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Κ. Ψ. Σχόχο;

ΟΛΙΓΑI ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΛΕ ΞΕ ΙΣ

Προς τους κυρίους ά να γ νώ σ τα ς

Διά του άνά χεΓρας Ημερολογίου δεν προτίθεμαι άπλώς ν’ αυξήσω τον 
ουκ ευκαταφρόνηταν άλλως τε αριθμόν των κατ’ έτος έκδιδομένων τοιούτων. 
Τουναντίον σκοπώνά παράσχω, έν τώ μέλλοντι καν, εις τό ελληνικόν δημό
σιον κάτι τι ολως νέον ύπό πάσαν ε'ποψιν. Ή  ευμενής υποδοχή και αί συμ- 
παθεΓς έν τή δημοσιότητι κρίσεις του προ ενός έτους έκδοθέντος «Γελοιο- 
γραφικού Ημερολογίου» μου, πρός δέ κα'ι ή ολοσχερής έν βραχεΓ κατανά- 
λωσις των αντίτυπων αυτού, μέ παρεθάρρυναν εις πληρεστέραν φέτος 
και ευρυτέραν αυτού διαρρύθμισιν. Ένόμισα ότι ό σκοπός τοιούτου τινός 
ετησίου περιοδικού θά έξεπληρουτο πλειότερον, εάν κατωρθούτο ή έν ταις 
κομψαΓς αύτου σελίσι συγκέντρωσις των έγκριτοτέρων παρ’ ήμΓν λογοτεχνι
κών καλάμων και ή ώς ένεστι πιστοτέρα έξεικόνισις τής πολιτικής και κοι
νωνικής φυσιογνωμίας έκάστου έτους διά τής σκιαγραφήσεως σκηνών, εντυ
πώσεων, εικόνων, τύπων, χαρακτήρων, ηθών, εθίμων, ψυχολογικών τάσεων, 
και ηθικών φαινομένων, ειλημμένων έκ τού συγχρόνου βίου, πρός δέ και διά 
τής παραθέσεως χρονογραφικών γεγονότων και στατιστικών αριθμών, άναγο- 
μένων εις πάντας, εί δυνατόν, τούς κλάδους τής εθνικής εργασίας, δι* ών 
νά ύποσημαίνηται έν, μικρογραφία ή όλη έκάστου έτους κίνησις. Διά τούτο 
απεδόθη χρονογραφικός κυρίως χαρακτήρ εις τό άνά χεΓρας Ήμερολόγιον, εί 
και τό στατιστικόν μέρος έγένετο άτυχώς έλλιπές οι* ούς λόγους έν υπο
σημειώσει τού οικείου άρθρου έξεθέμην, έπ'ι τή έλπίδι τής διά τού χρόνου 
συμπληρώσεως αυτού. Θέλων δέ νά καταστήσω τό έργον αυτόχρημα ελλη
νικόν— ας μοι έπιτραπή ή λέξ ις— έχον άμεσον και κοινόν τό ένδιαφέρον, 
άπεσκυβάλισα άπ’ αυτού ο,τι άλλότριον τήν έννοιαν, τήν εμπνευσιν και τον 
σκοπόν παραλαμοάνει συνήθως ή κρατούσα παρ’ ήμιν μίμησις έκ τής δια- 
φημιζομένης ξένης φιλολογίας, ή μάλλον είπεΓν έκ τής φιλολογικής παθολο
γίας, ήτις, καθ’ ημάς τουλάχιστον έν Γαλλία ιδίως, ές ής μεταφυτεύονται 
τά πλεΓστα, ούδέν άλλο έστιν είμή σύμπτωμα νοσογόνων ήθικών αιτιών, μη
δαμώς άντιστοιχουσών πρός τον καθ’ ημάς κοινωνικόν και ιστορικόν βίον. 
Ά ςιώ  άλλως τε ότι ό φιλολογικός πλούτος τής Ελλάδος πρόκειται ακόμη 
άθικτος και ανεκμετάλλευτος. Τά ήθη. τά έθιμα, ή ιστορία, αί παραδόσεις, 
αί αστείρευτοι ^ηγαι τής κλασικής άρχαιότητος, αί κατά τόπους παραλλα- 
γα'Γ τών κοινωνικών και οικογενειακών έξεων, αυτό ακόμη τό έδαφος, ή 
γεωγραφική θέσις κα'ι τό κλΓμα και ό ουρανός τής ήμετέρας χώρας, άρκούσι 
νά παράσχωσι πλούτον φιλολογικής έργασίας και άνεξάντλητον ταμείονδρα-



μχτικών και ποιητικών εμπνεύσεων εις τούς θέλοντας νά έγκύψωσιν εΐλι- 
κρινώς και άπροκαταλήπτως προς την καλλιέργειαν αυτού.

Ε πίσης απέφυγον και θέλω άποφύγει έν τώ μέλλοντι το σκαιον και σύν- 
οφρυ ύφος επιστημονικών η όπωςδήποτε άλλως ειδικών μονογραφιών, ών 
ευάριθμοί εΐσιν οI άναγνώσται, και αΓτινες έχουσι, νομίζω, τοιαύτην θέσιν 
εν σελίσι χρονογραφικού ημερολογίου, οΓαν θεολογική συζήτησις έν φαιδρ ώ 
και ευθυμώ όμίλω εσπερινής συναναστροφής. Διά τούτο έτηρήθη, τή προη.- 
γουμένν) επιδοκιμασία τών ήμετέρων συνεργατών, ή φαιδρότης και τδ εύ- 
χαρι τού ύφους, οι* ού άλλως και τά ξηρότερα ένίοτε θέματα απλοποιούν
ται και προςιτώτερα και ευπροςδεκτότερα καθίστανται. Τό Ήμερολόγιον 
δυο τινα σκοπεΓ* νά περισυλλέξη ο,τι δύναται νά ίκανοποιήση τδ γενικώ- 
τερον ενδιαφέρον και συγχρόνως νά παράσχγ) στιγμάς θυμηδίας καί μειδιά
ματος.

Άλλ* οφείλω μίαν ακόμη έξήγησιν.
Τδ ήμέτερον Ήμερολόγιον δεν έλαύνεται εκ κερδοσκοπικών βλέψεων. Έάν 

έν τώ μέλλοντι ευδοκίμησή και ή ευρυτέρα κατανάλωσις άποφέρη άνάλογόν 
τινα αμοιβήν κέρδους διά τάς καταβαλλομένας προςπαθείας, άδηλον. *Αλλ* 
δτι δεν πρόκειται περί χρηματολογίας, μαρτυρεΓ ή εύτελεστάτη τιμή, εις ήν 
ώρίσθη, έν συγκρίσει πρδς τδν αριθμόν τών σελίδων, την περιεκτικότητα αυ
τών, τάς εικόνας, έξ ών πολλαί δαπανηρόταται άτε έν Ευρώπη έξεργασθεΓ- 
σαι, και τήν τυπογραφικήν έν γένει φιλοκαλίαν. ’Εντεύθεν ούοεμία έγένετο 
ένέργεια πρδς στρατολόγησιν συνδρομητών. ΛΑν τδ εργον ημών ήνε άξιον 
τής ύποστηρίξεως τού κοινού, βεβαίως δεν θ’ άρνηθή ήμΓν οίκοθεν τδ έλάχι- 
στον αυτού τίμημα, δπως ένθαρρύν/) ήμας εις πληρεστέραν βελτίωσιν. νΑλλως 
δεν έννοεΓ νά ζήσγ] διά τής έπαιτήσεως. Πρόκειται νά τεθή άρραβών άμοι- 
βαιότητος μεταξύ τού έκδοτου και τού κοινού. Αυτό μόνον.

Τελευτών οφείλω νά έκφράσω δημοσία τάς εγκαρδίους μου ευχαριστίας 
πρδς πάντας ανεξαιρέτως τούς συνεργάτας τού παρόντος, οΓτινες έκτιμώντες 
τούς άνωθι έκτιθεμένους λόγους, παρέσχον ήμΓν αφιλοκερδή, πρόθυμον και 
ειλικρινή τήν προίκα καί τήν τιμήν τής έν αύτώ συνεργασίας. Δεν δύναμαι 
δέ νά παρασιωπήσω και τήν ευγνωμοσύνην μου πρδς τδν φίλταταν κ. Θέμον 
νΑννινον, εις ού τήν αριστοτεχνικήν καί μοναδικήν γραφίδα οφείλονται αί 
πλείσται παρατιθέμεναι γελοιογραφικαί εικόνες.’Επίσης ευχαριστώ έκ καρ- 
δίας καί τώ νεαρώ ερασιτέχνη κ. Μόστρα, παρασχόντι ήμΓν τάς ύπολοί- 
πουε έξ αυτών.

Εύχομαι καί ελπίζω νά παράσχω τι τελειότερον έν τώ προςεχεΓ έ'τει.
Ά θ η ν η σ ί ,  μ η ν} Σεπ τ εμβρ ίω ,  1886.

Κ . Φ . Σ κοκος

I Α Ν Ο Τ  Α Ρ Ι Ο Σ
’Έχων ήμερος 31. Ή  ήμερα έχει ώρας 10 και ή νύξ ώρας 14. 

Ό  Ή λ ι ο ς  ει ς τ ο ν  Υ δ ρ ο χ ό ο ν

ν ί-{■ 13 1 Πέ· Ή κατά σαρκα περιτομή τον Κυρίου ημών Ίησοΰ
Χρίστου, καί μνήμη Βασιλείου του μεγ. Αργία.

14 2 Πα. Προεορ. τών Θεοφ. καί μνήμη Σιλβέστρου Π. Ρώμης.
15 3 Σά. Μαλ.αχίου του προφήτου καί Γορδϊου μάρτυρος.

-{-16 4 Κυ. Ή Σύναξις τών 70Άποστ. καί Θεοκτίστου τοϋ ίσιου.
17 5 Δε. Θεόπεμπτου καί Θεωνάμαρτ. καί Συγκλητ. τής δσ.—

Παραμον τών Θεοφ. Νηστεία έν ή άν  ήμ. τύχη. 
-{-18 6 Τρ. Τά άγ. Θεοφ. τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου. Ά ργ.

19 7 Τε. Ή Σύναξις τοϋ Προφ. Προδρόμου καί Βαπτιστοϋ Ίω-
άννου. ’Αργία καί ί/θύος κατάλυσις.

20 8 Πέ. Δομνίκης τής ίσιας Γεωργίου τοϋ Χοζεόίτου.
21 9 Πα. Πολυεύκτου μάρτυτος.
22 10 Σά. Γρηγορίου έπισκ. Νύσσης καί Δομητιανοΰ Μελιτηνής.
23 11 Κυ. Θεοδοσίου τοϋ Κοινοβιάρχου.
24 12 Δε. Τατιανής μάρτυρος.
25 13 Τρ. ‘Ερμύλου καί Στρατονίκου μαρτύρων.

* 26 14 Τε. Τών έν 'Ραίθα καί Σινα άναιρεθέντων πατέρων.
27 1 5 Πέ. Παύλου τοϋ Θηβαίου καί Ίωάννου τοϋ Καλυβίτου.
28 16 Πα- Ή ποοσκύνησις τής τιμ. άλύσεως τοϋ Άποστ. Πέτρου.

Ϊ 29 17 Σά. Αντωνίου τοϋ Μεγάλου. Αργία.
30 18 Κυ. ’Αθανασίου καί Κυρίλλου Άρχιεπ. Άλεξανδρείας’Αργ.
31 19 Δε. Μακαρίου τοϋ Αιγυπτίου καί ’Αρσενίου Κερκύρας. 

Φεβρουάριος
1 20 Τρ· Ευθυμίου τοϋ Μεγάλου.
2 21 Τε. Μαξίμου τοϋ ίμολογητοΰ καί Νεοφύτου μάρτυρος.
3 22 Πέ. Τιμοθέου τοϋ ’Αποστόλου καί ’Αναστασίου τοϋ Πέρσου.
4 23 Πα. Κλήμεντος Άγκύρας καί Άγαθαγγέλου μάρτυρος.
5 24 Σά. Ξένης -ής ίσιας.

-{- 6 25 Κυ. Τοϋ Τελώνου καί Φαρισαίου. — Γρηγορίου έπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως. Αργία.

7 26 Δε. Ξενοφώντος τοϋ ίσιου καί τής συνοδείας αύτοΰ.
- { • 8  27 Τρ. 'Η άνακομ. τοϋ λειψάνου Ίωάν. του Χρυσοστομ.Άργια. 

9 28 Τε. Έφραιμ τοϋ Σύρου τοϋ ίσιου.
10 29 Πέ. Ή άνακομ. τοϋ λειψάνου ’Ιγνατίου τοϋ Θεοφόρου. 

"{"11 30 Πα. Τών τριών Ιεραρχών Βασιλείου τοϋ Μεγάλου Γρηγο
ρίου τοϋ Θεολόγου καί Ίωάννου τοϋ Χρυσοστ. Άργια. 

12 31 Σά. Κύρου καί Ίωάννου τώνθαυμ. ’Αναργύρων.
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Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ
■Έχων ημέρας 28. Ή  ημέρα εχει ώρα; 11 καί ή νύξ ώρα; 13.

' Ο ή λ ι ο ς  ε ι ς  τ ο ύ ς  ί χθϋς.

Ν· Π·
ή- 13  1 Κυ. Τοϋ Ά  σ ώ τ ο υ — Τρύφωνος μάρτυρος.
y  14 2 Δε. Ή Υ π α π α ντή  τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου.

15 3 Τρ. Συμεών τοϋ Θεοδόχου χα!- τής προφήτιδος "Αννης·
16  4 Τε. Ισιδώρου τοϋ Πηλουσιώτου.
17 5 Πέ. Ά γάθης μάρτυρος.
18 6 Πα. Βουκόλου τοϋ όσιου καί Φωτίου πατριάρχου Κωνσταν

τινουπόλεως.
19 7 Σά. Ψ υ χ οσάβ  β α το  ν .— Παρθενίου έπισκόπ. Λαμψάχου

καί Λουκά τοϋ όσιου, 
ή* 20 8 Κυ. Τής Ά π ο χ ρ έ ω .  — Θεοδώρου τοϋ Στρατηλάτου καί

Ζαχαρίου τοϋ Προφήτου καί των αδελφών Μάρθης 
καί Μαρίας μαρτύρων.

21 9 Δε. Νικηφόρου μάρτυρος.
22 10 Τρ. Χαραλάμπους ίερομάρτυρος. Α ναστασίου Κωνίπόλεως

καί Ζήνωνος όσιου.
23 11 Τε. Βλασίου ίερομ. καί Θεοδώρας τής Αύγούστης.
24 12 Πέ. Μελετίου αρχιεπισκόπου ’Αντιόχειας.
25 13 Πα. Μαρτινιανοΰ τοϋ όσιου.
26 14 Σά. Αυξεντίου του οσίου.

+ 27 15 Κυ. Τής Τ υ ρ ο φ ά γ ο υ .—Ό νησίμου τ ο ϋ ’Αποστόλου.
28 16 Δε. Κ α θ α ρ ά  Δ ε υ τ έ ρ α . — Παμφίλου μάρτυρος.

>1 ά ρ τ ιο ς
1 17  Τρ. Γρηγορίου τοϋ Παλαμά καί Θεοδώρου τοϋ Τήρωνος.
2 18 Τε. Λέοντος Πάπα ’Ρώμης.
3 19  Πέ. Άρχίππου τοϋ ’Αποστόλου.
4 20  Πα Λέοντος επισκόπου Κατάνης.
5 21 Σά. Των ά γ ι ω ν  Θ ε ο δ ώ ρ ω ν .— Τιμοθέου τοϋ έν Συμ-

βόλοις καί Ευσταθίου επισκόπου ’Αντιόχειας, 
ή" 6 22 Κυ. Τής ’Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς . — Των έν Ευγενίας μαρτύρων,

7 23 Δε. Πολυκάρπου ίερομ. επισκόπου Σμύρνης.
8 24 Τρ. Ή ά. καί β’. ευρεσις τής τίμ ιας κεφαλής τοϋ Προ

δρόμου.
9 25 Τε. Ταρασίου άρχιεπισκ. Κωνσταντινουπόλεως.

10 26 Πέ. Πορφυρίου έπισχοπ. Γάζης.
11  27 Πα. Προκοπίου τοϋ Δεκαπολίτου.
12 28 Σά. Βασιλείου τοϋ όμολογητοϋ.

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ
"Εχων ημέρας 31. Ή  ήμέρα έχει ώρα; 12 καί ή νύξ ώρα; 12.

Ό  ή λ ι ο ς  ε ι ς  τ ο ν  κ ρ ι ό ν .

Ν· π
ΐ  13 1 Κυ. Β . Των Ν η σ τ ε  ιών.  Ευδοκίας όσιο μάρτυρος.

14 2 Δε. 'Ησυχίου Εΰθαλίας μαρτύρων.
15 3 Τρ. Ίωάννου τοϋ σιιγγραφέως τής Κλίμακοςκαί Εύτροπ'ου.
16 4 Τε. Γερασίμου όσιου τοϋ έν ’Ιορδάνη.
17 5 Πέ. Κόνωνος μάρτυρος.
18 6 Πα. Τών έν Άμορίω 42 μαρτύρων.
19 7 Σά. Τών έν Χερσώνι Βασιλέως καί τών συν αΰτώ μαρτύρων

+ 20 8 Κυ. Τής Σ τ α υ ρ ο π ρ ο σ χ υ ν ή σ  εως.  Θεοφυλάκτου έπι-
σκόπου Νικομήδειας.

21 9 Δε. Τών έν Σεβαστεία 40 μαρτύρων.
22 10 Τρ. Ινοδράτου μάρτυρος καί τών συν αΰτώ.
23 11 Τε. Σωφρονίου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.
24 12 Πέ. Θεοφάνους τοϋ όμολογητοϋ. ·
25 13 Πα. ' Η ανακομιδή τοϋ λειψάνου Νικηφόρου Κων]πόλεως.
26 14 Σά. Βενεδίκτου τοϋ όσιου.

+ 27 15 Κυ. Δ'. Τών Ν η σ τ ε  ι ώ ν. ’Αγαπίου καί τών συν αΰτώ 
7 μαρτύρων.

28 16 Δε. Σαβίνου μάρτυρος καί Χριστοδούλου τοϋ όσιου.
29 17 Τρ. ’Αλεξίου τοϋ ανθρώπου τοϋ Θεού.
30 18 Τε. Τοϋ μ ε γ ά λ ο υ  Κ α ν  όνος.  Κυοίλλου αρχιεπισκόπου

Ιεροσολύμων.
31 19 Πέ. Χρυσάνθου καί Δαρείας μάρτυρος.

’Απρίλιος
1 20 Πα. Τών έν τή μονή τοϋ άγ. Σάββα άναιρεθ. όσιων π α 

τέρων.
2 21 Σά. ’Ιακώβου τοϋ όαολογητοΰ.

+ 3 22 Κυ. Ε'. Τών Ν η σ τ ε ι ώ ν .  Βασιλείου ίερομαρτ.
4 23 Δε. Νίκωνος όσιομάρτ. καί τών 199 μαθητών αύτοϋ.
5 24 Τρ. Ζαχαρίου τοϋ όσιου.

+ 6 25 Τε. Ό  Ε υ α γ γ ε λ ι σ μ ό ς  τ ή ς  Θε οτ όκ ου .  ’Αργία.
7 26 Πέ. Ή  σύναξις τοϋ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
8 27 Πα. Ματρώνης τής όσιας.
9 28 Σά. Τοϋ Λ α ζ ά ρ ο υ .  Ίλαρίωνος τοϋ νέου.

+ 10 29 Κυ. Τών Β α ί ω ν  Μάρκου άρχ_. καί Κυρίλλου διακόνου.
11 30 Δε. Μ ε γ. Δ ε υ τ έ ρ α .  Ίωάννου τοϋ συγγραφέως τής Κλί-

μαχος.
12 31 Τρ. Μ ε γ. Τ ρ ί τ η .  Ύπατίου ίερομάρτυρος.



Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ
Έ χω ν ημέρας 30. 'Η ήμέρα έχει ώρας 13 καί ή νύξ ώρας 11.

Ό  ή λ ι ο ς  ε ! ς  τ ο ν  τ α ΰ ρ ο ν .

Ν· II ·
13 1 Τε. Μ ε γ. Τ ε τ ά ρ τ η .  Μαρίας όσιας τής Αιγύπτιας.
14 2 Πέ. Μ ε γ ά λ η  Π έ μ π τ η .  Τ ί τ ο υ  όσιου του Θαυμα

τουργοί».
15 3 Πα. Μ ε γ ά λ η  Π α ρ α σ κ ε υ ή .  Νικήτα όσιου καί Ίωσήιρ

ύμνογράφου·
16 4 Σζ. Μέγ.  Σ ά β β α τ ο ν .  Γεωργίου όσ. τοϋ έν Μαλεώ.

•ψ 17 5 Κυ. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΓΙΑΣΧΑ. Κλαυδίου, Θεοδώρου κλπ- μαρ-
τύοων.

18 6 Δε. Ευτυχίου άρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως.
19 7 Τρ. Καλλιοπίου μάρτ. Γεωργίου έπισκ. Μιτυλήνης.
20 8 Τε. Ήρωδίωνος Άγάβου κλπ. έκ των 70.
21 9 Πέ. Εύψυχου μάοτυοος.

f  22 10 Πα. Τ ή ς Ζ ω ο δ ό χ ο υ  Π η γ ή ς .  Τερεντίνου Πομπηΐουκαί 
των συν αύτοΓς.

23 11 Σά. Ά ντίπα  ίερομ. έπισκ. Περγάμου.
24 12 Κυ. Τοΰ Θ ω μ α  Βασιλείου του όμολογητοϋ.
25 13  Δε. Μαρτίνου Πάπα Ρώμης.
26 14 Τρ. Άριστάρχου, Πούδη ναι Τροφίμου έκ τών 70.
27 15 Τε. Κρήσκεντος μάρτυρος.
28 16 Πέ. Αγάπης, Ειρήνης καί Χιονιάς τών αύταδέλφων.
29 17 Πα. Συμεών ίερομάρτ. του έν Περσίδι.
30 18 Σά Ίωάννου του οσίου.

.Μάιος
ψ" 1 19 Κυ. Τών Μ υ ρ ο φ ό ρ ων. Παφνουτίου ίερομάρ.

2 20 Δε. Θεοδώρου όσιου τοΰ Τραχινά.
3 21 Τρ. ’Ιανουάριου ίερομάρτ.
4 22 Τε. Θεοδώρου τοΰ Συκεώτου.

ψ· 5 23 Πέ. Γεωργίου τοΰ Μεγαλομ. ’Αργία·
6 24 Πα. Σάββα τοΰ στρατηλάτου καί ’Ελισάβετ τής όσιας.
7 25 Σά. Μάρκου τοϋ ’Αποστόλου τοΰ Εύαγγελιστοΰ.

■ψ" 8 26 Κυ. Τοϋ Π α ρ α λ ύ τ ο υ .  Βασιλέως ίερομάρτ.
9 27 Δε· Συμεών ίερομάρτ.

10 28 Τρ. Τών έν Κυζίκω 9 μαρτύρων.
11 29 Τε. Τής Μ ε σ ο π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς .  Ίάσωνος καί Σωσιπά-

τρου τών ’Αποστόλων.
12 30 Πέ. ’Ιακώβου τοϋ ’Αποστόλου άδελφοΰ Ίωάννου τοϋ Θεο

λόγου.

I ο

Μ Α Ι Ο Σ
"Εχων ημέρας 31. Ή ημέρα έχει ώρας 14 καί ή νύξ ώρας 10.

Ό  ή λ ι ο ς  ει ς τ ο ύ ς  Δ ι δ ύ μ ο υ ς .

Ν· Π
13 1 Πα. Ίερεμίου τοΰ Προφήτου.
14 2 Σά. ’Αθανασίου τοϋ μεγάλου.
15 3 Κυ. Τής Σαμαρείτιδος. Τιμοθέου καί Μαύρας μαρτ.
16 4 Δε. Πελαγίας μάρτυρος.
17 5 Τρ. Ειρήνης μεγαλομάρτ.
18 6 Τε. ’Ιώβ τοΰ δικαίου καί πολυάθλου.
19 7 Πέ. ’Ακακίου καί Κοδράτου μαρτύρων.

20 8 Πα. Ίωάννου τοϋ Θεολόγου ’Αποστόλου καί Εύαγγελιστοΰ.
21 9 Σά. Ήσαίου τοΰ προφήτου καί Χριστοφόρου μάρτ.
22 10 Κυ. Τοϋ Τυφλ οΰ .  Σίμωνος Αποστόλου τοΰ Ζηλωτοΰ.
23 1 1 Δε. Μωκίου ίερομ.
24 12 Τρ. Επιφανίου έπ. Κύπρου καί Γεομανοϋ άρχιεπ. Κων

σταντινουπόλεως.
25 13 Τε. Γλυκερίας μάρτυρος.

ψ  26 14 Πέ. Τής Ά ν α λ ή ψ ε ω ς .  ’Ισιδώρου μάρτυρος
27 15 Πα. Παχωμίου τοϋμεγ. κ α ί’Αχίλλειου αρχιεπισκόπου Κ ων

σταντινουπόλεως.
28 16 Σά. Θεοδώρου τοΰ ήγιασμένου μαθητοΰ τοΰ όσ. Παχωμίου.

■ψ 29 17 Κυ. ’Ανδρο»ίκου τοΰ Αποστόλου καί Ίουνίας.
30 18 Δε. Πέτρου Διονυσίου καί τών συν αυτοΓς μαρτ.
31 Γ9 Τρ. Πατρικίου ίερομ. έπισκ. Προύσσης καί τών συν αύτω.

Ιο ύν ιο ς  
1 20 Τε. Θαλλελα,ίου μάρτυρος. 

ψ  2 21 Πέ. Τών ίσαποστόλων Κωνσταντίνου καί 'Ελένης. ’Αργία.
3 22 Πα. Βασιλίσκου μάρτυρος. (
4 23 Σα. Τών κ ε κ οι μ η  μέ νω ν. Μιχαήλ τοϋ όμολ. έπισκόπου

Συνάδων. ’ {
•ψ 5 24 Κυ. Τής Π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς .  Συμεώνος τοΰ έν τώ Θαυμα

στώ ό’ρει.
ψ  6 25 Δε. Τοϋ ά γ ι ο υ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς .  Η γ · εύρεσις τής τίμ ιας 

κεφαλής Ίωάννου τοΰ Προδρόμου.
7 26 Τρ. Κάρπου τοϋ ’Αποστόλου έκ τών 70.
8 27 Τε. Έλλαδίου ίερομάρτ.
9 28 Πέ. Εύτυχοϋς έπισκόπου Μελιτηνής.

10 29 Πα. Θεοδοσίας ίερομάρτ.
11 30 Σα. Ίσαακίου ηγουμένου τής Μονής τών Δ αλμάτων.
12 31 Κυ. Τών ' Α γ ί ω ν  Π ά ν τ ω ν .  Έρμείου μαρτ.



Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ
Έχων ήμιέρας 30. Ή ήχέρα εχει ώρας 15 καί ή νϋξ ώρας 9.

Ό  ή λ ι ο ς  ε ι ς  τ ο ν  Κ α ρ κ ί ν ο ν .

ν . π  ■
13 1 Δε. Ιουστίνου μ ρτυρος τοϋ φιλοσόφου.
14 2 Τρ. Νικηφόρου άρχιεπ. Κων]πόλεως.
Ιδ 3 Τε. Λουχιλλιανοϋ μάρτ.
16 4 Πέ. Μητροφάνους άρχιεπ. Κων]πάλεως.
17 5 Πα Δωροθέου ίερομον. έπισκ- Τύρου.
18 6 Σχ. Ίλαρίωνο; τοϋ νέου ηγουμένου τής μονής τών Δαλ-

μάτων.
ÿ  19 7 Κυ. Θεοδότου ίερομ. έπισκ. Άγκύρχς.

20 8 Δε. Ή ανακομιδή τοϋ λειψάνου Θεοδώρου τοϋ στρατη
λάτου.

¿1 9 Τρ. Κυρίλλου άρχιεπ. Αλεξάνδρειάς.
22 10 Τε. Αλεξάνδρου καί Άντωνίνης μαρτύρων.
23 11 Πε· Βαοθολομαίου καί Βαρνάβα τών Αποστόλων.
24 12 Πα. Όνουφρίου καί Πέτρου τοϋ έν τώ "Αθω.
2ό 13 Σα. Άκυλίνης μαρτ.

-ψ 20 14 Κυ. Έλισσαϊου τοϋ προφήτου καί Μεθοδίου Κωνσταντινου
πόλεως.

27 15 Δε. Άμώς τοϋ προφήτου.
28 16 Τρ. Τύχωνος έπισκ. Άμαθοϋντος τής Κύπρου.
29 17 Τε. Ίσαύρου, Μανουήλ, Σεβέλ καί ’Ισμαήλ μαρτύρων.
30 18 Πέ. Λεοντίου μόρτυρος.

Ι ο ύ λ ιο ς
1 19 Πα. Ιούδα τοϋ Αποστόλου.
2 20 Σά. Μεθοδίου ίερομ. έπισκ. ΓΙχτάρων.

Ί" 3 21 Κυ. Ίουλιανοϋ μόρτυρος τοϋ Ταρσέως
4 22 Δε. Ευσεβίου ίερομ. έπισχάπου Σκμοσατων.
5 23 Τρ. Άγριππίνης μάρτυρος

f  6 24 Τε. Το γενέθλιον τοϋ προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοϋ
Ίωάννου ’Αργία.

7 25 Πέ. Φεβρωνίας όσιομάρτυρος.
8 26 11α. Δαβίδ όσιου τοϋ έν Θεσσαλονίκη.
9 27 Σά. Σαμψών όσιου τοϋ Ξενοδόχου.

"ψ 10 28 Κυ. Κύρου καί Ιωάννου τών ’Αναργύρων.
-j- 11 29 Δε. Πέτρου καί Παύλου τών κορυφαίων ’Αποστόλων. ’Αρ

γία.
•ψ 12 30 Τρ. Ή σύναξις τών 12 Αποστάλ.ων.

ι 3

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ
Έχων ί,μέρας 31. Ή ήμέρα έχει ώρας 14 καί ή νύξ ώρας 10

Ό  ή λ ι ο ς  ει ς  τ ο ν  Λ έ ο ν τ α .

Ν. II.
13 1 Γε. Κοσμά καί Δαμιανού τών ’Αναργύρων. ’Αργία.
14 2 Πέ. Ή έν Βλαχέρναις κατάθεσις τής έσθήτος τής Θεο

τόκου.
15 3 ΙΙα. Υακίνθου μόρτυρος καί Άνατολίτου Κων]πάλεως.
16 4 Σά. Άνδρέου Κρήτης τοϋ Ίεροσολυμίτου.

ψ  17 5 Κυ. ’Αθανασίου τοϋ έν τώ 'Αθω χαί Λαμπαδοΰ θαυαα-
τουργοϋ.

18 6 Δε. Σισίνη τοϋ μεγάλου.
19 7 Τρ. Θωμά τοϋ έν Μαλαιω καί Κυριακής μεγαλομόρτυςος.
20 8 Τε. Προκοπίου μεγαλομόρτυρος.
21 9 Πέ. Παγκρατίου ίερομον έπισκ. Ταυρομενίας.
22 10 ΙΙα. Τών έν Νιχοπόλει 45 μαρτύρων.
23 11 Σά. Ευφημίας τής μεγαλομόρτυρος.

ψ" 24 12 Κυ. Πρόχλου καί Ίλαρίου τών μαρτύρων
25 13 Δε. Ή σύναξις του ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ καί Στείοόνου

τοϋ Σαββαίτου.
26 14 Τρ. Άκύλα τοϋ ’Αποστόλου καί ’Ιωσήφ Θεσσαλονίκης.
27 15 Ιε. Κηρύκου καί Ιουλίττης τών μαρτύρων.
28 16 Πέ. Άθηνογένους ίερομόρτυρος.
2 9 : 1 7  Πα. Μαρίνης μεγαλομό. ρτυ:ος.
30 18 Σά. Αίμιλιανοΰ τοϋ μεγαλομόρτυρος.

■ψ 31 19 Κυ. Μακρινής αδελφής τοϋ Μ. Βασιλείου καί Δίου τών όσιων. 
Αύγουστος

■ψ 1 20 Δε. Προφήτου Ήλιοϋ του Θεσβίτου. ’Αργία.
2 2 1 Τρ. Συμεών τοϋ διά Χρίστον Σαλοϋ καί ’Γωά.ννου τοϋ συνχ-

σκητοϋ.
3 22 Τε. Μα ρίας τής Μαγδαληνής τής Μυροφόρου.
4 23 11ε. Φωχα ίερομ. καί Ιεζεκιήλ τοϋ πιοφήτου.
5 24 Πα· Χριστίνης τής μεγαλομάρτυρες.
6 25 Σα. Ή κοίμησις τής άγιας Ά ννης μητρος τής Θεοτόκου.

Ϊ 7 26 Κυ. Έρμολάου χαί Παρασκευής τών μαρτύρων.
8 27 Δε. Παντελεήμονος τοϋ μεγαλομάρτ. χαί ιαματικού.’Αργία. ‘I .. 
9 28 Τρ. Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος χαί ΙΙα:μενά τών 

’Αποστόλων.
10 29 Τε. Καλλινίκου καί θεοδότης τών μαρτύιων.
1 1 30 Ιΐέ. Σίλα, Σιλουανοϋ χαί Κοήσχεντος έχ τών 70.
12 31 ΙΙα. Εύδοχίμου καί Δικαίου Πςοεόρτια τοϋ τίμιου 'Σταυροϋ.



*4

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ
Έχων ημέρας 31. Ή ήμέρα εχει ώρας 13 και ή νΰζ ώρας 11.

'Ο  ή λ ι ο ς  ε ί ς τ ή ν  π α ρ θ έ ν ο ν .

Ν· Π·
13 1 Σά. Ή πρόοδος τοϋ τίμιου καί ζωοποιοϋ Σταυροΰ και των

παίδων τών Μακαβαίων Σολομονής καί Έλεα-
ζαρου.

Τ 14 2 Κυ. Ή ανακομιδή τοϋ λειψάνου Στεφάνου τοϋ πρωτομάρ-
τυρος.

15 3 Δε. Ίσαακ ου, Δαλμάτου καί Φαύστου τών δσίων.
16 4 Τρ. Τών έν Έφέσω έκτα άγιων παίδων
17 5 Τε. Ευγενίου μάρτυρος.

ψ* 18 6 ΙΙέ. 'Η Μεταμόρφωσις τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χριοτοΰ.
Α ργία  καί ιχθύες κατάλυσις.

19 7 Πα· Δομιτίου ίερομάρτυρος.
20 8 Σά. Αίμιλιανοϋ τοϋ δμολογητοϋ.
21 9 Κυ Ματθία τοϋ Αποστόλου.
22 10 Δε. Λαυρέντιου μάρτυρος καί αρχιδιακόνου.
23 11 Τρ. Ευπλου τοϋ Διακόνου καί μάρτυρος.
24 12 Τε. Φωτίου καί ’Ανίκητου τών μαρτύρων.
25 13 Πέ. Μαξίμου τοϋ δμολογητοϋ·.
26 14 ΙΙα. Μιχαίου τοϋ Προφήτου.

Ϊ 27 15 Σά. Ή κο ί μ η  σ ις  τ ή ς  0 ε ο τ άκου .  Αργία·
28 16 Κυ. Τοϋ Άγιου Μανδηλίου. Διομήδους μάρτυρος.
29 17 Δε. Μύρωνος μάρτυρος.
30 18 Τρ. Φλώρου καί Λαύρου τών μαρτύρων.
31 19 Τε. Άνδρέου τοϋ στρατηλάτου μάρτυρος.

Σεπτέμβριος
1 20 Πέ. Σαμουήλ τοϋ Προφήτου.
2 21 Ι1α· Θαδδαίου τοϋ Αποστόλου καί Βεσσης μάρτυρος.
3 22 Σά. Άγαθονίκου μάρτυρος.

•ψ 4 23 Κυ. Λούππου μάρτυρος.
5 24 Δε. Εύτυχοϋς ίερομάρτ.
6 25 Τρ. Βαρθολομαίου καί Τίτου τών ’Αποστόλων.
7 26 Τε. Άδριανοΰ καί Ναταλίας μαρτύρων·
8 27 ΓΙε. Ποιμένος τοϋ δσίου.
9 28 Πα· Μωϋσέως δσίου τοϋ Αίθίοπος.

Ϊ 10 29 Σά. Ή  άποκεφάλισις Ίωάννου τοϋ Προδρόμου Άργικ.
11 30 Κυ. ’Αλεξάνδρου, Ίωάννου καί Παύλου νέουάρχ. Κωνσταν 

τινουπόλεως.
12 31 Δε. 'Η κατάθεσις τής τίμιας ζώνης τής Θεοτόκου.

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

ν .  π · ,  ( ν  , *  ,
-¡-13 1 Ύζ. (αρχή του ’Ινδίκτου, ήτοι του νέου έτους). Η συναςι;

τής Θεοτόκου καί μνήμη Συμεών τοϋ Στυλίτου καί 
Ίησοϋ Ναυή Α ργία.

14 2 Τε Μάμαντος μάρτυρος καί Ίωάννου τοϋ Νηστευτοΰ.
15 3 Πέ. Άνθιμου Νικοδημίας ίερομ. καί Θεοκτίστου δσίου.
16 4 Πα. Βαβύλα ίεεομ- καί Μωϋσέως τοϋ προφήτου.
17 5 Σά. Ζαχαρίου τοϋ προφήτου πατρδς τοϋ Προδρόμου.

ψ· 18 6 Κυ. Ή άνάμνησις τοΰθαύματ καί Μιχαήλ τοϋ αρχιστρα
τήγου.

19 7 Δε. Προεόρτια τοϋ γενεθ. τής Θεοτόκου καί Σώζοντος μάρ
τυρος .

ψ  20 8 Τρ. Το γενέθλιον τής Θεοτόκου.
21 9 Τε. ’Ιωακείμ καί "Λννης καί Σεβηριανοΰ μάρτυρος.
22 10 Πέ. Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτ.
23 11 Πα. Θεοδώρας τής Όσιας τής έν Αλεξάνδρειά
24 12 Σά. Αυτονόμου ίεεομάρτυρος.

Ϊ 25 13 Κυ. Κορνηλίου τού εκατόνταρχου.
26 14 Δε. Ή ϋψωσις τοϋ Τίμιου Σταυροΰ. ’Αργία και νηστεία 

οίνου καί ελαίου.
27 15 Τρ. Νικήτα μάρτυρος.
28 16 Τε. Ευφημίας τής μεγαλομάρτυρος.
29 17 Πέ. Σοφίας, Πίστεως, Έλπίδος, Ά γ  πης.
30 18 Πα. Εύμε.ίου τοϋ θαυματουργού επισκόπου Γορτύνης.

’Οκτώβριος
1 19 Σά. Τροφίμου, Σαββχτίου καί Δορυμέδοντος μαρτύρων.

■ψ 2 20 Κυ. Ευσταθίου τοϋ μεγαλομάρτυρος καί τής συνοδείας 
αύτοΰ

3 21 Δε. Κοδράτου τοϋ Αποστόλου χαί Ίωνα τοϋ προφήτου.
4 22 Τρ. Φωκα ίιρομάρτυρος επισκόπου Σινώπης.
5 23 Τε. Ή σόλληψις τοϋ Προδρόμου καί (3απτιστοϋ Ίωάννου.
6 24 Πέ. θέκλης τής πρωτομάρτυρος.
7 25 Πα. Ευφροσύνης τής όσιας.

"ί- 8  26 Σά. Η μετάστχσις Ίωάννου τοϋ Θεολόγου. Α ργία, 
γ  9 27 Κυ. Καλλιστράτου καί τών συν αύτφ μαρτύρων.

10 28 Δε. Χαρίτωνος δμολογητοϋ καί Βαρούχ_ τοϋ προφήτου.
11 29 Τρ. Κυριακοϋτοϋ άναχωρητοϋ.
12 30 Τε. Γρηγορίου έπ-.σκόπου μεγάλης ’Αρμενίας.

’Έ χ ω ν  ημέρας 30. Ή  ήμερα ε χ ε ι  ώρας 12 κα ι ή νυξ ώρας 12.

Ό  η λ ι ο ο  ε ι ς  τ ο ν  ζ υ γ ό ν .



ιό

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ
”Εχων ημέρας 31. Ή ήμερα εχει ώρας 11 καί ή νύς ώρας 14.

' Ο ή λ ι ο ς  ε ι ς  τ ο ν  σ κ ο ρ π ί ο ν .

Ν. π.
13 1 Πέ. Άνανιου του Αποστόλου και Ρωμανού του μελωδού.
14 2 ΙΙα. Κυπρ-.ανοΰ ίερομαρτ. καί Ίουλίνης τής παρθένου.
15 3 Σά. Διονυσίου τού Άρειοπαγίταυ ιερομάρτ.

“¡"16 4 Κυ. 'Ιεροθέου έπισκόπου Άθτ,νών.
17 Ο Δε. Χαριτίνης μάρτυρος.
18 6 Τρ. Θωμα τού ’Αποστόλου.
19 I Τε. Στεργίου καί Βάκχου των μαρτύρων.
20 8 Πέ. ΙΙελαγί ας ττις δσίας.
21 9 Πα. Ιακώβου του Άποστδλου καί ’Ανδρονίκου τοΰ ό·

αίου.
22 1 0 Σά. Ευλαμπίου καί Εύλαμπίας των αδελφών μαρτύρων. 

-¡-23 Μ Κυ. Φιλ ίππου τού ’Αποστόλου καί Θεοφάνους τού Γρα
πτού.

24 12 Δε. Πρόβου, Ταράχου καί ’Ανδρονίκου των μαρτύρων.
25 13 Τρ. Καρπού, ΙΙαπύλου καί Άγαθονίκης μάρτυρος.
26 14 Τε. Ναζαρίου καί των σύν αύτω. Κοσμά τού ποιητού.
2/ 15 Πέ. Λουκιανού μάρτυρος.
28 16 Πα. Λα γγίνου τοΰ έκατοντάρχου.
29 17 Σα. Ώσηέ τοΰ πεοφήτου καί Άνδρέου τοΰ όσιομάρτυρος. 

-¡- 30 18 Κυ. Λουκά τοΰ Εύαγγελιστοΰ.
31 19 Δε. Ιωήλ τοΰ προφήτου καί Οΰαρίου μάρτυρος.

Ν’οεμβριος
1 20 Τρ. ’Αρτεμίου μάρτ. Γ’ερασ’μου τοΰ δσίου καί τής δσίας

Ματρώνης τής Χιουπολίτιδος.
2 2 I Τε. Ίλαρίωνος τοΰ μεγάλου καί Σωκράτους πρεσβυτέρου.
3 22 Πέ. Άβερκίου τοΰ θαυματουργού καί των έν Έφέσω 7

παίδων.
4 23 Πα. Ιακώβου τοΰ άδελφοθέου καί αποστόλου.
5 24 Σά. Άρέθα μάρτυρος καί των αΰν αΰτώ.

-¡- 0 25 Κυ. Μαρκιανοΰ καί Μαρτυρίου τών Νοταρίων.
7 26 Δε. Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοΰ μυροβλήτου.
8 27 Τρ. Νέστορος μάρτυρος.
9 28 Τε. Στεφάνου τοΰ Σαβαίτου καί Τερεντίου μάρτυρος.

10 29 Πέ. Αναστασίας τής Ρωμαίας καί Αβραμίου τοΰ οσίου. 
I 1 30 Πα. Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας τών αδελφών μαρτύρων.
12 31 Σά. Στά/υος καί τών συν αΰτώ καί Επίμαχου μάρ

τυρος.



Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
*Έχων ημέρας 30. Ή ήμερα εχει ώρας 10 και ή νύξ ώρας 14.

Ό  ή λ ι ο ς  ει ς τ ο ν  Τ ο ί ό τ / | ν .  

ν . π.
“{■43 4 Κυ. Κοσμά καί Δαμιανού των θαυματουργών 'Αναργύρων.

14 2 Δ». Άκινδύνου καί των συν αύτώ 70 μαρτύρων.
1 0 3 Τρ. Άκεψιμαίμαρτυρος.
16 4 Τε. Ίωαννικίου μεγαλομ., Νικάνίρου, Ερμαίου ίερομ.
17 5 Πε. Γαλακτίωνος καί ’Επιστήμης των μαρτύρων.
18 6 Πα. Παύλου του όμολογητοΰ άρχιεπ. Κων]πόλεως.
19 7 Σα. Των έν Μελιτινή 33 μαρτ. Λαζάρου του θαυματουργού.
20 8 Κυ. Ή σύναξις Μιχαήλ τού αρχιστρατήγου καί των λοι

πών Ασωμάτων Δυνάμεων. ’Αργία.
21 9 Δε. Όνησιιρόρου, Πορφυρίου μάρτ. καί Ματρώνης τής όσιας.
22 10 Τρ. Έράστου καί των σύν αύτω ’Αποστόλων.
23 II Τε. Μήνα, Βίκτωρος καί Βικεντίου των μαρτύρων.
24 12 11ε. Ίωάννου τού Έλεήμονος καί Νείλου τού όσιου.
25 13  Πα. Ίωάννου τού Χρυσοστόμου Αρχιεπ.Κων]λεως. ’Αργία.

“{ 26 14 Σα. Φιλίππου τού ’Αποστόλου. (Την αυτήν ημέραν τελεί
ται καί ή μνήμη τού νέου μάρτυρος Κωνσταντίνου 
τού Τόραίου τού μαρτυρήσ. έν Ρόδω εν έτει 1300.

-{ 27 15 Κυ. Γουρία, Σαμωνά καί Άβίβου μαρτύρων.
28 16 Δε. Ματθαίου τού ’Αποστόλου καί Εύαγγελιστού.
29 17 Τρ. Γρηγορίου τού θαυματουργού Ιπισκ. Νεοκαισαρείας.
30 18 Τε. Πλάτωνος καί Ρωμανού των μαρτύρων.

Αεκέμβριος
1 19 Πε. Άβδιού τού προϊήτου καί Βαρλαάμ μάρτυρος.
2 20 Πα. Γρηγορ. τού Δεκαιίολίτου καί Πρόχλου άρχ. Κΐιτόλεως.

+ 3 21 Σα. Τ ά Ε ί σ ό δ ι α  τ ή ς  Θ ε ο τ ό κ ο υ  ’Αργία.
-{ 4 22 Κυ. Φιλήμονος καί των σύν αΰτω καί Κιλικίας μα'ρ-

τυρός.
5 2-3 Δε. Γρηγορίου επισκ. Άκραγαντίνων καί Άμιριλοχίου μάρ

τυρος.
6 24 Τρ. Κλήμεντος Πάπα Ρώμης καί Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς.

-{■ 7 25 Τε. Αικατερίνης μεγαλομ. καί Μερκούριού μάρτυρος. Ά ρ-
γ !®· , - -8 26 Πε. Άλυπ ίου τού Κιονύτου καί Νιχωνος μαρτύρων.

9 27 Πα. Ιακώβου ΓΙέρσου τού μεγαλομάρτυρος.
10 28 Σα. Στεφάνου τού Νέου καί Είρηνάρχου μάρτυρος.

“{ 1 1  29 Κυ. Παραμόνου καί Φιλομένου των μαρτύρων.
12 30 Δε. Άνδρέου τού Πρωτοκλήτου ’Αποστόλου. Αργία.

ΚΩΝ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 2
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Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
"Έχων ημέρας 31. Ή  ήμερα ϊ χ ζ ι  ώρας 9 κα ι ή νυξ ώρας 15.

Ό  ή λ Ί  ο ζ  ε ί ζ  τ ο ν  Α ι γ ό κ α ι ρ ο ν .
Ν. Π.

43 4 Τρ. Νσοΰμ τοΰ Προφήτου.
14 2 Τε. Άββακούμ τοΰ προφήτου.
45 3 Πε. Σοφονίου τοΰ προφήτου.
46 4 Πα. Βαρβάρας τής μεγαλομ. χαί Ίωάννου τοΰ Δαμα

σκηνού.
Ϋ 47 5 Σα. Σάββα τοΰ θεοφόρου και ηγιασμένου. ’Αργία.
-- 48 6 Κυ. Νικολάου έπισκ. Μΰρων τής Λυκίας. ’Αργία.

49 7 Δε. Αμβροσίου Ιπισχ. Μεδιολάνων.
20  8 Τρ. Παταπίου τοΰ οσίου.
24 9 Τε. Ή σύλληψις τής θεοπρομήτορος Ά ννης. ’Αργία.
22 10 Πε. Μηνά, Έρμογένους και Εύγράφου μαρτύρων.
23  11 Πα. Δανιήλ τοΰ Στυλίτου.

+ 24 12  Σα. Σπυρίδωνος τοΰ θαυματουργού.
25  13 Κυ. Ευστρατίου καί τών συν αύτώ μαρτύρων'
26 1 4 Δε. θύρσου καί τών συν αύτώ μαρτύρων.
27 15 Τρ. ’Ελευθερίου ίερομάρτυρος.
28 16 Τε, Άγγαίου τοΰ προφήτου καί Μαρίνου μάρτυρος.
29 17 Πε. Δανιήλ τοΰ προφήτου καί τών τριών παίδων. Διονυσίου

’Αρχιεπ. Αίγίνης τοΰ έκ Ζακύνθου.
30 18 Πα. Σεβαστιανού, Ζωής καί τών συν αΰτοίς μαρτύρων.
31 19 Σα. Βονιφατίεο μάρτυρος.

’Ιανουάρ ιος
+ 1 20 Κυ. [Ιροεόρτια τών Χριστουγέννων καί Ίγν. θεοφόρου.

2 21 Δε. Ίουλιανής μάρτυρος.
3 22 Τρ. ’Αναστασίας μάρτυρος τής φαρμακολυτρίας.
4 23 Τε. Τών έν Κρήτη δέκα μαρτύρων.
5 24 Πε. Παραμονή τών Χριστουγέννων καί Ευγενίας τής όσιας.
6 25 Πα. Ή  κατά σάρκα ΓΕΝΝΗΣ1Σ τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ

Χριστού. ’Αργία τριήμερος καίκατάλυσις εις πάντα 
μέχρι τής παραμονής τών θεοφανείων.

7 26 Σα. Ή  σύναςις τής Θεοτόκου καί Ευθυμίου ίιρομάρτ.
-|· 8 27 Κυ. Στεφάνου άρχιδιακόνου καί πρωτομάρτυρος καί θεοδώ

ρου Γ ραπτοΰ.
9 28 Δε. Τών έν Νικομήδεια καέντων δισμυρίων μαρτύρων.

40 29 Τρ. Τών ε’ν Βηθλεέμ άναιρεθέντων 14,000 νηπίων.
I I 30 Τε. Ά νυσίας τής ίερομάρτυρος.
12 31 Πέ. .Μελάνης όσίας καί άπόδοσις τών Χριστουγέννων.

‘ 9

Άπο κτίσεως κόσμου κατά τους Ο ............................   73(.)5
» κτίσεως κόσμου κατά τούς Λατίνους. . . . ί ............... 5891
» κτίσεως κόσμου κατά τούς Εβραίους..........................  5647
» τοΰ Κατακλυσμού.............................................................. 5162
» τής Πυργοποιίας................................................................. 4640
» τής συστάοεως τοΰ Άμφικτυονικοΰ συνεδρίου 3383
» τής έν Μαραθώνι μάχης.................................................  2377
» τής έν Θερμοπΰλαις μ ά χ η ς ............................................  2367

τής έν Σαλαμΐνι ναυμαχίας............................................  2267
» κτίσεως 'Ρ ώ μ η ς .................................................................  2364
» τού Πελοποννησιακού πολέμου.....................    2318
» τοΰ θανατου τοΰ ΙΙερικλέους...........................................  2316 *
» τής έν Μαντινεια μάχης...................................................  2250
» τής έν Χαιρωνεία μ άχη ς...................................................  2224
» κτίσεως Αλεξάνδρειάς........................................................  2219
» του θανάτου Μεγάλου ’Αλεξάνδρου..............................  2210
» άλώσεως ’Αθηνών ύπό Σ ΰλλα ......................................... 1973
■» τής μεταθεσεως τοΰ θρόνου έκ Ρώμης εις Βυζάντιον

ύπό Κωνσταντίνου.........................................................  1567
» τής έν Νικαία Α Οικουμενικής Συνόδου.................  1562
» τεΰ θανάτου Μεγάλου Κωνσταντίνου............................  1550
» τής έν Κωνσταντινουπόλει Β  ’ Οικουμενικής Συνόδου 1507
» κτίσεως Έ νετίας................................................................. 1466
» τής μοναρχίας τών Γάλλων............................................  1466
» τής έν Έφεσω Γ Οικουμενικής Συνόδου..................  1456 }
» τής έν Χαλ,κηδόνι Λ . Οικουμενικής Συνόδου  1437
» τής έκδόσεως τοΰ ’Ιουστινιάνειου Κώδικος..................  1358
» κτίσεως τή; Ά για ς Σοφίας ..........................................  1344
» τής έν Κωνσταντινουπόλει Ε ' Οικουμενικής Συνόδου 1334
» τής γεννήσεως τοΰ Μωάμεθ............................................. 1318
» .τοΰ θανάτου τοΰ Μωάμεθ.................................................. 1257
» τής έν Κωνσταντινουπόλει ς·’ Οικουμενικής Συνόδου 1207 
» τής έν Κωνσταντινουπόλει Ζ Οικουμενικής Συνόδου 1100



20

στρατηγ. Μιχ Παλαιολόγου............................ 625
» τής εΰρέσεως τής ναυτικής πυξίδος υπό Γ ιώγα ........  58 1
» τής εΰρέσεως των διόπτρων καί τηλεσκοπίων ύπ'ο

Σπίνα .................................................................................  574
» τής εύρεσεως τής πυρίτιδος ύπ'ο Σχβάρτζου...................  557
» τής χρήσεως των πυροβόλων οπλών " ................  5 4 9
» τής εΰρέσεως τής τυπογραφίας ύπ'ο Γουτεμβεργου. . 452
» άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων 434
» τής άνακαλύψεως τής Αμερικής........................  395
» Γρηγοριανοΰ ημερολογίου........................................  264
» τής συστάσεως των Όμοσπόνδων πολιτειών τής Βο

ρείου Αμερικής..................................................  100
» τής Γαλλικής έπαναστάσεως................................................ 98
» τής Ελληνικής έπαναστάσεως............................................. 66
» Οθωνος A βασιλέως τής Ελλάδος................................... ΐ4
» τής έγκαθιδρύσεως του ’Ιταλικού βασιλείου  26
» τής ένώσεως τής Επτάνησου μετά τής Ε λλάδος. 23
»  Γεωργίου του A βασιλέως των Ε λλήνω ν...............
» τής γεννήσεως του διαδόχου Κωνσταντίνου (21 Ιου

λίου 1868) ....................................................................
» του Γαλλογερμανικοΰ πολέμου..................................
» τής άνιδρΰσεως τής Γερμανικής Αυτοκρατορίας. . . .  16
» του 'Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου....................................
» τής προσαρτήσεως των νέων επαρχιών Θεσσαλίας καί

’Ηπείρου μετά τή; Ε λ λ ά δ ο ς ..................................

Λπ'ο του χωρισμού των δυο εκκλησιών  ..................  835
» άλώσεως τής Κ)πόλεως ύπ'ο Λατίνων............  675
» της άνακτήσεως αΰτής ύπ'ο ’Αλεξίου Στρατηγοπούλου

24

19 
17

Χ Ρ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι

Τ Ο Υ  Θ Α Ν Α Τ Ο Υ  Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Ν  Α Ν Δ Ρ Ο Ν

1321 τή 
1483 »> 
1610 »
1506 » 
1778 «

1778 »

1786 » 
1087 »
1821 »ι
1805 » 
1658 
1589 
1616 
1674 
1551 
1817

1536

1831

1821
1821

1798
1823
1827

14 Σ/όρίου.'Ο μεγαλοφυής Δάντη; τής ’Ιταλίας.
30 Αύγοΰσ. Λουδοβίκος ό ΙΑ .
14 Μαίου. Δολοφονία Ερρίκου του Δ .
20 » Θάνατος του Χριστόφορου Κολόμβου.
30 » Ό  διάσημος τής Γαλλίας Βολτάϊρος, εν

Γενεύη.
3 Ίουλ. Ό  έτερος σύγχρονος φιλόσοφος τής Γαλλίας 

’Ιωάννης ’Ιάκωβος Ρουσσώ.
17 Αύγοΰσ. Ό  μέγα; Φρειδερίκος τής Πρωσσίας.
14 Σ/6ρίου Ό  τής Αγγλίας Γουλιέλμος ό κατακτητής. 

ι 5 Μαίου. Του Μεγάλου Ναπολέοντος.
9 » Του έξοχου ποιητοϋ τής Γερμανίας Σχίλλερ.

13 Σ/βρίου. Τοΰ Olivier Cromwell.
> 1 Αΰγούσ. Δολοφονία Ερρίκου του Γ τής Γαλλίας.
> 23 Ά πριλ. Ό  περιφανής ποιητής Σαιξπηρ.
> 10 Νοεμβρ. Ό  ποιητής Μίλτων.
> Καρατόμησις τής ’Ιωάννας Γρέυ.
ο 14 Ίουλ Τής διάσημου Γαλάτιδος συγγραφέως κυρίας 

Staël.
» 19 Μαίου. Θανάτωσις τής Ά ννης Roleyu, συζύγου Ερ

ρίκου του Η τής ’Αγγλίας.
» 9 Ό κτω. Δολοφονία του Κυβερνήτου τής Ελλάδος I.

Καποδιστρίου.
» Ό  έξοχος γάλλος φιλόλογος Αιμίλιος Λιττρέ.
» Ό  περιώνυμος δημοσιολόγος Αιμίλιος Γ ι-

ραρδΐνος.
» Δολοφονία τοΰ Ρήγα Φεραίου έν Βελιγραδιιρ.
» 1 Αΰγούσ. Θάνατος τοΰ Μάρκου Μπότσαρη.
» 22 Άπριλ. Θάνατος τοΰ Καραισκάκη. *



2 2

Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Ν

ΕΟΡΤΗ ΕΘΝΙΚΗ 
25 Μαρτίου ή ανεξαρτησία τη; Ελλάδος.

ΕΟΡΤΛΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ
23 ’Απριλίου. Το όνομα τής Α. Μ. του Βασιλέως.
12 Δεκεμβρίου. Τά γενέθλια Αύτοΰ.
11 ’ Ιουλίου. Το όνομα τής Α. Μ. τής Βααιλίσσης.
22 Αύγουστου Τα γενέθλια Αυτής
21 Μαίου. Το όνομα του Διαδόχου Κωνσταντίνου.
21 ’Ιουλίου. Τα γενέθλια Αύτου.
13 ’Ιουλίου. Τά γενέθλια του Βασιλ. Γεωργίου
18 Αύγοΰστ. Τα γενέθλια τής Βασιλ. ’Αλεξάνδρας.
9 Ίανουαρίου. Τά γενέθλια του Βασ. Νικολάου.

21 Φεβρουαρ. Τα γενέθλια τής Βασ. Μαρίας.
20 Ίανουαρίου. Τά γενέθλια του Βασιλ. Άνδρεου.

ΕΟΡΤΑΙ ©ΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ
χαθ' ας ό'εν ε ρ γά ζο ν τα ι ε ν  το ΐς  άη ιιοσ ίο ις  γραφ ε ίο ις  

~—  ' ’’Αγιος Γεώργιος.Νέον έτος 
θεοιράνεια.
Ευαγγελισμός.
Μεγάλη Παρασκευή καί Σάβ- 

βατον.
Κυριακή, καί Δευτέρα του II ά- 

σχα.

Ανάληψις 
Πεντηκοστή.
Άγιοι Απόστολοι.

Κοίμησις Θεοτόκου.
"Αγιος Δημήτριος.

Αϊ δΰοημέρ. των Χριστουγέννων.

ΩΡΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ό  ν α τά  το έτος τοντο  χνρ ιενω ν π λ α ν ή τη ς  ε ίν α ι ό Ζευς 

Το ΕΑΡ. άρχεται τήν 8/20 Μαρτίου ώραν 1.04 μ. μ.
Γο ΘΕΡΟΣ » » 9/21 ’Ιουνίου » 8.25 π. μ.
Το ΦΘΙΝΟΠ. »  » 10/22 Σεπτεμ. » 10.51 μ. μ.
Ό  ΧΕΙΜΩΝ » » 9/21 Δεκεμβρ. » 5 .03 »

Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν

Τον ίτ ο υ ς  1881 (α ω π ζ ) .

Ίνδικτιώνο;........................ ιε'.
Ήλιου Κύκλοι................... γ\
Σελήνης Κύκλοι................ δ'.
Σελήνης Θεμέλιον  ιζ'.
Κρεωραγίαήμέραι  μς·'.
Το Τριώδιον άρχεται Ί α 

νουαρίου.......................  κε .
Εωθινόν α . Ηχος πλ. α .
Ή  Άπάκρεω, Φεβρουαρ . η . 
Ό  Ευαγγελισμός τή τέ

ταρτη τής ςΎΕβδομαοος. 
Νομικόν Φάσκα Μαρτίου . κη'.

Λατίνων Πάσχα Μαρτίου. κθ . 
Το Ά γ ι ο ν  Π ά σ χ α  Α 

πριλίου .............................  ε .
Ή  Άνάληψις, Μαίου. . . . ιδ'. 
Κυριακή των Α γίων Πάν

των, Μαίου................  λα'.
Ή  νηστεία των ’Αγίων Α 

ποστόλων ήμ.................. κη
Ή  μνήμη αύτων ήμέρ. Δευ

τέρα...............................
Ή  παραμονή των Χριστου

γέννων ήμε'ρα Πέμπτη.

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ 1887

Κατά τό έτος 1887 θά συμβώσι 2 εκλείψεις του Ήλιου καί
2 εκλείψεις τής Σελήνης.

27 Ί α ν ο υ α ρ ί ο υ ,  μερική εκλειψις τής Σ ε λ ή ν η ς ,  όρατή
εις τάς νήσους Σανδοΰ.

10 Φε βρου άρ ι ου ,  μερική εκλειψις του Ή λ ί ο υ ,  όρατή εις
τήν Μεσημβρινήν ’Αμερικήν.

2 2  Ι ο υ λ ί ο υ ,  μερική εκλειψις τής Σ ε λ ή ν η ς ,  όρατή εις
τήν Αρμενίαν.

7 Αύ γ ο υ σ τ ο υ ,  ολική εκλειψις του Ή λ ί ο υ ,  όρατή εις
τήν 'Ρωσίαν.



Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α  Μ Ε Σ Η Μ Β Ρ Ι Α Σ

Αθτ*να[
Άμοργ'ος
Βασιγκτών
Βενετία
Βερολϊνον
Βιέννη
Βρνξέλλα:
ΑουβλΤνον
Εΰΐλπι Ακρωτήριον
Κοπενάγη
Κουσεβέχη
Κωνσταν*!νίΰ~5λίς
Λονδϊνον
Λισσαβών
Μαδράς
Μαδρίτη
Μασσαλία
Μελβουρνον Αΰστραλ
Μόσχ* '
Νεάπολις 
Π α ρ ίσ ι  
Πετροίττολις 
Ρ'.ον Ιανέϊρσν
Ρ ώμη
Σαντιάγον Χ ιλ ί 
Σιδνεϋ Αΰστραλ. 
Στοκχόλμη 
ΤονρΤνον 
Χρίστιανια

0 0
9 36

16 53
14 30
10 39
30 39
42 33
59 42
39 0
15 24
40 15
45 35
24 37
48 28
46 2
10 19
46 39
5 0

23 »
μ· μ.
π. μ.

Η Λ Ι Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Ο Ν

Μ ΜΕΣΟΣ ΧΓΟΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜV. ¡2

ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΧ/ΛΕΩΣ Μ Ε Γ Ε θ  Ο £

Ανατολ Δύσις Ά νχ -ο λ Δύσις Ή μ . | Νυχτός

ώρ.λεπ. ώρ.λεπ. ώρ.λεπ. ώρ.λεπ. ωρ. λεπ- ωρ. / επ 
I 1/13 7 17 5 2 7 26 4 54 9 Ι  δ 14 ί 5

’Ιανουάριος 11/23 7 12 5 12 7 22 5 3 10 — 14
4521/2 7 7 5 22 7 13 5 16 10 51 13

; 1/13 6 δ4 5 3ο 7 1 5 30 10 41 13 19
Φεβρουάρ. 11/23 6 41 5 46 6 46 5 42 11 5 12 55

21/2 6 28 5 56 6 30 5 54 11 ■28 12 32
1/13 6 17 0 4 6 18 6 9 11 47 12 13

Μάρτιος 11/23 6 1 6 13 6 2 6 13 12 12 11 48
21/2 ο 46 6 23 5 45 6 24 11 37 11 23

1/13 5 29 6 32 5 27 6 35 13 3 10 £ 7  •) /
’Απρίλιο; 11/23 5 1δ 6 42 5 42 6 45 13 27 10 33

21/2 δ 3 6 51 4 59 6 56 13 48 10 13
1/13 4 53 7 0 4 48 7 6 14 7 9 53

Μάιος 11/23 4 4 δ 7 8 4 35 7 15 14 25 9 37
21/2 4 40 7 15 4 32 7 24 14 35 9 2-4

1/13 4 38 7 21 4 28 1 31 14 43 9 17
’Ιούνιος 11/23 4 40 7 24 4 29 7 35 14 44 9 16

21/2 4 43 7 24 4 33 / 34 14 41 9 19
1/13 4 19 7 21 4 41 7 30 14 32 9 23

’Ιούλιος | 11/23 4 57 ./ 16 4 49 1 23 14 19 9 41
21/2 5 5 •Ύ 6 4 57 7 13 14 1 9 59

1 1/13 5 14 6 54 5 9 7 0 13 40 10 20
Αύγουστος ,11/23 5 23 6 41 5 18 6 45 13 18 10 42

21/2 5 32 6 27 5 28 6 31 12 55 11 5
1 1/13 5 41 6 10 5 39 6 12 12 29 11 31

Σεπτέμβρ. 1 11/23 δ 50 5 54 5 49 5 55 12 4 11 56
( 21/2 δ 59 5 39 5 59 5 38 11 40 12 20

1/13 (5 8 5 24 6 10 5 22 11 16 12 II
Ό κτώβρ. 11/23

21/2
6 18 5 40 6 21 5 7 10 52 13 8
0 27 4 59 6 33 4 53 10 32 13 2*

1/13 6 41 4 47 6 47 4 41 10 6 13 54
Νοέμβριος 11/23 6 51 4 42 6 58 4 34 1 51 14 9

21/2 / 1 4 39 γ 8 4 31 9 58 14 22
1 1/13 7 9 4 40 7 17 4 31 9 31 14 29

Δεχέμβρ. 11/23 7 15 4 43 7 24 4 34 9 21 14 32
< 21/2 7 18 4 49 7 27 4 42 9 31 14 29



Σ Ε Λ Η Ν Η Σ  Φ Α Σ Ε Ι Σ

ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Σ  

Ν· Π· 'Η μ .
16 4 Κυρ. ΤελευταΓον 4"ν 
24 12 Δευ. Νέα Σελήνη.

1 20 Τρί. Πρώτον 4ον.
8 27 Τρί. Πανσέληνος.

Φ Ε Β ΡΟ Υ Α ΡΙΟ Σ  
Ν· π· Ή μ.

15 3 Τρι. ΤελευταΓον 4,ν 
22 10 Τρί. Νέα Σελήνη.

3 19 Πεμ. Πρώτον 4’>γ·
9 25 Τετ. Πανσέληνος.

Μ Α Ρ Τ ΙΟ Σ Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Σ

¡5  3 Τρί. ΤελευταΓον 4™· 
24 12 Πέμ. Νέα Σελήνη.

1 20 Παρ. Πρώτον 4° ·
/ 26 Πέμ. Πανσέληνος.

15 3 Παρ. ΤελευταΓον 4"- 
23 11 Σάβ. Νέα Σελήνη.
30 18 Σάβ. Πρώτον 4”

2 25 Σάβ. Πανσέληνος.

Μ Α ΙΟ Σ
ΙΟ Υ Ν ΙΟ Σ

14 2 Σαβ. ΤελευταΓον 40ν* 
22 10 Κυρ. Νέα Σελήνη.
30 18 Δευ. Πρώτον 4’>ν.

5 24 Κυρ. Πανσέληνος.

13 1 Δευ. ΤελευταΓον 40ν* 
21 9 Τρί. Νέα Σελήνε.
28 16 Τρι. Πρώτον 4 “

5 23 Τρί. Πανσέληνος.

ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ :

13 1 Τετ. ΤελευταΓον 4,ν· 
20 8 Τετ. Νέα Σελήνη.
2/ 15 Τετ. Πρώτον 40ν 
3 22 Τετ. Πανσέληνος.*)

19 7 Παρ. Νέα Σελήνη.
25 13 Πέμ. Πρώτον 4 ,ν*
2 21 Παρ. Πανσέληνος.

10 29 Σαβ. ΤελευταΓον 4Λν·

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ Ο Κ Τ Ο ΒΡΙΟ Σ

17 5 Σάβ. Νέα Σελήνη. 
24 12 Σαβ. Πρώτον 4°ν·

2 ¿0 Κυρ. Πανσέληνος.
10 28 Δευ. ΤελευταΓον 40ν'

16 4 Κυρ. Νέα Σελήνη. 
23 11 Κυρ. Πρώτον 4ην·
31 19 Δευ. Πανσέληνος.
8 27 Τρί. ΤελευταΓον 40ν·

Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ Δ Ε Κ Ε Μ Β ΡΙΟ Σ

15 3 Τρί. Νέα Σελήνη.
22 10 Τρί. Πρώτον 40ν·
30 18 Τετ. Πανσέληνος.
8 26 Πέμ. ΤελευταΓον 40ν

Τη 31η Ιο υ λ ίο υ  συ;χητ:τ£ΐ τύ τελ 
τήν 19(7 Αύγουστου.

14 2 Τετ. Νέα Σελήνη.
22 10 Πέμ. Πρώτον 4°ν- 
30 18 Παρ. Πανσέληνος.

6 25 Παρ. ΤελευταΓον 45ν·
ντκ ϊο ν  τ , τ  açtov , μ ,» ’ ϊ  ή \,·» Ι ,λή νη
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Ο ΝΕΟΣ ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Α '.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ψ ηφ ισάμ ετο ι ϋμηψώτως μ ε τ ά  της ΒοιΛής 

άπ εφ ασ ίσ αμ εκ  κα ι ό ια τ ά σ σ ο μ ε ν :
“Αρθρ. 1 . Έπ\ τών συμβολαίων χαι των έγγράρων των χατονομαζο- 

μίνων εν ταΓς σχετιχαΓς διατάξεσι των νόμων ττερ: χαρτοσήμου, τό τέλος 
της αξίας επιβάλλεται χατα τον επόμενον πίναχα.

Ε Π Ι
Ε Π Ι Α Ξ Ι Α  — 

ιιέχ.δρ. 10 λε. 10
100 · 5
200 8ρ. 1
400 * 2
600 » 3
800 » 4

1,000 · 5
1,200 · 6
1,400 » 7
1,600 · 8
1,800 » 9
2,000

* 2,400 " 12 » χυ ,υ νυ  «
Έ π ι ποσών δε ΰπερβαινόντων τας δραχμάς 200,000 τό έγγρατον συν-

τάβσεται έπι χαρτοσήμου δραχμών χιλίων.
"Αρθρ. 2 . Πλήν των έν τω ανωτέρω άρθρω σημειουμένων τελών ύπό-

Ε Π Ι Α Ξ Ι Α  

μέχ.δρ. 2,800
V

δρ. 14
I 3,200 • 16

3,600 » 18
4,000 1) 20
5,000 )> 25
6,000 )) 30 ι
7,000 » 35
8,000 It 40
9,000 » 45

. 10,000 • 50
» 15,000 » 75
» 20,000 » 100
» 25,000 » 125

μέχ.δρ.
Λ Ξ Ι Α Ξ

30.000 δρ.
40.000 ·
50.000 ·
60.000 »
70.000 »
80.000 » 
90,000 »

100,000  » 
120,000  »
140.000 .
160.000 * 
180,000 » 
200.000

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1,000

’Ά ρθρ . 2 . Πλήν τών εν τω ανωτερι 
χεινται εις πρόσθετα τέλη τα έξης ποσά- 

τα ανω τών δραχμών 10.000  μέ;10,000
3 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0  

100,000 
2 0 0 ,0 0 0

μεχρ1 3 0 .0 0 0  πρός
5 0 .0 0 0  · 

1 0 0 ,0 0 0  ■ 

2 0 0 ,0 0 0  »

V* '/ο 
*/.. ·/, 
V. '/ο

·/„
'/ο« · ζ υ υ , υ υ υ  -  »· . «

τα πρόσθετα ταΰτα τέλη καταβάλλονται εις τό Δημόσιον ταμεΓον ύπό τους 
όρους του άρθρου 2 § β' του ΤΠ Ν ' νόμου του 1873.

*Αρ6ρ. 3 . Έ π ι των εμπορικών εγγράφων τό τέλος του χαρτοσήμου
διαβαθμίζεται ως έπετα ι:

Η·εΧ
Ε Π Ι Α Ξ Ι Α Σ

δρ. 500 λεπ. 50
1.000 δρ. 1
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000 
7,000

2
3
4
5
6 
7

Ε Π Ι Α Ξ Ι Α Σ  

μέχ.δρ. 8,000 δρ 
9,000 

10,000 
12,000
14.000
16.000 
18,000 
20,000

8
9

10
12
14
16
18
20

Ε Π Ι Α Ξ Ι Α Σ

μέχ. δρ. 30,000 δρ. 30

έπέχ. τών

50,000
100,000
200,000
300.000
400.000
400.000

50
100
200
300
400
500
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Α Τ Μ Ο Π Λ Ο Ι Α  

Δ Ρ Ο Μ Ο  Α Ο Γ Ι Ο Ν

-Α  Τ Μ Ο Π λ Ο Ι Α

Πανελλήνιον χωρητ. τόν. 354 Ίόνιον’ Τ Ί  IΕπτάνησο; 
Βυζάντιον 
'Ομόνοια 
Καρτερία 
Έρμούπουλι;

631 'Ιρις 
613 ’Ελπίς 
565 Πηνειός 
565 Χίος 
780 Τ δρα

χωρητ. τόν. 380 
» 748
• 956
. 778
» 923
» 400

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α Γ .
ΚΥΡΙΑΚΗΝ Μεσημ. Σιδηροδρομικώε μέχρι Κορίνθου*) καί έκ 

Κορίνθου δι’ Ιτέαν, Γαλαέείδιον, ΑΓγιον, Ναύπακτον καί 
Πάτραε.

ΚΥΡΙΑΚΗΝ ώρα 8 . μ. μ. Διά Λαύριον, Άλιβέριον, Χαλκίδα,
Λίμνην, Άταλάντην, Αιδηψόν, Στυλίδα, Ώρεούε, Μυζέ-
λην, ’Αλμυρόν, Βώλον, Σκίαθον, Σκόπελον, Τσιάγεζι, καί 
Θεσσαλονίκην.

ΚΥΡΙΑΚΗΝ ώρα η· Μ· ρ· Διά Σύρον, Πάρον, Νάίον. Ίον, 
Θήραν καί ’Αμοργόν.

ΔΕΥΤΕΡΑΝ Μεσημ. Σιδηροδρομ. μέχρι Κορίνθου. ΈκΚορίνθου 
διά Πάτραε, Μεσολόγγιον, ’Αστακόν, Μύτικα, Ζαόέρδαν 
Άλέέανδρον, ’Ιθάκην, Λευκάδα, Πρέοεέαν, Σαλαώραν, Βό
νιτσαν, Μενίδιον, Καρβασαράν, Σαγιάδα, Πάργαν, Κέρκυ
ραν, Ά γίουε Σαράντα, Αυλώνα, Δυρράχιον, Μέδουα' καί 
Άντίόαρι.

') Γνωστόν δτι συνεπεΐα συμβάσεως τής Ε τα ιρ ίας μετά του Σιδηρο
δρόμου ’Αττικής, τά εισιτήρια έκδίδονται μικτά. ί

ΤΡΙΤΗΝ ώρα ίο π. μ. Διά Γύθειον, Καλάμαε, Πύλον, Κυπα
ρισσίαν, Μάραθον, Κατάκωλον, Ζάκυνθον, Κυλλήνην Με- 
σολάγγιον, Πάτραε καί Κόρυνθον.

ΤΕΤΑΡΤΗΝ ι μ. μ. Διά Σιδηροδρομ. μέχρι Κορίνθου καί έ- 
κεϊθεν διά Πάτραε, Κέρκυραν καί Βρινδήσιον.

ΤΡΙΤΗΝ ώρα 9 μ. μ. Διά Σύρον, "Ανδρον, καί κατά δεκατε- 
τραήμερον Κάρυστον, Κύμην καί Σκόρον.

ΤΕΤΑΡΤΗΝ ώρα 6. π. μ. Διά Σιδηροδρόμου μέχρι Κορίνθου 
καί έκείθεν διά τήν κάθοδον γραμμήε Πελοπόννησου.

ΤΕΤΑΡΤΗΝ ώρα η. π. μ. Δ ι’ Α ίγιναν, Μέθανα, Πόρον, "Υ
δραν, Σπέτσαε, Χέλιον, Ά στροε καί Ναύπλιον.

ΤΕΤΑΡΤΗΝ ώρα η. μ. μ. Διά Χαλκίδα (καί κατά τό θέροε είε 
Αίδηψόν Στυλίδα) καί Βώλον.

ΠΕΜΠΤΗΝ ώρα 8 . π. μ. Διά Λαύριον, Κέαν, Κύθνον καί 
Σύρον.

ΠΕΜΠΤΗΝ ώρα ι.  μ. μ. Σιδηροδρομικώε μέχρι Κορίνθου καί 
έκ Κορίνθου δΓ ΑΓγιον, Πάτραε, Μεσολλόγγιον, Κυλλήνην, 
Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν. Παόούε καί Κέρκυραν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 9 · μ· Ι1- Διά Σύρον, Τήνον, Μύκιυνον, Σέρι
φον, Σίφνον, Μήλον, Χανία, 'Ηράκλειον καί Ρέθυμνον.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ώρα 6 . π. μ. Διά Σιδηροδρ. μέχρι Κορίνθου καί 
έκείθεν δΓ Αϊγιον, Πάτραε, Μεσολόγγιον, Κυλλήνην, Ζά
κυνθον,. Κατάκωλον, Μάραθον, Κυπαρισσίαν, Πύλον, Κα
λάμαε, Γύθειον, καί Πειραιά.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ώρα φ π. μ. ΔΓ Αίγιναν, Μέθανα, Πόρον, “Υ
δραν, Σπέτσαε. Χέλιον, Ναύπλιον, Λεωνίδιον, Κυπαρίσ- 
σιον, Μονειιβασίαν, Κύθηρα, Γύθειον, Λιμένιον, Καλάμαε, 
Νησίον, Κορώνην, Πύλον, Μάραθον,’Αγίαν Κυριακήν, Κυ
παρισσίαν, Κατάκωλον, Ζάκυνθον, Κυλλήνην. Μεσολόγγιον, 
Πάτραε, Ναύπακτον, ΑΓγιον, Βιτρινίτσαν, Γαλαέείδιον, ’Ι
τέαν, καί Κόρινθον.
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Γ ραμμή 'Α καρνα ν ία ς  κ α ί Ά μβραχ ιχοϋ  (Ε β δ ο μ α δ ια ία ) .  

ΑΝΟΔΟΣ
ΑΠΟΠΛΟΥΣ

Ά πό  Κόρινθον Δευτ. 8 . μ.μ. 
» Πάτραε Τρίτ. 6 . π.μ. 
» Μεσολόγ. » 8.1 /2 »

’Αστακόν » 1/2μ.μ.
Μύτικα » 2.1 »
Ζαβέρδαν » 3.1/ 2 »
Άλέϊανδρον β 5. »
Ιθάκην » Μέσον.
Λευκάδα Τετάρ.6 . ιτ.μ. 
Πρέβεζαν · » 7 ·ν 2 »
Σαλαώραν » 9· »
Βόνιτσαν » ίο . » 
Μενίδιον » ^/ μ̂.μ.

ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ

Βίε Πάτραε Τρ(.
» Μεσολόγ. »
» ’Αστακόν »
» Μύτικα »
» Ζοβέρδαν »
» Άλέόανδρ. β
β ’Ιθάκην β
β Λευκάδα Τετάρ. 5 . ττ.ιι. 

Πρέβεζαν*)

*/4 μ·μ·
2. y
3.ΐ/ 4 β 
4·ΐ/ 2 »

Σαλαώραν
Βόνιτσαν
Μενίδιον
Καρβασαρ.

ΚΑΘΟΔΟΣ
Ά πό  Κσρβασαρ. Σάβ. 3. π.μ. | Είε Μενίδιον Σάβ. 

» Μενίδιον 
β Βόνιτσαν 
» Σαλαώραν 
» Πρέβεζαν 
» Λευκάδα 
β  ’Ιθάκην 
β Ά/έέανδρ.
» Ζαβέρδαν 
« Μύτικα 
> ’Αστακόν 
β  Μεσολόγ. 
β Πάτραε

6 .
β 7-3Α »
» 8.3/4 ))'
» jo . »
β ι ■.*/* “
» .̂1/2μ.μ

Κυρ. 6.1/2π·μ
ο 7·3Α »

9· »10.3/, β
3. μ.μ

10 . a

Βόνι τσαν 
Σαλαώραν >, 
Πρέβεζαν » 
Λευκάδα β 
’Ιθάκην ν 
Άλέέανδρ. β 
Ζαβέρδαν Κυρι. 
Μύτικα » 
’Αστακόν β 
Μεσολόγ. β 
Πάτραε » 
Κόρινθον Δευτ.

8 .ΐ/ 2 β
9·3/ 4 »

11 -Va »
2 . μ.μ.

•f ν 2π.μ.
7 Va "
8.ΐ/2 β

9·3Α "
II. Β
Ί·1/; μ'μ- 
7-Va »

t i f c r
Ι ° .1 / 2  Β

2 .1/2 μ.μ.
5. »
6 .  tt. u .

*) Σ υνάντησις με το χα ι απλεϋσαν μετά μεσημβρίαν της προηγούμενης 
ημέρας εις Πρέβεζαν άτμόπλοιον της καθόδου της γραμμής ’Ηπείρου κα ι 
’Α λβανίας χα ΐ άποπλέον έχ .ϊθεν την ιδ ίαν ημέραν, Τετάρτην, πρός έχτέλε- 
σ ιν της ανόδου τής αυτής γραμμής.

*
··

Γ' .
Γ ραμμή  ’Η πείρου κα ί ' Α .Ιβανίας ('Ε βδομ α δ ια ία ) .

ΑΝΟΔΟΣ
ΑΠΟΠΛΟΥΣ

Ά πό Πρέβεζαν Τετ.
β Λευκάδα Πέμ.
β Πάργαν »
» Σαγιάδαν »
« Κέρκυραν »
β Ά γ .Σ α ρ ά ν .»
β Αύλώνα Παρ.
β Δυρράχιον Σάβ.
β Μέδουαν »

3. μ.μ
ι .1/2.πμ.
6 . 8

ίο.
2 .

5.
8 .

I .
7 ·1

μ.μ.
»

π.μ
y

/a »

ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ

Είε Λευκάδα Τετ. 
β Πάργαν Πέμ. 
β Σαγιάδαν β 
β Κέρκυραν') β 
β Άγ.Σαράντ.Β
β Αύλώνα Παρ. 
β Δυρράχιον » 
β Μέδουαν Σάβ. 
» ΆντΙβαριν »

4. μ.μ- 
6.1,'2π.μ.
9-Vg »

n.i/a Β 
4- μ·μ·
1 . π.μ.
3. μ.μ. 
5.1/2π.μ· 
Μεσημβ.

ΚΑΘΟΔΟΣ

Ά πό Άντίοαριν Κυρ. 
» Μέδουαν β
β Δυρράχιο/ β
β Αύ/,ώνα Δευτ. 
β Ά γ.Σ αράν. » 

Κέρκυραν Τρί. 
β 1 Σαγιάδαν »
β Πάργαν β
β Λευκάδα β

ί>.1/2π μ. 
ι ι . 1/2 β 
ίο . μ.μ. 
6 .!/2π.μ. 
3. μ.μ. 
χ  π.μ.
6 . β
ίο. β
2 1/,μ.μ.

Είε Μέδουαν Κυρ. ίο. π.μ· 
β Δυρράχιον β ΡΉ-
β Αύλώνα Δευ. Ο. π.μ.
β Άγ.Σαράν. » 2 .1/2μ·μ·
β Κέρκυραν“ ) β 5. β
» Σαγιάδαν Τρί. 5.1/2π.μ.
β Πάργαν β 9-V2 "
β Λευκάδα β 2 . μ·μ.
β Πρέβεζαν'**) » 3.1 / 2 β

Γ ραμμή  Λ αυρ ίου  Ε βδομ αδ ια ία  (υπ οχρ εω τ ικ ή ). 
ΑΝΟΔΟΣ

ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ
Ά πό  Σύρον Παρ. 6 . π.μ. | Είε Λαύριον Παρ. 1/® μ.μ.

')  Συνάντησις έν Κέρκυρα μέ τί> χαταπλέον έχ Κόρινθόν χα’ι Πατρων
άτμόπλοιον τής γραμμής Βρενδησίου.

■') Συνάντησις μέ τό άποπλέον έχ Κερχύρας άτμόπλοιον τής καθόδου
τής γραμμής Επτάνησου.

“ *) Συνάντησις μέ τό άναχωροϋν την πρωίαν τής επομένης ημέρας έχ 
- . - Βόνιτσαν. Μενίδιον χα'ι Καιβασαράν.



ΚΑΘΟΔΟΣ
Ά πό  Λαύριον Παρ. iA/j Η·Η·Ι Ele Σύρον*) Παρ. η. μ.μ.

(Γ ραμμή  Λ αυρίου 'Ε βδομαδ ια ία  εμμεσος α υ τοπροα ίρ ετο ς ). 
ΑΝΟΔΟΣ

Άπό> Σύρον Τετ. η. π.μ. Ele Γαύριον Τετ. io.Vgn.p.
» Γαύριον » II . ι> » Κάρυστον » ι.Ι/^μ-μ.
» Κάρυστον » a. μ.μ. » Λαύριον ’*) ν 5.1/ 2 »

ΚΑΘΟΔΟΣ
’Από Λαύριον Πέμ. 8. π.μ. Ele Κάρυστον Πέμ. 11 Υ/ 2 ττ.μ.

» Κάρυστον » μεσημβ. » Γαύριον ι> αΑ/2 μ.μ.
» Γαύριον » 3. μ.μ. » Σύρον") » δ.1/* 9

' Λ φίζεις ε ις  Λαύριο*·.
ΚΥΡΙΑΚΗ Ν  9· */2 μ- μ· Εκ Πειραιώε
ΔΕΥΤΕΡΑΝ 3. » » Σύρου, Κύθνου, καί Κέαε

» o. V» “ 9 τ°ϋ Εύβοΐκού
ΤΕΤΑΡΤΗΝ g. 1/2 -> ι> Πειραιίο

» 5. 1/β 9 9 ΓαυρΙου, Καρύστου, καί ΣύρουΠΕΜΠΤΗΝ ι ι .  V , π. μ. » Πείρα,¿ve
ΠΑΡΑΣΚΕΥ. ΐ/ 2 μ· μ- · Σύρου κατ’ εύθεΐαν
Σ Α Β Β Α ! ΟΝ 2. */2 * 9 Βώλου, Στυλίδοε καί Χαλκίδοε

Α υαχοιρήοεις έχ Λ αυρίου.
ΚΥΡΙΑΚΗΝ ίο. μ. μ. ΔΓ Εύβοϊκόν καί Θεσσαλονίκην 
ΔΕΥΤΕΡΑΝ 3. >/4 » » Πειραιά

ΤΕΤΑΡΤΗΝ 9_ 3/ 4 „ „ Χαλκίδα, Στυλιδα καί Βυυλον
ΠΕΜΠΤΗΝ 8. π. μ. ο Κάρυστον, Γαύριον καί Σύρον

» ι ι .  3/ 4 y » Κέαν. Κύθνον Σύρον
ΠΑΡΑΣΚΕΥ. ι .  V2 μ. μ· » Σύρον κατ’ εύθεΤαν ΣΑΒΒΑΤΟΝ 2 . 3/4 Λ .> Πειραιά.

' )  Συνάντησις με τό άποπ'/έον τήν πρωίαν της επομένης ατμόπλοιον 
δ ια Σέριφον, Σίφνον, Μήλον χα'ι Κρήτην.

" )  Σ υνάντησ ι; μέ το διερχόμενον την αυτήν εσπέραν έχ Λαυρίου χαί 
διά την γραμμήν Βώλου απερχόμενον ατμόπλοιον. ^

■■■) Σ υνάντησις μέ τό αναχωρούν τήν αυτήν εσπέραν δια την γραμμήν Πελοποννήσου ατμόπλοιον.

Ν Α Γ Λ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν  Ε Π Ι Β Α Τ Ω Ν

Γραμ μή  καθόδου  ΙΙελοποννήσου t ic  Κόρινθον.

Μεταξύ II ε ι ο α ι ώ ς καί

Αΐγίνης, Δρ. 5 ,40 . 3 ,60 . 2, 30. *)  Πόρου 6 ,30 . 4 ,50 . 2, 
70 . 'Ύδρας 7 ,20 . 5 ,40 . 3 ,20 . Σπετσών 9,50. 7 ,20 . 4 ,10 . 
Χελίου 10,80. 8 ,1 0 . 4 ,50 . Ναυπλίου 15 ,30 . 10,80. 6 ,30 . 
Άστρους 17 ,10 . 12,60. 7 , 20 .  Μύλων 15 ,30 . 10,80. 6 ,3 0 . 
Λεωνιδιου 19,80. 14,40.  8 ,10 . Κυπαρισσιού 19 ,80 . 14,40- 
8 ,1 0 - Μονεμδασίας 24 ,30 . 18 . 9 ,90 . Κυθήρων 2 7 . 19 ,80 .
10,80. Γυθείου 2 8 ,8 0 . 2 1 ,6 0 . 11,70. Λιμενίου 3 2 , 4 0 . 2 4 ,  
30. 13,50. Καλαμών 35 ,10 . 26,10 14,40. Νησίου 3 6 - 2 7
14,90. Κορώνης 36 ,90 . 27,90 15,30. Πύλου 3 9 ,6 0 . 2 9 ,7 0 .
16,20. Μαράθου 40 ,50 . 30 ,60 . 16,70. Α γία ς Κυριακής 42, 
3 0 . 31 ,50 . 17,10. Κυπαρισσίας 4 3 ,2 0 . 32 ,40 . 17,60. Κα- 
τακώλου 44 , 10 .  33,20 . 18. Ζακύνθου 46 ,80 . 34 ,20 . 18,90. 
Κυλλήνης 48 ,60 . 3 6 . 19,80. Μεσολογγίου 5 1 , 3 0 . 3 7  8 0 .
20,70. ΙΙατρών 5 4 . 3 9 ,6 0 . 21,60.

Γραμμή Ε ύβο ϊκοΰ, Παγασητικο\> χ α ΐ β ερ μ α ϊκ ο ΰ  κόλπου.

Μεταξύ Π ε ι ρ α ι ώ ς  και
Λαυρίου 6 ,30 . 4 ,50 . 2 ,70 . Άλιβερίου 15,30- 10 ,80 . 6,30. 

Χαλκίδος 17 ,10 . 12 ,60 . 7 ,20 . Λίμνης 19,80. 14,40. 8 ,10 . 
’Αταλάντης 21 ,60 . 16,20. 9 ,00 . Αΐδηώού 23 ,40 . 18. 9 .9 0 . 
Στυλίδος 26 ,10 . 19 ,80 . 10,80. Ώοεών 2 8 ,8 0 . 21 ,60 . 11, 
70 . Μιύέλης 30 ,60 . 23 ,40 . 1 2 ,6 0 .‘ ’Αλμυρού 3 2 . 24,30 13, 
10. Βώλου 32 ,40 . 24 ,30 . 13,50. Σκιάθου 36 ,90 . 2 7 .9 0 .
15,30. Σκοπέλου 39,60 29 .7 0 . 16,20. Τσάγιεζι 47 ,40 . 35, 
3 0 . 19,50. Θεσσαλονίκης 6 0 . 44 . 2 3 .

*) Ό  πρώτος αριθμός δηλοΓ τον ναύλον τής Α' θέσεως χαι οί έπόμενοι 
τον τής Β' χαι Γ '. Εις τούς ναύλους προ;τίθεται επι πλέον α) δεκά)επτον 
δικαίωμα εγγραφής και β) ό φόρος τού δημςσίου τρός 5 0)0· τα έκατοατά 
)αμβάνοντα: ώς μονάς.

ΚΩΝ. Φ· ΣΚΟΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 3



Γ ραμμή Λ α υρ ίο υ —ϊύ ρ ο υ .

Μϊταξύ Λ  α υ ρ ί o u καί
Γαυρίσυ 8 . 5 ,50 . 3 ,5 0 . Καρύστου 6 ,50 . 4 ,5 0 . 2 ,75 . Σύ

ρου 12. 8 . 4,50.

Γραμμή Κ υκλάδω ν νήσω ν κ α ί Κρήτης.

Μεταξύ Π ε ι ρ α ι ώς  καί

Κέας 8 ,10 . 5 ,30 . 3 ,6 0 . Κύθνου 10 ,80 . 8 ,10 . 4 ,50 . Σύ
ρου 1 3 ,50 . 9 ,9 0 . 5 ,4 0 . Τήνου 15 ,30 . 11,70. 6 ,30 . "Αν
δρου 17 ,10 . 13 ,50 . 7 ,2 0 . Πάρου 17 ,10 . 13 ,1 0 . 7 ,20 . Νά
ξου 18 ,90 . 14, 40.  8 ,10 . "Ιου 2 0 ,7 0 . 16 ,20 . 9 .  Θήοας 23, 
4 0 . 1 8 . 9 , 9 0 .  Άμοργοϋ 25 ,20 . 18 ,90 . 10,80. Σερίοου 17, 
10. 12,60. 7 ,20 . Σίφνου 19,80. 14, 40.  8 ,1 0 . Μήλου 21,60.
1 6 ,20 . 9 . Μυκώνου 16 ,2 0 . 12,60. 6 ,80 . Σκύρου 23 ,40 .
16 ,70 . 9 ,90 . Κύμης 19,80. 14 . 8 ,60 . Καρύστου 12,60. 9 .  
6 . Ρέθυμνου 33 ,30 . 24 ,30 . 12,60. 'Ηρακλείου 3 4 ,4 0 . 2 5 .
13.50. Χανίων 3 4 . 2 5 . 13,50.

Γ ραμμή Έ π τα ννήσο υ κ α ί Β ρινδησίου.
Μεταξύ Κ ο ρ ί ν θ ο υ καί

Ζακύνθου 28 ,80 . 21 ,60 . 11 ,70 . Κεφαλληνίας 35,10 . 26, 
10. 14 ,4 0 . Παξών 49 ,50 . 3 6 . 19 ,80 . Κερκύρας 55,80. 40, 
5 0 . 22 ,50 . Βρινδησίου 82 ,80 . 5 9 ,4 0 . 30 .60 .

Γ ραμμή Κ ορ ινθ ιακού  κόλπου, καθόδου ΙΙελοποννήσου, 
Ά μ β ρ α κ ικ ο δ , ’Α λβ αν ία ς

Μεταξύ Κ ο ρ ί ν θ ο υ καί

Ιτέας 9. 7,20. 4,10. Γαλαξειδίου 10,80, 8,10. 4,50 Βιτρι- 
νίτσης 13,50. 9 ,90 . 5 ,40 . Αίγιου 1 5 ,3 0 .1 0 ,8 0 .6 ,3 0 . Ναύ
πακτού 17 ,10 . 13,50. 7,20. Πατρών 19,80. 14,40· 8 ,10 . Με
σολογγίου 21,60. 16,20. 9. Κυλλήνης 25,20. 18,90. 10,40. 
Κατακώλου 30,60 23 ,40 . 12,60. Κυπαρισσίας, 3 2 ,4 0 . 24 ,30 .
13 .50 . Άσταχοΰ 2 8 ,8 0 . 21 ,60 . 11,70. Μυτίκων 30 ,60 . 23 , 
40. 12,60. Ζαδέρϊας 32,40. 24,30. 13,50. Αευκάδος 35,10. 
26,10 14,40. ’Ιθάκης 30,60 23,40. 12,60. Πρεβέζης 35 ,10 . 
27. 14,40. Σαλαύρας 36,50. 27,60. 15,10. Βσνίτσης 38,30. 29,

40. 16 Μενιδίου 4 1 . 31 ,2 0 . 16,90. Καρβασσαρά 43,70. 33.
17 ,80 . Άντιβάρεως 6 4 . 48. 28. Μεδούης 61. 46. 27. Δυρρα
χίου 5 9 . 44. 26 Αύλώνος 55. 42. 24. Α γίων Σαράντα 51.
3 9 . 22. Σαγιάδας 47. 35. 20. Πάργας 4 3 . 33. 18,50.*)

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Σ  Α Τ Μ Ο Π Λ Ο Ι Α

(ΊδρυθεΙσα τον Αύγουστον τού 1883, δι’ αρχικού μετοχικού χεραλαίου 
δρ. 5,000,000, έξ ών έκαλύφθησαν 2,000,000 προς δρ. 200 έχά-
στην μετοχήν.]

Α ΤΜ Ο Π Λ Ο ΙΑ

«Ά θήνα ι» χωρητ. τόννων 1200 «"Ηπειρος» χωρητ. τόννων 500
• Θεσσαλία» » » 600 «Άργολίς» » » 400
»Μακεδονία· » » 500 «Πάρος» » · 400

λ :
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ

Ά να χ ο ιρ ή σε ις  έκ Π ειραιώς 

Αευτέρα 7. μ. μ, — Διά Λαύριον, Άλιβέριον, Χαλκίδα, Αίίηψόν (κα
τά τό θέρος) Στυλίδα καί Βώλον.

Τετάρτη 8. μ. μ. — Διά Γύθειον, Καλάμας, Πύλον, Μάραθον, Α γίαν  
Κυριακήν (κατά το θέρος) Κυπαρισσίαν, Κατάκωλον, Ζάκυνθον, 
Κυλλήνην (κατά το θέρος), Μεσολόγγιον, ΓΙάτρας, Ναύπακτον, 
Α ίγ ιον, Γαλαςείδιον, ’Ιτέαν καί Κόρινθον.

Πέμπτη 7. μ. μ. — Διά Λαύριον, Άλιβέριον, Χαλκίδα, Λίμνην, Ά·$ 
ταλάντην, Αιδηψόν (κατά το θέρος). Στυλίδα. Ώρεούς, 'Αλμυρόν 
καί Βώλον.

Σάδβατον 8. μ. μ . —  Διά Σύρον
’Α ναχω ρήσεις έκ Κ ορίνθου  

Κ υρ ια κή  μεσημβρίαν Διά Πάτρας, * 4

’ ) Έκτος των ανωθι πλοίων ή Ε τα ιρ ία  ήγόρασεν εσχάτως παρά του δη
μοσίου τά ατμόπλοια Μ νκ άΛ η  καί Σ φ α κ τ η ρ ί α ,  οΰτω δέ θέλει επεκτείνει 
τους εξωτερικούς αυτής πλόας.
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Α ιυτίρα  μεσημ. Διά ’Ιτέαν, Γσλαςείδιον, Αίγιον, Ναύπακτον, Πά- 
τρσς, Μεσολόγγιον, Ζάκυνθον, Κατάκωλον, καί λοιπούς λιμένας 
καθόδου Πελοπόννησου.

Τρίτη μεσημ. Διά Πάτρας, Κυλλήνην, Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν καί 
Κέρκυραν (μετά συναντησεως ε’ις Πάτρας μετά του άτμοπλοίου 
καθόδου Πελοπόννησου).

ΙΙέμπτη μεσημ. Διά Πάτρας. Μεσολόγγιον, ’Αστακόν, Μύτικα, Ζα- 
οέρδαν (κατά το θέρος) ’Αλέξανδρον, Ιθάκην, Λευκάδα Πρέβε
ζαν, Σαλαώραν, Βόνιτσαν, Καρβασαραν καί Μενίδιον έκεΐθενδ’ εΐς 
Πρέβεζαν καί Κέρκυραν, όπόθ.ν το αύτο ατμδπλοιον επιστρέφει 
προσεγγίζον εις τούς ίδιους λιμένας.

Ή  μεταφορά των επιβατών ές ’Αθηνών καί Πειραιώς μεχρ1 
Κορίνθου καί τανάπαλιν ένεργεϊται διά τοΰ Σιδηροδρόμου Πει- 
ραιώς-Άθηνών-Πελοποννήσου—δυνάμει ιδιαιτέρα; συμδάσεως.

ΙΙαρά τοΤς Πρακτορείοις τή;'Εταιρίας έκδίδονται ειδικά εισι
τήρια ίσχύοντα διά τάς αμαξοστοιχίας καί τ’ ατμόπλοια,

Τοιαΰτα εισιτήρια δύνανται νά προμηθεύωνται οί έπιδάται καί 
παρά τοϊς σταθμοΤ; τοΰ Σιδηροδρόμου Πελοποννήσου έν Άθήναις 
καί ΙΙειραιεΐ.

β :

ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Έ * Πειραιώς

Λιά Σΰρον, 13,50. 9. 4,50. Γύθειον, 28,80. 21,60. 11;70· 
Καλάμας, 35,10. 26,10. 14,40. Πόλον, 39 ,60 . 29,70. 16,70. 
Μάροθον, 40,50. 30,60 . 16,70. Ά γ . Κυριακήν (κατά το θέρος)
43.20. 32,40. 17,20. Κυπαρισσίαν, 43,20. 32,40. 17,20. Κα- 
τάκωλον, 44,10. 33,30. 18.— Ζάκυνθον, 46,80. 34,20. 19.— 
Κυλλήνην (κατά το θέρος), 46,80. 34,20. 19.— Μεσολόγγιον,
51,30. 37,80. 20,70. Πάτρας, 54 .— 39,60. 21,60. Υαύριον
6.20. 4,50. 2,70. Άλιδέριον, 15,20. 10,70. 6,30. Χαλκίδα,
17,10. 12,60. /,20. Λίμνην. 19,80. 14,40. 8,10. Άταλάντην,
21 ,60 . 16,20. 9 — Αιδηψόν, (κατά τό θέρος) 23,40. 18.—
9 ,9 0 . Στυλίδα, 26 ,10 . 19,80. 10,80. Ώρεούς, 2 8 ,80 .21 ,60 .
11,70. Αλμυρόν, 30,60. 23,40. 12,60. Βώλον, 32 .40 . 24,30.
13,50.

Έ * Κυ ρίνθου
Λιά Πάτρας, 19,8(1. 14,70. 8,10. Ζάκυνθον. 25 ,20 . 18.—

9.90. Κεφαλληνίαν, 35,10. 26,10. 14,40. Κέρκυραν, 55,80
40.50. 22,60. ’Αστακόν, 28.80. 21,60. 11,70. Μύτικα, 28,80.
21.60. 11,70. Ζαδέρδαν ίκατά τό θέρος), 32,40. 24,30. 13,50. 
Ιθάκην, 30,60. 23,40. 12,60. Λευκάδα, 34,60. 26,40. 14,10. 
Πρέδεό'αν, 35 ,60 .27 ,40 . 14,60. Σαλαώραν, 37,69. 28,40. 15, 
60. Βόνιτσαν, 39,60- 30,40. 16,60. Μενίδιον 42,60. 32,40.
17.60. Ναύπακτον, 17,10. 13,80. 7,20. ΑΓγιον, 15,30. 11,25.
6,30. Γαλαςείδιον, 10,80. 8 ,10  4 .50. Κέαν, 9.— 7,20. 4,05. 
Μεσολόγγιον, 21.60. 16,20. 9 .— Κατάκωλον, 29,70. 23,40.
13.50. Κυπαρισσίαν, 32,40. 24,30. 14,40. Ά γ . Κυριακήν, 32,
40. 24,30 . 13,30. Μάραθον, 34 ,20 . 26,10. 14,40. Πόλον,
36.90. 28.—  16,20. Καλάμας, 40,50 . 31,50. 18.— Γύθειον, 
46.— 35,10. 19,80.*)

3 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ Δ. Π. ΓΟΥΔΗ

Α Τ Μ Ο Π Λ Ο Ι Α

Κρήτη νωρητ. τόνν. 224 1 Ναύπλιον νωρητ. τόνν. 224 
Ε λλάς - » 174 | Σπέτσαι . » 1 1 0

α :
ΔΡΟΙΪΙΟΛΟΓΙΟΝ

Γ ραρμήο  Έ βοϊκοϋ Κό.Ιπου.
Έ κ Π ε ι ρ α ι ώ ς :

Έκάστην Τρίτην, ώρ. 7 μ. μ. Διά Ααύριον, Άλιδέριον, Χ αλ- 1
κίδα, Λίμνην, Στυλίδα Βώλον.

Εκαστον Σάδβατον, ωρα 7 μ. μ. Διά τούς χύτου; /,ιμενας.

Π ερίπ.Ιου Π ε.ϊοπονγήσον. Α
Έκάστην Παρασκευήν, ώρα 7 τ:. μ. Έ κ  Πείραιώς·&ά **Ύ3ρά% «

*) Οί ανω ναύλοι δεν περιέχουσιν τδ 10)επτ·ν δικαίωμα της έγγραφης
ουδέ τδ δικαίωμα φδρου δημοσίου 5 0]().
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Σπέτσας, Λεωνίδαν, Γύθειον, Καλάμι*;, Κορώνην, Πόλον, Μά
ραθον, 'Αγίαν Κυριακήν, Κυπαρισσίαν, Κατάκωλον, Ζάκυνθον, 
Κυλλήνην, Μεσολόγγιον, Πάτρας, Αίγιον, Κόρινθον.

Γ ραμμής Ά ργ ο .Ι ικ ο ΐ Κ ό .ίπ ου  
Έ χ  Π ε ι ρ α ι ώ ς ,

Έχάστην Δευτέραν, Πέμπτην και Σάδδατον, ώρα 7  π. μ. δι’
Αίγιναν, Μέθανα, Πόρον, "Υδραν, Σπέτσας, Χέλιον, Αστρος, 
Ναύχλιον.

Έ κ  Ν α υ π λ ί ο υ ,

Έχάστην Κυριακήν, Τρίτην καί Παρασκευήν, ώρα 6  π. μ. διά
Αστρος, Χέλιον, Σπέτσας, "Υδραν, Πόρον, Μέθαινα, Αίγιναν, 

Π εί σαι*.

β :

ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Εκ Πειραιώς δι' Αίγιναν Δρ. 5,40. 3,60. ‘2,55. Λουτρά Μ ε
θάν.,>ν 6,30. 4 ,55 . 2 ,70 . Πόρον 6,30. 4,55. 5 ,70 . "Υδραν 7,20. 
5,40. 3,15. Σπέτσας 9,45. 7,20. 4 ,10 . Χέλιον 10,75. 8,10.
4,55. Ναόπλιον 15,25. 10,75. 6,30. Μόλους 17,10. 12,55.
7,20. Ά -τρος 18,15. 11,75. 6 ,70. Λαόριον 6,30. 4,55, 2,70. 
Άλιδέριον 15,25. 10,75, 6,30. Χαλκίδα 17,10. 12,55. 7,50. 
Λίμνην 19,75. 14.35. 8,10. Άταλάντην 21,55. 16,15, 8 ,95 . 
Λουτρά ΑίδηΦοΟ 23,35. 17.95. 9,85. Στυλίδα 26,05. 19,75. 
10,75. Ώρεους 28.70. 21 ,55 . 11,75. ’Αλμυρόν 31,85. 23,75.
13,05. Βώλον 35,30. 54,55. 13,45 Λεωνίδιον 15,25. 10,75.
6.30. Γΰθειον 28,70 51,55. 11,65. Καλάμας 35 ,0 5 .2 6 ,0 5 .
14,35. Μεσσήνην 36,80. 27,80. 14,50. Κορώνην 37,75. 28,50.
15.25. Πόλον 39,50. 59,60. 16,15. Μάραθον 40,40. 30 ,50 .
16.60. Α γίαν Κυριακήν 42,15. 31,35. 17. Κυπαρισσίαν 43.
32.25. 17,45. Κατάκωλον 44. 3 3 ,2 5 . 17,95. Ζάκυνθον 46,65 
34,15 18,85. Κυλλήνην 49,45. 35.90. 20,15. Μεσολόγγιον
51 .30 . 37,80, 20 ,70 . Πάτρας 53,80. 39,50. 21 ,55 . Αίγιον
56.60. 45,55. 22,85. Κόρινθον 68,20. 52,10. 28,70 .

Έ κ  Πειραιώς δ ι*  τοΰ  Ίαθμ οΰ  Κορίνθο-υ.

Δι’ Αίγιον 25 ,15 . 18,85. 8,95. Πάτρας, 60,65. 27 ,8 0 .1 0 ,7 5 . 
Μεσολόγγιον 3 1 ,5 0 . 24,30. 12 ,60 . Κυλλήνην 35 ,05 . 27,40. 
13,45. Ζάκυνθον 38 .60 .29 ,60 . 14,35. Κατάκωλον 41,40. 31,40.
15,25. Κυπαρισσίαν 42,40 . 31,90. 16,50. 'Αγίαν Κυριακήν
43,05. 32,25. 17,50. Μάραθον 45,15. 35,90. 17,10. Πυλον
46,55. 36,85. 18,(Γ>. Κορώνην 49,40. 39,20. 18,25. Μεσσήνην
50,35. 39,90. 18,80 Καλάμας 52 ,10 . 41 ,30 . 19,75. Γΰθειον
58,50. 46,35, 22 ,70 .

Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α  Τ Ε Λ Η

Α '. 'Ε σωτερικά (επ'ι 20 Αέζεων).

’Εξ ’Α θ η ν ώ ν  καί τ' άνάπαλιν:
Λιά Σύρον, Κέρκυραν, Τήνον, “Ανδρον, Κέαν, Κύθνον, ΙΙά- 

ρον, Νάξον, “Ιον, ’Αμοργόν, Θήραν, Μύκονον, Σέρι
φον, ΣΓφνον. Μήλον, Σαλαμίνα, "Άγιον Γεώργιον. Α ί
γιναν, Σκιάθον, Σκόπελον, Τρίκερι, Κύθηρα, Παξούς, Δρ. 1,90  

» Ζάκυνθον, ’Ιθάκην, Κεφαλληνίαν, "Υδραν. Σπέτσας. » 1,90
» τα λοιπά ηπειρωτικά μέρη................................... . » 1,10
» τοΰ σύρματος τής αγγλικής Εταιρίας προστίθεται

1 δρ. έπί πλέον.
Ά ν ά  10 λέξεις έπί πλέον προστίθεται τό ήμισυ τέλος.

Β ’ . Ε σωτερικά (κ α τά  Λέ(,ιγ).
Διά Γαλλίαν λ. 0,58..............Διά Βέλγιον..........λ. 1,61

β ’.Αγγλίαν  ι> 0,781/2 » 'Ελβετίαν . . . .  » 0,Γ>2 ί·

ΣΗΜ. Έπί έχάστω τηλεγραφήματι προστίθενται έράπαζ λεπ. 30. Αΐ 
πρόσθετοι 5 εικονικοί )ίξε ις  κατηργήθησαν. Αί όδοί άςωμοιώθησαν.
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Διά ’Ιταλίαν.......  » 0,43
» Αυστρίαν.....  a 0,48
- Ουγγαρίαν.. . » 0,48
» Γερμανίαν . . . .  « 0,57

Ισπανίαν..... » 0,661/2
Ρωσσίαν 
Δχνιμαρχίαν . . »
Σουηδίαν  »
Νορβηγίαν.. . .  » 
Ευρ. Τουρχίχν. 
Ασιατ. Τουρκίαν ν
Κ ρήτην  »
Χίον . · ...........  »
Κύπρον................ .

0.74
0,01
0,06
0,74

0,70
0.27
0.59

Δια Πορτογαλίαν .
» Γ ιβραλτάρ ...·
» Μελίτην...........
» Κάτω Χώρας · . 
» Λουξεμβούργον. 
» ’Αλγερία Τύνις.
» Τρίπολιν Βαρ.. 
» Ρουμουνΐαν. . . .  
» Μαυροβούνιον. . 
» Βουλγαρίαν. .
ΐ) Σερβίαν...........
» Βοσνίαν Έρζεγ. 
» Μυτιλήνην. . . . 
» Σάμον Ρόδον. .

0.71
0,71

1 Ο,71 
0,61 
0,61
0,681/2

0,39
0,39
0,39
0 ,39
0,39
0.54
0,54

ΑΙΓΥΠΤΟΣ, Αι’ ’Αλεξάνδρειαν.....................................
Κάτω Αίγυπτος..........................................

Α Ρ Α Β ΙΑ .............................................................................
ΠΕΡΣΙΑ..............................................................................
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Port Darwin. Μεσημβρινή καί Δυτική

Αυστραλία. Βικτωρία χυί Τ ασμ ανία ......................
ΙΑΠΩΝΙΑ. Nagasaki........................................................
ΣΙΝΙΚΗ..............................................................................
ΑΜΕΡΙΚΗ. New-York 2,94. Californie 4,07. Canada 

orgia 3*54. New-Orleans 3,53. Mexico city 6,13. 
3,53.0regon 4,07. Pensylvania 3,16. Virginie3,26 
gton 4,08.

ip. 1,32
1,59
4,05
2,19

» 13,95
» 15.12
» 10,80  

2,94. Ge- 
Missisipi 
Wasbin-

ΣΗΜ. Ό άποστολεύ; δύνχται να προπληρώση άπάντησιν όσωνδήποτε 
λέξεων, γράφων παρά τη επιγραφή τα σημεία ΙΙΡ διά άπάντησιν 10 λ. 
και Β Ρ  15 ή ΛΡ 20 ή β Ρ  30 δι’ όσας λέξεις θιλήση.

Π α ; άρι^μός ύπερβαίνων τά 5 ψηφία ώ ; καί πασα λέξις ΰπερβαίνουσα 
τα 15 γράμματα λογίζονται ώς δύο λέξεις.

Δια την Αίγυπτον δέ π α ; αριθμός ΰπερβαίνων τα 3 ψηφία, ώ ; καί πασα 
λέξις ΰπερβαίνουσα τα δέκα γράμματα, λογίζονται ώς δύο λέξεις

Παν κατεπεΓγον διά τό εξωτερικόν τηλεγράφημα προτιμαται και μετα
βιβάζεται ταχύτερον όλων έπί τριπλή πληρωμή τοϋ τέλους.

Παντός τηλεγραφήματος, οΰτινος ό αποδέκτης δεν εύρίσκεται, ειδοποιεί
τα ι ό άποστολεύς ύπό τοϋ τηλεγραφείου.

4 1

δ η μ ο ς ι α ι  π λ η ρ ω μ α ι

Α ! πρός πληρωμήν προθεσμίαι, οριζόμενου έν τοΤε ψορολογι- 
κοιε νόμοις είσίν αΐ έ£ήε·
α’.) Του φόοου έπί τών άροτριώντων κτηνών ή α’ Αύγουστου τοϋ 

σχετιχοΰ φορολογικού έτους, 
δ .) Του φάρου έπί τών σπειρομένωνέθνικώνγαιών ή α. Σεπτεμβρίου,
γ’. ) ί) » » » γρασιδίων καί τριφυλλίων ή 15  Μαίου
δ'.) » » β α περιβολίων, λαχανοχήπων καί συκεώνων ή α ’

Σεπτεβρίου.
ε’.) » » » τοϋ ελαίου ή α’ Δεκεμβρίου τοϋ σχετικού φορολογι-

κοΰ έτους καί ή α’. ’Ιανουάριου καί α' Φεβρουά
ριου τού επομένου έτους.

» β τών βοσκήσιμων γαιών ή 30 Νοεμβρίου.
» β τών ζώων ή α'. Μαιου.
» » τών χοίρων ή α . Οκτωβρίου.
» » τών έπιτηδευμάτων ή α'. Ίανουαρίου.
» » τών οικοδομών ή α . Φεβρουαρ. τοϋ επομένου έτους.
» » τής καταναλώσεως οίνου ή α'. Ίανουαρίου επομέ

νου έτους καί ή έποχή τής δηλώσεως.
» β τών πνευματωδών ποτών, ό μην καθ’ δν άπεστάλη 

ή άπόφασις τοϋ υπουργείου τών Οικονομικών έπί 
τών ύποβληθεισών έφέσεων κατά τοϋ πρωτοκόλ
λου τής φορολογίας- 

ιγ .) Δικαστικαί εισπράξεις, έντός τοϋ α'. δεκαπενθημέρου έκάστου 
μηνάς.

ιδ .) Τηλεγραφιχαί εισπράξεις έντός ττιάκοντα ήμε:ών μετά τό τέλος
τοϋ μηνάς.

- 'Ί  11—π------!

C .)
η ·)

Ü
tot’.)

ιβ »

•ί
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ΔΑΝΕΙΑ ο

THE KYBEPNHEEQE υ·
>4ΌΗ

ΈχδοΟ. Κληρ. Έν χυχλ. Έχδόσ. Άποσ. Κληρώσεως Πληρ. Τοκομερ.

170,000,000 5 340,000 4,940 335,060 1884 1921 1 Ίουν. Ίαν.(ν) 1 Ίουλ. Ία.(ν)
1 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 5 240,000 9,620 230,380 1880 1924 1 Ίαν. Δεκ.(ν) 1 Ίαν. Ίουλ.
60,000,000 6 1 2 0 ,0 0 0 5,510 114,490 1879 1919 1 1 αν.Άπ,Ίουλ. Όκτ.(ν) 20 Ί α ν  Ά π. Ίουλ. ’Οχ.
26,000,000 6 52,000 4,229 47,781 1874 1918 15 Μαί. Νοεμ. 15 Ίουν. Δεκ.
25,000,000 9 40,202 16,419 23,783 1867 1895 15 Μαρ. Σεπτ. 15 Άπρ. ’Οκτ
25,000,000 8 59,798 24,289 35,509 1867 1895 1 5 »  » 15 »  »
1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 6 29,772 1,781 27,991 1876 1920 15 Μαί. Νοεμ. 15 Ίουν. Δεκ.

6 ,0 0 0 ,0 0 0 6 60,000 27,726 32,274 1863 1896 10 Όκτωβ. 1 Ίανουχρ.
4,000,000 8 16,000 656 1 2 ,0 2 0 1871 1899 15 Μαρτ. Σεπτ. 15 Άπρ. Όκτ.

Κτηματιχαι όμολογ.
Ε θ ν ικ ή ς  Τραπέζης 181,791 1,030 180,761 1880 1929 1 Ίαν. Μαρ.Μα. 1 Ίαν. Ίουλ.
μετά λαχείου. 30 bu t. 503 200,873 1885 Ίουλ.Σεπ. Νοεμ.
ΙΙατριωτικ. Δάνειον.

1,



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚ ΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ! ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

*) Κ χ τ ίσ τ α σ ις  τω ν χρεών τής ’Ελλάδος

λ) Παλαιά χρέη............................................  Δρ. 77,946,011
6) Δάνεια χρεωλυτιχ,ά................................... » 304,850,758
γ) Προσωρινά δάνεια........................... » 58,623,995
2) Έντοκα Γραμμάτια...................... » 24,112,780
ε) Δάνεια αναγκαστικής κυκλοφορίας.. » 72,261,974
γ) Δάνεια ϋζερ τής Εθνικής 'Οδοποιίας » 17,857,145

Όλότης  Δρ. 555,652,363

δ )  ’ Εκπαίδευσες

α) Πανεπιστήμιου 1. Καθηγηταί καί Ύφηγηταί. . . 108
Φοιτηταί...........................  2632

δ) Γυμνάσια καί Ελληνικά Σ χ ο λ ε ία ...................... 358

Σ η μ . ’Ε κ δ ό τ ο υ .  — Προεθέμεθα, και καθά εέχομεν αναγγείλει και 
πρός πληρεστέραν έπίτευξιν τοϋ σκοποΰ, εις δν κυρίως άφορά ή έκδοσις του 
ήμετέρου ’Ημερολογίου, δι’ ου σκοπεΓται ή ώς οίόν τε πιστοτέρα κατ’ 
έτος έξεικόνισις τοϋ συγχρόνου πολίτικου, κοινωνικού και πνευματικού ή- 
μών βίου, να προτάξωμεν "διον σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ν  τ μ ή μ α ,  παρατιθέντες άκριβεΓς 
αριθμούς και βεβασανισμένα πορίσματα, δι’ ων άριδήλως καταφαίνεται ή 
υγιεινή , ηθική, βιομηχανική και οικονομική κατάστασις τής χώρας και έν 
γένει ό βαθμός τής άναπτύξεως έκαστου των κλάδων τής εθνικής ήμών έρ- 
γασίας. Ά τυχώς αί ελπίδες ήμών διεψεύσθησαν. Έ ν τοΓς έπισήμοις γρα- 
φείοις, προς ά απηυθυνθημεν, άντί στατιστικών πληροφοριών εΰρομεν χάος 
αυτόχρημα κα’ι σύγχυσιν, οί δε αρμόδιοι υπάλληλοι έσκωψαν και ¡μυκτή
ρισαν βεβαίως ήμας ζηιοΰντας τοιαύτας χίμαιρας έν Έλλάδι ! Τό ’Τπουρ- 
γεΓον τής Δικαιοσύνης λ. χ. ήγνόει εντελώς οΰ μόνον τής πρώτης εξαμηνίας 
τοϋ λήξαντος άλλα και τοϋ παρελθόντος έτους τον αριθμόν, τό είδος 
και τήν φύσιν τών έν έκάστη περιφερεία έκοοθεισών δικαστικών αποφάσεων. 
Και δμως πόσα ηδύνατό τις έκ τοιαύτης τίνος άκριβοΰς στατιστική; νά συν- 
αγάγή περί τής δημοσίας τάξεως καί άσφα)είας, τής έμπορικής πίστεως. 
τής άλληλεγγύης έν ταΓς συναλλαγαΤς καί ταΓς ήθικαΓς σχέσεσι, τής κοι
νωνικής καί πολιτικής ανατροφής, τών παρά τώ λαώ ψυχολογικών καί η 
θικών εμφύτων ! Τό ΎπουργεΓον τής ΙΙαιδείας επίσης ήγνόει τόν άριθμόν 
καί τό είδος τών διαφόρων Σχολείων τοϋ Κράτους, δημοσίων τε καί ιδιωτι
κών, ώς καί τών έν αυτοΓς διδασκομένων καί διδασκόντων. Τόν αυτόν κυ-

Καθηγηταί....................................................................... 882
Μ αθηταί..........................................................................

γ) Ιερατικά Σχολεία.......................................................  5
Καθηγηταί.......................................................................  32
Μαθηταί............................................................................ 163

δ) Διδασκαλεία 4. Καθηγηταί.......................................  34
ε) Δημοτικά Σχολεία 1717. Δημοδιδασκάλοι...........
ς) Ιδιωτικά Σχολεία 67. Διδάσκαλοι. .  . Μαθηταί. 16383
ζ) Γραμματοδιδασκαλεΐα 650. Μαθηταί.....................  16000
η) Σχολεϊον τών τεχνών. Καθηγηταί 28. Μαθηταί. 6 8 6

γ) Χ χ υτελ ία
ΓΙλοΐα εμπορικά.

α) Ιστιοφόρα 3141 τόννων........................................ 225,224
6) ’Ατμόπλοια 72 »   36,272

δ) Σ τατεστική  ηθ ική

α) Στατιστική ποινική δικαιοσύνη...........
6) Νόθα τέκνα...............................................

κεώνα, προκειμένου περί στατιστικής, εύρίσκει τις εις τό Ύπουργεΐον τών 
Οικονομικών, δπερ ουτε τήν ό'ρεξ.ν ουτε τά στοιχεΓα κατεΓχε πρός έκπλή- 
ρωσιν τής αΐτήσεως ήμών περί πινάκων, κεφαλαιωδώς καν παριστώντων τήν 
κίνησιν τήςεϊςαγωγής καί έξαγωγής,τών τελωνειακών καί άλλων τοϋ δημο
σίου είςπρίξεων καί έν γένει παντός δ,τι άποβλέπει εις τήν οικονομικήν 
κατάστασιν τής χώρας. Μόνον τό ’ΤπουργεΓον τών Εσωτερικών παρέσχεν 
ήμΓν τάς άνωθι όλιηίστας, άλλα καί ταύτας άσυμπληρώτους, πληροφορίας. 
Ό  όιρμόδιος έν αύτώ τμηματάρχης, οΰ αί έντονοι αληθώς προςπάθειαι πρός 
μόρφωσιν στατιστικής λειτουργίας διά τών διοικητικών οργάνων παραλύον- 
ται προ συστηματικών ένίοτε αντιδράσεων, έξεφράσθη μετα δικαίας άγα- 
νακτήσεως κατά τής άξιοθρηνήτου ακηδίας τών διοικητικών καί δημοτι
κών αρχών, αί πρός ας άλλεπάληλοι έγκύκλιοι εις ουόέν συμβάλλονται έαν 
μή ληφθώσιν αυστηρά νομοθετικά μέτρα, κατανοηθή δέ συγχρόνως ύπό τής 
κοινωνίας δτι αί ληξιαρχικαί πράξεις τών γάμων, τών γεννήσεων και τών 
αποβιώσεων είνε ζήτημα μεγίστης σημασίας καί κοινού ένδιαφέροντος, διότι 
εκ τής συγκριτικής στατιστικής διαγιγνώσκεται ή φυσική ευρωστία. ή ή- 
θική καί οικονομική ευεξία, καί καθόλου ή οργανική λειτουργία τοϋ κοινω- 
νικοϋ σώματος καθ’ δλας αυτής τάς ποικίλας έκόηλώσεις. Νομοθετικά λοι
πόν μέτρα έξ ένός. ειλικρινής δέ καί πρόθυμος ύποστήριξις από μέρους τής 
κοινωνίας πρός έφαρμογήν αύτών, εισίν αί έγγυήσεις πρός οργά- 
νωσιν δημοσίας στατιστικής, δι’ ής καί ή χώρα γνωρίζει αυτη Ιαυτην 
καί εις τόν έξω κόσμον παρέχει αληθή γνωρίσματα περί τής ηθικής και φυ-
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ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 86ο-188^

Ετος 1860 γάμ-οι 6 1 0 6 γενήσεις 30858  χγ. εβιώσεις 2 2 154
» 1861 » 717 5 » 32405 »» 22969
» 1864 » 8380 )) 38538 » 27995
» 1865 » 9224 )) 40452 » 29358
» 1866 » 8558 » 38682 » 27408

1867 » 8553 )) 42370 » 2 8 13 4
» 1868 » 8655 )) 40875 » 32444
» 1869 » 9488 )) 4 1542 »  32561
» 1870 » 8987 )) 40932 » 31881
» 1871 » 9475 )) 41867 » 29640
» 1872 » 8924 )) 42997 » 3 1004
)> 1873 » 9985 » 4 2189 » 36861
» 1874 » 9529 » 45212 .» 29863
λ) 1875 » 10250 )) 44386 » 30936

σικής ποιότητος έαυτής. ΙΙαρετηρήθη δτι μόνη ή 'Ελλάς έξ δλων των πε- 
πολιτισμένων κρατών καθυστερεί” εις τους πίνακας της διεθνούς στατιστικής, 
παρέχουσα άτελεστάτας, μονομε£εις και τραγελαφικά; πολλάκις πληροφο
ρίας, έξ ών οΣ έν Ευρώπη στατιστικολόγοι πορίζονται άδικα και πάντη έσφαλ- 
μένα περι ημών συμπεράσματα. Οΰτως έπι παραδείγματι, μή τηρουμένων 
πάντοτε και πανταχοΰ ακριβών πινάκων περι του αριθμού τών τελουμένων 
γάμων, ή έν Παρισίοις στατιστική Ε τα ιρ ία  κρίνουσα πρό τίνος έκ τών α
τελών περ: του αριθμού αυτών πληροφοριών, έξήνεγκεν αναληθή και έπ:- 
βλαβή διά την ελληνικήν κοινωνίαν γνώμην, δτι δηλαδή ή έλάττωσις τών 
γάμων έν Έλλάδι, έν τή κλίμακι τών οποίων κατατάσσεται αυτη εις τήν 
προτελευταίαν τάξιν, μειουμένων παρά τήν ευνοϊκήν έπίδρασιν του κλίματος 
ένδεικνύει τήν ηθικήν αδιαφορίαν προς τον οικογενειακόν βίον. ού ό γνώμων 
εστιν αναντιρρήτως ή προς γάμον κλίσις και ίίφεσις του λααΰ. Κ αί δμως 
εινε πάντ/| ψευδή; και ανύπαρκτος κατ’ ουσίαν ή γνώμη αυτη, διότι έν Έ λ
λάδι ό οικογενειακός βίος δύναται νά χρησιμεύση μάλλον ώς υπόδειγμα είς 
άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, "Εκαστος δύναται νά φαντασθή οΓαν περι ημών 
μορφούσι πεποίθησιν έν Ευρώπη συμβουλευάμενο: άτε)εστάτας στατιστικός 
πληροφορίας, αΓτινες ή δέον νά έκλείψωσι καθ’ ολοκληρίαν, δπως μή κατα- 
συκοφαντήται ή χώρα, ή δέον νά συστηματοποιηθώσι διά νομοθετημάτων 
και αμοιβαίας συμπράξεας τής έλλην. κοινωνίας μετά τών διαφόρων αρ
χών τού Κράτους. Κ. Φ. Σ.
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Έτος 1876
» 1877 »
.» 1878 » 9603
,, 1879 » 9322
>» 1880 » 8513
» 1881 »» 7843
» 1882 » 11186
» 1883 » 11615
,. 1884 » 13005

46355 » 31280
44921 » 30588
41683 » 30498
41304 )) 30288
41659 )) 32195
43157 )) 32194
43061 )) 34619
56861 )) 36432

γάμ,οι 9753 γενήσείς 47248 αποδώσει; 31083 
9472

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α  Τ Ω Ν  Μ Ε Τ Α Λ Λ Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΩ Ν  Λ Α Υ Ρ ΙΟ Υ

Ή  'Εταιρία αύτη διαδεχθεΐσα τήν Γαλλικήν 'Εταιρίαν Ρού καί 
-Σ» κατά τό έτος 1873  ίδρύθη μέ μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 20 , 
έκατομμυρ. Ή  αύτή 'Εταιρία έπεκτείνασα βραδύτερον τάς εργα
σίας της ήγόρασε τό ΜεταλλεΤον τοΰ Νικίου έν Λαυρίφ καί βρα
δύτερον έτι τά Μεταλλεία έν Μικρά Ά σία , κατεσκευασε δέ 
καί- τόν Σιδηρόδρομον ’Αθηνών Λαυρίου.

Κ λάδο ι το ΰ  ’Ε ργοστασίου α υ τή ς

Ή  βιομηχανική αυτη έπιχείρησις τών Μεταλλουργείων άπαρ- 
Υεται έκ τών έ£ής τμημάτων, 

ι)  του Μηχανουργείου άσχολοΰντος ημερησίους έργάτας 125

3) » Σιδηροδρόμου Κ α μ α ρ ίίη ς.....................................
4 ) " Κρεμαστού Σιδηροδρόμου......................................
ο) » Μεταλλείου Ν ικ ία ς .................................................

5ο i 
5ο 

ι 5ο
7

7) « — υλουργείου καί Σιδηρουργείου..........................
8 ) τών Σ ταύλω ν....................................................................

17 
17=4 

28* »
7

11) » Κ α μ ίνω ν.....................................................................
Ε ίς μεταφοράν

36ο

1419



’Εκ μεταφοράς 1419
ia )  τής Όδοσυντηρήσεως..................................................... ι 5
13) » Έ£ορύ£εω ς...............................................................  20ο
I-}) » Εφορείας καί έκφορτώσεων κλπ..........................  12ο
ι 5) » Κεντρικής ’Α π οθ ή κη ς............................................ 5

ήτοι έν δ λ ω ......................i,8og
Ε(ς ούς προστίθεται τό προσωπικόν τοΰ Σιδηρ. ’Α τ 

τικής i t  άτδμω ν.............................................................  ι5ο

*959
Ή  δύναμις πασών τών άτμομηχανών τοΰ ’Εργοστασίου ανέρ

χεται εις ίππους ιόοο.
Σιδηρόδρομοι έκ 17,000 μέτρων διατρέχουσι τά έργοστάσια 

αύτής μεταφέροντες καθ’ ήμέραν 2,οοο τόννους ακατέργαστου 
καί κατειργασμένης ΰλης. Πρό δύο έτών πρός μεταφοράν τών 
έκβολάδων τοΟ Χαρβάλου κατεσκευάσθη έναέριος ή κρεμαστός σι
δηρόδρομος έκτάσεως 2,οοο μέτρων μεταφέρων περί τούς φοο τόν
νους έκβολάδων.

’Εκτός δέ τών μέσων τούτων τής μεταφοράς, χρησιμοποιούν
ται 170 ήμίονοι καί ίπποι είς τάς διά κάρρων έκτελουμένας ιιε- 
ταφοράς υλικών, ών ή μεταφερομένη ποσότης ήμερησίως ανέρ
χεται είς τούς 6οο τόννους. Οϋτω δέ τό έργοστάσιον διά τών 
σιδηροδρόμων καί κάρρων αΰτοΰ μετακινεί καθ’ ήμέραν περί τούς
3.000 τόννους διάφορα υλικά διά τήν παραγωγήν τών προϊόν
των του.

Τ ό  Πλυντήριον δπερ κατεσκευάσθη έκ θεμελίων παρά τής 'Ε 
ταιρίας τών Μεταλλουργείων καΐδι’ δ έδαπανήβησαν ύπέρτάδύο 
έκατομμύρια δραχμών έπε£εργά£εται ήμερησίως ι,οοο τόννους 
έκβολάδων, δύναται οέ νά θεωρηθή έν τών μεγαλητέρων τής Ευ
ρώπης.

Α ί κάμινοι καμινεύουσι 5οο τόννους καθ’ έκάστην, παράγουσι 
δέ τόννους άργυρούχου μολύβδου ιο,ουο περίπου κατ’ έτος ά- 
£ίας οοο,οοο—  ό,οοο,οοο φράγκων.

’Επίσης τό μεταλλείου ό Νικίας παράγει κατ’ έτος περίπου
26.000 τόννους μεταλλεύματος μαγγανιούχου καί σιδηρούχου τό 
όποϊον πωλούμενον είς Ευρώπην άποφέρει περί τάς 300,000 φρ.

Τά  Μεταλλεία Μικρασίας ήρέαντο καί ταΰτα σήμερον γενό- 
μενα παραγωγά, άποστέλλοντα είς Λαύριον πρός καμίνευσιν με
ταλλεύματα μολυβδοϋχα. Έλπίζεται δέ έντός όλίγου ή έκείθεν 
παραγωγή μολύβδου νά ήναι σπουδαία. Τελευταίως ώς γνωστόν 
ή Εταιρία τών Μεταλλουργείων Λαυρίου κατεσκεύασε τόν Σ ι
δηρόδρομον ’Αττικής.
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Ή  σύστασις του Σιδηροδρόμου τούτου άνεέαρτήτως τής πα- 
ρεχομένης εύκολίας είς τήν συγκοινωνίαν τοΰ κοινού θέλει συν- 
τελέσει τά μέγιστα καί είς τήνάνάπτυέιν τής έν τή Λαυρεωτική 
χώρα έθνικής βιομηχανίας, ήτις άπό τής συστάσεώς της έχρησί- 
μευσε καί ώς βιομηχανικόν σχολεΐον, δημιουργήσασα έν βραχεί 
διαστήματι μηχανικούς καί τελείους τεχνίτας είς άντικατάστασιν 
τών Εένων, οΰς λίαν δαπανηρώς συνετήρει ή προκάτοχος Ε ταιρία.

'Ολόκληρος κωμόπολις £κ όοοο κατοίκων ζή ήδη έν Λαυρίψ 
έκ τής βιομηχανίας ταύτης οί δέ πλεΤστοι είσέτι τών έργατών 
ερχόμενοι έκ τών διαφόρων μερών τής Ελλάδος διατηροΰσι τάς 
οίκογενείας αύτών εύρισκομένας έκτός τού Λαυρίου. Ό θ εν άν 
ϋπολογίση τις είς ιο,οοο τά άτομα τά ζώντα έκ τής εργασίας 
τών Μεταλλουργείων δέν θέλει εϊσθαι έκτός τής άληθείας.

Ή  Εταιρία τών Μεταλλουργείων Λαυρίου είσήγαγε μέτρα 
σπουδαία πρός περίθαλψιν καί όσον ένεσπ μεγαλειτέραν εύημε- 
ρίαν τών έργατών, τά κυριώτερα τών όποίων είσίν·

α’ .) ’Ε κ κ λ η σ ί α  ήυ συντηρεί ή ’Εταιρία χάριν τών έργατών 
της καί τών οικογενειών αύτών.

β \) Τ α μ ε ϊ ο ν  Α ύ τ ο β ο η θ ε ί α ς  κάτοχον ήδη κεφαλαίου 
ΐ2θ,οοο δραχμών, χορηγούν δέ κατ’ έτος βοηθήματα είς τούς 
πάσχοντας ή άνικάνους έργάτας συμποσούμενα έτησίως είς δρ. 
25,οοο κοί πλέον.

γ ’ .) Ν ο σ ο κ ο μ ε ϊ ο ν  έν φ ή'Εταιρία θεραπεύει άπανταςτούς 
έργάτας τούς μή έχοντας οίκογενείας. ’Ιατρός δέ πληρονόμενος 
παρά τής ’Εταιρίας έπισκέπτεται έπίσης δωρεάν τούς έντα ϊςο ί- 
κίαις αύτών θεραπευομένους ώς καί τά άσθενοΰντα τυχόν τών 
οικογενειών των μέλη. Κ α ί είς τούς μέν καί είς τούς δέ χορη
γούνται τά φάρμακα δωρεάν παρά τοΤς Εταιρίας.

δ’.) Λ ο υ τ ή ρ ε ς  έν οΤς δύνανται ο! έργάται άποχωροΰντες τής 
έργασίας νά λούωνται κατά βούλησιν,

’Ολόκληρον δέ συνεργεΤον όδοκαθαριστών δέν παύει διατηρούν 
άκραν καθαριότητα έν τε τοϊς έργοστασίοις καί τοϊς δωματίοις τών 
έργατών τών έν κοινοϊς κοιτώσι διαιτωμένων.

Ή  παραγωγή μολύβδου κατά τό λήέαν έτος 1885 άνήλθε είς 
832φ τόννους, ού ή περιεκτικότης άργύρου κατά μέσον όρον ύ- 
πελογίσθη είς γραμμάρια 1427· έεοδα κατά τόννον μολύβδου 
άνήλθον είς δραχ. φ ι3 93/ 00 ήτοι έπί έλαττον τοΰ προπαρελθόν- 
τος 188φ έκ δρ. g 87/οο·

Ή  έπί πλέον διαφορά τής παραγωγής ή τής τών προηγουμέ
νων έτών προήλθεν έκ τής χρησιμοποιήσεως τών έκβολάδων Κ ο 

κ ώ ν . Φ. ΣΚΟΚΟΪ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ φ



μαρίζηο και Βερτσέκου καί τήζ καμινεύσεωο τοΰ έκ Μικρασίαο ά- 
ποσταλέντος μεταλλεύματος.

Ή  πρόοδος τοΰ Π λ υ ν τ η ρ ί ο υ  έπήνεγκε τω 1885 έλάττωσιν 
έ£όδων είς δρ. 624,615 άντί των ^3 ι ,5οο άτινα παρουσίασε τδ 
1884. Κ ατά τδ 1885 μετηνέχθησαν είς τδ πλυντήριον 255,434 
τόννοι μολύβδου, άπαιτήσαντες έκαστος πρδς έμπλουτισμδν δραχ- 
μάς 2,43.

Ά £ (α  σημειώσεως εΐνε ή κατά την ποώτην έδαμηνίαν τού 1886 
πώλησις είς ’Αμερικήν 5,οοο τόννων σιδηρούχου μεταλλεύματος 
τοΰ είς τάς κτήσεις τής Εταιρίας άνήκοντος μεταλλείου « Ό  
Νικίας».

Σ η μ ε ί ω σ  ι ς. Ή  εν Λαυρίψ έπιχείρησις, άχι ώς χρηματιστική αξία, είς 
ήν προςηλωθεΓσα ή άπληστος και παράφορος κερδοσκοπία άπδ πολλών 
ετών καί δή επ’ εσχάτων έπήνεγκεν ίκανάς ανωμαλίας και κινδύνους εν τη 
χρηματιστική άγορα, των μεν άπλουστέρων ύφαρπάσασα των δε έπιτηδειο- 
τέρων αύξήσασα την περιουσίαν, άλλ’ ώς πραγματική έπιχείρησις, ώς βιο
μηχανία εκμεταλλευτική, απασχολούσα πολυάριθμον εργατικόν πληθυσμόν 
και παράγουσα ίκανδν μεταλλικόν πλούτον, είνε μία των σπουδαιότατων έν 
'Ελλάδι και διά τον λόγον ακόμη, δτι δι' αυτής είςήχθη και έβελτιώθη έν 
τή χώρα τέλειον σύνολον εκμεταλλευτικών μηχανημάτων, ών ή πολυδαί
δαλος αλληλουχία και κανονικωτάτη έν τούτοις λειτουργία πρόκειται παρή- 
γορον φαινόμενον δι* δσους πιστεύουσιν δτι ή 'Ελλάς μόνον διά τής έκμε- 
ταλλευσεως τών πλουτολογικών πόρων τής χώρας και τάς άναπτύζεως τής 
συγκοινωνίας δύναται νά έξασφαλίση τδ μέλλον αυτής ώ ; κράτος και ώς 
έθνος. Έ κ τής αρχής ταύτης άφορμώμενοι παρατιθέμεθα τάς ανωθι πληρο
φορίας, δυναμένας νά χρησιμεύσωσιν ώς αφετηρία σοβαρας μελέτης περ'ι 
τής υλικής προόδου και τού βιομηχανικού μέλλοντος τή ; χώρας. Ή  όση- 
μέραι αυξουσα πρόοδος τών έν Ααυρίω εργασιών και ή άναστήλωσις τών 
πολλάκις διακυβευσάντων συμφερόντων τής Ε τα ιρ ίας οφείλεται είς τήν σπά
νιάν αναντιρρήτως διαχειριστικήν και διοικητικήν ικανότητα τοΰ Γεν. Διευ- 
θυντού κ. Φωκίωνος Νέγρη, ού δ άοκνος ζήλος καί ή άδιαφιλονείκητος ά- 
κεραιότης τού χαρακτήρος ού μόνον ^σωσεν, άλλα και προήγαγε και τελειο
ποιεί* δσημέραι τά εν Λαυρίω έργα. Πόσα θαύματα δύναται νά παραγάγη 
τωόντι ένός μόνου άνδρός ή σιδηρά θέλησις και ή προς τό καθήκον και 
τήν εργασίαν θρησκευτική π ίστις I

Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Η  ΚΙΝ Η ΣΙΣ
ΤΗ Σ Μ ΑΚΕΔΟ Ν ΙΑΣ

κ α τ ά  τά ί τ ο ί  ι 8 8 6

Σ α ν τ ζ ά κ ι ο τ  θεσ σαΛογ ί ** * :  
χ α ι  Χ&λχιδ ιΧΌΖ

Δ ιδ α σ κ α λ ε ία  
Γ υ μ ν ά σ ια
Ή μιγυμνάσια
ΈΧΧ. ΣχοΧεΓα 8 
Δημ. ΣχοΧεΓα 10.5 
Γραμματοδιδ. 105 
ΝηπιαγωγεΓα 34 
Παρθεναγωγεία 12̂

Τδ δλον 271

1 μαθητ. 
1 »
7

61
102
382
314

8636
2145
3147
1050

15,837

Σ α τ τ ζ ά χ ι ο τ  Σ χ ο π ε ι ω χ

ΈΧΧ. ΣχοΧεΓα 2 μαθητ. 44
Δημ. ΣχοΧεΓα 3 » 1 «
Νηπιαγωγεία^ 2 »
Παρθεναγωγεία 2 »

Σ α τ τ ζ ά χ ί ο γ  Β ι τωΛίωγ

ΔιδασκαλεΓα 1 μαβητ. 38 
Γυμνάσια 1 ”
Ή μιγυμνασ.α 4 » 20Ζ
ΈΧΧην. ΣχοΧεΓα 14 » 628
Δημ. ΣχοΧεΓα 31 » 3684
Γραμματοδιδ. 73 » 3 4 - .
Νηπιαγωγεία^ 18 “ ^
Παρθεναγωγεία 12 » 1023
Ίερατ. ΣχοΧαι 1 ______

Τδ δλον 155 9651

Τδ όΧον 9

Σ α γ τ ζ ά χ ι ο γ  Σερρών

379

¡! Σ α γ ζ ζ ά χ ι ο ν  Δραμ α ς  
ΚαβάΛΛαε 

| ΈΧΧ. ΣχοΧεΓα 12 μαθητ. 316  
Δημ. ΣχοΧεΓα 44 » 2253
Γραμματοδιδ. 5 
Νηπιαγωγεία 15 -
Παρθεναγωγεία 5̂  * υυ

Τδ δλον 81 3797

ΔιδασχαΧεΓα 
Γυμνάσια 
ΈΧΧην. ΣχοΧεΓα 17 
Δημ. ΣχοΧεΓα 64 
Γραμματοδιδ. 45 
ΝηπιαγωγεΓα 16 
ΠαρθεναγωγεΓα 16

Τδ δλον 160

1 μαθητ. 
1

35
95

1614
2450

981
1300
1022

7947~

Σ α τ τ ζ ά χ ι ο Υ  Κ ο ρ ν τ σ α (  χ α ι  
Κ α σ τ ο ρ ί α ΐ  

Ή μιγυμνάσια 2 μαθητ. 131 
ΈΧΧην. ΣχοΧεΓα 9 »
Δημ. ΣχοΧεΓα 41 » 3279
Γ ρ α μ μ α τ ο δ ι δ .  103 »
Νηπιαγωγεία^ 3 »
Παρθεναγωγεία 13 ”

Τδ δλον 181 8071



Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Ι Ε

ΣΑΝΤΖΑΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΘΗΤΑΙ

Θεσσαλονίκης 271 15 ,8 3 7
Σερρών 16 0  7 ,4 9 7

Δρά[/.ας-Καβάλλας 81 3 ,7 9 7
Βιτωλίων 15 8  9 ,6 5 1

Κορυτσόίς-Καστορίας 18 1  8 ,0 7 1
Σκοπείων 9 379

Tè έλον 857 45 , 242

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ και ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΤΑ  ΑΤΤΟΓΡΑΦΑ

’Από τίνος χρόνου πολλή καί ποικίλη ήρχισε να γίνεται εμπο
ρία αύτογράφων. Νυν μεν πωλουνται, νυν 51 προςαρτώνται εις δη
μώδεις ιστορίας, ό δέ Arsène Houssaye, Ικδους έπ’ εσχάτων τά απο
μνημονεύματα αΰτοϋ, τα όποια επέγραψε' Les Confessions, souve
nirs d'un demi sièole, 1830-1880, έκόσμησε τους τέσσαρας αυ
τών τόμους διά 263 πανομοιότυπων επιστολών ή καί άπλώς υπο
γραφών.

Οί άνθρωποι, ών ή γραφή παρεδόθη οίίτω εις τήν αθανασίαν, δη
λαδή εις τήν σχετικήν αθανασίαν ής δόνανται να άξιωθώσι τα περί 
ών ό λόγος απομνημονεύματα, δεν είναι όλοι επιφανείς, πολλοΰ γε 
καί δεΤ. Ύπάρχουσι μέν μεταξύ αυτών άνδρες καί γυναίκες περιώ
νυμοι ' πολλών όμως, τών πλείστων κυρίως είπεΐν, ή φήμη δ εν υπερ
βαίνει τά όρια τής Γαλλίας, ή καί μόνης τής πόλεως τών Παρι- 
σίων, ή καί άπλώς διαμερισμάτων τινών τής μεγαλοπόλεως ταύ- 
της. ’Εννοείται ότι δέν έπεστησα τήν προσοχήν μου είμή εις τα 
αΰτόγραφα τών όντως επιφανών άνδρών καί γυναικών, καί τάς εν
τυπώσεις ας άπεκόμισα έκ τής προχείρου ταΰτης μελέτης τινών 
τουλάχιστον ές αυτών, έρχομαι ν ’ ανακοινώσω διά βραχέων εις τον 
Ελληνα αναγνώστην.

Ή  γραφή του Ναπολέοντος Γ ενθυμίζει πολυ τήν του κ. Α. 
Κοντοσταΰλου, άλλα το ΰπ’ αυτοΰ γραφέν άποδεικνύει αυθις όπό-* 
σον έπλανάτο έν πολλοΐς ό άνήρ. Je suis aimé pour moi-même 
βέβαιοί έν τώ πανομοιοτόπω ό αύτοκράτωρ, ενώ τά έπελθόντα γε
γονότα έμαρτόρησαν ότι αν ήγαπήθη ποτέ ΰπό τίνος, ήγαπήθη ως 
αύτοκράτωρ, όχι ώς άνθρωπος. Του δε γραμματέως αΰτου Mocquard
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ή επιστολή έχει δύο τινά άξια σημειώσεως' ό χχρακτήρ τής δευ-~ 
τέρας αύτής παραγράφου δέν είναι απαράλλακτος ό τής πρώτης 
χαρακτήρ, καί πλήν τούτου, γράψας εν τω τελεί mille compliments 
empressés, έπειτα έσβυσε την λέξιν empressés.

At ύπογραφαί της αύτοκρατείρας Ευγενίας, του Chateaubriand, 
του 'Ροσσίνη, της Άδελίνας I Ιάττη, του Ingres, τοϋ Offenbach είναι 
ευανάγνωστοι' ή δε τοϋ Thiers ολως παραμεμορφωμένη, ένω ήτε 
γραφή καί ή υπογραφή του επιστήθιου αύτοϋ φίλου Mignet είναι το- 
σοϋτον λαμπραί ώστε το επί των εξωτερικών ύπουργεΐον τής 'Ε λ
λάδος ήθελε/ είναι ευτυχές τή άληθεία εάν είχε κανένα Tot- 
οϋτον γραφέα. Τδ αύτο περίπου λέγω καί περί τής επιστολής τοϋ 
Louis Blanc, καί περί τής επιστολής τοϋ Guizot, ή δε πλειονοψηφία 
αΰτη των καλλιγράφων ιστορικών υποθέτετε πόσον μέ ¿κολάκευσε, 
διότι ώς προς τδ ευανάγνωστου τής γραφής τουλάχιστον εις ούδενα 
παραχωρώ τα πρωτεία.

Αί τέσσαρες λέξεις τοϋ πρίγκηπος Μέττερνιχ άναγινώσκονται 
πολύ εΰκολώτερον των επτά στίχων τής πολυθρύλητου πρεσβευ- 
τείρας ήτις, επί Ναπολέοντος Γ  , έφερε τδ διάδημα τής τοϋ συρ
μού βασιλίδος εν ΙΙαρισίοις. Ά λ λ ’ έάν ή επιστολή της φέρη τα 
ελαττώματα τής écriture anglaise, έχει όμως πολλήν χάριν, καί 
τοσούτω μείζονα χάριν ο-ω περιβάλλεται υπό τίνος μελαγχολίας. 
Vous savez, λέγει, combien les royautés de la mode sont passa
gères et je dois vous avouer que celle que vous me prêtez n ’existe 
plus je  crois qu’ à 1’ état de mythe et de vague souvenir.

Ά λ λ ’ ελθωμεν εις τους δύο υπάτους των ποιηιών τής Γαλλίας 
έν τω παρόντι αίώνι. Αί ¿πιστολά! τοϋ Ααμαρτίνου καί τοϋ V. Hugo 
διαπρεπουσι, μάλιστα τοϋ Ααμαρτίνου, έπί τή μυιογραφία των, ίνα 
μή μεταχειρισθώ, ¿ξ εύλαβείας προς τους άνδρας, άλλην τινά λ έ 
ξιν έκ τής μυίας σχηματισθεΤσαν έν τή λαλουμένη γλώσση' άλλ 
¿πί τέλους, εί καί μετά πολλοΰ κόπου, άναγινώσκονται. Όποια 
ομως διαφορά προς τα μεγάλα γράμματα τής γραφής τοϋ ‘Ρακίνα. 
Συνέβη δέ εις τον V. Hugo τοΰτο τδ απροσδόκητου ότι, προϊούσης 
τής ηλικίας, ό χαρακτήρ τής γραφής αύτοϋ, άντί να χειροτερεύση 
έξ ¿ναντίας έβελτιώθη. 'Γπάρχει έν τή συλλογή ταύτη έπιστολή 
αύτοϋ γραφεΐσα τω 1885, ολίγον πριν άποβιώση, ήτις είναι όμολο- 
γουμένως πολύ εύσχημοτέρα καί καθαρωτέρα των προηγουμένων.

Μία των περίεργοτέρων ¿πιστολών είναι ή τοϋ Scribe, ής ή πρώτη 
παράγραφος Ιχει ούτως έν τω πανομοιοτύπω. Je venais vous faire
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une demande que vous a d r e s s e  rarement les auteurs, celle de 
ne pas jouer demain ma pièce (Ό Arsène Houssaye ήτο τότε 
διευθυντής τοϋ Théâtre Français). Έ ν τή περικοπή ταύτη υπάρχει 
μία πρόδηλος ανορθογραφία. Εις τοιαύτας δε απροσεξίας περιπί- 
πτουσι πολλάκις οι σοφώτατοι των Γάλλων, χωρίς διά τοϋτο νά
κατακριθώσιν ώς αγράμματοι.

Έ ν τω πρώτω τόμω υπάρχει μία έπιστολή τοϋ Η. d’ Orléans 
(τοϋ δουκδς d’ Aumale) καί έν τω τετάρτω μία άλλη τοϋ άνεψιοϋ 
του Philippe, comte de Paris, των δύο έσχάτως έξοστρακισθέντων 
έκ τής πατρίδες αυτών Όρλεανιδών. Δεν περιεμένομεν βεβαίως νά 
ρ,άθωμεν έκ τής πρώτης οτι ό duc d’ Aumale είναι όχι μόνον 
στρατηγός άριστος, άλλα καί έγκριτος ιστορικός' μανθάνομεν ομως 
ότι έχει ώραιάτατον γραφής χαρακτήρα. Τδ τελευταΤον τοϋτο προ
τέρημα δεν είμποροϋμεν νά τδ άποδώσωμεν εις τόν κόμητα των 
Παρισίων, άλλ’ ή έπιστολή του είναι^ομολογουμένως χαριτωμένη.

Τις δέν γνωρίζει διατί καί πώς ή G. Sand έκλήθη οΰτω παραλα- 
βοϋσα τδ ήμισυ τοϋ ονόματος τοϋ J· Sandeau ; ή τίς άγνοεΤ οτι ή 
βαπτιστική ύπερηκόντισε τδν άνάδοχον, άναδειχθεΤσα εν των λαμ
πρών αγλαισμάτων τής έν τω παρόντι αίώνι γαλλικής φιλολογίας;
"Οσοι ομως φρονοΰσιν οτι ό ένοχος κακογραφίας μένει άτιμώρητος, άς 
παραβάλωσι τήν έπιστολήν τής G. Sand πρδς τήν έπιστολήν τοϋ 
.1. Sandeau, αιτινε; άλλως τε πανωμ,οιοτυπώθησαν ή μία κατόπιν 
τής άλλης έν τω πρώτω τόμω τής προκειμένης συλλογής. Τήν 
πρώτην, τήν άναγινώσκετε εύφροσύνως, ένω αδύνατον είναι νά μαν
τεύσετε τ! θέλει νά εί’πη ή δευτέρα.

Ά λ λ ’ έννοώ οτι ή τοιαύτη κατά μέρος έξέτασις τών αύτογρά- 
φων τότε μάλιστα δύναται νά κινήση τήν περιέργειαν βταν εχη τις 
αύτά ταΰτα ΰπόψιν. Όθεν άντί νά έξακολουθήσω τήν άντιπαράθε- 
σιν ταύτην, θέλω προσθέσει όλίγας τινάς λέξεις περί τών σκέψεων 
εις άς εδωκε πολλάκις άφορμήν ή όμοιότης ή ή διαφορά τής γρα- J
φής. Έρρέθη οτι ή περί ταύτην όμοιότης ϋπεμφαίνει άναλογίαν τινά 
τοϋ ήθους τών άνθρώπων. Τδ αξίωμα μέ φαίνεται έπισφαλέστατον.
Όλος ό κόσμος γνωρίζει έν Έλλάδι όπόσον ευκρινής είναι ή γρα
φή καί ή υπογραφή τών κυρίων X. Τρικούπη καί Θεοδωρου Π. 
Δηλιγιάννη, άλλά ούδείς, υποθέτω, έξήγαγεν έκ τούτου τδ συμπέ-'ί 5
ρασμα οτι υπάρχει ή έλαχίστη όμ,οιότης χαρακτήρες μεταξύ τών 
δύο άνδρών.

Ά λ λ ο ι είπον ότι ή συγκεχυμένη γραφή ύποδηλοΐ δξύτητα ήθους.
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ή δε καθαρά ήμΐρότητα. Ά λ λ ’ ΰπήρξεν άρά γε άνθρωπος ήμερώ- 
τερος τοΰ Uoland, tou περιφήμou αρχηγού των Γιρονδινών, ή πα- 
ραφορώτερος τοΰ Danton, τοΰ διαβοήτου άρχηγοΰ των ’Ορεινών 
επί τής Γαλλικής έπαναστάσεως ; Και όμως σώζεται έγγραφον τοΰ 
υπουργείου τής 10 αυγοΰστου 1792, έκδοθέν τνΐ 17 αυγοΰστου, 
έπί του όποιου ή υπογραφή τοΰ Danton είναι καθαρωτάτη, ή δέ τοΰ 
lioland τοιαύτη ώστε ό μή εΐδώς τις προεξήρχε του υπουργείου 
εκείνου δυςκόλως ήθελε τό μάθει έξ αυτής. Ουδέ είναι πάντοτε 
αληθές ότι σφοδρά νευρική ταραχή συνεπάγεται γραφήν τεταραγ- 
μένην. Τα πανομοιότυπα δυο ιστορικών αΰτογραφων, τής από 
του θρόνου παραιτήσεως τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου, τή 24 φεβρουα- 
ρίου 1848, καί τής διαθήκης του Λουδοβίου ΙΣΤ’, τής γραφείσης τή 
29 δεκεμβρίου 1792 ήτοι 24 ήμερας προ τής καρατομήσεως αύ- 
τοΰ, εάν τα εί'χετε ϋπόψιν, ήθελον πείσει ύμας οτι ύπάρχουσι χα
ρακτήρες οί’τινες καίέν αύταϊς ταΐς κρισιμωτέραις, καί έν αύταϊς ταϊς 
φοβερωτέραις τοΰ βίου περιπετείαις σώζουσιν οϋ μόνον τό άςίωμα 
τοΰ ήθους, άλλα καί αυτήν τήν αταραξίαν τής χειρός. Ή  παραί- 
τησις τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου έγράρη είς στίχους οκτώ. Τα γράμ
ματα είναι μεγάλα, κάλλιστα ¿σχηματισμένα- αί λέξεις φέρουσιν 
όλους τους τόνους, όπερ σπανιώτατον είς τα αΰτόγραφα των σοφω- 
τέρων γάλλων’ ή δέ σύνταξις, άξιοπρεπεστάτη. Ή  διαθήκη τοΰ Λου
δοβίκου ΙΣΓ σύγκειται έκ στίχων 115 γεγραμμένων διά στοιχείων 
πολύ μικροτέρων, άλλα εύκρινεστάτων- τό δε υφος τοΰ λόγου όν
τως εύγλωττον, έαν ή αληθής ευγλωττία συνίσταται είς τήν έκδή- 
λωσιν των ευγενεστέρων άμα καί άπλουοτέρων αισθημάτων καί δια
νοημάτων τής ανθρώπινης φύσεως.

Πάσαι λοιπόν αί ψυχολογικά: θεωρίαι αί έποικοδομηθεΤσαι επί 
των τοιοΰτων ή τοιοΰτων χαρακτήρων τής γραφής, άποδείκνυνται 
Οπό των πραγμάτων ανυπόστατοι. Τό μόνον βέβαιον είναι ότι, όπως 
πας ό όμιλών οφείλει να όμιλή είς τρόπον ώς τενά είμπορή να έννοη- 
θή, οίίτω καί πας ό γράφων οφείλει να γράφη είς τρόπον ώςτε νά εΐμ- 
πορή ν’ άναγνωσθή, παρεκτός εάν καθ’ έκατεραν των περιστάσεων 
κωλύεται νά έκπληρώση τό καθήκον τοΰτο ύπό φυσικής τίνος άνε- 
πιτηδειότητος ή αδυναμίας. Ά λλα  τότε εΐ μέν τό κώλυμα είναι 
περί τήν γλώσσαν, άς γράφη, εΐ δέ περί τήν γραφήν, ας ύπαγο- 
ρεόη, εί δέ κατ’ άμφότερα ανάγκη νά πεισθγ ότι ούδείς θείος ή 
άνθρώπινος νόμ.ος εις ούυένα παρέσχε τό δικαίωμα νά βασανίζη τους 
όμοιους του διά των βατταρισμών αύτοΰ η των ορνιθοσκαλισμάτων.
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Κοινοί τόποι, θέλετε είπεΐ' δέν το άρνοΰμαΓ άλλα πόσα στοιχειω
δέστατα καθήκοντα δέν πρέπει άδιακόπως νά όπομιμνήσκωνται εις 
τον άνθρωπον.

Έ ν  Ά θήνα ις κατά  Αύγουστον ί 886.

Κ. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο υ λ ο ε .
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Μ Ι Α  Ω Ρ Α  Υ Π Ο  Τ Ι  1Ν Γ Η Ν

Έμειδίαοάν τινε; πέρυσιν άναγινώσκοντες τήν επιγραφήν τών έν 
τώ Ά τ τ ι κ ώ  Ή  μ ε ρ ο λ ο γ  ί ω τοΰ φίΛου κ. Άσωπίου δημο- 
σιευθεισών οδοιπορικών σημειώσεών μου, ήτοι τήν «εκδρομήν μου 
εις τήν όμφαλόν τής γη ς,»  και ενόμισαν, συλλυπούμενοι με κατά 
βάθος, ότι παρακαιρως ήρχισα άρεσκόμενος εις φανταστικά παρα
μύθια' εν τούτοις προχωρήσαντες είς τήν άνάγνωσιν τών σημειώ
σεων μου εκείνων έπείσθςσαν ότι πράγματι έπεσκέφθην τον ομφά
λιον τής γης, μεθ’ εικοσιτετράωρον άπ’ Άθηνων, εκ τής πλατείας 
τής Όμονοίας, πορείαν. Έπείσθησαν δέ ούχί τόσον είς έμέ, όν 
έγνώριζαν ώς παν άλλο ή φυσιοδίφην καί γεωλόγον είσδΰοντα είς 
τά σπλάγχνα, αυτόν τόν όμφαλόν τής γης, άλλ’ είς τάς μαρ- ί
τυρίας άςιοπίστων έλλήνων συγγραφέων, οί'τινες ώνόμαζον το μέ
ρος έκεϊνο όμφαλόν τής γης, κ έδιδόν καί τόν λόγον, δΓ ον από 
παλαιτάτης εποχής έχαρα/.τηρίσθη τό νΰν έρημον εκείνο μέρος 
όμφαλός τής οικουμένης.

Καί σήμερον δέ θά μειδιάσωσιν όσοι άναγνώσωσι τήν άνω έπι- 2 ,
γραφήν τών σημειώσεων τούτων ή τής έπιστολιμαίας διατριβής 
περί τής είσδύσεώς μου (!) καί διαμονής έπί ώρα; ολόκληρον υπό 
τήν επιφάνειαν τής γή:, καί ετι πλέον τήν κατάβασίν μου καί τόν
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ωρια,ον περίπατον εις βάθος έκατόν εξήκοντα μέτρων, ένθα ούτε 
ροδοδακτυλος ηως ουτε ήλιου δύσις, ούτε άστερόεις ουρανός, ούτε 
τίποτε ε ,  οσων βλεπομεν επί τής έπιφανείας τής ηής βαδίζοντες. 
Α λλ  εαν προχωρηαωσι περαιτέρω οι άναγνώσται των σημειώ

σεων τουτωιη θα πεισθώσιν οτι δέν πρόκειται περί παραμυθιού ή 
ονείρου, αλλ οτι πραγματι διήλθον μίαν ώραν μακράν του επί τή- 
επιφάνειας της σφαίρας ταύτης κόσμου.
, Έ ” , 6μ ω ;,Χα’! : ί  «ναγνώσται του « ’Αττικού Ημερολογίου» καί 

2', " υ χνα λ είΡας περιορισθωσι μόνον εις τάς έπιγραφάς των είρη- 
μενων σημειώσεων, ήτοι τής «εκδρομής μου εις τ'ον όμσαλον τής 
γης» και τής «επι ωραν διαμονής μου ύπ'ο την επιφάνειαν τής γής/» 
θα,μ εχλ,α®ω.σ\ βεβαίως προαλειφόμενον διά το νεόδμητο·; δρομο- 
και-ειον. Α κλα  περι αναγνωστών τοιούτου είδους οΰδείς λόγος 
Οι περιμενοντες εκ τής επιγραφής μόνον νά κρίνωσιν, έάν πρέπει 
ν αποφασισωσι την ανάγνωσιν, παραπέμπονται εις τάς συννάς του 
*κ ^ηροχωριου κ. Μπαστίνα δημοσιεύσεις περί καταστροφής του 
κοσμου η κινησεως του ήλίου. Ά λ λ ’ ¿σοι ¿προχώρησαν εις ττν 
αναγνωσιν των σημειώσεων τούτων μέχρι του προλόγου τούτου', 
τη; ε,.αθον, διότι θα εκινηθη ήδη ή περιέργεια των νά μάθωσι πώς 
κατωρθωσα ;α ςησω τόσην ώραν πράγματι ύπ'ο τήν επιφάνειαν τής 
γής και μα λίστα εις ^«θος έκατόν εξήκοντα μέτρων, τινές δέ "σω- 
θα μ ευτυχι ωσιν οτι εδοκίμασα ήδη ζών τήν ύπό τήν γήν διαμο
νήν, πριν παθω ο,τι παθαίνουν όσοι τοποθετούνται έσαε'ι εί- ένόο 
μονού μέτρου βάθος ύπ'ο τήν γήν. ’Α λ λ ’ εισέρχομαι εις τήν ουσίαν 
αμ,σως, μη μετα τοιοϋτον πρόλογον άναγκάσω τ'ον αναγνώστην 
να ενθυμηθή την περι των ώδίνων του όρους καί του τοκετού τοΰ 
μυος γνωστήν παροιμίαν.

 ̂ Εινε δ εύκολος καί σύντομος καί εύωνος ή εις τοσουτο βάθοο
IV  Ύ- ς -'λΙ ςν ΛΧί ,δ'αμ=νί! είς το0? ««δαίμονας κατοίκους των 
κλεινών Αθηνών. Χρειάζεται έν πρώτοις γενναία άπόφασις νά εγ
κατάλειψη τις επι εν ημερονύκτιου τήν τερπνήν πλατείαν τής Όυό- 
νοιας με τας δυο μουσικας της, με τά τραπεζάκια των δύο μεγά
λων καφειων της, τας τρεις γύρω μάνδρας της, τούς κουλλουροπω- 
λας και ανθοπωλας της, η να μη μεταβή έπί ¿ν ήμερονύκτιον εις 
τους Χτυλους, να στερηθή τής έν τώ όλυμπιακώ καφείω αύοας ή 
τή ςεκπ ο ν  Ι Ι ε ι ρ α τ ώ ν  ή Ρ  α κ ο συ λ λ ε κ τ ώ  ν ή Ό  ρ φ α- 
ν ω ν  η Μ υ λ ω ν ά δ ω ν  του Όλυμπιακοϋ Θεάτρου ψυχαγωγίαο 
η της εν τω Αντρω των Νυμφών η τώ θεάτρω του λαοϋ η τώ

Παραδείσιο αληθούς εκείνης βαβυλωνίας, τής άποτελουμενης εξ 
άσμάτων, πλαστικών εικόνων, ακροβασιών, παντομιμών, κωμφ- 
διώνάνευ ύποβολέως και συγγραφέως, συριγμών, στεναγμών, α
ναφωνήσεων, κλπ. κλπ. Χρειάζεται έπί τέλους γενναία αποφασις 
νά μή αεταοτί τις έπί μίαν εσπέραν εις τήν δροσεραν του £<ηρο- 
ταγάρου άκτήν τήν άλλως λεγομένην Παλαιόν Φαληρον, να μη 
είσπνεύση τις τ'ο ζωογόνον ίώδιον τής άλλης φαληρικης ακτη,, 
τής έρημωθείσης ταύτης ΟεΙειιθβ τής Ε λλάδος χάρις εις τα βακτη- 
ριδιοϋχα υδατα των έκεΐ ίδρυθέντων εργοστασίων. Μετα δ* την α 
πόφασιν ταύτην κατορθοΤ τήν εις τό ρηθέν βάθος ύπο την γην κα- 
τάδασιν έντό; ολίγων ώρών, καί διά δεκαπέντε η είκοσι δραχμών, και 
δύο-τοιών παρακλήσεων, γενόμενος ουτω ούχί κοινος περιηγητης 
των έπί τήο έπιφανείας τής γης άλλα τών ύπο την γην. Κ αι «ν 
τούτοις άμφιδάλλω άν έκ τών έκατοντακισχιλίων σχεδόν κα.οικων 
τής κλεινής πρωτευούσης δέκα μόνον εύρίσκονται κατ ετος περίερ
γοι νά καταβώσιν έκεΐ, οπου κατήλθον, καί περιπατησωσιν αναπνεον- 
τες τήν ύγράν έκείνην ατμόσφαιραν τών ανήλιων προθα/.αμων του 
Πλούτωνος, έν οίς λειτουργεί καί σιδηρόδρομος ! ν

Έ κεΐ δύναταί τις νά κατέλθη πάσαν ημέραν, μαλιστα δε οι άερ
γοι. ’Α λλ ά  τ'ο καταλληλότερο·; δι’ έλους δρομολογιον, η εκτελε- 
σις του όποιου δεν σέ άποτρέπει τής καθημερινής εργασίας, εινε 
τό τής εσπέρας τοΰ σαδδάτου, οτε λήγουν αι εργασιαι τη , εοδο- 
μάδος έ’πεται δέ ή ήμερα τής άναπαύσεως. Τό κατω 
γραοής εινε οτι πρόκειται περί μεταβάσεως εις Λαυριον . ϋ  ανα 
γνώστης μαντεύει ήδη 8τι δέν έθεσα έπί τών σημειώσεων τούτων 
τήν έπιγραφήν ώ; δέλεαρ όπως τόν αναγκασω εις την αναγνωσιν 
αυτών, ά λ λ ’ οτι πράγματι κατήλθον καί διέμεινα και περιεπατησα 
καί έφιλοσόφησα ε’ις βάθος εκατόν έξήκοντα μέτρων υπο την γηινη; 
έπιφάνειαν. Καί ιδού πώς. Έ λαβον εν εισιτηριον αντι π ,ν τ , η ε ,  
δοαχμών διά Λαύριον έκ του παρά τήν μικραν πλατειαν^την περι 
τήν πλατείαν τής Όμονοίας σιδηροδρομικού στάθμου διήλθον . 
δηροδρομικώς τά άνω καί κάτω Πατήσια, το ̂  Ηράκλειον, η  χα 
ρωπόν χωοίον Χαλάνδρι, ήτοι τούς Χολαργους, την πατρίδα τ-ο 
δαιμόνιου Περικλεούς, κατόπιν τόν δασώδη Γέρακα, ένθα ειχον πα- 
ραταχθή περίπου άλλοτε μεν οί Πέρσαι, επροκειτο δε προ τινο, 
νά παραταχθώσι τινά. τάγματα της πολύ.ακις αναο/.η =ισης » · < 
στής μάχης, κατόπιν τό Μαρκόπουλον, Κορωπι κλπ. κλπ^κα. 
έ’φΟασα ολίγον άργά είς Λαύριον. Έςέφρασα δ αμέσως την επιθυ
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μίαν μου εις γνώριμον καί συγγενή' εκεί περί τής καταόάσεώς μου 
ΰπό τήν γήν ( !)  Έμαθον ότι τοΰτο δύναται να γίνη άλλα τήν ή- 
μέραν- επομένως έπιφυλάχθην διά τήν πρωίαν διαθέσας τήν εσπέ
ραν εις έπισκεψιν του μοναδικού, καθόσον έγώ τουλάχιστον γνω
ρίζω, πλυντηρίου των Μεταλλουργείων του Λαυρίου καί ε ί; έπί
σκεψιν των επίσης άξιολόγων καμίνων, έξ ών εκρέει φλογερά καί 
έν ρευστή καταστάσει ή άναλυθεΐσα έκβολάς, δίδουσα νύξιν του 
εις τά έγκατα τής γής ρέοντος μυθολογικού Ιΐυριφλεγέθοντο ς ή 
του άγιογραφικου πυρός τής Γεένης.

Έγερθέντες τήν πρωίαν ήτοιμάσθημεν διά τήν εις τάς -υπογεί
ους στοάς κατάβασιν. Είμεθα δέ τέσσαρες οι επισκέπται ξενιζόμε
νοι ύπδ τοΰ φιλτάτου μέν προς πάντας μάλιστα δε προς ήμάς συγ
γενείς αύτοΰ άνδρός, του κ.Μ . Φοντριέρ, τμηματάρχου έν τοΐς με- 
ταλλουργείοις Λαυρίου Τή συστάσει του φιλοξενοϋντος ήμάς μετέ- 
βημεν διά του σιδηροδρόμου τής Γαλλικής Εταιρίας εις τήν θέσιν 
Καμάριζαν, παρά τήν όποιαν πρό τινων μηνών έλαβε χώραν τό 
φρικτόν δράμα τής δολοφονίας τοΰ ταμίου τής εΐρημένης εταιρίας. 
Η έκ Λαυρίου, των εργοστασίων Λαυρίου δηλαδή, εις Καμάριζαν 

σιδηροδρομική όδός, που μέν έλικοειδής που δέ ευθεία, παρεΐχεν 
ήμΐν ανά πάσαν στιγμήν ώραιοτάτας σκηνογραφίας, κάοω μέν ή- 
μών τήν πόλιν Λαυρίου,πέρα τον Θωρικόν, τά όρη καί τάς πεδιάδας 
τής ’Αττικής, πέρα τήν Μακρόνησον, τήν άλλως νήσον Ελένην, 
ένθα καθ’ Όμηρον άπεβιβάσθη ό Πάρις μ.ετά τής Ελένης φεύγον- 
τες έκ Σπάρτης. Μετά τινων λεπτών σιδηροδρομικήν πορείαν, 
είμεθα εις Καμάριζαν καί εί'δομεν μακρόθεν δίκην ικριώματος τό 
μέρος δΓ ου έμέλλομεν νά κατέλθωμεν εις εκατόν εξήκοντα μέ
τρα υπό τήν γή ν .

Πολλά ενταύθα ήσαν άξια περιγραφής, καί τό πλήθος των ερ
γαζομένων άμφοτέρων των φόλων καί των λαλουμένων γλωσσών, 
ελληνικής, αλβανικής, ιταλικής, γαλλικής, κλπ. καί ή πληθύς 
καί ποικιλία των έξορυττομένων ποικιλοχρόων /,ίθων καί πάνθ’ όσα 
ή άξιολογωτάτη άνά πασαν τήν Ελλάδα μεταλλευτική βιομηχανία 
επιδεικνύει έκεΐ, τον άμορφον έκεϊνον μεταλλοφόρον πλούτον, οστις 
άλλοτε έζωογόνει τήν Ελλάδα, έναυπήγει στόλους, διέτρεφε χι
λιάδας εργατών, κατά δέ τούς νεωτερους χρόνους κατέστησεν ολί
γους μέν Κροίσους πολλούς δέ πτωχούς, Ιφερε τά περίφημα άλ
λοτε λ  α υ ρ ι ω τ ι κ ά, τάς περί έκβολάδων οικονομολογικός, πολι- 
τικάς, διπλωματικός καί νομοθετικός συζητήσεις, κλπ . κλπ. Ά λ λ ’
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ή περιγραφή καί άναγραφή των αναμνήσεων οσας φέρει εις τό μέ
σον ή θέα των ημερών τούτων ήθελε κατά τό δή λεγόμενον πε
λαγώσει ήμάς πριν φθάσωμεν εις τήν περιγραφήν τής στενής οπής, 
δΓ ής έμέλλομεν νά κατέλθωμεν καί περιπατήσωμεν ΰπό τήν γήν.

Άνήλθομεν λοιπόν έπί υψηλής θέσεως έν ή κεΤται ή κυρία όπή 
των υπογείων στοών, περιφερείας ένός περίπου μέτρου καί είδομεν 
τον τρόπον δι’ ού έμέλλομεν νά κατέλθωμεν έντός κοφίνων δίκην 
πετρών.

Έρρίγησεν έκ πρώτης όψεως ό έτερος τών συνοδευόντων τάς 
τρεις μεθ’ ήμών κυρίας, έπί τη θέα τοΰ μηχανήματος, δΓ ού μάς 
εϊπον ότι θά κατέλθωμεν. Τόν φόβον τοΰ γενναίου τούτου έπισκέ- 
πτου συγγάμβρου μου ήσθάνθη,άλλά δικαίως, ή σύνευνος καί ή άλλη 
κυρία. "Εμεινα δέ μόνος μετά τής συζύγου μου έν τη άποφάσει 
τοΰ νά κατέλθω. ’Αγνοώ τί είδους αισθήματα συνετέλεσαν εις τήν 
γενναιαν άπόφασιν τής έμής συντρόφου. ΙΙροδήλως όμως έσκέπτετο 
έάν ή τις κίνδυνος εις τήν κατάβασιν καί τήν εις βάθος εκατόν εξή
κοντα μέτρων ΰπό τήν γήν διαμονήν, έπρεπε νά τόν συμμερισθή 
μετ’ έμοΰ. Καί άμ’ έπος, άμ’ Ιργον. Είσήλθομεν εις τό παρακεί
μενον γραφεΤον τής Εταιρίας, ένεδύθημεν τόν έργατικόν σάκκον τών 
κάτω έργαζομένων, παρεμφερή προς τόν τών πυροσβεστών και οΰτω 
αμφότεροι κρατούντες λυχνίας καί συνοδευόμενοι ΰπό τοΰ ανωτέρω 
μνημονευθέντος καί τίνος τών έπιστατούντων είσήλθομεν εις τόν τε
τράγωνον ascenseur περιμαζευμένοι καί άποχαιρετίσαντες τούς συν
τρόφους· καί μετά εν δευτερόλεπτον έξηφανίσθημεν άπό προσώπου

Ύ5ς·Νέον ρίγος κατέλαβε τούς συντρόφους μας ίδόντας ότι κατερχό- 
μεθα γοργώς εις τό στενόν φρέαρ καί ούκ ήν φωνή ούδ’ ακρόασις 
έκ μέρους ήμών, ούδέ φαινομένων πλέον, διότι άνω ήμών αλλε
πάλληλοι θήκαι κοφίνων διά τών αύτών συνδεδεμέναι άλΰσεων έφαί- 
νοντο οίονεί καταπλακόνουσαι ήμας. Ά λ λ ’ ήμέϊς τουναντίον, δέν 
ήσθανόμεθα τόν φόβον εκείνων. Έλησμονήσαμεν παραχρήμα καί 
τήν ζέστην τής ήμέρας εκείνης καί το φώς τοΰ ήλίου καί ήσθανό
μεθα άσυνήθη τινά άλλ’ εύχάριστον, δροσεράν, οίονεί άλλου ύπο- 
γειου κόσμου, άτμόσφαιραν. Έβλέπομεν δέ εις έπίμετρον τών περί 
άλλαγής τής ατμόσφαιρας καί ρανίδας ή μάλλον ρΰακας ύγρασίας 
άπό τών τοίχων τοΰ φρέατος. Ουτω δέ σιωπώντες καί μυρία σκε- * «
πτόμενοι συγκεχυμένα καί αόριστα περί τής καταβάσεώς μας, ή- 
κούσαμεν μακρόθεν, οίονεί έκ τών εγκάτων, ήχώ άνθρωπίνων φω-



νών. Ήνοήσαμεν τότε δτι έγγίζομεν εις το πρώτον πάτωμα ούτως 
είπεΐν, εις τάς πρώτα; στοάς τας εις βάθος εκατόν περίπου μέ
τρων ύπ'ο τήν επιφάνειαν τής γης. Το θάρρος δέν άπέλιπε την 
σύντροφόν μου, καί οΰτω μετά τινα; στιγμάς, καθ’ άς ή ατμόσφαιρα 
έφαίνετο ήμΐν δροσερωτέρα, ήκοόσαμεν κρότον καί φωνάς ανθρωπί
νους. 7Ητο το τέρμα τής καταβάσεως. Ή  φέρουσα ήμάς τετρά
γωνος θήκη έκάθ’.σεν επί του τελευταίου ύγροΰ εδάφους. Ε’ίχομεν 
φθάσει άνεπαισθήτως εις το ϋπ'ο τήν γην εκείνο βάθος. ’Αμέσως 
εΰρέθημεν προ άλλου κόσμου, άλλων όδών σκοτεινών, συνηντήσα- 
μεν έργάτας λυχνοφόρους, καί, άπροσδόκητον, σιδηρόδρομον κινού- 
μενον ομως δι’ ήμιόνων, άποχαιρετισάντων προ πολλοΰ τον άνω 
κόσμον καί το φως του ήλιου, διότι έκεΐ κάτω είνε καί οί σταΰλοι 
των !

Ουδέποτε θά λησμονήσω, μάλιστα κατά τάς θερινάς άττικάς 
ήμέρας, τήν δροσεράν εκείνην ατμόσφαιραν του υπογείου κόσμου, 
καί ή πρώτη άγαθοπουλική ιδέα, ήτις μου έπήλθεν, ήτο ότι ό θά
νατος καί ό ένταφιασμός υπό τήν γην θά ήτο ευχάριστος, έάν τοι- 
αύτη, όχι ύπό εν μέτρον τής επιφάνειας τοΰ νεκροταφείου, άλλ ’ 
ύπ'ο εκατόν εξήκοντα μέτρα υπό τήν επιφάνειαν τής Καμαρίζηο, 
ώρίζετο ή αιώνια διαμονή μας. Ήρχίσαμεν λοιπόν, κρατούντες πάν
τοτε τάς λυχνίας, τον εις τάς ευρυχώρους υπογείους στοάς περίπα
τον. Ό  περίπατος εκείνος μοί ένθύμιζεν άλλην τινά έπίσης ύπό τήν 
γήν έκδρομήν, μακράν τής ’Αττικής, τάς υπονόμους (Egonts) των 
Παρισίων, άς άλλοτε ειχε περιγράφει εις τούς ’Α θ λ ί ο υ ς  αύτοϋ 
ό δαιμόνιος Ούγγώ. Ά λ λ ’ ή διαφορά ήτο μεγίστη ύπό τήν εποψιν 
τοΰ βάθους ύπό τήν επιφάνειαν τής γής, διότι εκεί κατήλθομεν 
διά τής παρά τήν πλατείαν τοΰ ΟΙιέΜβΙεΙ έλικοειδοϋς κλίμακος, 
ένώ ένταΰθα, άναλογιζόμενοι τό βάθος των εκατόν τόσων μέτρων 
καί περιπατουντες έν τόσα) άνέσει επί μίαν περίπου ώραν, ένομί- 
ζομεν ότι έδλέπομεν όνειρον, ότι ειχομεν μακρυνθή παρασάγγας 
καί μίλια άπό προσώπου τής γής.

Έξηκολουθήσαμεν δέ τον εις τάς υπογείους στοά; περίπατον 
διερχόμενοι προ εύρυχώρων αιθουσών έργατών. ’Ιδίως ένεποίησεν 
ήμΐν αΓσθησιν ιδιαιτέραν ό εις εύρυτάτη ι αίθουσαν ή σπήλαιον, έν 
ω πρό τινων στιγμών πάΐδες τινίς έργαται φέροντες λυχνίας καί 
δάδας είχον τοποθετηθή είς ρωγμάς αύτοϋ. Έξήστραπτον δέ που 
καί που έκ τοΰ φωτός κρυσταλλώματα καί σταλακτΤται. Έ κε ϊ δε 
άνεπαύθημεν έπ’ ολίγον. Ήρχισα δέ συγκεντρών τάς έξ άναγνώ-
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σεως περιγραφών αναμνήσεις περί του υπογείου τούτου μικροκό- 
σμου, έν ω κατά μεν τήν άρχαίαν έποχήν χιλιάδες δούλων ε’ιργά- 
ζοντο έξάγοντες διά των άτελών τότε μέσων τον έκ τών σπλάγ
χνων τής γής πλούτον, κατά τούς καθ’ ήμας δέ χρόνους πεντα
κόσιοι περίπου εΐργάζοντο καί ισάριθμοι σχεδόν έξακολουθοϋσίν έρ- 
γαζόμενοι, άνορΰττοντες ετι έκ τών ανεκμετάλλευτων κοιτασμά
των όρυκτολογικόν πλούτον, καί θά έξακολουθήσωσιν ετι εύρύνον- 
τες καί μηκόνοντες τό σύμπλεγμα τών διαφόρων στοών, ώς οί 
πρόγονοι ήμών άνευ άτμοϋ καί σιδηροδρόμου, άνευ πυρίτίδος καί 
τών ποικίλων μέσων, ών ποιείται χρήσιν ή σύγχρονος βιομηχανία, 
διήνοιξαν είς τάς ύπό τήν έπιφάνειαν τοΰ Λαυρίου μεταλλοφόρους 
έκτάσεις. Ή  ποικιλία καί κανονικότης τοΰ συμπλέγματος τών εί- 
ρημένων υπογείων στοών υψους δέκα περίπου μέτρων, μετά τών 
παρόδων καί στενωπών, είς άς εισέδυον ο! έργαζόμενοι πάλαι α
πειροπληθείς δούλοι, δίδει νύςιν τής καταπληκτική; κινήσεως τής 
αρχαίας βιομηχανίας, καί άφορμήν είς συμπεράσματα περί τοΰ ύ- 
πολογιζομένου ώς έξαχθέντος έκ τών στοών τούτων όρυκτολογικοϋ 
πλούτου.

Δέν ανήκει βεβαίως έμοί ή όρυκτολογική περιγραφή τών υπο
γείων στοών καί τών φρεάτων ή κανονική έξόρυξις. Άνεφύλλισα, 
γράφων τήν έπιστολιμαίαν ταύτην διατριβήν, άξιόλογον συγγραφήν 
τήν «Ε λλάδα έξεταζομένην γεωλογικώς καί όρυκτολογικώ; ύπό 
τοΰ κ. Α. Κορδέλλα,» έν αυτή δέ ύπάρχουσι σελίδες τινές, έν αις 
επιστημονικώς έξετάζεται καί τό μέρος τοΰτο. Έ ν αύτώ δύναταί 
τις ίδεΐν υπολογισμούς αληθείς έκπλήσσοντας περί τής έν τοΐς ύ- 
πογείοις τούτοις έκτελεσθείσης κατά τούς παρελθόντα; αιώνας έρ- 
γασίας, μεταξύ δέ τούτων καί τούς έξή; χαρακτηριστικωτάτους υ
πολογισμούς : «υποτιθεμένου ότι τά έργα τών μεταλλείων καί 
μεταλλουργείων τής Λαυρεωτικής έξηκολούθησαν τακτικώς έπί 
300 ετη, εχομεν έτησίαν παραγωγήν δραχμών 13,904,595 έξ ών 
το κράτος απολαμβάνει λόγω φόρου τό έν εϊκοσιτεταρτημόριον, ήτοι 
579,658 δραχμάς. Περαιτέρω χωροΰντες δυνάμεθα νά προσεγγί- 
σωμεν είς τον προσδιορισμόν του αριθμού τών έν τή Λαυρεωτική 
κατ’ εκείνην τήν έποχήν έπασχοληθέντων έργατών. Εί’δομεν ότ: 
το ολικόν ποσόν τών έκβληθεισών υλών άνήρχετο είς 105 έκατομ- -ι 
μύρια κυβικών μέτρων- προστιθεμένων τούτοις τών έκβληθεισών υ
λών Ικ τε τής άνορύξεως τών φρεάτων καί τών κατιουσών στοών 
καθώς καί τών έςαχθέντων μεταλλευμάτων, τό ολικόν, ποσ'ον ά-



νέρχεται εις 108,000,000 τόννους, οίτινες παριστώσι 39,000,000, 
κυβικά μέτρα παραχθέντος κενοϋ χώρου». Καί παραιτέρω :«εί- 
κάζομεν οτι έχρειάοθησαν πλείονες των 4330 άνδρών καί 3 ,000 
πηροφόρων έργατών.»

Βεβαίως ουτε ό χώρος επιτρέπει ένταϋθα παράθεσιν και άλλων 
ένδεικτικωτάτων υπολογισμών, ουτε ό σκοπός μου ήτο τοιοϋτος. 
Ό  επισκέπτης των υπογείων τούτων στοών και εύρυχώρων αιθου
σών μετά μακράν περιπλάνησιν έν αύταϊς φιλοσοφεί άκουσίως άνα- 
λογιζόμενος οία και διά τίνων έτελέσθησαν ύπό των αρχαίων, όποιος 
ό βίος των κάτω εις τά ανήλια ταυτα φρέατα εργαζομένων. Άπό 
των σκέψεων δέ τούτων μεταπίπτει εις άλλας. Υπολογίζει οποίαν 
δύναμιν ήθελεν αντλήσει ό ελληνισμός, εάν άπό τη; συστάσεως 
του βασιλείου τούτου άνεκαλυπτετο καί ¿χρησιμοποιείτο ό όρυκτο- 
λογικός οϋτος πλούτος, καί εάν καθίεροΰτο ή έκ των υπογείων 
τούτων πρόσοδος άποκλειστικώς εις ναυπήγησιν καί συντήρησιν στό
λου, ή άνάπτυξιν συγκοινωνίας, βιομηχανίας, κλπ. κλπ !

Εννοείται δέ ότι εάν πάρω τόν κατήφορον τοιοΰτων σκέψεων 
καί υπολογισμών, δέν εΐξεύρω που θά σταματήσω. Διά τοϋτο δίδω 
ένταϋθα πέρας εις την σημείωσιν ταύτην, πεποιθώς ότι έπεισα τον 
αναγνώστην, ότι κατώρθωσα νά μείνω μίαν ώραν εις βάθος εκατόν 
εξήκοντα μέτρων ύπό την γην, ότι ήδυνάμην νά μείνω καί ώρας 
καί ήμέρας υπό την γην, άλλ’ υπό στοάς εννοείται δέκα μέτρων 
υψους καί 50 μέτρων πλάτους, έν ατμόσφαιρα δροσερωτέρα τής α
θηναϊκής καί κρατών λυχνίαν οΰχί διά ζήτησιν άνθρώπου, ώς ό 
Διογένης, άλλά διά τό μή δΰνασθαι βαδίζειν άνευ τοιαυτης.

Οίίτω λοιπόν μετά ώριαίαν διαμονήν έν τοΐς ΰπογείοις έκείνοις 
έπανήλθομεν εις την οπήν του φρέατος δι’ ής κατήλθομεν, εΐσέ- 
βημεν εις τήν αυτήν τετράγωνον θήκην καί άνήλθομεν έπανευρόν- 
τες έπί τής έπιφανείας τής γής τους συντρόφους μας άνυποομονοϋν- 
τας καί αμφιβάλλοντας ένδομύχως μέχρι τής στιγμής έκείνης, 
έάν σώοι καί άβλαβεϊς έμελλομεν νά φανώμεν εις τήν επιφάνειαν
'ής γής.

Έ ν Ά θήναι;, κ α ι’ ’Ιούνιον τον 1886.

Τιμ. Λ μ π ε λ α ς .
V
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Α ' .

Ήμουν άρρωστος, κορμί τυραννισμένο 
κ’ ¿κοιμήθηκα μέ χίλια γιατρικά, 
κ’ είδα όνειρο πικρό, φαρμακεμένο 
πως έπέθανα τή νύκτα ξαφνικά

Ή λ θ ’ ό διάβολος να πάρη τήν ψυχή μου 
καί μου ’φώναξε : Σε ξέρω άπό καιρό, 
άκολούθα με ποϋ νάχης τήν ευχή μου, 
μέσ’ ’ςτήν κόλασι θά πας, νά σε χαοώ!

Έσηκώθηκα χωρίς νά τοϋ μιλήσω, 
αύτός έτρεχεν έμπρός μου χωριστά 
κ’ έγώ άλαλος έπήγαιν’ άπο πίσω, 
ώς που φθάσαμε ’ςτήν κόλασι μπροστά.

Τότε άνοιξε μ,ιά πόρτα σκουριασμένη 
κ’ εγώ έρριξα μέ πόνο μιά ματιά· 
Δυστυχία μου τι πίσσα μέ προσμένει, 
τί αχόρταγη κ’ αιώνια φωτιά !

Ήλθαν διάβολοι μέ κέρατα σάν βώδια 
καί μέ βάλανε ’ςτή μέση μοναχό, 
καί μοϋ δέσανε τά χέρια καί τά πόδια 
καί μέ ρίξανε ’ςτήν πίσσα τό φτωχό.

ΚΩΝ. φ .  ΧΚΟΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
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- r - T t  σάς έφταιγα ; τους έλεγα, κ’ έκεΤνοι 
απ’ το πείσμα του; μ’ έδεναν πειό σφικτά. 
Τ ό τ ’ άρχίνηοαν τα δάκρυα κ’ οϊ θρήνοι, 
τότ’ άρχίνησαν κα'ι βάσανα φρικτά.

Είδ’ ό Πλάστης μας τή λύπη μου την τόση 
κ’ έναν άγγελο μοϋ στέλνει ’ςτό φτερό:
— Σύρε κυτταΕε κι’ αν έχη μετανοιωσει 
’ςτόν παράδεισο ναρθή, τον συγχωρώ.

τΗλθ’ ό άγγελος ’ςτά κάτασπρα ’ντυμένος, 
τον έκύτταΕα με φόβο κ’ έντροπή, 
μοϋ έφάνηκε πώς ήταν λυπημένος 
κ’ έπερίμενα ν’ ακούσω τί θά πή.

Βλέπεις, άνθρωπε, μου λέγει, όποιος κάνει 
σμαρτήματ’ ασυγχώρητα ’ςτή γή 
τί κατάρα τόν προσμένει σαν πεθάνη, 
τί αιώνια κι’ αγιάτρευτη πληγή ;

— Nal, άλοίμονο, το βλέπω και το νοιώθω, 
μά δέν έφταιΕα, σ’τό λέω καθαρά, 
φταίγει έκείνη ποϋ μοϋ πήρε κάθε πόθο, 
κάθε πίστι, κάθε αγάπη καί χαρά.

Φταίγ’ έκείνη όπου μ’ έκανε να πάθω 
κι’ άπ’ αγάπη κι’ άπό ζήλεια να χαθώ, 
οπου μ’ έκανε τά κάλλη της να μάθω 
καί τόν Πλάστη μου ’μπροστά της ν’ άρνηθώ.

Ώ  ! άλοίμονο! δέν φταίω έγώ τόσο 
και αδίκως ό Θεός μέ τυραννεΤ, 
φταίγ’ έκείνη οπου μ’ έκανε νά νοιώοω 
ώς τά κόκκαλα βαθειά την ηδονή.

Τώρα όμως τ’ αμαρτήματα θυμοϋμαι 
καί τρομάζω κι’ ούτε πειά την αγαπώ, 
τήν άρνοΰμαι, την άρνοϋμαι, την άρνοϋμαι 
καί ’ςτόν Πλάστη μου μέ θάρρος θά τδ ’πώ.

Μοϋπ’ ό άγγελος: αγάπησες μέ πόνο! 
συγχωρείσαι γιατί Εέρεις ν’ άγαπας, 
τώρα έλπιζε ’ςτόν Πλάστη σου καί μόνο 
κ’ έλα σήκω, ’στόν παράδεισο θά πας.

Μόλις άρχισε τά σίδερα νά λύνη 
γιά νά φύγωμ’ άπ’ τήν κόλασι μαζή, 
αχ! έγυρισα κι’ άντίκρυσα έκείνη 
πού τήν έφερναν ’ςτήν κόλασι νά ¿ή.

Χαμογέλασε, μ’ έκυτταΕε καί λίγο, 
και μοϋ άναψ’ ή ματιά της τόν καϋμό. . . .  
— Σΰρε, άγγελε, τοϋ είπα, δέν θά φύγω, 
καί τήν κόλασι μαζή της προτιμώ! . . .

Β'.

Σάν έΕύπνησα τήν ηυρα ’ςτό πλευρό μου. 
καί τής είπα : μέσ’ ’ςτήν κόλασι θά πας 
γιατί τωδα ζωντανά μέσ’ ’ςτ’ όνειρό μου., 
χαμογέλασε καί μούπε: μ’ άγαπας ;



ΙΣΤΟΡΙΑ
Λ Η Σ Τ Ρ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Ι Α Σ

Ό μεταβαίνων σήμερον εις Ώρωπ'ον δεν φοβείται τον Άρβανι- 
τάκην, ούδ ’ ό διερχόμενος διά τής αμαξιτής όδοΰ τής Κηφισσίας 
συλλογίζεται τον Νταβέλην, όπως ό έπί σιδηρών ελασμάτων 
ο'.άτριχων την Κακήν Σκάλαν μόλις ίσως ενθυμείται τον Σκίρωνα. 
Ευτυχώς ή ασφάλεια των οδών, ήτις επικρατεί άπ'ο πολλών ήδη 
ετών πλήρης έν Έλλάδι, μετέθεσεν ούτως είπεΤν τήν ληστείαν 
άπ'ο τής δικαιοδοσίας τής δικαιοσύνης εις τήν σφαίραν τής ιστο
ρίας, αν μή τής μυθολογίας, ή τουλάχιστον τής μυθιστορίας. Μετά 
μίαν ίσως γενεάν τά ονόματα του Άρβανιτάκη, τού Νταδέλη καί 
του Σκίρωνος θά συμφύρωνται ώς ονόματα συγχρόνων καί είνε φό
βος μή ό μέν Θησεύς, ύπολαμδάνηται άποσπχσματάρχης τι; μέ 
στολήν χωροφύλακος, κρημνίζων άπ'ο τής σιδηροδρομικής γέφυρας 
τής Κακής Σκάλας τον Σκίρωνα φουστανελλοφοροΰντα, ο δέ Άρ- 
δανιτάκης ή ό Νταβέλης θεωρώνται ώς ροπαλοφόροι λησταί 
των παναρχαίων χρόνων. Ή σύγχυσις θά είνε τόσφ μάλλον εύ
κολος κχθ’ οσον έν τη ληστεία ούτε ή κακουργία ήλλαξε φύσιν 
ούτε τά μέσα των δραστών μετεδλήθησα ι συν τοΐς χρόνοις. Πριν 
ή λοιπόν τά όρια τής άρχαιότητος και των νέων χρόνων συγχυ- 
θώσιν εντελώς, άς έπιτραπή νά έκθέσω ένταύθα τήν ιστορίαν μιας 
ληστρικής συμμορίας, ήτις δέν γράφεται μέν ενταύθα διά πρώτην 
φοράν, άλλ’ υποθέτω, ότι είνε άγνωστος εις πολλούς τών άνα- 
γνωστών. Ή ιστορία μου δέν είνε μέν χθεσινή, άλλά δέν είνε καί 
τόσον παλαιά οσον ό Σκίρων. Διά τούτο πρ'ος αποφυγήν οίωνδή- 
ποτε σκανδάλων προτιμώ νά όνομάσω τά δρώντα πρόσωπα δι' αρ
χαίων ονομάτων, άποκρύπτων τάς άληθινάς αυτών ονομασίας. 
Άλλά δέν σημαίνει καί πολύ, άφ’ ού πάσα διήγησις περί ληστών, 
όπως εχη ενδιαφέρον, ενέχει τι τ'ο μυθικόν.

Ή σκηνή συμδαίνει παρά τά παλαιά σύνορα τοΰ βασιλείου έν

Ύπατη. Παρά τ'ο άκρον τού πολίσματος εκειτο μακρότερόν πως 
τών τελευταίων αύτού οικιών ό οίκος πλουσίου ιδιώτου. Τόν οικο
δεσπότην θά καλέσω απλώς Ιππαρχον. Ύπ'ο τ'ο ψευδώνυμον τούτο 
ελπίζω, ότι δέν θ’ άνακαλυφθή ούτε ή φΆαργυρία αύτού, ούτε τά 
περίεργα τεχνάσματα τής συζύγου του, ήτις είχε τήν αρετήν ν’ α
γαπά τους άνδρας μέχρις εκείνου τού βαθμού, δςτις διά τον σύζυ
γον βεβαίως καταντά κακία. Ή  δέ υπηρέτρια τού οίκου μιμουμένη 
καί ύπερακοντίζουσα τήν κυρίαν αυτής, ήγάπα τούς έν τω ο’ίκω ξε- 
νιζομένους φίλους μέχρις εκείνου τού βαθμού, καθ' ον ή θεραπαινίς 
μεταβάλλεται εις δέσποιναν. Αίφνης νύκτα τινά, έν ώ πέριξ βα- 
θεΐα έπεκράτει σιωπή, διορύττεται είς τών τοίχων τής οικίας καί 
ανοίγεται όπή δι’ ής ήδύνατο νά χωρήση άνθρωπος. Δ ι’ αυτής εις— 
έρχονται ό μέν μετά τον δέ ξιφήρεις άνδρες. Ή το ή ληστρική 
συμμορία τοΰ. . . Άλκίμου ή μάλλον απόσπασμα αυτής, άποφα- 
σίσαν νά ληστεύση τον οίκον τοΰ Ιππάρχου. Οι λησταί είςελάσαν- 
τες έδησαν τον οικοδεσπότην καί τήν θεράπαιναν καί πάντας τούς 
τού οίκου, οίτινες μετά φόβου καί θλίψεως εβλεπον τούς φοβερούς 
λωποδύτας κενούντας τον οίκον και έκκομίζοντας εξω αυτού πάν
τα, χρήματα, ίμάτια, σκεύη. Ευθύς δέ ώς έτελείωσεν ή λήστευσις 
τοΰ οίκου, παραλαβόντες τούς όνους καί τούς ίππους τοΰ Ιππάρχου, 
άπήλθον άνά τά όρη, φέροντες βαρύ φορτίον κλεμμάτων. Περί τήν 
μεσημβρίαν εφθασαν οι λησταί εις επαυλιν φίλων λησταποδόχων, 
οίτινες έκάλεσαν αύτούς έν μέσφ άσπασμών είς πρόγευμα καί πα- 
ρέθηκαν είς τά κτήνη κριθία. Έκκινήσαντες δ' έκείθεν άφίκοντο 
προ τής εσπέρας είς τ'ο όλημέριον αυτών. Έ κεΐ γραΤα, καθημένη 
πλησίον τού καιομένου πυρ'ος, δεξιωθεΐσα τούς άφικνουμένους, 
ανήγγειλε περιχαρής, ότι άνέμενεν αύτούς άριστον γεύμα. Οί 
λησταί κατέθηκαν τά φορτία, καί μ.ετ’ ολίγον εφθασαν νεανί
σκοι πολλοί κομίζοντες πλεΤστα όσα χρυσά καί άργυρα καί ίμάτια < 
καί κοσμήματα πολλά γυναικεία καί άνδρικά. Άπετέλουν ούτοι 
άλλο απόσπασμα τής αύτής συμμορίας, όπερ, έν ω οί άλλοι συνά
δελφοι έλήστευον έν Υπάτη τον οίκον τού 'Ιππάρχου, είχε με- 
ταβή είς ληστρικήν γυρολογίαν έν Βοιωτία. Κατά το δαψιλές γεύ
μα οί νεωστί φθάσαντες κακίζονται ώς έπιστρέψαντες άνευ τοΰ άρ4 ^
χηγοΰ αύτών Λαμάχου, καί οί λησταί αναγκάζονται νά διηγηθώσι 
τά κατ’ αύτόν. ’Εν Θήβαις κατώκει ό πλούσιος τραπεζίτης Χρυσέ- 
ρως, τον οποίον είχεν αποφασίσει νά ληστεύση ή συμμορία. Είςήλ- 
θον λοιπόν εις τον οίκον αύτού νύκτωρ. Ά λ λ ’ όπως μή διαρρήξωσι
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μετά πατάγου τήν θύραν, ό Λ άμαχο; εθηκε τήν χεΤρα αύτοϋ καί 
τον βραχίονα εϊς το κλεΤθρον, ι'να έπιτηδείως ά'ρη τον ένδοθεν μο
χλόν. Ά λ λ ’ ό τραπεζίτης, παρατηρήσας τά : κινήσεις των ληστών, 
κατόρθωσε νά καρφώση έσωθεν διά μεγάλου καρφιού επί τίνος ξύ
λου τής θύρας τήν χεΐρα τον Λαμάχου. Μετά ταϋτα δέ ό Χρυσέ- 
ρως, άνελθών εί; τήν στέγην τον οίκον, ήρχισε ζητών βοήθειαν καί 
κραυγάζουν προς τους γείτονας. Οί λησταί, φοδηθέντες μή κυκλω- 
θώσιν, άπέκοψαν διά ξίφους τον βραχίονα του Λαμάχου καί πα- 
ραλαδόντες τον άχειρα αρχηγόν, εσπευσαν νά σωθώσιν. Ά λ λ ’ ή 
σωτηρία του συρόμενου τρανματίου ήτο δυσχερής καί έδυσκόλαινε 
τήν φυγήν των ληστών. Έπείσθησαν λοιπόν εις τούς λόγους του 
άρχηγοΰ, οτι χάριν τής Ιδίας σωτηρίας έπρεπε νά φονεύσωσιν αυ
τόν. Ά λ λ ’ επειδή ονδείς έτόλμα νά επιχείρηση το σκληρόν έργον, 
ό Λάμαχος, λαβών το ξίφος διά τής άριστερας, ήσπάσθη αύτό, καί 
ένέπηξεν ε ί; τό στήθος, άποθανών ήρωικδν θάνατον κλέφτου. Ά φ ' 
ού δέ καί άλλα  έπαθεν ή συμμορία έν Θήβαις, άνεχώρησεν εις 
άλλα μέρη τής Βοιωτίας. Ή  διήγησις τώ/ παθημάτων καί κα
τορθωμάτων των πρ'ος τού: συναδέλφους έχρησίμευσεν ώς άρτυμα 
του δείπνου.

Εννοείται οτι πολύ θρασύτερα ησαν τά τολμήματα οσα έπεχείρει 
ή συμμορία ολόκληρος όμοϋ. "Εν των τολμηροτάτων έργων των 
φοβερών ληστών ύπήρξεν ή απαγωγή ώραίας νύμφης έξ αύτοϋ του 
οίκου οπου έτελεΐτο ό γάμο; επ’ έλπίδι πλ.ουσίων λύτρων. Ή  κό
ρη μ.ετ’ αιχμαλωσίαν τινών ήμερων, τυχοΰσα καταλ/,ήλου εύκαι 
ρίπο, έκφεύγει έν νυκτί σε'Ληναία, όχουμένη έπ’ δνου κατεχομένου 
ύπό των ληστών καί παντοϊα πάσχοντος ύπ ’αύτών. Ά λ λ ’ οι λησταί, 
έννοήσαντες τήν φυγήν τής κόρης, διώκουσιν αυτήν, καί καταλα- 
βόντες έπαναφέρουσιν εις το όλημέριον, δπου τιμωρεΤτα: έπί τη 
φυγή διά σκληρότατων βασάνων. Αλλ’ έν τούτοις ό μνηστήρ 
αίχμαλώτιδος Τληπόλεμος, δυςτυχήσας νά ΐδη τήν νεανιν άπαγο- 
μένην σχεδόν ά π ’ αυτή; τής αγκάλης του, δέν ήδύνατο νά ήσυχά- 
ση, καί άπεφάσισε διά παντός τρόπου νά τιμωρήση τούς ληστάς 
καί νά 7>άβη πάλιν τήν εκλεκτήν τής καρδίας του. Αί στρατιω
τικά! άρχαί έτεθησαν εί; κίνησιν καί, ό κίνδυνος ηυςανεν όσημέραι 
διά τήν συμμορίαν. Καί δμως ή σύλληψις καί καταστροφή των 
ληστών έβράδυνεν έως έπήλθε συνεπίκουρο; ό δόλος καί τό θάρ
ρος τής τετρωμένης ύπό του έρωτο; καρδίας του Τληπολέμου. 
Ημέραν τινά, έν ω οί λησταί περιφρόντιδες έσκέπτοντο, ότι αί τά-
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ξεις αύτών είχον ήδη αρκετά άραιωθή ύπό διαφόρων ατυχιών, 
παρουσιάζεται εις αυτούς νεανίας, δςτις έδήύ,ωσεν, ότι θέλει νά 
προοέλθη εις τήν συμμορίαν. ’Έφερε πλούσια δώρα καί ειπεν οτι 
ονομάζεται Αίμος. Οί λησταί εχάρησαν άκούοντες τό δνομα του 
επίφοβου τούτου ληστοϋ ον έτρεμεν ή Μακεδονία καί του οποίου 
ή συμμορία, καταδιωχθεΐσα άμειλίκτως ύπό τών αύτοκρατορικών 
στρατευμάτων, είχεν έπ έσχάτων προςβληθή καί καταστραφή.
Έγεινε λοιπόν προθύμως δεκτός εί; την συμμορίαν, καί ή απο
δοχή αύτοϋ έπανηγυρίσθη άμέσως διά κραιπάλης, καθ’ ήν ό νέος 
σύντροφος διά διαφόρων ναρκωτικών μέσων κατέστησεν ανικάνους 
πρός παν έργον καί πασαν άντίστασιν τούς ά^ηστάς τή; συμμορίας.

Οί άναγνώσται ένόησαν ότι δ πρόσφυξ δεν ήτο άληθώς δ λη
στή; ΑΤμος, άλλά Τληπόλεμος δ μνηστήρ τής ύπό τών ληστών 
αΐχμαλωτισθείσης νεάνιδος. 'Η δολία αύτοϋ προςέλευσι: πρός 
τούς ληστάς μόνον σκοπόν είχε νά διευκολύνη τήν σύλληψιν αύ
τών παρά τών έπί τής καταδιώξεως τεταγμένων καί αύτόν άκο- 
λουθούντων στρατιωτών. Τό έργον έπέτυχεν. Ό  μνηστήρ άνέ- 
πνευσε καί μετ’ αύτοϋ άνέπνευσεν ή Ε λλά ς άπαλλαγεϊσα τής φο
βέρα; συμμορίας.

Οί άναγνώσται θά έρωτήσωσι πότε συνέβησαν πάντα ταϋτα, εις 
ποιον κακουργιοδικεΤον έδικάσθησαν οί λησταί, έκ τίνος δικαστι
κού φακέλου παραλαβών ανέγραψα τήν ιστορίαν τής ληστρική; 
συμμορίας. Εΐνε βεβαίως περίεργοι νά μάθωσι τάληθή ονόματα 
τών ληστών καί τών ύπ’ αύτών κακώς ποιηθέντων, προ πάντων δέ 
τό δνομα τής άρπαγείαης νεάνιδος καί του γενναίου αύτής μνηστήρος,
Πρός τί τ’άρχαΐα ονόματα άφ’ ού τά πράγματα φαίνονται τόσον 
νέα καί ένθυμίζουσι τάς ιστορίας άλλων γνωστών ληστρικών συμ
μοριών ; Αυποϋμαι οτι δέν δύναμαι νά ευχαριστήσω τούς αναγνώ- 
στας. Ή  ιστορία φαίνεται νέα, άλλ’ εΐνε παλαιά. Δέν έξήγαγον 
αύτήν έκ δικαστικών φακέλων. Τά έκτεθέντα έπεισόδια δέν εΐνε έ
ειλημμένα έκ τίνος τών αθηναϊκών πρωινών εφημερίδων, άλλά διη
γείται αύτά. . . . Τίς έπί τ»7.ους; Ό  έ’λλην Λουκιανός καί δ 'Ρω 
μαίος Άπουλήιος, έπί τό μυθιστορικώτερον ΐσως άφηγηθέντες 
γεγονότα πραγματικά τών χρόνων καθ’ ούς ή ληστεία έπί τής έν
Ελλάδι άρχής τών 'Ρωμαίων είχεν υπέρ τό δέον θρασυνθή. Βλέ- » ,

πετε οτι ή ληστεία πάντοτε είχεν δμοιον τον σκοπόν καί παρεμ
φερή τά μέσα.

Σ π ϊ ρ .  Π. Λ  Α Μ Π Ρ Ο Σ .
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Επιθυμώ νά γράψω τήν απολογίαν ένός άδικηθέντος. Τό 
όνομα άνδρός, τό όποιον κατέστη διά τών αιώνων συνώνυμον 
ύβρει καί περιφρονήσει, χωρίς ούδεμία υπέρ αύτου ν ’ ά- 
κουσθή φωνή άναψηλαφήσεως καί έπανορθώσεως, εινε δίκαιον 
νά. τύχη ικανοποιήσει»; τίνος καί απολογίας έπί τή κατα
δίκη, ήν ύφΐσταται, στιγματισθέν ύπό τής ομηρικής ποιήσεως. 
'Τπό τής ποιήσεως δημιουργηθέν τό πρόσωπον τοΰτο, δέν ά- 
ποδείκνυται, έκ τών κατ’αύτου στοιχείων τής κατηγορίας, μο
χθηρόν και άχρεϊον, οΐον παρέστησεν αυτό ό αόμματος ρα
ψωδός, ο ασας τά κλέα τών θεών καί τών ηρώων, άλλ’ άνε- 
πεεική; καί αδιάφορο; φανείς πρός τού; μη έλκόντας τό 
γένος άπό θεών, ού; απέκλεισε του τεμένους τής μούσης 
του. Σπανίως ή ποίησις έστιγμάτισε μετά τοσαύτης άπο- 
στροφής πρόσωπόν τι, είτε. ίστορικώς άγωνισθέν, είτε δη
μιούργημα αυτής καθ’ ολοκληρίαν, όσον τόν Θερσίτην ή ο
μηρική ποίησις. Τό όνομα αύτου κατέστη — αροιμιώδες. 
ΙΙαρέστη έςωτερικώς δύσμορφος, έσωτερικώς ουτιδανός, έξε- 
προσώπησε δέ τό ειδεχθές μέρος τής λαμπρά; εικόνας τής 
Ίλιάδο:, ήν έγραψε μετ’ άμιμήτου χάριτος ή γραφίς του 
θείου 'Ομήρου, παρά τά ; άπαραμίλλους φυσιογνωμίας του 
Άγαμέμνονος, τού Άχιλλέως, τού Όδυσσέως, τού Αϊαν- 
τος, αύτών τών Τρώων, ένός Έκτορος, ένός Αΐνείου. 
"Αν ό ’Αγαμέμνων εινε ό πανελλήνιος ήγεμών, ό «άναξ άν- 
δρών, κοσμήτωρ λαών, ος μέγα πάντων Άργείων κρα- 
τέει, καί οί πείθονται ’Αχαιοί», έχων τό αξίωμα τούτο δι-



καίω καταγωγής εκ θεών καί δικαίω άναγνωρίσεως των περί 
αύτόν ηγεμόνων, άν έ Άχιλλεύς καλείται διογενής, διότι 
εις τούς γάμου: των γονέων αύτοΰ παρέστησαν οι θεοί επί 
τοΰ ΙΊηλίου. άν ό Όδυασεύς παρίστησι τόν τύπον της κοινω
νικής καί πολίτικης πονηριάς μεταξύ πάντων των Ελλήνων, 
όσοι ριετά των ’Ατρειδών· ήλθον υπό τό Ίλιον, άν ό Με
νέλαος χαρακτηρίζεται ώς βοήν αγαθός, πάντες δ ’ έν γέ- 
νει οί πρωταγωνισταί της άπαραμίλλου εκείνης εποποιίας 
άνάγουσι την καταγωγήν αύτών εις θεοός, εις μόνος εξαι
ρείται καθ’ όλοκληοίαν της εύνοιας τοΰ θείου ποιητοΰ' δεν 
καλείται ούτος ούτε διοτρεφής, ούτε βοην αγαθός, ούτε 
έκπαγλότατος πάντων άνδρών. Είνε απόκληρος πάσης συμ
πάθειας καί χάριτος' είνε ό αϊσχιστος τών άνδρών, όσοι ύπό 
Ίλιον ήλθον ώς τοιοΰτος δέ στιγματίζεται δι’ εικόνων, αΐ- 
τινες διηώνισαν μέν αύτόν ώς ήρωα ρωπογραφίας, κατέ
στησαν δ ’ άπά αιώνων ήδη τό όνομά του συνώνυμον τω 
φθόνω, τή κακία, τή μοχθηρία.

Ή Μοΰσα τής ποιήσεως συνήθως άντλεϊ τάς εμπνεύσεις 
αυτής καί τάς εικόνας άπό τών αθανάτων προτύπων τοΰ ά- 
ληθοΰς, τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ καλοΰ' άλλά δεν δύναται νά 
διεκδικήσιρ τήν τιμήν ταύτην, άν αί εμπνεύσεις αυτής δεν 
άπορρέωσι συγχρόνως καί άπό τοΰ αισθήματος τής δικαιο
σύνης. ΊΊ ποίησις δεν κέκληται μόνον νά δημιουργή κόσμους 
εκ τών θέλγητρων τής φύσεως, ή έκ τών αισθημάτων τής 
καρδίας, ή έκ τών πτήσεων τής φαντασίας πρός ιδεώδεις κό
σμους' νά κατατριβή τόν χρόνον αυτής περί τά άσπιλα κάλ
λη τής σελήνης, ή περί τά παρθενικά καί γοητεύοντα βλέμ
ματα τρυφερά: ερωμένης. Είσερχομένη εις τό εύρύ στάδιον 
τής άνθρωπίνης κοινωνίας, έφ’ ού δεινός έκάστοτε διεξά
γεται άγών ιδεών, αισθημάτων, τάσεων,συμφερόντων, ο
φείλει νά παραστήστρ τον άγώνα τοΰτον μετά πάσης άμε- 
ροληψίας καί δικαιοσύνης, χωρίς ν ’ άποκλίνιρ ύπέρ τού-  ̂
του ή εκείνου, άδίκως συμπαθούσα καί χαριζομένη. Άλλ.’ 
ό Όμηρος Ιν τή περιστάσει ταύττρ έπελάθετο τών καθηκόν
των τοΰ ποιητοΰ. Ό  άυ.ίυ.ητος σκηνογράφος τών εμψύχων
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καί άψυχων πραγμάτων δεν έδείχθη άνώτεοο: εαυτού, της 
έποχής του' ύπέκυψεν εις τάς ιδέας αυτής, τά  αισθήματα, 
τάς προλήψεις. Καί έδημιούργησε τόν Θερσίτην, απεχθές, 
χυδαΐον, τόν οίκτον καί τόν γέλωτα άπό αιώνων δ'.εγεΐρον 
πρόσωπον έν μέσω τοσούτων λαμ.πρών μ,ορφών θεών, θεοει
δών ηρώων, άπαραμίλλων καί ανεπίληπτων. Εδικαιούτο εις 
τοΰτο ό θείος ποιητής τής Ίλιάδος ; Έκ τών υπαρχόντων 
έν τή κλασική εποποιία στοιχείων εξάγεται τό δίκαιον της 
κατά του Θερσίτου κατηγορίας καί καταδίκης του ποιητου; 
Θέλω τό εξετάσει διά βραχέων, ύπείκων ούχί εις ορμήν του 
παραδόξου, άλλ’ εις αίσθημα έπανορθώσεωςτής φήμης ποιη
τικού ήρωος,όστις έκ του άγώνος, όν διεξάγει έν τή Ίλιάδι, 
έδικαιουτο νά τύχη εύφημ.οτέρας όπως δήποτε μνήμης καί
έντιμοτέρας άναγραφής έν τή θαυμασία πινακοθήκη τών ο
μηρικών ήρώων.

Κατά τόν αιώνα τούτον έγένοντο άπόπειραι πλείστων ιστο
ρικών έπανορθώσεων. Έγένετο άναθεώρησις τής έτυμηγο- 
ρίας πολλών κρίσεων τών παρωχημένων γενεών, τοιουτοτρό
πως δέ παοέστηρ,εν θεαταί τού φαινομένου τής ανατροπής 
πλείστων ήρ,ών γνωμών περί προσώπων, άτινα ή νεωτέρα 
κριτική, ότέ ρ.έν έζήτησε νά έξαγνίση καί ν ’ άποκαθάρη άπό 
τού ιστορικού ρύπου, τού κηλιδούντος την φήμην αυτών, ότέ 
δέ, καταρρίπτουσα τάς παραδεδεγρ-ένας ιδέας περί τής άρε— 
τής καί τής ηθικότητας μ.εγάλων τινών άνδρών τής ιστορίας, 
νά παραστήση αυτούς ώς σφετεριστής τής δόξης, πλαστογρά- 
φους τής άνθρωπίνης ΰπολήψεως, ής κατ’ ούδένα τρόπον έδι— 
καιούντο. Μεγάλοι ιστορικοί ένοχοι ρ.ετερ.ορφώθησαν διά τής 
ρ,αγικής λαβίδος τής κριτικής εις έξοχους έναρέτους, παρα- 
γνωρισθέντας ύπό τών συγχρόνων, άδικηθέντας υπό τών μ.ε- 
ταγενεστέρων. Άνδρες, κριθέντες παρά τών συγχρόνων εύγε- 
νεΐς καί ένάρετοι, ώς τοιούτοι δέ παραδοθέντες ήμϊν ύπό τής 
ιστορίας, καταγγέλλονται ήδη σήρ.εοον ύπ ’ αύτής ώς άδίκως 
σφετερισθέντες τήν δόξαν. Τά παραδείγματα τών έπανορθώ
σεων τούτων είνε άπειρα, καί δέν έχω άνάγκην νά σημειώσω 
αυτά ένταύθα. Άπεπειράθην άλλοτε νά έξαγνίσω τήν μνή

μην ιστορικού προσώπου, άδικηθέντος μέχρις εσχάτων, κατά 
τάς άποδείξεις τής νέας ιστορικής κριτικής. Σήμερον άνα- 
λαμβάνω κοπιωδέστερου έργον, νά έξετάσω τό δίκαιον ποιη
τικής άπεχθείας καί έκφαυλίσεως προσώπου, προκληθείσης ένε
κα τών ιδεών τής έποχής,καθ’ήν έξελίσσεται ή κοινωνική είκών, 
ής γωνίαν τινά άναλαμβάνω ν'άναπαραστήσω. Έν τή μεγάλη 
εΐκόνιτής Ίλιάδος ήτο άνάγκη μετά τών φωτεινών αύτής ση
μείων νά αυνδυασθώσι καί τά σκοτεινά, προς τόν σκοπόν ίσως τού 
έκ τών άντιθέσεων άποτελέσματος. Έάν πρός τό πρώτον έξε- 
λέγησαν ύπό τού 'Ομήρου ό ’Αγαμέμνων, ό Άχιλλεύς καί ό 
Οδυσσεύς, οί διοτρεφεϊς άνακτεςτής γενεάς έκείνης, οί δικαίω 

καταγωγής έκπροσωποϋντες τό θειον δίκαιον τής βίας, τής 
καταπιέσεως καί τών προνομίων, πρός τό δεύτερον έξελέγη 
ό Θερσίτης, ό μ,όνος διαμαρτυρόμενος κατά τών υπερβάσεων 
τούτων τού δικαίου, τού όποιου ή έννοια δέν είχε καθορισθή
είσέτι έν τή ελληνική κοινωνία.

* *
*

Δέν σκοπώ νά έρευνήσω ώδε τά κατά τήν ομηρικήν ταύτην 
έποποιίαν. ' Γπήρξεν ό τρωικός πόλεμος συνέπεια τής ύπό 
τού ΙΙάριδος αρπαγής τής Ελένης, τής παραβιάσεως τών 
νόμων τής ξενίας, ήν έτέλεσεν υιός ’Ασιανού δεσπότου κατά 
τού εύγενεστάτου τών βασιλικών οίκων τής τότε Ελλάδος ; 
Η ύπήρξεν ό άγων' μεταξύ Ευρώπης καί Άσίας, πολιτισμού 

καί βαρβαρότητος, ό τοσάκις ύπό ποικίλα ονόματα καί περι
στάσεις έκδηλωθείς έν τε τή άρχαίκ καί τή νεωτέρα ιστορία, ή 
δέ πλαστικωτάτη ελληνική φαντασία τών χρόνων έκείνων έκτοΰ 
γεγονότος τούτου έδημιούργησε τόν μύθον τής αρπαγής τής 
ώραίας Έλληνίδος : Αέν σκοπώ νά έξετάσω τό ζήτημα τούτο. 
Εισέρχομαι άμέσως εις τό άντικείμενον τού θέμ.ατός μου, κα- 
ταλείπων τά άλλα προβλήματα εις τους ιστορικούς καί έθνολο-
γικούς άρχαιοδίφας. ,

Μεταξύ τών άνδρώνούς έστιγμάτισεν ή ποιητική γραφίς 
τού 'Ομήρου ώς αίσχιστούς καί άπεχθεστάτους πρωταγωνι
στεί ύπό πάσαν έπ ο ψ ιν  ό Θερσίτης. Εδικαιούτο πρός τοΰτο,



τά δέ στοιχεία της κατ’ αύτοΰ κατηγορίας είνε τοιαύτα, 
ώστε πράγματι νάκηρυχθή άξιος της έπιθέσεως του ποιητού ; 
Αύτό το έ'πος, προσηκόντως καί μετ’ άπαθείας άναλυόμενον, 
εκβάλλει φωνήν συνηγορίας υπέρ του Θερσίτου.

Εννέα παρήλθον ενιαυτοί, άφ’ δτου ύπό τά τείχη του ’Ι
λίου ό στρατός των ’Αχαιών μάχεται κατά των Τοώων άνευ 
αποτελέσματος. Οΐ θεοί του Όλυμπου μετέχουσι του αγώ
νας καί οΰτοι, άλλ’ υπέρ ούδενός τών μαχομένων κλίνει όρι- 
στικώς ή πλάστιγξ της νίκης. 'Υπέρ τών έϋκνημίδων ’Α
χαιών ένδιαφέρεται ό Ζευς, ό πατήρ άνδρών τε θεών τε, 
ή Παλλάς Άθηνα, άλλ’ έκηρύχθησαν κατ’ αυτών έτεροι 
τών ’Ολυμπίων, δ ι’ ίδιους έκαστος προσωπικούς λόγους η 
τοπικούς. Ό  ίερεύς του ’Απόλλωνος Χρυσής, ίδών την θυγα
τέρα αύτοΰ κα .αστασαν λείαν του Άγαμέμνονος, επικαλείται 
τον θεόν, ού τοσάκις έστεφάνωσε τόν χαρίεντα ναόν, ταύρων 
δέ καί αιγών προσήνεγκεν αύτω θυσίας, νά προσέλθη εκδι
κητής της τιμής του κατά τών ’Αχαιών. Καί εισακούει ό 
έκηβόλος θεός του φωτός την παράκλησιν τού ίερέωςτου, καί 
εκτοξεύει κατά του ελληνικού στρατοπέδου διά τών έχεπευ- 
κών αυτού βελών τόν λοιμόν καί τόν θάνατον. 'Υπό τοιαύ- 
τας ίσοπάλους συνθηκας διεξαγόμενος ό άγων μεταξύ ’Αχαιών 
καί Τρώων, παρατείνεται άπό έννεατίας, πρό παντός έπί 
ζημία τών πρώτων, μακράν της πατρώας γης ταλαιπωρούμε
νων, άγνοούντων τι τών πλείστων περί τών οικογενειών των. 
'Τπέρ ούδενός κλίνει ή νίκη' καί αύτά τά μαντεία ά- 
γνοούσιν, όποια εσται ή εκβασις αύτής, οί δέ 'Ολύμπιοι άπό 
τών άθανάτων αύτών δωμάτων συζητούσι καί έρίζουσι περί 
τού μεταξύ ’Αχαιών καί Τρώων άγώνος έπί ΰπερβάσει τών 
έν τω 'Ολύμπιο εΐθισμένων κοινοβουλευτικών κανόνων.

Μεθ ’ όλα ταΰτα μόνοι οί βασιλείς τών ’Αχαιών άδιαφο- 
ρούσι προς τάς ταλαιπωρίας, ας ύφίστανται οί ύπ ’ αύτών 
ηγεμονευόμενοι υπό τά τείχη της Τροίας. Έκ τών λαφύ
ρων, τών διαρπαζομένων έκ τών επιδρομών αύτών κατά τών 
πέριξ οίκούντων λαών, οί βασιλείς λαμ.βάνουσι την μερίδα τού 
λέοντος, είτε εις κτήνη, είτε εις σίτον, εις οίονδήποτε έπί

τέλους χρήσιμ.ον πρός τάς τού βίου άνάγκας είδος. ’Αλλά τό 
μάλλον περίμαχον είδος, τό άκρον άωτον τών λαφύρων, τό 
καθιστών άξίας λόγου τάς δη,ώσεις τών χρόνων εκείνων, είνε ή 
γυνή. Έν έκάστη άλώσει εχθρικής ή καί φιλικής χώρας ούδέ- 
ποτε λείπει άπό τών λαφύρων τό ώραϊον φύλον. Έν τή προς 
τάς άκτάς τής τρωικής χώρας μεταβάσει αύτών οί έκδικηταί 
οΰτοι τής άρπαγείσης άπιστου συζύγου τού Μενελάου-έξέρχον- 
ται εις Αέσβον, ύπό ομοφύλων άναμφιβόλως κατοικουμένην, 
καί έκεΐ ό υιός τής Θέτιδος μετά τών συναγωνιστών του αρ
πάζει ό,τι ευρίσκει, άλλά μεταξύ τών λαφύρων του έξέχου- 
σιν ώραΐαι Λεσβίδες παρθένοι. Έν μια τοιαύτγ περιστάσει 
συγκομιδής καί διανομής λαφύρων διίστανται πρός άλλή-
λους Άχιλλεύς καί Αγαμέμνων.

Ό στρατός τών ’Αχαιών είχεν άλώσει Θήβην, την ίεράν 
τού Άετίωνος πόλιν. Πολλά άπεκομίσατο λάφυρα έκ τής 
δηώσεως ταύτης, άλλά τό τιμαλφέστατον πάντων είνε ή 
καλή παρθένος Χρυσηίς, θυγάτηρ τού Χρύσου, ίερέως τού ’Α
πόλλωνος. Θρηνών ό πατήρ έπί τή αρπαγή τής κόρης του, 
προωρισμένης βεβαίως νά υπηρέτηση τάς άκολάστους ορέξεις 
άρχηγού τινός τών ’Αχαιών, προσέρχεται εις τό στρατόπεδον
αύτών, Ιεθοάς έπί νήας»,

«λυσόμενός τε θύγατρα φίρων τ ’ απερείσι’ άποινα, 
στέμματ’ εχων έν χερσίν έκηβόλου ’Απόλλωνος 
χρυσέω άνά σκήπτριρ, καί έλίσσετο πάντας ’Αχαιούς,
’Ατρείδα δέ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαών'

»’Ατρείδα! τε καί άλλοι έϋκνήμιδες 'Αχαιοί, $
ύμΓν μέν θεοί δοΓεν ’Ολύμπια δώματ’ εχοντες 
έκπέισαι ΙΙριάμοιο πόλιν, εύ δ οίκαδ ίκέσθαι· 
παίδα δ' έμοί λΰσαί τε φ 'λ η νττά ’ άποινα δέχεσθαι, 
άζόμενοι Λι’ος υί’ον έκηβόλον ’Απόλλωνα».

Πάντες οί ’Αχαιοί έκάμφθησαν προ τών ικεσιών τού φι
λόστοργου πατρός, άλλ’ εις μόνος έμεινεν άτεγκτος ενώπιον 
τής θλιβερας ταύτης εΐκόνος. Ό  Άτρείδης ’Αγαμέμνων, έφ’
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ον έπεσε λάφυρον ή ωραία κόρη τοΰ ιερέως. Καί άπέπεμψεν 
αύτόν κακώς, μέχρις ύβρεως τοΰ σκήπτρου καί του στέμμα- 
τος τοΰ θεοΰ. Κατέλιπεν ό γέρων τάς κοίλαςτών Αχαιών 
νήας,

«βήδ’ άχέων παρά ΘΓνα πολυφλοίσβοίο θαλάσσης,

ίκετεύων τον υιόν τής Λητούς πρός έκδίκησιν τής ύβοεως :
«Κλϋθί μειι, άργυρότοξ’, ος Χρύσην άμφιβέβηχας 
Κίλλαντε ζαθέην, Τενέδοιό τε ίφι άνάσσεις,
Σμινθεΰ, είποτέ τοι χαρίεντ’ έπι νηόν έιεψχ, 
ή εί δή ποτέ τοι χατά πίονα μηρί’ εχηα 
ταύρων ηδ’ αιγών, τό δε μο1· χρήηνον έέλδωρ. 
τίσειαν Δαναοί έμά δάχρυα σοίσι βέλεσσιν.»

'Ο θεός τοΰ φωτός έπήκουσε των ικεσιών τοΰ ιερέως τον  
καί κατήλθεν από των κορυφών τοΰ Όλυμπου, νυκτί έοικώς, 
ρίπτων τα έχεπευκή αϋτοΰ βέλη κατά τοΰ άχαϊκοΰ στρατο
πέδου. Έπί εννέα ημέρας έξηκολούθησε τοΰτο, άπέθανον πολ
λοί καί ήθελον έξοντωθή άναμφιβόλως, άν τήν δεκάτην ημέ
ραν δέν έκάλει τόν λαόν εις συνέλευσιν ό Άχιλλεύς κατά προ
τροπήν τής "Ηρας, ένδιαφερομένης ύπέρ τών ’Αχαιών.

Λαβών τόν λόγον ό Άχιλλεύς, άποτείνεται πρός τόν Ά -  
τρείδην, προτείνων αύτω νά έρωτηθή τις τών έν τω στρατο- 
πέδω μάντεων περί τοΰ ένσκήψαντος κακοΰ, καί περί τοΰ 
τοόπου τή: θεραπείας.ι ί

Άνίσταται τότε ό Κάλχας Θεστορίδης, «οΐωνοπόλων όχ ’ 
άριστος'» καί λέγει εις τόν Άχιλλέα, ότι είνε πρόθυμος νά 
έξηγήση τήν αιτίαν τοΰ κακοΰ, άν υπόσχεται ούτος ότι θέλει 
προασπίσει αύτόν έν ή περιπτώσει χολωθή άνήρ, μέγα δυνά- 
μενος παρά τοϊς Άχαιοϊς. Ό  Άχιλλεύς υπόσχεται εις τόν 
Κάλχαντα τήν ύποστήριξίν του, καί έν ή περιπτώσει χολω- 
θησόμενος ήθελεν είναι ά ’Αγαμέμνων. Καί είπε τότε ό μάν- 
τις, θαρσήσας: —  Δέν έξωργίσθη έναντίον ήμών ό ’Απόλλων 
έπί μή προσφορά θυσιών εις αύτόν, άλλ’ ένεκα τοΰ ίερέως, 
τοΰ ύπο τοΰ Άγαμέμνονος προσβληθέντος, μή άπολύσαν-
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τος τήν θυγατέρα του' έντεΰθεν τά καθ’ ήμών ένσκήψαντα 
δεινά, άτινα δέν θέλουσιν έκλίπει, πριν ή έπιστρέψωμεν τήν 
θυγατέρα εις τόν πατέρα αύτής, άγοντες άμα ίεράν εκατόμ
βην πρός έζευμενισμόν τοΰθεοΰ.

Ά λ λ ’ ό Αγαμέμνων έξωργίσθη έκ τής ερμηνείας ταύτης.
— Μάντι κακών, έπιφωνεϊ πρός τόν Κάλχαντα, αείποτε ά- 
ρέσκεσαι τά κακά νά μαντεύγς εις τούς Αχαιούς. Ζητείς νά 
έπιστρέψω τήν Χρυσηίδα, άλλ’ έγώ προκρίνω αυτήν καί τής 
Κλυταιμνήστρας, καθό ύπερτέραν καί κατά τό σώμ,α καί 
κατά τάς φρένας. Ούχ ήττον, πρός χάριν τών Αχαιών θέλω 
άποδώσει αυτήν, άλλά καί οΰτοι όφείλουσι νά μοί δώσωσιν 
άλλην, ocppa μη οίος ' Λ  ργείων Αγέραστος εω.

Καί τότε ήρξατο βίαιος άγων μεταξύ Άχιλλέως καί Ά 
γαμέμνονος. Ό  πρώτος καλεϊ τόν δεύτερον ψε.Ιοχτημονέ- 
στατον  πάντων, άλλ’ άνταποδίδει τά ίσα πρός τόν Άχιλλέα  
ό Άγαμέμ.νων, συνηγορών ύπέρ τής μονοκρατορίας του'

«εις δέ τις άρχός άνήρ βουληφόρος έστω, 
ή Αίας, ή Ίδομενεύς. ή δΓος Όδυσσεύς, 
ήέ συ. Πηλείδη. πάντων εκπαγλότατ’ άνδρών*.

Ά λ λ ’ ό Άχιλλεύς προβαίνει περαιτέρω, αμφισβητεί τό από
λυτον αύτοΰ κΰρος, άποκαλών αύτόν «άναιδείην έπιειμένον, 
κερδαλεόφρονα.» Απειλεί ν ’ άπέλθη τής Τροίας εις τήν έρι- 
βώλακα Φθίαν, οΰχί δέ νά κάθηται ταλαιπωρούμενος ύπό 
τά τείχη, διά νά χαίρη ό μ ε γ ’ άγα<.όής, ό χυνώπης Α γα
μέμνων.

—  Φύγε, αποκρίνεται ό Άτρείδης· δέν σέ ικετεύω νά 
μείνης· άρέσκεσαι πάντοτε εις τάς έριδας. Έγώ ουδέποτε σέ 
λαμβάνω ύπ ’ οψει, είνε δέ δώρον τών θεών ή ισχύς σου. 

Αλλ’ ώς άφαιρεΐ παρ’ έμ,οΰ έ θεός τήν Χρυσηίδα, ούτω 
θά σοΰ άφαιρέσω καί έγώ τήν καλλιπάρειον Βρισηίδα, ινα 
κατανόησης πόσον είμαι άνώτερός σου, πρός παραδειγματι
σμόν δ’ έν τω μέλλοντι, ίνα μή τις άλλος ζητήση νά έξο-



Έθλίβη έπί τούτοι; 6 Πηλείδη; καί έσκέφθη επί τινα στιγ- 
ρ.ήν, αν έπρεπε νά έπιτεθη κατά του Άτρείδου, η να κατά
παυση τον χόλον του. Ά λ λ ’ αθέατο; παρέστη τότε ή ΙΙαλ- 
λά; Άθηνά, εί; αυτόν ρ.όνον φαινορ,ένη. Έλα€εν άπά τη ; 
ξανθής κόρ.η; τον ΙΙηλείδην, παροτρύνουσα νά δώση πέρα; 
εί; την έριδα. Ό  Άχίλλεύ; έπείσθη εις τόν λόγον τη; Α 
θήνα;, έπανέθηκε τό ρ.έγα ζίφο; του εί; τόν κολεόν, ρετά 
τούτο δ ’ αύτη έπανηλθεν εί; τόν’Όλυρ.πον. Ά λ λ ’ ό Άτρείδη; 
έρελλε ν ’ άκούση τά ; βαρεία; ταύτα; ϋβρεε; του κεχολωρ.ένου 
ηρωος:

«Οίνοβαρές, κυνος ομρατ’ εχων, κραδίην δ’ ελάφοιο'» 
αποφεύγει; ν ’ άγωνισθη; ρετά των ’Αχαιών άριστηων έν 
τούτοι; σπεύδει; ν’ άρπάση; τά δώρΐε Ιν τώ στρατοπέδω, 
«δηροβόρο; βασιλεύς,'επειδή ούτιδανοϊσιν άνάσσει;·

η γάρ άν, Άτρείδη, νυν ύστατα λωβήσαιο.» 

άλλ’ όεκίζου.αι εί: τό σκηπτοόν υ.ου τούτο, ότι θέλουσι πο-»  ̂ ι - 1 ι ί 3
θησει τόν Άχιλλέα υ.ετ’ ολίγον οί ’Αχαιοί, πίπτοντε; υπό 
τά ; προσβολά; του άνδροφόνου Έκτορος, σύ δε θέλει; λυ- 
πηθη, ότ’ άριστον ’Αχαιών ούδέν έτισας.

Ταύτα εΐπών ό Πηλείδης, έκαθέσθη, ό δε Άτρείδη; ώργί- 
ζετο. Όπότε ήγέρθη ό λιγύ; τών Πυλίων αγορητής, ό Νέ- 
στωρ, ό ανάσσων ηδη έπί τρίτη; γενεά; ρερόπων ανθρώπων, 
οίκτείρων την κατάστασιν, εί; ην περιηλθεν έκ τών Ιρίδων 
τών ήγεριόνων τό αχαϊκόν στρατόπεδον, συρβουλεύων δε 
τού; διαστάντα; πρό; όρόνοιαν.

'Ο λόγο; του Νέστορος, «τού καί άπό γλώσση; ρέλιτο; 
γλυκίων ρέεν αΰδή», κατηύνασέ πω; τόν χόλον τών δύο ήγε- 
ρόνων καί ό ¡/.έν Πηλείδη; άπηλθε ρετά τού Πατρόκλου 
καί τών εταίρων του εί; τά ; ναύ; αύτού, ό δ’ Άτρείδη; διέ
ταξε ν’ άποσταλη εί; τόν πατέρα αύτη; ή καλλιπάρειο; Χρυ- 
σηί; ύπό την αρχηγίαν τού πολυρητιο; Όδυσσέω;, ν’ άπο- 
λυρανθη τό στρατόπεδον, καί προσηνεγκεν εί; τόν ’Απόλλωνα 
πρό; έξιλασριόν έκατόρβας «ταύρων ήδ’ αιγών παρά θΐν’ άλό; 
άτρυγέτοιο.))

Μετά ταύτα διέταξε νά φέριοσι πρό; αυτόν άπό της 
σκηνης τού Ά χιλλεω ;, έστω καί διά της βίας, την καλ,- 
λιπάρειον Βρισηίδα. Τπέκυψενό ΙΙηλείδης, ούδ’ άντέστη εί; 
την άτιρίαν, ην προύξένησεν αύτω ό Άγαρέρνων, όστις 
καθίστατο ηδη κύριο; τού πεδίου, ένω οί περί τόν Όδυσ- 
σέα παρέδιδον την Χρυσηίδα εί; τόν πατέρα αύτη;, πα- 
ρακαλοϋντες νά ζητήση παρά τού Απόλλωνος συγγνώμην 
ύπέρ τών ’Αχαιών. Έπηκουσεν ό θεός, έξέλιπε δέ παρα- 
χρηρα ή βροτολ.οιγος νόσο; άπό τού στρατοπέδου.

Έρήνιεν ό Άχιλλεύς, παρά τά ; ναύ; καθηρενος, τετροι- 
ριένος την καρδίαν, ¡/.ηδ’ εις την άγοράν πλέον προσερχό- 
ρενος, ρηδέ τη; ράχης ρετέχων. Ά λ λ ’ ή ρητηρ αύτού Θέ- 
τις, δώδεκα ήαέρα; ¡/.ετά τά γεγονότα, άνηλθεν εις τόν 
Όλυρπον πρό; τόν Δία, ζητούσα ίκανοποίησιν ύπέρ τού 
υιού αύτη;, προσβληθέντος ύπό τού Άγαρέρνονος. Ό  
Ζευς ύπεσχέθη εί; αύτην, ότι θέλει ρεριρ.νησει, άλλά κρυ- 
φίω; τη ; "Ηρα;, ινα ¡/.ή παροργίση αύτην, έγερθώσι δέ δυ
σάρεστοι έν τώ Όλύρπω συζυγικαί διενέξεις.

Τόν Δία δέν κατελάρβανεν ό νηδυρος ύπνο; την νύκτα 
εκείνην. Έσκέπτετο τίνι τρόπω νά έπενέγκη βλάβην τοϊ; 
Α χαιο ί; πρό; ίκανοποίησιν τού υιού τη; Θέτιδο;. νΕπερ.ψε 
λοιπόν τόν ’’Ονειρον εί; την σκηνην τού Άγαρέρνονος, ί'να 
παροτρύνη αύτόν ποό; έπίθεσιν κατά τών Τρώων, κατ’ έν- 
τολην τών θεών. Τη; ήού; άρια έπιοανείσης, ορθριο; έξη- 
γέρθη ό Άγαρέρνων καί έκάλεσεν εί; άγοράν τού; καρηκο- 
ρ.όοντα; ’Αχαιούς, είπών αυτοί; όσα νυκτωρ προσεφώνησεν 
αύτω ό ούλο; όνειρο;. Ήκροάσαντο ρ.ετ’ εύλαβείας τού λό
γου τού ποιυ.ένο; τών λαών οί σκηπτούχοι τών Αχαιών 
βασιλείς.

Ό Άγαρέρνων, ειπεν εί; τούς ’Αχαιούς ύποκριτικώς, οτι 
πρέπει νά ποοπαρασκευσθώσιν εί; άναχώρησιν, άφού άπό έννέα 
ηδη ετών ούδέν κατώρθωσαν ύπό τά τείχη τη ; Τροία;.Άλλ’ * 
ή Άθηνά, βλεπουσα άπό τών κορυφών τού Όλύρ.που προπα- 
ρασκευαζορένου; τού; ’Αχαιούς, προσηλθεν εί; τόν πάντων
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πονηρότατον, τόν Όρυσσε«, μεμφομένη, καί παροτρύνουσα
νά παρακώλυση τήν φυγήν. Ό Όαυσσεΰς, ένωτισθείς των
λόγων τής θεοϋ, έβη αμέσως ττρος το στρατόπεδον, και
άρια {Λεν συνήντα βασιλέα και έ'ζοχόν τινα άνδρα, παρεκίνει
αυτόν νά παραμείνη έν Τροία καί νά παρακινήση εις τούτο
καί τόν λαόν, διότι δεν είνε γνιυστόν όποιον τό άπόκρυφον
νόημα τώνλόγιον τού Άτρείδου· δτε δ ’ εΰρισκεν ανδρα τινά
του δήμου βοώντα, έπληττεν αυτόν διά του σκήπτρου έλέγ-
νων, ότι ζητεί καί ούτος νά πράττη κατ’ αρέσκειαν, δεν V ■ ώ, , , Γ 'υπακούει σε εις τους ανώτερους του.

«οΰ μέν πως'πάντες βχοιλεύσομεν ένθάδ’ ’Αχαιοί, 
ούκ αγαθόν πολυκοιραν'η- ε!ς χο’οανος έστω. 
εις βασιλεύς, ω εδωχε Κρόνου παΓς άγκυλομήτεω  
σχήπτρον τ  ηδέ θέμιστας, ΐνα σφίσι βασιλεύη.’·

Απαντες οί του δήμου ύπήκουον εις τόν βασιλέα τής ’Ι
θάκης. Μόνος δέ εις έπέμενε παράκουων.

Ούτος ήτο ό Θερσίτης, ού ό ποιητής παρέδωκε τοΐς με- 
ταγενεστέροις την έπομένην εικόνα.

«  έπεα φρεσίν γ,σιν άκοσμα τε πολλά τε ήδη,
μάψ, άτάρ οΰ χατά χόσμ.ον, έριζέμεναι βασιλεΰσιν, 
άλλ’ δ.τι οί εΓσαιτο γελοίϊον Ά ργείο ισιν  
εμμεναι· αϊσχιστο; δέ άνήρ ύπό Ίλιον ήλθεν. 
οολκός εην· χωλός δ έτεοον πόδα’ τώ δέ οί ώμω 
χυρτώ, επί στήθος συνοχω^έτε' αύτάρ ΰπερθεν 
φοξός έην κεφαλήν, ψεδνή δ’ έπενήνοθι λάχνη, 
έχθιστος δ Ά χ ιλ ή ϊ μ άλ ισ τ ’ ήν ήδ’ Ό δυσήί. 
τώ γάρ νειχέεσχε . . . .»

Έν τή στιγμή εκείνη, καθ’ ήν ό Όδυσσεΰς συνήντησεν 
έν τή άγορα των ’Αχαιών τόν Θερσίτην, ήλεγχεν οΰτος τόν 
Άτρείδην, σχεδόν έπαναλ,αμβάνων τους λόγους, ους προη
γουμένως ό Άχιλλεΰς άπηύθυνεν εις τόν Άγαμέμνονα, ζη-
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τοΰντα παρ’ αΰτοΰ την Βρισηίδα πρός άποζημίωσιν έπί τή' 
άπωλεία της Χρυσήίδος.

«Άτρείδη, έλεγεν ό Θερσίτης, διατί στενοχωρεΐσαι ; αί 
σκηναί σου είνε πλήρεις χαλκού, καί εξαίρετων γυναικών, 
ας δίδομεν οί ’Αχαιοί, εις σε, ώς τόν πρώτιστον, όταν κυ- 
ριεύσωμεν πόλιν τινά, άλλ’ αντί τούτων συ κακά μόνον πα
ρέχει; ήμϊν. Ε ίτ’ άποστρεφόμενος πρός τους συμπατριώτας 
του, ρίπτει κατά προσώπου αυτών τά ακόλουθα όνειδιστικά 
έπη : «

<·ώ πέπονες, κάκ έλέγχ’, Άχαίδες, ούκέτ' Αχαιοί, 
οίκαδέ περ συν νηυσί νεώμεθα, τόν δε δ’ έώμεν 
αύτοϋ ένί Τροίη γέρα πεσσέμεν, οφ:α Γδηται 
ή ρά τ! δς χ_’ ημείς προσαμύνομεν, ήέ καί ούχί. 
δς καί νϋν Ά χ ιλή α , έο μέγ’ άμείνονα φώτα, 
ήτίμησεν. έλών γάρ εχει γέρας, αυτός άπούρας. 
άλλα μάλ’ ούκ Ά χ ιλή ϊ χόλος φρεσίν, άλλα μεθήμων. 
η γάρ άν Άτρείδη. νυν ύστατα λωβήσαιο.»

Οί όνειδισυ.οί ούτοι του Θερσίτου, ανήκουστοι βεβαίως 
διά τούς χρόνους εκείνους του θείου δικαίου, ήτο έπόμ,ενον 
νά συνταράξωσι τους περί τόν Άγαμέμνονα. Καί ήγέρθη α
μέσως ό Όδυσσεΰς, ΐνα έκδικήση την κατά του πανελληνίου 
άνακτος έπίθεσιν. «— Θεοσΐτ’ ακριτόμυθε, λιγύς περ έάν αγο
ρητής, ισχεο, μηδ’ έθελ’ οίος έριζέμεναι βασιλεΰσιν». Μόνος 
σύ έκ πάντων τών ’Αχαιών άγορεύεις, κερτομών κατά τών 
βασιλέων. ’Αλλά νά μή κληθώ πατήρ του Τηλεμάχου, άν 
δεν σέ τιμωρήσω. Καί έπληξεν ο Όδυσσεΰς τόν δυστυχή ά- 
γορητήν διά του χρυσού σκήπτρου κατά τά μετάφρενον καί 
τους ώμους- έ’κλαυσεν ούτος, τό δέ πρόσωπόν του κατέστη 
τοσοΰτον άχρεϊον, ώστε απαντες ήύυ γέΛασσαν οί ’Αχαιοί 
έπί τή πράξει ταύτη τού Όδυσσέως,«6ς τόν λωβητήρα έπεσ- 

■ βόλον έσχ ’ άγοράων.» Καί μετά ταύτα, ό Όδυσσεΰς κατά 
πρώτον, άκολούθως δ’ ό Γερήνιος ίππότα Νέστωρ διά προσ- 
φωνήσεως πρός τόν Άγαμέμνονα παρεκίνησαν αύτόν νά μή



στενόχωρηθή επί ταϊς τοιαύταις έπιθέσεσιν, άλλα ν ’ άναλάβη 
την ήγεμονίαν του στρατού των ’Αχαιών, την δέ Τροίαν θέ
λει έκπολιοοκήσει συνωδά πρός τά  θεοπρόπια, τα έρμηνευ- 
θέντα άλλοτε ύπό του Ινάλχαντος, κατά τά όποϊα οί ’Αχαιοί 
έμελλον νά πολεμήσωσιν έπί έννέα έτη υπό τό "Ιλιον, τά δέ- 
κατον δ’ έτος ή το ώρ ισμένον υπό των θεών νά κυριεύσωσι την 
εύουάγυιαν πόλιν ,

* *
¥

Τοιαύτη ή εΐκών του Θερσίτου ίν τη Ίλιάδι. Άναμφι- 
βόλως ό ποιητής δικαιούται νά παράσχη κατά τάς εμπνεύ
σεις αύτοΰ καί τάς συμπάθειας τούτον η εκείνον τον τύπον 
εις τά  πρόσωπα της φαντασίας του. Ά λ λ ’ όσον ταΰτα καί 
αν είνε φαντασιώδη δημιουργήματα, πρέπει νά ήνε ειλημμένα 
ούχ ήττον από τού κοινωνικού βίου, από τών δράσεων αυ
τού καί τών περιπετειών, νά ήνε δέ κατ’ εξοχήν παραστά
σεις ηθικής τίνος άρχής, άλλά ζωντανής καί δρώσης έν τώ 
θεάτρω τών ανθρωπίνων παθών. Καί ό Θερσίτης έν τή περι- 
στάσει ταύτη δέν αντιπροσωπεύει ιστορικόν τι πρόσωπον, τό 
όποιον πιστώς έζήτησε νάπαραδώση ό ποιητής τοΐςμετ’ αυ
τόν, άλλ’ ούτε αυθαίρετον μόνον καί τυχαϊον πλάσμα φιλο- 
παίγμονος φαντασίας. Ο κατά τόν "Ομηρον δυσμορφώτα- 
τος καί αισχρότατος τών αγωνιστών, όσοι ύπό τάς οδηγίας 
τού Άγαμέμνονος ήλθον ύπό τά τείχη τής Τροίας, άκριβέστε- 
ρον εξεταζόμενος, εκπροσωπεί κοινωνικήν τινα άρχήν, ήτις 
τότε κατά πρώτον έμφανιζομένη έπί τής ιστορικής σκηνής, 
κέκληται εις βραδύτερον χρόνον νά πρωταγωνιστήση έν τώ 
μόλις ήδη έπί τών ομηρικών χρόνων άποκαλυπτομένω βίιμ 
τής αρχαίας Ελλάδος. Οϋτω πρέπει νά έζετασθή ό Θερσί
της, συμφώνως πρός τά ; ιδέας τής εποχής εκείνης, ήτις 
μόλις έςελθούσα τού μυθικού κύκλου τών θεών, ζή καί ενερ
γεί ήδη έν τώ κύκλω τών ήρώων, ύφ’ ών εκπροσωπείται, 
καί οΐτινες άπαντες κατά τό μάλλον καί ήττον, εί καί άν
θρωποι ήδη, άγουσι τήν άρχήν αυτών εις τούς θεούς, ών ύ-
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πήρξαν γόνοι, θεμιτοί ή άθέμιτοι, κατά τάς κοινωνικά; θεω
ρίας τών χρόνων εκείνων.

Ή πολιτική εκείνη κοινωνία ήτο θεοκρατική καθ’ ολοκλη
ρίαν, μεθ’ δλον τόν άνθρώπινον χαρακτήρα, όν ήρζατο έν 
Έλλάδι λαμβάνουσα έπί τών ήρωϊκών χρόνων. Ή ιστορική 
κίνησις δέν άντιπροσωπεύεται ύπό τού συνόλου τού έθνους, 
έστω καί ύπό μιας προεξαρχούσης αυτού φυλής, άλλ’ ύπό τι-  
νων οικογενειών, άναγουσών τήν άρχήν αύτών εις θείαν κατα
γωγήν. Ό  άνθρωπος κατά τήν ιστορικήν ταύτην περίοδον 
άρχεται μέν λαμβάνων συνείδησιν τής προσωπικότητος, αυ
τού, άλλ’ αύτη ύφίσταται τούς άναποδράστους νόμους τής 
Μ άγχης, ών τήν ένέργειαν ούτε οί θεοί δύνανται ν’ άποφύ- 
γωσιν ούτως ή ιστορία αυτού δέν είνε άνεξάρτητος άπό τής 
ύπερτάτης τού θείου βουλήσεως' άγωνίζεται μέν, μάχεται, 
κινδυνεύει, άλλά θεός τις ίσταται όπισθεν αυτού, κατευθύ- 
νων πρός τινα σκοπό; τά διαβήματά του. Ή βουλή τών άν- 
θρώπων είνε άπήχησις τής έν ταϊς άκρωρείαις τού Ό λύμ- 
που βουλής τών θεών. Ούδέν τελείται έν τώ κόσμω τών με- 
ρόπων, τό όποιον δέν προαποφασίζεται έν τώ κόσμω τών 
άθανάτων. Είνε άληθές, ότι παρίσταται πολλάκις τό πρωτά- 
κουστον φαινόμενον τή; πάλης ήρωο; κατά θεού, άλλ’ όπι
σθεν τού ήρωο; τούτου θεός είνε ό μαχόμενος. Δέν δύναται 
ό άνθρωπος νά πράξη τι παρά τήν γνώμην τών θεών. Ούαί 
δέ εί; εκείνον, όστις θέληση νά παρακούση. Επιβάλλεται αιώ
νια εις αυτόν τιμ.ωρία. Διατί ύφίσταται τοσούτον άμείλικτον 
ποινήν έπί τού Καυκάσου ό τοΐς άνθρώποις τό πΰρ δωρησά- 
μενος Προμηθεύς, εί καί θεός ; Διατί έτιμωρήθησαν έν τώ 
Αδη καί άλλαχού τοσούτοι άλλοι άποστάται κατά τών θείων

δεδογμ.ένων :
Ου τως οί ήρωες φερουσι τό θειον κύρος κατά τήν επο

χήν εκείνην οί βασιλείς είνε θεών γόνοι. ’Εντεύθεν τό 
γόητρον αύτών καί ή υπεροχή έπί τού πλήθους. Λαός δεν 
υπάρχει. Προσκαλείται μέν συνέλευσις τών ’Αχαιών, ώς 
μνημονεύεται πολλάκις έν τή Ίλιάδι, άλλά τούτο γίνεται
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κατά τύπους μόνον, πράγματι υποβάλλονται είς τάς συνε
λεύσεις ταύτας τετελεσμένα γεγονότα. Μόνον οί βασιλεΚ 
συζητούσιν, έρίζουσι, διαπληκτίζονται· τό πολύπλήθος παρί- 
σταται παθητικός μάρτυς των διαδραματιζόμενων σκηνών, 
ούα'ι δ ’ εις εκείνον, όστις ήθελε τολμήσει να ψέξγ. Είνε πα
τριαρχική ή κοινωνία εκείνη. Τπάρχουσί τινες σχέσεις ο’ι- 
κειότητος μεταξύ βασιλέων καί θεραπόντων, πολλάκις μ,υ- 
στικοσυμβούλων χρέη έκτελούντων, άλλ’ αί σχέσεις αύται 
άπορρέουσιν άπό τής πλήρους έξαρτήσεως των μέν από των 
δέ. 'Τπό τάς συνθήκας δε ταύτας θεμελιοϋται καί λειτουρ
γεί ή άρχέγονος εκείνη έν Έλλάδι πολιτική κοινιυνία.

Ή κοινωνία αύτη έρείδεται ήδη επί βάσεων μά λλον 
ανθρωπίνων, ή αΐ προηγηθεΐσαι θεοκρατικαί καθ’ ολοκληρίαν 
τής Ανατολής κοινωνίαι. Έν ταύταις μία μόνον έκπροσω- 
πεΐται ηθική δύναμις, ο θεός, έξω του κύκλου του όποιου 
δέν υπάρχει άτομικότης, δεν υπάρχει ελευθερία, κοινωνία, 
πολιτεία. Ά λ λ ’ έν τω ήδη άποκαλυπτομένω έν τω ίστο- 
ρικω βίω έλληνικω αόσμω, ό άνθρωπος λαβών τό πυρ τής 
τέχνης παρά του Προμηθέως, παρίσταται έπί τής σκηνής 
του παγκοσμίου δράματος, έχιυν συνείδησιν εαυτού καί των 
πραξειΰν του, ύφίσταται καταλογισμόν έπ’ αύταίς. Εντεύ
θεν ή διαφορά τού ανατολικού καί τού ελληνικού κόσμου, 
οίος έκπροσωπεϊται έν τοις ποιητικούς δημιουργήμασι των 
ανατολικών λαών καί τών Ελλήνων, Έν τοϊς πριΰτοις εκ
λείπει ό άνθρωπος ενώπιον τού θεού, ένω έν τοϊς δευτέροις 
ανέρχεται μέχοις αυτού, διεκδικών ΰπό πάσαν έποψιν τήν 
ατομικότητα αύτού καί την ελευθερίαν.

Ά λ λ ’ ή κοινιυνία αύτη είνε μοναρχική καί αριστοκρα
τική. Εις κοίρανος, εις βασιλεύς, έκ τού θεού έλκων τό γένος 
καί τό δίκαιον. Τό σκήπτρον τού Άγαμέμνονος κατεσκεύα- 
σεν ό αριστοτέχνης τού κόσμου εκείνου, ό "Ηφαιστος, δούς 
αύτό εις τόνΔία, παρ’ ού μετεβιβάσθη εις τόν Έρμήν, όστις 
τό έδωκεν εις 'τόν Πέλοπα, ούτος εις τόν Άτρέα, παρ’ ού 
έλαβεν αύτό ό Θυέστης, κληροδοτήσας εις τόν Άγαμέμνονα.

8 ?

Τοιαύτη ή γενεαλογία τού σκήπτρου τούτου, τό όποιον είνε 
τό σύμβολον τής φυσικής καί ηθικής έπί τών λαών ισχύος.
Λέν είνε έπιτετραμμένον ν’ άμφιαβητήση τις ατιμωρητεί τό 
κοινωνικόν κύρος τού σκήπτρου τούτου. Μόνον Ισόβαθμος 
δύναται νά έπικρίνγ, τάς πράξεις τούάνακτος τών λαών, τά  
αύτά έχων μετ’ αύτού έκ καταγωγής δίκαια. Ούτω συγ- 
χωρεΐται εις τόν Ά χιλλέα, καί εις οίονδήποτε αύτω όμ-ότι- 
μον, νά έπιτεθή κατά τού Άγαμέμνονος, άλλ’ εις τούς μή 
τοιαύτους απαγορεύεται παρά τών καθεστηκότων εθίμων. Ό  
Άχιλλεύς, στερούμενος τής Βρισηίδος, ύποκύπτει, άλλά  
δικαιούται νά ΰβρίσγ τόν άρπαγα. Έπιτρέπουσι τούτο τά  
σύγχρονα ήθη. Ά λλά  τιμωρείται πας άλλος, όστις δέν δύ- 
ναται ν’ άναγάγγ τήν άρχήν αύτού είς θειον γένος.

Εντεύθεν ή τρομερά καί αδυσώπητος καταδίκη τού Θερ
σίτου έν τή Ίλιαδι. Ό  Θερσίτης δέν ήγε τό γένος έκ θεών, 
έστερεύτο άρα τών δικαίων τών λοιπών ανάκτιυν, ένιυπιον 
τού Άγαμέμνονος καί τών μετ’ αύτού ηρώων. "Οτε δέ 
έτόλμησε νά έπικρίνγ τήν συμπεριφοράν τών ύπό τά τείχη 
τής Τοοίας Αχαιών ήγεαόνων, οΐτινες άντί νά σκεφθώσι 
τίνι τρόπω ήδύναντο νά πληριυσωσι τόν σκοπόν, δ ι’ όν έξε- 
στράτευσαν, κατηνάλισκον πολύτιμον χρόνον πρός αμοιβαίας 
έριδας έν τή διανομή, τών λαφύρων, άδιαφορούντες περί τής 
πατρώαο γής, έτιμωρήθη σκληρότατα ύπό τού άνακτος 
Όδυ σσέως, ώς διαμφισβητήσας τό θειον κύρος τού με
γάλου ήγεμόνος Άγαμέμνονος. Έν τή, συνειδήσει τών χρόνιυν 
έκείνων δέν ήδύνατο νά ε’πέλθγ διάφορος λυσις τού έπει- 
σοδίου τούτου. Θά ήτο άρνησις τών υφισταμένων θεσμών, 
άν αί μομφαί τού Θερσίτου κατά τού Άγαμέμνονος, όσω 
καί άν ήσαν δίκαιαι, έτύγχανον άπηχήσεως έν τω στρατο-
πέδω τών Αχαιών.

Δέν γινώοκομεν τά κατά τόν ποιητήν τής Ίλιαδος. Ά λ λ ’ * .
είτε είς ή πολλοί είνε οί ποιηταί τού αθανάτου έπους, ήσαν 
άναμφιβόλως θαυμασταί τής βασιλικής αρχής. Έν χρόνοις 
κοινωνικούς, μήπω προηγμένοις έτι, οί ποιηταί είνε οί εύνο-



ούμενοι των αυλών καί των βασιλέων. Ό ποιητής δεν ευ
ρίσκει άπήχησιν έν τη εύρεία κοινωνική συνειδήσει, παρά 
τφ  λαω. Τοιοϋτοι ήσαν οί ύπό των ομηρικών έπών μνημο
νευόμενοι Φήμιος καί Avjjaóó οκος, όμοιοι —ρός τού; περιλά
λητους εκείνους Minnesinger καί Bardes τού τιμ,αριιυτι- 
κοΰ μέσου αίώνος, Ό ποιητής τής Ίλιάδος, μ,νημονεύων 
το έπεισόδιον τούτο της αποστασίας τού Θερσίτου, δεν ή- 
δύνατο η να στιγματίση αυτόν, χϊtsysípojv τόν γέλωτα των 
παρά πότον άκροωμένων κατά του άτυπους διαμ.αρτυρηθέν- 
τος. Τα κοινωνικάήθη ένεθάρρυνον τον ποιητήν, έπέβαλλον 
αΰτω τοϋτο. Καί ψάλλων τήν έριδα του Άχιλλέως καί 
του Άγαμ-έμνονος, έπροπηλάκισε τον άσημον ές Αιτωλίας 
επαναστάτην, δστις πρώτος έτόλμησε νά διαμαρτυρηθή κα
τά του θείου δικαίου, οίον έκράτει έν τή έποχή εκείνη, μυ- 
ριοτρόπως έξεδηλούτο καθ’ έχ.άστην ύπό τά τείχη τής 
Τροίας.

Ούτως έν τή δυσειδει καί αίσχρα φυσιογνωμία του Θερ
σίτου διατυπούται ή πρώτη κριτική της βασιλικής αρχής έν 
τή αρχαία έλληνική συνειδήσει. Τό αξίωμα «c  xoiparος άρ- 
χεται αμφισβητούμενου. Οί βασιλείς άρπάζουσιν υπέρ εαυ
τών τά λάφυρα, προκαλοΰντες τήν οργήν των θεών, ήτις πί
πτει κατ’ έξοχήν έπί τών πολλών, τών προσφερόντων μόνον 
τήν θυσίαν του αίματος, άλλα μηδέν λαμβανόντων. Οΰδείς 
δικαιούται νά διαμαρτηρήθή- εις οΰδένα επιτρέπεται νά ερώ
τηση, διατί έπί τοσαύτα έ’τιταλαιπωρείται ¿στρατός τών ’Α
χαιών υπό τά τείχη τήςΤροίας, ΐναεκδίκηση τήν ΰβρισθεϊσαν 
τιμήν τούήγεμ.ονικούτών ’Ατρειδών οίκου. Εΰρίσκεται ¿Θερ
σίτης, ¿πρώτος έξανιστάμενος κατά τής καταστάσεως ταύ- 
της, άλλά τιμωρείται σκληρώςύφ’ ένός τών περί τόν Άγα- 
μέμνονα ήρώων, ϊνα τιμωρηθή σκληρότερου υπό τής ποιητι
κής έτυμηγορίας τής Ίλιάδος.

'Υποστηρίζω,δτιτό έπεισόδιον τούτο, δημιούργημα βεβαίως 
τού ποιητού, άλλ’ εϊλημμένον έκ τών συγχρόνων ιδεών χ.αί 
αισθημάτων, παρίστησι προφανώς σκηνήν τινα τής πάλης
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της όηαοκρατιας προς το οειον οικαιον. ιουτου [Λεν εινε 
αντιπρόσωποι οί διοτρεφεϊς των ’Αχαιών άνακτες, ό ’Αγαμέ
μνων, ό Άχιλλεύς, ό Όδυσεϋς, εκείνης δέ ο Θερσίτης. Είνε 
λαμπροί οί πρώτοι, γόνοι καί έκγονοι θεών, καλλίμορφοι, κο
σμούμενοι ύφ’ όλων τών πλεονεκτημάτων θείας καταγωγής. 
Τουναντίον ό Θερσίτης φέρει καί έπί τής μορφή; καί έν τή 
ψυχή τά ταπεινά καί δυσειδή ίχνη τής καταγωγής του. Δεν 
ανέχεται είσέτι ή δημοσία συνείδησις τήν κοινωνικήν έπανά- 
στασιν, ήτις άμυδρώς δ ι’ αυτού διαφαίνεται έν τώ στρατο- 
πέδω τών ’Αχαιών. Εγείρει ό εις τών πολλών τήν άγανάκτησιν, 
τήν περιφρόνησιν, τον γέλωτα, στρατιώτης αυτός, τολμοίν 
νά ψέξν) άνακτας, οίος ό ’Αγαμέμνων. 'Ο δέ ποιητής, ό έν 
ταϊς αύλάίς θαλπόμ.ενος, περιγραφών τοιουτον έπεισόδιον, δέν 
ήδύνατοήνάπεριγράψη, αύτό τοιουτοτρόπως,ϊνα ευχαρίστηση 
εκείνους, παρά τή τραπέζη τών οποίων ήδε τά κλέη άνδρών 
ήρώων, τών προγόνων των. έπιφωνών άμα εις την σύγχρονον 
αΰτώ κοινωνίαν, ένω έστιγμάτιζε τόν αποστάτην Θερσίτην, 
ονχ άγαθογ ποΛυχοιρανίη. Οί ποιηταί τών χρόνων εκείνων 
ήσαν οί κατ’ εξοχήν αντιπρόσωποι τής ήθικής καί διανοητι
κής κινήσεως τής εποχής των, οί διδάσκαλοι καί οί μυστα
γωγοί τής κοινωνίας, διδάσκοντες διά τών επών αυτών τον 
λαόν. Δέν ήδύνατο άρα ο ποιητής τής Ίλιάδος, περιγραφών 
σκηνήν, φυσικώτατα δυναμένην νά έξελιχθή έν τώ άχαϊκώ 
στρατοπέδω, ατομικής έξεγέρσεως κατά ήγεμόνων, περί μι
κρά έρι,όντων, ένω έλυμαίνετο τό πολυ πλήθος ό λοιμος καί 
ή έρήμωσις, ή νά στιγματίστ, τόν ήρωα τής έξεγέρσεως, ά- 
γωνιζόμενος ύπέο του θείου δικαίου τών ήγεμόνων, το όποιον 
οΰδε ίς ώφελε νά ΰποβάλη εις έλεγχον, καί μάλιστα άνήκων 
εις τάς ήττονας τάξεις τής κοινωνίας.

Ά λ λ ’ 6 Όμηρος παρέστησε τόν Θερσίτην πρότυπον φυσι
κής δυσμορφίας. ΤΗτο φυσικώτατον τούτο διά τάς αίσθητικάς 
ιδέας τής έποχής εκείνης. Τά καλόνήτο προσόν τών θεών καί τών 
αύτοίς έναλιγκίων άνθρώπων, πρόςτουτοις ήτο απαύγασμα τού 
εσωτερικού ανθρώπου. Οία ή μορφή, τοιάδε χα'ι ή ψυχή- ’Από



τής πρώτη; ελληνικής άρχαιότητος το καλόν έν τη άνθρω- 
πίνηι φύσει έθεοποιεϊτο. Οί έν Σικελία Έγεσταΐοι ήγειραν 
βωμόν, κατά τον Ηρόδοτον, είς νεανίσκον, (ικάλλιστον ‘Ελ
λήνων των κατ’ Ιωυτόν διά δε το έωυτοΰ κάλλος ήνείκατο 
παρά Έγεσταίων τά οϋδείς άλλος, έπί γάρ του τάφου αύτοΰ 
ήρώΐον ίδρυσάαενοι, θυσίησιν αύτόν ίλάσκονται. )> Τό κάλλος 
του σώματος ή το ή εξωτερική έκδήλωσιςτοΰ κάλλους τήςψυχής. 
'Οδέ ποιητής της Ίλιάδος, έν τώ άγώνι έκείνω μεταξύ της 
χυδαϊκής δημοκρατίας καί της θεοειδούς παμβασιλείας, συνη
γόρων ύπέρ της δευτέρας καί στιγμ.ατίζων ένα άποστάτην 
κατά των θείων κοινωνικών νόμων, ώφελε, παριστών αύτόν 
ώς διεφθαρμένου την ψυχήν, νά παραστήση έπίσης καί ώ; 
δυσειδέστατον την μορφήν οΰτω τό αποτέλεσμα του σκοπού 
διττώς θά ήτο καταφανε'ς. Ό  λαός, έφ’ού συνήθως έπιδρώσι 
μάλλον τά όρατά. ή τά αόρατα, ήθελεν έκ τής άναγνώσεως 
αϊσθανθή μείζονα αποστροφήν καί καταφρόνησιν πρός τόν 
δύσμ.ορφον Θερσίτην, ή πρός τινα καλόν άλλως επικριτήν του 
Άγαμέμνονος. Δεν συμβαίνει τοΰτο μόνον παρά τω ποιητή 
τής Ίλιάδος. Έν αυθεντικοί; συγγράμμασιν, έν ποιητικοί; έρ- 
γοις ιστορικών χρόνων, είτε'"έξ αποστροφής, εί'τε πρός δη- 
μ.ιουργίαν αποτελέσματος, οι άνθρωποι του λαού, οί άπο- 
στάται τών κοινωνικών καθεστώτων, παρουσιάσθησαν πλέον 
ή άπαξ υπό τών άγανακτοόντων αντιπάλων των ώς πρό
τυπα φυσικής δυσμορφίας. Μόνον οί είς τά; άνωτάτας τής 
κοινωνίας τάξεις άνήκοντες είνε οί ευειδείς, οί κανονικοί τήν 
μορφήν, οί έν έαυτοΐς έκπροσωπούντες το καλόν ύπό τήν φυ
σικήν καί ήθικήν αύτοΰ παράστασιν οί άνθρωποι τών κατω- 
τάτων κοινωνικών τάξεων καί έν τή ποιήσει καί έν τή τέ
χνη παρίστανται συνήθως ώς υποδεέστεροι τό φυσικόν είδος, 
ώσεί βαρύνει έπ’ αύτών, κατά θείαν μ.οϊραν, ού μόνον ή ήθική 
καί κοινωνική μείωσις, άλλά συγχρόνως καί ή φυσική έλάτ- 
τωσις.

Συμβαίνει τοιοΰτό τι βεβαίως καί έν τή περιστάσει ταύτη 
παρά τω ποιητή τής Ίλιάδος. Ό ελληνικός κόσμος, ό κό

σμος του καλοΰ καί τής έλευθερίας, τής ώραίας άτομικότητος, 
ώς λέγει ό Έγελος, παρουσιάζετο μόλις έπί τής ιστορικής 
σκηνής διά τής θείας έποποιίας, τής ίεράς τών Ελλήνων βί
βλου. Ά λλά δέν ήτο ετι κόσμος τελείως έλεύθερος, βαρύνει 
έπ’ αύτοΰ ή πολιτική θεοκρατία, τό θειον δίκαιον τών ’Ολυμ
πίων, μεταβιβασθέν διά τής γεννήσεως έπί τών ήρώων καί 
τών βασιλέων τών χρόνων έκείνων. Ή μετά πολλούς αιώνας 
πλήρης άποκαλυφθεϊσα έπί τής ελληνικής γής έλευθερία δέν 
είχεν έτι εϊπει τόν λόγον αύτής έν τή συνειδήσει τοΰ έθνους. 
Ότε δέ χυδαίος άνήρ διεξεδίκησεν έν τώ στρατοπέδου τών 
Αχαιών ύπό τά τείχη τής Τροίας έξ ονόματος αύτής αν
θρώπινα δίκαια, έστιγματίσθη καί έδυσφημήθη άμειλίκτως 
ύπό τοΰ αντιπροσώπου τής έθνικής συνειδήσεως. παραστή- 
σαντος τόν Θερσίτην ώς τόν έσωτερικώς καί έξωτερικώς δυσ- 
μορφότατον τών ’Αχαιών, ένώ έλάμβανον τήν θείαν τοΰ 
κάλλους αμοιβήν έτεροι ήρωες,γόνοι ή έκγονοι θεών. Τοιοΰ- 
τοι ήσαν οί παΐδες τής ’Αγλαΐας καί τής θέτιδος:

«Νιρεύς, ός κάλλιστο; άνήρ ύπό "Ιλιον ήλθεν
τών άλλων Διναών μιετ’ άαύαονα ΙΙηλείωνα.»

X . Κ α ζ α ζ η ε
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Φί.Ιε χάρ ιε ,
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 9/21 ’Ιουλίου, 1886

Μ ο: έζη-ήσχτε μιχράν συμβολήν εις τι) ΰμέτερον Ήμερο),όγιον, μεταρρυθ
μιζόμενου, ώς μοΐ λέγετε, επί τϊ> σπουδαιολογιχώτερον. ’Ελλείψει άλ
λη; υλης προχείρου, δέζασθε τάς έπομένα; ολίγα; σημειώσεις περί τ ι- 
νων προτάσεων ας θεωρώ ώς τή εθνική προόδω ΰπηρετιχάς. Διά των 
ύμετέρων σελίδων, άν τάς δεχθητε, μονίμως και οΰχι ώς έν ταΐς Ιφημε- 
ρήσιν παροδιχώς, εις του χοινοΰ την έχτίμησιν υποβαλλόμενα! εύχο
μαι ευμενώ; να κριθώσι, χαι νά σάς δοθή αφορμή Γνα εις τδ προσεχές 
'Ημερολόγιου περιλάβητε και τα ; χρονολογίας της αυτών Ικτελέσεως.

Α. Ρ. Ρ αγκαβής

λ ' ·  Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α

Ή  πρώτη άρορα τήν :'δρ υ σ ι ν τ η ς  ’Α κ α δ η μ ί α ς .  ’ Ισως 
τινές μοί προσάψωσιν στ; εξ άγνοιας συνιστώ τά ήδη υπάρχοντα, 
διότι ή Ακαδημία εστί προ πολλού καί μεγάλοπρεπώς ιδρυμένη. 
Τδ ήξεΰρω άριστα, διότι ότε τδ τελευταιόν επεδήμησα εις τήν Ε λ 
λάδα, τήν είόον άρτίαν ισταμενην, και είσελΟών τήν εΰρον κατά- 
κοσμον καί εν όρθομαρμαρώσει εμπρεπουσαν, αλλ ’ ενοίκους δεν εΰ
ρον άλλους πλήν δύο γλαυκών αι’τινες μοί προσεκρωζον. Δεν ομι
λώ  λοιπδν περί τής οικοδομής, άλλα περί του σκοπού εις ον άπέ- 
βλεπεν αυτής ή άνεγερσις.

Καί δεν είναι νέα αΰτη μου ή ιδέα, άλλά συνεγήρασε ;υ.ετ’ εμού, 
διότι πρδ τεσσαράκοντα ετών καί επέκεινα βυσσοδομεύω αυτήν καί 
τήν επαναλαμβάνω, ώστε καί πολλάκις ήκουσα ότι μοί προσήφθη 
εις μονομανίαν ή καί εις ριλόδοξον ιδιοτέλειαν. Κατά τδ 1844

ήδη, γραμματείς ών τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας, καί βλέπων 
ταύτην ρθίνουσαν έκ χρηματικής άνεχείας, έσκέρθην ότι ήδύνατο 
εξ αυτής, πριν ή εκλιπη, μεταρρυθμιζόμενης, νά βλάστηση ή Ε λ 
ληνική Ακαδημία' πρδς τοΰτο δε συνεταξα νεον αυτής όργανισμδν, 
διαιροΰντα αυτήν εις ισόβια βουλευόμενα μέλη, εκλεγόμενα εις 
άριθμδν ώρισμένον συνεπεία προσόντων επιστημονικών, ώς παντα 
πανταχοΰ τα τών Άκαδημιών, καί ε’ς άλλα συντελή. και συνεν- 
νοήθην καί μετά τών διεπόντων τά τής ρυσικοϊστορικής εταιρείας, 
ίνα καί αυτή κατά τ’ αυτά όργανισθή, καί τών δύω ή έ'νωσις άπο- 

’ * _ν„ S;gatov θεμέλιον λίθον. -· -'-ο-.,

»VI,«.,.----  ,
ί’να καί αύτή κατά τ’ αύτά όργανισθή, και των .,
τελέση τής ’Ακαδημίας τδν βέβαιον θεμέλιον λίθον.

Μικρόν μετά ταΰτα, διελθών διά του Μονάχου, προσεκλήθην εις 
μίαν τών έκεΤ συνεδριάσεων τής Ακαδημίας, και ό Πρόεδρος αυ
τής ό γνωστός ριλελλην Θείρσιος, λαβών τδν λόγον εν άλλοις 
κατέδειξεν ότι συμφορώτατον καί διά τήν Ε λλάδα και διά τήν 
παιδείαν εν γίνει θά ήτο άν ύπήρχεν εν Άθήναις Ακαδημία, άν- 
ταποκρινομένη μετά τών εν Ευρώπη σορών σωμάτων περί επιστη
μονικών ζητημάτων καί ιδίως περί πάντων τών άρορώντων τήν 
γνώσιν τής αρχαίας Ελλάδος. Συνομολογησάσης δε ταΰτα τής 
’Ακαδημίας, άπήντησα εγώ ότι ή Ελλάς επρόλαβεν ήδη τάς ευ- 
χας του σορού σώματος, καί ας εκέκτητο ήδη επιστημονικας εται
ρείας μετωργάνιοσεν ούτως ώστε τά βουλευόμενα αυτών μελη εντός
μικρού εσονται ή Ακαδημία.Και οι λόγοι μεν οΰτοι ν.ετα χαράς ήκούσθησαν, και επευρη-
μήθη ή Έ λλός δι’ ην ανήγγειλα τοιαύτην αυτής πρόοδον- άλλά 
δυστυχώς, επανελθών εις ’Αθήνας, εΰρον ότι είχον πολύ σπεύσει 
εις τάς επαγγελίας μου. διότι ό οργανισμό ς. ον είχον συντάςει, πα- 
ρεννοηθεις είχε καταστή άνερίκτου εφαρμογής. Ούτως εν ώ των 
αντεπιστελλόντων μελών ό αριθμός ήν ώρισμένος και ελάχιστος, 
δίπλωμα τού βαθμού τούτου είχε δοθή εις τινα ραρμακοπώλην εν 
ΠειραιεΤ, οΰχί δε εις τδν Βοίκχιον. τδν Γερχάρδον καί τους λοι
πούς εν Ευρώπη πρυτάνεις τής επιστήμης. Ουτω κατιδών τήν Εται
ρείαν τραπεΤσαν όδδν άλλην ή ήν εγώ την εύθεΐαν ενόμιζον. παρητήθην 
αυτής, καί ότε μετά έτη ό συνάδελρός μου εν τώ ΰπουργείω, ό μα
καρίτης Χριστόπουλος, μοί ειπεν ότι ή εταιρεία ήν τότε νεκρά, 
ΰπάρχουσα κατ’ όνομα πλέον, καί μοί εζήτησε τήν γνώμην μου, 
τώ άπήντησα ότι ή μόνη αυτής σωτηρία θα ήν κατ εμε άν κα-
   ο ,,ς,- όο-ανισμός, όν είχον εγώ συντάςει καί οστις άνε-- -ν vácu εις ts ttcco-



τον αφελές αύτής καταστατικόν, οπερ καί εγένετο,)καΐ ή εταιρεία 
άνέκυψε, χρηματικώς μεν διά των λαχείων ών το πρώτον ώργά- 
νισεν αυτόκλητος επιτροπή, συγκείμενη εκ των ΚΚ. Γεωργίου 
Σταύρου, 'Ρενιέρη, Κε/αγία, Γεωργίου Βασιλείου, Καλλιγά καί 
εμού, καί άτινα καί μετά ταύτα εξηκολούθησαν, επιστημονικώς 
δέ διά τ'.νων πεπαιδευμένων μελών εκλεγόμενων εις τήν εφο
ρείαν αυτής.

Ή  παρέκβασις αύτη, ίνα καταδείξω ότι καί επί του χρόνου τής 
πρώτης μεταρρυθμιστώ; τής εταιρείας ώς εύκταίαν έθεώρουν καί 
έπεδίωκον τήν σύστασιν ’Ακαδημίας, ότι δ’ αύτη δεν κατωρθώθη, 
καί ή εις τήν εφορείαν τής εταιρείας, εκλογή σοφών αρχαιολόγων, 
ώς τού κ. Κουμανούδη, Καστόρχη, Φιντικλή κτλ. δεν άνεπλήρου 
αυτήν, καθ’ δ μή φερέγγυος, ά λλ ’ εξαρτωμένη εκ μελών άλλο 
προσόν μή εχόντων ή τήν καταβολήν τής έτησίας συνδρομής.

Ό τε  δε, κατά τά 1856 εκλήθην εις τό υπουργείου τών Έξου- 
τερικών, ό πολυμαθέστατος καί επιστήθιος φίλος μου καί τότε πρέ- 
σβυς εν Βιέννη Ινωνστ. Σχινάς άναμνησθεις τών ύπέρ ίδρύσεως 
’Ακαδημίας ιδεών μου, ας πληρέστατα συνεμερίζετο, καί θελων 
μεγάλη·/ και εις τήν πατρίδα ωφέλιμον να μοί παράσχη χαράν, 
μοί έγραψεν οτι ώμίλησε καί έπεισε τον Βαρόνον Σίναν, μέρος τής 
μεγάλης περιουσίας του ν’ άφιερώση εις ίδρυσιν Ακαδημίας, καί 
οτι ό φιλόπατρις άνήρ έδωρήσατο εν εκατομμύριου σ φ α ν τ ί -  
κ ω ν  (έξ 95 αρχαίων λεπτών) προς τον κατά τον κ. Σχινάν καί 
εμέ μέγαν τούτον σκοπόν, 606 μεν χιλιάδας προσδιορίσος διά 
τήν οικοδομήν καί 400 χιλ. διά τήν προικοοότησιν τού ιδρύματος. 
Έ γώ  δε πλήρης αγαλλιάσεως, εξέφρασα μεν τήν θερμήν ευγνωμο
σύνην τής κυίερνήσεως (καί τότε ό κ. Σίνας έλαβε καί τόν Με
γαλόσταυρον καί τήν μεγάλην πολιτογράφησή . αλλά συγχρόνως 
υπέδειξα τώ ήμετέρω πρέσόει δύω νύξεις ά; ήδύνατο νά ύποδάλη 
τώ μεγαλόφρονι δωρητή, τήν μεν, αν δεν επροτίμα ίσως τά σφάν- 
τσικα νά μεταβάλη εις ισάριθμα φράγκα, τήν δέ, αν δεν τώ ήν 
άρεστόν εναλλάξ νά προσδιορίση τήν χρήσιν τών ποσοτήτων, τάς 
400 μεν χιλιάδας διά τήν οικοδομήν, τάς 600 δε δια τήν προικο- 
δότησιν' διότι διίσχυριζόμην ότι πολύ σπουδαιότερον διά τό κοινόν 
καλόν έστί τό τί θα παραγάγωσι παρά τό πού θά συνεδριάζωσιν 
οί ’Ακαδημαϊκοί, καί εμνημόνευον τής γαλλικής ’Ακαδημίας, ήτις. 
καίτοι άρξαμένη τών συνεδριάσεων της εν ύπογείοις (les caveaux), 
ούχ ήττον κατέστη μία τών·ένδοξοτάτων τής Εύρώπης. καί ύπερ-
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τάτας άνέδειξεν ύπηρεσίας εις τής Γαλλίας τήν φιλολογίαν.
Καί ό μεν κ. Σχινάς ήν εντελώς τής αύτής γνώμης, αλλά μοί 

εγραψεν ότι προτιμότερον ήν νά μή ζητήσωμεν μεταρρυθμίσεις 
εις τά υπό τού κ. Σίνα άποφασισθέντα, μή τούτο ήθελε τόν δυσα- 
ρεστήσει' καί ούτως έπράξαμενΓ Μετά ταύτα όμως. ότε τό κατά
στημα ώκοδομήθη. ού μόνον αί 600 χιλιάδες εδαπανήθησαν εις 
αύτό. άλλά καί αϊ 400 χιλιάδες τής προικοδοτήσεως, καί πολλαί 
άλλαι άνιούσα: ώς ήκουσα εις εκατομμύρια, οπερ ουδόλως μ’ έξέ- 
πληξε, διότι πολυτελέστατου άνηγέρθη μετα κιόνων, αναγλύφων, 
εικόνων καί άγαλμάτων, καί ούδεν ελλείπει άπ’ αύτού, ή μόνον 
οί άκαδημαικοί. "Ηθελον εννοήσει μέχρι τινός πολυτελές μέγαρον 
εγειρόμενου εις τιμήν συλλόγου δοξασθέντος διά τών έργων του. 
Ά λλα  συλλόγου ούδεν πράξαντος ούδε καν ύπάρχοντος έτ ι!

Ή  άπαίτησις τού να προστεθή καί αύθις προικοδότησις εις τήν 
δαπάνην ταύτην. τήν πολλαπλασίαν τής αρχικής δωρεάς, θά ήτο 
ύπερβολική. Ούχ ήττον έγραψα περί αύτής επανειλημμένως τώ 
κ. Σίνα καί διά τρίτων τόν παρεκίνησα, ώς καί τήν γένναιόφρονα 
χήραν του, μή έχων τήν προσωπικήν γνωριμίαν των. Καί αν μεν 
ή σύστασίς μου επέφερεν άποτέλεσμα, άγνοώ' άλλά προ ετών, με- 
λετήσας τούς κανονισμούς τών επισημοτέρων Άκαδημιών, έσχε- 
δίασα τόν ον κατ’ εμέ έπρεπε νά εχη ή ήμετέρα, ον καί έπεμψα 
επανειλημμένους εις ούς άνήκε. Ινατ’ αύτούς δε, ίνα άρξηται τών ερ
γασιών της. ούδεμιάς προσόδου έχει ανάγκην άπόλυτον, πλήν τής 
άπαιτουμενης διά μισθοδοσίας ενός κλητήρος' θά ηύξανε δέ κατό
πιν βαθμηδόν τάς δαπάνας της άναλόγως τής τυχόν αύξήσεως τών 
εισοδημάτων, περί ής πάσα βεόαιότης υπάρχει. Όμοίως ήρξατο 
το ΙΙανεπιστημεϊον άνευ πάσης περιουσίας, καί έχον, ώς και ή Α
καδημία. πολλούς τούς άρνουμένους τό δυνατόν καί τό έγκαιρον 
τής συστάσεως αύτού. Ού μόνον ό πρόεδρος τής Άντιόασιλείας 
Κόμης Άρμανσπέργης άπεδοκίμαζε τήν υπέρ αύτού επιμονήν μου. 
αλλά καί αύτός ό μακαρίτης Μανούσης μ’ εμυκτήριζε δ:' αύτήν. 
Α λλ’ έχων πλήρη τήν εμπιστοσύνην τού τότε υπουργού μου. όστις 

ήν καί θείός μου, τού άκραιφνούς πατριώτου καί εμβριθούς λογίου 
I. Ρίζου, έπεισα αυτόν να έπιμείνη μέχρι παραιτήσεως εις τήν 
υπογραφήν διατάγματος ό τώ ύπέβαλον, καί δι’ ού συνιστάτο τό 
ΙΙανεπιστημεϊον μετά μόνον ένδεκα τό πρώτον καθηγητών. 
Γούτο ήν βεβαίως μικρόν σπέρμα καί άφανές' άλλ ’ εξ αύτού εβλά- 
στησ: τάχιστα εύανθές καί καλλίκαρπον τό εθνωφελέστατον τών
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ελληνικών καταστημάτων, μεγάλην σήμερον κεκτημένον ιδίαν πε
ρί ουσίαν. "Αν δε δίκαιον ή μή έχωσιν ο; προσάπτοντες αύτώ ¿τε
λείας, δ;’ άς ο: σπουδασταί, ώς λέγουσιν, αναγκάζονται νά κατα- 
φεύγωσιν εις τά ευρωπαϊκά πανεπιστημεΐα προς συμπλήρωσιν των 
σπονδών των, ουδέ δύναμαι ούδ’ ανάγκην έχω νά εξετάσω, διότι 
εργον έστί τής Κνβερνήσεως νά διορΟώση αύτάς αν ύπάρχωσι, προς 
ο ούδέ προσώπων ούδέ -/ρημάτων ύφίσταται ελλειψις.

'Ομοίως ή Ακαδημία, και άνεν οβολού άν άρ/ίση τό ευκλεές 
στάδιόν της, πέπεισμα: ότι δεν θά άργήση νά προσκτήσηται πλού
τον, ώς βλεπομεν πάντα τά κοινωφελή παρ’ ήμΤν καταστήματα, 
αποδεικνυοντα ότι άνεςάντλητος καί άνεπίδεικτος έστί των Ε λ 
λήνων ό πατριωτισμός.

’Α λλά προς τί ό τοιοΰτος άμετρος ζήλος υπέρ ’Ακαδημίας : 
εϊσί τινες ερωτώντες. Λεν ύπάρχουσιν άλλα έργα μάλλον κατε- 
πείγοντα καί χρησιμώτερα, απαιτούντα κατά πρώτον λόγον τήν 
προσοχήν και τήν δαπάνην ήμών ; Ώ ς προ τεσσαράκοντα ετών 
εφρόνουν, ούτως εξακολουθώ φρονών, εγώ καν, ότι δεν υπάρχουν. 
“Αν ή 'Ρωμανία, άν ή Σερβία σήμερον σεμνΰνονται Ακαδημίας 
κτησάμεναι. καί τό τηλαυγές τούτο πρόσωπον τού έξευγενισμού 
ΟεΤσαι εις τάς νεαράς αυτών πολιτείας, ούχι ούτως, άλλά πλήν 
τούτου καί διά πολλούς άλλους καί σπουδαιοτάτους λόγους ώφειλε 
νά προεξαναστή μάλλον ή νά εγκαταλειφθή ή Ε λλάς. Η ελ
ληνική γλώσσα, τούτο οΰδείς άμφισβητεϊ, εστι τών γλωσσών ό 
μαργαρίτης. Ά λ λ ’ επί τών μακρών συμφορών τής ’Ελλάδος κα- 
τεπατήθη αυτή, συνετρίβη, έξεβαρβαρώθη, συνανεμίγη μετ' αλλινν 
άλλαχού ξενισμών, καί μόνον εις ολίγα προνομιούχα μέρη έξη- 
κολούθησε λαλουμένη καί γραφομένη μετά τίνος καθαρότητες. 
Μετά τήν εθνικήν άναγέννησιν ήν ού μ,όνον άξιοπρεπές, αλλ ιε
ρόν καθήκον διά τό έθνος νά σπεύση εις σωτηρίαν αυτής από τε
λείας καταστροφής. Καί τούτο μ,έν εγένετο κατά μέρος διά τής 
άναπτύξεως τής δημοσίας παιδεύσεως, καί δΓ ιδιωτικών προσπα
θειών πρός καλλιέργειαν τής τέως σχεδόν παντάπασιν άμεληθεί- 
σης εθνικής φιλολογίας. Α λλ ’ αί άτομικαί αΰται ενέργεια; στε
ρούνται ενότητες καί κύρους, καί πολλά άλλήλοις άντίθετα γνω
ματεύονται, καί σόλοικα άμαθείας στρεβλώμ,ατα ού σπανίως γρά
φονται ώς εκ διαλεκτικής χρήσεως δήθεν δικαιολογούμενα. Ή  δέ 
’Ακαδημία θά ήν ή άνωτάτη επιστημονική άρχή, ήτις πάντα τά 
πολλαχού διεσπαρμένα, καί πολλάκ ς ύπό τοπικάς δημώδεις δια
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λέκτους λανθάνοντα λείψανα τής άρχαίας γλώσσης περισυνάγουσα, 
καί περί τής τών κανόνων όρθότητος άποφαινομένη, θ’ ανεβίδαζε 
πάλιν τήν γλώσσαν εις τήν περιωπην ήτις άνήκε: αυτή ώς εκ τής 
καταγωγής καί τού κάλλους της καί ώς εκ τής θέσεως ήν μεταξύ 
τών πεπολ'.τισμένων εθνών δικαιούται νά καταλάόη τό ομιλούν αυ
τήν έθνος.

Πλήν τούτου, ή Ε λ λ ά ς  έστί τό πάντων πλουσιώτατον ταμεϊον 
τής άρχαιότητος. Ή  γή αύτής, τό θέατρον τής ενδοξοτάτης τών 
ιστοριών, κρύπτει καί όσημέρα; παράγει εις φώς θησαυρούς καλλι
τεχνίας καί επιγραφικών μαρτυριών, οι'τινες κινούσι πάντων τών 
απανταχού σοφών τό ενδιαφέρον. ’Απέναντι λοιπόν καί έαυτής και 
τούτων έστιν ύπόχρεως τήν εύρεσιν, τήν έρευναν καί τήν ερμη
νείαν τών άναρίθμων πολυτίμων τούτων λειψάνων ν’ άναθέση εις 
σώμα συγκείμενον εκ φερεγγύων πεπαιδευμένων, όμοιόβαθμον ταίς 
απανταχού Άκαδημίαις, καί μετ’ αύτού δικαιούμενο'/ ώς ίσον 
μετ’ ίσων ν’ αλληλογραφή.

Οί εμβριθέστεροι τών Ε λλήνων εθεώρησαν πάντοτε ώς το κυ- 
ριώτερον ελατήριο·/ τής ηθικής αύτών άναγεννήσεως καί τήν. πρω- 
τίστην απόδειξιν ότι ούδεποτε εντελώς έξέπεσαν τής άρχικής αυ
τών εύγενείος. τήν επιμελή καλλιέργειαν τής φιλολογίας καί 
τών επιστημών. ( λύδείς δ' άγνοεΐ ότι εις επίδοσιν αύτών τά μάλιστα 
συμβάλλεται σώμα σοφών, ερεύνας προκαλούντων, συγγράμματα 
έκδιδόντων, ή κρινόντων καί άμειβόντων, οίαι εισίν αί απαν
ταχού τού πεπολιτισμένου κόσμου ’Ακαδημία:.

Ταύτα ίσως άρκέσουσι πρός δικαιολογίαν τής επιμόνου μου 
γνώμης, ότι πρώτης ανάγκης έστί διά τήν Ελλάδα ίδρυσις Ακα
δημίας, συνισταμένης εκ τών εξοχωτέρων έν Άθήναις οικούντων 
πεπαιδευμένων, καί συμπληρουμίνης δι’ ιδίων ελευθέρων εκλογών.

Β · '  Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ  Φ ΙΛ Ο Β ΙΒΛ Ω Ν

Και αύτη περίπου τεσσαρακοντούτης ιδέα. Αί ύπό τής Ακαδη
μίας, όταν ύπάρξη, χορηγούμενα·, άμειβα! εμψυχούσι τά πρός καλ
λιέργειαν τών επιστήμων συνταττόμενα εξοχώτατα τών συγγραμ- 
μάτων' α λλ ’ άλλων έτ: πόρων υπάρχει ανάγκη εις ύποστήριξιν 
τής καθόλου φιλολογίας, ήτις παρ’ ήμΐν δέν τρέφεται, ώς άλλα
χού. ύπό εκατομμυρίων ά·-αγνωστών, καί διά τούτο πολλάκις συγ
γράμματα δυνάμενα νά ώφελήσωσ: μένουσιν άνέκδοτα. καί πολλοί

ΚΩΝ. Φ. ΓΚΟ ΚΟ Ϊ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ^
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ικανοί νά συγγράψώσιν, όκνούσι χρός τούτο. χρό τής δαχάνης όχι- 
σθοδρομούντες.

Εις τούτο άρορών, είχον κατά τά 1840 συντάξει καί εκδώσει 
καταστατικόν εταιρείας «τών Φιλοβίβλων», ώς την ώνόμασα, εις 
ο καί τινες των τότε γνωρίμων μου ύχεγράρησαν, α λλ ’ ούχί αρ
κετοί ίνα συνελθόντες ψηρίσωσιν αυτό. Τούτου ένεκα καί μετά 
ταΰτα εχανειλημ-μένως ¿δημοσίευσα τήν χρότασιν, καί δίς δια του 
A ! ώ ν ο ς. άν ή μνήμη δεν μ.’ άχατα.

Ώ ς γνωστόν, ήδη χλεΤστοι των χαρ’ ήμϊν γραρόντων αναγκά
ζονται να ζητώσ: συνδρομητας χρός εκδοσιν των βιβλίων των. όχερ 
οχληρότατο·/ δ;’ αυτούς εστίν, ούχ ήττον τοιοΰτο καί διά τούς αναγ
καζόμενους να εγγράρωντα: είτε ες αιδούς, ή ίνα μή κρίνωνται 
άριλόμουσοι. ’Ολίγοι είσίν οί ριλαναγνώσται ο: μ.ή δαχανώντες κατ’ 
ετος τούλάχιστον 30 δραχμάς, καί τινες χολύ χλείονας. διά τοι- 
αύτας καταναγκαστικάς συνδρομάς, διά βιβλία χολλάκις μικρού ή 
καί ούδενός λόγου άξια. Έ ν τή έσχερία Εύρώχη ύχάρχουσιν έται- 
ρεϊαι ριλόχτωχοι. καί ό εις τήν Ούραν του άναρτών χτυχίον, άχο- 
δεικνύον ότι έστί μέλος μιας ες αύτών, μένει άχηλλχγμενος χά
σης άλλης, χρός αύτόν άχαιτήσεως των χενήτων. "Ομοιόν τι ή θέ
λησα νά εραρμοσθή εις τούς χένητας τής φιλολογίας, ό εις των 
Φιλοβίβλων δηλαδή τήν εταιρείαν εγγεγραμμένος, νά μ.ή άναγκά- 
ζηται εις ούδεμίαν άλλην συνδρομήν δι’ εκδοσιν βιβλίων, το δε 
καθήκον αύτού ώς μέλους νά συνίσταται ούχί εις άμεσον εισροράν. 
ώς συνήθως εν ταις έταιρείαις. άλλα μόνον εις ύχοχρεωτικήν άγο- 
ράν, μέχρις άξίας των 30 δραχμών κατ’ ετος, εκείνων μόνον των 
βιβλίων, ά έχιτροχαί ες ειδικών λογίων συγκείμενα·, καί εκλεγό
μενα; ύχό τής εταιρείας, ή όταν ύχάρςη ή Ακαδημία συγκείμενα; 
εκ των τμημάτων αύτής, θά ενέκρινον καί συνίστων ώς έκδόσεως 
άξια όρίζουσαι καί τήν τιμήν αύτών διά τούς εταίρους.

Έχειδή α; διατάσεις αύτχ; ήσαν εντελώς χρός όρελος τών τής 
εταιρείας μελών, καλά βιβλία κτωμένων διά δαχάνης ούχί μείζο- 
νος τής ήν ήδη κατχβάλλουσ; διά βιβλία χολλάκις εντελώς 
άχρηστα, δύναται εύλόγως να ύχοτεθή ότι μέγχς εστα: ό αριθμός 
αύτών. Αν εκ/, ηρθή ώς εν χαραδείγματι ότι ύχάρχουσι και ούχί 
-λείονες τών χιλίων εταίρων χανταχού τών Ελληνικών χωρών, 
ιδού χίλιοι συνδρομηταί ύχοχρεωτικοί δια χάν διακεκριμένο·/ σύγ
γραμμα, εξασραλίζοντες καί τήν εκδοσιν αύτοΰ καί ώρέλειάν τινα 
διά τόν συγγραρέα. "Αν ύχοτεθή ότι έκάστου τόμου ήθελεν όρισθή
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κατα μέσον όρον ή τιμή 5 δραχμάς, ιδού καί ή εθνική ριλολογία 
καθ’ ές τόμους εςαιρέτου ύλης ετησίους χλουτιζομένη.

i αχοτελέσμχτα τοΰ μέτρου τούτου, αν ενεργηθή. εσονται, ρρο- 
νώ. αίσιώτατα διά τε τούς εταίρους, κτωμένους δι’ όσης καί χρίν 
κατέβαλλον δαχάνης βιβλία άντ’ άσήμων χολλάκις καί αχρήστουν, 
σχουδαΤα καί ρερεγγύως καλά, καί διά τούς συγγραρεΤς, μή μάτην 
άγωνιζομένους διά τήν εκδοσιν τών έργων τω /, ή μή άχοτρεχο- 
μένους άχό ριλολογικών εργασιών διά τήν δυσχέρειαν τής έκδό
σεως, καί διά τούς τυχογράρους καί εκδότας, ών θ’ αύςήση ή ερ- 
γασία, καί διά τήν εθνικήν ριλολογίαν εν γένει ήτις νέα ν εντασιν 
θέλε λάβει.

Γ.' Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

’Ά ν τό εθνικόν θέατρον, καλώς εννοούμενο·/ καί διευθυνόμενον, 
άναγνωρίζεται χανταχοΰ ώς εν τών μεγάλουν χαραγόντων τοΰ 
χολιτισμοΰ καί τής διανοητικής τών λαών άναχτύξεως, χολλώ 
μάλλον ισχύει τούτο διά τήν χώραν εις ής τό στερέωμα ήκτι- 
νοβόλουν άστέρες δόςης οί Αισχύλο·., οί ΣοροκλεΤς, οί Άριστορά- 
νεις. Περιττόν ν’ άναχτύςω οτι ολίγον άξιοι θά έκρινόμεθα καί τών 
χρογόνων ήμών. καί τής θέσεως ήν άςιοΰμεν μεταξύ τών χεχολι- 
τισμενων λαών, άν άδιαροροΰντες δια τήν καλλιέργειαν τής δραμα- 
τικής μούσης. ήμελοΰμεν νά χαρασκευάσουμεν αύτή εθνικήν σκηνήν, 
ής άνευ δεν δύναται ν’ άναθάλη. Ούτως εσκέρθην και κατά ταύτα 
είργάσθην. μ,ετα καί άλλων όμ.ορώνων. άνέκαθεν.

Καί κατωρθώθη μεν, άντί μαθητών τινων, οίτινες μετ’ ενθουσια
σμού ώς εθελονταί άνέβαίνον εις τήν σκηνήν καί ών οί νεώτεροι 
ώς ό ήμέτερος χοιητής Παράσχος άνελάμβανον τά γυναικεία 

χρόσωχα, ν’ άντικατασταθώσι. κατ’ άρχάς μεν εις, βαθμηδόν δε 
χολλο; δραματικοί σύλλογοι, καί εν Άθήναις καί όχου 'Έ λληνες 
οίκούσιν. ’Α λλά καί τούτο, αχοδεικνύον ούχί άνέρικτον τήν ι’δρυσιν 
εθνικού θεάτρου, εστίν άλλως άνεχαρκές, διότι ο; χλεΐστοι τών 
ήθοχοιών. αύτοδίδακτοι, στερούνται τής τε θεωρητικής καί τής έκ 
μεγάλων χαραδειγμάτο/ν μορρώσεως, χροσέτ; δι’ ελλειψιν χρημα
τικών χόρων αί χαραστάσεις στερούνται ώς έχ; το χολύ τήςμεγα- .
λοχρεχείας καί έχιδείςεως, ήτις συντελεί εις τό νά καθιστά αύ- *
τούς χροσοδορόρους, δ;’ ελλειψιν δε καταλλήλου διευθύνσεως καί 
έχιβλέψεως, ή εκλογή τών διδασκομένων δραμάτων, ούχί ή δέουσα 
χρός εςαρσιν τού έθνικού χνεύματος καί άνάχτυξιν τής εγχώριου
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φιλολογίας, γίνεται έξ ανάγκη; μεταξύ ξένων έργων, πολλάκις 
επιβλαβή έχόντων μάλλον επιρροήν, άλλά καί διά τούτο ίσιος μάλ- 
λον προσοδοφόρων, τών πλείστων δ’ ήττον ή μετρίως μεταφραζό
μενων. Καί τό αποτέλεσμα εστίν οτι α! έθνικαί παραστάσεις πα- 
ραμελούνται. καί οί θεαταί συρρέουσι κατά πβοτίμησιν εις τάς άλ- 
λογλώσσους.

Προς οιόρθιοσιν τούτων καί καταρτισμόν τής δραματικής σκη
νής εις μέγα καί τελεσφόρον εθνικόν παιδευτήριον, άνάγκη να ύπάρςτ, 
θέατρον εις εαυτό επαρκούν καί μή βιαζόμενον νά παρε/κλίνη τής 
σπουδαίας αύτού κλήσεώς ίνα προμηθεύηται πόρους. ’Λ'/./,αχού 
αί κυβερνήσεις, πρ ος εύτυχίαν τής ύψη/.ή ς ταύτης εντολής τών 
εθνικών θεάτρων, ύποστηρίζουσιν αύτά διά μεγάλων ετησίων χρη
ματικών συνδρομών. Έν Έλλάδι, προς τό παρόν καν. τούτο δεν 
πρέπει ν’ άπαιτηθή. Α λλά προ ετών πολλών έν Αθήναις εθνικόν 
θέατρον ήρξατο οικοδομούμενον διά μετοχών, καί έμεινεν ήμιτελές 
δί έλλειψιν πόριον. Τούτο εύχής έργον έστί να συντελεσθή προς 
τόν έπιδιωκτέον σκοπόν τής καταρτίσεως θεάτρου άξιοπρεπούς καί 
εις εαυτό έπαρκούντος.

ΙΤρός τούτο οφείλει, κατ' εμέ, προ παντός ό Δήμος Αθηναίων 
ν' αποστή πάσης αξιώσεως δι’ άποζημίωσιν τού έδάφους έφ' ού τό 
θέατρον άνεγείρεται, πρώτον διότι ότε ή ελληνική κυβέρνησις με- 
τέβη εις τάς Αθήνας, ό δήμος ύπεσχέθη δωρεάν πάντα τα γήπεδα 
τών δημοσίων καταστημάτων, καί ώς τοιούτο πρέπει φυσικω τώ λό
γω να θεωρηθή και τό έθνικόν θέατρον, καί δεύτερον διότι ή εύτυ- 
χής αύτού ύπαρςις ού μόνον εις τό έθνος έν γένει, άλλά καί εις 
τόν δήμον έν μέρε: μεγάλας, εις τούτον δέ καί ύλικάς, υπόσχεται 
ώφελείας.

Οί δέ μέχρι τούδε μέτοχοι, άποτυχούσης τής έπιχειρήσεως, καί 
τής οικοδομής έπ: τοσούτον χρόνον μενούσης εις οίκτρόν ερείπιου, 
είσί βεβαίους ήδη πεπεισμένοι ότι άπώλεσαν ανεπιστρεπτί το:ς κα- 
ταβολάς των- δι’ ό εύκολου θά ήτο, τουλάχιστον εις τούς φιλογε- 
νεστέρους καί εις τούς εύπορωτέρους μεταξύ αύτών, αφιστάμενοι 
πάσης περαιτέρω έπ' αύτών άξιώσεως, νά δωρήσωσιν αύτάς εις 
τό θέατρον. Δια δέ τό έπιλοιπον τού έργου έναπολείπεται 
ευχή μόνον, αλλ’ ούχί νομίζω άνέλπιστος, όταν έκ τοσούτων 
λαμπρών παραδειγμάτων γνωρίζωμεν τήν πατριωτικήν ελευθε
ριότητα πολλών πλουσίων ομογενών, να εύρεθή μεταξύ αύτών 
εις, όστις κατανοούν τήν εκπολιτιστικήν εντολήν τού θεάτρου, ν ’

άγοράση άντ ολίγων παρά τών μή στεργόντων ν’ άποστώσι τών 
μετοχών των, αν ύπάρξωσ: τοιούτο:, τό νύν καταρρέον έρείπιον, νά 
συμπληρώση καί διά τής πρώτης αναγκαίας διασκευής καταρτίση 
τήν οικοδομήν, καί άφιερώση αύτήν, παντός βάρους άπηλλαγμένην, 
ε;ς αύτό τό θέατρον. Εύχής έργον δέ νομίζω αν έν τοιαύτη περι- 
στάσε: μετερρυθμίζετό πως καί το σχέδιον αύτής ούτως, ώστε τό 
πρόσγαιων όλου τού θεάτρου ή μέρους αύτού ν’ άπαρτίζη πρός 
τά έξω έργαστήρια, ών τό ένοίκιον νά προστίθηται εις αύτό τό 
εισόδημα.

Συγχρόνως δέ άρχομένης τής άνοικοδομήσεως, άναγκαϊον θα ήν 
είτε ό αύτός είτε άλλος τις τής πατρίδος καί τών Μουσών εύερ- 
γέτης. ή τις τών άρχών, νά πέμψη εις μίαν ή τήν άλλην τών τής 
Εύρώπης πρωτευουσών δύω καν νέους καί δύω νέας, υποτρόφους, 
γινώσκοντας τήν γλώσσαν τής χώρας εις ήν στέλλονται, προς θεω
ρητικήν καί πρακτικήν έκμάθησιν τής υποκριτικής, ίνα μετά διε
τίαν τό πολυ έπανελθόντες, διδάσκωσιν αύτήν έν Ελλάδι, καί διά 
τής σκηνικής αύτών έπιδεξιότητος έξασφαλίζωσι τού θεάτρου τήν 
επιτυχίαν καί αύξάνωσιν αύτού τάς εισπράξεις.

( )ύτω δέ καταρτισθεν, καί διά πάντων τών εισοδημάτων αύτού 
εις θεραπείαν τών ίδιων αναγκών έπαρκούν, πρέπει νά διευθύνηται 
ώς πρός τόν φιλολογικόν καί ηθικόν αύτού σκοπόν ύπό τής κυβερ- 
νήσεως α ί επιτροπής ολιγομελούς άνδρών φιλοκάλων καί πεπαι
δευμένων, οίτινες έμπειροι πραγματογνούμονες καί λογοκριταί ύπό 
παντοίαν εποψιν νά έξετάζωσι τά προσαγόμενα πρωτότυπα δρά
ματα, ώς καί τήν ένδόμυχον καί τήν τής μεταφράσει.!; άξίαν τών 
ξένων καί ν’ άποκρούωσιν ό,τ: άβέλτερον καί αποβλητέου ύπό τήν 
εποψιν τών ηθών ή τής φιλοκαλίας. Σκόπιμου δ' έν άλλοις. άν 
τα έσοδα έπαρκώσι. να καταρτίσωσ; καί πλήρη ελληνικήν δραμα
τικήν έν τώ θεάτρω βιβλιοθήκην.

Ούτως ίδρυθέν τό εθνικόν θέατρον, έστα: ού μόνον διασκεδάσεως 
ενδιαίτημα, άλλά καί παιδαγωγεΤον τών ηύξημένων και ναός τών 
Μουσών, ενθαρρύνον τούς λειτουργούς αύτών δ ί άμοιβήν τών κό
πων των, καί καλλιεργούν τό ποιητικόν αίσθημα παρά τώ λαώ.

Καί εις τού μουσικού προσέτι αισθήματος τήν άνάπτυξιν δύνα- 
τα: ίσχυρώς νά συντέλεση, άλλα τούτο μεθ’ ύπομονής και βραδύτε
ρου, διότι τό μελόδραμα έστί λίαν δαπανηρόν, καί ή πρόωρος επι- 
δίιοξις καί τού σκοπού τούτου θά έκινδύνευεν άμφοτέρους νά μα- 
ταιώση. "Αλλως τε καί εκ τού 'Ωδείου δέν δύνανται ει'σέτ; να
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προσδοκώνται τόσον γενναίο; καρποί, ώστε εν λίαν προσεχεΐ μέλ- 
λοντ; νά συνταχθώσι καί διδαχθώσιν ελληνικά μελοδράματα' διά 
δε τά εενα δεν ελλείπουσιν ιδιωτικοί εργολάβο;, '/.αί ύπάρχουσιν 
άλλα; σκηναί, ή καί αν οανείζηται αύτοϊς ή εθνική, όταν άλλως 
άργη, δεν πρέπει ούδαμώς ν’ άναμίγνυται εις τάς δαπάνας ή κερ
δοσκοπίας αυτών, ςένας ονσας εις τον εθνικόν σκοπόν ον τούτο επι
διώκει.

Δ ' .  Ε Κ Θ Ε ΣΕΙΣ

Επειδή εί; εΰ/άς, μεχρ: τουδε ανεκτέλεστους ενταύθα περιο- 
ρίζομα:, δεν θά εθιγον τούτο τό θέμα, άν δεν εθεώρουν άτελώς 
καί αύτό είσετ; τετελεσμένου, καί βελτιώσεων έν τώ μέλλοντι 
δεκτικόν, άς σαφηνίζουσι τά περί αυτοί προηγούμενα. Λια τοϊτο 
έκτίθημι αύτό έν συντόμω.

Κατά το ετος 1850, όλι'γας ήμέρας αρ’ οΰ είσήλθον ε;ς τό 
ϋ-ουργεΤον, ό Βασιλείς "ΟΟων μοί ένεχείρισε γελών έπιστολήν 
ήν είχε λάβε: μυστηριωδώς κεκλεισμένην διά πολλών σφραγίδων, 
καί μοί είτε να τω αναφέρω τίς ό γράρων καί άν τά περιεχόμενα 
έχωσ: τ:νά στουδαιότητα καί ήσαν απαντήσει,ις άξια.

’( )  γράρων ώνομάζετο Ινύαγγέλης Ζάππας, πρακτικός ιατρός 
τοί στρατοί τοί Καραίσκάκη, ώς εμαθον, ά-οκαταστάς εις Βλα
χίαν. Τά δε περιεχόμενα ήσαν ότι, άναγνοίς άρθρον τι οΓ ου ό 
εθνικός ήμών ποιητής ΙΙαναγιώτης Σοίτσος συνίστα εν ή έςεδιδεν 
έρημερίδι, τώ Ή  λ ί ω, τήν έκ νέου εισαγωγήν των ’Ολυμπιακών 
αγώνων εις τήν Ε λλάδα, ενεκολπώθη τήν ιδέαν μετ’ άρελοίς 
ενθουσιασμοί, καί προσέρερε ν’ αφιέρωση εις αυτήν πασάν του τήν 
περιουσίαν, κανονίζων έκ προοιμίων καί τά άθλα ά θά εδιδεν εις 
τούς νικώντας εις τήν σταδιοδρομίαν εις τό άλμα, εις τήν σφεν
δόνην καί τούς λοιπούς σωματικούς άγώνας.

Ότε τή επαύριον επέστρεψα τήν επιστολήν εις τόν Βασιλέα 
άνέφερα εις τήν Α. Μ. ότι αναγνωρίζω διακαή φιλοπατρίας αισθή
ματα εις τόν γράροντα, όστις αν πεισθή νά μεταρρύθμιση πως τάς 
προτάσεις του, δύυαται ϊσως μέγα καλόν να πρόκυψη έξ αύτών 
διά τήν Ελλάδα. Λαβών δε παρά του βασιλέως πλήρη άδειαν ένερ- 
γείας, ηύχαρίστησα μέν θερμώς έν όνόματί του τόν κ. Ζάππαν διά 
τά εΰγενή του αισθήματα καί τήν λαμπράν του ιδέαν, άλλά συγ
χρόνως τώ παρετήρησα ότι ό χαρακτήρ των καιρών ήλλαξεν άπό
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τής άρχαιότητος, καί τά εθνη διαπρέπουοι σήμερον οΰχί, ώς τότε, 
διά των άριστων αθλητών ή δρομέων, άλλά διά τών πρωταγωνι
στών εις τήν βιομηχανίαν, εις τήν καλλιτεχνίαν, εις τήν καλλιέρ
γειαν δι’ ο καί τόν προέτρεψα ν ’ άνιδρύση μέν τού: ’Ολυμπιακού: 
άγώνας, προς δόξαν καί τιμήν τής Ελλάδος, ώς-ρούτίθετο, άλλά 
ταύτην τήν τάσιν νά δώση αύτοϊς, καί νά τελώνται προσέτι ούχ’ι 
κατά τριετίαν, ώς ήθελεν, άλλά κατά τετραετίαν βιομηχανικός ά- 
ποτελοϋντες ’Ολυμπιάδας.

Μετ’ ού πολυν χρόνον ειχον άπάντησιν. Ό  γενναίος πατριώτης 
έξαλλος εκ χαράς, έδέχετο πληρέστατα τήν πρότασιν ώς τήν ΰπέ- 
βαλον είς αύτόν, καί μοί άνέθετεν έντελώς αύτή; τήν έκτέλεσιν, 
δεχθείς προσέτι καί τό άναγκαΐον κατάστημα διά τάς εκθέσεις ν’ 
άνεγερθη διά. δαπάνης του, καί ζητήσας μοι νά τώ πέμψω σχέ- 
διον αυτού καί προϋπολογισμόν.

Τοτε συνέλαβον τήν ιδέαν καταστήματος θεατροειδοϋς, είς οί 
τά; άκτΤνας καί τά ένδον περιρερείας νά εκτίθενται τά βιομη- 
χανήματα, είς δε τά μεταξύ διαστήματα τά προϊόντα καί εργαλεία 
τής γεωργίας. Όψέποτε δέ αύξομένης τής παραγωγικής δυνάμεως 
τής Ελλάδος, ή τής έκθέσεως πλήν επί τών Ιλληνικών έπαρ- 
χιών έπεκτεινομένης καί έπ: ά'λλας χώρας τής ’Ανατολής, άναγ- 
καΐον άπέβαινε ν’ αύςηθή τό κατάστημα, τότε, όπίσω τής πρώτης 
περιρερείας εις τήν δέουσαν άπόστασίν ν’ άγηται καί δεύτερα, καί 
τρίτη, μηκ.νομένων καί πολλαπλασιαζομένων τών άκτίνων, απα- 
ραλλάκτως ώςαί κλίμακες τών. αρχαίων θεάτρων, μεταξύ τών εύ- 
ρυνομένων διαζωμάτων καί τοΰ προσώπου άναλίγως εκτεινόμενου 
’Ήθελον δέ τό κατάστημα τοΰιο έπί κορυφή; τοΰ Σταδίου, ο ένδυ- 
θίν πάλιν διά τών αρχαίων λίθινων του εδωλίων διά τούς θεατας, 
έπρόκειτο νά χρησιμεύση κατά τάς τέσσαρας κυριακάς τή; έκθέσεως, 
είς εορτάς δημοτικός, άνταποκρινομένας πρός τήν πρώτην άντί- 
ληψιν τοί κ. Ζάππα, τήν τών αρχαίων άγώνων, καί συνισταμένας 
τήν πρώτην κυριακήν είς ασκήσεις άθλητικάς, τήν δευτέραν είς 
ίπποδρόμιον, τήν τρίτην είς μουσικούς καί τήν τετάρτην είς δραμα
τικού; διαγωνισμούς.

Τέλος δέ έπρότειυα, τό κατάστημα τοΰτο διά τών τεσσάρων 
έτών άπό έκθέσεως εις Ικθεσιν νά χρησιμεύη, διά τών ε’σοδημά- 
των τοΰ κεφαλαίου τοΰ δωρητοΰ, εις σχολείου πρός τελειοποίησιν 
τής εγχωρίου βιομηχανίας, είσαγομένων είς αύτό τών άριστευόντων 
έκ τών έκθετων, οιτινες ίνα μόνον τελειοποιηθώσιν εί: ήν τέχνην



ήδη έγνώριζον καί ήσκσυν, βραχυτάτου χρόνου έοέοντο, /.ai των 
διδασκάλων μετακαλουμένων έκ των χριστών ευρωπαϊκών τεχνουρ- 
γείων. Διά τοΰ τρόποι τούτου τάχιστα θ' άνεπτύσσετο ή δημώδης 
βιομηχανία καί όμοΰ ή ευημερία των απ' αυτής άποζώντων.

Εκάλεσα λοιπ'ον παρ’ έμοί τον τότε έν Άθήναις οίκοΰντα γάλ- 
λον αρχιτέκτονα κ. Boulanger, καί ούτος της ιδέας μου γνώσιν λα 
βών, διέγραψε σχέδιον εντελώς εις αύτήν άνταποκρινόμενον. Πλή
ρης δε χαράς ήλθε προς εμέ μετά τι-.α έτη καί μοί έπέδειςεν ότι 
καί οί εν Παριοίοις διά τήν πρώτην αυτών παγκόσμιον Ικθεσιν 
ακριβώς τό αύτ'ο σχέδιον έπενόησαν καί εφήρμοσαν.

Ά λ λ α  πλήν του σχεδίου ό κ. Boulanger μοί έφερε καί τον 
προϋπολογισμόν του, καί αυτός, δια τήν οικοδομήν καί διά του Στα
δίου τήν έπιλίθωσιν μετά φόβου είδον ότι άνήρχετο εις 1,000,000 
δρ. ώστε καί έδίστασα κατ’ άρχάς, άλλα τέλος άπεοάσισα νά τον 
πέμψω μετά του σχεδίου εις τον κ. Ζάππαν. Τις δ ’ ΰπήρςεν ό θαυ
μασμός μου ότε δια πρώτου ταχυδρομείου έλαβον τήν πλήρη Ιγκρισιν 
του μεγαλόφροιος πατριώτου, μόνην συνθήκην ποιούμενου τήν α
πλότητα, τόν περιορισμόν εις μόνα τά προς τόν σκοπόν αναγκαία 
καί τήν αποφυγήν επιδεικτικών πολυδάπανων κ,σμήσεων, καί οΰτω 
μοί ανέθετε τά τής αΰτοΰ έκτελέσεως.

Ενταύθα πρέπει νά ομολογήσω αληθές σφάλμα μου Άνευρων 
τον ιδιοκτήτην του άγροΰ όστις ΰπέρκειται τή κορυφή του Σταδίου, 
τώ έπρότεινα δισχιλίας δραχμάς δΓ άγοράν αΰτοΰ, άλλα μοί ε'λήτη- 
σεν 9300, καί άτόπως ένόμισα ότι δεν πρέπει εις τοιαύτην υπερ
βολικήν πρώτην δαπανην να υποβάλω τόν δωρητήν. Είτα δέ, κρί
νων ότι τά τής έκτελέσεως έργου κοινής ώφελείας άνήκον εις τήν 
δ.καιοδοσίαν τοΰ υπουργείου τών εσωτερικών, έπεμψα προς αυτό 
πάντα τά τήν ΰπόθεσιν άφορώντα μετά τών προς εμέ ιδιωτικών 
έπστολών του κ. Ζάπτα, αί’τινες ελπίζω έν τοΤς έκεΤ άρχείοις νά 
σώζωνται, καί άπεστην,Γσως ούχί ώς ώφειλον, περαιτέρω ατομικής 
άναμίξεως.

Μετά παρέλευσιν έτών ή θέσις άπεφασίσθη όπου vÿv τό μέγαρον 
άνεγείρεται, όπίοω τών βασιλικών κήπων, προφανώς έγκαταλει- 
φθέντος τοΰ άρχικοΰ σκοπού τής μετά ταΰτα βαθμιαίας αύξήσεως 
τής οικοδομής, διότι πρός τά όπίσω δεν υπάρχει θέσις δι’ άλλας 
παραλλήλους περιφέρειας Καί τό έσωτερικόν δε σχέδιον μετε- 
βλήθη, δέν ήςεύρω, διό οι μόλις τό ειδον, αν έπ! τό καταλληλότε
ρου πρός τον σκοπόν τών εκθέσεων, άλλά βεβαίως μακρυνθεν
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άπό τοΰ έγκριθέντος υπό τοΰ άρχικοΰ δωρητοΰ, καί παρά τήν άξίω- 
σιν αύτοΰ κατακοσμηθέν Οπό μαρμάρινων κιόνων, ών ή δαπάνη 
άγνοώ άν έμεινεν έντός τών ορίων τοΰ ύπ αύτοΰ παραδεχθέντος 
προϋπολογισμού.

Ά λ λ ’ ήδη πλέον τό κυρίως ενδιαφέρον έστίν ή μέλλουσα χρή- 
σ ς τοΰ καταστήματος, καί κατά τάς υπό του ίδρυτοΰ εις έμέ δοθείσας 
παραγγελίας άποφαινόμενο-, λέγω ότι. άμα περατωθείσης τής οι
κοδομής αύτοΰ, πρέπει νά γινη έν αύτω έλληνική (τής Ελλάδος, 
ή, άν έγχωρή, τών ’Ελληνικών χωρών), εκθεσις βιομηχανίας, τέ- 
χνης, γεωργίας καί έμπορίου, κατά τάς τέσσαρας κυριακάς αύτής 
τελουμένων αθλητικών αγώνων έν τώ Σταδίω, ιπποδρομιών (ίδιους 
εγχωρίων ίππων), καί διαγωνισμών μουσικών καί θεατρικών, καί 
ταΰτα νά έπαναλαμβάνωντα: κατά τετραετίας, αίτινες «βιομηχανικαί 
Ολυμπιάδες", καλοΰμεναι ν’ άρχίσωσιν άριθμοΰμεναι τακτικώς. 

Έ ν δε τώ μεταξύ τών έκθέσεων χρόνω, έπί τή υποθέσει ότι μάρ
μαρα καί κιονόκρανα δέν άπερρόφησαν τούς πρός τοΰτο άπαιτου- 
μένους πόρους, τό κατάστημα νά μεταβάλληται εις σχολεΤον τε
χνικόν εις ο οί βραβευθέντες εις είδη τής έγχωριου βιομηχανίας 
νά τελειποιώνται εις αυτήν υπό διδασκάλων έξ Ευρώπης κλη- 
θέντων.

Ε  . Χ Ο ΡΟ Ι ΑΝΑΧΚΑΦΩΧ-

Είς τάς άρχαίας ταύτας εύχάς προστίθημι καί μίαν έκ νεωτά- 
των χρόνων πηγάζουσαν. Οτε έπ’ έσχατων, μετά πολυχρόνιον άπο- 
δημίαν έπέστρεψα εις Αθήνας, έν μέση τή άλλως περιπεπο'ημένη 
πόλει προσέκρουσα ένιαχοΰ εις σωρούς λίθων εΐκή έρριμμένων, και 
τούτων αρχαίων, καί ένοησα, ή έρωτήσας εμαθον ότι ήσαν λείψανα 
άνασκαφών αρχαίων μνημείοιν, άλλά τίνων δέν ήδυνάμην νά συμ- 
περάνω, καί πυνθανόμενος άν δ’εν εύρέθησαν έπιγραφαί έν αύτοϊς, 
έφ’ ών νά στηριχθώσιν εικασίαι περί τής αύτών ταυτότητας, έμάν- 
θανον ότι αί εΰρεθεΐσαι ίνα μή βλάπτωνται μένουσαι Ικτεθειμέναι, 
κατατίθενται καί διατηρούνται εις το Μουσεΐον.

Καί ή μέν πρόνοια αΰτη μοί φαίνεται δεδ.καιολογημένη, άλλά 
συγχρόνως λυπηρόν ότι τά άρχαΤα έκεΐνα στερούνται οΰτω τών πο- 
λυτιμοτάτων αύτών σχολίων, έφ ’ ών στηρίζεται ή έξ ών δύναται 
νά συμπερασθή ή τοπογραφική αύτών έπισημότης.

Φρονώ δ’ ότι τούτου εύκολος καί σχεδόν αδάπανος έστίν ή θερα-
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- ' ία ,  τής προμήθειας δύω μόνον αντιτύπων της Αρχαιολογικής 
έφημερίδος έπαρκούσης οΰ μόνον διά τάς'Αθήνας, άλλα διά πάσαν 
τήν Ελλάδα. Τω οντι, άν δεν άπατώμαι, είς τήν ανάγκην ήν κα
ταδεικνύω άνταποκριθήσεται πληρέστατα ή είς έκαστον τοιοΰτον 
χώρον άνασκαφών, είς έκάστην εκκλησίαν ή άλλο οικοδόμημα άφ’ 
ού επιγραφαί άφηρέθησαν, άνάρτησις πλαισίου περιεχοντος άνοίτυπα 
πασών των έκει εύρεθεισών ή προεντετειχισμενων, καί ταΰτα δύ- 
νανται προχείρως νά κόπτωντσι άπο τής αρχαιολογικής έφημερίδος, 
εν η πασαι δημοσιεόωνται. Εϊπον δε δύω αντίτυπα άνθ ’ Ινος, διά 
τάς τυχόν τετυπωμενας επί αντιθέτων σελίδων ενός καί του αύτου 
φύλλου. “Αν δ ’ αύταΐς προστίθεται καί ό αριθμός ύφ’ ον είσί κατα- 
τεταγμέναι Ιν τοΐς μουσείοις, καί όπου ένεστι καί μικρόν τοπογραφι- 
κον σχεδίασμα του χωρίου τής άνασκαφής, μετά σημειώσεως που 
αύτοΰ εΰρέθη έκαστη επιγραφή, οΐ τήν Ελλάδα έπισκεπτόμενοι 
άντ' άμορφων λίθων άσχημιζόντων τάς ’Αθήνας, καί τάς άλλας 
πόλεις, θά εύρίσκωσι λείψανα σπουδής άξια καί πάντα τά στοιχεία 
εμβριθούς μελέτης παρέχοντα.

Λ . 1’ . Ραγκαβης

ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ ΑΝΘΕΩΝ *)

Λ'.

Ε ΙΣ  Π Τ Η Ν Ο Ν

— Π ές μου, πουλάκι εΰσπλαχνικό, έκεΤ πούνε θαμμένος 
Τ ό  μέρος είνε ήλιακό κ’ ή γή χορταριασμένη;

— 'Ο τάφος είνε πράσινος κι' ό ήλιος b καυμένος 
Σότό χώμά του άπλόνεται γλυκά καί τόν ζεσταίνει.

— Γιά πές, πές μου, πουλάκι μου· ςτή γή που τόνε κρΰόει 
'Ροδίζει δάφνη ευγενική, κυπαρισσάκι σκύόει;

— Δάφνη καί κυπαρίσσι ή γή που κείτετ’ έχει βγάλει.
Κ α ι κυπαρίσσι έστήθηκε ςτό κυπαρίσσι πάλι . . . .  :

— Γιά πές, πουλί μου' τραγουδεΐς 'ςτόν έρημο σταυρό του ; 
Του συντροφεύεις τώνειρο πού βλέπει ’στωνειρό του;

—  ΈκεΤ πηγαίνω κάθε αυγή, μεσάνυχτα καί βράδυ.
Του τραγουδώ ’ςτή χαραυγή, τό φώς καί ’ς  τό σκοτάδι. 
Γγά,τήν αγαπημένη του τού κηλαϊόώ τριάδα,
Γιά σένα, τά καϋμένα σας παιδιά ("*) καί τήν 'Ελλάδα. 
Ό λ α  τοΰ τά ’πα, έννοια σ ο υ ....  πλήν τάέερε, τά ΐέρει, 
Γιατί δέν τόν τελείωσε τού χάρου τό μαχαίρι.
Δέν ’μπάρεσε- θανάτωσε μονάχα τό κορμί του,
Μ ά τήν καρδιά ποΰ κτύπησε σταμάτησε ή ψνχή · · ·

') Ύ πό  τήν επιγραφήν Ε π ι τ ά φ ι α  "Ανθη  ό ήμέτερο; φίλο; χαί εθνικός 
ποιητής χ. Ά χ ιλλεύ : Πσράσχος συνέθειο σειράν έειταφίων ασμάτων χαί 
είεγείων επί τω θαχάτω τοΰ πολνχλαυστσυ άδελφοΰ αύτοΰ Γεωργίου Πα
ράσχου. Έχ τής πολυτίμου ταύτης συλλογής, προςεχώ; έν ίδίω τεύχει δη- 
μοσιευθισομένης, καταχωρίζομεν ω ίε τό ανωτέρω εύμενώ; άποσπασθεν καί 
παραχωρηθέν ήμΓν. Έν τοΓς μεστοΓς πάθους καί δυνάμεως στίχοις αυτοΰ 
έξεικονίζεται ζωηρότατα ή συμπαθής ποιητική εκείνη φΰσις τοΰ Γεωργίου 
Παράσχου, 8ν είμαρτο οΰτωςεί προώρως V* άπολέστ; ή Ελλάς.

'*) Τά τέκνα τοΰ Άχίλλέως, προς τά όποΓα ^τρίφε τρυφερωτάτην στορ
γήν ό ατυχής Γεώργιος



Γ ΐ’ αυτό καί πεθαμμένος ζή· καί ule c ’ τό μνήμα io Ονε. 
’Κείνοι που κράζουνε βωβούς τούς τάκους βλασφημούνε !
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— Πουλί, αύτά μοΰ μαίνονται όλα τά είπεο· όμως 
Δέν μούπες κάτω πώς περνά ’ο τό έρημο τό χώμα· 
Δέν οέ άφίνει νά τά πής ή φρίκη καί ό τρόμοο . . . .  
Καθώο τον ’βάλαμε ’ςτή γή 6 ίδιος ε!ν άκόμη;
Ό  ίδιος, άπαράλλακτοο; ή μή ό μαύροι τάφος 
’Έβαλε χέρι ’σέ Θεού χορτί ό πλαστογράφος ;
Είο τό πλατύ του μέτωπο ή Ταστερχά απομένει,
Κ ’ ή άσπρη φουστανέλλα του, τό χώμά του λευκαίνει; 
Τ ’ άνάολεμμά του άπέμεινε, ή λεβεντιά, τ' άγέρι ;
Κ α ί σείν’ ακόμη καί ’ο τή γή τό φτερωτό του χ έ ρ ι;
’Σ  τον τάφο αηδόνι έβάλαμε· τήν έχει τή λαλιά του; 
’Αητό τού παραδώσαμε· τά έχει τά φτερά του;

— Ό  τάφος εινε άπιστοο, δέν έχει έμπιστοσύνη 
Κ α ί τήν εικόνα του Θεού κληρονομεί καί σόύνει,
Τόν κάνει χώμα τό Θ ε ό .. .  βουβαίνει κάθ’ αηδόνι, 
Πέρνει τ ’ αητού τή λεβεντιά, τόν νοϋ τόν κάνει σκόνη. 
Α σ τέρ ια  ’ο τό σκοτάδι του τά δυό μαο μάτια δίνει 
Κ α ί μέ τά κάλλη τού κορμιού τήν άσχημιά του ντύνει. 
Γ ιά  τούτο γίνετ’ έκκλησιά γι.’ οϋτό ’ο τά χώματά του 
’Ριζόνει άγιοο σταυρός κΓ άπλόνει τή σκιά του.

Κ αί τό πουλί έσώπασε· —  Πέο μου, πουλί μου, άκόμα, 
Μέσα ‘ο τόν τάφο κ’ ή καρδιά πεθαίνει μέ τό σώμα; 
Τίποτ’ άπ’ τήν αγάπη της καί μνήμη δέν τής μένει;
’ Αχ !  όταν χάνεται ή καρδιά καί ό Θεός π εθαίνει!..

— Αύτό εινε τό τρομερό πού ζή, καί μέσ’ ’ο τό χώμα· 
Μακάρι νά νεχρόνουνταν άντάμα μέ τό σώ μα!..
Μονάχη ζή. ’ο τά σκοτεινά, ’ο τό κρύο καί ο τό κρίμα. 
Έ χ ε ι τά φειδία συντροφιά, τόν τρόμο προσκεφάλι,
Μ ’ αλήθεια έχει τό Θεό άγκαλιστά ’ο τό μνήμα 
Κ αί τού Σωτήρα τό σταυρό έπάνω ’ο τό κεφάλι,

Καράβι γιά τόν ούρανό . . .  μ’ αυτό ψηλά θά πάη 
Ό τ α ν  ήχήσ’ ή σάλπιγγα πού τούς νεκρούς ’έυπνάει!
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— Πουλί μου· μήπως πίκρανα τ’ αδέλφι μου τήν ώρα 
όπού τόν άφησα κ’ έγώ ’ς τήν έρημη τή χώρα ; . . .
Είδες τή φοβερή στιγμή, πού άλλη ’σάν κ' έκείνη 
Κανείς δέν ’γέννησε καιρός κ’ ή φρίκη δέν τήν δίνει ;
Et« τήν στιγμή π ’ άκούμβησε τό φέρετρο ’ς τό μνήμα 
Πώς μέ ί,εφώνημα βουβό έμάκρυνα τό βήμα 
Κ ’ έφυγα, έφυγα μακρυά κ’ ήμουν κοντά του πάλ,ι ;
Είχα ’ς τά στήθχα σπαραγμό, φωτιά μέσ’ ’ς τό κεφάλι. 
Σκότος ’ς τά μάτια κΓ άστραπαίς. . .  νά μείνω δέν ’μπορούσα, 
Κ ’ ήλιος άν ήμουν θάσουνα, καί σίδερο θά ’σπούσα.
”Α χ ! τί δέν έδινα μακρυά νά βρίσκουμουν, καί πάλι 
Νά εΐμ’ έκεΤ· τά στήθχα μου νά έχη προσκεφάλι . . .
Ή  τρέλλα μούδινε ζωή γ ι’ αύτό άκόμη έζούσα·
Τ  αδέλφι μου ’ ς τά χώματα νά ’δώ δέν ήμπορούσα·
Τ ’ άγαπημένο πρόσωπο πού μοΰ έχαμογέλα 
Κ α ί μέσ’ άπό τό φέρετρο γιά χάρι μου άκόμα,
Τό κυπαρίεισι μέ λευκή ντυμένο φουστανέλλα 
Νά βλέπω νά τό θάβουνε, νά τό σκεπάζη χώμα !
Χώμα ’ς τ’ άδέλφι μου, ’ς έμέ τόν ίδιο, ’ς τήν καρδχά μου, 
’Σ τ ’ άχραντα τής αγάπης μου, ’ς τήν άγχα τράπεζά μου ! 
Κ αί νεκροθάφτη άπονο καί πληρωμένο χέρι 
Νά ρίχνη άστρο μέσ’ σ’ τή γή κχ’ αθάνατο άγέρι,
Κ Γ  έγώ νά βλέπω άκίνητος μέ χέρια σταυρωμένα 
Χωρίς άπό τό μνήμά του έπάνω νά τόν βγάλω- 
"Αχ ! όταν τόν έθάψανε, έθάψανε κ’ έμένα·
Έπήρα προκαταβολή τού τάφου, πριν πεθάνω. 
Άπούαμμένος τό ’στερνό τού έδωσα φιλί μου,
Νεκρός έφίλαε νεκρό ’ς τά ’μάτχα καί ’ς τό στόμα 
Κ ’ έπασχα μέσ’ ’ς τά χείλη του νά βάλω τήν ψυχή μου, 
Θαρρούσα πώς σιγά, σιγά μοΰ έλεγε « άκόμα ! »
Καί τόν φιλούσα, κ’ έβλεπα ’σάν κάτω άπό τό κύμα,

kV



Κεριά αναμμένη, σύννεφα καί φέρετρο καί μνήμη.
Κ ι’ 6 νοϋε μου έφτερούγχαζε μακριά άπ’ τή κεφαλή μου. 
"Αχ ! τΐ φιλί που ήτανε τό υστερνά φιλί μου!
Τί φαρμακάδα γλυκερή· ’ε τά χείλη τώχω ακόμα·
Φωτιά που δρόσιζε, δροσιά πού μούκαιγε το στόμα, 
’Αθανασία καί στιγμή· τά χείλη του έφιλοΰσα,
Κ’ έπιν'αθάνατο νερό, κι’ άπέθαινα, κ’ έζοϋσα!
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Σύρε, πουλί μου, πήγαινε, μονάχοε θάνε τώρα . . .
—Ά ! δχι· έχει συντροφιά μεγάλη τέτοιαν ώρα 

Έκείνουε ποϋ τραγούδησε ή ανδρική φωνή του,
Τό Γρίβα του, τήν λεβεντιά τοΰ Διάκου, τόν Τσαβέλλα· 
Μονάχο δέν τό παρατά ό ΜάρΤήε τό παιδί του·
Θά σμίγ’ ή φουστανέλλα του μέ Μάρτη φουστανέλλα . . .  
Τώρα ποϋ τά μεσάνυχτα ’εόλίγο θά κτυπήσουν 
Οί πεθαμμένοι άδειανούε τοΰε τάφουε τουε θ’ άφήσουν 
Θέ νά γεμίση σάβανα τό κοιμητήρι κρύα,
Κχ’ άγαπημέναιε συντροφαϊε, φίλοι νεκροί, θά πάνε,
Είε τή μικρά πλατεία τουε, ’μπροστά ’ε τήν έκκλησία, 
’Αγέρι ν’ άναεάνουνε καί κόλυβα νά φάνε . . . .
ΈκεΤ τώρα τ’ άδέρφι σου τό νειόταφο θά πάη,
Θάχη τό Ζαλακώστα του, τούε Σούτσουε του ’ε τό πλάι, 
Καί μέσ’ετήε Λαύραε τά σπαθιά -  σπαθί ήτανε κ’ ¿κείνη· 
Ή  λύρα του ’ε τά σκοτεινά τή λάμψι τηε θά χύνη. 
Εκείνα έμπρόε καί’πίσω αυτή· ’ετά γονικά τηε π ά λ ι . . . .  
Πάντα μαζή, κχ’ άπάνω ’δώ, καί ’ετή ζωή τήν άλλη·
”Α χ ! νά 'μποροΰσεε νάολεπεε τή πρώτη νύχτα έκείνη 
Όπου έέανασμίίανε, τί κλάψιμο που έγίνη,
Τί φίλημα άντήχησε γλυκό καί πικραμένο,
"Οταν τόν είδαν νάρχεται μέ βήμα δειλχασυένο. . . .
Ό  Γρίοαε τόν άγκάλχαζε, ό Σοϋτσοε τό ν ’φιλούσε,
Καί ό Κανάρηε ’δάκρυζε έκεΐ πού τόν κρατούσε.')

*} ·Η <Τ5ν οι «τενώτεροι εκ των «ίλων τον αειμνήστου Γεωργίου.
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ΙΊώε έτρεχε ο γέρονταε πατέραε σαε κοντά του 
Πώε ή γλυκεχά σαε άδελφή, ή Αίμυλία, πάλι 
Μέσ’ ’ε τήν άγαπημένη του εύρέθη άγκαλχά του! 
Μονάχα σείε τού λείπατε είε τή ζωή τήν άλλη. . . .

Κ αί το πουλί έσήκωσεν έπάνω τό φτερό του,
Μοΰρριψε ύστερη ’ματχά κ’ έπήγε ’ετό Σταυρό τ ο υ . . .

[Κατά τάς άρχας Φεβρουάριου 188Γ>]

Α χ . Ι Ι α ρ α ε χ ο ς

*
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Ο «ΚΡΟΜΒΕΛ»
Τ Ο Υ  Β Ι Κ Τ Ο , Ρ Ο Σ  Ο  V  Γ  Ο.

Κ Α Ι Η Τ β  ΐ 8 } 8

Ε ΙΚ 0Σ 1Π Ε Ν Τ Α Ε Τ Η ΡΙΣ  Τ Ο Υ  Ο ΘΩ ΝΟ Σ- )

"Οτε ¿ν τοίς εσχατοις αλλά διχπύροις τού Βίκτωροί 
Ούγώ θχυμχσταϊς, έπανήγαγον εις τον νουν καί την φαντα
ρίαν ¡/.ου, κατά την ήχηρχν αναπτησιν της μεγάλης αυτού 
ψυχής προς τους ούρανους, άπαντα τα περιβεβοημένα γεγο
νότα απερ έζύμνησεν η ών μετέσχεν ώς συνεργός η πρωταγω
νιστής, πασαν την φιλολογικήν έπαναστασιν ής έγε'νετο μάρ- 
τυς καί ήρως, πάντας τούς ιερούς δεσμούς τούς συνενοΰντας 
τό όνομα αυτού μετά τού ήμετέρου έθνους, άφηρπάγην αί'φνης 
καί έπί μακράν κατελήφθην ύπο ατομικής άναμ.νήσεως. καθ ’ 
ήν ο Βίκτωρ Ούγω παρίστατο προ των οφθαλυ.ών μου συν- 
ύεδεμένος ούχί πλέον μετά τού Ομήρου καί τού Αισχύλου, 
οΰς έςεθείασεν, ούχί μετά τής ελληνικής έπαναστάσεως, ΰπέε 
ής ύψιτόνους συνέθηκε διθυράμβους, αλλά μετά τής συγχρόνου 
τού ελληνικού κράτους ιστορίας, ούδαμώς ύποπτευυ/ν από 
τής Γερνεσέης ότι έν ταΐς έσιυτερικαϊςδιαμάχαις τής προσφι
λούς αύτω Ελλάδος έμμέσιος ποτέ ήθελε τις αυτόν άναυ.ίΕει.

Κατά τον χειμώνα τού 1Η5 ~■— 1858 τέσσαρα κυρίως

") Τό άρθρίδιον τούτο προώριστο να δημοσιευθή ϊν  τ ιν ι περιοδικώ τής 
άρχής τού Ιτους 1886, άλλα δέν κατεηωρήθη ύπό τού έκδοτον, τού α ίτή - 
σανιος την συμβολήν τού συντάκτου, ενεκεν ρ ς κ ϊ ;  δ ιαφωνία : τού πρώ
του' πρός τινας ιδέα; τού δευτέρου. Έλήφθη δ’ ή υπόδεσι; τού αρθριδίου 
τούτου εκ δράματος τού Βίκτωρος Ο ύγώ διότι ολίγα ; πρό τής συνθέσεως 
αυτού μήνας εί/εν άτοβιώσε: ό περικλεής Γαλάτης.

X .  Τ ϊΠ Α Λ Δ Ο Σ  Π ρ Ε Τ Ε Ν Τ Ε Ρ Η Σ



φιλολογικά έ’ργα. ρεέ είγον αίχρεαλωτίσει : ή Καμε-Ιιοφόρος 
γυνή  τού ’Αλεξάνδρου Λουριά., ο Φανστος  του Γκαίτη , 6 
ζ/ό»' Ζουαν  του Βύρωνος κα ί ό Κρόμβε.Ι  του Βίκτωρος 
Ούγώ. 'Όσοι πεφύκατε ευπαθείς τα  νεύρα, όσοι ρεετά τήν 
άνάγνωσιν ρειάς υπέροχου σ ελ ίδ ., έκλείσχτΐ το βιβλίον όπερ 
φέρετε άνά  χείοχς καί παρεδόθετε εις λυγιεούς, εις ονειρο
πολήσεις, είς συνοχήν δ ιανο ίας τε κα ί ψυχής, εις ρεελέ- 
τας καθ’ ας ανέρχεσθε κα ί ύψούσθε άδιαφορούντες άν 
τήν περιφρόνεσιν συναντήστ,τε κατα  τήν κατάβασ ίν σας 
επί τής γής, έφ’ ής κατασκευάζοντα ι οί βαθρεοί, δ ε -  
ρειουργούνται αϊ θέσεις καί συλλέγοντα ι τα  νορείσρεατα, όσοι 
έγεννήθετε προιυρισρεένοι νά καταστή τε έ'ρρεαιον των ιδιό
τροπων παλρεών καρδίας σοοδρώς λειτουργούσες, γινώσκετε 
τί σερεαίνει χίχρεαλωσία σελίδος βιβλίων οία τα  ανωτέρω. 
Ό  επαγωγός πυρρωνισαός ο άποπνέενν έκ πάσες γραρερεής 
τού Βυρωνείου /Ιον Ζ ονάν  ούδαρεώς ήλλοίου τάς εντυπώσεις 
α ΐτ ινες καθόλου έκράτουν έν έρεοί κατά  τούς ριήνας εκεί* 
νους, δ ιότι ούδ’ επί στιγριήν έπαυσάριεν ποτέ πιστεύων ότι 
ό πυρρωνισρεός ήτο παροδικόν ε’πεισόδιον έν τή ζωή τού ρεε- 
γαλου Βρεττανού χοιδού, έν τή ζωή εκείνη τή δ ιενεκώς 
φλεγριαινούσε έν τω  βίω έκείνω τω  πυρετώδει όστις άνά 
ριέσον παθών διελθών έρεελλε νά καταλήςτ; είς τέρρια ένθα 
εχ ε ι ριόνον ό ύψελός ένθουσιασριός, ¡¿όνον ή π ίσ τις εις τάς 
ριεγάλας άρνάς. κα ί ή π ίσ τις α υ τε  είνα ι ήκιστα πυρρωνι- 
στική .

Αϊ ψυχ ικα ί όρρεαί άς επ ιτείνει ή καλλ ιτεχν ική  παράστα- 
σις των ποικίλιυν συγκ ινετ ικώ ν σκενών τού κοινωνικού 
βίου, ή έ  δοαιεατική έξεικόνισις των ριεγάλων ιστορικών 
τής άνθριοπότετος περιπετειών, τοσούτω ρεαλλον ά κ α τα - 
σχέτως ριέ παραφέρουσιν, όσω ουδέποτε έπέτρεψα είς τήν 
ψυχράν λογικήν νά δεσριεύστ, αύτάς, ουδέποτε έπέθεκα επ’ 
αυτών τόν κλοιόν τον βαρύν δν ένοεικνύουσιν αί λέξεις 
«φροντίς τής αύριον» κα ί ουδέποτε ωκτειρκ έρεαυτόν εάν 
αφινόρεενος εις τάς ψυχικάς δρρεάς εΐρέθεν έρριριρεένος ήρειθα-

K Q N . Φ· ΣΚ Ο ΚΟ Υ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΟ S  ®
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νήςεπίάφανοϋς άκτής θερμ.αινόμ.ενος [¿όνον δια. τού ήλιου, 
είσπνέιον μόνον το όξυγόνον, ή έάν συνεταύτίσθην μετά των 
τυχόντων άνθρώπων οϋς αναξίους νομ.ίζουσιν οί πολλοί να 
διέλθιοσιν ήρωϊκώς άνά μέσον των δόλων, των πρακτικών 
έπετυγιών, των θησαυριστικών θριάμβων, των κερδοσκοπι
κών συγγενειών.

Συγγνώμην επί τή εγωιστική παρεκβάσει. Άνεπαισθήτιος 
ώλίσθησα, διότι ούχί ¡¿όνον το ίδικόν μου, αλλά καί το 
παρελθόν άλλου είγον ύπ’ όψιν άναμιμνησκόμενος τώνκατά  
τόν χειμώνα εκείνον. Κατώκουν ε’ν μονιορόφω έξοχικω σχε
δόν οίκίσκω όστις ϊδρυτο μεμονωμένος έν άγρω κειμένω 
ολίγα βήματα πέραν τής πρώτα,ς τότε εν τή τών Πατη
σίων όδω γέφυρας σήμερον πλέον μή ύπαρχούσης. ’Ιδιοκτή
της τοϋ οίκίσκου, καί νυν ετι διατηρουμένου ώς είχε τω 
1858, άντιτάσσοντος δέ την σεβαστήν αΰτοϋ άρχαιότητα 
εις τό απέναντι άκριβώς ύψούμενο / περικαλλές ΙΙολυτεχνεΐον, 
ιδιοκτήτης, λέγω, τοϋ οίκίσκου ήτο ανάπηρος Γερμανός, 
λεπτουργός τό επάγγελμα, κλινήρης άπό πολ,λών ετών. Τό 
ήμισυ σχεδόν τοϋ οίονεί μονιδρίου κατελάμβανε σιωπηλή 
αίθουσα πλήρης έργαλείιον τής τέχνης του έρριμμένων 
τήδε κακεΐσε μετά την ασθένειαν τοϋ άτυχοϋς οικοδεσπό
του δν περιέθαλπεν ιδιότροπος καί άχαρις σύζυγος Βαυαρίς. 
Έκ τών τριών δωματίων τό μέν κατειχεν ή κλίνη τοϋ κατά
κοιτου ιδιοκτήτου, διότι ή σύζυγος, άν δεν άπατώμαι, διε- 
νυκτέρευεν εν τω ¡/.έσω τών έργαλείιον, τό δέ ό υποφαινό
μενος, τό δέ έν τω μεταξύ τών δύο νεαρός Ινρής αγαπη
τός τή νεολαία τής εποχής εκείνης καί γνωστότατος έπί 
γλυκεία καί περιπαθεΐ μελαγχολία άποτυπωθείση έν στί- 
χοις ώραίοιςών κάτωθι έφέροντο συνήθιος αί λέξε ις Μύρων Ν .

Έπασχε καί ϊπτατο τής κοινής ή ¡ιών σφαίρας ό συμ
παθητικός ποιητής, άλλα τόν προσείλκυε κατά γής ή επι
τακτική τών προστατών φωνή έννοοϋντιον νά βλέπωσιν 
αύτόν ούχί άναβαίνοντα πήγασον, άλλ,ά καθήμενον πρό 
τραπέζης φερούσης κρανία νεκρών καί πλευράς καί άκρα
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άνθρώπινα εκ τοϋ κοιμητηρίου προμηθευμένα, έν άλλαις 
λέξεσι σπουδαστήν τής ιατρικής όφείλοντα, ί'να ζήση έν- 
τίμως καί πρακτικώς, νά έκμάθη την ά νατομίαν, τήν φαρ
μακολογίαν καί τά συναφή ή άκόλουθα τούτοις. Αί εύγε- 
νεΐς όρμαί έθραύοντο πρό τών ψυχρών εκείνων οστέων, καί 
οί στεναγμοί δΤ ών έξεφράζετο ή-άγανάκτησις έπί τή δυσ- 
μενεία τής τύχης συνώδευον ενίοτε χειρονομίας σφοδράς, 
άλλά άγονους, ών ένεκα κατέπιπτον έπί τοϋ εδάφους δυ- 
σαρμόστους άποτελοϋντα ήχους τά άλ,αλα σκεύη τής επι
στήμης.

Καί έγώ ούδέ καν λέξιν παραμυθίας άπηυθυνά ποτε 
πρός τόν άλγοϋντα εκείνον πάροικον. Ίσιος διότι φοβούμε
νος ρ.ή προσβαλιο τήν φιλοτιμίαν αύτοϋ προσεποιούμην ότι 
ήγνόουν τάς ένδομύχους όδύνας ή τάς έξιοτερικάς αύτοϋ 
παθήσεις- άλλά πιθανώτερον ήδιαφόρουν όπωσοϋν πρός τάς 
τύχας τών άλλων διότι έγω'ιστικώς έζων έν ταΐς άποπλα- 
νήσεσι τή ; φαντασίας, εν τω κόσμω τω Ιδεολογικό) δν έδη- 
μιούργουν κατ’ έρ.αυτόν καί τόν οποίον αίθεριώτερον καθί- 
στων αί άναγνώσεις τών καλλιτεχνημάτων, άπερ έν άρχή τών 
γραμμών τούτων ϋπη,νιςάμην καί άπό τοϋ όποιου ίσιος ού
δέ κατά τήν στιγμήν ταύτην ήδυνήθην νά μ-ετοικήσω. Τις 
ποτε άνελογίσθη καν τών άλλων τήν ΰπαρςιν καθ’ ήν έπο- 
χήν έγκατέστη έν τοΐς ίεροΐς έκείνοις άδυτοις, ένθα πάσα 
νεότης λατρεύει τόν θεόν τής άγάπης προσφέρουσα αύτώ 
φλόγας κατακαιούσας τά στήθη δθεν έςέρχονται καί κατα- 
τιθείσα πρό τοϋ βωμού αύτοϋ μυστηριώδη αισθήματα 
γνωστά μόνον τω λατρευομένω θεω καί τω πάσχοντι λά- 
τοει:

Χειμών φεβερός, ό τού 1857-1858, θυελλ.ώδης, δαψιλής 
εις άστραπάς καί κεραυνούς, τοσούτω μάλλον τρομακτι
κός δσω μόνον κατά ενός ερημίτου τού τών Πατησίων οί
κίσκου έρρίπτοντο, κατά ενός ερημίτου, οστις δέ ν είχε μάν



τήν παραμυθίαν νά βλέπη συμπάσχοντας τούς λοιπούς ’Α
θηναίους. Εκείνοι έ'ζων το πλεϊστον ύττο αιθρίαν καί .... 
έτέλουν φαιδροί τήν είκοσιπενταετηρίδα τής εις τον θρόνον
άναβάσειος "Οθιονος τοϋ πρώτου βασιλέως των ελεύθερων 
'Ελλήνων.

Ήτο ή 25α, Ίανουαρίου τοϋ 1858. Στήλαι διήκου- 
σαι άπό τής διασταυρώσεως των οδών Έρμοϋ καί Αιόλου 
μέχρι τής πλατείας τοϋ Συντάγματος, άκομψοι δέ καί 
πενιχραί, έ’φερον άτέχνως γεγραμμένας τάς εικόνας των 
περιπύστων αγωνιστών τοϋ 1821' τήν δέ διασταύρωσιν 
των οδών τούτων έκάλυπτεν άψίς εύρεΐα, ογκώδης, μυρτο- 
στόλιστος, άλλα ώς αί στήλαι προδιδούσα παντελή ελ- 
λειψιν αισθήματος καλλιτεχνικού. Ή νεολαία συναγειρο- 
μένη τότε έν τω τή άψΐδι παρακειμένω λεσχηνείω τής 
Ωραίας '/'■.Ι./άόος μή μετέχουσα ακόμη τής πολιτικής πά

λης περιωρίζετο εις ευφυολογίας περί τοϋ έφιππου πάν
τοτε Διευθυντοϋ τής ’Αστυνομίας Δ... εις σκώμματα περί 
τού πολυσάρκου πρίγκηπος Άδαλβέρτου καί εις σχόλια 
τής σιμής ρινόςτοϋ Μετερνίχου— ενός τών υιών τού περιβό
ητου διπλωμάτου, διότι άγνοώ διά τί αυτόν έξέλεξεν ή 
Αυλή τής Αυστρίας έν τή δημώδει έκείνη εορτή, ήτις όμινς 
στενότατα συνεδέετο πρός την ηρωικήν ιστορίαν τής έθνι- 
κής ήμών παλιγγενεσίας, ήν ούτως άμειλίκτως ειχε κατα
πολεμήσει ο πατήρ τοϋ έκτακτου αυστριακού άπεστκλμέ- 
νου.

Δέν ένθυμούμαι αν ή νεολαία είχε συνδράμει τούς ξυ
λουργούς τής άψΐδος κόπτουσα τάς μυρσίνας ή προσηλούσα 
τά βαμβακερά αυτής περικαλύμματα. Ζωηρώς μόνον άνα- 
μιμνήσκομαι ότι των χαριεντιζόμενων φίλων μου τήν φαι- 
δρότητα διέκοψα έπί μίαν στιγμήν, οπότε πάντε; άπό τού 
λεσχηνείου εις τήν άψΐδκ καί άπό ταύτης εις εκείνο έπα- 
νηρχόμεθα, άφείς ένα βαθυν στεναγμόν καί προκαλέσας τήν 
μομφήν αύτών έπί τή αίωνία έκείνη μελαγχολία ΰφ’ ής 
καί έν τω μέσω των θερμότατων διασκεδάσεων αίφνιδίως

υφαρπαζόμενος «έξελάμβανον τά πάντα ύπό τήν πένθιαον 
αύτών οψιν» κατά τήν φράσιν σεβασ οϋ φίλου. 'Οπωσδή
ποτε ή ψυχολογική μου έκείνη διάθεσις ούχί μόνον δεν μέ 
απεχώρισε τών άγαπητών φίλινν έν οίς εύρηντο οί πλεί- 
ους τών έπειτα συναγωνιστών, άλλά καί έπηύξανε τάς 
άδελφικάς αύτών περιπτύξεις μέχρι μέσης νυκτός, καθ’ άς 
έκίνησα πρός τήν όόόν Πατησίων μή δυνάμενος νά μαν
τεύσου ότι ό στεναγμός, όστις πρό μικρού μέ διέφυγεν, ήτο 
πρόδρομος όδυνηράς συνταράξεως άπασών τών πνευματι
κών καί ύυχικών μου δυνάμεων.
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Διηρχόμην τάς ήμέρας έκείνας τά δράματα τοϋ Βίκτω- 
ρος Ούγώ καί εΰρισκόμην εις τήν άνάγνιυσιν τών Πιπ^ΐ'ί)- 
νβί. Το δράμ.α τούτο έν τω βιβλίο) μου έ'κειτο πρό τού 
Κρόμβελ καί ενώ ήνοιγον το βιβλίον διά νά ευρω τήν συνέ
χειαν μου, οί οφθαλμοί μου πίπτουσι κατά τύχην εις τήν 
σελίδα άλλου δράματος ή τό ύπό μελέτην, εις τήν σελίδα 
έκείνην τοϋ Κρόμβελ, έν ή άρχεται ή πέμπτη πράζις 
ύπό τόν τίτλον: εργάται-όιάφορα ίργα.Ιεία, ζυΛο^ργώ ΐ. Ό 
θρόνος έφ’ ου έμελλεν άναβάς νά άναγορευθή βασιλεύς ό 
ΙΙροστάτης ή Πρόεδρος τής ’Αγγλικής δημοκρατίας Ό λι-
βιέρος Κρόμβελ, κτλ.

Ή πράξις έκείνη με προσείλκυσεν ούτον σφοδρώς ώστε 
ήρξάμην αμέσως τής άναγνώσεως αύτής. Ά λ λ ’ ίδιον ότι 
ώφειλον νά κατέχιο τά προηγούμενα διά νά έννοήσω τήν 
έπομένην πράςιν, έπεχείρησα τήν ές άρχής άνάγνωσιν τοϋ 
μεγαλοπρεπούς καί πομπιόδους εκείνου έργου, όπερ είπερ τ ι 
καί άλλο μαρτυρεί τό έπήβολον τοϋ ποιητοϋ, διότι είναι 
προϊόν άναδιφήσεως πολλών χρονικών, μελέτης βαθείας τού 
χαρακτήρος τ ώ ν  τεδρώντιον προσώπων καίτήςέποχής καθ’ 
ήν εδρών, σοοής συναρμολογήσεως τών κανόνων άπάντων 
οϋς ό Βίκτωρ Ούγώ νομοθετήσας έπί τής ευρωπαϊκής η
πείρου κατά τήν μεγαλοφυίκν τοϋ Σαιζπήρου, ήγωνίσθη



νά εφαρμόση, μετά τέχνης καί ζήλου αίρεσιάρχου. Ή κεφαλή 
[ΑΟυ έπύρεσσεν, ή καρδία έζωγκούτο εις βαθμόν επικίνδυνον 
και ή λειτουργία αυτής έφαίνετο έτοιμη αίφνιδίως να 
στάματήση). ίΜ/χμι. τής στιγμής εκείνης σπεύδων δεν είχαν 
λάβει καιρόν να διεζέλθω τον πρόλογον του δράματος 
ϊνα προίδω πω; τ ί έμελλον ν’ απαντήσω έν τη πράξει, ή- 
τις μέ είχεν άφαρπάσει- διέτρεχον τά φύλλα καί μ-όλις 
συλλαμβάνων την έννοιαν των γραμμών παρηρχόμην αύ- 
τάς ΐνα φθάσω εις τούς έργάτας. Έπί τέλους έ’φθασα.· 6 άύ,έ- 
κτωρ ανήγγειλε τά πρώτα χαράγματα, οτε άνεγίνωσκον 
την φιλοσοφίαν τών τέκνων του λαού άτινα παρασταθέντα 
εις την καρατόμησιν τού Καρόλου Α', την τελεσθεΐσαν έν 
όνόματι καί τη αυθεντία της παλαιάς Διαθήκης παρε- 
σκεύαζον τό Ικρίωμα, έφ’ οΰ έμελλε νά στεφθή νέος βασι
λεύς υπό τό κύρος άλλων οητών τής αυτής ΙΙαλαιάς Δια
θήκης. Δ.έλθετε την Φιλοσοφίαν τών εργατών έν τή πέμ
πτη εκείν/] πράζει τού Κρόμβελ, διότι, όπως κατανοήσητε 
τί συνέβαινεν έν έμοί την νύκτα έκείνην, δέν άρκεΐ ή εν
ταύθα μετάφρασις διαλόγων τινών διακεκομ.μένων. Μόνον 
τού τετάρτου εργάτου τούς λόγους θά μεταφέρω : «έάν 
»κατά τάς πένθιμους ταύτας στιγμάς κεκρυμμένος εις 
»τά σκότη έ'βλεπεν ήαάς εγείροντας ικρίωμα ύπό τών πυρ- 
»σών την λάμψιν, ώς οί νεκροθάπται οί τάφους όρύσσοντες, 
»ώς οί δαίμονες έκεΐνοι, οΐτινες διά τών κακοποιών αυτών 
»μ.ηχανηματων οίκοδομούσιν έν μια νυκτί καταχθόνια κτί-
»ρια, ό μάρτυς τού θεάματος τούτου ήθελεν άναντιρρήτως 
»τρομάζει.»

Άναλογίσθητε ότι απερχόμενος τής άψΐδος μετά τών 
φίλων έγίνωσκον ότι οί έργάται έμελλον νά διανυκτερεύ- 
σωσιν ο πω ς περατώσωσι τήν κατασκευήν καί καθ’ ήν στιγ- 
μήν άνεγίνωσκον τούς έν τώ δράματι λόγους ένόμιζον ότι 
ήκουον τών ομοεθνών έργατών έπαναλαμβανόντων ώς έν 
άπηχήσει τάς φοάσεις τών "Αγγλων ζυλουργών τών έγει- 
ρόντων τό Ικρίωμα τού θρόνου τού Κοόαβελ.

119

Άπαίσιον προμήνυμα διετυπώθη έν τή διανοία μου ύπό 
τής έζεγερθείσης ήδη φαντασίας' άλλά τό προμ.ήνυμα εκείνο 
ηγωνίσθην ν ’ αποσοβήσω διά εικασιών καί συλλογισμών 6- 
λως άνωμ.άλων καί δυσεκπληρώτων, αναλογών πρός τήν νευ
ρικήν ταραχήν ήν επιφέρει διανυκτέρευσις τελεσθεισα έν τοι- 
αύταις συγκινήσεσιν. Έάν, είπον κατ’ έμ,αυτον, ό βασιλεύς 
Οθων, άρχομ-ένης τής νέας είκοσιπενταετηρίδος, καταβή τού 

θρόνου καί,άπορρίψας τό στέμμα, ώς τό άπέροιψε προσφερό- 
μενον ύπό τού κοινοβουλίου ό Κρόμβελ, παραδοθή εις τάς 
άγκάλας του λαού καί έπ’ αύτού μόνον έρειδόμενος μεγα- 
λουργήστ, αύζάνων τήν ναυτικήν δύναμ.ιν τής Ελλάδος καί 
δι’ έπιδεξίων συνδυασμ.ών ύποδουλώση τήν ξένην διπλωμ.α- 
τίαν καί καταπτοήσγ καί πατάξη, τούς πολεμίους τού έθνους ; 
Έλησμόνουν, διαλογεζομενοςταΰτα ότι, άλλοίουςχαρακτήρας, 
άλλοϊα πνεύματα, άλλοιας περιστάσεις συνέχ-ον. Καί πόσα 
δέν λησμ.ονεϊ τις όταν πάσχη παραισθησίαν, εις ήν φέρεται 
πας πεφυκώς μ.ετά πλεονασμού θέρμης καί πληθώρας καρδια
κών σφαδασμ-ών, όταν νοσή παραφροσύνην πατριωτισμού ή 
αγάπης. Ά λλά μεταξύ τών επιφωνήσεων αϊτινες διέφευγόν 
μ.ε ύπό τό κράτος τής συγχύσεως προσώπων τε καί πραγ
μάτων, μιαν μόνον δέν ήθελόν ποτε θεωρήσει ώς γόνον πα- 
ραισθησίας. Έφανταζόμην λ. χ. τον βασιλέα τής Ε λλά
δος διαιτώμενον έν τοϊς στρατώσι, τερπόμενον εις τήν όσφρη- 
σιν τής άτμοσφαίρας τών ιπποστασίων, διανυκτερεύοντα έν 
άνοικτώ στρατοπέδω έν τω μέσω πυράς ύπό τών στρατιωτών 
άνημμένης, ή κατακλινόμενον ύπό σκηνήν στρατιωτικήν καί 
έγειρόμενον τά χαράγματα μ.ετά τού πρώτου πιστού εις τό
καθήκον του στρατιώτου.

Ά λ λ ’ αισθάνομαι τήν άνάγκην νά σταματήσω ένταΰθα 
τόν ρούν τών αναμνήσεων τής νυκτό; εκείνης, διότι δέν έπι- 
τρέπω έμαυτω νά συνθέσω ενταύθα άοθρον πολιτικόν, καί 
διότι έν μικραΐς σελίσιν εύρυτέρου τεύχους περιλαμβάνοντος 
δεκαετηρίδα; τινάς τής συγχρόνου ήμών ιστορίας άνετώτερον 
άναπτυχθήσονται αί έντυπώσεις, άς ένεποίησέ μοι ή άνάγνω-
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σι; τού Κρόμβελ κατά την παραμονήν τή; 25 Ιανουάριου 
τού 1858, ή επιρροή ήν έσχεν αϋτη έττί τινων πράξεων καί 
ιδεών τη; ζωή; μου, αί σκέψεις άς ένέπνευσεν εις πολλούς φί
λου; καί συναγωνιστά; ή μελέτη τού μεγαλόπρεπου; εκείνου 
πολιτικού καί ιστορικού δράματος— μ,ελέτη εις ην έσπευσα 
νά έφελκύσω αύτου; άμ.έσω; αμ.α αυπνο; έζελθών την πεωίαν 
άπό τού έρημικού μου οίκίσκου.

*Ω ήρ.έραι άγνότητο; καί ζωη; καί ελπίδων καί πόθων ! α
φού δέν δύνασθε νά έπανέλθητε δ ι’ ή μα;, άναγεννήθητε όμοιαι 
μά.ριν της ένεστώση: τού εθνου; ήμών νεολαία;. Ό .τ ι ήμεϊς 
έποθούμεν καί ήλπίζομεν κατά τά ; διανυκτερεύσει; εί; ά; 
άσμένω; παρεόιδόμεθα, γενέσθω πράγμα τη γενναία καί υ.ενα- 
λεπηβόλω πρωτοβουλία της νύν άκμαζούση; νεότητο; !
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Πολλάκι; ¿συκοφάντησαν ήμά; ώ; διαστραφέντα; τόν νοΰν 
έκ των αναγνώσεων συγγραφών εςημμένων, ώ; έπιχειρήσαν- 
τας νά άντιγράψωμεν έν τη Έλλάδι τά; σελίδα; της γαλλι
κή; έπαναστάσεω; η ν ’ άπομιμηθώμεν τον βίον καί την πο
λιτείαν τών Λαντών καί τών Δεμουλέν, τού Ροβεσπιέρου 
καί τού Σαίν Ίούστ. Αί ανωτέρω παράγραφοι ήθελον ίσω; 
επικυρώσει την συκοφαντίαν καί επιβεβαιώσει τού; ίσχυρι- 
σν.ου; τών επιπόλαιων κριτών τη; μεταβολή; τού 1862. 
Ούδέν άδικώτερον τούτου ! Η μελέτη τού Κ ρ ό μ β ε . Ι  καί έρ
γων τινών τού Λαμεναί καί τών συγγραφών τού Ματσίνη 
καί τού Αουί Βλάν καί τού Ααμαρτίνου κατεστησεν ήμά; 
σύννοας καί μελαγχολικού; καί άπέσπασαν την καρδίαν καί 
την διάνοιαν ήμών άπό τών ελαφρών διαχύσεων, άπό τών 
οαιδρών ενασχολήσεων περί την αποκλειστικήν λατρείαν τού 
θεού τη; αγάπη;. ’Αλλά ούτε τήν χεϊρα ήμών ¿όπλισε πρό; 
εμφύλιον πόλεμον καί άδελφοκτονίαν ούτε συνωμότα; μόνον 
αϋτη κατεστησεν. Η μελέτη τών συγγραφών εκείνων ηϋουνε 
τόν κύκλον τών σκέψεων μα;, ένίσχυσε τό αίσθημα τού έρω- 
το; τής πατρίδο;. έθέρμανε τα; ψυχά; ήμών υπέρ τη; έλευ-
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θερία;, ήνέωςεν ήμίν νέου; ορίζοντα;, έφ’ ών εύρύτερον έσπου- 
δάζομεν τά μεγάλα ιστορικά γεγονότα καί ένεθάρρυνον ήμά; 
εί; γενναίαν περί τού μέλλοντος σταδιοδρομίαν. Άλλά τύπο; 
μιμήσεως υπήρξε κυρίως δι’ ήμά; ή έπανάστασι; τού 1821 
καί τό κατά τη; βαυαρικής βασιλεία; μϊσος ένέβαλεν ή σμι- 
κρότης, εί; ήν τά πάντα κατέπεσον άρχούση; εκείνης, παρα
βαλλόμενα πρό; τού;μεγάλου; σκοπού; τη; εθνεγερσία;. Ευ
τυχώς όλοι ήγνόουν τί συνέβαινεν έν τοϊ; παρασκηνίοι; τή; 
πολιτικής τού έθνους παλαίστρας. Κατά την είκοσιπενταετη- 
ριδα τής βασιλεία; τού Οθωνο; οί πολλοί δεν είχον ίδει ή 
τήν ζηλοτυπίαν τή; βασιλίσση; ’Αμαλία; πρό; τόν πρίγκηπα 
Άδαλβέοτον ον, όσάκι; ούτο; έτρεχε μόνο; εί; τά; παρόδου; 
τών ’Αθηνών έπιδιώκων δημοτικότητα, εκείνη έπεμπε διαγ
γελείς ΐνα διατάΐη νά έπιστρεψη άμέσω; εί; τά ανάκτορα. 
Οί πολλοί δέν είχον ψυχρανθή τότε πρό; τήν βαυαρικήν δυ
ναστείαν ή διότι έπροθυμοποιήθη αϋτη νά προσκαλέση εί; 
εορτήν εθνικήν πάντα; τού; νερμανού; τού; ή πολεμίω; προσε- 
νεχθέντα; πρό; τήν Ελλάδα άγωνιζομένην, η δυσμενώ; 
πρό; αύτήν πολιτευθέντα; κατά τού; μετά τήν έπανάστασιν 
χρόνους. Άλλά οί πρωταγωνιστήσαντε; βραδύτερου έν τή 
μεταβολή τόύ 1862 έγίνωσκον ότι έν τοϊ; άνακτόροις μέν δει
νή έρι; διήρει τό βασιλικόν ζεΰγο; άφορώσα εί; τό ζήτημα 
τή; διαδοχή;, έν δέ τοϊ; ήγεμονικοΐ; οίκοι; τού Όλδεμ.βούρ- 
γου καί τού Μονάχου οί συγγενείς τού Οθωνο; καί τή; ’Α
μαλία; έσκευώ:ουν ό μέν τού δέ τήν τών διαδοχικών σχέσεων 
αποτυχίαν, αντιπροσωπευόμενου έν Άθηναι; τού μέν κόμμα
τος τή; Άμ.αλία; ύπό τού πρωσσικοϋ πρέσβεως Γκόλτς, τού 
δέ τή; Βαυαρικής δυναστεία; ύπό τού στρατηγού Φέδερ. Τό 
ζήτημα τή; διαδοχή; ταράσσον τά πνεύματα καί έμ.πνεον α
νησυχία; σοβαρά; εί; τό έθνο; ή τουλάχιστον εί; του; παρα- 
κολουθούντα; πιστό τ ι : ον τήν σειοάν τών έν γωνία καί παρα- 
βύστω βουλευομ-ένων καί τελουμ.ένων, ήτο ικανόν νά καταστήση 
αυτοί; μάλλον ένδιαφερουσαν τήν ’μελέτην τού Κρόμβελ καί 
νά έφελκύσηται ίδίω; εί; ταύτην τα άγρυπνα όμματα νεό-
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τητος μή έπιθυμούσης ν ’ άκούση Iαυτής μεμφομένης ότι περί 
τούς κώμου; έτέρπετο κατατρίβουσα τάς φαιδράς ήμέρας καί 
νύκτας— νεότατος, ήτις μ.ετ’ ού πολ.ύ λαβοΰσα άφοραήννά 
έξεγερθή περί τον τάφον του προσφιλούς αύτα,ς διδασκάλου 
Μανούση έμελλε νά παραδοθή όλη εις τόν υπέρ ελευθερίας 
καί πατρίδος ενθουσιασμόν, συναγειρομένη περί τον πρόλογον 
τού ΠεριπΑανύΐμένου τού Αλεξάνδρου Σούτσου, ον πομπωδώς 
κατεδίωξεν ή εξουσία τω 1858. διότι έτόλμησε νά παραβάλ,η 
την πενιχρότητα των Γοτθικών ανακτόρων πρός το υψηλόν 
μέναρον της ’Αθήνας, δπερ ειχεν εγείρει ή αεγαλοφροσύνη τού 
Περικλεούς.

*
*

"Οχι ! δεν ήτο αίμοβόρος ή νεότης τού 1862. Έπόθησεν 
αρχηγούς φλ,εγομένους υπό τού ίεροϋ ενθουσιασμού καί ικα
νούς νά όδηγήσωσιν αύτήν ε’ις πεδία μαρτυρικής δόξης, 
άδιάφορον αν έ’φερον στέμμα η πϊλ.ον άπλοϋ άστοϋ. Οί 
χαίροντες φήμην λογιών έν τοΐς έπανασταταις δέν ειχον 
είσέτι σπουδάσει την ιστορίαν της Γαλλικής έπαναστάσεως 
η ε’ν τη μεταφράσει τού εγχειριδίου τού φιλήσυχου Ά κα- 
δημιακού Μινιέ, ό δημοσιογράφος επαναστάτης μόλις τω 
1864 διηλθε την αεγάλην ιστορίαν τού Αουι Βλάν καί 
τού Μισιελε. Ο έκ των πρωτουργών της μεταβολής δέν 
ένόει ν’ άποδεχθή καί έφαρμόση ε’ν τη πολιτεία πρός ίνί- 
σχυσιν της νέας καταστάσεως των πραγμάτων, η το πολ.υ . 
τά έκτακτα υ.έτοα, άτινα ούδαμώς ο άνατοεπτικος Μακώλεϋ 
επιδοκιμάζει καθιερωθέντα έν τη, ’Αγγλικά, έπαναστάσει 
τού 1868, καί οί άμειλικτότατοι, οί ανένδοτοι οπαδοί των 
συντηρητικών αρχών των δογματικώς δια τυπουμένων έν 
τοΐς συγγοάμμασι τού 1 κυ,ιύτου, οί των άρχών τούτων 
στερρώς έχόμενοι έν τη εθνική Συνελ.εύσει, μόνοι αύτοί δυ- 
νανται νά θειορηθώσιν ώς υποτελείς μαθηταί ξένων διδα- 
σκάλιον άποτρεψάντων τόν άλλως διαυγή αύτών νούν από 
της βα θείας καταλήψεως τού πνεύματος καί τού σκοπού 
της έπαναστάσεως τού 1862.
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’Οπότε, την αύγήν έκείνην καθ’ ήν έ’βλεπον διά των της 
φαντασίας μ.ου οφθαλμών τούς πελεκούντας καί προσηλοΰντας 
τά φύλα τού Ικριώματος τού θρόνου τού Κρόμβελ, έσκίρτων 
ριγών καί τρέμων καί ένόμιζον ότι εις τούς κτύπους αυτών 
τούς δυσοίωνους άνταπεκρίνοντο οί ήχ οι των σκεπάρνων,άτινα 
κατεσκεύαζον τήν άψΐδα. ύφ’ην έμελλε νά διέλθη την επαύ
ριον ό βασιλεύς Όθων, τά απαίσια προμηνύματά μου άπε- 
σόβησα ορμή σας εις άνάμνησιν όλως άλλοΐα έμπνέουσάν μοι 
αισθήματα. "Ημην δεκατετραετής μαθητής τού Γυμνασίου 
Ναυπλίου τόν ’Ιανουάριον τού 1849, τό δέ Ναύπλιον ήτο 
ή πρώτη Ελληνική χώρα. έφ’ ής ε~βαινον άφήσας την Αιολι
κήν μου γενέτειραν. Τή 25 τού μηνός έκείνου ή πόλις ά- 
πασα έφέοετο πρός τήν ακτήν ήν τό ποώτον έκίνησεν ό βα
σιλεύς "Οθων. Πρώτην φοράν συνεπανηγύριζον εθνικήν εορ
τήν μετά των έλευθέοιον Ελλήνων, διότι καί δι’ έμέ καί 
δΓ άπαντα τόν Ελληνισμόν ή έπέτειος εκείνη ήτο πανή- 
γυρις εθνική. Τήν μεγάλην ήμών έπανάστασιν διά γενικών 
μόνον τέως γινιόσκων χρωμάτων κατέμαθον την ημέραν 
έκείνην, διότι άπο διδασκάλου μου εις διδάσκαλον, από 
φίλου έ’ις φίλον προσειχόμ.ενος ίκέτευον νά μέ φωτίσωσι, νά 
μ’ έξηγήσωσι τά πάντα, νά μοί άφηγηθώσιν άπάσας τάς 
οοβεράς καί ύψηλάς συνάμα περιπετείας, αΐτινες είχον λήξει 
ε’ις την έπιστέψασαν τόν αγώνα χαρμόσυνον ήμέραν τής ά- 
ποβάσεως τού πιώτου τών ’Ελλήνων βασιλ.έως έπί εδάφους 
ελληνικού. ”Ω ! ουδέποτε έξηλείφθησαν ούδ’ έξαλειφθήσονται 
εις αιώνα τόν άπαντα αί έντυπώσεις αί σφοδραί άς ύπέ- 
στην τή 25η ’Ιανουάριου του 1849. Καί αϊ έντυπώσεις έ- 
κεΐναι ού μόνον θά ήοκουν νά μέ καθησυχάσωσι την αύ
γην, καθ’ ήν διηρχόμην τόν Κρόμβελ. τού Βίκτωρος Ούγώ, 
άλ.λ,ά καί θά μέ άπέτρεπον πάσης μετοχής εις το έ’ργον τής 
ανατροπής θρόνου, όστις δΓ ιερών δεσμών ήνούτο μετά τής
Ελ,λάδος εάν  Άλλ.ά ή άνάπτυξις τού εά>· τουτου ήθελ.εν
απαιτήσει τόυ,ους όλ.οκλ.ήοους καί άλ./,ους ή τους παρόντας 
καιρούς.
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I Ιόθεν δέ ήρχόμην εις Χχύπλιον; Άπό γης Λίολίδος, ήτίς 
παράγει [Λεν υπάρξεις θερμάς, αλλά ούτε όφεις γέννα ούτε 
τίγρεις. Της μ.ικρας Ά σίας τα  όρη ζωογονούσι τής ψυχάς 
των τέκνων της Λέσβου, ή θάλασσα ή ένούσα τάς άκτάς 
της νήσου ήμών ττρος τάς φαιδράς παραλίας τής έλευθέρας 
Ελλάδος εύρυνε', τόν ορίζοντα τής διανοίας αύτών, ή άπή- 
χησις τής λύρας του’Αλκαίου καί τής Χαπφούς, ήτις φλο
γέρα αισθήματα έψαλε καί εύγενή πάθη. θερμαίνει τάς 
καρδίας αύτών άλλ’ ο ύ δ έ ν  σπέρμ.α θηριωδίας ήθελεν εύρεθή 
ποτέ έν ταΐς φλεψί γόνου τής αρρενωπής συναμα καί φαι
δράς Λίολίας. Ούτως έκρινα πάντοτε περί τής πατρίδος 
[χου φρονών ότι αί έφαιρέσεις κυρούσι ¡Λάλλον ή αναιρούσι 
τον γενικόν κανόνα.

’Αλλά καί όιά τούτο, ώς φαίνεται, με είχε καταταράζει 
ή άνάγνωσις του Κρόμβελ την παραμονήν τής 25 ’Ιανουά
ριου τού 18·>8· διά τούτο είχον τροχάζει μη οί απαίσιοι 
λόγοι των εργατών τού ικριώματος τού θοόνου του Κρόμ.- 
βε/., πίπτοντες εις τάς όψεις μ.ου τό πεώτον την νύκτα ε
κείνην, έχωσι μυστηριώδη τινά άπαισίαν σχέσιν προς την 
τύχην του πρώτου των Ελλήνων βασιλέως. Καί επειδή έ
σχατος εγώ ή μην μεταξύ των λοιπών ο ίλών καί συναγωνι
στών [/.ου, έσχατος έν τοΐς εύνενεσι καί ύύηλοΐς θερμοϊς 
χίσθήυιασιν, άτινα ένέπνεον αύτούς τε καί πάσα.ν την ελλη- 
νικήν νεολαίαν, επειδή τών Α’ιολέων τάς άοετάς πάσα ελ
ληνική κεκτηται υπαρξις, διά τούτο την ήξεραν τή ; 25 
’Ιανουάριου τού 1858 συνεμελαγχολούμεν καί συνωφρυού- 
[Λεθα καί ύπό αγωνίας σφοδράς κατειχόμεθα παντες όσοι 
ειχομ.εν έπιπεσει έπί τών σελίδων τού Κρόμ.βελ, άς έν τοΐς 
πρόσθεν ύπην.ζαμ.ην. καί τά.ς όποιας έροιψα έν τω μέσω 
αύτών πικράν αλλά ¡Λοιραίαν πνευματικήν τροφήν τής ιδ ι
αιτέρας τού ομίλου ήμών έστιάσεως κατά την τελετήν ε
κείνην. Λιά τούτο το δράμα αύτό τού Βίκτωρος Ούγώ συν
δέεται μ.ετά τού πεολόγου αεγάλης πεαξεως τής νεωτάτης 
Ελλάδος— οής —ράξεως του 1802— διά τούτο οί έργάται
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τής εθνικής έκείνης έςεγερσεως, πλήν τών άλλιον ελατηρίων 
άτινα ώθούσιν αύτούς είςθαυμ.ασμ.ον καί λατρείαν τού περι- 
δόξου Γαλάτου άοιδού, δύνανται νά καυχώνται καί έπί έ- 
ξαιρετικω τινι λόγω μυστηριώδους δεσμ,ού προς τον ποιητήν 
τού μεγαλοπρεπούς καί προφητικού δράμ.ατος τού Κρόμβι.Ι.

» *
Καί τοιούτοι ήσαν οί δεσμοί ήμών προς πάντας τους 

περιφανείς συγγραφείς τών αναμορφωτικών έργων τής αν- 
θίίυπότητος, ποός πάντας τούς ύμνητάς τών ιστορικών μ.ε- 
γαλουργιών, προς πάντας τούς φιλάνθρωπους καθηγεμόνας 
τών εύγενών δογμ-άτων, άφ’ ών προήλθεν ή άπελευθέρωσις 
τών λαών καί τών έθνών ή άνεζαρτησία· δεσμοί ούχί δουλι
κών υ.ιμητών ποος διδασκάλους Πυθαγορείους, αλλά μ.αθη- 
τών έλευθέεως βουλευομένων προς αίθεροβάμονας σαλπιγ
κτής μεγάλων αληθειών καί βαθέως εύγνωμονουντων προς 
φιλοσόφους υ.ετά πόνου καί καλλιτεχνικής γοητείας ψυχολο- 
γήσαντας έπί τών ισχυρών έλατηρίων τών ανθρωπίνων πα
θών, άτινα δοώσιν έτι έν τω στενω τών κοινωνικών σχέσεων 
κύκλω, είτε έπί τής εύρυτάτης σκηνής τής παγκοσμίου ι
στορίας.

Ο δ ϊ ς ς ε ί :; Ι α λ ε μ ο ε



Ε Ι Σ  Τ Ο Τ Σ  Π Α Ρ Α  Τ Α  Σ Γ Ν Ο Ρ Α

Η Ρ Ω ΙΚ Ω Σ  Π Ε Σ Ο Ν Τ Α Σ

Λειοντάρια πού ’χυθύκατε, μ’ αγριεμένη χήτη,
Μέσ' ’¡:τδ κοπάδι τήο Τουρκίας, άμέτρητο κοπάδι,
Μέ ’ματοσύζαστα θεριά τ ’ ’Αλλάχ καί του Προφήτη, 
Που βόσκουν καί θεριεύουνε άπ’ τήε σκλαβχάε τδν Άδη ! 
Περήφανα λειοντάρια μας, σάς ’πρέπαν άλλοι χρόνοι!. . .  
Του ’κοσιένα ταίριαζε γιά σας ή ιστορ ία ...
Ή  δόέα τήν ανδρεία σας άχτιδοστεφανόνει 

Καί σμίγει, ζευγαρόνει 
Τό τίμιό σας όνομα μέ τήν αθανασία ! . . . .

Περνούσανε, περνούσανε, άπάνω μας, τά χρόνια,
’Σάν κύματα πού γλείφουνε καράόι βουλιαγμένο 
Καί χύνονται, ζεχύνονται, περνούν μέ καταφρόνια, 
Ά π ά ν ’ άπό τό σκάφος του τδ μαυροέεχασμένο !. . .
Ή  Ιστορία μας βαρεία, ’σάν υπνο ποτισμένη,
Βαρειά βαρεία κοιμότανε, έεχνοΰσε τά παληά της 
Δέν έκοβαν τδν υπνο της μηδέ τά όνειρά της. . .

Μά έάφνου θεριεμένη 
Μέ σάς έυπνά ’ςτδ πλάϊ σας γιγαντοδο£ασμένη !.  . .

’Ατίμητο παράσημο στολίζει τδ κορμί σας,
Ή  τίμια λαβωματιά σέ στήθι’ άνδρειωμένα !. . . .
Καί μαρτυρά τ’ άκούραστο τδ φοόερδ σπαθί σας 
Πόσα κορμιά νιοθέρισε, σά στάχυα νεχοκομμένα ! . . .
Τ( θέλει τδ θυμίαμα, τι θέλει τδ λιβάνι,
Τ( θέλει τδ μνημόσυνο, τ( θ έλ ο υ ν  ή λαμπάδες ;
Γιά τήν Πατρίδα, ’σάν καί σάς, όποιο παιδί πεθάνη 
Τδ μνημονεύ’ ή δό£α μας, καί όχι οι παπάδες!. . . .
Κι,’ άντίς φ ρ ιχ τή  νεκρώσιμη ν ’ άκοϋτ’ άκολουθία,
’Αντί νά σάς ζαλίζουνε καιιπάναις καί λιβάνια,
Σάς πρέπει, δλοζώντανοι άπδ αθανασία,
Σ ’ εμάς τους ψόφιους ζωντανούς νά δεΐχτε ’περηφάνε|α!. .

Κ λ ε ά ν θ η ς  Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο υ

ΤΟ ΑΜΑΞΗΛΑΤΙΚΟΝ « ΕΜΠΡΟΣ!»

Γ Λ Ω Σ Σ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ν  Σ Κ Α Λ Α Θ Υ Ρ Μ Α

Τ )  δε υποφαινόμενος θα παρακαλέσω τους άμαςηλάτας των 
Αθηνών νά σκεφθώσι καλώς καί με ειπωσιν— όταν ακούη τις ες- 
ιπίσω του φωνήν λέγουσαν «εμπρός !» τι πρέπει έξ αυτής να

« ή ;
Γινώσκω τι όλοι θά με άποκριθώσιν' ένί στόματι θά με ειπωσιν, 

ότι πας όστις τύχη προπορευόμενος του όχήματός των, άμα ώς α- 
κούση τό ένφώνημα τούτο, οφείλει, διά το καλόν του, νά φεύγη απ 
έμπροσθεν τής τροχηλάτου μηχανής των καί των ίππε ίων ποδών 
οί'τινες τήν σύρουν σιδηροπέταλοι καί οκτώ τον αριθμόν, ειδεμή 
είνε ανεύθυνο; εις ο,τι άν προέλθη δυστύχημα εκ τής παρακοής,
εκούσιας ή άκουσιας.

Ανεύθυνο; άν ήνε ή υπεύθυνοι, ή άν δέν ύπάρχωσ: και κωφοί 
φΚταςύ των διαβατών, ταΰτα δέν προτίθεμαι νά εςετάσω κατά 
τήν στιγμήν τήν παρούσαν, άλλά  θέλω νά γνωστοποιήσω εις αυ
τούς οτι, άν δέν επιθυμώσ: τό κακόν τής πεζοπορούσης ανθρωπό- 
τος, είνε χρεία νά κράζωσι πρός τούς επιπροσθούντας εις τήν ρύ
μην των, όχι «εμπρός!» οχ:' διότι μόνοι τών ’Αθηνών ο: κάτοικοι 
συνειθίσαμεν νά έςηγώμεν αύτό ώς σημαίνον τό όλως εναντίον 
δηλαδή «άπ’ εμπρός !» καίτοι καί ήμεΤς πολλάκις άκούομεν αφ ’έ- 

. τέρου τούς δεκανείς εκφωνούντας πρός τούς δέκα των στρατιώτας 
«εμπρός!» καί ο: δέκα στρατιώτα: εμπρός τότε πορεύονται άδιστά- 
κ τω ς— δέν τρέπονται πλαγίως ούτε φεύγουν απ’ έμπροσθεν τού 
δεκανέως των, παραχωρούντες εις αυτόν τόπον να προχωρήση ά- 
νευ αυτών, —  θά ήτο κωμ.ικώτατον άν το έκαμνον —  ά λ λ ’ όμως 
περί τών ςένων όσοι ούδέν διήκουσαν μάθημα γλωσσικόν παρα τών 
*αθ' ημάς Αύτομεδόντων, δότε νά διηγηθώ τι συνέβη έκ τής πα- 
ρεςηγήσεως τού άμαςηλατικού «εμπρός.» περί ού ό λόγος, εις 
άνθρωπον ελθόντα παροδικώς εκ Κάιρου εις ’Αθήνας προ ολίγων 

I μηνούν.
ΈκεΤ, εις τό Κάιρον,—  άλλα  μά τήν αλήθειαν εκείνο είνε τό 

μαύρον Κάιρον, —  οσάκις διά τών πολυανθρωποτάτων αυτού ά-
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γυιών δίερχετα: όχημα, ττροττορΐύετα: ε:ς δέκα ή δώδεκα βημάτων 
αποστασ:ν ά π αυτού άνήρ η παΤς εύσταλής, εύσκελής καί γυμνό- 
~ 5 - ς .  ω ζ  Sit' , το πλεϊστον, όστ'ς σέρε: άνυψωμ-ένην ράβδον μακράν, 
και ενώ τρέχε: κατάρρυτος ύπό ίδρώτος εκ τον μακροϋ δρόμον καί 
τον δνσφορήτον καν των ο; εκείνων των κλιμάτων, επ’.φωνεϊ προς 
τονς δ’.αβατας. . .  τί νομίζετε; —· «εμπρός ; —  οχ:, άλλα «τόπον !» 
πράγμα παράδοξον, διότι ούτω καί οί των ΙΙαρ:σίων άμαξηλάτα: 
«p lace!» λέγουν εκεΤνο’., «p lace!» τούθ’ όπερ άκούων έκαστος πε
ζοπόρος, δεν βάλλεται νά τρέχη καί αύτ’ ς εμπρός, άλλ ’ άποχω- 
ρε: πρ·ς τα πλάγια της όδού άπτόητος καί ήσυχος, μή βλέπων 
άνάγκην ονδε νά στρασή όπως ί’δη τί το ερχόμενον ¿πίσω τον — 
δίδ και ε·ς τον βάρβαρον καθ’ ήμ ίς τόπον εκείνον, το Κάϊρον λ έ
γω, ουδέποτε εκ των οχημάτων συμβαίνει δυστύχημα, όποϊον εις 
τον ξένον περί ον έχω νά διηγηθώ, καί πιστεύω ότι πολλοί δεν 
θά βαρννθώσ: να μ,ε άκούσωσιν, έπε:δή είνε βραχύ ς ό λόγος.

’( )  ξένος ή'μών, άνθρωπος μεσήλ:ξ, σωματώδης δε καί προγά- 
στωρ. έτυχε διερχόμενος τήν πλατείαν τον Συντάγματος, αυτού 
τού συντάγματος τού παραγαγόντος τήν γνωστήν προκοπήν τής 
Ελλάδος, καί ‘/.απευθυνόμενος πρός τήν οδόν Έρμού. ’Έκαιεν ό* 
ήλ'.ος, καί ό ξένος ¿σπόγγιζε τον ιδρώτα τού μετώπου του δ'.ά λευ
κού μαντό/.λ:ου, ότε από τής όδού Σταδίου κατέόαινεν όχημα βια
στικόν, κατά γράμμα. Το όχημα έοερεν οδοιπόρον μετά τής αυ
τού απαρτίας bagage καί εσαίνετο σπεύδον πρός τον σταθμόν τού 
άπ’ ’Αθηνών εις Πε:ρα:ά σιδηροδρόμου.

«Ε μπρός!» ανακράζει πρός τον ξένον ό αμαξηλάτης κροταλί- 
σας ενταύτώ τήν μάστιγά τον εις σημεΤον ακαθέκτου όρμής— μό
λις δ’ ακούε; ό άνθρωπος τό κακόστομον τούτε «εμ.πρός!» — καί 
τό λέγω κακόστομον, δ;ότ; καί αύθαδες είνε καί συνήθως εκφέρε- 
τα; δ;ά οωνής έρρινου, οί'α εν ταϊς λ ’.ταΤς τών ίεροδ;ακόνων, — 
καί εξηγήσας αυτό ουσικώτατα εξακολουθεί νά προχωρή πρός τα 
εμπρός, εν τή ιδέα ότ: πρός τα εμπρός ούδείς υπήρχε κίνδυνος δ;’ 
αυτόν, παρακελευόμενον νά προχωρή καθώς επροχώρε: —  ερνλά- 
χθη λο'.πόν τού νά τρέψη τό βήμα πρός τά πλάγια, δεξιά ή άρι- 
στερά, μάλλον εκεί άπεικάζων τον κίνδυνον. Μή δεν ήκουσε τον 
δ’.ορηλάτην άνακράξαντα «εμπρός ! » ;  ’Εμπρός λοιπόν καί αυτός 
εξακολούθησε νά πορεύεται. ’Έβλεπε τον τρούλον τής Καπνικα- 
ρέας, καί εις αυτόν προσηλωμένος ώς οί ναυτ:λλόμενο: πρός τον 
πολικόν ; στέρα, εσκεπτετο πώς νά δ'.ατηρήται εκεί αύτό τό πρόσ

κομμά' ή, άν ήνε ιστορικό ; ή τήν άρχιτεκτον.κήν άπαράμ.:λλον, δεν 
θά ήτο άράγε δυνατόν νά μετακομισθή άλλαχόσε που πέτρα πρός
πέτραν ;

«Ε μπρός!» επαναλαμβάνει ό άμαξηλάτης έπ:τακτ:κώτερον. 
Ούδόν άλλο καί έκ τής δεντέρας ταύτης φωνής ενόησεν ό καλός 

κάγαθός ξένος, ή ότ: καλώς έβαινεν πρός τά εμπρός, άλλ ’ ώφει- 
λεν ίσως νά σπεύση τό βήμα. "Ίΐρχεσε τότε λοιπόν νά τρέχη, αυ
τός εμπρός καί τό όχημα κατόπιν του, μηδε τολμών νά στραρή 
πρός τον άμαξηλάτην όπως τον ελέγξη δ:ά τό όλως άπρεπες καί 
ασύγγνωστον τής καταδρομής. Όσον όμως καί αν έσπευδε να
προπορεύεται, τό όχημα τον κατέοθανε.

« ’Εμπρός!» τρίτον τούτο εκφωνεί ό άπόγονος τού Αυτομέδον- 
τος, ό δε ξένος, καίτοι τό σώμα βαρύς, βάλλεται νά τρέχη, θλα:ς 
δυνάμεσ;ν, εμπρός πάντοτε, ώς άλλος πλέον Πανθεύς, όν έπ:μό- 
νως προήλαυνον αί Μαινάδες

«πελείαο ώκύτητ’ σύχ qcoovec 
*ττοδών εχουσαι συντόνοιε δρομήμασι.»

Καί τούτο μεν δ;α τό τραγικόν τού θεάματος' διά δε τό κωμι
κόν, ένθυμήθητε τον κύρ Γουρουνόπουλου monsieur de Pourceau- 
unac' τού Μολιέρου, όταν τον βάλλη εμπρός δωδεκάς σαρμακο- 
πο’.ών όλων κλυστηρ’.οσόρων,

< «Piglia lo su,
siqnor monsu, 
che non ti fará male 
questo servlziale.»

κραυ-ραζόντων καί τρεχόντων έξοπίσω του.
Καταλαμβάνετε ότ: άνεστατώθη όλη ή οδός" οί μεν τών θεα

τών έγέλων, οτ: προγάστωρ τ:ς κύριος, άλλως τε καί ένδυμένος 
κοσμ:ώτατα, προέτρεχε ενός οχήματος περ:δεής καί άσθμαίνων, 
ο: δέ. βλέποντες ότ: ό άνθρωπος εκ:νδύνευεν, ώς κωφός ίσως, νά 
λακπατηθή ύπό τών έπερχομένων ίππων καί τροχών, απετείνοντο 
πρός τον άμαξηλάτην δ:ά βοής όπως στήση τον δρόμον πάς δια
βάτης παρέμενεν ύπό περίεργε:ας" ο: ύσασματοπώλα: κρατήσαντες 
μετέωρον τον πήχυν δ:’ ού κατεγίνοντο νά μ.ετρήσωσ: τον άγορα- 
σθέντα ιστόν, ήτέν.σαν καί αυτοί πρός τα έξω" αί κυρία: βσα: έτυ- 
χον εκεΤ πρός έξώνησ:ν εμπολήματός τ:ς εξήλθον εις τον ουδόν τής 
Ούρας. εν.α: τούτον/ ατενίζουσα: δ:α διόπτρων,·— ελάττωμα θέλον
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καί αύτό νά γίνη προτέρημα,— 3:5 καί ας μοί έπιτραπή ένταύθα 
μικρά τ:ς περί τούτον παρέκβασις.

Ή  μυωπία άναντιρρήτως είνε μειονέκτημα' άλλ ’ ύψωσαν αυτό 
εις πλεονέκτημα τινες των κυριών, εΰρίσκουσα: πρόφασ:ν να φέρω- 
σι δίοπτρα, καί μ:κρδν αν μυωπάζωσιν, η καί ουδόλως. Λιά τάς 
έπιζητούσας_διά του μέσου τούτου συμπάθειαν, εννοώ τούτο, επειδή 
συμπαθείς είνε εις τον άνδρα πολλαί τού ασθενούς φύλου αδυνα
μία:* άλλα διά τάς προδιδούσας υπεροψίαν εν τω διοράν τούς άν- 
θρώπους, άνδρας ή γυναίκας, διά των διόπτρων, ώς ο Γυλλίβερος 
άπό τού ύψους τού άναστήματός του τούς κατοίκους τής Λ ιλλ ι- 
πύτης οϊονεί μύρμηκας παρατηρούσαι ενώπιον των, κινούν εις δυ
σαρέσκειαν, πολλούς δέ καί εις εχθρότητα, διότι «τις ό μικρός ού- 
τος» ή «τις ή μικρά αϋτη» φαίνονται ώς λέγουσαι κατά διάνοιαν.

"Ωστε έν τω παρατηρεΤν διά των διόπτρων άπαιτεΤται έπιστη- 
μοσύνη τις, ή μάλλον άφέλεια, ής άξιάγαστον όντως υπόδειγμα είνε 
ή βασιλίς των Ε λλήνων, άτε βασιλίς καί άμα άγγελική τήν προ
σήνειαν. Ή  έπισταμένη νά δίδη ποιαν τινα χάριν εις τό ήθος αυτής, 
χάριν τοιαύτην ώστε να κολάζεται ή σημασία τής υπεροψίας έν τω 
βλέπειν διά των τοιούτων προκλητικών παραθύρων άς εμφανίζε
ται έλευθέρως εις τα παράθυρα ταύτα, βέβαια ότι ές αυτών δύνα- 
ται καί καρδίας νά τρώση, ενώ άλλως πως θά έκινδύνευε νά διε- 
γείρη χολάς. Πρόκειται περί άποκτήσεως εχθρών ή φίλων, τούτο 
δε είνε σπουδαιότατον, ή εκλογή μεταξύ συμπαθειών ή μίσους' διό 
καί εις τήν μή κατορθούσαν νά άποφύγη τό μίσος, συμφέρει νά μη 
μεταχειρίζεται ή έν άνάγκη τά δίοπτρα.

Ά λ λ ’ ή παρέκόασίς μου είνε ολως άδικαιολόγητος, άφού ό κατα- 
διωκόμενος ξένος ούδεμίαν προσοχήν έλαβε καιρόν νά δ (όση εις 
τάς περί αυτόν περιεργείας' έτρεχε δε βλέπων μόνα τα έμπρός του 
έως ού προσεβλήθη τέλος κατά τήν άριστεράν ώμοπλάτην υπο τού 
οι’ακος τού οχήματος.

—  Τώρα, έγώ πτα ίω ; έρωτα ό αμαξηλάτης τούς περιεστώτας. 
Μία ώρα έχω όπου τού φωνάζω «έμπρός!» καί αύτός όλο εμπρός 
μου εΰρίσκεται.

Δεν έκρατήθην.— Αλλά, νά λοιπόν ότι πταίεις έσύ! άπήντησα 
εις τον Αύτομέδοντα' ό άνθρωπος, άφού «έμπρός» τόν έλεγες, έμ
πρός έπροχώρει' αν έλεγες «άπ’ έμπρός !»  ή διά τό συντομώτερον, 
αν έλεγες «τόπον!» θά σέ παρεχώρει τόπον βεβαιότατα.

— Τού ’φώναξα καί «βάρδα έμπρός!»

ι3ο 1 3  i

Ακόμη χειρότερον β ά ρ δ α  λέγει ό Ιταλός, όταν Οέλη νά 
ειπή : ιδέ. κύτταξε' ό Ιταλός δεν λέγει guarda avanti, ά λλ ’ α
πλώς goarda' σύ τόν έλεγες «βάρδα έμπρός!» δηλαδή νά ίδή 
έμπρός του. ένω έπρεπε νά τόν είπής νά ίδή όπίσω του.

Ο ςένος έν τούτοις έτριβε τόν ώμόν του, ελαφρώς αισθανθείς τό 
κρούσμα, διότι ευτυχώς ή ορμή των ίππων είχεν ήδη μετριασθή.

Λαβών αύτόν έκ τής χειρός όπως τόν σύρω προς έμε άπό τών 
ρωθώνων τού ετέρου τών ίππων, είδα ότι ήτο γνωστός μου, φιλό- 
μουσός τις κύριος, όστις προ δώδεκα έτών είχεν εΰαρεστηθή νά με 
συνοδεύση άπό Καίρου εις τάς πυραμίδας. Αύτός μού είχεν έπι- 
στήσει τήν προσοχήν εις ά γράμματα έχάραξέ ποτε ό ποιητής 
Αλέξανδρος Σούτσος έπί μιας αύτών, «Ζήτω τό Σύνταγμα τής 
Ελλάδος όσον αί ΙΙυραμίδες» καίμε είδε γράψαντα ύπ’ αύτά 

προχείρως καί διά μολυβδίδος τό δίστιχον'
«Τό σύνταγμά σου σώζεται· άλλά κατέστη έμπαιγμόε. 
»ΓενναΤον μέν τό φάρμακον, άλλο δ’ άπήτει ό σφυγμός.»

— Σάς ευχαριστώ, κύριε με είπεν όνομαστ: προσαγορεύσας 
με)' έδώ εις τάς Αθήνας, όπου ή γλώσσα έπρεπε νά λαλήτα: 
παραδειγματικούς, βλέπω καθ’ ήμέραν με άπορίαν μου, ότι πλεΤ- 
σται λέξεις παρασημαίνονται. Βλέπετε ότι τό «έμπρός» θέλουν 
νά μή σημαίνη έμπρός,. άλλά νά σημαίνη «άπ’ έμπρός » ήγουν τό 
έναντίον. Καί χθες, έδώ πάλιν, εις τήν όδόν Έρμού, ήκουσά τινα 
στεκόμενον εις τήν θύραν ύφασμ.ατοπώλου' καί αύτοί δε, καθώς και 
οί ρωποπώλαι βλέπω νά παρονομάζωνται εις τάς Αθήνας έ μ π ο
ροί ; négociants', ένω είνε έμ  π ό λ ε ι ς  marchands',— τόν ήκουσα 
νά διαλαλή προς τούς παρερχόμενους « Ορίστε, κύριοι! έδώ πω- 
λούνται διάφορα έ μ π ο ρ ε  ύ μ α τ α με μεγααάλον έκπεσμόν. "Οσα, 
όσα, κύριοι!» Ερωτώ τι ήθελε νά είπή με τό «όσα, όσα» καί 
μ.ανθάνω ότι δεν ήθελε νά είπή, ότι όσα ήσαν έκε? έ μ π  ο ρ εύ 
μ ατα ,  όσα μ.αντίλλια, όσα ψαλλίδια καί όσα κουρεύματα, όλα 
έξετίθεντο πρός πώλησιν έν έκπτώσει τιμής, άλλά τί : άρκούμεθα 
εις τόσα, όσα προαιρεθή νά δώση ό άγοραστής. "Ωστε άντί νά 
είπούν «τόσα, όσα» λέγουν «όσα, όσα.»— Με τά σωστά σας ίέρω- 
τώ) στέργετε τούτο ; Άφινεσθε εις τήν διάκρισιν τού άγοραστού, 
νά λάβη δ,τι αν τόν χρειάζεται ές ών πωλεΐτε, καί νά σάς πλη- 
ρώση όποιονδήποτε τίμημα ;—  Ό  λόγος τό φέρε: μοί άποκρίνετα: 
ό τόν οποΤον ήρώτων.— Καταλαμβάνετε σείς, κύριε, αύτό τό «ο
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/.¿γί; το οερε'.» ενώ ό λόγος, τρωτόν ;j.sv οίνε ύποχρέωσις, κατά 
τε το άρχαϊσν εκείνο απόφθεγμα «άμα τ ’ aπηγγέλθη καί εις ο
φειλήν περιέστη», καί κατά το ιταλικόν «oqni promessa debito», 
δεύτερον δε, πού καταντώμεν, άν i  λόγος θέλει νά φέρη άποτέ- 
λεσμα τό εναντίον τής σημασίας τον; Καίάν ό λόγος τά φέρη δλα 
τοιουτοτρόπως, ποϊος νόμος δύναται τώρα νά φέρη, εις σωφρονισμόν 
τον άμαξηλάτην δστις παρ’ ολίγον με ¿θανάτωνε;

—  Αυτά αν εξετάζετε, φίλε, τον είπα τότε, μά το άνεξήγητον 
εκείνο θαυμαστικόν τό επί των ελληνικών νομισμάτων διά παντός 
κεχχραγμένον, προς αιώνιον μαρτυρίαν τής παρούσης ημών ολιγω
ρίας εις πάντα καί επιπολαιότητες, τότε, λέγω, ε/ετε ν’ άκούσετε 
ότι καί οί μουσικοί ημών π α ι α ν ί ζ ο υ ν ,  καίτοι μαζούρκας ήχους 
άνακρούοντες, δΓ οργάνων μάλιστα, όχι δε ζώσης φωνής, ούτε ιδέαν 
εχοντες περί παιάνος' καί τό φώς τών έορτασίμων αιθουσών ημών 
εινε ά π λ ε τ ο ν ,  δηλαδή απλησίαστου, όταν θέλουν τουναντίον να 
τό ειπωσ: καταυγαστικώτατον, ιλαρώτατον, τέρπον τούς πλησιά
ζοντας αύτό οφθαλμούς, αντί νά τούς ένοχλή καί νά τούς αποτυ- 
φλώνη, ώς θά συνέόαινεν άν ήτο άπλετον, όποΤον τό τού δίσκου 
τού ήλιου πρός τό όμμα τό εις αυτόν άτενίζον" καί αΐ χαριέσταται 
καί ελαφραί πεταλούδα; λέγονται παρ’ ήμΤν, καί γράφονται δε μά
λιστα χρυσαλλίδες, βαρεία*. δηλαδή και άχάριτες, ώς εινε α: χρυ- 
σαλλίδες πριν ή άποκτήσωσι πτέρυγας καί μεταμορφωθώσιν εις 
πεταλούδας, ψυχάρια ή ψυ/άς' καί τας κάμπας τάς θέλομεν σκώ- 
ληκας, αηδείς σκώληκας' μ.εταςοσκώληκας λοιπόν καί τάς ευγε- 
νεϊς μεταςοκάμπας- καί τής άγοράς το όνομα δίδομεν εκεΤ οπου 
πωλοΰνται τα όψα, ήτο: εις τήν όψωνίαν" καί τήν αρτιότητα εν τώ 
βουλευτηρίω μεταδάλλομεν εί: ά π α ρ τ ί α ν, δηλαδή οδοιπορικά 
κα  λ  α μ πα λ  ή κ ι α' και πάσαν δίκην, αγωγήν, ενστασιν ή ανα
φοράν άπολεγομένην οτι ά π ο ρ ρ ί π τ ε τ α  ι.— άκούετε άπορρίπτε- 
ται!— εις τα σκύβαλα ή κατά προσώπου τού πτωχού αναφερομέ- 
μένου, βεβαίως" καί ή ισχύς, ή ροπή ή τουλάχιστον ή έπιδρασις 
λέγεται καί γράφεται έ π ι ρ ρ ο ή. αντί τού γαλλικού influence, ¿νώ 
επιρροή σημαίνει flux -/.α! όχι influence" καί, καί, καί. μυρία άλλα 
και" τό δ’ αναντίρρητου εινε, ότι ή κυριολεξία φορτώνεται ύπό τών 
νεωτέρων ήμών Ε λλήνων εις τον πετεινόν" ίσιος διότι καί οί άρ- 
χαΤοι τον 1 Ιόντον τον άξενου απεκάλουν εύςενον. κατ’ ευφημισμόν, 
καί τάς κακας καί διεστραμμένα: Έριννύας καλάς κάγαθάς Ευ
μενίδας" άλλ ’ ούτω προβαίνοντες, αύριο ν θ’ ακούσωμεν ότι καί τυ
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φλός δηλοΤ οξυδερκή, καί μόλυβδος σημαίνει χρυσόν, καί α ύ γ ο- 
τ ά ρ α. χ ο ν σημαίνει όσφράδιον.

Λεν είδα πλέον τον άνθρωπον, — έμελλε ν’ άναχωρήση τήν 
επιούσαν,—  διό καί δεν έχω τ: άλλο να εί’πω περί αυτού" άλλοι 
θα είπωσι έν τώ βιβλίω τούτω άλλα χρησιμώτερα, έκτος άν τό 
διήγημά μου άποβή διδακτικόν εις τούς άθηναίους διφρηλάτας" πράγ
μα όμως τούτο δύσκολου τόσον, όσον το άπεκδέχεσθαι εξ άκανθών 
σταφυλήν καί άπό τριβόλων σύκα. Λεν θά παύσωσιν, όχι, δεν θα 
παύσωσι βάλλοντες ήμάς εμπρός διά τού συνήθους ¿-/.φωνήματος" 
ώ ! εις τούτο συμφωνώ, καί εις τούτο ώς ανώτερους καί λόγου καί 
νόμου τούς προσκυνώ, τούς χειροκροτώ, κα! εις τούτο μ α κ ρ ύ ς 
πλατύς, καθώς θέλετε, ύπογράφομαι

Ε IlixCíPiahx ΣκνΜεχΗε.
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Ν ΕΚΡΟ Ι κ α ι  ΖΩΝΤΕΣ
ΗΤΟΙ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ . . . ΤΩΝ ΖΟΝΤΩΝ

—  Τ ί λες αδελφέ ; αστεΐζεσαι ή κοροϊδεύεις ; Περί τών 
ζώντων άφού πρόκειται περί νεκρολογία; :

Μ άλιστα, κύριοι.
θ ά  ¿μιλήσω περί τών νεκρών διά νά κλαύσω τούς ζώντας, 

τού; έν Ά θήνχις τουλάχιστον ζώ ντα ; καί οίκοϋντας, ώς εγώ. 
έπί τής διασταυρώσεως τών οδών Έρμου καί Νίκης . .

Θέλετε δε ϊδει ότι άμφότεροι ούτοι οί γείτονες μου θεοί 
σκοπίμως κα ί εις πείσμα μου κατελαβον τ ά ;  δύο φερωνύμου; 
οδούς, δ ι’ ών συνηθέστατα διαπορθμεύονται οί κηδευόμενοι 
νεκροί εις το Α ’ Νεκροταφεϊον, άφού ό μεν άςιότιμος κ. Έ ρ 
μη; ανέκαθεν έπηγγέλλετο τον νεκροπομπόν έν "Αδη, ή δε 
αιμοχαρής Μ11® Νίκη, τρέφεται, ζή καί διαιωνίζεται μόνον 
διά πτω μάτω ν, ώ ; οί κόρακες, μερικοί ιατροί καί οί δημοτι
κοί αοχοντες, άρχιο-ύσα τά  στελέχη τού στρατού καί τόν έκ-



λογικόν κατάλογον του κυρίου δημάρχου, διά τών πολέμων, 
τών ιατρικών συνταγών καί του κοιλιακού τύφου.

'Έπειτα διατί παραξενεύεστε :
Ά λλοι επικήδειοι ή επ ιτή δ ε ιο ι ,  όπως θέλετε, ρήτορες 

άρέσκονται νά γράφωσι τήν ζωολογίαν τών νεκρών. Έγώ 
προτιμώ νά γράψω ενταύθα νεκρολογίαν τών ζώντων.

Άλλως τε είμί αμείλικτος έ/θρος τού συρμού. Καί επειδή 
δέν υπάρχει παρ’ ήμΐν νεκρός, ού τά ώτα, πριν ή τά καλύ- 
ψη, ό τάφος, νά μή έκκωφάνουν τρεις τουλάχιστον επιτάφιοι 
ρήτορες, καί περί' οΰ νά μή γραφή τ ’ ολιγώτερον μία νεκρο
λογία δίστηλος εις τάς εφημερίδας, συνωνθυλευμένη με τοιού- 
τους επαίνους, δ ι’ ούς κοκκινίζουν ενίοτε εξ εντροπής καί 
αύταί ακόμη τού επαινούμενου νεκρού αί ώχροπράσινοι πα- 
ρειαί" διά τούτο έγώ, εις πείσμα τών επικήδειων άγορητών 
καί πρός ήσυχίαν τών κεκοιμημένων, θά παραβώ τήν συνθή
κην, δηλ. έννοώ νά κλαύσω τούς ζώντας, αφορμήν λαμβάνων 
εκ τών επίσης— δέν άρνούμαι— πολυκλαύστων νεκρών.

Θ’ άδημονήσωσι βεβαίως τινές εξ επαγγέλματος νεκρολό- 
γοι, οί όποιοι μόλις μυρισθοΰν ότι ό δείνα φιλήσυχος καί ά- 
κακος αστός, φαγών πλείονας τού συνήθους πέπονας, πνέει 
τά λοίσθια, σπεύδουν νά ετοιμάσουν ή καί νά μεταπλάσουν 
ίξ άλλου προηγούμενης χρήσεως επικήδειου, τόν επιτάφιον 
διά τόν πρυκείμενον νεκρόν. Έάν δέ ό προκείμενος αύτός 
νεκρός μεταμεληθή αίφνης καί, εις έκπληξιν τού ιατρού του. 
άντί νά κατευοδωθή εις τήν αιωνιότητα, έπιστρέψη εις τήν 
ζωήν καί εις τήν πλατείαν τού Συντάγματος, ό επικήδειος 
τότε λόγος χρησιμοποιείται βραδύτερον δι’ άλλον, όχι πλέον 
προκείμενον, άλλ,ά βεβαίως επικείμενον νεκρόν.

♦
Μία παρένθεσις συμφέρουσα καί ζώντας καί νεκρούς.
Λιατί άρά γε, όπως υπάρχουν φερετροποιεία, νά μή ίδρυ- 

θώσιν επίσης καί Αογοποιεΐα, πωλούντα έτοιμους, εις διάφορα 
γούστα καί τιμάς, επικήδειους καί νεκρολογίας, άφού έπάνω 
κάτω όλοι σχεδόν,μικροί— μεγάλοι, καλοί— κακοί,άποθνήσκον-

τες θά ύποστώμεν έξάπαντος ένα τουλάχιστον επιτάφιον καί 
δύο νεκρολογίας;

Μήπως τάχα δέν υπάρχουν έξ έπαγγέλματος μοιρολονή- 
τριαι, έτοιμοι νά κλαύσουν οίονδήποτε νεκρόν σπαρακτικώ- 
τερον, σας βεβαιώ, τού συζύγου καί τών κληρονόμων τού 
μακαρίτου ;

'Η πρόοδος ευκολύνει τον βίον. Λιατί νά μή εύκολύνη 
τάχα καί τόν θάνατον ;

Φαντάσθητε αίφνης τόν έξης έμπορικόν διάλογον :
—  Εχετε έπικήδειον δ ι’ υποδηματοποιόν:
—  Δυστυχώς χθές μας έτελείωσαν. Αύριον θά έτοιμάσω- 

μεν. Έάν θέλετε διά ζαχαροπλάστην.
— Ό χι! θά τόν άπαγγείλω εις άνθρωπον, ό όποιος ούτε 

έτρωγε καν ζαχαςωτά ’: τή ζωή του.
—  Τότε ήμπορεϊτε νά οίκονομήσητε τόν μακαρίτην μέ 

κανένα έπιτάφιον διά βυρσοδέψην.
—  Βεβαιότατα ! τά έπαγγέλματα έχουν στενήν συγγένειαν . 

Καί πόσον κοστίζουν ;
—  Κατά τήν ποιότητα. Θέλετε νάήνε πολύ συγκινητικός!

Ά λλά  κινδυνεύομεν, βλέπω, νά λησμονήσωμεν τούς ζών
τας χάριν τών νεκρών, ένώ ή πρόθεσίς μου είνε νά λησμονή
σωμεν τούς νεκρούς μίαν στιγμήν πρός ήσυχίαν τών ζώντων.

* *
¥

ΙΙολλάκις ζητώ νά έξηγήσω διά ποιον λόγον περιάγονται 
θριαμβευτικώς οί νεκροί άνα τάς όδούς τής πόλεως υπό τάς 
ώρυγάς τών παπάδων καί τών ψαλτών, καθ’ ών άτυχώς δέν 
προέβλεψαν ακόμη οί ποινικοί νόμοι.

Καί τήν έξήγησιν τού φρικαλέου αυτού αινίγματος είμί 
ήναγκασμένος νά ζητώ δεκάκις τής ήμέρας, διότι ισάριθμοι 
σχεδόν νεκροπομπαί διέρχονται τήν μίαν ή τήν άλλην οδόν, 
έπί τής διασταυρώσεως τών όποιων φεύ, ούαί, οίμοι, άλλοί- 
μονον καί πάντων συλλήβδην τών σχετλιαστικών επιφωνημά
των τής γραμματικής τού Γενναδίου, κεΐται, βαβαί, τό



*
γραφεΐόν μου, εις ό μένω καθηλωμένος δ ι’ ίλη ; τη: ήμέρχς. 
ξεκαρφονώμ-ενος ενίοτε σπασμωδικώς εί; το ερρινον γρύλ- 
λισμα των οιερχομένων εκάστοτε νεκοούαλτών.

Η ζωή —  σκέπτομαι τότε —  κοστίζει τόσον ακριβά, έν
Αθηναις μαλιστα, είνε τοσον βραχεία ιος εκ τη; βραχύτητο; 

των ηδονών και τόσον εξ αντιθέτου μακρά ώς έκ τής’παοα- 
τάτίω ; των <>υΐΑ<ρορών, ες ών ηύντ,ιιζχι κκτά τά ενίντ,ντχ 
εννέα εκατοστά, ¿ρ$θ. ®%οο» ώστε ¡¿όλις κατορθοι τι; να 
κερδίση, το αδιόραταν εκείνο εν εκατοστόν, τό διαλανθάνον ώ: 
όνειρον η σκιά, τό άφανιζόμενον, ιό; φωτεινή βολίς, στιγ
μιαία δηλ. υποψία φωτός, εις της νυκτός τον άπέρχντον ζό
φον. Καί, αν μοι έπιτρέπητε αίαν ποιητικήν παρομοίωσιν, ή 
,ωη εινε εν. ατελεύτητου άστροφεγγες μ,εσονύκτιον.

 ̂Καί όμως τό εκατοστημόριου εκείνο της ζωής, τό όποιον 
άςί,ει τά υπόλοιπα 99/ιοο *̂ ·” ϊίι κ.ατά τό όποιον πράγματι 
ζήτε, δηλαδή είσθε ή νομίζετε, άδιάφορον, ότι είσθε ευτυ
χής, είτε διότι ανακύπτετε έκ του καμ,άταυ τής εργασία; διά 
νά αναπνευσητε, ειτε διότι σάς ύπεσχέθη εν φίλημ.α ή ερω
μένη σας ή καμμίαν θέσιν δημοσίαν ό κ. Άναγνωστόπουλο:. 
ειτε διότι εκλε'ψατε τά άλατα ή κανέν οίκόπεδον του δημο
σίου, ειτε διότι κατωρθώσατε νά καταπίητε μ.ετά του δικηγό
ρου τά χρήματα του άντιδίκου σας, ε ίτ ε . . .  εϊτε..  . τήν 
στιγμήν, λεγω, εκείνην τήν εύφρόσυνον, ήν αναμένετε μετ’ 
αγωνιώδους έλπίδος, ώς τήν έκκύβευσιν του λαχείου σα; άπό 
του βάθους 100 ,000  αριθμών, τήν στιγμήν εκείνην τήν άνεκ- 
τίμητον, ήν έπληρώσατε τις οιδε μέ πόσα δάκρυα, καί συγ
κινήσεις καί παλμούς προςδοκίας, έ'ρχεται νά σάς τήν αφαί
ρεση απανθρώπως καί μετά τής σκληροτέρας ειρωνείας, ή 
απαισιωτέρα εΐκών, ή είκών του θανάτου διερχομένη πρόύμών.

Αλλ αν οι νεκροί χρεωστοϋσιν εις τούς κληρονόυ.ους των. 
ήθελα νά ήςευρα τί χρεωστώ έγώ εις τούς νεκρούς, τού; 
πχρελαύνοντας προ τής θύρας καί των παραθύρων μου.

Είσθε λ. j . παρά τό πλευοον τής μνηστής σας παραδεδο- 
μένοι εις τά γλυκύτερα όνειρα τής ζωής, ¿πότε αίφνης.. .

—  Αοι οι οι ού ου ου νε ε ε ε ε α α α η η η ! . . . .
Τί είνε ; τί τρε'χει ;
Ά  ! τίποτε' μία κηδεία, καλέ. Κάποιος άπεθχνε και πάνε 

νά τον θάψουν. Ο θάνατος δηλ. διέρχεται ωρυόμενος διά 
κακούργων λαρύγγων ύπο τά παράθυρά σας,διενεργών διαδη- 
λωσιν κατά τής ζωής, ήν τρυφερώτατχ (ονειροπολείτε τήν 
στιγμήν εκείνην.

Καί σάς διακόπτει τήν συνδιάλεξιν, το μειδίαμα, την φαι- 
δρότητα, τήν γοητείαν.

Καί πότε θά έπανέλθγ, ή ωραία εκείνη στιγμή, το εκατο
στόν εκείνο τής ζωής σας, κατά το όποιον υπήρξατε ευτυχής:

* ■*

Είσθε εύχαρις, διότι πρό μικρού συνήψατε επικερδή δεκαε
τή μίσθωσιν, έξ ής προςδοκάτε κανεν μέγαρον ή καμμίαν 
νύμφην πλουσίαν ή τήν προίκα τής θυγατρός σας ή τόν τ ί
τλον τού βουλευτού. Είσθε ευδαίμων, διότι ή φαντασία σάς 
προάγει δέκα έτη εμπρός καί σάς ζωγραφίζει τό μέλλον με 
τά γλυκύτερα χρώματα τής ζωής, ότε αίφνης.. .

—  "Αου ου ου οϊ οι οι ά α α νε να α νε ε ε .. ..
Διέρχεται ό θάνατος πλησίον σας καί σάς διαγκωνίζει διά νά

παρέλθη' οίαπαίσιοι κρωγμοί τών ψαλτών και των παπάδων, 
απαραιτήτων εις πάντα νεκρόν, ώς οί κρώζοντες κόρακες περί 
παν πτώμα, έμπήγνυνται ώς μάχαιραι εί; τήν καρδιαν σας' 
τό βλέμ.μ.α σας πίπτει αυτομάτως έπί τής παγεράς και πε- 
λ,ιδνής μορφής τού νεκρού' σάς καταλαμβάνει σκοτοδίνη 
απελπισίας' όλη ή όνειροπολουμένη ζωή καταρρέει έν τή φαν
τασία σας διά μιας' ρίγος θανάσιμον παγώνει τό χιμα εις 
τάς φλέβας σας καί σάς έρχεται ή ιδέα, αν όχι νά αύτοκτο- 
νήσετε, αλλά νά διαλύσητε τήν μίσθωσιν διότι α θά ζήσετε Ί
άεάγε, διανοεΐσθε κατ’ ιδίαν, δέκα ετη, άφοΰ σήμερον ήμ.ε- 
θα. καί αύριον δεν ήμεθα ! »

Καί σάς παραλύει ολον τό σθένος τής ψυχής, τήν φαιδρό-
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τη τα , τον Iνθουσιασγόν, δ ι’ ου έζήτε πρός ενός δευτερολέ-

* *
„  ,  *
Αλλη σ/.ηνη.
Εχετε πάσχουσαν τήν γητέρα σας η τά γονάκριβο παιδί 

σας, καί ό ιατρός σας είπεν ότι, αν παύση ό πυρετός, ΰπάο- 
χει ελπίς νά ζήση.

Ή  στιγγή  εκείνη δεν πληρόνεται άντί όλου του χρυσίου 
της γης. Εις την ψυχήν σας επικρατεί τό αισθηγ.α τής έλ- 
πίδος. Ή  στοργή σας προσπαθεί ν ’ άποδιώξη τής φαντασίας 
την ιδέαν του θανάτου, ονειρευογ-ένη τον —ροςφιλή ασθενή 
άνοίγοντα τα  έσβεσγένα ό γγατα  εις τό φως τής ζωής καί 
τάς —αρειοός του ροδιζογ.ένας υπό τής υγείας, τής χαράς, τής 
ευτυχίας.

Καί όγως άλλαι γεν βουλαί άνθοώπων, άλλα δέ παπάς 
κελεύει. Την στιγαήν ακριβώς εκείνην έξ άποστάσεως δέκα 
γ ιλ ίω ν ακούονται οϊ συριγγοί των στρηνιώντων νεκροΑαλτών 
καί έκ τού βάθους τής οδού προκύπτει ζοφερά καί πένθιγο: 
ή συνοδεία του θανάτου, καί πληροφορεΐσθε αίφνης ότι ό κη- 
οευόγενος άπέθανεν έκ τής αυτής ίσως νόσου, εξ ής πάσχει 
το παιδί σας, ή υ-ητέρα σας.

Ε ίπατε γοι τώρα, δεν είσθε σείς γάλλον αξιοθρήνητος την 
στιγμήν εκείνην η ο διαποαπευόαενος νεκρός :4 I I I ' 1 -

Έ πάθετε έλαφρόν κρυολόγηαα εκ τού διττού ψύχους τής 
σκηνής και τής πλατείας τού θεάτρου των Ό λυγ.πίων, διότι 
ή κ. Ταβουλάρη είχε τον ήρωϊσγ,όν νά παίξη την Ό φηλίαν 
τού Α γλέτου, σεις δε την αύταπάρνησιν νά την παρακο
λουθήσετε γέχρι τής τρίτης πράξεως. Ό  ιατρός σας έθεώρησε 
καλόν νά σας καρφώση εις τό κρεββάτι διά νά λάβη την εΰ- 
χαρίστησιν νάσάς θεραπεύστι γετά  2 5 — 30 έπισκε'ψεις. Ά πό  
στιγγ.ής εις στιγγην άναγένετε ν ’ άνακτήσητε την υγείαν, 
την όρεζιν. την κίνησιν των ποδών καί τών όδάντων, διά
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νά γεταβήτε καί πάλιν εις τό καφενεϊον του Χαραγή ή 
την λέσχην τού χαρτοπαιγνίου. Ά λ λ ’ αίφνης διέρχεται ό 
θάνατος κάτωθεν τού δωγατίου σας, ή όσγ.ή του νεκρωσίγου 
λιβάνου σάς φέρει σκοτοδίνην καί ή διάτορος ώρυγή τών 
παπάδων σάς φέρει εις τό ούς τήν έξης παραγυθίαν : π ά ν τ α  
μ α τ α ιό τ η ς  τά  α νθρώ π ινα  . . . ο ϊ μ ο ι ! ποΓοη άγώ να  εχε ι ή
ψ νχή  χω ρ ιζομ έ νη  εκ του σώ μ α τος ..............

Καί τήν στιγγήν εκείνην νου.ίζετε ότι θά χωρισθή καί 
ή ’δική σας ψυχή άπό τό σώγα, έρχεται ό ιατρός καί σάς 
ευρίσκει χειρότερα, παρ ’ όσον ήλπ ιζε, καί άν ήσθε ολίγον 
υποχόνδριος,ταξειδεύετε καί σεις τήν επαύριον εις έντάγωσιν 
του υ.ακαρίτου, διότι πολλοί αποθνήσκουν έκ τού .  . .. φόβου 
υ.ή άποθάνωσιν.
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ΙΙαρόγοιαι σκηναί είσίν άφεύκτως άπειροι, ών ου> 
άριθγός. Έ κάστη κηδεία διελαύνουσα γεταδίδει, ώς σφοδρό 
ηλεκτρικόν ρεΰγα, σπασγούς λύπης, στενοχώριας, πένθους, 
Φοίκης, άπογνώσεως καί επιφέρει ψυχολογικόν κατακλυσγον 
εις τήν ψυχήν έκάστου διαβάτου, γέ τον όποιον συναντάται.

Ό  Ζαλ®κωστας περιέκλεισεν εις ενα γ.όνον άγίγητον στί
χον τήν άπαισίαν έντύπωσιν, ήν έγποιεΐ ό διελαύνων θάνατος: 

«Γ ι αύτό  σω πα ίν ο υ ν  τά  βιοΛιά ό τ α ν  νεκρός π ε ρ νά ε ι»  
Ά λ λ ’ άράγε τ ί κερδίζει ό νεκρός ή οι κληρονόυ.οι του θα- 

νόντος διά τής πολυτελούς αυτής πογπής καί τών σπασγω - 
δικών οίγ.ωγών τών νεκροψαλτών ;

Καί ύποτιθεγ.έ/ου ότι ή φιλοδοξία τού γ,ακ.αρίτου ευχα
ριστείται, εΐνε δίκαιον άράγε ή εϋχαρίστησις αυτή ενός νε
κρού νά πληρόνεται γ.έ τήν γελαγχολικήν διέγερσιν χιλίων 
ζώντων, ούς παοαγερίζει διερχογ.ένη έκάστη κηδεία, άπολι- 
θούσα πάντα  διαβάτην υπό τό κράτος γιάς άπαίσιας έντυπώ - 
σεως, τής φρίκης τού θανάτου, δ ι ’ ής πληροί τήν άτγοσφαΐ— 
ραν δθεν διέρχεται ;

Λέν ήξεύρω τ ί θά γε είπωσιν οί γ,ετά φανατισγού ύπο- 
στηοίζοντες τό καθεστώς τών παραδόσεων καί τών έθίγων,



ας ¿κληροδότησαν ήμϊν άλλοι καιροί, άλλαι άνάγκαι, άλλοι 
όοοι κοινωνικής καί έθνικής ύπάρξεως. Φαντάζομαι μάλιστα 
τους κυρίους Δαμαλάν καί Λαμ.πάκην τούς ξεθεώσαντας τούς 
αναγνώστας του «Χρόνου ’Αθηνών» τοΰ Λτώς· ό ε ί Α ί
γ α ν  χαΑυμαύχιον η καμηΑανχιον, τούς φαντάζομαι, λέγω, 
άναμοχλεύοντας τους βυζαντινούς συγγραφείς, άποτινάσσον- 
τας τόν εύρώτα των συναξαρίων των εκκλησιαστικών πατέ
ρων και προσπαθούντας διά παραπομπών καί υποσημειώσεων 
νά πολεμά,σωσι την άσεβή μου ιδέαν, περί του ότι δηλαδή 
άν λείψουν αίκηδεϊαι 1) ¿νεκρός δεν χάνει απολύτως τίποτε,
2) οί κληρονόμοι του έξ εναντίας κερδίζουν κα τ ιτ ί ακόμη.
3) οί δυνάμει τών προςκλητηρίων καί κατά τύπους άκολου- 
θοΰντες την κηδείαν απαλλάσσονται τής ύποχρεώσεως νά 
κλαίουν εκ συνθήκης τόν νεκρόν, καί 4) όλος ό άλλος κόσμος, 
ο οένος καί ο αδιάφορος, αποφεύγει την πένθιμ.ον συνάντησιν, 
ή όποια, σάς ορκίζομαι εις τά κόκκαλα ολων τών άπό κατα
βολής κόσμου ’πεθαμμένων, ούτε έ'σχεν ούτε θά έχη ποτέ τά 
έλάχιστον θέλγητρον.

Εννοώ την πάνδημον κηδείαν εις τάς κώμας καί τά μω
ρία, ένθα τό ευάριθμον τών κατοίκων καθίστησι κοινάς τάς 
θλίψεις καί τάς ευτυχίας, συσφίγγει τούς δεσμούς καί ανα
πτύσσει τό πρός άλλήλους κοινωνικόν αίσθημα. "Οταν λ. μ. 
άποθάνγ ώραια τις άγρότις ή πολιός τις Νέστωρ του χωοίου, 
όλοι ακολουθούν τήν κηδείαν τού νεκρού, διότι όλοι αληθώς 
διαμοιράζονται τήν συμφοράν τής άπορφανιζομένης οικογέ
νειας καί διαθρύπτονται καί κλαίουν αληθώς όλοι. Ή αυτή 
ές αντιθέτου άγαλλίασις καί χαρά ηλεκτρίζει τό χωρίον ολό
κληρον οταν τελήται γάμος, ή άλλη τις ευφρόσυνος οικογε
νειακή εορτή, άποτελούσα αληθές είδύλ.λιον δ ι’ όλας ανεξαι
ρέτως τάς νέας, τούς νέους, τούς πατέρας, τάς μητέρας καί 
τόν λοιπόν μακρόκοσμον τού χωρίου.

Αλλ εδώ,παρακαλώ,όπου ή πυκνή συγκέντρωσις τού πλη- 
θυσμού διασπά καί καθίστησι ξένους πρός άλλήλους καί άδια-
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φόρους τούς ανθρώπους· όπου ψυχορραγείς αίφνης άγνωστος 
εις τό δωμάτιόν σου, ενώ παραπλεύρως ή απέναντι τελείται 
γάμος, χορός, ή άλλη φαιδρά συναναστροφή· έδώ όπου άδη- 
μονεϊς διότι τό ψυχορράγημ.α τού αγνούστου παροίκου σου 
διακόπτει τό άσμα, τους γέλωτας καί τήν μέθην του συμ
ποσίου σου' όπου ό αγών τής ζωής σέ καταβάλλει τόσον, ώςτε 
δεν εχεις ούτε τήν δύναμιν ούτε τήν ευκαιρίαν νά κλαύσης 
τάς ίδικάς σου θλίψεις' εδώ όπου ήμ.πορεΐς ν ’ άποθνήσκηςζών 
καί νά ζής θνήσκων χιλιάκις τής ήμέρας, χωρίς νά λαμ.βάνη 
ό άλλ,ος εϊδησιν, πώς θά σου περισσεύσουν δάκρυα καί παλ- 
μ.οί καί όλολυγμ.οί διά νά κλαύσης τούς ξένους, τους αγνώ
στους νεκρούς, οί όποιοι διέρχονται ΰπό τά παράθυρά σου ή 
σου ανακόπτουν τό βήμ.α εις τον δρόμ,ον ;

·*■ *
¥

Καί ότι ή κοινωνική άδιαφορία πρός τά παθήματα ή τάς 
ευτυχείς περιστάσεις τού ατόμου αυξάνει κατ’ εύθυν λόγον 
πρός τήν αύξησιν τού πληθυσμ.οΰ, προκύπτει έκ τού έζής 
φαινομ.ένου.

Εις τάς ¡¿ικράς πόλεις, τάς κώμας, τά χωρία, τά εύάριθ-
μ.α άγροτικα κέντρα, όπου ό βίος είνε άπλούστερος, φυσι-
κώτερος, ήττον θυελλώδης, περικλείων μ.είζονα θέλγητρα καί 
όλιγωτέρας πικρίας- όπου ή ήθική πάθησις δέν σού άφαιρεΐ 
τό μειδίαμα, τήν πίστιν καί τόν ενθουσιασμόν τής ζωής,
διότι ή κοινωνική ανάγκη δέν είνε τοιαύτη ώςτε νά θέτη εις
διηνεκή άυ.υναν τό άτομ.ον πρός τό κοινωνικόν σύνολον οπου 
ή ζωή άνεπίπλαστος καί ανόθευτος, δροσερά, ώς ή χλόη τών 
βουνών, άποτελεΐ χαριέστατον είδύλλιον τού Θεόκριτου ή θυ
μ/ήρες ασμα τού Χοιστοπούλου' όπου όλα τά συναισθήματα 
τής λύπης καί τής χαράς πηγάζουν έκ διαυγούς πηγής, καί 
δέν επιβάλλονται έκ συνθήκης ύπό τής κοινωνικής λεγομένης ί
λεπτότητος τών πολυανθρώπων πόλεων έκεϊ λοιπόν, εις τά 
γνήσια τέκνα τής φύσεως καί τής χαράς, τά δύο κυρίως 
σπουδαιότερα γεγονότα τού άνθρωπίνου βίου, ό γάμος καί ό 
θάνατος, ήλεκτρίζουσι καί άνακυκώσιν όλον τό χωρίον, ου



συναρπάζουσι τά αισθήματα, ώςεί μιας καί τής αύτής άδια- 
σπάστου οικογένειας. Ό  γάμος έκεϊ εμπνέει εξίσου τό αυτό 
ήθικόν ενδιαφέρον, τήν αυτήν συγκίνησιν καί ψυχικήν διάθρυ- 
ψιν. Ή χαρά δεν ακτινοβολεί μ,όνον εις τό πρόσωπον τής 
νύμφης, άλλ’ αντανακλάται, ώς τό φως επί διαφανούς κρυ
στάλλου, εις όλων των νεανίδων τάς έπιχαιρούσας μορφάς 
Οί νέοι τού χωρίου συνεορτάζουν άπό καρδίας μετά τού όλ
βιου νυμφίου καί τό χωρίον δλον έπιχαίρει καί διαθούπτεται 
καί έπιβοα έν ασμασι, θυμηδία καί άμερίστω αγαλλιάσει.

Ά λ λ ’ έδώ, σάς παρακαλώ, έν Άθήναις, όπου ή μίμησις 
καί ή ΰποχρέωσις αΰζάνει τόν γαμήλιου κύκλον αδιαφορών 
καί οχληρών προςκεκλημένων, τις ή ανάγκη, τις ό λόγος, 
νά εκθέτης τήν ποιητικωτέραν φάσιν τού βίου σου εις τά 
σκώμματα, τά σχόλια, τάς μικρολόγους έρεύνας καί τάς δα- 
κτικάς επικρίσεις ανθρώπων ξένων ώς έπί τό πολύ, γνωστών 
μόνον διά τής άνταλλαγής τών επισκεπτηρίων, οί όποιοι 
άντί νά διαμοιρασθώσι μ.ετά σού τήν άρρητόν σου εύδαιυ.0- 
νίαν, ζητοΰσι νά άνακαλύψωσιν άν ήνε σωστή ή προίξ ή οί 
όδόντες τής νύμφης, ή άν τά έπιπλα καί ή κόμη της είνε 
δανεικά ή ίδικά της, άν ό γαμ.βρός συγκινήται μάλλον έκ 
τών θελγήτρων ή έκ τών μετρητών της, άν ή πενθερά βλε'πη 
λοξώς τήν νύμφην, άν... άν... άν... ;

Καί τί συμβαίνει εις ήμ ας έδώ, τά τέκνα τής μιμήσεως 
καί τής συμφοράς; "Οτι ή δημοσιότης τών οικογενειακών 
αύτών σκηνών, ών είνε ζήτημα άν πρέπει νά μετέχωσι καί 
οί στενότεροι ακόμη φίλοι, μεταβάλλει τήν ιερότητα αύτών 
εις κωμωδίαν πολλάκις καί τίποτε περισσότερον.

Προκειμένου μάλιστα περί τελέσεως γάμου, θεωρώ άναγ- 
καιοτάτην τήν στ έγη?  π ε ρ ιφ έρ ε ια ν , παρά τό μεταρρυθμι- 
στικόν πνεΰμ.α τού κ. Τρικούπη, όςτις έδώ υποθέτω ότι θά 
προτιμήση ταύτην τής μεγάλης.

*  +

·*■

’Αλλά θά μέ εϊπετε ίσως :
—  Μά λοιπόν, τ ί θέλετε νά κάμωμεν τούς νεκρούς μας ;
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νά μ.ή τούς κλαίωμεν συγγενείς τε καί φίλοι : νά μ.ή πωλώ- 
μ.εν ο,τι έχομεν καί ό,τι δεν έ'χομεν-— κατά τήν περίφημου 
τού κ. Δηλιγιάννη ρξτραν — διά νά τούς κηδεύωμεν άξιο- 
πρεπώς ; —

Νά σάς ’πώ.
Δεν εννοώ νά τούς καίετε, κατά τήν άρτι είςαχθεΐσαν αλ

λαχού μέθοδον, διαφυλαττοντες τήν κόνιν των ώς πολύτιυ.ον 
κειμήλιου έντός μικράς χρυσοκολλήτου κάλπης.

Ά λ λ ’ εάν δέν σάς άρέσγ ή άπλουστάτη αύτή μέθοδος, 
συμφέρουσα καί κάθε μακαρίτην καί τούς κληρονόμους του 
καί τον λοιπόν κόσμον, διότι προτιμ.ώτερον τό πΰρ νά φάγη 
τόν νεκρόν παρά οί ειδεχθείς σκώληκες τού τάφου, τότε νά 
περιορίσητε τήν κηδείαν έντός στενού οικογενειακού κύκλου, 
οπού νά έ'χωσιν εΐςοδον οί συγγενείς καί οί αληθείς ολίγοι 
φίλοι, άποκλειομένων τών ξένων έν οίς συγκαταλεκτέον κατά 
πρώτον λόγον τούς κληρονόμους του.

Εΐμ.ί δέ βέβαιος ότι ό νεκρός σας θ’ άνακουφισθή πλειότε- 
ρον, διότι τά ολίγα έκεΐνα δάκρυα, τά όποια θά τόν ράνωσι, 
θά είνε δάκρυα ένδομύχου πόνου καί κατανύξεως, καί όχι 
δάκρυα θεατρικής έπιδείξεως.

Δύο-τρεΐι άμαξαι μέ τό σημείου τού σταυρού έμπρός" εις 
ίερεύς έν σιγή έπιβαλλούση" έν κάλυαμα πένθιμου έπί τού . 
νεκρού- κάμποσα άγνά νεκρολούλουδα, άν θέλετε- ¿λίγα έγ- 
κάρδια δάκρυα, οδύνη βωβή καί άφωνος, καί... τίποτε άλλο.

Τώρα, ο,τι άλλο περισσεύει, εύμεγέθη έξαπτέρυγα, στέ
φανοι μεγάλης περιφερείας, ταινίαι μετάξινοι, έκστρατεία 
παπάδων καί διακόνων, ώρυγμοί ψαλτών, προςκλητήρια, 
μουσική, έπιτάφιοι, ποιήματα, νεκρώσιμα προγράμματα, 
βοή, θόρυβος, φασσαρία καί πάσα ή θεατρική έπίδειξις, όλα 
αύτά νά τά κλη ροδοτήσωυ.εν εις τούς έπισήμους νεκρούς. Τών 
τοιούτων, όπως καί ό βίος, ούτω καί ό θάνατος δέον νά 
ή πλήρης στόμφου, σπατάλης, βοής καί έξωτερικής έπιδεί
ξεως.

’Εκ τής άπλοποιήσεως τών κηδειών συνάγεται τό έξής 
συυ,πε'οασυ.α :
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ΙΙάσα οικογένεια απαλλάσσεται ματαίας καί δυςφορήτου 
δαπάνης.

Εξασφαλίζεται τό άμ.είωτον της μ.ερίδος των κληρονόμων, 
ους δέν αμφιβάλλω ότι έχω ήδη πείσει προς την γνώμην μου.

Άπαλλασσόμεθα των δολοφόνων λαρύγγων των ψαλτών 
καί των παπάδων, οί όποιοι δεν άυ.φιβάλλω ότι θά συνομώ- 
σουν τότε νά μ,ου σπάσουν το κεφάλι.

Ή κωμ.ωδία θά λείψγ καί ή περί τον νεκρόν σιωπηλή ο
δύνη έ'σται αληθής, κατανυκτική καί έπιβάλλουσα.

Οί διά των προςκλητηρίων στρατολογούμενοι, δίκην εφε
δρείας, συγκηδευταί απαλλάσσουν καί απαλλάσσονται αμοι
βαίας ένοχλήσεως, άφοϋ πολλάκις λαμ.βάνοντες τό νεκρώσι- 
μ.ον προσκλητήριον,

—  Ουφ! ξεφωνίζουν αυτομάτως—-σήμερα ’βρέθηκε νά 
’πεθάντ, 6 μακαρίτης, πού μ ’ έχουν καλεσμένο ’σέ γλέντι! 
Ά ει ’ς την οργή !

Ησυχάζει δέ όλος ό άλλος κόσμος, καί πρό πάντων ό 
υποφαινόμενος.

Ά $ήνγσ ι ,  ¡ ι η ν ί  Λνγονστω, 1886 .

Κ ω ν ς τ . Ί>. ^Ικ ο κ ο ς .

«  Τ Α  Μ ΙΚ Ρ Α  Π Α Θ Η Μ Α Τ Α  »

Είαϊιΐν του !ν  Μονάχοι Γεωργίου Ί α * ω ΰ ιίο υ



Π Ο Τ  Κ Ε Ι Τ Α Ι  Η Ε Α Α Α Σ  ;

I.

Έ ν ΠειραιεΓ, τή 20 ’ Ιουλίου 1886.

ΦίΑτατέ μ ο ι ,

Κατοικώ άπό δεκαπέντε ημερών έν Φρεαττοϊ άπολαύων πό
σης τής ήδονής του... μηδέν πράττειν. Ό  πόντος άντικατοπτρί- 
ζων τάς ποικίλας τοΟ ουρανίου κυανού παραλλαγάς καλ κυμάν- 
οεις, καί καθ’ έκάστην δύσιν ύπό τού Ιοστεφούς περίφωτος τού 
'Υμηττού περιστεφόμενος, άπλοϋται προ τών ττοδών μου πλή
ρης κάλλους, δρόσου καί μυστηρίου. Έκεΐ Ινθα πρό τινων μόλις 
μηνών, απέναντι τού θείου έκείνου βράχου, έφ’ ού ύψοΰτο ή πρό- 
μαχοςνάλλοτε Παλλάς, διηυλακούντο τά υγρά κέλευθα υπό τών 
μεγαθηρίων τών πέντε χριστιανικών Δυνάμεων, τώρα αλιευτι
κοί άκατοι κα! κούφοι λιουρνίδες μετ’ έρυθρών καί λευκών Ιστίων 
χαριέντως υπό τό μυρόεν τού ζέφυρου πνεύμα άναλικνιζόμεναι, 
οιαπλέουσιν ώς πολυχροοι κύκνοι καθ’ δλας τάς διευθύνσεις τον 
Σαρωνικόν.

Μακράν τού καύσωνος καί τού κονισάλου τού άστεως καί τών 
πολιτικών συζητήσεων, βοφώ κύπελλον καφέ ερατεινού καί νη
πενθούς καί καπνίζω άμειλίκτως σιγάρον, ούτινος τά κυανόχροα 
νεφύδρια συγχεόμενα έπΐ στιγμήν προς τό γλαυκόν τού κύματος 
μοΙ έποναφέρουσιν εις τήν μνήμην τούς ώραίους στίχους τοΰ κ. 
Ά λεέ . ’Ραγκαβή :

Ή  έκτασις του άχανοϋς 
Αιγαίου έκοιματο, 
κ ’ έβλεπες δύο ουρανους, 
ό εις ήν άνω κυανούς 
γλαυκός ό άλλος κάτω .

ΕΤπον : μακράν τού κονισάλου καί τών πολιτικών συζητήσεων. 
Κονίσαλος καί πολιτική I ιδού τά δύο καί μόνα προϊόντα τού
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£/)poû καί άγονου τής ’Αττικής λεκανοπεδίου, μεταίύ τών όποιων 
μεγίστη υπάρχει όμοιότης. Ό π ω ς ό πρώτος ύπεισδύει έντόε 
ήμών διά τού στόματος, τών βωθώνων, τών ώτων καί δι’ δλων 
έν γένει τών πδρων, ούτω καί ή δευτέρα δίκην κονιορτού υπεισέρ
χεται είς τάε οικίας, είς τάς καλύβας, είς τά ανάκτορα, καί τά 
καφενεία. 'Ω ε έκεΐνος παραβλάπτει σύμπαντα τόν οργανισμόν 
έπιπάσσων τούς πνεύμονας ώς διά κολοσσιαίου ψεκαστήρας, ούτω 
καί αύτη παρακωλύει πάσαν κοινωνικήν καί πνευματικήν κίνησιν 
έν τφ άστει τής Παλλάδος. "Απαντες έν Έλλάδι, άπό του πρω
θυπουργού μέχρι τού χειρώνακτος καί άπό τοϋ πρέσβεως μέχρι 
τού άγροφύλακος, συζητοΰμεν περί πολιτικών καί έπί τού τάπη- 
τος τού πρώτου μέχρι τής άγροτικής τραπέζης τού τελευταίου 
καταστρώννυται ή παγκόσμιος πολιτική κίνησις μετ’ άκαδημαι- 
κής δλως σοβαρότητος. "Απαντες έν τφ προτύπω τούτω βασι
λεία) έσμέν πολιτικοί χωρίς διά τούτο νά ύπάρχη εΤς πολιτικός 
άνήρ (homme d’État). Καί έάν τις ύπάρχη, πνίγεται ούτος έν 

τφ πολιτικφ τούτω όργασμφ, δστις παρουσιάζει πάντα τά συιι- 
πτώματα έπιδημικής νόσου μάλλον ή δράσεως, νόσου, ήτις δύ- 
ναται νά χαρακτηρισθή, ώς π ο λ ι τ ι κ ο μ α ν ί α .  Διατί ή Γερμα
νία έχει τόν μέγιστον πολιτικόν τής Ευρώπης; Διότι τά έννέα 
δέκατα τών Γερμανών, ΐνα μή είπω πάντες, περί πλείονος ποι
ούμενοι τόν ζύθον καί τό χοιρομήριον ή τήν πολιτικήν, άμερι- 
μνώσι διά τάς τύχας τού έθνους αύτών, άς γνωρίζουσιν είς σιδη
ράς εύρισκομένας χεΤρας. Ενταύθα δμως δύναταί τις διά δεκα- 
λέπτου καψέ καί πενταώρου άναγνώσεως έφημερίδων, νά ύψωθή 
μέχρι τών άκροτάτων τού πολιτικού ούρανού σημείων, όπόθεν 
ρίπτει τούς κεραυνούς καί τούς μύδρους τής πειναλέας αυτού 
ευγλωττίας κατά τού άτυχούς έκείνου υπουργού, δστις κατέστη- 
σεν αϋτόν ζωόφυτον τού καφενείου. Έ ά ν ό «Ελληνόπαις» τών 
’Ανατολικών ασμάτων κινεί τήν φρίκην τού Γαλάτου ποιητού, 
διότι έπταετής ων έπί τών έρειπίων τής καλλιοότρυος Χίου 
αντί παντός άλλου παιγνίου ζητεί πυρίτιδας καί σφαίρας, ποΤον 
αίσθημα ήθελε κινήσει αύτφ, τό γε νύν έχον, ό σημερινός πεν
ταετής ελληνόπαις συζητών μετά τών συμπαικτόρων του περί 
Τρικούπη καί Δηλιγιάννη ! Καί δμως ήκουσα πατέρα μέχρι δα

κρύων συγκινούμενον έπί τή εύφυία τού πενταετούς αυτού υιού 
ύβρίζοντος τόν Δηλιγιάννην! ! Έ ν  Έλλάδι ό Τρικούπης καί ό 
Δηλιγιάννης είσίν οί δύο πόλοι περί τούς οποίους περισυστρέφε- 
ται σύμπαν τό ελληνικόν. Είσίν αί δύο παντοκράτειραι θεότητες, 
έκάστη τών όποιων έχει ιδιαίτερον ναόν, ιδιαιτέραν θρησκείαν, 
ιδιαιτέραν λατρείαν καί φεύ ! ιδιαίτερον... μαρτυρολογίου, 
δπερ, κατά τήν στατιστικήν, πληροΰται υπό τών πιστών έκείνων 
τού κόμματος, οϊτινες πίπτουσι θύματα τών έέάχως άνεπτυγμένων 
πολιτικών αύτών αίσθημάτων κατόπιν αίματηρά.ς πολιτικής συζη- 
τήσεως. ’Απορώ δέ λίαν, διατί μέχρι τούδε δέν θεωρείται έν 
Έλλάδι ώς λόγος άποκλείων τόν καταλογισμόν τών άέιοποίνων 
πράίεων καί ή π ο λ ι τ ι κ ο μ α ν ί α .  Κ α ί έπειτα ό Τρικούπης 
άρχεται τής άναμορφωτικής αύτού πολιτικής έκ τών άνω, έλατ- 
τών τόν άριθμόν τών βουλευτών είς εκατόν πεντήκοντα, έν ω 
τά κάτω στρώματα τής κοινωνίας, έό ών άναβλαστάνουσιν ουτοι, 
νοσοδσι τήν φοβεράν ταύτην καί κατ’ έέοχήν ελληνικήν νόσον. 
Δέν βλέπω δέ είς τι θά ώφέλει τήν Ελλάδα καί άν οί βουλη- 
φόροι αυτής ήλσττοΰντο είς τόν ιστορικόν άριθμόν τών τ ρ ι ά 
κ ο ν τ α .  Μή άρα θά έ,έλειπον έκ τού μέσου αύτών ό Θηραμέ- 
νης καί ό Κ ριτία ς;

* I I .

Κ αί πολλών μέν κακών πολλαχώς έγένετο πρόεενος ή νοσηρά 
αύτη παρ’ ήμΐν κατάστασις ή άπαν τό ένδιάθετον σπάργος τής 
έλληνίδος κοινωνίας άπομαραίνουσα καί πάσαν πνευματικήν 
κίνησιν φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν παρακωλύουσα. Ενταύθα 
δμως περί ένός καί μόνου κακού θά μνημονεύσω, κακού, έν λαν- 
θανούση διατελούντος καταστάσει καί ούχ ήττον διά τούτο έπι- 
φόοου διά τήν τλήυονα καί λείψανδρον πατρίδα. Ή  νόσος αϋτη, 
φίλτατέ μοι, είναι ό έκούσιος έκπατρισμός τού ελληνικού πνεύ
ματος, ή μάλλον ή άποδημία τών Ελλήνων, ήτις έσχεν άτυχώς 
ούτως είπεύν, καί άντίκτυπόν τινα, τήν κάθοδον τών Γραικύλων 
Ή  φοβερά αύτη νόσος, συμπτώματα τής όποίας άνευρίσκομεν έκ- 
δηλούμενα εύθύς έ; άρχής μετά τήν πτώσιν τού Βυζαντίου, έν



τή φυγή έκ Κωνσταντινουπόλεως τών μεγάλων έκείνων τού Γ£· 
νους φωστήρων, Λασκάρεως, Γαζή, Χαλκοκονδύλη κλ. έσχάτως 
φαίνεται λαμοάνουσα τοιαύτας ένταύθα διαστάσεις, ώστε ούδα- 
μώς άπορον έάν μετά τινας ένιαυτούς λάβη χαρακτήρα καθαρώς 
μεταναστευτικόν, άπορφανιζομένου ούτω τού πτωχού ήμών έθνους 
τών ¿λίγων έκείνων Ελλήνων, οϊτινες μή δντες αρκετοί, ώστε 
νά παλαίσωσι κατά τού όσημέραι κατακλύζοντος τήν 'Ελλάδα 
Γραικυλισμοΰ καί πνιγόμενοι έν τή περί πολιτικά μόνον τυροα- 
ζούση πεζή και άμούσω ήμών κοινωνία, καταλείπουσι τό πάτριον 
έδαφος διασπειρόμενοι εις τά μεγάλα τής Ευρώπης κέντρα, έν 
οίς πολλοί διά βίου πολλάκις έγκαθίστανται, ού σπανίως τιμών- 
τες τδ ελληνικόν όνομα καί τήν ελληνικήν ευφυΐαν. Εϋρισκάμεθα 
λοιπόν απέναντι καθαρώς στατιστικού γεγονότος, όπερ καί ό 
έσχατος τών 'Ελλήνων έσημείωσε και ύπ' όψει έλαόεν. ’Αρχή 
καί τάσις μεταναστεύσεως έν τή λειψάνδρω Έλλάδι !

Κ α ί ποία μετανάστευσις 1 
* Έ ά ν έν Γερμανία, ’Ιταλία, ’Α γγλία καί τοΐς λοιποΐς Εύρωπαϊ- 

κοΤς κράτεσι τό μεταναστευτικόν ¡όεύμα όσημέραι λαμβάνει τηλι- 
καύτας άπειλητικάς διαστάσεις, ώστε νά προκαλή τήν ένδελεχή 
καί σύντονον μέριμναν τών κυβερνήσεων των ανωτέρω κρατών 
πρός παρακώλυσιν καί έλάττωσιν αύτού, τί πρέπει λοιπόν νά 
είπωμεν διά τήν μικράν Ελλάδα; Έ άν έν Γερμανία έκπατρίζωνται 
δέκα έστιν ότε μυριάδες κατ’ έτος, διώκοντες τύχην απανταχού τής 
’Αμερικής, άλλ’ έκ τών δέκα τούτων μυριάδων, α! πλεϊσται ϊνα 
μή είπω πασαι, έέέρχονται έκ τής κοινωνικής αυτής υποστάθμης. 
Διότι έν ώ εί? τά ανωτέρω μνημονευθέντα κράτη ή μεταναστευ- 
τική τάσις έκδηλούται έν τοΐς κάτω κοινωνικοϊς στρώμασι, ιιόνον, 
φεύ! έν Έλλάδι μόνον, έν τή χώρα ταύτη τών παραδόέων, ή περί 
ής ό λόγος τάσις, άρχεται έκ τών άνω, μεταναστεύόυσι δηλ. ο! 
νέοι έκεΐνοι, οϊτινες καί έν αύτή τή πατρίδι αύτών ήδύ/αντο νά 
οιαπρέψωσιν, άλλ οϊτινες τήν μεγάλην μεταέύ ευρωπαϊκών κοι
νωνιών καί τής ήμετέρας διαφοράν καθορώντες, ρίπτονται ε!ς τό 
πέλαγος αύτών προτιμώντες βίου άφανή μέσω κόσμου μεγάλου 
καί λαμπρού παρά ποιάν τινα εύημερίαν έν κόσμω πεζώ καί 
άμούσω.

■49

Ή  άπομάκρυνσις λ. χ. ενός Σαμάρα διά τήν σπανίζουσαν μου* 
σικής κινήσεως Ελλάδα, δεν πρέπει νά χαρακτηρίζηται ώς μεί- 
ζων απώλεια, ή αί δέκα μυριάδες τών μεταναστών διά τήν Γερ
μανίαν;

"Ω , ποιον αίσθημα έκ χαράς άναμεμιγμένον καί λύπης ήσθάν- 
θην, φίλτατέ μοι, ότε έν ταΐς διαφόροις έφημερίσιν άνέγνων, ότι 
ο νεαρός ουτος Έ λλην καλλιτέχνης δρέπει μακράν· τού πατρίου 
έδάφους δάφνας, χειροκροτήματα καί έκ ρόδινων χειλέων μειδιά
ματα, καταθέλγων καί συναρπάζων έένου λαού τάς καρδίας διά 
τής άρρήτως περιπαθούς καί θεσπεσίας αρμονίας, ήν έκ τού 
φαληρικού έγαλουχήθη κύματος, ότε κατά τάς πλήρεις μαγείας 
θερινός έκείνας εσπέρας, πρό δεκαετίας, έολεπον αύτόν μείρακα 
έτι, βυθίζοντα τό ¡όεμοώδες καί ύγράζον αύτού όμμα πέραν έκεΐ 
είς τόν ορίζοντα καί τείνοντα τό μουσικόν αύτού ους όπως ένω- 
τισθή νέων καί αγνώστων δλως φθόγγων, Sc ή μυροβόλος άνε- 
φθέγγετο τού ζεφύρου αύρα! Θέλει άρά γέ ποτε νοσταλγήσει ό 
νεαρός ουτος μουσουργός τήν φαληρικήν έκείνην άκτήν ήδη ότε 
ή Δόέα οιφρηλατεΐ αύτόν έπί έδάφους έκ δάφνης έστρωμένου καί 
,όοδων : Ή τ ό  ποτε δυνατόν νά άναθάλλη τό μουσικόν αύτού τά
λαντο·/ μέσω τής πεζής καί πολιτικομανούς ήμών κοινωνίας, ένθα 
ή μουσική θεωρείται πολυτέλεια, καί ένθα περί πλείονος ποιούνται 
τήν μουσικήν τών σ α ν τ ο υ ρ ί ω ν  καί α μ α ν έ δ ω ν  ή τάς πε
ριπαθείς τού Βέρδη μελωδίας ;

Ή τ ό  ποτε δυνατόν τό δραματικόν τάλαντον τού Άριστείδου 
Δαμαλά, όστις ήδη άφθονους δρέπει καί άμαράντους δάφνας έν 
τή πρωτευούση τού κόσμου, ήτο δυνατόν νά μορφώση αύτόν είς 
πρώτης τάΕεως καλλιτέχνην έν κοινωνία, έν ή ούδέν άλλο ήδύ- 
νατο νά μελετήση ψυχικόν πάθος ή τό . . . . κομματικόν! Τ ίς  
όμως "Ελλην δέν ήσθάνθη διαφλεγομένας τάς παρειάς αύτοϋ έέ 
έθνικής ύπερηφανίας άκούσας αύτόν καταθέλγοντα καί συγκι- 
νούντα τό άλλως αύστηρόν τών Παρισίων κοινόν έν τή a Παρισινή 
Μυθιστορία » τού Φεγιέ καί « τώ Σιδηρουργώ ο τού Ό ν έ  ; Έ ν  
Έλλάδι όμως ό ηθοποιός είναι συνώνυμον τώ Παρία, τώ θ ε α. 
τ ρ ί ν ω, τώ σ α λ τ ι μ π ά γ κ ω, καί προτιμώμεν, πάσης άλλης 
πνευματικής σπολαύσεως τά Café chantants, ένθα αί Βοημίδες
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υποδύονται τό ιερόν τής Έστιάδος πρόσωπον άφού πρότερον έν 
τή πατρίδι αύτών έπί πολύ διετέλεσαν ίέρειαι έν τω ναώ τής 
Κυθηρείας !

Tic δύναται νά ψέέη τόν Παππαδιαμαντόπουλον, δτι ύπδ 
γαλλικόν γράφει ψευδώνυμον πριν ή έκγαλλισθή ή καρδία του ; 
Δέν είναι άρα ό φοιοόληπτος ουτoc τών Μουσών ύποφήτης 
μία έτι φαεινή άπόδειέις τής μεγάλης έκείνης αίσθητικής αλή
θειας, ήν καί ό Ροίδης ήσπάσθη, δτι δπως άναθάλλη τό ποιη
τικόν τάλαντον, ποιητικής δεΤται άτμοσφαίρας;

Πόσα ήδυνάμην νά σοΙ γράψω περί τών διαπρεπών έλλήνων 
ζωγράφων, Γκίζη καί Ίακωβίδου, οϊτινες έν Γερμανία μορφω- 
θέντες καί άρίστους πίνακας ελληνικής ώς έπΙ τό πολύ ύποθέ- 
σεως οημιουργοϋντες ούτε κάν άναμιμνήσκουσι τοΐς Γερμανοϊς 
δτι, μεθ όλας τάς ανοησίας τού συμπατριώτου αύτών Φαλμε- 
ράϊερ, ούτοι είναι οί γνήσιοι απόγονοι τού ΖεύΕιδος καί τοϋ 
Απελλοϋ ! Ποσάκις βλέπων έργα τών δύο τούτων έλλήνων ώς 
τό «Τάέιμο» καί τόν «Κουρέα τού χωρίου» τού πρώτου, καί 
τόν «Μικρόν άκόρεστον» τά «Παιδικά παθήματα» κλ. τού δευ
τέρου έν τοΐς πλείστοις γερμανικοΤς περιοδικοΤς, ήσθάνθημεν 
ίσχυρώς παλλομένην τήν καρδίαν έκ τής μυστηριώδους έκείνης 
συγκινήσεως, ήν ό έπί μακρόν τήν πατρίδα νοστήσας ήσθάνθη 
μόνον ! Δέν ήτο άρά γε προσφορώτερος ό πάντοτε μειδιών τής 
Αττικής ουρανός, ό τόσον πλούσιος είς γραμμάς, χρώματα καί 
κάλλος, πρός άνάπτυέιν τοϋ γραφικού αύτών ταλάντου ; Ω, 
πολιτική, πολιτική !

Τίς θέλει έπαναφέρει έκ Μιτυλήνης τον διαπρεπή φιλόλογον 
Βερναρδάκην, δστις, δπως λησμονήση τάς πικρίας και τήν άπο- 
γοήτευσιν, τάς οποίας έ£ Αθηνών άπεκόμισε, φυτεύει τώρα έν 
τώ κήπω του γεώμηλα καί ^αφανίδας καί γράψει περί π α ν τ ο ύ 
φ λ α ς ! !  ό ποιητής τής «Μερόπης» καί τής «Μαρίας ΔοΕα- 
πατρή » ;

Καί προτιμώσι νά στερώνται τών άτθίδων νυκτών οί άληθεΐς 
ουτοι "Ελληνες, προτιμώσι νά φέρωσι τήν πατρίδα έν τή καρ- 
δία καί είς τά όνειρα αύτών μάλλον ή νά βλέπωσι τά όνόιιατα

αύτών διασυρόμενα έν τή όσημέραι αναπτυσσόμενη έν Ά θήναις 
λιβελλοσιλλογραφία.

Ό χ ι ! μυριάκις δχι ! δέν ύπάρχει έν Αθήναις ή μυστηριώ* 
δης έκείνη δύναμις, ήτις θέτει είς κίνησιν άπάσας τάς πρω- 
τευούσας τού κόσμου, ή μεγάλη έκείνη έλέις ήτις ένασκεΐται έκ 
τού κέντρου πρός τά απώτατα άκρα ενός έθνους, ή κεντρόμολος 
τέλος δύναμις τού πνεύματος έπί τής ύλης έν δλαις αύτού ταϊς 
έκφράσεσι. Καί δμως ύπάρχουσι πλεΐστοι πιστεύοντες, δτι α! 
Αθήναι είναι μικροί Παρίσιοι !!

Α λ λ ’ έάν αί Αθήναι ήσαν μικροί Παρίσιοι, τότε ο' ΙΕοχοΐ 
"Ελληνες, ό Πανάς, ό Δαμασκηνός, ό γαμβρός τού μεγάλου 
'Ρενάν, 6 Ψυχάρης, ό Σάθας, ό Βικέλας καί τόσοι άλλοι, δέν 
ήδύναντο άρα νά έγκαταλείψωσι τούς μεγάλους Παρισίους, ένθα 
διαπρέπουσι, διά νά έγκαθιδρυθώσιν είς τούς μικρούς, ένθα ήδύ
ναντο νά θεοποιώνται ;

Τί νά είπωμεν περί τών προξενικών έκείνων ύπαλλήλων, οΤ- 
τινες παυόμενοι ύπό φρενοτρόπου κυβερνήσεως, προτιμώσι νά 
άσπασθώσι τό έμπορικόν στάδιον, είς δ άναπτύσσοντες τήν ελ
ληνικήν ιδιοφυίαν διακρίνονται καί άποκαθιστάμενοι έν Τή Εένη 
έκπατρίζονται ;

Δέν θέλω νά άναφέρω κατ' δνομα πολλούς έν Εύρώπη Έ λ
ληνας σπουδαστάς, οϊτινες μετά τό πέρας τών σπουδών των, 
άναλογιζόμενοι δτι μετά τήν Έδέμ τών μεγάλων ευρωπαϊκών 
κέντρων όψείλουσι νά έπανακάμψωσιν είς τήν Κόλασιν τού άτερ- 
πούς καί χαμαιζήλου ήμών βίου, αναγκάζονται νά έγκαταλίπωσιν 
αίωνίως τά πάτρια έδάφη! Έγνώρισα κάλλιστον έν Βερολίνφ 
"Ελληνα, τόν Ίωάννην Μητσοτάκην, δστις σπουδάσας τήν ιατρι
κήν έπί πολλά έτη καί λαοών ύπ’ δψει τούς δρους ύφ’ οΰς αύτη 
έν Έλλάδι έέασκεΐται, προετίμησε νά διαμένη αύτόθι διά τών συγ
γραφών του τά πρός τό ζήν προσποριζόμενος.

III.
Δύναμαι λοιπόν μετά τά ανωτέρω νά σοί απευθύνω τήν έρώ- 

τησι ν : Π ού κ ε Τ τ α ι ή ' Ε λ λ ά ς ;
Πού λοιπόν κεϊται ή Ελλάς, άψ’ ου οί καλλίτεροι, οί εύφυέ-
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στεροι, οί ελληνοπρεπέστεροι τών υΙών της έγκαταλείπουσιν αυ
τήν, χωρίς ούδέ κάν εν δάκρυ τό δμμα των νά ύγράνη ; Που 
λοιπόν είναι ή ώραΐα έκείνη των Φιλικών νύμφη, ήν κοιίτοι δού- 
λην μετά παλμών καί άγίας θέρμης καί μακράν ευρισκόμενοι άνε- 
πόλουν καί έρρέμόαζον, άπό τών απέραντων τής 'Ρωσσίας στεπ- 
πών μέχρι του περικαλλούς Βοσπόρου, καί άπό τών πόλων μέχρι 
τών Πυραμίδων έν μόνον χρυσοΰν όνειρον άνέπλασσον, τήν 
θραϋσιν τών δεσμών της ;

Πού λοιπόν κεΐται ή Ε λλά ς, άφοΰ ευρίσκει τις αυτήν μάλλον 
έν Α γγλία, Γαλλία, Αυστρία, ’Ιταλία, ’Ρωσσία καί ’Αμερική 
μάλλον ή παρά τους πρόποδας τού γηραιού καί ίοστεφάνου 
Υμηττού.

Πού λοιπον κεΐται έκείνη, ήν έψαλλεν ό Βύρων, ό Ούγκώ 
καί ό Μυλλερ, άφοϋ ό μεν Βύρων ήδύνατο νΰν νά τήν εύρη 
μάλλον έν Μαγχεστρία, ό Ούγκώ έν Μασσαλία καί ό Μύλλερ έν 
Τεργέστη;

Πού λοιπόν κεΐται ή Ε λλά ς, άφοϋ οί μικρομεγάλοι έκεϊνοι 
Γ ρ α ι κ υ λ ο ι  έπιστρεφοντες πλήρεις στόμφου καί τύφου ί ί  
Ευρώπης, ένθα μόνον τήν νέαν δλως επιστήμην τής Ρ ε κ λ ά μ α ς  
έσπουδασσν πειρώνται δίκην Σαλμονέων νά κεραυνοόολώσι τούς 
όλίγους Έ λ λ η ν α ς ,  οΐτινες έν τή £ένη τιμώσι τήν 'Ελλάδα; 
Πού κεΐται ή 'Ε λ λά ς;

IV.

Μαντεύω τήν άπάντησίν σου, αγαπητέ μοι, καί διά τούτο δέν 
περιμένω αυτήν, άλλά χαράσσω :

Έ ν Ο ά ί ε  χ.ζϊπ ί·..

1$2

Έρρωσο 

Γ. Κ . Στρατηγης.

Π Ο Τ Α Μ Ο Ι  κ α ι  Θ Α Λ Α Σ Σ Α

. ι ο 3

Μ Υ Θ Ο Σ

ΙΙικρώς ο ί Ποταμοί παρεπονονντο  
χ έβόων ε ν α ν τ ίο ν  τής Θα.Ιάσσης , 
χ’ έχ της βοής δειν&ς συνεχΑονονντο 
α ί  α χ α ν ε ίς  τον σ όμπ αν το ς  ¿ ν τ ύ σ ε ις :

« “Π / Θά.Ιασσα, ς ’ τους κό.ϊπους σον ημείς  
» γ .Ινχείς  χ α ί  δ ια υ γ έ σ τα τ ο ι  χννόμεθα ,
» χα ί α π ’ εκε ίνης , ο ϊμο ι ,  τής σ τ ιγ μ ή ς  
)ΐ π ικρο ί  χα ί άΑμνρο: εύθίχ γ ινόμ εθα  !

).< ” Ω !  Θά.Ιασσα, σ τ ο ιγ ε ϊο ν  φθονερόν,
Φ α ϊ !  όρ ια  δ εν  εχε ι  ή κακ ία  σου . . .
» γο ά ρ ισ τ ο ν  των π ο ταμώ ν  νερον  
ν τ ο  δη,Ιι/τηριάζει ή π ικ ρ ία  σ ο ν !  »

Κ' ή ΘάΑασσ απ εχ ρ ίθ η :  « Ποταμοί μου ,
» άδ ίχω ς  κ α τ ’ ¿μου π α ραπ ο ν ε ΐσ θ ε . . .  
ν Τ ί  π τ α ίω  'γώ ;  μ η ν  ερχεσθε μ α ζ ί  μου  
» α ν  ά . ίμ νρο ί δ εν  θέΛετε νά  ε ίσθεν .

Π α ν α γ ι ώ τ η ς  I .  Φ ε ρ μ π ο ς .



Ο ΕΛΛ11Ν ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΣ
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Σ Κ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ι Α

I Ιολλάκις έλέχθη καί κατά. κόρον έτταναλαμβάνεται ύττό 
των άτταισιοδόςων, μετά τραγικού ύφους άττολοφυρομένων, 
ότι έν Έλλαδι έττικρατει λειψανδρία, λειψανδρία αληθώς 
έν τη ττολιτείχ, έν τη επιστήμη,, έν τή στρατιωτικά,, έν τη 
ττοιήσει, έν τή τέχνη,, εν τοΐς γράμμασιν, έν τη, φιλοσοφία. 
Την σφαίραν της πνευματικής μάλιστα δράσεως τού ό'θνους 
άττο τελεί συ μ τττω μ α τ  ι κ ο ν άθροισμα μετριοτήτων άττοθαυ- 
ααζουσών άλλη λ ας, αδυναμιών άμοιβαίως ύ ττ ο β α σ τ  α ζ ο μ έ - 
νων, αΐτινες άτταντώσιν εις ττάσαν γωνίαν, άνά ττάν βήμ.α, 
έττί τάσαν ¡¿αθμίδα της κοινωνικής και ττολιτικής ιεραρ
χίας. Ά λ λ ’ άρά γε ■— σκέτττομαι τότε — οί μεγάλοι άνδρες 
φύονται είμαρμενως ώς τά. λάχανα καί οί άμανίται, ώςεί 
ήσαν αυτόματον ττροϊόν ώρισμένου τόττου καί χρόνου, ή δε 
εύανδρος άλλοτε γή τής Ελλάδος, έζαντληθεϊσα εις τταρα- 
γωγην ττρονομιούχων φύσεων, μόλις έταρκεί νυν εις μετριό
τητας, ώς εις λιττόσαρκον σίτον άγρός, ου την Ικμάδα τού 
εδάφους έςήντλησε συνεχής ττροηγουμένη [ίλάστησις.

Αληθώς τό φαινόμενου ήθελεν είσθαι άττελττιστικόν, άν 
ύττετίθετο ότι ή έμφάνισις μεγαλοφυών ττροσωττικοτήτων έν 
έκάστω σταδίω τής εθνικής εργασίας έγίγνετο έκ τού αυ
τομάτου. άνεμένομεν δέ να καταττεμφθώσιν ήμιν έί ουρα
νού έςοχοι άνδρες, ώς τό μα να έν τή έρήμω τοΐς λιυ.οκτο- 
νοϋσιν Έβραίοις. Ως τό άνθος, ίνα μη μ.αρανθή άττό τής 
τερώτης έκφύσεως δείται καί τροςφόρου ατμόσφαιρας σύν 
τή καλλιεργία, ούτω καί ή μεγαλοφυία θνήσκει ττρίν ή 
έμφανισθή, όταν ή ττέρις κοινωνική ατμόσφαιρα, ήν άνα- 
τνέει καί δ ι’ ής τρέφεται καί ύτάρχει, την ττερισφίγγτ) 
τνιγηρά καί νοσώδης μέχρι; άσφυςίας καί άτοτνιγμού.

"Οταν δέ άναλογίζωμαι ότι ή σύγχρονος γενεά, ύτό την 
ευνοϊκήν έτίδρασιν τού αυτού ουρανού καί τού αυτού θερ- 
μουργού κλίματος τής Ελλάδος, έν ώ άνέλαμψεν ή μεγα
λοφυία τού Περικλεούς, τού Φειδίου, τού Άριστοτέλους, 
τού Δημοσθενους, τού Αισχύλου, φυτοζωεί στείρα καί ά- 
δρανής^τά δέ άτόδημ,α έν τή άλλοδατή τέκνα αυτής 
τληρούσι τολλάκις θάμβους καί γοητείας τον εύρωτταίκόν 
κόσμον, διαιιονίζοντα την αϊγλην τού ελληνικού ονόματος, 
τότε μέ καταλαμβάνει διττόν αίσθημα οίκτου καί έλττίδος, 
οίκτου διά τό ένεστώς, καί έλττίδος έττί τω μέλλοντι τού 
ελληνικού έθνους.

Μία τών ώραιοτέρων εγγυήσεων τού ελληνικού μέλλον- 
τος ττρόκειται άναντιρρήτως καί τό έττί τών —τερύγων τής 
—αγκοσμίου φήμης φερόμενον άττό τίνος ονομα τού ελληνος 
μουσουργού Σττυρίδωνος Σαμάρα, ού τό μέτωττον, άν ένωρίς 
ήδη ττεριέστεψεν ή δόζα έν μέσω τού ττεττολιτισμένου κό
σμου τής Εύρώττης, —αρ’ ήμ.ϊν ήθελεν άναντιρρήτως κύψει 
ύπο τής οδύνης καί έν άττογοητεύσει θανασίμω. Τις οίδε 
δ’ άν το ονομα τού Σττυρίδωνος Σαμάρα. όττερ άττό τούδε 
τταρέλαβε καί θέλει κληροδοτήσει εις τούς αιώνας ή άθα- 
νασία, δεν ήθελεν είσθαι γνωστόν μόνον ύττό τών έκάστοτε 
εκλογικών ύττοψηφίων καί έκ τών δημοτικών καταλόγων, 
άν ειχε την άτυχίαν ό διαττρεττής ελλην καλλιτέχνης να 
τταραμείνη, καί αυτός φυτόζωον καί έκλογεύς έν τή ιδία 
χώρα. Ευτυχώς όμως καί δ ι’ εαυτόν καί διά τήν 'Ελλάδα, 
εσττευσεν άττό τής ττρώτης ηλικίας νά ττολλαττλασιάση, έν 
εύρυτέρω όρίζοντι καί έττί γονιμωτέρου έδάφους το μουσικον 
αύτού τάλαντου, όττερ άναμφιβόλως ήθελε ταφή άφανές 
ένταύθα, ένθα διαττρέττουσι καί άττοθεούνται μόνον οί άλα- 
ταττοθηκάριοι καί οί τελωνοφύλακες.

* *
♦

Ό Σττυρίδων Σαμάρας έγεννήθη έν Κερκύρα τω 1862. 
Λίαν ττρωίμως, έν τή άτταλή άκόμη ηλικία, έςεδηλώθη ή 
ττρός τήν μουσικήν ίδιάζουσα αύτού κλίσις. Παίς ετι, φεύ-



γων τα  συνήθη πα ίγν ια  τών ομηλίκων, ήςέσκετο είς τήν
άκροασιν μουσικών ασμάτων κα ί συμφωνιών, προτιμών α ντί
άλλου παιδικού αθύρματος τά  πλήκτρα του κλειδοκυμβά-
λου. "Οπου συναυλία,  όπου μέλος κα ί άσμα. όπου ήχος
μουσικής, εκεί έφέρετο έ ; ακατανίκητου έαφύτου ή πα ιδ ική
αυτου ψυχή, παραδ ιό ου.ενη είς ευγενή εαπνευσιν. κα ι υ.ετα- 

■ ‘ « . 1 1 Α · , 1φερομενη σ ια  των κυμάτων της μυσικης εις κοσυ.ον εκστα-
σεως κα ί αλλοφροσύνης. Ψυχολόγος παρατηςητης ήόύνατο
νά. παρακολουθήση επί τής συνκεκινηαενης Φυσιογνωμίας

κ - ■ , 1 ι ,; 1του παιοος τα  χρώματα και την ποικιλλουσαν εκοοασιν 
τών μουσικών τόνων, οσάκις ένωτίζετο αυτούς υ.ετά. ποοςη- 
λώσεως περιέργου ό μικρός μουσόληπτος. Έ π ί τοσοϋτον δε 
ήνοιγε την ψυχήν αύτού κα ί τό ούς εις τήν αρμονίαν τών 
ήχων ώςτε κατώρθου νά. μεταφέρη επί τού κυυ.βαλου, πα ι- 
όιον έτι άπειρον, την ενότητα κα ί την έκφρασιν αύτώ ν, έό 
ά.πλής ά.πομνημονεύσεως. Βραδύτερου, ά.πορφανισθείς τού πα- 
τρός, κα ί ά.ποκαταστά.ς εν Ά θήνα ις έμόρφωσε βαθμηδόν τό 
μουσικόν αίσθημα δ 1α τής αελέτης κα ί τής σπουδής παο’ 
ενκρίτοις μουσικοόιόασκαλοις. Νεαρώτατος έτι 'r-y.~-r.ni

I kr ,  V . '  V , 1το ώραίον ου μ.ονον εν τή μουσική, ά.λλα. κα ί έν τή τέχνη 
και τή ποιήσει. II προνομιούχος ύυχη τού Σαμάρα, μόλις 
όεκαπενταέτους, ανεύρισκε το μυστήριον τού ωραίου είς τά. 
κλασικά, μνημεία τής ά.οχ αιοτητος, διάπ/.αττομενη είς 
τά ς  αρμονίας αύτών. Ούτωσί δε είς τάς άναυ.νήσεις τής 
αρχαίας ελληνικής δόγης κα ί έν α.ύτή τή γη , ένθα ή Μου
σική καί τό όραμα έχουσι τήν ένόοόοτέραν ιστορίαν, ήνέω- 
ςε τον νουν εις τους πρώτους νόσους του ώοαίου έκόραζο- 
μ,ενου διά. τών ήχων.

Ν εώτατος έτ ι, τώ  1877,  έποίησε τό πρώτον αύτού μ.ου- 
σικόν έργον «Scherzo sull’opera Contessa d ’Amal/i» , όπερ 
αφιέρωσε τώ  προςφιλει αύτού δ ιδασκάλω  Ε. Stancapiano, 
εγκαίρως ό ιαγνώ σαντι κα ί ένισχυσαντι την σπάνιάν μου
σικήν εύφυίαν τού παιδός. Τό αύτό έτος συνέθετο «Séré
nade pour piano», ήν αφιέρωσε κα ί προςήνεγκε τή  Α. Μ. 
τή Βασιλίσση. Τό επόμενον έτος έφιλοτεχνησε περιπαθές
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τεμαχιον «pensée mélancolique» έπί τώ  θανάτω  καί είς 
μνήμην τού πολυκν,κύστου Βούοβαχη. Έ κ τών πρώτων 
τούτων δοκιμίων κατεφαίνετο ή έςιδιασμένη εύφυία τού 
νεαρού καλλιτέχνου έφελκύουσα τόν θαυμασμόν τών δ ιδα 
σκάλων κα ί προοιωνιζόμενη ένόοιον τό μέλλον αύτού. Τω 
1879 συνέθετο έν «terzetto», μ.έϊναν αδημοσίευτου, τό 
βαλς «la jeunesse», πρός όέ κα ί μεγά/.ην τινά. συμφωνίαν 
δ ι’ ορχήστραν, ήν διηυθυνεν ό ’ίδιος έν τω  χειμερινω θεά- 
τρω ’Αθηνών, κατά. τήν δημοσία γενου.ένην έκτέλεσιν αύ- 
τής. Τω 1880.  έκτός ωραίου τινός βαλς «carnaval de 
1 8 8 0 » ,  άφιερωθέντος τω  κ. Φραόασίλη κα ί όημοσιευθέν- 
τος είτα  έν Νεαπολει ,  έποίησε διαφόρους Romances. 
Ά λ λ ’ έτ ι μάλλον διετοανώθη ή π;ός τήν μουσικήν α π α 
ράμιλλος κλίσ ις κα ί όεςιότης αύτού είς δύο έ'ονα. «Sona
ta per violino e piano» καί «Ave Maria.» τά. όποια 
έκτελ.εσθεντα βραόυτεοον έν ΓΙαρισίοις ένίσχυσαν τά. βήμα
τα  αύτού είς εύρυτερον καλλιτεχνικόν στάδιον. ΙΙρό τής 
είς Παρισίους μ.εταβάσεώς του έμε/.οποίησεν, έν συνεργασία 
μετά τού διδασκάλου του Σ ταγκαπιάνου, τετράπρακτου [με
λόδραμα ύπό τόν τ ίτλον «Olao» *·:αοέν έπί τουτω ύποI ι l i t
τού κ. Α, Φραβασίλη.

Είς ΙΙαρισίους μ.ετευη τω  1882, ένθα τή γεννα ία  προστα
σία τού Marquis de Saint-Hilaire έξηκολουθησε κ α ίδ ιε -  
πέρανε τάς σπουδής έν τω  ’Ωδείω υπό τόν διάσημου μου
σουργόν Delibes. "Αμα τή αύτόθι εμφανίσει αύτού ό νεα
ρός Σαμάρας έγένετ ο γνωστός παρά. τή λεπτό τέρα κοινωνία 
τής εύρωπαϊκής ταύτη ς μητροπόλεως. Ό Marquis de 
Saint-Hilaire εύθύς έσπευσε νά. παρουσίαση τόν προςφιλή 
προστατευόμενον τή Société Académique des enfants 
d Apollon, όπου πρώτον δείγμα τής έςόχου μουσικής δει- 
νοτητος, έςετέά.εσεν, έν μέσω τών έπευφηυ.ιών τού ά.παι- 
τητικωτεοου έπί μουσική λεπ τό τη τ ι ακροατηρίου, τα
ανωτέρω τεμ άχ ια , τήν Sonata καί τήν Ave Maria, συν-
> ' 1 · " > ουευομενος υπο του ίσιου μαρκησιου ο ια τετραχοροου,

άδοντοο δέ τήν Prière τού γνωστού έλλην oc όίυφώνου1 „ 4 ι



Κρητικού. Τοσαυτη δ’ ύπήρξε v ή επιτυχία των έ'ρνων τού
των ώςτε ο νέηλυς μουσουργός έξελέγη ευθύς καί όμοφώ- 
νως μέλος τής Société, άριθμούσης το 147ον ήδη έτος 
από τής ίδρύσεώς της καί τούς διχσημοτέρους έρχσι- 
τεχνχς τής μουσικής μεταξύ των εταίρων αυτής. Τω 1883  
εν ΓΙαρισΊοες έςεπόνησε τέσσαρα περιπαθή τεμάγια Mor
ceaux Orientaux καί τινας romances « Le spadassin » 
άτινχ ήγόρασεν 6 εκδότης Ricordi αντί αδρού τιμήματος. 
Έν των τεμαχίων τούτων έξετελέσθη ύπό τάς ζωηρής 
άνευφημίας επίλεκτου παρισινού κόσμου έν τή αιθούση 
τής Société τή 3η Μαΐου ίδιου έτους. Κατά τήν αυτήν 
περίπου εποχήν, εικοσαετής ακόμη, ό Σαμ.άρας έδοκίμ.αζε 
τήν μ,ελοποιητικήν αυτού ευχέρειαν ασχολούμενος περί τήν 
σύνθεσιν τού πρώτου τρίπρακτου μελοδράματος Medj¿, 
οπερ περάνας έμελλε να έκχωρήση δια συμβολαίου καί 
αντί μεγάλης αμοιβής τω Ricordi, άλλ’ όπερ ειτα άπέ- 
συρε, διότι ό εκδότης ούτος, συνέπεια προηγουμένων ανα
πόδραστων υποχρεώσεων πρός τρίτους, ήθελ,ε βραδύνει τήν 
επί τής σκηνής άναβίβασιν τού μελοδράματος τούτου, 
όπερ ήδη μεταφραζόμενου ύπό τού κ. F. Fontana παρα- 
σταθήσεται επίσης έν ’Ιταλία. Τω 1885 έν τω Grand 
Concert du Trocadéro, ένθα εψαλ,εν ή διάσημος Χίλ.- 
σων, έξετελέσθη νεώτερον αύτού έ'ργον «Chitarrata» ύπό 
δέκα κιθαρωδών, δέκα μκνδολίνων καί ολοκλήρου τής 
ορχήστρας. Μετά την έκτίλεσιν αύτού ό Gounod έγεοθείς 
ήσπάσθη δημοσία το μ.έτωπον καί συνέχαρη ζωηρότατα 
θλιβων τήν χεΤρα τού Σαμ.άρα.

★ *

Ά λ λ ’ ο,τι ίδιως έκορύφωσε τήν περί τού έλληνος μ.ελο- 
ποιού έ'ςοχον φήμην ύπήρξε τό τελευταίου αύτού μελό
δραμα « Flora Mirabilis, » ού ή καταπληκτική έπι- 
τυχια αποβαίνει ανώτερα οΐαςδήποτε περιγραφής. Τό καλ
λιτεχνικόν περιοδικόν τού Μιλάνου «11 Theatro illus
trate » άποφαινεται ότι πρέπει τις ν’ άναδράαη εις τήν

ώραίαν έκείνην έποχήν, καθ’ ήν οί Γόμεθ, οι Μαρκέται 
καί οί Πογκιέλλαι έλάμβανον παρά τού κοινού τού Μι
λάνου τό βάπτισμα τής τέχνης, διά ν’ άνευρη όμοίαν έπι- 
τυχίαν πρός έκείνην, ήν έδρέψατο ό νεαρός Σαμάρας άπό τής 
σκηνής τού θεάτρου Garcano τήν εσπέραν τής 16 παρελ
θόντος ’Ιουλίου, κατακηλήσας οίονεί διά νέων αγνώστων 
ήχων καί αρμονιών τό έξαλλον ές ένθουσιασμού ακροα
τήριου, καλέ σαν έκκαιδεκάκις έπί τής σκηνής τον περιώ- 
νυμον έκτοτε καταστάντα μουσουργόν . Η εσπέρα εκείνη 
ύπήρξε δι’ αυτόν έκτακτος καί εξαιρετικός θρίαμβος, ώς 
άπεφήνατο ή «Καρτερία» των Μεδιολάνων. Ο Α ίώ ϊ  
(Secolo) έ'γραφεν ότι ό Σαμάρας, γεννηθείς ύπό τάς μύρ- 
τους καί τάς λευ.ονέας των κήπων τού Ά'λκινόου, δια τού 
« Flora Mirabilis » διετράνωσεν ότι κέκτηται πάντα τα  
προςόντα μεσημβρινού καλλιτέχνου προωρισμένου εις ένδο
ξον μέλλον. 'Ομόφωνος δέ ό τύπος τού Μιλάνου άνεγνώ- 
ρισε τήν μουσικήν μεγαλ.οφυίαν τού έλληνος αριστοτέχνου, 
όςτις από τής έσπέρας εκείνης κατέστη αντικείμενου θαυ
μασμού καί λεπτών περί τέχνης συζητήσεων παρά. τή 
μουσικωτέρα κοινωνία τής ’Ιταλίας. Ούδείς άμ.φισβητει αυ- 
τώ τά. προσόντα τού βαθέος μουσουργού καί τά. έτι σπα- 
νιώτερα τού άρίστου μ.ελοδραμ.ατογράφου, δώρα αληθώς 
πολύτιμοι άλλα καί τόσω σπανίως συνδυαζόμονα οΰτωσί 
ά.εμονικώ: έν ένί καί τω αύτω προσώπω.

* *
*

Ό Σαμ.άρας μέλλ,ει ν’ άνακαλύψη νέους ορίζοντας, νέα 
χρώματα, νέας έκφράσεις αισθήματος καί ιδέας έν τή ά.πε- 
ράντω σφαίρκ τής μουσικής. Έν ταϊς ώραιχις αυτού συν- 
θέσεσιν έπικρατεϊ τό πο.Ιυφωηχόν στοιχείο*·, γνώρισμα τής 
νεωτέρας σχολής, ής εΐμαρται νά. καταστή όσονούπω το 
κύρος καί ή ά. δ ι α ο ι λ ον: ί κ η τ  ο ς προςωπικότης. Έπωφελού- 
μ.ενος τής μοναδικής εις το κλειδοκυμ.βαλον εύχερείας, ένε- 
βάθυνεν εις τήν μ.ελέτην πάντων τών ά,ριστουργημ.άτων 
τού νέου υ.ελοδραμχτικ.ού θεάτρου, τών θαυμ.ασιωτέρων
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προϊόντων της γαλλικής, της ιταλικής, της γερμανικής καί 
της ρωσσικης Μούσης, οΰτω όέ μετεβίβασεν έν τ·/ί μουσι
κή αύτοϋ τας μελωιϊικας μάριτας της πατρικός του Βελ- 
λίνη, τον λαμττεόν οργανικόν χρωμ.ατισμόν τοϋ Berlioz, 
τας λεττοτάτας αρμονία: καί την μουσικήν λογικήν τοϋ 
Βετχόβεν, την άρρενωηότητα τοϋ ύφους τοϋ Rubinstein, 
συγκεραννύων φυσικώτατα το αίσθημα των μέν ηοό: την 
ττραγμ.ατικήν έκφρασιν των ilf.

Δεν άττόκειται [Οεβαίως έμοί να αναλύσου τας ύψίστας 
ταύτας άρετάς τοϋ ελληνος αριστοτέχνου, εν ή άλλως τε 
i —'jjr, άττας σχεόόν ο καλλιτεχνικός καί θεατρικός τύποο 
της Ευρώ—ης βρίθει τερισηουΑάστων τεεί αύτοϋ τεχνο- 
κρισιών, όμόοώνος Α* ό Μουσικός κόσμ.ος αναγνωρίζει έν τω

/ > <“ **· · * - ^ jττροςοίττίο αυτου εΐο/ον πρωτοτυπίαν, μεγαλοφυα ατομι
κότητα, μέλλουσαν να σαγήνευσή τον κόσμον καί να κατα- 
λάβη έττιφανη θέσιν εν τη, ιστορία τοϋ νέου μελοόρααατικοϋ 
θεάτρου. Άτάκτως ερρίφ&ησαν αί ολίγαι ώ ίε γραν.μ.αί, 
όπως γνωρισθη τοϊς άναγνώσταις τοϋ ήμ,ετέρου 'Ημερολο
γίου ό έζοχος έ’λλην μουσουργός.

Την ανατολήν τοϋ νέου τούτου της τέχνης άστερος χαι
ρετίζομε ν καί ήμεϊς οί "Ελληνες μ.ετ’ ανεκλάλητου άγαλ.- 
λιάσεως, σεμ.νυνόμ.ενοι ότι των άμ.αράντων ο αγνών, άς 
υρέπει άνά ττάν [οημ.α έν μέσω τοϋ θαμβούς καί της γοη
τείας ην καταλείπει ώς φωτεινόν μετέωρον εις τα όμματα 
τόσου ττετολιτισμένου κόσμου, των Ααφνών τούτων Μετέ
χει καί ή φύσασα καί έκΟρέψασα αυτόν ’Ελλάς!

Έν Άθηναις, (ΐηνί Αύγουστω 1886.

Κ ω κ . Φ .  Σ κ ο κ ο ε



ΟΙ ΑΔΙΑΦ Ο ΡΟ Ι

Βχθεΐχν μοί ένεποίησεν έντύπωσιν το ύπό τον τίτλον οί 
«Αδιάφοροι» δραμάτιον του ίσπανοΰ Ερρίκου Γασπάρ. 'Ο 
συνταγματάρχης Εύπράτης αποπέμπει έκ του οίκου τής α
δελφής του, έν πληθούση έσπερίδι, δλην τήν αγέλην τών ύπό 
μ.έλαν ένδυμα ή πολυτελείς έσθήτας αχρείων όντων, αρσενικών 
καί θηλυκών διότι θέλει να έκβάλη, λέγει, τάς σεσηπυίας 
οπώρας πριν ή σήψις προσβάλη καί τάς υγιείς, διότι δεν εν
νοεί εις κανένα να έπιτοέψη τήν είσοδον εις τήν οικίαν εκεί
νην , αν μη πρότερον τω παρουσιάσγ τό διαβατηρίου του ε
πιθεωρημένου ύπό τής κοινής γνώμης.

’Αληθώς Εΰπρατών στερείται ή ήμετέρα κοινωνία, καί 
δια τούτο εύρίσκεται έν ή καταστάσει εύρίσκεται' στερείται αν
θρώπων έχόντων τό θάρρος να ονομάζωσι τά πράγματα διά 
τού ονόυ.ατός των, έχόντων τήν τόλμην ν αποσπώσιν άπο 
τού στήθους καί ρίπτωσιν εις τόν βόρβορον τό κίβδηλου πα- 
ράσημον, έχόντων τήν γενναιότητα νά δοκιμάζωσιν έπί λυ
δίας λίθου τόν χρυσόν τού πλουσίου μή είνε ζυμωμένος με 
αίσχος, μή είνε ramassé καί όχι amassé, κατά τήν εύφυά 
διάκρισιν τών Γάλλων, άνθρώπων έχόντων τον ηρωισμόν νά 
ταξινομώσι κατ’ αξίαν τήν κοινωνίαν.

Τό κοινωνικόν ήμών νόσημα είνε ή αδιαφορία. : άνανδρος 
τις ανοχή προσώπων καί πραγμάτων. 77 «έ μ L ia  ! ψι
θυρίζει έκαστος, εγώ θά διορθώσω το ρωμαίϊχο ; καί άμερι- 
μνούμεν περί πάντων ώς νά μάς έτάγισαν λωτόν έλησμονή- 
σαμεν τά καθ’ ήμας αυτούς' άπωλέσαμεν σχεδόν τήν δύνα- 
μιν τού έκτιμάν τό καλόν καί τό κακόν ώς ήρειπωμένον ές ά- 
κολασίας γεροντικόν σώμα άπόλλυσι τήν γεύσιν ή άρετή καί 
ή κακία όμοιάζουσι δι’ ήμας πρός τά δίδυμα έκεϊνα νήπια

Κ Ω Ν . φ .  ΣΚΟ ΚΟ Υ Η Μ Ε ΡΟ Λ Ο ΓΙΩ Ν  I I



των οποίων οί γονείς συνέχεον τα ονόματα- διά τοϋτο έντι
μοι άλλως άνθρωποι —  δέν πρόκειται περί των μη έντιμων, 
οϊτινες προ ούδενός άποδειλιώσι—  διασκελίζουσιν άνευ τη; 
ελάχιστης του συνειδότος τύψεω; μ.εθ’ υπερηφάνειας μά
λιστα, την φλοιάν του μεγαλοπρεπούς μεγάρου διαβόητου 
τινός Μεσαλίνας έχούσης πλείονας έραστάς η όδόντας, με
γάρου, οπερ ώ; νήσο; Δήλος, άνέθορεν άπό τίνος βυθοΰ μυ
στηριώδους- διά τοϋτο θλίβομ-εν οί πολλοί φιλοφρονώ; τήν 
χεϊρα του αισχροκερδούς τραπεζίτου, ην βύδ’ οί κύνες θά 
έροοκάνιζον, άν ερρίπτετο εις αύτοϋς, άδυνατοϋντες νά ΰ- 
ποστώσι το μόλυσμά της- διά τούτο νομίζομεν ότι το στίγμα 
εξαλείφεται άπό των μετώπων άπλούστατα καί ευχερέστατα 
ώς γράμματα κιμωλίας άπό του μαυροπίνακος, διά σπόγγου- 
διά τοϋτο διά νά κατορθώση τις νάείσέλθη εις πλείστας παρ’ 
ήμΐν αίθουσας πρέπει προηγουμένως ν ’ άφήση έξω της θύρας 
τήν αιδώ ώς ό οθωμανός τά υποδήματά του, όπως είσέλ- 
θη εις τότζαμίον- διά τοϋτο καί ό δημόσιο; υπάλληλος ζητεί 
νά τώ χάμω σι ρ ά χ ι ν  όπως άναβή, είξεύρων ότι ή άζία κατά τά 
έννέα δέκατα δεν ωφελεί. Άρχαϊό; τις υπάλληλος, ακέραιο; 
καί φιλόπονος έζήτει ποτέ θέσιν παρά τίνος γέροντας ΰπουρ- 
γοΰ περιωνύμου επί γυναικολατρεία.

— Σάς φέρω συστάσεις μιας κυρίας, είπεν άφελώς μειδιών 
ό υπάλληλος.

—  Κυρίας! ποίας ; είπεν άνασκιρτήσας ό γέρων υπουργός, 
οΰ οί οφθαλμοί έξήστραψαν έξ επιθυμίας.

—  Τής κυρίας. .. Υπηρεσίας! ήστείσθη ό υπάλληλος.
— Ουφ ! γραϊα καί νωδό; κυρία ! είπε μορφάζον τό γερόν

τιαν καί τω έστρεψε τά νώτα.
Δυστυχή υπάλληλε, διατί δεν εϋρισκες νεαράν τινα προ- 

στάτιδα, έχουσαν όλους τούς όδόντας της — όχι βεβαίως ό
πως δάκνη, κάθε άλλο !—  Λιατί, άν πράγματι έφρόντιζες περί 
τοϋ άρτου τών τέκνων σου, δεν έμιμεϊσο εύφυα τινα συνάδελ
φόν σου, όστις γνωρίζων τάν χαρακτήρα τοϋ πρό δεκάδων 
τινών έτών ύπουρνοϋ τής παιδείας ’*** έμίσθωσε περικαλ
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λές γύναεον καί παρουσίασεν αυτό ώς σύζυγόν του καί ούτω 
διά θυσίας . . · δεκαδράχμων τινών μόνον επέτυχε τήν πο- 
θουμένην θέσιν ; 'Ώ! ήγνόεΐς. ταλαίπωρε, τούς διέποντας τήν 
κοινωνίαν ήμ.ών όρους καί έξέπνευσες. είμ.αι βέβαιος, οίκτρώς 
επί ψιάθου.. .

*
* *

"Οτε είδαν ότι μετά τήν ετυμηγορίαν τών ενόρκων έν τή 
δίκη Κράουφορδ τό άγγλικον κοινόν έθεώρησε πολιτικώς νε
κρόν τόν σίρ Κάρολον Δίλκε καί αυτός δέ 6 διαπρεπής πολι- 
τευτής τής Σελσέας κοινωνικόν θάνατον έθεώρησε τήν έπί μοι
χεία καταδίκην του καί έξεπατρίσθη, Ιγκαταλιπών τό ένδοξον 
αϋτοϋ στάδιον, άνελογίσθην τί θά συνέβαινεν άν ο Δίλκε ήτο 
έλλην καί ή άπόφασις έξεδίδετο ένταϋθα- τήν επαύριον τής 
καταδίκης θά περνήρχετο άταράχως τάς πλατείας καί τάς 
λεωφόρους, έπιδεικτικως παρακολουθούμενος υπό τών φίλων 
αΰτοϋ, οϊτινες θά ήμφισβήτουν τήν τιμήν του παραπορεύε- 
σθαι δεξιά καί αριστερά παρ’ αύτω- (τοιοΰτότι εΐδον μετά τήν 
δίκην διαφθορέως τινός) οΰδεμ.ία αίθουσα θά έκλειε τήν θύραν 
της εις τόν στιγμ.ατίαν οϋδεμία χειρ θά έπαυε τεινομένη 
πρός αυτόν- καί όταν άπετείνετο πρό; τού; εκλογείς του, ού- 
τοι προθύμως θά έστελλον αύτόν καί πάλιν εις τό κοινοβού- 
λιον. £3 ! είνε τόσον μακρόθυμοι καί άνεξίκακοι οί Ελληνες 
εκλογείς !

'Η τοιαύτη πρός τά ήθη αδιαφορία ήμ.ών εκτείνεται έκ 
τών άνω πρός τά κάτω. ΙΊρό τινων έτών έν Αυστρία κόμης 
τις ώδήγησεν εις τόν ανακτορικόν χορόν τήν σύζυγόν του, ή- 
τις δέν ήτο, φαίνεται, καθώς πρέπει.' ό αυλάρχης είπεν εις 
αυτήν ν ’ άποσυρθή διότι δέν ήτο έκ τών έχουσών τό δικαίωμα 
νά είσέρχωνται εις τήν Αυλήν. Ό  κόμη; ήναγκάσθη νά λά
βα] τήν σύζυγόν του καί άπέλθη. Καί παρ’ ήμ.ϊν άλλοτε 
έπεκράτει ποιά τις αύστηρότης- ή βασίλισσα ’Αμαλία δεν έ- 
δέχετο εις τ ’ ανάκτορα τάς έπί σκανδάλοις πεφημισμ.ένας καλ- 
λονάς, ιδιαίτατα δε τήν σύζυγον εύρυμ.αθοϋς τίνος καί σεβα
σμίου καθηνητοϋ. όν μόνον προσεκάλει καί έξετίμα λίαν.
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Τις έκ του καλού μένου χα.ίον χόυμον αποκλείεται, σήμερον 
των ανακτόρων ενεκα έπιμέμπτου διαγωγής ; ΰπάρχουσιδέ- 
σποιναι ών τούς έρωτας ού μόνον αί θαλαμηπόλοι, άλλα καί 
οί άμαξηλάται γνωρίζουσιν, είσερχόμεναι ύψαύχενες, θρα- 
σειαι έξ άναισχυντίας πανταχοΰ όθεν έ'δει νά έκδιώκων- 
ται ώς εναγείς.

Είπον ότι ή άνοχή εκτείνεται έκ των άνω προς τά κάτω" 
τούτο δεν εΐνε λίαν ακριβές· έν τοΐς κάτω στρώμ,ασιν ή 
προς τιμήν άδιαφορία είνε πολλω ήττω ν τις δεν ενθυμείται 
τον έν αυτή τή άστυνομία πυροβολησαντα την άπιστήσασαν 
σύζυγόν του ξενοδόχον; ίσως έλησμόνησαν οί πολλοί την χαρα- 
κτηριστικωτάτην δίκην κρητός τίνος έμπήξαντος επτάκις υ.ά- 
χαιραν εις τά στήθη τής εγγάμου άδελφής του έχούσης ερα
στήν, δίκην, έν ή μάρτυρες τής ύπερασπίσεως παρέστησαν οί επι
σημότατοι των οπλαρχηγών τής ηρωικής νήσου- παρά τω λαω 
τής Ελλάδος καί τή μεσαίοι ε'τι τάξει τό αίσθημα τής οικο
γενειακής τιμής είνε σφόδρα άνεπτυγμένον- δεν άξιώ ότι πά- 
σαι αί συζυγικαί αυτών έστίαι είνε άμίαντοι, ούδ’ άρνοΰμαι 
ότι πολλαι των έκ των νήσων του Αιγαίου κορών μεταβάλ
λονται άνευ παρεμβάσεως τού ίερέως άπό θεραπαινίδων εις 
παραμάνας, άλλ’ ή διαφθορά έν τοΐς κατωτέροις κοινωνικοΐς 
στρώμασι κρύπτεται ώς έπάρατος, δεν έπιδείκνυται άγέ- 
ρωχος. ’Αλλά συμβαίνει τούτο άράγε καί έν τή άνωτέρα τά
ξει, τή άριστοκρατία ;

*

Ή άριστοκρατία ! "Ενεκα του χαρακτήρας του Έλληνος,έν 
τω αϊματι αυτού έ'χοντος τό αίσθημα τής ίσότητος, άριστο
κρατία δέν δύναται νά ΰπάρξη ώς όρθώς παρετήρει καί ό 
Άμπού έν τή «Συγχρόνω Έ λλάδι» ήκατάργησις λοιπόν των 
τίτλων τής εΰγενείας είνε κατ’ έξοχήν σύμφωνος πρός τόν ελ
ληνικόν χαρακτήρα- οί Έλληνες κόμητας μόνον Δεκάστρους 
άνεχόμεθα καί πρίγκηπας Άθερινοπούλους. "Οθεν ή παρ’ 
ήμΐν άριστοκρατία δέν είνε τάξις τις προνομιούχος αιώνων 
[όίων άριθμοΰσα, καί άπο γενεάς εις γενεάν μεταδιδούσα με

τά τών μεσαιωνικών πύργων άπεράντους γαιών έκτασεις, 
ίδιαζούσας οικογενειακής παραδόσεις, ΰψηλοφροσύνην καί 
αβρότητα τρόπων- άλλά κοάμά τι ετερογενές οικογενειών 
άγωνιστών ούχί πάντοτε έκ τών διαπρεπών, φαναριωτών καί 
άνθρώπων διά του πλούτου ή τής πολιτικής άναδειχθέντων 
καί όλιγίστων πράγματι ευπατριδών. Πλεΐστα περιτριγυρί- 
ζουσι την γραφίδα ήμών ονόματα άνδρών, οϊτινες άπό τής 
εύτελεστάτης κοινωνικής τάξεως, άπό γραφέων ειρηνοδικείων 
έν τή έσχατια επαρχείου τινός, άπό υπαλλήλων παντοπω
λείου άνήλθον εις την ύψίστην τάξιν. Ή τοιαύτη ανύψωσις τού 
λαού άναπόφευκτος έν κοινωνία δημοκρατική οϊα ήήμετέρα, 
π αρέχει ήμΐν τό δικαίωμα νά ύπενθυμίζωμεν εις τούς άριστο- 
κράτας μας ότι τό γενεαλογικόν αυτών δένδρον είνε νεοθα- 
λές καί ότι οί κλάδοι αυτού δέν πρέπει νά σείωνται άλαζονι- 
κώς εις την πνοήν πάσης έπιδείξεως, άλλά νά ώσιν έστραμ- 
μένοι πρός την ρίζαν των, πρός τό κοινόν έδαφος έξ ού άνε- 
φύησαν.

Καί όμως οί άριστοκράται ήμών είσι τέλεον κεχωρισμένοι 
τού όλου έθνους- λαλοΰσι γαλλικά, καί μεταξύ των ετι, καί 
έν τή όδφ- παραδίδοντες δέ τά τέκνα αυτών έξ απαλών ονύ
χων εις χεΐρας ξένων παιδαγωγών διεφθαρμένων καί άμ-αθών 
καθιστώσιν αυτά παν άλλο ή έλληνας, ουδ ή μετέπειτα δε 
έκπαίδευσις αυτών σκοπόν έ'χει την ελληνοπρεπή αύτών δια- 
μόρφωσιν. 'Η άληθής άριστοκρατία έ'πρεπε νά ή καί ή μάλι
στα άνεπτυγμένη, καί ή μάλιστα φιλόπατρις μερίς τού έθνους. 
Έν ΙΙολωνία ότε οί εύπατρίδαι προσκαλούνται εις έπισήμους 
τελετάς ύπό τών 'Ρώσσων, —  εινε δ ’ έκεΐ άληθής καί άρχαία 
άριστοκρατία—  ούδείς άνήρ, ούδεμία γυνή μεταβαίνει- ή 
συαπεοιφορά αυτών είνε υπερήφανος διαμαρτύρησις κατά τών 
σφετεριστών τής ήρωϊκής χώρας των- τά τρίχαπτα δέν καλύ- 
πτουσιν έκ.εΐ άρνησιπάτριδας καρδίας- έν αυτή τή Κρήτη ε’τι, 
κατά τόν αποκλεισμόν τών ελληνικών παραλίων ή σύζυγος 
προξένου τίνος Δυνάμεως μ-ετασχούσης τού άποκλεισμού έτέ- 
λεσε χορόν καλέσασα καί τάς έξεχούσας έκεΐ έλληνικάς οίκο-



γενείας" πάσαι δέ ανεξαιρέτως έπέστρεψαν τα προσκλητήρια, 
ατομικήν θεωρήσασαι τήν κατά του έθνους προσβολήν· ιδού 
πώς φέρονται οί άληθεϊς εύπατρίδαι !. . .  Ά λ λ ’ ενταύθα τί 
συνέβη ; άμα ώς άφίκετο ό πρεσβευτής της ’Ιταλίας, ό 
πασίγνωστος έπί μισελληνισμέ, ό χα.Ιός κόσμοι: ήμιλλήθη 
τις φίλικώτερον νά τον δεξιωθή" ούδείς ήλγησε διά το έπί τής 
παρειάς τής Ελλάδος κατενεχθέν ράπισμα- 6 θεός νά με 
συγχωρήση, άλλ’ έχω τήν υπόνοιαν ότι έν συνδιαλέξεσί τισι 
δεν θά έλειψαν ούδέ οί καγχασμοί κατά τής δυστήνου πατρί
δας μας !..

Έν τω καταστρεπτικωτάτω δέ σεισμω τί έπραξαν ; εκ
του βάθους τής καρδίας αύτών άνέθορεν όρμή τις συμπάθειας ;
Τινες έξ αύτών είχον προσενέγκει άλλοτε πλείονα ΰπέρ τών
θυμάτων τής Καζαμίτσιολας ότε δεν έπρόκειτο περί αρωγής
λιμωττοντων καί αστέγων αδελφών ήμών άλλά περί ’Ιταλών
περί ών έμερίμνα ήδη τό εκατομμύρια άριθμούν έθνος αύτών"
άλλά τότε τό πράγμα έλάμ-βανεν έπισημότερον χαρακτήρα,
ή έπίδειξις καθίστατο εύρωπαϊκή, ή φιλανθρωπία έλάμβανε
διεθνή χαρακτήρα. Καί εκτός τούτου χάριν τών ξένων τί δεν
πράττουσιν οί άριστοκράται ήυ.ών.

*
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’Αληθώς ή ξενολατρεία των δεν έχει όρια" κοινότατοι γραμ- 
ματιδεΐς πρεσβειών καθίστανται οί ήρωες τών αιθουσών αύ
τών έν πάσι πρωταγωνιστοϋν'τες. Είνε εύρωπαΐοι, είνε δι- 
πλωμάται, ούδεμία θυσία είνε ίκανή ϋπερ αύτών, ούδεμία!

’Ώ ! όσοι κήδονται τής τιμής τού ελληνικού ονόματος, 
όσοι φαντάζονται είσέτι αγνήν τήν χώραν ταύτην, έν ή οί 
άροτριώντες έξάγουσιν είσέτι έκ τού εδάφους όστά ύπέρ 
πίστεως καί πατρίδος άποθανόντων, άς ακούσωσι τον εξής 
βραχύν διάλογον δύο διπλωμ.ατίσκων, ον ε’γγυώμεθα ώς αλη
θή, καί άς καλύψωσι διά τών δύο παλαμών τό πρόσωπόν 
των ές αισχύνης, καί άς κλαύσωσιν ολίγον τήν τύχην τής 
Ελλάδος.

— Τί μανία αύταί αί Γραικίδες ! έχουν τόν διάβολον
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μέσα των ... νομίζεις ότι μεγαλόνουν μ.όνον καί μ.όνον με 
τόν σκοπόν νά έ'λθη κανείς ξένος καί πέσουν εις τήν αγκά
λην του.

— Ά μή  έκείνη ή γραία φοράδα ... πώς σού φαίνεται ; 
ήρχισε τούς έ'ρωτάς της έπί τού "Οθωνος καί θαρρώ ότι θά 
τούς παρατείνγ)μέχρι τής βασιλείας τού Κωνσταντίνου· είνε 
έν είδος διπλωματικής βίβλου ...

— ’Από μ.εμ,βράνην βέβαια ...
— Ά λ λ ά  ή νεούπανδρος έκείνη, ή οίστρηλατουμένη, ή 

χρεμετίζουσα έξ επιθυμίας ιδρύει βωμούς έρωτος όπου τύ
χη, εις τόν σιδηρόδρομον, εις τ ’ άμ.άξι ...

Καί έξακολουθεΐ ή ονοματολογία· καί άπαριθμ.ούσι τά ο
νόματα έλληνίδων καί διασύρεται τό ελληνικόν όνομα έν 
μ.έσω καγχασμών !..

*
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Ά λλά  θά μ.οί εί'πν) τις ’ίσως : Λεν πταίουν όσον φαίνον
τα ι. έχει καί ό πλούτος τάς πειρασμούς του όπως καί ή 
πτωχεία- όταν αί χεΐρες μ.ένωσιν ακίνητοι, ή κεφαλή έργά- 
ζεται, καί ή φαντασία, ή τρεΛ-Ιη roü σ.τιηοϋ, τρέχει τυχο
διωκτικούς έπάνω κάτω... ή αργία είνε μεγάλη διαφθορεύς. 
Καί τις αναγκάζει τούςάρίστοκράτας ήμών νά ώσιν άργοί ; 
Ά ν  έ'χωσιν άρκούντα πλούτον ώστε νά μή έργάζωνται διό
λου, τούθ’ όπερ είνε σπανιώτατον παρ’ ήμ-ϊν, δ ιατί δεν μι- 
αούνται τήν κατ’ έξοχήν αριστοκρατίαν, τήν αγγλικήν ;

Οί άγγλοι έννοούσιν ότι noblesse oblige- είσί δέ γενναι
όδωρο t, προσφέροντες πολλά, ασχολούμενοι εις φιλανθρω
πικά έ'ργα, προϊστάμενοι παντός έθνωφελούς εγχειρήματος. 
Μεριμνώσι περί τής έκπαιδεύσεως, ίδρύουσι βραβεία, υποτρο
φίας· ταύτα δέ πράττουσιν ού μόνον οί πάμπλουτοι, άλλά καί 
οί μετρίαν έ'χοντες περιουσίαν πολλ.ούς τών άγγλων άριστο-

-  -  ~ '  /~ν
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νός, θά αεταβή εις τό καπηλειον όπου τόν αναμένει φώς



θερρ.ότης, διασκέιδασις- οι κγγλοι εύπατρίδαι όπως σώσωσι 
τον λαόν της πνευυ.ατοποσίας ίδρυσαν καταστήματα έν 
οίς υπάρχει ή θερυ.ότης και το φως, άλλ’ άντί του οινο
πνεύματος τό άβλαβες τέίον οΐ άγγλοι άριστοκράται δια- 
τηρούσι πολύτομους βιβλιοθήκας ανοικτάς εις τον λαόν 
τας Κυριακάς. Η προς τον λαον μέριμνα τινών προβαίνει 
έτι περαιτέρω- ό δουξ τού Μα11)0ΙΌΐψΙΐ έχει άναπεπτα- 
¡αενον τον ηγεμονικόν αύτοϋ κήπον εις τούς πτωχούς χωρι
κούς. Τούτο καλείται αριστοκρατία καί όχι ό πιθηκισμός 
παντός όθνείου, ή άπάρνησις παντός ιερού καί όσιου, ή 
όιαφθορά ψυχών τε καί σωμάτων !

*
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Δεν λέγου.εν, πολλού γε καί δει, ότι πάσα ή άνωτερα 

κοινωνική τάξις εΐνε έκλυτος τά ηθη. Ύπάρχουσιν έν αύ- 
τνί πολλαί ένάρετοι ψυχαί καί φιλοπατρίες καρδίαι, άλλα 
τό [λέγα, τό άσύγγνωστον αύτών έλάττωμα εινε ή άνοχη·ού- 
τοι είνε οι κατ’ έξοχων αδιάφοροι, οϊτινες δέν έ'χουσι την γεν
ναιότητα να έκδηλώσωσι την άγανάκτησιν των κατά της 
εκλύσεως, δέν έ'χουσι τον ηρωισμόν νά κλείσωσι την θύραν 
των εις τον αισχροκερδή, εις την συγκαταβατικήν σύζυ
γον, εις τόν ανεκτικόν σύζυγον, εις πάντα σύροντα εις τον 
βόρβορον τόν χαρακτήρα του.

’Ίσως άπατώχ.εθα, ίσως οί έντιμοι είνε πολλω πλείονες 
έν τη άνωτερα τάξει παρ’ όσον φανταζόρ.εθα· τόσω τό καλ- 
λίτερον- άλλ’ ας διόσωσι προς άλληλους τάς χείράς των, ά; 
συνασπισθώσιν, ας έγείρωσι διά των σωμάτων αύτών πρό- 
χωυ.α κατά της πληυ.ρ.υρούσης διαφθοράς.

”Ας στιγρ,ατισθγ ή κακοήθεια όπως συσπειρωθη έν τινι 
γωνία έκ τού φοβερού άλγους- ας καυτηριασθη τό άλγούν 
καί δυσώδες [/.έλος όπως ¡/.η προσβληθη ύπό γαγγραίνης τό 
ολον- άς άρχισα, ή έξέλεγξις τού λογαριασμού έκάστου καί 
τότε οί άαφίβολοι, οί έπιρρεπείς εις την διαφθοράν βλέπον- 
τες τά ψευδή της κοινωνίας είδωλα κρημνιζόι/,ενα τών υπο

βάθρων των, βλέποντες τούς ψευδείς έντίρ.ους ριπτορ.ένους 
ώς σκύβαλα έξω τών θυρών, θά φοβηθώσι ¡/.η καί έπί της 
κεφαλής αύτών έπισκηψη ή άυ.είλικτος καί δίκαια τιμωρία. 
Ώς υπάρχει ποινική δικαιοσύνη άςύπάρχγι καί ήθικη δικαιο
σύνη, έκδιδούσα καί αύτη τάς άποφάσει: της φοβεράς 
έν άνάγκη.

Πότε θά παραστη καί έν ήμΐν ό Εύποάτης τού δράρ.α- 
τ ο ς ό ν  άνεφέραυ.εν έν άρχη τού άρθρου ήυ.ών, και θά ειπη 
διά φωνής σθεναράς προς άλλους περί αύτόν ¡/.εγαλόφρονας 
τάς γενναίας ταύτας λέςεις :

— ’Ιδού ή φάλαγξ¡/.ας σχηματίζεται- θαρρείτε, φαλαγ- 
γϊται ! Έκκαθαρίσωρ,εν την οδόν- πορευθώυ.εν όπου ή τι- 
ρ.η ρ.άς καλεί!

Άθήνησι, Σεπτεαβρίω, 1^86

Α ρ . Κ ο υ γ τ ι δ η ζ



Α Δ Υ Ν Α Μ Ι Α

Το κάθε ολόχαρο πλάσρα του κόσμου,
Μ’ όλη τη νεότη του, τήν έρρ,ορφιά- 
’Μπορώ δλοζώντανο να φέριυ έρπρός ¡/.ου, 
’Στον νοϋ. ’ς τα ¡/.άτια ρου ’σαν ζωγραφιά.

Μα σέν’, ’Αγάπα, ¡/.ου, όσο άν θελήσω,
Του κάκου κι’ άοικα γάνιο καιρό·
Την έρρορφάδα σου νά παραστήσω,
Δέν ε'χιο δύναρι, δέν ήρπορώ.

Τί κρίμα ! ή ροΐρά μας ή ώργισμένη 
Κατάραν άδικη ¡/.άς εχει ’π η !
"Ο,τι ’ςτά  στήθη μας ’σαν άστρο μένει, 
’Στον νοϋ νά σζύνεται ’σαν αστραπή.

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Δ ρ ο ς ι ν η ς

Α Ν  Ο Κ Ε Τ Ο Η Ε Ν

"Αν ήναι ό Έρως βασιληάς του κόσμου 
Την κόμη σου έχει στέμμα τή χρυσή,
Γι’ αυτό όταν διαβαίνης άπ’ εμπρός μου, 
άστράφτεις από δόζα περισσή.
"Αν ήναι ό Έρως βασιληάς τοϋ κόσμου

Βασίλισσα του είσαι Συ.

θεός άν ήν’ ό "Ερως, γαλανή μου,
Τά μάτια σου έχει πάρει για ουρανό*
1 1 αυτο η ¡/.ατια σου την πικοη ,ωη ¡/.ου
Σαν όνειρο ) ουσόνει γαλανό.
θεός άν ήν’ ό Έροις, γαλανή μου,

Είσ’ αγγελούδι του αγνό.

Μ’ άν ήναι βασιληάς στα καταχθόνια,
Τό στήθος σου έχει "Αδη το σκληρό.
Γι’ αυτό μέσ’ τήν καρδιά ρου νοιώθιυ αιώνια 
’Σάν άπό γίλιους δαίμονες χορό.
Μ’ άν ήναι βασιληάς στα καταχθόνια,

"Αχ ! Σατανά του σέ θινρώ.

Γεωρ. Κ. Σ τ ρ λ τ η γ η ς



Π ΑΙΔ ΑΓΩ ΓΙΚ Ο Ν  ΖΗΤΗΜΑ

Quis p roficit in  Jitteris 
et deficit in m oribus, 
p lu s deficit quam p ro ficit.
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• Αιατι  i) ηθιχ'η π ρ ο α γ ω γ ή  o vx  α ε ί  σ υ μ β α δ ί ζ ε ι  t r j  δ ι α ν ο η τ ι κ ή . ·

Ο έν Κωνσταντινουπόλει Ε λ λ η ν ι κ ό ς  Φ ιλ ο λ ο γ ικ ό ς  
Σ ύ λ λ ο γ ο ς  μεταξύ πολλών καί καλών θεμάτων, τά όποϊα προέ- 
βαλε προς συζήτησιν εις το ύπό φθόνον και κακεντρεχείας ματαιω- 
θεν ε π ισ τ η μ ο ν ικ ό ν  συνέδριου, όπερ εμελλε να συνέλθη έν 
Κωνσταντινουπόλει έπ'ι τη ευκαιρία της εικοσιπενταετηρίδος αύτού. 
είναι και το άνω τιθέμενον σύντομον μεν πολλής δε μελέτης άςιον 
θέμα.

Οι ήμέτεροι πρόγονοι ύψιστον σκοπόν τής του ανθρώπου αγω
γής καί ενεργεί ας εθετον το «καλόν κάγαθόν γενεσθα;,» δ;’ ού 
έντονωτέρα μεν ροπή έδίδετο τή ηθική προαγωγή, δεν παρημε- 
λεΤτο όμως καί ή διανοητική άνάπτυξις, διότι αύτη κυρίως στη
ρίζει καί ενισχύει τήν ηθικήν μόρφωσιν του ανθρώπου, είναι ή ηθική 
τ ε λ ε ιό τ η ς  αύτού, ή α ρ ε τή . Λιό καί πλεΐστοι των περί τήν 
παιδαγωγικήν άσχολουμένων καί παιδαγωγικός πραγματείας συγ- 
γραφόντων δια μακρών έξαίρουσι τήν ηθικήν μόροωσιν των παίόων 
ώς τον κύριον σκοπόν τής αγωγής, «ή άξια του ανθρώπου εκτιματα: 
ούχί ες ών έχει (πλούτου, δόςης, τιμών), ά λλ ’ ές ών βούλεται καί 
πράττει.»

Καί όμως ιστορική αλήθεια είναι ότι ώς έπί τό πολύ ή μεν 
διανοητική προαγωγή μάλλον ευδοκιμεί, ή δε ηθική χωλαίνει καί 
ΰστερεΤ. Ή  δυσαναλογία αύτη όλιγωτέρα μεν ήτο κατά τούς λαμ
προύς τής άρχαιότητος χρόνους παρ’ "Ελλησι καί Ρωμαίοις, πολύ 
δε μεγαλειτέρα φαίνεται κατά τούς νεωτέρους χρόνους διότι παρ’ 
έκείνοις ή ηθική άγωγή ένισχύετο καί ύπεστηρίζετο καί ύπό Α ρ 
χών τούτο τό υψηλόν καθήκον έχουσών, τήν έποπτείαν δηλονότι 
τών ηθών καί δή ού μόνον τών άνηλίκων άλλά καί τών ενηλίκων

άνδρών καί γυναικών, ένώ αί νεώτεραι πολιτεία: πολύ μάλλον
χειραοετήσασαι τό άτομον όλιγώτερον αληθώς καί άσθενέστερον 
φροντίζουσι περί τής ηθικής διαγωγής, προτιμώσαι νά φέρονται 
μάλλον ώς τιμωροί ή ώς προνοητικοί φύλακες.

Φαινομένου δε τοσοΰτον κοινού άνάγκη νά ύπόκειται αίτια 
τις μόνιμος καί ισχυρά. Καί ο! μεν άμεσοί υπεύθυνοι τής τών παί- 
δων άγωγής δεν διστάζουσιν ενίοτε ν’ άποδίδωσ: τήν αιτίαν τού 
κακού εις τούς παιδευομένους, παραδεχθεντες μετά τίνος υπερβο
λής φύσεις μ ο χ θ η ρ ά ςκ α ί άποφηνάμενοι ότι «φύσιν μοχθηράν 
μεταβαλεΤν ού ράδιον.» Ά λ λ ’ ή παιδαγωγική μικράν θά είχε τήν 
άςίαν ώς επιστήμη καί ώς τέχνη, εάν μόνον τάς άγαθάς φύσεις ή- 
δύνατο νά παιδαγωγήση. Ή μεΐς φρονούμεν ότι ή αιτία τού φαινο
μένου πρέπει ν’ άναζητηθή όχι εν τοΤς παιδευομένοις άλλ* έν τοϊς 
παιδεύουσ: τοΤς τε άμέσοις καί έμμέσοις.

Εσχάτως ετι πρό τινων μηνών γάλλος πολιτευτής φιλόσοφος, 
ό κ. Φερρύ, άν μή μάς άπατά ή μνήμη, άγορεύων εν τινι μεσημ
βρινή πόλει τής Γαλλίας έςεφώνει τά πολλής προσοχής ταύτα 
λόγια. «Είμαι, είπεν ό σοφός Γαλάτης, αρκετά ευχαριστημένος εκ 
τών είσαχθεισών έν τοΐς σχολείοις διδακτικών μεθόδων' δεν είμαι 
όμως έπίσης ευχαριστημένος έκ τής ηθικής τών παίδων άγωγής.» 
Έ λεγε δηλ. προκόπτουσι μεν οι νέοι τής Γαλλίας εις τά γράμ
ματα άλλ’ ούχί ές ίσου καί εις τήν ηθικήν μόρφωσιν. Ή  παρατή- 
ρησις δυστυχώς είναι αληθής έκτεινομένη καί πολύ πέραν τών 
ορίων τής γαλλικής δημοκρατίας.

Αιτία τής άνισότητος ταύτης μεταξύ διανοητικής καί ηθικής 
προαγωγής είναι κατά τήν γνώμην ήμών τό ότι εύχερέστερον μεν 
έκμανθάνονται καί έφαρμόζονται ύπό τών διδασκάλων τά διάφορα 
μέσα, δι’ ών καλλιεργείται ή διανοητική προαγωγή' εργον όμως 
δυσχερές, απαιτούν μείζονα πρακτικήν σοφίαν καί πρό πάντων φι
λόστοργου άγάπην καί προς τούς παΐδας καί προς τήν κοινωνίαν 
καί προς τό έπάγγελμα, είναι ή ηθική τών παίδων μόρφωσις. Ούχί 
λοιπόν φυσική τις τών παίδων ροπή προς τό κακόν, τουλάχιστον 
τόσον συχνή, άλλ ’ άγνοια τής άνθρωπίνης φύσεως καί ειδικώτερον 
τής παιδικής καί τις όκνος καί αμέλεια ή άψικορία είναι ή αι
τία, δι’ ήν ή ήθική προαγωγή ού συμβαδίζει τή διανοητική.

Συντελεί δε εις τούτο ούχ ήκιστα καί ή κοινωνία, ήτις λέγει 
μεν ότι τά μάλιστα έκτιμά τήν ήθικήν μόρφωσιν πράγματι όμως, 
ώς συμβαίνει έν ταΐς έξετάσεσι. χειροκροτεί καί βραβεύει τήν δια-



νοητικήν προαγωγήν. Βραβεία άρετής γνήσιέ δεν πρόκεινται. Τοΰτο 
δε καλώ ; γινώσκοντες και οι διδάσκαλο: πολύ περισσοτέραν προ
σοχήν δίδουσιν ε ί; το να καταστήσωσι τού; μικρούς μαθητάς των 
Φ ιλοσόφους εκπλήττοντας το άκροατήριον διά των γνώσεων 
των (!) ή νά άναδείξωσιν αυτούς κ α λ  ο ύ ς κ ά γ  α θ ο ύ ς. 'Ομολο- 
γούμενον δε είναι οτι αί γνώσεις αύταί καθ’ εαυτάς δεν Ιχουσιν ηθι
κήν άξίαν καί οτι σπουδαϊον μεν είναι τό τί γινώσκει ό άνθρωπο; 
πολύ σπουδαιότερου όμως είναι τό τι πράττει.

"Ινα συμβαδίζη λοιπόν ή ηθική μόρφωσι; τή διανοητική ανα
πτύξει, ανάγκη είναι πρώτον μεν οι γονεΤ; καί ή κοινωνία νά δει- 
κνύωσι μεΐζον ενδιαφέρον εις τήν ήθικήν τών τέκνων αύτών μόρ— 
φωσιν' δεύτερον δε έν τή εκλογή τών διδασκάλων νά λαμβάνηται 
ούχ ήκιστα ύπ’ οψιν ή ήθική αύτών μόρφωσι;. ’Άριστοι διδάσκαλοι 
πρέπει να θεωρώντα: ούχί μόνον οί έπιτυχώς τήν έξέτασιν εί; τα 
μαθήματα ύποστάντες άλλα καί οί έπιδειξάμ.ενοι ήθος προσήκον 
παιδαγωγικού διδασκάλω καί ικανότητα εις τό διαπλάττειν τό ήθος 
τών παιδων.

Ενταύθα δε έπιτραπήτω ήμΤν νά προσθέσωμ.εν οτι πολύ τε
λειότερο·/ παρασκευασμένοι θά έξέρχωνται τών διδασκαλείων οί έν 
αύτοΤς παιδευόμενοι, έαν συνοικούντες έν αύτοΤς, ώς γίνεται έν 
Γερμανία, ανατρέφωνται αύτοί ούτοι ύπό τών συνοικούντων καί 
συνδιαιτωμένων καθηγητών, καί άν άσκώνται καί δοκιμάζωνται ού 
μόνον εις τήν μέθοδον τής διδασκαλία; άλλά καί εί; τού; τρόπους 
τή; ήθική; άγωγή; τών μικρών παιδων. Άνάλογον δέ τι μέτρον 
άνάγκη να ληφθή καί διά τού; έκ τοΰ Πανεπιστημίου έξερχομέ- 
νου; ελληνοδιδασκάλου; καί καθηγητάς' διότι τερατώδέ; τι συμ
βαίνει παρ’ ήμΤν, οίτινε; προσέχομεν μεν άπό τινο; χρόνου εί; 
τήν δημοτικήν παίδευσιν, νομίζομεν δε οτι οΰδεμιά; παιδαγωγικής 
προπαρασκευής χρήζουσιν ο: διδάσκαλοι τή ; μέση; εκπαιδεύσεως.

Ούδαμώς δε πρέπει νά θαυμάζωμεν, έάν βλέπωμεν οτι ή ήθική 
προαγωγή ούκ άεί συμβαδίζει τή διανοητική. Καί εί; τά τελειότε
ρο·/ ώργανισμένα σχολεία έάν είσέλθωμεν, θά ίδωμεν ότι πάσα ή 
δραστηριότης καί εύφυία τών διοασκόντιον στρέφεται κυρίω; εί; τό 
διδάσκει·/. Καί είναι μεν άληθέ; ότι καλή διδασκαλία μέγα έπιδρα 
ε ί; τήν ήθικήν ¡υ,όρφωσιν τών παιδων' άλλ ’ ή έπίδρασις μόνη; αύ- 
τής είναι άνίκανο; νά παραγάγη τό ποθούμενον άποτέλεσμα. Λιά 
τοΰτο, έάν τά πολλά μαθήματα είναι αίτια ή πρόφασι; τοΰ ν’ άμε- 
λή ο διδάσκαλο; τό εργον τή ; ήθική; μορφώσεω;, βεβαίως πολύ

προτιμότερον είναι νά έλατωθώσι ταΰτα ινα ύπάρχη ικανό; προ;
ήθικήν παιδαγώγησιν χρόνο;.

Έ ν τελεί προσθέτομεν ότι ο: άνθρωποι έκεΐνα τά προσόντα 
φροντίζουσ: μάλλον ν’ άποκτώσι, δι’ ών βλέπουσιν οτι δύνανται εύ- 
χερέστερον νά προαχθώσιν έν τή κοινωνία, δυστυχώς δε έν αύτοΤς 
δεν είναι τό μάλλον άπαραίτητον ή ά ρ ε τ ή  κατά τούς νυν χρόνους.

Καί ήμεΤς μεν έγράψαμεν τά ολίγα ταΰτα ύπό τήν εποψιν τής 
έν τώ σχολείω άνισότητος μεταξύ ηθικής καί διανοητικής προαγω
γής, ένώ τό ζήτημα είναι πολύ γενικώτερον' επράξαμεν όμως τοΰτο 
διότι τό σχολεΤον παρασκευάζει διά τήν κοινωνίαν, καί τά πλεονε
κτήματα ή ελαττώματα αύτοΰ συνεχίζονται έν τώ κοινωνικού βίω.

Έν Άβήναις χατα Αύγουστον 1886.
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Ε Ι Σ  Τ Ο  Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α

Τ  ή ς  Κ υ ρ ί α ς  Σ τ .  Κ  * * *

Τού βραχιολιού ή λάμψ’ ή άκριβή 
Τού φαρφουρένιου ανθογυαλιού ή ασπράδα 
Κ ’ ή χάρι ποϋ σκορπίζει το κλουβί 
Θαμπώνουν κάθε ’μάτι ’ς την αράδα.

Μά μόνον όταν είνε συνοδ^ά 
'Ενός χεριού γεμάτου τρυφεράδα,
Ενός άνθοϋ ποϋ εΤν’ όλος ευωδιά,
Κ ’ ένός μικρού πουλοιοΰ πού γλυκοψάλλει, 
"Εχουν ψυχή κ’ έγγίζουν ’ς τήν καρδιά.

Κ ι ’ άπ’ τό βραχιόλι λάμψι πειό μεγάλη,
Κ [ ’ άπ’ τό κλουβί έχει χάρι πειό πολλή.
Καί πειό καμαρωμένο άπ’ τάνθογυάλι 
ΕΤνε τό φύλλο τού χαρτιού πού κλεΐ,

Γλυκόλαλο, άπαλό καί μυρωμένο,
Μαζί λουλούδι, χέρι καί πουλί,
Έ ν α  τραγούδι άπ’ τήν καρδιά βγαλμένο.

Κ ωςτης ΓΙαλαμ .·

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ!

ΟΙ Ε Ρ Ω Τ Ε Σ  Ε Ν  Σ Μ Τ Ρ Ν Η ι

’Εάν έπρόκειτο, ώς δ ζωγράφος, νά σύρω μεν τάς πρώτας χον
δρός γραμμάς, έφ’ ών θάέκτυλιχθή βραδύτερον καί θ’ άποτυπωθή 
έν λεπτομερεία καί ποικίλμασιν ή ϊλη είκών, ή κυριωτέρα βεβαίως 
θά ήν ή τοϋ έρωτος, δεδομένης τής σκιαγραφήσεως τής Σμυρναϊ- 
κής κοινωνίας.

Ά λλά  προ τούτου μία έζήγησις.
Ό  πίναέ δστις δλάγυμνος προβάλλει πρδ ήμών έπί τοϋ τρί

ποδος είναι τόσω μικρός, καί τόσω άφ’ ετέρου πλούσιος είς πα- 
ραλλαγάς 6 έέεικονιστέος αύτδς "Ερως, ώστε είμεθα ήναγκασμένοί 
έκ τής γραμμής ταύτης νά φιλοτεχνήσωμεν έν μέρος μόνον άπα- 
ραλλάκτως ώς δ μέλλων ν ’ άποτυπώση έν βόδον θά συμπεριλάβη 
βέβαια έν συμπυκνώσει όλα τά πολυποίκιλα είδη του. Γνωστδς δ 
συμφυρμός καί ή άνάμιέις τών έθνοτήτων έν Σμύρνη: Ό  “Ελλην 
έν τη /δία δδώ συνωθεΐται πρδς τδν τοΰρκον μέ τδ κόκκινον φέσι 
του· δ τοϋρκος άντικρύζει τδν 'Εβραίον μέ τήν ποδήρη του τή- 
βενον· έκεΐνος διαγκωνίζεται μέ τδν Αρμένιον, καί αύτδς μέ τδν 
Πέρσην, τδν "Αγγλον ή τδν Φράγγον τής ’Ανατολής. "Ολοι δέ 
αύτοΙ έχουσι τά έθιμά των, τάς ιδέας τω ν  καί οί έρωτες βεβαίως 
τοϋ σαρικοφόρου τοϋ έ π ά ν ω  μ α χ α λ ά , συνεννοουμένου διά 
τής γλώσσης τών άνθέων του, δέν δέονται διά τής ιδίας τακτι
κής ήν μετέρχεται κατά τάς άπόκρεω δ μυρόεις χορευτής τών 
λεσχών. Τ ί νά κάμωμεν ; Νά τούς παρακολουθήσωμεν δλους έν 
σειρά; Φοβούμεθα— καί παραβλέπομεν μίαν στιγμήν τοϋ χώρου 
τά δοια — έάν άρχίσωμεν, έζαφνα, άπδ τών τούρκων, μήπως 
συλληφθώμεν έκεΤ πλησίον τινδς δικτυωτοϋ χαρεμίου, άφ’ ου α
παστράπτει άναμένων κανείς μαϋρος μαϋρος δφθαλμδς χανουμίσ- 
σης, κ α ί . . .  είς τάς έρημους τουρκικός δδούς, ζεύρετε, τοιαϋται
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έπισκοπήσεις άπαιτοΰσι κάποτε βαρύν, πολύ βαρύν όρον . . .  
ράχεως.— Νά τούς άναζητήσωμεν είς τάς άρμενικάς συνοικίας; 
Έπρεπε τότε νά έπαναλάβωμεν έδώ— καί δειλιώμεν— έρωτι- 
κάς έκμυστηρεύσεις ώσάν ταύτας :

«Τό πρόσωπόν σου ’σάν κ;οφτέ ’μοιάζει μισοψημένο 
που ’ςτό τηγάνι παίζει.

"Οταν τό βλέπω γίνομαι ’σαν άνακατωμένο 
ταχίνι μέ πετμέζι.

Τά μάτχα σου μου φαίνονται ’σάν μαύροι καοουρμάδες
Τά μάγουλά σου ’σάν καλοί κολοκυθοντολμάδες . .»

Καί άναλάγως τά έπίλοιπα. — Νά σας εϊπωμεν πώς άγαπώ- 
σιν οί Εβραίοι; Έρωτήσετε τόν κύριον Τζιβανάπουλον ΟΙ εύρω- 
παΐζοντες; Τούς βλέπετε είς τά σαλόνιά σας. Καί πρό τού έμ- 
φανοϋς τούτου embarras de choix προσηλούμεθα εις μόνον 
τούς ίδικούς μας- είναι οί πλειότερον έζέχοντες εις τήν έ£εικό~ 
νισιν, ένεκα καί τής πληθύος καί τού ένδιαφέροντας έν τή συγ- 
κρίσει πρός τούς αθηναϊκούς, καί τήςάτομικής σφραγίδος ήν με- 
τα£ύ τών άλλων ιδιαίτατα φέρουσι. Καί. . .  άρχίζομεν, μέ μίαν 
προσφώνησιν ώς tic τά έπη τού κ. Άντωνιάδου.

Ώ  έρως 1 γλυκεία άπόλαυσις άνευ πόνων, ώς σέ διύλισε,σέ διε- 
χώρισε καί ούτω—καρπόν άνευ τού φλοιού — σέ γεύεται, σέ έκτιμα, 
σέ αισθάνεται ή άβρά σμυρναίικη καρδία· ωκεανέ άτελείωτε, σύ δστις 
έπνιέες Βερθέρους έντός τών κυμάτων τής πικρίας σου καί όστις 
έδώ, ώς υπό Ιλαιον, απαλύνεσαι, γλαυκιας, ^ρεμοΰσαι καί άφί- 
νεις διαυγής, κρυσταλλώδης νά σέ αύλακίζωσιν ώς λίμνην όλό- 
φαιδροι έορταστών μορφαί, αϊτινες μέτόάσμα εις τά χείλη, ώςείς 
εύκαιρίαν πανηγύρεως κατοπτρίζονται μίαν στιγμήν έντός σου καί 
παρέρχονται. Σύ στεϊρον άκανθωνρόδον καί άνευ πτυχής νέφους 
ούοανέ. Σύ ! .  . Σ ύ ! . .  Πού αλλαχού, είπέ μοι, ποθητέ θεέ, δς 
μόνος μέ τόν Βάκχον τού Όλύμπου μας άπέμεινες, πού θά σέ 
συναντήση τις ούτως έλαφρόν, έκδοτον έν τή παιδική άφροντι- 
σία σου, ούτω γελαστόν άνευ πανουργίαςι ούτω παιδικώς λατρευ- 
όμενον ; Πού ; . . .

«79

Διότι — όπως όμιλήσωμεν όλιγώτερον ρωμαντικά —ούδέν συν- 
ηθέστερον καί εύκολώτερον έν Σμύρνη τού έρωτος. Δέν ύπάρ'- 
χει — δέν υπήρχε τούλάχιστον πρό δεκαετίας μόλις — νέος εις 
τόν περιπαθή αύτόν τόπον μή έχων άναρτήσει τήν εικόνα του 
ύπό μορφήν τρυφερού τίνος άγγέλου είς άκρον τι τών στηθών 
του καί έχων ώρισμένην τήν ώραν τής λατρείας του, ώς έκείνην 
τού γεύματος, τού περιπάτου, τού ύπνου. Συνήθης τοιαύτη ώρα 
θεωρείται άκόμη τό δειλινόν καί είς τούτο σύν άλλοις έμφαίνε- 
ται τό ίδιάζον τής σμυρναϊκής αύτής σφραγίδος. Διότι, έπί τέ
λους, καθ’ δλους τούς τόπους καί χρόνους, άπό τών άγυιών τού 
’Αγρίνιου μέχρι τών παρισινών βουλεβάρτων, καί άπό τής αρπα
γής τής 'Ελένης ύπό τού Πάριδος μέχρι τής εύδαίμονος έποχής 
τών έρώτων τών ζυθοπωλείων, τό μηχανουργείου αύτό τής άγά- 
πης ούδέποτε έπαυσε τάς έργασίας του, άλλ’ ό τρόπος τής έν- 
ασκήσεως τής τέχνης αύτής παραλλάσσει. Ούτως έν ταϊς έπαρ- 
χίαις — διά νά μή ¡Μψωμεν τό βλέμμα άχανέστερον — έπιτελεΐ- 
ται «μετά φόβου θεού·» έν Άθήναις σεμνοτύφως, υπό πρόσχημα 
φιλίας είς τήν αίθουσαν η ίηέχιτιΐέβ είς το ιδιαίτερον δωμάτιον* 
έν Σμύρνη γίνεται άπλούστατα : — φανερά 1

Περί τό δειλινόν δηλαδή έκάστης ήμέρας, αμα τά άνά τά 
γσαρσίΐα  έργαστήρια κλείσωσι τάς πύλας των καί αί σκιαί τής 
νυκτός άρχίσωσιν όλοέν νά πυκνώνται, α! άπώτεραι συνοικίαι 
τής πόλεως παριστώσι πολλαχοΰ άσύνηθες θέαμα. Είς πλεί- 
στας τών θυρών καί παραθύρων, κάποτε καί έν τή καμπή τής δ- 
δοΰ, μέ τήν κεφαλήν έ£ω παρατηρεί τις γυναικείας μορφάς έστο- 
λισμένας έν σμυρναϊκή άφελεία, συχνά μέ τό γιασεμή ή τό τριαν- 
τάφυλλον έπί τής όλολεύκου κ α ζ ά κ α ς  άν όχι τής κόμης, καί 
άφινομένας είς μακράς όμιλίας ήρέμα μετά κομψού νεανίου, ίστα- 
μένου έκεΤ που έν τή όδώ. Πέραν οί διαοάται παρέρχονται- καί 
άδιάφοροι, έκτός πρό τού αιφνίδιου τών βηματισμών «τής μαμάς* 
είς τήν αύλήν ϊστανται έκεΤ φιλομειδώς αντιμέτωποι. Κάμ, τ ονσ ι  
κόρτε  · . .

Νομίζετε δτι ήγωνίσθησαν πολύ διά νά κελαδήσωσι τήν γλυ- 
κεΐαν αύτήν διωδίαν; "Οτι ένεστερνίσθησαν τήν υπομονήν τού Ίώδ,



έέητμίσθησαν εις έπιστολάς μυρωμένος, Εκάμρθησαν εις ριλορρο- 
νήματα, Επολιόρκησαν σΟστηματικώς ; Ό τ ι «Εκλαυσαν, άπέθαναν 
τής πείνης, έχορτάσθησαν μέ χολήν, Εραγον κροκόδειλον,» ώς 
λέγει κάπου δ Χάμλετ; Τίποτε άπδδλα αυτά · δ κύριος άπ’ έδώ— 
είναι δέ της σειράς τής δεσποινίδος, έννοεΐται — διήλθε προχθές 
τής οικίας τ η ς — κα! κάθηται εις τήν αγ ία  Κατερίνα- Έν μέσιμ 
τού δμίλου τών γυναικών, δστις έλευθέρως πλημμυρεΤ τήν θύραν 
τδ κατώρλιον καί μέρος τής δδοϋ ί ίω ,  κατά σύστημα σμυρναϊκόν, 
τδ βλέμμα του συνηντήθη μετά του ίδικοΟ της· ούδέτερον αύ- 
τών ύπεχώρησε. Τώ ήρεσε . .  . Δέν ήέεύρω έάν ήρεσε καί αυ
τός είς έκείνην, άλλα είναι γνωστόν εις τάς ρίλας ότι εύρίσκε- 
ται άπδ καιρού έν έρεδρεία. . .  κΟύρ ! έκεΐνος δ σαχλός δ Γιάν
νης! ούτε νά τδν ’όή θέλει π ε ιά ΐ . . . »  Παρήλθε τήν άκόλου- 
θον δ παρατηρητής τής προχθές μ’ Επιμονωτέραν έντασιν είς τό 
βλέμμα καί γλυκυτέραν Εκρρασιν Επί τής μορρής ; Έ , άπδ τής
σήμερον, τής αυριον τδ πολύ, ή μικρά σου ρίλη τδν αναμένει. . .

*
♦ *

“Αλλοτε ή βασιλεία τού κόρτε ήν άπέραντος· όλοι .τώ άπέτιον 
ρόρον λατρείας. Κάθε σχεδόν παράθυρον καί βωμός· καί έν 
τή αύτή οΙκία συνηντάτε δύω, τρεις ένίοτε. 'Υπήρέε μάλιστα 
χρυσή έποχή, καθ’ ήν έν άποκέντρψ γωνία τής πόλεως, έκεΐ 
πρδς τούς κήπους είχε καθιερωθή εύρεΤα ανοικτή περιοχή, οίονεί 
έκκληοία, εις ήν πάντες κοινή, έν Δ 1 ρότητι, έλάτρευον τδν ρι- 
λόπολιν θεόν. τΗτο τδ α.Ιάπ ί ί * 'ε(#ΐ4*ης· καί άνά τήν χλοεράν 
αύτοΰ έκτασιν, καθ’ έκάστην δ ■ *Τύ ήλίόυ ήδυνατο δ όρθαλμδς 
νά έντρυρήση είς πυκνά συμπ/νέγμ ατα ασκεπών κορασίδων μετά 
νέων, τά δποΤα έπλανώντο, σννερίροντο ή Εκάθηντο ά ,/απαυτι- 
κώς έπί τών χόρτων, έκχυνόμενα, έν πρωτοτύπω είδυλλίω, είς Εκ
μυστηρεύσεις, γλυκογέλωτας, άσματα.—

Ά λ λ ά  σήμερον μετά τόσων άλλων, καί ή συνήθεια αϊιτη διε- 
γράρη. Τδηυβί — έν τεμάχιον Παρισίων δ προσεκολλήθη οίο- 
νεί δΓ βννιΐβίο είς τήν πρώην άρελή παροχθίαν — παρεμβληθέν 
άποτόμως έν τή κοινωνική τής Σμύρνης δράσει, μετήλλαέεν ού 
μόνον τάς σκηνογραρίας, τά τοπεΐα άλλά καί τδν ροΰν τών έκ-

τυλισσομένων σκηνών. "Ολη ή προσοχή έπ ’ αύτού. Διά τών δύο 
απέραντων του άκρων, καί διά δύω γιγαντιαίων χειρών κρατεί, 
σρίγγει, περιπτύσσεται είς μεγαθηριώδη αγκάλην τήν Σμύρνην 
δλόκληρον καί ύποτάσσει αύτήν, ώς μαγνητισθεΐσαν ύπδ τά νεύ
ματά του, τάς απαιτήσεις, τούς νεωτερισμούς. Καί έκείνη κλί- 
νουσα, πιεζομένη τώ παραχωρεί άνά έν όλα — τάς άνέσεις της, 
τάς δρέέεις, τάς Ελευθερίας, τά ιδεώδη της, τδ παρελθόν! . . .  
Ά λ λ ’ ή έκτραχήλισις έέακολουθεΐ, μεγεθύνεται. Καί μίαν ήμέραν 
μετά ζωηρότέραν σαγήνευσιν ήν πρδ τών όμμάτων της άρύεται 
άκόρεστον, παρισινίζον, ώς όργιαστής Επιτήδειος ύπδ τήν πλου- 
σίαν της έσθήτα, τήν δποίαν δπως τώ άρέσκει περιβάλλεται, θά 
έπιζητήση τήν τιμήν της, ώς τού Ερωτός των τδν λ ιβανω τόν!.. .

Ά λλά  καί μή έπιμείνητε πολύ είς τήν εύστάθειαν αύτών τών 
Ερώτων. Έάν ρύωνται ώς μύκητες, άποσβέννυνται δμως ώς τά 
ήμερόβια ρύλλα τών άθηναίων δημοσιογράρων. Έδώ δέν είναι 
εύκολον νά συνάντησης κατά τδν στίχον τού Μυσσέ · «άτελειώ- 
t o u c  Ερωτας, ώσάν τάς λιτανείας.» Καί είς αύτδν τδν εύδαί- 
μονα τόπον, Ενθα ή καλλονή περιβαλλομένη μυρίας σαγηνευτι
κός μορράς, έμρανίζεται άνά παν βήμα συγχίζουσα τδ βλέμμα, 
ώς τά·'δείγματα έν τή Εκλογή, ή προτίμησις δμολογουμένως τής 
μιας θά ήν άμάρτημτ. δπεο δέν θ_ά έπέτρεπε πιστεύομεν οΰδ’ 
αΐτή ή άνεκτικότης ,/Μ-ακράκη. Έδώ άντιθέτως είμ-
πορεΐ νά Εγερθή λ ÿ j  *^ »/ 'νο ς; Νά Εχωσιν αί γυναίκες
Ιν στόμα διά νά ά τάς Εγκλείση είς έν ρίλημα.
"Ωστε . . .  τά περί . . ί ρρυθμιστικά νομοσχέδια τού κ.
Τρικούπη κατά το ^ιοτον Ενταύθα δέν θά εύδοκίμουν.
Διότι δλαι τά Εχουσιν.

Ά λλά  Ερωτήσατε καί τήν άέιότιμον δεσποινίδα, άπ’ Εκεί. II η’ 
est pas dansées habitudes — διά νά μεταχειρισθώμεν λέέεις, τάς 
δποίας ήμιγαλλίζουσα θά Ερριπτεν άρευκτα — τοιαύτη τις δθε- 
λική κατάστασις., Έκείνη, κύριέ μου, Εννοεί τδ γονστο της. Τράκΐ 
καί τδ καλειδοσκόπιου ν ’ άλλάσση τοπεΐα καί πρόσωπα. Καί κατά 
τούτο είναι ή ζωντανή τού ουρανού της άντανάκλασις · Ά ρ έ- 
σκεται μάλλον είς τά μικρά νερύδρια τά στολίζοντα διά τής



άντιθέσεώς των τήν μονότονον γαλανότητα του όρίζοντος, τά 
διαβατικά, τά ευδιάλυτα ε!ε τήν πρώτην πνοήν τήε ιδιοτροπίας 
της παρά είς τά ζοφερά έκεΐνα αίσθήματα— θά έλέγομεν σύν
νεφα— κάτω τών όποίων είναι κίνδυνος νά σκιασθή ή χαρά της, 
ή έλαφράτης, ή ευζωία της. Τί τά θέλει αύτά ! Είμπορούν νά 
έκσπάσουν εις κεραυνούς, νά διαλυθώσι μίαν ήμέραν είς δάκρυα. 
Καί εκείνη τά πολύ-πολύ θά ένόει δύο τρεις σταγόνας ένίοτε, 
τάς δποίας αύτή νά καταβιβάζη κατά βούλησιν, ώς τά άμερικα- 
νικά έκεΤνα μηχανήματα, δι’ ών έπιζητεΐται νά έρεθίζωνται οί δα- 
κρυγάνοι άδένες του ούρανού.

*
* *

Καί όμως έκ τής άφειδίας αυτής, μεθ’ ής σκορπίζεται ή αγάπη, 
μή νομίσητε δτι ζημιώνει ή ηθική. Ούδαμού άλλαχοΟ ύποθέτο- 
μεν ότι αί δύω ανται αντίπαλοι γείτονες διάκεινται έν τάση άρ- 
μονία, δση έν Σμύρνη. Έδώ ά έρως είναι παιδιά, ρεεβο-ίβπιρο· 
έν διάμεσον. Ούτε αίσθη·· ·ικάς, σοβαρός ώς έν άρχή τόν πα- 
ρεστήσαμεν, άλλ’ ούτε υλικός, γνήσιον τέκνον τής ’Αφροδίτηο 
ώς τόν όνειρεύονται άλλοι. Τό πολύ πολύ — καί αύτό άρχαι- 
ότερον ύχρανθέν σήμερον πρό τής ακτινοβολίας τής προικός — 
νά καταλήίη είς τόν γάμον· αύτή είμπορεΐ νά ήναι ή ύλιστικω* 
τέρα λύσις τοϋ δράμα τε μέ προϋποθέσεις, μέ
προοιαγεγραμμένον αχέ ς — καί δέν όμιλοϋμεν
βεβαίως περί έεαιρέσεω'. ,ι έκ τών εύδοκιμουσών
συνηθειών τού τόπου.

Ή  σμυρναία δύναται ώς είς όλους ό ήλιος,
τάς αίγληεστέρας άκτϋ,νς ·)ς· δύναται-άστενοχώ-
ρως νά ύποστή τήν έκλαμψιν . :  καί έκστάσεως·
νά σάς βαυκαλίση μέ τό μινύ" ·. . ιελεστέρων έρωτικών
έέομολογήσεων, αΐ θά έγαργάλι-,ον τετριμμένου Δονζουάνον, ν ’ 
άφήση ύμΤν έν χορώ έκ τού ευμέστου κούπον άφειδότερον μέ
ρος τοϋ σάρκινου της πλούτου ?’ς "ή ■ -υ , : αγκάλην νά
μείνη μεθ’ ύμών μεσονύκτιου έπ! τΰις »' -·* υ ,'ρα ς, έν τώ
σκότει τοϋ δρόμου, δανείζουσα ύμϊν .ή /,-ψα κα; τήν κόμην 
καί τά δροσερά ίσως κοράλλια τών χειλέωυ της, άλλά — μή
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ζητήσετε! — δέν θά δανείση ύμΤν ούδέποτε τό κεφάλαιον άνευ 
τοϋ όποίου θά έσύρετο είς τήν άτβ^στέραν τών πτωχεύσεων... 
Κατά τοϋτο διαφέρει, νομίζω, τής άτθίδος. Πολλά, άλλά τίποτε- 
όχι εν, άλλά πολλά . . .  Καί είς τήν φίλαργυρίαν αύτήν ύπόκειν- 
ται καί σύζυγοι καί κόραι καί πτωχαί καί εύποροι.

’Εκείνην τήν σκηνήν, ήν συναντάτε συνηθέστατα έντός τών ά- 
θηναϊκών σαΛονίων, καθ’ ήν έπί άπαλοϋ σοφά προκύπτει έν 
τρυφερωτάτη έγγύτητι ή σύζυγος γνωστοϋ καθηγητοϋ ή ύπαλλή- 
λου μετά σφριγηλού σπαθοφόρου, ένώ πέραν είς -ό βάθος ήδυ- 
παθώς χειροθίγεται ή σύζυγος πάλιν εκείνου μετά κομψού dandy 
τών πλατειών — τήν σκηνήν αύτήν δέν θά άτενίσητε ύπό τήν 
στέγην οίκίας σμυρναίκής. ’Εδώ ή σύζυγος, ή μήτηρ, πρό παν
τός είναι σύζυγος καί μήτηρ. Κατιτί ετεροκίνητου. Δέν άνήκει 
είς έαυτήν ώσ~ε νά έχη καί τήν διάθεσίν της· άλλά καί αν ήν 
κυρία αύτοϋ τοϋ δικαιώματος, πάλιν δ^ν θά είχε τήν διάθεσίν, 
άπό τής άλλης έπόψεως. Τί τά θέλει. ! Θεωρεί έαυτήν εύτυχή 
όπως εύρίσκεται. Elle y est, elle y reste. "Αλλα ένστικτα, πλήν 
συζυγικών, δέν τή έγείρονται. . . Τήν ήμέραν έκείνην τήν έπί- 
σημον τοϋ γάμου της, πάς λογαριασμός μετά τοϋ παρελθόντος, 
μετά παντός δ,τι δέν καλείται οίκογένεια, έκλείσθη. Καί μόνον 
άπόλυτος κοινωνική βία είμπορεΐ ποτε, μετ’ ένδομύχους συγ
κρούσεις, άπέναντι τοϋ συζύγου νά τήν χοεώ ση... ’Εν τή κατώ
τερα τάέει τοϋτο έέαιρέτως παρατηρεΐται μάλλον σύνηθες. ’Ε
κεί ή πολυτέλεια άνέτρεψε τούς δρους τής ύπάρέεως. Ή  τιμή 
θεωρείται μικρά πρό τής τ ιμής . . . ’’ών ελκυστικών κομψευμάτων. 
Καί κάτω αύτών άφανίζεται, σόΰ *.ι, ώς Δυσδαιμόνα όπό τό ά- 
παλόν προσκεφάλαιο·· . .  .

Ή  κόρη άφ’ έτέρς ""“’ συνείδησιν τής ήθικής αύτής άέίας είς 
βαθμόν ίερότητος. o la  .ταυτa  πλήν τής τιμής.» Νέα κοινωνικά 
βεύματα ή τελματώδεις κληρονομικά! καθιζήσεις δέν τή έμάρα- 
ναν έτι τό δένδρον, δπερ άπό έτών — δουλείας έτών — έρριζο- 1 
βόλησε βαθέως είς τά στήθη της. Έπί τών πρασίνων κλάδων 
του, τά όποια στέφει τώρα ή δρόσος καί ή .άνθησις, ήέεύρει δτι 
9’ άναδοθώσιν έν ήδύτητι μίαν ήμέραν εύχυμοι καρποί καί κάτω



τών εύσκίων φυλλωμάτων του, ώς οδοιπόρος όν μαστίζει κούρα- 
σις, θά £λθν] υπό τόν καυστικόν ήλιον τού βίου νά κλίνη έλα- 
φ ρά τήν κεφαλήν έπιζητοΰσα τήν άνάπαυσιν έκεΤ, δπου άλλως 
θά τήν έέεδίωκεν ή έρημία πυρίιτνους, ά π ε λ π ις ...  Έ π ειτα  δέν
βλέπει ακόμη τήν ανάγκην, δέν έκορέσθη άκόμη —  καί π ώ ς !__
ως άλλαχοΰ όλων τών παιδικών απολαύσεων τάσω ένωρίς, ώστε 
νά έπιζητήση λαιμάργως τδ κατακόρυφον του γυναικείου πό
θου. Προσεπιχ-υρεΐ ή ανατροφή· άνατροφή ώς έπΐτό πλεΤστον ήθι- 
κοπρεπής, ό. ί) /( τι καλλίτερο απότομος, ή δποΐα προαλείφει 
την κόρην είς οικοκυράν, εις μη· εα. 'Ολόγυρα όφθαλμοί πολλοί 
καί γλώσσαι πλειότεραι πε α διά θέμα. Κ α ί είς τό τέλος 
αί μεγάλαι προίκες έλλείπ ου τ.V  _·ς ή αίγλη αύτών θαμβώση τό 
δμμα του άδιακριτωτέρο. εέεταστοϋ . .

'Υπάρχει όμως κ·; _ _ρος λόγοε άντικειμενικός ούτο; ; ή
ήθικωτέρα κατάστασις τοΰ σμυρναίου νέου. Μή τόν άκούετε 
αύτόν! ΕίμπορεΤ έν - φιλική στ-.η.υλία του νά σάς έκτυλίέη 
σειράν έρωτικών «bOi.uas fortunes» ή νά διοπλάση κόσμον μυθι
στορικόν ήδονής μέ ο~αδιώ£εις τής γεί ϊστής έκείνης κυρίας ή- 
τις τώρα παρέρχετο: ένώπιέν του, καί άνταλλαγάο πολυσημάν- 
των βλεπμάτων, καί αποκαλύψεις λατρείας καί έρωτος του ό
ποιου κατατακλεί:; έπί τέλ.ους ζηλευτή σκηνή κλαπεϊσα άπό 
του τι. τ τοϋ Κ όρ α ,; ν *ys! Δ ε / είναι ο ΐ.ς φαντάζεται ν> 
είναι κ ι1, μεταέύ εκατόν -· / θέσει -το,ιμΓών ε|ς τά όνειρο,
δέν ό άπαντήσητε δύο έκπΑηρο σα ' ε τ ’; *.··σ γορικόν αύτών 
πρόγραμμα— ώς νά ήσαν . ¡·νε,τα ΕΧλ*.υος . . .  Έ ν  τή 
έκτελέσει πάντες θά προσκτέ. - οσιν ~ -λακτα ώς οί σύν- 
χρονοί μας ποιηταί. Π ό τ . . _ ■. ■'α  ̂ τή μέσιμ, ή
ώχραίνουσα τό πρόσωπον κα·. -ο - · σχέδια, πάτε ή.
άδεζιότης—  καί πλεογεχτεϊ  κα > τιυ,ναΤος —  θάέγείρη
ί ί  άντικειμένου τόν οίκτον, πό'ε - χρονος— διότι όλοι έργά- 
ζονται —  θά ύστερήση, τό δέ συυπ οασμα δύναται κάποτε νά 
περικ/ *ισϊή έν πλαισίφ, καθ’ δ έτοιμόπιπτϊς βάβδος όπίσω φευ- 
γούσης *. γτρν j -ηΤι έ-άχεως, λευκάζει πρωτίστως έν μέσω τοΰ 
πίνακα .

’Α λλά συνηθέστερον κάν ούτε διέρχεται τοΰ νοϋ του τοιαύτη 
τις χίμαιρα. Τήν σύζυγον ό νέος θεωρεί πατροπαραδότως, έν- 
στίκτως, ώς διαυγή άντανάκλασιν τής μητρός ή άδελφής του. 
Κ α ί κατά τούτο ή οικογένεια έν Σμύρνη είναι έέησφαλισμένη. 
Ό  σύζυγος δένέΕαναγκάζεται— πλήν τών έζαιρέσεων είπομεν, 
νά ή έδώ "Αργος. Δύναται νά κάθηται άργός όσον άφορα αύτό 
τό ζήτημα. Α ί άπότομοι ή μεμελετημέναι έπιθέσεις του έΛενθέ- 
ρον συνταγματικού πολίτου, του έπιζητούντος τάς οικογενεια
κός σχέσεις άκριβώς διά σ χ έ σ ε ι ς  ο ίχ ογ εν ε ιαχά ς ,  δέν τόν άπει- 
λούσι γύρω, ώς έχθρός άγνωστος. Κ α ί ή έλλειψις κινδύνου κα
θιστά περιττήν καί τήν άμυναν. —  ’Ιδού ό βαρύτερος λόγος τής 
σμυρναϊκής έλευθεριάτητος, ύπό Γδιον τύπον. Διά τόν ΣμυρναΤον 
ή σύζυγος ενέχει τι τό άπόρρητον, τό άπαραβίαστον άντι- 
κρύζεται πρός τήν έπιγραφήν, άφαιρείται έκεΤ έπ’ όλίγον, άλλά 
βλέπει ότι δέν τώ άπευθύνεται καί παρέρχεται. Ε ίς τά όμματα 
του ’Αθηναίου αύτη προβάλλει ώςέπιστολή άνοιγεΐσα τό άπόρρη- 
τόν της έζητμίσθη, δέν ύφίσταται. Κ α ί γνωρίζετε άνάγνωοιν; 
ΕίμπορεΤτε άζιόλογα νά τήν διέλθητε . . .  Τρόπος τού βλέπει ν!

Ποιος τών δύο έχει δίκαιον;
—  Τόν λόγον έχει του λοιπού ό κ. Δαμαλάς.. .

Μ Ι Χ Α Η Λ  Α ρ Γ Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ε



ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ

Η  Η  Υ Π Ο Γ Ε Ι Ο Σ  Λ Ι Μ Ν Η  

Τ Η Σ  Γ Ο Ρ Α Ν Τ Σ Η Σ

Ή  “Ηπειρος πολλά, περιέχει τά  περίεργα καί ύπό γεω
λογικήν έ'ποψιν, έ’ν δέ τούτων είνε κα ί τό καλούμενου 
Σπάλαιον της Γοραντσηςη Καλογοραντσης, όπερ ούτως (.ο
νόμασαν οί παρερχόμενοι περ ιηγητα ί καί οί λαμβάνοντες 
τά ς πληροφορίας αύτών έξ άδαώ ν, μή τολμήσαντες, φα ί
νετα ι, νά είσέλθωσι, δ ιότι τούτο φα ίνετα ι μέν έξωθεν σπη- 
λαιον, ά λλα  πράγματι είνε υπόγειος λ ίμ νη , περί ης έστιν ή- 
μ.ΐν ό λόγος.

Προς μεσημβρίαν τού ’Αργυρόκαστρου εκτείνετα ι κατά 
μήκος τό τμήμα της Λρυ'ίνουπό.Ιεως η /!ροπό.Ιίως  κείμε
νον επί τών ανατολικών κλιτυω ν των ορέων Σ οπόζ ι  καί 
ΠΛατοβουνΙου, τών διαχωρεζόντων την επαρχίαν Αργυρό
καστρου άπό την τού Αελβίνου.Τά όρη ταύτα. είνε οίονεί ανυ
πέρβλητα φρούρια, δ ι’ ών είσιν ώχυρωμέναι κ α τ ’ άλλήλω ν 
αί δύο αύτα ι έπαρχίαι, αί όποίαι συγκοινωνούσι προς άλ- 
ληλας μόνον δ ιά  τών περίφημων στενών της Μουζίνας, τών 
ύπερκειμένων της πόλεως Λελβίνου κα ί τών διαχωριζό ίτων τα  
είρημένα όρη Σοπότι κα ί Π λατοβούνι,καί διά της Σ χά ρα ς  τής  
Α εσν ιτσα ς  επί της συνοχής τού όρους τούτου μετά τού της 
Σ του γ άρα ς  κα ί τού Μαχρα.Ιέζη,  τού κα ί έκ της πόλεως της 
Κερκύρας ορατού, ώς υπερέχοντας κατά  τό ύψος πάντα  τά  
μεταξύ αυτού κα ί της παραλίας όρη της επαρχίας Φ ίλια- 
τώ ν, της άντικρύ της πόλεως ταύτη ς κειμένης.

Τό τμήμα τούτο, ούτινος πρωτεύουσα είνα ι αύτη  ή της 
δλης επαρχίας πρωτεύουσα, τό ’Αργυρόκαστρου, περιρρέε- 
τα ι καθ’ ολον τό υ,ηκος αύτού άπό μεσημβρίας προς βορ-
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ράν ύπό τού Δρίνου ποταμού, έκατέρωθεν τώ ν όχθών τού 
όποιου κεΐντα ι αί αυτό άποτελούσαι κώμαι κα ί χωρία μέ
χρι τών κ α τω τά τω ν δυτικών υπωρειών της Μ ερόπης  τού 
Πτολεμαίου, η τών νύν καλουμένων όοέων Αουντσοϋρ ι κα ί 
ΜκοτσχοπούΑου, τού περιωνύμου διά τάς θερινάς αύτού νο- 
μάς, έν α ίς ε”βοσκον τά  πολυπληθή ποίμνια κα ί λο ιπά 
κτηνη τού περιλάλητου Ά λ η  πασσά τού Τεπελενλη, καί 
εκ τώ ν ΜΑ υπωρειών τού όποιου έχει τάς πρώτης αύτού 
πηγάς ό όνόματι κα ί πράγματι Θύαμ ις  τών αρχαίων, η 
ό καθ’ ημάς ΚαΛαμας,  ό περιβόητοςκαταστάς, ώς τεθείς 6- 
οιον της Βερολινείου λεγομένης γραμμής, της άνεκτελέστου 
μεινάσης, Κύριος δ ’ οίδεν, άν θά έκτελεσθη ποτε, όπως νύν 
έχωσι τά  παο’ ήμϊν.

Ά π ο τελ ε ΐτα ι τό τμήμ.α τούτο έκ της πρωτευούσης ’Αρ
γυρόκαστρου κα ί πέντε κα ί τεσσαράκοντα κωμών κα ί χω 
ρίων, έν αίς κατοικούσι 13000 περίπου ψυχαί· είναι δέ 
καθ’ όλα έλληνικώ τατον ήτοι κ α τά  την γλώσσαν, τά  ήθη 
κα ί έ'θιμα, κα ί δ ιατηρεί 23 σχολεία, έν οίς φοιτώσι παϊδες 
περί τούς 1100.

Έ ν ,τω τμ ημ α τι τούτω  κ ε ΐτα ι κα ί ή τοεΐς περίπου ώρας 
άπέχουσα Μ τού ’Αργυροκάστρου κα ί έπί της άριστεράς ό
χθης τού Δρίνου κώμη Γοραντσή  η, Καλογοραντσή πρός 
διάκρισιν της έτέρας κώμης τού αύτού τμήματος Βλαχο- 
γοραντσης, της ΜΑ τού Άργυροκάστρου κειμένης πέραν της 
δεξ ιά : όχθης τού Δρίνου καί έπί τών υπωρειών τών λόφων 
κα ί βουνών, τών διαχωριζόντων την κοιλάδα τού Δρίνου 
άπό τού λεγομένου Μ αχρνχάμπου .  Η κώμη αύτη έκτι- 
σμ,ένη έπ ί λόφου άνύδρου ο ίκεΐτα ι ύπό 120 οικογενειών, αί 
όποίαι διατηρούσι καλλ ίστην δημοτικήν καί έν μέρει έλλη- 
νικην σχολήν, έν η φοιτώσιν 60 παϊδες. Η σχολή της κώ
μης ταύτη ς δ ια τη ρείτα ι καλώς τη έπ ιμελεία πά ντω ν μέν 
ο ών κατο ίκων, άλλ* Ιδία τη  συντόνω έπανουπνήσει τού έκ’ * ·' * I I 1
ταύτη ς όρμωμένου κα ί έν Κ ωνσταντινουπόλει έμπορευομέ- 
νου κυρίου Π αναγιώτου Μπόλου.
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-



’Επί της ΜΔ υπώρειας τοϋ έφ ’ ού κε ΐτα ι ή κώμη λό
φου υπάρχει ή είσοδος τοϋ Σπηλαίου της Γοραντσής η 
Καλογοραντσής, τοϋ καλούμενου ύπό των εγχωρίων της 
Νύφης η τω ν Άνεραιδω>' η της υπογείου μεγάλης λίμνης. 
ΙΊρό της εισόδου αύτού κα ί έν αύτή  τη  άρχή τοϋ ρύακος, όν 
σχηματίζουσι τα  έξ αύτοϋ έξερχόμενα ΰδατα  έν κα ι ρω χει- 
μώνος, υπάρχει τμήμα βράχου άποκοπέν έκ της ώθητικής 
δυνάμεως των έσωθεν υπάτων, όπως ευρωσι διέξοδον. Ε ίναι 
λοιπόν ό βραχώδης ούτος όγκος ό άλλοτε φράττων την ο
πήν ταύτη ν. Ό  περιηγητής εισερχόμενος δ ιά  τής όπής ταύ- 
της, ής τό μέγεθος είναι ’ίσον περίπου θύρας, εύρίσκεται εις 
εύρεΐαν στρογγυλήν φυσικήν αίθουσαν η δεξαμενήν. Τό έ
δαφος ταύτη ς είνα ι κοϊλον, ά λ λ ’ ή κοιλότης αύτοϋ κανονι- 
κω τά τη , εί κα ί άποτελεϊτα ι έκ μεγάλων κα ί μικρών λίθων. 
Ή  οροφή της φυσικής ταύτης αιθούσης έχει σχήμα θόλου 
κανονικού έν τω  μέσω τοϋ όποιου ύπάρχει έξοχη τ ις έπ ι- 
κρεμαμένη οίονεί ώς πέπων. Ουδόλως δέ παράδοξον οί 
πρακτικοί αρχιτέκτονες της ’Ηπείρου νά έ'λαβον έκ τουτου 
τό σχέδιον νά κοσμώσι τάς όροφάς (νταβάνια ) των αιθου
σών διά ξυλίνου ύδροπέπιονος (καρπουζιού) στρογγύλου κα ί εις 
τέσσαρα ίσα μέρη διαιρούμενου. Τούτον έκρέμων κεχρωματι- 
σαένον διά  τών φυσικών χρωμάτων αύτοϋ έν τω  μέσω τού 
λεγομένου όμφαλού της οροφής (νταβανίου), ώς έστιν ίδεΐν 
εις πλείστας αρχαίας οικίας τών Ίωαννίνων, τών κωμών 
τού Ζαγορίου καί παντού σχεδόν της ’Ηπείρου, έ'νθα σώζον
τ α ι εϋκτιστοι άρχαία ι οίκίαι.

’Αντίκρυ της έξωτερικης εισόδου υπάρχει κ α τ ’ εύθειαν 
γραμμήν έτέρα όπη η πύλη , δ ι’ ης εισέρχεται ό περιηγη
της εις τό έσωτερικόν σπήλαιον η την λίμνην. Ή  έσωτε- 
ρικη αυτή  όπη είναι κεκοσμημένη ένθεν κα ί ένθεν δι’ ωραι
ότατων περιστυλίων έκ σ ταλακτικώ ν, ά λλα  κα ί το άνω 
αυτής μέρος κοσμείται δ ιά  τοιούτων ποικίλων σχημάτων. 
’Εν τ φ  έσωτερικω τού Σπηλαίου τούτου εισέρχεται ό περιη
γη τή ς ύπό τό φώς άνημμένων δάδων καί βαδίζει άνέτως

πρός τα  δεξιά έπ ί εύρείας κα ί ευθείας ζώνης. Τό δεξιόν μέ" 
ρος τής ζώνης ταύτη ς άποτελε ϊτα ι ύπό βράχου ώς τοίχου 
άπό τής βάσεως αυτής μέχρι τοϋ άνω τάτου μέρους τού 
Σ πηλα ίου, ά λλα  πρός τά  άριστερά οΰδέν έρεισμα έχεt■ 
χάος μέγα έκ τε ίνετα ι- διό κα ί οι εισερχόμενοι βαδίζουσι 
πρός τ ά δ ε ς ιά κ α ί έπ ί τοϋ βράχου έρειδόμενοι. ’Αφού ό εισ
ερχόμενος βαδίση 10-12 λεπ τά  έπί τής ζώνης ταύτη ς, 
ά φ ικνε ΐτα ι εις τό τέρμα αυτής, όπερ όρίζουσι δύο δρύινοι 
στύλοι, έργον άνθρωπίνης χειρός, ά λλά  ποιας άγνωστον, 
άπό τής βάσεως μέχρι τής οροφής τού Σ πηλαίου. Πέραν 
τών στύλων τούτων δεν δύνατα ι νά προχωρήση τ ις , διότι 
έκτε ίνετα ι άπεραντος λίμνη .

Μ εταξύ τών δύο δρύινων στύλων ύπάρχει χειροποίητος 
λίθινος κλ ίμ αξ, ήτις άγνωστον έπίσης ύπό τίνος κατεσκευά- 
σθη κα ί έκ πόσων βαθμιδών ά.ποτεά,εϊται· δ ιότι τό ύπο- 
χθόνιον τούτο υδωρ κ α λύπ τε ι ταύτα ς. Έ ν καιρφ μεγάλης 
άνομβρίας κα ί ξηρασίας τά  ΰδατα  έλαττούντα ι κα ί άναοα ί- 
νονται 4-5 βαθμίδες, κα ί τούτο είνε τό μέτρον τής μεγα- 
λειτέρας καταβάσεως τώ ν ύδάτων, όσον έκ παραδόσεως 
γινώσκουσιν οί χωρικοί, οί όποιοι ούδέν, ώς είπον, έξ άκοής 
σώζουσι περί τής κατασκευής τών στύλων κα ί τής κλίμακος.

’Α λλά  τ ί χρησιμεύουσι τα ύ τα  κα ί πρός τ ί κατεσκευά- 
σθησαν ; Ευνόητον τούτο εις τόν έπισκεπτόμενον τά  μέρη 
έκεΐνα . Είπον άνωτέριο ότι ή κώμη κεΐτα ι έπί λόφου άνύ- 
δρου κα ί ούδεμία υπάρχει πέριξ ή μακράν αύτοϋ πηγή , έξ 
ής νά ύδρευωνται οί κάτοικοι, κα ί τούτου ένεκα άναγκά- 
ζονται τό θέρος νά ύδρεύωνται έκ τής ύπογείου ταύτη ς λ.ί- 
μνης. "Ινα λοιπόν μή συμβαίνωσι δυστυχήματα, έξ άμνη- 
μονεύτων χρόνιον ήναγκάσθησαν οί τότε κάτοικοι νά στή- 
σωσι τούς δύο δρυίνους στύλους καί νά κατασκευάσωσι την 
κλ ίμ ακα , όπως οί μέν στύλοι χρησιμεύωσιν ώς δεΐκτα ι τοϋ 
τέρματος τής ζώνης, ή δέ κλ ίμαξ χρησιμεύη, ϊνα  κατέρ- 
χω ντα ι δ ι’ αύτής κα ί λαμβάνωσιν υδωρ, όταν τά  ϋδατα 
π ίπτω σ ιν ή χαμηλώνωσι κα τά  την έγχώριον φράσιν.



Οι κάτοικοι τής κώμης ταύτης κα ι ιδ ία  α ί γυναίκες, 
α ί όποϊαι φροντίζουσι τά  του ο’ίκου, δ ι’ όλου τού θέρους υ
δρεύονται έκ τής υπογείου ταύτης λίμνης. Είσί δέ τόσον 
εΐθισμέναι, ύύςτε, ώς άλλοι Λ υγκεΐς, εισέρχονται άνευ φοι
τάς, πληρούσε τάς υδρίας κα ί τά  μικρά βυτία  (βουτσέλας) 
ΰδατος, φορτόνονται τα ύ τα  κα ί εξέρχονται χωρίς ποτέ νά 
συμβή δυστύχημά τ ι, καθόσον ή παράδοσις ούδέν τοιούτον 
αναφέρει. Ά πό  δέ τών μέσων τού φθινοπώρου μέχρι τού 
Μ αιου, πολλάκις δέ καί τού Ιουνίου, υδρεύονται έκ τώ ν έξ- 
ερχομένων έκ τού Σπηλαίου ύδάτω ν, τά  όποια σχηματί- 
ζουσι όύακα χυνόμενον είς τόν Δρίνον.

Τά ύδατα  τής υποχθονίου ταύτη ς λίμνης άρχονται ύψού- 
μενα άμα άρχίσωσι τά  λεγάμενα πρω τοβρόχ ια ,  προϊόντος 
δέ τού χρόνου ύψούνται άνω τής ζώνης κα ί άρχονται νά έκ -  
ρέωσι διά  τών όπών έ'οω. "Οταν τό φθινόπωρον κα ί ό χειμών 
είνε ΰετώδη, εξέρχεται τοσούτον ύδωρ, ώστε αί όπαί δέν 
διακρίνονται. Ά πό  τού Α πριλίου έλα ττο ύτα ι βαθμηδόν ή 
ποσότης τού ΰδατος μέχρι τού Μαΐου κα ί ’Ιουνίου. "Οταν ό
μως τύχη  νά ήνε πολΰομβρος ή άνοιξες καί τό θέρος τότε ή 
ύψωσις αύτών δ ιατηρείτα ι κα ί κατά  τό θέρος κα ί έκρέουσι 
δ ιά  τών όπών, ά λ λ ά  τούτο σπανίως συμβαίνει.

Ποία ή έκτασις τής υποχθονίου ταύτη ς λίμνης, ής τά  
ύδατα  δ ιαυγέστατα  κα ί ήδ ύτα τα  τήν πόσιν, κα ί έν ή 
ούδέν έτερον υδρόβιον άπα ντά  ή μ.όνον λεπτο ί, ώς μικροί 
όοεις, έγχέλυς, έστερημένοι πάσης γεύσεως· διό καί πα - 
ρορώνται ύπό τών κατοίκων, οσάκις συλλαμβάνω ντα ι, ά
γνωστον· διότι οΰδείς ποτέ έπεχείρησε τολμηρότερόν τ ι 
τής εισόδου μ-έχρι τών δρύινων στύλων. Φ αίνεται όμως ότι 
ή υποχθόνιος έκτασις αύτής είνα ι μεγάλη καί θά έκτε ίνητα ι 
κ α τ ’ εύθεϊαν γραμμήν άπό βορρά προς μεσημβρίαν μέχρι 
Σαγιάδος.

Πόθεν δέ τεκμαιρόμεθα τούτο ; ’Εκ τού επομένου γεγο
νότος. Κ ατά τό 1868 συνέβη σεισμός έν τή επαρχία Φ ιλια- 
τών, έξ ού έβυθίσθησαν ο’ικ ία ι τινές τής κώμ,ης Σαγιάδος,

τής ύπερθεν τού ομωνύμου επινείου τών Φ ιλιατών κειμένης· 
Ή  οθωμανική κυβέρνησις κατόπιν τού γεγονότος τούτου έ” 
πεμψεν εκ Κων)πόλεως, μηχανικούς, ΐνα  έξετάσωσι τό αΐ~ 
τιον τής καταβυθίσεως κα ί ιδωσι μη κα ί ή λοιπή κώμη δ ια - 
τρεχει τον αυτόν κίνδυνον. Οί έπιτετραμμένοι τήν έρευναν 
και εςετασιν απεφάνθησαν περί αμέσου μετοικήσεως τών 
κατοίκων παρά το ομώνυμον έπίνειον, διότι ό κίνδυνος μέ- 
γας, καθόσον ύπο το βουνον, έφ’ ού κ ε ιτα ι ή κώμη ύπάρχει 
άφθονον ύδωρ σχηματίζον λίμ,νην, ό δέ φλοιός αύτού είναι 
τόσον λεπτός, ώστε τόν έσχατον δ ιατρέχει κίνδυνον έν περι- 
πτώσει νέου σεισμού νά διαρραγή κα ί καταρρεύση καί τά  
πάντα  γίνωσιν άβυσσος. "Οτι δέ ή γνώμη αύτών είναι άλη- 
θης μαρτυρεί καί τό έπόμενον :

Οί κάτοικοι τήςκώ μης Σαγιάδος ξυλεύονται έκ τής όπι
σθεν τής κώμης αύτών βαρείας κλιτύος τού ομωνύμου βου
νού, όπερ διέρχονται, ΐνα  μεταβώσι πρός ξύλευσιν. Διερ- 
χόμενοι δέ αύτο κα ί μ άλ ισ τα  κα τά  τό θέρος άκούουσι συνε
χή ύπόγειον κρότον ρεόντιυν ύδάτων άπό βορρά πρός με
σημβρίαν. Ο κρότος δέ ούτος γ ίνετα ι έτι μάλλον ακου
στός, όταν τις προσήλωσή τό ούς έπ ί τής γής, όπερ μαρτυ
ρεί κα ι τη ν  ύπο το όρος ΰπαρξιν άφθονων ύδάτω ν καί τό λε
πτόν τού φλοιού αυτού. Τόν έκ τών ρεόντιυν δ ι’ ύπογείων κα
ταρρακτών ύδάτων κρότον έκλαμβάνουσιν οί κάτοικοι, καί 
ιδ ία  α ί γυναίκες, ώς έ’ργον δαιμόνων οίκούντων ύπό τό 
βουνον τούτο, όπερ έν συνοδία α ύτα ι διέρχονται μ εταβα ί- 
νουσαιτό θέρος πρός ξύλευσιν.

Φ αίνεται λοιπον ότι τά  ύδατα  τής υποχθονίου λίμνης 
τής Γοραντσής ρέουσι πρός τό μ.έρος τούτο, κα ί τόν μέν 
χειμώνα άφθονα όντα ύπερπληρούσι πά ντα  τά  κοιλώματα 
καί ψόφος δέν ακούετα ι, τό δέ θέρος έλαττούρ,ενκ ρέουσι 
κατωφερώς ή πίπτουσιν έκ καταρρακτών κα ί ακούετα ι ό 
κρότος αύτών. Ά λ λ ά  περί πάντων τούτων απα ιτούντα ι έ
ρευνα ι έπιστημονικαί, ΐνα  θετικώς άποοανθή τις.

Κ αί οί μέν κάτοικοι τής Σαγιάδος έχουσι κακήν ιδέαν



περί των ύπο το βουνόν κοιί την κώμην αύτών υπάτω ν, 
ά λλα  τουναντίον οι της Γοραντσης. Ούτοι θεωρουσι το 
Σπήλαιον κα ί την υποχθόνιον λίμνην αύτών ώς κατο ικ ίαν 
τω ν Νυμφών χα ΐ Ά νερα ίδω ν ,  των ευμενών τούτων θεοτή
τω ν, α ΐτ ινες την άνοιξιν λ ία ν  πρωί εξέρχονται κα ί πα ίζου- 
σιν εις τα  ο ιαυγη ύ^ατα  του έκ τω ν ύ^άτων του σπηλαίου 
σχηματιζομένου ρύακος κα ί έν τη  χλόη κα ί τοΐς άνθεσ ιτών 
οχθών αΰτοϋ.

Τ αύτα  έν συντόμω περί του Σπηλαίου η υποχθονίου λ ί-  
¡χνης της Γοραντσης, ήτις <ϊέν είναι ή μόνη έ ν ’Ηπείρω, ί ιό τ ι 
κα ί ύπο το Μουτσκέλιον, έκ τών 160 πηγώ ν του οποίου 
σ χημ ατίζετα ι ή Π αμβώτις  λίμνη η λίμνη τών Ίωαννίνων, 
υπάρχει έτέοα υπόγειος λ ίμνη , περί ης ές άλλοτε.

“Έγραφον εν Άβήναις τήν 20 Αΰγούοτου 1886.

Ν ι κ ό λ α ό ς ; Τ ε ι γ α ρ α ς

Θ ε ο λ ο γ ο ς  Ο ρ φ α κ ι δ η ς
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Π Α Ρ Α  Τ Α  ν ΐ Α Τ Α

Α '.

Ό  Γεώργιος, ό πιστότερος των ανθρώπων του πύργου, είχε προ μικρού 
αναχωρήσει έφιππος προς αναζήτησιν τού ιατρού της οικογένειας.

Διότι ή νεαρά πυργοδέσποινα κατελήφθη αίφνης υπό των ώδίνων τού 
τοκετού.

Ένεκυμόνει και ώδινε τό πρώτον της τέκνον, μόλις προ έτους νενυμ- 
φευμένη ή ώραία Α γλα ΐα  μετά τού αγαπητού της ’Λγησιλάου* διά τούτο, 
την ταραχήν ήν πρώτη ήσθάνθη επί τη άγνώστω δοκιμασία ύφ* ήυ τό 
πρώτον ήδη ύπεβάλλετο, μετέδωκεν αμέσως ισην κα'ι διπλάσιάν εις πάν- 
τας τούς περ'ι έαυτήν ; εις τον σύζυγόν της δστις έδαψίλευε τάς περι
ποιήσεις του χαίρων επι τή έγγιζούσ?) πατρότητι* εις την μητέρα της, ήν 
πρό'πολλού Ιφιλοξένει εν τώ πύργω δια να ήνε παρούσα κατά την ύπερ- 
τάτην στιγμήν* εις τάς θεραπαινίδας και εις τούς ύπηρέτας οΓτινες περιέ- 
τρεχον την οικίαν έν παραζάλη· εις πάντας τους ανθρώπους τού πύρ
γου. Έν μέσω τού κρότου τών εσπευσμένων βημάτων και τών άνοιγο- 
κλειομένων θυρών, τών θροουσών εσθήτων και τών κομιζομένων σκευών, έν 
μέσω τής γενικής εκείνης ένεργείας τής πλήρους ζάλης και ζήλου συνην- 
τώντο εις τάς κλίμακας και συνεκρούοντο, εν τή ταραχή σκευή κατερρί- 
πτοντο και εθραύοντο, εις τά δωμάτια άνεκινούντο τά πάντα, άνθρωποι 
ανεχωρουν έφιπποι.

Λέγω δέ έφιπποι, διότι ό πύργος, κείμενος εις μίαν τών τερπνότερων 
εξοχών τής Βλαχίας, άπεΓχεν ούχι σμικρόν διάστημα τής πολίχνης 
έν ή εύρίσκετο ή μαΓα και ό ιατρός. Άλλ* οί Γπποι έβαινον ταχεΓς και 
έσμίκρυνον κατά πολύ τάς αποστάσεις· ό δέ Γεώργιος, ό προ μικρού έκ- 
πεμφθείζ, θά έπανήρχετο μετ’ ού πολύ μετά τού Κ>-» Δρίσκη, τού ιατρού 
τής ευγενούς οίκογενείας.

Ό  τοκετός προύχώρει ταχύς. Ό  ιατρό; περιεμένετο.

Β '.

*0 κ. Αγησίλαος Λ’ερέπης, εις τών πλουσιωτέρων ομογενών, καταγόμε
νος έκ Κωνσταντινουπόλεως άλλ’ άποκατεστημένος προ πολλού εν Βλαχία, 
ένθα κατείχε πλουσιώτατα κτήματα, ήτο άνήρ πεφημισμένος επι ώραιότη- 
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τ ι, πλούτω και εύπροσηγορία. *Αν και έντρυφών είσέτι είς το γόητρον 
παιδικής σχεδόν νεότητος, προ έτους ειχε νυμφευθή τήν θυγατέρα τραπε
ζίτου τινδς έν Κων/πόλει — γόνου επιφανούς βυζαντινής οικογένειας —ης 
ή καλλονή καί ή ευφυΐα τώ ένέπνευσαν τον σφοδρότερον των ερώτων. Ή  
νεαρά Ά γλα ία , νυμφευόμενη τόν κ. Νερέπην, δεν άνεχώρει μόνη μετά τής 
πλούσιας προςκός της έκ του πατρικού οικου* αναχωρούσα ήκολουθήθη 
υπό του Γεωργίου, του πιστότερου καί αρχαιοτέρου των υπηρετών του 
πατρός της.

Ό  Γεώργιος άγων ήδη τό εικοστόν πέμπτον περίπου τής ηλικίας του 
έτος, ήτο έπτανήσιος· υ ίό ; πτωχότατων γονέων καί ορφανός παιδιόθεν 
μετέβη εκτοτε εις Κωνσταντινούπολιν, κα'ι εκεΓ έκ συστάσεως προσελήφθη 
εις τον οίκον του πατρός τής "Αγλαΐας. Ή  τιμιότης και ή ευφυΐα ήν έδεί- 
ξατο καθ’ δλον τό μακρόν διάστημα τής πιστής του υπηρεσίας, κατέστη
σαν αυτόν αγαπητόν κα'ι είτα άναπόφευκτον εις τον οίκον του πλουσίου 
τραπεζίτου* πάντες εκεΓ τον ήγάπων και τον περιέβαλλον δΓ εμπιστοσύ
νης άνταξίας τής άφοσιώσεώς του, άλλ* ιδία ή ’Αγλαΐα, ήν είδε γεννηθεΓ- 
σαν και άνέθρεψε μετά στοργής και έπιμελείας, έφ! ή ούδεμία των παιδα
γωγών της και τών διδασκάλων ήδύνατο νά καυχηθή. ’Αληθώς διά τήν 
Α γλα ΐαν ό πιστός ούτος υπηρέτης, δστις έδείκνυεν ιδιαιτέραν αγάπην εις 
τά θέλγητρα τής ωραίας παιδίσκης, ήτο εκ τών ών ουκ ανευ* ηύξήθη, 
άλλ* ή άφοσίωσις έκατέρωθεν δεν έξέλιπεν· ήλθεν εις ώραν γάμου, άλλ* 
ουδ’ επ’ ελάχιστον εμειώθη* ήγάπησεν, ήγαπήθη, ενυμφεύθη και . . . πα- 
ρέλαβε τον Γεώργιον μεθ’ έαυτής εις τον νέον της οικον.

Ό  Γεώργιος ήτο άνήρ έμφορούμενος τών ευγενεστέρων αισθημάτων, 
άλλ’ ίδία ή ευγνωμοσύνη κατέκλυζεν εξ ολοκλήρου τήν καρδίαν του. Τους 
άνθρώπους τών οποίων επί τόσα ετη ε φ α γ ε  τ ο  ψ ω μ ί ,  ύφ’ ών έκαλύφθη 
ύπό ευεργεσιών και εις ους ώφειλε τέλος πάσαν τήν ύπόστασίν του, ήγάπα 
υπέρ τον έαυτόν του. Δεν τό έξεστόμισε ποτέ, αλλά τό έδειξεν ούχί άπαξ 
εκτεθείς εις κινδύνους ύπέρ τής ζωής του. Τήν "Αγλαΐαν, τήν εύγενή έκεί- 
νην νεάνιδα, ήτις έστηρίζετο επ' αυτού ώς ούδ’ επί τού πατρός της ουδ’ 
επι τού συζύγου της ίσως, περιέβαλλε δΓ αίγλης τινός ύπερανθρώπου, 
θείας, έν τή καρδία του. Τήν έθαύμαζε, τήν έσέβετο, τή ήτο άφωσιωμένος, 
τήν έλάτρευε.

Καί έρωτος ακόμη δεν ήτο αμιγής ή εύγενής αύτη ύπαρξις· ήγάπα προ 
έτους σχεδόν, άφ* οτου ήλθεν εις τον πύργον τού νέου του κυρίου. Ε κα
λείτο Μαρία καί ήτο ώραιοτάτη κόρη, σχεδόν παΓς, μία τών θεραπαινί
δων τού κυρίου Νερέπη, ήν ήγάπα ό αγαθός νέος. Βεβαιούται μάλιστα δτ: 
καί ή κόρη δεν τον έμίσει, διότι ούτε πολύ φιλόδοξος ήτο αυτή, ούτε πολύ

άσχημος έκεΓνος. . . . Αί τοιαύται καταστάσεις τών καρδιών δεν κρύπτον
ται επί πολύ* τα πράγματα άπεκαλύφθησαν, καί, ώς έψιθυρίζετο μεταξύ 
τού προσωπικού τής ύπηρεσίας, ό γάμος ούτος έπρόκειτο νά γείνη.

Γ\
Ό  Γ'εωργιος ανεχώρησεν έφιππος, ώς είπον, πρός άναζήτησιν τού ιατρού.
Ήτο ή δείλη τής ΙΟί; ’Οκτωβρίου^ Την προτεραίαν είχεν ένσκήψει κα- 

ταιγίς, συνοδευθεΓσα ύπό βροχής ραγδαιοτάτης, ήτις διήοκεσεν επί πολύ, 
μεταβαλούσα εις χειμάρρους ορμητικούς τούς ρύακας, άνατρέψασα οικί- 
σκους καί καλύβας, συμπαρασύρασα παν τό προστυ/όν. Τά ίχνη της διε- 
τηροΰντο άκόμη- τό έδαφος ήτο βορβορώδες, καί τήδε κάκεΓσε τέλματα 
αντενάκλων εις τά θολά των ύδατα, δένδρα τεθραυσμένα καί φυτά κλί- 
νοντα έπ’ άλληλα.

Τά κτήματα τού κ. Νερέπη ορίζει ευμήκης ποταμός, ανώνυμον πχρα- 
ποτάμιον τού πολυωνύμου Δουνάβεως, εις τών απείρων βραχιόνων δΓ ών 
περισφίγγει τήν μεγάλην εκείνην χερσόνησον, δπερ οί εγχώριοι άποκαλούσι 
συνήθως Ν τ ο ν ν α ν .  ’Απέχει ολίγον τού Πύργου, διέρχονται δΓ αυτόν οί 
θέλοντες νά μεταβώσιν εις τήν πολίχνην διά τής κομψής του γεφύρας.

'Όταν ό ίππευς κατάβροχος καί πλήρης βορβόρου έπλησίασε τον ποτα
μόν, σχεδόν δεν τον άνεγνώρισεν* ήτο θάλασσα απέραντος, ακίνητος, άπαί- 
σία τήν οψιν καί έκτεινομένη δπου εφθανεν ό οφθαλμός. Ό  ποταμό; είχε 
π)ημμυρήσει. Ή  γέφυρα, ήν μάτην άνεζήτει ό Γεώργιος, είχε καλυφθή ή 
παρασ'υρθή. — τ£ς οίδεν I — ύπό τών αγρίων ύδάτων* ή κοίτη δέν εχώρει 
τον ποταμόν καί ό ποταμός κατέκλυσε τήν πεδιάδα. Θέα ήτις θά έγίνετο 
αίτία τής όπισθοχωρήσεως παντός άλλου, άλλ* ουχί τού Γεωργίου.

— Ή  ’Αγλαΐα κινδυνεύει ίσως καί είνε χρεία τού ιατρού* έχω καλόν 
ζώον καί έλπίζω νά περάσω.

Έσκέφθη καί πσρώτρυνε τόν Γππον του. Τό γενναΓον ζώον μετά τού 
πιστού του άναβάτου έρρίφθη εις τό ύδωρ καί ήρξατο κολυμβών. Ή  επ ί
πονος διάβχσις διά μέσου τού ύδατος, δπερ έπάφλχζεν άπαισίως, διήρκε- 
σε περισσότερον άφ" δσον ύπελόγιζεν ό Γεώργιος* άλλά τέλος έπάτησε διά
τού ίππου του σώος καί αβλαβής τήν βορβορώδη γην. Σώος καί αβλαβής
αυτός άλλ’ οχι καί τά ενδύματα του* έκεΓνα, νοεΓται, ήσαν εις άθλίαν κα- 
τάστασιν, βεορεγμένα μέχοι τού υποκαμίσου καί άποσιάζοντα οίκτρώς.

— *Αν με ίδή έτσι ό κυρ γιατρός . . . κακή δουλειά ! είπε καθ’ έαυ
τόν ό Γεώργιος* δέν θά θέλη νάρθγ] . . . καί έπειτα τ ί γίνεται ή "Αγλαία,
αν ή γέννα της δέν πάη τόσω καλά. . .

’Αποτέλεσμα τής συνετής ταύτης σκέψεως ύπήρξε τό έξης ; "Αμα ό π ι-
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στο; υπηρέτης έφθασεν εις τήν πολίχνην Μ /, ή πρώτη οικία ήν έπεσκεφθη 
δέν ήτο βεβαίως ή του ’ Ιατρού. 'Γοΰτο δ’ εξάγεται εκ του δτι ό κ. Δρίσκης 
έσχε την τιμήν τα ύποδεχθή τον άπεσταλμένον του κ . Νερέπη μέ πολύ 
ευπρεπή κα'ι προ πάντων στεγνά ενδύματα. . . .

Λ'.

"Οταν επήλθε ταχέως ή έσπέρα, ή σελήνη έφωτισε δύο ίππεΤς διατρέ- 
χοντας έν σπουδή τήν άγουσαν άπδ τής πολίχνης Μ/, εις τον πύργον τού 
Νερέπη.

?Ησαν ό ’ Ιατρός και ό Γεώργιος.
Έβάδιζον παρ’ αλλήλους άφωνοι, διότι ή ταχύτης μεθ’ ής εσπευδον παρά 

τη ωδινούση δέν έπέτρεπε συνομιλίαν. Μόνον έβλασφήμει ενίοτε ό κ. Δρί- 
σκης, όταν ό ίππος του ήναγκάζετο νά πατήση εις τέλματα και έλη, τά 
πονηρά γεννήματα τής χθεσινής καταιγίδος, κηλιδών τά ένδύματά του 
άξιολυπήτως.

— Καλ’ αλήθεια ! άνέκραξεν ό ιατρός, ώς εάν τόρα μόνον άνελογίζετο 
τάς δυσχερείας τής εσπερινή; εκείνης εκδρομής- πώς θά περάσουμε τό πο
τάμι ; δέν είνε ξεχειλισμένο ;

— 7Α, πολύ λίγο ! κατέβηκαν τά νερά αρκετά* τό γεφύρι φαίνεται και 
τάλογα ’μπορούν νά περάσουν* μόνο πού θά βραχούμε ολίγο . . . αλλά τί 
νά γείνη άπήντησεν ό Γεώργιος.

— ”Αν ήνε αυτό μόνο δέν πειράζει.
Είπεν ό ιατρός δστις έφάνη καθησυχασθείς. Ά λ λ ’ όταν έφθασαν πορά 

τον ποταμόν ό κ. Δρίσκητ είδεν έκπληκτος τήν πίκραν αλήθειαν.
— Καλ’ εδώ είνε ’Ωκεανός I πώς θά περάσουμε;'
— Περνούμεν! είπεν ό Γεώργιος διά τόνου παραδόξου δστις Ιξέπληξε 

τον ιατρόν.
’Εν τούτοις οί ίπποι έπλησίασαν κοπιωδώς διά των τελμάτων και έφθα

σαν έκεΓ ένθα επερατούτο τό ύδωρ τού πλημμυρήσαντος ποταμού.
Ό  Ιατρός έστη έν αμηχανία* άλλ* ό Γεώργιος προυχώρησεν άφοβος.
— ’ Εμπρός! τάλογα κολυμβούνε, είπεν. Άλλ* ήναγκάσθη νά επιστρέ» 

ψη παρά τώ κ. Δρίσκη, διότι αυτός ύστατο καί παρετήρει.
Παρετηρει σκεπτόμ,ενος περί τού πρακτέου. Είχέ τι θανασίμως άπαί- 

σιον ή οψις ήτις παρείχετο εις τούς οφθαλμούς του. ’’Εβλεπε τήν άπέραν- 
τον λίμνην, εις ήν είχε μεταβληθή ό ποταμός, καί έφ1 ής ή σελήνη άντε- 
νάκλα δέσμας μυριάδων αυτής άκτίνων’ πού καί πού μέσω αυτής άνεφαί- 
νοντο αί κορυφαί δένδρων καταποντισθέντων μαύραι-μαύραι ώς επιπλέοντα 
φαντάσματα' καί ε:’ς τά περατα δπου έφθανεν ό οφθαλμός διεκρίνετο ή
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σειρά τών βουνών καί κάτω αί φυτεΓαι, άς έστιζεν ό αρχαιοπρεπής πύρ
γος, έπιδεικνύων τάς γιγαντιαίας διαστάσεις του καί τάς κομψάς του 
έπάλξεις ύπό τό σεληναΓον φώς. Έλαφραί άνεμου πνοαί έκίνουν απειλητι
κά τά ύδατα τής λίμνης, καί ριπαί αυτών άλλεπάλληλο: παρήλαυνον, 
άντανακλώσαι μυριάκις τον δίσκον τής σελήνης.

Ό  Ιατρός εδειλίασε καί συνέλαβεν αμετάθετον τήν άπόφασιν νά έπι-
στρέψη είς τήν οικίαν του . . . Πορεία τοιαύτη έν μέσω τών ύδάτων, μέ 
Γππον οστις δέν ήτο βέβαιον άν θάντειχεν, ήτο άρκετά κινδυνώδης. Τί 
λέγω κινδυνώδης ; Αυτόχρημα μωρία θά ήτο νά ύποοληθή κανείς είς τό 
μακρόν καί ουχί πολυ ύγειινόν έκεΓνο λουτρόν καί νά παλαίση επί μα-
κρόν προς τά ύδατα, έν ω τής νυκτός αί σκιαί έπάλαιον προ; τό φώς τής
βασιλίσσης της . . . ’Ώ ! ήτο προτιμότερον νά έπιστρέψη- περί τούτου ούδ* 
έπί στιγμήν έδίστασεν. ’Ίσως έκινδύνευεν ή  ̂ εύγενής πυργοδεσποινα, *έσως 
είχεν απόλυτον άνά^κην αυτού . . . άλλ1 ή ζωή του π ά λ ιν . . .  ε, ό Θεός 
τό ηθέλησε. . . .

Ναί, έπρεπε κανείς νά έμφορήται τής θέρμης τών αισθημάτων τού Γεωρ
γίου, έπρεπε ναγαπα καί νάφοσιούται ώς έκεΓνος διά νά συλλαβή τά ; έναν- 
τίας σκέψεις έπί τή θέα τού κινδύνου. . .Μόνος έκεΓνος έλεγεν «εμπρός!» 
έν φ  τό θάρρος ιατρού πεφημισμένου μάλιστα έπί αύταπαρνήσε: μόλις 
έτόλμα νά ειπη «Ό π ίσω !»

— Ό πίσω ! : άνέκραζεν ό πιστός υπηρέτης. *Ά ! γιατρέ μου, είσαι πο
λύ σκληρός καί δέν θά σου τό έπιτρέψω . . .  ή κυρία μας κινδυνεύει καί 
εχει τή χρεία σου . . . δέν θά τήν άφήσης, μού φαίνεται, νά ’πεθάνη. . .

Ό  κ. Δρίσκης ήρνήθη δι* ύφους μή έπιδεχομένου άντίρρησιν . . . λόγων 
τουλάχιστον.

Έ ν τούτοις ή ώρα παρήρχετο και ή φαντασία τού άφωσιωμένου Γεωρ
γίου παρίστα τήν προσφιλή του κυρίαν κινδυνεύουσαν έν ταΓς ώδίσι δυς- 
κόλου τοκετού καί περιμένουσαν ώς Πρόνο.αν τον άναίσθητον ιατρόν. Πάσα 
άντιλογία καί βραδύτης θά ήτο ματαία καί βλαβερά. 7Hco καιρός έργων 
καί ούχί λόγων.

Ό  Γεώργιος, ώς άνθρωπος έκτελών απαθώς προδιαγεγραμμένον σχέδιον, 
έξήγαγε τό πιστόλιόν του, τό έπρότεινεν κατά τού ιατρού καί τώ είπε :

— Εμπρός i όπίσω δέν έχει ! άν γυρίσης θά ’πεθάνη;.
Τόρα άπητούντο σκέψεις καί ενέργειαι ταχεΓαι αμφοτέρωθεν καί σύμ

φωνοι προς τήν περίστασιν.
Ό  ’ Ιατρός έφάνη καμφθείς προ τού τρομερού επιχειρήματος* παρώτρυνε 

τον ίππον του πρός τά έμπρός καί προυχώρησε δύο-τρία βήματα προς τό 
ύδωρ. Ό  Γεώργιος τον ήκολούθησε. Ταχύς ό Δρίσκης εξάγει κάκεΓνος £ν



πολύκροτον, στρέφεται βιαίως καί πυροβολεΓ κατά τοϋ Γεωργίου. *0 π ι
στός θεράπων έπληγη. Ό  Γππος τοϋ Ίατροΰ αφηνίασε καί παρέσυρε μα
νιώδης τον αναβάτην εντός των άγριων ΰδάτων.

Δεύτερος αντήχησε πυροβολισμός καί δ ιατρός βίψας κραυγήν κατέπε- 
σεν, αμέσως βυθισθείε.

Τον έφόνευσεν ή εύστοχος βολή τοϋ Γεωργίου, πληγωμένου καί μόλις 
προφθάσαντος να έκκενώση τό οπλον του. Κατέπεσε πάραυτα καί οΰτος 
αναίσθητος, παρασυρθείς ΰπό των ΰδάτων εις οΐκτρόν καί βέβαιον θά
νατον . . .

Θϋμα τοϋ σκληρότερου καί άδυσωπητο-ερου καθήκοντος.
Τήν στιγμήν εκείνην ή σελήνη ήτο κεκαλυμμένη ΰπό μελανού νέφους 

ώσεί πενθοϋσα. Μετ’ όλίγον δ’ άποκαλυφθεΓσα έδειξε τους δυο ίππους 
άνευ ιππέων τρέχοντας άντιθέςους οδούς — τον μέν διά των ΰδάτων πρός 
τόν πύργον, τόν δέ διά τής ξηρας πρός τήν πολίχνην.

Ε’ .

Άπό τοϋ πύργου, άφ’ ένός των υψηλών του παραθύρων, έβλεπε δια του 
τηλεσκοπίου τά γενέμενα ή Μαρία, ή καλή εκείνη θεραπαινίς, ην ηγαπα 
ό ατυχής Γεώργιος. Είχε σταλή έκεΓ ΰπό τοϋ ’Αγησιλάου νά ιδιρ έάν ήρ- 
χετο ό Ιατρός — άφ* ου ό διά τήν μαΓαν εκπεμφθεις υπηρέτης επέστρε
ψε συνεσταλμένος καί άπρακτος ένεκα τής πλημμύρας.

"Ηκουσεν εύκρινώς τούς πυροβολισμούς καί είδε τους άνδρας, ους ανε- 
γνώρισε, βυθισθέντας εις τό ΰδωρ, τούς δέ ίππους μανιώδεις άνευ αναβα
τών. . . . Κατέβη ώχρά καί δακρύουσα νά πληροφορήστ, τους εν τω πυργω 
περί τών διατρεχόντων, καί νά παρακαλέσν) να σπευστ, κάνεις εις βοήθειαν 
των δυστυχών — μή τις έξ αυτών έζη . . . 'Αλλά τήν άπαισίαν εΐδησιν 
ειδεν ότι έπρεπε νά ρίψη έν μέσω γενικής χαρας :

Ή  ’Αγλαΐα, ώσεί Γν’ άναπληρώση τό κενόν, ετεκεν αισίως δίδυμα.

Γ Ρ Η Γ .  Δ . Ε Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ .

(1884)

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΑΙΝΕ
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Α χ !  "ΟΛως δ ιό . ίου τό Λοιπόν 'Λησμόνησες, καΛή μου ,  
Πώς ή κ α ρ δ ιά  σου ή τα νε  τόσον κα ιρό  'δ ική  μου  ;
Τ έτο ια  κ α ρ δ ιά  τόσο γΛυχε^ά κα ί ψ εύτρα  κα ί μικρούΛα, 
Που δεν  υπ ά ρχ ε ι  πε2ο γΛύκειά κα ι ψ εύτ ικη  καρδοϋΛα.—

Τόν πόνο  κ α ι  το ν  έρωτα 'Λησμόνησες, καΛή μου,
Που τόσο ε τ υραννήσαν ε  τή ν  έρημη ψ υχή  μ ο υ __
Αέν 'ζεύρω α ν  ή τ α ν  πε ιό  π ικρός  ό έρως απ ' τόν  π ό ν ο . . .
"Αχ / Κ α ι  τ α  δβό ή τ α ν  π ικ ρ ά  ! .  .αυτό γνωρ ίζω  μ ό ν ο __

Α ν τ ώ ν ι ο ς  Σ .  Μ α τ ε ς ι ς .

Α Μ Φ Ι Β Ο Λ Ι Α
(κατά τό γερμανικόν τοϋ Lenan)

Ε ίσ έμμορφη, κ ι  ό τα ν  'μιΛή το χ α ρ ο π ό  σου στόμα ,
ΕΙσ έμμορφη, κ ι ό τ α ν  κΛειστό σωπαίντ) μ,ΐά σ τ ιγμ ή .
Κ ’ εγώ δ εν  ζεύρω άπό  τά  δ ι ό  τ ί  ν ά  ζητήσω ά χ ό μ η ’ 

Αχ μίΛησέ μ ο υ ! — Μή μιΛήσγς, μ ή ! . . .

"Αφησε μ έ σ  'ς'ε δυο ουρανούς νά  'ζεπετα  ή ψ υχή  μου ,
Σ'ε σ ιωπής ό ν ε ίρ α τα  κα ί  ςέ Λαλιάς σκοπό,
Κ α ι  μ έ σ  ς τ ό ν  νον σου μ υ σ τ ικ ά  συΛΛάβιζε, ζανθή  μ ου ,  

Έ ν α  γ.Ιυκό Λογάκι « .Σ ’ ά γ α π ώ » .
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Λ ρ ο ς ι ν η ς .
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Ε Ν  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α

Ή Θεσσαλία άποτελεΐται έκ δύο πεδιάδων, ας συνενοί 
περί το χ.έσον λοφώδης εκτασις- περιβάλλεται δε υπο 
όρέων, έφ’ ών ή [Μυθολογία επιχύνει την χυστηριωδη αυ
τής αίγλην. Ή πολύδενδρος σειρά της "Οασης καί του 
Πηλίου προς Α, ή άγρια ν.αι δασώδης Πίνδος προς Α, ή 
ταπεινή "Ορθρυς προς Μ, τά  Καχβούνιχ ν.αι ό ιερός "Ολυμ
πος πρός Β, περιστέφουσι χεγαλοπρεπώς την ύδχτογενή 
ν.αι τελματώδη ταύτην γηίνην λεκάνην ό Πηνειός διαρ
ρέει αυτήν χεθ’ υπερήφανου ταχύτητος- έπι τών οχθών του 
ώς άλλος Ιερεμίας δύναταί τις νά θρηνήση την χώραν 
ήν έγν.ατέλειψαν οί θεοί, έποδοπάτησαν οί κατακτηταί 
καί έφ’ ής ¡μακροχρόνιος δουλεία επαφηκε τα ειδεχθή ιχνη 
της έρηχία: καί του χαρασχοΰ. Ούτως ή Θεσσαλία παρου
σιάζει οίκτρόν θέαχχ- έρείπιον άλγεινώς παραχεχορφωχε- 
νον άρχαίας εύκλειας, εκπνέει σήχερον διά της έρηχίας 
την φρίκην έν τη ψυχνί. Η χώρα, έν γ οί αρχαίοι θεοι ετε- 
λουν τάς ουρανίους αΰτών συνεδρίας, εν ή ο Απόλλων 
ί'δρεπε παρά τά  Τέχπη την δάφνην την ΓΙηνειίδα καί ης 
ή έκτασις καί ό γραφικός ορίζων επιβάλλει την ¡μεγαλο
πρέπειαν καί έιμπνέει την ποίησιν, ή χώρα. αυτη επεπρωτο 
νά διανύση τροχιάν ολεθρίαν εν τη ιστορία του κοσχου.

Αί αλλοιώσεις, άς ΰπέστη ή θεσσαλικη γη, έπιχύνου- 
σι τόσω άλγος έν τή ψυχή], οσω ρεχβώδη Οαυχασχον αι 
προϊστορικά! άναχνήσεις αύτης- ό διά ταύτης διαπορευο- 
χενος κατέχεται διαρκώς ύπο πνιγηρά: συγκινησεως και 
αισθήματα αετχπίπτοντχ πληχχυριζουσι τον οδοιπόρον, 
όστις άνά παν βήχχ αυτοΰ ανακαλύπτει εζχισιχ τεκαηρια
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του παρελθόντος ¡μεγαλείου- τχ τεκχήριχ τχϋτκ δεν δυ
νατά ι η νά συγκρίνγ ¡μετά της έπελθούσης καταπτώσεως. 
Πώς ήτο δυνατόν νά ¡μή έπέλθη οδυνηρά κατάπτωσις έν 
Ό Χ„ωρ* ταύτη, ής ή ευφορία καί ό πολιτισμός εϊλκυον 
καθ άπάσα; τάς έποχάς τόσους βαρβάρους κατακτητάς, 
άπορροφήσαντας πάσαν τήν ίκχαδα αυτής.

Η Θεσσαλία ύπήρξεν έσχάτως τό θέατρον στρατιωτικής 
συγκεντρωσεως- η Ελλάς πάνοπλος, εν πυρετοόδει παοα- 
σκευή, αντετασσεν αζιωσεις δια την περιοόνυχ,ον ισορροπίαν 
τής ’Ανατολής, ήν διεταραξε τό πραξικόπηχα τών Βουλ- 
γχρων χ.α.ι ταρετοίσσεν εττι τών συνόρων τα στρατεύματα, 
άτινα έξέκαιεν ή προσβληθεΐσα εθνική φιλοτιμία. Έπτά- 
¡μηνον διηρκεσεν ή πολίτικη καί στρατιωτική άγωνία αυτη 
ητις εληφε δι επεισοδίου πολεχικου, περί ού όλίγας θά εί- 
πωχεν λέςεις. Ποίν ή έκφέρωχεν όιμως τήν έπί τούτου κοί- 
σιν ή;μών, θέλοχεν εξετάσει γενικά τινα ζητήματα σχε- 
• ♦'Λα, ?αε.α τιον ΤνΟρισμχτων ζ.αι τών συνεττειών, όσαι αττο 
τούτων ατορρεουσιν.

Ή γραχχή τών συνόρων, άπό τού Άχβρακιακοϋ κόλ
που άρχοχένη, ακολουθεί τον "Αραχθον πρός Β, παρά τό 
Μετσοβον δε κάχπτει προς Α καί άποτελοΰσα έσοχήν 
πρός τό Ζάρκον περατοϋται διά του κάτω Όλυμπου "είς 
τον Θερμαϊκόν αύ’τη έρείδεται έπί τριών έξοχου στρατη
γικής σπουδαιότητος ερεισμάτων : τού Άχβρακιακοϋ, του 
Μετσοβου και του Όλυμπου, ών ή κατοχή άσοαλίζει τήν 
στρατηγικήν υπεροχην τής οροθετικής γραχ.χ,ής. Δυστυχώς, 
ούδεν τούτων ηχείς κατέχοχεν, ούδέ καν τόν Άχβρακια- 
κον κολπον, ουτινος ή κατοχή προσκτάται χάνον διά τής 
κατοχής τής ΙΙρεβέζης, άζίωχα όπερ δέν κατενοήθη έσχά
τως· τούτου χη υπάρχοντας, τό χόνον όπερ δύναται ν’ ά- 
σφαλίση τήν κατοχήν του κόλπου καί έςουδετεοώση στοά- 
τηγικόν τινα άντιπερισπασχόν κατά τής γραχμή: τή: ύπο- 
χωρησεως των εν Ά ρτη συγκεντρωχενων στρατευχάτων, 
είναι στολίσκος κατάλληλος διά τόν άβαθή κόλπον. Μή 
κχτεχοντες ουσεν το;ν ερεισμάτων τούτων υττολειττομεθα



στρατηγικής των αντιπάλων, οΐτινες οΰτω έχουσιν ίσχυράν 
(όάσιν επιχειρήσεων ή γραμμήν χαύνης, πλεονεκτικής δυνά- 
μενοι νά έπιχειρήσωσιν εισβολήν ή νά ένεργήσωσιν άμυναν. 
Τά στρατηγικά πλεονεκτήματα των αντιπάλων δυνάμεθα 
νά εξουδετερώσω μεν, εάν προσκτησιυμεθα τήν ύποστήρι- 
ξιν των ’Αλβανών καί των ελληνικών πληθυσμών, οΐτι
νες κατά νώτα ένεργούντες θέλουσιν επιφέρει άντιπερισπα- 
σαόν μεγίστης ώφελείχς, ή έάν μετά θαλασσίων δυνάμεων 
έπιχειρήσωμεν αντιπερισπασμούς κατά τά ανατολικά καί 
μεσημβρινά παράλια τής Μακεδονίας· άρκ, ΐνα έχωμεν 
επιτυχίας άποτελεσματικάς έν περιπτώσει πολέμου, πρέπει 
νά μεριμνήσωμεν διά τήν συνεργασίαν τών ’Αλβανών, τήν 
άνάπτυξιν του έθνικού φρονήματος παρά τοις όμόροις έλ- 
ληνικοΐς πληθυσμοϊς, οπερ εκλείπει όσημέραι, καί τήν τών 
ναυοΥκών ήμών δυνάμεων, άτινα παρημελήθησαν ήδη μετ’ 
αξιοθρήνητου αναλγησίας. Ή σωτηρία τής Ελλάδος έγ
κειται εις τά «σιδηρά τείχη.» Δεν εχομεν σήμερον ανάγ
κην του μαντείου τών Δελφών ΐνα μάθωμεν τούτο, αρκεί 
νά όίύωμεν έν βλέμμα έπί τών έκτεταμένων παραλίων 
καί τών νήσων ήμών καί τής κεντρικής έν τή Μεσογείω 
θέσεως, δπως νοήσωμεν τούτο, οπερ καθιστά ήμΐν γνωστόν 
καί ή αρχαία ιστορία. "Ανευ στόλου ούτε έπίθεσιν δυνά- 
μ.εθα νά έπιχειρήσωμεν ούτε νά άμυνθώμεν έπιτυχώς κατά 
τοσούτον μάλλον, καθόσον αί σπουδαιότερα·, στρατηγικαί. 
συγκοινωνία·, ήμών είσί θαλάσσιαι.

Έκτος τής στρατηγικής υπεροχής τού έδάφους, ήν κέ- 
κτηνται οί αντίπαλοι ήμών κατά τήν όροθετικήν γραμμήν, 
καί τακτικώς πλεονεκτούσε, όιότι κατά το πλειστόν κα- 
τέχουσι τά έπικαιρότερα σημεία, τά  δεσπόζοντα καί συν- 
έχοντα τάς διαφόρους θέσεις τής ορεινής γραμμής διά τών 
συγκοινωνιών καί τής όράσεως.

Μετά τήν ανωτέρω έξέτασιν τής όροθετικής γραμμής, 
θέλομεν δώσει σχετικάς τινας πληροφορίας περί τής δια 
τάξεως τών τουρκικών καί έλληνικών στρατευμάτων έν 
Θεσσαλία, όπιος οί αναννώσται κατανοήσωσιν εϋχερώς την
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σπουδαιότητα τών συνεπειών, όσαι ήδύναντο νά προκύψωσιν 
έκ τού έπισυμ-βάντος τελευταίου πολεμικού έπεισοδίου.

Τά τουρκικά στρατεύματα εχοντα αριθμητικήν υπεροχήν, 
τριπλάσια καί πλέον όντα τών έλληνικών, καί ένιαίαν 
διεύθυνσιν, έρειδόμενα δέ ίσχυρώς κατά πλευρά καί νώτα, 
ήσαν διατεταγμένα μετά τελειότητος αξίας λόγου· έκ τής 
διατάξεως δέ ταύτης, ήν έδωκεν ό ’Οθωμανός αρχιστρά
τηγος, κατεδεικνύοντο πασιφανώς αί προθέσεις αυτού· έξη- 
σφαλισμένος ών κατά τά πλευρά ("Ολυμπος, Μέτσοβον) 
έναντίον πασης έπιχειρήσεως τών έλληνικών στρατευμά
των, έσκόπει νά είσβάλγ προς τό Ζάρκον καί διαχωρίζων 
τά στρατεύματα τών αρχηγείων Ααρίσσης καί Τρικάλων, 
νά άπειλήση τάς γραμμάς τής ύποχωρήσεως άμφοτέρων 
τούτων, άτινα ή ήθελον ύποχωρήσει ή ήθελον ριφθή έπί 
τών όροσειρών τά μεν τής Ααρίσσης έπί τής "Οσσης-Πη 
λίου, τά δέ τών Τρικάλων έπί τής Πίνδου.

ΙΙρός επιτυχίαν τού στρατηγικού τούτου σχεδίου έπρεπε 
νά έοασοαλίση τά πλευρά καί τά  νώτα τού διά τήν είς- 
βολήν προορισμένου σώματος καί συνεπώς νά άποκρούση 
πάσαν κατά τής Έλασσώνος καί τής Δισκατας αντεπι- 
χείρησιν· πρός τούτο δέ έλαβε πάντα τά κατάλληλα μέ
τρα. συγκεντρώσας έν τοΐς ανωτέρω κέντροις καί περί ταύ- 
τα έπαρκείς δυνάμεις καί καταλαβών τάς πρός ταύτας 
άγουσας £».ό<ϊους καί τά  δεσπόζοντα καί συνέχοντα σημεία 
(Τσαρίτσαινα, Μενεξές, Σκόμπα, Γκριτζόβαλι, Δρεπάνι, 
Τσούκα, Λουμπενίτζα, Τρέταμος, κτλ. κτλ.). Τά μ,έτρα 
ταύτα, άτινα έ'λαβεν ό Όθωμ.ανός αρχιστράτηγος καί αί 
συγκεντρώσεις, άς εξετέλεσεν έντός τού πρός τό Ζάρκον 
σφηνός (Δομίνικον, Έλευθεροχώρι, Ραδοσίβι, Δαμάσι, Σκόμ
πα, κτλ. κτλ.) ούδεμ-ίαν έπαφίνουσιν αμφιβολίαν ή έπι- 
τρέπουσιν άντίρρησιν ώς πρός τήν έκτίμησιν τών σχε δ ίων 
καί τών προθέσεων τών Τούρκων. ’Επίσης αποκαλύπτονται 
τάύτα καί έκ τής ένεργείας κατά τήν συμπλοκήν, καθ’ ήν 
ήρξαντο τήν έκτέλεσιν αύτών, αλλά περί ταύτης θέλομεν 
διαλάβει κατωτέρω.



’Απέναντι τής ενιαίας διευθύνσεως των τουρκικών στρα
τευμάτων, ό ελληνικός στρατός άντέτασσεν όεδιχασμένην 
διεύθυνσιν, διότι ήτο διηρημένος εις δύο σώματα ανεξάρ
τητα., έ'χοντα κέντρα αυτών την Λάρισσαν και τά Τρίκ- 
καλα· ό διχασμός οΰτος δύναταί τις νά εϊπη άπολύτως, 
ότι ήτο θεμελιόΰδες στρατηγικόν σφάλμα και κατά τοσού- 
το μάλλον καθ’ όσον τό υ.εταςυ Ζάρκου καί Κουτσοχέρου 
έδαφος, όπερ κυρίως ήτεειλεΐτο, ήτο άπομεμακρυσμένον 
τών ενεργειών άμφοτέρων τών αρχηγείων, και άπετέλ.ει, 
ούτως ε’πεϊν, ούδετέραν ζώνην. Στρατός ολιγάριθμος, άνευ 
συγκοινωνιών συγκεντρωτικών ττρός τά καίρια σημεία τής 
γραμμής ήν ύπερήσπιζε, ήδύνατο ύπό ένιαίαν διεύθυνσιν 
νά έπιτελέση μάλλον συντεταγμένος καί ισχυρός τούς σκο
πούς αυτού.

Τών δύο ανεξαρτήτων στρατιωτικών σωμάτων αί ενέρ
γεια’. καί ή δράσις ετεινον ττρός την Έλασσώνα καί την 
Δεσκάταν, όπερ ήτον όρΟότατον, διότι διά τών επιχειρή
σεων τούτων παρεκωλύετο ή ττρός τά  πρόσω προχώρησες 
τού εχθρού, άλλ’ ύπό τον όρον νά μή έπήρχετο διάσπασις 
πρός τό μέσον, ήτις ήθελε καταστήσει ανωφελή πάσαν 
ενέργειαν έπιβοηθητικήν. Ή συνοχή τών στρατευμάτων 
είναι ή πρώτιστη μέριμνα, καί ταύτης παραμελουμένης 
αί μεμονωμένα’, επιτυχίαι, αν ύπάρξωσι τοιαύται, ούδέν 
ωφέλιμον παράγουσι-,

Ή διάσπασις άφεύκτως ήθελεν έπέλθει, διότι, εκτός 
ετέρων λόγων, τά ήμέτερα στρατεύματα είχον σπουδαίαν 
αριθμητικήν μειονότητα ώς πρός τον εχθρόν καί ώς προς 
τό μήκος τής γραμμής, ήν κατεϊχον, συνάμα δέ, ενεκεν 
έλλείψεως συγκοινωνιών επαρκών καί καταλλήλων, αί 
συγκεντρώσεις προς τα απειλούμενα σημεία ησαν σχεσον 
ανέφικτοι- άλλως τε καί ή τακτική διάταξις αύτού ήτο 
πλημμελής, διότι έκ τής εκτεταμένης γραμμής άπό Μα- 
λακαίίου μέχρι Ζορμπά αί δυνάμεις ημών ήσαν διανενε- 
μημέναι ανεπαρκούς. Είναι αληθές, ότι ή όροθετική γραμ- 
μή δυσχερώς φυλάσσεται, ούσα όλοκλήρως βατή, άλλ’
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ακριβώς διά τούτο έπρεπε νά κατανοηθή ότι δέν έπαρκει 
μόνον ό ηρωισμός ΐνα άναπληρώση τά πάντα, άλλ’ ότι 
άπητούντο έργα τεχνικά καί έν γένει μέτρα κατάλληλα, 
ϊνα ύπάρξη ούχί πιθανότης, άλλα μόνον έλπίς επιτυχίας. 
Ό ηρωισμός άρκεϊ πάντοτε όπως σώση την τιμήν, άλλά 
δέν είναι ό μόνος, όστις άσφαλίζει τήν έπιτυχίαν. Δεν αρ
κεί ϊνα γνωρίζη ό στρατός νά άποθνήσκη, άλλά πρέπει 
νά γνωρίζη καί νά ενεργή. Ό  ηρωισμός είναι ή τιμή, άλλ’ 
ούχί καί ή νίκη.

Ούτως ήσαν άντιμέτωποι οί άντίπαλοι στρατοί, ή δε 
πρός άλλήλους συμπεριφορά έπεΐχέ τι τό ομηρικόν τρεις 
υβριστικά’, λέςεις, ών έπιτραπήτω μοι ή αναγραφή, «γου- 
ρουνομυτηόες, » « κοκκινοσκούφιδες » καί τό περιώνυμον
« σικτίρ, » αϊτινες συνδυα ζόμεναι μετά τού δημοτικού πλέον 
καταστάντος μονοσυλλάβου « ρε » άπετέλουν τήν συνήθη 
φρασεολογίαν τών πρός τούς Τούρκους φιλοφρονήσεων. Οί 
εύζωνοι άπετείνοντο προς τούς έχθρούς γείτονάς των άγε- 
ρώχως- θέλομεν αναφέρει τεκμήρια τινα τής αύθάοους ταύ
της υπερηφάνειας, ϊνα ποικίλωμεν τό φηρον θέμα ημών.

Έν τή Μελούνα κατεσκευάζετο λίθινον οχύρωμα ύπό 
τών ήμετέρων, επειδή δέ ήτο εύκολώτεεον νά λαμβάνω- 
σι τούς λίθους έκ τού τουρκικού εδάφους, ό τούρκος σταθ
μάρχης έκαμε τάς δεούσας παραστάσεις, καί μή ε’ισακου- 
σθείς, ¿τοποθέτησε σκοπούς πρός τό μέρος έκεΐνο. Ό τοϋρ- 
κος σκοπός ϊστατο όρθιος στηρίζουν τόν ένα τών ποόών του 
έπί προστυχόντος έκεΐ λίθου- είς εύζωνος προχωρεί καί 
άποτεινόμενος πρός αύτόν, τω λέγει « στάσου τό πόδι σου 
ρε γουρουνομύτη )) καί άκινητοϋντος έν άπορία τού Τούρ
κου, ό αύθάδης εύζωνος παραμερίζει ώθήσας τόν πόδα αύ
τού καί λαβών τόν λίθον τοποθετεί έπί τού οχυρώματος.

Έτερος εύζωνος μετέφερεν έπί ήαιόνου τήν νύκτα φυ
σίγγια, έπορεύετο δε διά τής τουρκικής ατραπού, ουσης 
άνετωτέρας- ό τούρκος σκοπός ζητεί νά τω έμποδίση τήν 
δίοδον, έν βροντούσες « σικτίρ » τω δίδεται ώς άπάντησις 
καί ό ριψοκίνδυνος εύζωνος διέρχεται άταράχως.
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Έτερος διέρχεται μετ’ ολίγον έκ του αύτού μ έρ ο υ ς «Μα, 
τζάνουμ, είναι "δικό μας ¡Λ ερός» επαναλαμβάνει ό σκοπός, 
άλλ’ ά φ ρ ο ν τ ις  ό ε υ ζ ω ν ο ς εξακολουθεί την πορείαν του σ ι -

γών περιφρονητικώς.
Πλεΐστα τοιαύτα παραδείγματα ήδυνάμεθα να άναφέ- 

ρωμεν άποδεικνύοντα πόσην καταφρόνησιν έγα υτο ΐς  συν- 
γσθάνοντο οί ευζωνοι προς τούς Τουρκους και ποσον γόη- 
τρον έξήσκησαν έπ’ αυτών οί άτίθασσοι ορεινοί έμπνέοντες 
τόν σεβασμόν διά της ΰπερηφάνου καί θαρραλέας συμπε
ριφοράς των. Ά λ λ α  φευ ! ή Κούτρα έπέπρωτο νά κατα- 
στοέψγι τό γόητρον τούτο καί νά έγκολάψγι έπί τού σκλη
ρού μετώπου αϋτών τό άνεξίτηλον στίγμα της αιχμαλω
σίας', αιχμαλωσίας συντελεσθείσης ούτω μωρώς καί άνάν- 
δρως, προκειμένου μάλιστα περί άνδρών, ους ό εχθρός
έπίστευεν ηρωας.  ̂ λ

Αί άτομικαί αύται παρεκτροπαί έπηύξανον την μεταξύ 
τών στρατευμάτων έχθραν, καιτοι έπισήμως κατεβάλλοντο 
μέγισται προσπάθειαι και ελαμβανοντο κατάλληλα μέτρα 
πρόο άποσόβησιν της προσδοκωμενης συμπλοκής, άτινα 
όμω; άπέβησαν μάταια. Μήπως ή αυθάδεια ειχε φθάσοί με- 
χ'ρις ορίου έξαντλήσαντος την ύπομονήν η μήπως οί τούρ- 
κοι άπεφάσισαν νά έκδικηθώσι διά τάς μικράς ταυτα,
περιφρονήσεις ;

Έπί τέλους ή συμπλοκή ήρξατο έπί εκτεταμένης γραμ
μής. Τίνες οί δόντες την αφορμήν: οί ορμητικοί ̂ ’Αλβανοί 
'η οί θαρραλέοι εύζωνοι; Τό ζήτημα τούτο δεν ήδυνήθησαν 
νά έπιλύσωσι αί διπλωματικαί αντεγκλήσεις- διά την δι
πλωματίαν, αλλά διά ταύτην μόνην, τό ζήτημα δεν είναι 
έπιδεκτικόν λύσεως. Τό βέβαιον είναι οτι στρατεύματα 
έπί μακρόν χρόνον αντιμέτωπα, φυλετικόν καί αδιάλλα
κτον προς άλληλα τρέφοντα μίσος, δπερ Ιπηύξανε άφ’ ενός 
μ.έν ό άγριος φανατισμός, άφ’ ετέρου δε ή προσβληθείσα 
εθνική φιλοτιμία καί αί αναμνήσεις τού παρελθόντος, δεν 
τ , τ ο  δ υ ν α τ ό ν  τ ,  ν α  αχ.ω( ΐ ι ν ,  ε ι τ τ ε ΐ ν ,  α υ τ θ [ λ ά . τ ω «

καί νά διατρανώσωσι δι’ έχθρικού τεκμηρίου την ύποκαί-
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ουσαν έχθρότητα. Μόνη ή πειθαρχία ήδύνατο νά δαμάση 
•ά θρησκευτικά και φυλετικά παθη, εμ.πνέουσα εις τά στρα
τεύματα ύπερήφανον καρτερίαν καί έπιβάλλουσα την στρα
τιωτικήν ηθικην και την συνειδησιν τού καθήκοντος καί 
εις τα άτομα ετι έκείνα, όσα έρμαια άτομικής φιλαυτίας, 
άφρονος πατριωτισμ,ού και ηρωισμού ακαίρου, δέν κατέ- 
χουσιν έν εαυτοίς το σθένος τής αύταπαρνήσεως κατά τάς 
κρίσιμους έθνικάς περιστάσεις. ’Αλλά τις ήδύνατο έκ στρα
τευμάτων, ώς ήσαν ταυτα, νά άπαιτήσγ, πειθαρχίαν, ήν 
δυσκόλως δύνανται νά τηρήσωσι στρατοί έχοντες ύπερ- 
τέραν στρατιωτικήν μόρφωσιν ;

Αίφνης ηκουσθησαν βρονται και θανατηφόροι βολίδες 
δ έσχισαν συριζουσαι τον αέρα- οί σκοποί τών ταμπουρίων 
υπήρξαν τά πρώτα θύματα Η έρις κατελθούσα έκ τών 
θειων δωμάτων τού γηραιού Όλυμπου έρριψεν έν μέσω τών 
πολεμιστών την όλεθρίαν δάδα αυτής.

Ά μ α  τή ένάρξει τής συμπλοκής οί Τούρκοι ήρξαντο τής 
εκτελεσεως τών σχεδίων των. Η Κούτρα προσεβλήθη μεθ’ 
υπερτερών δυνάμεων και επιμονής, ήν άπήτει ή σπουδαιό- 
.ης αυφης- σκοπούντων των Τούρκων εισβολήν πρόε τό 
Ζάρκον, ή Κούτρα ήτο σπουδαϊον καί κεντρικόν τακτικόν 
έρεισμα, άπετελει, ούτως ε’ιπεΐν, τον σταθερόν άξονα τών 
τακτικών αυτών κινήσεων, όσαι ήσαν άναγκαΐαι διά τάς 
οπιθετικας επιχειρήσεις κατά τών λοφοσειρών περί τό 
Ζάρκον. Επειδή περι Κούτρας πολύς έγένετο άτυχώς λό- 
γος, κρίνομεν αρμόδιον ινα δώσωμεν άκριβεΐς τινας πλη
ροφορίας. Η Κούτρα είναι λόφος κωνοειδής καί άπόκρη- 
ρ.νος προς ΝΑ μάλλον δεσπόζων τών πέριξ καί έφορών 
αποτελεί την τακτικήν κλείδα τού έδάφους· ούχ ήττον ή 
μεγίστη αυτής σπουδαιότης δέν έξετιμήθη δεόντως, δύνα- 
.αι τις όε νά ειπη ότι δεν εθεωρηθη αξία υ.είζονοε υ.ερί- 
μνης υπήρξαν μ.άλιστα οι διατεινομενοι ότι περί τού άπο- 
κρήμνου καί όξέος τούτου βράχου δέν ύπήρχεν άνάνκη 
ουδέ νά έπασχοληθή τις, άλλ’ οί ού’τω σκεπτόμενοι δεν 
άνεμνησθησαν ότι εις ορεινά καί διακεκομμένα έδάφη μ.ά-



Λίστα, σημεία το ιαυτα  Οεσποςοντα κα ι συνεχοντα το εοα- 
φος τουλάχιστον διά  τής όράσεως, ούχί α ίνον ήθικήν έχου- 
σιν έπίδρασιν έ—I των στρατευμάτων άλλα  κα ί πραγμα
τ ικήν, δ ι ίτ ι  έπίδρώσι θετικώς τω ν κινήσεων κα ί των 
δ ια τά ξεω ν, όχυρούμενα δέ κα ί οπλιζόμενα δ ιά  τηλεβόλων 
είσίν άπόρθητα, επιβαλλόμενα μετ’ άναμφισβήτου υπερο
χής, τέλος δέ κα ί ώς κατοπτευτήρ ια  απλώ ς αν ώσιν εύκο- 
λύνουσι την διεύθυνσιν των στρατευμάτων, έποπτεύοντα τό 
πέριξ έ'δαφος. Ή  Κούτρα όμως δεν ήτο μόνον άπλούν 
κατοπτευτήριον α λλά  καί ώς προς την ¡θολήν εξεταζόμενη 
ήδύνατο πλεονεκτικώς νά χρησιμεύσω κ α τά  τών λόγων 
περί το Ζάρκον, οΐτινες <5"έν εϊχον διαφοράν ύψους ύπερ- 
βαίνουσαν βλη τικά  όρια, έξαρτώμενα άλλω ς τε κα ί έκ 
τής άποστάσεως τών βληθησομενων στόχων.

Τ οιαύτη ήτον ή Ινοϋτρα, γνω στά  δέ είσί τά  μέτρα, όσα 
περί ταύτη ς έλήφθησαν, έπενεγκόντα κ α τ ’ άναπόδραστον 
συνέπειαν την πτώ σ ιν αυτής. Περίπου τριακόσιοι αμυνόμε
νοι, ή μάλλον τριακόσιοι οπλοφόροι, δ ιότι δεν εσχον την 
τ ιμ ήν ούδέ μ ίαν νά ρίψωσι βολήν, καταληφθεντες ΰπο 
τής ε’κπλήξεως, ήν προύξένησαν αύτοϊς α ί πολυπληθείς 
έχθρικαί δυνάμεις, διεσκορπίσθησαν ή ή χ  μ α λ ω τ  ι σ 0 η σαν. 
προτιμήσαντες ά ντ ί θανάτου ήρωϊκού, έπονείδιστον άνά 
την Μακεδονίαν περίδρομον κα ι ούχί μονον τούτο, ά λλ ’ 
ένεκόλαψαν κα ί επί του έθνους κηλ ίδα  το ιαυτην, κατα - 
στρέψασαν τό γόητρον, οπερ έμπεριεϊχεν εν έαυτω  ο ίερος 
αριθμός τών τριακοσίων Η δε εθνική ήμών ιστορία είνα ι 
ήναγκασμένη επί τών αμ είλ ικτω ν αυτής σελίδων νά άνα- 
γράψη μετά σπαραγμού παρά τον ηρωικόν αριθμόν τών 
τριακοσίων εν Θερμοπύλαις, έν Χαιρωνεία κα ί έν Δραγα
τσανίου, τούς τριακοσίοΓ.ς ριψάσπιδας τής Κούτρας. Δεν 
βάλλω  τόν λίθον τού αναθέματος κ α τ ’ αυτών, δ ιότι δεν 
υπήρξαν ήρωες, α λλά  δ ιότι παρεδόθησαν χωρίς νά  έκτε- 
λέσωσιν ότι ήτο δυνατόν άνθρωπίνως. χωρίς νά ρίψωσι 
κα ί τό τελευτα ιον αυτών φυσ ίγγ ιον ήδύναντο νά ύποχω- 
οήσωσιν, ύποχώρησις δε λελογισμένη είνα ι ώφελιμωτερα
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ανωφελούς ηρωισμού· ήδύναντο περικυκλούμενοι κα ί νά 
παραδοθώσιν, ά λλά  μ ετ ’ άπεγνωσμένον αγώνα  καθ’ ύπεο- 
τέρων δυνάμ εω ν δέν είμαι έκ τών φρονούντων ότι άσκο
πος κα ί ανωφελής ηρωισμός είνα ι τ ι άξιον λόγου, ά λ λ ’ οί 
πεφοβισμένοι Ινουτραΐοι ήδύναντο νά πράξωσι παν άλλο. 
έκτος εκείνου, όπερ επραξαν.

Αί περί Κούτρας γνώμαι είσί πολλαπλα ΐ· α ί α ντεγ
κλήσεις κατακλύζουσ ιν ετ ι ούτως, ώστε έπιφέρουσι τήν 
σύγχυσιν ώ ; πρός τήν άνακάλυψ ιν ούχί τών ένοχων, ά λλά  
κατά  πόσον έκαστος αυτών επ τα ισ εν  έγένοντο σφάλαατα  
σ τρατηγικά  κα ί τα κ τ ικ ά , ύπήρξεν ό φόβος τής ευθύνης, 
κα ί άπειρία ιός πρός τήν διεύθυνσιν, ελλειψ ις στρατιω τι- 
τής έτοιμότητος κα ί αύτοβουλίας, άφρων ηρωισμός, κα ί 
δειλ ία  μετά μωρίας. Τό σύνολον πάντων τούτων έπήνεγκε 
την πτώ σ ιν τής Κούτρας, εις ήν συνεκέντρωσαν πασας τάς 
προσπάθειας τω ν οί Τούρκοι.

Ετέραν έπίθεσιν έζετέλεσαν οί Τούρκοι μ ετ’ άνωτέρων 
δυνάμεων περί την Γκριτζόβαλι ήτις έσκόπει νά άπασχο- 
λήση τά  στρατεύματα του άρχηγείου Λαρίσης, όπως εύ- 
χερέστεοον έπιχειρήσωσι πρός τό Ζάρκον, κα ί νά άπειλή- 
ση 'τάς'γραμμκς υποχωρήσεως τών περί τήν Λ υγαριάν κα ί 
Αεζερο στρατευμάτων, παρακωλύουσα έν συνεργασία μετά 
τής έν Μενεςέ κα ί ΙΙατσω ένεργείας τήν έκτέλεσιν τών 
κατά  τής Έλασσώνος άπειλών. Α ί περί τον Μενεξέ έργα- 
σ ια ι του εχθρού επετυχον πληρέστατα , μ άλιστα  έν ΙΙατσω 
μικρού δείν κα ί κατελαμβάνοντο τεσσαρα πυροβόλα λυό
μενα, εγκαταλειφθέντα  κα τά  τήν κρίσιμον στιγμήν άφρό- 
νως ΰπο τού λόχου τού πεζικού ΰφ’ ον είχεν άνατεθή ή 
ύποστήριξις κα ί έξασφάλισ ις άπό τών έχθρικών προσβο
λών, ά λλά  περί τήν Γκριτσόβαλι άπεκρούσθησαν εύτυ- 
χώς· οί εκεί άμυνόμενοι δ ιά  τής άνδρείας αύτών έξουδε- 
τέρωσαν τάς ολέθριας συνέπειας, άς ήθελον έπιφέρει έχθρι- 
κα ι επ ιτυχ ια ι προς τό μέρος έκείνο κα ί έξηφάνισαν τήν 
παραχθείσαν έντύπωσιν έκ τών άποτυχιών τής Κούτρας 
κα ί τού Πατσού, άποδείξαντες τ ι δύνατα ι νά κατορθώση
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ή νοημ.οσϋνη μ.ετά της ανδρείας κα ί ή χτομ.ική φ ιλοτιμ ία .
Αί άνωτέρω πολεμικαί πράςεις κατά. την τελευταίαν συμ

πλοκήν είσίν αί σπουδαιότεραι η μάλλον αί μόναι, εξεταζό
μενα!., ώς πρός τάς συνέπειας καί τά  άποτελέσματα' π α - 
σαι αί λοιπαί είσί λεπτομέρεια', καί μεμονωμένα', πράξεις, 
ουδόλως δυνάμεναι νά έπιδράσωσιν η έπιδράσασαι επί του 
συνόλου η έπί των αποτελεσμάτων, καί διά τούτο δεν άνχ- 
φέρομ,εν τάς περί την Κούτραν κυκλωτικά ; επιχειρήσεις, _ 
αϊτινες έξετελέσθησαν μετά νοημοσύνης καί αταραξίας θαυ
μαστής, ά λλ ’ ών ή κλεινή επ ιτυχία καθ’ ημάς άβεβαία, ένε
κα της αριθμητικής μειονότητος των έπιχειρησάντων στρα
τευμάτων καί μ.εθ’ όλον τόν άναμφισβήτητον ηρωισμόν τ ω ν  
ουδέ τάς πρός την Δεσκάταν εργασίας ήμ.ών, αϊτινες ασφα
λώς ήθελον άποτύχει. Έ άν έκυριεύθη 6 δείνα τουρκικός 
σταθμός η οχύρωμα, δεν έχει ωφέλιμον άξίαν στρατιωτικήν 
έκτος αν ή λεπτομέρεια γενικού τίνος σχεδίου- καί έάν ύπο- 
τεθη ότι έκυριεύοντο άπαντες οί Τουρκικοί σταθμ.οί, τό μόνον 
άποτέλεσμ-α, δπερ ήθελεν έπιτευχθή, ήτο νά προχωρήση 
κατά πεντήκοντα περίπου μέτρα τά μέτωπον της συμ.πλο- 
κης, άλλά ποιαν στρατιωτικήν άξίαν έχει τούτο ; ούδεμίαν. 
Ε ίναι προτιμότερου νά διάρρηξη τις καί καταλάβη εν σπόυ- 
δαϊον καί ωφέλιμον σημ.εϊον ή εκατόν ετερα ήσσονος σημα
σίας. Τούτο έπραξαν οί Τούρκοι καί τούτο δεν ένοήθη 
παρ ’ ήμών.

Έ κ  τής μελέτης της όροθετικής γραμ.μ.ής καί των κατά 
την συμ.πλοκήν έξάγομεν τά  έξης ένδιχφέροντα πορίσματα. 
Οί Τούρκοι είχον την υπεροχήν 1) τού έδάφους υπό τε στρα
τηγικήν καί τακτικήν έποψιν θεωρούμενου, 2) τού αριθμού, 
3) τών στρατηγικών συνδυασμών καί τών τακτικών διατά
ξεων, 4) τών συγκοινωνιών καί τής μεταφοράς τών επ ιτη
δείων, 5) τού επιτελείου, έχοντες τοιούτον έπαρκές. Οί "Ελ
ληνες ύπερεΐχον κατά τό ήθικόν, τά ποιόν καί τό υλικόν πο- 
λέμ.ου. 'Ως πρός τήν στρατιωτικήν σύνταξιν άμφότερα τά 
στρατεύματα ήδύναντο νά συγκριθώσιν, ά λ λ ’ ή άτομική έκ- 
παίδευσις τών ήμετέρων καίτοι άτελεστάτη, ήτο ύπερτέρα

τής τών εχθρών, ούχί διότι εφαρμόζεται παρ ’ ήμ,ϊν τελειό
τερου σύστημα έκπαιδεύσεως ά λ λ ’ ένεκα τής φυσικής νοη- 
μ.οσύνης τής φυλής. ’Ά ξιον όμ.ως σημειώσεως είναι ότι διά 
τής έπ ιτυχίας των ταύτης οί Τούρκοι ΰπέστησαν δυσαναλό
γους φθοράς (φονευθέντες καί τραυματίαι άξιωματικοί 41 , έξ 
ών είς υποστράτηγος, καί 345 5  περίπου ύπαξιωματικοί καί 
στρατιώται) οπερ δύναται ν ’ άποδοθή είς τήν ευστοχίαν καί 
τήν καλήν ποιότητα τών πυρομαχικών τού ήμετέρου πυρο
βολικού, καί τούτο διότι κατά τήν όμ.ολογίαν πάντων, καί αί 
φθοραί ήμ.ών ήθελον είσθαι άσυγκρίτως μείζονες άν τα  πυ - 
ρομαχικά τού εχθρού ήσαν καλής ποιότητος. Τέλος οί εχθροί 
ύπερεΐχον καί ώς πρός τά  οχυρωματικά έργα, δ ι’ ών είχον 
ένισχύσει πάσας τάς επικαίρους θέσεις.

’Εκτός τών μειονεκτημάτων, όσα άνεφέραμ.εν, έπί πλέον 
τό σπουδαιότερου ήτο ότι τά  στρατιωτικά ζητήματα δεν 
είχον μελετηθή ούτε έμβριθώς ούτε έπαρκώς- ή έπιπολαιό- 
της δε καί ή πρόληψις άπέκλειε πάσαν σοβαράν σκέψιν- συ
στηματική καταφρόνησες καί ύποτίμησις υπό πάσαν έποψιν 
τού εχθρού, κοΰφος καί ματαία έπίδειξις ήρωισμού, άκατα
νόητος μεγέθυνσις τών πλεονεκτημάτων ήμ.ών καί τών μειο
νεκτημάτων τών άντιπάλων, άλογος πεποιθησις έπί τήν 
άτομικήν άνδρείαν καί τήν άριθμητικήν μ.ειονότητα ήυ.ών, 
ήθελον επιφέρει καταστροφής ολέθριας. Έλησμόνησαν, οί 
ούτω φρονούντες, ότι ό στρατός πρέπει νά ενεργή ώς σύνο- 
λον συντεταγμένου, ότι έπ ιτυχίαι κατατετμ.ημ.έναι καί άσύν- 
δετοι είσίν άνωφελεϊς καί οτι ή νίκη έπ ιτυγχάνεται ούχί διά 
τού ήρωισμού άλλά διά τής στρατιωτικής έπιστήμης.

Έ ν τή συντόμω ταύτη περιγραφή ήμ.ών, έπραγμ.ατεύθη- 
μ,εν μάλλον τάς άποτυχίας καί τά σφάλματα ή τους ήρωι- 
σμούς κατά τήν συμ.πλοκήν, διότι φρονούμεν ότι είναι ώφε- 
λιμώτερον, μελετώντες τά  σφάλματα μάλλον ν ’ άντλώμεν 
μ.αθήματα διά τό μέλλον ή νά έναβρυνώμεθα έπί κατοεθω- 
μασιν ήρωικοΐς, παραμελοΰντες, έν τω  πυεετώ τής καυ- 
χησιολογίας, πάσης εμβριθούς καί σπουδαίας εργασίας πρός 
διόρθωσιν τών κακώς κειμένων- άλλως τε τοσούτος έγένετο
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λόγος περί τών ήρωισμ.ών, ώστε δεν ύπελ,είπετο πρός δικαί&ν 
συαπλήρωσιν ή νά όν.ιλήση τις καί —ερί των σφαλμ.άτων.

Έσμ.έν πεπεισμένοι ότι 6 στρατός δεν έχει ανάγκην ήρώων, 
διότι τοιούτους έχει πολλούς, άλλ’ έχει ανάγκην άνδρών 
νουνεχών καί ευσυνείδητων, οίτινες, λέγοντες μ.έν άφ’ ενός 
μ.ετά θάρρους την πικράν αλήθειαν, άφ’ ετέρου να συνεργά- 
ζωνται —ρος έπιτέλεσιν τελειότερου ώφελίμ.ου έργου. Δ ι’ 
εσταυρωμένων χειρών, διά των ιστορικών περγαμηνών καί 
τής καυχήσεως ουδέποτε θέλει ί—ιτευχθή τι καλόν διά τό 
μέλλον απαιτείται εργασία ¿¡καλή, συνεχής, λελογισμένη. ‘Ο 
'Ελληνικός στρατός έ’χων την φιλοτιμίαν καί τον ήρωισμόν 
τών προγόνων του γνωρίζει νά άποθνήσκη, αλλά δεν άεκει 
τοϋτο, πρέπει νά γνωρίζη νά ενεργή- οί στρατοί δεν μάχον
ται διά νά άποθνήσκωσι, άλλά διά νά νικώσιν. 'Ηρωισμός 
άσκοπος είναι πάντοτε αφροσύνη ολέθριας έχουσα συνέπειας 
διά την πατρίδα. 'Ο ήρωισμός, ώς καί παν άλλο, πρέπει 
νά έ'χν) σκοπόν, οστις συνήθως είναι ή διάσωσις τής τιμής, 
άλλ’ ή στρατιωτική επιστήμη προσπαθεί ϊνα μή ο στρατός 
λαμβάνη ανάγκην του ηρωισμού του.

Έν τών μεγαλειτέρων κακών τών υπαρχόντων έν τω στεα- 
τεύμ,ατι είναι οί άνθριοποι, οίτινες υπέρ πάσαν επιστήμην καί 
μελέτην θέτουσι την στιγμιαία-/ εμπνευσιν, καί καταφρονούν - 
τες πάσαν βαθεϊαν σπουδήν καί πραγματικήν εργασίαν, έπι- 
ζητούσιν έν τή έπιπολή καί τή έπιφανεία τήν στοατιωτικήν 
του τόπου μόρφωσιν τους επιβλαβείς τούτους στιγματίζομε-/ 
πρό τής δημοσίας συνειδήσεως διά τής πεειβοήτου επωνυ
μίας « άνθρώπους τής κλάρας». Οί άνθρωποι ούτοι πρέπει 
νά έκλείψωσιν ή τουλάχιστον νά σιγήσωσιν ή άνάαιξις τού
των καθιστά τήν στρατιωτικήν μηχανήν πλήρη σκωρίας, ήν 
επαυξάνει ή αδράνεια, καί έξαρθρόνει αυτήν. Ούτοι είσίν οΐ 
σάρακες, οίτινες κατατρώγουσι τάς ρίζας τού στρατιωτικού 
μέλλοντος καί έκυ.υζώσι τήν ζωτικήν ικμάδα τού στο ατού. 
καταπνίγοντες πάσαν πρόοδον πρός βλάβην τού εθνικού πεοο- 
ρισμού ήμών. Οΰχ ήττον έλπίσωμεν επί τό μ.έλλον.

Άίιήνηαι, μηνί Ίουλίω, 1886.
S ir .i
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Η Μ Α Γ Ι Σ Σ Α

Τής έενητειάς σάν πάτησα πρώτη φορά τό χώμα 
Κ’ έίώ  κ’ έκεΤ έγύριζα μ’ άπόχτυπο καί τρόμο, 
ΈΕαπλωμένη ’ς άθλιο καί Εεσχισμένο στρώμα

μάγισσα απάντησα στ’ ακρογιαλιού τό δρόμο.

Δέν £έρω πώς, έζύγωσα τό βήμά μου κοντά της 
Γιά νά μοϋ πή τή μοΐρά μου, τό δόλιο βιζικό μου,
Καί τήν έίώρκισα πιστά στά βρωμερά παιδχά της 
Μές ’ςτοϋ χεριού τής χαρακχαΐς νά βρή τό μυστικό μου.

Δέν άργησε· ’μοϋ άρπαέε τ'αριστερό μου χέρι, 
Έδιάόασε τής χαρακχαΐς μέ προσοχή μεγάλη 
Καί μουπε: όπως το πουλί, ’ς τής £ενητέχάς τά μέρη 
Θά σέ πλανά ό σίφουνας καί ή άνεμοζάλη.

Καί πάλι ΕανακΰτταΕε καί μοδπε κΟ άλλη άλήθεχα 
Σάν νά μου άνοιόε βαθεχά τά πονεμένα στηθχα.
Π ώς ή χαρά θέ νά σβυστή γιά πάντα άπό ’μένα 
Καί θάνε τά τραγούδια μου, τραγούδια πικραμένα.

Ό λ ’ ο! χρησμοί τής μάγισσας εύγήκανε ’στ’ αλήθεια, 
’Ακόμα δέν έγέλασε τ ’ άχεΐλι μου ώ ; τώρα,
Ο υτε ποτέ της ή χαρά μοϋ κέντησε τά στήθχα,
Κ ατ’ όλα μοϋ τά μάρανε τής Εενητειάς ή χώρα.

Έιμούπολις. Ιούλιος 1880.

Ε π α μ .  II. II Ο Λ Ι Τ Α Κ Η Σ
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Τ Ω Ν  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ω Ν

Κατά τήν αγίαν Γραφήν οί πρώτοι άνθρωποι έπί γής, εξ 
ών κατάγετα ι όλη ή άνθρωπότης, εϊνε ό Ά δάμ  καί ή Εύα. 
Ή το δέ το χρώμα των πρωτοπλάστων τούτων βεβαίως οΰχί 
μαύρον, ώς δυνάμεθα να ίδωμεν καί έκτω ν Ε βραίω ν, οίτινες 
διετήρησαν ώς έπί τό πολύ αγνόν τό χίμα τού προπάτορος 
αυτών, καί έκ τών ανθρώπων, οίτινες κατά τό μάλλον η ή τ - 
τον άμιγεΐς κατοικοΰσι την χώραν εκείνων. Ά λ λ ’ έν ω ήσαν 
λευκοί οί πρωτόπλαστοι, οί έ'κγονοι αυτών παρουσιάζουσι 
πλείστας ποικιλίας καί ώς προς άλλα καί δη καί ώς πρός 
τόν χρωματισμόν. Καί ή έρώτησις. αν εκ λευκών γονέων 
γίνονται σάλανες άνθρωποι, έχει κατά τούτο σπουδαιότητα, 
καθ ’ οσον, τούτου μή βεβαιουμένου, είαεθα ήνχγκασμέναι 
νά θεωρώμεν ώς πρώτους ανθρώπους αντί τού ενός ζευγους 
περισσότερα διαφόρως κεχρωματισμένα.

Κοινώς πιστεύεται ότι τό μαυρίζον τό χρώμα είνε ό ήλιος 
η ή μεγαλειτέρα θερμοκρασία τού τόπου. ’Αλλά τούτο δεν 
είνε ορθον. Λιότι άν ό ήλιος μαυρίζει τό χρώμ,α, τότε έπρεπε 
νά είνε λευκά οσα μέρη τού σώματος ό ήλιος δεν βλέπει τά  
κεκαλυμμένα ΰπό τών ένδυμάτων, τά όποια όμως καί αυτά 
είναι επίσης μαύρα ώς καί τά  προσβαλλόμενα ΰπό τού ήλιου. 
Ά λ λ ’ ούτε τό άλλο είνε ορθόν, διότι οί κάτοικοι κοιλάδων, 
ένθα βεβαίως είναι ή θερμοκρασία μεγαλειτέρα, δεν εύρίσκον- 
τα ι πανταχοΰ μελάντεροι τών ορεινών. ’Από τοιαύτας φαί
νεται νά ώρμώντο σκέψεις καί οί παλαιοί γεωγράφοι, οίτινες 
έπίστευον ότι ή μελανία του ανθρωπίνου δέρματος γίνεται 
μεγαλειτέρα, όσω περισσότερον πλησιάζομεν εις τόν ’Ισημε
ρινόν. Κ ατ’ αυτούς εκ τού χρώματος τού ανθρώπου ήδύ-
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νατό τις νά μαντεύση πόσον μακράν είνε ή κατοικία αυτού 
άπό τον ’Ισημερινόν, ή όπως λέγουν οί γεωγράφοι εις ποιον 
γεωγραφικόν πλάτος κατοικεί. Καί περίεργος σύμπτωσις ότι 
πρός την θεωρίαν αυτήν συνεβιβάζοντο καθ’ ολοκληρίαν καί 
άπασαι αί παρατηρήσεις αί γινόμεναι εντός τού τότε γνω
στού κόσμου. Εις τά  βορειότερα μέρη όπου αί ήλιακαί ά κτ ϊ- 
νες είνε όλιγώτερον καυστικαί, οί κάτοικοι είνε ξανθοί, εις 
την Ν. Ευρώπην καί τήν Β . ’Αφρικήν όπου αυξάνεται ή 
θερμότης του ήλιου, είνε μελαγχρινοί, εις τόν άνω Νείλον 
καί εις τάς ’Ινδίας, μαύροι. Ά λ λ ’ ή θεωρία χύτη, ήτις Ιφαί- 
νετο ότι ήτο ορθή έντός στενού κύκλου γινόμενη, άπεδείχθη 
πλημμελής μετά τήν άνακάλυψιν τού νέου κόσμου καί μετά 
τάς πλούσιας παρατηρήσεις, τάς όποιας καί ώς πρός τούτο 
ή νεωτέρα επιστημονική γεωγραφία άπεθησαύρισεν. Οί διά
φοροι κάτοικοι τής Αμερικής, πρός ούς είχον φθάσει οί 'Ισπα
νοί κατά διάφορον γεωγραφικόν πλάτος, ου μόνον δεν ήσαν 
κεχρωματισμένοι κατά τάς θεωρίας τών παλαιών γεωγράφων, 
ά λ λ ’ έπαρουσίαζον τόσας ποικιλίας ασυμβιβάστους πρός τήν 
θεωρίαν εκείνων, ώστε ή έπρεπε νά έγκαταλειφθή ή θεωρία 
ή παλα ιά  εντελώς ή τουλάχιστον έπρεπε νά ζητηθή άλλη 
διάφορος πρός έζήγησιν τών φαινομ.ένων εκείνων.

Ά ν τ ί τών πολλών παραδειγμάτων περιοριζόμεθα νά άνχ- 
φέρωμεν ότι οί Πουέλχοι τής Αργεντινής έν τή Ν. Α μ ε
ρική είναι πολλω μελάντεροι τών κατοίκων τής Παραγουάης, 
έν ώ οί πρώτοι οίκούσιν άπό τού ’Ισημερινού άπώτερον τών 
άλλων. Μάλιστα λέγουσι περί τών Παραγουινών ότι είνε 
τόσον λευκοί, ώστε γυναίκες ένδυόμεναι ευρωπαϊκήν στολήν 
θά συνεχέοντο πρός Ευρωπαίας. Έκτος δέ τούτου πάντες 
γινώσκομεν ότι οί βορειότατα οίκούντες Αάπωνες, Βογγού- 
λοι, Ό στιάκοι, κλπ. είνε μελαγχρινοί.

Κατά τά  άνωτέρω είρημένα δεν υπάρχει άμφιβολία ότι ό 
ήλιος δεν είνε ή α ιτία  τής μελανίας τού δέρματος καί ά φ ’ ού 
τούτο δέν είνε πρέπει νά ζητηθή άλλη ή μία ή πολλαί. 
Ά λλά  πριν ζητήσωμεν τήν αιτίαν τού φαινομένου τούτου, 
είνε άνάγκη νά άναφέρωμεν φαινόμενα, τά  όποια δύνανται νά
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μάς όδηγήσωσιν εις το ορθόν βεβαιωμένα ΰπό της πείρας τα  
έξής : ά) ότι των λευκών τα  τέκνα καί γεννώνται καί αυξάνονται 
λευκά' β ') ότι είνε μέρη τινά του σώματος αυτών, τά  όποια 
μ.ένουσι πάντα  ύπομέλανα ώς αί φακίδες (έφηλίδες), αί θηλαί 
τώ ν’ μαστών, αί ούλαί καί άλλα καί ν ')  ότι νότοι, δίαιτα φέ- 
ρουσι τοοποποίησιν εις τον χρωματισμ.όν ώς ό ίκτερος κ .τ .τ .  
Ώ ς πρός δέ τούς Αιθίοπας ήξεύρομ,εν ότι αύτοί νεννώνται οΰ- 
χ ί ριέλανες άλλά σχεδόν λευκοί ώς οί Ευρωπαίοι. Γίνονται 
δέ ριέλανες κατά διάφορον χρόνον εις διαφόρους τόπους, εις 
άλλους ρ.εν μετά το τρίτον έ'τος ώς εν τή κάτω Α ιγύπτιο, εις 
άλλους δέ ρ,ετά τό πρώτον έτος ώς έν Σουδάν, εις άλλους 
δέ ρ,ετά πέντε ήρ,έρας (ΐδε Pruner R ey, M ém o ires sur 
les Negres p. 327, Waitz, Anthropologie der Natur
völker p. Ί 14.

Γνωρίζομεν δέ ότι πα ΐς αίθίοψ εκ Βαγιρμ,ής, ον έφεεεν ό 
'Ρόλφιος εις Γερρ.ανίαν, ρ,ετά διετή διαμονήν έν Γερμανία μετε- 
βλήθη ώς πρός τό χρώμα, άπό ρ,έλανος έ'γεινε καστανόχρους' 
όρα άλλα παραδείγματα παρά W aitz Anthropologie I, 60. 
Συνέβη δε καί τουναντίον, ό ευπατρίδης “Αγγλος Macnaug- 
h te n , όστις έζησεν έν τα ΐς Ν. Ίνδ ία ις εις τήν Τσεγγελάν- 
δην ώς ιθαγενής απέκτησε ρ,ελαγχρινόν χρώρ,α.

Τά ολίγα παραδείγματα, ά ανωτέρω κατελέξαρ,εν, τ ε ί-  
νουσι πάντα  νά δείςουν ότι λόγοι φυσιολογικοί πρέπει νά υ 
πήρξαν οί ρ.εταβαλόντες τό χρώρ,α τού ανθρώπου έκ λευκού 
εις ρ.αύρον. Αν έζετάσωμεν μικροσκοπικώς τό ανθρώπινον 
δέρρ,α, εύρίσκομ,εν τούτο συγκείμενον εκ δύο ρ,ερών. Τούτων 
τά άνώτερον καλείται έπιδερμίς καί άποτελεΐται έκ δύο στρω- 
ρ,άτων, ών τό ρ.έν άνω είνε διαφανές καί σύγκειται έκ κερα- 
τοειδοΰς ουσίας (stratum COrneum) καί καλείται κερατοειδές 
στρώμα, τό δέ άλλο τό άρ,έσως ύπό τό κερατοειδές στρώμα 
άναφαινόμενον, άποτελεΐται έκ βλεννώδους ουσίας (stratum  
mucosum) καί καλείται βλεννώδες στρώρ,α ή μαλπίγγειον 
δίκτυον (rete M a lp ig h i) . Ύ πό  την έκ τών δύο τούτων 
στρωμάτων συγκειρ,ένην επιδερμίδα υπάρχει τό δέρρ,α. Κατά 
τά  τρία ταύτα  έξεταζόυ.ενοι καί οί ρ.αύροι καί οί λευκοί δ ια-
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φέρουσι ρ,όνον ώς πρός τό βλεννώδες στρώμα η τό ραλπίγγειον 
δίκτυον, ώς πρός τά  άλλα όρ,ως δεν υπάρχει ούδεμία διαφο
ρά. Μόνον εις τό βλεννώδες στρώμα η εις τό μαλπίγγειον 
δίκτυον αναφαίνονται κύτταρα κατά διαφόρους λαούς, π ε- 
ριεχοντα ύλην κεχρωρ,ατισρ.ένην. Καί αν μέν ή χρωματι- 
στικη αύτη υλη είνε όλιγίστη, πληοοΐ δέ ρ.ονον τά  κατώτεοα 
ρ.έρη τού βλεννώδους στρώρ.ατος, τοτε το χρώρ,α τού αν
θρώπου είνε άνοικτον. Αν ορ,ως ή ύλη αύτη είνε άοθονος 
καί πληροί όλον τό βλεννώδες στρώρ,α μέχρι τού κερατοει- 
δούς στρώματος, τότε το χρώμα τού ανθρώπου είνε βαθύ. 
Έ δώ υπάρχει ό κόμβος τού ζητήματος. Καί όταν ή έπιστή- 
ρ.η άποδείοη τ ί συντελεί εις τόν σχηματισρ,όν πλειοτέρων 
χρωματιστικών κυττάοων το κλίρ.α. ή τοοοή ή άλλο τ ι, τότε 
θα είνε ευεξήγητος ό χρωματισμός τών φυλών. Έ π ί τού πα 
ρόντος τούτο μόνον λένορ,εν. ότι εί: μερικά όρνανα τού αν
θρωπίνου σώματος π . χ. εϊς το ήπαρ, εις τούς πνεύμονας 
κατά τούς διαφόρους τόπους τούς ψυχροτέρους ή θερμοτέρους 
επιβάλλονται ώρισμέναι λειτουργία'., άς οφειλουσι νά έκτελέ- 
σωσι κατά τάς απαιτήσεις τού κλίρ,ατος. Γνωστόν είνε ότι 
εις τά  ψυχρά μέρη εργάζεται πολύ ο πνεύμ.ων, εις τα  θερρ,ά 

.εργάζεται πολύ το ήπαρ. Καί διά τούτο άνθρωποι γεννη- 
θέντες καί ζήσαντες εις θεευ,ους τόπους, ένθα οί πνεύυ.ονε: 
αύτών συνείθισαν εις ολίγην εργασίαν, ρ.εταναστεύοντες εις 
ψυχρά κλίματα κινδυνεύούσι νά πάθωσιν άπό φθίσιν. ’Από 
τοιουτον θάνατον είνε προουλανμένοι οί μεταναστεύοντες άπό 
ψυχρούς εις θερμούς τόπους, ύπόκεινται ομως εις άσθενειας 
τού ήπατος, εί: τήν χολέοαν. Οσοι έκ τών Εύρωπαιων σω
θούν έκ τής μεταβολής ταύτης, χάνουν το ροδινον χρώμα 
των. ΙΙρβλ. Oscar Peschel Völkerkunde σ. 9 5 . Κατά 
τά  ανωτέρω φαίνεται οτι όπου έκκρίνεται περισσότερα χολή. 
έκεΐ συσσωρεύονται καί άφθονώτερα χρωματιστικα κύτταρα 
εις το βλεννώδες στρώμ.α τής έπιδερμ.ίδος, έκεΐ καί ό χρωμα- 
τισμός γ ίνετα ι βαθύτερος. Ε πειδή  δέ καί η κακή τροφή καί 
ή άκαθαεσία τού σωαατος καί τού άέεος γίνονται παραίτια 
μ.ει,ονος εκκεισεως της χολής, οια τούτο ευεςηγητον εινε το
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αελαμψόν χρώμα χ. των Α απώνων, Φίννων κ λπ ., οιτινες 
καί τρέφονται καί ζώσι κακώς.

ΙΙαρετηρήθη δέ εσχάτως ότι εκ των μεταναστευόντων εις 
’Αφρικήν η εις ’Αμερικήν οί μελαγχρινοί δεν προσβάλλονται 
τόσον ευκόλως υπό των επιδημικών ασθενειών, όσον οί ξαν- 

- θοί. Κατά την αρχήν ταύτην , αν είνε αληθής, φαίνεται ότι 
τόποι τινές εύνοουσιν ώρισμένον χρωματισμόν, όστις έγκατα- · 
σταθείς έκεΐ έτελειοποιήθη καί κατέστη έ'πειτα κληρονομικός. 
"Ωστε οί άπαξ άποκτήσαντες δια φυσιολογικούς λόγους μέλαν 
χρώμα ευνοούμενοι ύπά τού κλίματος, όπερ δείκνυται άδυ- 
σώπητον προς τους άλλως κεχρωματισμένους, καθίστανται 
οί γενάρχαι φυλών καί εθνών.

Π . Π . ΟίΚΟΝΟΜΟΣ.

ΡΩΜΑΙΚΑΙ ΣΚΗΝΑΙ

Οσω καί αν έπολιτίσθησαν έθνη τινα τής αρχαιότητος, δεν δύ- 
νανται ούχ’ ήττον να θεωρηθώσι καί ώς παντελώς άπηλλαγμένα 
αρχαιότατων βαρβάρου εποχής έξεων καί εθίμων, άτινα μόνον παρ’ 
αγρίοις λαοϊς είνε επιτετραμμένα. Ή  Ε λλά ς παρέστησε τό ιδανι
κόν τοΰ καλού καί εξύμνησε καί έθεράπευσε την ελευθερίαν όσον 
ούδείς τοΰ κόσμου λαός. Ί1 Ρώμη ϋπήρξεν ή πάροχος άριστων 
νομοθετημ.άτων, καί άνέδειξε τους άρίστους τών νόμων διδασκάλους, 
αλλ ’ ομως καί τά έθνη ταΰτα δεν είνε αμέτοχα τής καταπιέσεως 

ανθρώπινης άξίας. Η ίσηγορία καί ισονομία ήσαν προνόμια 
εκλεκτής τίνος τάξεως πολιτών, ενώ οί λοιποί ήσαν οί βάρβαροι, 
ο! δούλοι, οί είλωτες, οί πενέστα: καί ό,τι άλλο ταπεινόν όνομα 
ήδύνατο να χαρακτήρισα; τήν ευτέλειαν τού ανθρώπου. ’Αλλά μη- 
ταξυ τών δούλων αμφοτέρων τών εθνών, τής τε Ελλάδος καί Ρώ
μης, υπάρχει ώς πρός τούτο ποιά τις διαφορά, ήν άναγκαίως συνε- 
πήγαγεν ή διάφορος τών δύο λαών άγωγή καί τάσις. Ή  περί τας 
τεχνας καί έπιστήμας ειρηνική τών Έλλήνιον ένασχόλησις,ή λιτό-
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της αυτών μικρόν κατά μικρόν έξηυγένισε τού έθνους τον χαρα
κτήρα καί έμάλαξε τήν ψυχήν αυτού, ώστε ού μόνον ηπιώτεροι 
πρός τούς δούλους έδεικνύοντο, άλλα καί τήν ελευθερίαν εις αυ
τούς τού χρόνου προϊόντος άπέδωκαν. Τουναντίον δε οι Ρωμ.αΤοι, 
ούς μάλλον ή ισχύς τών όπλων, ή τού πνεύματος ή δύναμις συνε- 
κράτει, νικηταί πανταχού καί πλουσίους εν τή πάτριοι συγκομίζον- 
τες θησαυρούς, άξεστοι ο! πλεΤστο: καί άμουσοι, καθίσταντο αύθα- 
δεστεροι καί τυραννικώτεροι πρός τά όντα εκείνα, όσα ή τύχη κα- 
θυπέταξεν ύπό τάς χεΐράς των. Ού μόνον ώς κατακτηταί οί 'Ρω
μαίοι συνεκόμιζον εκ τών διαφόρων χωρών τής τε ’Ανατολής καί 
Ευρώπης τούς εν πολέμω αιχμαλώτους, άλλά καί άλλοι σωμα
τέμποροι εκ πειρατών ή άλλαχόθεν άγοράζοντες έπώλουν άντί ευ
τελούς αμοιβής εις εύπατρίδας ή πλουσίους τής ’Ρώμης πολίτας, 
ανθρώπινα πλάσματα, ών τό χείριστον τού βίου μέρος θέλομεν ά- 
φηγηθή χάριν τών άναγνωστών τού Ημερολογίου.

I

ΙΙαρα τούς πρόποδας τού Κορησσού όρους ή μεταγενέστερον τού 
I Ιρηώνος. παρά τάς εκβολάς τού ποταμού Καύστρου εκειτο ή άρ- 
χαιοτάτη καί περίφημος πόλις "Εφεσος. Πρός μεσημβρίαν τής πό- 
λεως ερρεεν ό Κέγχριος, ένθα έλέγετο ότι ένίφθη ή Αητό) μετά 
τας ώδΐνας, καί παρά τάς οχθας τούτου εκειτο ή Όρτυγία, δια
πρεπές άλσος, πλήρες παντοίων δένδρων, τών πλείστων κ.υπαρίσ- 
σων, έν ώ ύπήρχεν ό περίφημος τής Άρτέμιδος ναός. Ό  ναός οΰτος 
είχε κ.τισθή ύπό τού Ιννωσσίου Χερσίφρονος, εα.άη δέ ύπό τού 
Ηροστράτου. θέλοντος να απαθανατίση τό όνομά του, καθ' ήν νύ
κτα ό Μέγας ’Αλέξανδρος έγεννάτο. Ά λ λ ’ οί εν τή μικρά Άσία 
'Έ λληνες άνωκ.οδόμ.ησαν αύτόν τόσον μεγαλοπρεπή, ώστε έθειο- 
ρεΤτο ώς έν τών θαυμάτων τού κόσμου. Μέγα εμ.πόριον ύπήρχεν 
εν τή πόλει, αί δε μεγαλοπρεπείς δημόσια·, οικοδομά· είχον προ- 
σελκύσει τούς άρίστους τής εποχής καλλιτέχνας. ’Ισχυρά δε ιδίως 
κατέστη ή πόλις επί τών 'Ρωμαίων Αύτοκ.ρατόρων, γενομένη τότε 
καί πρωτεύουσα τής επαρχίας ’ Ασίας. Ενταύθα λοιπόν μικρόν πρό τής 
γεννήσεως τού Χριστού μεταξύ τών αρίστων καλλιτεχνών ήκμαζε 
καί ό περίφημος χρυσοχόος Άμύντας. Χέος ετι ό Άμυντας εξυ
μνείτο πολύ, τα δέ λαμπρά αυτοί χρυσά έργα καί τα άλλα χαλ- 
κουργήματα προετιμώντο τών άλλων. Οπως δέ έπαυξήση τάς
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περί τήν τέχνην γνώσεις του περιηγήθη ο νέο; τεχνίτη; πολλά; 
πόλεις καί χώρας καί έκτήσατο φήμην μεγάλην. Διήλθε π ίταν 
τήν ώραίαν ’Ιωνίαν, έπεσκέψατο τά ; ’Αθήνας καί μ.ετά σεβασμού 
ανήλθεν ε1.; τήν Άκρόπολιν καί έθαύμασε τά ίερα τεμένη καί 
τον ναόν τής Παρθένου Αθήνας. Έ ν Δελφοί; καί ’Ολυμπία είδε 
τά λαμπρά ιερά τά πολυάριθμα καλλιτεχνικά άναθήματα, έν δε 
τα :; πλούσια:; πόλεσι τής ’Ιωνία;, εν Σάμω, Μιλήτω καί Α λ ι
καρνασσού συνανεστράφη μετά των επισημότατων τή; εποχής καλ
λιτεχνών. Έπανελθών δε εί; τήν πατρίδα πλήρης γνώσεων, τι
μών και άμοιβών. συνεζεύχθη εύθύς μ.ετά έξαιρέτου νεάνιδος, καί 
μετ’ ολίγον έκτήσατο εξ αυτή; υιόν. όστις έγένετο ώραΐος '/.α! 
χρηστός προ; χαράν τών γονέων καί συμ,πολιτών του.

Έ πί πολύν χρόνον εζη ευτυχή; ό Άμΰντας, καί πανταχοΰ έξη- 
πλώθη ή φήμη του. Διότι καίτοι πολλοί τεχνΤται εν Έφέσω κα- 
τεσκεύαζον άγάλματα τής Άρτέμιδο; καί άλλων θεών. ούχ ήττον 
τά εν τώ εργαστήριο) του παρασκευαζόμενα ήσαν τά μάλλον 
¿ζητημένα.

’Αλλά μετ' ολίγον έλαβεν εντολήν νά πλεύση εί; ’Αλεξάν
δρειαν, όπω; κατασκευάση κολοσσιαίου άγαλμα του ιαματικού θεού 
Σεράπιδος. Ή  σύζυγό; του άπετρεπεν αυτόν, φοβούμενη τον θα- 
λάσσιον πλούν. άλλά καί ό ίδιο; δεν είχε τόσην επιθυμίαν νά κα- 
ταλίπη τήν πατρίδα του. άν μή προσείλκυεν αύτόν ή άμοιόή τών 
(>00,000 σεστερτίων, 1 ·>0,000 δραχ. ά τώ προσήνεγκον οι Α
λεξανδρινοί διά τήν κατασκευήν τού άγάλμ.ατο;. Ά λλά  καί ό υιό; 
του παρεκίνε: αυτόν εις τούτο, θέλο>ν νά ίοη τήν Αίγυπτον περι 
ή ; πολλά θαυμάσια διηγούντο αύτώ έπιδημ.ούντε; ιερείς ή άλλοι 
περιηγητα! εκεΤθεν ερχόμενοι. ’Έπειτα δέ φαίνεται ότι οΰτος είχε 
μυηθή εις τήν λατρείαν τή; "Ισιδος. καί έπεθύμει νά μάθη τήν 
σοφίαν τών ιερέων.

Έπέοησαν λοιπόν πλοίου ·και συνοδευόμ.ενοι ύπό πολεμικής 
ρωμαϊκής νηός. ήτι; έφερε στρατιώτας εις ’Αλεξάνδρειαν, επλεον 
ήσυχοι. Ά λ λ ’ ο: θεοί άπεφάσισαν άλλως. Μόλις είχον διέλθει 
τήν Ί ’όδον, τρομερά τρικυμία άπεχώρισεν αυτούς τής πολεμική; 
νηός, καί παρέφερεν αυτούς παρα τήν Κύπρον, ένθα συνελήφθησαν 
ύπό Φοινίκων πειρατών, οιτινε; ¿κόμισαν αυτού; εις Δήλον καί 
έκεΤ έν τή άγορα επώλησαν ώς δούλους. Ήτο ή τελευταία φορα 
καθ’ ήν είδεν ό δυστυχή; Άμύντας τήν σύζυγόν του. Μεθ' όλα; 
του τα; παρακλήσει; τού να πωληθώσιν τουλάχιστον όμοΰ, κατέ

στη αδύνατον να πείση τον πειρατήν όθεν ή μεν γυνή αγορασθεϊσα 
άπήχθη ύπό δουλεμπόρου τινός, αύτόν δέ καί τον υιόν ίταλός πλοί
αρχο; εφερεν εί; Σταβία;. Ά λ λ ’ ενταύθα άπώλεσε καί τον υιόν του 
ό καλλιτέχνης καί μόνο; μετά τού κυρίου του έπιβάντε; άμάξηςήλ- 
Οον εί; Ηράκλειον, πόλιν λαμπράν παρά τήν Κύμην καί Χεάπολιυ.

Έ π ί δώδεκα έτη διήγαγεν έν τώ οίκω τού Άντιστίου ούτως ώ- 
νομάζετο ό πλοίαρχος), ή δέ ζωή του έκεΐ δεν ήτο τόσω τραχεία. Ή  
δέσποινα ήτο επιεικής καί τήν τέχνην του έκτιμώσα τον άπήλ- 
λαττε τών δύσκολων εργασιών τού οίκου. Α λλ ’ ή λύπη του διά 
τού; ίδικού; του, περί ών ούδεμίαν είχεν εϊδησιν, τον κατέβαλλε·/ 
όσημέραι καί επί τέλου; ένεκα τή ; νυκτερινή; περί τήν τέχνην του 
ενασχολήσεω; έπαθε τού; οφθαλμούς καί κατέστη άδύνατο; προ; 
εργασίαν. Τότε ό κύριό; του επώλησε τον δυστυχή εί; άλλον, 
δστι; έφερεν αύτόν έντήπόλειτώ ν Καληνών, ένθα εκέκτητο πλού
σια κτήματα, καί έρριψεν αύτόν εν τώ εργαστήριο) του.

11

Εργαστήρια Ergastula είχον οι πλούσιοι 1’ωμαϊο: ει; τά; 
επαύλει; των, εν οι; κατώκουν οί δούλοι εις ο·ύ; ήσαν άνατεθει- 
μέναι αί σκληρά! αγροτικαί εργασία:.

Ενταύθα ο: διάφορο: δούλοι μετά τήν επίπονον τής ήμερα; ερ
γασίαν συνωστίζοντο εν καθύγρω καί σκοτεινώ δεσμ.ωτηρίω. Μά
κρος, γυμνό; καί σχεδόν ύπόγ·ειος χώρο;, εις όν κατήρχοντο δΓ 
υγρών καί ολισθηρών πέτρινων βαθμιδών, ούτως ώστε ολισθαίνω·) 
κατέβαινε’ τ ι; υπό αμυδρόν λυχνίας φώ;, άπετέλε: τήν ειρκτήν 
ταύτην.

ΙΙαχεϊ; τοϊχοι, ύγρόν έκ πετρών έδαφος, παρα τού; τοίχου; κύ
κλω στενά ξύλινα θρανία καί ολίγα άχυρα επ' αυτών, χρησι- 
μεύοντα ώ ; κλϊναι. άνωθεν δέ αυτών από τού τοίχου σίδηρους 
κρίκο; κρεμάμενο; μ.ετα μακράς αλύσεως, ήτο πάσα ή διακόσμη- 
σι; τού ενδιαιτήματος τών αθλίων τούτων όντων. Ι’ψηλά ύπό τήν 
στέγην κιγκλιδωτά παράθυρα, άτινα διά τών χειρών δεν ήδύνατό 
τ ι; νά φθάση, παρεΐχον ολίγον φώς εί; τον εΰρύν τούτον χώρον.

Ενταύθα έρρίπτοντο άπάντων τών τότε γνωστών εθνών άνθρω
ποι, τα αποβράσμ.ατα τών λαών τού απεράντου ρωμαϊκού κρά
τους. II τραχύτη; καί ή απελπισία είχον εξαφανίσει από τών όν
των τούτων πάν ανθρώπινον αίσθημα, καί είχον μεταμορφώσει αύ-
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τα εις κτήνη. Καί Start όχι, άφοΰ τους δυστυχείς μετεχειρίζοντο 
χείρον των κτηνών ; Έ κ τούτων άλλο: μεν είχον άγορασθή εν 
ταΐς άγοραίς των δούλων, καί είχον διέλθει διά πολλών χειρών, 
άλλοι δε ένεκα εγκλημάτων είχον καταδικασθή εις δουλείαν, καί 
άλλοι δ:ά πολέμου ή St’ αρπαγής είχον στερηθή τής ελευθερίας 
των. Ό τε  τήν εσπέραν εκ τής εργασίας έπανήρχοντο εις τήν 
τρώγλην των ταύτην, ούδέν άλλο ήκουέ τις, ή άράς καί αναθέ
ματα ύπο τών κολαζομένων, σκώμματα καί χλευασμούς ύπο τών 
τυχόντων το’.αύτης τύχης, χυδαίας καί ποταπάς ομιλίας ύπ’ άλ
λων, οίτινες ένόμιζον οτ: ούτω ήδύναντο νά διέρχωνται ευχαρίστως 
τάς σκληράς τής αιχμαλωσίας των ημέρας. Ενταύθα ήκουέ τ;ς 
διαφόρους γλώσσας όμιλουμένας, διότι διαφόρων εθνών ύπήρχον άν
θρωπο·.. Καί εδώ μεν έβλεπε τις Φρύγας, Λυδούς καί Κάρας, 
γνωστούς επί κακία καί κακοφημία, εκεί δέ Πάρθους καί Αιγυ
πτίους, μέλανας ’Αφρικανούς, καί παρ’ αύτοϊς Σαρμάτας, Κϊλτούς 
καί' Βρεττανούς, οίτινες έθορύβουν συνδιαλεγόμενοι προς άλλή- 
λους έν τή ιδία των έκαστος γλώσση. ’Ενίοτε όμάς τις τούτων ή- 
δεν εκβάλλουσα άγριας φωνάς, προς άς άλλοι δ:ά τών άλύσεων 
έκρότουν. "Αλλοι ήρχιζον αδοντες έτερον άσμα, όπως ύπερβά- 
λωσίν εκείνους, καί δτε ό θόρυβος έπετείνετο επί πολύ, τότε εισήρ- 
χοντο οι έπόπτα:, καί ανηλεώς διά ροπάλων κτυπώντες καί μαστι- 
γοΰντες άδιακρίτως τούς δέσμιους έπέβαλλον αύτοίς τήν σιγήν.

Φόβος καί άγρια αύστηρότης έπεκράτει έν τοΐς έργαστηρίοις 
τούτοις. Καί άλλοι δέ αυστηρότεροι τιμωρία: έπεβάλλοντο εις 
τούς άθλιους τούτους. ΙΙαρά τον ‘όπισθεν τοίχον τού δεσμωτηρίου 
ύπήρχεν έν τώ έδάφει έστηριγμένη χοινικίς, έν ή ενεκλείοντο ο: 
πόδες τών έγκληματούντων ούτως, ώστε ήδύναντο μεν ούτοι νά 
κάθηνται ή να κατάκηνται, ούχί όμως καί νά όρθώνται. Πολλοί 
διήρχοντο ούτω πολλάς ημέρας καί νύκτας, ένίοτε δε καί έπετεί
νετο ή τιμωρία αύτη οι’ άλλων βασανιστικών οργάνων. Μεταξύ 
τούτων ήτο καί τό λεγόμενον Δ ίκ ρ α ν ο ν  (furca), ξύλινος κορμός 
εις δύω διηρημένος, έχουν τρείς όπάς, δι’ ών διεπερώντο κεφαλή καί 
χείρες τοϋ τιμωρούμενου, ούτως ώστε ό βασανιζόμενος ώφειλε νά βα- 
στάζη έπί τών ώμουν τον βαρύν οξυγώνιον κορμόν καί κατακεί- 
μενος νά ύποφέρη ούκ’ ολίγον.

Έ ν τοιαύτη φυλακή είχε ριφθή καί ό Άμύντας' ένεκα δε τών 
πολλών αύτού κακουχιών καί τής λύπης διά τήν στέρησιν τών 
φιλτάτων του, ή κόμη σου είχε λευκανθή, τό δε πρόσωπόν του
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καί αί χείρες του ήσαν μέλανα έκ τού ήλιου, καί μόνον τα εύ- 
γενή χαρακτηριστικά ένέφαινον τήν σύνεσιν καί τήν πραότητα του, 
τό δέ σταθερόν αύτού βήμα καί τό ορθόν παράστημα έξήλεγχον 
άκμαίαν ετι τήν εαυτού ηλικίαν. ’Αντί ήδη νά έργάζηται τήν Ιξο- 

•χον αύτού τέχνην, ήναγκάζετο καθ’ολην τήν ήμέραν νά σκάπτη καί 
ώς μή είθισμένος περί τό βάναυσον τούτο έργον έπέσυρε πολλά- 
κις καθ’ εαυτού τήν οργήν τού έπόπτου, οστις ήμέραν τινά τοσούτον 
είχε παροργισθή. ώστε ρίψας μέγαν λίθον έθραυσε τήν χείρα τού 
δυστυχούς, καί τον κατέστησεν ανίκανον πρός έργασίαν.

Αλλά μεταξύ τών δούλων εις καί μόνος συνεκινήθη έπί τή 
ταλαιπωρία τού δυστυχούς Άμύντου, νεανίσκος τις δεκαοκταέτης, 
ραδινός τό σώμα, ξανθήν έχων κόμην καί χνοώδες τό άνω χείλος. 
Ό  έκ λεπτού υφάσματος χιτών καί ή τήβεννος ήλεγχον εύγενούς 
οικογένειας νεανίαν. Τούτου πρό πολλοΰ είχεν έπισπάσει τήν προ
σοχήν ό Άμύντας, τό δε τελευταίόν του πάθημα είχεν έπιτείνει 
τήν πρός αύτόν συμπάθειάν του.

Πολλάκις ούτος καί τις άλλος, όστις έφαίνετο ταπεινής μέν 
καταγωγής, λίαν όμως πρός αύτόν έξωκειωμένος, παρετήρουν τον 
Άμύνταν, καί μή γινώσκοντες τό όνομά του έκάλουν αύτόν Πλά
τωνα, καθ’ όσον ό πτωχός Άμύντας καθ’ άς ώρας δεν είργάζετο, 
άναπτύσσων κύλινδρον, ον μεθ’ εαυτού έφερεν, άνεγίνωσκε τον φιλό
σοφον ΆΟημαίον. Ά λ λ ά  τώρα τον έπλησίασεν ό νεανίας, τόν προση- 
γόρευσεν ελληνιστί, διότι πας εύγενής Ρωμαίος ώφειλε να γινώ- 
σκη τήν γλώσσαν ταύτην, και τώ απέτεινε λόγους παραμυθητι
κούς. Ήκροάσθη μετά δακρύων τών παθημάτων τού Ελληνος, 
διηγήθη καί αύτός τα ίδικά του, περί τής νεανικής του ήλικίας, 
περί τών γονέων του, περί 'Ρώμης, περί τής μνηστής του Σαλ
βίας. καί τής τροφού του Χιτόκριδος καί περί τής τελευταίας του 
συμφοράς, ήτις ήγαγεν καί αύτόν εις τό καταγώγιον τούτο.

Τό όνομα τής Χιτόκριδος έτάραξεν ολίγον τόν Άμύνταν, διότι 
καί ή προσφιλής αύτού σύζυγος ούτως ώνομάζετο, ά λλ ’ έσιώπησεν 
ήθέλησε δέ μόνον να έξετάσγ, τις ήτο ό νεανίας, οστις τοσούτον 
περί αύτού εδειξεν ένδιαφέρον. «Καλούμαι Όρτένσιος» είπε, καί 

·..είμαι ό τελευταίος γόνος τής οικογένειας τών Όρτενσίων, ούτε 
πατήρ, ούτε μήτηρ λυπεΐται δΓ έμέ, μόνον μνηστήν κατέλιπον 
έν 'Ρώμη, ήτις άγνοεϊ πού ήδη εύρίσκομαι. Λ η στα: συλλαβόντες 
έμέ έν τή εξοχική μου έπαύλει ένέκλεισαν ένταύθα.» Οι λόγο: 

. ούτοι συνεκίνησαν τόν Άμύνταν. καί άπό τής στιγμής ταύτης συνε-



δέθησαν δ’ι αδελφικής φιλίας. συνεσκέπτοντο. οσάκις scíSets αυ- 
τοΐς καιρός, περί φυγής, συνελάμ&ανον σχέδια και πάλιν άπέρρι- 
πτον καί έχί τέλους άπεφάσισαν να φύγωσι κατά τάς ήμέρας, καθ’ 
ας πολλοί των έχοχτών καί ό διευθυντής του κτήματος Ιμελλον 
νά μεταβώσιν εις 'Ρώμην χάριν των αγώνων, οι’τινες ετελοϋντο 
προς τιμήν τοϋ Διδς, τής Ήρας καί Αθήνας άχδ τής ί μέχρι 
τής 1!) 7δρίου.

II μεγίστη δυσκολία ήτο βεβαίως χώς θα ητ: δυνατόν νά διαρ- 
ρήςωσι τά σιδηρά κλεΤθρα καί τοίς μοχλούς, δι ών ήσαν κεκλει- 
σμένα: α: πάλαι του εργαστηρίου. Α λλ  ί. Άμ.ύντας ώς εκ τής 
τέχνης του χαρεσκεΰασε χροχειρως ρίνην, δ:’ ής κατωρθώθη τούτο. 
Ούτω λοιπδν έν βροχερά καί θυελλώδει νυκτί, εν ω πάντες βαθύ- 
τατον εκοιμώντο ύπνον, έςήλθον τού εργαστηρίου καί ανενόχλητοι 
διήλθον τήν χρώτην φυλακήν. Α λλ' ότε εφθασαν χαρά τον οι- 
κίσκον του τελευταίου επόπτου, οι φυλάττοντες κΰνες διά των 
ακαταχαύστων καί άγριων αυτών υλακών εςήγειραν τούς φύλακας, 
καί ευθύς ταχεία κατ αυτών έχήλθεν ή καταδίωςις. Καί ο μεν 
Όρτένσιος καί ό έτερος Ρωμαίος, δστις. ώς ερρήθη. ήτο οίκειότατος 
του Ορτενσίου, συνελήφθησαν. ό δέ Αμύντας ταχύπους καί δεςιδς 
διέφυγε τούς διώκτας καί μετα πολλάς ταλαιπωρίας εφθασεν εις 
Σταόίας. ένθα έφιλοςενήθη παρα τώ οι’κω εύγενοϋς τίνος Ρωμαίου, 
τοϋ Βαλέριου, ον εγίνωσκεν εκ τών καθημερινών συνδιαλέξεων φί
λον όντα τοϋ Ορτενσίου. Έκεΐλοιπδν έπί πολλάς ήμέρας διαμένων, 
καί τά παθήματα αύτοϋ διηγούμενος εις τήν οικογένειαν τοϋ οικο
δεσπότου. έμαθεν ό 'Αμύντος ότι Ελ/.ην τις είχε καταδικασθή να 
θηριομαχήση. ό δε άγων ήθελε γείνει προσεχώς εν Πομπηία. Ο  
δυστυχής έφέσιος κατελήφθη τότε νπδ λύπης, διότι έσυλλογίσθη 
τον υιόν του άλλα συνάμα καί ύπ οργής, καί χωρίς νά δείςή τήν 
ταραχήν του παρεκάλεσε τον φιλοςενοϋντα να συμπαραλάβη καί 
αύτδν εις το θέαμα τοϋτο, έν ω εκτ ς τής θηριομαχίας Ιμελλον 
νά τελεσθώσι καί διάφοροι άλλοι αγώνες.

I l l

Ή  ήμέρα τών άγώνων επέστη. Ai όδο: τής πόλεως καί α: άπδ 
τών γειτονικών μερών εις τδ άμφιθέατρον άγουσαι άπδ πρωίας ήσαν 
πλήρεις άνθρώπων, οί’τινες συνέρρεον εις τδ πρδς τδ άνατολικδν ά- 
κρον τής Πομπηίας κείμενον άμφιθέατρον. Τδ μέγιστον μέρος τού
των άνέόαινε τάς πλατείας έςωτερικάς βαθμίδας, όπως φθάση εις
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τήν κλιμακηδόν παν τό επιμηκε; καί στρογγυλόν οικοδόμημα πε- 
ριδάλλουσαν περισερειαν, άφ’ ή ; διά τεσσαράκοντα κερκίδων είσήρ- 
χετό τ ι; εις τήν τριτην θεσιν καί εοθανεν εις τήν επ’ αυτής κειμενήν 
ςυλινην στοάν. 1 )': αλλϊ·., εί επισημότεροι διά των μεγάλων άπο- 
γεγεισωμενων πυλώνων τοΰ καταγείου, ήρχοντο ει: τήν μεγάλην 
εσκεπασμενην παστάδα, άε’ ή ; τριάκοντα καί μία πΰλαι καί δι- 
πλαϊ κλίμακες ώδήγουν εις τά καθίσματα των προύτη; καί δεύτε
ρα; θέσεων.

Ή  ήμερα ήτε θερμή, βαθύ; δε κυανοΰ; εύράνες έςετείνετε επί 
τεΰ κυκλοτεροΰς καί γιγαντιαίευ άμοιθεάτρευ. Ά π ε  των ακ.τίνων 
δε τεΰ ήλιου προεοΰλαττε μεγάλη τκηνή. ήτι; ερριπτε τήν σκιάν 
τη; επί τής κενίττρα; καί των θεατών.

Τε θέαμα ήτε εςαίσιον' ένταΰθα εελεπε τ ι; πεπληρωμένεν ϋπε 
χιλιάδων ανθρώπων μέγα καί λίθινεν ε'κεεεμημα λάμπεν εκ των 
χρωμάτων, έκ τών εκ μαρμάρου κοσμημάτων καί των αγαλμ.άτων.

<) πυκνότατε; εμιλο; ήτε επί των άνωτάτων θέσεων, εν αί; 
ήταν τά καθίσματα των γυναικών, των δούλων καί των μή πολι
τών είτινε; καί περ ίστάμενοι δεν ήδΰναντε να Οεώνται, άλλ ’ οϋχ ήτ- 
τεν άπεζημιεΰντε διά λαμπρά; θεάς. Αιέπι τε άνώτατον υπερώον 
πρεειχε των τειχών τής πέλεω ; καί εντεύθεν ήδύνατό τ ι; να ίδη 
τήν επιλύονταν θάλατε αν μετα των νήσων, τον Βεσεΰειον, τα μ.ε- 
γαλεπρεηή όρη των Ίρπίνων. καί τα; μεταςΰ κήπουν αναδυοΰσα; 
πόλε:;, τάς Σταβίαν, τ': Ηράκλειον, τήν Όπλόντην, τε Σόρεν- 
τεν καί άλλα;.

Αί δέκα οκτώ σειρά! τη; τρίτη; θέσειο; ήσαν ώρισμένα: διά τού; 
ρωμαίου; πελίτα;. ί Ιεμπηϊανεύ; καί άλλου; άλλων τή; Ιταλία; 
μερών. Ο: πλεϊστει ήσαν έερτασίμως κεκεσμημένει, ροροΰντε; δή- 
λον ότι λευκήν ; ;  ερίου τήεεννεν, πολλοί ε: είχον καί στεεάνου; 
επί τής κεεαλή; των. Καί τινές μεν δια των δούλων των εκόμι- 
ζον πρεσκεεάλαια. όπω; θέσωσιν αυτά επί των λίθινων εδρών,άλλοι 
δε ήρκεΰντο έχοντε; ώ ; ύπόθημα τήν τήεεννον.

Τήν δευτεραν θεσιν. διά χαμηλής τινο; έπάλςεω; άπε τή; προί>- 
τη; καί τής τρίτη; χωριζεμ.ένην, κατέλσεεν α: ανώτεραι τάσεις 
τών πολιτών, ιδίως στρατιωτικοί καί έμποροι. Επί τή; πρώτη; 
τέλος, δηλαδή επί τών πλατυτέρων πέντε πρώτων σειρών καθισμά
των πλησίον τών τειχών τή ; κονίστρα; εκάθηντο ε: διά τοΰ ση
μείου τεΰ άςιώματός των διακρινέμενοι υπάλληλοι, οί ίερεΐ; καί 
άλλοι επίσημοι ώ ; καϊσί ςένοι, εις ευ; ήθελεν να άπεδώσωσιν ίειά-
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ζουσάν τινα τιμήν. Καί α: ιέρεια: ενταύθα είχον τα ; θέσεις των, 
ενώ άλλα: γυναίκες, επίσημοί τε καί ταπεινής τάξεως έκάθηντο έπί
τής τετάρτης θέσεως.

Αί επισημότατα: θέσεις ήσαν έν τη πρώτη σειρά, εν τώ μέσω 
των κατά μήκος πλευρών, ένθα α: εόραι ήσαν ετι πλατύτερα: και 
επί των λίθινων βάθρων ήσαν τεθειμένο: θρόνο:. Μεταξύ των τελευ
ταίων ήσαν πολλοί εχοντες ίδιάζουσαν μορφήν, οίτινες ώνομαζοντο 
δίφροι (θίεείΐω), επειδή είχον χώρον δια δύο ατομα, κα: προσεφε- 
ροντο χάριν τιμής είς έξοχους υπηρεσίας παρασχόντας πολίτας.

Έ πί τοιούτου δίφρου έκαθέσθη ό Βαλέριος καί ο: υιοί του' ο δε 
Άμύντας καί ό π:στός του θεράπων άνέβησαν είς τάς ανιοτατας 
θέσεις, καί άνυπομόνως προσέμενον τήν εναρξιν των αγώνων.

Ή  γυνή καί ή θυγάτηρ του Βαλέριου, αί’τ:νες ευχαρίστως εσύ— 
χναζον είς τοιαΰτα θεάματα, σήμερον δεν παρέστησαν, επειδή έ- 
νόησαν ότ: ό Άμΰντας έζήτει έπιμόνως να παραστή εις τα θεά
ματα, ΰποπτευθείς ότι ό μέλλων νά θηριομαχήση "Ελλην θα ήτ: 
ό υιός του καί δεν ήθελον νά ϊδωσι τον φίλον των έν αγωνία τοιαύ- 
τη. Τον παρεκάλεσαν δε νά άπόσχη καί ούτος, όστις όμως άπέ- 
κρουσε τήν πρότασίν των. είπών ταύτα : « Ά ν  ό υιός μου ήνε είς 
των θηριομάχων, θά ίδη ότ: ό πατήρ του ζή !»

1 Ιάσαι α: θέσε:; ήσαν πεπληρωμέναι. Σόμπας ό όχλος ήγέρθη ήδη. 
καί έπευφήμει. Ο: δε δύο άγορανόμο:, ο: παρασκευάσαντες τό θέαμα, 
ενεφανίσθησαν έν στολή επί των τιμητικών θέσεων, καί εύθύς ό 
πρώτος τούτων έδωκε τό σημειον τής ενάρξεως.

Έ κ τών σιδηρών κιγκλιδωτών πυλών, αίτινες έκλειον τα δύο ά
κρα τής κονίστρας, ήνοίχθη ή μία καί εισήλθεν επευφημούμενος ό 
όμιλος τών μονομάχων, οδηγούμενος ύπό του οπλομάχου. Άφοΰ 
δέ περιήλθον τήν κονίστραν, έστησαν προ του άγορανόμου, όστις 
έδοκίμασε τά όπλα. διά νά πεισθτ, περί τής όςύτητός των. "Επειτα 
ετοποθετήθησαν ο: μαχηταί κατά διαφόρους ομίλους καί ύπό τήν 
κλαγγήν τών κεράτων καί σαλπίγγων ήρςατο ή πάλη.

Πλείω ή τριάκοντα ζεύγη επάλαιον προς άλληλα' τό άμμώδε; 
έδαφος εποτίσθη δΓ αίματος, καί οί θεαταί τόσον διηγέρθησαν, ώστε 
άνεπήδησαν, καί τον μεν έπιτυχώς βάλλοντα έπεφώνουν, έπ ευφή- 
μουν δέ τον εύ’τολμον, καί έχλεύαζον μεν τον δειλόν, έγρονθοκο- 
ποΰντο δε κατ’ άλλήλων. οσάκις ό μεν συνεπάθει προς τούτον, ο 
δε προς εκείνον.

Α λ λ ά  τούτο ήν μόνον τό προοίμιον τών άγώνων. Μετ’ αγωνία;
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δέ περιέμενον ο: θεαταί τήν θηριομαχίαν, δι’ ήν οί άγορανόμο: εϊ- 
χον κάμει εκτάκτους προπαρασκευάς.

’Αφού ο: νεκροί μονομάχοι έδοκιμάσθησαν δι’ εμπόρου σιδήρου 
ύπό τίνος φέροντος τήν μορφήν τυρρηνικού Χάρωνος, άν ετ: ήσαν 
ζώντες, έξεσόρθησαν διά τής πύλης τής θεας τού θανάτου, τής κει- 
μένης απέναντι τής έ'δρας τών άγορανόμων ύπό τών ύπηρετών 
φερόντων προσωπεΤον τού Έρμου. ΈκεΤ παρά τό πλευρόν στενής 
διόδου ύπήρχεν ό νεκρικός θάλαμος, εν ώ έφονεύοντο καθ’ ολοκλη
ρίαν οι έτι αναπνεοντες καί απεγυμνούντο τών όπλων των.

Οί νικήτα! πάλλοντες τούς έκ φοινίκων κλάδους των έςήρχοντο 
τότε, ένώ οί δούλοι είσελθόντε; έκαθάριζον τό αιματόφυρτον έδα
φος και έπέπασσον έπ’ αύτού νωπήν άμμον.

Ταχύτατα περί τήν κονίστραν τρέχουσα εισέρχεται είτα μικρά 
ύπο δύο ίππων έζευγμένη άμαξα' επ’ αυτής ακίνητος ί’στατο 
ταύρος περί τά κέρατα τού όποιου ήσαν περιειλιγμένα τά ήνια 
τών ίππων, καί όστις ούτως είπεΐν έχρησίμευεν ώς ηνίοχος. Έ - 
τέρα όμοια άμαξα τρέχει κατ’ αντίθετον τής πρώτης εύθυνσιν, 
καί αμφότεραι ύπεχώρουν συναντώμενα: τόσο-*, επιδεξίως ώς ε: 
διευθύνοντο ύπό εξησκημένων ήνιόχων.

Μετ’ αυτούς δρομαίως φέρονται πέντε ή έξ άγριοι καί ύπερμε- 
γέθεις ταύροι, έφ’ έκάστου τών όποιων ί'σταντο δύο παΤδες, οιτι- 
νες, ότε τά ζώα μετα κυκλοτερή δρόμον παρετάσσοντο έν τώ μέσω 
καί πλησίον άλλήλων, έχόρευον επί τών ράχεών των.

Αίφνης τά ζώα έφαίνοντο εξαγριούμενα, καί ώρθούντο επί τών 
δύο οπισθίων ποδών. οί δέ παΐδε; άνήρχοντο τότε επί τών εμπρό
σθιων καί κατά ζεύγη ώρχούντο.

Τούτους έπηκολούθουν ίπποι, οίτινες άνευ ιππέων έποίουν κα
ταπληκτικά γυμνάσια. Έλαφοι άνά 4 έσυραν άμαξαν καί ύπή- 
κουον είς τά ήνια, γέρανοι περιέγραφον έν τώ δρόμω των κύκλους, 
καί τέλος ελέφαντες περιεπάτουν έπί σχοινιού.

Μετά τά τεχνήματα ταύτα ήρξατο ό άγων τών θηρίων.
Ό μά; αντιλοπών είσελθούσα διηρέθη είς δύο μέρη. 1 ά φύσει 

ειρηνικά ταύτα ζώα είχον άσκηθή ούτως, ώστε νά μάχωνται. Ώ ς 
άγριοι βόες,ώρμησαν τά ζώα ταύτα έναντίον άλλήλων καί έμά- 
χοντο έπί τοσούτον, μέχρις ού τά ήμίση έμειναν έπ: τόπου νεκρά.

Γέρανοι καί άλεκτρυόνες έμάχοντο κατ’ αύτόν τον τρόπον.
Πάλιν δύο ταύρο: έχοντε; ήρτημένα πέταλα χρυσά καί πεποικιλ-
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μένας όθόνας είσήλθον εν τή κονίστρα. τούτους δέ ήκολούθουν μυ- 
κωμένη καί τούς όδόντας τρίζουσα λεοπάρδαλις. καί έκ των δια- 
πύρων αυτής οφθαλμών καί κεραυνοβόλων διακρινομένη φαια άρ
κτος. Ά λ λ ’ όμως οΰχί καί έκουσίώς, διότ: τά ζώα ταύτα ήσαν δε
δεμένα έκ τών κεράτων διά σχοινιού περιτετυλιγμένου περί το σώμα 
των. Ή  άρκτος άνωρθώθη οργίλη, ότε ο ταύρος κατακεκλιμένα 
εχων τά κέρατα ώρμησε κατ' αυτής, καί εύθύς ττρ'ος y ap αν τών 
θεατών ό άγων ήρςατο σφοδρός, ώστε τά σώματα αμφοτέρων εσταζον 
αίμα. II λεοπάρδαλις ούδεν έ δείκνυε θάρρος, τ'ο δέ πλήθος ένεκα 
τούτου έςέβαλεν αγρίας οωνάς. ’Αλλά μετ' ολίγον δούλο: εις τήν 
κονίστραν είσελθόντες παρώρμων αύτήν μαστιγούντες καί κεντρί- 
ζοντες.

Επ': τέσσαρας ώρας διήρκεσεν ή αιματηρά αυτή σκηνή, μεθ’ 
άς έγένετο διάλειμμά τ:, καθ' δ έκαθαρίσθη πάλ:ν τ'ο έδαφος τής 
κονίστρας κα: ο: έμ.παθώς εςεγερθέντες Οεατα: εζήτουν αναψυ- 
χήν, μεταόαίνοντες επί τών έςωστών ή εις συδένδρους θέσεις παρα 
τδ αμφιθέατρου, ένθα ύπ'ο τα εκεΤ ύπάρχοντα εργαστήρια άνεύρι- 
σκ,ον τροφάς κα: άοιαψυκτικά ποτά. Ό  Βαλέριος ωφεληθείς τού 
χρόνου τούτου, έπορεύθη προς τον Άμύνταν. οστις ί’στατο εις το ά- 
κρον τής τρίτης θέσεως κα: ώμίλησεν αύτώ ολίγα εις το ούς, χω
ρίς νά άποσπάση παρ' αυτού λέςιν τ:νά. δ:ότ: ό δυστυχής πατήρ 
εύρίσκετο εν μεγίστη έςάψει.

Ευθύς δε αφού έδόθη τ'ο σημεΤον τής επαναλήψεως, ο: πρώτο: 
είσελθόντες ήσαν Βρεττανοί κα: Γερμανοί, οίτινες μετά δοράτων 
ώπλισμένο: εμάχοντο προς βονάσους. Ε:ς τους τελευταίους τού
τους ρίπτοντες δαυλούς καί κρατούντες προ αύτών ερυθρά υφάσματα 
εϊχον έςαγριώσε: επί τοσούτον ώστεώρμων ώς μ.αινόμενο: κατά τών 
μονομάχων. Ούτοι δε ϊστάμενο: εφόνευον τά ζώα λογχίζοντες έπιδε- 
ςίως καί κεκμηκότα κατέρριπον χαμαί δ:ά σχοινιού, όπερ έρριπτον 
άνωθεν τών κεράτων των.

Ά λ λ α  καί τδ θέαμα τούτο δεν ήτο έτ: ίκανώς εύχάριστον εις 
τον αιμοδιψή όχλον. I Ιάντες έβόων να παρουσιασθώσιν οί κατάδι- 
κοι, οιτινες είτε ύπ'ο τού δικαστηρίου κατεδικάζοντο πρδς τούτο, 
είτε υπό τών κυρίων των άνευ αίτιας άπεστελλοντο. καί άοπλοι 
άντετάσσοντο εις τα θηρία. II άγωνία αύτών καί τού θανάτου δ 
τρόμος ήτο τδ άωτον τής άπολαύσεως τού έςεγηγερμένου όχλου.

Κατα πρώτον ¿τοποθετούντο πάσσαλοι εις διαφόρους τής κονί
στρας θέσεις, έφ’ ών προσεδένοντο ο: κατάδικοι, είτα απελύοντο

-κατ' αύτών τά θηρία καί εν άκαρεί κατεσπάραττον τούτους. Ά λ 
λους, εν οίς καί παιδας καί γέροντας, ετοποθέτουν έναντι του θη
ρίου διδόντες αύτοϊς άμδλέα όπλα, διά νά παρατείνωσι τήν βάσα- 
σον τού θανάτου των. Ο: δυστυχείς εκλαιον καί έπεκαλούντο τδ 
έλεος- δέν ήθελον ωθούμενοι εις "τήν κονίστραν νά προχωρήσωσιν, 
άλλ ’ έκεντρίζοντο καί εμαστιγοΰντο ύπ'ο τών ενόπλων υπηρετών, 
προσωθούμενοι εις τον φάρυγγα τών ζώων. Έπιπτον δε χαμαί 
σχεδδν ημιθανείς ύπ'ο φόβου καί κατεσ—αράσσοντο.

Μεγάλη άρκτος τών Άπεννίνων μετά ρραχεΤαν πάλην κατέ
βαλε τρεϊς άντιπάλους, επί δε τού πτώματος τού τελευταίου έπι- 
θεΤσα τούς εμπρόσθιους αυτής πόδας έβλεπε πέρις διά τών αιμο
χαρών της οφθαλμών, τήν δε ρίνα αύτής άνέστρεψε πρδς τά άνω, 
ώς ει εζήτει νέαν λείαν.

Καί πάλιν ή κιγκλιδωτή θύρα ήνεώχθη, βραδεΤ δε βήματι εί- 
σήλθεν άνήρ ελληνικόν ενδεδυμενος χιτώνα, καί ώραΤον εχων πρό- 
σωπον. II θύρα ευθύς εκλείσθη, αύτδς δε εστη θεώμενος τδν ό
χλον. Τδ πρόσωπον του ήτο ώχρδν. μέλανες δε οί οφθαλμοί του. 
Βραδέως προεχώρησεν ολίγον πρδς τήν άρκτον καί πάλιν εστη. 
'Επιβλητική ήτο ή ήρεμος τού άνδρός στάσις καί πάντων τα βλέμ
ματα έστράφησαν πρδς αυτόν ούδεν είχεν οπλον, εκράτει δε μό
νον εν τή δεςια εργαλείου σιδηρού·/ όμοιάζον πρδς σεΤστρον τής 
Ισιδος (Sistrum .

’Από τής θέσεως τών εμπόρων ήκούσθη φωνή: «Τώρα θά δεί- 
ςης αν ή Ισις σου θα σε βοηθήση,» καί μετά τούτο επηκολού- 
θησε ψιθυρισμός τις τών θεατών, καί ήκούσθη τ'ο όνομα Φ ιλ ά  μ- 
μ ω ν. Εις τδ όνομα τούτο άνετριχίασεν ό Άμύντας, ό δέ κατάδι
κος προχωρήσας έφθασε προ τού θηρίου, όπερ ίστάμενον έτ: έπί 
τού νεκρού, παρετήρησεν αύτδν άγρίως καί εςέβαλε βραγχαλέον 
μηκυθμόν.

I Ιδη τδ ζώον κατέλιπε τήν θέσιν του καί διευθύνθη πρδς τδν 
κατάδικον, όστις έγένετο έτ: ώχρότερος καί αύτομάτως ύψωσε τήν 
χεΤρα μετά τού οργάνου.

Ή  άρκτος άνωρθώθη καί εστη επί τών οπισθίων ποδών' ή 
θερμή αύτής άναπνοή εφθασε μέχρι τού άνδρδς, όστις τότε συνήλ- 
Οεν εις εαυτόν καί δυνατά φωνήσας «ώ  Ισις. βασίλισσα, σώσόν με» ψ
έτράπη εις φυγήν προ τού θηρίου, όπερ διά μεγάλων πηδημάτων 
κατεδίωςεν αύτδν έπευφημούντος τού όχλου.

Γούτο ίοών ό Αμύντας συνεταράχθη όλος. έν τώ καταδίκω ά-
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νεγνώρισε τόν υιόν του, -/.λ! ή πατρική του καρδία δέν ήδύνατο 
πλέον νά κρατηθή. Ήγέρθη αίφνης, ύπερεπήδησε τ ι περίφραγμα 
της τρίτης θέσεως, καί ένώ άλλοι προσεπάθουν νά τον έμποδίσωσι 
«προς Θεών'» ανέκραξε, «άφετέ με νά τον σώσω η νά άποθάνω, 
είνε ο υιός μου», καί ευθύς δρομαίως κατήρχετο τήν στενήν κλί
μακα ό Άμύντας υψηλός το παράστημ-α καί σεβάσμιον έ'/ων τον 
πώγωνα.

Εις τήν στιγμήν έφθασεν εις τάς σιδηράς κιγκλίοας. μετά νεα
νικής ρώμης καί ταχύτητος ανερριχήθη καί δ;’ ενός πηδήματος 
προς έκπληξιν πάντων ήτο εν τή παλαίστρα.

II θέσις, ένθα εστη ήτο προ των εδωλίων των επισήμων καί 
εγγύς του Βαλέριου, όστις όρθιος ήδη έβλεπε τό παράδοξον γεγο
νός. Ό  καταδιωχθείς είχε φθάσει εις ταύτην ακριβώς τήν Θέσιν, 
τό σεΐστρον είχε πέσει εκ τής ‘/ειρός του, τό δε ζώον ολίγα βή
ματα μακράν άνωρθώθη καί ‘/αίνον ήτο έτοιμον να όρμήση κατά 
του θύματός του. ’Αλλά κατά τήν στιγμήν ταύτην κατέπεσε προ 
αυτού στίλβον ξίφος, οπερ ό φίλος του είχε ρίψει, ό Άμύντας εύ- 
θύς λαμβάνει αύτό καί τό σεΐστρον, καί τούτο μεν έμπηγνύει εις 
τό -/αίνον τού θηρίου στόμα, διά δε τού δίκοπου ξίφους διαπερα 
τήν κοιλίαν τής άρκτου, ήτις αγρίους έκβάλλουσα μηκυθμούς 
πίπτει νεκρά. Οί δύο άνδρες εναγκαλίζονται μ.ετο: τούτο και βρέ
χονται δι’ άφθονων δακρύων. ( )ί Οεαταί εγείρονται εκ τών θέσεων 
των καί έκπληκτοι θεώνται τήν παράδοξον σκηνήν. Από τού στό- 
ματος χιλιάδων ανθρώπων έκρήγνυνται έπευφημ-ίαι. Εις δε τών 
αστυνόμων ¿γερθείς καί διά τού κήρυκος έπιβαλών τήν σιγήν η ρώ
τησε τον λαόν, αν έπιΟυμή να άπαλλαχθή ό σωθείς. Ιίάντες μια 
φωνή τότε άπήτησαν ού μόνον νά άπαλλαχθή τής καταδίκης, 
αλλά καί να αποδοθή αυτώ ή ελευθερία. Ό  κύριός του ύπείκων ε:ς 
τήν απαίτησιν τού λαού ενέδωκε τότε, ό δε κήρυξ άνεΐπεν οτ: ό 
δούλος Φιλάμ.μων εξ Εφέσου, ό Άμύντου υιός, είνε ελεύθερος.καί 
δύναται νά πορευθή, όπου θέλει.

Απερίγραπτος ύπήρξεν ή χαρά πάντων, ό Άμύντας καί ό υιός έ- 
νηγκαλισμενοι καί επευφημούμενοι έξελθόντες τού αμφιθεάτρου με 
τέβησαν εις τον οίκον τού φιλόξενου Βαλέριου, ένθα ό Φιλάμμων 
επί ήμέρας πολλάς διηγείτο εις τήν οικογένειαν τού οικοδεσπότου 
τήν ιστορίαν του.

Άοίνομεν τούς άναγνώστας τού Ημερολογίου ύπό τήν φιλό- 
ξενον ταύτην τού Βαλέριου οικίαν ελπίζοντες κατά τό επόμενον

’( ίρτένσιος, καί πώς ό 
του.

Ε μ μ α ν . Γ α λ α ν ή ς

ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ Κ ’ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Κυρία, πολυτάλαντος διήρχετο- κ’ ε"πεσ’ έκ τής χειρός 
της ψελλιον βαρύτιμον, χωρίς νά τό ίδή. Εις κύριος έκεΐ 
τυχών, το βλέπει, τρέχει, κ ύπτει, τό λαμβάνει, ά λλα  ήδη 
ή κυρία ην μακράν κα ί ΐνσ. μή τ ι κουρασθή έ'ως ού τήν 
προφθώση, προσκαλεϊ ένα πα ιδ ί έκεΐ, μικρόν ύποδημ,ατοστιλ- 
οωτήν : «Ν ά , βλέπεις τήν κυρί’ αυτήν έκ ε ΐ: πάρε αύτό 
κα ί τρέφε Αός της το, τής έπεσε.» Κ αί τρέχει τό μικρό 
π α ιδά κ ι μέ τόν θησαυρό ’ς τό χέρι του, τρέχει, ασθμαίνει 
εις τό πέραν άκρον τής όδοΰ, οπου σχ ,εδόν έξαφανίζετ’ ήδη 
ή κυρία, τήν προφθάνει, τής τό δίδει: «Π άρετε, κυρία, τό 
βραχιόλι σας· σάς έπεσεν.» Έγύρισεν ή μεγαλόσχημος κυ
ρία, ώς νά τή προσέφερον ένα κουμπάκι πού θά έχασε, το- 
σούτον άδιάφορον τή ήτο όλον τό δισχιλιόδραχμ.όν της ψέλ— 
λιον, οπερ θά ήτο τύχη  εις τό παρόν κΓ ασφάλεια τού 
μέλλοντος του πλήρης 'ς τό πα ιδ ί αύτό. « ’Εσύ τό η ύρ ες ;»  
έρωτα μ ετ’ αδιαφορίας πά λ ιν , ΐνα  κρίντ) κ ’ έκτιμήση τήν 
υπηρεσίαν καί προσφέρη, αμοιβήν. « “Οχι, κυρ ία ,» άπαντα  
μεθ’ όλης τής ειλικρίνειας τό πτωχό πα ιδ ί «ένας αφέντης 
τωύρε κα ί με τώδωκε νά σάς προφθάσω» . . .  Ή  κυρία τό 
έφόρεσε κ ι’ άπήλθε, δ ίχως τίποτε νά δώση ’ς τό πα ιδ ί, διότι 
— ώ λογαριασμού ακρίβεια κα ί τάξ ις  βαθυπλούτου γυνα ι- 
κός !-— δεν ήτο τό πα ιδ ί οπού τό εύρε, δεν το ηύρ’ αύτό, 
κα ί δεν οφείλει άρα τίποτε ’ςαύτό ! Κ’ είδε υ.ακρόθεν τήν 
σκηνήν ό πο ιητής, όστις εύρών τό ψέλλιον αύτός άπέστειλε 
τόν πα ΐδα  κ ’ έπερίμενεν αύτόν νά έπιστρέΨη. «Τ ί σε είπεν 
ή κυρία, τ ίσ ε  έ'δωκε : »■— Μ’ είπεν : «εσύ τό ηύρες ; κα ί τής 
ε ίπ α : ο χ ι.»  —  « Α’ί ; »  — « Καί τίποτε δέν μ’ έ'δωκε. »■—-

2 3  I

έτος νά διηγηθώμεν αύτοΐς. τί έγένετο ό 
Αμύντας άνευρε Νιτόκριδα τήν σύζυγόν



Κ αί 5 ίν  τής Γλεγίς, /.α,’ψ.ένο. πώς τό ηυρες συ, νά τάσης τό
σην χίλ’.ούί : »  —  « Ά α ή  χ χ ί π ώ ς : ή Ο έλν .τε  ν χ  εό 'πω  
ψ ε ΰ μ ,χ  ;  » . .  .  Και έ'/.ίνησεν ο ποιητής την κεφαλήν κα ί 
ε ίπ ε ν : Είχες δίκαιον, κυρία- αν πολύ θα ή το , τέοαν του ό- 
φεΐλθ|Λενου ¡χ,ετρου, το νχ ε*)ιοες ολίγα  χ.εραατα εις το τταιοι. 
ένω αυτό εΐί*· ηύρε τό άπολεσθέν σου ψέλλιον κ ’ ή άυ.αιβή. 
<Ε κ τω άντ,κεν, ά λ λ ’ ο πλούτος ολος βέβαιά σου ό άυ.έτση- 
τος 5εν θά έπήρκει νά ά[λείψγ, τήν α ιτ ία ν , 5 ιά  τήν όποιαν 
τό πτωχό αυτό ’ξυπόλυτο 5εν ’πήρε αία 5εκαρουλα, 5η- 
λαοη  τό αεγαλεΐον της αθώας κ* ευσταθούς φ ιλαλήθειας 
του ! « Ά υ.ή  κα ί πώς : ήθ ί.Ιατε ν ά  ε’ί π ω \jrevya » Δεν τό 
είπε, 5έν τό είπεν, ούτε φευ ! 5 ια  νά πάοη τό —τον/ό πτω - 
γό α ιά  5εκαρούλα άπο τήν βαθύπ .Ιοντον  !

Έν ’Αθηναίε, 188ί>.

Ι ω ά ν ν η ς  Ιν. Κ α μ π ο ϊ ρ ο γ λ ο ς
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Ε Π Ι  Λ Ε Γ Κ Ω Μ Α Τ Ο Σ . . .

Κόρη, ςχνθοϋλχ /.¡γερή, γλαρή γαλχνομάτχ 
Γιορτάζει καί μαζί) μ’ αυτή γιορτάζ’ ή φύσίς όλη.
Καί νειός, γεμάτος αίσθηαα, όλος καρδιά καί νε_ιάτχ 
Τί νά τής στείλη έλόγιχζε στη λατρευτή της σχόλη.

* *
Δυο αττρα ’πότου οΰρανοϋ νά κλέψη ταπ αλ  τ ια ;

Μα είνε έμμορφότερα τα γαλανά της μ , τια.
Στολίδια νά τής πάη χιυσα, ή κόρη να φορέση ;
Μαλλιά χρυσάφι χύνονται ώς τή λιγνή της μέση. 
Λ ουλούδια ;·.. Μά τριαντάφυλλο τά μάγουλά της β βει
Καί γιασεμί τό μέτωπο που ζώνει τό χρυσάφι.

*

* *
Καί ό φτωχός, περίλυπος τό νοϋ του βασανίζει 

Καί δε ΟωοεΓ στό πλάϊ του μυοτιά πώς λουλουδίζει. ..

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Α .  Α ν α ς τ α ς ο π ο υ λ ο ς
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ΕΚΕΙΝΟΣ κ α ι  ΕΚΕΙΝΗ

[

Ef: τι θεωρεΓον τής Β' σειρά; του θεάτρου ’Αθηνών, εσπέραν τινά του 
χειμώνος του έτους 187. . . έν ω άπό της σκηνής έδιδάσκετο ό *AjtUero.c 
του Σαίξπηρ, νέο; τις, διοπτροφόρος, προσηνούς φυσιογνωμία; και καλώ; 
ενδεδυμενος, εκάθητο, έχων έστραμμενα τα νώτα προς την σκηνήν, τό δε 
βλέμμα εις τό αμέσως έπόμενον ΘεωρεΓον, οπού ήτο μετά τίνος γέροντος 
κομψή δεσποινίς, αντιμέτωπο;, προσηλωμένη είς τό δράμα.

"Οστι; ηθελεν Γδει τον διοπτροφόρον έκεΓνον νέον έν τοιαυτη σχάσει ηδυ- 
νατο νά υπόθεση πολ/ά, άλλα δυσκόλω; και νά φαντασθή, οτι ούτε έγνωρί- 
ζοντο, ουτε είχον Γδει ποιέ άλλήλους. Ά πό τής πρώτης στιγμής εν τούτοι; 
ή νεανις, έν τή φιλαρέσκω ο^οερκεία της, είχεν άντιληφθή τήν έπίθεσιν 
του γείτονος, ήν, παρατεινομένην, έχαρακτήρισεν ώς ηλιθιότητα, είτα αναί
δειαν και τέ>ο; άποτύφλωσιν πρωτοπείρου έρωτος, χωρίς έννοείτχι και νά 
δείξιρ, οτ: τήν δυσαρεστεΓ.

Έ  τελείωσαν τέσααρες πράξεις τού δράματος κα: ό νέο; εμενεν έκεΓ ακ ί
νητος πρό; έκπληξιν τή; νεάνιδος. Τότε δέ μόλις εξήλθεν ε ί; ιόν διάδρομον 
και πρό·' έκείνης, έξελθούσης ώσαύτως, παρήρχετο, σιωπών και άρρύθμω; 
βηματίζων. Εκείνη εν τουτοις, τολμηρότερα, προσεγγίσασα, τώ ψιθυρίζει 
πολυ σοβαρώς, οπω; ομιλούν αί γυναΓκες είς τήν πρώτην έφοδον τών έρω- 
τικών των κατακτήσεων;

— Μά, κύριε, και άν ήσθε αρχηγός τού μεταβατικού, εγώ δέ ό μάλλον 
διαβόητος τών λτ,στών, δεν θ ά  με κατεδιώκετε πάλιν τόσον! και εφυγεν 
ευθύς, μή αναμείνασα απάντησιν.

Επανήλθαν είς τά θεωρεία των. Άλλ* έκεΓνος τότε μετέβαλε στάσιν και 
έκάθησε, βλέπων πρό; τήν σκηνήν καθ’ δλην τήν πέμπιην πράξιν τού 
δράματος.

Τούιο έκείνη εξήγησεν ώ ; θρίαμβόν της· επειδή δμως έακεφθη, οτι ενδε
χόμενον και νά δυσηρέστησε τό θύμα της ή νά παρεξηγήθη ή τρυφερότης 
τού παραπόνου της ή ή χάρις τής ευτράπελου προκλήσεως, ένόμισε καλόν 
νά διόρθωση κα πω; τό πράγμα. Καί, δτε έξήρχοντο, πλησιάσασα έπιτη· 
δείως, τω ¿ψιθύρισε πάλιν:

• 
-■·



— Κύριε, νά μέ συγχωρήτε, παρακαλώ, αν σας βπείρχξχ . . . Άλλ& . . .
— Τίποτε, κυρία, διέκοψεν έκεΓνος άφελώς. Τουναντίον μέ ύπεχρεωσατε, 

διότι μ’ έκάματε καί είδα την τελευταίαν πραξιν του δράματος.
*Η άπάντησις, παραδόξως απροσδόκητος, δεν έπεδέχετο αντατάντησιν και 

άπεχαιρετίσθησαν.

II

Την νύκτα εκείνην είχε μικράν αγρυπνίαν, αναπολούσα τον εν τω θεάτρω 
άγνωστον διώκτην της και πολλά μονολογούσα.

— Τον είδες έκεΓ τον κύριον ! έλεγεν. Έκάρφωσεν επ’ εμού τό βλέμμα 
του τόσας ώρας αυθαδώς καί εις τόν ελάχιστον χαριεντισμόν μου συνε- 
στάλ.η, ώς γάτα, ό ηλίθιος!

— Μά πάλιν s iμττορεΓ και να μη ήνε βλάξ. Αυτή ή άπάντησίς του ήτο 
πολύ περιφρονητική. Δεν θά τού ήρεσα ισως τού φίλου!

— Δεν τού ήρεσα εγώ ; έξηκολούθει, κα:οπτριζομένη. Νά ήτο και 
ώραΓος, κακή υπομονή! ’Έ πειτα εγώ είμαι δά ακόμη νέα, 27 ετών μόλις, 
και άν δεν εΐμην ώραία, δεν θα μ.’ ετρελλαίνοντο δύο ανθυπασπισταί καί 
τέσσαρε; φοιτηταί. Και έπ'ι τέλους Ιχω chic, όπως τό λέγουν ολα: αί φίλα ι 
μου, είμαι δε και από οικογένειαν και αυριον-μεθαύριον μέ περιμένει ή 
κληρονομιά τού θείου μου και θά κερδήσωμεν και την δίκην τού δημοσίου. 
*Ό, νάξευρεν ό κύριος !

— ’Αλλά, τ ί μωρολογώ ; Αυτός έτρελλάθη ήδη μαζή μου. ΠοΓος κυττά’ 
ζει μίαν γυναίκα, πού δεν τού αρέσει, τρεις ώρας ; Μέ κατέτρωγε διά τών 
οφθαλμών και ένόμιζον, δτι θ’ άπέθνησκεν έκεΓ εξ έρωτος. "Οτι μ’ άγαπα 
και έτρελλάθη δι* εμέ είνε άναντίρρητον. Νά ίοωμεν μόνον, πώς θά τελειώση 
ή ίστορία . . . Τόν καύμένον ! πού νά ήνε ; τ ί νά κάμνη ; . . . Δέν έφέρθην 
κ* έγώ καλά. Πολυ τόν έπείραξα. ’Απόψε χωρίς άλλο δέν θά κλείση ’μάτι 
κα'ι τό πρωί' δέξου τον άπό τον δρόμον μας ! . . .

Μ’ αύτα κα'ι αλλα άπεκοιμήθη έπ'ι τέλους, ηυχαριστημένη και προσ- 
δοκώσα.

III

Ά νέτειλε και παρήλθεν ή αύριον, άλλ* έκεΓνος δέν έφάνη προς μεγάλην 
έκπληξίν της. Έφαντάζετο τήν στενοχώριαν του, δ:ότ: βέβαια δέν έγνώριζε 
την κατοικίαν της, κα'ι τόν ελυπεΓτο. Μετά δυο ήμέρας δμως συνήντησεν 
αυτόν ε ί; τήν μουσικήν ά)λ* έν ω αυτή, ύπαμειδιώσα και πάλ)ουσα, τόν
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κατεοίωκε διά τού βλέμματος, έκεΓνος έφαίνετο αδιάφορος κα'ι άλ)αχού 
προσεχών.

— ~Α, τόν κατεργάρην! έσκέφθη έκείνη· πονηρός πού είνε! Είνε τόσον 
συγκεκινημένος, πού μέ είδε, κα'ι προσποιεΓται τάχα, πώς δέν μέ βλέπει!

Τήν εσπέραν μετέβη εις τό θέατρον. Εις τό παρακείμενον θεωρεΓον εύρέθη 
πάλιν έκεΓνος, οχι δμως δπως εις τήν πρώτην των συνάντησιν. Έκάθητο 
άξιοπρεπώς, μηδόλως παρατηρών τήν γείτονα. Κατά τι διά)ειμμα έκείνη 
παρετήρησεν εις τήν κομβιοδόχην του ώραΓον άνθος, 0περ ένόμισε προωρι- 
σμένον δι’ αυτήν. Ά λ λ ' ή παράστασις έτελ.είωσε και τό άνθος δέν έδόθη, 
ουδ’ άντηλλάγη καν απλούς χαιρετισμό:.

— Παναγία μου, δειλός πού είνε ! έλεγε καθ’ έαυτήν έκείνη. Νά μή 
εχη τόσον ολίγον θάρρος νά μοι όμιλήση μίαν λέξιν, νά μο'ι δώση εν άνθος !
Μά, είσαι ζώον, αγγελούδι μου, και αρχίζω νά σέ βαρύνωμαι.

— Καλέ, δέν ήρχισα καλά, έξηκολούθει. Πολύ θάρρος τού έδωκχ. Είχε 
δίκαιον ή Λίτσα. πού μ* ελεγε, νά κρατώ πάντοτε τήν θέσιν μου. Αυτοί 
ο: άνδρες είνε θηρία, δταν μία κόρη τούς αγχπα καί τους καταδιωκη. Την 
μίαν ώραν σοι λέγουν περιπαθώς, «άγγελέ μου ! άστρον μου ! λατρεία μου ! 
ψυχή τής ψυχής μου!» κα'ι τήν άλλην σέ περιφρονούν οι σικχαμένοι. Να
τόν ίδώ καί τόν είδα !

Συνεπεσε τήν ακόλουθον ημέραν νά τον συνάντηση είς τόν περίπατον καί 
παρήλθε προ αυτού αγέρωχος. Παρετήρησεν δμως, δτι 6 τρόπος της αυτό; 
δέν έπήνεγκε τό προσδοκώμενον άποτέ)εσμα, διότι και εκείνος άνχιπαρήλθεν
αδιάφορος.

’Εκείνη έσκέπτετο·
— Πρέπει ν’ αλλάξω τακτικήν. Δεν ώφελεΓ πάντοτε δΓ δλους ή σοβαρό- 

της. Είνε μερικοί άνδρες τόσον νευρικοί χαί ιδιόρρυθμοι, ώστε ή ψυχρότης 
τών γυναικών τοΓς εμπνέει αδιαφορίαν ή αποστροφήν.

IV

Άπεφάσισε νά θέση εις ένέργειαν τήν ζηλοτυπίαν.
Μετά δύο ήμέρας μίαν ώραίαν δροσεράν δείλην συνήντησεν αυτόν εις τόν 

έν ΠειραιεΓ Τινάνειον κήπον. Συνωδεύετο υπό ευειδούς νέου έξαδέλφου της, 
ον καί έφαίνετο περιποιούμενη λίαν συμπαθώς. ΈκεΓνος δμως παρετήρησεν Ί 
αυτους δίς, άνχιπαρήλθεν, έχαιρέχισε καί άπεμακρυνθη.

Ό  χαιρετισμός υπήρξε δι’ αυτήν ό μίτος τής ’Αριάδνης, ον προ ί,μερών 
άνεζήτει άμή/ανος. Καί χωρίς νά χάση καιρόν;
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— Τον γνωρίζεις, Άλέκο, αυτόν τον κύριον, που μας εχαιρέτισεν ; ήρώ- 
. πησε ιόν εξάδελφόν της.

— Τον γνωρίζω ολίγον.
— Τί άνθρωπος είνε ;
— Καθηγητής γυμνασίου.
— ’Ονομάζεται ;

— Και ή πατρίς του ;
— Επαρχιώτη; eus, μο'ι ελεγε προχθές ό ’Ιάκωβος. Άλλα πόθεν, δεν 

γνωρίζω.
— Είνε άγαμος ;
— Νομίζω, δεν ηςεύρω καλά.
— Έ τσ ι φαίνεται.
— Και τί μας μέλει, παρακαλώ, τί είνε ;
— Τίποτ ί  βέβαια! άπεκρίθη εκείνη. Έ κ περιεργείας άπλώς και άσχό" 

-πως ηρωτησα.
Μετά τινας δέ στιγμάς:

—ευρεις, αλήθεια ; εξηκολουθησεν. Έαν τον συναντήσωμεν και πάλιν, 
ή ευγενεια απαιτεΓ να τον χαιρέτισες έγγΰτερον και μο'ι τον γνωρίσης.

— Ίο μόνον ευκολον, εξαδέλφη μου. θά  περάσωμεν καλούτσικα την 
ωραν μας με τον καϋμένον τον δασκαλάκον!. . .

i -ιωπη, ανόητε, διέκοψεν εκείνη, μή σ’ άκούση κανείς! κα ί...,.
— Α, διενοεΓτο, δυσφορούσα όπωσούν. Εις μάιην και ή ζηλοτυπία. 

Πολυ εκκεντρικός φαίνεται ό σχολαστικός μ ις . Ά ς  άπλοποιήσωμεν την 
στρατηγικήν, δια να ίδωμεν, που τρέχομεν.

V

ΕκεΓνος άνεφάνη κα'ι πάλιν εγγύς των. Ό  Άλέχος τον εχαιρέτισεν, 
€καμε την συστασιν και οί τρεις όμού εκάθησαν εκεΓ που πλησίον.

Μετα ..νας ασήμαντους ερωτήσεις, η κυρία ηρωτησεν εκεΓνον, αν τώ αρέ
σουν αί Άθηναι.

— Ό χ ι τόσον, κυρία μου, άπήντησεν έκεΓνος. Αί Άθηναι εινε ωραιό
τατη πόλις της Ανατολής, αλλ* οχι δι* δλςν τον κόσμον.

— ’Εκτός υμών ύπέθετον.
Δεν έχω ) άγους να το πιστεύω, κυρία.
Και δ.ατι οχι, παρακαλώ; Νέος κύριος, ως σεις, ανεπτυγμένος, φι

λόκαλος, άνθρωπος τού κόσμου, είνε δυνατόν νά παραδεχθώ, δτι δεν ευρίσκεΐ- 
ώραίαν πόλιν τάς 'Αθήνας μας ;

— Ευχαριστώ άπείρως διά τάς ευγενεις φιλοφροσύνας.
— Λέγω πάντοτε έκεΓνο, τό όποΓον αισθάνομαι, διέκοψεν εκείνη ύπο- 

μειδιώσα.
  ’ Αλλά, μο'ι φαίνετατ, δεν έξηγούμεθα, προσέθηκεν έκεΓνος. Αί Άθηναι

τωόντι εινε ωραιότατη πόλις πλήρης καλλονών κα'ι τέρψεων. Δεν εινε όμως 
εις πάντας ευκολον νά ζώσιν εν αύταις διαρκούς, ένεκα των βιωτικων αναγ
κώ ν εγώ οέ σας ώμίλησα, έχων ύπ* οψιν τούτο. Εινε, νομίζω, κομμάτι 
δύσκολος ή ζωή τόρα εις τάς Αθήνας.

Έλαφρόν, αόριστον νέφος διήλθε την ψυχήν έκείνης.
— Αυτό διαφέρει πολύ, κύριε Ξ . , άπήντησε. Προφασις αοικος κατα τών Α

θηνών είνε τό ζήτημα των βιωτικων αναγκών. Ολα οικονομουνται, ότανεχ^, 
τις τάξιν εν τώ βίω τον. ’Άλλως τε έκαστος ζή, όπως δΰναται και οπως θελη.

— Και δταν έχη οικογένειαν ;
— Μάλιστα κα'ι τότε.
— Ά ς  ήνε· ίσως εχετε δίκαιον! είπεν έκεΓνος, οίονει πειθομενος, κυρίως 

όμως, διότι εύρισκε πρεπον να υποχωρήσΥ) άπενχντι κυρίας και να μη 
παρατεί'.η άσκαπον συζήτηκν.

— Κα'ι πολύ μάλιστα ! εφώνησεν εκείνη, περιπαθώς ατενίζουσα αυτόν.
Έπήλθον στιγμαι σιωπής. Μετ’ ολίγον δε ηοξατο διάλογο; μεταξύ αυτού

κα'ι τού Άλέκου, εις ον εκείνη δεν άνεμίχθη, ουδ’ έπρόσεξε καν, εντρυφώσα
, ~ 1 >/" » ' εις την μαγγανείαν των ρεμβασμών κκι χιμαιρών της κκι ευχαρις, ωσει

θριαμβεύουσα τέλος πάντων.
— Πόσον καλό; καί εύγενής είνε ! διενοεΓτο. Λεν είνε φίλερις και πεί- 

σμων εΐ; τάς συνδιαλέξεις.· Έκ πρώτης οψεω; φαίνεται όλιγον τραχύς, 
άλλ’ εινε άκακος άμνδ; και επά τέλους π ίθεται. Σοβαρός άνθρωπος, ο δε 
ξανθός ώραΓος πώγων του και τά δίοπτρά του τον κάμνουν «οβαρώτερον. 
Τόσω τό καλλίτε ον ! Ά μ ’ τί, νά ήτο χανέν παιδαρέλι ς Είνε δά καί αρ
κετά νόστιμο:. Ά λ λ ’ εχε'· χ7'! ανατροφήν, αί δέ λευκαι και άβρα: χεΓρές

- .λ ’ £ ΤΊ * ' * - *'του μαρτυρούν, οτι είνε και από καλήν οικογένειαν. Πρεπει να ηνε εύπο
ρος, αφού πέρνη θεωρεΓον εις τό θέατρον, και θα διακρίνεται και εις τό 
επάγγελμά του κα'ι επί τέλους θά ε/κ) καρδίαν χρυσήν. Κρίμα, να μη τον 
γνωρίσω πρό δέκα ετών. Ά λλα  κάλλιον άργά, παρά ποτέ, λέγει ή παροι
μία. Ευλογημένη ή στιγμή, ποϋ ιόν έγνώρισα. Αισθάνομαι καλώς, οτι ό 
Θεός δέν μας προσσήγγισεν εις μάτην. Αυτός μοϋ πρέπει. Αυτό; εινε δι 
εμέ. Τον αγαπώ ήδη και μ’ άγαπα. Τί τυχη ! Κάλλιον τύχης σταλαγμός 
ή πίθος φρένων. . . .
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VI

Αίφνης ό Άλέκος διακόπτει τους ρεμβασμούς της, λέγων προς α υ τή ν
— Είδες, πού ¿λησμόνησα και ακόμη δεν ¿πήγα εις τό τελωνείον διά 

την ύπόθεσιν τού θείου ;

— Bravo σου ! άπήντησε σοβαρώς εκείνη, συστέλλουσχ αίφνιδίαν τινά 
ενδόμυχον χαράν της.

— Νά τρέξω τάρα ; εις 5-10 /επτά επιστρέφω.
Ή  έρώτησις τού Άλέκου ήτον απρόσεκτος, διότι και εις τόν καθηγητήν 

επέβαλλε την ευγένειαν νά μή απομακρυνθή και εις εκείνην νά μή δείξη 
τάχα σεμνοτυφίαν και δυσκολευθή νά μείνγ, έκεΓ όλίγας στιγμάς. Κατά
βάθος δμω; εκείνη εύρισκεν εις την σύμπτωσιν την μεγίστην των ευτυχιών. 

Και μετ* μικράν σκέψιν% άπεκρίθη·

— Πήγαινε, τέλος πάντων, διά νά μή μαλλόνη ό θειος σου, άν και ή ώρα 
δεν είνε κατάλληλος. Ά λλα  τρέξε, παρακαλώ, καί γρήγορα-γρήγορα. Νά 
έπιστρέψη; αμέσως, διότι εινε καιρός ν* άνέλθωμεν εις τας Αθήνας. Ό  κύ
ριος, πιστεύω — προσέθηκε, στρέφουσα χαρ.έντως προς τον καθηγητήν — 
θά μας συγχωρήστ, νά τον ενοχλήσωμεν νά παραμείνη, εως ου έπανέλθτ;ς.

— Ά ,  κυρία μου, είπεν ύπομειδιών ό καθηγητής. Μή παίζετε, παρακα
λώ, μέ τάς λέξεις. Ό μιλειτε περι ένοχλήσεως διά πράγμα, δι' ο σάς είμαι 
άπείρως ύ.τόχρεως διά τήν τιμήν και εύχαρίστησιν, ήν μ οι κάμνετε.

Ό  Άλέκος εφυγεν έν σπουδή. Εκείνη δ* ευχομένη νά βραδύνη οσον 
πλειότερον, έσκέφθη νά σφυρηλατήση τον σίδηρον, έν οσω ήτο θερμές.

— Μ’ ένθυμεΓσθε ολίγον κάποτε, είπε, κύριε Ξ ., δεν άμφιβα)λω, άφ’ ής 
εσπέρας εγνωρίσθημεν.

Ό  καθηγητής τήν ήτένισεν, απορών, κα: άπεκρίθη·
— Ά λλά , κυρία μου, προ ολίγου εδώ πρώτον Ιλαβον τήν ευτυχίαν νά 

σάς γνωρίσω.
Ε κείνη εμειδίασε διά τήν προσποίησιν.
— Και πώ ς! ειπε * δεν μέ *6ετε άλλοτε ;
— "Οχι, κυρία.
— Άστειεύεσθε, κύριε Ξ.
— Σάς βεοαιώ.

— Ε λάτε δά τόρα και σεις ! είπεν έκείνη, παίζουσα μέ τήν άλυσιν τού 
ωρολογίου της, Άλλ* άν, προσέθηκε χαριέντως, εχετε τόσον αχάριστον τήν 
μνήμην, θά τήν ύποβοηθήσω ευχαρίστως.

— Θα σάς είμαι πολύ ύ π ό χ ρ ε ω ς ιπ ε ν  ό κύριος Ξ ., αμήχανων.
— Πηγαίνετε, κύριε, εις τό θέατρον βεβαίως.
— Πηγαίνω κίποτε.
— Είσθε καμμίαν εΓ-πέραν κατ’ αύτάς εις τήν παράστασιν τού Άμλέτου ς 
Ό  καθηγητής εφερεν είς τό μέτωπον τήν παλάμην, συγκεντρών τάς ανα-

. μνήσεις του, και άπεκρίθη:
— Μάλιστα.
— Είς τό ύπ* άριθ. . . θεωρεΓον της Β' σειράς ;
— Ά ν  δέν άπατώμαι.
— Σάς συνέβη τίποτε μέ τινα κυρίαν γείτονος θεωρείου ;
— Ά ,  ναί, £ν κωμικό/, νοστιμώτατον! είπε γελών ό καθηγητής. Τόρα 

ενθυμούμαι καλώς. Τήν εσπέραν εκείνην, μόλις ειχον φθασει εις τό θέατρον, 
μού είχε καρφωθή, ώς τρυπανον, τυραννικώτατα, είς τον νούν και ουδέ 
σ’-.ίΛμήν μέ άφινε μία σκέψις; νά ενθυμηθώ ον πρόβλημα αλγεβρικόν. Είχον 
στρέψει τά νώτα προς την σκηνήν, αφτ,ρημένος, και δια νά μή περισπάται 
ή σκέψις μου. Τό βλέμμα μου είχον προσηλώσει είς πράγμά τ ι, άσήμαντον, 
νομίζω είς τόν αριθμόν τού γείτονος θεωρείου. Άφηρημένος, δπως εΐμην, 
ούδέν έ'βλεπον, ούδέν ή/.ουον. Τόσον εινε πάντοτε αληθές, κυρία μου, δτι 
νούς όρά και νούς ακούει. Μετά τήν τετάρτην δμως πράξιν τού δράματος, 
μία κυρία, γείτων μου, μ' εξήγαγε τής άφαιρέσεως δι’ ευφυούς χαριεντι
σμού, οστις μ’ εθηκεν είς τήν θέσιν μου κατά τήν τελευταίαν πράξιν.

Έ κέίνη , ήτις είς τήν παράδοξον αυτήν ιστορίαν ήσθάνετο οίκτον και 
έξεπλήσσετο, ευλόγως δυσπιστούσα, άπήντησεν άφελώς, αλλα κινούσα την

κ ε φ α λ ή ν  και μειδιώσα:
— Ή  κυρία αυτή εί'μ^  εγώ, κύριε Ξ 1
— Περίεργον! είπεν ό καθηγητής, άπορων και ουνοφρυούμενος· δέν σάς

άντελήφθην ποσώς και σάς ζητώ συγγνώμην !
— Ευεξήγητον εινε, κύριε. Ά λ λ ’ έλύσατε τουλάχιστον τό πρόβλημα,

ελπίζω, προσέθηκε, πειραχθεΓσα έκ τής άπαντήσεως.
— Μόλις τήν έ π ι ο ύ σ α ν  ! άπήντησε χαιρεκάκως ό κύριος 2 .
— Και δέν μέ συνηνχήσατε εκτοτε αλλαχού ;
— Λεν ενθυμούμαι* νομίζω, οχι.
— Και αύιό δέν εινε πολύ δυσνόητον, κύριε Ξ 1 είπεν εκείνη μετά τόνου

και μικρού τίνος ύποπτου μορφασμού.
— Μέ άδικεΓτε, βλέπω. Μίαν τόσω ώραίαν κα'ι καλήν κυρίαν, ώς ύμεΓς,

δέν εινε δυνατόν κάνεις νά γνωρίση και νά λησμονήσνμ
— Ευχαριστώ πολύ} κύριε καθηγητά* εκτός δμως βεβαίως, αν ή ωραία 

και καλή αυτή κυρία εχη αντίζηλον κχνέν αλγεβρικόν πρόβ/ημα!
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— Μη ησθε τόσον εκδικητική ! άπήντησε μειδιών ό καθηγητής. Ε-σθε 
τόσον ευγενής και ωραία και δεν σας πηγαίνβ*.

’Εκείνη είδε προφανή τήν ύποχώρησιν και ώφελήθη τής στιγμής ν ’ ανά
κρουση πρύμνην, όπως ευπλοήση προς τον λιμένα των πόθων της. Δια 
τούτο άπήντησεν, εύχσρις:

— "Οσον και σεΓς καλός κα'ι αγαπητός με ο)ον τον ν.τ ‘·ρ??ρα>Ό* χαρακτήρα σας.

Έχόνισεν ιδιαζόντως τήν φρασιν, ύποδηλούσα, τίς οίδε τ :, ύπό τήν υπε
ρηφάνειαν του χαρακτήρος.

Ο κ. Ξ. ηθελησε να έξακολουθήση* άλλ’ εκείνη τώ ενευσε σιωπήν, διότι 
επανήλθεν ό Άλέκος.

Μετ’ ολίγον απεχωρίσθησαν, σφίγξαντες άλλήλων τάς χεΓρας και άποκα* 
λουμένο: αμοιβαίως ευτυχεΓς διά τήν γνωριμίαν των.

VII

Ό  Άλέκος μετά τής έςαδέλφης του άπήλθον να περιδιαβάσωσιν ολίγον 
εις τήν παραλίαν. Ό  χρυσοκόμης ήλιος έδυε, γλυκύτατος ύπό ουρα.όν ανέ
φελος και Ιστιλβε γαλήνιος ό —αρωνικός.

Περιεπάτουν σιγηλοί, δ.ότι εκείνη έρρέμβαζεν. Άνεπόλε: τό βραχύ παρελ
θόν και έσκέπτετο και ο>νειροπδλει.

— "Ω, έλεγε καθ’ έαυτήν, ή ύττόθεσις βαίνει κάλλιστα. Άπό σήμερον 
τουλάχιστον μ' αγαπά. ΠροσεποιεΓτο τάχα, ότι δεν μ’ έγνώριζεν. ούτε μ’ 
ενεθυμείτο. ΓΙονηρίαι, Θεέ μου, πονηρίαι ! Ό  Θεός νά σέ φυλαττη α.τό τα. 
σιγαλά ποτάμια ! Κα'ι τί έσυλλογίσθη ό υποκριτής ! Προβλήματα κα'ι αλγε- 
βραις ! Πόσον αφυώς έδοκίμασες νά μας κάμης τον ύπερήφανον, κύριε 
Μ’ αγαπά και δεν εΤξευρε, πώς νά κρυφθή. . . Καλά τόν έχω ομως. Δυο- 
τρεις επισκέψεις και τόν τρελλαίνω ε γ ώ . . .  Τ ί καλά μου! :Άν τουλάχιστον 
μ’ άρραβωνίση, δεν μου γλυιόνει. 'Οπωσδήποτε ή ύπόθεσις είνε μισοτελειω
μένη. Τυχτ,ρά πράγματα 1 Δν ήχο πετρωμένον νά μέ πάρη δ ιατρός και ό 
άνθυπασπιστή:. Ου, κα'ι αυτοί οί ιατροί! "Ολο ιδιοτροπίας εινε καί. Κύ
ριος οιδε, πότε θά επερνε τό δίπλωμά του. Οί δε στρατιωτικό: δεν έχουν 
τόρα μέλλον και περίμενε γαλόνι στην άλλη ζωή ! Ό  κ. όμως εχει 
εςησφα)ισμένην τήν θέσιν του. Τουλάχιστον θά ζώμεν εις πρωτεύουσας νο
μών, με καλήν πάντοτε κο.νωνίαν, χρυσήν και τρισευδαίμονα ζωήν. Καλά 
τό λέγει ή παροιμία, «οποίος ξεύρει νά διάλεξη εύμορφο δένδρο, σπάνιο 
τού λειψή ό ίσκιος.· Τυχηρόν μου νά γίνω κυρία καθηγητον. Εις ολίγον
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καιρόν, ίοου εγώ κυρία γυμνασιάρχου ! Τ ί ευτυχία μου ! "Εχεις τόν καλόν 
μισθόν σου, τήν ύπόληψίν σου, τ’ αγαθά σου. . . Και όταν ερχωνται αί 
εξετάσεις, τότε δή τότε 1 Παρακλήσεις α π ’ εδώ, ίκεσίαι άπ’ έκεΓ, συστά
σεις, κολακεία:. περιποιήσεις ! Νά σέ ίδώ και τότε, κυρία Κατίνα, πού μέ 
πειράζεις πάντοτε εις τάς συναναστροφάς ! Περίμενε νά προβιβαοθή ό Τά- 
κης σου ! Σέ διορθόνω εγώ, Πολυξένη μου, μέ τόν κύριον άδελφόν σου, 
πού ήθ^λε νά μ’ ερώτηση προχθές ό άνάγωγος, είς ποίαν κατάστασιν ένε- 
θυμήθην τάς ’Αθήνας, ότε μετετέθη εδώ ή πρωτεύουσα επί "Οθωνος ! ! .  . . .

VIII

Ούτως ευτυχής μέ τάς χίμαιρας ιης αυτάς έχείνη διηυθύνθη εις τόν 
σταθμόν τού σιδηροδρόμου και άνήλθε μετά τού εξαδέλφου της είς Άθήνχς. 
Μόλις όμως κατήλθον εις τόν σταθμόν, συνήντησαν τόν γνωστόν φίλον κα-

θηγητήν.
— Πώς, κύριε Ξ., και σεΓς εδώ; είπεν εκείνη ευχαρις.
— Τόρα μόλις ήλθον και εγώ, άπεκρίθη ό καθηγητής.
— Με το "διον τραΓνον ;
— Με τό ίδιον.
— Κα'ι πώς δέν σας ειδομεΜ νά συνταξειδεύσωμεν ;

— ’Ατυχία μου ήτο.
— 'Αλλά και εδική μας επίσης. Έ ν τουτοις θά μάς κάμητε τήν ευχα

ρίστησήν, ελπίζω, νά μάς συνοδεύσητε μέχρι τής οικίας μας.
— Θά ή μην ευτυχής, κυρία μου. ’Αλλά λυπούμαι πολύ και σάς ζητώ

μυρίας συγννώμας. ’Έχω μεγίστην βίαν δια τινα υπόθεσιν.
— Νά λύσητε πάλιν κανεν αλγεβρικόν πρόβλημα ίσως! είπεν εκείνη,

πειραχί'εΓσα έκ τής άρνήσεως.
— ?Α, οχι, όχι ! άπεκρίθη μειδιών ό καθηγητής.
— Καμμίαν συνέντευξιν, πιθανόν__

— Ούτε.
— Μά τί λοιπόν είνε αυτό τό τόσω σπουδαΓον;
— Άπλούστατον, άπήντησεν άφελώς ό καθηγητής. Πρόκειται νά ίδω 

κάποιον συμ.πατριωτην μου. άναχωρουντα, δια να στείλω μίαν σπουδαίαν

ε π ι σ τ ο λ ή ν  καί κάτι πράγματα —
— Είς τούς γονείς σας βεβαίως, διέκοψεν εκείνη.
— "Οχι είς τους γονείς μου, άλλ’ είς τήν κυρίαν μου.
— Πώς είπατε, παρακαλώ; ήρώτησεν εκείνη έκπληκτος καί οίονεί δυσ-

πιστούσα είς τά ώτά της.
Κ ϋ Χ . Φ. ΕΚΟΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΐ 6



— Εις την σύζυγόν μου !

— Εισθε λοιπόν Ι'γγ αμος, κύριε Ξ ; κατώρθωσε μόλις να πρόσθεση εκείνη, 
προφανώς τεθορυβημένη.

— Και πατήρ δύο τέκνων, κυρία μου I άπεκρίΟη ό καθηγητής, κινώντήν 
κεφαλήν.

’Εκείνη ώχρίασεν. Ήσθάνθη τά γόνατά της άτονούντα και τρέμοντα, σκο
τοδίνην εις τούς οφθαλμούς και κεραυνοβόλον λύπην έν τή καρδία. Μετ’ ο
λίγον όμως συνεκέντρωσεν δλον τον εγωισμόν και τήν υπερηφάνειαν της και 
είπε ψυχρώς και μετά προσποιητής σοβαρότητας·

— Τότε έχετε δίκαιον, κύριε· υγιαίνετε 1
Και τώ έτεινεν άςιοπρεπώς τήν χεΓρα.
’Εκείνος δέ, άντιχαιρετίσας, άπήλθε, μόλις ήδη έννοών οπωσδήποτε, τίνος 

φαντασιοπληξίας είχε γίνει θύμα εκείνη, ήν όμως κατ’ άρχάς είχεν έκλάβει 
ώς τινα έρωτότροπον, θέλουσαν να παίξη ή νά διέλθη τήν ώραν της ευαρέ- 
στως μαζή του άσκόπως κα'ι τυχαίως, διότι αυτός τουλάχιστον ουδεμίαν ε ί
χεν ειοησιν, είς ποΓον έν άγνοία του τον περιέπλεκε παιγνίδιον ό φιλοπαίγ- 
μων υιός τής ’Αφροδίτης.

IX

Ή  απροσδόκητος και κεραυνοβόλος άποκάλυψις έπληξε βαθέως τήν καρ-
δίαν εκείνης κα'ι διέλυσεν άσπλάγχνως τήν μαγείαν των ονείρων της. Μετά
κόπου έφθασεν είς τον οικόν της κα'ι άπεσύρθη είς τον θάλαμόν της, μή θέ-
λουσα ούτε νά δειπνήση, ως αδιαθετούσα. Τήν άφήκαν μόνην και ήσυχον 
ν’ άναπαυθή.

"Οτε όμως έμεινε μόνη, έστέναςεν ένδακρυς κα'ι περίλυπος.
— "Ανθρακες λοιπόν ήτο ό θησαυρός μου ! έλεγεν. ’Έγγαμος και πατήρ 

δύο τέκνων ! Αυτό δά μας έλειπε τόρα. Τ ί ατυχία ! Τ ί ανοησία ! Άκούς 
έκεΓ , έγγαμος και πατήρ δύο τέκνων; Μή χειρότερα! 'Ως τόσον ή καρδία 
είνε πολυ άνόητον πράγμα. Βλέπει τ ’ αντικείμενα κα'ι τά εξηγεί κατά τήν 
αρέσκειάν της. Λογαριάζει συνήθως χωρίς τον ξενοδόχον. Τ ί επιπόλαιος πού 
είνε ή νεότης καί μάλιστα ή των γυνα ικώ ν! Ό  Θεός μ’ έφύλαξε καί δεν 
έςέφρασα καθαρώς τό αίσθημά μου ούτε είς εκείνον, ούτε είς άλλον ή άλλην 
τινά, διότι άλλως δυστυχία μου κα ί μάλιστα, αν τό έμάνθανον καί αί σατυ- 
ρικαί εφημερίδες . . . .  Τόρα τό παν έξηφανίσθη οίκτρώς. Τόρα εννοώ, ότι ή 
σκηνή τής νυκτός εκείνης τού θεάτρου ήτο τωόντι μία ίδιοτροπία τής τύχης 
μου, έ'ν τίποτε, καί δεν μ’ έπήρε ποσώς ειδησιν ό άφτ,ρημένος μας. ’Αλλά 
ρύσαι ημάς!... Α τυχ ία  καί εδώ. Λεν ήτο τυχηρόν μου νά γείνω κυρία κα-
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Οηγητού. Τί δυστυχής πού είμαι 1... Μπα ! καί διατί, παρακαλώ, είμαι δυσ
τυχής; Ξεύρεις δά, σάν νά έχασα καμμίαν σπουδαίαν τύχην! *'Ας ύποθέ. 
σωμεν, ότι ό κ. Ξ. εινε ελεύθερος. Αιή καί τί είνε, παρακαλώ ; "Ενας κα- 
θηγητής, έ '’ας δασκαλάκος, μ* ένα ξηρόν μισθόν, χωρίς τυχηρά, πού σήμερον 
τον μεταθέτουν εδώ καί αύριον έκεΓ καί τρέχει παντού, ως σκηνίτης. "Ενας 
σχολαστικός, ένας άνοστος, πού άφαιρεΓται με τά μαθηματικά εντός τού
θεάτρου! Καί ή ζωή του ; γραμματική, συντακτικόν καί άλγεβρα Ούφ,
άηδίαις ! *Άμ* δεν πέρνω χ ίλιαις φοραίς καλλίτερα τον άνθυπασπιστήν! ......

Μέ αυτά καί άλλα τοιαύτα εκείνη, παρωδούσα τήν μή δυναμένην νά φά- 
γτ4 τάς σταφυ/άς ά/ώπεκα τού μύθου, βαθμηδόν συνήλθεν, άνεκουφίσθη ό- 
πωσούν καί παρηγορήθη. Ή  θεία πρόνοια έν τή σοφία της έδωκεν είς τάς 
γυναίκας τοιαύτην ευστροφίαν νοός καί καρδίας, πολύτιμον καί σώτειραν
είς τοιαύτας περιστάσεις αισθηματικών ατυχιών.

ΙΙεριττόν ίσως νά προσθέσω, ότι εκείνη ίάθη ταχέως καί εντελώς έκ τής 
φαντασιοπληξίας αυτής, δι’ ην μετά καιρόν ενίοτε έμελαγχόλησε καί πολλάκις 
έγέλασεν. Άλλ* οσάκις τήν ένεθυμειτο καί έν μέσω τών γελώτων της, δεν 
έλησμόνει τό λυπηρόν, άλλά πολύτιμον, μάθημα, οπερ έξ αυτής έλαβε. Λιά 
τούτο καί οσάκις έβλεπε νέον άγνωστον καί εράσμιον, έσκέπτετο :

— Μία κόρη, πριν ή άνοίξν; τήν καρδίαν της είς παλμούς αγάπης, πρέ
πει πρώτον-πρώτον νά γνωρίσν; καλώς εκείνον, πού τής άρέσε·., καί πρό πάν

των νά μάθη Οετικώς, άν ήνε ελεύθερος !

/ ’Ά ρ γ ^ ζ .  Ανγηνστοζ 1886).

Δ η μ η τ ρ ιο ς  Κ· Β α ρ δ ο υ ν ι ω τ η ς
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ΜΕΛΑΝΗ ΒΙΒΛΟΣ

Λεν πρόκειται περί ασφυκτικής τίνος διπλωματικής βί
βλου εξ εκείνων, αϊτινες έκδίδονται έκ των υπουργείων των 
εξωτερικών έκάστοτε, όπόταν ζήτημά τι πολιτικόν, περιανό- 
μενον εις διεθνή διπλωματικήν σφαίραν, συγκινεΐ τάς καρδίας 
καί τούς στομάχους των δυνάμεων. Λια τάς τοιαύτας βί
βλους καθιερώθησαν πάντα τά χρώματα τής Ίριδος εκτός 
του μελανός, οπερ έ'μεινεν απαραίτητον διά τά φράκα καί 
τούς μύστακας των διπλωματών. Ούτως ύπάρχουσι: κυανή 
διπλωματική βίβλος, κίτρινη, λευκή, πράσινη καί άλλαι, 
αλλά μελανήν έτι διπλωματικήν βίβλον δε'ν ήκούσαμεν. Ισως 
καί αύτό το ύπουργειον των εξωτερικών τής τρυφερας άδελ- 
οής ’Ιταλίας έκδώση τήν εις τάς ένεργείας της κατά τήν 
τελευταίαν φάσιν του ελληνικού ζητήματος άφορώσαν διπλω
ματικήν της βίβλον λευκήν ώ ς. . . περιστεράν, καθώς καί ή 
μεγάλη προστάτις Αγγλία του ευαγγελικού φιλάνθρωπου, 
τού μεγάλου φιλέλληνος μεταφραστού τού 'Ομήρου Γλάδ- 
στωνος καί τού θερμού προέδρου τού εν Λονδίνω φιλελληνι- 
λού κομητάτου λόρδου Ρόσβερυ. Καί όμως ό μεγαλοφυής 
ποιητής τής 'Λγορικ;, βλέπων τάς έρυθρας ζακέττας τών 
αστυνομικών κλητήρων μας, άνέκραςε μόνον περί αυτών :

—- Ίδε οϊ άνθρωποι οΰτοι φέρουσι το χρώμα τής αιδούς. . . επί τής ώμοπλάτης των.
Λέν πρόκειται λοιπόν περί τοιαΰτης βίβλου, άλλ’ άπλώς 

περί βίβλου τινός πάχους τεσσάρων δακτύλων, μήκους τριά
κοντα περίπου εκατοστών, πλάτουςνδέκα πέντε εκατοστών 
τού πήχεως, κομψώς δεδεμε'νης εκ δέρματος μαροκινού, έντός 
κομψού θύλακος έξ ίδιου δέρματος, ήτις εΰρίσκεται έπί τού 
γραφείου τού αστυνομικού υπαλλήλου κ. Θεοδώρου Κ. Ινο-
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λοκοτρώνη καί έπί τής όποιας χρυσοΐς κεφαλαίοις γράμμασι 
έπ ιγέγραπτα ι: ίΜελοινή Β ίβ λ ο ς .. .  Άβτονομεχή.

+  *

♦
'Ο άνθρακοπώλης μου, οστις φαίνεται έχων σχέσεις έναλ- 

λά ς μ.ετά τών ανθράκων καί τών υπογείων τής αστυνομίας, 
λαβών έκ λήθης μεθ’ εαυτού έκ τής οικίας μου μετά τού 
αντιτίμου καί τούς άνθρακας, έγένετο ή αφορμή ημέραν τινά 
οπως μεταβώ καί τόν αναζητήσω εις τό άστυνομικόν κατά
στημα, πρός επιστροφήν τού αντιτίμου ή τών ανθράκων.

Είσήλθον εις τό γραφεΐον τής ΰποδιευθύνσεως τής άστυ- 
νομίας, έντός τού όποιου κατά τήν ανατολικήν γωνίαν ΰψοΰ- 
τα ι τό τού ύπαστυνόμου Κολοκοτρώνη μικρόν γραφεΐον, πρό 
τού τοίχου τού όποιου άναρτώνται πίνακες άφίζεων, αναχω
ρήσεων, άτμοπλοίων, σιδηροδρόμων καί μυρίαι άλλαι ίερο- 
γλυφικαί δ ι’ έμε σημειώσεις, έντυποι ή χειρόγραφοι, πλήρης 
λαβύρινθος, ένθα διά νά είσδύ ση τις χρειάζεται τόν μίτον 
τού . . . Κολοκοτρώνη. Ε πά νω  τού γραφείου τούτου έκειτο 
βιβλίον τών ανωτέρω διαστάσεων, c.jc  e id o c  a l b u m ,  έφ ’ ού 
άνέγνων τόν τίτλον : Με J a r  η Βίβ.Ιος.

',Οτε η μην μεΐραξ μαθητής τού Γυμ.νασίου έθεώρουν πολ- 
λάκις τόν γυμνασιάρχην μας, είδος παχυδέρμου, είσερχόμενον 
εις τήν τάξιν μετά βαρέος καί έπισήμου ύφους, ώς πεφω τι
σμένου προέδρου ένορκων, κρατούντα υπό μάλης πηχυαΐον 
βιβλίον καί άπειλούντα ότι θά περάστ, τούς άδιορθώτους 
άτάκτους εις τήν μελανήν βίβλον. Ρ ίγος φρίκης ή γελώτων, 
άναλόγως τής ιδιοσυγκρασίας έκάστου, διέτρεχε τάς τάξεις 
τών μαθητών πρό τής απειλής τής μυστηριώδους ποινής. 
Ε νίοτε εΐδομεν καί τήν τελετήν τής έγγραφης έν τή μ,ελανή 
βίβλω υπό τού σοβαρού γυμνασιάρχου. ’Αλλά μίαν ημέραν, 
έπειδή έγένετο απόπειρα πρά&ως πυρος  κατά τών ξανθών 
παραγναθίδων τού καθηγητοΰ τής Γαλλικής, ό γυμνασιάρ- ·ί 
χης εισελθών υπέρυθρος έκ τής οργής καί ένοπλος μετά τής 
απαραιτήτου μελανής βίβλου του, απήγγειλε μέ φωνήν έθνικού 
οργάνου, έν μέσω ίερας σιγής ήμών, τήν τρομεράν απόφασίν
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του. καθ ’ ήν κατεδικαζόμεθα πάντες εις τά;ν ποινήν τής μελα
νής βίβλου καί αν.’ έπος αν.’ έργον έστρώθη έπί τής καθέδρας 
καί ήρξατο γραφήν, γράφειν, γράφειν, γράφειν. Είχε περα
τώσει τό εργον, ότε, άγγελθείσης έπεσκέψεως εις τό Γυμνασιαρ- 
χεΐον, έξήλθεν, άφήσας έν τή σπουδή του το τεψτέρι του. 
Πάντες άνεπηδήσαμεν ¿να ί'δωμ,εν εκ του σύνεγγυς το άγνω
στον, τό μυστήριον, το μορυ.ολύκειον αυτό. τήν μελανήν βί
βλον καί εϊδομεν απλώς, άντί άλλων φρικτοτήτων, λεύκας σε
λίδας μ.ετά των ονομάτων μας, ίτ ε  ό ζωηρότερος ήν.ών έκένω- 
σεν I—’ αυτών μ.έγα μ.ελανοδοχεΐον διά νά  γ ίνη , φωναζόντων ' 
όλων 1ν χορω, άλ,ηθώς μελανή βίβλος. Έ κτοτε είδον ή άνέ- 
γνων τά  πλεϊστα σχεδόν των βιβλίων ν.ας ν π ο . . .  τά  μ ε .Ια -  
νότερα χ ρώ μα τα ,  αλλά μελανήν τινα  βίβλον δεν συνήντησα 
καί διά τοϋτο μ ετ ’ ευάρεστου τινός έκπλήζεως, ώς έκ της 
παλ.αιάς άναμ.νήσεως, καί προπατορικής άμα περιεργεϊας, 
άνε'ννων τήν τοιαύτην επιγραφήν του επί τής άστυνομικής 
τραπεζα,ς βιβλίου. Ό  κ. Κολ.οκοτρώνης, όστις ώς θηρευτικός 
κύων οσφραίνεται πάντα  ένοχον, ώσφράνθη καί την ένοχον 
περιέργειαν μου καί εύγενώς έθηκεν εαυτόν καί iv ν.έρει τήν 
βίβλον του ύπό τήν διάθεσιν αυτής.

* +
*

ΙΙάντες όσοι γνωρίζετε τάς ’Αθήνας γνωρίζετε βεβαίως 
τον νυν Θ ε ό δ . Κολοκοτρώνην, τόν '/'or, πρός διάκρισιν του 
άλλου αγαπητού Φα.Γεζ καί οι πλεϊστοι τον παλαιότερον, 
τον αυθιστορικόν εκείνον τύπον, τόν εύφυά ήρωα τόσων χ α - 
ριεστάτων ανεκδότων, ενταύθα καί έν Ευρώπη, οθεν υ.ετα 
’Οδύσσειαν όλ.ην επανήλθε μ.ετά υ.ιας ώραίας κατακτήσεως 
καί ενός έτι τ ίτλου : '/'or, όστις μόνος τω έμεινεν, εις ά νά - 
μνησιν, εκ των τόσων άλλων τίτλων του. Εις τήν γραφίδα 
ενός Λωδε θά ένέπνεεν ένα ολον χαριτωμ.ένον τόμον, ά λ λ ’ εις 
τόν κ. Κοσονάκον έγέννησεν εύστόχως τήν πρακτικήν ιδέαν 
τής χρησιμ.οποιήσεως τοιαύτης ιδιοφυίας έν τή άστυνομ.ίκ 
καί έκτος των ευχάριστων καί ποικίλων άναρ.νήσεων, άς 
κατέλιπεν όπισθεν του ό παλαιός διευθυντής, άφήκε πολ.ύτι-

υ.ον κληρονομιάν τή αστυνομία, τόν Φόν. Ουδέποτε συνετε-
λέσθη πληρεστέρα μεταβολή.

Τό ευφυέστατου έκεΐνο g am in  έγένετο τέλειος αστυνομι
κός υπάλληλος, χωλαίνων μόνον ολίγον κατά . . . τόν πό.δα, 
ά λ λ ’ έ'χων τά  πτερά τής προθυυ,ίας καί τού πνεύματος. ’Εάν 
6 κ. Κοσονάκος έβάπτισεν όλους τούς βαλαντιοτόμους καί 
άλήτας, αύτόχθονας ή παρεπιδήμους, . ίωποάύτας,  ή άνακά- 
λυψις ίσως τού κλασσικού μόνον ονόματος τω  οφείλεται, ά λλ ’ 
ή έζιχνίασις αυτών τών ίδιων υ.ετα τών ιστορικών μεθόδων 
τω ν, τού ηορτοψο.Ιισμον  καί τών άλλων, ανήκει κατά πολύ 
εις τόν Φόν. Φέρεται πρός χαρακτηρισμών τής τελειότητος 
τής 'Ρωσσικής αστυνομίας ότι ούτε μ.υΐα δύναται νά ύπεισ- 
δύση εις τό άχανές κράτος τών Τσάρων, χωρίς νά  λάβ-/) 
ννώσιν ή τρομερά άστυνομ.ία' κ α τ ’ αναλογίαν δύναται τις 
νά εϊπη περί τού Φόν ότι δεν είνε δυνατόν νάποβιβασθή εις 
I Ιειραιά λωποδύτης χωρίς νά ro r .τάρμ μ ν ρ ω ά ιά ■ Ίσ τάμ ε- 
νος μετά τού κυνός του έπί τής προκυυ.αίας έπισκοπεϊ τούς 
άποβιβαζομένους καί τό Μευ.φιστοφελικόν του πρόσωπον λ.ούε- 
τα ι εις άκτίνας άγαθού περιέργου ή φιλόφρονος οίκοκύρη, 
όταν ύποπτευθή τινα , εις ον προσφέρει σιγάρον, καφφέν καί 
τέλος τά  αναπαυτικά υπόγεια τής άστυνομ.ίας. Δέν υπάρχει 
έν Ά θήναις μικρός ή μεγάλος, όστις νά εΰρίσκεται εις ούχί 
άνθηράς σχέσεις μ.ετά τής συνειδήσεώς του καί περί τού οποίου 
νά μ.ή έχη ολίγας γραμ.υ.άς έν τω  σατανικώ σημειωμ-αταρίω 
του καί τάς πρωτοτύπους ιδέας καί πεποιθήσεις του περί 
έκάστου. Πολλ.αί περιουσίαι, πολλά ονόματα, πολλαί τ ιμ α ί 
είνε αινίγματα διά πάντας ά λλ ’ όχι διά τό μ,ικρόν σημειω- 
υ.ατάριόν του.

Ά λ λ ’ είνε αληθές έτι, ότι άν άγιός τις γνωστός πνευμα
τικός, έξομολογών τάς αμαρτωλούς έκρήγνυται πολλάκις εις 
σχετλιαστικάς άνακραυγάς, άκούων τήν κατηραμ.ένην έζομο- 
λογουμένην, ότι, υπέρ πάσας τάς θείας έντολάς, άκολουθεϊ 
τήν διατάσσουσαν τήν πρός τόν πλησίον αγάπην, καί τινάσ- 
σει τό ιερόν ράσσον του. καί άθώως, όχι διά νά προδώση ό 
άγιος πατήρ τό μυστήριον τής έςομολογήσεως, άλλ.ά διά νά
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οίκτείργ καί είκονίσγ ζοφερώς τήν διεφθαρμένην έποχήν μα ; 
των Σοδδόμων καί Γομόρων φέρει ώς οίκτρόν παράδειγμα 
καί φωνάζει όσα έπρεπε να μένωσι τεθαμμ-ένα εις τα  βάθη 
της συνειδήσεώς του καί των τεσσάρων τοίχων του εξομολο
γητηρίου του, 6 Φόν όμως έπιφυλακτικώτερος του όσιου πνευ
ματικού κρατεί ίερως τά  μυστικά έν τω  βάθει της . . . μνή- 
μης του καί μόνον όταν άκοΰη τινάς μετά κόμπου επανα
λαμβάνοντας τάς μ.εγάλας άρχάς των περί ηθικής, περί 
αρετής, περί τιμής καί τόσων άλλων άγνωστων πραγμάτων, 
μ.ακρύνει τον πόδα του έκεϊθεν, σύμφωνων ίσως περί αυτών 
έν άγνοια του μετά του Βύρωνος νομίζομεν, οστις έλεγεν ότι 
οί ανήθικοι συνήθως όμιλούσι περί ηθικής καί μ ετ ’ Ά γγλ ο - 
Σαξωνικής τίνος αρχαίας παροιμίας λεγούσης : ότι όσον είνε' 
τις πλησίον των ιερέων, τόσον εΰρίσκεται μακράν του θεού.

* *

Ά λ λ ’ ήτο δυνατόν καί ή ισχυρότερα μνήμη νά διατηρήση 
άρτια τόσα πολύτιμα μυστικά άτινα  υποπίπτουν καθ ’ ημέραν 
εις τόν ’Αστυνομικόν υπάλληλον, τόσους λωποδύτας οϊτινες 
έμπίπτουσιν εις τάς μυιάγρας του καί τάς ποικίλας περιστά
σεις τόσων καθ ’ ήμέραν εγκλημάτων ; Ε ντεύθεν ή ευτυχής 
επίνοια τού Φάν όπως, τά  ονόματα πάντων των ενδόξων 
υποκειμένων, άτινα διήλθεν εκ τής αστυνομικής περιφερείας, 
την επιμελή προσωπογραφίαν αυτών, τόν βίον καί την ιστο
ρίαν. τάς σχέσεις καί τούς περιέργους δεσμούς των μετ’ άλλων 
ευυπολήπτων μεγαλωνύμων ή ανωνύμων ενταύθα, τούς άθλους 
αύτών έν πάση εύσυνειδήτω λεπτομερεία, τόν τρόπον τής 
συλλήψεως, την διεύθυνσιν καί τήν τελευταίαν διαμονήν των, 
πάντα  ταύτα  μετά λεπτής μερίμνης έμπιστευθή εις τάς σε
λίδας ίδιου κομψού βιβλίου. ’Αλλά δεν περιορίζεται εις τό 
έργον ξηρού χρονογράφον άοτύει τήν περιγραφήν διά παρεκ
βάσεων, δ ι’ ανεκδότων, δι’ έπεισοδίων καί δ ι’ ίδιων παρα
τηρήσεων ό νέος ΙΙλούταρχος. Γό έργον δεν είνε βιογραφικόν 
μόνον κομβολόγιον ποικίλλεται δ ι’ όλων τών έγκληματικών 
συυ.βάντων άτινα κατά τά  τελευταία  έτη συνεκίνησαν τήνI

πόλιν τών ’Αθηνών καί διά πολλών κοινωνικών μυστηρίων, 
άτινα  δεν συνεκίνησαν κανένα διότι άπλούστατα έ μ ε ιν α ν . ..  
μυστήρια. Τό βιβλίον ώνόμασε προσφυώς μελανήν βίβλον, 
ήτις θέλει παρέχει βεβαίως πολυτίμους υπηρεσίας τή αστυ
νομία, ώς καί έν άλλο περίεργον Λεύκωμα, οπερ συνδέεται 
στενώς μετά ταύτης, περιέχον τάς φωτογραφίας τών βιογρα
φουμένων, έκάστην μ ετ ’ αριθμού κάτωθι, άναφερομένου εις 
σελίδα τής μ.ελανής βίβλου, ένθα εκτυλίσσεται ό βίος ούτινος 
ή φωτογραφία. Αν οί βίοι τών έντιμων αύτών υποκειμένων 
πρόκεινται άξιόλογον έδαφος πρός σπουδήν τής ανθήρας προό
δου τών λωποδυτών μας, οϊτινες άμιλλώνται κατά τό αίμο- 
χ α :ές . τήν έπίνοιαν, καί τήν περιωπήν πρός τούς μάλλον 
διακεκριμένους τοιούτους συναδέλφους των Ευρωπαίους, φαν- 
τασθήτε τό Λεύκωμα τ ί μοναδική πινακοθήκη είνε μορφών 
πρός φυσιογνωμ.ικάς μελέτας. τ ί τύποι, τ ί μούτρα. Η μ.ε- 
λανή βίβλος, τακτική ώς έμπορικόν βιβλίον, περιέχει έν άρχή 
εύρετήριον πάντων τών ονομ.άτων κ α τ ’ αλφαβητικήν τάοιν, 
έκαστον δέ αύτών φέρει τόν αριθμόν τή ; βιογραφούσης σελίδος. 
ΙΙλεϊστα πρόσωπα μέχρι τοΰδε βιογραφούνται, καθαρώς έθνι- 
κής ή καί διεθνούς φυσιογνωμ.ίας, ήρωες διαφόρων έγκλημα
τικών πράξεων, ή τυχοδιωκτικών έπεισοδίων. Σελίδες τινές 
άπεσπάσθησαν νομίζει τ ις  έκ τών πολύτομων μυθοπλαστιών 
τού Τεράΐλ. Αιερχόμενος δέ τις αύτάς έκτος τών διαφόρων 
συναισθημάτων καί έντυπώσεων, αΐτινες γεννώνται έκ τής 
τοιαύτης άνελίξεως, διατίθεται άμα μετά συμπάθειας πρός 
τούς αληθείς αστυνομικούς υπαλλήλους, οϊτινες παρά πάσας 
τάς υπηρεσίας των είνε πάντοτε έκτεθειμένοι εις τάς προλή
ψεις τυφλής καί έμπαθούς κ α τ ’ αύτών γνώμης τής κοινωνίας, 
ή τ ις  θεωρεί τήν αστυνομικήν αρχήν ώς εχθρόν καί ούχί ώς 
προστάτην αύτής, καί ήτις δεν λαμβάνει ύ π ’ όψει, είμή τάς 
έπιτυχίας αύτής ότε πρός ώραν παύει ή μήνις: έννοεϊ δηλαδή 
ό .τ ι λε'γει ό πολύς Φουσσέ καί επαναλαμβάνει έν τή πρώτη 
σελίδι τού βιβλίου αετά τίνος πικρίας καί δικαίου παραπόνου
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Διήλθομ.εν μ ετ ’ άπολαύσεως σελίδας τινάς τής μελανής 
βίβλου καί δυνάμεθα άπό μνήμη; νά παράσχωμεν το ϊ; ττε— 
ριέργοις τον τύπον των βιογραφιών. Άνοίξωμεν μίαν σελίδα. 
’Ανήκει εί; τό στοιχεϊον Π. φέρει δέ ευτυχώς, όνομ.α ξένον, 
Πίττερ, ώστε δυνάμεθα ούτω νά άποφύγωμεν έκτος των 
υπηρεσιών του επαγγέλματος του τάς α ισθητά; εκρήξεις τη ; 
ευγενούς άγανακτήσεως των ομογενών λωποδυτών, διότι εγο
υ. εν την αθλιότητα νά τού; περ νάμ ε  χ α ι  σ' τ ο ν  τύπο.

Πίττερ Γουλιέλμ,ος. Iδε, παρατηρεί, φωτογραφίαν έν σελί- 
δι... του λευκώματος. 'Αν δεν υπήρχε φωτογραφία θά είκόνιξε 
τά  χαρακτηριστικά του. ’Ετών 2 8 . Ολλανδός. Διευθυντής 
του ταχυδρομείου της ’Ολλανδικής —άλεως.. .άφήρεσε κατά 
τον Μάϊον του 1884 τό περιεχόμ.ενον του Τα/υδρομικοϋ τα 
μείου ίο I '20 .000  φιορινίων έγνώσθη μόνον ειτα ότε ά π έ
δεα φέρων πλαστόν διαβατήριον ύπό τό όνομα Ί .  Μέγερ· 
τά  ίχνη του ήκολούθησαν μέχρι των συνόρων τής Γαλλίας 
όπου άπώλετο. Ή  'Ολλανδική Κυβέρνησες έτηλεγράφησε 
καθ’ όλα; τάς διευθύνσεις τά περιστατικά τής κλοπής καί τά 
χαρακτηριστικά του αυτουργού, βραδύτερου δέ άπέστειλε 
καί φωτογραφίας αυτού· ό έν ΙΙειραιεϊ Πρόξενος τής 'Ολλαν
δ ία ; ειδοποίησε τήν ’Αστυνομίαν ’Αθηνών περί όλω ν είχον 
παρέλθει μήνες έκτοτε, ότε ό ιχνηλάτης Φόν, άνερχόμενο; 
την όδόν Σταδίου είδεν έΞερχόμενον τού'Ξενοδοχείου ’Αθη
νών, νέον τινά  ξενικής φυσιογνωμίας, ξανθόν, ευειδή, ευπρε
πέστατου παραστατικού. Παρά πάσαν τήν άζιοπρεπή έπι- 
φάνειαν τώ  ένεποίησεν άλλόκοτόν τινα  αϊσθησιν, είδος ρεύμα
τος ηλεκτρικού, οπεο συγκινεΐ τους θηρευτικούς κύνα ; όταν 
φερμάρωσι τό θήραμα. Τον παρηκολούθησε μέχρι τού Κ αφ- 
φενείου τού Γιαννοπούλου, οπου τον είδε καθήσαντα άναπαυ- 
τ ικώ τατα , διατάξαντα καί ροφώντα καφφέν ήδονικώτατα 
καί άναγινώσκοντα τόν F igaro ένω αυτός έρωτών τόν αγα
θόν ’Αχι.ΙΑέα τού Ιναφφενείου διεβεβαιούτο ότι είνε ξένος, 
καλό; άνθρωπος. Ά λ λ ’ εις τόν Φόν τό πρόσωπον άνέμνησε 
τά  περιγραφέντα χαρακτηριστικά τού ’Ολλανδού καί τόν 
ήκολούθησεν έεελθόντα μέχρι τής συνοικίας Μητροπόλεως,

όπου τόν είδεν είσελθόντα εις οικίαν, ήν έπληροφορήθη οτι 
είχεν άρτι ένοικιάσει. Καί έξ άλλων δέ τινων διαβημάτων, 
εις τά  όποια προέβη, έσχημάτισε τήν πεποίθησίν του καί ένω 
έθετεν υπό μυστικήν έπιτήρησιν τόν ανύποπτου ςένον κατήλθε 
τήν έπομένην εις Πειραιά καί διεβεβαίωσε τόν Πρόξενον τη ?  
’Ολλανδίας ότι έχει εις χειράς του τόν Πίττερ. Ό  Πρόξενος 
τόν ήκολούθησεν εις ’Αθήνας καί τήν ώραν καθ’ ήν έξήοχετο 
μετά τό γεύμα του ό ξένο; έκ τού ίδιου εστιατορίου.

—  Κύριε Μέγερ, κύριε Μέγερ, λέγει όπισθεν ό Φόν έπ ι-
σπεύδων.

Ό  ξένος έστράφη απαθής, χαιρέτισα: μεθ’ όλη; τής εόγε- 
νείας, ότε πλησίασα; ό Φόν προσέθηκε σταθερώς*

—  Δηλαδή όχι, κ. Μέγερ, αλλά κ. Π ίττερ !
'Ο ξένος, εις ον άγνοοΰμεν τί είδος διαβόλου τω  έφάνη ό 

Ί>όν τήν στιγμήν εκείνην, διετήρησε τήν αυτήν ψυχραιμίαν 
καί μετά πλείονος εΰγενεία; παρετήρησεν οτι δεν καλείται 
Πίττερ άλλά Μέγερ καί τούς πρεσεκάλεσε πρός βεβαίωσιν εις 
τήν κατοικίαν του ϊνα  τοϊς έπιδείξη τό τακτικόν διαβατήριόν 
του. Έπέβησαν άμάξης, ακολουθούντο; καί τού Προξένου 
'Ολλανδού, όν είχε συστήσει ό ήμ,έτερος ’Αστυνομικός ώς 
συνάδελφόν του καί έν τω  οϊκω, ένθα μ.ετέβησαν, έγένετο ή 
σύλληψις καί ή έπ ’ αυτού κατάσχεσις 4 8 ,0 0 0  φιορινίων 
μ.εθ’ ο ώδηγήθη εις τό κατάστημα τής ’Αστυνομίας, όπου 
ώμολόγησε τήν ταυτότητα καί τό έγκλημά του καί ότι τά  
λοιπά χρήματα είχε καταθέσει παρά τινι έν 'Ολλανδία. 
Ά τυχ ώ ς, έπιφέρει ο βιογράφος, μή ϋπαρχούσης συμ.βάσεως 
μ.ετά τής 'Ολλανδίας περί έκδόσεως άπελύθη, ληφθέντος μόνον 
κ α τ ’ αυτού τού μέτρου τής άπελάσεώς του έ;  Αθηνών καί 
ό Πίττερ, παρά τάς σκόπιμους θερμά; συμβουλάς δ ι’ ών τόν 
έπολιόρκησεν 6 Φόν, όπως άπέλθη εί; Ευρώπην, ίδια ’Ιτα
λίαν ή Γαλλίαν, έπροτίμησε τό ασφαλές έδαφος τού μ.ακα- 
ρίου βασιλείου μ.ας καί άνεχώρησε, συνοδευθείς κρύφα υπό 
δύο κατασκόπων εί; έμ.πορικήν τινα  πόλιν τής Ελλάδος, 
οπου εύρεν υπηρεσίαν π α : ’ έυ.πορικώ γραφείω, τού όποιου 
τό χρηματοκιβώτιον άννοούμεν κατά  πόσον είνε άσφαλέστε-



ρον ά π ’ εκείνο τού ταχυδρομείου τής 'Ολλανδικής πόλεως.
Έ ν τέλει παρατίθεται μ ε τ ’ έθνικής υπερηφάνειας ότι ή 

'Ολλανδική Κ· υβέρνησις ηϋχαρίστησε διά του αντιπροσώπου 
της την Ελληνικήν ’Αστυνομίαν διά την επίσημον σύλληύιν, 
ότι 6 υπουργό; των εσωτερικών εύφήμως ώμίλησεν έν τη, 
Ολλανδική Βουλή, ώς και πας ό 'Ολλανδικό; τύπος, ότι 

έγραψε περί της Ε λληνικής ’Αστυνομίας καί του ύ~αστυ
νόμου θεοδ. Κ. Κολοκοτρώνη καί ότι έν τη 'Ολλανδική 
πόλει, ένθα έγένετο ή κλοπή, έτοιχοκολλήθησαν εις πάντα  τά  
κε’ντρα μεγάλαι τα ιν ία ι, άγγέλλουσαι οτι ό ΙΙίττερ συνελή- 
φθη παρά τής Ε λληνική : Αστυνομίας.

Ή  βιογραφία κλείει μετά τής νυν ακριβούς διευνθύσεω; 
του βιογραφούμενου.

Ί'πάρχουσι διακόσιαι πεντήκοντα εξ μέγρι τοϋδε τοιαδται
βιογραφία:, συντομώτεραι ή έκτενε'στεραι, ήττον ή πλέον
τοαγικώτεραι, ά λ λ ’ αί πλεϊστα ι περιεργότεραι καί έχουσαι
μ.εΐζον το ένδιαφέρον ώς τοπικώτεραι καί την ηδονήν του
σκανδάλου' έκ τούτων τινές ούτω συνδέονται μετά ποοσώπων
τής ήμετέρας κοινωνίας ώςτε ήκολουθήσαμεν τό ’Ιταλικόν : 
guarda e liassa.

Εάν πρό είκοσιν ή τριάκοντα έτών έκρατεϊτο τοιοϋτο βι- 
βλίον περίεργοι θά ήρωτώμεν σήμερον οΰχί τίνες βιογραφούν
τα ι έν τή μελανή βίβλω άλλά τίνες δεν βιογραφούνται' υπό 
τό οώς δε των άνοιγομένων σελίδων της πολλαί ένδοξοι, 
σύγχρονοι φυσιογνωμία: θά παρουσιάζοντο οίκτρώς ήλλοιω- 
μέναι ώς υπό τάς αντανακλάσεις πολύχρωμων φωσφόρων. 'II 
λαίδη Μάκβεθ κραυγάζει ότι όλα τά  αρώματα της ’Αραβίας 
δέν ήμποροϋν πλέον νά μοσχομυρίσουν τό χεράκι της όπερ 
φέρει τήν κηλίδα εγκλήματος, τό ϋδωρ όμως των Αθηνών 
φαίνεται κάμνει άλλως ότι άδυνατοΰσιν όλα αυτά τά  αρώμα
τα . Υδωρ λήθης. Τούτο έχων ΰ π ’ όψει ό καλός Φόν καί 
τό Λατινικόν : scripta manent, έπελάβετο μετά σατανικής 
ήδονής τής ιστορικής του βίβλου, ήν θελει εΰσυνειδήτως κλεί
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σει δ ι’ ίδιας αυτοβιογραφίας εξομολογούμενος ώ ; ό Ρουσσώ.
Τό έργον βεβαίως θέλει παρέχει άξιολόγους υπηρεσίας εις τήν 
λειτουργίαν τής αστυνομικής μηχανής άλλά φρονεί ότι δέν 
θάργήση νά φέρη έπανάστασιν εις τάς κοινωνικάς συνθήκας
καί τά  βιωτικά ήμών καθεστώτα.

' ί'πάρχουσι βιβλία τινά πολύτιμα τά  βιβλία τών μετα
γραφών καί τών υποθηκών, έν τοίς όποίοις ασφαλώς δείκνυται 
ή κατάστασις τής ακινήτου ιδιοκτησίας, καθόσον είνε ελεύ
θερα ή ΰπόκειται εις βάρη, ό δέ πνευματικός τής θεότητος 
ταύτης, ό ΰποθηκοφύλαξ έκδίδει εις τούς αίτούντας άπταιστον 
πιστοποίησιν τής καταστάσεως αυτής. Τοιαύτην άνάλογον 
θέλει καταλάβει περιωπήν έν τή κοινωνία καί τή πολιτεία μας 
προϊόντος του χρόνου, ή μελανή βίβλος, ήτις ούτω θάπλο- 
ποιήσει πολλάς δυσκολίας αίτινες σήμερον παρουσιάζονται 
περί τόν ορισμόν τής αληθούς ηθικής θέσεως τόσων κυρίων, 
οϊτινες ώς τό έριούχον εμφανίζονται με δύο όψεις τήν καλήν 
καί τήν άνάστροφον. Πρόκειται, έν παραδείγματι, νά δώση 
πατήρ τις τήν κόρην εις γαμβρόν άγνωστον : θά συμβουλεύε
τα ι τήν μελανήν βίβλον. Ζητεί τις τάς ψήφους τών συμπο
λιτών του ώς βουλευτής ; οι εκλογείς του θά μανθάνωσι τόν 
εκλεκτό") των έκ τής μελανής βίβλου. Κάμνει τις τήν τουα- 
λέτταν του-δι’ υπουργός; Τδε μελανήν βίβλον. Θέλει ό υπουρ
γός νά διορίση ήλιθίους τίμιους τμηματάρχας, τελώνας. προ
ξένους ; Πρόχειρος ό έλεγχος τής μελανής βίβλου. Μέγας δέ 
Censor ό Φόν θέλει έκδίδει πιστοποιητικά τιμής.

Γ ε ω ρ . Α . Α κ α ε τ α ε ο π ο ϊ λ ο ς
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AU PEUPLE ATHÉNIEN*

SURSUM CORDA.

Quoi! tu courbes ton front parceque la misère 
aura mis un nuage en ton ciel enchanté! 
debout ' peuple ! poursuis ta route, laisse faire, 
l ’avenir est à ceux qui n’ont jamais douté.

Oui ! c’est Ion sort, à toi, d’avoir le front fouetté 
et de bénir encor le fouet qui te déchire : 
celui-là te sert bien qui te fait un martyre 
car le soldat n’est grand que lorsqu’il a lutté !

Sans défaillance, peuple, lutte jusqu’à la tombe 
quelque chose toujours reste à celui qui tombe, 
toujours quelque point luit dans le ciel le plus noir ; 
ce n’est qu’un ver luisant éclairant les tenèbres, 
ce n'est qu’un chant d’amour parmi des chants funèbres ; 
mais ce ver mais ce chant seul suffit; c’est l ’Espoir!

A thènes .  M ai I88ti.

CAMILLE DEMAILLARD.
Professeur de français.

Μετά χαρας άνοίγομεν φιλόξενον ωρε σελίδα διά το ανωτέρω σταλεν 
τμΓν ποιημάτιον του ενταύθα άπό τίνος έγκατλστάντος γάλλου φιλέλληνος 
ν., Δεμεγ,ιάρ Οί θερμο'ι αύτοΰ στίχοι, κραυγή διαμαρτυρήσεω; κατά της 
αύθερέτου βίας, πόνου δε ύπερ των βιασθέντων ελληνικών δικαίων ένεπνεύ- 
σθησαν υπό τάς θλιβεράς εντυπώσεις και κατά τον χρόνον του κατά της 
Ελλάδος διαπραχθέντο; αποκλεισμού υπό του συνασπισμένου στόλου της 
πεπολιτισμένης Ευρώπης ! ου αποκλεισμού ευγϊνη εξαίρζσιν εποιήσατο ή 
¿πποτική και αληθώς φιλελεύθερα Γα/λία.

ΤΟΙΣ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ

ΥΠΕΡ

Τ ΙΙΣ  Κ Η Μ Κ ΙΙΙ Ί ΊΜ ΙΙ2

Η Ρ Ω Ι Κ Η Σ  Θ Α Ν Ο Υ Σ Ι

Περί των /.ατά τον παρελθόντα Μάίον γενομίνων εν ττ, 
όροθετικη γραμμή συμπλοκών έγκριτος ημών συνεργάτης, 
υπό τό ψευοώνυμον 8 ΐ1 ΐ, άνηο κάτογος της στρατιωτικής 
επ ιστήμης. απροσωπόληπτος &ε κριτής κα ι αϋτόπτης μάρ- 
τυς τοϋ έν Θεσσαλία αιματηρού δράματος, εκφέρει έν τα ΐς 
πρόσθενσελϊσι τοϋ άνά /εΐρας Ημερολογίου, άπο γενικωτέ- 
ρας έςεταζω ν άπόφεως, αυστηρά: μεν κα ί πίκρας ά λλ ’ οΰχ 
ήττον αληθείς κα ί αναμφισβήτητους κρίσεις περί των στρα
τ ιω τ ικώ ν ήμών πραγμάτων, έν σγεσει πρό; τά  αυτόθι ^ ια - 
ιϊραματισθέντα . Μολονότι $έ άφ’ Ινός ή  μέθη της εθνικής 
φ ιλο τ ιμ ία :, κ α τ ’ αργήν πάντω ς έΕαγνισθείσης σ ιά  τοϋ τιμάου
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χΐμχτο; τώνύτεέρ αύτής ένιϊ όςω; αγωνισαμ.ένων, έξ άλλου 
τ, φαντασία του έλληνικοϋ λαού, χνχρριτεισθεϊσα έκ τού 
έθνικοϋ αισθήματος, ττρός ιϊέ κχί ή ίημ-οσιογραφία έν 
γένει, ΰτεείκουσχ εις τό κοινόν τή ; φήμη; ρεύμα, έλχ- 
βον μόνον ύ—’ όψιν τό φωτεινόν μέρο; τοϋ ιϊράαατος, έν 
τούτοι; ούοχμώ; ύτεοτιμώντχι *ί έμφυτοι χλλω ; τε έθνο- 
λογικαί χρεταί τοϋ έλληνικοϋ στρατού, <ίιχ τή ; χεεοκχλύ- 
ψεω; καί τ υ ;  κατχ^είξεω; κχί των σκιερών σημείων όσχ 
εεχρασιώτεησεν ή ιϊέν έτόλμηοε νχ. έρευνήστρ ό εεατριωτικός 
ημών ένωϊσι/,ός. Ό ήμ,ίτεοοο συνερ-άτη; λ ίαν όοθώ; χ.τεο-ι I I -  *1 ί ί 1 ' I
φαίνεται ότι έκ τη ; τελευτα ία ; όοκιμασία; τοϋ ελληνικού 
στρχτοϋ, ώς όργχνικοϋ συνόλου έςετχζομενου κχί οΰγί έκ 
των μονοίεερών φαινοαένων τή ; τερο;ω~ικής χνιϊρεία; των 
ατόμων, ι̂ έον νχ ίιίχχθώ μεν μάλλον έκ των κχταιίειχθει- 
σών ελλείψεων ή νχ έ—ανχτεαυθώυ.εν εΐ; τα ; «ίχονχ; μεμο- 
νωριένου ηρωισμού. Οί στρατοί, αί κυβερνήσει;, τχ  έθνη 
τεροάγονται, όοώσι κχί έκεεληροϋσι τον υψηλόν χυτών τεροο- 
ρισριόν 0 1χ τη ; μελέτη; τών σφχλαχτων πλειότερον ή ιϊιχ  
τη ; ιϊιχφηαίσεω; τών έ'ηρτημενων έετιτυ/ιών. Ή έττί'ϊειΕις 
τών αρετών τεχρχλύει ένίοτε την έθνικήν ^οχσιν. Τουναντίον 
ή μελέτη τών έλλείψεων τεολλαετλασιχζει την οΓλοτιμίχν 
καί την ενεργητικότητα.

Α σ χ έ τ ο υ ; ο μ ω ; ~ ρ ό ; τ α ;  α υ σ τ η ρ ά ;  τ χ ύ τ χ ;  κ ρ ί σ ε ι;  τ ο υ  

έ γ κ ρ ιτ ο υ  ή μ ΐ ν  σ υ ν ε ρ γ ά τ ο υ , λ ;  π λ η ρ έ σ τ α τ α  χ σ τ χ ζ ό μ ε θ χ ,  νο -
ΐ Υ ' „ · I ,  I ί  , .  , * -  , ^μι,ομ,εν οτι ουο ε~ ελάχιστου μειουτχι ο ετρο; του; τεεσον- 

τχ ; έντίυ,ω; έν τω — εόίω τη ; έθνική; τ ιαή ; θχυαασυ.ό; κχί 
ευγνωμοσύνη τη ; —χτρί^ο;, ή τ ι; μετ’ εύλαβείχ; έτίμησε καί 
θέλει τιμήσει τχ ονόματα καί την μνήμην αυτών.

Τό ήμέτερον Ημερολόγιου, έλχχιστόν φόρον ευγνωμοσύ
νη; άτεοτινον. σεμνύνετχι τχρατιθεμενον τχ ; ετρο;ωτεογρχ- 
φίχ; καί όλίγα; μνημοσύνου; λέςει; τών ένό'όόω; ύετέρ τή ; 
εθνική; ίοέχ.ς —εσόντων καί 0 1χ τού θανάτου χυτών τιι/.η- 
σάντων τχ ελληνικά οττλχ.

2 0 7

Κ Ω Χ Σ ΤΑ Ν ΤΙ'» - νϋΐ**1-

Έ άν ή πτώσις τής Κούτρα; χτοτελή την μόνην μελα
νήν σελίδα τή ; εεαρχ τχ έλλ.ηνοτουρκικα σύνορα έκτυλι- 
χθείση; έεεοεεοιία;, χμαυρούσχ την α ΐγλην τών ελ.ληνικών 
όπλων, άληθώ; όμ.ω; έν τω ζόφω αυτή ; ακτινοβολεί έν καν 
φωτεινόν σημείου, εν όνομα έμπλεων ήρωϊσμ.οϋ καί ιϊόιίη;, με
τεωριζόμενου ώ ; χρυσή νεφέλη ύπεράνω τόσων χλλων στυ
γνών καί ίυςωνύμων, άτεερ έστιγμ.άτισεν ή ιστορία καί κα-
τηρχσθη ή άγανάκτησ ι; τού έ'θνου;.

Ά λ λ ’ έ ά ν τ ι; κρίνη μετ’ χσυ;ωτεήτου αύστηρότητο; έκτών
—  ·7
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θλιβερών άποτελ.εσμάτων, απερ έσχεν ή πτώ σ ις τής Κού
τρας συνδεομένη έκ παραγωγής προς τον παράφορον προς- 
ώπικόν ηρωισμόν, ον έπεδείξατο ό ατρόμητος όντως μα
χητής, ίσως θέλει σταματήσει προ δυςκόλου διλήμματος, 
ένδοιάζων άν πρέπη ν’ άπονείμη άμ.έριστον την δάφνην της 
δόξης εις τόν Λώρην. Λιότι αληθώς, οί έν πολέμω ηγού
μενοι στρατιωτικών σωμάτων, ών η τ ιμ ή , ή ύπαρςις κα ί ή 
νίκη ήρτηντα ι κυρίως έξ αυτού του ποοςιυπου του αρχηγού, 
δέον νά τηρώσιν άπαρασαλ.εύτως τα  κεκανονισμένα.

Ό  αρχηγός δεν είνε μονάς· είνε ή ψυχή, ο νους, το σύνο- 
λ ο ν  ό δέ ακράτητος ηρωισμός του αρχηγού θαυμάζετα ι 
μέν πάντοτε ά λλα  οέν συγχωρεϊται πάντοτε. Η Κούτρα 
έπεσε διότι έπεσεν ό Λυύρης. Καί έπεσεν ούτος διότι ύπηρζε 
πλειότερον ήρως η αρχηγός άντικρύσας αφόβως τόν θάνα
τον χωρίς νά φοβηθή καν τόν ές αυτού απορφανισμόν τών 
άνορών. Ά τυ χ ώ ς  ό ενθουσιασμός ό αεθύων έν ώρα μ άλ ισ τα  
μάχης την ψυχήν τού ήρωος, δεν σκέπτετα ι ούτε υπολογί
ζει. ’Εάν έν τή  ψυχη τού Λώρη ή ψυχρά σκέψις συνεκράτει 
την φλόγα τού ενθουσιασμού, α ντί τής έπονειδίστου α ’ιχμα- 
λω σίας θά είχον ’ίσως ή ίστοοία νά έπ ιδείςη μ.ίαν ακόμη 
φαεινήν σελίδα εις τά  όμματα της δυςπίστου Εύριύπης. 
Ά λ λ ’ έν τούτοις ό π ίπ τω ν  ύπέρ μιας εύγενούς Ιδέας, ασχέ
τως προς τό πρακτικόν αποτέλεσμα, είνε άζιος τιμής καί 
θαυμασμού. Ό  δε Λώρης πεσών ύπέρ της εύγενεστέρας 
ιδέας, ύπέρ της τιμής της πατρικός, έκτησατο δικαίωμ.α 
κα ί έπί της α ’ιωνίας ευγνωμοσύνης τού έθνους.

Ό  Λώρης είλκε τη ν  κατα γω γή ν Ικ Προμυρίου της Θετ- 
ταλομαγνησίας, ην δέ μόλις πεντηκοντούτης, ήγωνίσθη γεν- 
να ίω ς έν Κρήτη, διέπρεψε δέ ιδ ίως κα τά  τη ν  έν Θεσσχλ.ία 
έπανάστασιν τού 1878 . Έ ν Κούτρα έπολέμησεν ώς λέων 
έπ ί επτάωρον τη ν  10 προς την 1 1 Μα-ΐου άποκρούσας ύπερ- 
τέρας έχθρικάς δυνάμεις, οπότε πληγείς μετηνέχθη ε’ις 
Ζάρκον, ένθα κα ί έςέπνευσε μ.ετά τ ινα ς ημέρας.

ΙΙΡΑΕΛΙΙΣ ΓΙΑΤΑΓΑΧΑΣ

Τό ονουα τού Ήρακλέους Γ ιαταγάνα , όπερ ή ιστορία θέλει 
άποθησαυρίσει έν τη εύκλεεϊ πινακοθήκη των ηρώων του ελ
ληνικού έθνους, ην ήδη γνωστόν έπί έςόχω άνδρεία άπό τού 
1878 όπότε κατά  την έν Θεσσαλία έπανάστασιν εις την μά
χην τής Σέκλιζας γενναίως μαχόμενος έκυρίευσε μίαν τουρ
κικήν σημαίαν, ήν παρουσιασεν έπανακάμψας ένταύθχ εις τήν 
βασίλισσαν, καί ήτις δ ιαφυλάττετα ι ώς ιερά άνάμνησις έν τοΐς 
άρχείοις τής «Ά μ ύνη ς . » Άποποιηθείς νά  δεχθή έπί τώ 
θριάμβω τούτω οίανδήποτε άμοιβήν μόλις έπείσθη νά λάβη 
την προςενεχθεϊσαν αύτώ θέσιν του τελωνοφύλακος, ές ής 
όμως μή προςηκούσης πρός τόν φιλοπόλεμον καί ύπερήφανον 
χαρακτήρα τού ανδρείου ορεινού, παρητήθη, καταταχθείς εις 
τά  εύζωνικά τάγμ ατα . Εύρίσκετο ά π ’ άρχής σχεδόν τής έπ ι- 
στρατείας παρά τά Θεσσαλικά σύνορα φλέγόμενος έξ άσβεστου 
έπιθυμίας νά ριφθή εις τό πύρ τού πολέμου, ού την εκρηξιν 
έναγωνίως προςεδόκα καί άνέμενε, έβαρυθύμει δ ι’ έσχάτως καί 
έγόγγυζε, μόλις ύπό των δεσμών τής πειθαρχίας συγκρατού- 
μενος, διότι εβλεπεν ότι τό δράμα τής έπιστρατευσεως τού

' 7 *
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έθνους ¿κινδύνευε ν ’ άπολήξη εις οίκτράν κωμωδίαν. Έ ξ  
ιδιογράφων έπιστολών του ίδιου, δημοσιευθεισών η δη, κα τα - 
φαίνεται το αέγα πολεμικόν φρόνημα, τό πληρούν την διά
νοιαν καί την ψυχήν τού ήρωος Γ ιαταγάνα . Τά έν Θεσσαλία 
πολεμικάγεγονότα έπήλθον —ρός κορεσμόν τής εΰγενούς ταύτης 
φιλοδοξίας. Τό έξης ανέκδοτον μαρτυρεί περί τής άκρατήτου 
φιλοπόλεμου όρμής τού άνδρείου —ολεακττού. Λέγεται ότι 
εΰρίσκετο εις τόν έν τή θέσει Προφήτου Ή λιού απέναντι τού 
ήμετέρου τουρκικόν σταθμόν συνδειπνών μετά τίνος τούρκου 
λοχίου (τσαούση), μεθ’ ού διετέλει εις φιλικής σχέσεις άπό 
πολλού, την εσπέραν τής 10 Μαίου. Εις τόν κρότον των 
όλίγω μακράν άνταλλασσομένων πυροβολισμών εις τούς γει
τονικούς σταθμούς, παρήτησεν άποτόμως τό δεΐπνον, ήγέρθη 
αμέσως καί ήκροάσθη, έννοήσας δ ’ ότι τό πύρ έγενικεύετο 
έ'δραμεν εις τόν ελληνικόν σταθμόν καίήρπασε τό δπλον. Μετά 
μικρόν δέατε αί έχθροπραξίαι ήρξαντο καί έκεΐ, ό Γ ιαταγάνας 
ίδύν τόν τούρκον λοχίαν, έφώνησε: Τσαούση ! πάρε κ ι ’ αυτό! 
καί σκοπεύσας ρίπτει νεκρόν τόν πρό μικρού όμοτράπεζον. 
Κ ατά την συμπλοκήν ταύτην, κ α θ ’ ήν κοινή φήμη έπο- 
λέμησεν ώς λέων, ίδιον τόν άξιωματικόν Δημητρακόπουλον 
φονευθέντα ήοπασε τό ξίφος του, καί όρμήσας ακατάσχετος 
έν μέσω των έπτοημένων έκ τής ανδρείας του έχθρών εΰρεν 
ένδοξον θάνατον.

Ε Ι Ι Λ Η Ε Ι \ & \ Λ Α ΐ :  Γ Κ Α Β Ε Ρ Α -

Ό  Ε παμεινώνδας Γκαβέρας κατήγετο έκ Λωρίδος καί 
υπηρετεί άπό πολλών έτών εις τόν στρατόν, διακρινόμενος 
κα ί άγαπώμενος ύπό των συστρατιωτών αυτού έπί έκτάκτω 
ανδρεία καί πιστή έκπληρώσει τού καθήκοντος. Ώ ς ύπαξιω - 
ματικός κατέλιπεν άρίστας αναμνήσεις, διακριθείς ιδίως εις 
τήν καταδίωξιν τής ληστείας, ζωγρήσας τόν Οκτώβριον τού 
1881 έν “Αμπλιανη τής Ευρυτανίας τόν ληστήν Παπούτσαν 
καί τραυματίσας τόν σύντροφόν του Σαλτόν, έπί τούτοις δε 
προαχθείς άπό λοχίου εις άνθυπασπιστήν.

Κ ατά τάς περί τά  σύνορα συμπλοκής τού 1886 ύπηρέτει 
ώς ά ν θ υ π ο λ ο χ α γ ό ς  τού 3 "  συντάγματος. Παρά τήν θέσιν 
Δρεπάνι καί I Ιαπαλείβαδον έκειτο ή έπίσης οχυρά καί μεγί
στης στρατιωτικής σημασίας θέσις Προφήτης Ή λίας , περί ήν 
κατεχομένην παρά τού ύπό τούς Δημητρέσσαν καί Γκαβέραν 
λόχου έγένοντο αί σπουδαιότεραι προςβολαί άπό μέρους των 4, 
έχθρών, ας οί ήμέτεροι άπέκρουσαν μεθ’ ύπερβαλλούσης τόλ
μης καί έπ ιτυχίας, ύποστηριζόμενοι καί ύπό τού λόχου τού 
λοχαγού Βότσαρη καί εΰζωνικών τινων αποσπασμάτων. Έ ν -



ταΰθα είχε συγκροτηθή αληθής μάχη άτε μετασχόντος του 
του τε εχθρικού καί του ήμετέρου πυροβολικού, ου ή ευστο
χία ύπήρξεν εξαίρετος, ένω οί Τούρκοι κατά στίφη έφορμών- 
τε; προςέβαλλον κυρίως το αριστερόν της παρατάξεως, οπερ 
άπετέλει ό υπό τόν Γκαβέραν καί τον Δημητρέσσαν λόχος 
μετά άπαραμίλλου γενναιότητος άποκρούων τάς έπανειλημ- 
μένας αύτοϋ έπιθε'σεις. Έν τη αρχή ακόμη τής προςβολής ό 
Επαμεινώνδας Γκαβέρας, άπροφύλακτος έν μέσω των εχθρών 
ριπτόμενος, έτραυματίσθη καιοίως ύπό θραύσματος όοίδος, καί 
μετηνέχθη εις τόν οσοκομεϊον Τυρνάβου, ένθα μετ’ ολίγον άπε- 
βίωσεν ό ανδρείος πολεμ.ιστής, θλιβόμ,ενος μόνον ότι επεσεν 
πρό του τέλους τής συμ-πλοκής καί οόχί έν τώ πεδίω τής 
μάχης, πριν ή προφθάση διά του ξίφους αύτοϋ νά έπενέγκη 
μ.είζονα φθοράν των έχθρών. Οί συστρατιώται αύτοΰ πάντες, 
πλήθους λαού παρ ακολουθούν το ς έν πένθει, έκήδευσαν τόν 
νεκρόν αύτοϋ μ.ετ’ έπιβαλλούσης μεγαλοπρεπείας τιμώντεςτήν 
μνήμην καί την στρατιωτικήν ανδρείαν του γενναίου πολε-

ΟβίίΝ kVkVUUYOi.

Ό  "Οθων Κακλαμάνος ανήκει εις οικογένειαν μάχιμον έ- 
χουσαν ήρωϊκάς παραδόσεις, εκ Βυτίνης τής ΙΙελοπονήσου.
Ό  πατήρ αύτοϋ, δ ιατελέσας υπασπιστής τοϋ ένδοξου στρα
τάρχου Καραϊσκάκη, είχεν άπολέσει κατά  τ ινα  μάχην τόν 
δεξιόν βραχίονα ύπό σφαίρας τηλεβόλου· ά λ λ ’ ό ατρόμη
τος μαχητής ήρπασε τό ξίφος διά  τής έτέρας χειρός κα ί έ- 
ςηκολούθησε μαχόμενος.

Συνεχίζων τά ς οικογενειακής αύτοϋ παραδόσεις καί ό 
άντάζιος υιός "Οθων Κακλαμάνος έ’πεσεν επίσης ήρωϊκώς 
μαχόμενος κατά  τήν ιστορικήν μάχην τοϋ Γκριτσόβαλη, έν 
τή  θέσει Δρεπάνι, ήν οί τοϋρκοι. καθό όχυράν κα ί δεσπόζου
σαν,ειχ ον ένισχύσει από τής προτεραίας αύξήσαντες τήν αύτόθι 
φρουράν κα ί άνεγείραντες εις τά  έπ ί τής όροθετικής γρκμ- 
μής σημεία Π απαλείβαδον κ α ί "Αγιον Ή λ ία ν  περ ιβολάςκα ί * 
πυροβολεία.

Η θέσις αΰτη  έθεωρείτο ώς ή κλείς των έλληνοτουρκι-



264

κών συνόρων, δι’ ής ήπειλείτο ή εις το ήμετερον έδαφος είς- 
βολή Ά φ ’ ¿σοτέροος ήρξατο εκ ¡Λερούς των τούρκων λυσσώογις 
ή προςβόλή καθ’ όλα. τα. σημεία ΙΙατσώ-Μενεξέ-’Ρεβενίου, 
καθ’ ής οί ήμετεροι άντέστησαν έρρωμενως. Καθ’ όλην όέ 
τήν νύκτα έξηκολούθει ζωηρόν πυρ διευθυνόμ,ενον ύπό τοϋ 
υπό τον λοχαγόν Τσιάπαλον καί ύπολοχαγόν Ζουλούμην 
σώματος, ένισχυόμενον παρά τοϋ Κακλαμάνου μεθ’ εξήκον
τα, καί τοϋ σταθμάρχου Μελούνας Δημητρακοπούλου μετά 
εΐκοσιν άντρων. Οί ήμετεροι ήδυνήθησαν να έκτοπίσωσι τόν 
εχθρόν, περί δε τό Λυκαυγές ο τουρκικός σταθμός Δρεπα
νιού πολιορκηθείς στενώ; ήλώθη, γενόμενος παρανάλωμα 
πυκνοϋ πυρός, καεντων των εντός αΰτοϋ τούρκυιν 24 στρα
τιωτών καί τριών αξιωματικών, τών δέ λοιπών φονευθέν- 
των κατά τήν άπεγνωσμενην έήοδον.

Κατά τήν μ,άχην ταύτην ό Κακλαμάνος, έκτακτον έπι- 
δείξας ανδρείαν, έ’πεσεν επί τοϋ τουρκικοϋ οχυρώματος, ένθα 
εύρέθη νεκρός κρατών ετι τό ρεβόλβερ, έξ ού δεν είχε προ- 
φθάσει νά ρίψη ή δύο μ.όνον βολάς.

ΛΗΜΙΙΤΡΙΟΣ Δ11ΗΠΤΡΕΣ5ΛΣ

Ό  Δημήτριο; Δημητρέσσας, γεννηθείς εις Φτέρι τής Φθιώ- 
τιδος, ανήκει εις γνωστήν οικογένειαν διακριθεΐσαν έπί μαχι- 
μότητι καί ανδρεία. Δεκαοκταέτης ετι ών, κατέλιπε τάς γυ
μνασιακά; αΰτοϋ σπουδάς καί εδραμ.εν εις Θεσσαλίαν τω 1878  
μετασχών, μετά τοϋ πατρός αΰτοϋ, τοϋ έπαναστατικοΰ κινή- 
μ.ατος ύπό τόν οπλαρχηγόν Ζουλούμην, καί παρευρεθεις εις 
τάς μάχας της Σέκλιζας καί Καλαβρέζας, καθ’ άς έπεδείξατο 
αληθή τόλμην. Μετά τοϋτο προςήλθεν εις τάς τάξει; τοϋ 
έλληνικοϋ στρατοϋ, μετά διετή δ’ έν τή Σχολή τών ΰπαξιω- 
ματικών έκπαίδευσιν έλαβε τόν βαθμόν τοϋ άνθυπολοχαγοϋ, 
ΰπό τόν όποιον υπηρετεί κατά τά έν Θεσσαλία πολεμικά 
έπειςόδια τοϋ 1886 εις τό 8ον σύνταγμα τοϋ πεζικού.

Μετά τού; σταθμούς Δρεπάνι καί ΙΙαπαλείβαδον κεΐται ή 
θέσις Προφήτη; Ήλίας, μεγάλης σημασίας, άτε δεσπόζουσα 
ικανού μέρους τή ; πεδιάδος Έλασσώνος καί τής Γκριτσόβα- * 
λης. Πρό; τήν θέσιν ταύτην, ήν κατεΐχεν ό ύπό τόν λοχαγόν 
Κ. Τσίτσον καί τού; άνθυπολοχαγούς Δημητρέσσαν καί Γκα- 
βέραν λόχος, έγίγνοντο αί σπουδαιότερα', προςβολαί άπο μέ-



ρους των Τούρκων, καθ ’ ών οι ήμ,έτεροι άντέταξαν αξιοθαύ
μαστου κληθώ; ανδρείαν καί καρτερίαν, τρέψαντε; εί; φυγήν 
τούς εχθρούς ου; κατεδίωκον ξιφήρεις έξελθόντε; των οχυρω
μάτων έπί του εχθρικού εδάφους καί Ιπενεγκόντες ικανήν 
φθοράν. Ή  έπίθεσις των Τούρκων έπανελήφθη μετά πλειοτέ- 
ρας λύσσης κατά την δεξιάν πλευράν τού προφήτου Ή λιοΰ 
αλλά καί αύτη άπεκρούσθη έρρωμένως. Ό  απτόητος Δημη
τρέσσας επί ώρας ολοκλήρους όρθιο; παρεθάρρυνε τούς ύ π ’ 
αυτόν στρατιώτας, μεταδίδων εις αυτούς το πύρ τού ίδιου 
ενθουσιασμού. Κ ατά την μάχην ταύτην ό Δημητρέσσας ξιφή
ρης είχε ριφθή ακράτητος κατά των εχθρών, πεσίον επί τού 
άλ,ωθέντο; τουρκικού οχυρώματος, ένθα εΰρέθη νεκρός κρα
τών εν τή δεξικ τό ξίφος. Κοινή ομολογία, έπίσημ.οι καί 
ΐδιωτικαί μαρτυρίαι, βεβαιούσιν ότι ό Δημητρέσσας έπολέ- 
μησεν ώ ; άληθής ήρως τιμήσας τά  ελληνικά όπλα.

ΑΛΕΞΑΧΑΡΟΣ ΓΑΑΗΓΑΑ1ΙΣ

Ό  ’Αλέξανδρος Γαληγάλης εκ Ναυπλίου, ην ανεψιό; τού 
γενναίου ταγματάρχου Λώρη, υπηρετεί δε ώς άνθυπολοχα- 
γός τού 3 “ πεζικού συντάγματος κατά  την εποχήν τών ελ
ληνοτουρκικών συμπλοκών τού παρελθόντος Μαίου.

Τά εσπέρας τής 10,'·ϊ ίδιου μηνάς δύο τάγμ ατα  τουρκι
κού στρατού, αμφοτέρωθεν μεγάλου οχυρωτικού πυροβολικού, 
ένισχυόμενα καί ύπό ετέρου τάγματος, ήρξαντο λυσσώδη επί— 
θεσιν κατά  τής θέσεως ΙΙαπαλειβάδου, ήν άπέκρουσεν έρρω- 
μένως ό ύπό τόν λοχαγόν Π. Άντσουλΐνον λόχος ένισχυόμε- 
νος ύπό ετέρου τινός ουλαμού καί τού α ' λόχου τού 9 1”* εύ- 
ζωνικού τάγματος. Οΰ μόνον δε άπέκρουσεν τήν προςβολήν 
άλλά καί άντεπίθεσιν έπιχειρήσας κατέλαβεν επίκαιρον θέσιν 
εγγύς τών εχθρικών οχυρωμάτων·. ΙΙερί ώραν 10ν' έγένετο καί 
δευτέρα έπιθεσις λυσσωδεστέρα ύπό τών τούρκων μ,ή δυνη- 
θέντων νά άνακτήσωσι τάς άπολεσθείσας θέσεις τω ν. Ά λλά  
τήν σπουδαιοτέραν καί καρτερικωτέραν έφοδον έποίησαν οι



τούρκοι την όγδόην πρωινήν ώραν τη; επομένης, ακριβώς καθ’ 
ον χρόνον έγένετο καί ή κατά της θέσεως Προφήτου Ήλιου. 
Ό  λοχαγός Άντσουλΐνος μετά των ύπ ’ αυτόν άγρυπνος 
παρακολουθώ-/ τάς κινήσεις του θροΟ καί προϊδών την με- 
λετωμένην έφοδον, διαθέσας δέ καταλλήλως την έαυτοΰ δύ- 
ναμιν άντέκρουσε μετά γενναιότητος καί ευφυΐας αυτήν δια- 
τάξας πυρ άμα τή προςβολή εκ τε τοϋ κέντρου καί του αρι
στερού, έκ δέ του δεξιού συμ.πυροκροτήσεις έπανειλημμένας, 
δ ι’ ών έξηνάγκασεν εις ύποχώρησιν τά  έπιτιθευ-ένα τουρκικά 
τάγματα, τραπέντα οϋτως εις άτακτον φυγήν καί καταλι- 
πόντα επί του πεδίου της μάχης νεκρούς ένα ταγματάρχην, 
δύο αξιωματικούς καί έβδομήκοντα όπλίτας.

Εις μ.ίαν τών επιθέσεων τούτων, καθ’ ας οί ήμέτεροι αλη
θώς ήγωνίσθησαν μετά καρτερίας καί γενναιότητος, έ'πεσε 
τραυματισθείς καιρίως καί ό ανδρείος νέος Γαληγάλης, άπο- 
βιώσας μετά τινας ή μέρας έν τω στρατιωτικώ νοσοκομείο), 
καταλιπών δέ μνήμην άφθιτον μετά τών υπέρ τής εθνικής 
τιμ.ής προκινδυνευσάντων.
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ΓΕ&ΝΊΟΔ ΛΐηΐΙΙΤΡΛΚΟΙΙΟΥΛΟΙ

Ό Γεούργιος Λημητρακόπουλος έ'πεσε θύμα τής ίδιας μ.ε- 
γαλοφροσύνης. ' Γπηρέτει ώς άνθυπολοχαγός τοϋ 3'"“ πε
ζικού συντάγματος κατά τόν χρόνον τών μεθοριακών συμ
πλοκών, σταθμάρχης ών τού σταθμ.ού Μελούνας ον έφρού-
ρει μετά εΐκοσιν άνδρεί ιον εύζώνων.

Τό εσπέρας τής 10τ·; παρελθόντος Μαΐου ήκούσθησαν 
ανταλλασσόμενοι πυροβολισμοί, άρςάμενοι άγνωστον εκ τ ί
νος αφορμής, από Μ πατσιώ  μέχρι τού σταθμού Σιδηροπα- 
λουκίου, έπεκταθέντες δ ’ έν βραχεί μέχρι Ρεβενίου, ένθα 
εσκήνου τό 7 δν σύνταγμα τού κ. Χ ατζή-Ίωάννου, κα ί 
διαρκέσαντες καθ ’ όλην τήν ιστορικήν έκείνην νύκτα . Οί 
ήμέτεροι κα ί περ ποός μείζονας άντιταχθέντες δυνάμεις, αν- 
τέστησαν μετά καρτερίας έκδιώξαντες τών διαφόρων ση
μείων τουςέχθρούς κα ί άλιόσαντες τόν σταθμόν Μ πουγαζιού, 
συλλαβόντες δέ κα ί τ ινας α ιχμαλώτους. Ά λ λ ’ ένω τό πύρ 
ειχε παυσει σχεδόν εις τά  άλλα  σημεία, τούναντίον ζωηρόν 
κα ί άκα-Γάσχετον έξηκολούθει έν τή  θέσει Δρεπάνι, τών 
τούρκων έλπ ιζόντων άμα τή  κλώσει αύτής είςβολήν δ ι’ 
ϋπερφαλαγγίσεως τών ήμ,ετέρων άπησχολημένων πρός τό έζ 
Έλασσώνος κύριον σώμα τού εχθρικού στρατού. Ά λ λ α  τήν 
έσχεδιασμένην έπίθεσιν τών Τούρκων προέλαβεν έγκαίρως 
ό ύπό τόν λοχαγόν Τσιάπαλον λόχος ένισχυόμενος ύπό δυο 
ορειβατικών πυροβόλων ύπό τόν λοχαγόν Ύσακάκην, έλθών 
δέ εις επικουρίαν τών ύπό τόν Δημ,ητρακόπουλον αμυνομέ- 
νων εύαρίθμων εύζώνων. Η συμπλοκή έοηκολούθησεν έκατε- 
ρωθεν λυσσώδης, τήν δ ’ έπιούσαν έκδιωχθέντων τών τουρ- 
κων ύπό τών ήμίτέρων ήλώθη ό σταθμός Δρεπανιού πυρ- 
ποληθείς. ’Εντός τού καιου.ένου σταθμού εύρίσκετο τούρκος 
λοχαγός τε τραυματισμένος μετά τίνος στρατιιότου, τών ά λ
λων 25  φονευθέντων μετ’ άπεγνωσμένην εξοδον. Ό  Δημη-



τρακόπουλος, θεωρών ήκιστα. ανδρικήν την κακοποίησήν άο
πλου τραυματίου, θέλουν δ ’ έκ γεναιοφροσύνης νά σώση την 
ζωήν αύτοΰ παρενετέθη προ τω ν άκαθέκτων είς την σφαγήν 
εΰζώνων, ούς παρεκώλυσε να φονεύσωσι τόν άξιωματικόν,^ 
προς ον ¿κραύγασε νά πα  ραδοθή. Ά λλ* ό

ύπουλος όθωμα-
νος π ιέζει κρυφά τη ν  σκανδάλην του περιστρόφου του, 
βάλλει κ α τά  τό στήθος του ανδρείου Δημητρακοπούλου 
κ α ί φονεύει αυτόν. Οί ευζωνοι έκμανεντες κατέπεσον κα ί 
κατεκερμάτισαν τον δόλιον τοΰρκον, έκδικούμενοι τον θά
νατον του προςφιλοϋς αξιωματικού τιον.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΩΣ Β Ο Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ

Σ Κ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ι Α

υ π ο  θ .  ΛΕ Χ ΕΛΔΡΑΪΧ

Ή γά π α  τά  άνθη ύπερβολικώς, μ ετ ’ έρωτος αληθούς' ήγάπα 
τά  άνθη έν τή φύσει, οπου τά  έζήτει έπιμονως' ήγάπα αυτά 
έν τω  κήπω, οπου τά ¿καλλιεργεί α ετ ’ έπιμελείας' τά  ήγάπα 
καί άπεξηραμένα έν τα ϊς συλλογαΐς τού σπουδαστηρίου του, 
οπου τά  έμελέτα έπιστηαονικώς. Ό  τριπλούς αύτό; ερως χα
ρακτηρίζει τόν Όρφανίδην, ό δέ ενθουσιασμός ό ίδιάζων είς τους 
αληθώς επιστήμονας, ό υπέρ τής επιστήμης ζήλος αύτοΰ είχε 
τ ι τό ιδανικόν ο Όρφανίδης ώς ποιητής εφερεν ώς είπεϊν την 
ποίησιν καί έν τή έπιστήμη. Σπάνιοι είναι οί τοιουτοι, έν τή 
συγχρόνω έποχή του υλισμού καί τής ιδιοτέλειας, σπάνιοι ιδίως 
οί βοτανικοί οί συνενοΰντες έν τω  αύτώ προσώπφ καί έξ ίσου 
τήν αγάπην πρός τάς θεωρητικής τής έπιστήμης σπουδάς 
μετά τού έρωτος προς τάς έρευνας, τά  ταξείδια καί τάς έκ- 
δρομάς πρός συλλογήν φυτών, καί τής αγάπης διά τήν πρα
κτικήν καί ιδίως ωφέλιμον είς τήν ανθρωπότητα έφαρμογήν 
τής έπιστήμης, δηλ. τήν κηπουρικήν καί τήν γεωργίαν. Το’ιούρ 
τοι, σπάνιοι τήν σήμερον, ήσαν οί πατέρες τής έπιστήμης ο 
Θεόφραστος, ό Τόυρνεφόρτιος, ό Λινζαΐος καί οί άλλοι. Ε ίναι 
σπάνιοι την σήμερον, διότι ενεκα τής μεγάλης άναπτύξεως, 
ήν ελαβον α ί φυσικαί έπιστήμαι, κυρίως μετά τήν εισαγωγήν 
τής χρήσεως τού μικροσκοπίου διγρέθη καί ή φυτολογία



έξ ανάγκης εις πολλούς κλάδους, ών Εκαστος άρκει (/.όνος, 
όπως άπασχολή έπιστήμονα καθ ’ όλον τον βίοντου. Δυστυ
χώς ομ.ως συμβαίνει πολλάκις, ότι οί εις τούς διαφόρους κλά
δους απασχολούμενοι ού (/.όνον δεν συσχετίζουσι τάς μ,ελέτας 
αυτών, ά λλ ’ ενίοτε περιφρονοΰσιν ή τουλάχιστον δεν έκτιμώ- 
σιν ώς δει τά  έργα άλλήλων καί, όπερ χείριστον, πολλάκις 
παραγνωρίζουσιν οί έν τώ  στενώ κύκλω κλάδου τινός μονομε- 
ρώς καί άποκλειστικώς καταγινόμενοι τόν κύριον καί τελικόν 
σκοπόν της έπιστήμης. Ώ ς τοιούτος καί υπέρτατος σκοπός 
πάσης έπιστήμης πρέπει νά θεωρηθή ή εις την ανθρωπότητα 
ωφέλεια αύτης. Προς τ ί άπασαι αί έ'ρευναι, άπασαι αί λεπτο
μερείς εξετάσεις καί παρατηρήσεις τής ζωικής λ . χ . άνατο
αίας καί φυσιολογίας, έάν δεν έγίνοντο πρός τόν σκοπόν καί 
εκ τής Ιλπίδος, ότι εξ αυτών δύναται νά πρόκυψη ωφέλιμος 
έφαρμογή εις την ιατρικήν ; Ούτω καί έν τή φυτολογία ή 
συμπλήρωσες τής γνώσεως τών επί τής γη ίνης σφαίρας φυο- 
μένων φυτών καί ή λεπτομερής ίξέτασις τής εσωτερικής κα
τασκευής καί τών διαφόρων αυτών ιδιοτήτων γίνετα ι βεβαίως 
καί ιδίως πρός τόν σκοπόν ν ’ άνακαλυφθώσι νέα είδη ίσως ποτέ 
ώφε'λιαα καί ιδιότητες χρήσιμοι εις τήν ιατρικήν καί τήν οι
κονομίαν, νά διακρίνωνται δέ καί τά  επιβλαβή εις τόν ανθρώ
πινον καί τών οικιδίων ζώων καί ωφελίμων φυτών οργανισμόν.

Οί αρχαίοι φυσιοδΐφαι ουδέποτε παρεγνώρισαν τόν σκοπόν 
τούτον τών φυσικών επιστημών, διότι περιγράφοντες τά  φυ
σικά σώματα ένασχολούνται συνάμ.α περί τήν έρευναν τής 
χρησιμότητος αυτών. 'Γούτο δέν γίνετα ι σήμερον χωρισθεί- 
σης τής θεωρητικής άπό τής έφηρμοσμένης επιστήμης, διότι 
επί τοσούτον ηΰρύνθη ό κύκλος τών επιστημών, ώστε ό αν
θρώπινος βίος μόλις έπαρκεϊ, όπως έγκύψη ό επιστήμων εις 
ειδικόν τινα  κλάδον. Οΰχ ήττον δέν πρέπει νά παρορώμ.εν τό 
νενικόν χάριν τού μερικού καί πρό πάντων δέν πρέπει νά λη— 
σμονώμεν τις ό τελικός σκοπός τής επιστήμης.

Ό  Όρφανίδης συνησθάνετο όλον τό ύψος καί τήν σπου- 
δαιότητα τής θέσεως, ήν ή ειμαρμένη είχε προσδιορίσει εις 
αυτόν, ώς έγνώριζεν άπάσας τάς δυσχερείας τού προορισμού
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του τούτου. Έ πέπρωτο νά διδάξη τήν φυτολογίαν πρώτος 
έν τή πατρίδι του μετά Θεόφραστον ! καί πρώτο; Έ λλη ν  
μ.ετά Θεόφραστον καί Διοσκορίδην νά έξετάση τήν ελληνικήν 
χλωρίδα, διότι όσοι είχον έξετάσει αυτήν μ.ετά τού; αρχαίους
έκείνους ήσαν αλλοδαποί.

Τό άξιοπαρατήρητον είναι, ότι ό Όρφανίδης είχεν ένδια- 
τρίψει μ,όνον περί τήν δημοσιογραφίαν, τήν ποίησιν καί τήν 
φιλολογίαν, ότε άπελθών εις Παρισιού; μετά πενιχρά; χορη- 
γήσεως τής κυβ ερνήσεως, ϊνα άναπτύ ΐη  τάς φιλολογικά; αυ
τού γνώσεις, ήγάπησεν αίφνης έν ήλικία τριάκοντα ήδη έτών 
τήν βοτανικήν καί άπεφάσισε νά σπουδάση αύτήν, παρακι
νηθείς εις τούτο έκ τής τυχαίας άκροάσεως δημοσίου βοτανι
κού μαθήματος. Ά πό  πα ιδ ική ; ήλικίας ήγάπα μέν πάντοτε 
τά  άνθη, άλλά δεν είχε προσηλωθή εις τήν μελέτην αύτών, 
έξ έπιστημονική; εφέσεως. Έγκολπωθείς όμ.ως τόν κλάδον 
τής βοτανικής έπεδόθη εις τήν έρευναν αυτής μ ετ ’ ειλικρινούς 
καί ανενδότου άφοσιώσεως. Έ ν Παρισίοις έσχε τήν καλήν τύ
χην νά εύρη τότε άρίστους καί διασήμους καθηγητάς, τόν Α - 
drien de Jussieu, τόν Prongniart, τόν Decaisne, τόν R i
chard,, παρα τών όποιων ή γα π ϊτο  διά τόν έκτακτον ζήλόν 
του. Μ ετ’ αύτών καθώς καί μ.ετ’ άλλων τή ; έποχής έκείνης 
διασήμ.ων βοτανικών, ούς έννώρισεν εν Παρισίοις, διετήρει 
καί κατόπιν επιστημονικήν αλληλογραφίαν καί φ ιλ ικά ; σχέ
σεις, ούτω μετά τών J. Gay, Spach, Planchón, Houllet, 
Dr. Puel, Maille καί άλλων. Ακολουθών τόν Adrien de 
Jussieu εις τάς κλασικά; έν το ΐ; περιχώροι; τών Παρισίων 
εβδομαδιαίας κατά τό θέρος έκδρομάς, ήσθάνθη όμοίαν άγά - 
πην καί αύτός πρός τάς βοτανικά; έκδρομάς καί έξέτασιν 
τών φυτών. Ούχ ήττον ήτο έπίσης έπιμελή; φοιτητής τού 
βοτανικού κήπου (Jardin des Plantes) καί τού έν αύτώ πλου- 
σιωτάτου βοτανικού μουσείου. Έ ν  τώ  κήπω δέ καί έν τοϊς 
θερμ-οστέγοις έσπούδασεν Ιδίως τά  ξένα φυτά καί τήν θερα
πείαν αύτών.

Τό 18 48 ό Όρφανίδης έπανέκαμψεν εις ’Αθήνας διορι- 
σθείς τό επόμενον έτος καθηγητής τού Π ανεπιστημίου.

KQN· Φ· ΣΚ Ο Κ Ο Υ  Η Μ Η Ρ Ο ΛΟ Γ ΙΟ Ν
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-Μ'mΜόλις’ έπανελθών ενταύθα έ'σπευσεν εύθύς, μετά της ιδια- 

ζούσης αύτω ενεργητικότητες, έπιμελείας καί υπομονής, ήν 
ανέπτυσσεν όταν έπρόκειτο να φθάση εις προωρισμένον τέ
λος, να ποιήση έ'ναρζιν τού έργου, επιχειρών συνηθέστατα 
μεγάλας βοτανικάς αποδημίας. Μετά πολλάς κατά πρώτον 
έν Σύρω και τη ’Αττική έκορομάς καθ’ ας τω έγενόμην πελ- 
λάκις σύντροφος και οδηγός1 άνήλθε τό 1850 έπί τοϋ ύψη- 
λοϋ ορούς της Κυνουρίας, τού Πάρνωνος τών αρχαίων, νύν 
δέ Μαλεβού, έ'κτοτε δέ χρονολογείται επί ολόκληρον είκο- 
σιπεντκετίαν ή μακρά εκείνη σειοά τών συνεχών έπιστημο- 
νικών ερευνών καθ’ όλην την Ε λλάδα καί τάς συνορευού- 
σας αύτη χώρας. ΙΙεριοριζόμεθα να καταλέζωμεν ενταύθα 
τας κυριωτέρας τοϋ ’Ορφανίσου βοτανικάς αποδημίας, δ ι’ 
ών κατα τό μάλλον έπλουτίσθη ό θησαυρός της ελληνικής 
χλωρίδος. Δίς έτι έζήτασε (1856 καί 1857) τα όρη της 
Κυνουρίας καί της ιδιαιτέρας αύτεϋ πατρίδες Άργολίδος· 
τρις (τό 1851, 1852 καί 1854) περιηγήθη λεπτεριερώς 
τάς σειράς τών ύψηύ,ών όρέων της βορείου Πελοποννήσου, 
της Κυλλ.ήνης καί τών ’Αροανίων όρέων (νύν Χελμού) ένθα 
ή περιοίνυμος πηγη της Στυγός, πλησίον της οποίας πολ- 
λα ανεκάλυψε νέα καί ουραία ορεινά είδη φυτών. Κατα τό 
1854 έβοτανολόγησεν επί τού Παρνασσού, δίς δέ (τό 
1857 καί 1862) έπί τοϋ Όλύμπου της Θεσσαλίας καί 
επί τοϋ "Αθωνος, συγχρόνως δε έζητασε καί πολλά άλλα 
μέρη της Θεσσαλίας καί Μακεδονίας, ιδίως δέ τα περί
χωρα της Θεσσαλονίκης μετά τοϋ όρους Αυσόρου, τά  ύψη- 
λ.ά πϋ.ησίον τών Βιτωλίων όρη τοϋ Περιστεριού καί άλλα.
Το 1865 περιήλθε τά  υψηλά όρη της Εύβοιας Δίρφην καί 
Κανδύλην. Πλην τούτων περιηγηθη κατά διαφόρους έπο- 
χάς πλείστας τών Κυκλάδων νήσων, τό δέ 1856 έζητασε 
την νήσον Χίον.

Κατά τά  λίαν κοπιώδη ταζείδια ταϋτα ό Όρφανίδης 
έφάνη πάντοτε ακούραστος καί αδιάφορος πρός τάς στερή-

1 Ειχον άρ/ίσιι τους περί ΙΧΧηνιχής χλωρίδος μελετάς μου ήδη χχτά το 1843.

τεις κα ί τούς κινδύνους. ’Ί τω ς <ϊεν είνα ι γνω στα ί τοις π α - 
σιν α ί δυσχερειαι, α ί ταλαιπωρία ', κα ί οί κίνδυνοι τώ ν τοι- 
ούτων χάριν επιστημονικής έρεύνης βοτανικών ταζειδ ίω ν , 
τά  οποία πολύ διαφέρουσι πρός τά  χάριν τέρψεως κα ί δ ι’ 
όλων τώ ν εφικτών αναπαύσεων έπιχειρούμενα.

Ό  βοτανικός δέον πρό πάντων νά έζετάση τά  μάλλον 
άγρια κα ί μακράν της καλλιέργειας δύσβατα  μέρη, εις τά  
όρη, τούς απροσίτους κρημνούς κα ί τά ς φάραγγας, δ ιότι έκεΐ 
φύονται τά  σπανιώτερα φυτά άποφεύγοντα τούςόδόντας τών 
πολυφάγων μυρηκαζόντων. Τοσούτος δέ είνα ι ό ένθουσια- 
σμός τοϋ φυτολόγου, ιϋστε α ισθάνεται είδός τ ι ηδονής άγνοό- 
στου εις άλλ.ους μή φυσιοδίφας. Κ ατά  τά ς  περιηγήσεις 
τα ύ τα ς περιφρονει τούς κινδύνους τούς άπειλοϋντας την 
υγείαν κα ί την ζωην αυτήν κατά  παν βήμα κα ί την 
πείναν κα ί την δίψαν κα ί τά ς  παντός είδους στερήσεις.1

Ό  τοιοϋτος ενθουσιασμός κα ί ζήλος ΰπέο τής επ ιστήμης, 
τό τοιοϋτον ιερόν πϋρ κατέλαβε κα ί τόν ήμέτερον Όρ- 
φανίδην. Καί σημειωτέον ότι ό Όρφανίδης καίπερ σω
ματώ δης, εις τά ς  έκδρομάς ήτο έλαφρόπους, εύλύγιστος καί 
εις άκρον ακούραστος, τοϋθ’ όπερ έζ ίδ ια ς άντιλήψεως έγνώ- 
ρισα καθό πολλάκις βοτανολογήσας μετ’ αυτού· ώς 7.. χ . 
« it’c το Ζ ές» κα ί «ε ις  τ ο ν "  Ανθρωπον)") έπί τού Παρνασσού.
Ή  ζωή τών εις το ιαύτα  δύσβατα κα ί απόκρημνα μέρη διερ- 
χομένων ερευνητών έζαρτάτα ι πολλάκις έκ τής στερεότητος 
χάλικός τίνος έφ’ ου στηρίζεται ό πούς ή έκ δράκος ασθενούς 
χόρτου, ής επ ιλαμ βάνετα ι ή χείρ.

Εύνόητον, οτι μεγάλως ώφελήθη ή έπ ιστήμη έκ τών συ
νεχών τούτων ερευνών τού Όρφανίδου, διά  τής αύζήσεως

1 Έλαχίστην ιδέαν τών κόπων καί κινδύνων τούτων Ιχουσιν ώς έπί τό 
πλειστον οί έν τω δωματίω καί μεθ’ δλης της άναπαύσεώς των έξετάζοντε; . 
τάς συλ/ογάς άπεξηραμένων φυτών βοτανικοί, (botanistes de cabinet) · 
καί ετι όλιγώτερον οί κυτταρολόγοι οί διά τού μικροσκοπίου μόνου ζητούν- 
τες την έπιοτήμην, ο: μετ’ αριστοκρατικής κουφότητος περιφρονούντε; κα: 
μάλιστα χ)ευάζοντες τόν #χλον τών εις την ερευνάν καί την ειδικήν 
σπουδήν *περι φυτών ίστορίας» καταγι.ομένων φυτολόγων, ού; κατατάσ- 
σουσι μεταξύ τών κηπουρών.
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Ιδίως τοϋ άριθμ.οϋ τών ελληνικώ ν φυτών, τού αποτελοϋντος 
τήν ελληνικήν χλωρίδα., ής τ ά  θεμέλια, κα τά  τούς νεωτέρους 
χρόνους εθεντο ο Τουρνεφόρτιοο, ό Sibthorp, ό Bory ι/e ,S7.
Vincent, 6 Sp ru n er , ό S arto r i, b Boissier καί άλλοι όσοι 

έκάστοτε έςήτασαν τά  ελληνικά  εδάφη ύπό φυτολογικήν 
έ'ποψιν. Έ ς αύτών ιδ ίω ς ο άγγλος Sibthorp  μετά διετή 
επιστημονικήν ερευνάν άνά τήν 'Ε λλάδα κα ί τήν Α να το 
λήν περί τά  τέλη τοϋ παρελθόντος αίώνος κα ί π ιστήν απει- 
κόνισιν τών έλληνικώ ν φυτών κατέλιπεν αιδιον μνημεΐον 
τοϋ ονόματος τοϋ Όρφανίδου εις τό δεκάτομ,ον λαμπ ίόν 
σύγγραμμα του Flora Graeca. Έν τω  τελευταίο) κολοσσιαίο) 
έ'ργωτοϋ Boissier F lora O rientalis  καταφα ίνο ντα ι α ί πολ.υά- 
ριθμοι συμβουλαί, ας ό Ό ρφανίδης παοεΐχε τω  δ ιασήαω  συγ
γράφει, κα ί άς ό Boissier έν τω  προλόγω αύτοϋ, τω  περι- 
λαμβάνοντι τήν ιστορίαν τών έν Έ λλα δ ι κα ί Α νατολή  
βοτανικών ερευνών, αναγνωρίζει κα ί λεπτομερώς έκτίθησι. 1 

Γνωστά! έγένοντο άνά τον έπιστηυιονικον κόσμον αί έ'οευ- 
νχ ι κα ί ανακαλύψεις τοϋ Όρφανίδου ιδίως δ ιά  τής ύπ ’ αυ
τού σπουδαίας δημοσιεύσεως τής Flora Graeca exsiccata  2 
ήτοι συλλογής άπεοηραμένων φυτών τής ελληνικής χλω - 
ρίδος, ής έποίησεν έ'νχρξιν κατά  τό 1852. Εις τήν συλλογήν 
ταύτη ν έδημοσιεύθησχν άνά εκατοντάδας (C e n tu r ie s )  χ ί
λ ια  περίπου φυτά  τής ελληνικής χ'λωρίδος μετά δελτίω ν 
άναγράφόντων λεπτομερώς τάς έπιστηυ.ονικάς όνοι/.ασίας 
κα ί τάς τών αρχαίων γνωστής ώς κα ί τάς κοινάς τής σή
μερον κα ι τάς θέσεις όπου συνελεγησαν καί τάς έποχας τής 
άνθήσεως έκαστου είδους. Τής συλ.λο*'ής ταύτη ς ύπάρχουσι 
σειραί εις τά  πλουσιώτερα βοτανικά μουσεία τής Εύριόπης 
κα ί οι έπ ί τώ ν δελτίω ν έκαστου είδους αριθμός άναοέοονται

1 Boissier, Flora Orientalis, Préface Σελ. XIV. Ί Ι  έν λόγω παράγρα
φος λήγει ώς εξής: «La Flore si riche et si varice de la Grèce doit
beaucoup a M. de Heldreich et à M. O rfanidés: grâce à leurs efforts 
persévérants e lle  est bien mieux connue que celle d ' aucune autre 
partie de l’ Orient.»

! Παραλλήλως προς τήν ύπ ’ έμοϋ ύπό τόν τίτλον Herbarinni Graecum 
normale δημοαιευθεΓσαν τοιαύτην συλλογήν.

2~jb
τακτ ικώ ς κα ί ύπό τού N ym an  εν τω  σπουδαίω συγγράμ- 
μ,ατί του Conspectus F lorae F u ropaeae. ’Εν συνόλω άνεκα- 
λύφθησαν ύπό τοϋ Όρφανίδου 54 νέα είδη κα ί 20  περίπου 
π α ρ κ λλα γα ί (v a r ié té s )  τής ελληνικής χλωρίδος δηλ . είδη 
κα ί διαφοραί αύτών, άγνω στα  τέως τοϊς βοτανικοΐς, καί 
τα ϋ τα  π ά ντα  περιεγράφησαν έν τοϊς συγγράμμασι τοϋ 
Boissier. Τά σπουδαιότερα αύτών είσίν ή Biebersteinia 
U rphanid is, γένος νέον δ ιά  τήν Εύρώπην, .-leer A m aliae  
(νέον είδος σφενδαμνου), Lonicera Hellenica, δύο είδη 6’α- 
lan lh u s  (ό G. Graecus κ α ί ό (7. (Jlgae  τής Χ ίου), διάφορα 
είδη Ινολχικών (Colchicum ), δύο ώρα ία  είδη T ulipa, ών 
τήν μεν άφιέρωσεν εις τήν σύζυγόν του (7 ’. E uan th iae)  ή 
δ ’ ά λλη  άφιερώθη εις αυτόν ύπό τοϋ Boissier (7 ί  Orpha- 
nidea). Ως είκός προσετέθησαν δ ιά  τών ερευνών τοϋ Όρ
φανίδου πλεΐστα  ά λλα  φυτά εις τήν έλληνικήν χλωρίδα , 
ά τινα  '·νωστά μεν ήδη έν τή έπ ιστήμη δεν ειχον είσετι 
παοατηοηθή έν Ε λλαδι.

Κ ατά τό έν τή φυσική ιστορία έθιμ.ον διάφορα νέα είδη 
φυτών άφιερώθησαν εις τόν Όρφανίδην καί φέρουσι τό όνο
μά του ήτοι : ύπό τοϋ Boissier νέον γένος έκ τής τάόεως τών 
Έρεικοειδών ή O rphanidesia g au lth cr io id es1 φυτόν τής 
μικράς Ά σίας άνακαλυφθέν ύπό B a la n s a ,  καί δέκα νέα είδη 
φυτών, έξ ών ύπό τοϋ B o is s ie r  τά έξης· Silene O rphani- 
dis  τοϋ Ά θωνος, Γίθ/fl Orphanidis (ϊον τής Μακεδονίας), 
Lleracleum O rphanidis επίσης τής Μακεδονίας, S m yrn iu m  
Oi'phanidis τής ’Α ττικής, Biebersteinia O rphanidis τής 
Κυλλήνης, Fupborbia O rphanidis τοϋ Παρνασσού, Tulipa  
Orphanidea τής ’Αττικής καί ’Αρκαδίας, ταϋτα  πάντα  άνα- 
καλυφθέντα ύπό τοϋ αύτοϋ Όρφανίδου, ή δε C am panu la  
Orphanidea τοϋ Άθωνος άνακαλυφθεΐσα ύπό τοϋ A u e h e r -  
Eloy καί ή /ίο«;« O rphanidis νέον είδος ρόδου άνακαλυφθέν 
ύ π ’ έμοϋ έπί τοϋ Όλύυ.που τής Θεσσαλίας. Ύ πό  δε τοϋ

4 Boiss· Flor Or. III. σ. 967 ένθα ή άφιερωσις εχει ουτω «Claru Pro- 
tessori Orphanidcs At he n iensi dc Flora Graeca merit isimo dicat um.»



Sartori καί έμού άφιερώθη αύτώ  ή τής ’Αττικής Centauren  
O rphanidea.

Άφιερώθησαν δέ υπό διαφόρων εις τον Όρφανίδην καί 
άλλα οκτώ είδη φυτών, τα  όποϊα όμως κατόπιν άκριβέστε- 
ρον έξετασθέντα δεν άνεγνωρίσθησαν ώς ίδια είδη, άλλά κα- 
τετάχθησαν εις έ'τερα γνωστά ώς διαφοραί μόνον η απλώς ώς 
συνώνυμα.

Κ ατά την διδασκαλίαν του ό Όρφανίδης άπήντησεν ούκ 
ολίγα προσκόμματα, εν οίς τό έλαττον δεν ήτο βεβαίως έ 
σχηματισμός νεοελληνικής ονοματολογίας καί επιστημονικών 
όρων, έλλειπόντων καί δη εν τη καθ’ ημάς γλώσση τών φυσικών 
επιστημών. Προς τούτο ήναγκάσθη ν ’ αναδίφηση έπιστημονικώς 
τούς άρχαίους συγγραφείς. Τάς βάσεις της νέας ταύτης ονομα
τολογίας έθηκε κατά το διάστημα της τριακονταετούς διδα
σκαλίας του, έδημοσίευσε δ’ εν περιλήψει έν τοϊς περισπουδά- 
στοις αυτού Γ εω ποηχο ΐς , ών, καί περ βριθόντων ωφελίμων 
θεωρητικών τε καί πρακτικών γνώσεων, ή δημοσίευσις ελλεί
ψει τών μέσων διεκόπη άτυχώς λίαν προώρως. Έ κ  τών άλ- 
λων περί φυτολογίας δημοσιεύσεων τού Όρφανίδου μνηυ.ο- 
νεύομεν τάς έξης:

Περί της αυτοφυούς ελληνικής βλαστήσεως. Έ ν  τώ  πρυ- 
τανικώ λόγω Θ. Γ. Όρφανίδου. Ά θηνησι, 1868 .

Deux discours sur quelques plantes de la Flore 
Grecque, prononcés au Congrès international de Bo
tanique et ¿ ’Horticulture de S 1. Petersbourg. 1870 .

Έκθεσις προς την πρυτανείαν τού Έ θ ν . Πανεπιστημίου 
άφορώσα την παρά τού κ. ’Ροδοκανάκη άγορασθεϊσαν καί 
δωρηθεϊσαν τώ  Έ θνικώ Πανεπιστημίω βοτανικήν συλλογήν,
1874.

Sur les caractères spécifiques du genre Colchicum 
et sur quelques espèces nouvellement découvertes 
en Grèce. Florence 1876.

Ε πειδή  ενταύθα περιορνζομεθα μόνον εις τά  βοτανικά έργα 
τού Όρφανίδου δεν αρμόζει νά ποιήσωμεν λόγον τών άλλων 
πολλών καλλιλογικών έργων τού άνδρός.

Ό  Όρφανίδης μετέσχεν ένεργώς οΰ μόνον εις τάς έγχωρίους 
τών ’Ο λυμπίων, άλλά καί εις τάς παγκοσμίους εκθέσεις, εις 
άς παρίστατο καί ώς εκθέτης καί ώς αντιπρόσωπος τής Ε λ 
λάδος επί τούτω άποστελλόμενος, ήτοι τάς τής Βιέννης 
(18 73 ), τών Παρισίων (18 78 ), ΙΙετρουπόλεως (1 8 6 9 ), Φλω
ρεντίας (1 8 7 4 ), Κολωνίας (1875 ). Μετά τών εν Πετρουπόλει 
καί Φλωρεντία εκθέσεων συνεδέοντο καί επιστημονικά βοτα
νικά συνέδρια, καθ’ ά ό Όρφανίδης εΐλκυσε το διαφέρον τών 
βοτανικών διά τών περί τής ελληνικής χλωρίδας άγορεύσεών 
του. Έξελέγετο δέ πάντοτε ελλανοδίκης (membre de jury) 
διακρινόμενος επί δράστηριότητι. Ως εκθέτης διέπρεψεν έν 
Πετρουπόλει, Βιέννη καί Φλωρεντία διά τής ώραίας συλλο
γής εξαίσιων καρπών τών διαφόρων ςίδών τών έν Έ λλάδ ι 
καλλιεργούμενων εσπεριδοειδών (λεμονοπορτοκαλλίων), ών οι 
πλεϊστοι ήσαν προϊόντα τού ιδιοσυντήρητου έν Ά θήναις κή
που του. Ά λ λ ά τό  μόνιμ.ον αυτού πάντοτε έκθεμ.α ήτο ή πλού
σια συλλογή ξύλων τών δένδρων καί θάμνων τής ελληνικής 
χλωρίδας εις δείγματα 150 — 160 ειδών κατά  πρωτότυπον 
καί λίαν κατάλληλον υπό τού ίδιου έπινοηθέντα τρόπον έξειρ- 
γασμένα καί έστιλβωμένα. Η καινοφανής αύτη συλλογή, 
διά μόχθων πολλών καταρτισθεΐσα, έθαυμάσθη καί έκάστοτε 
έβραβεύετο μετά τών άλλων αυτού έκθεμάτων.

2 7 9

’Αξιομνημόνευτος είναι καί ή ιδία βοτανική συλλ.ογή άπε- 
ξηραμένων φυτών (Ηβι'Ι)ίβτ) τού Όρφανίδου, όστις σπουδά- 
ζων έτι έν ΓΙαρισίοις κατέγινε προς σχηματισμόν αυτής μετά 
πολλής έπιμελείας άποςηράνας πάντα τά  έν τώ  αυτόθι βοτα- 
ν ικ ω κή π ω κ α ί έν τοις θερμοστέγοις αυτού άνθίζοντα φυτά καί 
όσα κατά  τάς πέριξ έκδρομάς συνέλεξε. Συγχρόνως έφρόν— 
τισε ποός άπόκτησιν φυτών τής Νέας ’Ολλανδίας καί άλλων 
χωρών, δ ι’ ών έπανελθών ένταύθα έπλούτισε τήν εαυτού συλ
λογήν. Άποστέλλων ελληνικά φυτά έλάμβανεν εί: ά νταλλα - . 
γήν τοιαΰτα έξ άλλων χωρών, προς τούτο δ ’ είχεν αναπτύ
ξει πολλάς σχέσεις μετά τών απανταχού επιστημόνων, ιδίως
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της ’Αμερικής, του Ακρωτηρίου της Καλής Έ λπίδος, τής 
Αυστραλίας κ λπ ., καταστήσας διά του χρόνου σπανίαν έπί 
πλούτω Φυτοθήκην1, ήν ό έν Όδησσω μεγαλόδωρος Θεόδω
ρος Ροδοκανάκης έκτιμών την άξίαν αυτής ήγόρασεν ϋπό 
τον όρον νά κατατεθή έν τώ  μόλις ίδρυθέντι βοτανικώ μου
σείου του ελληνικού πανεπιστημίου, όπερ έσχεν ίδιαν αυτοτελή 
ΰπαρξιν άπο του 1872 , ότε κατά  πρότασιν του Ό ρφανί- 
δου έχωρίσθη άπο του φυσιογραφικοϋ μουσείου. ΙΙρώτος 
πυρήν αϋτοϋ έχρησίμευσεν ελάχ ιστη  τις συλλογή έν μικρω 
έρμαρίω σχηματισθεισα καί φυλαχθεϊσα έπ ιμελεία  των με
λών τής άςιοτίυ.ου κα ι ώφελιμωτάτης άλ.λοτε έν Ά θήνα ις 
εταιρ ίας τής Φυσικής ’Ιστορίας, ής πρώτα μέλη ϋπήρςαν οί 
κκ. Δομνάνδος, 1. Βοϋρος, Μαυροκορδάτος, Λ ευκίας, 'Ρ α ΐ- 
ζερ, Λινδερμάιερ, Αάνδερερ, Σποοϋνερ. —αρτόρης, Φίνλεϋ 
κα ί πλεϊστο ι άλλοι "Ελληνες κα ί άλλοδαπο ί επιστήμονες. 
Μ ετά τήν υπό του Όρφανίδου ϊδρυσιν του ιδίως βοτανι
κού μουσείου, τοϋτο ηΰςησε τή  φροντίδι των διευθυντών μέ
χρι του 1883 τοσοϋτον, άστε κα τά  τήν εποχήν αυτήν πε- 
ριεϊχεν 7 9 ,5 8 5  δ ε ίγμ ατα  φυτών, έν 20 μεγάλοις έρμαρίοις 
μετά 160 κ ιβω τίω ν, καρπολογικήν συλλογήν έξ 618  άριθ- 
μών συνισταμένην, τήν ύπο τοϋ Όρφανίδου συστηθεΐσαν συλ- 
λογήν τών ελληνικών ςύλων, μικράν βιβλιοθήκην κα ί δ ιά 
φορα ά λλα  αντικείμενα.

Ή  ύπο του Ροδοκανακη δωοηθεισα συλλογή του Όρ- 
φανίδου, αποτελούσα μέγιστον μέρος του βοτανικού μου
σείου σύγκειτα ι έκ 4 6 ,8 3 5  δ ε ιγμ ά τω ν2 πληρούσα ολό
κληρον αίθουσαν έν τω  παραρτήματι του Π ανεπιστημίου. 
Ά τυχ ώ ς  όμως κατά  τήν μακράν ασθένειαν του Όρφανίδου 
παρημελήθη αυτη  κα ί κατεστοάφη σχεδόν.

* Τά συστατικά τής συλλογή; ταύτης άναφέρονται λεπτομερώς έν τοΓς 
Προλεγομένοις τοϋ Catalogue s js te u ia tic u s  lle rb arii Th. t í. Ürpliani- 
dis ύπο Th. de H eldreich, fase. 1. F lorentiae 1877

5 Έ ν τώ ποσώ τοΰτω συμπεριλαμβάνονται και τα τώ 138 4 ύπο Στ. 
Κρίνου και έμοΰ παραδοβέντα Μονοκοτυλ γδονα και Άκοτυ/.ήδονα τής 
συλλογή; του Όρφανίδου.

Είπομεν ήδη ότι μετά τοϋ αϋτοϋ έρωτος ένέκυπτεν ό 
Ό ρφανίδης εις τε τό θεωρητικόν κα ί τό πρακτικόν μέρος 
τής έπ ιστήμης, δη λ . εις τήν κηπουρικήν κα ί τήν γεωπο
νίαν. Μετά στοργής άπειρου έκαλλιέργει τόν ’ίδιον έν τή  
οικία αϋτοϋ κήπον, ού έπεμελειτο κα ί άσθενής έτ ι ών μέ- 
χρις έσχατων, πλε ϊσ τα  ςένα φυτά  συντηρών έν ύπαίθρω 
κα ί έν μικρόες ύαλοστέγοις, ιδ ίως δέ συλλ.ογήν τώ ν ώραιο- 
τέρων ειδών τώ ν ρόδων κα ί τών πολυαρίθμων ειδών κα ί 
διαφορών τών έν Έ λλά δ ι εσπεριδοειδών, άποτελούντων 
ίδιον αϋτοϋ με λ έτη μα, πρός δέ καί συλλογήν βολβωδών 
φυτών τών πλείστω ν εγχωρίων.

'Ο Όρφανίδης έπιθυμών νά φανή χρήσιμο; τή πατρίδι 
διά τής Ιγκλιματίσεως προσοδοφόρων φυτών έποίησεν ικανά 
πειράματα έπί τοϋ εγχωρίου σχοίνου, όπως καταστήσν) αυ
τόν παραγωγόν μ,αστίχης όμ.οίας τή τής Χιου. ώς καί διά τήν 
καλλιέργειαν τής Βοιχμηοίας τής χιονώδους1 καί τοϋ Κρό
κου, περί ών διά μακρών έποαγματεύθη έν τοϊς Γεωπονυτοϊς.

Έ άν δε αί ατρυτοι προσπάθειαι αϋται τοϋ Όρφανίδου δέν 
έτελεσφόρησαν τοϋτο άποοοτέον εις τήν παντελή έτι έλλειψιν 
τής άοωγής τών άρμοδίων, μ.ηδεμίαν ποτε μετελθόντων ήθι- 
κην ή υλικήν ύποστήοιζιν τών τοιοϋτων έπιχειρήσεων. Ά λ λ ’ 
οϋχ ήτγτον ό Όρφανίδης έδωκε τήν πρώτην ώθησιν. καί έρ- 
ριψε τά  σπερμ.ατα, άτινα  έν τώ  υ.έλλοντι δύνανται νά καρπο- 
φορήσωσι.

Κατά τα  τελευταία  ποό τής άσθενείας του έτη κατέγεινεν 
ο Όρφανίδης δραστηοίως, ώ : πάντοτε, εις τήν ελληνικήν κμ- 
πελογραφίαν. Μετά πολλούς κόπους, ϋποσκάψαντας τήν υγείαν 
αϋτοϋ, συνελέζεν έζ όλων τών μερών τής 'Ελλάδος τά  διά
φορα είδη σταφυλών καί τάς κατά τόπους ονομασίας αυτών, 
άπερ σπουδάζουν κατά τά έπιστημ.ονικά χαρακτηριστικά κα
τέταξε καί πεοιέγοαύε λεπτου.εεώς. ’Εβεβαίωσεν, οτι έν μόνη

1 Boehiueria nivea Hook.. Ramie τών Γάλλων, σπουδαϊον κλωστικόν 
φυτόν, όπερ καλλιεργείται ήδη μετ’ επιτυχίας εν τώ κτήματι του κ. Ζάππα 
«Μεγάλων Καλυβιών» τής Θεσσαλία; υπό του γεωπόνου Ο. W i n k l e r .

aSi
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τά, ’ Α ττική καλλιεργούνται 111 διαφοραί τταφυλών καί έν 
όλη τ?, Έ λλάδι υπέρ τάς 480 .

Περαίνων ενταύθα την σύντομον ταΰτην σκιαγραφίαν του 
Όρφανίοου ώς βοτανικού έπ ιτραπήτω ¡/.οι νά προσθέσω την 
ευχήν, οπως το χειρόγραφον τής ελληνικής Άυ,πελογραφίας 
το σχεδόν ετοιυ.ον προς τύπωσιν ¡/.η άπολεσΟή διά την επι
στήμην καί διά τον τόπον, ά λλ ’ όπως ή οικογένεια του μα
καρίτου εΰρη τήν άπαιτουμε'νην των αρμοδίων αρωγήν πρός 
ταχεϊαν δημοσίευσιν αύτοϋ.

ΥΑ ΣΤΟ Υ Λ Μ Σ Α Α ΓΚ Λ Η Σ

'Έν προς εν αντιπαρήλθον άπό του μέσου ημών τά σεβάσμια λείψανα 
του ιερού άγώνος. Ή  επίλεκτος φάλαγξ των ?ιασωθέν;ων αγωνιστών, οίτι- 
νες μέχρις εσχάτων Ιξεπροσώπουν την ζώσαν ιστορίαν της ελληνικής έπα- 
ναστάσεως, συνέχοντες ώς είπεΓν την ένδοξον εκείνην εποχήν προς τήν σύγ
χρονον αδρανή και βάθυμον, σχεδόν ήρημώθη και έξέλιπεν. Ό  οέ θάνατος 
αυτών ανοίγει μέγα κενδν μεταξύ ημών καί εκείνων, διότι τήν χρονικήν 
άπόστασιν μεγεθύνει καί καθιστησι μάλλον έπαισθητήν τούτο, οτι μετά τών 
προςώπων συνεκλείπουσι βαθμηδόν καί αί ένδοξοι πράξεις, ό πρός έθνικά 
μεγαλουργήματα οίσ:ρήλατος ενθουσιασμός, ή υπέρ πατρίδος αυτοθυσία 
καί ή πρός τό εθνικόν ιδανικόν αδιάσειστος πίστις τής έξοχου εκείνης γενεάς.

ΆνδρεΓον καί ευκλεές τέκνον ττς ενδόξου εκείνης εποχής, γαλουχηθέν
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ύπό τα άσματα τής άρματωλικής έποποιΐας καί αίσθανθέν τήν ζωήν εν μέ
σω τών φ>ογών καί τών παιάνων τού πολέμου, υπήρξε καί δ άρτι μετα- 
στάς Ναστούλης Δαγκλής, έκ τού ηρωικού καί έθνομάρτυρος Σουλίου, γεν
νηθείς τώ 1800. Ό  πατήρ αυτού Γκόγκας Δαγκλής ύπήρξεν έκ τών πρώ
των οπλαρχηγών τού Σουλίου. μετά τήν καταστροφήν τού οποίου τώ 1803 
περιεσώθη καταφυγών έν αρχή εις τήν Επτάνησον πανοικεί, καταταχθείς 
δ* είτα εις τάς τάξεις τού ρωσσικού στρατού ώς έκατόνταρχος έπεσε μβχό- 
μενος έν Τενέδω τώ 1808.

Είκοσαέτης ήν ό Ναστούλης Δαγκλής 0τε ό Σουλτάνο; είχε κηρύξει 
αντάρτην τον περιώνυμον Άλή-Πασαν τών Ίωαννίνων, αποστείλας κατ' 
αυτού,κ)εισθέντος εντός τού φρουρίου, πολυάριθμον τακτικόν στρατόν. Οί 
έν Κέρκυρα τότε εφησυχάζοντες Σουλιώται εσπευσαν επί τή ευκαιρία ταύτγ; 
ακράτητοι εις τάς πεδιάδας τών Ίωαννίνων διψώντες εκδίκησιν κατά τού 
αίμοχαρούς καί αδιαλλάκτου έχθρού τής ιδίας αυτών πατρίδος, καί επο- 
λιόρκησαν στενώ; τον Ά λήν. Ά λλα  συγχρόνως άφίκετο ή μυστική ε?δησις 
εις τους πολιορκητάς δτι ή ανταρσία τού τυράννου, παρασκευασθεΓσα υπό 
τών μεμυημένων τά τής έπαναστάσεως, απέβλεπεν εις τήν λίαν προςεχή 
εναρξιν αυτής πρός άποτίναξιν τού τουρκικού ζυγού. Οί Σουλιώται πολιορ- 
κηταί, οπως μή ματαιωθή τό μέγα σχέδιον τής έλληνικής επαναστασεως, 
ήναγκάσθησαν νά συμπράξωσι μετά τού πολιορκουμένου Ά λ ή } πέμψαντες 
πρός αυτόν τόν Μάρκο/ Μπότσαρην, Γνα διαπραγματευθή τους δρους τής 
προτεινομένης συμμαχίας. Ό  Ά λής άποδεξάμενος τή*/ πρότασιν έζήτησε 
πέντε όμηρους έκ τών διασημοτέρων τού Σουλίου οίκων επ' ανταλλαγή τού 
ίδίου αυτού έγγόνου Χουσέν-Πασά, οΓτινες καί εδόθησαν αυτώ. Οί όμηροι 
ήσαν οί Κώστας Τσαβέλλας, Κίτσος Δράκο:, Γεώρ Ζέρ&ας, Κώστας Μπό- 
τσαρης καί ό Ναστούλης Δαγκλής. παραμείναντες εντός τού φρουρίου μέ
χρι τής πτώσεως αυτού, καί τού θανάτου τού Ά λή , ¿πότε νικητής ό Χουρ- 
σήτ-Πασάς, συλλαβών τους πέντε αιχμαλώτους, προέτεινεν αύτοΓς οπως 
γράψωσι τοΓς Σουλιώταις καί παροτρύνωσιν αυτους νά παραδοθώσι καί 
προσκυνήσ οσιν υποσχόμενος άμοιβάς καί προνόμια καί γαιών παραχώρησιν. 
Άπορριφθεία,ης ομως, ώς εικός, τής ποοτάσεως υπό τών υπερήφανων Σου
λιωτών, ό Χουρσήτ-Πασάς, κλείσας τόν Ναστούλην μετά τών λοιπών άλυσ- 
σιδέτους εις τάς φυλακάς τών *ϊωαννίνων, έκίνησε μεθ* όλου τού στρατού 
κατ’ αυτών. Πεσόντος δε τού Μεσολογγίου ηλευθερώθησαν οι πέντε δέσμιοι 
δι* ανταλλαγής έπισήμων οθωμανών μπέϊδων, καί καταλιπόντες τάς οικο
γένειας ούτών εις την Επτάνησον εσπευσαν εις τό ηρωικόν Μεσο)όνγιον, 
έν οίς καί ό Ναστούλης, διατ-ζλέσας ώ ; οπλαρχηγός υπό τόν /όρδον Βύ
ρωνα. ’Έκτοτε ό Δαγκλής καθ' δ).ον τόν ιερόν αγώνα παρευρέθη καί διε—



-χρίθη επ'- ανδρεία καί συνέσει εις τάς μάχας τής νΑμπλ'.ανη;, του I] P09V 
του Ήλιου εις τα Σάλωνα, τή; ΝτομπραΙνης ύπό τον Καραϊσκάκην, του 
Διστόμου, εις Δραγαμέτσο ύπό τον στρατηγόν Τζούρτζ, τής Ραχώβης, του 
Καρπενησιού, είς τάς μάχας και την πολιορκίαν του Ανατολικού, ε ί; την 
μάχην καί κυρίευσιν τής Βονίτσης, καί είς την αλωσιν του Μακρυνόρους 
καί Κραβασαρά. Έ π ί τούτοι: εσχε παρά τού διοικητού Τρ πόλεως Πετρό- 
μπεη τό στέμμα τού ύποχιλιάρχου τφ 1833 καί τό τού χιλίαρχου τω 1824, 
καί ή προςωρίνή Κυβέρυησις τού 1825 προήγαγεν αυτόν είς τό αξίωμα 
αντιστράτηγου. Τω δε 1826 εστάλη ύπό των συμπολιτών αυτού πληρεξού
σιος ε-’ς τήν έν Τρο.ζήνι συνέλευσιν. ΈπΙ "Οθωνο; έλαβε μετά τού αριστείου 
τού άγωνος καί τον βαθμόν τού συνταγματάρχου τής ενεργού φάλαγγος 
διορ:σθείς τω 1858 καί νομοεπιθεωρητής, προαχθείς είτα είς ύποστράτηγον 
καί τιμηθείς διά τού παρασήμου των άνωτέρων Ταξιαρχών.

Ή  άπλή μόνον αναγραφή των ύπέρ τού έθνους θυσιών τού αειμνήστου 
Νασταύλη Λαγκλή άρ/.εΓ οπως άπαθανατίση τό ό'νομα αυτού έν τή νεωτέρα 
ιστορία τή; Ελλάδας.

Π Α ΙΑ Σ  Κ Ε Χ ΑΓ ΙΑΣ

Ευγνωμων ή ιστορία θέλει ποτε αναγράψει έν τή έπιτίμω αυτής πινακο
θήκη το όνομα τού Ή λία Κεχαγιά. 5Ά ν ίδιαίτεραι άφιερώθησαν σελίδες 
διά τους προμάχους τής ελληνικής ανεξαρτησίας, τούς αντί τού ίδίου αίμα
τος έξαγοράσαντας καί κληροδοτήσαντας ήμΓν πατρίδά έλευθέραν, ί'σος οφεί
λεται σεοασμός καί εθνική ευγνωμοσύνη καί προς οσους. παραλαοόντες 
αίμόβρεκτον έτι καί πυρίκαυστον τήν μικράν ταυτήν γωνίαν τής ελληνικής 
γής, έμόχθησαν δΓ όλου αύτών τού βίου όπως περισυναγάγωσι τά άμορφα 
συντρίμματα τής καταστροφής, άναπλάττοντες καί όργανίζοντε: αυτά είς 
πολιτικόν καί κοινωνικόν σύνολον, άξιον τής προςοχής καί του ενδιαφέ
ροντος τής συγχρόνου πεπολιτισμένης Ευρώπης. 51 Αν δέ ή συγκοινωνία ήνε 
τό πρώτιστον οργαναν τού πολιτισμού καί των αναμορφώσεων, ας κατερ
γάζεται τό επιστημονικόν καί βιομηχανικόν πνεύμα τού αίώνος έπί τε τού 
φυσικού καί ηθικού κόσμου, τότε άναντιρρήτως ό Ή λίας Κεχαγιάς, ό έκ- 
προςωπήσας απ’ άρχής μέχρις εσχάτων τήν πρώτην έν Έλλάδι άταοπλοι- 
Χήν έπιχείρησιν καί άναπτύξας τήν κατά θάλασσαν συγκοινωνίαν επ: τρια-
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κονταετίαν ολην, προςήνεγκε τήν πολυτιμοτέραν όντως υπηρεσίαν είς τό 
ήμέτερον έθνος, αξίαν τής εύγνώμονος μνήμης τών εφεξής γενεών.

Ό  Ή λίας Κεχαγιάς ανήκει είς έγκριτον έξ Άμφίσσης οίκον. Ό  πατήρ 
αυτού Ευστάθιος μετέσχε τού άγωνος, είς πολλά: μάχας παρευρεθείς καί 
μετά παραδειγματικής ανδρείας προκινδυνεύσας. "Οταν ή ύπό τον Όδυσ- 
σέαν Άνδρουτσον ευάριθμος δράξ τών ηρώων τής Γραβιάς ήμύνετο άπό τού 
πλινθόκτιστου εκείνου προπυργίου κατά τών έπανειλημμένων καί λυσσωδών 
έπιθέσεων τών Μεχμέτ καί Βρυώνη, αγόντων περί τούς όκτακιςχιλίους, ό 
Ευστάθιος Κεχαγιάς ο>ν τότε ύπό τον Πανουργίαν, πειρωμενον μετά τού 
Δυοβουνιώτου τήν ένίσχυσιν τών πολιορκουμένων, ριφθείς έν μέσω πυκνού 
εχθρικού πυρός έτόλμησε νά προσέγγισή τον έξωτερικόν τοίχον τού χανιού 
καί νά ρίψγ-j εντός τού περιβόλου τροφάς καί έφόδια, δΓ ών οί απαράμιλλοι. 
έκεΓνοι μαχηταί ήδυνήθησαν νά παρατείνωσι μέχρι βαθείας νυκτός τήν 
άμυναν καί ν’ άγάγωσι περιφανή νίκην, δοξάσασαν τό πρώτον τά ελληνικά 
όπλα καί άναπτερώσασαν τό έπαναστατικον φρόνημα τού έθνους.

Κατά τήν άξιοσημείωτον μάχην τή : Γραβιάς ό Ή λίας Κεχαγιάς είχεν 
ακολουθήσει τον πατέρα αύτού, μεΓραξ τότε έκκαιδεκαέτης περίπου, διά
πυρος έκ τού αγίου ύπέρ πατρίδας ένθουσιασμού, δςτις είχεν ηλεκτρίσει 
πάσαν πανταχού γής ελληνικήν καροίαν. Ά λλ ’ αί ταλαιπωρίαι, αί κα- 
κοπάθειαι καί παντοΓαι στερήσεις, άς ύφίσταντο οί "Ελληνες μαχηταί, 
άπέβαινον δυςανάλογοι προς τήν ευπαθή καί τρυφεράν ηλικίαν του νεα- 
νίου. Διό ό πατήρ, παροτρυνόμενος καί ύπ ’ αυτού τού Όδυσσέως, έγνω 
νά άποστείλγ, τον Ή λίαν προς έκπαίδευσιν είς Τεργέστην, καί περ άρνου- 
μενον νά κατάλίπτ) τό πάτριον έδαφος καί τά : άπό τών πολέμων δάφνας, 
άς ώνειροπόλει ό μικρό: φιλόδοξος.

Μετά δεκαετή περίπου διατριβήν έν Τεργεστν;. καθ’ ήν διαμορφωθείς τή 
πρώτν) έγκυκλίω παιδεύσει καί εγκρατής ξένων γλωσσών γενόαενο: ήσκη- 
σεν έν τή εμπορία τό παρατηρητικόν αύτού πνεύμα καί την ακατάβλητον 
ενεργητικότητα τού χαρακτήρος, έπεδήμησεν άμα τω πέρατι του αγώνος 
είς Ελλάδα, άποκομίζων ικανά υλικά καί ήθικά έφόδια, άπερ έμελλε πολ
λαπλασιάζω·/ βαθμηδόν δΓ αδιάλειπτου εργασίας, νά χρησιμοποίησή βρα- 
δύτερον έπ ’ άγαθω τής κοινωνίας καί τού έθνους. Κέντρον τών εργασιών 
αύτού καί τόπον έγκατα στάσεως προείλετο τήν Σύρον, ήτις έ'νεκεν τή; 
γεωγραφικής θέσεω; καί τών έν αυτή συρρεόντων παραγωγικών στοιχείων, *ί 
ήρξατο άποβαίνουσα εστία εμπορικής καί ναυτικής κινήσεως. Ευθύς εν 
άρ/ή τού σταδίου αύτού ό Ή λίας Κεχαγιάς κατέκτησε θέσιν αδιαφιλονεί- 
κητον έν τή συνειοήσει τών συμπολιτών αύτου. ΤΙ ευθυτης περί τας συν- 
αλλαγάς, ή προςήνεια τού ήθους, ή εξαίρετος κοινωνική μόρφωσις καί ή
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χαρακτηρίζουσα πάσαν αυτού άπόφασιν και πράξιν βαθεια κρίσις, έφείλ- 
κυσαν την ύπόληψιν και την αγάπην της κοινωνίας Σύρου, ήτις έν τώ 
προςωπω έκτοτε τού Ή λία  Κεχαγιά ανεύρισκε πολύτιμον άμα σύμβουλον 
και προστάτην. Ό  Ή λίας Κεχαγιάς συγκατελέγετο εις την ευάριθμον άτυ- 
χώς τότε πεφωτισμένην της ελληνικής κοινωνίας μερίδα, ήτις ηξίου δτι 
προς παγίωσιν τής κτηθείσης ελευθερίας και πραγματικήν άναβίωσιν τού 
έθνους, ηθικήν τε και πνευματικήν, άπητείτο ταχίστη και έντονος καλλιέρ
γεια των πλουτολογικών πόρων τής χώρας. Και έθεώρει μέν ώε ημιτελές 
'ό  έργον τής διακοπείσης επαναστάσεως, άφ’ ής ήρχετο πρόςκαιρος άνα- 
κωχή, καθ’ ην ή Ελλάς ώφείλε ν’ άνακτήση τάς έξαντληθείσας δυνάμεις, 
προς εξακολούθησιν τού μεγάλου αύτής εθνικού έργου έν τή Χερσονήσω τού 
Αίμου. ’Αλλά προς τούτο έφρόνει οτι ό λαός ώφειλε νά λάβη άνά χειρας 
την άξίνην και τό -άροτρον, καλλιεργών τον γεωλογικόν πλούτον τού εδά
φους και εις παραγωγικά επιδιδόμενος έργα. Έ κ τοιούτων εύρυτέρων 
βλέψεων όρμώμε^ος ό Ή λίας Κεχαγιάς, ύπήρξεν ανέκαθεν ένθερμος προ
στάτης τής ναυτιλίας, ής την έν τή Μεσογείω έπικράτησιν έθεώρει συνδε- 
δεμένην άναποσπάσαως πρός τε τα εξωτερικά και εσωτερικά τής Ελλάδος 
πράγματα. Τό οξυδερκές αυτού πνεύμα κατενόει ότι αν τό ελληνικόν ναυτι
κόν έξησφάλισε τάς δάφνας και την αίσίαν έκβασιν τού πολέμου, ήδύνατο έπί- 
σης νά έξασφαλίση και τά άγαθά τής ειρήνης, ών προ παντός δέονται οί 
εις μακροχρονίους και καταστρεπτικούς αγώνας έξαντλούμενοι λαοί. Διά 
τής ένισχύσεως όέ τού ελληνικού ναυτικού προςεδόκα την έξωθεν είςροήν 
και χρήματος και στοιχείων εκπολιτιστικών εις την χώραν. Διά τούτο ό 
Ή λίας Κεχαγιάς, καί περ δυνάμενος και παροτρυνόμενος νά αναμιχ.θή 
ευρυτερον εις τά πράγματα τής πολιτείας, άπεποιήθη έν τούτοις παν δη
μόσιον αξίωμα, φιλοδοξών νά παράσχη πρακτικωτέρας και ύλικωτέρας 
υπηρεσίας εις τή·ι χωράν.

Την άνάγκην τής διά τού ατμού προικοδοτήσεως τής ελληνικής ναυτι
λίας, ύψίστης ύπς πάσαν έποψιν ωφελείας, κατενόει και ό περίβλεπτος 
πολιτικός άνήρ Α. Μαυροκοροάτος, συνεχώς παροτρυνων τον αείμνηστον 
ιδρυτήν τής Έθν. Τραπέζης Γεώργιον Σταύρου, άνδρα ρέκτην και πολυ- 
μήχανον, πρός απόπειραν τοιαύτης τινός έπιχειρήσεως. Άλλ* επειδή τά 
εταιρικά κεφάλαια και σπάνια καί δύςπιστα ήσαν κατά τούς χρόνους 
εκείνους, ό Μαυροκορδάτος ώς πρόεδρος τής Κυοερνήσεως προέοη εις την 
αγοράν τών πρώτων ατμοπλοίων "Τάρας, ΠανεΛΑητ ί ον  καί Βα σ ι Α ί σ σ η ς  
τ η ς  *ΕΑΑάόος, άπερ έχρησίμευσαν ό πυρήν τής μετέπειτα δημιουργηθεί· 
σης καί προαχθείσης άτμοπλοίας. Έ ν τουτοις ή Κυβέρνητις, παραδούσα εις 
κοινήν χρήσιν τά τρία ατμήλατα σκάφη, ύπέστη, ώς είκός, ίκανήν ζημίαν,

διότι τοιαύται επιχειρήσεις έδέοντο έλευθέρας ιδιωτικής ένεργείας. Διό 6 
Μαυροκορδάτος άπετάθη έκ νέου εις τον Γ. Σταύρου δπως προβή εις σύστα- 
σιν τής άτμοπλοΓκής εταιρίας. Ούτος δέ δΓ έγκυκλίου πρός τούς έν τή αλ
λοδαπή βαθύπλουτους "Ελληνας, παρ’ ών άπήλαυε μεγίστης ύπολήψεως, 
ήδυνήθη νά συγκεντρώσω} τά πρώτα μετοχικά κεφάλαια καί συνέταξε το 
καταστατικόν τής ίδρυθείσης εταιρίας, ής τήν διεύθυνσιν ευθυς έξ αρχής 
έσπευσε νά έμπιστευθή εις μόνον τον Ή λίαν Κεχαγιάν, διαγιγνώσκων τήν 
σπανίαν αυτού διαχειριστικήν καί διοικητικήν ίκανότητα, άναγνωρίζων δέ 
καί τάς υπέρ τής ναυτιλίας επιμόνους προςπαθείας τού άνδρός.

’Αληθώς δέ ή οξυδέρκεια τού Γ. Σταύρου δέν έψεύσθη περί τήν διάγνωσιν 
καί έκτίμησιν τού Ή λία  Κεχαγιά, δςτις κοινή ομολογία ύπήρξεν ό πραγ
ματικός θεμελιωτής, ου μήν ά>λά καί ό σωττρ τής ατμοπλοϊκής έταιρίας, 
ήν καί διωργάνωσε θαυμασίως, άποσοβήσας πλείστας αντιδράσεις καί δυςυ- 
πέρβλητα κωλύματα, περιφρουρήσας δ’ αυτήν διά συνετών διοικητικών μέ
τρων καί ασφαλών συμβάσεων καί δυνηθείς νά παγιώοη άπαρασάλευτον τήν 
έδραν αύτής έν Σύρω, ήτις έκτοτε οφείλει εις τούτο τήν εμπορικήν καί 
ναυτικήν αύτής ύπαρξιν, γενομένη ή επίζηλο; τών Κυκλάδων μητρόπολις. 
ΆρκεΓ νά άναλογισθή τις δτι ό Ή λίας Κεχαγιάς παρέλαβε κατ* άρχάς 
έργον άβέβαιον καί άνυπολογίστως δυςχερές, έτοιμον νά ναυαγήση προ τό
σων άναποφεύκτων εναντιώσεων, κατώρθωσε δέ νά κραταιώση καί πλουτίση 
αυτό διά δεκαεξ μεγάλων άτμοπλοίων, άντιπροςωπευόντων σήμερον περί 
τά 15,000,000 δρ. ’Αλλά πρός επιτυχίαν τού θαύματος τούτου άπητεΓτο ή 
σπανία νοημοσύνη, ή αναλυτική παρατηρητικότης καί ή αδιαμφισβήτητο,; 
άκεραιότη; τού Ή λία Κεχαγιά, δςτις επί τοσούτον συνεχώνευσε τήν ιδίαν 
προςωπικότητα καί τό ονομα πρός τήν έταιρίαν, ώςτε ήν αυτόχρημα ό νούς 
καί ή ψυχή αύτής επί τριακονταετίαν δλην. Έμπεφορημένος δέ αγνού πα
τριωτικού αισθήματος ό Κεχαγιάς καί έκ γενικωτέρων ιδεών άναχωρών δέν 
ύπελάμβανεν ώς σκοπόν τής έταιρίας τήν άπλήν κερδοσκοπίαν μόνον, άλλά 
συνεταύτιζε τήν τύχην καί τήν πρόοδον αυτής πρός τήν πρόοδον τού έθνους. 
Ούτως εισί γνωσταί αί πολύτιμοι ύπηρεσίαι, άς πολλάκις προςήνεγκεν είς 
τό δημόσιον ό αείμνηστος Κεχαγιάς, ιδίως δέ κατά τήν κρητικήν έπανά- 
στασιν τού 1806, καθ' ήν εσχε τήν παράτολμον πρωτοβουλίαν νά ενισχύση 
αυτήν διά τών άτμοπλοΐων τής έταιρίας τόσφ άποτε) εοματικώς.

Ά λ λ ’ άν ό δημόσιο; βίος τού Ή λία Κεχαγιά τοσούτον επιφθόνους έχει  ̂
νά έπιδείξη σελίδας, ούχ ήττον καί ό ιδιωτικός δύνατα: νά τεθή υπό
δειγμα άρίστου οικογενειάρχου καί έξαιρέτου κοινωνικού ανθρώπου. Ή  
κοινωνία Σύρου, παρ* ή Ιβίωσε μετά πατριαρχική; έπιβλητικότητος, ηγά- 
πα καί Ισέβετο άπεριορίστως τον άνδρα, έκλαυσε δέ καί έπένθησεν
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ειλικρινώς τον θάνατον αυτού. Το;ούτ> δέ κύρος επεΓχεν έν τη συνειδήσει 
των συμπολιτών, ώςτε ή γνώμη αυτού ήν δόγμα όσάχις άνεφύοντο έσωτε- 
ρικαι εν τϊ) πόλει άνωμαλίαι Ή  παρουσία του άνδρό; ήρκει να συγχρ3τή 
την άπειλουμένην εστιν δτε δημοσίαν τάξιν. Έ π ι της εποχής των γνω
στών ΓΙαρκερικών, καθ’ ήν ένεκα τών έν τώ λιμένι Σύρου προςωρμισμένων 
ξένων πλοίων τα πνεύματα έκατέρωθεν ήσαν εξημμένα, ηδυνήθη νά αποσό
βηση επικειμένας βήξεις και συμφοράς, διευκολύνας ουτω την δυςχερή 
θέσιν τής Κυβερνήσεως, έφ* ω και έτιμήθη διά τού παρασήμου τού Σταυρού 
τού Σωτήρος, δν ιδία χε;ρ'ι προςήνεγκεν αυτώ ό βασιλεύς ’Όθων κατά 
την έν Σύρω μετάβασίν του. Τ0  βίος τού ΈΓ/ία Κεχαγιά συνοψίζεται εις 
τους τρεΓς τούτους ορούς: ε ρ γ α σ ί α , κ α θ ή κ ο ν ,  ά γ ά - η :  αγάπη προς τον 
οίκον, τούς συμπολίτας, το έθνος. Έ πι τοιούτων βάσεων ίδρυσε την γλυ- 
κυτέραν ευδαιμονίαν έν τώ κόσμω τούτω, ήν συνεπλήρωσε διά τού ευτυ
χούς γάμου του μετά τής συζύγου του Ζαχαρως έκ τού έν Τήνω ευγενού; 
οικου τών Νάζων, προς μητρός δέ εκ τή: περικλεούς γενεά; τού ήγεμόνος 
τής Ούγγρο-Βλαχίας Νικολάου Μαυρογένους, άμφοτέρων πολλάς θυσίας 
αίματος κα'ι χρήματος πρ^ςενεγκόντων υπέρ τού έθνους. Ούτω δέ βιώσας 
εν αδιαλείπτω αρετή και εργασία απεδήμησεν εις Κύριον τον Δεκέμβριον 
τού 1885, κληροδοτήσας τοΓς μέν άπογόνοις αύτού ονομα σεβαστόν, εί; 
την *Ατμο . τΛο ϊ χην  ' Ε τ α ι ρ ί α ν  δεκαπλάσια τά κεφάλαια αυτής, εις δέ 
την χώραν μίαν τών κοινωφελέστερων έπιχειρήσεων.
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ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Σ  ΙΙΑ ΡΛ ΣΧ Ο Σ

"Οταν άπδ τών οχθών τού ’Ίστρου μέχρι τού Ταινάρου ύπό τούς έκρα- 
γέντας κεραυνού; τής ελληνικής έπαναστάσεως ή ελευθερία πυριφλεγής κα'ι 
αίμόφυρτος κρατούσα την δάφνην τής δόξης κα'ι τού μαρτυρίου τον στέφα
νον, κα\ αίρουσα υψηλά προς τον ουρανόν τό θειον μέτωπον διήλαυνε τάς 
ελληνικά; χώρας, ό Γεώργιος Παράσχος, βρέφος έτι μόλις ίδόν τό φώ: τής 
ζωής, έλικνίζετο εις τά γόνατα πεφιλημένης μητρός και έβαυκαλίζετο και 
έγαλουχείτο έν Χίω ύπό τον κρότον και τούς παιάνας τού πολέμου παράτα 
άσματα τής άρματωλικής ποιή^εως κα'ι τους σπαρακτικού; στόνους τών προ 
τού βωμού τής πατρίδος σφαγιαζομένων θυμάτων. Ά λ λ ’ εάν δεν ύπήρξεν 
όμήλικος και συμπολεμιστής τού Βότσαρη και τού Όδυσσέω; Άνδρούτσου, 
εάν δεν ηδυνήθη νά περίκλειση εις τήν άβράν τότε χεΓρα τό λάβαρον τής

εθνεγερσίας, νά ριφθή έν μέσω τού εχθρικού πυρός κα ι ν ’ άναγράψη τό 
όνομα αύτού παρά τά εύκλεά ονόματα τών μεγάλων εκείνων εθνικών 
μορτύρων, ανήκει ούχ ήττον εις τήν αθάνατον γενεάν τού 1821, ής ύπό 
τήν μεγαλουργόν έπίδρασιν ήσθάνθη τήν ζωήν και ήνδρώθη κα ι ήκροά- 
σθη τούς μεγάλους πόθους κα ι εξύμνησε τούς ά'θλους κα ι ήνέωξε τήν ψ υ 
χήν αύτού κα ι τήν δ ιάνοιαν εις τά  μεγάλα εθνικά ιδεώδη, τά όποια 
ήλέκτριζον τήν ένδοξον έκείνην γενεάν. Διότι έν τή εύρεία αύτού καρδία 
ό Γεώργιος Παράσχος π·:ριέκ)εισε δλην τήν εποποιίαν τού εθνικού άγώ- 
νος, έν ταΓ; άναμνήσεσι τού οποίου έζη. ένεπνέετο κα'ι έμεγαλύνετο ή ποιη

τ ική  αύτού ψυχή.
Κατά τήν μυριόνεκρον σφαγήν τής Χ ίου, καθ’ ήν ή αιμοχαρής τουρκική 

μάχαιρα έσφαξεν έπι τών γονάτων αυτών τής τλήμονος μητρός δύο αυτής 
μικρά θυγάτρια , ό Γεώργιος, νήπιον τότε. μόλις -ίσώθη ώς έκ θαύματος ύπό 
τήν σκέπην τής γαλλικής ου μαίας, δΓ ής εσπευσεν εκ τού απέναντι κ ε ι
μένου μεγάρου του νά περιβάλη τό βρέφος μετά. τής μητρός ό φιλέλλην πρό
ξενο; τής Γ α/λίας. Ό  πατήρ τού Γεωργίου, οςτις, καταφυγώ ν εις τά. ορη 
τής έρημωθείσης Νιόβης τής Μεσογείου, έμ,άχετο εκδικούμενος τό αίμα τών 
αθώων σφαγίων, κατήλθεν νύκτα  τινά. ώςε'ι έξ έμπνεύσεως θείας κα'ι παραλα
βών τήν μητέρα μετά τού βρέφους ώδήγησεν εις Χ αύπλιον. ένθα καταλι- 
πών τήν προςφιλή παρακαταθήκην ύπό τάν οκέπην τού Α γ ίο υ  Γεωργίου, 
έοραμε κα'ι π ά λ ιν  εις τας φλόγας τού τ ο/έμου ύπό τ ι ς  σημαίας τού Κολο- 
κοτρώγη κα'ι τού Ν ικηταρα μαχόμενος μέχρι πέρατος τού άγώνος, έξ ού 
άπεκόμισε, γέρας έπίζηλον κα ι τιμαλφές, έν παράσημον κα ι πλε σ τα ; πλη- 
γάς έπΛ τού στήθους. Ο ύτω,ε'ι λοιπόν οί όλολυγμο'ι τής σφαζομένης Χίου 
έπληξαν τό ούς τού Γε'> ργίου. βρέφου. ετι όντος, δπερ μετά τού μητρικού γά 
λακτος έθήλασε ιό  κατά τής τυραννίας άσπονδος μΓσος κα'ι τον π ; ός τήν 
ελευθερίαν έρωτα, οί πρώτοι οέ παλμ.οι οί δονήσαντες τα πα ιδ ικά  του στήθη 
ήσαν οί παλμοί τού έθνους ολοκλήρου. Βραδύτερον ύπό τούς αοιδίμους δ ι
δασκάλους τού Γένους, τον Λεόντιον έν Ν αυπλίω  και τον Γεννάδιον εν ’Α 
θήνα ις, έπντίσθη τά πρώτα νάματα υγιούς πα ιδείας, διεαόριρωσε δέ τήν 
ώραίαν αύτού ψυχήν πρός τούς αναλλοίωτους νόμους τού αγαθού και τού 
ωραίου κα'ι ε'/αβεν άνά χεΓρας τήν λύραν οιστρνλατος δπως έξυμνήσ/) τους 
άθλους κα'ι τήν δόξαν τού άγώνος, ήτις αείποτε έπλήρου έμπνεύσεως και 
θάμβους τήν εύτιετή φαντασ ίαν τού Γεωργίου. Παρά τά. ύψηλα δθεν ανα 
στήματα τής ενδόξου γενεάς τού 1821, παρά τό πλευρνν τών υπερήφανων 
έκεί'.ων ηρώων, ούς εγγύτα τα  έγ ώρισε κα'ι ήγάπησε και έθαυμασεν, ηυ- 
ζήθη κα'ι ήνδρώθη ό Γεώργιος, έμπλεως ενθουσιασμού κα'ι αγάπης πρός τάς 
μ εγάλα ; ιδέας και τά μεγάλα έργα, ών ύπήρξεν ό μουσόληπτος Βάρδος
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Μετά την άποκατάστασιν του ελληνικού βασιλείου έφηβος ετι ό Παράσχο; 
ειχε προτάξει ευθαρσώς τα στήθη κατά τής βαυαρικής δυναστείας, ήν έθεώρει 
και ουτος άντίδρασιν κατά των υψηλών εθνικών πόθων, πικρά βαλών σατυ
ρικά βέ)η και διά φλογερών πατριωτικών άρθρων ύπεκκαίων τό εθνικόν 
αίσθημα κατά του άπολυτόφρονος συστήματο; τών Βαυαρών, ενεργόν λαόών 
μέρος κατά την έκ του ελληνικού εδάφους ε'ξωσιν αυτών.

Τά μάλιστα έπέδρασε τών φρονημάτων του Παράσχου ή ίδιάζουσα ύπό- 
ληκις και εμπιστοσύνη, δι’ ής περιέβαλλε τον νεαρόν μουσόληπτον ό έξοχος 
πολιτικός άνήρ Ίω άν. Κωλέττης, ό συλλαβών και πιστεύων εις την ιδέαν 
μιας μεγάλης Μ-.λλάοος προς έκπολίτισιν τών παρά τον Αίμον λαών, και ού 
διετέλεσεν ιδιαίτερο; γραμματεύς. Μετά τον θάνατον τού Κωλέττου προςελή- 
φθη ώς συντάκτης τών πρακτικών εις την υπηρεσίαν τού έλληνινού κοινο
βουλίου, έξ ής μετά τεσσαρακονταετή συνεχή και εύδόκιμον εργασίαν άπέ- 
σπασεν αυτόν εσχάτως ή μικρολόγος και μικρορραδιούργος πολιτική τής 
ημέρας. Ένεργώς μετέσχε τής έξώσεως τής βασιλείας τού ’Όθωνος, έξ 
ακραιφνούς, εί μή λελογισμένου, όρμώμενος αισθήματο:, δημοφιλεΓ; δ’έγένοντο 
οί πικροί κατ’ αυτής στίχοι άνά τά στόματα τού ελληνικού λαού, εί κα\ 
βραδύτερον έ'χυσε μετά τού αδελφού του Άχιλλέως, αδελφού την έμπνευσιν 
καί τά αισθήματα, άποδόντος δικαιοσύνην εις τον σκληρώς παραγνωρισθέντα 
μονάρχην, πικρά μεταμελείας δάκρυα. Περιπαθείς καί μελωδικούς τόνους άνέ- 
δωκεν ή λύρα τού Γεωργίου κατά την κρητικήν έπανάστασιν. άλλά καί δεν 
ύπήρξεν έθνική συμφορά καί εθνική περιπέτεια, ήτις δε διήλθε διά τών 
παλμών τού στήθους του καί δεν έδόνησε τήν καρδίαν του άμα καί τήν λύ
ραν εις εκφρασιν χαρας ή πατριωτικού άλγους, διότι ό Παράσχος συνεπλή- 
ρου τήν πλειάδα τών εθνικών αοιοών μετά τών Σούτσων, τού Σολωμού. τού 
Ραγκαβή, τού Ζαλακώστα καί τού αδελφού του Άχιλλέως

Άλλ* όταν ειδεν άντιπαρελθόντας τόν ένα μετά τον άλλον του; ήρωας τού 
εθνικού άγώνος καί έκ τής πολιτικής σκηνής τους σίδηρους καί ύπερηφά* 
νους εκείνους χαρακτήρας, ών τόν θάνατον άλληλοδιαδόχως εθρήνησε μεθ’ 
όσης περιπαθείας είχεν εξυμνήσει καί τά άθλά των, όταν ήσθάνθη άποπνι- 
γομένην τήν μεγάλην αύ:ού ψυχήν εν τή ασφυκτική άτμοσφαίρα ττς νεωτέ- 
ρας πολιτικής καί κοινωνικής ζωής, και είδε του; νεωτέρους πολιτικούς 
κωμωδους παρωδούντας το ένδοξον παρελθόν τού έθνους, άπεσύρθη τής περί 
αυτόν διεγειρομένης τύρβης, καί ξένος τού πέριξ μικροπράγμονος κόσμου 
καί τών υλιστικών τάσεων τής έποχής συνεκεντρώθη εις τάς ιδίας άναμνή- 
σεις καί τού; ρεμβασμούς άλλου κόσμου εκλιπόντος ή αγνώστου, ον άπιν- 
δαλμάτιζεν υπό τά βεβαρημένα ό'μμχτα τού κεκμηκότος άοιδού ή πρός τήν 
οικογένειαν τού Άχιλλέως του τρυφερά στοργή καί ή πρός τό άρχαΓον

εθνικόν μεγαλεΓον ένθεος αυτού λατρεία. Ούτω δ* έν τή διπλή ταύτη αγάπη, 
δι* ής Ιζη άκόμη, διήρχετο ξένος ώςεί άπιθανότης έν μέσω ημών, με τήν 
λευκήν του φουστανέλ)αν, τό ευθυτενές ανάστημα καί τό ευρύ του μέτω- 
πον, οίονεί ζωντανή έτι είκών τής γενεάς τού 1821, ής διέ; υζε μόνος ίσως 
τάς ιδέας, τά αισθήματα, το ήθος, τό ένδυμα καί τήν πρός τά πάτρια π ί- 
στιν, υπνοβάτης άλλου κόσμου όνειροπολών τό αρχαΓον μεγαλεΓον, ήλεκτρι- 
ζόμενος δε μόνον οσάκις ο\ομά τι άθάνατον ή ηχώ τις έκ τού Μεσολογ
γίου καί τής Γραβιας έκήλει τό ούς αυτού. Καί ήούνατό τις νά ειπη περί 
τού Γεωργίου τούς άμιμήτους εκείνους στίχους, ούς έκαλλιτέχνησεν ό αγα
πητός του Άχιλλεύς έν τώ ’Α γ γ ώ σ τ ω .

Δ=ν εζτ/ «‘.ινειρίνετο· όεμβ ιο ίη ί έκ/.ανατο,

’ λ-ΐκο ιμήΟ ' εις τή'* Έ ίέ μ  χ*

ΤελευταΓον, κουρασθείς εκ τή; άδρανού; καί φθισικής πολιτικής, δι’ ή,, 
κατέρρεε τό οικοδόμημα τών μεγάλων αύτού έθνικών πόθων, είχ ϊν άπο- 
συρθή έν τώ βαθει τής περί αυτόν οικογενειακής γαλήνης καί εν τή μελέτη 
τού ομηρικού κόσμου, ζητών νά έπανευρη εις τά αθάνατα έπη τού τυφλού 
άοιδού τήν έκπνεύσασαν γενεάν τών ηρώων τού 1821. Εύρε δ' αυτόν ό θά
νατος καθ’ ον ακριβώς χρόνον μετά τού Άχιλλέως του εμελέτα τά έπη τού 
’Ομήρου φιλοτεχνών ε ί; ωραίους στίχους τάς καλλονάς καί τό υψος αυτών, 
ας ήλπιζε νά καταστήση ούτω προσιτάς εις τόν ελληνικόν λαόν.

Διά τών ολίγων ένταΰθα γραμμών, άς χαράττομεν έν τώ ήμετέρω Ή με- 
ρολογίω μάλλον εις μνημόσυνον τού πολυκλαυστου Γεωργίου, δεν αξιούμεν 
ψυχολογικήν ανάλυσιν καί ειδικήν μελέτην της συμπαθούς ποιητικής αυτού 
φύσεως. Περί τού Γεωργίου Παράσχου, ώς ΰποφήτου τή; νέα; ελληνικής 
Μούσης έκπροςωπήσαντος πιστώ; τό μέγα έθνικόν ιδεώδες ου μόνον έν 
τοΓς μελωδικοΓς έπεσιν, άλλά καί εν ταΓς πραξεσι καί τοΓς αίσθήμασι δι* 
ολου τού βίου αύτού, άλλοις αλλαχού άπόκειτοι. Τό εφ* ήμΓν άποτίνοντες 
φόρον ευγνωμοσύνης έχαράξαμεν ασθενή ωδε σκιαγράφησιν, πενθούντες ε ίλ ι- 
κρινώς τήν απώλειαν τόσω πολυτίμου όσω καί σπανίου εν τοΓς καθ’ ήμας 

χρόνοι; άνδρός.

ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Σ  Ζ ΙΙλΟ ΙΙΟ ΥΛΟ Σ

Ό  σκληρός θάνατος τού αοιδίμου Γεωργίου Ζηνοπούλου, όν άπο τού 
παρελθόντος Μαίου πενθεΓ ή πατρίς, δύναταί τις άληθώς είπεΓν ότι κατέ- 
λιπε κενόν μέγα καί ουςαναπλήρωτον. Διότι ό Ζηνόπουλος υπήρξε διακε
κριμένη πράγματι προςωπικότης έν τή ήμετέρα πολιτεία, κεκτημένη Γδιον 
τύπον επί τών σκέψεων, τών λόγων, τής δράσεως, τών έργων, τόσω μάλλον
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ύπερέχουσα κα'ι έπιβάλλουσα, εάν τις λάβη ύ π ’ οψιν δτι οί έπ'ι της πολιτι
κής σκηνής είςπηδώντες συνήθως ώς άπδ μηχανής, ύπδ τάς γνωστάς συνθή- 
κας και τούς ανεστραμμένους παρ’ τ,μιν ορούς, είσ'ιν αντιγραφή και άναπα. 
ράστασις άλλήλων κατά το μάλλον ή ήττον έπουσιωοώς παραλλάσσουσα. 
Αλλ’ ό Ζηνόπουλος ήν άναντιρρήτως εκ των σπανίων εκείνων ενεργητικών 

και ακούραστων χαρακτήρων, οΓτινες εχοντες πλήρη συνείδησιν τής ιδίας 
αξίας κα'ι άσκούντες ύπερβάλλον ηθικόν κράτος έφ’ έαυτών, την μυστη
ριώδη δηλονότι εκείνην δύναμιν, έξ ής προέρχονται τα έκτακτα φαινόμενα 
τού ηθικού κόσμου, δεν άπεκδέχονται τήν έξ αυτομάτου δημιουργίαν κοι
νωνικά ς θέσεως εκ συνδυασμών αλλόκοτων τής τύχης και τής έξαρτήσεως 
τών περ'ι αύτους πραγμάτων, αλλά δημιουργούσ: και έπιβάλλουσιν αυτήν 
έν τή κοινή συνειδήσει. ’Αληθώς δε ή μελέτη τού β ου τού Ζηνοπβυλου 
έπιμ* ρτυρεΓ τό ηθικόν τούτο φαινόμενου, τόσω άτυχώς σπάνιον έν τή ιστο
ρία τών καθ’ ημάς πολιτευτών.

*0 Γεώργιος Ζηνόπουλος, έχ τής εύάνόρου Ευρυτανίας όρμώμενος, σπου
δαστής έτι ών από νεαρά; ή/ικίας, είχε νά παλαίση αυτόχρημα κατά τής 
ζωής, υπό δρους ήκιστα ευνοϊκούς εμφανιζόμενης ΓΌσοι έγνώρισαν μείρακα 
ετι τον Ζηνόπουλον, μέ τήν θαυμασίαν εκείνην άντίληψιν και τά έξαστρά- 
πτοντα ομματα, μέ το άνήσυχον έκεΓνο πνεύμα, όΓ ου παρετήρει και ανέ
λυε κα'ι συνεδυαζε και α-εμόρφωνε τα πράγματα ένωρ'ις ακόμη, προ ουδε- 
νός κωλύματος ύποχωρούντα και καρτερικώς διασπώντα τας περ'ι αύτόν 
αλλεπαλλήλους αντιδράσεις, δύνανται νά μαρτυρήσωσι περ'ι τή : πρωίμου 
έντάσεως τών διανοητικών και ηθικών δυνάμεων τού Ζηνοπούλου, αναπτυσ- 
σομένων κατ’ αντίστροφον λόγον πρός τήν δυςμένειαν τών περιστάσεων. Τήν 
ύψί^την ψυχολογικήν αλήθειαν τού Έπικτήτου αποφηναμένου ; τ&ν ο ν τ ^ γ  
τ α  μ ε ν  έφ '  //«?»* τ α  (V ο ν χ  έ φ ’ ή μ ϊ ν ,  ήούνατό τις νά εύρη ενσαρκου- 
μένην έν τώ προςώπω τού Ζηνοπουλ-ου, δυνηθέντος νχ ύποτάξη. ώς είπεΓν, 
τάς εναντιότητας τής τύχης υπό τό κράτος συνεχούς, αδιάπτωτου βον'/ή- 
σεως. Συνδυάζων σπανίαν από φύσεως νοημοσύνην πρός τήν ύπό τής με
λέτης και τής πείρας παρατήρησιν, βαθμηδόν μορφουμένην μέχρι καταπλη
κτικής αναλυτικότητος, έχάραξεν ιδίαν οδόν. ήν ηκολουθησεν απαρεγκλίτως 
μέχρι τέλους τού βίου αύτού Αυτό τούτο τό γεγονός, 6τι από τών πρώτων 
βαθμιδών τής ίεραρχικής έν τή πολιτεία κα'ι τή κοινωνία κλίμακο; ηδυνήθη 
νλ άνέλθη εις περιωπήν σημαίνουσαν χωρίς ποτε νά θυσιάση τάς ιδίας πε
ποιθήσεις, τάς άρχάς, τό φρόνημα και τήν φιλοτιμίαν, άρκεΓνχ χαρακτη
ρίση τον Ζτ,νόπουλον.

Νεαρώτατος ετι, μήπω είκοσαέτης, ήναγκάσθη πρός συμπλήρωσιν τών 
πανεπιστημιακών αύτού σπουδών να δε/θή γραφικήν υπηρεσίαν έν τή Διευ.

$ύνσει τής Διοικητικής ’Αστυνομίας ύπό τον μακαρίτην Τισσαμενόν, ον 
ήκολούθησε κατά τήν έν Ή πείρω έπανάστασιν τού 1Ν δ5, και οςτις δια- 
γνούς τήν έξιδιασμένην ικανότητα τού Ζηνοπούλου έπανελθΐυν είχε συστή
σει αυτόν εις τήν πεφωτισμένην έκτίμησιν τού αοιδίμου Μαυροκορδάτου, 
σχηματίσαντος κατά τό έτος έκεΓνο Ινυοέρνησιν και έμπιστευθέντος αυτώ 
τήν θέσιν τού ιδιαιτέρου γραμματέως. ’Έκτοτε παραμείνας έν τή υπηρεσία 
τού υπουργείου τών Εσωτερικών, άνήλθε διά τής ιδίας αξίας μίαν πρός 
μίαν τάς βαθμίδας αυτής, άγαπώμενος και έκτιμώμενος ύπό τών κατά κα ι
ρούς υπουργών, ών απετέλει άναπόσπαστον βοήθημα έν τή πολυπλόκω οσον 
κα'ι έπιμόχθω ταύτη υπηρεσία, ής άνεδείχθη απαράμιλλος είδικότης. Κατα
πληκτική ήν ή ταχύτης και ή ευχέρεια μεθ’ ής διεξήγε τήν εργασίαν ταύτην 
■μέχρι βαθείας νυκτός κύπτων έπ'ι σωρού εγγράφων, μή άρκούμενος εις τήν 
τυπικήν συνήθη ένέργε αν αυτών, άλλά μελετών και παράγων και καινο- 
τομών έπ'ι παντός ζητήματος άναγομ,ένου ίδίως εις τήν δημοσίαν οικονομίαν, 
τλεΓστα ύποδείξας μέτρα πρακτικώτατα προς βελτίωσιν τού παρ’ ήμΓν συ
στήματος τών φυλακών κα'ι άνίπτυξιν τών δημοσίων έργων κα'ι τής εγχω
ρίου βιομηχανίας. Καίπερ δέ πολυάσχολος έν τή δημοσία υπηρεσία, ουχ 
ήττον δεν επαυεν άδιαλείπτως ασχολούμενος κα'ι ιδία εις σχετικάςτών κλά
δων τούτων μελετάς, άς συνεπλήρωσε μεταβάς έπ'ι τούτω εις τήν Έσπερίον 
^εθ’ δλην τήν ανεπάρκειαν τών υλικών μέσων

Τά αυτά πλεονεκτήματα άνέδειξεν ό Ζηνόπουλος κχ'ι όταν πραγματωθεί- 
σης τής ένώσεως τής Επτάνησου μετά τή; Ελλάδος, ειχεν άποσταλή μετά 
το^ αοιδίμου Θρ. Ζαήμηπρ: ς εγκατάστασιν τώ» νέων αυτόθι αρχών. Ώς 
ανώτερος υπάλληλος τού υπουργείου τών Οικονομικών είχεν ασχοληθή έν 
συνεργασία μετα του τέως πρωθυπουργού κ. Θ. Δε)ηγιαννη περι τήν εκδοσιν 
τής ελληνικής νομοθεσίας, ή τι; διά -.ό ευμεθοδον κα'ι τήν οργαν-.κήν τής 
“ύλης κατάταξιν αποβαίνει πολύτιμον εφόδιον εις τους περί τήν μελέτην 
αυτής έγκύπτοντας. Ώ ς πολιτικός δέ φίλος τού Κουμουνδούρου μεθ’ ού 
δι’ αμοιβαίων δεσμών ύπολήψεως συνεδέετο, άνεδείχθη πρακτικώτατος νους, 
γενόμενος ό δεξιός βραχίων αυτού έν τώ πολυδαιδάλω εργω τής διοικήσεω:, 
ής ό Ζηνόπουλος ήν ή ψυχή κα'ι ή δύναμις. ΙΙλήν τής θέσεως τού Γεν. 
Γραμματέως έν τώ ύπουργείω τών ’Εσωτερικών είχε δεχθή κα'ι τήν τού 
νομάρχου Κυκλάδων πριν ή έπιδυθή εις τό πολιτικόν στάδιον, έν ή κατέ- 
/ιπε, μνημεΓα τών περ'ι διοικτ,σεω; πρακτικών αύτού σκέψεων, περισπού
δαστα έγγραφα κατα τήν μετά τού υπουργείου διχμειφθεΓσαν έπ'ι πολλών** 
■σχετικών ζητημάτων αλληλογραφίαν.

Ό  Ζηνόπουλος συναισθανόμενος τήν εαυτού χρησιμόιητκ και ανεξάν
τλητους δ.ι·.άκ£'ς όπω; έπιδοθή ευρύτερον είς τά πράγματα τή; πολιτείας,

2()3



ένεκολπώθη άπό τού 1875 όριστικώς το πολιτικόν στάδιον, εκλεχθείς άντι- 
πρόςωπος της προςφιλούς του Ευρυτανίας και καταλαβων ευθυς έγκριτον 
θεσιν έν τώ έλληνικω κοινοβουλίω. Κάτοχος των λεπτομερειών τής έλληνι- 
κής νομοθεσίας ου μόνον εν τή κατ’ ίδιον μελέτη, άλλα και έν τή εφαρ
μογή αύτής. ήν άνέπτυξεν εν τή διοικητική αύτοΰ ένεργεία, όσον ισως 
ούδεις έτερος προ ναι μετ’ αυτόν, εγκρατής των κοινοβουλευτικών θεσμών 
και τών εύρυτέρων πολιτικών καί διπλωματικών μελετών, περ'ι ας άπό 
πολλοΰ ήοχολε Γτο, πεπροικισμένος διά λεπτής άντιλήψεως και εύ+ραδεία; 
ασυνήθους, διαπνεόμενος δέ και έξ ειλικρινούς πατριωτικού αισθήματος 
ήουνήθη νά διακριθή ώς εν τών αρίστων μελών του κοινοβουλίου, έν τή 
αιθούση του οποίου άντηχεΓ ε ιι ό μικρόν προ τού θανάτου του πολιτικός λό
γος, ό πλήρης ύψους άμα και πρακτική; σημασίας, δι’ ου προοιωνίζετο προςε- 
χές ένεργητικώτερον στάδιον εν τή πολιτεία. Φύσει προςηνής και αβρός 
του; τρόπους ανέπτυσσεν απαράμιλλον πείθω είτε έν ταΓς δημοσίαις ειτε 
έν ταΓς κατ’ ιδίαν διαλεξεσιν αύτού, έξυψών και γενικεύων τά ζητήματα 
έκ τού ταπεινού χρωματισμού, ε ί; ον ή μικρολόγος μικροπολιτική κατεβ!- 
βαζεν αυτά, διά τού μεταρρυθμιστιχού πνεύματος, ύφ’ ού άπό πεποιθήσεως 
κα'ι ουχ'ι έκ ματαιόφρονος έπιδείξεως ήλαύνετο.

Ά τυχώς δμως δλη εκείνη ή φωτοβόλος διάνοια, ολοι έκεΓνοι οί εύγενεΓς 
παλμοί τής μεγάλης καρδίας υπέρ τού εθνικού μεγαλείου, δλη εκείνη ή 
σαγηνευτική δύναμις τών άψευδών χειλέων εσβεσε και ένεκρώθη διά μιας, 
ώς χορδαι τόξου υπέρ τό δέον έντα^εΓσαι. Και εύρεν ό θάνατος νά πλήξη 
τά στήθη έκεΓνα τά πλήρη σθένους καί ζωής έν ή άκριβώς εποχή ή Έ λ/ά:, 
ύποστασα τό μορτύριον τών τελευταίων πικρών δοκιμασιών, είχεν άνάγκην 
νέας πολιτικής ζωής, υπέρ ής ό άοίδιμος Ζηνόπουλος ήτο γλυκεΓα άμα έγ- 
γύησις κα'ι παραμυθία.

V  ΤΥ ΙΙΑ Λ Λ Ο Σ  ΙΪΡΕΤΕ\ΊΈ Ι>ΠΣ

Γ  όνο: επισήμου ιστορικού οΓκου έκ τής εύάνδρου Κεφαλληνίας ό Χ αρά
λαμπος Τυπάλδος ΓΙρετεντέρης είδε τό φως έν Ληςουρίω τώ  1818, έξεπαι- 
δεύθη οέ κ α τ ’ άρχα; έν Έ πτανήσω  και έν ’Αθήναις έπιδοθεις μετά ζήλου 
εις τήν σπουδήν τή ; ίερωτάτη : τέχνης τού ’Α σκληπιού, ήν διεπέρανεν έπι 
οκταετίαν ολην έν Ιίαρ ισ ίο ις μετά τηλικούτου θρησκευτικού έρωτος, ώ;τ& 
έκτοτε είχεν έπ ισπάσει τή'< ύπόληψιν τών διακεκριμένων αύτού καθηγητών 
κα ι ιδίως τού έξοχου τότε κλινικού Β ο υ ΐΐϊα υ ιΐ, ού έπι μακρότερον ήκροά- 
σθη. Έ πανακάμ ψας ε ί; τήν γενέθλιαν τώ 1849 προςήνεγκεν ευθύ: έξ άρχής

τάς πολυτίμους αύτού υπηρεσίας άμα ώς ένέσκηψεν αυτόθι τό επόμενον έτος 
ή βροτολοιγός χολερική επιδημία, σπανίαν έπιδειξάμενο: άφοσίωσιν προς 
τήν άγαθοεργόν ένάσκησιν τών ύψίστων καθηκόντων αύτού, ου μόνον παρέ- 
χων δαψιλώ; πασαν συνδρομήν εις τούς πάσχοντα: άλλα και τήν νόσον 
μετ’ έπιμονής σπουδάζων και διερευνών και τότε και μετέπειτα δταν έξερ- 
ράγη αύθι; έν Κερκύρα, περ'ι ών έν ώραις άνέσεω; συνέγραφεν έν ίδιοι: ύπο- 
μνημονεύμασι τά έπιστημονικά αύτού πορίσματα. Ά πό τού 1851 διορι- 
σθεις καθηγητής έν τή Ίονίω  ’Ακαδημία έδίδαξε μέχρι τή: άφομοιώσεω: τής 
Επτάνησου, δτε έδόθη αύτώ ή έδρα. τή ; καθηγησία; έν τώ έθνικώ ΙΙανεπι- 
στημίω, ού διετέλεσε μέχρις εσχάτων επιφανής ιεροφάντης μυήσας μυριά
δα; έλλήνων ιατρών τή; θείας τού Ίπποκράτους τέχνης, εις ήν ένεθάρρυνε 
και προ;ήλου αύτού; διά μειλιχίου συμπεριφορά; και παρηγόρων λέξεων. 
Καρποί τής τριακονταπενταετούς αύτού διδασκαλίας υπήρξαν πλεΓσται κατά 
καιρούς έπιστημονικαι πραγματείαν, δι’ ών έξετιμήθη τά μάλιστα εν Ευρώ
πη ύπό έξοχων ιατρών, έκλεχθε'ι; μέλ.ος άντεπιστέλλον πολλών επιστημονι
κών σωματείων και Άκαδημειών ώ ; τής Πετρουπόλεω;, Χεαπόλεως, Του- 
ρίνου, Μαδρίτης. Μικρόν δέ προτού θανάτου είχε καταλεχθή έν τοΓ; ύπο- 
ψηφίοι; τής έν 1 Ιαρισίοι; ’ Ακαδημίας διά τήν έδραν μέλους άντεπιστέλλοντος.

Έ ν τή Ίονίω  Βουλή παρέστη ώ ; άντιπρόςωπος τής ιδίας αύτού πατρίδο; 
Κεφαλληνίας, σπουδαίας δ’ υπηρεσίας προςήνεγκεν ώς διευθυντής τού νοσο
κομείου τών χολεριωντων έν Κερκύρα Ιίαρηκολουθησε μετ' έπιστημονικής 
έφέσεως φιλερεύνου τάς κατά τά έτη 1^68—1869 ένσκηψάσας έπιδημίας 
έγκεφαλονωτιαίας μηνιγγίτιδο; κα'ι έξανθτματικού τύφου, περ'ι ών περισπού
δαστους έξεπόνησε μονογραφίας. 'Υπήρξε πρωτοβουλία και πραγματώσει ό 
ιδρυτής τού Έ  ρν θ ρ η υ  Σ τ α ύ ρ ο ? ,  τού τόσον έθνωφελούς τούτου σώματος, 
ύπείκων είς τό εύγενές αίσθημα τής φιλανθρωπίας, ήτις ήν τό ίδιάζον γνώ
ρισμα τού χαρακτήρος τού X. Τυπαλδου ΓΙρετεντέρη, διότι ή προς τους έν- 
δεεΓς πάσχοντας ιατρική ού μήν άλλα κα'ι υλική πολλάκις βοήθεια ήν μία 
τών ώραιοτέρων αύτού άπολαύσεων έν τώ βίω. Ό ς άρχίατρος τής βασιλι
κή ; οικογένειας άπή>αυ:ν άμερίστου άγάπη; και έμπιστοσύνης, ιδιαζόν
τως ο* έτιμάτο ύπό τής ήμετέρας βασιλίσσης, ήτις εχυσε πικρά δάκρυα εί- 
λικρινούς πόνου έπι τώ θανάτω τού αειμνήστου άνδρός. Τήν προτεραίαν τού 
θανάτου του είχεν άπονεμηθή αύτώ τό παράσημον τών Ταξιαρχών τού Σω- 
τήρος είχε δέ λάβει και έτερα ξένων Κρατών, έν ο!ς κα'ι τον Μεγαλόσταυρον 
τής Α γ ία ς ’Άννης τ?.ς 'Ρωσσίας. Άλλ* ό μαλ)ον έπίφθονος τίτλος 8ν θνή- 
σκων έφερεν. ήν ό βαθεία ύπόληψις τού επιστημονικού κόσμου και ή εύγνω- 
μοσύνη τήςέλληνικής κοινωνίας, υπέρ ής ακραιφνώς είργάσθη.

ΓΙάσχων έξ ανιάτου νοσήματος ύπέστη καρτερικώς τον θάνατον, ον προη-
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σθανθη κα ι προεΓπεν είς τούς οίκειοτέρου; αύτώ . την νύκτα  της προ;
την 30ν ' Δεκεμβρίου 1885

Δ IIΜ Π ΤΡ ΙΟ Σ  Μ ΙΟ ΓΧ Τ Ο Υ Ρ Η Σ

Ό  Δημήτριο; Μπουντούρης ανήκει είς μίαν των μάλλον επιφανών οικο
γενειών τής "Υδρας. ΙΙαιδίον έτι εστάλη ύπδ του πατρός αυτού εις τήν 
Ευρώπην προ; αποφυγήν τών έκ τής «κραγείση; έπαναστάσεως κινδύνων 
και ταλαιπωριών, διηνυσε δε τά; πρώτα; αυτού εγκυκλίους σπουδάς μάλα 
επιτύχω; εις τδ έν Α γγλ ία  Λύκειον τού ΕΚ)11. Κατά προτροπήν ιού αοι
δίμου Καποδισ.ρίου, οςτις κατερχόμενος ε ί; ’Ελλάδα είχε διέλθει εκ Λον
δίνου, μετέβη ό Μπουντουρη; εις Γενεύην προ; συμπλήρωσ.ν τών σπουδών, 
καθ' ας διεκοίθη άναπτύξα; άπαραμίλλως τά πνευματικά αυτού χαρίσματα, 
μεθ* ό εν ηλικία δεκαοκτώ ετών διωρίσθη γραμματευς τή ; έν Μοναχω έλ- 
ληνική; πρεσβεία; ύπδ τδν Αλέξανδρον Μαοροκορδάτον πρεσβευτήν εν ετει 
1833- *Έχτοτε επιδοθεί; είς τδ τής διπλωματία; στάδιον διέπρεψεν καί 
εθαυμάσθη εν μέ^ω επισήμων διπλωματικών κύκλων πολλαχού τή ; αλλο
δαπή; διά τε τδ αστραπηβόλον πνεύμα, την γνώσιν ξένων γλωσσών και τήν 
οιπήν ευρυμάθειαν, ιδία δε διά τήν αριστοκρατικήν λεπτότητα τών τρό

πων καί τών έξεων αυτού ’Ενεργώ; μετέσχε καί τού καθ’ ήμα; πολιτικού 
σταδίου συμπράξας, εντός τών όρων τής ευπρεπεία; καί τής νομιμοφροσύνης, 
εις τήν κατα τού "Οθωνο; άντιπολίτευσιν δια τής εν τή κοινωνία ύπερόχου 
θέσεω; καί τή; εςόχου προςωπικότητος, ελαυνόμενος εξ ακραιφνών πολι
τικών πεποιθήσεων, ατε οπαδός τή ; έν τή χώρα έπιδρώσης τότε αγγλική; 
πολιτικής. Διετέλεσε πληρεξούσιος τής "Υδρας κατά τά; δύο εθνικά; συν
ελεύσεις, πρόεδρο; τή; Βουλής προ τής Μεταπολιτεύσεως, είτα δ’ υπουργό; 
τών ’Εσωτερικών καί τών ’Εξωτερικών.

Εσχάτως, μετά τή« άλλοτε πλουσιοπάροχαν ελευθεριότητα είς βίον πολυ
τελή ώ ; εκ τής ανατροφή; και τή; ύπερόχου θέσεως, περιήλθεν είς ένδειαν, 
ήτι; κατέστησε πικρά; τα; ήμερα; τού γήρατος, άπολέσα; σχεδόν καί τήν 
ορασιν έκ τών ήκιστα ανεκτών δυςχερειών. Άλλ* ουχ ήττον τδν γηραιόν 
πρεσβύτην, όν έλησμόνησεν ή ματαιοδοξία τού κόσμου αμα ώ; ή τύχη ήδί- 
κησεν αυτόν, ουδέποτε έγκατέλιπεν ή φαιδρότη; τού πνεύματο; καί ή έτοι- 
μότης περί τήν χαριτολογίαν καί τά; ποικίλα; αυτού γνώσεις, ύπομιμνή- 
σκουσα τδν άλλοτε εξαίρετον ευπατρίδην τής "Υδρας.

Έτελευτησεν έν ηλικία έβδομήκοντα ετών έν Πόρο), ένθα έπ* έσχατων 
ήσόχαζεν ίδιωτευων ό τοσούτον συμπαθή; άλλ' άτυχή; Δ. Μπουντούρης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Φ. ΣΙνΟΚΟΥ

Η Μ ΕΡΟ Λ Ο  ΓΙΟ Ν
Τ Ο Υ  1 8 8 7  
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Ε Π Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

Ele τον εφ ευ ρ έτη ν  το υ  ε ίρ η νο π ο λ έμ ο υ  
Α ' .

Εμπρός και ’πίσω, οχι, ναί· λαγός, μά και λειοντάρι,
Κρύο, φωτιά· *ς τον τόπο, μάρς 1 μ* έλ^ά και μέ χαντσάρι,
Μ’ ειρήνη και μέ πόλεμο, μέ προ-υποχωρήσεις 
’Σ τήν ^Ηπειρο ξεκίνησες χωρίς . . . νά τό κουνήσης.
Τούς Τούρκους θά χαντάκωνες, προτού μας χαντάκωσες, 
’Αλλά μας εξεθέωσες. πρ'ιν μας αποθέωσές !

Β ' .
Ele το ν  εδςον

Κ’ ένω μας έβεβαίονες γ^ά τήν Μακεδονία,
’Ολίγο και 6ά χάναμε κι* αυτή τή. . . . Γορτυνία.

Γ ' .
E l e  το ν  ίδ ιο ν  

έφ ευ ρ ό ντα  κ α ί  τ ά  λ ά χ α ν α
Μέ δάφναις θά ’στεφάνονες τά τόσα σου φουσάτα,
Ά ν  δάφναις. Λ ά χ α ν α ,  φ ω ν α ΐ ς  δεν τάκαμνες σαλάτα.

Δ '.
E l e  τό ν  α υ τό ν  

ώ ς ε ίδ ο ς  έπ εμ ό θ ιο ν 

Και μέσ’ ς’ αυτή τή λαχανολογία 
Κ’ εγώ ώ ! μά τόν *Άρην, θέ νά τάχανα 
Ά ν  δεν ’θυμόμουν μία παροιμία:
«Κ ατά τήν κοπριά μας και . . . τά λάχανα! »

Σ α τ α ν α ς :



Μ Ω Σ Α ΙΚ Ο Ν

( '  αυτάρεσκος εχε: μόνον θαυμαστήν τον εαυτόν του.
*

Γυναίκα χωρίς εΰμορφι'αν είνε άνδρας με φουστάνια.
*

Γπάρχει βάθος ζοφερώτερον άπό τά σκότη τής νυ/.τός' είνε ή 
-νύς τής καρδίας.

*

II οδύνη ή κραυγάζουσα ολίγον συγκινεϊ. Κραυγάζει και ό κύων 
αν πατήσητε τον πόδα του. Φρικτή είνε ή σιωπώσα οδύνη.

Ό  πνευματώδης φαίνεται μωρός όταν δεν όμιλή, ά λλ ’ ό μω
ρός δεν φαίνεται πνευματώδης οταν όμιλή.

★

< ): επίσημο: άνθρωποι όμοιάζουσι με τά όρη. Μα/.ρόθεν ραί
νονται γιγάντια, άλλ’ άμα ρθάση τις εις τήν κορυφήν λέγει : «Πώς : 
τόσον μόνον : »

*

Tà συνοΓ/.έσςα s;jLoιάζουσι “por τζ ρήματα* τιαιρουντα» /.ai αύτα 
εις όμαλα */.αί ανώμαλα.

+

Έ ν τώ ερωτι ή γυνή ¿μοιάζει με κλε : δ ο κύ μδ α λ  ο ν, το όποιον

χαρίζει τήν μελωδίαν του μόνον εις εν.εΤνον οστις ειξεύρει να το 
παίςη καλά.

*

Τά ζώα έπλάσθησαν προ του ανθρώπου. ’Ιδού διατι προτιμών- 
ται πάντοτε εν τή ελληνική διπλωματία.

♦
Εις την κοινωνίαν εμπνέει περισσοτέραν φρίκην ό εχων μίαν 

κηλίδα επί τής περισκελίδος ή ό εχων πολλάς κηλίδας επί τής 
συνειδήσεως.

*

Μικρόν φωσφόρου δύναται ν’ άναφλέξη έν δάσος ν-αί μία σταγών 
μελάνης νά συγκλονίση τον κόσμον. ΆρκεΤ τό φώσφορον νά πέση 
επί ξηρού χόρτου καί ή σταγών τής μελάνης νά μεταδληθή εις 
μεγαλοφυή ιδέαν.

♦
Ή  κ α λ  η μέρα τού ιατρού άν σού στοιχίζη εν τάλληρον, ή 

κ α λ ή  ν ύ κ τ α  τού δικηγόρου τρώγει τήν ήμίσειάν σου περιουσίαν.

Πρέπει νά πιστεύσωμεν οτι ή ευτυχία έχει στόμαχον, αφού α
γαπά νά παρακάθηται εις τήν τράπεζαν των πλουσίων.

Εύκολωτερον πληροί τις μίαν χάνδακα παρα τας επιθυμίας 
τής συζύγου του.

II μαλάκυνσις τού εγκεφάλου είνε όλιγώτερον έπιφοόος ή ή 
σκλήρυνσις τής καρδίας.

Κράτει τό μέτωπον υψηλά καί δεν θα περάση από ιδέαν τα
πεινήν.

*

Οπως αι γαλαΤαί γυναίκες τσουγκρανίζουσι πολλάκις τήν χειρπ 
ήτις τάς θωπεύει.

Α π ό μ α χ ό ς

3ο i

•Α
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Π Α Τ Ι Ν Α Δ Α

Ο Σ Μ Υ Ρ Ν Α Ι Ο Σ  Χ Α Σ Α Π Η Σ

Για σένα, φώς μου, τάφερα γιά σένα τά παιχνίδια, 
’Έβγα σχσ παραθύρι σου δυό λόγια νά σού πώ 
Νά ’δώ τά μαύρα ’μάτια σου> σπαθωτά σου φρύδια, 
Έογα μήν ήσαι άπονη· τό ζέρεις, σ’ άγαπώ.

Τί σπλάχνα σούδωσ’ ό Θεός, γιά μιά σταλίτσα ύπνο 
Μ ’ άφίνεις καί παιδεύομαι ’σάν ψάρι στη φωτιά·
Έγώ γιά σένα άφησα, γλέντι, χαρά καί δείπνο·
Έβγα τ’ άγιάζει μ’ έφαγε, ρι'ψε μου μιά ματιά σου !

"Αν είχα στό κεφάλι μου βασιλικιά κορώνα 
Σάν πέτρα θά τήν έσερνα στό τσάμι τό κουφό· 
οιύπνα δυό λόγια νά μού ’πής γλυκάφωνη τρυγόνα, 
Ξύπνα κι’ άν θέλης δύσε μου φαρμάκι, τό ρουφώ.

Σούπ: κανένας τίποτε ποτέ κακό γιά μένα;
Σού ’κάμανε παράπονα, φώς μου, στό μαχαλά ;
Τό ζέρεις, δέν άψήφισα ποτέ έγώ κανένα,
Εχθρούς άν έχης πές μου το, κάμνω μ’ αύτούς καλά.

3ο3

“Α ν έχης γειτονόπουλα πού ειν’ ό πειρασμό: σου,
Μέ μιά ματιά σου δείζέ μου που είνε νά τά ’οώ,
Νά σού τά κάμω σά σκυλιά νά σπαρταρούν εμπρός σου, 
Καί νά τά πιάνουν σύγκρυα έδώ ’σάν τραγουδώ.

Γιά χάρι σου, μά τό 'θεό, όσους μού ’πής σκοτόνω, 
Γιοφύρι άπό κάκκαλα σοϋ κάμνω νά περνάς,
ΚΓ αύτόν τον Χάρο άν τόν ’δώ, κΓ αύτό τόν μαχαιράνω, 
Νά βγαίνης, φως μου, άφοδα, παντού νά σεργιανάς.

Κι’ άν τύχη τό φουστάνι σου κανένας νά πατήση,
Νά ’γγίέη τήν ττλεζούδά σου άπό παλληκαριά,
Νά μήν τόν είχεν άμποτες μάνα καμμιά γέννηση,
Τού κόβω τά παγίδια του, τά ρίχτω στά θεριά.

Ό ,τ ι μου ’πής ορκίζομαι ευθύς πώς θά τό κάνω,
Πώς δέν θά ’πώ «αδύνατον» αύτό πού μού ζητεΤς·
Καί άν μού ’πής : άπόθανε ! άμέσως θ’ άποθάνω 
Κι’ άς άνοιχθή τό μνήμά μου έκεΐ πού θά πατεΐς.

Νά σ’ άρνηθώ, τά χείλη σου μόνον νά μή προστάζουν· 
Αύτό μόνον δέν γίνεται, ό κόσμος κΓ άν χαθή,
Κάλλια νά ’δώ στήν πόρτα σου σά βώδι νά μέ σφάζουν 
Τό αίμά μου στό σπήτί σου ποτάμι νά χυθή.

“Αν όμως καί δέν μ’ άγαπάς καί θέλεις ν' άποθάνω, 
’Απόψε εις τήν πόρτα σου μπήζε καρφιά γερά,
Νά χύσω τά τσιγέρια μου, νά τά κρεμάσ’ έπάνω 
Νά βγάλη μαύρο όνομα τό σπήτί σου, σκληρά !

Κ ι’ όποιος περνά, τρεμουλιαστά νά κάνη τό σταυρό του· 
Έσύ νά ζής μέ δάκρυα, μέ πόνους, μέ καϋμούς 
Κι’ άν πάρης άνδρα τήν αυγή σάν θάσαι στό πλευρό του 
Νά μέ θωρής στόν ύπνο σου, νά χύνης στεναγμούς.

Έ ν  Άδρ?ανουπόλει, 1880.
α  L A F F O N
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ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΕΡΩΤΕΣ

Δ Ι Η Γ Η Μ Α  Α Ν Ε Κ Δ Ι Η Γ Η Τ Ο Ν

Ε Ι Σ  Μ Ε ΡΗ  Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

Η Λ ι λ ι τ ς α  και ό Μ π α μ π α ς  τ η ς  

Ο Τ α τ α κ η Σ  και ή Μ α μ α  τ ο υ

ΨΗ Σ χη τη  σύ γχρονος  εν Άθηνα ις .

ΣΚΗΝΗ Λ'. ΣΚΗΝΗ Β '.

Μ ' ά )α ό ά ί· . τ ώ ία  α ν !  

Μ«χ£ι όάεοΰ...
—  Μα έγΓ.ι β ο 5 /,£·/« β' ά γαζ ι'ι. , .

— Δ = 6έ£<·ι ν& μ* άγαβα ;. . .
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ΣΚΗΝΗ Γ’ .

Ο ΜΠΑΜΠΑΣ- -  Β,Ι « *  « * *  «
Η ΜΑΜΑ· —  “Γ! ?αΤ*̂ ~α : '«·



ΤΟ TOURNURE
ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

(^Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ  ΕΚ Τ Ω Ν  Ο Π ΙΣ Θ Ε Ν ')

Άφότου ό άτμός καί ό σίδηρος, οί πυρίπνοες ούτοι γίγαν
τες του νεωτέρου πολιτισμ,οϋ, κατεκρημνισαν κακούς 'κα
κώς έκ του αρχαίου Όλύμπου τούς χαριεστάτους θεούς της 
ελληνικής ¡Λυθολογίας, οϊτινες τόσω μακαρίως έφώρευον των 
ανθρωπίνων καί καταβαίνοντες επί της γης συνευωχοϋντο, 
συνδιελέγοντο, έρωτολόγουν, συνεπολέμουν καί ¿τεκνοποι
ούν μετά των θνητών, επόμενον ην ού μόνον να μεταβληθνί 
ό χάρτης της Ευρώπης κατά. τάς άςιώσεις του Κίππερτ καί 
της γερμανικής πολίτικης, αλλά καί οί όροι του βίου νά 
μετατεθώσιν. Οί δέ άτυγεΐς ολύμπιοι φυγάδες, απόβλητοι 
ώς λωποδύται, ¿πήραν τό φύσημά των Κύριος οίδε που 
καί πώς σώζοντες έπί αιώνας τά  ράκη της αθανασίας των.

Δεν ομιλώ περί του Θεού, ον έγνώρισεν ήμΐν ή θρησκεία 
του Χρίστου, <5"ιότι τούτον οί καλόγηροι καί τά. ρασόβλητα 
δίποδα ¿φρόντισαν νά συγχύσωσι με τά σκόροδα, τά  κρόμ- 
μυα, την φακήν, τής ρέβαις, τά  πράσα καί το λοιπόν 
λαχανολόγιον της 'Αγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστής, διά 
νά έξασφαλίσωσιν ύπέρ της αδιεξόδου γαστέρας των τούς 
αμνούς, τά  καπόνια, τούς Ινδιάνους καί την λοιπήν συγγενή 
ορνιθολογίαν.

Ά λ λ ’ οί ατυχείς έκπτωτοι τού Όλυμπου μη δυνάμενοι 
πλέον νά μετεωρίζωνται ΰπερνέφελοι, άλλά καί μη εχοντες 
θέσιν έν τη γη, έπενόησαν οί πονηροί νά διαλάθωσι την 
μήνιν τών έπαναστατησάντων θνητών, νά μεταμφιεσθώσιν 
έκαστος ΰπό διάφορον μορφήν καί ύπόστασιν, καί διά ν’ 
άποκρύψώσι τήν ΰπαρξίν το>ν, έπολιτογραφήθησαν πολΐται

έλληνες, γενόμενοι έκλογεΐς, μέχρι μέν τίνος της στενής, 
άπό τίνος δέ της μεγά .Ιης  περ ιφερε ίας .

Έκτοτε, έν Έλλάδι τουλάχιστον, ή Άθηνά, ή θεά της 
σοφίας, κρύπτεται ύπό τά θολά δίοπτρα καί τούς σιέλους 
σχολάρχου· ό Άρης έζώσθη σκωριών ξίφος άνθυπιλάρχου 
τού ιππικού· ό Έρμης έξασκει τό αρχικόν του έργον ώς με
σίτης τού χρηματιστηρίου· ό ολύμπιος Ζεύς έγένετο ξενο
δόχος παρά την συνοικίαν Χεαπόλεως· ό "Ηφαιστος διω- 
ρίσθη ύπαστυνόμος καί ό Απόλλων, ό θεός τού κάλλους, με- 
τεμορφώθη εις έμπορον νεωτερισμών, πωλών αθύρματα, στη

θόδεσμους, πούδραν, γαλακτώματα, πτε
ρά, τρίγαπτα καί έπικώλια...

* *
♦

Bien à propos!
Άπό τού Όλύμπου έκατρακυλίσαμεν 

εις τά έπικώλια, προκώλια, άκροκώλια, 
η όπως άλλως νομίζετε εύηχότερον νά 
μεταγλωττισθώσι τά πρό τίνος φιλοδωρη- 
θεντα ήμΐν tournures τών κυριών— διό
τι ό κ. Κόντος, άποφεύγων έννοεΐται τά  
σκάνδαλα, δέν είπεν άκόμη την τελευ-
ταίαν λέξιν.

Τις οίδε τί θά συνέβαινεν, άν συνεκρού- 
ετο πρός την γλωσσολογίαν τών διδα
σκάλων ή γλωσσαλγία τών κυριών.

Ό τι ο Συρμός ,  όπως πάντες οί τύραννοι, έχει καί ούτος 
παραλόγους καί αύθαιρέτους αξιώσεις, άρεσκόμενος εις τά  
αδύνατα, τά  παραδοξα, τά τραγελαφικά, τό έννοώ καλ- 
λίτερον παρ’ όσον δέν τό έννοούν αί ταλαίπωροι αυτού αιχ
μάλωτοι, αί παραδίδουσαι εις τάς έπικινδύνους όρέςεις τού 
τυράννου τούς πόδας, τό πρόσωπον, τό στήθος, την κόμην 
καί τά ....χώ^α, χαριν δηλ. της κυριολεςίας.

Ά λ λ ’ ό,τι ’ιδίως μέ κάμνει νά συντρίψω κατά πετρών τό 
κρανίονμουμή έννοών τίποτε καί χάσκων ηλιθίως, ώς πρώ-

20*
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τος δημαρχ ικός πάρωρος, ε»νε το ττερίεργον εκείνο φαινόμε- 
νον, τι παρά φύσιν εκείνη— οίκην νεοπλάσματος— έζόγκωσις, 
ό παράσιτος εκείνος όγκος, ον προςεκόλλησεν ό αμείλικτος 
τύραννος, ό Συρμός, επί των νώτων των συζύγων, των θυ
γατέρων καί των άδελοών υ.ας. κα ί ου δέν κατώοθωσα ονιί » (ν’ 1 \
νά μαντεύσω, ά λ λ ’ ούτε νά δημιουργήσω καν α ίαν οιανδή-

1 ,. Λ - 'ποτε εύσχημον σικαιολΟ'Ίαν.
* *
♦

Κ αί δ ιά  νά ή με θα δ ίκαιο ι, δέν άρνούμαι ότι ό συρμός 
έχει ενίοτε κα ί ένστικτα  τ ινα  φιλανθρωπίας, όπως οί τρελ- 
λοί τά  φωτεινά  δ ιαλείμ μ ατα , οπως οί δεσπόται περιπτώ 
σεις συγκαταβάσεως κα ί επ ιείκειας.

Εννοώ λ. χ . κ αλλ ισ τα  τον καλλιλογικόν, είμή τον φυσιο
λογικόν λόγον, της χρήσεως του κορσέ, εντός του όποιου τά  
θυγάτρια ημών ενωρίς περισφίγγουσι την καοδίαν, τούς πνεύ
μονας, τά  α ισθήματα, την έλευθέραν κυκλοφορίαν, [ίοαδύ- 
τεοον δε τά  έμβρυα αυτών όταν ποοοθάσωσι νά γίνωσι σύ
ζυγοι πριν γίνωσ ι φθισικά κα ί κακομοίρικα. Ο κορσές κ α τα 
στρέφει μέν τόν θώρακα καί την λειτουργίαν τού στομάχου 
κα ί την γονιμότητα τής γυναικός ο ιά  των παρασκευαζόμενων 
έκ τήςάδ ιακόπου συνθλίψεως έκτριΰσεων. α λλά  τούλάχ ιστόν 
καθ ιστά  τον κορμον τού σώματος εύγραμμον, την όσφύνκοα- 
ψήν, το στήθος προκλητικόν, όταν μ άλισ τα  αί δίδυμοι κοιλό
τητες αύτού πληρούνται καταλλήλω ς ο ιά 'Οάμβακος, καί έν 
γένει δίδουσι σχήμα κανονικώτατον, ανατομικήν ακρίβειαν, 
καλλ ιτενν ικον δια-παυ-μα καί εί: τά  πλέον Οιεστοαααένα καί/- · I » ί ί » I
ά νώ ααλα  συλαατα. εί κα ί πο λλά κ ι;πο λλο ί νεόνααβροι, καθά 
\ 1 . , 1 \ , - < 1 ' , , ο ιη γε ιτα ι η παραοοσις, αφηκαν κραυ- ην φρίκης κα ι απο-
γνώσεως, όταν κατά  την πρώτην νύκτα τής ιεροτελεστίας
ήθέλησαν νά έρευνήσωσιν εις τά  ενδότερα τού συζυγικού
ναού το ύπο τον κορσέν μυστήριον τής σωματικής εκείνης
εύνραυ.υ.ίας. ή όποια έναρνάλιζεν επί τόσον νοόνον την „* 1 1 " ' ' < · /-ι
αϊσθησίν των κατά  το ποιητικόν κα ί όνειοοπόλον σταδιον 
τής μνηστείας.

\

’Α λλά  καλά  νά παθαίνουν, άφού λησμονούν τό σοφόν ε
κείνο λόγιον. το έςασφαλίζον ιδ ίως την ησυχίαν των συζύ
γω ν : π ίσ τευε  κ α ι  μ·η ερεύνα !

*  *

Δεν άρνούμαι ακόμη ότι τά  ύφηλά τακούν ια  κα ί ή στενή 
γόβα, προικοδοτεί μέν καλούς κα ί φλύκτα ινας εις τούς πο- 
δ'ας των συζύγων κα ί των θυγατέρων μας, α λ λ ά  προςθέτει 
έν τούτοις χάριν, εκφρασιν κα ί όκτώ εκατοστά να λ . μέτρου 

εις το άνάστηυ.α αυτών, λυγ ίζον οότω 
κα ί άμφισειόμενον, ως άνεμόπνους κυ- 
παρισσος, έπ ί τών δύο εκείνων μακρο
σκοπικών κ αλοβάθρων.

Τό ψιμμύθιον, α ί άλο ιφα ί. τ ά  γ α λ α 
κ τώ μ α τα , κα ί όλα ι έκεϊναι α ί χημ ικα ί 
συσκευαί, ε ίς ώ ν  την θαυματουργόν δύνα- 
μιν δόςα τω  Θεω όφείλομεν τό ώραίον 
χρώμα κα ί τήν οοεσκάδα τής ερωμένης 
μας, να ι μεν τραχύνουσι τό δέρμα κα ί 
δ ιαυλακούσιν αύτό εις ρυτίδας, ά λλά  
τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  δίδουσιν, ές άπόπτου μά
λ ισ τα , α νταύγεια ν όάδων καί κρίνων εις 
τά  πρόςωπα τών κυριών κα ί καταθέλ- 
γ ο υ σ ι τ ό  όμμα ημών, εάν μ αλισ τα  έ’χω- 
υ.εν το ευτύχημα νά ήμ.εθα μύωπες, ο
ταν τάς άποθαυααζωυ.εν έο άποστάσεως. 

Τ ά δάνεια  συνονθυλεύματα τής κόμης, όλον εκείνο το 
όθνεΐον οό ιτω αα  τής κεοαλής, δ ι’ ού ώς δ ιά  α χνε ια ς αετα-I 1 I » * * I » * 4
βάλλοντα ι εις καλλικόμους α ί φαλακρότεραι καλλονα ί, έχει 
τουλάχιστον καλλιτεχνικόν τ ινα  λόγον δ ιά  τους δ ιαβάτας, 
άν όχι δ ιά  τούς συζύγους τών κυριών.

Ά ναννω ρ ιζω  λοιπόν άν μή ίχνος λογικότητος ά λλά  φι
λάνθρωπους καν προθέσεις εις τόν Συρμόν, άγωνιζόμενον ώς
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ή έν Τήνω Ευαγγελίστρια, να μεταμορφώνν) καί συμ,πληροί 
τάς ασχήμιας του ωραίου φύλου, δταν το ώραίον φύλον συμ- 
πέσα) να ήνε συγχρόνως καί άφορήτως ¡¿η ώραίον.

Τα θαύματα είνε αναγκαία πολλάκις, δεότι τό ψεύδος 
πάντοτε είνε γλυκύ, επαγωγόν, θελκτικόν.

Καί οπιος ή Μεγαλόχαρη της Τήνου δανείζει χεΐρας ε’ις 
τούς άχειρας, καί είς τούς χωλούς δύο, πολλάκις δέ καί τέσ- 
σαρας πόδας, οϋτω καί ό Συρμός, ό έξ άποκαλύψεως ούτος 
θεός των νεωτέρων χρόνων, μεταβάλλει την δυςμορφίαν είς 
κάλλος, δίδει άνατομ-ικήν εύρυθμίαν είς τα  κοίλα καί γωνιώδη 
στήθη, χρώμα ραδινόν εις τάς φλυκταινώδεις καί ώχροπρασί- 
νους παρειάς, ανάστημα είς τάς λιλιπουτείους, καί μορφήν 
άνθρωπίνην είς όσας κατά λάθος, κοιμωμένου ή υ.εθύοντος του 
Δημιουργού, παρειςέφρησαν είς τό ώραίον ήμισυ της ανθρω- 
πότητος, ένω αμφιβάλλω άν θά ήσαν δεκταί άκόριη καί είς 
τό ήμ.έτερον ασχημον ήμισυ, είς 'ό έχομεν την τιμήν ν’ άνή- 
κωμεν καί ημείς, φίλτατοι αναγνώσται.

*
Ά λ λ ’ όταν ό Συρμός, μέ την μοχθηράν κκκεντρέχεικν 

απομ-άχου γεροντοκόρης, αγωνίζεται να γελοιογραφήση τάς 
πράγματι ωραίας, να διαστρέψη τερατωδώς την εΰμέλειαν 
του σώματος, να φορτώσν) είς την πλουσίαν καί άπέριττον 
κόμην τή,ς β ιτρ ίη ε ς  του εμπορικού τού κ. Βουγά καί 
επί των κανονικών γλουτών καλλισφύρου δεσποινίδος τόν 
παθολογικόν εκείνον όγκον τού tournure, άξιον μ.όνον της 
ανατομικής κοπίδος τού κ. Άρεταίου, τότε εάν δέν ήνε τρελ- 
λός ή ηλίθιος, άναμφιβόλως είνε ό ωμότερος τής ύφηλίου 
τύραννος, μ’ όλα τα επιχειρήματα τά όποια θά μάς αντι- 
τάςωσι Βεβαίως αί έναντιοφοονούσαι, στηριζόυιεναι άλλως τει  ̂ - , ι  I ' k ^
υ.όνον επί τού.... έπικωλίου των.

* *
¥·

Εννοώ κάποτε την εύρυνσιν τών στενών πραγμάτων, καί 
είμί σύμφωνος μ.ετά τού κ. Τρικούπη προκειμένου περί μεταρ-
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ρυθμίσεων. Ά λλα  έδώ, παρακαλώ, ποιον λόγον έχει ή με-
χά./»? περιφέρεια ;

"Αλλοτε πάλιν ή μεταρρυθμιστική τού συρμού μανία ει- 
χεν ευρύνει την κάτω περιφέρειαν τού φορέματος τών γυναι
κών διά τού μακαρία τή λήξει περιφήμου εκείνο\JxpiroJirov, 
ού ό εσωτερικός χώρος ήδύνατο, ώ: Δούρειος ίππος, να περι-
κλείση έν άναγκγι δωδεκάδκάΟα ολην εραστ

_ Ρ>Καί ένθυμ.ούυ.αι
ότι ή μεγά.Ιη  εκείνη μεταρρύθμισις μετέβαλλε τάς κυρίας 

κώνους καί πυραμίδας, είς τριγωνοειδή αερόστατα, έτοι-
. y  »  ̂ ι » /
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Έν άλλαις λέξεσιν ή μεγάλη  

περιφέρεια, είνε επιβλαβής εξίσου 
είς τε τούς έξ επαγγέλματος βου- 
λευτάς καί τάς έξ επαγγέλματος 
ωραίας, είς ας, ώς καί είς τούτους, 
συμφέρει καί αρμόζει φύσει καί θέ
σει μόνον ή στενή περιφέρεια.

Τι ζητεί λοιπόν τό άπαίσιον 
tournure είς τά οπίσθια τής γυ- 
ναικός, τό έξαμβλωματικόν εκείνο 
έρόγκωμα, τό όποιον φαντασθήτε 
όποιαν συμμετρίαν καί εύγραμμίαν 
επιφέρει είς τάς φιλαρέσκους, όταν 

τό σώμα αίφνης συμπέση νά ήνε φορτωμένου καί μέ τόν έμ- 
προσθεν όγκον τής ένόιαφερούσης καταστάσεως ;

Ή καλλιτέχνις φύσις κάτι τ ι βεβαίως θά είχεν ύπ’ όψιν 
περιορίσασα είς μικράν περιφέρειακ τούς γλουτούς έν σύμ
μετρέ γ πρός τά λοιπά τού σούματος μέλη.

Ά λ λ ’ ή τερατώδης τού Συρμού καλαισθησία τί άράγε
έχει ύπ’ όψιν φορτόνουσα είο τά οπίσθια τών συζύγων σας, 
φίλοι αναγνώσται, μιας οκάς βάρος, 15-20 όραχμών πρός- 
θετον δαπάνην καί διπλάσιάς διαμέτρου όγκον; 4

Υποθέσατε ότε ή έκτρωματικη εκείνη τών όπισθεν προέκ- 
τασις ή σχηματίζουσα όρθήν γωνίαν μέ τάς καθέτους μπα- 
λαίνας τού κορσέ, δηλ. σχήμα στεοεομετρικόν, υποθέσατε.



07'. ήτο o/i εικονική άλλα. πραγαατική  άπόφυσι; του σού- 
f/.χτος, παθολογικόν σάρκωμα παράσιτον, νεόπλασμα ανί
ατον, κχτκστρέφον συν τοϊς άλλο ι;, κα ί την φυσικήν εκφρασιν 
του σώαατο ;, τήν κανονικήν αναλογίαν αώτου, κα ί γ.ε τα  ο άλ
λον τό σύνολον εις τέρας !

Κ αί να σάς είπώ  μάλιστα τ ί υποθέτω ; Φοβοϋριαι ότι ό 
—υρριός, όπου; έπενόησε τά  γά ντ ια  δ ιά τ α ς  ψωριώσα;/εΐρας, 
κα ί τόν κορσέ Υιά τού; σ κελετώ νει; θώρακα;, έπενόησε κα ί 
τό tournure Vtà νά καλύΰη  τά  έόαυ.βλωυ.ατικά οπίσθια 
τ ί ;  οίVεν οποία; Ύυ;τυ/ού; φιλάρεσκου παθούσης έπικυύλιον 
νεόπλασμα, κ α θ ’ ού εί/εν άπελπισθή βεβαίω ; ή χειρουργική 
τω ν ιατρών.

Καί ιδού α ϊφ νη ; ή ιστορία τού tournure, τό όποιον ή 
[λίριησι;, ή άανηστευουσα παν γελοϊον κα ί άνόητον, επέβαλε 
βαθμηδόν εις τά  οπίσθια των γυνα ικώ ν ριας, πολιτογραφη- 
σασα έπισήμω : ε’ι; την επ ικράτειαν τού Συρμού.

*  *

♦
Κ αί έπειτα  απορείτε σ ια τ ί ό περισσότερο; κόσμο; τη ; 

μ ε σ α ία ς  λεγομένη; κοινωνικής τάφεω ; παρ’ ήμίν π ε ιν ζ , π ε ι
νά, πείνα , έστω καί άν ή πενία φορεί χειρόκτια, to u rn u re  
κα ί π τ ίλ α .

Πότε άρά γε, ά ν τ ί τών έπικωλίιον κα ί τώ ν ά^εαοπλέκτων 
τρ ιχάπτω ν, ό ι’ ών καταστρέφετα ι τό χρηυ.α, ή υγεία , ή 
καλα ισθησ ία . ή λογική , ή ησυχία , ό άρτο; κα ί ή τ ι μη τού 
οίκου, πο'τε θ’ ά ντικατασταθώ σ ι μέ τήν έμπροσθέλ,λαν τού 
μαγειρείου, το σάρωθρον κα ί τήν βελόνην, δΤ ιόν θά συυθή

ΕΠ ΑΡ Χ ΙΑ Κ Α Ι  ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Εύρισκόμην έν τή θαλερωτάτη της ΙΙελοποννήσου πολίχνή 
Φιλιατρά ώς ανταποκριτή; τή ; «Άκροπόλεως» υπό δλως θλ.ι" 
δεράς περιστάσεις καί άνεχώρουν εκειθεν πλήρης σπαραξικαρδιω7 
εντυπώσεων. Ά λ λ ’ α: εντυπώσεις αύται δεν ήσαν αί μόναι, άς ά_ 
πεκόμιζον έν τώ σημειοσματαρίω μου- έτερον καί άλλας φαιδροτέ” 
ρας ρύσεως ών τινας μεταγράφω ενταύθα. Έ ν τώ 6;ω δεν κυριαρ" 
•/ε: βεόαίως πάντοτε το αίσθημα τού άλγους ή τής χαράς μονο~ 
μ.ερώς' αμφότερα συνυπάρχουσ:. Τα τραγικώτερα δράματα έχουσ’· 
πάντοτε τάς κωμικάς αυτών φάσεις, ή δέ περιοδεία μου ανά τα 
καταστραφέντα μέρη δεν μοί παρέσχε μόνον εικόνας άλγους καί 
καταστροφής’ είχε καί αύτη τά φαιδρά της μέρη ποικίλλοντα τήν 
γενικήν σκηνογραφίαν. *

¥ *

Ή  μοναδική άμαξα τής κωμοπόλεως, ήτ:ς »χρησιμοποιείτο εις 
εκτάκτους μόνον περιστάσεις,— οπότε οί κάτοχο: έζήτουν δΓ άγώ- 
γιον τηνίάςίαν ολοκλήρου αυτής,—ήδη καί αύτη ύποστάσα τάς συν
έπειας τού φρικώδους σεισμού εύρίσκετο ερριμμενη μέ συντετριμμέ
νους άξονας καί τεθλασμένα; πλευράς έν τινι μάνδρα, έν ή τά παι
διά τής γειτονιάς συναθροιζόμενα άνήρχοντο έπί τού γηραιού τού
του έρειπίου έναόρυνόμενα διά τήν τιμήν τής εισόδου έν άμάςη 
έστω καί έν το’ αύτη οίκτρά καταστάσε: διατελούση. "()τε, άγνοών 
την τύχην της, έζήτησα τήν αμαξαν ταύτην ν’ άπέλθω, ισχνός τις 
με γένειον τμηματικώς έσπαρμένον φουστανελλοφόρος, ο κτήτωρ 
αύτής, με ώδήγησεν έν τή μάνδρα καί μέ τήν τραγικωτέραν στά
σιν έλληνος ηθοποιού με προσεκάλεσε να θρηνήσω έπί τών λειψά
νων τού παρελθόντος μ.εγαλείου του, τύπτων έν τώ μεταξύ δια 
μικρού μαστιγίου τά παιδία, τραπέντα εις φυγήν άλαλάζοντα καί
συρίζοντα άπαισίως.

Μοί έξεφυγε στεναγμός τού στήθους έπί τή φρικώδε: θέα τής μα- 
0ουσαλείου άμάξης καθ’ όσον άλλως τε τάς συνεπείας τού α
κρωτηριασμού αύτής. πρώτος έγώ ώφειλον νά ύποστώ. μεταόαινων



έφ’ ΰπό καύσωνα άνηλεή εις τήν οκτώ ώρας άχέχουσαν έτέ-
ραν κωμόπολιν η π ό λ  ι ν, ής θά μοί έχιτρέψητε νά παρασιωπήσω 
το όνομα ¡να μ.ή Ιχω τηλεγραφικά: διαμαρτυρίας χαρά των έκεί 
δημάρχων, ώς έκολακεύοντο νά τήν άποκαλώσιν ο: κάτοικο’, των 
μερών εκείνων. Δυσθυμών έζήτησα ίππον, όνχερ μοί έφερον ό ίπ
πος οΰτος κιτρινόχρους και μικρός το άνάστημα μοί υπενθύμιζε 
τον ίππον τοΰ Άρτανιάν. Ψορτώσας τον μάρσιπόν μου έκάθησα 
κ’ έγω έχ’ αύτοΰ, έχων δε σύνοδον εΰσταλή καί λαλίστατον όδηγδν 
έγκατέλιχον τήν κατεστραμμένη·/ χολίμνην.

Ή  οδός ήτο μαγευτικωτάτη, άνελισσομένη ώς λευκή ταινία μέσω 
άχεράντων φυτειών σταφίδων καί αμπέλων. Το κυανόχρουν τών 
χέριξ βουνών, ή μακράν μαρμαίρουσα ώς χλάς σαχφείρου θάλασσα, 
οί χάλλευκοι εχί τών λόφων εξοχικοί ναΐσκοι, τά χ άν ι α ,  α: κώ
μα: καί οί υδρόμυλοι άχετελουν εξαισιαν εικόνα τής άριστοτέχνιδος 
φύσεως. ΤΙ θέα αυτη, σχανίως χαρουσιαζομένη εν Έ λλάδι, με έ- 
κράτει εν έκστάσει εξ ής με άπέσχασεν ή φώνή τοΰ όδηγοΰ μου, χα- 
ρακαλοΰντός με νά σταματήσω τον ίχχον χλησίον πέτρας χρησι- 
μευούσης ώς ανάβαθρο·/. Μετά τήν έκχλήρωσιν τής επιθυμίας του 
ταύτης είδον αυτόν, χωρίς νά ζητήση τήν τυπικήν τουλάχιστον 
συγκατάθεσίν μου, χηδώντα έχί τοΰ ίππου μου καί λέγοντάμοι:

— Βάρτου νά φθάσωμε μιά ώρα άρχήτερα !
Λεν ήξευρον αν έχρεπέ νά γελάσω ή νά αγανακτήσω κατά τής 

άγαν συνταγματικής διαγωγής τοΰ άγωγεως μου, άφοΰ άλλως τε 
δεν είχε χρότερον έξακριβωθή άν ή μίσθωσις συμπεριελάμβανε 
καί τά όχίσθια τοΰ ίππου, ή αν τουναντίον ή δικαιοδοσία μου χεριωρί- 
ζετο εχί τοΰ σάγματος μόνον. Μή θέλων δε νά παρωδήσω τήν 
χ ε ρ ί  όνου  σ κ ι ά ς  γνωστήν αβδηριτικήν χαράδοσιν καί νά 
έλθω εις λόγους, άν μή εις χεΤρας, μετά τοΰ αυθαιρέτου άναδάτου, 
έκέντησα χρ'ος δρόμον τον ίχχον, φέροντα βαρέως τό χρόσθετον 
αυτό βάρος. Οΰτω δε εν χαριεστάτω συμχλέγματι είσήλθομεν εις 
τήν κωμόχολιν. ούσαν καί ταύτην άνάστατον εκ τοΰ σεισμού.

V .
Μικρά έν αυτή έχισκόχησις έπειθε τον έχισκέχτην, ότι οί κάτοι

κο: εύχοροΰσιν. Α: οίκίαι διώροφοι ώς εχί τό πολύ χαρουσίαζον 
θέαν εύπρεχεστάτην, το δε εν τή χλατεία καφενεΤον, χολυτελές 
εν μέρει είχε καί σφαιριστήριο·/, δυνάμενον έν άνάγκη νά χρησί
μευε η καί ώς φορτηγός άμαξα άν προσηρμόζετο έχί τεσσάρων τρο

χών, πεπαλαιωμένο·/, άντικείμενον μάλλον αρχαιολογικής έρεύνης, 
διότι, ώς έμαθον, τρεις ή τέσσαρες γενεαί είχον σφαιροόολήσε: παί- 
ζουσαι έχ’ αύτοΰ. Άφίχχευσα έγγΰς τοΰ καφενείου όχερ ήν τό 
έντευκτήριον τών έχισημοτήτων τής κωμοχόλεως καί τών περιπα
τητικών αυτής ρητόρων καί άγορητών, οίτινες εστρωνον έχί τής 
τραχέζης μετά μοναδικής ευχερείας χάντα τά έκκρεμή εύρωπαϊκά 
ζητήματα, έχικρινοντες τήν χολιτικήν τοΰ Γλάδστωνος ή συμχλη- 
ροΰντες τους υπολογισμούς τής χολιτικής τοΰ Βίσμαρκ ή χροτεί- 
νοντες σχέδια οριστικής λύσεως τοΰ άνατολικοΰ ή ιρλανδικού ζητή
ματος.

Μόλις έχεφάνην έν τή χλατεία, καί άμέσως λιχαρ'ος, ολοστρόγ
γυλος, υψηλός τις, με πλατείας άναςυρίδας καί ρεδιγκόταν, έφ’ ής 
ό χανδαμάτωρ χρόνος είχεν άφήσει ανεξάλειπτα τά ίχνη τής διαόά- 
σεώς του, άχοσχασθείς τής συζητοΰσης όμάδος, με έχλησίασε κ.α- 
λών μ.ε έξ ονόματος, χροσεκόλλησεν άφνω έχί τοΰ χροσώχου μου· 
τά χείλη καί πλήρης διαχύσεως με κατησπάσθη άδελφικώτα- 
τα ! Ή  μορφή του μοί ήτο όλους άγνωστος, ή δε φωνή του αγνω- 
στοτέρα" έν τούτοις ύχέκυψα εις τήν θυελλώδη φιλοξενίαν του και 
έχλησίασα μετ’ αυτοΰ τον όμιλον τών συζητητών ένθα έγένετο ή 
έχίσημος χαρουσίασίς μου έν τή άριστοκρατία τής κωμοχόλεως, 
ήν σπεύδω κάγώ άμοιβαίως νά παρουσιάσω χρός τούς άναγνώστας
τοΰ Ημερολογίου, 

ί
¥ *

Έ ν τή ιεραρχία τής χαρουσιάσεως χροηγήθη ή χρός τον κύριον 
ειρηνοδίκην, τον Ραδαμανθυν τοΰ χωρίου, ισχνόν, ήλιοκαές γερόν
τιο·/, όστις με χροσητένισε με ΰφος ιεροεξεταστοΰ. Έφερεν εις 
χάσαν έχοχήν τοΰ έτους τό άχαραίτητον σ ά λ ι ο  ν, προσφιλές ένθύ- 
μιον του πρώτου μισθοΰ ον είχε λάβει πάλαι ποτέ ώς υπάλληλος 
τοΰ δημοσίου, έγκεκορδυλημένος έντός αύτοΰ μεθ’ όσης αυταρέ
σκειας ό ΚαΤσαρ έντός τής βασιλικής άλουργίδος. Ην ό χρύτανις 
τών θαμιστών τοΰ καφενείου όχερ αύτός ώνόμαζε λ έ σ χ η ν .  Καί 
κατέρρεε μεν ήμέρα τή ήμέρα έν άμφιέόλω χρωματισμώ τό πο
λύπαθες σ ά λ  ι ο ν άπό τής ΰχοκυρτου ράχεως τής αύτοΰ δικα
στικής έξοχότητος, ά λλ ’ ό κ. ειρηνοδίκης έμενεν αμετάπειστος 
έννοών μετ’ αύτοΰ νά άχοθάνη. μετά συγκινήσεως δε διηγείτο εις 
χρώτην διδομένην χερίστασιν χρός χάντας τήν περιπετειώδη ’Ο
δύσσειαν τοΰ σ α λ ί  Ου, ιδίως δέ τήν ραψωδίαν εκείνην, καθ’ ή'ν χρό



3 16

δεκαπενταετίας εν ’Αθήνα:; ών κατά τα; άπόκρεω καί θεώμενος 
με χάσκον τό στόμα ίταλόν τ:να ταχυδακτυλουργόν καταπίνοντα 
μαχαίρας καί τα κερμάτια του περιέργου σννωστιζομένον οχλον, 
ήσθάνθη τήν ράχιν αυτού έλαφρυ/θεϊσαν, διότι έτερος αφανής τα
χυδακτυλουργός τώ εί/εν άφαιρέσει τό άκμάζον άλλως τε τότε 
σάλιου, δπερ μόνον μετά μακράν άναζήτησιν καί τριών μηνών πο- 
λυστένακτον πάροδον, ήδυνήθη νά άνεύρη έπί τρίτης ράχεως, εξ ής 
διά νά τό άποσπάση έδέησε νά μεταχειρισθή έκτακτα βουλευτικά 
μέσα. ’() κ. Είρηνοόίκης, εκτός τής πρός τό σάλιου τρυφερά; 
αγάπης είχε καί ετέραν πρός τόν σκόλον τον. όστις αρχαιότερος 
αύτού είχε καταβληθή ενωρίτερον, έσυρε δέ τά ράκη τής ζωής 
μετά κόπον βλεζων τα πάντα άλλοιωθέντα άπό τον κρεοπωλείου 
τής πόλεως μέχρι τών υποδημάτων τον κυρίου τον. ατινα οίονεί 
αίδούμενα είχον —εριδληθή προσωπίδας, ας ό κ. είρηνοδίκης εξελ
λήνιζε-/εις . .  μ α σ κ α ρ έ τ α ς .  Ό  συνοδοιπορών φίλος μου κ. 
λίπ .. γνωρίσας αυτόν άλλοτε μοί έλεγεν, ότι έδιδε γεύματα, τόν 
χειμώνα δέ καί εσπερίδας, αϊτινες δεν παρετείνοντο πλέον τής II) 
ώρας, καί εν αίς ώς αναψυκτικά προσεφέροντο ρητινίτης καί λεπτο- 
κάρνα εν άφθονία. εστιν ότε δε καί π α σ τ έ λ ι α ,  ατινα είναι τό 
εγχώριον γλύκυσμα, όπερ έςαγγλισθεν καί τούτο έπωνομάσθη 
σ α λ  ι σ ό ο ν ρ ί δ ι ο ν, άγνωστον πόθεν λαόόν τό όνομα τον εϋγε- 
νονς Λόρδου πρωθυπουργόν. Έκτος τούτων έχει το δικαίωμα να 
έναόρύνεται ότι είσήγαγεν εν τή πόλει εκείνη τάς μ,ονσικάς εσπε
ρίδας, εις άς τα έπικρατονντα άσματα ήσαν τά:

Μια βοσχοποϋλα ρο5οπλασμένγ·,

καί οσάκις αί περιστάσεις ήσαν πνρετώδεις, ώς τό παρελθόν έτος. 
τά ήρωικά ασν.ατα νπερίσχνον τών ρωμαντικών, τό δε

^Ω λιγερόν καί κοπτερόν σπαθί μσυ, 

σννεπλέκετο μετα τον 
ί  Στα Γιάνν:να ψή'υυν άρνιά,

ώς συμπλέκεται τό λ ι τ ά ρ ι ο ν  μετα του ξίφους τού χωροφύλακας.
Αύται είσίν αί πληροφορία; μον ο.τι ομ.ως εγώ άντελήφθην είνε 

οτι ό κ. Ειρηνοδίκης κατεγίνετο εις τήν ιεροψαλτικήν μάλλον καί 
ήρέσκετο έπαναλαμβάνων πάντοτε το χερονόικόν, ώς ψάλλεται 
εν τώ ναώ τού I Ιατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως.

Έ κ τών άλλων παρακαθημενων, ό κ. Τηλεγραφητής καί ό κ.

Αστυνόμος άπετέλονν έπιχαρ: ζεύγος, δλως αντιθέτων χαρα
κτήρων. Περί τού κ. ’Αστυνόμον θά ομιλήσω κατωτέρω" ήδηπρό- 
κειτα: περί τού κ. Ύηλεγραφητον. Οντος ήτο έκ τών λεόντων τής 
πόλεως" ή δέ κομψοπρέπεια αυτού άρχομένη εκ τής κόμης, δΓ ην 
κατηνάλι σκεν είκοσι πέντε κατ’ ελάχιστο ν δράμια, ελαίου πρός 
στίλβωσιν. κατέληγεν εις τους πόδας, οϊτινες έχοντες τήν ιδιότη
τα τον τραχήλου του. όστις δ ε ν ύ π έ φ ε ρ ε  ζ υ γ ό  ν. περιεόάλλοντο 
διά νυκτερινών έμόάδων, εξ ών ϋπέφωσκον περικνημίδες αμφιβό
λου καθαριότητος, άρωματίζονσαι τήν άτμ.όσφαιραν εντός άκτΤνος 
μ ε γ ά λ η ς  π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ,  Μεταξύ τον λαλιστάτον εκείνον 
εσμον μ.όνος αυτός έπαιζε βωβόν πρόσωπον άποκρινόμενος. ώς ο: 
κάτοικοι τής ΙΙολννησίας διά μονοσνλλάοων καί ροφών, ώς ποιη
τής τής ρωμαντικής σχολής, μελαγχολικώς τόν ν α ρ γ ι λ έ ν  το ν. 
Βραδύτερου επληροφορήθην οτι ή μελαγχολία τον προήρχετο ές 
έρωτος. Ειχεν άγαπήσει κόρην τινά ταχυδρομικού επιστάτου, ήν 
μοί έπέδειςαν, καί ήν, άς μοί έπιτρέψη ό κ. Καλλιγας να μετα- 
χειρισθώ μίαν φράσιν τον, κ α ί ό ά δ α έ σ τ ε ρ ο ς  π ε ρ ί  τ ή ν  
ζ ω ο λ ο γ ί α ν  θα τ ή ν  κ α τ έ τ α σ σ ε  ν ε ί ς τ α μ. α σ τ ο φ ό ρ α. 
II /.όρη αυτή προσεγγίζονσα τήν μέσην τού βίου ηλικίαν, δέν 
είχε καταστή ακόμη απόμαχος τού έρωτος" ανεγίνωσκε τήν ’Αν
θοδέσμην τού κ. Κωνσταντινίδον και τά περιπετειώδη μυθιστορή
ματα τού Ξαβερίον Μοντεπέν, καί έκαμε, κατά τήν επικρατούσαν 
εν τη* πόλει εκείνη έκφρασιν, ά ρ γ  ο λ α ό :  αν,  πρός πάντας καί 
πρός τόν έλαιοβούτηκτον ετι τηλεγραφητήν.

Ό  άπαραίτητος σύντροφος τον τηλεγραφητού ήτο ό κ. ’Αστυνό
μος" άπορώ ετι πώς κατώρθωσεν ή φύσις να συνδέση τα ασύνδετ 
ανόμοιοι χαρακτήρες, φρονήματα, υπηρεσία:, ενδύματα άκόμη, έχώ- 
ριζον αυτούς καί όμως κατά παράδοξον δλως φαινόμενου δσω ·.'; 
φύσις έχώριζεν αυτούς τόσον αυτοί σννεδέοντο στενότερου. Λεν εν
θυμούμαι τις είπεν οτι ή αρμονία παράγετα: εκ τών αντιθέσεων. 
’() τηλεγραφητής ήτο ό σιγηλώτερος τών άνθρώπων, ό άστννόμος 
πάλιν ήτο ό λαλίστερος τών Ελλήνων. Έ λάλει, ελάλει. ελάλει. 
Καί ή φωνή τον έρρεεν άεννάως, ώς τό ύδωρ αθηναϊκής κρήνης, 
άνεν διακοπής. Συνέπλεκε τά ευρωπαϊκά ζητήματα πρός τά αστυ
νομικά τον καθήκοντα, καί εθεωρεϊτο νομική αυθεντία, ώςδιατελέ- 
σας ποτέ δικαστικός κλητήρ, οπότε ή τύχη προσμειδιάσασα τόν 
ύψωσεν εις τήν επίζηλον θέσιν ήν έκέκτητο άπό τής επιτυχίας τον 
νυν δημαρχεύοντος έςαδέλφου τον. Έ ν τή υπηρεσία ταύτη είσελθών



xpοέδη εις μεταρρυθμίσεις' ήτο οχαδός τού άναμορφωτικού συστή
ματος' ήρίθμησε τάς άμάξας τής χόλεως, αίτινες δεν ύχερέβαινον 
τάς δύο, καί διέταξε νά άνάχτουν σανούς τήν νύκτα, αν καί οί κά
τοικοι κατεκλείοντο άχό τής δύσεως τού ήλιου εις τάς οικίας των.

’Έκαμε καί κατ' άλλο σχουδαιότερον, έχρισε τούς έξ ανωνύμων 
υγρών διαρρέοντας τοίχους διά σταυρών, έκδιώκων ούτω, ώς ό Ψά- 
ουστ τον Μεφιστοφελή, τούς θέλοντας νά ένασκώσιν εν δικαίωμα 
εχιδαλλέμενον ύχό τής φύσεως καί χροστατευόμενον ύχδ του συν- 
τάγματος. Τάς καινοτομίας ταύτας είχε μεταφυτεύσει μετά το 
τελευταΤον ές ’Αθηνών ταξείδιον, λησμονήσας όμως νά μεταφέρη 
καί τον β ο ύ ρ δ ο υ λ α  τής αθηναϊκής αστυνομίας ίσως διότι οί κά
τοικοι τής χόλεως εκείνη; χληρόνουσι τον βο ύ ρ δο υ λ α  διά μιας 
τουλάχιστον κ ο υ μχο υ ρ ι ά ς.

ΙΙερί τών άλλων δεν φέρω τον λόγον, διότι ήθελον μακρηγο- 
ρήσει ΰχερ τό δέον άλλά δεν δύναμαι νά χαραλείψω τον κ. Δή- 
μ.αρχον. Ό  κ. Δήμαρχος ήτο εκ τών άνθρώχων εκείνων, οίτινες 
ζητούν νά έχιδεικνύωσιν εις χρώτην μετά τών ξένων συνάντησιν 
χάνθ’ όσα άχεταμίευσαν εν τώ κρανίω των οι’ άναγνώσεως ή εκ 
διηγήσεων. ( )ΰτως ώμίλησε διαδοχικώς καί άχνευστί χερί τών σχε
δίων τού Σώλσδαρυ εν τή ’Ανατολή, χερί τής γαλλικής δημοκρα
τίας καί τών Βουρδώνων, χερί τών μεγάλων ρωσσικών βλέψεων, χε
ρί . . .χερί. . . Κατέληξε δε εις τό συμχέρασμα ότι ή Αγγλία άχο- 
λέσασα ές αιτίας τής δυσμενούς διαγωγής, ί'ν εδειξεν έν τώ έθνικω 
ζητήματι, τας συμχαθείας τού ελληνικού λαού καί επομένως καί τάς 
τού κ. δημάρχου, ζητεϊ να τάς άνακτήστ, ήδη έκ νέου διά τής άχο- 
στολής σκηνών καί βοηθημάτων ύχέρ τών έκτου σεισμού χαθόντων.

Είχε πλέον νυκτώσει καί έγώ εύρισκόμην ετι εις αμφιβολίαν 
χού εμε λλον νά διαμείνω. Εις μετά τον άλλον άχήλθον χάντες 
οί συζητηταί καί έγώ άχέμεινα τέλος έν μέση χλατεία, άστεγος 
καί νήστις. Εις τήν αύτήν δε θέσιν εύρίσκετο καί ό άνταχοκριτής 
τής «Έςημερίδος». Συνηνώσαμεν τάς τύχας μας. ή μάλλον τάς 
ατυχίας μας, καί έτράχημεν εις άγραν ξενοδοχείου ¡να καθησυχά- 
τωμεν τούς έχαναστατήσαντας στομάχους μας. Εις μάτην ομως ή 
ιχνηλασία' ούδαμού ΰχέοωσκεν ό σωτήριος σανός, ό μέλλωννά μάς 
όδηγήση εις λιμένα άναχαύσεως. Σκότος βαθύ καί σιγή έκάλυχτε 
τήν χολίχνην. Είχομεν άχοσασίσει νά κοιμηθώμεν κάτωθεν υψιτε
νούς μωρέας, ότε αϊονης συναντώμεν χαιδ'.κόν σίλον διαμένοντα 
ώς οαρμακοχοιόν έν τή χόλε: έκείνη. Τώ έξηγήσαμεν τά διατρέ-

χοντα καί ώδηγήθημεν εις τι ξενοδοχείου, ού τίνος οί γλοιώδεις 
τοίχοι καί τό ολισθηρόν έδασος δεν μάς έμχόδισαν νά είσελά- 
σωμεν, ένθαρρυνόμενοι έκ τής χείνης, ώς ελληνες χωροφύλακες
έν τή οικία φυγοδίκου.

Δι’ έλλειψιν menu ό Δόν Γκαρσίας άχεκάλυψε τούς λέβητας 
ι'να μάς έχιδείξη τά οψα του. Εντός χαμμεγίστου λέδητος χλή- 
ρους έρυθρού ύδατος, ώς ναυάγια έν Ώκεανώ έχέχλεον χ ά- 
μ ν ι έ ς  τινες, έκ τής άνασκαλεύσεως δε διά χελωρίου κοχλιαρίου 
έχεφάνησαν τεμάχιά τινα κρέατος, ώς μάς έδεδαίου, άχοσχασθέντα 
τις οϊδε άχό χοϊον γηραιόν λείψανου άροτριώντος βοός. Δεν έν- 
θυμούμαι άκριδώς τις θεϊος φιλόσοφος εϊχεν οτι ή μεγαλειτέρα 
ορεξις είναι ή χεϊνα' τήν άλήθειαν τών λόγων τούτων ούδέχοτε
έξετίμησα χλειότερον.

Έξηντλημενοι καί κατάκοχοι έχορεύθημεν εις τήν φιλόξενου
στέγην τού φίλου μας. Ό  ϋχνος δεν έδράουνε να ελθη εύεργετικός 
καί καλλιάνειρος. Ώνειρευόμην οτ: ό κ. Διληγιάννης ρυμουλ- 
κούμενος υπό τού κ. Σιγάλα έ κ ή ρ υ τ τ ε  τον  χόλ ε μον .  Ό  
κ. Σιγάλας κρατών υψηλά τό λάδαρον τής έθνεγερσίας, χαρώ- 
τρυνε τά μαινόμενα χλήθη εις μάχην διά λόγων καί μιμι
κών σχημάτων. Ή  μάχη ήρχισεν. Αίφνης κρότοι χυροδολισμών 
καί θόρυβος, οίονεί κλαγγή όχλων, μ’ έξηνάγκασαν νά έκτιναχθώ 
τής κλίνης. Σχεύδω με τήν νυκτερινήν ένδυμασίαν μου χρός τά 
εξω. Ί’ εύ ! δεν ήσαν χολεμικοί χαιάνες μήτε θούρια χρός τούς 
άνδρας  ’Α ρ κ ά  δ α ς : ήσαν ο: γρυλλισμοί τών χοίρων, οίτινες δρα- 
χετεύσαντες τής μάνδρας των εισήλασαν έν τή χόλε:, κατά τήν 
έχικρατούσαν συνήθειαν, καί ούς ό άστυνόμος εχόμενος τώ ανα- 
μορφωτικώ συστήματ: έχυροβόλει. Τούτο φαίνεται έγίνετο συνεχώς, 
διότι δτε εξηρχόμεθα ήκούσαμεν τον χαραχλεύρως ύχνώττοντα
φίλον νά μάς λ έγη :

— Μή άνησυχήτε! δεν είναι τίχοτε! ό Άστυνόμος βαράει τα
γ ο υ ρ ο ύ ν ι α !  . . .

Έν Ά θήναι;. τή 14 Σεπτεμβρίου 1886.
Θ ε ο δ . B e a m a m it h e .
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ΙΙΙΣΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΑΦΟΥ

Λ P A M A  Σ Π Α Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν

Ε Ι Σ  Σ Κ Η Ν Α Σ  Α Λ Λ Ε Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Σ

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

Μ ί Α  Χ Η Ρ Α  Α Π Α Ρ Η Γ Ο Ρ Η Τ Ο Σ  

Ε ις Χ Η Ρ Ο Σ  I I Α Ρ Η Γ  Ο Ρ Η  Μ Ε Ν Ο Σ

*11 Σ κηνή  σ ύγχρ ο νο ς έν τώ  Ν εκροταφείο* ’ Α θηνών.

ΣΚΗΝΗ Α\

3 2 0

Η Χ Η Ρ Α · Αχ ! χρυσέ μου σύζυγε , xx'. τ.·'·ς να σε ςεχάσω. 

Ο Χ ΗΡΟ Σ* Πω, « i .» ! Βοε την γευτ^ου !

ΣΚΗΝΗ Γ .  ΣΚΗΝΗ Δ'

1

Η Χ Η ΡΑ · Ά !  ϊπ ά θα τε  "λο-.-κον xot οεΤ;, Κυο·.ε.
όμοίαν συμφοράν tí¡?  ίοιχ^ς μ ο υ ; 

Πόσον σάς συλλυπουμ α :

Ο Χ Η Ρ Ο Σ * Τότε Υ/.άτε νά ένωσωμεν τ ά ; τ ύ μ 
βο οάς xa': τά  SóyO j Ó. μ α ;· · .  Αΰο 
λ ύ π α ι χάμ/ουν μ ία ν  χαοάν . . . .

Ο Χ Η Ρ Ο Σ - Μ.5  δ ρ ί ζ ι Λ  »* * ·* »
ο μ ματ ά σας είνε υγρά άχομη 
ά π δ τά  -ίάχφυα του μαχαρίτου.·.

Η Χ Η ΡΑ · " A * ! Αεν ή ζεύφ ιτε πόσον του 
δμοιάζ*'«- Κ' 1*»Τνος η™ ™*wv 
χαλος χα\ εΰγεντ,ς :

ΚΟΝ· Φ· ΣΚ Ο Κ Ο Υ ΗΜ1 ΡΟ Λ Ο Γ ΙΟ Ν



ΣΚΗΝΗ Ε\

ί^τσ τας φι Λύρας

Η ΧΗΡΑ· — «Οποί* γλνχΛα *αφα;Μ*6ι«! Ε£; τ*ς ·ν«« ίκ ; *·υ 
*ν»ζ$  ολος ό έ'ρως τ ο !  μ*χα?£ το«...

Ο Χ Η ΡΟ Ε · —  Ό πο ιον βάλσαμον του πινΟου; μου !  Ε ί ;  το υ ;

π ν  τ ϊ» ; μ α χα ρ ίτ ;δο ς ..  .  .

*Η σ υνέχεια  α α ΐ το  τέλος π α ρ α λε ιπ ετα ι.

ΕΙΣ ΓΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΝ ΤΙΙΣ ΤΗΝΟΥ

Μούπε ή τβέλλή αγάπη μου πώς θε να ξεκινηση 
Τά ’ξακουστά σου θαύματα να ’λθη να προσκύνηση. 
Ήέρω* ή χάρι σου πολλούς αμαρτωλούς θά σώση,
’Σ άλλους θά δώση τη ’μιλ^ά, ’ ς α»λους μυαλό κα ι γνώσι. 
Και την τρελλή αγάπη μου κάμ’ την καλα πρ'ιν φύγιρ,

?Ά ν δεν τής δώσης φρόνησι, δός της καρδιά καν ’λίγη I

ΣΑΤΑΚΑ

3 2 3

Α Ρ Α Ι Σ  — Μ  Α Ρ Α Ι Σ  

Φί.Ιτατέ ( ΐοι:

Ή  πρόσκλησίς σου όπως λάβω μέρος καί έγώ έν τω  Ή μ ε- 
ρολογίω σου, μοί υπομιμνήσκει τήν στενοχωράν θέσιν απλοϊκού 
τίνος συγχωρικοΰ μου, δστις, παρατυχών ποτε εις εσπερίδα 
αθηναϊκού οίκου, έπειθαναγκάσθη έπί τέλους δπως λάβα, μέ
ρος καί αυτός εις τάς καντρίλιας, άφου είδεν ό άνθρωπος ότι 
εις μάτην άπέβησαν πάσαι αί περί του εναντίου έντονοι δ ια- 
μαρτυρίαι του.

—  ’Αφοϋ τό θέλετε, ,&ρέ παιδιά , θά σηκωθώ. Μά σάς 
λέω πάλ ι πώς δέν σκαμπάζω άπό τέτοια πράμμ ατα ...

—  Δέν πειράζει, δέν πειράζει, μπάρμπα Κωνσταντή, μόνε 
κόπιασε τώρα νά τό κουνήσωμε ’λίγο, έτσι γ ια  τόν καλό τόν
7.Ρ°ζ0 ···

Καί ουτω παρά τό πλευρόν πλευρών —  ντεκολτέ μιας 
Άτθίδος, καί έν μέσω τόσων βρακοφόρων ομοφύλων του 
μπάρμα Κωνσταντή, ύψουτο ή τρουλοειδής φέσα του, ή έρυ- 
θρότητ τής όποιας ένόμιζέ τις κ α τ ’ εκείνην την στιγμήν οτι 
προήρχετο έξ άγνοιας προς ό ,τ ι έπεχείρησεν ό αγαθός επαρ
χιώτης μου.

Ά ν  καί αποτέλεσμα τής χορευτικής δεξιότητος του γέρον— 
τος ύπήρξεν ή πτώσις ενός κηροπηγίου καί τής ντάμας του 
— του μέν έκσφενδονισθέντος έκ παραδρομής τής φουστανέλ- 
λας, τής δέ τεθείσης έν κατηγορία παρονομαστού υπό αριθμη
τήν τόν γέροντα, ές ανυπόκριτου τρικλοποδιάς το υ—-ώ ς  καί 
ή άνηλεής καταπάτησις τών φορεμάτων, τών κάλων καί όλων 
τών διεθνών χορευτικών δικαίων, υπό τών αυθαιρέτων άλμά- 
των του, έν τούτοις ή θυμηδία ΰπήρζεν αρκετή καί ό μπάρ
μπα Κωνσταντής έςεπλήρωσεν όπως καί όσον ήδύνατο τήν 
άνατεθεΐσαν αΰτω  ύποχρέωσιν, ίπ π ο τ ιχώ τα τ α  μάλιστα, έάν 
κυριολεκτικώς έκλάβωμεν τήν λέξιν καί εις τήν έννοιαν αυτής 
προστεθή ή ιδέα του άτιθάσσου ίππου.
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Μολονότι συμπατρ ιώ της κα ί εγώ του μπάρμπα Κ ω 
σταντή  —  ή άν θέλης νά  ¿μ ιλήσω  εύρύτερον τώ ρα μέ 
τή ν  έπέκτασιν τω ν περιφερειών, —  ρωμηός γνήσιος έκ του 
προτύπου βασιλείου τής ψωροκώσταινας, δ ιστάζω  νά  δεχθώ 
τήν πρόσκλησίν σου κα ί καθέξω μ ίαν θε'σιν εν τ ιν ι γω νία  τού 
εκλεκτού σαλονιού τού Η μερολογίου σου' δ ιότι αδυνατώ  νά  
εννοήσω τ ί σχέσιν ήμπορεϊ νά  έχη ό ξηρός εμπορικός κάλα
μός μου, μ.εταξύ τόσων εύστροφων κα ί χαριτωμένων άλλων, 
τώ ν όποιων— όμ.ολογώ τήν άμ.αρτίαν μ.ου— ουδέποτε έζήλωσα  
τή ν  μελ ισταγή  ευτραπελίαν τω ν, φιλοδοξήσας πάντοτε διά  
π ά ντα  δη μοσιογραφοΰντα κάλαμον τό βάρος ενός κοπάνου διά  
τάς  κεφαλάς καί τ ά  πλευρά τώ ν πολιτικώ ν μας, μηδόλως 
συμφωνών μετά  τώ ν δημοσιογράφων κα ί ποιητών μ.ας, τών 
μέν χρωμένων τώ  καλάμω  τω ν εις ψάρευμα θέσεων, τώ ν δέ 
εις καρδιών κα ί προ ικώ ν άν κα ί ή ποίησές μ,ας πρό πολλού 
αντικατέστησε τό κύριον γνώρισμα τής εγκεφαλονωτιαίας  
π νήσεοχ ;  έκάστου, όπως καί τό έκ τής «άσυστόλου κ α τα π α -  
τήσεως τώ ν άπαραγράπτω ν εθνικών δ ικαίω ν» πατριωτικόν  
φούσκωμα τώ ν πρώτων, εμφαίνει τό σούφρωμα τού εντερο- 
λογικού τω ν συστήματος.

* *
♦

Κ α ί τ ί  νά  σου γ ρ ά ψ ω ... Τό κρανίον μ.ου, ά φ ’ ής προσήλ- 
θον καί εγώ υπό το κυανόλευκου φλάμ.πουρο ΐνα  μ.ετά τών 
ά ν ό ρ ω ν  'Λ ρ χ ά ό ω ν  δ ιαμαρτυρηθώ κα τά  τού Ιναραβέλωφ, 
έπαυσε νά  κατα ιβάζτ, ιδέας κα ί μόνον φθείρας γεννά ! Είνε τό 
μόνον κέρδος, εκτός τού έκ λαχάνω ν μαρτυρικού στεφάνου, 
όπερ άπεκόμισαν έκ τού στρατού οί ήρωες τής  έπ ιστρατείας  
του 8 6 ,  καί εις τήν Λ υσαψ α .Ι ιχ η ν  μνήμ.ην τα ύτη ν  νομίζω  
ότι πρέπει ν ’ άποδοθή ή προσφυώς εις « π λ α τ ε ία ν  ψε ιρή »  
μετονομ.ασθεϊσα έν Ά θ ή να ις  Π λατεία  τών Ή οώωνι » ' I

Έ ν τούτοις μνημεία  α θάνατα  τής ανα ιμ ικής εκείνης έπι
στρατείας τ ά  όποια άπεκόμισα, έκτος τών ρευματισμ.ών, τών 
κάλων κα ί τού παρεπιδήμου έπί τής κεφαλής μου πληθυσμού, 
εΐσί καί τά  κατωτέρω ανέκδοτα.

32»

Ό  αξιω ματικός ό ιατασσει 
νει ψυχρός κα ί άπαθέστατος.

—  Γ ια τ ί, βρε χ τ ή η ,  δεν εκπυρσοκροτείς ; !
—  Μ ένα, κυρ-λοχαγέ, δεν έχει μ ιά  ’βδομάδα πού ’πέ- 

θ α ν ’ ή μ άνα  μου, κα ί δεν κάνει νά  ντουφεκορ ίχνω . .  .

Έ ν  τή  αναφορά :
Α ξ .—  Γ ια τ ί έφαγες ρέ τήν κουραμάνα τ ’ άλλουνοΰ ; ά -

πολογήσου ντε': Σ ούτ !
Σ τ ρ .—  . . .
Α ε .—  Σ ο ύ τ ! σ ο ύ τ ! άπολογήσου μ,ωρέ.. .
Σ τρ .—  Κ υ ρ -λ ο χ α γ έ .. . .
Α ε .—  ’Οκταήμερον κράτησιν, μασκαοα, γ ια  νά  μάθης ν ’ 

αύθαδ ιάζης ! * ★
*

Έ ν τώ  γυμνασίω  :
Λ εκανευς ρουμελιώ της.— Μέ τό πρόσταγμα «μ ετα -ο υλ ή !»

θά  κάνετ ’ ούλοι μέτουπο τ ά  π ισ ινά  σ α ς !

* ¥
Έ ν τ ή  θεωρία :

Λ οχαγος .— . .  . "Οταν στόν πόλεμ.ο τυχ α ίνε ι νά  πάθγ
κανένας, νά  σκοτωθή, σηκώ νεται, τρέχει κα ί φω νάζει ( ! ! )
γ ιά  νά  δώση θάρρος στους άλλους ! .  . .

*Τ1 ττ 1886.



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

Ή  κυριαρχία, των γυνα ικώ ν έπ ί του κόσριιου εις όλα κα ί 
καθ ’ ολα ριαρτυρεϊται κα ί έκ του έ ςή ς : α ί γυναίκες παρα-
ζαίνουσαι άνενοχλήτως τούς κανόνας τής γραμματικής έγέ~ 
νοντο χνρ ία ι ,  ένω ταΰτοχρόνως άπορ/.ένουσι χύρ ια ι  να πρά— 
Εωσιν ο ,τι θέλουσι.

★  *

¥
Μία ά λ λ η  γυνα ικεία  άνωριαλία.
’Εάν διαπρέψγι γυνή τ ις καί, οί μεταγενέστερος θέλοντες 

να τιμήσωσι την μνήμην της, στήσωσι το άγαλμ,ά τη ς, εΐνε 
δυνατόν τό όμοίωμα αΰτό να όνομασθή ί ν ό ρ ι ά ς ;

*  ★

¥
Συνήθως τά  π .Ια τύ τερα  ρήγματα συμΚαίνουσιν εις τας

μεταζύ δύο στενών  ©ίλών σχέσεις.
* *

¥

Οί μόνοι άνθρωποι οϊτινες δεν δύναντα ι να  παραπονεθώσιν 
ότι δεν ε”χουσι πόρον ζωής είνε κ α τά  την γνώμην μ ο υ ο ί  
κάτοικοι τής νήσου Πόρου.

★ *
¥

Μ ακαρίζω συχνάκις τά  ώά ό ιά  την φιλομουσίαν τ ω ν  
δεν υπάρχει κανέν ές αυτώ ν το όποιον να  μή έχη το ιδ ι
αίτερόν του Λεύκωμα.

* *
¥

Πόσον είνε άλληλένδετα  έν τω  κόσμω καί αυτά  τά  κατά  
το «ραινόμενον όλως άνόρεοια πράγρεατα. II. χ . τ ά  δράρεατα 
κα ί αί έπιδηρείαι υπάγοντα ι εις ένα κοινόν νόρεον, εις την 
χάθαρσ ιν  !

*  *

¥

Πώς είνε δυνατόν νά ήθικοποιηθή όκόσρεος, άφοϋ τό πλή
θος συρρέει εις τάς δραρεατικάς παραστάσεις, έν αίς δ ιδ ά - 
σχουσ ιν  ύποχρ ιτα ί.

^  Χ α ρ . Α ν η ιν ο ς

Α Κ Α Ν Θ Ω Ν

Eie άνυπόφορον π ο ιη τή ν

Το ποίημά σου ήκουσα ! λαμπρόν ! μά τί τα θέλει;,
Με συγχινεΓ πλειότερον σαν . . . δέν το απαγγέλλεις.

Β ίς νεαρόν ’Α σ χ λ η π ιίδ η ν

Είσαι θεός, μά τον θεόν, καί πεώ θεός αν θέλιρς,
Άφοϋ τά πλάσματά του σΰ χατά διαβόλου στέλλεις!
Ά ν  ό θεός άπ’ τό μηδέν ανθρώπους ξεφουρνίζει,
Άλλά ή έξοχότης σου πάλιν τούς μηδενίζει I

ΕΙς ώ ρυόμενον αο ιδόν

Πώς τραγουδεΓς εξαίρετα χαί σύ δεν αμφιβάλλεις,
Μά ψάλλεις πειό γλυκύτερα άχόμα σάν . . . δεν ψάλλεις.

Είς ά νο ικ ο νό μ η το ι εύφυολόγον

Όλοι τον λέγουν Ιξυπνον κι’ ό χδσμ' ςδέν πλαναται,
Κ’ εγώ τον βλέπω εζντζνογ δπόταν . . . δεν κοιμδται.

Ε ίς τον φ ίλτα ,τον ‘'Αγγελον Βλάχον
Χάριν λεχτιχ̂ ς έπανορθωσεω;

Παράδοξον χαί "Αγγελος χαί Βλάχος νά χαλήσαι,
’Ενώ σύ ουτε ayye . lo c .  άλλ’ ευτε βΑάχος είσαι.

Ε ωςφορο



01 ΕΞ ΕΡΩΤΟΣ ΓΑΜΟΙ

Δ Ρ Α Μ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Ν

ΤΗΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΧ Ο ΛΗ Σ  

AI A A Ρ Λ .Μ Λ Τ 1 Ζ Ο Μ Ε X O X

Ε Ι Σ  Ε Ε Σ Κ Η Κ Α Σ  . . .  * Γ Ε Λ Ο I Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Σ

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

Π  ΑΥΛΟΣ και ΒίΡΓΙΝ ΙΑ 

'H Σκηνή συνήθης εν Ά θ ή ν α ις .

ΣΚΗΝΗ Α'.

Οί πρώτοι αχροβολισμο'ι του Ιρωτος.

3 í 9

ΣΚΗΝΗ Β\

Τραγική μέθοδος, δι’ ής επιβάλλεται ό ερως.

ΣΚΗΝΗ Γ '.

Απόπειρα πρώτης έρωτικής σννεντεύξεως.

» ·
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ΣΚΗΝΗ Δ'.

Αύο'μηνας

ΣΚΗΝΗ Ε\

'Έν ετος μετά τον γάμον.



Β ΙΒ Λ Ο Σ  ΓΕΝΕΣΕΩΣ
Τ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ  Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
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ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΙ 

Mou cher Moui, εύχαριστώ άπό καρδίας μέσης 
γιά τάς λαμπρής σας πρός έμέ καί πάλιν διαθέσεις.
Τά ς συμβουλής σας δέχομαι μετά χαράς μεγάλης, 
πλήν πρέπει να γνωρίζετε, ακόμη σύν τοΤς άλλοις, 
δ τι έμπέρδεψαν πολύ τά πρήγματα έσχατες, 
κΓ ούτως είπεΐν άνήστατον εύοίσκεται τδ κράτος !
Ο Ι "Ελλ ηνες έπιθυμοϋν, quand même, νά πολεμήσουν, 
κΓ αλλοίμονο στά χάλχα μας αν δέν μάς έμποδίσουν ! . . .

MOW Itj'of ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΝ

Mon cher Ministre, χθές έλαβον άπάντησίν σας άλλην 
καί εΤδον πώς εύρΙσκεσθε ε!ς σύγχυσιν μεγάλην !
Καθώς και στάς προτέρας μου, σάς έπαναλαμοάνω 
πώς μέ παλάβραις σας καιρόν δέν ήμπορώ να χάνω.

’Ά ν  είπατε στους "Ελληνας πώς πάλεμον ποθείτε, 
πολύ ευκόλως δύνασθε κα\ να τους τό Εεπήτε.

ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ * » ί; ΜΟΥΙ 

Mon cher Moui, parole d’ honneur δέν ήλπιζον ποτέ μου 
πώς μέ τ ’ άστεΐα θά βρεθώ απέναντι πολέμου ! 
είδον σημαίας κυανάς μ’ ένθουσιώδη πλήθη 
ήκουσα τ ά ν  ή έπ'ι τ ά ν  άπό ’Αρκάδων στήθη- 
Εϊδον λαμπρά βεγγαλικά έν μέσιμ τής σκοτίας 
ήκουσα ζήτ’ 6 πόλεμος, άνευ τίνος αίτιας !
ήκουσα τΐ δέν ήκουσα ένας θεός τό Εέρη,
κΓ είπ’ άν δέν γίνη πόλεμος ν ά μ ο ΰ  κ ο π ή τ ό χ έ ρ ι !  
'Ανευ ΰμών ώς βλέπετε είμαι σχεδόν χαμένος 
ούτως είπεΐν εύρΙσκομαι ακρωτηριασμένος!...

Μ Ο ΥΙ -? Υ ; Π Ο ΛΕ Μ ΑΡΧ Ο Ν

Mon cher Ministre ! Άνέγνω σα έν άπορία πάση, 
δσας καί πάλιν γράφετε παλάβρας έν έκτάσει 1
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Έ £  δσων κατενόησα είλικρινώς ποθείτε, 
να ευρητε τήν αφορμήν διά ν' άφοπλισθήτε.
Τήν κεφαλήν σας δύσατε... σάς συμβουλεύω μόνον, 
νά παυσετε τό στάδιον ιών κωμικών αγώνων.
Αύτά πρός τό συμφέρον σας σάς λέγουν δλ’ οί Γάλλοι, 
κΓ είν ή φωνή των φιλική. . . Κανείς μην άμφιβάλλη. . .

ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ r.-^ς ΜΟΥΙ

Τήν θελκτικήν ΰμών φ ω ν ή ν  παρήκουσα πιστεύω, 
καί πώς τό ζήτημα πολύ καί πάλιν τό μπερδεύω.. . 
ΕΤπον δτι προσφέρονται ο! Γάλλοι νά μάς σώσουν, 
καί, άν άφοπλιζώμεθα, πώς κάτι θά μάς δώσουν !
Τήν εΐδησιν έδέχθησαν χσρδαϊς τε καί όργάνοις, 
καί ή δεύτερα φαίνεται χείρων τής πρώτης π/,άνης.

Μ Ο Υ Ι Ttob í Π Ο Λ Ε Μ Α Ρ Χ Ο Ν  

Oh mille tonnéres ! oh sapristi! και κάτι παραπάνω... 
Mon cher Ministre, μά τόν Χριστόν δέν σάς καταλαμβάνω ! 
Είδον τήν φρενοολάοειαν κι’ έγώ τής πρωτευούσης, 
άλλά δέν είμ’ υπεύθυνος διά τάς παρακρούσεις.
Ά ν  ήίιευρα πώς πόλεμος θά πή γιά σάς ειρήνη, 
θά έλεγα ό πόλεμος αύτοστιγμΐ νά γίνη . . .
Τώρα ατούς συναδέλφους μου θά πώ νά σάς συνδράμουν, 
τούτέστιν τόν αποκλεισμόν ώς τάχιον νά κάμουν. . .

ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ -sbî MC-YI

Mon cher Moui, εύχαριστώ ί ί  δλης μου καρδίας, 
διότι μας έσώσατε άπό τής κωμωδίας!
Είδον μετ’ άκρας μου χαράς τούς ήνωμένους στόλους, 
στάς γραφικός θαλάσσας μας ώς είδος περιπόλους ! 
“Ημεθα δλοι ίίαλλο·.. . . γυναίκες μετά παίδων, 
ζητωκραυγάζουν μετ’ έμού τόν ναύαρχον Άλφρέδον. 
'Εγώ δέ ώς έκ θαύματος σωθείς έκ καταιγίοος, 
τήν έϊουσίαν παραιτώ πρός χάριν τής πατρίδος !
Ά λ λ ’ δμως καί μακράν αύτής, παμφίλτατε Moui, 
θά κράζω πώς μέ έσώσατε, oui, oui, oui. . . .

Τό χέρι



Γ Υ Ν Α Ι Κ Α - Δ Ι Α Ο Λ Ο Σ .

Λύκαινα, φώκ^α, δχ,ιά, μαϊμού, και δε’χτβις πεταλούδα- 
Μέσ’ *ς τα γλυκά σου τα <ρ:Χια ζγ, τδ φιλί του Γιούδα.
Είναι πικρό τδ μέλι τους. φιλεΓς και φαρμακόνεις*
’Σ τά ροδαρένια χείλη σου κρυφτείς κεντρί, σκοτόνεις.
*Σ τά ψεύτικα τά λόγια σου. κρυφτείς ψυχή πε,ιό ψεύτρα,
Και κρύφτ’ ή κλέφτρα σου ματιά, μαύρη καρδιά, πειδ κ)έφτρα. 
Τδ δάκρυ σου 'πού £έει γλυκδ και παραπονεμένο,
Είν’ δλο ’ξεΓδι κα'ι χολή με λάβα ζυμωμένο,
Κι’ δπου νά πέση αλλοίμονο 1. . . φυτρόνει, ζωντανεύει,
Κι* αναστατώνει τα στοιχειά, με τδ Θεδ παλεύει*
Ινα'ι δειχτεί μυροστάλαμα, δροσιά, μαργαριτάρ:,
Κ’ είναι φωτιά, περίδρομος, ξεκουμπισμό;, ληοντάρι I 
Είσαι γυναίκα πειρασμός- βυζάστρα τού θανάτου,
Μάνα και θυγατέρα του, και σκλάβα, κα’ι κυρά του,
Κ’ είσαι ζωή κα'ι θάνατος, κ ι’ δσο 'πού ύπάρχ* ή χτίση,
Θά φθείρης, θά ποδοκυλα, τή μάνα σου τή φύση !

(Μ.το ά τ ε χ ό  ο τ ο μ ο ν  π ο ί η μ α )

Έ ν Ζακύνθω, Αύγουστος 1886

I. Γ .  Τ ς α κ α ς ια ν ο ς .
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ΑΠ Π Ο ΔΥΣΙΔΙ

Έ ν συναναστροφή. Ό  κύριος ζητεί νά χωλήση εϋφυίαν εις κυ
ρίαν χαρακαθημένην.

— Δεν άγαχω διόλου τούς βλάκας. . . .
Καί ή κυρία ανακουφιζόμενη :
— Εύγε ! Αύτδ σας συν;στα. Θα ’χή ότι δέν είσθε εγωιστής !

Συζυγικαί σκηναί.
Ό  σύζυγος άνακαλύχτε; ύχόχτους σχέσεις τής συζύγου του.
—  Δεν ’ντράχηκες. άθλια, να κάμνης κ ό ρ τ ε  με τον καλ- 

λίτερόν μου φίλον . . .
Καί εκείνη μετα τόνου :
— Ά  χροτιμουσες να τό κάμ.νω λοιχόν με τον χειρότερόν σου 

εχθρόν ; . . .!
*s£äs··

Ό  Άγαθόχουλος θέλει ν’ άχοφύγη τήν αίτησιν φίλου ζητοΰν- 
τος νά τω χέμ.ψη έντος εχιστολής δανεικά δέκα φράγκα.

«Ή θ ελ α —■ τω γράφει — ευχαρίστως νά σοΰ έσωκλείσω εδώ τα 
δέκα φράγκα, άλλά τά ’θυμήθηκα άμα ερριψα τήν έχιστολήν μου 
εις τδ γραμ.μ.ατοκιβώτιον. . . .

*ϊ>»+<5*
Ό  κ. Άνυχόφορος είνε άθεόφοόος λιμαδόρος. Ούαί εις όσους 

τον συναντήσουν κ.αθ’ οδόν.
Προχθές συναντά τον κ. ΙΙαράςενον, τον όχοΐον σταμ.ατά ετοι- 

μ,ος νά τον λιμάρη:
— Ξεύρεις, φίλε μου . . . .
—· Ξεύρω, άδελφε, ςεύρω καί είμαι μάλιστα καθ’ όλα σύμφωνος 

εις δ,τι διανοείσαι να μου ’χτ,ς . . . .
Ιναί όχου φύγη— φύγη.

■m-
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Ό  κ. ’Ιδιότροπος συναντά τον ές επαγγέλματος επιτάφιον ρή-
> \ ** τορα κ. Α

—  Σου ήρεσε ό χθεσινός επικήδειος μου;
—  Μου ήρεσε, άν καί δεν τον ήκουσα.
—  *Α ! Οά τον διάβασες τότε εις τήν εφημερίδα.
—  ’Ό χ ι ! τον είχα ακούσει προ τριών ετών εις βάρος ενός 

άλλου μακαρίτου ! . . .
4 **4*

Μεσίτης τις έδικάζετο πρό τίνος εν τώ πλημμελειοδικει'ω. Έ 
ρωτα ανήσυχος τον δικηγόρον του :

—  Νομίζετε Οτι θα καταδικασθώ ;
—  Πολύ τό φοβούμαι.
—  Και εις τί ;
-—- Ε ις  ες μηνών . . . .  τιμιότητα ! !

”Ε ν τινι εφημερίδι άνεγινώσκετο τό εςής :
«Τρόπος τού γράφε:ν χωρίς γραφίδα καί μελάνην. Ή  έςήγησις 

τού μυστηρίου δίδεται επί τή αποστολή Γ> Φράγκων ποός τον κ.
Ρ. I.»

Εύπιστος φιλοπερίεργος στελλε: τό τίμημα καί λαμβάνει τήν 
εςής άπάντησιν:

—  Γράφετε με μολυβδοκόνδυλον ! !

4 **4*

Συζυγικαί αβρότητες.
—  Νά σου ’πώ ! πολύ περιποιείσαι τήν Μαρίαν.
—  Αύτό είνε ίδικός μου λογαριασμός.
-—  Μά ό τρόπος σου αύτός τήν εκθέτει.
— Αύτό είνε ίδικός της λογαριασμός.
—  Μα ςέρεις δτι με αναγκάζεις νά σκεφθώ περί διαζυγίου ;
—  Αύτό είνε ίδικός σου λογαριασμός ! !

Α ω π ο δ υ γ η ς
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’Ζ  Τ Ο  Φ Τ Ε Ρ Ο
ΦΙΑτατε ¡ ιο ι  Κύριε Κ. Φ. Σκόκε.

Στίχου; και πάλιν, φίλτατε, γυρεύεις να σου γράψω, 
αλλ’ είναι τέτοιος ό καιρός πού μούρχεται νά κλάψω.
Έ ν τούτοι;, άν και τήκωμαι από μελαγχολίαν, 
διότι τώρα ή Ελλάς άφήκε την ’Αγγλίαν, 
θα καταστρώσω μερικούς προς χάριν σου και μόνον, 
ευχόμενος ευδαίμονα εις σε τον νέον χρόνον.

Με τό Ήμερολόγιον τού όγδοήντα έξη, 
βεβαίως θά έκέρδισες, καθώς δεν αμφιβάλλω, 
κ ι’ άν είσαι όντως βέβαιος πώς πάλι θά σου φέξη, 
ευθυς Ήμερολόγιον νά ξεφουρνίσης κ/ αλ/ο.
Αυτο και δίχως να ’στο ’πω. θαρρώ πώς τό σκοπεύεις, 
γ ιατί παντού μέ κυνηγάς και στίχους μου γυρεύεις.

’Έχε ύπ ’ ό'ψει πάντοτε τό πώς θά βγάλης κάτι, 
και γαρ εισι πολύτιμοι κα'ι της σχολής αί ώραι, 
ή έρημη σακκούλα σου ας ’βρίσκεται γεμάτη, 
και άφινε τούς παλαβούς νά γράφουν γιά όνόρε.
Γ ιατί της δόξης άν ζητης μονάχα τό στεφάνι, 
όγρήγορα τά λάχανα θά φας τού Δεληγνάννη.

Πολλούς ώς τωρα συγγραφεΓς ήρώτησα μέ πόνον, 
γ ιατί νά γράφουν πάντοτε χωρίς καν'εν συμφέρον, 
κι εκεΓνοι μού απήντησαν ότι συγγράφουν μόνον 
γιά τάς μελλούσας γενεές τών μεταγενεστέρων.
Α ξίζει στέφανον αυτός, πού γμά τό μέλλον γράφει, 
εν τουτοις τά βιβλία του μουχλιάζουν εις τό βάφι.

Και τώρα πάλι φρόντισε σάν πέρσυ έν τώ αμα 
γ ιά τό Ήμερολόγιον τά δέοντα νά ψάλης, 
και γεμισε τών ’Αθηνών τά φύλλα μέ ρεκλάμα, 
άν κέρδη πενταπλάσια έπιθυμης νά βγάλης. 
δωσε κι* εμε τον κόπο μου άν είναι ορισμός σου, 
και ό Χριστός μας πάντοτε νά είναι βοηθός σου.

Έν *Αθΐ}7'αΐ£, 30 Σεπτεμβρίου ¡886.
Γ εοργ- Χ· Σουρης·

ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΗΦΑΙΣΤΕ ΙΟΝ 

I

Ό  πλοίαρχος τού ιστιοφόρου "Αγιοε Νι χόΧα'0. ήτο ΓΈλλην έξ "Υδρας, 
ονομαζόμενος Βασίλειο; Γεωργίου. Και μολονότι "Ελλην, ήτο λαίμαργος ώς 
πίθηξ κα'ι φιλοπότης ώ ; μαύρος αρχηγός, η μάλλον ώς πολίτης * Αθηναίος 
κατά τάς ημέρας τών εκλογών. Καθήμενος εις την τράπεζαν, έξεκοκάλιζεν 
ολόκληρον μηρόν προβάτου, η παμμεγέθη σ ε ν α γ ρ ί δ α ν ,  άφεθεΓσαν ανοήτως 
νά συλληφθη από τά άγκιστρά τών ναυτών τού πλοίου και δεν έπινεν άλλο, 
ειμή μόν,ν παλαιότατον οίνον, συγκεκερασμένον ενίοτε, ίδιοτρόπως, κατά 
τάς ψυχράς τού χειμώνος νύκτας μετ’ ίσης ποσότητος έξαιρέτου αγγλικού 
ρουυίου. Τό τελευταΓον ομως πάθος έπεκράτει τού πρώτου, και έν τοΓς χρο- 
νικοΓς τού μικρού εκείνου σκάφους ύπήρχον παραδείγματα άποδεικνύοντα 
ότι ό καλός πλοίαρχος, διά τον ένα η τον άλλον λόγον, εύρέθη εις περιστά
σεις κατά τάς οποίας δεν έλαβε τό γεύμά του, άλλ’ ούοεμία περίστασις 
άπεδείκνυεν ότι συγκατετέθη ποτε νά μή λάβη τό ποτόν του. 'Ω ; δέ δύνα- 
ταί τις νά είκάση, εμίσει τό ύδωρ ώς τας αμαρτίας του και εξηγών τον σκο
πόν τών διαφόρων υλών έν τη φύσει, εύρισκεν ότι ό Θεός εφεύρε τό ύδωρ, 
τό πολύ-πολύ διά νά ποτίζη τά χ οΧ ο χ ν ν θ ι α , διά να κάμνουν ψυχρολου
σίας όσοι δεν πίνουν οίνον και προ πάντων διά νά καθαρίζουν τά κατα
στρώματα τών πλοίων.

Καταπλεύσας εις τίνα αγγλικόν λιμένα μέ φορτίον κορινθιακής σταφίδος, 
άπέπλευσε μέ φορτίον γαιανθράκων, προωρισμένων διά Πειραιά, αφού *άνε- 
νέωσε τάς προμηθείας τού ρουμίου και ολων τών άλλων εκείνων πραγμά
των τά όποια άπητούντο κατά την διάρκειαν τού μακρού ταξειδίου του. 
Άτυχώς όμως ό πλοίαρχος, μολονότι έξήγει τόσω πρακτικώς τας ιδιότητας 
τών διαφόρων πραγμάτων εν τη φύσει, δέν ήξευρεν οτι οι γαιάνθρακες ύφ·.- 
στανται ενίοτε αυτομάτους τινάς αναφλέξεις· καί μολονοτι τάς περισσότερα; 
φοράς ώφελούσι τούς πωλητάς αυτών, ύπάρχουσιν ομως περιστάσεις κατα 
τάς οποίας τούς καίουσιν, η τουλάχιστον τά πλοΓα τά όποΓα τούς μεταφέ- 
ρουσι. Καί εν άγνοια της ανησυχαστικής ταυτης λεπτομερείας δεν διέτασσε 
ν’ άερίζωσι τάς άποθήκας τού πλοίου, άλλ' ήσυχο; περί πάντων, έκοιματο -I.
μετά τό δεΓπνον καί εδείπνει μετά τόν ύπνον, άφίνων είς τόν δεύτερόν 
του την φροντίδα της διενθύνσεως.

Η μέραν τινα τού ’Ιουλίου, καθ’ ήν ή θερμότης ήτο μεγάλη, ό πλοίαρχος
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ήγέρθη ευδιάθετος κα'ι προσβκαλεσε τον υποπλοίαρχον να πίωσιν υπέρ της 
αίσίας επανόδου των. Τό πλοΓον είχε προχωρήσει αρκετά και ήδη ώλίσθαι - 
νεν επί των κυμάτων εξωθεν τής Κρήτης, ώθούμενον ύπό τής έλαφρας πνοής 
του άνεμου. *0 υποπλοίαρχος βεβαιωθείς οτι ούδεμία αιτία καθίστα την 
έπίβλεψίν του άναγκαίαν. έκάθησε πλησίον του πλοιάρχου και άπδ προ- 
πόσεως εις πρόποσιν και από ποτηρίου ε ί; ποτήριον έμέθυσε τόσω πολύ, 
ώστε μετ’ ολίγον έχυλίσθη αναίσθητος πλησίον τού προϊσταμένου του. Α ί
φνης θερμέτης παράδοξος άνεδόθη και καπνός μέλας άνέθορεν έκ των απο
θηκών τού πλοίου. Τό φορτίον είχεν άναφλεγή. 0? ναύται, προ τής φοβέρας 
ταύτης άληθείας εσπευσαν εις τούς αρχηγούς των, άλλ’ ό πλοίαρχος ήτο 
τόσω αναίσθητος ώστε ούτε' νά τον έξυπνήσωσιν έπειράθησαν, δ δέ υπο
πλοίαρχος έβλεπε τύσωήδέα όνειρα, ώστε ήμιήνοιξε τούς οφθαλμούς βλάσφη
μων, οτι τα διέκοψαν, έχασμήθη ολίγον και έπειτα εστράφη μακαρίως από 
τό άλλο μέρος. Ή  φλοξ δμως επροχώριι ταχέω; και οί ατυχείς ναύτα·. 
ωθούμενοι από τό αίσθημα τής αυτοσυντηρησίας εσπευσαν εις τάς αντλίας. 
Τό πράγμα δμως δεν ηδύνατο νά διαρκέση και αί προχωρούσαι φλόγες ήπεί- 
λουν μετ’ ολίγον να τους καταφάγωσι μετά των δολόνων τού πλοίου. Κα- 
τεβίβασαν λοιπόν τάς λέμβους αφού εθεσαν πρώτον είς αύτάς τούς δύω κοι
μισμένους, τας εφόρτωσαν μέ οσας ζωοτροφίας ήδυνήθησαν νά διασώσωσι 
και άπεμανρύνθησαν τού πλοίου. Ή  ξηρά έφαίνετο πολύ μακράν. ’Έστρε
ψαν λοιπόν τον Ο'ίακα προς τό μέρος έκεΓνο, πιστεύονιες οτι θά συναντήσω- 
σιν έν τώ μεταξύ φιλάνθρωπον τι πλοΓον δια νά τούς σώση, καί ό άτυχης 
πλοίαρχος, έξυπνήσας μετ ολίγον έγένετο μάρτυς άλλου φυσ:κού φαινομέ
νου, πώς δηλαδή κοιμωμενός τις εν τώ πλοίω δύναται νά εξυπνήση έν τή 
λέμβω, κα'ι ήναγκάσθη να όμολογήσν) τόν μέγαν σκοπόν τών μικρών τούτων 
σκαφιοίων έν τή φύσει.

II

*Ας άφήσωμεν τό πλοΓον καί ιόν πλοίαρχον και άς έλθωμεν εις άλλο 
πλοΓον και είς άλλον πλοίαρχον, ταξειδεύοντα κατά τά μέρη έκεΓνα. Τό 
πλοΓον τούτο ήτο άγγλικόν άγγελιαφόρον άτμόπλοιον τού κατά την μεσό
γειον στόλου, δ δέ πλοίαρχος, ό σ'ιρ Ερρίκος Ινώξ, υίός μέλους τινό; τής 
γεωγραφική; έταιρείας τού Λονδίνου, άποσταλε'ις υπό τής Τνυβερνήσεως 
δπως ποιησηται ύδρογραφικάς παρατηρήσεις και σημείωση άκρ:βέστερον 
την θέσιν υφάλων τινών, προς συμπλήρωσιν τού χάρτου τού άγγλικού 
ναυαρχείου. Ώ ς δύναται τις νά έννοήσιρ εκ τής σπουδαίας υπηρεσίας, ήτις 
τώ είχεν άνατεθή, ήτο ό άντίπους τού έλληνος πλοιάρχου. ΈκεΓνος ήτο 
άμαθής, αυτός ήτο πολυμαθέστατος- έκεΓνος ήτο μέθυσος, αυτός εγκρα
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τέστατος* έκεΓνος έπινε τό ρ ο ύ μ ι  με τό .το τ η ρ ι ,  αυτό; δεν ηνείχετο την 
οσμήν του* έκεΓνος τέλος ήτο χονδρό;, παχύς με φυσιογνωμίαν άποπλήκτου* 
αυτός ήτο υψηλός καί λεπτός ώς τό δόρυ τής Α. Μ. βασιλέως τής Ά βυσσι- 
ν ία ; τού συμμάχου μας, ή ώς σκελετός τού άνατομικού μουσείου ένδυθε':; 
τό δέρμα του, ή ώς ποιητή; τέλος τής νεοελληνικήε φιλολογίας. Είχεν 
άναγνώσει τον Ούμβόλδ, τον Άραγώ, τάς διηγήσεις τού Ζούλ-Βερν, τάς 
είς τον Βόρειον πόλον περιπλανήσεις τού Φραγκλίνου, τά ταξείδια τού 
πλοιάρχου Κουκ και συγκινουμενος εκ τών υπεράνθρωπων κατορθωμάτων 
τών ηρώων εκείνων τής επιστήμης, κατελχμβάνετο ύπό ιερού ενθουσιασμού 
πρός τάς κινδυνώδεις περιηγήσεις έν μέσω λαών αγρίων, έστω και εάν 
έκινδύνευο/ αί σάρκες του να χρησιμεύσωσιν ώ; μ π ι φ τ έ χ ι ο ν  είς τά άνό- 
σια γεύματά των. Τήν νύχτα έμελέτα την θέσιν τών πλανητών, τάς φωσφο- 
ρώδεις άτμίδας τής θαλάσσης κα'ι προσεπαθει διά τού μικρού του τηλεσκο
πίου ν* άνακαλύψη εν τώ αχανεΓ όρίζοντι νέους κόσμους, αγνώστους είς τους 
προ αυτού σοφούς, τήν δέ ημέραν εσημείου τό βάθος διαφόρων θαλασσίων 
διόδων, τό σχήμα ακατοίκητων νησιδίων και πολλά άλλ,α σπουδαδα άντι- 
κείμενα, άδιάφορα είς άπλους θνητούς.

Περί τό εσπέρας τής ημέρας εκείνης, καθ’ ήν ό πλοίαρχος τού άλλου πλοίου 
είχεν ύποστή τήν φοβέραν καταστροφήν, ό οφθαλμός τού ’Άγγλου πλοιάρχου 

άνεκάλυψεν ε ί; τό βάθος τού όρίζοντος αόριστόν τι νεφυδριον ύπεράνω τής θα
λάσσης. Πλήρης περιεργείας, διηυθυνε μετά σπουδής τό τηλεσκοπίαν πρός 
τό μέρος έκεΓνο, άλλα τό τηλεσκόπιον έμεγέθυνεν απλώς τό νεφυδριον χωρ'ις 
νά τώ παράσχη ίκανάς ενδείξεις τής φύσεως τού παραδόξου τουτου φαινομένου. 
ΙΙροσεπαθησεν ακόμη, αλλά τίποτε δένηδυνήθην* ανακαλυψη. Ή  περιέργειά 
του είχε φθάσε: ε ί; τό κατακόρυφον. Έθυσίαζεν ήδη ευχαρίστως δλας τάς 
ύδρογραφικάς παρατηρήσεις του, ολας τάς άγνωστους νήσους του, ολας τας 
φωσφορώδεις άτμίδα; του, χάριν τού μυστηριώδους έκείνου νέφους, δπερ ώς 
θαλασσία σφ'ιγξ τώ έπρότεινεν άδιαλείπτως τό άλυτον έκεΓνο αίνιγμα. Παρήλ- 
θεν ούτω μία ώρα και με τήν επέλευσιν τού σκότους φωνη αγαλλιάσεως εξήλ
θε τού στήθους τού σοφού πλοιάρχου. Διά μέσου τού νεφυδρίου, γλώσσαι πυ- 
ρός έφάνησαν είς τόν ορίζοντα αύςανόμεναι ή έλαττούμεναι, άναπηδώσαι ή 
κυμαινόμεναι μετά παραδόξου ταχύτητος. Κατ' άρχάς ένόμισεν οτι εύρίσκε- 
ται πρό μικρού τίνος μετεώρου, πρό παραδόξου τινός ουρανίου σέλαος. Ά λλα 
μετέωρον, ή ουράνιον σέλας, έν μέσ^ θαλάσση, μέ χρώμα τόσω κοινόν5 
άν*υ τής θαμβωτικής εκείνης ανταυγείας, ήτις ιδιάζει είς τά φαινόμενα 
ταύτα, ήτο άδύνατος. Έσκέφθη ακόμη, άνεκάλεσεν είς τήν μνήμην του δλα 
όσα είχεν άναγνώσει περ'ι τών διαφόρων τούτων φαινομένων, αλλ* ουδαμου 
εύρισκε σχέσιν πρός αυτό. Αίφνης ένεθυμήθη τό Βεζούβιον. ’Έτυχε νά
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παραστή άλλοτε είς τ·.να των φοβερών αυτού εχρήξεων και τώ έφαίνετο 
ήδη δτι άνεκάλυπτε περίεργον ομοιότητα των τρομερών εκείνων κρατήρων 
μετα των παραδόξων αυτών φλογών, αίτινες ύψούντο εκ του μικρού εκείνου 
νέφους. Είναι αληθές οτι το ήφαίιτειον έκείνο Ι'κειτο έπί στερεά; γής, ένώ 
το προκείμενον Ι'κειτο έπί τής θαλάσσης. Άλλα τούτο ίσα, ίσα τώ επέ
βαλλε να ερεύνησα) περισσότερον. Έ π ί τή ιδέα ταυτα;, ένόμισεν οτι δ:ά μέ
σου τών φλογών διέκρινε μαυρόν τι πράγμα, εις σχήμα νησιδίου, ά*αμφι- 
βόλως μέγα τεμάχιον τιτανώδους γής έκ τής οποίας έςεπέμποντο α ί πύρινοι 
έκειναι γλώσσαι. Ό  καλός πλοίαρχος δεν είχε πλέον κανένα δισταγμόν οτι 
άνεκάλυψεν άγνωστον έως τότε ήφαίστειον. Πλήρης λοιπόν πεποιθήσεως διά 
την σπουδαιότητα τής ανακαλύψεως ταυτης εξέβαλε τό σημειωματάριον, 
έγραψε τάς λεπτομερείας, εσημείωσε τό γεωγραφικόν πλάτος είς τό όποΓον 
εκειτο, έζήτησε τό ήμερολόγιον του πλοίου δ·.ά να έγγράψη τό νέον τούτο 
συμβάν κα'ι μέχρις ού τό φέρουν παρεδόθη είς γλυκεΓς ρεμβασμούς περί τής 
έντυπώαεως την όποιαν 6ά έπροξένει είς τον επιστημονικόν κόσμον. Μετά 
την σκέψιν ταύτην έρριψε πάλιν τυχαίως τους οφθαλμούς πρός τό μέρος τού 
ηφαιστειώδους νησιδίου, άλ)ά  πραγμα παράδοξον! τό ήφαίστειον ειχεν αλλά
ξει θέσιν. Έπέστησε περισσότερον την προσοχήν. Πράγματι,, διέκρινεν οτι 
ή φλόξ έκείνη δ·ηυθίινετο βραδέως πρός δυσμάς. Τό πραγμα καθίστατο σπου- 
δαιότερον, παραδοξώτερον, εκπληκτικώτερον ή οσον έφαντάσθη. Τό ήφαί- 
στειον έκεΓνο δεν ήτο άπλούν ήφαίστειον, τυχαΓον, κοινόν ήφαίστειον όπως 
δλα τά ήφ^Ιστεια τού κόσμου, άλλ’ ήφαίστειον έκτακτον, περίεργον, θαυμά- 
σιον, ήφαίστειον τό όποΓον ή φύσις έδημιουργηοεν άναμφιβόλως μόνον καί 
μόνον όπως δοξάσν) ένα ’Άγγλον, ήφαίστειον τέλος τό όποΓον δεν ήδύνατο ή 
να συγκίνηση ολόκληρον την επιστήμην διότι έπλεεν επί τών ύδάτων ! 1 
Ό  πλοίαρχος έκάθησεν. Ή  συγκίνησις ύπερέβαινε τάς δυνάμεις του. Διηύ- 
θυνε πάλιν τό τη/.εσκόπιον πρός την προχωρούσαν φλόγα. Ό  καπνός έξήρ- 
χετο τόσω μέλας, καί αί φ)όγες ήσαν τόσω ύποκύανο», ώστε δεν έπετρέ- 
πετο πλέον καμμία αμφιβολία είς έ'ν αληθές τέκνον τής επιστήμης. Πρός 
στιγμήν μάλιστα, ενόμισεν ότι ό άνεμος έφερε μέχρις αύτού έλαφράν οσμήν 
θείου, δυσδιακριτον βεβαίως είς άνθρωπον μη εμπεπλησμένον υπό τοιούτων 
ιδεών. Ό  ενθουσιασμός του δέν είχε πλέον όρια. Ή  διπλή εκείνη άνακά- 
λυψις έσύγχιζε τον νούν του. Ήγέρθη πάλιν καί ήρχισε νά περιπατή μετά 
χαράς έπί τού καταστρώματος, περιφρονών από τού ύψους τού πλέοντος 
ήφαιστείου του καί μετέωρα καί φωσφορώδεις άτμίδας καί υφάλους καί 
χάρτα; καί πηδάλια καί πάσαν τέλος ανακάλυψιν καί παν φυσικόν φαινό- 
μενον, όπερ δέν είχε τό προτέρημα νά πλέη έπι τής θαλάσσης. Πλήρη; 
συγκινήσεως έλαβε τό βιβλίον καί μέ τρέμουσαν χεΓρχ έγραψε τον δ.πλου»

3^3

θρίαμβόν του, περιέγραψε τό ιστορικόν τής συναντήσεως καί εάν δέν έδωκε 
τό ονομά του είς τό νέον τούτο ήφαίστειον τό επραξεν εκ λεπτής διακρίσεως 
ανθρώπου πεπεισμένου ότι άλλο: θά έκπληρώσωσι τό καθήκον τούτο.

Ά λλα ό θρίαμβος ούτος δέν ήρκει. Μετά την ίκανοποίησιν τής έπιστημονικής 
φιλαυτίας του, είπετο ή εθνική φιλαυτία την οποίαν πας γνήσιος ’Άγγλος 
δέν δύναται νά λησμονήση δσω σοφός καί αν ήναι. Ή  νήσος αυτη, προ
φανώς, δέν άνήκεν είς κανένα. Κατά τον πανάρχαιον λοιπόν καί φυσικόν 
νόμον τού πρώτου καταλαβόντος, ή νήσος αύτη έπρεπε νά περιέλθη είς την 
Α γγλίαν καί ν* άποτελέση εν τώ μέλλοντι μέρος τών Βρεττανικών κτήσεων. 
Πλήρης Ινθουσιασμού έκ τής αποφασιστικής ταυτης ιδέας, έστρεψε τον 
οιακα καί έλαβε την διεύθυνσιν τού νησιδίου μέ τήν πεποίθησιν δτι έπί 
τής πλεούσης έκείνης Πομπηΐχ; θά εύρίσκετο μέρος αρκετόν διά νά στήση 
άκινδύνως τήν σημαίαν τής βασιλίδος τών θαλασσών. Άλλ* ή απόστασις 
δέν ήτο μικρά. ’Έδειξεν είς τον αξιωματικόν τής υπηρεσίας τό σημεΓον 
είς τό όποΓον έπρεπε νά τόν όδηγήση καί μέχρις ού φθάσωσιν έκεΓ έκλεισε 
τούς οφθαλμούς, άπηυδημένος έκ τών συγκινήσεων τής ήμέρας.

*0 ύπνος όμως τού εύτυχούς πλοιάρχου δέν έμεινεν άπηλλαγμένος δνεί- 
ρων. Είδεν δτι τά ΠυρρηναΓα, αί ’Ά λτεις καί αί Κορδελλιέραι, μεταβλη- 
θέντα είς ήφαίστεια, έχόρευον έπί τής θαλάσσης καί ονι συναντήσας τόν 
Βεζούβιον διευθυνόμενον εις ’Αμερικήν τόν ερρυμουλκησεν όπισθεν τού πλοίου 
του καί τόν μετέφερεν είς Α γγλίαν έν μέσω ένθουσιωδεστάτων δεξιώσεων 
τών συμπατριωτών του.

III
Τό ονειρον δμως τού σοφού πλοιάρχου, δπως δλα τα ευάρεστά όνειρα, 

δέν διήρκεσε πολύ. *0 σκοπός τού πλοίου τόν έξύπνησε μετ’ ολίγον διά νά 
τώ άναγγείλη σπουδαίαν εΓδησιν. Ό  πλοίαρχο; άνετινάχθη δυσηρεστημέ- 
νος καί τό πρώτον βλέμμα οπερ έρριψε πέριξ αυτού άνεζήτησε μετά στορ
γή ; τό πλέον ήφαίστειον. Άφοΰ δε έβεβαιώθη δτι ούδεμία σπουδαία μετα
βολή είχεν επέ/θει είς τό μέρος εκείνο έπανέφερε τό βλέμμα πρός τόν ναύ
την. *Η αφορμή τής έγέρσεώς του ήτο σπουδαιότατη. Είς τινα απ’ αυτών 
άπόστασιν δύω μικραί λέμβοι έταλαντευοντο έπί τών κυμάτων καί οI έν 
αύτώ έζήτουν διά πυροβολισμών νά έπιστήσωσι τήν προσοχήν τού πλοίου, · 
Ή  άφήγησις αύτη έφάνη είς τόν πλοίαρχον άνεξήγηιος. Δέν ήδύνατο νά 
εννόησα; οτι ήσαν ναυαγοί, αφού από δεκαπέντε ήμερών ή θά/ασσα ούδε- 
μίαν είχεν ύποστή τρικυμίαν. 'Οπωσδήποτε, πεπεισμένος ότι θά διέπραττεν 
αγαθήν τινα πράξιν, διέταξε καί κατεβίβασαν τήν κλίμακα καί επειδή αί 
λ.έμβοι εύρίσχοντο είς τήν διεύθυνσιν τού ήφαιστείου ήκολούθησε τόν δρόμον



του και μ :τ ’ ολίγονό πλοίαρχος, ο υποπλοίαρχος και οί ναΰται τούς οποίους 
γνωρ'ζομεν, ανηλβον επ'. του καταστρώματος, εύλογοϋντες το πλοΓον επ\ τοϋ 
οποίου εσώθησαν.

Ό  πλοίαρχος τοϋ αγγλικού, μετά τήν απότομον Ιγερσίντου μή δυνάμε- 
νος πλέον νά κοιμηθν) Γστατο έπ'ι της γέφυρας θεώμενος μ,εθ’ ήδονης την 
πλεουσαν εκείνην φλόγα, ητις έπέπρωτο εις μίαν μόνην ημέραν νά έξασφα- 
λίσγ] τήν δόξαν του. Έθεώρει ήδη έαυτόν κατατεταγμένον έν τή μεγάλϊ) έκείνϊ] 
χορεία των σοφών ερευνητών, οίτινες διά των σπουδαίων αυτών ανακαλύ
ψεων είχον μεταβάλει την δψιν της άνθρωπότητος και έφαντάζετο έαυτόν έν 
τώ Πανβέω της επιστήμης, καβήμενον οίκείως μετά τοϋ Χριστοφόρου Κο- 
λόμβου. Εις το σημεΓον τούτο των σκέψεων διεκόπη ύπό της παρουσίας 
των ναυαγών. "Ολοι άπό του πλοιάρχου μέχρι του τελευταίου ναύτου έστη
σαν προ αυτού έκφράζοντες τας ευχαριστίας των. 'Ο ’Άγγλος πλοίαρχέ 
άπερροφημένος ύπό της ιδέας του μικράν έδωκε προσοχήν εις τάς ενδείξεις 
ταύτας. Ά λλ ’ ό ελλην δεν ήτο έξ εκείνων οΓτινες αποθαρρύνονται ταχέως. 
Δια χειρονομιών λοιπόν κα'ι γλώσσης άκχταλήπτου εδειξεν εις τον Ά γγλον 
τδ καιομενον πλοΓον τού όποιου ητο κάτοχος, έπαναλαμβάνων τάς ευχαρι
στήσεις του μετά χειρονομιών ζωηρότερων. Ούτος, κατ’ άρχάς έξηκολούθει 
ν’ αδιαφορή, άλλ* όπόταν είδε τον "Ελληνα πλοίαρχον, οίκειοποιούμενον το 
πλέον ηφαίστειου, τόσω ηγανάκτησεν ώστε προς στιγμήν έσχε τήν ιδέαν 
νά το'» ρίψη εις τήν θάλασσαν. Έ ν τούτοις ό "Ελλην έξηκολούθει τήν παντο
μίμαν του, διά τρόπου προσκαλούντος ήδη τήν προσοχήν τού Ά γγλου 
πλοιάρχου.—’Ιδού, έφαίνετο λέγων. Τό καιομενον έκεΓνο πλοΓον είναι ίδι- 
κόν μου.

Προ τής σανούς ταύτης δηλώσεως, ρΓγος φρίκης διέτρεξε τό σώμα τού 
νΑγγλου. Ήννόησε τά συμβαίνοντα τόσω καλώς ώστε δεν έπετρέπετο πλέον 
καμμία αμφιβολία περι τής απάτης του. Δευτέραν ήδη φοράν έκάθητο έξην- 
τλημένος. *Η συγκίνησις αύτη ύπερέβαινε τήν πρώτην. Ά πέπεμψε τούς ναύ- 
τας και έκυψε τήν κεφαλήν διά νά σκεφθη. Διαγραφή και σ θ υ σ ί μ α τ α  έπ'ι 
τού ημερολογίου τού πλοίου δεν έπετρέποντο. Τούτο προεκάλει πάντοτε εις 
τους άνωτέρους ύπονοίας δυσαρέστους και έπέσυρε τιμωρίας προς τάς οποίας 
ούτος ολιγίστην έτρεφε συμπάθειαν. ’Έστρεψε τήν κεφαλήν προς τό καιόμε- 
νον πλοΓον μετά τού λυπηρού έκείνου αισθήματος μετά τού οποίου ό βασι
λεύς Βοαβδιλ έστρεψε διά τελευταίαν φοράν βλέμμα προς τήν έγκαταλειπο- 
μένην Γρενάδαν. Τό πύρ εύρίσκετο εις τήν μεγαλειτέραν αυτού έντασιν. 
Φλόγες ύποκύανοι ύψούντο εις τον ορίζοντα μετά κρότων οΓτινες καθίσταντο 
πλέον ευδιάκριτοι και ή θάλασσα εις μεγάλην άπόστασιν έφαίνετο πυρα- 
κτωθεΓσα.

Αίφνης ιδέα έκτακτος διήλθε τού πνεύματός του. Τίς τον ημπόδιζε τάχα 
νά διατηρήση εις τό ημερολόγιου τού πλοίου τό έκτακτον τούτο φαινόμενου; 
Ούδεμία ύποχρέωσις τώ επέβαλλε νά όρίση τό πλάτος εις τό όποΓον έκειτο. 
Τό ηφαίστειου επλεε και έκεΓνος όστις είχεν όρεξιν νά τό συνάντηση άς έτρε
χε νά τό εύρη. Μετά τήν άπόφασιν ταύτην ή συνείδησίς του έφάνη άπαλ- 
λαγεΓσα τού πιέζοντας αυτήν βάρους. Έλαβε μάλιστα τό μολυβδοκόνδυλον 
και έγραψεν ολόκληρον άφήγησί' τής άνακαλύψεως, έπειτα άπεβίβασε το 
πλήρωμα τού ναυαγήσαντος πλοίου εις τήν πρωτην παράλιον πόλιν τήν 
οποίαν συνήντησε και έκεΓθεν έτηλεγράφησεν εί; τους Κα ι ρ ο ύ ς  και ε ί; ήμί- 
σειαν δωδεκάδα έπιστημονικών συλλόγων τού Λονδίνου τό μέγιστον γεγο
νός τής άνακαλύψεως του πλέοντος ηφαιστείου.

ΙΟΙ
Ή  έκθεσις τού γεγονότος τούτου έπροςένησε κρότον έν ’Αγγλία. Ά π α σ α ι 

αί εφημερίδες τής συμπολιτεύσεως και άντιπολιτεύσεως, εικονογραφημένα', και 
μή, σατυρικαι και σπουδαΓαι, διεκήρυξαν τήν σοβαρότητα τήν οποίαν είχε 
διά τήν έπιστήμην ή άνακάλυψις ηφαιστείου πλέοντος έπ'ι των ύδάτων. Τά 
'Η μ ε ρ ή σ ι α  Ν εα , μάλιστα, ελεγον ότι τό γεγονός τούτο προσθέτει νέαν δό
ξαν εις τήν ’Αγγλίαν, διότι ή άνακάληψις οφείλεται, όπως ολαι αί μεγάλης 
σημασίας και διεθνούς ενδιαφέροντος ανακαλύψεις, εις Ά γγλον πολίτην και 
φιλελεύθερον, ό δέ 'Εωθ ι ν ός  Τ α χ υ δ ρ ό μ ο ς  έξηρε τήν οξυδέρκειαν τού σο
φού πλοιάρχου, οστις μεταξύ τόσων άλλων γερμανικών και γαλλικών επ ι
στημονικών αποστολών αΓτινες. ως έχει ιδιαίτερους λόγους νά πιστευη, εί
χον έκπεμφθή εις τά ύδατα εκείνα προς έςακρίβωσιν τού γεγονότος τούτου 
οπερ σοφός εκ Βιέννης σεισμολόγος είχε προίδει, μόνος αυτός ήδυνήθη νά 
δι ακρινή και μελετήση άναλόγως.

’Αλλά τό συμβάν τούτο έγένετο άντικείμενον σοβαρών ερίδων έν τώ επ ι
στημονικοί κόσμω. Ό  οόκτωρ Τέμσων, μέλος τριών ακαδημιών και επίτιμος 
πρόεδρος εΓκοσιν άλλων έπιστημονικών σωματείων, έγραψεν έν τινι περιο- 
δικώ, οτι τό φαινόμενου τούτο οφείλεται εις τάς τελευταίας σεισμικά; συν
ταράξεις, αιτινες άπεχώρησαν, φαίνεται, τεμάχιον μεγάλου τίνος ηφαιστείου, 
όπερ έκ τής δυνάμεως μεθ’ ής άπεκόπη έξηκολούθη πλέον έπ'ι τών ύδάτων, 
διατηρών έν τώ βάθει του μέρος τών ηφαιστειωδών στοιχείων άτινα έξέπεμ- 
πον τάς φλόγας έκείνας και άνήγγέλλε τήν έκδοσιν μεγίστης πραγματείας 
του έν τή όποια προ ενός έτους περιέγραφεν ακριβώς τά φαινόμενα ταύτα 
άτινα ήγον άναμφισβητήτως εις τό συμπέρασμα τούτο. Ό  καθηγητης όμως 
τής χημείας τού έν Όςφώρδ Πανεπιστημίου, τον άντέκρουσε διά πραγ
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ματείας τετρασέλιδου, έν η άπεδείκνυεν δτι ό σοφός φίλος του ύπέκυ- 
ψεν εις άσυγχώτητον λάθος εις τδ περί πλεόντων ηφαιστείων κεφάλαιον. 
Δεν ήμ,φισβήτει μεν την οιαοεβαίωσιν του δτι ουτος είχε προϊδει την περί- 
πτωσιν των π)εόντων ηφαιστείων, διότι και αυτός όΐοιος προσεδόκα από ενός 
και ήμίσεως έτους την περίπτωσιν ταυτην, άλλα την απέδιόεν εις άλλα α ί 
τ ι α .  Κατ’ αυτόν τό ήφαίστειον τούτο δεν ήτο τμήμα άλλου ηφαιστείου, άλλ* 
αυτοτελές καί ανεξάρτητον, ε/ον ίδίαν έττίαν και Γδιον στοιχεΓον, άνεφάνη 
δέ έκ του πυθμένος της θαλάσσης εξ ασχέτων του σεισμού λόγων χαι ε'πλεεν 
έπι των ύδάτων, διότι ή ώθητική του άτμοΰ δύναμις, ητις άνεπτύσσετο 
έκ των ασφαλτωδών και θειωδών ουσιών, αΓτινες ευρίσχοντο εν αυτω εις 
άδιάκοπον άνάφλεξιν, ήτο αρκετή νά κίνηση διπλάσιους του μεγέθους τού
του ογκους και ήπόρει πώς και τά ήφαιστίδια έκεΓνα, άτινα είχε λεχθή 
δτι άνεφάνησαν τελευταίως περι την Ίαβαν, δεν ύπέκυψαν εις τον κανόνα 
τούτον.

’Οπωσδήποτε όμως, αι συζητήσεις αυται δεν επηρέασαν την μεγάλην 
εντυπωσιν ή οποία έπροξενήθη έν ’Αγγλία έκ τής ανακαλυψεως ταύτης και 
ώς ήτο επόμενον, ουδε'ις εφαντάσθη νά ιδη τό πλέον τούτο ήφαίστειον, διότι 
ό πλοίαρχος δεν εσημείου έάν είχε πηδάλιον και τήν διεύθυνσιν τήν όποιαν 
είχε λάβει. ’Τπάρχουσιν δμως μεγάλαι πιθανότητες, ο;ι πολύ ταχέως θά τό 
συναντήση κανε'ς άλλος συνάδελφος τού ’Άγγλου, εάν έλληνικόν τι ίστιο- 
φόρον εύρεθή υπό τάς περιπτώσεις, υπό τάς όποίας εύρέθη τό ιστιοφόρον 
τού έξ "Υδρας πλοιάρχου.

Ά θ η ν α ι  17 7 6 ρ ί ο ν  1 ^ 86 .
Δ. Α. Κ α λ α π ο θ α κ η γ .

AVAIhΑΙΑ ΕΙίΛΛΟΡΘϋΙΙΣ

"Ενεκα τής σπουδής, μ·θ’ ης εςετυπωθησαν τά τιλευταΓχ τυπογραφικά 
φύλλα τού άνα χεΓρας Ήμ ερο Αο γ ί ο ν ,  μή έπιτρεψάσης δευτέραν επεξερ
γασίαν των δοκιμίων, παρελείφθησαν λάθη τινά έν τή π ε ρ ί  Ό ρ φ α ν ί δ ο ν  
μελέτη του κ. Θ. Δε-Χελδράϊχ, άλλο.ουντα ούσιωδώς τήν σχετικήν έννοιαν, 
προελθόντα δ’ εξ εσφαλμένης άναγνώσεως τού χειρογράφου. *Εν σελ. 276 
ό στοιχειοθέτης έθεώρησε καλόν νά μεταφέρη τον μακαρίτην Όρφανίδην 
ενα αιώνα ολόκληρον οπίσω, καταστήσας αυτόν σύγχρονον τώ *Άγγλω βοτα- 
νολόγω Sibthorp, δστις μάλιστα, κατά τον άναστραφέντα συνδυασμόν των 
λέξεων τού χειρογράφου, όμιλεΓ παραδόξως περ'ι τού 50 £τη μετά τον θά
νατόν του γεννηθέντος Όρφανίδου ! ! *0 αναγνώστης έννοεΓ βεβαίως, δτι ό 
Sibthorp διά τού διάσημου συγγράμματος του Flora Graeea κατέλιπε 
μνημεΓον τού ιδίου του ονόματος και οχι τού μή ύπάρχοντος τότε Όρφα- 
νίξου, ώς ηςίωσεν ό ήμέτερος στοιχειοθέτης. ’Επίσης έν σελ. 280 στίχ. 28 
και 29 φέρονται τά έξης κακώς άναγνωσθέντα εκ τού χειρογράφου, ού 
παρελείφθη ή έν τω περιθωρίω παραπομπή: «Ά τυχώ ; δμως κατά τήν μα
κράν άαθένειαν τού Όρφανίδου π α ρ η μ ε Λ ή θ η  α ν τ η  κ α ι  χ α τ ε σ ζ ρ ά φ η  
σ χ ε δ ό ν «. Τό χωρίον τούτο διορθωτέον κατά τό χειρόγραφον ούτω : « . . . πα- 
ρημεληθη υπό τών αρμοδίων και ύπόκειται εις καταστροφήν, καθό μετα- 
κινηθέντος τού δλου Μουσείου εις έτερον ολως άχατάλληλον μέ&ος». Έ ξα ι- 
τουμεθα επι τουτοις συγγνώμην παρά τού σεβαστού ημών φίλου και συνερ
γάτου κ. Θ. Δε-Χελδράϊχ, μή δυνηθέντος άλλως τε νά επεξεργασθή τά 
τυπογραφικά δοκίμια ένεκεν τής έξ 'Αθηνών απουσίας αύτού κατά τον χρό
νον τής εκτυπώσεως τού χειρογράφου.

Κ. Φ. Σ.
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Τ υ Ηο ΓΡΑΦΚΙΟΝ—ΧΥΤΗΡΙΟΧ —ΣΤΓΡΕΟΤΥΙΙΕΙΟΝ— 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ—ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ —ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ.

ΤΟ Χ Υ ΤΠ Ρ ΙΟ Χ

πεπλουτισμένον διά ποικιλωτάτης συ)λογης Μ Η ΤΡ Ω Ν  και άρίστου υλικού 
άναδέχεται τήν κατασκευήν σ τ ο ι  χ ε ί ω τ ,  ελληνικών και γαλλικών, δ ι ά σ τ ι 
χ ω ν  και μ ε τ αΛΛων  [λουκια ÜDgols], δ ι ά σ τ η μ ά  τω ν ,  κ ο σ μ η μ ά τ ω ν ,  
χ α ρ α χ τ ι ί ρ ω ν  δ ι α χ ά σ μ ω ν  (ornees) σ ν μ τ τ Λ ε γ μ ά τ ω ν  γ ω η ω ν  κλπ. κλπ.

ΓΟ ΣΤΕΡΕ Ο ΤΥΠ Ε !Ο Χ

πεπροικισμένον διά των τελειότερων μηχανημάτων έκτελεΓ τήν στερεοτύ- 
πησιν οίουδήποτε βιβλίου, τίτλων εφημερίδων, εικόνων, κλπ. κλπ.

ΤΟ Τ Υ Ι 1 0 ΓΡ Α Φ Ε Ι0 Χ

κατηρτισμένον κατά τό σύστημα των τελειότερων τής Ευρώπης μηχανη
μάτων και έφωδιασμένον cii Π Ε Ν Τ Ε  Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ω Ν  Π ΙΕ Σ Τ Η Ρ ΙΩ Ν .
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έκτελεΓ οίανδήποτε εργασίαν, οΐον έκτύπω σ ιν, β ιβ Μ ω ν ^  α γ γ ε Λ ι ω ν ,  π ρ ο -  |
γ ρ α μ μ ά τ ω ν , τ ί τΛων ,  ε ι κ ό ν ω ν ,  τ ρ α π ε ζ ι τ ι κ ώ ν  και ε τ α ι ρ ι κ ώ ν  ε γ κ ν -  
χΛ ιω ν , ίί.τΛ οΓ ν.τω τ, σ υ ν α Λ Λ α γ μ α τ ι χ ω ν , Λ α χ ε ί ω ν , π ρ ο ς χ Λη ζ η -  
ρ ί ω ν ,  κλπ. κλπ. ε ί: τ ιμά; έξαιρετικώς συμφερούσας και α ν ε π ί δ ε κ τ ο υ ς  
σ υ ν α γ ω ν ι σ μ ό ν .

Ή  εκτυπωσις καλλιτεχνικών αντικειμένων, ανατεθειμένη εις Γερμανόν 
μηχανικόν, δύναται νά  γίνη διά συνδυασμού και μ ε Λ ά ν η ς  π ο ι χ ιΛ ων  
χ ρ ω μ ά τ ω ν .

Οί συγγραφείς και οί έκδόται βιβλίων, ελληνικών ή ξενόγλωσσων, ών 
παραγγέλλουσι τήν έκτύπωσιν, απαλλάσσονται τού κόπου τού νά έπεξερ- 
γάζωνται τά τυπογραφικά δοκίμια, ών ή διόρθωσις έκτελεΓται άπταίστως, 
έν πιστή αντιπαραβολή προς -τά ύπό έκτύπωσιν χειρόγραφα, ύπό τών έπ'ι 
τούτω δ ιο ρ θ ω τώ ν  τών Καταστημάτων.

’Ακρίβεια, λεπτότης καλλιτεχνικής εργασίας, ταχύτης και ευθηνία.

ΤΑ ΗΙΒΛΙΟΙίαΛΕΙΑ
έκτος τών αποκλειστικών εκδόσεων, άς κέκτηνται τά Καταστήματα, πωλού· 
σιν ά π α ν τ α  ε ν  γε ' νε ι  τ α  τ ν ς  ΈΛΛην ι κ η ς  ΦιΛοΛογ ίας  σ υ γγρ ά μ 
μ α τα , ήτοι :

' Ι σ τ ο ρ ι κ ά ,  Έ κ χ Λ η σ ι α σ τ ι χ ά ,  Δ ι δ α κ τ ι κ ά ,  Ν ο μ ι κ ά , ’ Ι α τ ρ ι κ ά ,  Σ τ ε -  
' ρ ε ό τ ν π α  Λειψίας τών Ελλήνων κα'ι Λατίνων συγγραφέων, ΣχυΛ ι α  και- 
μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι ς  αυτών, μ υ θ ι σ τ ο ρ ή μ α τ α ,  δ ρ ά μ α τ α ,  π ο ι ή μ α τ α , ά τΛαν -  
τ α ς ,  χ α ρ τ α ς ,  Λ ε ξ ι κ ά  ελληνικά και ξένων γλωσσών κτλ. κτλ.

*Έχουσι προσέτι μεγάλην αποθήκην

Χ Ρ Υ Σ Ο Δ Ε Τ Ω Ν  Β Ι Β Λ Ι Ω Ν

έκ δερμάτων πολυτελών, βελούδων, με τάξης και όστέων, διά δω ρα  καλ: 
β ρ α β ε ί α  τού νέου έτους.

ΙΠΙΕΡΟΛΕΙΚΤΑΙ ΤΟΥ 1887
καλλιτε/νίκωτατοι, ποικί/ων χρωμάτων, σχημάτων κα'ι εικονογραφιών, 

Ε ϊ Θ Η Ν Ο Τ Α Τ Ο Ι  

ΤΙΜΩΜΕΝΟΙ
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