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ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Πλέον κρύα έ’ναρξις συνόδου εις τήν
Βουλήν άπό τήν τή; παρελθούσης Δευ

τέρας δέν ύπήρξε μέχρι τ®ϋδ*· Κρύα κυ- 
ριολεκτικώς. Βουλευταί μόνον καμμιά πε
νηντάρια τουρτουρίζοντες όρθιοι, ένφ ή- 
κροώντο τήν σχοινοτενή τελετήν τοΰ άγια- 
σμού, οί ύπουργοι μέ τά χονδρά των έ- 
πανωφόρια, όλίγοι προσκεκλημένοι και α
πρόσκλητοι είς τήν αίθουσα», κάμποσοι 
χασομέρηδες είς τά θεωρεία, ό κ. Μελαγ- 
χρινός μέ τό φράκον του είς τό τών δημο
σιογράφων, κυρΐαι όλίγισται, ξένος κα
νείς, εν σμήνος άξιωματικών μέ λοφία 
πολύχροα ζαί στιλπνά σειρήτια παρά την 
είσοδον καί κάμποσοι περίεργοι είς τό προ- 
αύλιον. Καί όλα αύτά διά ν’ άναβή είς τό 
βήμα ό πρωθυπουργός καί ν' άναγνώση 
τό ολιγόστιχο» Διάταγμα τό κηρύσσον τήν 
ε’ναρξιν τής β' συνόδου τής ΙΔ' βουλευτι
κής περιόδου. Καί έξω αί ύδρορρόαι εστα- 
ζον άπελπιστικώς άπό τάς στέγας, φερού- 
σας άζόμη τό λευκόν φορτίον τής χιόνος 
άπό ττς προτεραίας καί δ ουρανός ήπλοΰτο 
πένθιμ.ος καϊ ξεθωριασμένος καί δ βορράς δ 
σφοδρός καί παγετώδης έσκόρπιζε μόρια 
νιφάδων καί τό ύγοδν στρώμα τής λάσπη; 
έπαχύνετο δλονέν είς τάς δδούς.

Ποτέ δέν ήνοιξεν ή βουλή ύπό παγε- 
ρωτέρας συνθήκας. Άλλά μή άπελπιζώ- 
μεθα’ ή άτμοσφαίρα τη; θά θερμανθή ευ
θύς ώς άρχίσουν αί έργασίαι έντο; τή; προ
σεχούς έβδομάδος, άφοΰ προηγηθή ή εκ
λογή τοΰ προέδρου, όστις έ'σται, ώς βε- 
βαιούται καί πάλιν δ κ. Άλέξ. Ζαίμης. 
Θά έλθουν άθρόοι οί βουλευταί μόλις κο- 
πάση όλίγον δ ένσκήψας βαρύτατος χει- 
μών καί παοαλύσας ζατά ξηράν καί κατά 
θάλασσαν τήν συγκοινωνίαν. — Καί ιδού 
ένας λόγος ίσως διά τόν δποΐον δέν θά ί- 
δρυθή οΰτε εφέτος τό περίφημου όγδοον ύ
πουργεϊον τή; συγκοινωνίας.—Διότι είμεθα 
έν πλήρει άποκλεισμώ έζ τών χιόνων ζαί 
τών τρικυμιών, καί διά νά είνε μάλιστα ή 
είκών πλήρης , ύπερετιμήθησαν καί τά 
τρόφιμα μέχρι τοΰ σημείου ώστε τό αύγόν 
νά πωλήται 20 λεπτά είς τήν άγοράν μας! 

Άλλ* δ χειμών δέν θά εινε πιστεύο
με» άνένδοτος όπως δέν πιστεύομεν νά 
είνε καί οί δανεισταί μας, μεθ ’ ών 
γονται αί διαπραγματεύσεις, τών 
τό άποτέλεσμα προσδοζώμεν όλοι άνυπο- 
μόνως ν ’ άνακοινώση ή ζυβέρνησι; είς τήν 
βουλήν όσον τάχιστα. Θά εινε ευχάρι
στοι ; θά είνε δυσάρεστοι ; μυστήριον ! 
Άλλά τά μ.υστήρια διευκρινίζονται τα

χέως καί άπόδειξις τό προχθεσινόν μυθι
στορικόν εκείνο τής έξαφανίσεω; τής γαλ- 
λίδος διδασκαλίσσης, τό δποΐον έβαλε» εί; 
άναστάτωσιν τήν άστυνομίαν καί τήν κοι
νωνίαν χάρις είς τήν ίξημμένην φαντασίαν 
τών εφημερίδων, αίτινες έπλασαν τραγι
κά; περιπέτειας άπαγωγής καί πτώματα 
εντός κιβωτίων άποστελλόμενα είς Τεργέ
στην ! Ευτυχώς μετά είκοσιτέσσαρα; ώρας

σιεξά 
όποιων

εύρέθη ή άπολεσθεϊσα καί μετ ’ αύτής ή 
λύσις τοΰ μυθιστορήματος, τό δποΐον ύ- 
πήγετο μάλλον είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ 
Πώλ δέ Κόκ παρά εις τήν τοΰ Μοντεπέν 
ή τής Ράδκλιφ.

Άλλως τε εύρισκόμεθα είς τήν έποχήν 
τών φώτων . . . καί τοΰ φωτισμού. Διά 
μιάς λάμψίς μεγάλη έπεχύθη είς τήν Ελ
λάδα καί έφώτισεν πρός στιγμήν ώς καί 
αύτό τό ζοφερόν μέλλον τής σταφίδος. Τό 
φώς προήρχετο έκ Ιίατρών — έκ Δυσμών 
αύτήν τήν φοράν καί ούχί έξ Ανατολών 
κατά τήν παραδεδεγμένη» φράσι»—καί έ- 
πήγαζεν έκ τής λυχνία; τοΰ κ. Σπυροπού- 
λου, θαυμαστής όσον καί ή τοΰ Άλαδί- 
»ου, ήτις έκαιε δι ’ οινοπνεύματος εξαγο
μένου έκ τής σταφίδος. Δυστυχώς ή αίγλη 
τής νέας έφευρέσεως διήρκεσεν όσον διαρ
κούν τά ρόδα καί τά πυροτεχνήματα. Ή 
νέα έφεύρεσις άπεδείχθη οτι ητο παλαιά 
καί άσύμφορος καί ένφ έπεριμένομεν όλοι 
νά μάς φωτίση ή σταφίς , τώρα έναποθέ- 
τομεν πάλιν τάς έλπίδας μας είς τόν Θεόν 
όπως ή χάρις του μάς φωτίση νά μή εί- 
μεθα τούλάχ ιστόν τόσον πολύ εύκολόπι- 
στοι καί τόσον πολύ Ταρταρίνοι.
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I κατά Μάρτιον μέλλοντες νά τελε- 
σθώσιν ’Ολυμπιακοί άγώνες, πέπρω- 

ται, φαίνεται, ν ’ άποδείξωσι διά μίαν έτι 
φοράν ότι παντού καί πάντοτε είμεθα ρω- 
μ^υι καί τίποτε περισσότερον, καθόσον, ένφ 
έγγύς έστίν ή ήμέρα τής τελέσεω; τών 
πολυθρυλήτων αύτώ» άγώνων, ήμεΐς έχο
με» περιορισθή είς τό νά συστήσωμεν μό
νον έπιτροπάς καί παρεπιτροπάς διά κάθε 
λεπτομέρειαν καί έκτοτε έμείναμεν μέ έ - 
σταυρωμένα; τάς χεϊρα; άναμένοντες τού; 
ξένους καί . . . τήν έξ υψους άντίληψιν ! 
Όλη ή προσοχή, δλαι αί φροντίδες, όλα 
τά τρεχάματα τών άρμ.οδίων περιωρίσθη- 
σαν εί; τήν άνοικοδόμησιν τοΰ Σταδίου, 
οπερ καί αύτό, κατά τούς είδότας, δέν θά 
είναι έτοιμον έγκαίρω;, προωρισμένον νά 
καταστή στάδιον κακογλωσσιά; λαμπρόν 
έκ μέρους τών προσελευσομένων άπειρο— 
πληθών ξένων.

Άλλ’ άν παραδεχθώμεν πρό; στιγμήν, 
πράγμα οπερ πολύ φοβούμεθα ότι δέν θά 
γίνη, ότι καί τό Στάδιον θά είναι έτοιμον 
ζαί πάντα τά προς επιτυχίαν τών άγώνων 
συντελεστικά, έρωτάται τίνι τρόπφ οί έκ 
διαφόρων τοΰ κόσμου κέντρων έπισκέπται 
τών Αθηνών θά διέλθωσιν ευχαρίστως τά; 
νύκτας των, ποιον άλλο θέαμα έκτος τοΰ 
τών άγώνων, θά παρέξωμεν είς αύτούς; 
Φρονούσε, φαίνεται, αί διάφοροι έπιτρο-

παί, οτι έάν δείξωσιν είς τούς ξένους ενα 
ήμιτελειωμένον Στάδιον,έτελείωσεν ό προ
ορισμός των, finita la festa el plaudite 
cives!

»

Έάν δέν μά; άπατά ή μνήμη, μεταξύ 
τών πολυαρίθμων έπιτροπών συνέστη καί 
μία τι; σκοπόν έχουσα νά φροντίση περί 
τοΰ καταρτισμού διαφόρων θιάσων πρός 
παράστασιν έργων ελληνικών. ΙΙώ; είρ- 
γάσθη ή έπιτροπή αΰτη, άν ύποτεθή ότι 
είογάσθη, πώς έσκέφθη, τί έκαμε, μυ
στηρίου πέπλος καλύπτει πάντα ταϋτα. 
Διαδίδεται μόνον ότι πολλαί έξεφράσθη- 
σαν γνώμαι μεταξύ τών μελών αύτής καί 
πολλαί έγένοντο άπόπειραι πρός καταρτι
σμόν θιάσου καί ούδέν πλέον.

Τί όμως θυναται νά παρασταθή, τί 
«ρέπει νά παρασταθή διά νά παραστώ- 
μεν εύπροσώπως προ τών όμμάτων τοΰ πε
πολιτισμένου κόσμου, ούδείς έκ τών τή; 
έπιτροπή; έλαβε τόν κόπον νά σκεφθή.

Καί έν πρώτοι;, έχομε» έλληνικόν θέα
τρου ; Έχομε» δηλονότι έργα έλληνιζά, 
τά όποια νά οώσωμει εί; τού; ξένου; — 
διότι περί τών ξένων μόνον πρόκειται — 
άνερυθριάστως; Τ hat is the question. Ι
δού τό εξεταστέου ζήτημα.

η
Άναντιρρήτως τό ελληνικού θέατρου εύ- 

ρίσκεται είσέτι έν νηπιώδει καταστάσει, 
έν τούτοι; άναμφίρηστον είνε 6τι τόσον κα
λώ; καί έτοίμως έγαλουχήθη κατά τήν 
διαορεύσασαν τελευταία» πενταετίαν,ώστε 
ένδυναμωθεν άοκούντως, ήρξατο ήδη βη- 
ματίζον, προωρισμένον γοργώ τώ βήματι 
ν’ άνσρωθή. Άλλ ’ ύπάρχουσι καί οί φρο- 
νοΰντες οτι πριν ή άρχίση τό καταβασα- 
νισμένον καί πολύπλαγκτον αύτό θέατρου 
νά άκμάζη. εύρίσκεται έν τώ σταδίφ τής 
παρακμής, τρεφόμενο» καί συντηρούμενου 
διά τροφώυ ήκιστα θρεπτικών, διά τών 
κωμειδυλλίων ! 'Γίνε; όμως οί θεωροΰντε; 
τό είδος αύτό τοΰ θεάτρου καταστρεπτι
κό» : Ποιοι οί φιλολογικοί τίτλοι τώ» έκ- 
λαμβανόντων ώ; άποδιοπομπαίου; τράγους 
τά δυστυχή κωμειδύλλια ; Ποιου είδους 
όντα είναι εκείνοι οιτινες, άπό καιρού εί; 
καιρόν, μή έχοντε; άλλο τι καλλίτερο» νά 
πραςωσιν, άντεπεξέρχονται καί βοώσι καί 
κραυγάζουσι καί καταξεσχίζονται κατά 
τών κωμειδυλλίων; Ό πολύ; άρκ γε ύπέρ 
τ-.ϋ θεάτρου ζήλό; των δπλίζει αύτού; 
κατά τών κωμειδυλλίων ή άλλο τι απώ
τερο» συμφέρον τούς εξαναγκάζει νά έκ- 
στρατεύωσι κατά τού είδους αύτοΰ τή; 
φιλολογίας ;

Ή αίτια τή; δονκιχωτικής αύτής πολε
μικής καί εί; τυφλού; γίνεται δηλη έάν 
άπαριθμήσωμεν τούς πολεμίου; τοΰ κωμει- 
δυλλίου. Ούτοι είσι πάντες οί διαβλέπον- 
τε; εαυτούς παραγκωνιζομένους έκ τής ύπο- 
στηοίξεως, ή; τυγχάνει τό θεατρικόν αύτο 
είδος , εκείνοι οί όποιοι, άφίσαντες άρτι 
τοΰ φαρμακοποιού τό ίγδίον, ένφ γενναίας 
ίππεκακουάνη; έτριβον δόσεις, άνέλαβον 
τήν γραφίδα, χωρίς νά έννοώσιν ότι, είτε

ίππεκακουάναν τρίβουσι, είτε τόν καιρόν 
των κατατρίβουσι γράφοντες, τά αύτά στο
μαχικά άποτελέσματα φέρουσι καί διά τής 
μιάς καί διά τής άλλης έργασίας των έ- 
κεϊνοι οί όποιοι έξοχα «νεύματα έαυτούς 
νομίζοντες καί μή θέλοντες νά διαψεύσωσι 
τήν γαλλικήν ρήσι» : Les beaux esprits 
Se rencontrent. Συναντιόνται πχντατι 
μέ άλλα έξέχοντα πνεύματα, άλλόγλωσσα 
ώς έπί τό πλειστον έκεϊνοι οί όποιοι, έκδί- 
δοντες άπό καιρού εις καιρόν διάφορα ξε
νικά άναμασσήματα είς πολυσέλιδους φυλ- 
λάδας, βλέπουσιν αύτάς άπωλήτους έπί 
μακρόν άριθμόν ημερών είς τάς προθήκα; 
τών βιβλιοπωλείων, μέχρι; ού φθαση τό 
πλήρωμα τοΰ χρόν υ καί περιέλθωσιν είς 
τή» δικαιοδοσίαν τών διαφόρων τή; πόλεω; 
παντοπωλείων. Έν άλλαις λέξεσι, πάντες 
όσοι άροτριώσι καί σπείρουσι τά φιλολογικά 
πεδία, χωρίς ποτέ τίποτε νά συλλέξωσι, 
καθόσον οί έχοντες έν έαυτοϊ; την συναίσθη- 
σιν τής ίδια; αύτών άξια; καί δυνάμεως 
ούδέν ποτέ έξεστόμισαν κατά τών κωμει- 
δυλλίων, έννοοΰντε; ότι παραλλήλω; τή; 
ιδία; αύτών πνευματικής έργασίας δύναται 
νά αύξάνη καί προοδεύη καί έτέρα τις τοι- 
αύτη. Τοιουτοτρόπως, οΰτε τόν κ. Βικέ— 
λαν είδομεν, οΰτε τον κ. Ροίδην, οΰτε τόν 
κ. Δροσίνην, οΰτε τόν κ. Σουρήν, οΰτε τόν 
κ. Παλαμάν, οΰτε _τόν κ. Παπαδιαμάν- 
την, οΰτε τόν κ. Πολέμην, οΰτε τόν κ. 
Μωραϊτίδην, οΰτε τόν κ. Χατζόπουλον, 
οΰτε τόν κ. Βώκον, οΰτε τέλος πάντα ά
ξιο» λόγου λόγιον καταφερόμενον κατά τής 
άναπτύξεως τοΰ κωμειδυλλίου.

Τό περίεργον είναι ότι καί μεταξύ αύτών 
άζόμη τών ζαταγινομένων περί τά θεα
τρικά έργα ύπάρχουσι» οί φωνάζοντε; καί 
σκούζοντε; κατά τών κωμειδυλλίων. Αλ
λά τίνες άράγε νά είναι ούτοι; Ό Βερνα- 
δάκης; δ Δ. Καμπούρογλους; δ Προβελέγ 
γιος; δ Κορομηλάς; δ Άννινος; δ Καλο- 
στύπης; Άπαγε τής βλασφημίας! Οί άν
θρωποι αύτοί ούδέν έφοβήθησαν οΰτε θά 
φοβηθώσιν έκ τής έπιτυχία; τών κωμει- 
δυλλίων. Εκείνοι μόνον φωνάζουσιν οί ό
ποιοι άποδίδουσι τήν άποτυχίαν τοΰ τάδε 
δράματός των είς τήν ζωηρά» καί πετα
χτήν μουσικήν τοΰ δείνα κωμειδυλλίου, ή- 
τις μόνη προσελκύει τον κόσμον δλον καί 
άφίνει κενά τά καθίσματα τοΰ θεάτρου έν 
φ παίζεται τό έργον των!

Άλλά μήπως καί έκ τών ηθοποιών 
πολλοί δέν καταφέρονται κατά τών κω- 
μειδυλλίων; Διά ποιον όμως λόγον καί τί- 
νε; είναι ούτοι; ’Εκείνοι οί όποιοι, παίζον- 
τες άλλοτε τόν τάδε βαρώνον μέ τήν κλα
σικήν του ποδάγραν καί τά άμέτρητα 
λουδοβίκιά του, οέν δύνανται σήμερον νά 
έμφανισθώσιν οΰτε είς το δράμα,τοΰ οποίου 
αί σημεριναί άπαιοήσεις είναι λίαν δυσκο
λοχώνευτοι διά τόν άξεστου υποκριτήν τών 
ήρώων του Δ Έννερύ, οΰτε είς τό κωυ.ει- 
ούλλιον, όπου ή παράτονος φωνή του καί 
αί ύπεράγαν τραγικαι χειρονομίαι του ύ- 
πενθυμίζουσι τά; ύπαιθρίους κατά τάς ά- 
πόκρεω παραστάσεις τοΰ Φασουλή! Άλλ’ 
έάν έςετάσωμεν έκ τών ήθοποιών μας τούς

έχοντας έν έαυτοΐς τό συναίσθημα τοϋ 
καλλιτεχνικού αύτών ταλάντου, Οά ίδω
μεν καί αύτού; άδιαφοροΰντα; διά τά πέ- 
ριξ αύτών γινόμενα καί καταγινομένους 
άνευ μεμψιμοιρίας περί τά έργα αύτών. 
ΙΙαρημπόδισε ποτέ κάνέν κωμειδύλλιον τήν 
κ. Ιίαρασκευοπούλου νά παίξη έπί δύο 
συνεχείς περιόδους τά δράματά της, άτινα 
άθρόον προσεϊλκυον τό Αθηναϊκόν κοινόν; 
Άνεχαιτίσθη ποτέ δ κ. Ε. Βονασέρας νά 

ΰποδυθή διαφόρους δραματικούς βόλους; Έ- 
πηρεάσθη ποτέ άπό τά κωμειδύλλια δ τέ
λειος διερμηνεύς τών Σαιςσπηρείων αρι
στουργημάτων κ. Λεκατσάς; Ούχί.

’Αλλά καί έκ τών αύτοκληθέντων κρι
τικών,μόνον οί ζητούντες νά ύποστηρίξωσι 
τήν νοσηράν αύτών εργασίαν επιτίθενται 
άνωφελώς κατά τών κωμειδυλλίων, καθό
σον οί άμερόληπτοι καί ούδέν τό κατα
στρεπτικόν δι’ αύτού; φοβούμενοι, οίοι εί
ναι οί κκ. Κουρτίδης καί Πετσάλης δέν 
άπηξίωσαν πάντοτε νά δμιλήσωσι λίαν εύ- 
φήμως, προκειμένου περί καλού τίνος κω- 
μειδυλλίου.

Καί περί τών δημοσιογράφων τό αύτό 
δύναται νά λεχθή. Οί κράτιστοι μεταξύ 
αύτών, οί συναισθανόμενοι τήν αληθή τής 
δημοσιογραφίας άποστολήν, έκ παραλλή
λου μέ πάσαν άλλην πνευματικήν εργα
σίαν, έκθύμως ύπεστήριξαν πάντοτε, δ- 
σάκις ήξιζε, καί τά κωμειδύλλια. Οΰτως 
είδομεν καί τόν κ. Κανελλίδην, καί τόν 
κ. Γιαννόπουλον, καί τόν κ. Γαβριηλίδην, 
καί τόν κ. Ρούκην, καί τόν κ. Παλαμάν, 
καί τόν κ. Καμπούρογλουν, διά ν’ άνα- 
φέρωμεν μόνον αύτούς, μακρά άρθρα γρά- 
ψαντας ύπέρ παντός άξιου λόγου κωμει- 
δυλλίου.

Άλλαις λέξεσι τά κωμειδύλλια, μεθ’ 
όλας τάς πολλαπλά; αύτών άτελείας, μεθ ’ 
ολην τήνάνάμιξιν είς αύτά καίμεριζών ολως 
άκαταλλήλων διά τοιούτου είδους εγχειρή
ματα, μεθ’δλον τόν συμφεροντολογικόν πό
λεμον εύαρίθμων τινών μουντζουρογράφων 
καί τή; δίκαια; ύποστηρίξεως τοΰ κοινού 
όλου καί τής άμερολήπτου δημοσιογραφίας 
έτυχον καί άδιαφιλονεικήτωςού σμικράν τήν 
ώθησιν έδωκαν είς τό ήβάζον έλληνικόν θέ- 
ατρον.

Οΰτως όμως έχόντων τών πραγμάτων, 
δύνανται τά ελληνικά αύτά κωμειδύλλια 
νά δοθώσι κατά τούς προσεχείς άγώνας, 
ότε τό θέατρο», άν ύπάρξη τοιοΰτον, Οά 
κατακλύζεται ύπό ξένων ;

Εύθύς έξ άρχή; άποφαινόμεθα άρνητι- 
κώς καί τόν λόγον θά δώσωμεν είς προσε
χές άρθρο».

____________ Nik. I. Λλςκλρηε-

ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΕΙΕ ΤΗΝ ΛΠΟΛΕΙΘΕΙΕΛΝ Δ1ΔΛΕΚΛΛΙΕΕΛΝ

Έσύ γραμματιζούμενη 
έσΐ.', κνρά δασκύλα, 

σ’ έγνοια π >λλΛ μας έβαλες, 
σέ βάσανα μεγάλα, 

καϊ χίλια δύο έλέχθησαν 
κ’έγράφησαν περίσσια, 

κα\ σύ μας διασκέδαζες, 
ζιυχή μου, στα Πατήσια 1

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
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Ή έν τή πρώτη σελίδι είκών μας πα- 
ριστά τήν πρόσοψιν τοΰ έν τή δδώ Άγιου 
Κωνσταντίνου καί άκριβώς άντικρύ τοϋ 
οίκοδομουμ.ένου μεγάλου ναού άνεγειρομέ- 
νου τή βασιλική πρωτοβουλία Εθνικού 
θεάτρου, περί ού τό άρθρο» τοϋ ήμετέοου 
συνεργάτου κ. Λάσκαρη. Το κτίριον είνε 
έτοιμον,άλλ’ δ έσωτερικός διάκοσμος βρα
δέως θά συντελεσθή καί δέν θά είνε δυνα
τόν νά έγκαενιασθή ταχέως, κατά τήν 
κοινήν έπιθυμίαν.

Έν έτέρφ σελίδι δημοσιεύομε» τά; προ
σωπογραφίας έτέρω» δύο μελώ» τή; μεγά
λης Έπιτροπή; έπί τώ» ’Ολυμπιακών ά
γώνων, τών κκ. Γεωργίου Κ. Ρώμα καί 
Γεωργίου Κοζάκη Τυπάλδου. Ό κ. Ρώ- 
μας μέλο; τής μεγάλης καί ιστορικής ζα- 
κυνθίας οικογένειας, έχρημάτισε κατά τήν 
παρελθούσαν περίοδον βουλευτής Ζακύνθου, 
διακρίνεται δέ διά τήν εύγένειαν τού ή
θους καί διά τήν καλλιτεχνικήν του μόρ- 
φωσιν. Ό κ. Τυπάλδο; κατέχει περίβλε
πτον έν τή ελληνική κοινωνία θέσιν καί ώς 
πολιτευόμενος καί ώς λόγιο; έκ τών παρ ’ 
ήμϊν πολυμαθών καί έξεχόντων. Συγκε- 
φαλαιών είς τόν χαρακτήρα του τήν ευγέ
νειαν τών δύο μεγάλων ελληνικών οίκων, 
έξ ών κατάγεται, άντεπροσώπιυσεν έν τώ 
Κοινοβουλίφ μετά σπανία; χοηστότητο; 
καί άξιοπρεπείας τον νομο» Κεφαλληνίας, 
άντιπροσωπεύει σέ νΰν τήν επαρχίαν Ατ
τικής. ’Ασχοληθεί; έκ νεότητο; εί; σοβα
ρά; μελέτα; καί είς παντοϊα καλλιτεχνικά 
καί άρχαιολογικά ζητήματα, ίδια εί; τό 
τού ΐίαρθενώνοι, πολλά δέ καί εμβριθή 
δημ,οσιεύσας, φέρει έν τή Έπιτροπή πολύ
τιμα έφόδια τήν πείραν καί τά; πολυει- 
δεϊ; του γνώσεις.
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ΑΓΩΝΕΣ ΕΝ ΖΑΚΥΝΟΩι
ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 

ΤΩΝ ΚΑΘ’ΗΜΑΣ
Α·

ΑΙ συναθροίσεις τών ανθρώπων πάση5 
κοινωνικής τάξεως, ηλικίας και φύ
λου είς δημοσίας, θρησκευτικά;, έθνικά; 

καί διεθνείς έορτάς, πρός άνάμνησιν σπου
δαίων γεγονότων, σκοπόν δέν έχουσι μόνον 
την διασκέδασιν, άλλά την έξέγερσιν ύ- 
ψηλών αισθημάτων, ύπέρ τοΰ ιδεώδους της 
θρησκείας, της πατρΐδος καί τού καθήκον
τος τοϋ νά ζώμεν πάντες έν αδελφική δ- 
μονοίικ. "Αν τών 'Εβραίων αί έορταί ησαν 
θρησκευτικαί, τών Αιγυπτίων άγροτικαί, 
τών ’Ρωμαίων μάλλον στρατιωτικά!, τών 
προγόνων ήμών ησαν όμως καλλιτεχνικά·, 
καί πατριωτικάί, καί τοϋτο, διότι είχον 
επίζηλον καλλιλογικόν αίσθημα καί άκ- 
μαϊον τόν πρός τήν πατρίδα έρωτα, θαυ
μασμού άξια εινε ή νεολαία δσάκι; αισ
θάνεται είς τήν ευαίσθητον καρδίαν αύτής, 
γενναίαν άμιλλαν, όπως φανή άξια τοΰ 
γενικού επαίνου, πρός δόξαν καί κλέος τής 
πατρίδος, καί φανή, χρείας τυχούσης, ρω
μαλέα, ικανή καί έξοχος.

Καί ή Ζάκυνθος, ή μικρά αΰτη τής 'Ελ
λάδος γωνία, πολλάκις δείγματα τρανά 
εδωσεν εθνικής δράσεως. ΓΙρό παντός ειχον 
οί Ζακύνθιοι κατανοήσει τό άξίωμα νοΰι; 
ύμιί^· έν οάματι ΰyist, έφρόνουν δέ οτι ού- 
δέν συντελεστικώτερον τής γυμναστικής 
πρός διατήρησιν καί έπανόοθωσιν τής σω
ματικής ευεξίας.

άλλά την έξέγερσιν ύ-

Τού Αίνείου αί μυθικά! παραδόσεις εΐνε 
ποικίλαι. Μία δέ τούτων εΐνε δτι έκ Παλ- 
λήνη, επλευσεν εις τήν Δήλον, έκεϊθεν είς 
τά Κύθηρα καί έκεϊθεν είς τήν Ζάκυνθον, 
δπου εΰρε συγγενείς κατοίκους, διό διέμει- 
νεν έπί τινα καιρόν, έκτισε ναόν είς την 
Άφροδίτην καί ίδρυσε πρός τιμήν τής Α
φροδίτης καί εαυτού άγώνας. Έκ Ζα
κύνθου δέ επλευσεν είς την Λευκάδα καί 
τό Άκτιον. Οί ιστορικοί τής Ζακύνθου νο- 
μίζουσιν ιστορικόν γεγονός τήν ανωτέρω 
παράδοσιν, καί συνεπώς ό μακαρίτης Χιώ- 
της ιστορεί: «Μεγάλως έχάρησαν τότε οί 
«Ζακύνθιοι ίδόντες τόν Αινείαν είς τάς φλέ- 
«βας τού όποιου έκυκλοφόρει αίμα τού θε- 
«μελιωτού τής Ζακύνθου. Πολλαί δέ δε- 
«ξιώσεις καί περιποιήσεις εις αύτόν έποίη- 
»σαν. Ή συγγένεια και ή φιλία παρώ- 
«τρυνον είς φιλοφροσύνην, ώστε καθ’δλην 
«τήν διατριβήν τών Τρώων, οϊτινες έμπο- 
«οίζοντο νά πλεύσωσι, διά τούς εναντίους 
«άνεμους, συμπόσια καί πανηγύρεις έποί- 
«ουν. Ιερόν δέ τής ’Αφροδίτης έκτισαν 
«καί σταδιοδρομίας καί άγώνας διέταξαν 
«έπί τιμή τού ήρωος, αί δποΐαι ήσαν λαμ- 
«πραί καί έπί τών ’Ρωμαϊκών χρόνων». 
Όπως δήποτε δ μύθος περί τής είς Ζά
κυνθον άφίξεως τού Αίνείου έπικυροΐ μόνον 
τήν ιστορικήν άλήθειαν,δτι εις Ζάκυνθον ύ- 
πήρξε στάδιον, εις δ οί Ζακύνθιοι ήγωνί- 
ζοντο.

Τό στάδιον ήτο παρά τή πόλε·.. Διονύ

σιος δ Άλικαρνασεύς (1.50) λέγει: «Θύ- 
«ουσίν ’Αφροδίτη πρός τώ κατασκευασθέντι 
«ίερώ θυσίαν, ήν είς τόδε χρόνου συντε- 
ϊλούσι κοινή Ζακύνθιοι,καί άγ&να ποιοΰ- 
ηοιν ίφήβυις των τί άλλων άγωνιομά- 
ητων χαι όρόμου' τό δέ νικητήριον ύ 
»πρώτος· έλΟών είς τόν νέων λαμβάνει. 
«Λέγεται δέ Αίνείου καί ’Αφροδίτης δ δρό- 
ομος καί ξόανα τούτων έστηκεν άμ.φοτέ- 
»ρων>. Ό δέ Πλούταρχος (Δίων 23) ί- 
ώτορεΐ : «Τώ δέ Άπόλλωνι θυσίαν μεγα- 
«λοπρεπή παρασκευάσας... μετά τήν θυ- 
»σίαν έν τώ σταδίω τών Ζακυνθίων κατα— 
«κλιθέντας αυτούς είστία». Ό άτυχής 
Δίων έρχόμενος είς Ζάκυνθον μετά τού 
στρατού παρεσκεύασε μεγαλοπρεπή Ουσίαν 
είς τόν ’Απόλλωνα καί διεσκίδασε μετά 
τού στρατού, φέροντος τήν πανοπλίαν καί 
άκολούθως προσέφερε γεύμα είς τό Στάδιον.

Ούδέν μαρτύριον εχομεν όπως προσδιο- 
ρίσωμεν τήν θέσιν, είς ήν ήγωνίζοντο οί 
αρχαίοι Ζακύνθιοι. Ό Παύλος Μερκάτης 
νομίζει οτι τό Στάδιον ήτο είς τήν τοπο
θεσίαν Άρίγγος (έκ τού ιταλικού Arringo 
ήτοι Στάδιον) παρά τώ προαστείω Μπό- 
χαλι, μάλιστα εικάζει δτι ή έκκλησία τών 
Ταξιαρχών ήτό ποτέ δ ναό: τής Αφροδί
της καί εκείνη τού ’Αγίου Άνδρέου, τού 
Απόλλωνος. Άλλ ’ ή εικασία εΐνε τολ

μηρά, άφού δέν ύπάρχουσιν αποδείξεις.
•

• ·
Τά ’Ολύμπια, τώ Ίσθμια, τά Πύθια 

καί τά Νέμεα προσεκάλουν πάσαν τήν νε
ολαίαν τής 'Ελλάδος, ίνα άγωνιζομένη 
κλείση τήν πατρίδα. Ό Παυσανίας ονό
ματα Ζακυνθίων άθλητών δέν άναφέρει, 
τούτου ένεκα κατηγορήθησαν οί Ζακύνθιοι 
διά τήν αδιαφορίαν των,ένώ οί λοιποί Έλ
ληνες έδείκνυον τόσον ζήλον. Ούχ ήττον 
όμως κατά τάς άνασκαφκς, τάς γενομένας 
είς τά ’Ολύμπια, άνευρέθη επιγραφή, δι ’ 
ής άποδεικνύεται δτι Ζακύνθιό; τις παϊς 
όνόματι Φιλόςενος έτιμήθη μετά άγάλμα- 
τος διά τήν νίκην του. Ιδού ή επιγραφή 
κατά τήν έκδοσιν τοϋ Χιώτη.

Η ΠΟΑιΙ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 

ΦΙΑΟΞΕΝΟΝ ΑΠΟΑΑΟΦΑΑΟΥΧ 
ΖΑΚΥΝΘΙΟΝ ΝΙΚΗΙΛΝΤΑ 

ΟΑΥΜΠιΑ ΠΑΙΔΑΧ ΠΑΛΗΝ

ΔΙι ΟΛΥΜΠΙΟ.

Ή επιγραφή αΰτη εΐνε μεγάλης αξίας 
άτε άποδεικνύουσα δτι καί ή Ζάκυνθο: συ- 
νηγωνίζετο.

• ·
Κατά τόν μεσαίωνα έπί μακρούς χρό

νιος έγκατελείφθησαν αί σωματικαί ά- 
σκήσεις, άλλ ’ ή άναγέννησι; τών κλασι
κών σπουδών έπανέφερε πρό: τοΐς άλλοι; 
τήν χρήσιν τή; γυμναστικής. Όμως έπί 
πολλούς αιώνα; δ θρησκευτικός ζήλος καί 
τό ίπποτικόν πνεύμα ήτο δ κύριο; σκοπό; 
τών δημοσίων πανηγυρικών συναθροίσεων. 
Αί λιτανεΐαι τών άγιων, αί πομπώοει; 
θρησκευτικαί τολεταί,αί παραστάσεις θρη
σκευτικών δραμάτων, αί έμπορικαί πανη- 
γύρεις, τά ιπποδρόμια καί άλ.λαι τών έπί
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τών ίπποτικών χρόνων εορτών ώ; σκοπόν 
είχον τήν έξέγερσιν τής άμίλλη; καί τοϋ 
ένδιαφέροντος ύπέρ τών συμφερόντων τής 
πατρίδος. Πολλαί τούτων, ώς ήτο φυσικόν, 
είσήχθησαν έπί Φραγκοκρατίας έν’Ελλάδι. 
Διό καί έν Ζακύνθω ήκμασαν τά φεουδα- 
λικά καί ίπποτικά έθιμα καί αί τών ιπ
ποτών τής δύσεως διασκεδάσεις, έν οις 
καί οί τών έφιππων διαδορατισμοί, ή
τοι αί κατά τήν γλώσσαν τής τότε έπο- 
χής τσοΰστραι.Οί άγώνες ούτοι είσήχθησαν 
άθρόως είς τήν 'Ελλάδα καί οί άπόγονοι 
τών άρχαίων Όλυμπιονικών, ούχί μόνον 
θεαταί τών νέων άγώνων έγένοντο, άλλά 
καί μετέσχον αύτών καί ήμιλλώντο φιλο
τιμώ; πρό; τούς είσαγαγόντας αυτούς. Ότι 
αϊ τσοΰστραι καί άλλοι τοιούτοι άγώνες 
είσήχθησαν είς τήν ’Ελλάδα ύπό τών Λα
τίνων μαρτυρεί καί δ Καντακουζηνός εί- 
πών «καί τήν λεγομένην τσοιστρίαι· καί 
»τι>ρνεμε'ντα αυτοί πρώτοι έδίδαξαν ’Ρω- 
«μαίους, οΰτι πρότερον περί τοιούτων εί- 
»δότα;«.

Επισήμους μαρτυρίας έχομεν μόνον 
περί τών έν Ζακύνθω τελούμενων τοιούτων 
άγώνων καί διασκεδάσεων έπί Ενετοκρα
τίας, έκ τούτων δ ’άρυόμεθα τάς έξή; πλη
ροφορίας:

Αί πρώται μνημονευόμενα: έορταί, άς 
εΰρομεν, χρονολογούνται άπό τά τέλη τού 
οεκάτου πέμπτου αίώνος· καί δμοιότητά 
τινα. έχουσι πρός έκείνα; τών Ενετών. 
Κατά δύο άπόκρεω τής έποχής έκείνης, έν 
τώ φρουρίω, ένθα ήγείρετο πόλις, δ Προ
βλεπτής ίδίαι; δαπάναι; προσεκαλεσε πάν
τα; τούς έγκριτους καί τού; έν τέλει διά 
νά διασκεδάσωσιν. Είς τόν χορόν ε'λαβε 
μέρος καί δ ορθόδοξος καί δυτικός κλήρος, 
τοϋτο δέ δέν εΐνε παράδοξον, καθότι καί έν 
Ένετία, κατά τήν μαρτυρίαν τού Σα— 

νούδου, έχόρευον καί οί καρδινάλιοι καί οί 
λοιποί έξέχοντες τού κλήρου. Είς τρεις χο
ρούς έπισήμους τού δεκάτου έκτου αίώνος 
. . · · y . ·***■*. «εχορευσαν ου μΟνον ,ευγη εζ ανσρων και 
γυναικών, άλλά καί ζεύγη έκ μόνον γυναι
κών ή έκ μόνον άνδρών έν άλλω δωματίω 
ή καί έν τώ αύτώ έκείνω, ένθα οί άλλοι 
έχόρευον. 'Γούτο άς μή έκληφθή ώ; έγχώ- 
ριος ιδιοτροπία, ούδέ ώς γενόμενον πρό; 
περιορισμόν τή; γυναικό; ή έκ ζηλοτυπίας 
καθότι δ έπιφανής Γρηγορόβιος ιστορεί δτι 
κατά τού; χρόνου; έκείνου; έχόρευον κατ’ 
ιδίαν οί άνδρε; καί κατ ‘ιδίαν αί γυναίκες.

Κατά τήν άπε'λευθέρωσιν τή; Ζακύνθου 
άπό τήν έπίθεσιν τών Οθωμανών έν έτει 
1571, δ Ιίροβλεπτής Κονταρίνης, ού τίνος 
τό όνομα συνεδέθη στενώ; μέ τήν ιστορίαν 
τή; Ζακύνθου, ένεκα τής γενναιότητος καί 
ίκανότητος αύτού, διέταξε νά έορταση δ 
τόπος τήν νίκην. Μετά πολυτελέστατου 
γεύμα έδιδάχθησαν άπό εύγενεϊς νέου; οί 
Ufyoai τραγωδία τού Αισχύλου κατά ι
ταλικήν μετάφρασιν. Πράγματι ή διδαχή 
έγένετο καί είς τό γεύμα έλαβον μέρος, 
ούχί μόνον οί εύγενει;, άλλά καί οί έξέ- 
χοντε; ξένοι. Μετά τό γεύμα έ7.αβε χώ
ραν ζωηρό; χορό;, ού μετέσχον καί ιερείς.

ΚΟΖΑΚΗΣ ΤΤΠΑΛΔΟΣ
Μέλος τής έπιτοοπείας τών ’Ολυμπιακών Άγώνων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΣ
Μέλος τής έπιτροπείας τών 'Ολυμπιακών 'Αγώνων.

| Ή διασκέδασις έτελείωσε διά τή; παρα-
1 στάσεως τών Πε(/β&ν. Μετά τήν πανώλη 
I τού 1671 έγένετο έτέρα διασκέδασες δ- 

μοία. Όμω; άντί τής τραγωδίας τού Αι
σχύλου έδιδάχθη κωμ.ωδία, είς ένετικήν 
διάλεκτον γραφεϊσα, ύπό εύγενούς Ζακυν- 
θίου, ού τό όνομα δέν διεσώθη.

Εί; άλλην διασκέδασιν τοϋ 1728 πρό 
τοϋ γεύματος έδιδάχθη ή Έρωφιλη καί 
μετά τό γεύμα έγένετο δ χορός· άλλά 
τότε μετά τό πέρας τού γεύματος, οί πα- 
ρακαθήμενοι ιερείς άπήλθον. Εί; τά έπί- 
σημα. γεύματα, έκτος τή; διδαχής δραμα
τικών ε”ργων, έγένοντο καί άπαγγελίαε 
ποιημάτων καί άσματα έψάλλοντο ύπο συ 
νοδίαν κιθάρας1.

Κατ 'άρχά; ή άριστοκρατία έχορευε τήν 
contraddanza καί τό minuetto. Ακο
λούθως έχόρευον καί τού; άλλους έν χρήσει 
τότε χορούς. Έξ έγγραφων δημοσίων καί 
ιδιωτικών καί έκ πληροφοριών συνάγεται 
δτι έπί Ενετοκρατίας καί κατά τάς άρχάς 
τού αίώνος έχορεύοντο έν Ζακύνθω οί εξής 
άλλοι χοροί: Baez d'amor, Κυμάχ, Ro
setta, Μονφμ να. Due amici. More in 
lallo. La bella Andriana, Artemisia, 
ή Απιστία, Rigadon, ΡαΙϋέ, μεγαλυν 
καί μιχμ/'V όηυτε/ιυ καί Όποΰλα Είς

1. Τάς ειδήσεις ταύτα; εΰρομεν είς τ'ο πρώην 
ΰπό τά Δικαστήρια άρχειοφυλακεϊον. 

τά προάστεια και εί; τά χωρία δμως ή
σαν έν χρήσει άλλοι χοροί. Κατά τον δέ
κα τον όγδοον αιώνα ητο πολύ έν χρήσει ή 
φυνρλάνα. Έπειτα μεγάλην άξίαν άπέ- 
κτησε τό Γυαργιτόν τι Κρητικόν, &α~ε 
δ Βαρβιάνη; τόν περιγράφει είς τά άξιό- 
λογα Χρονικά του, άπερ ανέκδοτα σώζον
ται είς το Άρχεϊον. Τών χωρικών άλλοι 
χοροί ήσαν οί έξής : Σταυρωτόν, Στά 
τρία, μεγάλη δέ άξια άπεδίδετο είς τήν 
Γαλιάρύαν. 'Επίσης είχον διαδοθή οί χο
ροί Μωραΐτεκον, Ταάμιχο, Λεβαντίνιχυ. 
Τινά χωρία ειχον ιδιαίτερον χορόν ώς τό 
Βολιμιάτιχο καί το Γαλαριοτιχο, ών δ 
τελευταίο; εΐνε πολύ ωραίος. Τών χωρικών 
οί χοροί συνωδεύοντο μέ ταμπουρλυνιά- 
■/.αρα, ήτοι διά τυμπάνου και αύλοϋ, οί δέ 
χορευτά! ήδον ταυτοχρόνως καί σχετικά ά
σματα .

Σπ. Δεβιλζης

ΧΩΛΟΙ ΔΙΑΣΗΜΟΙ

Είς τό προηγούμενου φυλλάδιον ήοιθμή- 
σαμεν τούς διασήμους άνδρας άρχαίου; καί 
νεω .-έρους,οσοι είχον τό άτύχημα νά είναι 
μονόφθαλμοι. Άς παρηγορήσωμεν τώρα 
καί τούς χωλούς άναφέροντες τούς διασή- 
μου; δμοιοπαθεϊς των, κατά χρονολογικήν 
τάξιν.

Ό ΤΥΡΤΑΙΟΣ έν πρώτοι;, δ μέγας τής 
άρχαιότητος ποιητής.

Ό ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, δ ένδοξος βασιλεύς και 
στρατηγός τή; Σπάρτη;.

Ό ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, δ μέγας αύτοκράτωο 
τής Ρώμης , οστις , κατά τό λέγειν τού 
Σουητωνίου έ'πασχε κατά τόν άριστεοόν 
πόδα καί έχώλαινεν έκ τούτου.

Ό ΓΕΝΣΕΡΙΧΟΣ ήγεμών τών Βανδά
λων.

Ό ΤΑΜΕΡΛΑΝΟΣ, δ περιβόητος Μογ- 
γόλο: κατακτητής.

Ό ΚΑΡΟΛΟΣ Β' τή; Άνδεγαυία;, ά- 
νεψιός τού Άγιου Λουδοβίκου καί κληρο
νόμος τού βασιλείου τής Νεαπόλεως.

‘ Ό ΡΙΧΑΡΔΟΣ Γ, βασιλεύς τής Αγ
γλίας (1352—1435), οστις ήτο κυφός καί 
χωλός, θηριώδης δέ την ψυχήν, δολοφονή- 
σας τόν άνεψιόν του Έδουάρδον τόν Ε', 
διά νά άρπάση τό στέμ.μα.

Ό ΣΑΙΞΠΗΡΟΣ, δ μέγιστο; τραγικό; 
ποιητής, οστις όμως, κατά τό λέγειν άλ
λων, δέν ήτο χωλός, άλλ’ είχε τό βάδι
σμα άτακτου.

Ό ΒΙΡΩΝ, γάλλο; στρατάρχης έπί τή; 
βασιλείας Καρόλου τού θ’ . Ή συνομολο— 
γηθεϊσα παρ ' αυτού μετά τών διαμαρτυ- 
ρομένων συνθήκη ώνομάσθη έκ τού παθή
ματος του Χωλή 0υν9ήχη.

Ή ΛΑΒχΛΛΙΕΡ, ή περίφημος εΰνοου- 
μένη τού Λουδοβίκου ΙΔ' , ήτις διά ν’ ά- 
ποκρδψη τήν έλαφράν της χωλότητα έφό- 
ρει ύποδήματα μέ ύψηλά πέλματα.
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Ό ΤΑΛΛΕ ΥΡΑΝΔΟΣ δ κατά τόν πα
ρόντα αιώνα ε"ξοχος διπλωμάτης.

Ό ΒΥΡΩΝ ό άείμνηστος ποιητής, όστις 
τά μέγιστα ήχθετο διά τό φυσικόν τούτο 
έλάττωμα καί λέγεται είπών πρός τινα 
φίλον του- «Άν κατά τούτο—καί ίδειξε 
τή-Ακεφαλήν— είμαι ανώτερος τών άλλων 
ανθρώπων, κατά τούτο — καί έδειξε τόν 
πόδα— είμαι πολύ κατώτερος αύτών.»

Ό ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΩΝΣΤΑΝ, [χέγας ρή- 
τωρ καί συγγραφεύς Γάλλος κατά την έ
ποχήν τής Παλινορθώσεως.

Ό ΒΑΛΤΕΡ ΣΚΩΤ, δ περιφανής Σκώ- 
τος μυθ’.στοριογραφος.

Ό ΣΑΜΠΩΡ δ πρό τινων έτών άποθα- 
νών τελευταίος απόγονος τού πρωτοτόκου 
κλάδου τοϋ γαλλικού βασιλικού οίκου τών 
Βουρβώνων.

ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

’Απόψε πάλι, τον προσμένει 
Ή κοπελιά ή τρυφερή,

Ποΰ τον λατρεύει, ποϋ πεθαίνει 
Γιατί Ενα χοόνο μακρνά της.

Άρνήθηκε τόν έρωτά της. 
’Απόψε πάλι τόν προσμένει

Ή κοπελιά ή τρυφερή.

-W-

ΚάΟε νεκρός, Απόψε βγαίνει 
Άπό τό μνήμα τό βαρύ

Νά 5ή τήν Αράχνη θλιμμένη, 
Ποϋ κλαίει Ατό προσκέφαλό της 

Τόν πεθαμένο τόν καλό της.
Κάθε νεκρός Απόψε βγαίνει

Άπό τό μνήμα τό βαρύ.

-*-

—Ξύπνα, γλυκειά μου Ερωμένη. 
Ξύπνα ν' άνάψης τό κερί.

Νά δής στό σπίτι σου ποιος μπαίνει. 
Κ’ ή κοπελιά τά μαύρα βγάζει 

Καί τόν καλό της Αγκαλιάζει.
Ξύπνα, γλυκειά μου Ερωμένη, 

Ξύπνα ν’ ΑνΑψι,ισ τό κερί.

Όλη τή νύχτα περιμένει
Και τά νυφιάτικα φορεϊ

Μά τήν αύγή Ασπροντυμένη
Νεκρή τήν βρίσκουνε στό στρώμα 

Μ' Ενα χαμόγελο στό στόμα.
Όλη τή νύχτα περιμένει

Καί τά νυφιάτικα hope!.
Μ. Δ. ΓίΛΝΝΟΤΚΛΚΗΣ

ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΔΩΔΕ

Ο ΛΗΣΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑ

I
.... Να πάρτ) δ διάβολος τούς νομούς ε

κείνους, οΐτινες έχουσι γραφικάς τοποθε
σίας, μάς έλεγεν ημέραν τινά δ βαρώνος 
Βουρδέ.... Είς αύτούς τίποτε δέν γίνεται 
όπως είς τά άλλα μέρη, οί δέ ύπώλληλοι 
έάν δέν έγεννήθησαν είς τόν τόπον αύτόν 
εινε εκτεθειμένοι είς διαρκή άτυχήματα. 
Έάν ήμουν συγγραφεύς,θά συνέτασσον μέ
γα τόμον είς τόν δποΐον Οά περιελαμβανον 
ολα τά ύπαλληλικά μου άτυχήματα, τά 
όποια μού συνέβησαν κατά τά τρία έτη 
τής έν Κορσική διαμονής μου ώς νομαρχι
ακού συμβούλου. Μεταξύ άλλων Οά σάς 
διηγηΟώ έν, όπερ φρονώ ότι θά σάς δια
σκέδαση.

Μόλις ήρχιζον τήν υπηρεσίαν μου είς τό 
Αίάκιον. Πρωίαν τινά ένφ εύρισκόμην είς 
τήν Λέσχην, μετ ' άφατου ηδονής βυθισμέ
νος είς τήν άνάγνωσιν τών παρισινών ε
φημερίδων, έλαβον παρά τού νομάρχου διά 
τού Οαλαμ.ηπόλου του δύο λέξεις γεγραμ 
μίνας διά μολυβδίδος: «Σπεύσε νά έλθης 
... σέ θέλω... θά βάλωμεν στό χέρι τόν 
ληστήν Καστάνα». Έξέβαλον φωνήν έκ 
χαράς καί εσπευσα είο τό κατάστημα τής 
νομαρχίας. Πρέπει νά σάς είπω ότι έπί τής 
αύτοκρατορίας έθεωρεΐτο μέγα κατόρθωμα 
ή σύλληψις κορσικανού ληστού. Ή Κ<·- 
λόμβα τού Μεοιμέ τούς έκαμε τού συρμού 
είς τό Κεραμιικόν, δπόταν δέ εύτυχής τις 
νομάρχης κατώρθου νά ουλλάβη τινά έκ 
τών διαβόητων αύτών κακούργων, ήτο βέ
βαιος ότι θά προήγετο είς άνωτέραν νο
μαρχίαν καί μάλιστα έάν ή νομαρχιακή 
έφημερίς περιέγραφε τήν σύλληψιν διά τρό
που μυθιστορικού.

Δυστυχώς πρό τινων έτών οί λησταί ή- 
ραιούντο. Ή Κορσική δσημέραι έκπολιτι- 
ζομένη άποβάλλει τάς παραδόσεις αύτής 
τής βευτϊτας· έάν δέ κατά τύχην είς τι 
άπομεμακρυσμένον μέρος τής Σαρτένης ή 
τής Ερυθρά; νήσου, κανείς Οερμοαίματος 
άπεφάσιζε νά σύρη τό στιλέτο ή τό μα
χαίρι διεπεραιούτο αύθωρεί είς Σαρδηνίαν 
όπου άπίφευγε ταίς κακοτοπιαίς. Τούτο 
δέν συνέφερεν είς τόν νομάρχην μου. Άνευ 
ληστού δέν είχε·/ έλπίδα προαγωγής.Μετά 
μακράς έρεύνας κατόρθωσε νά εύρη ενα. 
Ήτο ένας γερολύκος όνόματι Καστάνα, 
όστις διά νά έκδικηθή τόν θάνατον τού ά- 
δελφού του, έφόνευσε δέν ήξεύρω καί έγώ 
πόσας οικογένειας Ή ιστορία του άνήρχετο 
είς τό 1840ή 1842. Άπό τής εποχή; έ
κείνης δ Καστάνα ε'ζη κεκρυμμένος είς τά 
κρησφύγετά του, όπου έλησμονήθη έπί τέ
λους μετά μακράν καί πεισματώδη κατα- 
δίωξιν. Έν τούτοις έλάμβανε τά μίτρα 
του. δπόταν δέ μετά δεκαετίαν όλην έπκ- 
νελήφθησαν αί καταδιώξεις δέν έστέφθη- 
σαν ύπό καλλίτερα; επιτυχίας τών προη- 
γηθεισών.Έκτοτε μεταξύ τού ληστού καί 
τής διοικήσεω; ήρξατο άγων απεγνωσμέ
νος. "Γπέο ήμών είχομεν τού; στρατιώτας,
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τήν χωροφυλακήν, τόν τηλέγραφον. Ό 
Καστάνας είχε τού; ποιμένας, τούς άν- 
θρακεΐς καί τά άνεξερεύνητα κρησφύγετα 
τού Μόντε-Ροτόντο όπου μόνον τά όρνεα 
ήδύναντο νά τόν άαολουθήσωσιν. Έν τή 
νομαρχία ήρξαντο άπηλπιζόμενοι... επο
μένως ή φράσες «τόν ε’χομεν στό χέρι» μέ 
ένίπλησε χαράς.

Εύρον τόν νομάρχην έν τώ γραφείω του 
συνδιαλογόμενον κατ' ιδίαν μέ ενα άνθρω
πον κοντόν, έχοντα τό πρόσωπον κανονι
κόν, άλλά ψυχρόν, καί τήν έκφρασιν ά- 
κατάληπτον ύπό τήν πυκνήν καί μαύρην 
γενειάδα του, ήτις τώ έκάλυπτεν δλόκλη- 
ρον τό στόμα. 'Αληθής τύπος κορσικανού 
άγρότου. μέ τόν βαμβακερόν σκούφον του, ! 
το μικρόν έπανωφόριον έκ μαλλιού αίγός, 
καί την μακράν ψαλίδα την κρεμαμένην 
άπό τής όσφύος, ήτις χρησιμεύει είς αύ
τούς νά κόπτωσι είς τό κοϊλον τής χειρός 
τά μεγάλα φύλλα τού πρασίνου καπνού,

— Είνε δ έξάδελφος τού Καστανα, μοί 
είπε χαμηλοφώνως δ νομάρχη;. Κατοικεί 
είς τό χωρίον Σολενζάρα κάτω είς τό ι 
Πόρτο-Βεκκιο, όπου δ ληστής μεταβαίνει 
κατά πάσαν Κυριακήν νά παίξη τό σκαμ
πίλι του. Εσχάτως φαίνεται ότι έφιλο- 
νείκησαν εί; τό παιγνίδι, καί δι’ έκδίκη- 
σιν μού προτείνει νά μού παραδό>ση τον 
έξαδελΐόν του. Φαίνεται ειλικρινή;. 'Ε
πιθυμώ τήν σύλληψιν νά ένεργήσω αύτο- 
προσώπω; καί μέ πολύ θόρυβον διά νά μή 
κατασταθή δέ ή διοίκησες γελοία, πρεπει 
νά λάβωμεν πάντα τά κατάλληλα μέτρα. 
Είς τούτοέχω άνάγκην ύμών. Είσθε νεοφερ- 
μένος είς τόν τόπον· κανείς δέν σάς γνω
ρίζει' σάς παρακαλώ νά μεταβήτε έκει, δ- 1 
πως ίδίοις όφθαλμοϊς βεβαιωθήτε ότι δ με
ταβαίνω? έκάστην Κυριακήν νά παίξη τό 
βκαμηίλι του εινε δ άληθής Καστάνα.

— Άλλά δέν είδον ποτέ μου αύτόν τόν 
Καστάνα... ■

Ό νομάρχης έξήγαγεν έκ τού χαρτοφυ- 
λακείου του φωτογραφίαν ξεθωριασμένη? 
ύπό τού ήλιου : «Νά ! αύτός είνε. Είχε 
τήν ανοησίαν νά φωτογραφηθή είς τό 
Πόρτο - Βέκκιο τόν περασμένο? χρόνον». 
Ένφ έβλέπομεν τό λεπτοφυές καί εύφυές ι 
πρόσωπον τού ληστού, δ άλλος μά; έπλη- I
σίασε καί μάς παρετήρει μέ τό άκρον τού '
όφθαύμού. “Εβλεπον άπό καιρού είς και- I
ρόν νά άνυψόνη τα κατεβασμένα βλέφαρά |
του καί τό βλέμμα του νά λάμπη ώς έγ- I
χειρίδιον, ένφ άμέσως μιτέβαλλε τούτο |
καί τό καθίστα άδιάφορον καί βαθύ. -«Δέν 1
νομίζεις, τόν ήρωτήσαμεν, οτι ή παρουσία 
άγνώστου είς την οικίαν σου θά τόν κάμη 
νά ύποπτευθή καί ένεκα τούτου δέν θά 
ε"λθη τήν ίπομένην Κυριακήν ; τ> Άλλ 'αύ 
τό; μάς άπήντησεν άταρζχω; : «Όχι, ά- I 
γαπζ πολύ τά χζρτια. . Άλλως τε ε"ρ- 1
χονται πολλοί ξένοι εί; τήν Σολενζάρα διά I
τό έργοστάσιον. θά τώ είπω ότι ήλθετε I 
νά κυνηγήσετε κίχλας, είνε τό κυνήγι τής 
εποχής». Συνεφωνήσαμεν λοιπόν νά συναν— |
τηθώμεν τήν εσπέραν τή; έπομένης, ήτις I
ήτο Κυριακή, εί; τό πανδοχείο·/ τής Σο- I
λενζάρα καί έχωρίσθημεν χωρίς νά σείξη |
τήν παραμικρήν στενοχώριαν διά τό ά— Β

| χρεϊον πρόσωπον τό δποΐον έπαιζε·/. Ό νο- 
μάρ/ης μετά τούτο μοί έδωκε διαφόρους δ- 

ί ίηγίας. «Πρό παντός, φίλε μου, μοί είπε, 
| £ίν πρέπει νά έκστομίσης ούτε λίξιν περί 
| τού πράγματος !...Μά έννοεΐς... οέν πρέ— 

I uh νά είπης τίποτε I... Ό τόπος αύτός 
; έχει πολλού; καταδότας... θά είδοποιηθή 

δ ληστής... Άλλως τε τήν δόξαν τή: συλ 
λήψεώς του έπιθυμώ νά συμμερισθώ μεθ' 

| ύμών». Ύπεσχέθην είς τόν νομάρχην έ- 
| χεμυθία.ν, τόν ηύχαρίστησα διά τήν πρός 
ί με εμπιστοσύνην του καί έχωρίσθημεν άμ- 
! φότεροι πλήρεις φιλοδοξών ονείρων. Αύτός 

μέν 0τι προήγετο είς σύμβουλον τής έπι- 
| κρατείας, έγώ δέ οτι διωριζόμην έπαρχος 
I είς καλήν τινα τής Γαλλίας έπαρχίαν.

Τήν πρωίαν τής επομένης περιβληθείς 
ί τήν κυνηγετικήν μου ένδυμασίαν κατέλα- 
_ βον θέσιν εί; τήν ταχυδρομικήν άμαξαν τήν 

μεταβαίνουσαν έξ Αίακίου είς Βαστίαν καί 
διατρέχουσαν τήν νήσον καθ ’δλον αύτής τό 
μήκος. Διά τούς άρεσκομένους είς τάς φυ
σικά; καλλονάς ώραεότερον καί ποικιλλό- 
τερον ταξείδιον δέν ύπάρχει έν τώ κόσμφ. 
Ώς έν Πρδβηγγία, οΰτω καί ένταΰθα ύ- 
πάρχουσιν απέραντοι έλαιώνες, δάση έξ 
ελατών,βράχοι κεκαλυμμένοι έκ χιόνος καί 
δεσπόζοντες πεδιάδων μεστών έξ άνθουσών 
πορτοκαλλεών. Ένφ προχωρείς βλέπεις αί
φνης είς την καμπήν δδού τινός μεταξύ δύο 
βράχων δρίζοντα καταγάλανον,μακράν είς 
τήν θάλασσαν τά πανία πλοιαρίου άλιεύ— 
οντος κοράλλια, σωρείαν δέ κάκτων, οίτι 
νες άπλόνουσι τά μεταλλικά των φύλλα 
ΰπο ούρανόν αφρικανικόν. ’Ημείς όμως οί 
ύπάλληλοι δέν προσέχομε·/ εις τοιαύτα 
πράγματα,έάν δέ δέν έπρόκειτο νά κερδή- 
σω τήν θέσιν τού έπαρχου σάς βεβαιώ ότι 
κατά τό πλειστον τού δρόμου θά έκοιμώμην

! ‘ν
Είς Βονιφάτιον ή χμ.χζχ έσταμάτησε 

, διά νά προγευματίσωμεν. Όταν είσήλθον 
I καί πάλιν εύρον έν αύτή νέον συνοδοιπόρον. 
I Ήτο δ έν Βαστία άντεισαγγελεύ; τόν δ

ποΐον ειχον συναντήσει εί; μίαν τών εσπε
ρίδων τού νομάρχου. Νέος εύγενης καί σχε
δόν συνομήλικός μου. Παρισινός ώς έγώ καί 

| όλίγον πονηρός...
Ούδαμού τής γής ή διοίκησες 

ι σκεται πάντοτε είς άγαθάς σχέσεις μετά
I τή; δικαιοσύνης,

Κορσική. Ή διοίκησις εδρεύει
II κιβν, ή δικαστική άρχή έν Βαστία καί 

ή σχέσις άμφοτέρων είνε περισσότερον τε
ταμένη ώς έκ τής αντιζηλίας τών δύο τού
των πόλεων. Άλλά ημάς τού; δύο εξόρι
στους Παρισινούς ουδόλως ένδιέφερον αί το
πικά! διαμάχαι καί έλησμονήσαμεν τόν 
τόπον έν ω εύρισκόμεθα διά νά ένθυμ.ηθώ- 
μεν έκεΐνον, τόν δποΐον έποθούμεν. Έν 
κοντολογίς λοεπόν τόσον έγώ όσον καί δ 
άντεισαγγελεύ; μου έγενόμεθα άκροι φίλοι. 
Ό γενναίος οίνος τού προγεύματος μέ έ
καμε λαλίστερον καί έν τέλει τώ άφηγή- 
θην τά τής ύποθέσεως τού Καστάνα καί 
ότι έξ αύτής ήλπιζον ταχέως νά έπιστρέ- 
ψω προηγμένος είς Γαλλίαν. Εννοείται 
ότι δέν παρέλειψα νά τώ συστήσω μεγά- 
λην εχεμύθειαν.Τί ώραΐον πράγμα είναι ή

εύρί—

πολύ δέ περισσότερον έν 
είς Αίά-

1, ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ £

νεότη;! Όταν έφθάσαμεν εί; ΙΙόρτο-Βέ- 
κιο όπου άφήκα τόν αντεισαγγελέα μου 
παρ ’ ολίγον νά γεϊνωμεν αδελφοποιτοί τό
σον αί μεταξύ μας σχέσεις ειχον άναπτυ- 
X®?·

II

Τό χωρίον Σολενζάρα, είς τό δποΐον ε'- 
φθασα τό άπόγευμα είς τάς τέσσαρας ή 
πέντε είνε έκτισμένη περί τό λαμπρόν έρ · 
γοστάσιον τού χυτηρίου εύρισκομένου παρά 
τήν θαλασσαν, είς τό στόμιον ενός, ποτα- 
μίσκου. 'Ολόκληρος κόσμος έξ έργατών, 
άλιέων, τελωνειακών υπαλλήλων κατοι- 
κούσι τό χωρίον κατά τόν χειμώνα, ένφ 
τό θέρος έγκαταλείπουσιν αύτό ένεκα τών 
πειρατών άπερχόμενοι είς τά πλησίον κεί
μενα όρη· ένεκα τούτου, κατά τήν άφιξίν 
μου τήν Κυριακήν έκείνην τό χωρίον ήτο 
έρημον καί μόνον είς τό έργοστάσιον είρ- 
γάζοντο, διότι έν αύτφ δέν υπάρχει δια
κοπή τής έργασίας.

Έν τφ χωοίφ συνήντησα ιερέα τινα μέ 
πλατύγυρον πίλον, δίκην άλεξηλίου, όστις 
άμα μέ είδε μέ έπλησίασε και μοί προσέ- 
φερε μέ παντοίας ύποκλίσεις καί λόγους 
περιποιητικούς καί εύγενεϊς τάς ύπηρεσίας 
του. Μοί έπρότεινεν έπιμόνως μέ γλώσσαν 
κωμικώς ίταλίζουσαν νά γευματίσω είς τό 
πτωχικόν του.

Τήν προθυμίαν τού άγιου άνθρώπου ά- 
πέδωκα κατ' άρχάς είς τήν χαράν ήν ή— 
σθάνθη βλέπων εις τό έρημον χωρίον του 
ψυχήν ζώσαν, άλλά μετ ’ όλίγον οί άνθρω
ποι τού ξενοδοχείου είς τό δποΐον είσήλθον 
παρά τήν θέλησίν του, μοί είπον τό μυ
στήριον τής έπιμονής του. Ό παπάς μου 
ήτο λυσσώδης χαρτοπαίκτης, όταν δέ κα
τώρθου νά είσαγάγη τινά είς τό πτωχικόν 
του τό σκαμπίλι έξηκολούθει έπί πολλάς 
ώρας. Είναι νόσος άπό τήν δποίαν πα- 
σχουσι πάντες οί κορσικανοί. Είς Αίάκιον, 
είς τήν Σαρτίαν καί τήν Βαστίαν ή ά- 
στυνομία επιβλέπει πάσας τάς λίσχας, 
πάντα τά καφενεία οπού οί άπειροι νέοι 
καταστρέφονται. Τό αύτό συμβαίνει καί 
είς τά χωρία. Οί χωρικοί είναι μανιώδεις 
παϊκται. Όταν χασωσι τά χρήματά των, 
παίζουσι τά πρόβατά των, τά όπλα των, 
τάς μαχαίρας καί δ,τι άλλο έχουσιν, άρ- 
κεί νά παίξωσι τό άγαπητόν των σκαμ
πίλι.. .

Ή νύξ έπήλθεν, άλλ ’ δ Ματθαίος — 
δ έξάδελφος τού Καστάνα—ούδαμού έφαί- 
νετο. Έγευμάτισα έλεεινά είς τό μαγει
ρείο?, το δποΐον ήτο σχεδόν έρημον. Οί 
ολίγοι έργάται τού έργοστασίου, οϊτινες 
τρώγουσιν έκεϊ, ειχον πρό πολλού άπέλθει, 
ήρχιζον δέ νά στενοχωρούμαι καί ιδίως άπό 
τής περιεργίας καί τής δυσπιστίας, μέ τήν 
δποίαν μέ περιειργάζετο δ πανδοχεύς, ότε 
είσήλθεν δ Ματθαίος.

— Ό άνθρωπος είναι είς τό σπίτι μου, 
μοί είπεν έξάγων τόν σκούφον του, έάν θέ
λετε έρχεσθε...

Ή νύξ ήτο σκοτεινοτάτη. Ό άνεμος 
έφερε τά κύματα καί πέραν τή; άκτής. 
μετά θορύβου καί πατάγου θραυόμενα. Ή- 
κολουθήσαμεν δδόν, ήτις ητο πρότερον ή
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κοίτη άποξηοανθέντος χειμάρου, πλήρης 
λιθαρίων, θάμνων καί άλλης ποικίλης 
φυτείας, ήτις καθιστά αύτήν στενοτάτην. 
Εύρισκόμεθα εις εν άπο τά άγριώτερα μέ
ρη τής Κορσικής.

— Αύτό είναι τό σπίτι μου, μοί είπεν 
δ Ματθαίος δεικνύων μοι μικρόν φώς δια- 
φεύγον άμυδρόν διά μέσου τών κλάδων.

Αίφνης είς τό σκότος άνηγέρθη μολοσ— 
σός, όστις ήρξατο ύλακτών μανιωδώς καθ ’ 
ήμών ώσεί ήθελε νά μάς έμποδίση νά προ- 
χωρήσωμεν.

— Έδώ, Λέων! έφώναξεν δ έξάδελφος. 
Στραφείς δέ πρός έμέ μοί είπεν ότι ήτο δ 
κύων τού Καστάνα. . φοβερόν ζώον... ά
γρυπνος φύλαξ καί έφώναξε πάλιν «έδώ, 
Λέων! μ.ήπως μάς νομίζης χωροφύλακας;»

[Έπεται συνέχεια]

Η ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑ ΚΑΜΗΑΟΣ

Περί τής όξείας άντιλήψεως καί τής ορ
θής κρίσεως τών Αράβων ύπάρχει δ εξής 
μύθος:

Τρεις αδελφοί Άραβες δδοιπορούντες 
συνήντησαν καμηληλάτην,όστις τού; ήρώ- 
τησεν άν είδον κάμηλον ήν ειχον άπολέσει 
είς τόν δρόμον, δν αύτοί ήκολούθουν. Ό 
πρεσβύτερος τών άδελφών ήρώτησε τότε 
τόν καμηληλάτην άν ή άπολεσθεϊσα κά- 
μηλος ήτο μονόφθαλμος.

— Ναι, άπήντησεν εκείνος.
— Δέν τής λείπει είς τών έμπροσθίων 

οδόντων; ήρώτησεν δ δεύτερος αδελφός, 
καί έπί τή καταφατική άπαντήσει τού 
κυρίου τής καμήλου, δ τρίτος άδελφός προ- 
σέθηκε:

— Στοιχηματίζω ότι ή κάμηλος αύτή 
είνε χωλή.

Ό καμηληλάτης άκούσας καί τόν τε
λευταίο·/ τούτον προσδιορισμόν,άληθή όντα, 
δέν αμφέβαλε πλέον ότι ειχον ίδει τήν 
κάυ.ηλόν του καί τούς παρεααλεσε νά τού 
δείξουν πού ήτο.

— 'Ακολούθησε τόν δρόμον είς τόν δ
ποΐον βαδίζομε·/, είπον αύτώ οί τρεις αδελ
φοί καί εκείνος τούς ήκολούθησε πράγματι, 
άλλ' ούδέν καθ ’ δδόν συνήντησαν. Μετ' 
όλίγον είπον αύτώ οί άδελφοί:

— Ή κάμηλός σου είνε φορτωμένη σί
τον. Καί έπειτα παλιν προσέθηκαν

— Άπό τό εν μέρος φέρει ε'λαιον καί 
άπό τό άλλο μέλι.

Ό καμηληλάτης βλέπων ότι έγνώριζον 
έπακριβώς τό ζώον,έπανέλαβε τάς ικεσίας 
του όπως τώ ύποδείξωσι πού εύρίσκετο ή 
κάμηλος' άλλ ’ οί τρεις άδελφοί τότε τόν 
έβεβαίωσαν μεθ ’ όρκου ότι οΰτε είδον ποτέ 
οΰτε ήκουσαν νά γίνεται λόγος περί αύ
τή;. Ό καμηληλάτης δέν έπίστευσε τάς 
διαβεβαιώσεις των καί άφού διεπληκτίσθη 
μετ ’ αύτών,τούς κατεμήνυσεν ώς κλέπτας 
εί; τήν δικαιοσύνην, ήτις συλλαβούσα έ- 
φυλάκισεν αύτούς. Ό δικαστής όμως, ί- 
δών καί κρίνα; έκ τού εξωτερικού αύτούς



ώς άνωτέρας όπωςοήποτξ περιωπή; ύπο- 
κβίμίνα καί ούχί ώς κοινούς κλε'πτας, τούς 
έπεμψβ πρός τόν ήγεμόνα τοϋ τόπου, όστις 
μετά περιέργειας τούς ηρώτ-ησε πώς έγίνω- 
σκον τόσον ακριβώς τά χαρακτηριστικά 
καί τά καθέκαστα της άπο^εσθείσης κα
μηλού, ένώ, ώς διετείνοντο, ουδέποτε την 
ειχον ιδει. Τότε έκεϊνοι άπηντησαν ώς έ—

— Παρετηρήσαρ.εν ότι είς την δοον τά

χόρτα καί αί άκανθαι ησαν φαγωμέναι 
μόνον άπό τό έν μέρος καί ούχί άπό τό 
άλλο- έκ τούτου συνεπεράναμεν ότι ή κά- 
μηλος ητο μονόφθαλμος. Παρετηρησαμεν 
έπίσης ότι άπό το φαγωμένου χόρτου έ- 
μενευ άθικτου εν μέρος καί έκ τούτου έν- 
υοησαμεν ότι έλειπευ εις τών εμπρόσθιων 
όδόντων της· άπό τά ίχνη δέ τών ποδών 
της εϊδομεν Οτι ητο χωλή. ’Επίσης άπό 
τά ίχνη τών ποδών της συνεπεράναμεν ότι

έφερε βαρύ φορτίου έκ σίτου, καθότι τά 
ίχνη τών εμπρόσθιων ποδών ήσαν πολύ σι
μά είς τά τών οπισθίων. Ώς προς τό ε
λαίου καί τό μέλι τό έννοήσαμεν άπό τάς 
μυίας καί τούς μύρμηκας, οϋς έβλέπομεν 
καθ ’ οδόν είς τά μέρη οπού «ιχον πέσει 
σταγόνες έκ τών δύο αύτών ρευστών.

Ο ήγεμών έθαύμασε τήν οξυδέρκειάν 
των καί τούς απέλυσε μετά δώρων.

Ο A Ρ Ρ Α Β Ω Ν

■ “Απιστος ώς τό κϋμιι·.
ΣΛΙ2ΠΗΡΟΕ.

«Μάρω, ύγίαινε' μακράν άπέρχομαι' τό πλοίου 
»ώς ίππος ανυπόμονος τό κΰμα πλήττει · ήδη 
«άνέβησαν είς τους ιστούς καί λύουν τό πανιού' 
»μή λησμονής τον πλέοντα έν μέσφ τών στοιχείων. 
» Εκείνη ήτις λησμονεί τόν ναύτην, δίς προδίδει.

»Δέν έχω άλλον σύντροφον έκτος τοΰ άρραβώνος' 
»άρκει' ώρκίσθης είς έμέ όταν μοί τον έδώρεις.
»Μέ συνοδεύει ή έλπίς καί δέν Οά είμαι μόνος, 
»καΐ περί σου Οά όμιλή ό τής θαλάσσης στόνος».
Είπεν δ Χρόνης καί φιλεϊ τό μέτωπον τής κόρης.

Έπεβιβάσθη. Λησμονεί δτι ή άπουσία 
εινε τής λήθης αδελφή' ήγάπα καί έπείσθη' 
άνέσπασαν τήν άγκυραν, δγκοΟνται τά ιστία.
—Φεΰ ! ομοιάζουν φέρετρου ένίοτε τά πλοία.— 
Άπέπλευσε' μετά μικρόν ή "Υδρα ήφανίσΟη.

Έτος μακράν διέμεινεν ό Χρόνης είς τήν ξένην 
καί είδε κόσμον άγνωστον καί είδεν άλλα ήθη 
κ ’ έθαύμασε τήν καλλονήν τήν πεπολιτισμένην ' 
άλλά ό νοΰς του 'ίπτατο πρός τήν άγαπωμένην, 
ό έρως του ό πύρινος ούδόλως μετεβλήθη.

Ηδη τάς πτέρυγας αύτοϋ ανέπτυξε τό πλοίου, 
ώς τό πτηνού πρός φωλεάν πετά πρός τόν λιμένα' 
ό άνεμος έσύριζεν έν μέσω τών σχοινίων, 
τής "Υδρας ήδη φαίνεται μακρόΟεν τό νησίον, 
ή πόλις καί τά φώτά της άτάκτως έσπαρμένα.

Ω ! τέλος είνε ευτυχής καί Οά τήν ίδη πάλιν 
είς τόν έξώστην ίσταται έκει'νη τής οικίας 
άνυπομόνως τείνουσα πυρέσσουσαν άγκάλην. 
Ό Χρόνης δέν έπιθυμεί εύδαιμονίαν άλλην... 
πλήν διατί ώχρίασεν έκ τής ανησυχίας ;

ΗχοΟσιν άσματα χαράς, οργάνων αρμονία, 
προπόσεις μέλλοντος μακροΰ, συγκρούσεις ποτηρίων, 
τά λάμποντα παράθυρα είς τρίμματα μυρία 
άντανακλα ή θάλασσα είσέτι απαίσια, 
διά κυμάτων τήν ακτήν μαστίζουσα άρρίων.

■»·■«'

Από τής πρύμνης τήν σκηνήν ό Χρόνης έΟεώρει 
σπασμωδικώς τάς χεϊράς του συνάπτων είς τά στήθη' 
βαθεΐα ήτο ή πληγή' ήπίστει καί ήπόρεΓ 
λέμβος ένώπιον αύτοϋ ταχεία έπροχώρεί'

« — Λεμβούχε, τίς νυμφεύεται;» — «. Ή Μάρω», άπεκρίθη.

■Ο-β-

Ό Χρόνης έμειδίασεν έκ τής απελπισίας' 
έστράφη, έΟεώρησε τάς κυανας έκτάσεις, 
έκεί δπου έπάλαισε πρός τόσας τρικυμίας...

« — Ώ ! εΐνε, έψιΟύρισε μετά μελαγχολίας,
«πιστότερου τής γυναικός τό κύμα τής θαλάσσης !»

Τού άρραβώνος τόν χρυσούν δακτύλιον εξάγει 
καί ώς οί Δόγαι άλλοτε τής Ένετίας ρίπτει 
αύτό είς τά ρογχάζοντα διηνεκώς πέλαγη. 
Έρράγη ή καρδία του, τό μέλλον του έρράγη 
κ’ είς τής ύγρας αύτοϋ μνηστής τά στήθη καταπίπτει.

ή- Δ. Παπαρρηγοπουλος
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