Ε. Βλέπεις λοιπόν πώς άδικα,μητέρα, με μαλώνεις; 
κί είς ο,τι θελεις νά γένι], δίχως έμενα τρέμεις; 
.1.- "Λφησ αυτά καί ακούσε γιατί ίδιο σι θελο» : 
Στην Σπάρτη ή πειό εύμορφη μένει τής γής γυναίκα. 
Ό Πας την ίγεννησε κί απ' έν αυγό έβγήκε 
μή μ' έρωτής τό τί καί πιος, γιατ είνε μπερδευμενα — 
τήν πήρε ό Μενέλαος που άρχει εις τ'η Σπάρτη, 
μά 'γι'» τήν νπεαχέθηκα είς τό βοσκό τόν Πάρτ, 
που μ εκριν ωραιότερη άπό ταΐς άλλαιζ δυο 
άν καί άνιότεοαις ίίεαίς, στον ουρανό επάνω, 
κί αυτό τό μήλο μοΰδωκε τής είοιορη ιάς βραβείο. 
Ε. .1/ά τι μοΰ εινι δυνατόν, μητέρα μου. να κάμω; 
Πώζ ήμποοεΐ βασίλισσα τό θρόνο της ν άφήση, 
και ν αγαπήση τό βοσκό ποΰ θα φανή εμπρός τής ; 
.1. ΙΙαιδί μου, είνε μέν βοσκός ό ι ΰνοοΰμενός μου, 
άλλ' άπό κραταιότατο κι αυτός βαστα πατέρα. 
Μέο στά παλιίιια έζησες εκείνα τοΰ Πριάμου, 
καί τά μεγάλα πλοΰτη ό/· καί τάγαθά του ειδεζ. 
Ε.— Μάομω;είνε βάρβαροςστά ήθη καί τοί·- τρι»ποι·ς. 
.1. Λυτό δέν βλάπτει τίποτε' τό f/έλω. Λ κουπέ με: 
* Εγω τόν Παρι εύμορφο θα τής παρουσίασα). 
Βέβαια θέλεις νά >/ ανώ' ο>· σκέφου τι θά κόμης. 

’Ωστε μαζί μέ τό βοσκό ν άναγκασθή νά ρ ί'γη· 
Έδώ, παιδί μου, νά Ιδώ τη δΰνάμί σου θέλω.
Ε. Κι άν κάμω ο,τι μοΰ ζητείς, τό μήλο θά μοΰ

[δώκης; 
Λ. 7’ό μήλο ; Λάβε το' ίδοΰ! Τί μ' ιόφελεί τό μήλα, 
άρ οΰ έ.γό) τής εΰμορφιάς κατέχω τό πριοτεΐο 
κί αί δυο άλλες έμειναν καταποσβολωμεναις : 
Πές μου γιά ποιο πλήν σκοπό ζητείς αΰτό το μήλο ; 
Ε. - Ιλτ πώς μ αρέσουνε, μητέρα μου, τά

/μήλα ; 
Γιά νά τό ρ άγω τό ζητώ), καί θά τό ραγό» μόνος. 
. ί.— Ιί’χως εις τόν’ Υμέναιο νά δώσης καί στον Πόθο; 
Ε.—Στοές δνά εκείνους τίποτε, μητέρα δεν θα δωσω’ 
ολίγο ίσως απ' αυτό γιά τήν Πέιθίο ρ υλάξω.

Έρως κατ Πει&ώ

Ε. Πειθώ), καλά ποΰ σ* ηυχα, γιατί ανάγκη σ έ/ο). 
Π.— Τί θέλεις πάλι ;

Ε.—Γιά ίδές αΰτό έδιο το μήλο. 
Π. — Ίϊευμορρ ο,τίεύμορφο! Που τό εύρηκες; IΙεμου. 
Ε.—Σέ/μερα μοΰ τό έδωκε ώς δώιρο ή μητέρα- 
Π. \ώρο σ εσένα; Γιά νά ιδώ). Τίευμορρ ο πον είνε; 
Άλλά άπό τά γράμματα ποΰ βλέπω σκαλισμένα, 
αΰιό σέ κάποια τουρανοΰ απ' ταΐς θεαΐς θ' ανήκε 
καί είς τήν ωραιότερη . καθώς όπου το γράφει. 
Ε.— Λεν ξενρεις πόσο θΰμωοαν ή ' Af/ηνά κί ή'Πρα, 
γιατ' ή μητέρα ελαβε αυτό τό μήλο δώρο ;
II. — Καί λέγεις πώ>ς στο χάρισε ;

Ε.—Στό λέγον δεν πιστεύεις ; 
Π. - Κάτι θενά τής έταξες γιά αυτό πολύ μεγάλο.
Ε. ί~)ά σου είπώ τό ιιυστικά, καθίος ποΰ μοΰ τό είπε. 
' Ηξεΰρεις γιατί ήλθαμε σ' αυτά έδώ) τά μέρη ;
Αέν σου το είπε ο Ερμής; Tt >Γ> *· - »

' 11.— Iιποτε οεν μου είπε.
Μόνο είς τόν ' Υμέναιο τό είπε καί στον Πόθο. 
Ένώ έταςειδεΰαμε, πολλές ρ ορές τούς χιόα, 
νά μ' άπορ εΰγοννε κί οί τρεις καί νά κρυρ ομιλούνε. 
'Ενώ δέν ξεύοιο τίποτε. Λΐ,.. , ·

! s L Ε.—Μάθε το απο μένα.
'Ήλθαμ' έδώ νά στήσωμε πλεκτάνη στην 'Ελένη,

ν άρ ήση τόν Μενέλαο, νά φυγή άπ τήν Σπάρτη, 
καί μέ τόν ΙΙάρι τό βοσκό νά έλθη στην Τριοάδα. 
II. — Λοιπόν τί θέλεις; Λέγε μου.

Ε.— Σ' ι'αάς τιιί'ς δυο μόνους 
στέκει, νά έπιτ έχω με εκείνο ποΰ ζητοΰμε, 
δίχως οΰτ ό ' Υμέναιος νά π ή οΰιε ό Πόθος, 
ίίτι εκείνοι νίκησαν η κάν να το νομίσουν. t 
Όπως σου λέγω θά γενή, άλλο)ς έγω τραβιοΰμαι, 
καί μέρος στην υπόθέσι κανένα δέν λαμβάνι».
!Ι. - Τί ώρ ελεϊ πώς ήλίίαμε, άν σι· δεν λαβής μέρος ; 
Ε.—Λοιπόν θά συμ·ι ωνήσωμε έμεΐς οί δί’Ο μονοί. 
Τί θέλομε Υμέναιο; Τί θέλομε τόν Πόθο;
Πρώτα έγί» ιό βέλος μου το ρ λογερο θα όίξω, 
καί συ μέ. τ!) μεγάλη σου τή θαυμαστή σου τέχνη, 
είς ίί,τι θέλομε κι' οί δυο τήν ευμορρ η θα πείσης. 
Π. "Οσο γιά τόν' Υμέναιο; ατό λέγιο: ί.«ι· με μέλει. 
Πλήν γιά τον ΓΙομρ δύσκολο νά μην ελθή νομίζω. 
Πώς ή ι'οραία θά πειαθή τόν θρόνον της ν άφήση, 
καί μοναχ/η στιμ' ξενιτειά μ ένα βοσκο τα ρ ''γη, 
άν πρώιτα είς τά στήθη τηζ δέν αίσθανθή τον ΓΙόθα 
νά τής θερμάνη τ'ην καρδιά καί νά τήν παροτρυνη ;
\ύακολο πράγμα μοΰ ζητήζ' ο,τι μπορώ) θα καμο). 
Φοβούμαι ομιος. Σκέιμου το, μην τάχη κι άποτύχω. 
Ε. —' Αρ οΰ εις τή)' ύπόθεσι έγίο είμαι μπλεγμένος, 
πώις θάποτυχωμε, Πειθώ, στον νοΰ σου μην το βιινης. 
Μί έν απ' τά πικρότερα θά τήν κτυπήαιο βέλη, 
ποΰ λαύρα είς τά στήθη της κίεις τ 'ην καρδιά θάνάψη, 
καί τότις όταν πληγωθή, τό έργο σου θ άρχίαης 
και μ' έπιτηδειίαιμα τ.αΐζ ρ ρέναις τηζ θά πείσης. 
Καί είς τό έργο σου αυτό γιά νά σέ ευκολύνω, 
πάρε τό μήλο τό χρυσό, και δός τι/z το ως δώ>ρο' 
καί πώις στην ωραιότερη οτι ανήκει πές της, 
κί ίίτι εκείνος ό βοσκός ποΰ θά άκολουθήση, 
ατίμ’ Αρ ροδίτη τόιδιοκε τής καλλονής βραβείο 
καί ο,τι θέλεις πρόσθεσε γαι να την καταπεισης. . . 
II. ΑΓ αύιί> είνε τό δύσκολο. Πώς Ι^α πείσθή εκείνη, 
δίχως ό ΤΙ ήθος τόν θερμό υά τής έμπνευση πόθο;
Ε. Μά τότε τί σέ λέγουνε Πειθίο καί σέ τιμούνε, 
και τί μέ λέγουν Έρωτα καί μέ δοξολογούνε 
καί τί κί οί δυο λεγόμεθα παιδιά τής Αφροδίτης 
•ίν δίχμος τόν ’ Υμέναιο /} δύναμί μαζ όλη 
ή καί ιόν !1ό()ο τίποτε οτΐ/ γη επάνω είνε ;
' Εδώ) σί θέλω νά ρ ανής τι ήμπορείζ να καμης, 
γιά νά νικήσω με εμείς, δίχως οι δυο εκείνοι, 
νίκη τους να νομίσουνε τήν ίδικη μας νίκη.
Π. θά κάμο) ο,τι ήμπορώ, κι άρχιζα) νά ε/.πίζω, 
καί όλαις ταίς ελπίδες μου ο αύιο τό μήλο έχω.
Ε. Στό μήλο τούτο μοναχά ; Καί τότε πού υπήγε 
ι} ι.τιιΐ)δειότηζ σου καί η εύρ ράδειά σου, 
κι ή τέχνη σου η θαυμαστή ;

II.— Μά όλη μου ή τ έχνη 
δεν είνε τίποτε έ/ιπρός ο αυτή τή μία λεξι, 
πού είς τό μήλο βρέθηκε νά ήνε σκαλισμένη.
Ε. .4 Ί'ωρα σε ενόησα : Είς την ωραιοτέρα ·. 
II.— At μεγαλύτερες θεές τού ουρανού εκείνες 
γί αυτή τή λέξι μάλωναν καί όχι για τό μήλο, 
καί μια θνητ 'η θάντισταθή;

Ε. Καλά, ΙΙειθίο, τό λέγεις.
Σί-κη λοιπόν καί (ίρίαμβος θενά μάς στεφανώσουν. 
"Ας φυγή ό Υμέναιος' άς μήν έλθ/j ό Πόθος !

Άπο τα Φιλολ. ΙΙάρεργα Α. Σ. ΚΑΣΔΑΓΛΗ

ΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ ΜΑΣ: Μ ΣΥΡΟΣ
[Συνέχεια ά.τό τό ύπ'άρ. 71 τεύχος |

"Εως ότου μίαν ήμέραν ένας φραγμός ήγέρθη άποτόμως. 
Τά νέα πρόσωπα άτινα εϊσήλθον είς τήν διοικητικήν επιτρο
πήν δέν έχωράτευαν. Τήν επιτροπήν, ήτις τό διευθύνει καί δια
χειρίζεται τά κατ’ αυτό, τήν άποτελοΰν ό Επίσκοπος Σύρου, 
ό Διευθυντής τοΰ Υποκαταστήματος τής Εθνικής Τραπέζης, 
ό Νομάρχης, ό Δήμαρχος καί ό Γυμνασιάρχης. Μόλις λοιπόν 
άνέλαθε τήν διεύθυνσιν τοΰ υποκαταστήματος τής ’Εθνικής ό 

κ. Καλημέρης, άνέλαθε 
καί τά καθήκοντα τοΰ 
Ταμία καί Διαχειριστοΰ. 
Άπό τήν στιγμήν εκεί
νην έκόπηκαν οί τερά
στιοι μισθοί, κατηργή- 
θησαν αί περιττά! θέσεις, 
ποΰ είχε δημιουργήσει ή 
κομματική ανάγκη, έπε- 
διώχθησαν παντού οίκο- 
νομίαι, είς τά τρόφιμα, 
είς όλα. Οΰτω δέ άριθ- 
μεΐ σήμερον 100-110 
ορφανά, τό δέ ίδρυμα 
έχει ορθοποδήσει κυριο- 
λεκτι.κώς, χάρις είς τήν 
νοικοκυρ ίστικην διαχεί- 
ρισιν αυτού.

Σήμερον έχει έ'να προ
ϋπολογισμόν άπό 50 χιλ. 
δραχμάς έτησίως. Άλλά 
πρέπει νά τό έπισκεφθή

κανείς διά νά άντιληφθή τήν λειτουργίαν του Κάθε έθδομάδα 
καταρτίζει τό μενού ό ίδιος ό κ. Καλημέρης, μέ πατρικήν κυριο- 
λεκτικώς μέριμναν. ’ Εχει δέ καί μίαν διευθύντριαν τώρα, τήν 
κυρίαν Βασιλικήν Ήλιάδου, ή οποία άναδεικνύεται τελεία. Ή 
τάξις, ή άκρίθεια καί ή καθαριότης καταπλήσσουν. Πρέπει 
δμως νά ιδή κανείς καί τά χειροτεχνήματα τών δρφανών, διά 
νά άνοιξη τό στόμα καί νά μείνη ένεός. Νά ίδήτε κεντήματα 
ποΰ νά σαστίσετε. Νταντέλλες, γκυπούρ, νυκτικά, μαξιλάρια, 
σεμέν ντέ τάμπλ, δμπρέλλες μέ αζούρ λινές. Προίκες ολόκληροι 
ετοιμάζονται εκεί.'Π άρχοντοποϋλες τής Σύρου έκεΐ παραγγέλ- 
λουν τά προικώα των. Κάθε ορφανόν δέ μέ τά έκ τής έργασίας 
του αυτής κέρδη, καταρτίζει καί αΰτό τήν προικοΰλα του. Νά 
ευεργετικόν ίδρυμα μιά φορά. 0 ίδιος

ΕΝ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΤΟΤ ΝΕΩΡΙΟΥ

Θαυμασίας έξοχός ή Σύρος. Ή Δελαγράτσια ή 
ξακουσμένη, τό Μπισκοπειό, τά Χροΰσα, τό Μάννα, ό 
Άη Θανάσης, τά Τάλαντα, τό Γΰρι, Είναι έξοχαί δρο
σεροί, ά/Λ’ή ζ\ελαγράτσια πρωτεύει, ίίπως ή Κηφισιά 

τής Αττικής, όπου όλοι οί Κροΐσοι τής Σύρου έχουν άπό μίαν
επαυλιν καί περνούν τό καλοκαίρι.

Αλλά καί τόν χειμώνα της περνμ έκτακτα ή Σΰρος μέ τής όνο- 
μαστές βεγγέρες της καί 
τά προόέγγερά της καί 
τάς απογευματινός της, 
δπου πλέον δίνουν καί 
περνούν τά τζοδενότα.

«
Αέν πρέπει νά κλείσω 

τάς έντυπιόσεις μου χω
ρίς νά άναή'έρω κάτι, διά 
τό όποιον και ή Πρω- 
τεύουσα θά έζήλευε τήν 
Σϋρον.’Έχει λοιπόν ή νή
σος ένα όρφανότροφεϊον 
θηλέων πρώτης τάξεως!

Δυο αδελφοί ΊΙπειρώ- 
ται, οί Μπαμπαγιώται, 
τό ίδρυσαν κατά τό 1868. 
Έπέ'ζησεν ό ένας, ό ’Αλέ
ξανδρος Μ παιιπαγαότης, 
ένας γεροντάκος, όπως 
τόν ενθυμούνται οί Συ
ριανοί, κοντός, μέ ρούσ-
σικο κασκέτο, μέ άντίκες χρυσοδεμένες εις τιι δάκτυλα καί μέ 
μεγάλα μπριγιάντια, πάμπλουτος.’Έτρωγε ψωμί καί τυρί, ψωμί 
δέ καί τυρί έτάϊζε καί τόν υπηρέτην του Νικόλαν. Άλλ’ έπηγαινε 
κάθε πρωί εις την αγοράν καί έψώνιζε διά τάς δρφανάς τροφί
μους τοϋ ιδρύματος του τά έκλεκτότερα τρόφιμα. Είχε δέ. τότε 
50 περίπου κορίτσια, άπό τήν Σΰρον ιδίως καί τάς Κυκλάδας.

Έλειτουργησεν οΰτω άρκετά χρόνια ύπό τήν διεΰθυνσιν τοΰ 
τοΰ ΐδρυτοΰ, κτισθέν επάνω είς ένα ύπερ υψηλόν λόφον, έξω τής 
πόλεως.Άλλ’ ήλθον καί τά κακά χρόνια διά τό ϊδρυμα.Ό ιδρυτής 
του άπέθανε καί άφήκε περίπου 1,800,(XX) διά τό όρφανοτρο- 
φεΐον. Ή πολιτική ώργίασε λοιπόν έκεΐ μέσα. Θέσεις έδημιουρ- 
γήθησαν μέ μεγάλους μισθούς, θρΰλλοι καί φήιιαι κακαί έκυκλο- 
φόροΐ’ν, τό δέ ίδρυμα είχε καταντήσει τιμάριον τών ίσχυόντων.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ

Ο Βασιλεύς εύρίσκετο είς τό τέλος τοϋ βίου του. ’Εκτός τής νόσου 
ευλογίας, έπασχε καί άπό ιλαράν, είς τρόπον ώστε δέν ήδύνατό τις 

νά είσέλί)>| είς τό δωμάτιόντου χωρίς κίνδυνον. Ό Λειοριέρ άπέδανε, 
διότι είχεν ήμιανοίϊει τήν θύραν του, ϊνα τόν ΐδ>| έπί δύο στιγμής. Καί 
αυτοί οί ιατροί έλάμβανον παντός είδους προφυλάξεις διά νά άποτρύ- 
γιοσι τήν μετάδοσιν τής ελεεινής εκείνης άσΟενείας καί αί πριγκίπισσαι, 
αί όποΐαι δέν έπαίίον ποτέ άπό ευλογίαν, αί όποΐαι ήοαν περασμένης 
ηλικίας καί τών οποίων ή υγεία ήτο φυσικά είς κακόν σημεΐον, εΰρί- 
σκοντο καί αί τρεις έντός τού δωματίου του κα&ήμεναι παρά τήν κλί
νην καί ύπό τά παραπετάσματα. Διήρχοντο έκεΐ τήν ημέραν και τάς 
νύκτας. "Ολος ό κόσμος έκαμνεν είς αΰτάς παρατηρήσεις, όλοι έλεγον 
είς αΰτάς οτι αυτό ποΰ έκαμναν ήτο κάτι περισσότερον άπό τό νά εκτί
θενται είς κίνδυνον ήτο θυσία αυτής τής ζωής των. Άλλά τίποτε δέν 
τάς ήμπόδισε άπό τοϋ νά έκπληρώσιοσι τό στοργικόν αΰτό καθήκον.

Αί Βερσαλλίαι παρουσίαζον τήν έποχήν έκείνην περίεργον θέαμα. Ό 
πέπλος τής αύλικής έθιμοτυπίας έκάλυπτε τά πρόσωπα όλων, έκ πρώτης 
δέ διρεως σχεδόν πάντες είχον τήν αύτήν ιρυσιογνωμίαν, άλλ’όταν έξή- 
ταζέ τις μετά προσοχής άνεκάλυπτε πλείστας διαφοράς! Οί έχοντες 
θέσιν καί οί εύνοούμενοι ήσαν άληθώς περίλυποι καί έζήτουν νά κρύ
ψουν τήν ανησυχίαν των, ώς νά ήθελον νά παρατείνουν τό κράτος των 
καί τήν κυριαρχίαν των. "Αλλως τε ή λύπη των (ομοίαζε πρός τήν ταπεί- 
νωσιν. ΕΙχον ΰφος καταβεβλημένου, καί πρό παντός άμέριμνον, πρόκα- 
λοϋντες έκπληξιν είς τούς γνωρίζοντας αύτούς. ΊΙσαν ήδη εκθρονισμένοι 
πολύ δέ εύγενέστεροι συνεπώς τούς τρόπους. ’Εκείνοι, είς τούς όποιους 
το γεγονός τοΰτο έδιδε μεγάλας ελπίδας, ειχον άρκετά καλήν στάσιν, 
άλλ’ εΐχον συνάμα κάποιαν ζωηρότητα είς τό βλέμμα. Διήρχοντο ούτοι

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΙΕ
τά περίπτερα βιαστικά, ώς νά ήσαν πολύ άπησχολημένοι άπό εργασίας 
καί φροντίδας, βαδίζοντες μέ στερεόν βήμα καί άφηρημένοι!. - · Οί 
κοινότεροι τών αϋλικών τούς έπλησίαζον ήδη. Οί μέν τούς ίιπεδέ- 
χοντο μετά χονδροειδούς καί κωμικής άδεξιότητος. άλλοι έκαμνον είς 
αύτούς μυρίας μικράς προκαταβολής λεπτοτάτιον κολακειών. "Οταν 
δέν έχει τις οΰδεμίαν άξίωσιν είνε πολύ διασκεδαστικόν νά παρατηρή 
όλα ταϋτα. Κανείς βεβαιότατα, έντός τοϋ άπεράντου εκείνου ανακτόρου, 
δέν θά έκοιμάτο τήν νύκτα, εκείνην! . .. Άλλ’ είνε θλιβερόν τό νά σκε- 
φθή τις οτι ή όργή καί τό μίσος ήγρύπνουν μαζί μέ τήν ματαιοδοξίαν 
καί οτι τόσα σκοτεινά δράματα έξετυλίσσοντο μυστικώς καί τόσαι περι
φανείς εκδικήσεις προητοιμάζοντο . . .

Ό Βασιλεύς άπέθανε τήν νύκτα έκείνην ! - -.
Ό μακαρίτης εύρίσκετο είς τοιαύτην κατάστασιν σήψεως ώστε οί 

χειρουργοί έδήλωσαν ότι ήτο άδύνατον νά οχίσωσι τό σώμα του διά τήν 
ταρίχευσιν. Ό κύριος δοί'ξ ζ ό όποιος ήτο τής ΰπηρεσίας. άνέκραξεν 
οτι θά ήτο ακατονόμαστου τό νά μή ταριχευθή ό Βασιλεύς.

— Πολύ καλά, κύριε δούξ· άπήντησεν είς αύτόν ό Λαμαρτινιέρ, ο 
πρώτος χειρουργός τοϋ μακαρίτου βασιλέως. Έγιϊι πρέπει νά κάμω τό 
σχίσιμον τοΰ σώματος, άλλά σείς, ώς πρώτος εύγενής τοΰ βασιλικού 
θαλάμου, οφείλετε νά παρευρεθήτε είς τήν έγχείρησιν ταύτην καί νά 
δεχθήτε έντός χρυσοΰ κιβωτίου τήν καρδίαν τοΰ βασιλέως, τήν οποίαν 
θά σάς παρουσιάσω κατά τήν εθιμοτυπίαν καί λαμβάνω τήν τιμήν νά 
σάς ειδοποιήσω δτι ούτε σείς, ουτ’έγώ, ούτε κανείς άπό εκείνους οί 
όποιοι θά παρευρεθοϋν κατά τήν τελετήν ταύτην θά είνε ζωντανοί μετά 
όκτω ήμέρας.

Ό κύριος δούξ *· δέν έπέμεινεν. κτρια HE ζενλιΣ

ΤΟ ΚΑΛΑΥΝΤΗΡΙΟΝ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑΙ ΜΟΥ
ΙΑΣΤΙΚΑ βιαστικά φθάνομεν εις τά περί τοΰ 
χρωματισμού τοΰ προσώπου, διότι τοΰτο είναι 
ιό σπουδαιότεροι· στοιχείου τής καλλονής τοΰ 
φύλου μας. Λευκόν καί ρόδινον χρώμα, δέρμα 
δροσερόν, βελουδωτόν. είναι τά συστατικά 
τής καλλονής.

Τήν πρώτην θέσιν τών συνηθεσιέρων αιτίων 
τής άπωλείας τοϋ χρώματος τοΰ προσώπου 
κατέχουσιν ι'| αναιμία καί ή χλώρωσις. Τά 
χαρακτηριστικά τής άναιμίας είνε ή ΰιχρότης 
τοΰ δέρματος, ή όποια είνε σύμπτωμα πολλών 
και διαφόρων παθολογικών^καταστάσεων, ώς 
αί αίμορραγίαι, πλεΐστα όξέα καί χρόνια νο
σήματα, άπώλειαι εύγενών χυμών κ.τ.λ. Έπί
σης, αι.λά κατά δεύτερον λόγον, δ καθιστικός 
βίος καί αί επανειλημμένοι ήθικαί συγκινή

σεις προκαλοΰσι τήν αναιμίαν. Πλήν δμως τού αποχρωματισμού τοΰ 
δέρματος καί τών βλεννογόνων ή αναιμία επιφέρει διαφόρους λειτουρ
γικός διαταράξεις, έκ τών όποιων αί σπουδαιότεροι είνε αί εξής:

Α’. Διαταράξεις Γαστρικοί: "Ητοι ανορεξία ή δρεξις μόνον διά μερι
κός τροφάς δυνατής γεύσεως, ώς είνε τό ξΰδι, οί ξυνοί καρποί, τά αλμυρά 
καί τά παρόμοια, πόνοι είς τό στομάχι, βορβορυγμοί, μεγάλη δίψα καί 
αποστροφή πρός τό κρέας.

Β'. Διαταράξεις Νευρικοί: "Ητοι ζάλη, βόμβισμα τών αύτιών, νευραλ-

γίαι είς τό μεσαΐον πλευράν, καρδιακοί παλμοί, γενική κόπωσις κ.τ.λ.
Γ’. Διαταράξεις τής κάτω κοιλίας: Ήτοι πόνοι κατά τήν έμμηνον 

ρύσιν, αίμορραγίαι κ.τ.λ.
Ή θεραπεία τής άναιμίας τών τριών, ώς ανωτέρω είρηται, περιπτώ

σεων καί τών ποικίλων συμπτωμάτων των περιλαμβάνει πρώτην τήν ύγιει- 
νήν θεραπείαν. Είς αύτήν συνιστάται ό περίπατος, ή γυμναστική όλων 
τών μορφών, τά θαλάσσια λουτρά καί ή υδροθεραπεία έν γένει. Πρέπει 
δμως δ περίπατος ή γυμναστική καί τά λουτρά νά μή ύπερβαίνωσι τόν 
έπιδιωκόμενον σκοπόν, δηλαδή νά μή ήναι κουραστικά, διότι καταβάλ
λεται τό σώμα αντί νά τονωθή. Περιλαμβάνει έπίσης τήν διαιτητικήν 
θεραπείαν. Κατά πρώτον ή τροφή πρέπει νά ήναι εκλεκτή, εύχώνευτος 
καί ανάλογος πρός τάς δυνάμεις τοΰ στομάχου, ό όποιος πολλάκις είνε 
έξηντλημένος άπό τήν άσθένειαν. Ή τροφή πρέπει νά είνε πλουσία εις 
λευκοιματώδεις ούσίας. Τό γάλα, όταν ό στόμαχος τό ανέχεται, είνε 
τροφή καλή διά τούς άναιμικούς. Καί είς μέν τούς ισχνούς επιτρέπον
ται αί εύκολοχώνευτοι άμυλοΰχοι τροφοί καί αί λιπαροί, ώς βούτυρον 
πρόσφατον, μουρουνέλαιον, ζϋθος καλής ποιότητος κ. τ. λ. ’Απεναντίας 
δμως είς τούς παχεΐς άναιμικούς άπαγορεύονται αί ανωτέρω τροφαί καί 
άντ’ αύτών συνιστώνται τό σχεδόν άψητο βωδινόν κρέας (μπιφτέκι), τό 
παληο κρασί καί ή σοκολάτα.

"Οταν κατ’ επιπλοκήν τής άσθενείας συνυπάρχει καί δυσπεψία, ό ιατρός 
ΙΙέτερ συνιστρ τό άκόλουθον εύκολοχώνευτον καί δυναμωτικόν μίγμα : 

Κρέας ώμον 80 δράμια. Πικραμύγδαλα 1 'Iδράμιον.
’Αμύγδαλα γλυκά κοπανισμένα 25 δρ. Ζάκχαριν 10 δράμια.
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Κοπανίσατε τά άνω μέσα εΐς ενα γουδί καί προσθέσατε έναν κρόκον 
αύγοίϊ καί ανάλογον γάλα.

Καί τέλος τήν φαρμακευτικήν θεραπείαν. Τό σίδερο τό όποιον εϊνε τό 
καλλίτερο τών άντιαναιμικών φαρμάκων, δίδει τά πλέον ευχάριστα απο
τελέσματα. ΤΙ εσωτερική χρησιμοποίησή τοΰ σιδήρου επηρεάζει πολύ 
τόν χρωματισμόν τοϋ δέρματος τοΰ αναιμικού. έπιφέρουσα τήν άνάπτυξιν 
πλουσίου άγγειώδους στρώματος υπό τήν λεπτήν καί διαφανή επιδερ
μίδα. Παρόμοιον αποτέλεσμα επιφέρει καί τό αρσενικόν. Η φυσιολο
γική όμως ενέργεια τών δύο τούτων φαρμάκων έπί τοΰ δέρματος εϊνε 
διαφ ορετική, διότι τό μέν αρσενικόν διεγείρει σημαντικά, τήν βρέψιν τοΰ 
δέρματος καί τής έπιδερμίδος. καί ίίταν γίνεται μεθοδική χρησιμοποίη
σή αύτοΰ δίδει καί είς τιί. μάλλον μαραμένα δέρματα ζωτικότητα έκτα
κτον καί χρωματισμόν εύχάριστον, ένώ τό σίδερο, μόλον ότι κάμνει 
πολύ αίμα, έχει τό ελάττωμα, δταν δέν γίνηται επιστημονική χρησιμο- 
ποίησίς του, νά αύξάνη τό ερυθρόν χρώμα τών παρειών καί ιδίως τών 
μήλων, τά όποια λαμβάνουν χρώμα όχι εύχάριστον.

Ένεκα τούτου διά νά επέρχεται πάντοτε καλόν άποτέλεσμα, πρέπει νιι 
προσέχωμεν δχι μόνον είς τήν κατάλληλον σκευασίαν τοΰ σιδήρου, άλλι'ι 
πρό πάντων είς τήν δόσιν, ή όποια πρέπει νι'ι ήναι ανάλογος μέ τήν ιδιο
συγκρασίαν τοΰ ατόμου.

Μία άπό τάς καλλίτερος σκευασίας τοϋ σιδήρου, ιδίως δταν είς τήν 
αναιμίαν συνυπάρχει δυσπεψία, ή όποια είνε συνέπεια τής έκ τής ασθέ
νειας έλαττώσεως τοΰ γαστρικού χυμού, εϊνε ό πρωτοξαλικός σίδηρος ό 
όποιος δέν επιφέρει ούτε βάρος είς τό στομάχι, οΰτε έρυγάς. οΰτε λιπο
θυμίας, δπως γίνεται δταν χρησιμοποιούνται αί άλλαι σκευασίαι αύτοΰ.

’Επίσης ό πεπτονικΰς σίδηρος τοΰ Robin, ό όποιος εϊνε άρίστη 
σκευασία, εϊνε ευκολοχώνευτος καί συνίσταται είς τάς αναιμικάς κυρίας, 
αί όποΐαι έχουν εύαίσδητον τό στομάχι. Έπίσης καί ό άρσενικούχος 
σίδηρος είνε άξιος πάσης συστάσεως προς αποφυγήν τών συμφορήσεων 
τοΰ αίματος είς τό πρόσωπον, αί όποΐαι δέν είνε τόσον ευχάριστοι καί 
επέρχονται έκ τής χρησιμοποιήσεως άλλων σιδηρούχων σκευασιών.

ΊΙ χλώρωσις ώς έπί τό πολύ εϊνε νόσημα τών κοριτσιών, τού όποιου 
τά συμπτώματα εϊνε μεγάλη ώχρότης τοΰ δέρματος, τό όποιον λαμβάνει

ζΓΤις ποοηγούμενον φ ύλ- 
Λ I λον εϊχομεν γράψει 
περί τον λευκώματος τού
του,όπερά μολογον μέντας 
είναι κάτι τι τέλειον εις 
το είδος του. Περιλαμ
βάνει τεσσαράκοντα τε- 
τραχρτομίας κατ’ Αντι
γραφήν τών έν Μονάχοι 
εικόνων τον Φον 'Ές, 
εκαοτον δε τεύχος αύτού 
περιλαμβάνει τέσσαρας 
τοιαύτας, ζωντανός ανα
παραστάσεις τών ί/ρωΐ- 
κών σκηνών τού υπέρ 
Ανεξαρτησίας Άγώνος.

"Ολοι εκείνοι, οί ήρωες, 
ών οί άθλια θαυμάζον
ται δικαίως, άχζ’οι όποιοι 
είναι διι'ι τούς πολλούς 
ένδοξα ονόματα απλώς, 
εις τό λεύκωμα αύτό λαμ
βάνουν πάρκα και οστά 
κα'ι αί σκηνα'ι έκεϊναι τού 
ηρωισμού καί της δόξης 
άναζοΰν. ΊΙ Ελληνική 
οικογένεια θά συγκινηθή, 
οί μαθηταί θά φρονιμα- 
τίζαΛ'ται καί ή' Ελληνική 
ψυχή θά λάθη τό βάπτι- 
σμα τής φιλοπατρίας. Τό 
Ηρώον τον Αγτονος — 
ίδέιε είς τήν παρατεθει
μένη!· εικόνα τό περικά
λυμμά του — έκδίδεται 
είς μέγα σχήμα 0,34'Χ. 
0,46 είς δέκα δε μηνιαία 
τεύχη καί τιμάται δρ.40. 
'Εκάστη είκών χρωματι- 

TO ΗΡΩΟΝ TOY ΑΓΩΝΟΣ

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ “ΗΡΩΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ,

χρώμα πρασινωπόν χλωρόν, έξ ου καί τό όνομά του. Ή χλώρωσις εμφα
νίζεται συχνάκις κατά τήν παιδικήν ηλικίαν, έκδηλοΰται δμως κατά τήν 
έφηβικήν συνδεόμενη στενώς μέ τήν άνάπτυξιν τών γεννητικών λειτουρ
γιών. Ή θεραπεία τής χλωρώσεως εϊνε ή αύτή μέ τήν τής αναιμίαν.

"Υπάρχουσι νεάνιδες τόσον ώχραί ιόστε φαίνονται ώς νά έχουν τό 
χρώμα τοΰ χαλκού. Κατιϊ τοΰ γαιώδους αύτοΰ χρώματος συνίσταται τό 
έξής μίγμα δπερ είνε έπίσης αποτελεσματικόν καί κατιϊ τών έφηλίδων ή 
πανάδων.

Γάλακτος Αμυγδάλων 
Ναφθαλίνης 
Ν'ιτροβενζίνης

Καταπότια άραενικοσιδηροϋχα

Κατά τής αναιμίας

300 γραμμάρια
10

·’

Σιρόπιον

ΚαΟαρκτικόν τοΰ αϊματος

Eer reduit 5.0
Aeide arsenieux 0,3 dec.
Extrait de genliemie [Quan

tile suffiSante].
P. f. 100 pilules.
Λαμβάνετε ένα χάπι τήν φοράν 

τρις τής ήμέρας πρό τοΰ φαγητού.

Strop d’ iodure de fer 300,0 
Luctopliosphate de Cliaux 15.0 
Liqueur de Pearson 10.0

Λαμβάνετε ένα κουτάλι τού τρα
πέζιου δύο φοράς τήν ήμέραν πρό 
τοϋ φαγητού.

Τώρα μέ τά ψύχη σκάζουν τά χέρια καί τά χείλη. Σας παραθέτω δύο 
συνταγάς αλοιφών αί όποΐαι θεραπεύουν τά σχασίματα.

Διά τά χέρια:
Lanoline 25,0
Huile d' olives XV gouttes
Oxvde de zing 2 gr. 50
Teinture de bettjoin 2 gr. 50 
Tanine 1,0
Menthol 0,30 c.

Δια τά χείλη:

Beurre de Cacao
Extrait de cacliou 
Essence de santal 
Vanillitie

5,0
5,50
V11 gouttes
0,01 c.

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣ ΣΑΣ

στή είναι έπικολληιιένη 
έπί χονδρού χάρτου καί 
συνοδεύεται άπό τό σχετι
κόν επεξηγηματικόν κεί
μενον. "Εκαστον τεύχος 
τιμάται δρ. 3.50 έν Έλ
λάδι καί] I φρ. έν τώ 
έξωτερικώ. Οί προπλη- 
ρτόνοντες ολόκληρον τήν 
αξίαν τού έργου δικαι
ούνται νά λιίβουσι τό έπί 
τούτιο κ.ατασκευασθ'εν 
καλλιτεχνικόν περικά
λυμμα, ούτινος ή τιμ'η διι'ι 
το'υς κατά τεύχη άγορα- 
στάς, ώρίσθη είς δραχ. 
7.50 διά τήνΈλλάδα καί 
η ρ. 8 διά τό εξωτερικόν.

ΊΙ είς τό έργον έγγρα
φή υποχρεώνει τούς κ.κ. 
συνδρομητάς είς αγοράν 
ολοκλήρου τής σειράς τών 
ΙΟ τευχών. Μετά τήν έκ- 
δοσιν όμως τού 5 τεύ
χους προπληρωμαί δέν 
είναι πλέον δεκταί, και 
όταν έκδοθή ολόκληρον 
τό έργον θ’ άναβιβασθή 
ή τιμή του είς φρ. 50.

Οί έκ τών επαρχιών 
ή έκ τού έξωτερικού άπό 
τοΰδε καί άπ εύθείας πρός 
τήν διεύθυνσιν τής ' Ελ
ληνικής’Εκδοτικής' Εται
ρείας άποοτέλλυντες τό 
άντίτιμον δραχ. 40 λαμ- 
βάνουσιν ολόκληρον τ'ην 
σειράν μετά τού περι
καλύμματος.

ΚΙ ΙΟ ΙΙΚΙΙΓΟ') Κ.ΚΙ ΚΙ Γ ΟΚΑ

ΑΙΩΝΙΑ ΤΗΣ Η ΜΝΗΜΗ

Δέσποινα χρηστή, σύζυγος ενάρετος, σύντροφος πολύτιμος, ή Δέσποινα 
Καγκάδη, τό γένος Μαμούνη, τής μεγάλης τών Ταρών οίκογενείας, σύζυ
γος τού Εφέτου καί Νομικού Συμβούλου τού Υπουργείου τής Γεωργίας 
κ. Ίακ. Καγκάδη. αδελφή δέ τοΰ λοχαγού τοΰ Μηχανικού καί πρώην βου- 
λβυτού Ταρών κ. Ν. Μαμούνη, έξεμέτρησε τό ζήν τήν 26 Δεκεμβρίου. Ή 
κηδεία της έγένετο τήν έπομένην έκ τής έπί τής όδοΰ Σταδίου οικίας τοϋ 
έπί θυγατρϊ γαμβρού της κ. Σιμ. Βλαβιανοΰ, παρηκολούθησαν δέ έν ειλι- 
κρινεΐ οδύνη οί έν Άθήναις καί ΙΙειραιεϊ έγκριτοι Ταρριανοί, πολλοί έκ 
τού δικαστικού κόσμου, μέσφ τού όποιου απολαύει πολλών συμπαθειών ό 
κ. Ίάκ. Καγκάβης, αξιωματικοί τού μηχανικού, δ επίδοξος υπουργός τής 
Γεωργίας κ. Έμ. Μπενάκης, δ Δήμαρχος κ. Σπ. Μερκούρης, δ βουλευτής 
Φαρρών κ. Δ. Βρατσάνος καί πολύς άλλος έκλεκτός κόσμος, δχι μόνον 
μέχρι τού ναού τού Άγ. Γεωργίου, όπου έχοροστάτησεν δ σεβάσμιος Ιεράρ
χης Σύρου κ. Άθ. Λεβεντόπουλος, άλλά καί μέχρι τού Νεκροταφείου.

Ή Εικονογραφημένη» συμμερίζεται είλικρινώς τό άλγος τού συντετριμ
μένου συζύγου, τού άπηνώς πληγέντος αδελφού καί τών τέκνων, είς δέ 
τόν τάφον της καταθέτει εύλαβώς τόν σεβασμόν πρός τήν μνήμην καί τήν 
βαθεϊαν έκτίμησιν αύτής.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Τήν 16’ΐν Δεκεμβρίου έδόθη είς τήν Αίθουσαν τού Παρνασσού ή Συναυλία 
τής κυρίας Νίνας Φωκά μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν, τόσον ώς πρός τήν εκλο
γήν τής μουσικής, δσον καί ώς πρός τήν καλλιτεχνικήν έκτέλεσιν.

ΊΙ κ. Φωκά δέν είνε ή πρώτη φορά πού μάς δίδει δείγματα τού υπέροχου 
ταλάντου της είς τό άσμα. Ή τέχνη της είναι απαράμιλλος. Κατέχει τόσον 
τό μυστήριον τής έκδηλώσεως τής φωνής, ώστε καί εϊς τάς δυσκολωτέρας 
μεταπτώσεις νά κυρίαρχη καί νά χρωματίζη αύτήν μέ τόν αΐσθητικώτερον 
τρόπον. Τό άσμά της ώς έκ τούτου είνε διαυγές καί άδίαστον. Ή Φύσις 
τόσο άρμονικά δένεται μέ τήν Τέχνην, πού νομίζει κανείς δτι ούδεμία διδα
σκαλία έπέρασε άπό τ’ αηδόνι μέ τήν ώραίαν φωνήν καί κάθε συνθέτης θά 
αισθάνεται ιδιαιτέραν χαράν διά τήν άπόδοσιν τών έργων του· Ή συναυλία 
δμως αΰτη είχε τοΰτο τό εξαιρετικόν: "Οτι έδόθη ή εύκαιρία νά έκτιμηθή 
κατ' αξίαν τό τάλαντον τών νέων 'Ελλήνων μουσουργών.

Τά τραγούδια τού Μ. Καλομοίρη ή Αφροδίτη» καί ή ·Μισιριώτισσα» 
εϊνε σάν ένα ποταμάκι καθαρό καί γάργαρο, ποΰ τρέχει άπό κάποια μαγεμένα 
βουναλάκια τής Έλληνικής γής. Τί κατάπληξιν δμως έπροξένησε τ’ ωραίο 
δημοτικό τραγούδι τοΰ Γ. Λαμπελέτ «ή Αστεφάνωτη». Τέτοια βαθειά άντί- 
ληψις τών Ελληνικών μοτίόων καί τόσο ώραΐα καί καλλιτεχνικά άρμονώ 
σμένα μέ τήν αριστοτεχνικήν έκτέλεσιν τής κ. Φωκά, όπου όχι μόνον συνεκί- 
νησε βαθύτατα τό έκλεκτόν άκροατήριον. άλλά μάς άπεκάλυΐε τί θησαυ
ρούς εκλεκτής Ελληνικής τέχνης κατέχει δ κ. Γ. Λαμπελέτ είς τήν έπι- 
στήμην τής Αρμονίας.

Καί άλλος "Ελλην συνθέτης μάς παρουσιάσθη μέ τήν αισθηματικήν νο
σταλγίαν του, δ κ. Δ. Μιλανάκης αδελφός τής κ. Νίνας Φωκά, μέ λεπτήν 
αϊσθησιν καί μέ δειλήν καί άπροσποιητον προσπάθειαν

Ύπό τήν έποψιν ταύτην τής παρουσιάσεω; τοΰ έκλεκτοΰ Ελληνικού 
ψσματος ή συναυλία τής κ. Φωκά μάς έδωκε τήν ώραιοτέραν καλλιτεχνι
κήν συμβολήν διά τήν άναβίωσιν τών Ελληνικών τραγουδιών, ποΰ χρονιά 
τώρα άντιλαλοΰν στά βουνά καί στής φάραγγες τής πατρίδος μας.

θ. θ.
«

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

Κοντά vic r άκρογιιίλι μονάχος ' ιοιγνονονσα 
άπόιΐ’ε, κι έακεπιόμην έοε παντοτεινά. 
Μον ίτΓο' η καρδιά μον έν φ ιπνοπιιιοΰηα. 
Ι'πτεριάκς· την βρήκες έκει 'ς τίι σκοτεινά. 

Γιά τές: 77 διαφορτί μιις άτέλειιοτη ΙΙά μνίν//; 
II δίκαις παραργοννν, κι' άπό κοιτάς μακριοί.’ 
(-)ά έχιινα τή δίκη. Καί όμοις τί 0ά νείιν/ ; 
’Κσί· κιιοδιαίς δυο νχνις, κί έγό> δέν έχω πνιά.

. hr ίοχνοαι ίις τόσο γιά νά συμβιβαοτοΐ'με : 
'Μπορεί καί ιά σον ιύχΐ/ ωφέλεια περισσή : 
,\” ά/.λάςω/ιε, ίίν θέ/ψς, κιιοδιαίς εϊ·ΐ6·ς μπορούμε: 
Λ’ά πάρω τή 'δική σον. και τή 'δική μ' εσύ.

(Κατιϊ τόν Alex. Uninas fils) ΕΚΤΩΡ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ
«

ΛΑΜΠΡΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μέ τό νέον πρόγραμμα τά σχολεία δέν έχουν μάθημα κάθε Πέμπτην τό 
άπόγευμα. Πώς λοιπόν νομίζετε δτι περνούν τό απόγευμα τής Πέμπτης οί 
έσωτερικοί μαθηταί τού Δραγατσείου ; "Εξω εϊς τό ύπαιθρον, είς τόν καθα
ρόν άέρα. Κατά τό πρόγραμμά των τό άπόγευμα τής Πέμπτης είναι άφιερω- 
μένον είς τήν λατρείαν τού άέρος. Μία έκδρομή σχεδιάζεται δι’ έκάστην 
Πέμπτην, άλλά συνδεδυασμένη μέ τό τερπνόν, μέ τό ώφέλιμον. Καί βλέ
πετε έξαφνα τούς μαθητάς τοϋ μοναδικού λυκείου, πότε είς τήν Άκρόπο- 
λιν ή εϊς τό Δαφνί, άλλοτε είς τήν Καισαριανήν καί άλλοτε άλλού, συγκεν
τρωμένους περί κάποιαν πέτραν καί μετ' εύλαόείας άκροωμένους τοΰ 
λυκειάρχου των, τοϋ εύφραδοΰς κομφερανσιέ, δστις έξηγών τά κατά τό 
τοπεΐον. τούς ύποδάλλει τήν αγάπην πρός τήν μάθησιν καί τούς έμπνέει. 

ι

Τόσον δέ κατενοήθη δ πολλαπλούς σκοπός τών εκδρομών αύτών, ώστε καί 
οϊ έξωτερικοΐ μαθηταί οίκειοθελώς τάς παρακολουθούν καί άλλος κόσμος, 
έκτός τοϋ μαθητικού, πληροφορούμενος περί τής εκδρομής, σπεύδει νά 
άκούση ό.τ: δέν ήκουσε τόσα χρόνια εϊς τά μαθητικά έδώλια, όταν άκόμη 
διετελοΰμεν εΐς το σκοτάδι τοϋ στραβωτικού παλαιού εκπαιδευτικού 
συστήματος.

«
ΠΡΩΤΟΒΡΟΧΙΑ

Τήν άνοιςι. τόση Ζωή, τέιοια ευμορρ ιά καί νειότη, 
πον οάν νυφοίλα 'πρόβαλλε άνΙΙοσιερανοιμένη, 
σάν είδε πώς μαραίνεται, ιί Ουρανός, στ ΐμ· πρώτη 
του ρ (Ιινοπιΰρου εμρ άνισι, κίαγάλι ίιγιίλια σβένει.

Απ' ιόν καϋμό τον σάν μωρό ΰβούρκωσε. κί αρχίζει 
Γιϊ κ/.αΐη μ αναστεναγμούς πικρούς... κί έτσι τη φτώχια 
καί τήν γυμνότητα τής Γής άπό ιμηλά 'ποτίςει 
μ ' αύτά τά μοίρα δάκρυα, ποϋ λέμε πρωτοβρόχια.

Τάχα μήν είχε ό Ουρανός τήνΊνοιξι άγαπήση, 
καί δέν μπορεί τόν πόνο του γί αύτό νά συγκρατήση, 
σαν είδε τήν ολόδροση γλυκειά του ερωμένη 
μονάχα είς τον σάνατο πιοτά παραδο/ιένη ;

'Αδολη νειά, ποΰ πιάστηκε στοΰ έρωτα τά βρόχια, 
σαν είδε πώς ό φίλος της γιά πάντα τήν άφίνει, 
τήν πήρε τό παρίιπονο καί ιί/.ο κλαίει ■ ■ . Χύνει 
πικρά κίαύτή τής μαύρης της ζωής τά πρωτοβρόχια.

Τί κλαις, φτωχή κοπέλλα μον : 'Ο ουρανός άν κλαίη, 
τήν ίροιμένη του μ’ αυτό μιά ’μέρα Ιί άναστήση.
7ά οί· δέν ξέρεις πιος γοργά Οέλ’ ή ζωή σου σβύοιμ 

σάν ή καρδιά σου πειά πνιγή στά δάκρυα ποϋ πλέει ;

’Οκτώβριος, 13111.

ΛΑΘΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΖΕΡΛΗΣ«
Εϊς τό προηγούμενον τεύχος, έκεΐ είς τό άρθρον μας 1862 · 1863 παρ

εισέφρησε ένα λάθος, δχι τυπογραφικόν, άλλά εικονικόν. Πράγματι άντί 
τής είκόνος τοΰ ύπουργοΰ Χατζίσκου, δστις ήκολούθησε τούς πρώτους 
Βασιλείς είς τήν εξορίαν των, έδημοσιεύθη ή είκών τοϋ Χαρ. Χριστοπού- 
λου, δστις έπί "Οθωνος έχρημάτισεν άνώτερος διοικητικός υπάλληλος, βου
λευτής, υπουργός κ.λ.π. Χάριν τής εικονογραφημένης Ιστορίας σπεύδομεν 
εγκαίρως νά έπανορθώσωμεν τό σφάλμα.

«
Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Δέν είνε έτος πού ίδρύθη ή έταιρία αύτή καί σχεδόν έπώλησε μέ τόν ανα
παυτικόν καί συμφέροντα τρόπον τών χρεωλυτικών δόσεων καί τά 15 
πρώτα σπήτια πού οίκοδόμησεν έν Καλλιθέα.

Τώρα ή Δημοτική άρχή έπέστρωσε τούς χαραχθέντας δρόμους, έγκατέ- 
στϊ,σε φωτισμόν δι’ αερίου καί οΰτω δ συνοικισμός αύτός άπετέϊ.εσεν ένα 
τμήμα τής πρωτευούσης, χάρις μάλιστα καί εϊς τήν πυκνήν συγκοινωνίαν 
διά τοϋ τροχιοδρόμου, ού αί άμαξοστοιχίαι άπό τίνος σταματούν έκεΐ.

Ή Έταιρία έντός τοϋ 'Ιανουάριου θά θεμελιώση άλλα 25 σπήτια, μεταξύ 
τών δποίων ένα μπακάλικο, φαρμακείου, μανάδικο, χασάπικο, έμπορικόν 
καί ένα φούρνον διά τάς άνάγκας τοϋ συνοικισμού, μετά τινα δέ χρόνον 
άλλα τόσα, εϊς τρόπον ώστε νά συμπληρωθώ δ αριθμός τών διακοσίων οικιών.

Μίαν τοιαύτην οικοδομήν, αληθινήν έπαυλιν, κατά τούς κανόνας τής νεω
τέρας αρχιτεκτονικής καί τής ύγιεινής, έξ έξ δωματίων καί δύο ορόφων, 
στερεοτάτην, μέ βεράνταν, μέ λουτρόν, άποθήκην. πλυσταριόν καί κήπον, 
κομψήν ήγόρασεν ή «Εικονογραφημένη .

Έχει όμως εχθρούς πολλούς ή κοινωφελής αύτή έταιρία. Έχει έχθροΰς 
όλους τούς μικροεργολάβους, μικροεπιχειρηματ'ας, ποϋ έκτιζαν σπήτια ή 
σπητάκια. διά νά τά μεταπωλήσουν άκριβότερα, μετά έν ή δύο έτη, τούς 
μικροκτηματίας ποΰ θέλουν νά ξεκάμουν τά σπήτια των. Καί διαδίδουν 
αύτοί δτι έκτίσθησαν χωρίς ασβέστην, δτι δέν έχουν θεμέλια, δτι δέν έχουν 
καλά υλικά. Άλλ' αύτά εννοείται δέν τής ανακόπτουν τόν δρόμον, ούτε 
τήν έπηρεάζουν, διότι δ κόσμος ποΰ γνωρίζει δτι τήν έταιρίαν άπαρτίζουν 
ό I. Καλαμάρης, δ καί πρόεδρος αύτής, δ Σαρόγλου, δ Άθ. Φίλων, δ Άβέ- 
ρωφ, δτι τήν διευθύνει δ κ. Έπ. Κυριακίβης καί δτι μηχανικός της είνε δ 
διακεκριμένος άρχιτέκτων κ. θεοφ. Οικονόμου, εις ον ένεπιστεύθη ή κυβέρ- 
νησις τόσα έργα, ώς τήν μετασκευήν τοΰ Υπουργείου τών Εξωτερικών, 
τήν επισκευήν τών Ανακτόρων κλ., παρακολουθών εύσυνειδήτως τάς έργα- 
σίας τών οικοδομών, δέν δίδει μίαν πεντάραν δΓ δλας αύτάς τάς διάβολός 
τών καλοθελητών. «

Ό κ. Φ. είναι εκτάκτως φιλάργυρος, μή κατοικήσας δέ καθ’ δλον τό 
διάστημα τοΰ θέρους εις τήν οίκίαν του, είχε τό ψυγεΐόν του πλήρες πάγου 
άκόμη μέχρι τοΰ Ίανουαρίου, δπότε δ οικονόμος του τόν ήρώτησε τί νά 
χάμη δλον έκεΐνον τόν πάγον.

— Νά τόν διανείμετε είς τούς πτωχούς άπήντησεν δ κ. Τ.
Ή γενναιοδωρία του αΰτη ήτο ή πρώτη πράξις έλεημοσύνης τήν όποιαν 

εκαμεν εϊς τήν ζωήν του.

ΔΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ ΤΩΝ

Παραθέτομεν τήν εικόνα τού δόκτορος Ζοζέ Άράνγιο ντέ Λασέρντα, 
ιατρού ΙΙορτογάλλου, σπουδάσαντος έν Παρισίοις, ήλικίας 40 έτών περίπου 
έγκατεστημένου δέ άπό τοϋ 1897 έν Μπεΐρφ τής Μοζαμβίκης. Ό δόκτωρ 
Ζοζέ Άράνγιο ντέ Λασέρντα είναι διευθυντής τού έν Μπεΐρα «Νοσοκομείου 
R. D. Amalia», έν ταυτφ δέ είναι καϊ νομικός άντικαθιστών τόν Πρόε
δρον τοΰ έκεΐ δικαστηρίου καί τόν Εισαγγελέα, κωλυωμένους.

Φαντάζεται έκαστος πόσον χρήσιμος φαίνεται είς τούς δμογενεϊς έκεΐ 
κάτω καί έν γένει είς τήν Κοινότητά μας, τής όποιας είναι καί έπίτιμος 
Πρόεδρος, ιδία άπό τοϋ 1901 δτε τοϋ άνετέθησαν, άκριβώς διά τήν αξίαν
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Δ’ ΖΟΖΕ ΑΡΑΝΓΙΟ ΝΤΕ ΛΑΣΕΡΝΤΑ 

Πρόξενος τής Ελλάδος έν Beira.

δμογβνείς τής άκρας εκείνης προστασία

του καί τά φιλελληνικά αϊσθή- 
ματά του, ύπό τής ’Ελληνικής 
Κυβερνήσεως τά καθήκοντα τοΰ 
άμισθου προξένου τής’Ελλάδος.

Ώς Διευθυντής τού Νοσοκο
μείου παρέχει δωρεάν εις τούς 
ασθενείς "Ελληνας στέγην, έπι- 
στημονικήν περίθαλψιν καί έν 
γένει πάσαν συνδρομήν προθυ
μότατα. Ώς Πρόξενος πάλιν 
υποστηρίζει τά δίκαια τής κοι- 
νότητος καί ώς επίτιμος Πρόε
δρος άπό τοΰ 1909, 3τε συνε- 
στήθη αΰτη, δέν παραλείπει 
εύκαιρίαν διά νά έκδηλώση τήν 
άγάπηγ του.

Έχει δέ τόσην επιρροήν έν 
τφ τόπφ έκείνφ καί ίδίφ παρά 
τή έγχωρίφ κυβερνήσει τής 
έταιρίας τής Μοζαμβίκης, καί 
τόσην άξίαν καί τοιαύτην κατέ
χει θέσιν, ώστε ή πρός τούς 

. . τ°υ άποβαίνει άληθώς πολύτιμος.
Φιλόπονος, φίλεργος, ακούραστος, νυχθημερόν εργαζόμενος, είναι καί 

άπό τούς μεγαλητέρους γαιοκτήμονας 
ΐδιώτας, επιστήμων δέ εμβριθής, εΐδικώς 
μάλιστα έγκύψας εις τά τοΰ κλίματος 
τής Νοτίου Αφρικής.

Πρέπει νά τόν γνωρίσουν όλοι οί "Ελ
ληνες αύτόν τόν ισάδελφον φίλον μας, 
τόν πολύτιμον προστάτην τών εκεί κάτω 
άδελφών μας. οί όποιοι είς έπιστολάς 
των, ποΰ έχομεν ΰπ' δψιν, δέν παύουν νά 
έκδηλώνουν τήν ευγνωμοσύνην των πρός 
αύτόν. Διά λογαριασμόν των άκριβώς 
αύτών καί έκ μέρους των σπεύδομεν νά 
έξάρωμεν τάς ύπηρεσίας του.

*
ΚΩΝ. ΣΑΓΙΩΡ

Τού είχε δώσει ή Ελληνική Κοινωνία 
ένα όνομα: Τόν έλεγαν Βασιλέα τοΰ Γέ- 
λωτος.Άπό τήν άφάνειαν καί τήν άσημό- 
τητα άνήλθεν είς τήν σκηνήν, έμεσουρά- 
νησεν, έβασίλευσεν. Ήτον άληθινά. αυτός 
δ κατ’ εξοχήν μελαγχολικός, — έτσι συμ
βαίνει πάντοτε — δ αιωνίως δύσθυμος, 
ήτον δ Βασιλεύς τοΰ Γέλωτος. Καί δ 
Βασιλεύς τοΰ Γέλωτος έκηδεύθη μίαν 
ήμέραν τοΰ Νοεμβρίου μετά νόσημα χρό
νιαν, τό όποιον ύποόλως τόν κατέτρω- 
γεν. Ή τελευταία του σύμπτωσις ήτο τρα- 
γική.Έπειτα άπό μακράν, χάριν τής υγείας 
του, διακοπήν ένεφανίσθη εις μίαν τιμη
τικήν έν τφ «Παρνασσφ» καί ύπό τήν 
παγεράν άγκάλην τού θανάτου, δ όποιος 
πισε μέσα είς τόν κόσμον τόν εκλεκτόν, ποΰ έπλημμύριζε τήν κομψήν 
σάλαν, τά τελευταία γέλοια. Τάς έκ τής έσπερίδος αυτής εισπράξεις 
έσκόπευε νά διάθεση διά τό εις Εύρώπην χάριν τής ζωής του ταξείδι καί 
έχρησίμευσαν αύται διά τό Αιώνιον Ταξείδι. Πράγματι είργάσθη δ ίδιος 
θνήσκων διά νά συνάξη τά χρήματα τής κηδείας του. Αιώνια σου ή μνήμη 
πτωχέ Σαγιώρ!

ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

τόν εϊχεν άρπάσει πλέον, έσκόρ-

ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΝ

Πόσοι δέν ύποφέρουν άπό οσφυαλγίαν; Είναι πολύ εύκολου υά τήυ 
άρπάξη κανείς τώρα εκτιθέμενος άπό θερμήν είς χαμηλήν θερμοκρασίαν. 
Ιδού λοιπόν τό φάρμακον: 'Ολίγες βεντούζες κούφιες ή καί κοφτές, θερμά 
έπιθέματα καί έντριβάς μέ salicylate de methyl.

Ιδού άκόμη καί μία συνταγή δι' ενέσεις.
Eau distillee ....
Antipyrine...................
Chlorvdrate de cocaine

2 c.c.
1 gr.
3 c.

Ωσαύτως δύνασθε νά μεταχειρισθήτε έσωτερικώς και τό έξής :
Aspirine............................................................................... 0,30
Pyramidon...........................................................................0,20

” Dans un cachet en faire N“ 12. Κατά δίωρον έν.

«
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έξεδόθη ύπό τής 'Ελληνικής Εκδοτικής Εταιρείας τό 18°ν φυλλάδιον 
τής "Ιστορίας τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι ύπό Μύλλερ - Λάμπρου καί 
ύπολείπονται δύο έτι τεύχη.

'Επίσης μέ τήν αύτήν πολυτέλειαν έξεδόθησαν τό 30ν καί 4ον τεύχος τού 
μοναδικού λευκώματος «Ήρώον τού Άγώνος» όπερ έκδίδει ή 'Εκδοτική "Εται
ρία. 'Αληθώς τό Ήρώον μέ τέσσαρας τετραχρωμίας διαφόρων σκηνών τού 
Άγώνος καί μέ τάς σχετικάς σημειώσεις δι' έκάστην έξ αυτών, είναι άπό 
τά τελειότερα έργα τής τυπογραφίας έν Έλλάδι.

'Ωσαύτως έλάβομεν κομψόν τόμον, άριστα δεμένου μέ τούς τίτλους «Γιά 
τήν Πατρίδα» καί «Ή καρδιά τής Βασιλοπούλας». Εκδότης καί συγγρα- 
φεύς δ κ. II. Δέλτα.

Πολυτίμου συγγράμματος έπιστημονικοΰ ύπό τόν τίτλον «Πυροβολική» 

είδε τό φως δ πρώτος τόμος. Συγγραφεύς του δ διακεκριμένος καί έξ 
άλλων δέ συγγραφών του γνωστός υποπλοίαρχος τοΰ Πολεμικού Ναυτικού 
κ. Ν-.κ. Μπότασης. Τό σύγγραμμα προορίζεται κυρίως πρός χρήσιν τών 
αξιωματικών τοΰ ναυτικού. Είναι δέ διηρημένον είς τά έξή; έξ στοιχειώδη 
κεφάλαια: Α'· Αντίστασις τοΰ άέρος, Β’ Τύποι έκτελέσεως τής βολής, Γ' 
Αίτια τροποποιή σεως τής κινήσεως. Δ' Άναζήτησις τών στοιχείων τής 
βολής - άβάκ-.α, Ε" ’Ενέργεια τών βλημάτων. ΣΤ' 'Οδηγία·, καί πρακτικοί 
κανόνες τής βολής

TO ΠΟΛΤΘΕΑΜΑ

Ένα πρώτης τάξεως κέντρον τού καλού κόσμου άπέκτησεν ή πρωτεύουσα. 
'Εκείνο τό έρείπιον τής δδοΰ 'Οφθαλμιατρείου, πού μόνον ώς σταϋλος 
ήμπορούσε νά χρησιμοποιηθώ, τό ενοίκιασε μία δμάς γνωστών καί εύυπο- 
λήπτων συμπολιτών μας διά νά τό έκμεταλλευθή ώς δημόσιον κέντρον. 
Πράγματι μία δλόκληρος πρωτεύουσα δέν εϊχεν ένα ευπρόσωπον κέντρον 
ελαφρών θεαμάτων, άναψυκτικών, εις τό όποιον νά περνά δ κόσμος μίαν 
ώραν τερπνά.

Τό άνεκαίνισαν λοιπόν έκ θεμελίων καί βάθρων μέχρις στέγης οί έξυπνοι 
έπιχειρηματίαι, τό έξωράΐσαν, τοΰ έβαλαν θέρμανσινπρώτης τάξεως, τοΰ 
έκαμαν θεωρεία, τό διήρεσαν μέσα, τό έκαμαν ένα κουκλάκι κυριολεκτι- 
κώς. Έχουν δέ ένα θαυμάσιου, τον τελειότερου ποΰ είδον αί Άθήναι κινη
ματογράφου καί ένα δυώ άλλα νούμερα, εναλλασσόμενα καί άντικαθιστώ- 
μενα, είς τρόπον ώστε κάθε τόσον ρλέπει κανείς καινούργια θεάματα.

Καί άφ' ένός αί λογικαί τιμαί καί 
άφ' έτέρου αί σχεδόν δΓ όλης τής ήμέρας 
καί νυκτός παραστάσεις τό έκαμαν κέν
τρον τοΰ καλητέρου κόσμου. Ακριβώς 
δέ δΓ αύτό εϊνε άξιοι συγχαρητηρίων οί 
καλοί συμπολίται μας.

«
ΝΕΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

Καινούργια πάλιν κομμάτια, συνθέσεως 
τοΰ εμπνευσμένου μουσουργού κ. Ξανθο- 
πούλου. καθηγητοΰ τοΰ 'φδείου καί όργα- 
νιστού τού Βασιλέως έκυκλοφόρησαν. Τό 
«Εσένα πού σ' άγάπησα» Σμυρνιώτικο 
τραγουδάκι μέ στίχους τοΰ κ. Μιχ.Άργυ- 
ροπούλου, τό «Σιμά σου», ή «Χαμένη 
ευτυχία-, τό -Σ’ αγαπώ» και τό «"Οπως 
τό ρόδον ■ είναι συνθέσεις αϊ δποϊαι κρί- 
νονται ευμενέστατα ύπό τών είδότων καί 
άκουσάντων. "Ολα αύτά τά νέα τραγου
δάκια παίζουν ρόλον τώρα εις τά σαλόνια 
καί εις όλα τά φιλανθρωπικά κονσέρτα.

«
ΕΛΛΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Παρεπιδημεί έν Άθήναις έκ Λονδίνου 
προερχόμενος δ "Ελλην οξύφωνος κ. Χρ. 
Εανθόπουλος, έξ Ίωαννίνων δέ έλκων τήν 
καταγωγήν. Ό κ. Εανθόπουλος άπό έτών 
διαμένων εις Αγγλίαν, όπου καί έσπού-

δασεν, έκαμεν αληθινήν καρριέραν εις τά πρώτα θέατρα τής Λόντρας καί 
έν γένει τής Αγγλίας, μέ τούς μεγαλητέρους θιάσους. Ακριβώς είπεΤν είναι 
ένας τέλειος κονσερτίστας, δ όποιος διακρίνε- 
ται είς τά κλασικά έργα, οία είναι τού Χάντελ. 
τοΰ Μέντελσον κλ. Μέ ένα τοιοΰτον πρόγραμμα, 
όχι μέ τά κουρελιασθέντα πλέον κομμάτια τής 
Ιταλικής Μουσικής, άλλά έξ δλοκλήρου άπό 
Έγγλέζικην μουσικήν ουνιστάμενον, θά έμφα- 
νισθή τήν 12 'Ιανουάριου ενώπιον τής εκλεκτό- 
τέρας τάξεως άπό τής σκηνής τοΰ Παρνασσοΰ».

«

ΧΡ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΟΙΞΙΣ

Πάρε καρπούς και κλάδους και άνθη σε πανέρια, 
και τήν καρδιά ιι άκόμη, όπου γιά οί: κτυπή. 
"Αχ Μή μοΰ τήν ζεοχίσης με, τ’ άσπρα σσυ
Αώρο γλυκό άς είναι ι/’νχής ‘ποΰ άγαπα. [χέρια

Νά. Τώρα μόλις φθάνω δλο δροσιά λουσμένος, 
τήν ’πάγωσε ’ς τήν όψι αέρας πρωινός, 
σιμά σου νά καθήοω, γιατ είμαι κοπιασμένος, 
γλυκαίς γιά νά θυμάμαι στιγμαίς ιίαντοτεινώς, 

καί τό κεφάλι μ' άφ σε στό στήθος σου νά 
Είναι ζεστό άκόμη απ' τά'στερνά φιλιά, 
Ποθεί νά ζαναοάν// γλυκά'ς αύτή τή θέσι, 
κι άς κοιμηθώ ’λιγάκι σί τρυφερή φωληά.

[Κατά τόν Paul Verlaine|

ΕΚΤΩΡ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ 
α

Ό κ. X. είνε ζηλότυπος πάντοτε διά τή' 
γυναΐκά του. Μίαν ήμέραν, άφοϋ παρεπονέθ: 
πρός αύτήν διά τήν ψυχρότητά της καί 
τρόπους τής έττικέτας τούς όποιους έτήρε 
διαρκώς πρός αύτόν, τήν παρεκάλει νά άπευ 
θΰνεται πρός αύτόν είς τόν ένικόν αριθμόν.

— Καλά λοιπόν! άπήντησεν εκείνη. Πή 
γαινε άπ’ εδώ.

Έν ΆΌήναις, Τυπογραφεϊον <Έστία· Κ. Μάνσνερ καί Ν. Καργαόούρη —8181.


