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Ι Ο Υ Λ Ι Ο : 

182.— Τη 1 Ιουλίου 1 8 9 9 . - Έναρξις 
λειτουργίας των Ποινικών Δικαστηρίων των 
Νομών Χανίο>ν, Σφακίων και Λασηθίου. 
(Έπίσ . Έφημ. Κρητ. Πολιτείας.) 

183.— Τή 2 Ιουλίου 1878.— Υ π ο γ ρ α φ ή 
της Συνθήκης τοϋ Βερολίνου, δια τοϋ 55 άρ
θρου της οποίας ανελάμβανε ή Πύλη τήνν ύπο-
χρέωσιν νά έφαρμώση αυστηρώς έν Κρήτη τον 
Όργανικόν Νόμον, έπιφέρουσα τροποποιήσεις, 
αί'τινες ήθελον κριθή δίκαιαι. (Συν#. Βερο
λίνου). 

184 — Τη 3 Ιουλίου 1669. —Καταστροφή 
Γαλλικού επικουρικού στρατοΰ εις Ήράκλειον 
έ£ άναφλέξεως υπονόμου. (Δάπερ). 

165 .— Τω 670 ό Ανδρέας Ίεροσολυμί-
της, καταγόμενος έκΔαμασκοϋ, εστάλη εις τήν 
εκτην Οίκουμενικήν Σύνοδον κατόπιν έγένετο 
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Ή Εκκλησία εορτά
ζει νήν μνήμην του τη 4 Ι ουλ ίου . . Απέθανεν 
έν Έρρεσσώ Μυτηλίνης. (Άκολουθίαι Α 
γίων. ) 

186.— Τή 5 Ιουλίου 1887.— Ισχυρότα
τοι δονήσεις σεισμού διαρκείας 35". Έ ν Η 
ράκλειος πλεΐσται ο'ικίαι διερράγησαν, είς Ό θ ω -
μανός απέθανεν έκ φόβου, πολλοί έρρίφθησαν 
είς τήν θάλασσαν. Πανικός εν τοις Παρθενα-
γωγείοις Χανίων και Ηρακλείου, δπου κατά 
σΰμϋ,τωσιν έτελοϋντο αί εξετάσεις. (Στατ. Πληθ. 
Κρήτης.) 

187 .— Τή 6 Ιουλίου 1887.— Οί αυτο
κρατορικοί απεσταλμένοι Μαχμούτ Τζελαλεδίν 
Πασσάς και Αχμέτ Ρατίπ Πασσάς προεκήρυ» 
ξαντ ήν άπάντησιν της Πόλης είς τά αιτήματα 
της Γενικής τών Κρητών Συνελεύσεως, συνιστά* 
μένην είς τό νά χορηγήταί τό ήμισυ τών τελω

νειακών εσόδων υπέρ της παιδείας, νά δαπανά
ται έπιτοπίως τό ήμισυ τοϋ περισσεύματος τών 
δημοσίων προσόδων, \'ά έπικυρώνται ή νά ά-
πορρίπτωνται τά ψηφίσματα της Γενικής τών 
Κρητών Συνελεύσεως εντός τριμηνίας, αρχομέ
νης μετά δεκαπέντε ημέρας από τής υποβολή; 
των εις τήν Ύ ψ η λ ή ν Πύλην καϊ νά διορίζωνται 
και είς τά Τελωνεία Χριστιανοί έχοντες τήν δέ-
ουσαν ικανότητα. (Έφημ. Πατρίς τοϋ 1887 
φύλ. 98 . ) 

1 8 8 . - . Τ ή 7 Ιουλίου 1858 .— «Τον και
ρόν τοϋ Μαυρογένη» (ή εποχή ώνομάσθη κ (1 
«Ένοπλος διαμαρτυρησις») διά φιρμανίου αφέ
θησαν είς τούς κατοίκους τά δπλα έπαυσεν ή έ-
πέμβασις τοϋ Μουλλά είς τά όρφανικά και κλη
ρονομικά ι ώ ν Χριστιανών, καθιερώθη ή εκλογή 
τών συμβούλων υπό τοϋ λαοϋ και έμετριάσθη ή 
δεκάτη τών άχυρων. Ή προκήρυξι; έγένετο υπό 
των Αυτοκρατορικών απεσταλμένων Αχμέτ 
Πασσά μέλους τοϋ Ανωτάτου Συμβουλίου και 
Ρεμζή Έφένδη μέλους τοϋ Συμβουλίου τοϋ 
Τιτζαρέτ. (Κρητ. Κωδ. Έ κ δ . Α ' . ) 

1 8 9 . — Τ ή 8 Ιουλίου 1 8 4 1 . — Άπόβασις 
είς Κρήτην δυο χιλιάδων στρατιωτών Α λ β α 
νών , υπό τον υίόν τοϋ Όμέρ Βρυώνη. (Χρο-
νολ. Πίναξ I. Δ. Σταματάκη). 

190.—Τή 9 Ιουλίου 2 5 1 . — Μέγας σεισμός 
καταστρέψας μέγα μέρος γής τής Κρήτης (Στατ. 

Πληθ. Κρήτης) και πανώλης, έπενεγκούσα με-
γάλην φθοράν είς τον πληθυσμόν τής νήσου. 
(Μονογραφία Γ. Ίακ. Καλαϊσάκη έν Ά μ ΰ ν η . ^ 

1 9 1 . — Τή 10 Ιουλίου 1 9 0 6 . — Οί έν Χα-
νίοις Γενικοί Πρόξενοι τών τεσσάρων Προστά
τιδων Δυνάμεων διεκοίνωσαν, δτι αί Κυβερνή
σεις αυτών συνεφώνησαν νά λάβωσι τά επό
μενα μέτρα I μεταρρύθμισιν τής χωροφυλακής) 
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λαράτασιν τοϋ προσθέτου φόρου 3 ο)ο προς 
διευκόλυνσιν συνάψεως δανείου 9 ,300,000 
δραχμών, έξ ων 3 ,000,000 θά χρησιμοποιη-
θώσιδ ι ' άποζημιώσείς Κρητών και Ελλήνων, 
τό δ' ύπόλοιπον δι ' έργα δημοσίου ωφελείας 
έπέκτασιν είς τήν Κρήτην τής επιτροπής τοϋ έ-
λέγχουτών Ελληνικών οικονομικών και συστα-
σιν προς τούς Γεν. Προξένους ν' άπευθύνωνται 
διά τάς τρέχουσας υποθέσεις προς τούς υπευθύ
νους Συμβούλους τής Κρητικής Κυβερνήσεως. 
(Επίσ. Έφημ. Κρητ. Κυβερνήσεως). 

192.— Τή 11 Ιουλίου 1 8 6 8 . - Ά π ε β ί -
βασεν ή « Έ ν ω σ ι ς » είς Πλακιάν Α γ ί ο υ Βασι
λείου δίακοσίους εικοσιοκτώ Κρήτας και έξέφόρ-
τωσε δυο χιλιάδας εξακόσιους πεντήκοντα σάκ-
κους αλεύρου και τριακόσια κιβώτια πολεμο
φοδίων. (Ήμερολόγιον Ν. Σουρμε?>Ϋ].) 

193 .— Τή 12 Ιουλίου 1 8 4 1 . — «Διάλυσις 
»τής επαναστάσεως τών Χριστιανών τής Κρή-
>της διά πολιτικών ραδιουργιών ή τής κακής 
»σκέψεως τών ύποκινησάντίΰν αυτήν και / /ε-
»τακόμισις τών βοηθησάντων τήν έπανάστασιν 
»δι ' άγγλογαλλικών πολεμικών τήν Έλ-
»λάδα». (χρονολ. πίναξ Σταματ.) 

1 9 4 . — Τ ή 13 Ιουλίου 1463.— Διάταγμα 
τοϋ Δόγη τής Ένετίας Μαύρου επιτάσσει τον 
Δούκα τής Κρήτης Βερνάρδον Δονάτον νά πλη-
ρώνη τακτικώς εις τον προδότην Ίσραηλίτην 
Δαυίδ Μαυρογόνατον τήν έκ πεντακοσίων φ λ ω -
ρίων έτησίαν σύνταξιν, λαμβάνων ύπ ' όψιν 
«ουχί τον έβραϊον, αλλά τήν προς τήν πολιτείαν 
πίστιν τοϋ εβραίου». ( Ά θ α ν . Σκληροΰ ό Κρη
τικός Πόλεμος). 

195.— Τή 14 Ιουλίου 1645 .— Οί έν ι ώ 
παραλίφ φρουρίω τής προ τών Χανίων νησΐδος 
Θόδωρου πολιορκουμενοι Ενετοί άνετίναξαν 
αυτό δι ' υπονόμων, ίνα μη παρσδοθώσιν είς 
τούς Οθωμανούς και «έκ τής εκρήξεως μέρος μέν 
»τών έπ' αύτοϋ και παρ' αύτφ έξεσφενδονίσθη 
«άστραπηδόν είς τά ΰψη, έτερον δέ μέρος αυ
τόχρημα έψήθη συνεπώς έγένετο βορά τών φλο-
»γών πλήθος άπειρον πορθητών τε και πολιορ-
«κουμένων*» (Ταρίχι Νεημά.) 

196.—Τή 15 Ιουλίου 1899 .— "Εναρξις 
ΐής λειτουργίας τών ποινικών Δικαστηρίων τών 
Νομών Χανίων και Ρεθύμνης. (Έπίσ. Έφημ. 
Κρητ. Κυβερνήσεως.) 

1 9 7 . — Τ ή 16 Ιουλίου 1 9 0 1 . — Δ ι ά τοϋ 
ύπ' αριθ. 304 Νόμου ώρίσθη, δτι είς τούς με-
ΐοβαλόντας θρήσκευμα από τοϋ 1856, δτε εξε
δόθη τό «Χάττι Χουμαγιούν» ή διαφορά τοϋ 
θρησκεύματος ουδόλως επηρεάζει τήν κτήσιν, 
ή άπώλειον, ή τήν άσκησιν οιουδήποτε προσω
πικού ή εμπραγμάτου δικαιώματος, ούδ' άπαλ-

λάττει νομίμου υποχρεώσεως ουμφώνως ταΐς 
δίατάξεσιτοΰ «Χάττι Χουμαγιούν» τούτου και 
και ταΐς άποφάσεσι τών κατά καιρούς Γενικών 
Συνελεύσεων. (Έπ. έφημ. Κρητ. Κυβερνήσεως.) 

1 9 8 . — Τή 17 Ιουλίου 1905 .— Οί πρόξε
νοι τών τεσσάρων Πρπστανίδων Δυνάμεων 
προεκήρυξαν τον σνρατιωηκόν Νόμον έν Χα-
νίοις, Χαλέπα και μερικώς είς τον Νομόν Η 
ρακλείου. (Νέα Έ ρ ε υ ν α και Θέρισο.^ 

1 9 9 . — τη 18 Ιουλίου 1822. —«Κατά τήν 
«πεισματώδη μάχην τοϋ Κρουσώνος κατέφυγον 
»είς τήν έν τώ χωρίω τοΰτω έκκλησίαν τοϋ ά-
»γίου Χαραλάμπους τριακόσιοι πεντήκοντα 
»πέντε Αλβανοί και 15 τουρχοκρήτες. Έ ν αύτη 
«περιεκυκλώθησαν υπό τών Χριστιανών, οί ό
μ ο ι ο ι άναβάντες έπί τοϋ θόλου ήνοιξαν δπάς, 
»δ ι ' ών ρίψαντες διάφορα ρουχικά βουτημένα 
»έν έλαίω και άλλας εμπρηστικός ΰλας τούς έ-
»στενοχώρησαν δεινώς· και άλλοι μέν τούτων 
»έξορμώντες έφονεύοντο υπό τών περιϊσταμένων 
»άλλοι δ' άπέθνησκον έξ ασφυξίας και έπί τέ
λ ο υ ς δυο κρί μόνον έσώθησαν». ("Απομνημ. 
Κριτοβουλίδου.) Ό χρονολογικός πίναξ Στα
ματάκη σημειοΐτήν 24 Ιουλίου 1822 . 

200 .— Τή 19 Ιουλίου 1 9 0 1 . — Δυνάμει 
τοϋ ύπ ' άρ. 380 τής 19 Ιουλίου 1901 Νόμου 
διωμολογήθη μεταξύ τής Κρητικής Κυβερνή
σεως και τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ δη
μοσίου οθωμανικού χρέου συμβασις, κ α θ ' ήν 
« Ή Διεύθυνσις τοϋ δημοσίου οθωμανικού 
χρέους παραιτείται τής ασκήσεως πάντων τών 
έν Κρήτη δικαιωμάτων και προνομίων αυτής α
πέναντι τής πληρωμής δρ. χρ. 1 ,500,000, και 
τής εκχωρήσεως και εκμεταλλεύσεως τοϋ μονο
πωλίου τοϋ άλατος» ύπό διαφόρους δρους έπι-
συνημμένους είς τό ύπ ' άρ. 208 τής 23 Α υ 
γούστου 1901 Ήγεμονικόν Διάταγμα. (Έπ ίσ . 
Έφημ. Κρητ. Κυβερνήσεως). 

2 0 1 . = Τή 20 Ιουλίου 1 8 7 6 . - "Αφιξις 
τοϋ Καδρή βεη Νομάρχου Κωνσταντινουπό
λεως ώς Αυτοκρατορικού Απεσταλμένου (Κρη
τικοί Κώδικες Έ κ δ . Α') Τότε προεκηρύχθησαν 
αί έπόμεναι παραχωρήσεις : Νά συσταθη Τρά
πεζα, έχουσα αντίκρυσμα τά κεφάλαια τοϋ Κοι
νωφελούς Ταμείου, νά έξευρεθή τρόπος ελαττώ
σεως εις 9 ο)ο τών προς τάς δρφανικάς Τράπε
ζας χρεών, νά έξετασθώσι τά χρέη τών μουλτε-
ζίμιδων και διαγραφώσι τά τών απόρων, νά 
διανεμηθή είς τά σχολεία τών δύο ενοίκων στοι
χείων δ τόκος τής άποδοθείσης προσθέτου δε
κάτης 2 1)2 τοις εκατόν, νά χαρισθή υπέρ τών 
σχολείων τό περίσσευμα τών βακουφικών εσό
δων, μετά τήν έπισκευήν τών τζαμιών, νά ένερ-
γηθώσι τά εικότα διά τήν άναγκαστικήν έκπαί ' 
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0 Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Η Σ Τ Ο Υ 1821 
Α'. 

Ή δυτική πλευρά τοΰ πετρώδους λόφου, έφ ' 
οΰ εγείρεται τό μνημεΐον τοΰ Φιλοπάππου, απο
τελεί διά τών βκθμικίων κλίσεων τ·/); μικράν 
κοιλάδα χγονον κκί ζηράν, έφ' ή ; ά/.κνθοι τήδε 
κκκεΐσε φυόμεναι άντιπροσωπεύουσιν άδόςως 
την κϋτοφυκ βλάστ/)σιν. Άσεβη; λατομεία υπέ
σκαψε τοΰ; λίθινου; όγκου; τών ιστορικών θέ
σεων καί σήμερον μετά 60 ένιαυτών ελεύθερον 
βίον ό την μονήρη άτραπόν διερχόμενο; δικβά-
τη; βλέπει έκπληκτος τό πρόσφκτον ίχνος τοΰ 
μοχλοΰ επί τ η ; πλευράς τοΰ έρυθροειδοΰς λίθου 
χαί ακούει περιλύπως τόν ηχον της σφύρας 
θρυμμκτιζούσης τά άμορφκ τμήματα τών πε
τρών, έφ' ών ί'χνη άςέστου αρχαϊκή; εργασίας 
έμφκνίζονται έτι . Ή τοποθεσία, κκίτοι απαρά
μιλλου φυσικού κάλλου;, εμπνέει ούχ ήττον ά-
νευκρίνητον καί άνεςήγητον μελαγχολίκν. Βλέ
πει τ ι ; εύκρινώ; επί τών πλευρών τών λίθινων 
όγκων λελκςευμένκ μννματα παναρχκίας επο
χή;. κναμιμνγ)σκεται τών νεκοών,οίτινε; έπληρω-
σάν ποτε την άφχνισθεϊσαν νεκρό πολιν, καί η 
έμφάνισις της αιωνία; π ά λ η ; τοΰ θανά-

! του πρός την ζωήν, τ η ; συντ/ιρήσεως πρό; 
την κκταστροφήν καί την έρήμοϊσιν έπ ιτε ί -
νε'. τήν μελαγχολίαν τοΰ διαβατού, ενώ ό;έως 
κρώζει ό ίερακιδεύς υπέρ τήν κεφκλήν κκί κάμ
πτονται παρά τοΰ; πόδα; του οί άσφόδελοι 
προορρίζως διασειόμενοι ύπό τοΰ ραγδαίω; πνέ-
οντο; πνεύματος. 

Διά τοΰ; άνιωμένους εΐ; τόν 5όρυβον τ η ; ζωή; 
ή θίσις αυτη παρουσιάζει θελκτικόν τι καί μο-
νηρες ίντρύφημα. Έντό; διαυγούς ύποκυάνου νε
φέλη; διαφαίνονται εις τήν άπόστασιν αί άνώ-
μα'λοι κορυφοσειραί τών νήσων καί της Πελοπον
νήσου. Ε γ γ ύ τ α τ α γλαυκή άπλοΰται τοΰ Φα
λήρου ή θάλασσα, καί ό έλαιών δεςιόθεν διακό
πτων τό όμοιόμορφον τοΰ Φαληρικοΰ άλ ι -
πέδου. Τοΰ Πειραιώς αί καπνοδόχοι έζακον-
τίζουσι τά μέλανα, άλλ ' ευοίωνα νεφη 
όπερ τάς στέγας τών κομψών οίκων, συγχεομε-
νων κατά στιγμάς πρός τούς ιστούς τών έλλι 
μεν,σμένων πλοίων. Ενίοτε ό μέλας τής βιομη

χανικής καπνοδόχου κκπνός συναντάται εις τό 
ύψος μετά τοΰ ύποφαίου τοΰ άρτι έζορμήσαντος 
από τοΰ στομίου τοΰ τηλεβόλου πλοίου πολε-
μικοΰ χαιρετώντος. 

Ό "Αρης καί ή Εργάνη 'Αθηνα τείνουσιν 
εϊς τήν άτμόσφαιραν τάς χείρας δεξιούμε-
νοι αλλήλους. Αυτή παρασκευάζει έν τή είρήν/) 
τήν ύλικήν τών ανθρώπων εύημερίαν εκείνος 
προστατεύει τάς ελευθερίας τών λαών «αί αμύνε
ται κατά τής δουλεία;. 'Αφοΰ εινε πεπρωμένον 
νά βροντά περιοδικώς τό ενσφαιρον τηλ.εβόλον, 
ό άνθρωπο; νά χύνν) τοΰ άδελφοΰ του τό αίμα, 
ό βιομήχανο; και ό γεωργό; νά άναλαμβάν/] τό 
ςίφο;, εύ^ηθώμεν τουλάχιστον,δπω; τ ή ; δικαιο
σύνη; τό πνεΰμα καί τ ή ; ελευθερία; ίθύνγ) τήν 
χεΐρκ τοΰ "Αρεω;, κκί αλλότριο; π<ντός συμ-
φέροντο; έγωιστικοΰ καί αδίκου ό βρκχίων αύ-
τοΰ όπλίζηται μόνον υπέρ ιδέας εύγενοΰς άζίας 
τών λαών καί τών διωγμών, εις ους υπεβλήθη
σαν, καί τών αιμάτων, άτινα έχυσαν, δπως ά-
ποσπάσωσι πκρά τών τυράννων τά δικαιώματα 
αυτών καί άναστυλωσωσιν εις αίωνίαν λ α -
τοείαν τό ιδεώδες άγαλμκ τής Ελευθερίας καί 
τής Δικαιοσύνες. 

Εις τήν βραχώδη ταύτην λεκάνην έσύχναζον 
άλλοτε κατά προτίμησιν. Κκί ή διατριβή }/ου 
έκεϊ κκί ό δρόμος,δν ήκολούθουν,'ίνα φθάσω, ένεΐ-
χον γόητρόν τι μυστηριώδες,ούτινος ουδείς άνθρω
πος καί ουδείς Έ λ λ η ν ίδια δύναται νά ί άγευ-
στος. Ή θ έ α τ η ς ί ε ρ α ς Ακροπόλεως, παρ' ην 
διέρχεται ή οδός, ανακαλεί τόν λαμπρότερον 
κόσμον, δστις διεπλάσθη καί έζησε ποτε, καί ή 
λκμπηδων τοΰ όποιου θά κατκυγάζν] διά φ ω 
τός θείου καί εσαεί τόν νουν καί τούς οφθαλμούς 
τών άνθοώπων. Ιδού μικρόν άπωτέρω ό λ α 
ξευτός εκείνος βράχος, ό κατά παράδοσιν ύπο · 
λααβανόμενος ώς ή φυλακή τοϋ Σωκράτους. 
Έκε ϊ δέσμιος έρρίφθη ό ενάρετος σοφός, τής 
αληθείας ό υπέρτατος μάρτυς καί μύστης, θΰμα 
τών συκοφαντών καί τ?;ς ευπιστίας τοΰ Δήμου, 
άρν/)θείς νά φύγνι, δπως μή κσεβήστ, εις τους νό-
ρ.ους τής πολιτείας,αλλά κηρύςας εκείθεν οτι τών 
γονέων καί τών προγόνων απάντων πολ,υτιμό -
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δευσιν των παίδων, νά συνταχθή δημοτικός 
Νόμος, νά δοθώσι προνόμια εις τους Ιδρύον
τας εργοστάσια και γεωργικός καΐ έμπορικάς 
τράπεζας, νά έπιτραπή ή κατά τους κείμενους 
νόμους σΰστασις τυπογραφείων και φιλεκπαι
δευτικών συλλόγων καί ή εκδοσις εφημερίδων 
νά διορισθώσιν αγροφυλακές, νά συντηρώνται 
τά έκθετα υπό των Δήμων, νά ληφϋή πρόνοια 
διά τάς προσόδους τών κτημάτων, νά γίι-εται 
δημοσία ή διαδικασία τών μη προσβαλλουσών 
τά χρηστά ήθη υποθέσεων, νά ώσιν ανεξαιρέτως 
δεκτοί εις την χωροφυλακήν οΐ έχοντες τά κατά 
τον σχετικόν Νόμον προσόντα, και νάδιορίζων-
ται Χριστιανοί καί/Οθωμανοί αδιακρίτως εις 
τά γραφεία τών συμβουλίων και δικαστηρίων, 
αρκεί νά ώσιν ικανοί. 

202 .— Τή 21 Ιουλίου 3 6 5 . — Μέγας σει
σμός, καταστρέψας πλέον τών εκατόν πόλεων 
(ίσως χωρίων) της Κρήτης. Στατιστ. πληθ. Κρή
της), Περί τόν ό'ρθρον τής ημέρας σεισμός, συμ-
βάς και εν Ελλάδι και εν Μικρά Α σ ί α κατέ-
στρεψεν εν Κρήτη δέκα πόλεις. (ΥθΠ Ηοί ί ) . 
Κατά :όν Ι̂ Η,ΟΓΟΪΧ κατά τον σεισμόν τοϋτον 
μέγα μέρος της νήσου κατεκλΰσΟη υπό πλημ
μυράς. 

2 0 3 . — Τή 22 Ιουλίου 1825. Άνεχώρησαν 
εκ Ναυπλίου επτακόσιοι Κρήτες υπό τους Ί ω -
άννην καΐ Βασίλεϊον Χάληδες, Ν. Οικονόμου, 
Έμμ. Άντωνιάδην κλπ. και εκατόν πεντήκοντα 
εκ Μονεμβασίας υπό τον Ιάκωβου Κουμήν και 
κατηυθύνθησαν εις Κρήτην προς άλωσιν της 
Γραμβοΰσης, με δεκατρία πλοιάρια, εν οις ή 
«Σκύλλα τοϋ Τομπάζη. ('Απομνημ. Κριτοβου-
λίδου). 

2 0 4 . - Τή 23 Ιουλίου 1868 .— Μάχη εις 
Ροδάκ-.νον, καθ* ήν ό εχθρός, καίτοι υποστη
ριζόμενος υπό τών πλοίων του, βαλλόντων εκ 
μικρας αποστάσεως, υπεχώρησε καΐ καιέφυγεν 
εις Φραγκοκάστελλον. (χειρόγρ.] 

2 0 5 . — Τή 24 Ιουλίου 2909 .— Ό Ιν Χα· 
νίοις Γενικός Πρόξενος της Αγγλίας άνεκοίνω-
σεν εις την Έκτελεστικήν Έπιτροπήν τά ακό
λουθα : «Έπεφορτίσθην παρά της Κυβερνήσεως 
»μου νά παραστήσω ΰμΐν τον άμεσον κίνδυνον 
»δστις επίκειται κατά της Ελλάδος εκ τοϋ επεισ
ο δ ί ο υ της σημαίας, ήτις ύψοΰται κατά την εΐσ-
»οδον τοϋ λιμένος Χανίων και νά προσθέσω, 
» δ τ ι , ά ν εξακολούθηση νά ύψοΰται ή σημαία 
»αΰτη, αί Δυνάμει; θά εύρίσκοντο εις την ά-
Λνάγκην ν ' αποβλέψουν εις την έκ νέου κατο-
»χήν της νήσου υπό διεθνών στρατευμάτων» 
(Έπίσ. Έφημ. τής Κρητ. Πολιτείας). 

2 0 6 . — Τ ή 25 Ιουλίου 1 9 0 1 : — Διά τοΰ 
ύπ ' αριθ. 427 Νόμου κατηργήθησαν τά έπαρ-

χεΐα. (Επίσημος Έφημερίς Κρητικής Πολι 
τείας.) 

207 .— Τή 26 Ιουλίου 1866 .— Ή επανα
στατική Γενική τών Κρητών Συνέλευσις άνεκή-
ρυξε Γενικόν Άρχηγόν της Νήσου τον Κρήτα 
Στρατηγόν Δημήτριον Καλλέργην ΰπασπιστήν 
της Α. Μ. τοΰ Βασιλέως τών Ελλήνων και εΰ-
νοούμενον τοϋ Γ ' Ναπολέοντος, και τους Βα
σίλεϊον Σαπουντζάκην και Χαράλαμπον Ζυμ-
βρακάκην άντισυνταγματάρχας τοϋ Ελληνικοί 
πυροβολικού ως αρχηγούς τών διαφόρων τμη
μάτων της Νήσου' αλλά καί Οι τρεις δεν ήδυ-
νήθησαν ν ' άποδεχθώσι τάς αρχηγίας ταύτας, 
(χειρόγρ.) 

208 .— Τή 27 Ιουλίου 1896.— "Εσφαξαν 
οί Οθωμανοί εις τύ χωρίον Άνώπολιςτής επαρ
χίας Πεδιάδος περί τους έβδομήκοντα Χριστια
νούς άνδρας, γυναίκας, γέροντας, παιδία καί ιε
ρείς· πέντε δε άνδρας, μίαν γυναίκα και εν 
βρέφος άφήκαν ήμιθανεΐς, έκλαβόντες αυτούς 
ώς νεκρούς. (Αλήθε ια Ηρακλείου.) 

209.— Χ Τή 28 'Τουλίου 1879 .— Ισχυρός 
σεισμός εν Χανίοις ιδίως. (Στατ. Πληθ. Κρή
της). 

2 1 0 . — Τ ή 29 Ιουλίου 1 8 2 1 . — Μάχη κατά 
τό Θέρισον τετρακοσίων χριστιανών κατά πέντε 
χιλιάδων τούρκων ήττα τών τελευταίων, 
φονευθέντων άνω τών πεντακοσίων χριστιανοί 
έφονεΰθησαν δύο. (χρονολ. πίναξ Σταματάκη . 

2 1 1 . — Τή 30 Ιουλίου 1909. Οΐ Πρόξενοι 
τών τεσσάρων Προστάτιδων Δυνάμεων συνε
δριάζοντες προσεκάλεσαν την Έκτελεστικήν 
Έπ'Λροπήν, προς ην άνεκοίνωσαν τά έξης: 
«Διά ν 'άποσοβηθή δ επικρεμάμενος έκ της πα-
«ρούσης κπταστάσεως κίνδυνος καί προς άπο-
»φυγήν επαναλήψεως κατοχής τής Κρήτης υπό 
«Διεθνών στρατευμάτων, άναπόφευκι;ον είνε. 
ν'ίνα το κατά την στιγμήν τής εκκενώσεως ύ φ ι -
»στάμένον εν τή Νήσω καθεστώς καταστή άπο-
«λύτως σεβαστόν, ιδίως καθόσον άφορα τήν 
«Έλληνικήν σημαίαν, τήν ύψωθεΐσαν μετά τήν 
άρσιν τής κατοχής». (Έπίσ. Έφημ. τή ; Κρητ. 
Πολιτ.) 

212 .— Τή 31 Ιουλίου 1909.— Οί Πρό
ξενοι τών τεσσάρων Προστάτιδων Δυνάμεων 
άνεκοίνωσαν τή Εκτελεστική Επιτροπή τά ε
ξής : «Καί αυτή ή αυτονομία τής Νήσου δεν 
»δύναται νάδιατηρηθή άνευ τής ενεργείας τών 
«τεσσάρων ζΐυνάμεων, αΐτινες τήν απέκτησαν 
«υπέρ τών Κρητών, καί θέλει διακινδυνεύσει 
»έάν ούτοι αποκρούσουν τάς συμβουλάς αύ-
» τ ώ ν » , (Έπίσ. Έφημ. τής Κρητ. Πολιτ.) 
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τερον και άγιώτερον είνε ή Πατρίς και ανυπό
μονος ν ' άποθάν/). ΐνα ταχύτερον φθάσν) ε ι ; τόν 
ιδεώδη και θείον κόσμον, δν διά παντός του 
βίου άνείλισσε και ύπηγόρευεν αύτώ τό δαιμόνιον 
Ιδού ή Πνύξ" όνομα καταπτοοΰν και σήμερον 
έτι τούς δέσποτας. 'Εκεΐ ήχησεν ή φωνή τής 
πεφωτισμένης Ελευθερίας. 'Εκεΐή έντελεστέρα 
εύγλωττ ία συνετάραξε και έξήψε τά πληθ·/), 
άλλά καΐ ύπέταξεν αυτά ύπό την μυστηριώδη, 
την άκαταμάχητον δύναμιν του λόγου. 'Εκεΐ 
ήστραπτεν ό Περικλής και έβρόντα ό Δημοσθέ
νης. « Α γ α π ά τ ε τήν Πατρίδα, πολΐται, θννΐ-
σκετε υπέρ Αυτής», κραυγάζει ό Αθηναίος 
ρήτωρ και ή φωνή του, φωνή προφήτου έμπε-
πνευσμένου, καταπτοεΐ τάς φάλαγγας τοϋ Φι
λίππου. Ιδού 6 "Αρειος Πάγος, θεοί παρακά-
θηνται δικασταί, καΐ δταν δικάζωσιν άνθρωποι, 
θεοί παρίστανται ως διάδικοι. Αλλοφρόνων εμ
φανίζεται ό μητραλοίας Όρέστης. Ή Παλλάς . 
Άθηνα διεκδικεί τόν δυστυχή. Μαίνεται ό "Α
ρης, και αί ΣεμναΙ θεαί σπαράσσουσι δι ' οφεων 
και δάδων τόν άθλιον μητροκτόνον. Εκτείνε ι ό 
"Αρειος Πάγος τήν χείρα, ύπακούουσ'.ν οί αθά
νατοι, και ήρεμος ΰπνος γλυκύς, τών πόνων και 
τής ηθικής οδύνης ή ανάπαυλα και ή παϋσις 
?;δέω; έπικάθηται και αναπαύει ήρεμα τά βλέ
φαρα και τήν συνείδησιν τοϋ ενόχου. 

Β ' . 

'Ενώ περί δυσμάς ήλιου έπλανώμην ήμέραν 
τινά εις τήν δυσβατωτέραν τής λεκάνης άτρα-
πόν είδον, κατά τήν άπροσιτωτέραν αυτής ά-
κραν, τήν αίμασιάν κήπου μικροϋ και παρ' αυ
τόν καλύβην πλινθόκτιστον. Τήν έκπληξιν διε-
δέχθη ή περιεργία. Έχώρησα πρός τήν μικράν 
έκείνην δασιν τήν ούτως άπροσδοκήτως άποκα-
λυφθ&ϊσαν εντός τής στενής και αυχμηρά; Σαχά
ρας τής πετρώδους λεκάνης. Ό κήπος ήτο πε-
ριωρισμένος, ά λ λ ' ό τρόπος, καθ' δν έκαλλιερ-
γεΐτο, έμαρτύρει τήν άκραν τοϋ γεωπόνου έπι-
μελειαν, και τήν φιλανθή αύτοϋ καλαισθησίκν. 
Τά άκρα τής αίμασιας ένέδυον κάκτοι υψηλοί" 
φυτά τινα άνεΐρπον έπί ξύλινων πασσάλων 
και διά μυρίων ελιγμών, έν μέσω φύλλων και 
ανθέων ετοίμων νά μετασχηματισθώσιν είς καρ
πούς, ήγειρον υπέρ τήν άκραν τών ξύλινων στη
ριγμάτων του; τρυφερούς αυτών βλαστούς. Οί 
θρίδακε; ηύξανον έπί τήν γήν προσπεφυκότες, 
και κύαμοι χλοεροί κατένευον πρός τήν γήν με
στοί και εύχυμώτατοι. Τήδε κάκεΐσε έπ ί τής 
επιφανείας τοϋ μικροϋ λαχανόκηπου έφαίνοντο 
ροδωνιαί πεφορτισμέναι ρόδων ήτο ή ποίησις 
διακεχυμένη εντός τής πεζότητος εκείνης, θ ύ 
μος και δενδρολίβκνος ήρωμάτιζον ήδέως τήν 
πέρις άτμόσφαιραν. Αί κορυφαί δλιγίστων όπω-
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ροφόρων δένδρων, χαμηλών ά λ λ ' εύρωστων, ύ-
ψοϋντο άτόλμως υπέρ τόν κήπον, κατά την ά
κραν τοϋ όποιου ήγείρετο ή καλύβη, και παρ' 
αυτήν φρέαρ αβαθές πρός τόν βράχον όρυχθέν, 
παρείχε τό διαυγές ΰ'δωρ του είς τάς άνάγκας 
τοϋ έρημίτου και τήν βοτανικήν του ύπηρεσίαν. 

Γ . 

Ώθησα ελαφρώς τήν κινητήν θύραν τοϋ λυ-
γοπλέκτου φραγμοϋ και είσήλθον εντός. Γέρων 
σεβάσμιος μέ χιονώδη τόν πώγωνα και τήν κό-
μην ήρδευε τήν ώραν έκείνην τήν πόαν και τά 
άνθη τοϋ κήπου. Ό σεβασμός, δν μοί ένέπνευ-
σεν ή ιλαρά τοϋ έρημίτου φυσιογνωμία, μόλις 
μοί έδωκε καιρόν νά χαιρετίσω τόν γέροντα, ό
στις άποθέσας κατά γής τόν άρδευτήρα και προ-
σ/)λώσ«ς έ π ' έμοϋ τό εύ'γλωττον και πραον 
όμμα του μ' άντεχαιρέτισε καλών με νά προ
χωρήσω. "Οσω πλειότερον έξήταζον τόν πρε-
σβύτην τοσούτω έξεπληττόμην και έξαπο-
ρών διηρώτων έμαυτόν, πώς ευρέθη έκεΐ ό σε
βάσμιος γέρων και πώς ή παρουσία αύτοϋ έμε-
νεν άγνωστος εις πόλιν ολίγα μόλις στάδια ά-
πέχουσαν άπό τής καλύβης του. Τό δλον τοϋ έ
ρημίτου παράστημα και ή όψις μοί άνεκάλει 
άρχαΐον φιλόσοφον. ΤΗτο ήμφιεσμένος ποδήοη 
τρίβωνα πενιχρόν, άλλά καθαρωτατον. Τά σαν
δάλια αύτοϋ ήσαν άτεχνα, και κατά τό άρ
χαΐον σύστημα δι ' ιμάντων λεπτών άναδεδε-
μένα περί τά σφυρά και τό άκροι τής κνήμης. 
Ά λ λ ά τήν μεγάλην έντύπωσιν προυξένει ή 3-
ψις και ή κεφαλή τοϋ γέροντος" κεφαλή σεβά
σμια, μεγαλοπρέπειας και εκφράσεως ανέκφρα
στου, έφ ' ή ; τό πϋρ τοϋ ένθουσιασμοϋ και ή 
θεωρητική μελέτη ειχον συγκαταμίξει και απο
τυπώσει τήν ιδίαν σφραγίδα. 

Δ'. 
Έθεώρουν εισέτι τόν γέροντα έν σιωπηλή 

εκπλήξει, δτε δευτέρα εκείνου πρόσκλησις έλυσε 
τήν γοητείαν. Ό γέρων έχώρησε πρός με" μοί 
έ'τεινε τήν χείρα και μετ ' απέριττου ευγενείας 
μ' έκάλεσε πρός τήν μικρόν άπωτέρω έγειρομέ-
νην καλύβην του. Κάλαθος λύγινος ημιτελής 
εκείτο παρά ξύλινον άκομψον έδάλιον εγ
γύς τοϋ ούδοΰ τής καλύβης, έφ' ου κύων έμενεν 
άγρυπνων. Περαιτέρω κατέκειντο κλάδοι λυ -
γής επιμελώς άπό τών φύλλων καθαρισθέντε;, 
και τεμάχια καλάμων έπιμηκως και λεπτώς ε-
σχισμένων. 

— Τάς ώρας τής σχολής μου, μοί είπεν ο 
γέρων, χρησιμοποιώ εργαζόμενος. Καίτοι εί ; 
μακρόν έλάσας γήρας δύναμαι ευτυχώ; νά έρ-
γάζωμαι εισέτι και ομολογώ δτι μετά τήν ά-
νάγνωσιν ή ανθοκομία και μικρά τις άλλη πάρερ
γος έργασ ;α τέρπει τόν μονήρη βίον μου και 
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προσπορίζει τά ολίγα μέσα, ων έχω ανάγκην, 
δπως συντηρώ τόν λιτόν βίον μου. 

Ή έκπληξίς μου έκορυφοΰτο όλονέν. Ό γέ 
ρων έλάλει καθαρωτάτην και άπταιστον γλώσ-
σαν. Ό ήχος τής φωνή; του ήτο συμπαθέστα
τος, και πλήρει; εύγενοϋς μεγαλοπρέπειας οί 
τρόποι και ή στάσις. Έφλεγόμην ύπό περιερ-
γίας νά μάθω τις ήτο, άλλά δέν έτόλμων νά 
ερωτήσω. 'Ανερμήνευτων δέος συνείχε τήν καρ-
δίαν μου και έδεσμευε τήν γλώσσαν. Δέν έφο-
βούμην έσεβόμην, και ή δ:ιλία, ή έκ του σε-
βασμοϋ εμπνεόμενη, τιμα, δέν εξευτελίζει τόν 
άνθρωπον. 

Μέ προσεκάλεσε νά καθίσω δείξας μοι ψιά-
θινόν τι κάθισμα ξυλοπαγές. «Καλώς ήλθετε 
είς τήν καλύβην μου», μοί είπε, ή μάλλον 
«ως εύ παρέστης», ΐνα μεταχειρισθώ τάς φρά
σεις θείας γλώσσης αθανάτου, είς ήν αφιέρωσα 
τήν λατρείκν πασαν κκί τήν άκμήν τ ή ; τρικυ
μιώδους νεότητός μου. 

'Από εκπλήξεως μετέπιπτον ε ί ; έ'κπληξιν. 
Ένόμιζον δτι ονειρεύομαι και έδίσταζον νά /.·.-
νηθώ μή ίδω λυομένην έξαπίνης τήν εύάρεστον 
όπτασίαν. Τοϋτο δέν διέλαθε τόν γέροντα. 

— Φκίνεσθε έξαπορών, μοί είπε. 
— Δέν κρύπτω τήν άπορίαν μου, απήντησα, 

ατενίζων τόν γέροντα και πειρώμενο; ν ' ανα
γνώσω είς τού; εκφραστικού; οφθαλμούς του. 
Ζώ παιδιόδεν είς τάς Αθήνας" διατρέχω συ
νεχώς τά πέοιξ και μόλις ήδη μανθάνω,δτι παρά 
τήν πόλιν δικτρίβει υπκρξις πολιά συναρπάζουσα 
είς τήν πρώτην λέξιν και ήν δέν σφάλλομαι, έάν 
αποκαλέσω μυστηριώδη. 

— Μυστηριώδη ! Διατί ; είπε πράως ό γέ 
ρων. Έπεθύμουν νά ήκουον τήν έξήγησίν σας. 
Φρινεΐτε άρα ού'τως ά.Υαπόδραστον τόν έν Τ3.ΐς 
πόλεσι βίον, και τήν όχληράν, συνέχω; άκαρ-
πον, άείποτε ,δέ καρδιοβόρον μέριμναν τοϋ έν τ·?5 
κοινωνία βιοϋντος, ώστε ν ' αποδίδετε τοϋ μυ
στηριώδους τό έπίθετον είς τόν κοινόν Ονητόν 
τόνφεύγοντα τήν άνίαν τών πόλεων και ένδια-
τρίβοντα μεταξύ τών νεκρών φίλων κκί διδα
σκάλων., τόσω ανόμοιων τοις νϋν .Έδώ, εις τήν 
έρημίαν, διέρχομαι έν θεωρία τάς ολίγα; ήμερα;, 
αΐτινε; μοί μένουσιν έτ ι , καλλιεργών τό μικρόν 
αυτό τεμάχιον τοϋ άγροϋ και ασκών έν τ-/) ερ
γασία τό σώμα εκτρέφω τόν νουν έν τ·?ί μελέτη 
τών αθανάτων έργων τών προγόνων. Ποίος κό
σμος δύναται ποτε ν ' αναπλήρωση τόν κόσμον, 
δν έκληροδότησαν ε ί ; ήμας οί αθάνατοι πρόγο
νοι μας ; Δέν νομίζετε δτι είνε τοϋ κόπου άν-
τάςιον νά ζ η τ ι ; έρημο; μάλλον.άλλ' έν τοιούτω 
κόσμω, ή έν τγ κοινωνία άνευ αύτοϋ ; 

— 'Ίσω; τό έν δέν αποκλείει τό άλλο, α

πήντησα. Συμμερίζομαι δπως δήποτε τήν γ ν ώ -
μην σας και ομολογώ δτι θά ήμην ευτυχής, έάν 
ήδυνάμην νά σα; μιμηθώ, έάν....' 

— Ούτε δύνασθε ούτε πρέπει, είπε διακό
πτων με ό γέρων Είσθε νέος έτ ι , και ή έρημία 
οέν αρμόζει είς πάσας τάς ηλικίας. Όφείλει ή 
νεότης έαυτήν είς τήν πατρίδα.Εί; τήν πατρίδα, 
κύριε. Ή θέσις σα; είνε ε ί ; τόν στρατόν, ε ί ; τό 
ναυτικόν, παντοϋ δπου δύνασθε οπωσδήποτε 
νά ύπηρετήσητε τόν τόπον, έν ω έγεννήθητε, 
και δστι; έν ήμερα προσέχει, λίαν προσέχει, θά 
ζήτηση έσπευσμένω; τήν άρωγήν τών απαντα
χού τέκνων του. Καίτοι ερημίτη;, παρακολουθώ 
τά ; τύχας τή ; πολιτεία; . Διάνομεν, κύοιε, ήιιέ-
ρα; πονηρά;, Συμφοραί κλώθονται κατά τ ή ; κε 
φαλής και τής τύχης τοϋ τόπου, και άν μή σω-
φροννήσωσι πάντες. . . . 

Ό γέρων διεκόπη. 
— Ή πατρί; θά τρωθνί επικινδύνως, έξη-

κολούθησεν ό ερημίτης. Ενδέχεται νά αή άπο
θάν/). Μήπως δμω; θν/ισκει αμέσως ό ταλα ί 
πωρο; φθισικό: ; θ ά ένθυμεΐσθε τό ύπερήφανον 
αξίωμα τοϋ μεγάλου τραγικοϋ « Ό ευγενή; δεον 
ή καλώ; νά ζ·?) ή καλώς ν ' άποθν/)σκν)». Ή 
"Ελλάς, κύριε, είνε ό ευγενή; τών εθνών. Ε ν 
νοείτε !... 

— Εννοώ" και ή φωνή σου, σεβάσμιε άνα-
χωρητά, έξάπτει τήν καρδίαν μου. 'Ελθέ εις 
τήν πόλιν νά κηρύξη; τήν άλήθειαν. Διψή ή 
πολιτεία τήν είλικρίνειαν. Ή άφιλοκερδή; φωνή 
σου θά διδάξη τά πλήθ/). Γνωρίζεις όπόσον ε ί 
ναι ευγενής ό λαός τής "Ελλάδος και ποίου αι
σθήματος ΰψηλοϋ εινε μεστή ή καρδία του. 
Πολλάκις έπίστευσε και συνεχώς έπλανήθη. 
Δέν πτκ ίε ι ή άντίληψις" ή καρδία νου πταίε ι 
μάλλον, κκρόία θερμή, ένθουσιώσα, κατανοοϋσα 
τάς θυσίας, έτοιμη νά τ ά ; επιτέλεση. Σκόπι
μ ο ; χειραγωγουμένη ή δύναμις τοϋ "Ελληνι
σμού, πολλά θά διέπραττε, μείζονα δέ θά έσχε-
δίκζεν. Έλθέ , γέρον, ε ί : τήν ττόλιν νά συγκινή-
σ'/); τά -πλήθη. "Ομοιάζει; κατά τό έξωτερικόν 
τόν Σωκράτην διατί δέν μιμείσαι τόν ύπέρτα-
τον εκείνον διδάσκαλον, δστις άπό εργαστηρίου 
είς έργκστήριον μεταβαίνων κκ ί άπό πλατε ίας 
εις πλατεΐαν έσπειρε τόν σπόρον τής αρετής,έδί-
δασκε τήν εύσέβειαν πρός τούς θεούς, κκί ένέ-
πνεε τόν έρωτα τής πατρίδος και τής εύνόμου 
ελευθερίας ; 

—• Τρέχετε πολύ, άπήντησεν ό γέρων ψ υ 
χρώ;. Συγχίζετε τάς έποχά;" ί'σως μάλιστα 
είσθε και ολίγον ιδεολόγος... Ά λ λ ' ή νεότης 
εινε εύφλεκτο;. Δέν είνε χρεία λόγων, άλλά 
μάλλον έργων κκί εργασία;. Τών λόγων ή π λ η -
θύς κατελέγχει τών έργων τήν ένδειαν. Χρνι-
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«ΜΗΝΙΛΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ρύτερον ή ό σήμερον μεΐραξ. θ ά προφθάσει αρά 
γε νά άνδρωθή : ... Εις τά στήθη τής γενεάς ε
κείνη;, τ ή ; γενεά; μου, άκοίμητον έφλεγε τό 
πΰρ τοΰ ένθουσιασμοϋ. Έάν σήμερον δέν έ-
σβέσθη. κζθεύδει Ομως. Γνωρίζεις ποίον μέγα 
κεφάλ.αιον εϊνε ό ευγενής ενθουσιασμός διά τ ά 
έθνη; θ ά μάθητε οί νεώτεροι τήν άξίαν του έάν, 

ΕΦΗΜΕΡΙΛΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 

ώδ Δέν εϊναι βεβαίως, εϊπον ό άριστος εθνικός 
ϋΐί-εν άπόείκοσι καί πλέον 

ό μή γένοιτο, τόν άπολέ·τητε καί κτηνώδεις ύλι - — Δεν είναι δεδαιως, ε 
σταί κυλίεσθε εϊτα εις τέλμανα άπράγμονος νάρ- δρόμος ούτος όνάκολουθοΰμι^ 

ένιαυτών.Τό γόητρόν μας ομολογώ ότι έμειωθη" 
τά οικονομικά μας καίτοι εύρυνθέντα τεραστιως 
κατεστράφησαν ούχ ήττον.Είμεθα κατάχρεοι,καί 
μολονότι τό Κράτος ηύξήθη χωρογραφικώς,καί ή 

κης. Άλλοίμονον έάν ό δισταγμός, έαν ό όνυ; 
τοΰ απολύτου σκεπτισμοϋ έξελκώσε) τήν καρ
δίαν σας, κκί τρις άλλοίμονον έάν μωρά ειρω
νεία, δήθεν πνεΰμα, δι ' δ,τι συνΐδέθη καί συν
δέεται πρός τήν σύγχρονον, τήν ένδοξον ιστο
ριαν τών πατέρων σας καί τήν μεγάλην τοΰ έ
θνους ίδέαν, υποκαταστήσει έν τή ψυχή σας τά 
γενναία εκείνα καί τίμια αισθήματα, δι ' ών 
τά έθνη δημιουργοϋσι καί οί ολίγοι συντρίβουσι 
τούς πολλούς ! 

— Είρωνείαν εϊπας διά τήν ίστορίαν τών πα 
τέρων μας ; Μέ συγχωρείς,διέκοψα τόν γέροντα. 
Έν τ̂ 5 άπολύτω μονώσει σας δέν λαμβάνετε ί 
σως γνώσιν ακριβή τής πορείας καί τών φρονη
μάτων τοΰ έθνους. Ή ιστορία τοΰ 1821 αποτε
λε ί τό καύχημα ου μόνον ημών τών αμέσως εν
διαφερομένων, αλλά τοΰ αιώνος, καθ' δν ουτω 
θαυμασίως έξετυλίχθη. θεωρείται ώς τό έξοχώ-
τατον καί έκπληκτικώτατον τής έκατονταετη-
ρίδος μεγαλούργημα. Τίς "Ελλην θά ύπετίμα 
τό έργον, δπερ... 

"Ισως παρεφέρθην, εϊπε διακόψζς με ό γέρων. 
Ανακαλώ χαίρων τήν φράσιν μου. Εϊμαι βλέ
πετε, κοινοβουλευτικός. Όμολόγησον όμως ότι ή 
νεωτατη γενεά κρίνει άτελέστερον τήν σημασίαν 
τής μεγάλης επαναστάσεως, ότι έχει άσθενεστε-
ραν τήν συνείδησιν τών εθνικών υποχρεώσεων 
της καί διάκειται μάλλον ναλαρώς πρός τήν 
συνέχειαν καί τήν πραγματοποίησιν έργου, ούτι
νος εκείνη υπήρχε μόνον ευοίωνος άρχή. 

— Ουδέ τοΰτο εϊνε ακριβές, έτόλμησα ν ' α
παντήσω. Συκοφκντοΰσι τήν νέαν γενεάν. Τών 
υποχρεώσεων της ή έπίγνωσις παρέμεινεν ακέ
ραια. Άμείωτον περιεσώθη τό πΰρ τής φιλο
πατρίας. Στοχασμός εϊς, εις πόθος καί μία έλ-
πίς συνάπτει έν δεσμώ μυστηριώδει τήν απαν
ταχού νέαν τών Ελλήνων γενεάν. Ή πρώτη 
περίπτωσις θέλει παράσχει τήν λαμπράν τών 
βεβαιώσεων τούτων άπόδειξιν. 

— Νομίζεις λοιπόν, :ίπεν ό γέρων,ότι ό τρό
πος, καθ' δν ανατρέφεται ή νέα γενεά τών 
Ελλήνων, καί ό δρόμος δν ακολουθεί σήμερον 
ή πολιτεία καί ή κοινωνία, οί άρχοντες καί οί 
αρχόμενοι, εϊνε ό μέλλων ν ' άγάγει ήμας ασφα
λώς εις τήν πραγματοποίησιν τών εθνικών 
πόθων ; 

Ε'. 

— 'Ησθάνθην εαυτόν στενοχωρούμενον. Κα· 
τεννόουν Οτι ή έρώτησις τοΰ γέροντος άπό στιγ
μής εις στιγμήν ήδύνατο ν ' άποβή παγίς έν η νά 
συλληφθώ. Έστην άμφιρρέπων, καί μετά μικράν 
ταλάντευσιν, 

κοινωνία φαίνεται κομψοτέρα,ή Ελλάς ούχ ήττον 
απέβη ηθικώς ασθενεστέρα. Δεν δύναμαιν' αρ
νηθώ τάς πικράς ταύτας αληθείας. Έν τούτοις 
είμεθα πλήρεις ελπίδων. Οά ριφθώμεν εύτόλ-
μως εις τόν άγώνκ, θά έπικαλεσθώμεν τήν έθε-
λοθυσίαν,άρετήν άναμφισβήτητον τοΰ Έλληνος, 
θά . . . 

— Μέ διέκοψεν ό γέρων. Ήρεύνησάς ποτε, 
μοί εϊπε, τίνος ένεκα τό Κράτος άπέβαινεν άσθε-
νέστερον ένώ ηύξανε κατ ' έκτασιν καί προϋπο-
λογισμόν ; Οί λόγοι εϊνε πολλοί, θ ά σταμα
τήσω Ομως εις ένα ηθικόν,άλλ' έπιδρώντα μεγά
λος εις τήν ύλικήν δύναμΊν. Σήμερον έν Ε λ 
λάδι ελλείπει ή ιδέα, μοί εϊπεν ό γέρων. Ή ι 
δέα εϊνκι ή ψυχή ή ζωογονοϋσα, ή εμπνέουσα 

••"•λίζουσκ τά έθνη. Ά ν ε υ ιδέας Κ η * τ * ι η οπ ΐι',ουσζ τα ευνη. Λ ν ε υ »ν»<&̂  τα Κράτη 
εϊνε ζωόφ.»τα. Τί επιδιώκει σήαεοον ή Ελλάς ; 
Τήν πραγματοποίησιν τών υποχρεώσεων αυτής 
καί τών πόθων ; Ά λ λ ά τίς ή άπόδειξις καί ή 
πολιτική ή έλ.έγχουσκ ότι σπουδαίως ή Πολι
τεία χωρεί πρός τήν έκπλήρωσιν τοΰ καθήκον
τος τούτου ; Έαν έγκατέλιπεν οριστικώς τήν 
ποθητήν έκείνην προσδοκίαν. μεθ'ης τόσαι έγα-
λουχήθησαν γενεζί , καί έάν απεφάσισε νά 
ζήσε] βίον καθαρώς χρηματιστοϋ, ποίαν πάλιν 
έδωκεν άπόδειξιν της ολέθριας αποφάσεως της ; 
Διώκουσα ή Ελλάς καί ταυτοχρόνως δύο αν
τιθέτους πολιτικάς, βεβαίως θά καθυστερήσει 
κατ" άμφοτέρας. Είρήνε έν Ελλάδι σημαίνει 
νωθρότητα, κομματισμόν άχαλίνωτον, εγκλή
σεις καί κατηγορίας αμοιβαίας. Μόνον ενταύθα 
παρετηρήθη τό φαινόμενον ν ' άποκαλώνται προ-
δόται οί έγκριτοι πολΐται κκί πολιτευόμενοι. 
Οί κατήγοροι δέν πιστεύουσιν εις τήν κατηγο-
ρίαν, άλλ ' οί άκούοντες σκανδαλίζονται. Ε ν 
σκήπτει δμως ή κρίσις, καί τότε τήν νωθρότητα 

διαδέχεται κίνε,σίς καί ενέργεια σπασμωόικη δι 
ενου δα-'Άνευ κέντρου και ανευ σκοπού ωρισμεν 

πανώνται τά χρήματα κκί αί κατατμη'ίεϊσαι 
τοΰ έθνους δυνάμεις. Ή τάξ·.ς,ήτις εϊνε μία δύ-
ναμις καί ουχί-ή ελαχίστη, ή τάςις εϊνε ά
γνωστος έν Ελλάδ ι . Άπηδα/.ιούχητος φέρεται 
-ότεή Πολιτεία. Ή σύγχυσις κρατεί πανταχού 

εϊνε δοΰλοι.Έκαστος αρέσκεται νά πράττε) ο,τι 
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Αθηναίους, βιοΰσιν εις τά μεσογειότατα τής Μ. 
Α σ ί α ; δοΰλοι Ελληνικοί πληθυσμοί εις τό ό
νομα τ η ; Ελλάδος κατανυσσόμενοι, τοΰ Έ λ λ η -
νος τήν εθνικότητα υπερηφάνως διεκδικοΰντες 
κκί τήν Πατρίδα Ελλάδα έν τή χαρβί τής οι
κογενειακές έστίκ: καί τή άγιότητι τής Ε κ 
κλησίας περιπαθώς προσφωνοΰντες καί επικα
λούμενοι. Λησμονείτε λοιπόν, μικρολόγοι, τήν 
μεγαλην τής Ελλάδος ιστοριαν, το γοητρον 
αυτής έπί τών άνατολακών πληθυσμών, τήν δύ
ναμιν τών εθνικών καί χριστιανικών παραδόσεων 
της, τήν έννοιαν καί τήν άποστολήν τοΰ ελευ
θέρου κέντρου, Οπερ άνεξάρτητον έπηξαν οί κοι
νοί τών Πανελλήνων αγώνες, οί κοινοί τοϋ αίμα
τος ρύακε;, τό κοινόν χρήμα καί τό μαρτύριον ; 
Τις τών υπουργών σα; κατώρθωσε νά άρθή μικρόν 
υπερθεν τών κοινών μικροσυμφερόντων καί με
ρίμνων, τ ί ; έσκέφθη εύρύτερον καί έπεσκόπησεν 
άπό σκοπιά; ύψηλοτέρκ; τήν γενικήν τοϋ έθνου; 
έκτύλιξιν, τ ί ; σκοπόν τ ή ; πολιτείας αύτοϋ ε-
θετο τόν σκοπόν, Οστις έδει νά γ, ό μόνος, περί 
δν νά στρέφωνται πάντων όμοϋ οί αγώνες; Φαί
νεσαι έτοιμος ν ' απαντήσεις. Σίγα. Σοφίσματα 
πιθανώς θά παρατάξεις. Τά πάντα δύναται τις 
νά δικαιολογήσει εις τόν κόσμον, καί ό φονεύς ό 
τήν ζωήν τοΰ άδελφοΰ του αδίκως συντριβών κ ' 
εκείνο; δύναται ν ' αναζητήσει λόγους, όπως αμ
βλύνει τήν άποτρόπαιον πραξίν του. Καθειμκγ-
μένη, συντετριμμένη καί καπνίζουσα τήν ύστε-
ρ/.ίκν τες άπελ.ευθρώσεώς τες ή Ελλάςένεπνεε 
μείζονα πρός τούς φίλου, συμπάθειαν καί τρόμον 
πλείονα είς τούς εχθρούς. ΤΗτο τό πρώτον 
τής Ανατολής κράτος καί πρό; Αυτήν ήτένιζεν 
ό κόσμο; ώ ; τήν άμεσον διάδοχον τών Τούρκων 
έν Κωνσταντινουπόλει. 'ΊΓπό τό σύνθημα της 
καταλύσεως τής έν Εύρώπε] δεσποτείας τών 
Τούρκων ήγέρθε ή ΕλΛάς, ύπό τήν έννοιαν τοι
ούτου συνθήματος έπολέμε,σε, καί τοιούτος ήτο 
ό μυστικός όρκος, όν τό δοΰλον Έλληνικόν έν-
θουν εϊχεν όμόσει. Οί ξένοι, οί τίνες ού'τε ε γ ά -
πησαν οΰτε θά άγαπησωσιν είλικρινώς τήν Ε λ 
λάδα έβιάσθε,σζν νά τήν σεβζσθώσι, καί νά τήν 
φοβηθώσιν. Ναί, νάτήν φοβηθώσιν. Εϊοον εις τό 
λίκνον τό βρέφος καί διέγνωσαν τόν Ήρακλέα. 
μ ; ι.. —.. ι~- — ί - ϊ - -'-

ζομεν ένότητος εργασίας /.αϊ εμμονής ασάλευ
του έν τή όμοιομόρφω καί συνέχει πατρκοτική 
εργασία. Μόνον ουτω δημιουργοϋνται τά με
γάλα έργα. Έν τω χωνευτε,ρίο> τής εθνικής 
συνειδήσεως παρασκευάζονται τό πρώτον και 
ώριμα πρός έκτέλεσιν παραδίδονται είτα ε ι : ά-
φωσιωμένους έργάτας. Ό λ ί γ α έθνη δύνανται 
νά έπιδείξωσι τό πλήθος των εθνικών αποστό
λων καί αποστολών, ών βρίθει ή Ελλάς . . . 
Ελλε ίπε ι όμως ή διεύθυνσις κκί ή ένατη: μετά 
τής καρτερίας έν τή εργασία. ΙΙεριηγήθητε τήν 
Εύρωπαϊκήν Τουρκίαν ; Έμελετήσκτε τούς ό
ρους, ύφ' ους βιοΰσιν οί πληθυσμοί, ένεβκθύνατε 
εις τά αισθήματα αυτών, εί'δετε τάς άκτάς τες 
Μικρας Ασίας , τάς νήσους τοϋ Αρχιπελάγους 
τήν μεγκλώνυαον Κρήτην, τήν Κύπρον ; 

- "Οχν. 
— Έλλε ιψις , καί δέν θά δυσαρεστηθείτε, 

εάν σας εΐ'πω, ότι ή έλλειψις εϊνε αδικαιολόγη
τος. Έάν οί νέοι Έλληνες , αντί νά τυρβαζωσι 
περί τά μικρά, αντί νά σηπωνται εις νοσηρά 
ζυθοπωλεΐα, εις τάς άσφυκτικάς τών καφενείων 
ατμοσφαίρας, έσπευδον έκεΤ, ένθα ψυχομαχών 
γιγαντομαχεϊ ό δοϋλος Ελληνισμός, θά έμάν-
θανον ότι ή ελευθέρα Ε λ λ ά ς κοατεΤ έν ταϊς 
χερσίν αυτής δυνάμεις έθνικάς, καθ' ών ουδε
μία δολία ή φανερά άντίδρασις. όσω καί αν η 
ισχυρά, δύναται ποτε νά κατίσχυση. Ά λ λ ' εις 
τ ί ώφελοΰσι τόν άφρονα οί θησαυροί, ών αγνοεί 
τήν δύναμιν ή αμελεί τήν χρησιμοποίησιν ; 
Έκαστος Ελληνικός οίκο; έν τή δούλη Ε λ 
λάδι, έκαστη καλύβη, εϊνε έστίκ μυστική, έν η 
άσβεστον τηρείται τό άγιον πυρ τοΰ Έλληνι -
σμοΰ. Εις τήν Μκκεδονίαν, τήν "Ηπειρον, τήν 
θράκην, εις τό Αρχιπέλαγος κκί τοΰ Πόντου 
τάς άκτάς κραταιός θάλλει ό δημιουργικώτα-
τος τοΰ Έλληνος πατριωτισμός. Φακός συγ-
κεντρών ένιαίως τάς θερμάς τής φιλοπατρίας 
ακτίνας εϊνε ή Πατρίς· όνομα άγιον, ούτινος τήν 
ιερότητα κκί τήν έννοιαν θά κατενόεις βκθύτε-
ρον. έάν έγεννασο δοΰλος. Έρώτησον έμέ, νέε 
"Ελλην, έμέ περί της αξίας της Πατρίδος κκί 
της Ελευθερίας... Στρέψον πρός τής θελκτικής 
Ιωνίας τάς άκτάς· θεώρησον τήν εύδκίμονα πα -
ραλιαν άπό τοΰ ΊνΛησπόντου άχρι τής Αιγύ
πτου. Εϊνε Ελληνική· καί όπου ακραιφνώς δέν 
εϊνε, δέν ήτο αδύνατον νά κκτασ-αθή. Ε λ 
ληνική τήν φωνήν, εϊνε τό φρόνημα, τό α ί 
σθημα, τήν καρδίαν έλληνικωτέρα. 

Αί μεγάλαι τοΰ Έλλ/ινισμοΰ παραδόσεις, αί 
άφθόνως κατασπαρεΐσαι εις τάς άκτάς κκί τήν 
γην της Άσίας,θά συνέτρεχον τόν μέγαν σκοπόν, 
έάν υπήρχε νους ευρύς νά τόν συλλαβή κκί χειρ 
κραταιά νά τόν διευθύνε].Άγνωστοι εις σας τούς 
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μένος. Μή λησμονάτε όμως τόν έθνικόν χαρα 
κτήρα, όν ισχυρώς ύποβοηθεΐ τό Πολίτευμα. Οί 
"Ελληνες άγαπώμεν τό Πολίτευμα μας. Ε ν 
δέχεται νά είμεθα θεωρητικοί λάτρεις τής Δη
μοκρατίας" πιθανώς νά έπεθυμοϋμεν όπως τό Πο
λίτευμα τών αρχαίων χρόνων ήτο δυνατόν νά 
έφηρμόζετο ώφελίμως και σήμερον παρ' ήμΐν. 
'Εσμέν όμως αρκούντως συνετοί κκί άποχρωντω; 
πρακτικοί ώστε νά έννοώμεν Οτι τό έκ παρκδό-
σεως, τό έξ ένστικτου και ανατροφής, ιδιάζον 
τω "Ελληνι Πολίτευμα, δέν εινε δυνατόν σήμε
ρον. Ό έρως τής ΐσότητος, ή καχύποπτος εθνική 
συνείδησις, ή μή άναγνώρισις ουδεμίας υπερο
χής, ή τάσις είς τό ύποτιμαν τά πάντα κκί 
τους πάντας, ένώ παραβλάπτουσι τήν εύρυθμβν 
του τόπου άνάπτυξι^ και τήν σκόπίμον τών ε
θνικών δυνάμεων διεύθυνσιν. εγείρονται άφ ' έτε
ρου και ως κωλύματα είς πλήρωσιν ευχών δυσ
χερών ή ουδέποτε ,ΐραγματοποιηθησομένων. Ή 
Δημοκρατία προϋποθέτει μεγίστας άστικάς άρε-
τάς. Είνε Πολίτευμκ κίθέριον· ώς έχουσι δ' ήδη 
τά ^ής Ελλάδος,ή ή πρόςτά νέφη πτήσις βεβαίως 
δέν θάόπηρετήση τήν έοωτερικήν τάξιν και τούς 
μεγάλους σκοπούς, ύφ' ών εμπνέεται τό ΙΙανελ-
λήνιον.. Τό Σύνταγμα, καίτοι φύσεως ουδέτερα;, 
συνεβίβασέ πως τάς άοχαίας παραδόσεις και 
τάς συγχρόνους άνάγκας. Είνε τό μετκίχμιον 
τοϋ ούρανοϋ και τής γής, τοϋ ίδανικοϋ και τοϋ 
πραγματικοϋ,τοϋ Δήμου και τής Μοναρχίας. Τάς 
ορμάς τοϋ λαοϋ ύποκιρνα τοϋ ήγεμόνος ή σύνεσις' 
τοϋ ήγεμόνος τάς έκτροπάς κολάζει τοϋ λαοϋ ή 
φωνη. 'Εάν ύποτεθνί ότι οί βασιλείς είνε είόος 
λύκων τηρούντων κρυφίως τό ένστικτον τοϋ αί
ματος και τής δολιότητος κατά τών λαών, οί 
λαοί έλαβον διά τοϋ Συντάγματος τά μέτρα 
των χκλκεύσαντες'άλύσεις, δι' ών έδέσμευσαν 
τούς πρώην δεσμοφύλακας- Έάν όμως οί λαοί 
ρέπωσιν άχαλινώτως είς τήν άκόλκστον έλευθε-
ρίαν,ήτις|είνε τυραννία ειδεχθής ύπό άλλο όνομα, 
τότε παρεμβαίνουσιν οί ηγεμόνες και καθίστανται 
σωτήρες άςιοι ευγνωμοσύνης. Έν τ·?5 κράσει τών 
δύο ισόπαλων δυνάμεων τοϋ Λαοϋ κκί τ ή ; Βα
σιλείας άνεζητήθη και άνευρέθη ή ισορροπία" 
ή άλληλοαναίρεσις απεργάζεται τήν άρμονίκν. 
Ελευθέρα δέ, άλλ ' όχι και άπιστο; ή κακό
βουλος εκάστη δΰναμις έν τ·?, ιδία σφαίρα συντρέ
χει τόν σκοπόν,τής προκοπής τής Πατρίδος, δη
λαδή, τής εύρύνσεωςκαΐ απελευθερώσεως της... 

— Μυρία οσκ και μέ ταχύτητα χειμάρρου 
ραγδαίου, μοί παρέταξα;, είπεν ό γέρων μειδιί ν. 
Γνωρίζω τήν προσήλωσιν ήν οί Έλληνες έχετε 

πρός Πολίτευμκ έπιτευχθέν δι ' επαναστά
σεως Γνωρίζω επίσης ότι ή συνωμοσία θά έπη-
κολούθει πασαν άπόπειραν και παν πραςικό-
πημα πρός ούσιαστικήν μείωσιν τών έκ τοϋ 
Συντάγματος πηγαζόντων λαϊκών δικαιωμάτων. 
Μοί έλαλήσατε περί εργασίας εθνικής. "Ηκουσα 
πολλάκις έπκνκλαμβανομένην τήν,φράσιν ταύ-
την, ούδαμοϋ όμω; είδον ουδέ βλέπω έργασίαν 
τοιαύτην, και τοϋτο μέ Θλίβει και μέ εκπλήσ
σει ένταύτώ. Κρατο; άναζήσαν και βιοϋν ύφ' ά; 
ή Έ λ λ ά ; περιστάσει;, Θ' άπετέλει κρνησιν τ ή ; 
εθνεγερσία; και τών δογμάτων αυτή;, εί μή 
ανέγραφε κκί άσχλεϋτω; ένέμενεν ε ί ; τάς αρ
χάς, αΐτινες έπρυτάνευσκν κατά τήν Μεγάλην 
Έπκνάστασιν και άπαντα τόν μετέπειτα άχρι 
τής Μεταπολιτεύσεως βίον. Τήν έθνικήν έργα
σίαν εννοώ κάλλιστα - τόν τρόπον, καθ' όν επι
ζητείται και έφκρμόζεται, δέν εννοώ. Είς τά πο
λιτεύματα, τά άμέσω; έκ τοϋ λαοϋ απορρέοντα 
τό δπω; δήποτε έφήμερον αποτελεί ουσιώδες, 
γνώρισμα τών κυβερνήσεων. Τοϋτο μετέχει μειο
νεκτήματος κκί πλεονεκτήματος έν ταυτώ. 
'Τπερανω όμω; τοϋ άσταθοϋς υπάρχει τό στα-
θερόν, και τοϋτο αντιπροσωπεύει ή Βασιλεία. 
Έάν τά ύπουργεΐκ άλλάσσωσιν ή Βασιλεία μέ
νει αναλλοίωτο;. Τήν έπίδρκσιν τής Βασιλείας 
έπ ί τής «Εθνικής Εργασίας» ανεζήτησα άνέ-
καθεν επιμόνως, ούδαμοϋ όμω; κατώρθωσκ νά 
άνεύδω. 'Από τοϋ βάθους τοϋ έρημητηρίου μου 
ή'κουσκ πάντας τούς όπεραπολογητάς τής αδρα
νείας τή ; Βασιλείας" ανέλυσα τά επιχειρήματα 
των, έστάθμησα τούς λόγους των μετ ' ά-αθείας 
και κρίσεως, ήν ουδέν συμφέρον ή πάθος,ουδεμία 
προκκτάληψις, ουδεμία δυσμένεια ή συμπάθεια 
ήδύνκτο νά σκοτίσ·/]. Θέλετε νά σΧς εΐ'πω τήν 
γνώμηνμου ! Εύρον καθυστεροϋσαν μεγάλως τήν 
Βκσιλείαν είς τήν έ'ξοχον κκί έθνικήν άποστολήν 
της. Ά φ ε τ ε νά σα; συνοψίσω τάς σκέψεις μου. 
Ποίον είνε τό ΐσχυρότερον επιχείρημα τών απο
λογητών τής άφκνοϋς Βκσιλείας ; Τό Πολί
τευμα ! Ό Βασιλεύς- άπεστερήθη πάσης δυνά
μεως, λέγουσιν. Αί άγαθαί αύτοϋ προθέσεις 
ναυαγοϋσι πρό τής πλήρους αδυναμίας Του. Ού« 
δέν δύναται αυτό;" τά πάντα ή Βουλή. Τοϋτο 
και όσα άλλα ίση: όρθότητος και λογικής επι
χειρήματα, δέν μοί φκίνονται ακριβή. Σημειώ-
σκτε κκλώς ότι πρόκειται περί εθνικής εργα
σίας, περί σκοποϋ εύγενοϋς απωτέρου, έκφεύ-
γοντος πκσαν κομματικήν σφαΐραν και πασαν 
πολιτικήν ή προσωπικήν συμπάθειαν, περί σκο
ποϋ μεγάλου, έν ω πάντες συναντώνται, περί 
ου ουδεμία υφίσταται διχογνωμία, άλλά ή ρύθ-
μισι; και επιτυχία τοϋ όποιου απαιτε ί σταθεράν 
όμοιόμορφον και καρτερικήν έργασίαν, άκραν λε-
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πτότητα, νουν πεφωτισμένον και βραχίονα χκ-
λύβδινον. Κυβερνήσεις συνταγματικαί ύποκεί-
μεναι είς τάς ιδιοτροπίας τών νομοθετικών σω
μάτων, τάς πεπλανημένας ενίοτε εκτιμήσεις, 
τήν βίαν τών παθών, τά συμφέροντα <κύτά, άφ' 
ών ουδείς θνητό^ δύναται πάντοτε νά χωρίζηται 
συμπίπτει πολλάκις νά πίοσκόψωσιν έν τ·?) ε
φαρμογή ή και νά πεσωσι πριν ή άγάγωσιν ε ί : 
πέρας τό άρχικόν σχέδιον. Ή Βασιλεία όμως διά 
τήν δύναμιν αυτής και λαμπηδόνα, τό κϋρο; ό
περ ασκεί, τήν γοητείκν, ήν διαχέει,τό ύψο;, ε ί ; 
ό μετεωρίζεται, δύναται νάείνε τό δημιουργικώ-
τερον κέντρον, τό σταθερόν κκί άμετάβλητον, 
περί ό πλαγίως και ένιαίως νά έκτυλίσσητκι 
τοϋ έθνους σύμπαντος ή υπέρτερα εθνική εργα
σία. Οί υπουργοί έχουσι πάθη και συμφέροντα" 
οί βασιλείς δέν έχουσιν. Οί υπουργοί έχουσιν 
άνάγκας κομματικάς και ύλικάς" οί βασιλείς δέν 
έχουσιν. Οί υπουργοί υπόκεινται είς τήν δύνα
μιν τών βουλευτών" οί βασιλείς τούς διαλύουσιν. 
Οί υπουργοί εξαναγκάζονται πολλάκις νά ποιώσι 
παραχωρήσεις" οί βασιλείς εινε άπηλλαγμένοι 
παραπλήσιων αηδιών. Οί υπουργοί συνδέονται 
μετά τοϋ πλήθους και τής καθημερινής πολιτι
κής" οί βασιλείς ΐστανται υψηλά, αμέτοχοι τών 
ερίδων, υπέρτεροι τών πολιτικών συμφερόντων, 
ισχυροί, έμπιστοσύνην και σέβας εμπνέοντες. Ή 
Βουλή ολόκληρος έχει μίαν γνώμην' ό βασιλεύς 
έχει τήν έναντίαν, και ή γνώμη τοϋ ήγεμόνος 
επικρατεί τής γνώμης τής Βουλής. Επ ιζητε ί 
μέτρον τι ή κυβέρνησις" ή Βουλή άνθίστατκΐ" 
παρεμβαίνει ό βασιλεύς κκί ή Βουλή διαλύεται. 
Ψηφίζει νόμον τινά ή Βουλή" δέν τόν κυρώνει 
ό βασιλεύς, και ό νόμος τής Βουλής είνκι χάρτης 
άγραφος" Στηρίζει τήν κυβέρνησιν ή παμψηφία 
τής Βουλής, δυσπιστεί πρός τήν κυβέρνησιν ό 
βασιλεύς και ιδού ότι κυβέονησις δέν υπάρχει. 
'Τπάρχει μειοψηφία τής μειοψηφίας έν τ·?ί 
Βουλγί. Εκτείνει τήν χείρα ό βασιλεύς και ή 
μειοψηφία τής μειοψηφίας έγένετο κυβέρνησις. 
Επ ι ζητε ί μέτρον τ ι ή Βουλή" στηρίζει τό μέ
τρον ή εύγλωττία τών υπουργών οί ρήτορες τή ; 
αντιπολιτεύσεως έξαίρουσι τό μέτρον και σύμ
πασα ή άντιπολίτευσις υπερψηφίζει τής κυβερ
νήσεως" τήν κυβέρνησιν στηρίζει έκτος τής Βου
λής τό "Εθνος μέ έκπεφρασμένην τήν θελησιν. 
Διαφωνεί όμως ό βασιλεύς" έχει τήν έναν
τίαν γνώμην ό βασιλεύς, και ή κυβέρνησις έπε· 
σεν, έσκορπίσθη ή Βουλή, και τοϋ ενός ή 
γνώμη υπερίσχυσε τής γνώμη; τών πολλών, 
τοϋ βασιλέω;ή πεποίΐ.,σις κατίσχυσεν, άδιά-
φορον άν προσωρινώς ή ού, κατίσχυσεν όμως τής 
τοϋ έθνους. Ή δύναμι; αύτη δέν είνε αυθαίρε
τος. Κεΐτκι έν αύτώ τω όργανισμώ τής Πολι-
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σιον 
συνήγοροι τής βασιλικής αορ> 
δικαιολογίαν νά έξεύρωσι κατά τοϋ πλήθους 
τών παραπόνων, πάντων είς σφκϊραν ύψηλήν α
ναγομένων, ατινα δικαιούνται νά έχωσινοί "Ελ
ληνες ; Είς πασκν κρίσιν τής Ανατολής οί ο
φθαλμοί τοϋ Πανελληνίου στρέφονται μετ ' ά-
φοσιώσεως και ελπίδος πρός τόν μέγα δυνάμε-
νον βασιλέα τών Ελλήνων. Ποϋ είνε ; ποϋ δια· 
τρίβει ; τί μελετ* ; τί εργάζεται ; Ουδείς γνω
ρίζει" ούδαμοϋ φκίνεται ό βασιλεύς. Είς τό στρκ-
τόπεδον δέν είνε" είς τόν στόλον δέν είνε. Ού-
δένκ βλέπει, ούδένα ενθουσιάζει, ούδένκ συγ
κινεί, ούδένα προτρέπει. Αδιαφορία ή άπογοή-
τευσις κρατεί έκεΐ, ένθα ή ζωή και ή έλπίς, τό 
θάρρος κκί ή τόλμη έδει νά προεξάρχν;. Διατί-ή 
αφάνεια και ή αδράνεια αύτη ή θανατηφόρος ; 
Παρακωλύει τό πολίτευμκ, άπαντώσιν οί ίσχνό-
φωνοι άπολογηταί. Ά λ λ ά ποίον πολίτευμα 
λοιπόν ; Εκείνο, όπερ τήν δύναμιν τοϋ βασι
λέως τάσσει πάντοτε ί'σην κκί κκτά πεοιστά-
σεις ύπερτέραν τής δυνάμεως ολοκλήρου τοϋ έ
θνους ; 

— Πρό μικροϋ, είπον δικκόψκς τόν γέροντα, 
σχεδόν μέ κκτελογίσκτε ότι έλάλησα βιαίως 
πως, άναμίξας πολλά. Νομίζω, ότι παρ' ολίγον 
νά ύποπέσητε και ύμεΐς είς τό κύτό αμάρτημα, 
έάν τοιοϋτον δύναται νά θεωρηθή ό ενθουσια
σμός τοϋ λόγου, έξαιρέτω; ε ί ; λαόν θερμόν, οίο; 
εί'μεθα οί "Ελληνε;. 

— Κατά παράβασιν τών έ'ςεων και τ ή : η
λικία; μου έλάλησα πρό μικροϋ μετά τινο; ορ
μής, δικαίας ελπίζω, άπήντησεν ό ερημίτης. 
"Οταν άναλογίζωμαι τό τ ί ήδύνατο νά πράξη 
υπέρ τοϋ σφριγώντος τούτου τόπου ή βασιλεία, 
και τί στοιχειωδώς έθνικόν δέν έπραξε, κατα
λαμβάνομαι ύπό άπογοητεύσεως, και σχεδόν ά-
ποκαρτερώ έγώ, ό έπταετίαν δλην αγωνισθείς 
κατά τών βαρβάρων δεσποτών τής Ελλάδος 
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τείας, άνεγράφη έν τώ κεφαλαιώδει νόμω και 
ού μόνο/ δέν αποτελεί πίεσιν, άλλά τουναντίον 
θεωρείται και είνε πράγματι έγγύησι; υπέρ αύ
τοϋ τοϋ λαοϋ και τών μεγάλων τ ή ; Πολιτεία; 
συμφερόντων.Και λέγουσι, μεμψιμοιροϋντε; ε ίτα, 
ότι ό βασιλεύ; δέν έχει δύνκμιν έν Ελλάδ ι ! 
Και άρέσκοντκι νά χαρακτηρίζωσιν άνίσχυρον 
τήν βασιλείκν, ήτις τηλικκύτην εγκλείει έν τή 
χειρί δύναμιν, ήν ό'μω: ουδέποτε ηθέλησε νά 
χρησιμοποιηυ'η πεφωτισμένως και μετ' εύόρκου 
θάρρους κκί συνειδήσεως ! Τί μεμαρτυρημένω; 
αγαθόν, τ ί έθνικόν, τί πολεμικώς συντακτικό ν , 
τ ί έςωτερικώς υγιές, τ ί εθνικώς σκόπιμον,τί εσω
τερικώς όργκνωτικόν ηθέλησε ποτε ν ' άνκλάβνι 
ό βκσιλεύς κκί έγκκτελείφθη ; Ποίον παραπλή-

προηγούμενον δύνανται νά έπιδείξωσιν οί 
οροι τής βασιλικής άδρκνείκς, και ποίαν 

θέλει, κκί ουδείς έν τούτοις γνωρίζει τί θέλει, 
ούδ' είνε κύριος τών πράξεων του. 

Ισως έχετε δίκαιον, απήντησα συγκεγ/υ-
Μ . ' . 1 «· . 1 . . }Λ . 
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καί μακρούς πρό τούτου ένιαυτούς πκλαίσζς πεινάσζντες κκί γυμνητεύσαντες, τήν κατεκτή-
κατά τής άλλης φοβερά; τυραννίας, τή ; τοϋ' ή - σζμεν μόλις καί όχι καί άκεραίαν... Εννοείς ήδη 
θικοϋ σκότους καί τ ή ; άμαθείας. τ ι ; έχει τό δικαίωμα νά λαλη περί ελευθερία; ! 

Δέν σ' εϊπον έτι τ ί ; είμαι, νέε μου φίλε. Μέ Γονυπετεϊς πρό τοϋ Εσταυρωμένου, μέ πλήρη 
θεωρείς έκπεπληγμένος. Νομίζει; ΐσω; ότι θ ' ά - ελπίδος τήν καρδίαν, μέ τής παρακλήσεως τό 
κούσ'ρς έκπληκτικην τινα άφήγησιν. δτιϊστασαι δάκρυ είς τούς όφθαλ.μούς, μέ καθνιμαγμένην τήν 
πρό δντος θαυμαστού, μυστηριώδους, ίνα μετα- χείρα έκ τοϋ αίματος τοϋ Χριστομάχου κα-
χειρισθώ αύτάς σου τάς φράσεις. Ουδαμώς. Ει- τακτητοϋ, έδεόμεθκ νά γίνη ίλεως εϊ; τό δοΰ-

λον Γένος ό θεό; , καί άπό τών σπηλαίων και 
τών χασμάτων τ ή ; γ ή ; άναχωροϋντες, άφοϋ 
προσεπέσκμεν καί έδεήθημεν ε ί ; τόν θεόν τών 
πατέρων μα;, άνηρχόμεθα ε ί ; τά υψη τών ορέων, 
Οπω; ίδωμεν τοϋ ήλιου τήν δύσιν, και άναμεί-
νωμεν τήν εύοίωνον άνατολήν τοϋ λαμπροϋ ά
στρου, δπερ αύταρέσκω;, ουχί δμω; καί αδίκως, 
παρωμοιάζομεν πράς τήν πατρίδα μας "Ελλάδα. 
Μήπως δέν είνκι τοϋ κόσμου ήλιος ή "Ελλάς 
μας ! Μή δέν έφώτισεν άλλοτε τόν κόσμον, κκί 
σήμερον έτι μή δέ τόν φωτίζει διά τοϋ άνεσπέ· 
ρου φωτός τών σοφών καί τών διδασκάλων της; 
Μεγαλόφωνος τότε αντηχεί, άπό τής κορυφής 
τοϋ όρους, τοϋ Τυρτκίου καί τοϋ Αισχύλου ή 
ποίησις. Καί Οταν ό ψάλτης τονίζων τήν άρρε-
νωπήν φωνήν του, έβόα τό σύνθημα εκείνο τών 
περσοκτόνων στρατιών « ί τε , παίδες "Ελλή
νων», έβρόντων τά όπλα, ίαχαί διέσειον τήν 
άτμόσφκιραν, άνενεοϋντο οί φοβεροί όρκοι, καί ή 
σημαία μα:, υπερήφανο; διά τά ίχνη τών σφαι
ρών ύψοϋτο, έσείετο έκυμάτιζε, καί αθρόοι οί 
τουρκομάχοι πολεμισταί, έσπευδον νά καλυφθώ-
σιν ύπό τό άφθαρτον σύμβολον τ ή ; π ίστεω; , τό 
απαστράπτον έπί τ ή ; ένδοξου καί μαρτυρική; 
σημαίας μα; ! "Ω, -χρόνοι λαμπροί ! ... Ή ιδέα 
έθέρμαινε τό Γένο;· τηροϋσκ έν ένότητι άδια-
σπάστω τήν δλην Έλληνικήν οίκογενειαν, ένε-
πνεεν αυτήν, τήν ένεθουσία, τήν μετηρσίου ε ί ; 
υψη δυσπροσπέλαστα. Πίστι; καί πατρί;, Πα
τρίς καί 'Κλευθερίζ ή Ηάνατος, ήτο τό σύν
θημα τό μυστικόν τ ή ; τουρκομάχου γενεάς. 
'ΊΓπό τήν έννοιαν τοϋ συνθήματος τούτου έμά-
χετο έκαστος "Ελλην, καί θνγ,σκων έψιθύριζε 
τόν όρκον δν είχεν όμόσει παιδίον έτι ό μαχη
τής, καί είς τήν ιερότητα τοϋ όποιου υπακούων, 
προσέφερεν είς τήν πατρίδα του τήν ζωήν. Ή 
ιδέα είνε τών κρατών ή ψυχή. Δυστυχή τά έ
θνη Οσα δέν έλαύνονται άπό ιδέας. Τό ήμετερον 
έγένετο ή κοιτίς πασών τών ευγενών ιδεών.. . . 

Ή στά/τις καί ή φωνή τοϋ έρημίτου, ά π α γ -
γέλλοντος τούς λόγους, ών ασθενή περίληψιν α
πομνημόνευσα, εϊχόν τ ι τό ύπεράνθρωπον. Ό 
εσπερινός άνεμος έλίκνιζεν ελαφρώς τόν λευ-
κόν πώγωνα καί τάς αραιά; τρίχας τής γυμνής 
κεφαλής του. τΗτο όρθιος- ό οφθαλμός του έ
χυνε λ.άμψεις, καί ζωή ασυνήθης διεδέχθη τήν 

μαι στρατιώτης τής μεγάλης τοϋ 1821 επα
ναστάσεως και διδάσκκλ.ος, απόστολος τοϋ λό
γου, εργασθείς, έσχατος εγώ, όπως παρασκευ
άσω τό έδαφος, έν ώ επρόκειτο νά πέση τό κ-
γιον τοϋ λόγου καί τ ή ; ελευθερία: σπέρμα. Ή 
μαρτυρική Χίος, αί Κυδωνιά·., -τά Ιωάννινα καί 
τό Βυζάντιον αυτό, ό πόθος ούτος, ό πολικός 
αστήρ, ό παλμός τοϋ Γένους καί ό σκοπός, νι
κούσαν τήν διδασκαλίαν μου. ΤΩ χρόνοι διωγ
μού άπηνοϋς, αλλά καί εργασίας ένθερμου καί 
πίστεως ακράδαντου καί ελπίδων χρηστών ; 
Γνωρίζετε σεις τί υπέστησαν οί πάπποι κκί οί 
γονείς σας, έργκζόμενοι τόν καλόν αγώνα, μοχ-
θοϋντες ίνα παρασκευάσωσιν ε ί ; σα; πζτρίδκ έ-
λευθεραν καί έτοιμάσωσι τό π« στώ, άφ ' ου, 
έν ασφάλεια ορμώμενοι σεΐ; οί νεώτεροι, νά συνε-
χίσητε τό έργον τ ή ; εθνικής 'Απολυτρώσεως : 
Γνωρίζετε είς ποίας υπογείου; κρύπτκ: ικρυ 
πτόμεθα τ ά ; νύκτα; , φεύγοντε; τών τυράννων 
τού; διωγμού;, καί έκεϊ τρέμοντε; έκ τοϋ ψύ
χου;, αλλά θερμοί τό αίσθημα έςηγγέλλομεν 
τήν μεγάλην καί προσεχή ήμέραν τ ή ; εθνική: 
άναστάσεω; ; Γνωρίζετε σεις, οί μή ά^ωνισθεν-
τες, οί εύρόντες έτοίμηντήν τράπεζαν καί άνε-
νοχλήτω; εύωχούμενοι χωρίς νά έργασθήτε, 
γνωρίζετε ποίους αγώνας, ποίους διωγμούς ποϊα 
δάκρυα κκί αίματα κρύπτει τό κγιον αυτό όνομα 
τής Ελευθερίας, όπερ τόσον συνεχώς προφέρετε; 
Εις τών ορέων τάς απρόσιτους κορυφάς, εις τών 
σπηλαίων τά κάθυγρκ σπλάγχνα, εί; τών χαρα
δρών κκί τών φζράγγων τ ά ; έσωτάτζ ; έσχζ-
τ ιά ; διατρίβοντε; καί άγρυπνοϋντες, έλατρεύυ-
μεν ημείς, δοΰλοι τών Τούρκων, τήν έλευθερίαν, 
έγείροντε; έκ τουρκικών κρανίων βωμούς εί; τήν 
ευγενή καί Ελληνίδα θεάν, καί ίερείκς, τηρού
σα; τό άσβεστον πΰρ, κληροϋντε; τάς συζύγους 
ημών κκί θυγζτέρας. Έκεϊ έν τή πάλη, έν τω 
αίματι, έν τή οιμωγή τής άπορφανισθείσης μη
τρός, έν τω άποπνιγο^.ένω στεναγμώ τοϋ'βκ-
σζνιζομένου έν τή φυλακή μάρτυρος, έν τγί 
άγχόνν), ύπό τήν σπάθην τοϋ όημίου, ύπό τά 
βασανιστήρια οογανα, ύπό τήν σφϋρκν, τόν άκ
μονα, τό πΰρ, τό ζέον έλαιον, τήν έζόρυξιν τών 
οφθαλμών, τό κτίσιμον, έκεϊ έλατρεύσαμεν ημείς 
τήν Έλευθερίαν, καί έπτά έτη άγωνισθέντες, 
σφαγέντες,πωληθέντες ώς κτήνη είς τάς αγοράς, 
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πρόσθεν ήρεμίαν καί γλυκύτητα τοΰ προσώπου 
του. Τόν παρετήρουν εύσεβάστως καί έμφόβως. 
Έθαύμαζον τήν μεγαλοπρέπειαν τοΰ αναστή
ματος του, τών χαρακτηριστικών του τήν εύ-
γένειαν, τής φωνής του τόν σοβκρόν κκί επι
βάλλοντα ήχον. Μοί έφαίνετο προφήτης, ύπό 
έμπνευσιν άκατάλ.ηπτον διατελών, κκί απόστο
λος έρμηνεύων τάς βουλάς δυνάμεως υπέρτερα;. 
Ήθελον νά ομιλήσω καί έδίσταζον. Ηύλαβού-
μην νά λύσω τήν μυστικήν, τήν άνερμηνευτον 
γοητείαν, ήν εϊχον σκορπίσει οί λόγοι τοϋ γέ-
οοντο; πεοιδονούυ.ενοι έτι έν αέσω τ ή ; έοηαίκς 
κκί τής σιωπής τ ή ; αρςαμένης νυκτός. 

ΣΤ\ 

Τέλο; άνεθάρρησα. 
Ο θαυμασμό; μα; διά τήν γενεάν, ήν αντι

προσωπεύει;, καί τό έργυν, ούτινος έγένου διτ
τός εργάτης, είναι μέγας, ανέκφραστος, δίκαιος 
εϊπον. Μή μας συντρίβεις ύπό τό βάρος τ ή : ορ
γής σου. Είς ήμας δέν έπεκληρώθησκν αγώνες 
αιματηροί, οίοι οί λαχόντες είς τούς συνεργάτας 
σου τοϋ 1821 . Οί γονείς ήλευθέρωσκν τήν πα
τρίδα, οί δέ υιοί επεχείρησαν νά συντάςωσιν 
αυτήν είς εύνομον πολιτείαν κατά τήν παράδο-
σιν καί τήν φύσιν τοϋ Έλληνος. Ή μετζςύ υ
μών καί ημών γενεά άπεδύθη είς πάλην υπο
λειπομένων τής ύι/.ετέοας, ήττον κινδυνώδη καί 
μεστήν οδυνηρών περιπετειών καί δόςης, ά λ λ ' 
ευγενή. Τά τέκνα σας ήγωνίσθησαν υπέρ τη : 
εσωτερικής ελευθερίας, κκί γέρας τών αγώνων 
έ'σχον τούς θεσμούς. Ποίον άνθρώπινον έργον 
δέν έχει τάς ελλείψεις του ; . . . 'Αλλ ' ό χρόνος 
εϊνε ό σοφώτατος τοΰ άνθρωπο ^ διδάσκαλος κκί 
οδηγός. Τής πείρας αί υπαγορεύσει; θά φωτί-
σωσι τό πνεϋμα ημών. Έ ά ν προετρεςαμεν, έάν 
ύπερετιμήσαμεν τήν πολιτικήν ημών άνατρο-
φήν, έάν ύπηκούσαμεν μάλλον ε ί ; τήν Οέλγου-
σζν Οεωρίαν, ή ε ί ; τήν ένάργειζν τ ή ; πείρα;καί 
τή ; πρακτική;, θά θεραπεύσωμεν ήμεΐ; μόνοι, 
άνευ έςωτερικής βία;, άνευ έπιβολ.ής τά τυχόν 
τραύματα ,άτινα εύλονο; ενθουσιασμό; ενδέχεται 
νά κατήγαγε κατά τοΰ πολιτικοϋ ημών όργζ-
νισμοΰ.Οί λαοί.δρώντε; δι' εαυτών καί υπέρ εαυ
τών, όμοιάζουσι τό δόρυ τοΰ 'Αχιλλέω;. Μόνον 
εκείνο έθεράπευε τά ; πληγάς, άς τινας ήνοιγεν. 
' Αρκεί ότι αγαθή καί τιμίαπρόθεσις δέν υστερεί 
παρ* ήμϊν. Τήν αϊτίαν τών σφαλμάτων ημών 
έάν διεπράςαμεν. ζητητέον είς τήν όςεΐαν άντί-
ληψιν, τήν κοχλάζουσαν έν ήμϊν ζωήν, τήν 
ενθουσιώδη παραφοράν. Τό έθνος όργ&. Ποθεί νά 
συνεχίσν) τάς αεγάλας τοΰ απωτάτου παρελθόν
τος παραδόσεις... Έάν δέν το κατορθώση, θά 
συνέχιση Ομως άλλας ευγενείς καί μεγάλα; 
παραδόσεις παρελθόντο; εγγυτάτου. 'Ακεραία 

κρατεί έν ήμϊν ή έννοια τής μεγάλης Ε π α ν α 
στάσεως. Τπήρζατε ό Μιλτιάδης, τά τρόπαια 
τοΰ όποιου κεντρίζουσι τού; λανθάνοντας θεμ ι -
στοκλεΐ; τών κζθ ' ήμας ήμερων. Ό Ορκος δέν 
έλύθη, ούδ' έσβέσθησζν τά μίση. Ή κραυγή 
τοΰ δυνζστευομένου δούλου εγείρει θύελλαν πα
θών είς τήν ψυχήν μας. Μήπως καί τά ηφαί
στεια δέν έχουσι τάς διαλείψεις των, μήπως 
καί ή μανιώδη; θάλασσα τοϋ Ώκεανοϋ δέν γα 
λήνια κκτά στιγίίά:; . . θ ζ Γδγι;, γέρον, έάν ή 
ευκαιρία έμφκνισθή κκί /, γζλήνη τοΰ θανάτου 
οεν άνζπζύση τό κ;'.τζπ?πον/;μΐνον σώμα σου, 
θά ίδη,: ϊσω; δτι έπιστάμεθζ τά ; υποχρεώσει;, 
ά; ή μεγάλη, ή αρχαιότατη καί σύγχρονο: κλη
ρονομιά έπίβζλεν ε ί ; ήμζ:. Έάν δέν έποάςζυ.εν 
δ,τι όφείλομεν, άφε; είςήμα; τήν παραμυθίαν νά 
φρονώυ.εν δτι έπράςαμεν δ,τι ήδυνάμεθα... 

— Δέν ψέγω χαιρεκάκω;, ούδ' υποτιμώ τού; 
νεωτέρου;, ϊ ίπεν ήπ ίω; ό γέρων. Ι'νωρίζω όπό-
σον είνκι πι/.ρόν τό κκτζκρίνειν τά άτομζ κκί 
τό διασύρειν τού: λαού;. Ήμεΐ; αυτοί μαχόμε
νοι τόν εύγενέστερον τών άγωνοιν, ήκούσζμεν 
τήν κατάκρισιν ανδρών, οΐτινες έλέγοντο πεφω
τισμένοι... Πάσας έποτίσθημεν πικρίας, καί 
ποϊκ ήκούσαμεν επίθετα όνειδιστικά! ... 'Αφοϋ 
δεν ήθελον νζ μζ.ς συντρέξίοσι ,δέν έτ ιώπων του
λάχιστον ! Διζτί νζ μας ύβρίζωσιν ! Ζητοΰντες 
νά ζήσωμεν ελεύθεροι, άςιοΰντες τήν τιμήν τοϋ 
οίκου ημών, έπράττομεν άρά γέ τι ούτως άντι· 
κείμενον είς τούς άγραφους κκί τούς γραπτούς 
νόμου;, ώστε νά έςεγείρωμεν κ κ θ ' ημών τήν μ ή -
νιν καί τήν κατκδρομήν : .. Πόσον ήσαν πικραί 
αί ήμέραι έκεϊναι ! 'Αλλ.' ή δικαιοσύνη καί ή α
λήθεια κζτίσχυσεν. Οί λαοί κκί οί σοφοί τοϋ 
κόσμου έπροστάτευσζν τού; "Ελληνα; /.αί τόν 
'Αγώνζ . Ή φωνή των ήχησε βροντοφώνω;. Τι-
μ/,ν του ύπε νάμβζνεν έκαστο; ν ' άποβή ό συνή
γορος τής Ελληνικής ελευθερίας. Μέ τά δάκρυα 
είς τούς οφθαλμού; εύγενεϊ; δεσποιναι τ ή ; Δύ-
σεω; κκτήρχοντο ε ί ; τ ά ; οδού; καί τά εργαστή
ρια, ζητοΰσκι άρτον όιά τά Ορφανά τών "Ελλή
νων καί μοτόν δ ι ά τ α ; πληγά ; τών μαχητών. 
Τής "Ελλάδος τό σεμνόν όνομα έφέρετο παντα-
χοΰ. "Ω ! είναι άκαταγωνιστος ό λαός, ό α γ ω 
νιζόμενος κκτά τών τυράννων του. Νικώσα 
τούς Τούρκους ή Ελλάς , έ ν ί κ α κ κ ί τ ά ς προλή
ψεις σζλεύουσζ τά καθεστώτα. Νομίζεις ότι 
υποδεεστέρα είναι ή νίκη, ήν, έκτου Έλληνικοΰ 
Αγώνος ορμώμενοι, κατήγκγον τότε οί λαοί 
κατά τών ηγεμόνων, τών νικών, κς ένικώμεν ή -
μεϊς, πολεμοΰντες τούς τυράννους ; ' Α λ λ ' ή 
Ελλάς ήτο τότε ιδέα... ιδέα αιμοσταγής καί 
μαρτύριον. Ελλάδα ιδεών θέλω τήν "Ελλάδα 
μας. Σιωπηλή απέμεινε σήμερον ή λύρα τοϋ 
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Ρήγα - ώξειδώθη ή σπάθη τών πολεμιστών τοϋ 
21 καί σβεστό; κείται ό δαυλό: τοΰ Κανάρη."Ω ! 
προσδοκία θελκτική - ονειρον νά ήσκι αρά γε ; Δέν 
θά ί'δω τήν Ελλάδα, οΐαν τήν είδον άλλοτε. . . 
Νομίζει; ότι παραληρώ, Οτι τάδύνατα, τάκα 
τόρθωτα ζητώ τοιούτου; τρέφων ρεμβασμού; ; 

Ζ'. 

Άκουσον ! Είς άνήρ, είς μόνο;, δύναται, έάν 
θέλη, νά συνταράξη τήν Εύρώπην, νά αναστά
τωση τήν Άνατολήν. 'Γπό τούς πόδας του σεί
εται ή γή . Έντρομος ό δεσπότης τοΰ Βυζαντίου 
συνέχει έπί τής κεφαλής του τό έκφεΰγον διά
δημα. Έκπεπληγμένοι ύποχωροΰσι περίφοβοι οί 
θρασεΐς σφετερισταί τών αλλότριων δικαιωμά
των, τολμηροί έφ' όσον ήμεΐς είμεθα άτολμοι. 
Είς άνήρ δύναται νά επιτέλεση οσα ός θαύματα 
αδύνατα θεωρεί ό δειλός. Τόν μαντεύεις, τόν 
γνωρίζεις ; Είναι 6 βασιλεύς τών Ελλήνων ! 
θαυμάζουσιν οί άπλ?ϊ τούς λεγεώνας τοϋ Τσά
ρου και τούς στόλους τής Α γ γ λ ί α ς . Μύριους 
έχει στόλους ό βασιλεύς τών Ελλήνων και μύ
ριους στρατούς. Οί ναΰταί του διαπερώσι τά 
πελάγη άπό τής Μαιώτιδος άχρι τοϋ Α τ λ α ν 
τικού. Τής Ελλάδος τό όνομα έχουσι γλυκύν 
συντροφον κατά τόν ύπερωκεάνειον δρόμον τι^ν, 
και ονειρον ήδύ ν ' άποθάνωσιν υπέρ τής δόξης 
τη ; , θεώρησον τήν γήν άπό τής Κρήτ.,ς και 
του Ταινάρου άχρι τοΰ Βοσπόρου. Έλληνες οί
κου σι 
πατρ 

τής δόξης τοϋ έθνους και τοΰ ήγεμόνος ύπο- νιζόμενοςμεγάλας αποφάσεις έπικειμένας. 
λαμβάνουσιν οί δοϋλοι αδελφοί ώς χάριν σπα- — Τις, τις δύναται ν ' απαρίθμηση, έξηκο-
νίαν τοΰ θεοϋ, και τοϋ συνθήματος τήν στιγμήν λούθησε διά τοΰ ούτω φοβεροΰ τόνου ' ό ένθους 
καραδοκοϋσι φλεγόμενοι ύπό τοΰ έρωτος τής έ- ερημίτης, τίς δύναται ν ' απαρίθμηση τά μεγάλα 
λευθερίας και τής μανίας τής έκδικήσεως. Είς εθνικά έργα, άτινα είχε τήν δύναμιν, έάν είχε 
τ ή ; οικουμένης τό πρόσωπον, μέ πλήρες έντί- Τ ή ν θέλησιν, νά επιτέλεση τών Ελλήνων ό ή -
μου χρυσοϋ τό βαλάντιον, μέ πληρεστέραν αί- γ ε [ Λ ώ ν , κ α ί τά μείζονα άτ'ινα είς τό εγγύς μέλ-
σθήματος και πατρίδος τήν καρδίαν, πλανώνται χ 0 ν δύναται θέλων νά διάπραξη! Τίς ήθελ'ε δεσ-
οί Έλληνες , όνειρευόμενοι τήν ήμέραν τής άνα- μεύη, τόν ήγεμόνα,έάν στρατιώτης έν τ ώ στρα-
στάσεως τοΰ όλου Ελληνισμού. Εί'δωλον' και τοπέοω, ναύτης έν τώ πλοίω, διδάσκαλος έν τή 

μεις ; Ασκεπείς και γυμνόποδες προσκυνηταΐ 
άποβαίνουσιν εις τήν γήν του οί μονάρχαι τής 
γης και οί σοφοί. Άρχε ι τής Ελλάδος, Ε λ 
λήνων άρχει. Ιδού ό τίτλος, και τοΰ μαρτυ-
ρικοϋ, τοϋ άκανθίνου διαδήματος του ό μόνος 
άλλ ' υπέρτατος άδάμας. Οί αιώνες έκήρυξαν 
τής Ελλάδος τό κλέος. Οί σύγχρονοι λαοί πα -
ρηλασαν φκλαγγηδόν και ασκεπείς ήσπάσθη-
σκν τήν ένοπλον Ελλάδα . 'Άς ίππευση τών 
Ελλήνων ό ήγεμών, και σαλπίζων τό πολεμι-

στηριον σάλπισμα άς καλέση περί εαυτόν τούς 
λαούς του. Βρέμει τό έδαφος τής Ανατολής. 
Άντηχοϋσιν αί φάραγγες και αί κορυφκί τών 
Ακροκεραυνίων και τής Ροδόπης. Ή Κων
σταντινούπολις σαλεύετκι είς τήν φωνήν τοΰ 
πρώτου τών Ελλήνων. Άνίστανται οί Έ λ λ η 
νες λαοί και οί Έλληνίζοντες - αθρόος έλκύνει ό 
Έλλη νισμός,τάσσεται περί τόν βασιλέα και τήν 
καρδίαν του προσφέρει και τό βαλάντιον. Και ή 
θ ά λ α σ σ α / . . . Περίτρομος σπεύδει νά σωθη εν
τός τοϋ Ελλησπόντου ό βάρβαρος κατακτητής. 
Στόλος ελληνικός απέκλεισε τά στόμια τοΰ 
Ελλησπόντου. Άνενξώθησκν τών πατέρων οί 
άθλοι - ήμίκκυστος σφενδοναται είς τά υψη τοϋ 
αιθέρος ό Τοϋρκος και άπνους είτα καταποντί
ζεται είς τά βάθη τοϋ ώκεανοΰ. 

Η'. 

'Λκτινβόλος, ερυθρός, όργίλος, συγεκινημένος 
, τάς χώρας. Νά πολεμήσωσιν υπέρ τής ^ φ έ ρ ω ν τάς έσχάτας λέξεις ό γέρων ήτο προ-
ίδος και τοϋ βασιλέως, ν ' άποθάνωσιν υπέρ φή τ ν ΐ ς θεόληπτος άγγέλλων αληθείας και οίω-

έλπίς των είνε ή Πατρίς και ό Βασιλεύς ! Τίς σχολή, εργάτης έν τώ έργοστασίω, προστάτη^ 
Τσάρος, τίς μονάρχη: κραταιό; δύναται νά φθάση και ίθύντωρ, κέντρον και αογλός τής αενάληί 
τό μέγεθος Έλληνος ήγεμόνος έννοοΰντος τήν 
θέσιν του, άγαπώντος τήν δόξαν και τήν πα 
τρίδα και θέλοντος νά χρησιμοποίηση τάς ύ-
λικάς και τάς ηθικά; τοϋ Πανελληνίου δυνά-

έθνικής εργασίας, έσφιγγεν εις τήν κραταιάν 
χεϊρά του τό πηδάλιον τής εθνικής πολιτικής, 
και συγκεντρών τών ατόμων τήν καρτερικήν έρ» 
γασίαν, θερμαίνων τούς δούλους, κεντρίζων τούς 
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ελευθέρους, παρέχων τοΰ έθνικοΰ αποστόλου τό ρέμα έκπνέον παρά τήν ί^τορικήν άκτήν, παρ' 
παράδειγμα και τόν ύπογραμμόν ίθυνε τοΰ έ- ήν τοσάκις ήγκυροβόλησαν « ί τριήρεις τ ή ; Ά -
θνου; τά ; δυνάμεις πρός τόν ένα, τόν μόνον, τόν θηναίκής Δημοκρατίας. Ήγέρθηνκαί έτεινα τήν 
ύπέρτερον έθνικόν σκοπόν ; Μή και σήμερον δέν χείρα πρός τόν γέροντα. — Θά σας συντρο-
είναι έτι είς καιρόν νά περιάψη αιγλην άνέσπε- φεύσω, μοί είπεν έγειρόμενος επίσης και χω-
ρον είς τήν πατρίδα και τό στέμμα αύτοϋ και ρών πρός τήν λυγόπλεκτον θύραν τοϋ κηπα-
θνησκων έν πολέμω ή έν ειρήνη,άφοΰ έπετέλεσε ρίου, ήν ώθησεν. Ά γ ω μ ε ν , φίλε. Δέν ήξεύρω έάν 
βασιλικούς τό καθήκον αύτοϋ, νά τιμηθη ώς ή- είσθε εραστής τής φύσεω;. Υποθέτω ναί. Φρονώ 
ρως και νά θρηνηθη ώς πατήρ τής Πατρίδος; δτι δυσκόλως δύναται ν ' άντιστή και ή πεζο-
Ποία δύναμις, ποία διάταξις, ποιος νόμος, ποίον τέρα φύσις είς τό αίσθημα τοΰ σεβασμοΰ και τής 
πολίτευμα παρακωλύει τόν βασιλέα νά γείνη κατανύξεως. Οπερ εμπνέει εις τόν άνθρωπον ή 
Κόδρος/ Ποίος δεσμός δεσμεύει τήν χείρα του, θεατής φύσεως. Ά π ό τής σκοπιάς μου βλέπω 
ποίον φίμωτρον δύναται ποτε νά φράξη φωνήν, έκάστην έσπέραν τήν θελκτικωτέρκν δύσιν, ήν 
ήτις άκουομένη έν ονόματι τή ; πατρίδος, θά δύναται νά φκντασθή τις - θά παρετηρήσκτε 
άνατρέψη καθεστώτα καί θά αναστάτωση τούς βεβαίως ποίον κάλλος ενέχει τοϋ ήλιου ή δύσις 
λαούς άπό Αύλώνος άχρι Βαγδάτης ; Τοϋ Τσά- έν τω Ά τ τ ι κ ώ όρίζοντι. Ό θαυμασμός μου ού
ρου ή φωνή, τής Άνάσσης τής Α γ γ λ ί α ; ή πρό- δέποτε κορέννυται, καίτοι δέ ημερησίως έκτ υ -
σκλησις σβέννυται αθορύβως είς τήν άτμύσφαι- λίσσεται τό μεγαλοπρεπές θέαμα πρό έμοϋ ούχ' 
ραν της Ανατολής. Ά ς καλέση όμως είς έξέ- ήττον είναι πάντοτε νέον δι' έμέ, και πάντοτε 
γερσιν τούς λαούς πάντας τής Ανατολής ό ήγε- άποσπα κραυγήν θαυμασμοϋ διά τήν σοφίαν τοΰ 
μών τών Ελλήνων, άς προπορευθη κηρύσσων Δημιουργοΰ και εύγνωμοσύνην, διότι έδωκ?ν είς 

. τήν Έλευθερίαν. . . Τετίλεσται εσαεί τόΚρά- τούς ανθρώπους τήν δύναμιν νά αΐσθάνωνται τό 
τος τών Σουλτάνων !

 ΰΨ°ί *** τό θέλγητρον τοΰ ωραίου. 

Δύναται τις νά η ράθυμος" δύναται νά όλι- Έξήλθομεν και ήρξάμεθα βαδίζοντες τήν 
γωρη" τοϋ άγαθοΰ, τοϋ έθνικοΰ, τοϋ εύτόλμου. άνωφερή άτρκπόν. Δροσερά έπνεεν αύρα και ή-
Δέν δύναται δμως νά έπίκαλήται δικαιολογίας, μεϊς άπό καιροΰ είς καιρόν ιστάμενοι, άνεπνέο-
δπως καλύψη τοϋ καθήκοντος τήν άθέτησιν. μεν βκθύτερον τήν δρόσον τ ή ; ν υ κ τ ό ς κ α ί έπε-
ούδέ νά έλπίζη δτι θά καταστη πιστευτός. Δέν σκοποΰμεν ήρεμώτερον τό πρό ήμώνεξοχον πα -
έπιτρέπεται νά μή άγαπα τις τήν δόξαν, δταν νόραμα.Πόσον είναι ώραΐον ! έψιθύρισεν ό γέρων, 
οίκήτήν χώραντής δόξης... Καί δταν ή δόξα πόσον λυποΰμαι τούς μή δυναμένους νά κατα-
του είναι τοϋ έθνους ή δόξα δέν δικκιοϋται νά νοήοωσι τό κάλλος καί νά εντρυφήσωσιν είς της 
άσχάλλη διά τήν φωνήν τοϋ άλγους, ην βάλλει φύσεως τήν θέαν ! "Ιδετε τήν άξιοθαύμαστον,τήν 
ό Έ λ λ η ν πενθών διατί ή δόξα καί ή ού- μοναδικήν διαύγειαν τοΰ άττικοΰ στερεώματος" 
ναμις τοϋ έθνους νά μή φθάσ-η δπου έδικαι- δέν νομίζετε δτιάρκεΐνά έκτε'.νητε τήνχεϊρα,δπωί 
οϋτο νά φθάση καί ήδύνατο. Έκ της αυτή; γή; ψαύσητε τόν ούρκνόν καί τά άστρα; "Ισως ό ούρα-
βλαστάνει ή ' δάφνη καί ό στάχυς. Ά λ λ ' ή νό; μα; είναι τό μόνον παρ'ήμΐν,δπερ φθονεροί ξέ-
μέν στέφει τοϋ μάρτυρος καί τοϋ ή'ρωο; τήν κε- νοι δέν έτόλμησαν νά διασύρωσι. Μετά τάς μετα-
φαλήν, ό δέ τρέφει απλώς αγαθόν οίκογενειάρ- μεσονυκτίου; ωραςέγείρομαι συνήθως καί άπό τοΰ 
χην. Ή φήμη σαλπίζει τοΰ μάρτυρος τό όνομα. βράχου μου άποθαυμάζω άπλήστως τόν κυα-
Ή ληθη καλύπτει τοΰ άλλου τόν τάφον. Καί νουν διάστερον θόλον. Νομίζω δτι δέν θά ήδυνά-
θν^σκων ϊζησεν ό ήρως. Καί ζών άπέθαν3ν*ό | « | » νά συμπαθήσω ουδέ νά εκτιμήσω άνθρωπον 
δοξος..,. άναίσθητον ε ί ; την μαγείαν καί τήν ωραιότητα 

0 1 . τής φύσεως. 

Ή νύξ είχε πολύ προχωρήσει. Ή όψωθεϊσα 
σελήνη έφώτισε διά μελαγχολικοΰ φωτός τήν Διέβημεν τόν μικρόν λαιμόν, Ον σχηματίζει 
φύσιν καί ήργύρωσε τό κΰμα' τοΰ Φαλήρου ή- άφ' ενός ό λόφος τοϋ Φνλοπάππου καί ό τοϋ 
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Αστεροσκοπείου άφ' έτερου. Έκεϊ παρεκάλεσα 
έπιμονώτερον τόν γέροντκ νά στρέψη οπίσω είς 
τήν καλ.ύβην του. Μή άν/ισυχεϊτε. μοί είπε μει
διών, βκδίζω εισέτι κκλώς' ό κόπος είναι άγνω
στος εϊς τόν πολεμιστήν τοΰ 1 8 2 1 . Μοί συνέβη 
πολλάκις νά οδοιπορήσω δι' ορέων δύσβατων 
δέκα κκί πλέον ώρας" τήν πρωίκν μετέσχον τής 
μάχης, έφόνευσα Τούρκους κκί τήν έσπέρκν έδί-
δαξα είς τά πλήθη τήν ίστορίαν κκί τήν δόξκν 
τών προγόνων. "Οτε κκτεκλίθην υπό τόν ούρα-
νόν καί έπι τών θάμνων, ινκ κοιμηθώ, ησθκνό-
μην δτι δέν ή'μην κεκοπιακώς. Βεβαίως τ ό γ ή -
ρκ; είνκι μέγας πολέμιος" άλλ ' δπω; δήποτε δέν 
τον ©οβοΰμκι, εϊπεν ελαφρώς μειδιών ό ερημί
τη: , θ ά σέ αφήσω έν τούτοις έδώ, προσέθ/;κεν, 
ώς έφθάσκμεν παρά τό έκκλησίδιον τοΰ άγιου 
Δημητρίου. Ό γέρων άνεσηκωσε τήν κεφαλήν 
καί έθεώρησε περιλύπως τά πέριξ. Ό 'Τμητ-
τός ήπλοΰτο πρό ημών άστράπτων από τοΰ 
χειμάρρου τοΰ σεληναίου φωτός - ή Πάρνης έ-
φαίνετο αντιθέτως. Ε γ γ ύ τ α τ α ημών ύψοΰτο ή 
ιερά Ακρόπολις. Εύλαβώς έθώπευον τόν βράχον 
καί τά μνημεία αί ακτίνες τής σελήνης μυστη
ριωδώς διολισθκίνουσαι διά τών κιόνων καί τών 
συντετριμμένων αετωμάτων. Ό γέρων έστέναξε 
βαθέως. Ποϊος κόσμος απολεσθείς εσαεί ! έ-
ψιθύρισεν ασθενώς... Τ Α ! αί αρχαιότητες είναι 
μετά τών συγγραμάτων τών προγόνων τό λαμ-
πρότερον κτήμα, ή τιμιωτέρκ καί αγνότερα 
κληρονομιά, ήν έλάβομεν οί "Ελληνες. Μετά μι . 
κράν σιωπήν ό γέρων ύψωσε βιαίως τήν κεφα
λήν κκί έδειξε τάπρό ημών Προπύλαια καί τόν 
Παρθενώνα. Κατάρατοι, βέβηλοι, άνέκραξεν ! ή 
άρά τοΰ έθνους νά πέση έπί τής κεφαλής σας ! 

— Τόν Μοροζίνην κκταράσκι, τόν Έλγΐνον καί 
τούς άλλους ληστάς κκταστροφεϊς ; εϊπον μετά 
τίνος φόβου πρός τόν έξοργισθέντα ερημίτη ν . Ή 
συνείδησις τοΰ κόσμου, ή μεγαλοφυία τοΰ αιώνος 
έστιγμάτισε τούς κλ^έπτας τών ιερών κειμηλίων 
τής αρχαίας Ελλάδος έτόλμησα νά προσθέσω. 
— 7Ησαν ξένοι, εϊπεν ό ερημίτης, ήσαν βάρβα
ροι. Δέν υπήρχε τότε κυβέρνησις Ελληνική νά 
προστατεύση διά τών νόμων τήν κοινήν τών 
Ελλήνων κληρονομίαν. Τήν έπροστάτευεν δμως 
τό άτομον. Διά τούς σημερινούς αρχαιοκάπηλους 
λαλώ, τούς ασυνείδητους σφετεριστάς καί με-

ταπράτας τών θησαυρών της κληρονομιάς τών 
προγόνων. Νομίζεις ό'τι έάν ήδύναντο δέν ήθελον 
πωλήσει καί τούς λίθους τούτους, έφ' ών δ Φει
δίας άπετύπωσε τήν έκφρκσιν τής αδαπάνητου 
μεγαλοφυίας του ; Ρυπαρόν γένος οί αρχαιοκά
πηλοι, μοί εϊπεν ό γέρων, καί θαυμάζω πώς είς 
τήν Έλληνικήν κοινωνίαν ύπάρχουσιν άνθρωποι 
καταδεχόμενοι νά άτενίζωσι πρός τοιαΰτα ευ
τελή ερπετά, κποζώντκ κκί πλουτοΰντα άπό 
τκ οστά κκί τά μνημει/ τών αρχαίων Έλ-
λη/ωγ. 

ΙΑ'. 

Ή σιωπή ήτο βαθύτατη πέριξ ημών. Ε 
λευθέρα τών γήινων δεσμών της έν τοιαύτη ώρα 
κατανυκτική ίπταται ή ψυχή τοΰ άνθρωπου έ
κεϊ υψηλά, ποθοΰσα νά διερεύνηση μυστήρια 
άκκτκνόητκ κκί αινίγματα, διά τήν λύσιν τών 
οπίων ματαίως αγωνιά καί κκταναλάσκεται δ 
ασθενής τοΰ ανθρώπου εγκέφαλος. Ό αρχαίος 
κόσμος, ό είς τήν πέριξ γήν κατακείμενος. άνί-
σταται ολόκληρος έν τή φαντασία, πλην μάτην 
ύπό τήν άνέσπερον δαδα τοϋ Πλάτωνος άναζη-
τοϋμεν οί κοινοί θνητοί τήν έξήγησιν τοΰ μυ
στηρίου τής γ εννήσεως καί τής ζωής, τών βα
σάνων καί τής τελευτής τοϋ ανθρώπου. "Ωρ-
μησκ νά ερωτήσω τόν γέροντα·άλλ'έκεϊνος στρα
φείς ήρεμα καί δείξας μοι τό θέατρον τοΰ Διο-
ονύσου, 

—Δέν νομίζεις,μοί εϊπεν, δτι άκούειςτούς χο
ρούς τοϋ Σοφοκλέους καί δτι φωνή τις υπέρ
τερα, πασών τών άλλων δεσπόζουσα, επανα
λαμβάνει έτι : α'Ιώ γενεαί βροτών » Ποία 

σύμπτωσις έθηκε τήν στιγμήν έκεινην είς τό 
πνεΰμα κκί τήν γλώσσκν τοΰ γέροντος τούς με
γάλους τοϋ Σοφοκλέους λόγους, οιονεί δπως α
πάντηση εις τάς αμφιβολίας κκί τά αινίγματα, 
άτινα έτάρασσον τήν συνείδησιν 

Έ δ ώ θά σέ αφήσω πλέον, μοί εϊπεν ό γέρων. 
Ένθυμοϋ δ,τι ελέχθη περί τών υποχρεώσεων 
καί τών καθηκόντων τών νέων Ε λ λ ή ν ω ν . Τη-
ρεΐτϊ τά ήθη υμών καί τήν θρησκείαν. Νομί
ζεις δτι δύναται νά μεγαλουργήση καί πάλιν 
ή Ελλάς μας, έάν δέν απόκτηση τήν χρηστό» 
τητα τών πρώτων ημερών καί δέν όρμηθή έκ 
τοΰ δεσμοϋ τής Πίστεως καί τής Πατρίδος, δν 
καθηγίασε μακρά δουλεία καί μαρτύριον μακρόν, 
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είς αίμα δέ καί δόξαν έβάπτισεν ή Ελληνική Έ -
πανάστασις ; θεώρησον τόν άρχαϊον κόσμον καί 
έμβάθυνον εις τό παράδειγμα καί τήν σοφίαν 
του. Ποίαν θεοσέβειαν άποπνέουσι τ ά έπη τής 
αρχαιότητος, ποίον βαθύ αίσθημα πρός τήν θρη
σκείαν ενέπνευσαν οί τραγικοί, οί έξοχοι ρήτο
ρες και οί φιλόσοφοι ! Αυτός δ Σωκράτης, τό 
έντελέστατον τοΰ κόσμου πνεύμα, πίνων είς 
τήν φυλακήν αυτήν, ήν βλέπεις έδώ πλησίον, 
τό κώνειον, λέγει είς τόν 'Απολλόδωρον νά 
θύση αλέκτορα είς τόν 'Ασκληπιόν. Εντελλό
μενος τήν θυσίαν, ήθελεν αρά γε ό μέγας σο
φός νά ύποσημάνη δτι ή θραϋσις τών δεσμών 
τής ζωής εϊνε άπολύτρωσις, εϊνε ή διά τοΰ θα
νάτου έπανάκτησις τής ζωής καί ύγιείας τοϋ ά-
σθενοϋς, έφ' η χάρις ώφείλετο εις τούς θεούς ή 
έσκόπει νά πιστοποίηση, κατά τήν ώραν τοΰ 
θανάτου του, τό σέβας είς τά πάτρια ό ενάρε
τος σοφός,|ό υπέρτατος τών ανθρώπων ! Τοϋ Σω
κράτους τό παράδείγμα,ή θεοσέβεια αύτοΰ, ή α
ρετή καίό πρός τήν πατρίδα έρως πρέπει νά έλαύ-
νωσι τάς γενεάς τών Ελλήνων καί νά κανονί-
ζωσι τήν πολιτείαν αυτών. Μακράν άπό τά 
ξένα ήθη, έφ' δσον τοΰτο εϊνε δυνατόν, μοί εϊ
πεν δ γέρων. Ήμεΐς, ήμεϊς οί "Ελληνες, οί πρό
γονοι τών οποίων έθηκαν τούς άίδίους νόμους 
τοϋ έν παντί καλοΰ, ήμεΐς νά μιμώμεθα τούς 
ξένους ! Πασών τών ταπεινώσεων ή έκουσία, 
άλλά δεινότερα διά τούς Έλληνας , εϊνε ν ' άν-
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τλώσιν άπό _τάς θολάς τών ξένων π η γ ά ς , ένώ 
διαυγές ρέει πρό αυτών καί άφθονον τό άγνόν 
νάμα τής προγονικής σοφίας, τής μόνης ύγιοΰς 
καί διαμορφωτικές τοϋ πνεύματος κ α ί τής καρ
δίας τοϋ άνθοώπου. 

ΙΒ ' . 
"Εσφιγξα παραφόρως τήν χείρα τοΰ σεμνού έ

ρημίτου. Συγκεκινημένος βαθύτατα άπεχαιρέτισα 
αυτόν, καί οτε ήφκνίσθη όπισθεν τοΰ μικροΰ λό 
φου, έμόχθησα νά τόν θεωρήσω καί π ά λ ι ν , παρα-
κολουθών αυτόν είτα άχρις ότου άπεκρύβη εντε
λώς άπό τούς οφθαλμούς μου.Τήν επαύριον ά π ή λ -
Οον μακράν τών Αθηνών, καί όταν μεθ' ί κ α -
νήν πάροδον χρόνου έπανήλθον, μετά σπουδής 
έσπευσα, δπως Γδω τόν γέροντα, ή μορφή κα ί οί 
λόγοι τοϋ όποιου ζωηρώς είχον χαραχθή ί κ τ ο τ ί 
είς τήν μνήμην μου. Ματαίως ανεζήτησα παν· 
ταχοΰ. Αγνοώ τ ί άπέγεινεν ό αγωνιστής τοϋ 
2 1 , τοΰ λόγου καί τοϋ πολέμου δ μαχητής. Βε
βαίως θά απέθανε καί τίς οίδε ποΰ υπάρχει 
τώοα τεθαμμένος καί έάν σταυρός τις δεικνύη 
τήν θέσιν όπου αναπαύεται τής Ε π α ν α σ τ ά 
σεως δ διδάκαλος καί ό στρατιώτης. Ουδέ τό 
ίχνος ουδέ τήν θέσιν ένθα ύψοΰτο ή καλύδη του 
κατώρθωσά νά άνεύρω. Έκάθισα δμως έκεϊ που 
παρά τάς τοποθεσίας, ένθα τόν εϊχόν ποτε σ υ 
νάντηση, κκί πλήρης τών αναμνήσεων του, τών 
σοφών λόγων καί τών πατριωτικών του πχραΐ* 

νέσεων έδεήθην υπέρ αύτοΰ. 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΑΝ6ΛΗΣ 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 

Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Ε Ι Σ ΑΝΑ ΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α 

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ 

[ £ Τ Β 0 Ι Α Κ Τ Κ Λ Α 1 £ Σ 1873 1881] 
(*) Ή απρόοπτος καί Ολω; απροσδόκητος ά π ' 

Αθηνών είς Χαλκίδα μετάθεσίς μου καθίστα
ται μοι επαχθής καί δυσφόρως φέρω αυτήν, 
παντάπασι δέ δέν δύναμαι νά διαμαρτυρηθώ 
έπί τ ώ άδικήματι, διότι τοΰτο έβυσσοδομήθη 
εντός τοΰ υπουργείου τής Δικαιοσύνης τ·?ί εΐση-
γήσει καί τί) απαιτήσει τών φίλων τοΰ κόμμα
τος, είς ους άπήρεσκεν ή έν Βοιωτία εργασία 
μου. Κατ' εκείνον τόν καιρόν έτύγχανεν έπί 
τοΰ ύπουργικοΰ θώκου τοΰ έπί τοΰ Δικαιοσύνης 
υπουργείου καθεζόμενος ό Π. Χαλκιόπουλος, ό 
επικαλούμενος ύπό τών θεμιστοπόλων Ριγολε-
τος. 'Τπείκων 6 άνήρ είς τήν άγροικον βαήν 
τών φίλων τοϋ κόμματος βουλευτών άπεφάσιζε 
καί υπέγραφε τό Διάταγμα περί τής έξ "Αθη
νών μεταθέσεως έλαφρα τη χειρί, βύων δέ τά 
ώτα τά κυψελόβυστα είς τήν φωνήν τής συνει
δήσεως. Ό Ριγολετος έπωνομάσθη ουτω διότι 
περίπατων, ομιλών, αγορεύων άεί έσκίρτα, άεί 
χειρονομίας έποίει, έοικώς γελωτοποιό). Ή ν δέ 
βραχύσωμος άνήρ καί καρηχομόων, ή δέ ταχύ-
πτερος φήμη περί τών περικοσμουσών αυτόν α
ρετών διέθεεν άνά άπασαν τήν Εύρώπην, άλλά 
τό Κράτος πολλούς δισταγμούς περί αυτών έξ-
έφραζεν. Ά λ λ ά περί τούτων άλις, άφοΰ περί 
τοΰ χαρακτήρος αύτοϋ δέν δυνάμεθα νά γράψω-
μεν, διότι δέν είχε παντάπασι χαρακτήρα. 

Ή Χαλκίς, ή πρωτεύουσα τής νήσου Ευ
βοίας, χωρίζεται άπό τής απέναντι στέρεας διά 
στενότατου πορθμοΰ τοΰ Ευρίπου - είναι πόλις 
φυσικώς ωραία καί κατοικείται ύπό πεντακισ-
χιλίων κατοίκων, οίτινες άσχολοΰντκι εις τήν 
έμπορίαν, εις τήν γεωργίαν, είς τήν άλιείαν. 
Οί άλιευόμενοι ένταϋθα ίχθΰς εΐσί ποικίλοι καί 
εξαιρετικώς ήδύτατοι τήν γεϋσιν καί άφθονώ-
τατοι καί εύωνότατοι. Τό εΰωνον αυτών καθι
στή τούς πλείστους τών κατοίκων νά τρέφωνται 
έζ ιχθύων. Τό κλίμα τής Χαλκίδος είνε ύγιει-
νόν' ή πόλις περνβάλλεται κατά τό πλείστον 

(*) Συνέχεια έκ του Τεύχους τοϋ μην^ς 'Αποι 
λίου. 
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ύπό τείχους κτισθέντος ύπό τών "Ενετών. Τό 
τείχος τοΰτο έχει δύο πύλας, ών ή μία πρός α
νατολάς καί ή άλλη πρός βορραν, έκ τοΰ μέσου 
τής θόλου τής όποιας εστίν ανηρτημένη δ ι ' ά-
λύσου έμβάς μεγάλη έκ ξύλου. Τό εύρος τοΰ 
τείχους είνε οκτώ μέτρων, τό δέ ΰψος Γσον. "Ε
ξωθεν τοΰ τείχους όρύσσεται τάφρος ευρεία καί 
ίκανώς βαθεΐα, δι' ής διοχετεύονται είς τήν θά-
λατταν τά ομβρια ύδατα. Έ π ί τών τειχών 
πολλάκις στρατιώται γυμνάζονται. Τό φρού-
ριον διαιρεί τήν πόλιν είς δύο συνοικίας. Ή ω 
ραιότερα τών συνοικιών είνε ή έξω τοΰ φρου
ρίου κειμένη καί ήτις είνε ή νεωτέρα. "Οτε οί 
"Ενετοί εξεδιώχθησαν βία ύπό τών Τούρκων έν 
έτει 1499 καί κατελείφθη ύ π ' αυτών ή Εύ
βοια ολόκληρος, έν Χαλκίδι έγένετο ή έδρα τής 
διοικήσεως καί παροιμιακή απέβη ή κακία τών 
Τούρκων τής Εύβοιας, οίτινες επαχθέστατα έ-
δέσποζον τών κατοίκων. "Ηγειραν δ' έν Χαλ
κίδι τέσσαρα τζαμία. ών δύο εντός τοΰ φρου
ρίου καί τά λοιπά δύο έκτος. Έκτισαν δέ καί 
φρούριον πρό τοΰ πορθμοΰ τοϋ Ευρίπου. Εί καί 
ή Εύβοια, κατά τόν Στράβωνα, άεί εύσειστός 
έ ί τ ι , δέν αναφέρονται όμως σεισμοί καταστρε
πτικοί. 

Έν Χαλκίδι εύρισκον κατά τό πλείστον α
γαθούς συναδέλφους, μεθ' ών έπί τινα καιρόν 
συνώκουν καί συνεσιτοϋμεν, διότι τελεία ύπήρ-
χεν ή έλλειψις εστιατορίου. Υπήρχε μόνον έν 
Λανδοχεΐον, εις ό συνεφύροντο παντοδαποί άν
θρωποι μετά κτηνών καί Οπου ή ρυπαρότης ή -
μιλλατο πρός τήν σκαιότητα τοϋ πανδοχέων 

Πάντες οί σύνοικοι συνάδελφοι είμεθα όμή-
λικες, διετηροϋμεν δέ μαγείρισαν κατ ' ευφημι
σμόν τήν Κυρά Κοσοΰ, πρεσβύτιδα, φλύαρον καί 
έπιτηδεύουσαν ύπερφυώς είς παρασκευήν γκιου-
βετσίου μέ σταράκι, σούπας μέ βούτυρο καί αυ-
γολέμονο, μπριζόλων. Έκαυχατο δ» Οτι έπέ* 
διδε καί είς κατασκευήν ειδικών γλυκισμάτων) 
ά λ λ ' ούτε άπαξ δέν τη επετράπη νά παρασκευ-
άση τοιαϋτα, έ φ ' ω καί έστενοχωρεΐτο καί διε-
λάλει άνά τάς ρύμας καί τάς πλατείας δ ι ι τά 
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αφεντικά της δέν γνωρίζουν άπό γλυκίσματα. 
Τάς εσπέρας τοΰ χειμώνος διέρχομαι εύαρέ· 

στως καί επωφελώς είς τόν άγαστόν καί πάνυ 
φιλόξενον οίκον τοΰ έν αποστρατεία πλοιάρχου 
τοϋ πολεμικοΰ ναυτικοΰ τοΰ'ΗνωμένουΒχσιλείου 
Κυρίου ΜβΠδβΙ. Ό σοφός ούτος πρεσβύτης, ό
στις συνέταξε σχεδόν απαντάς τούς υδρογρα
φικούς χάρτας τής Μεσογείου θαλάσσης, ήν εγ
κατεστημένος είς Χαλκίδα, διότι έκεΐ είχε συ-
ζευχθή τήν καί τότε έτι διατηροϋσαν ίχνη καλ
λονής, τήν μακαρίτιδα Φανήν Τηίβδδβδ. Ό οί
κος τοΰ ΜβΠδβΙ κείται έπί τοΰ Εύριπου καί 
έκ τοΰ άνδήρου τερπόμεθα συχνότατα παρατη-
ροΰντες τήν άμπώτιδα καί τήν παλίρροιαν τοϋ 
Εύριπου, τό άζιοθαύμαστον αυτό φυσικόν φαι-
νόμενον. Τψιστον θεωρώ καθήκον νά εξάρω τοϋ 
μακαρίτου ΜβΠδβΙ τήν άσβεστον προς τήν "Ελ
λάδα άγάπην, ήτις,ώς γινώσκω ασφαλώς, κατά 
τήν καταστροφήν τοΰ Δήλεσι, πολύ συνετέλεσεν 
είς μετριασμόν τής μήνιος τής Αλβιόνος κατά 
τοϋ Κράτους τοΰ Έλληνικοΰ, καθ' ήν έποχήν ή 
κραταιά θαλασσοκράτειρα άπέστελλεν άνακριτήν 
Ά γ γ λ ^ έν Αθήναις, Οστις ήξίωσε νά παρακά-
θηται παρά τώ Έ λ λ η ν ι ανακριτή, ίνα μή δή
θεν ό "Ελλην ανακριτής απόκρυψη τήν άλήθειαν 
τών πραγμάτων ! Ή δολία Άλβίων έδίσταζε 
περί τής τιμιότητος τής "Ελλάδος ! . 

Τό δικαστικόν μέγαρον τοΰ Πρωτοδικείου 
ευρίσκεται έν ίδιωτίκη οικία καί εντός αυτής 
συνεδριάζουσι τότε πολιτικόν καί τό ποινικόν 
τμήμα τοΰ Πρωτοδικείου καί το Κακουργιοδι-
κεΐον, ούτινος αί κατά τήν έποχήν ταύτην σύ
νοδοι ορίζονται εκάστοτε διά Β. Διατάγμα
τος, κατά τόν τή έποχη ταύτη ισχύοντα νόμον 
Οστις, ατελής έ)εγχθείς επανειλημμένως, κα-
τηργήθη καί άντικατέστη διά τοϋ τανΰν ισχύον
τος, όστις λειτουργεί επιτυχώς καί επωφελώς 
διά τε τήν κοινωνίαν, διά τούς υποδίκους κκί 
τέλος διά τό δημόσιον ταμεΐον, διότι κατηργήθη 
τό δικαίωμα δ ι ' αύτοϋ τής αποζημιώσεως τών 
ένορκων. Ειμί τεταγμένος ίνα έργάζωμαι είς τάς 
πολιτικάς δίκας τοΰ Πρωτοδικείου καί έχω συν-
άδελφον πολύτιμον τόν μακαρίτην Νικόλαον 
Ιΐαμπούκην, έγκριτον νομομαθή καί ακεραίου 
χαρακτήρος, πλην ότι απέφευγε πάντοτε νά με-
τέχη τής εκδικάσεως ποινικών δικών. Τότε 
υπηρετεί έν Χαλκίδι καί ό Κωνταντΐνος Παρα-
σκευα'ί'δης, ώς Πρωτοδίκης, γνωστότατος πεζο
πόρος, τύπος ιδιορρύθμου ανθρώπου. "Ων περι
πατητικός έπείσθην παρά τοϋ κ. Κ. Π. ήμερα 
τινί, ΐνα τόν ακολουθήσω είς μικράν τινα έκδρο-
μήν, ήν έμελλε νά επιχείρηση κατά τά παρά
λια τής Βοιωτίας. Ή ν έαρο; ήμερα καί κατε-
λήφθημεν ύπό βροχής, ίνα δέ προφυλαχθώμεν 

ά π ' αυτής, διότι δέν έφέρομεν μεθ' ημών άλεζί -
βροχα, είσηλθομεν είς τι χωρίδιον, όπου ό δι
δάσκαλος τοΰ χωριδίου μας ύπεδέχθη φιλοφρό-
νως. Ά λ λ ' ή ήμερα έκλινε πρός τό τέρμα ή 
βροχή κατέπιπτε ραγδαία καί ή νύξ επήλθε κε-
λκινή καί ή Χαλκίς άπεΐχεν άπό τοΰ χωριδίου 
περίπου 10 σταδίους. Έκόντες άκοντες παρα-
μένομεν παρά τώ διδασκάλω καί οτε τη έ π ι -
ούση εΐσερχόμεθα είς Χαλκίδα εύρίσκομεν είς 
άναστάτωσιν τούς συναδέλφους ύποθέσαντας 
Οτι άπολώλαμεν, είτε ληστευθέντες κατά τήν 
μίαν γνώμην, είτε πνιγέντες κατά τήν άλλην. 
Τό άξιοπαρατήρητον δέ είναι ότι ό Εΐσαγγελεύς 
τών Πρωτοδικών, ό Τ. Γ. έσπευσε νά τηλε-
γραφήση κατ ' ευθείαν τώ προϊσταμένω ' ϊ -
πουργείω περί τής τύχης ημών, ένώ μετ ' όλί-
γην ώραν έπληροφόρει ότι άνευρέθημεν. Ό Είσ-
αγγελεύς αυτός, νομικός άλλως τε καλός, εΐχε 
τό ελάττωμα τής ευπιστίας καί τήν ροπήν τής 
καταδιώξεως. Ό προϊστάμενος αύτώ Είσαγγε-
λεύς τών Εφετών , ό Επαμεινώνδας Λουριώ-
της έκάλεσε τόν Εισαγγελέα αυτόν πρός άπο-
λογίαν διά τήν άστήρικτον αυτήν τηλεγραφικήν 
πληροφορίαν, ήν έσπευσε νά διαβίβαση κ α τ ' 
ευθείαν τ ώ Ύπουργείω, όχι δέ ίεραρχικώς. 

Κατ' αυτόν τόν χρόνον πολιτεύονται έν Χαλ
κίδι τέσσαρες, ό Αβέρωφ, ό Β. Βουδούρης, ό Δ. 
Κριεζώτης, ό Γ. Άγγελιν ίδης . Καί περί μέν τοϋ" 
Άγγελινίδου ούτε λόγος δύναται νά γίνη, διότι 
δέν κέκτηται άλλα εκλογικά κεφάλαια πλήν 
τής υποστηρίξεως τής Κυβερνήσεως τοΰ Δ. 
Βούλγαρη, τοΰ αυθαιρέτου εκείνου έξ "Τδρας 
πολιτευτοϋ, όστις τούς φίλους αύτώ διά τής 
βίας επέβαλλε. Ένω δέ ό Αβέρωφ καί ό Βου
δούρης ήσαν ισόπαλοι, ό Δ. Κριεζώτης, καίτοι 
γόνος τοϋ στρατηγοϋ Ν. Κριεζώτου καί εν
τόπιος δέν έκέκτητο ίσχυρόν κόμμα - τοϋτο άπο-
δίδετο εις τό Οτι ό Κριεζώτης όέν ύπέσχετο τοις 
έκλογεϋσι. Ά ν δέ έπετύγχανε εις τήν έκλο-
γήν, ώς βουλευτής Χαλκίδος ό Κριεζώτης, τοΰτο 
τά μέγιστα ώφείλετο είς τήν γυναίκα, τήν κό-
ρην τοϋ διασήμου Φ. Τζαβέλλα, τήν εύφυε-
στάτην Κυρίαν Καλλιόπην. Ή γυνή αδτη ή \ 
γεννκίζ, έντιμος Ααί νουνεχής, δραστηρίωτάτη 
οέ καί φιλάνθρωπος εξόχως, Ό οίκος τοϋ Δ. 
Κριεζώτο, έφύλαττε δεκάδας όπλων άγχεμά-
•/ο»ν, κχρυοφιλίων, κουμπουρών, λαφύρων γενο
μένων ύπό τοΰ Ν. Κριεζώτου κατά τόν υπέρ 
παλιγγενεσίας τής "Ελλάδος ιερόν αγώνα. Έ -
φύλασσεν έ π ' ίσης καί τήν άπό τοΰ καρποΰ 
μετά τών δακτύλων χείρα τοΰ Ν . Κριεζώτου 
εντός δοχείου έξ ύαλου πλήρους οινοπνεύματος. 
Τό πολύτιμον αυτό πένθιμον κειμήλιον περιε-
σώθη ώς έξης. Ό άοίδιμος στρατηγός Ν. Κριε-
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ζώτης άποδράς τοϋ δεσμωτηρίου εις ο ήν έγκα-
θειργμένος έν έτει 1847, ώς ηγέτης στάσεως 
ενόπλου κατά τών καθεστώτων, έγένετο οδηγός 
χιλιάδων ένοπλων πολιτών, οΐτινες ώχυρώθη-
σαν εγγύς τ ή : Χαλκίδος /.κι έκαραδόκουν έτε
ρους οπλοφόρους έκ Καρυστίκς καί άλλοθίν ες 
Εύβοιας κεκλημένους, ΐνα όδεύσωσι πρός τό 
"Αστυ. Ά λ λ α κακή μοίρα δι ' αυτόν σφαίρα κα-
νονίου μικροΰ διαμετρήματος εύστόχως βληθεΐσα 
έ"κ τίνος κανονιοφόρου ευρεν αυτόν είς τήν χείρα 
ήτις έκρεμάσθη έκ τοϋ καρποΰ. Τότε ό στρα
τηγός σπασάμενος τήν σπάθην άπέκοψε τ ε 
λείως τήν χείρα, ίππευσε και ακολουθούμενος 
ύπό ολίγων σωματοφυλάκων έσώθη διά τής φυ
γής και εΰρών πλοιάριον κατά τάς άκτάς τής 
Καρυστίας έπέβη αύτοΰ καί κατέφυγεν είςΣμύρ-
νην, ενώ ή χειρ παρελήφθη ύπό τίνος τών φίλων 
και παρεδόθη τω υίώ. 

Κατά τόν μήνα Ίανουάριον τοΰ έτους 1874 
διεξήγοντο καθ' όλον τό κράτος αί δημαιρεσίαι, 
παρηγγέλθην δέ νά μεταβώ πρός έπίβλεψιν διά 
τήν τάξιν, ώς ανακριτής, καί μετέβην είς τό χω
ρίον Α γ ί α Ά ν ν α τοΰ Λημου Κνρονηλ.έων τής 
Εύβοιας. Αντίπαλοι έφέροντο ό Μ. Αβέρωφ 
καί τις χωρικός Δάρας· ή πάλη ήν άγρια, διότι 
άφ ' ενός ύποστήριξις ισχυρά ή τοΰ Αβέρωφ, 
άφ ' έτερου δέ ύπό τοΰ Βουδούρη. Άπεκλείοντο 
ύπό τών εκλογέων τοΰ Αβέρωφ οί εκλογείς τοΰ 
Βουδούρη, ΐνα μή προσέρχωνται είς τόν τόπον 
τής εκλογής. Είς τοσοΰτον δέ θράσους προέβη
σαν οί τοϋ Αβέρωφ φίλοι, ώστε μετεχειρίσθη-
σαν καί όπλα πλήρη πυρίτιδος καί σφαιρών και 
άπέκτειναν τόν ύποδεκκνέα τοΰ πεζικοϋ τοϋ 
έπΙ κεφαλής αποσπάσματος, ό διαταχθέν είχε 
μεταβή ΐνα διάλυση τόν άποκλεισμόν. Ή ν α γ -
κάσθην νά μεταβώ αυτοπροσώπως είς τόν τό
πον τοΰ εγκλήματος καί εύρέθην μεταξύ τών 
πυρών τών ώπλισμένων εκλογέων. Έκοπίασα 
δέ πολύ πρός έπαναφοράν τής τά | εως , διότι 
τότε αί έκλογαΐ διήρ*ουν έπί τεσσάρας ολόκλη
ρους ημέρας. 

Κατά τήν άπό Αγίας Άννης άναχώρησιν α
πεφάσισα νά άναβώ ΐππον. Τά ωραιότερα τών 
τοπίων, ά δύναται τίς νάφαντασθή, διέβαινον, 
δάση σύσκια έκ πλ,ατάνων, δρυών, φηγών φά-
ραγγας γραφικωτάτας διέσχιζαν, κλεισωρείας 
στενοτάτας, έπεστρωμένας δέ δι ' ογκολίθων, 
τό καλούμενον καλντιρίμι. Διέβην δέ καί τοΰ 
κτήματος Αχμέτ Ά γ α , ανήκοντος τω κυ-
ρίω Φράγγ Νόελ, Ά γ γ λ ω τήν καταγωγήν. 
"Ο Φράγγ Νόελ άπό παιδικής ηλικίας έγκα-
τεσταθη είς Εύβοιαν καί γίνεται ωφέλιμος τοις 
κατοίκοις, διότι καί καλλιέργειαν εύρεΐαν ενερ
γεί , είς ήν πολλαί χείρες άσχολοϋνται καί ευερ

γετε ί τούς περιοίκους τή ιδιοκτησία άγρότας 
διά παροχών μετά τόκου αναξίου λόγου καί 
βοηθεΐ τούς πάσχοντας, άτε παρέχων δωρεάν 
ίατρικήν θεραπείαν καί τά φάρμακα. Κατά τήν 
έν Δήλεσι σφαγήν τών Ά γ γ λ ω ν τ ω άπεδόθη ή 
κατηγορία ότι έδωκε συμβουλάς τοις λησταΐς 
καί κατεδιώχθη' άλλα. τύχη αγαθή, δέν ευρέ
θησαν ίκανκί ενδείξεις, ΐνα στηριχθή έπ" ακροα
τηρίου ή άποδοθεΐσα αύτώ κατηγορία, καί ουτω 
έπαυσε προσωρινώς ή περαιτέρω κατ ' αύτοΰ ποι
νική καταδίωξις. 

Κατά τό πρώτον δεκαπενθήμερον τοΰ μη
νός Ιανουαρίου τοΰ έτους 1874 ένέσκηψεν έν 
Εύβοια χειμών βαρύτατος καί χιών αδιάκοπος 
έπί τρία ημερονύκτια έπ ιπτε . Τοσαύτη δέ ήν ή 
ποσότης τής καταπεσούσης χιόνος, ώστε πάσα 
οιαδήποτε συγκοινωνία μετά τών περιοίκων 
είχε διακοπή καί ήρχισαν τά πρώτα σημεία 
τής ελλείψεως τροφίμων καί καυσίμου ΰλης. 
Ά λ λ α ού μόνον ή χιών, έπηκολούθησε ταύτη 
καί σειρά μεγάλη δονήσεων σεισμικών τής γής, 
ήτις ευτυχώς δέν είχε θύματα ανθρώπινα, πε -
ριωρίσθη τό κακόν μόνον είς κατάρρευσιν οικιών 
·,;κλαιών καί σεσαθρωμένων καί είς τόν πανι-
κόν όν έπήνεγκεν έίς τούς κκτοίκους. Ά π α ι σ ί α 
ήν ή όψις τής πόλεως κατά τό διάστημα έ-
σείετο ίιπό τών δονήσεων τών σεισμών καί ά-
γέλαι κοράκων περιίπτάμεναι υπερθεν τής πό
λεως έκρωζον άπαισίως, γεννώντων τόν τρόμον 
καί εμβαλλόντων τήν άποθάρρυνσιν εις τούς 
προληπτικούς. Όφείλω νά μαρτυρήσω δ*τι τό 
αίσθημα τό καταλάμβαναν τόν άνθρωπον έκ 
σεισμικών δονήσεων υπερβαίνει πάν μέτρον πε
ριγραφής, εϊνε αίσθηυ.α φρικτόν, θϊγον όλόκλη-
ρον τό νευρικόν σύστημα καί έπιφέρον ζάλην ύ -
πέρμετρον. Ύ π ό τοιαύτης ζάλης κάγώ κατε-
λαμβανόμην καί ιδίως κατά τάς νύκτας, δτε έ-
πειρώμην μέν νά αναπαυθώ, σεισμοΰ δέ εισ
βολή μέ άνετίνασσεν έκ τής κλίνης. Γνωρίζων 
5τι δ φίλος ΜβΠδβΙ έμελέτα τά τών σεισμών, 
έσπευδον είς τόν οϊκόν του καί εδρισκον παρ* 
αύτώ θάρρος καί άνακούφισιν. 

Κατά τό θέρος τοΰ ίτους 1874 τυχών πα
ραγγελίας, ΐνα μεταβώ είς διαφόρους τόπου{ 
τής ανατολικής Ευβοίας προς ένέργειαν ανακρί
σεων άπεβιβαζόμην έκ τοΰ ατμόπλοιου εις Ά -
λιβέριον, μικράν κωμόπολιν τοΰ Δήμου Δηστίων 
καί άπ ' εκείθεν έφιππος, διαβαίνων χώρας πε-
δινάς ίφθανον εις χωρίον τι καλούμενον Ώρο-
λόγι, είς δ έπρεπε νά διέλθω μίαν νύκτα. Δια-1 

τρέχοντες αγρούς καλλιεργημένους βλέπομεν 
ακριδών σμήνη ιπτάμενα τόσον άπειροπληθή, 
ώστε σχεδόν άνακόπτουσι τήν πορείαν, διότι 
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χναί. Νηνεμία άκρα έπεκάθ/;το είς τήν περι-
βάλλουσαν φύσιν καί ή ψυχή μου έτέρπετο καί 
υμνον ένδόμυχον έτόνιζον είς τόν Μέγαν Δημι-
ουργόν. . . . 'Εσίγωνκαίό οδηγός αίφνης μετά 
φωνής ήχηράς «Ξέρεις, Κύριε ; σήμερης εϊνε ή 
μεγαλείτερη ήμερα τοΰ χρόνου». Ύπολαβών 
δέ εγώ ερωτώ,«πόθεν τό γνωρίζεις ;» καί αυτός 
"Οταν βασιλεύη ό ήλιος έκεϊ δπου έβκσ'ιλεψεν 
απόψε, θά είπή" πώς εϊνε ή μεγαλείτερη τοΰ 
χρόνου ήμερα». ΤΗν ή 9 τοϋ μηνός Ιουνίου α
κριβώς. Ενθυμούμαι άλλοτε χωρικός τις μοί έ-
λεγεν δτι προμαντεύει τήν καλοκαιρίαν ή τήν 
κακοκαιρίαν έκ τ ή ; κινήσεω; τών πτηνών. "Ο
ταν τά μεταβατικά πτηνά άναχωρώσιν ή επα
νέρχονται κρίνεται ή καλοκαιρία η ή κακοκαι
ρία έκ τοϋ χρόνου τ ή ; άναχωρήσεω; ή έκ τοΰ 
τής επανόδου. Καί αληθώς, σπανίω; σφάλλονται 
ε ί ; τά ; προγνώσει; των οί άγρόται, ώ ; έπείσθην 
πλειστάκι ; . Οί δέ ποιμένες προμαντεύουσι τόν 
καλόν ή τόν κακόν καιρόν έκ τής δύσεως τοΰ 
ηλίου. Γενική δέ πεποίθησις παρά τω λαώ υφί
σταται δτι αί πρώται εξ ήμέραι τοΰ μηνός Αυ
γούστου (τά ημερομηνία, -ώς λέγονται) κανονί
ζουν τά ; άτμοσοαιρικάς καταστάσεις τών δώ
δεκα μηνών το^-ϊνιαυτοϋ. Ή πρώτη τοϋ μηνός 
Αυγούστου δηλονότι άπό πρωίας άχρι τής με
σημβρίας κκί ή αυτή άπό τή ; μεσημβρίας έως 
τής εσπέρας δεικνύουσι τήν άτμοσφαιρικήν κα-
τάστασιν τοϋ μηνός Σεπτεμβρίου καί Όκτω-
βρίου καί ουτω εφεξής αί λοιπαί ήμέραι τοϋ 
μηνός Αυγούστου μέχρι τής έκτης Αυγούστου, 
δεικνύουσι τούς λοιπούς μήνας τοΰ ένιαυτοΰ 
έάν θά ώσι λ.χ.άνεμώδεις, ύετοφόροι,ψυχροί,θερ
μοί κ λ π . Καί πλειστάκις αί φυσικοιί αύται με-
λέται τών αγροτών άποβαίνουσιν άληθιναί καί 
ούτω γεννώνται αί σταθεραί προλήψεις, αΐτινες 
καί ύπό πολλών επιστημόνων πιστεύονται ώς 
ασφαλείς γνώμονες. 
*Ημοςδ' ηέλιο κατέδν καί ΙπΙ κνέφας ήλ&εν. 

Είσερχόμεθα έν τή Μονή τών Λευκών. 'Εκ-
κλέγω τήν Μονήν ώς τόπον διαμονής, ΐνα ε
νεργήσω τάς ανακρίσεις, διότι ή Μονή δέν δύ
ναται νά θεωρηθή ώς τόπος ανήκων είς κόμμα 
τι πολιτικόν. ίνα παρεξηγηθώ. Παντοΰ οπου
δήποτε ενήργησα τό δικαστικόν επάγγελμα 
προσεπάθησκ ώς ένεστι ν ' αποφύγω παρεςηγη-
σεις, αΐτινες ήδύναντο νά έγερθώσιν εναντίον 
μου έκ τής τοιάσδε ή τοιάσδε σχέσεως ή επι
κοινωνίας μετά προσώπων ανηκόντων είς κόμμα 
πολιτικό/. ΤΩ "Ηβη πολ,ιηρατος, ώς λέγομεν 
νεότης έπεραστος καί πολυπόθητος, πόσον ήδη 
σέ ποθώ,διότι μόνον ολίγον χρόνον σέ άπήλαυσα. 
Τό λ οιπόν τής νεότητός μου διήλθον έν τ ω δι-
καστικώ κύκλω, απομεμακρυσμένος της κοι
νωνίας κκί έζησα έν μέσω περιβάλλοντος κκτά 
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έπικάθηνται καί έπί τοΰ ΐππου καί έπί τών σω
μάτων ημών. Αί ακρίδες αύται καθημεναι έπί 
τών λάχανων φέρουσι καταστροφήν καί δ ήχος 
τών δηγμάτων αυτών ευκρινώς διακρίνεται. 
Ό δνηλάτης μοί αφηγείται δτι συνήθως παοα-
κολουθοϋσι τάς ακρίδας πτηνά άτινα καλούνται 
άγΐοπούλΐα καί άτινα καταδιώκουσι τάς ακρί
δας φονεύοντα αυτά: κατά δεκάδας καί σω,ου-
σινοΰτω τήν τελείαν καταστροφήν,ήν τά απαίσια 
ταΰτα έντομα φέρουσι. Φθάνομεν είς τό χωρί-
διον Ώρολόγι κείμενον είς τούς πρόποδας μι-
κροΰ τίνος δρους και κατοικουμένου ύπό ολίγων 
οικογενειών, καταγινομένων είς τήν γεωργίαν. 
Ή φιλονομία τών χωρικών εϊναι παραδειγμα
τική, πληροφοροϋμαι δέ δτι έν γένει οί κάτοικοι 
τής επαρχίας Κύμηςείσί φιλόνομοι καί αγαθοί! 
Μοί διηγείται δέ ό ταμίας τοΰ Δημοσίου δτι ό 
είσπράκτωρ τοΰ Ταμείου δέν αναγκάζεται ποτε 
νά μεταβή πρός είσπραξιν τών φόρων, ή άλλης 
υποχρεώσεως, διότι οί οφείλεται ουδέποτε γί
νονται εκπρόθεσμοι* προθυμοποιοΰνται νά π λ η -
ρώνωσι τακτικώς πρό τής λήξεως τής προθεσ
μίας τής υποχρεώσεως. Ά λ λ ά έ γ ώ προστίθημι 
καί άλλην άρετήν, ήν κέκτηνται οί κάτοικοι 
τής Επαρχίας Κύμης Εϊναι αύτη, δτι προσκα
λούμενοι ώς μάρτυρες προσέρχονται προθύμως 
καί αγογγύστως, θεωροΰντες καί άναγνωρίζον-
τες ώς καθήκον νά προσέρχωνται είς πάσαν νό-
μιμον τής αρχής πρόσκλησιν. Άφοϋ έξεπεραίωσα 
τήν έξέτασιν τών μαρτύρων είς Ώρολόγι, τή 
έπιούση μετέβαινον είς τήν Μονήν τών Λευκών 
εις τά πέρις τής όποιας έτύγχανον κατοικοΰν-
τες μάρτυρες ους έπρεπε νά υποβάλω είς έξέ
τασιν. ΤΗν δέ ή ένδ'εκάτη τοϋ μηνός Ιουνίου, 
ήμερα φλεγόμενη ύπό τοΰ σφοδροϋ καύματος 
τοΰ ηλίου, δτε ώδευον πρός τήν Μονήν τών Λευ
κών, είς ήν έφθκνον μετά δίωρον πορείαν. 

Είς άκρώρειαν δρους χθαμαλοΰ άφικνούμενοι, 
άπεφασίζομεν ν ' άναπαυθώμεν έκ τή ; πορείας 
κκί καθεζόμεθα ύπό τήν έλαφράν σκιάν πεύκης 
μεγαλοσώμου καί ύψικαρηνου. 'Εθεώμην πρός 
δυσμάς καί δ δίσκος τοϋ αστέρος τής ήμερα; ή 
πτετο σχεδόν δλοπόρφυρος καί περικυκλούμενος 
ύπό αραιών νεφελών έπί τών άκρωρειρών δρους 
απέναντι κειμένου ημών. Τρυγώνων τρυσμοί 
πληροϋσι φκιδρότητος τήν εγγύς ημών δασώδη 
έκτασιν καί ό ήχος τών κωδώνων τών αιγών 
πολύ εύαρέστως προσβάλλε*, τά ώτα, ένώ δ τοΰ 
ήλιου δίσκος κατέδυσεν ήδη ολοσχερώς όπισθεν 
τοΰ δρους. Άπεχαιρετώ ήδέως τό ώραΐον θέαμα, 
δ ήπλοΰτο πρό τών ομμάτων καί ηύφρκινόμην 
καί άπεμύζων εύδαιμόνως τήν καπνοσύριγγα. 
Τό λυκόφως ή'ρχιζε τά έκτείνηται ανά τήν εύ
ρεΐαν πεδιάδα, τήν κατάφυτον έκ θάμνων καί 
αί ύλακαί τών ποιμενικών /υνών αντηχούν συ-
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ΕΔΜΟΝΔΟΥ ΔΕ ΑΜΙΤΣΙ 

ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΑΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ 
Τό θέαμα τοΰ πυροβολικού είς τό πεδίον τής 

μάχης προξενεί συγχρόνως καί θαυμασμόν καί 
τρόμον. Ό λ η εκείνη ή μακρά σειρά άπό άλογα 
άπό πυροβόλα, άπό άμαξας κινείται σύσσωμος 
μέ εν πρόσταγμα καί μέ κρότον φοβερόν καί 
ορμά, διαβαίνει πεδιάδας, δρόμους, αμπέλια, 
αναβαίνει, καταβαίνει, στρέφεται μέ ταχύτητα 
καί εύκαμψίαν, και είς τό τρέξιμόν της τό όρ-
μητικόν, πηδά προχώματα, αυλάκια, κρημνίζει 
φράκτας, καί μέσα είς ανεμοστρόβιλο ν άπό σκό-
νην χάνεται πίσω άπό τά μακρινά δένδρα, καί 
ύστερον πάλιν φαίνεται είς τήν κορυφήν ενός 
λόφου, καί είς μίαν στιγμήν διαλύεται /παρατάσ
σεται, σκορπίζει εις τόν αέρα πυκνύν καπνόν 
καί αντηχούν δλαι αί κοιλάδες γύροι καί είς κάθε 
βολήν φαίνονται εκείνα τά τρομερά στόματα 
τών πυροβόλων νά οπισθοχωρούν ωσάν τρομα-
σμένα καί αυτά άπό τήν τρομεράν φωνήν των 
καί έκεΐ κάτο) μακράν ή βολή των κρημνίζει 
τοίχους, σπάζει δένδρα καί αί πυκναί φάλαγγες 
τών έχθρων διασπώνται καί διασπείρονται εις 
τήν πεδιάδα. 

Ά π ό τήν σ'υναίσθησιν αυτήν τής θαυμαστής 
καί τρομακτικής δυνάμεως τοϋ δπλσυ του ό 
στρατιώτης τοϋ πυροβολικοΰ αποκτά τόν ΐδιαί-
τερον εκείνον χαρακτήρα τής σοβαρότητος καί 
τής υπερηφάνειας, δ όποιος μένει είς τήν ψ υ -
χήν του καί είς τό έξωτερικόν του, ακόμη καί ά-
φοϋ χαθή ή μάχη, δταν δλοι οί άλλοι φαίνονται 
καταβεβλημένοι άπό τήν λΰπην καί άπό τήν απο
θάρρυνα ιν , 

Καί οί πυροβοληταί μιάς πυροβολαρχίας σο
βαροί καί σκεπτικοί, καί δχι αποθαρρυμένοι, 
είσήρχοντο πρός τήν έσπέραν είς μικράν επαρ-
χιακήν πόλιν, δεκαπέντε ημέρας μετά τήν άτυχη 
μάχην. 

Έλε ιπαν άπό τήν πυροβολαρχίαν πολλαί ά-
μαξαι καί πολλοί ϊπποι, εν πυροβόλον, δύο α
ξιωματικοί καί μερικοί στρατιώται. Τήν πυρο
βολαρχίαν ώδήγουν εις λοχαγός καί εις υπολο
χαγός. Οί κάτοικοι τήν έ'βλεπαν ν ά περνά σιω
πηλοί, λυπημένοι ώς νά διήρχετο λείψανον. 

Έστάθη είς τήν πρώτην πλατεΐαν. Ό λοχα
γός διέταξε τόν άλλον άξιωματικόν νά καιαυλι· 

σθή έκεΐ ή πυροβολαρχία, αυτός δέ έπέζευσεν 
καί ήρχισε νά κυττάζη τριγύρω του ώς νά έζή-
τει κάποιον μέσα είς τό πλήθος, τό όποιον ήρ
χισε νά συναθροίζεται ολόγυρα. 

Μετ' ολίγον έπλησίασαν δύο νέοι, ό ενας ει
κοσιπέντε, ό άλλος επάνω κάτω δεκαοκτώ ετών, 
τόν έχαιρέτησαν καί τόν ήρώτησαν μέ συ-
στολήν : 

— Ή ευγένεια σας είσθε ό λοχαγός ; ... 
Ό λοχαγός δέν τους άφησε νά τελειώσουν - έ

σφιξε τήν χείρα καί τών δύο, τούς έκάλεσε φ ιλ ι 
κώς μέ τό δνομά των καί τούς εΐπεν : 

— "Ελαβα τό θάρρος νά σας γράψω κατ ' 
ευθείαν χοιρίς νά έχω τήν τιμήν νά σας γνωρίζω 
διότι καί δέν έγνιόριζα κανένα άλλον εδώ είς τόν 
όποιον ν ' αποταθώ - θά έγραφα προτήτερα, άν 
έγνώριζα τίποτε περί τής οικογενείας σας. Ά λ λ ά 
ούτε οΐ φίλοι τοϋ μακαρίτου—έπρόσθεσεν ό ά-
ξιωμτικός μέ ύφος λυπημένον — δέν ήξευραν 
νά μοΰ εΐποϋν τίποτε, καί μόλα ταύτα είχε πολ
λούς φίλους ό δυστυχής νέος ! 

Καί πάλιν έδωκε τήν χείρα είς τούς δύο 
νέους. 

— Είπατε τίποτε είς τόν πατέρα σας περί τής 
επιστολής μου; ήρώτησεν. 

Οί νέοι απήντησαν δτι τίποτε άλλο δέν τοϋ 
είπαν παρά δτι ό λοχαγός τής πυροβολαρχίας, 
εις τήν οποίαν άνήκεν ό αδελφός τιυν, επρόκειτο 
ν ά έ'λθη μίαν ά π ' αύτάς τάς ημέρας νά τόν 
έπισκεφθή. Δέν ημπόρεσαν νά τοϋ ειπούν τίποτε 
περισσότερον, διότι ήτο ασθενής καί έφοβοϋντο 
μήπως πάθη άπό τήν πολλήν συγκίνησιν. Μερι-
κάς λεπτομέρειας δμως περί τοΰ θανάτου τοϋ 
υίοΰ του τάς έγνώριζεν άπό τήν δευτέραν ήμέ-
ραν μετά τήν μάχην καί ήτο απαρηγόρητος. 

Είς αυτό τό μεταξύ έπλησίασε καί ό υπολο

χαγός. 
— Αυτός είναι ό αξιωματικός περί τοϋ ο

ποίου σας ανέφερα είς τήν έπιστολήν μου, εί-
πεν μέ χαμηλήν φωνήν ό λοχαγός, καί έσύστησε 
τόν ύπολοχαγόν εις τούς δύο αδελφούς, οί ό
ποιοι τόν έχαιρέτισαν μέ πολλάς εκφράσεις αγά
πης καί εύγνοψοσύνης. 

Μετά μικράν συνομιλίαν ό υπολοχαγός επέ* 2643 — 

νομαι. "Οτε έν Χαλκίδι, βραδύτερον, διηγούμην 
τό γεγονός τ ώ Επισκοπώ Εύβοιας, ό πολιός 
πρεσβύτης προσεπάθησε νά μέ πείση δτι έγώ 
ευρίσκομαι έν τη πλάνη. «"Ομοιος όμοίω» δη
λαδή συναγορεύει. 

Άπεμακρυνόμην τής Μονή;.τών Λευκών όρ
θρου βαθέως καί καθ ' όδόν ευρισκόμενο; ήκουον 
ήδέω; τοΰ ήχου τοΰ κώδωνος τοΰ ναοΰ τήςΜονής 
σημαίνοντος τήν ώραν τοΰ όρθρου, ένώ ή καλάν-
δρα κελλαδεΐ εντός τών θάμνων καί συνοδεύει 
φαιδρότατα τούς κωδωνισμούς τών νεμομένων 
α ί γ ώ ; καί τών προβάτων, οδηγούμενων είς τάς 
νομάς διά τών συρισμών τοΰ άγροίκου ποιμένος 
Ή δέ μετ ' ού πολύ επιφαινόμενη ροδοδάκτυλος 
Ήώς εξαφανίζει τους αστέρας καί καθίστα, ή -
μΐν δυνατήν τήν ταχυτέραν διά τών σκόλιων 
ατραπών όδοιπορίαν. Ήμιόνου επιβαίνων έφερό-
μην πρός τήν Έρέτρειαν (τά Νέα Ψαρά). Α ν α 
πόφευκτος,πρός μετάβασιν είς Έρέτρειαν,είναι ή 
διάβασις στενιοποΰ, ήτις διήκει είς διάστημα 
τριακοσίων περίπου μέτρων μεταξύ τής θαλάσ
σης καί βράχου αποτόμου. Τό εύρος τής στενω
πού είναι δύο μέτρων μόνον, είνε δέ επιστρω
μένη διά λιθόστρωτου (καλδιρίμι) καί καθ' ό
λον αυτής τό^.ήκος σχηματίζει δύο επικλινή 
επίπεδα, έν τώ μέσω τών οποίων απολήγει είς 
οξύ ή κορυφή καί έχει τήν μορφήν άετοΰ. Ή 
θέα τοΰ ύψους τοΰ βράχου, ή αγρία όψις τών 
κυμάτων τής θαλάσσης, συνταρασσομένων ύπό 
τών σφοδρώς πνεόντων έτησιών, καί ή μετά 
πάταγου φρικιαστικοΰ τών κυμάτων θραΰσις είς 
τούς πόδας τοΰ βράχου, μοί έγέννων τήν αί'σθη-
σιν τής ταραχής, διότι άλλο συναίσθημα δέν μέ 
κατελάυ.βανε, πολλώ δέ ήκιστα τό συναίσθημα 
τοϋ ιλίγγου. Τοΰ όδηγοϋ τοΰ ήμιόνου προτρέ
ποντας με νά μή καταβώ τών νώτων τοΰ ήμιόνου 
διότι αύτη εστίν είθισμένη νά βαδίζη ασφαλώς 
καί άπροσκόπτως, έπειθόμην καί διήλθον τήν 
στενωπόν άφόβως καί άποθαυμάζων τήν πάλην 
ήν έτέλουν τά δύο απαίσια στοιχεία, ή θάλασσα 
ή αγρία καί ό αίτιος τής άγριότητός της ατ ί 
θασος άνεμος. Ά π ό τοϋ τέρματος τής στενωπού 
έως τής πολίχνης Έρέτριαή άπόστασι; είνε όχι 
μακρά καί διέτρεξα αυτήν τάχιστα,φθάσας περί 
τήν ώραν τρίτην μετά μεσημβρίας καί διευθυν
θείς κατ ' ευθείαν είς τόν οίκον τοΰ εφημερίου 
τής πολίχνης, σεβασμίου άρχιμανδρίτου, λογίου 
κληρικού καίγνωστοΰ μοι άπό παιδικής ηλικίας. 

Κ. I. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ 
("Επεται τό τέλος^ 

πολύ ήσσονος εκείνου δ πρέπει νά κοσμη ένα 
μεμορφωμένον όσον καί εύ ήγμένον δικαστήν, 
Ατυχώς τό δικαστικόν σώμα ολιγάριθμους α
ριθμεί εύ ήγμένους δικαστάς κκί οί οπωσδήποτε 
καλώ; ήγμένοι καθυστεροΰσι τής μορφώσεως έ-
κείν/ις, ήτις δύναται τόν άνθρωπον νά τόν κα-
ταστήση κοινωνικόν. 

Οί μοναχοί τ ή ; Μονής Λευκών είσίν άνδρες 
εύάγωγοι καί ηθικοί, ώς έκ τής πρώτης θεω
ρίας ανακαλύπτω. "Εδεσμα έκλεκτόν μοί προσ
φέρεται μετά κυαθίσκου καφέ εκλεκτού, μελι 
τής Καρύστου, τό ροδόμελι (γκιούλμελι). Τώ 
όντι τό μέλι αυτό είνε εξαιρετικώς ήδύ τήν γεϋ
σιν καί λέγεται ότι ήν έπί Τουρκοκρατίας νό-
μημκ τής βασι"> ον.ήτορος (σο-ιλτάν-βαλιντέ.) 

Ή έν τή Μονγί τών Λευκών διαμονή μου ήν 
βραχυχρόνιος- έπεραίωσα τάς ανακρίσεις εντός 
τριημέρου κκί άνεχώρησα. Ή Μονή Λευκών 
κείται εντός κοιλάδος ωραιότατης, κατάφυτου 
έκ δασών καί περιρρύτου ύπό υδάτων πηγαίων, 
ών ή ποιότης ούκ έστι καλή πρός πόσιν. Οί μο
ναχοί προμηθεύονται ύδωρ πόσιμον έκ τίνος π η - · 
γής ευρισκομένης έπί τής κορυφής λόφου κειμέ
νου όπισθεν κααί εγγύς τής Μονής. Όλιγάριθ-
μοί είσιν οί έγκαταβιοϋντες έν τή Μονή μοναχοί 
καί έκ τούτων οί πλείστοι αμαθείς. Είς τούτων 
μόνον όστις υπέστη τήν κουράν έν τινι τών έν 
τ ώ Ά γ ί ω "Ορει Μονών είναι όπωσοΰν μεμορ-
φωμένος. Μοί επιδεικνύει βίβλον, έκτετυπωμένην 
έν Ρωσσία. ήτις περιέχει τάς εικόνας καί τάς 
βιογραφίας άπκσών τής χριστιανοσύνης τών 
Παναγιών, ών τά ποικίλα επίθετα είσι περί
εργα. Διατηρώ έν τΫ5 μνήμη έξ αυτών μόνον τά 
επίθετα «Παναγία παρηγορήτρια,» «Παναγία 
γλυκοφιλούσα, «Παναγία γοργοεπήκους» καί 
άλλα όμοια. Έ ν ώ έγώ μετά ταχύτητος δια
τρέχω την βίβλον τών Παναγιών ό ευλαβής μο
ναχός μετά στεναγμού μοί διηγείται αυθορμή
τως περί τοΰ βίου όν διήλθεν έν τή έν Ά γ ί ω 
"Ορει Μονή καί μετά θαυμασμοΰ ομιλεί 7.ερί 
τών Ρωσσων μοναστών, ών τ ί ν ω ν εξαίρει τήν τε 
θεοσέβειαν καί τόν έξαιρετικόν βίον δν διάγουσιν 
είς εύμάρειαν καί φιλανθρωπίαν. Έχων γνώσιν 
τής αρπακτικής ροπής, ήν κέκτηνται οί Ρώσσοι 
μοναχοί τοΰ Αγίου "Ορους,τολμώ νά τ ώ παρα
στήσω τήν άλήθειαν καί νά τόν εξαγάγω εί δυ
νατόν έκ τής πλάνης έν η ευρίσκεται, ά λ λ ' αυ
τός μετά προφανοΰς στενοχώριας προσπαθεί να 
μέ βεβαίωση δτι έγώ ευρίσκομαι έν τ ί | πλάνη. 
Πείθομαι δτι ό άξεστος μοναχός είναι ανεπίδε
κτος διορθώσεως καί μετά δυσφορίας άπομακρύ-



στρεψεν είς τήν πυροβολαρχίαν. Ό δέ λοχαγός 
έσυμφώνησε μέ τους δυο νέους δτι θ ά έπήγαινε 
τήν άκόλουθον ήμέραν ν ά έπισκεφθη τόν πα
τέρα των, κατά τάς επτά, επειδή είς τάς οκτώ 
επρόκειτο ν * αναχώρηση. Καί άφοΰ έσημείωσε 
τήν διεύθυνσίν των, έκραξε πάλιν τόν ύπολοχα-
γόν κοί τοϋ έψιθύρισεν είς τό αυτί : 

— Αΰριον είς τάς οκτώ, έάν εγώ δέν έλί>ω, 
νά αναχώρησης μέ τήν πυροβολαρχίαν πρόσεχε 
δμως νά μή πέρασης άπό τόν δρόμον εκείνον... 

Ό υπολοχαγός ένόησεν άπήντησεν δι ι θά 
εκτέλεση τήν διαταγήν καί ό λοχαγός άπεμα-
κρύνθη μέ τους δυο αδελφούς. 

Τό πρωί κατά τάς επτά ό λοχαγός έκτΰπα τήν 
θΰραν τών δυο νέων του φ ίλων . 

"Η θύρα ήνοιξε καί έφάνησαν οί δυο αδελ
φοί . 

Δέν τοΰ άφήκαν καιρόν νά όμιλήση. Τοϋ ε-
νευσαν μέ τόν δάκτυλον είς τό στόμα, ώς νά 
τοΰ έλεγαν «σ ιωπή» , τοΰ ένευσαν επίσης νά 
κράτη μέ τήν χεΐρά του τό ξίφος διά νά μή 
κάμνη κρότον, καί άφοΰ τόν «χαιρέτισαν σιω
πηλά, τόν έβαλαν νά καθ ίση. 

— Κοιμάται, εϊπεν ό μεγαλήτερος αδελφός, 
αλλά εϊνε πολύ καλήτερα. 

Ό λοχαγός έκάθισε, καί οί δυο νέοι έκάθι-
σαν καί έπλησίασαν τά καθίσματα των ώστε νά 
ημπορούν νά συνομιλοϋν σιγά. 

— Νομίζετε δτι ημπορεί νά μέ άκοΰση χω
ρίς κίνδυνον ; 

— Τώρα ναί , απήντησαν συγχρόνιος καί οί 
δυο άόελφοί" τώρα δέν εϊνε κίνδυνος. 

— Πολύ καλά άν νομίζετε δμως τό εναντίον, 
σας παρακαλώ νά μοΰ τό είπήτε ελεύθερα" δέν 
ήθελα, άφοΰ ήλθα έδώ νά φέρω όλίγην παρη-
γορίαν, νά γείνω άπ ' εναντίας αίτιος μεγαλη-
τέρας συμφοράς. 

— Είσθε πολύ καλός, καί σας εύχαριστοΰ-
μεν πολύ. 

Εϊπεν ό μεγαλήτερος αδελφός καί έπρόσθεσεν. 
•— Ό πατέρας μας εϊνε πράγματι καλήτερα. 

Έ ν τούτοις άν ήτον άλλος καί πάλιν θά έδι-
στάζαμεν. Ά λ λ ' εκείνος νά είσθε βέβαιος δτι 
θά έννοήση τό είδος τής παρηγοριάς τήν οποίαν 
τοΰ φέρετε, ώστε δέν εϊνε καμμία αμφιβολία, 
δτι θά τοϋ κάμουν καλόν οί λόγοι σας. Εϊνε 
πατέρας φιλόστοργος, αλλά συγχρόνως καί κα
λός πατριώτης. 

— Τό πιστεύω, εϊπεν ό λοχαγός. 
Έκείνην τήν στιγμήν ήνοιξεν ή θύρα καί I-

φάνη εν ξανθόν παιδάκι δέκα περίπου ετών. 
Ά μ α είδε τόν λοχαγόν, ετραβήχθη νά έμβη 
πάλιν μέσα. 

*— Έ λ α έδώ, τοΰ εϊπεν ο μεγαλήτερος ά-
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δελφός. 
Τό παιδάκι έπλησίασεν. 
— Αυτό εϊνε τό αδελφάκι μας. 
— Πόσον τοΰ ομοιάζει ! άνέκραξεν ό λο

χαγός. 
— Αλήθε ια , είπαν οί δύο αδελφοί. 
Ά φ ο ΰ συνωμίλησαν ακόμη ολίγα λεπτά μέ 

σιγανήν φων^/ν, δ λοχαγός ήνοιξε τό δέμα καί 
έδειξεν είς τούς τρεις αδελφούς τί έ'φερεν είς τόν 
πατέρα των. Έπειτα ό δεύτερος αδελφός έση-
κώθη καί είσήλθεν εις τό πλαγινόν δοψάτιον, 
δ ιάνα έξυπνίση τόν ασθενή. 

Ό νέος έπλησίασε τόν πατέρα του μέ ελα
φρά βήματα. 

"Ο γέρων έκοιμάτο ελαφρά, μέτήν μίαν χείρα 
έΐςω άπό τά σκεπάσματα καί μέ τό πρόσωπον 
γυρισμένον πρός τήν θύραν. 

"Ηνοιξεν αργά αργά τούς οφθαλμούς καί μέ 
τήν χείρα, ή οποία ήτον έξω άπό τό σκέπασμα, 
έσφιξε τήν χείρα τοΰ υίοΰ.του. 

Εκείνος τότε έφερε τήν χείρα εις ιό μέτωπον 
τοϋ πατρός του, έσκυψε καί τόν ήρώτησε πώς 
ήτο. 

— Πολύ καλήτερα, άπήντησεν δ γέρων. 
— Ά , καλά,..Άκουσε, πατέρα, εΐνβ κάποιος 

έξω ποΰ θέλει νά σέ Ιδή. 
— "Ας έλθη. 
Ό νέος δέν έχινήθη. 
— Ποίος εϊνε ; ήρώτησεν δ πατ^ρ. 
— Εϊνε...ένας αξιωματικός. 
Ό γέρων έκοίτταξε τόν νέον χωρίς νά τού ό

μιλήση. 
— Ένας λοχαγός. 
— Λοχαγός ; εϊπεν δ γέριον, καί ήνοιξε καλά 

τούς οφθαλμούς. Ό υιός, άφοϋ έδίστασε, επήρε 
πάλιν θάρρος καί έπρόσ&εσε : 

— Ένας λοχαγός τοΰ πυροβολικού. 
Ό πατήρ έκαμεν αίφνίδιον κίνημα διά νά 

σηκωθήκαί νά καθίση' άλλ' δ υιός του τόν ήμ-
πόδισεν. 

— "Οχι, πατέρα ! είπε μέ πολλήν τρυφερό
τητα, μή κινείσαι - ημπορεί νά σού κάμη κακόν 
ό ιατρός παρήγγειλε νά προσεχής νά μή κρυώ-
σης...μείνε πλαγιασμένος, κάθισε ήσυχος. 

Καί τοΰ έβαλε κάτω από τό σκέπασμα τήν 
χείρα. Οί οφθαλμοί τοΰ γέροντος έλαμψαν, ή 
αναπνοή του έ'γεινε κοπιαστική, καί χωρίς νά 
βλέπη κατά πρόσωπον τόν υίόν του, μέ φωνήν 
τρέμουσαν, έψιθύρισε : 

— Καί τί εϊνε αυτός δ λοχαγός ; 
— . . .Ήτον δ λοχαγός του. 
Αυτήν τήν άπάντησιν τήν έπερίμενεν. 
— . . .Ήλθεν έδώ επίτηδες δ ι ά ν α σέ ΐδή. 
Ό γέρων έμεινε πάλιν σκεπτικός, έπειτα έ-
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κίνησε τήν κεφαλήν, έσφιξε τά χείλη, καί έσκέ-
πασε τούς οφθαλμούς μέ τήν χείρα. 

— Πατέρα, εϊπεν δ νέος ψιλών τό μέτωπόν 
του, έχε θάρρος...δ λοχαγός ήλθεν έδώ διά νά 
σέ παρηγόρηση...καί θά σέ παρηγόρηση" είμαι 
βέβαιος...Κάμε κάρδιο πατέρα, καί τοϋ έσήκωσε 
τήν χείρα άπό τούς οφθαλμούς. 

— Κράξε τον. 
— Τώρα ευθύς ; 
— Ναι, ευθύς. 
— Λοιπόν...νά υπάγω ; 
— Πήγαινε. 
— Πηγαίνω, αλλά.,.νά έχης θάρρος, νά φ α -

νής γενναίος. Ό λοχαγός θά σέ παρηγόρηση" 
νά τό Ίδης. 

Καί μέ γρήγορα βήματα έξήλθεν άπό τό δω
μάτων. Τό βλέμμα τοΰ πατρός του τόν ήκολού-
θησε. καί έμεινε προσηλωμένον είς τήν θύραν. 
Ηκούσθησαν ψιθυρίσματα, κρότος ξίφους... 
Είσήλθεν δ λοχαγός. 

Μόλις τόν είδεν δ γέρων, ήπλωσε τάς χείρας 
του πρός αυτόν καί εφώναξεν : 

— Ά ! λοχαγέ !... λοχαγέ ! 
Έτρεξεν εκείνος, τόν ένηγκαλίσθη καί είπε 

μέ άγάπην : 
— Υπομονή , υπομονή! 
Ό μεγαλείτερος υιός καί δ μικρός μικρός έ-

στάθησαν άπό τό εν μέρος τής κλίνης" δ δεύτε
ρος υίός άπό τό άλλο. Ό γέρων είχε στήριξη τήν 
κεφαλήν είς τήν άγκάλην τοϋ λοχαγοΰ καί έ
κλαιε. Κανείς δέν έπρόφερε λέξιν. 

Έξαφνα δ ασθενής άφησε τήν άγκάλην τού 
αξιωματικού, έσήκωσε τήν κεφαλήν, καί είπε 
μέ ύφος άποφασιστικόν : 

— Λοχαγέ, ήσθε παρών.. . τόν είδατε... εί
πήτε μου... διηγηθήτέ μου... θέλω νά τά 
μάθω όλα" θά δείξω γενναιότητα... αισθάνομαι 
πολύ θάρρος" θά ακούσω χωρίς νά συνκινηθώ.. 
χωρίς νά σας διακόψω. Άλλα θέλού νά μή μοΰ 
κρύψετε τίποτε... θέλω νά μάθω. . . έχω ανάγ
κην νά μάθω μέ τί τρόπον... (καί τά δάκρυα 
τοΰ διέκοψαν τήν φωνήν) νά μάθω πώς απέ
θανε τό παιδί μου. 

Καί πάλιν άφησε τήν κεφαλήν του νά πέση 
είς τήν άγκάλην τοΰ λοχαγοΰ, καί εφώναξεν α
παρηγόρητα : 

— "Αχ ! ήτον τόσον νέος ! 
Ό λοχαγός έκάθισεν δσον ήδύνατο πλησιέ-

στερον είς τήν κλίνην καί έσκέπτετο πώς ν ' άρ-
χίση τήν διήγησιν. Δέν εύρισκε ιρόπον. οί'τε 
ήτο εύκολον νά εύρη· αλλά τότε δ μεγαλήτερος 
οδελφός τόν έβοήθησε. 

—· "Ελαβε πολύ μέρος είς τήν μάχην, κύριε 
λοχαγέ, ή πυροβολαρχία,σας ; τόν ήρώτησε. 

— Είς τήν μάχην ; "Οχι καί τόσον πολύ. 

Δηλαδή αποτέλεσμα πολύ ολίγον έ'φερεν. Άλλα 
δσον διά κόπους, έκαμε πολλούς. Έτρέχαμεν 
τρεις καί τεσσάρας ώρας, χωρίς ν ' άναπνεύσω-
μεν μίαν στιγμήν, εμπρός καί οπίσω, πάντοτε 
είς τους ιδίους δρόμους. «—Λοχαγέ! μοΰ έ-
φώναζαν, πήγαινε νά καταλάβης εκείνο τό ύ 
ψωμα" » Καί εγώ αμέσως έπήγαινα τρέχων μό
λις δμως έφθανα έκεϊ επάνω, νά σου άλλη δια
ταγή, νά καταβώ κάτω είς τήν πρώτην μου θέ
σιν. Καί αυτό έπανελήφθη τρεις ή τεσσάρας 
φοράς, χωρίς νά σταματήσωμεν ούτε μίαν στιγ
μήν. Τά κακόμοιρα τά'λογα τί έτράβηξαν εκείνο 
τό πρωί !... Τούς ήξιζε μά τήν αλήθεια καλή
τερα τύχη. 

— Έσκοτώθησαν ; 
— Τά περισσότερα. 
— Καί ποΰ έσταματήσατε έπί τέλους ; 
— Τήν θέσιν ακριβώς δέν τήν γνωρίζω.. . . 

αλλά ένθυμοΰμαι ακριβέστατα τό μέρος δπως ή 
τον. "Ημεθα εις τό μέσον τοϋ κατήφορου ενός 
λόφου, μεταξύ τής κορυφής καί τής πεδιάδος -

τό έδαφος ήτο τόσον βαθουλόν, ώστε ημπορού
σαν εξαίρετα νά κρυφθούν έκεϊ εν ή δύο τάγ
ματα καί νά μή φανούν διόλου άπό τό μέρος 
ποΰ ήρχετο δ εχθρός. "Οταν έφθασα έκεϊ, έφαί-
νοντο μακράν είς τήν πεδιάδα τρεις μεγάλα ι φ ά 
λαγγες εχθρών καί έπροχώρουν βραδέως, καί 
πότε έφαίνετο δτι στρέφουν δεξιά, άλλοτε αρι
στερά, πάντοτε δμως ευρίσκοντο απέναντι μας. 
Ή σ α ν πολύ μακράν μόλις διεκρίνετο ή στολή 
των καί έλαμπον αί λόγχαί των. Ένας άπό 
τούς αξιωματικούς μου <5ιετάχθη αμέσως νά ύ -
πάγη μέ δύο πυροβόλα είς τό δεξιόν πλευρόν 
τοϋ λόφου. Είς τήν κυρίαν θέσιν έμείναμεν εγώ 
καί δ υπολοχαγός μου μέ τέσσαρα πυροβόλα. 
Εις τό δεξιόν πυροβόλον—καί δ λοχαγός ε
στράφη πρός τόν μεγαλήτερον υ ίόν— ύπηρε-
τοΰσεν δ αδελφός σας— 

Ό γέρων δέν έκαμε κανέν κίνημα" ήκουε 
προσεκτικός. 

Ό λοχαγός έξηκολούθησεν : 
— Ή τ ο εις τό δεξιόν πυροβόλον, δ αδελ

φός σας, καθό λοχίας, έπρεπε ν,ά σκόπευση. 
« — Επάνω εις τήν κεντρ'ικήν φάλαγγα !» τοΰ 
έφώναξα. «—Μάλιστα», μοΰ απήντησε, καί έ
σκυψε διά νά σκόπευση. «—Έδώ σ έ θ έ λ ω ! » 
έπρόσθεσα. Έμειδίασεν αυτός, έσκόπευσεν, ώ -
πισθοχώρησε δύο βήματα καί δίέταξε : πΰρ ! 
Σχεδόν ταυτοχρόνως ε'ίδαμεν ν ' άνατιναχθή ό 
κορμός ενός δένδρου, είς τό μέσον τής κεντρι
κής φάλαγγος, αυτή δέ συνεταράχϋη διά μίαν 
στιγμήν, ήνοιξεν, έσκόρπισεν οί αξιωματικοί 
έφιπποι έτρεχαν έδώ κ ' έκεϊ" έπειτα ολίγον κατ' 
ολίγον οί στοίχοι έσυμπτύχθησαν. συνετάχθη 
πάλιν καί εξηκολούθησε τόν δρόμον της. 
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Ι:ΦΙΙΜ3ΡΙΛ0Σ «ΑΘΗΝΑΙ» 
» Εύγε σου!» τοϋ έφώναξα. «Τό όίλλο πυρο-
βόλον τώρα !» Έσκόπευσεν άλλην μίαν φοράν 
και πάλιν ή βολή επέτυχεν. 

Ό γέρων έκτύπησε τό στρώμα μέ τήν πα
λάμη ν . 

— Επέτυχεν ακριβώς τόν σκοπόν, έξηκο-
λούθησεν δ αξιωματικός, ή φάλαγξ έιαράχθη 
περισσότερον άπό τήν πρώτην φοράν καί πά
λιν οί αξιωματικοί έτρεξαν εδώ κ ' έκεΐ καί πά
λιν ή φάλαγξ άνεσχηματίσθη. Τήν ιδίαν στιγ
μήν εΐδαμεν μακράν τέσσαρα πυροβόλα, τά ό-· 
ττοΐα έφθασαν μέ καλπασμόν είς τήν γραμμήν 
τών τριών φαλάγγων' τά δύο έτοποθετήΟησαν 
μεταξύ τής κεντρικής φάλαγγος καί τής αριστε
ράς - τά άλλα δύο μεταξύ τής. βκεντρικής καί τής 
δεξιάς, καί ήρχισαν νά πυροβολούν εναντίον 
μας.— «Καρδιά ! έφώναξα προς τούς στρα-
τιώτας μου. Ιδού καλή περίστασις νά τούς δεί-
ξωμεν ποίοι είμεθα» Καί ήρχίσαμεν νά πυρο-
βολώμεν εναντίον τών πυροβόλων τοϋ εχθρού. 
Αί φάλαγγες ύπεχώρησαν εις άρκετόν διάστημα. 
Ή κεντρική έπλησίασεν εις ένα σπιτάκι καί φ α ί 
νεται δτι μέσα είς αυτό έμβήκκν πολλοί άπό 
τούς στρατιώτας. «—Λοχία ! έφώνκξα τότε 
πρός τόν υίόν σας, στείλε σέ παρακαλώ μίαν ο
βίδα εις εκείνο τό σπίτι.» « — Αμέσως !» ά-
πήντησεν αυτός μέ τό ίίφος του εκείνο τό άτά-
ραχον πάντοτε καί άποφασιστικόν. Έκείνην 
τήν στιγμήν έπέρασε τρέχων μέ τό άλογόν του 
ένας συνταγματάρχης τοϋ επιτελείου. "Ακουσε 
τούς λόγους μου, εστράφη πρόςτό πυροβόλον τό 
δεξιόν καί είπε : « — Νά σας ιδώ ! » . — Πΰρ ' 
διέταξε ταυτοχρόνως ό γενναίος λοχίας. Καί άπό 
τήν στέγην τοΰ σπητιοΰ εκείνου εΐδαμεν νά 
πεταχθοΰν ψηλά καί νά πέσουν είς τήν μέσην 
τής φάλαγγος σανίδια, κεραμίδια, πάτερα ένας 
σωρός - εξήλθαν στρατιώται γλήγωρα καί έσκορ-
πίσθησπν εδώ κ ι ' έκεΐ. 

Ό πατήρ έτριβε καί μέ τάς δύο του χείρας 
τό σκέπασμα του, ώς νά τόν είχε καταλάβη τε
λεία νευρική έξαψις. 

— «Λαμπρά!» είπεν ό συνταγματάρχης καί 
έφυγε τρέχων. Ά λ λ ά τά εχθρικά πυροβόλα δέν 
έχωράτευαν. Αί σφαΐραί των έπιπτον όκτιο, δέκα 
βήματα τριγύρω μας, έχώνοντο μέσα εις τά ορ
γώματα καί έσήκωναν σύννεφα άπό πέτρας καί 
άπό χώματα, τά όποια κάθε τόσον έδκέπαζαν 
καίτά πυροβόλα καί τούς πυροβολητάς καί τούς 
έκρυπταν δλως διόλου ά π ' εμπρός μου. Ά φ ο ΰ 
παρήρχετο τό σύννεφον έφαίνετο πάντοτε δ 
άξιος υιός σας νά τινάζη μέ μειδίαμα τά χώμα
τα, τά όποια είχαν πέσει μεταξύ τοΰ υποκαμί
σου καί τοϋ λαιμοϋ του, ήσυχος, ατάραχος, ώς 
νά μην υπήρχε δ ι ' αυτόν κίνδυνος, Έστάθημεν 

δμως ατυχείς. Μία σφαίρα έπεσεν είς τό μέσον 
ενός λόχου πεζικού, ό όποιος έστεκεν ώς στή
ριγμα δπισθέν μας, καί .έφόνευσε τρεις στρα-
τιώνας. Μετά μίαν στιγμήν έ'νας άπό τούς ί π 
πους μας έφονεύθη καί άλλοι δύο έπληγώθη-
σαν βαρέως. Αυτό δμως ήτο τό μικρότερον κα
κόν. Δέν είχαν περάσει δύο λεπτά, δτανήκούσθη 
τρίξιμον φοβερόν καί μία δυνατή φωνή . Μία 
σφαίρα έσπασε τόν τροχόν ενός πυροβόλου καί 
εξάπλωσε κάτω κομματιασμένους δύο πυροβολη
τάς... Δέν ήτο τό πυροβόλον τοϋ υίοΰ σας. 

Ό γέρων άνέπνευσεν, ώς νάτοϋ έμεινεν έλ-
πίς, δτι ό υίός του οριστικώς είχε σωθή. 

— Ό υίός σας, ένθυμοΰμαι, έκτύπησε μέ τήν 
χείρα τό μέτωπόν του καί έφώναξε μέ θυμόν, 
Ά λ λ ά δέν είμεθα καί άπελπ',σμένοι" ήμπορού-
σαμεν νά μείνωμεν εις τήν θέσιν μας άρκετήν 
ώραν ακόμη" άλλα δύο νέα πυροβόλα ήλθαν καί 
προσετέθησαν είς τά άλλα τέσσαρα - α ί έχθρικαί 
φάλαγγες ήρχισαν νά προχωροΰν δέν ήτο δυνα
τόν νά μείνωμεν περισσότερον δπου ήμεθα. 
"Εξαφνα ήκούσαμεν δπισθέν μας θόρυβον άπό 
βήματα, άπό ψωνάς, άπό δπλα καί εΐδαμεν δύο 
τάγματα γρήγορα γρήγορα νά παρατάσσωνται 
εις τήν κορυφήν τοΰ υψώματος, ώς νά ήθελαν 
νά αποκρούσουν έπίθεσιν κατά τοΰ εχθρού. Με
ταξύ τής κορυφής τοϋ λόφου καί τής θέσεως μας 
καθώς σας προεΐπα ήτο λάκκωμα - διά τοΰτο δέν 
έσύμφερεν είς τό πεζικόν νά προχώρηση έως εις 
τήν ΐδικήν μας γραμμήν έπρεπεν νά ύποχωρή-
σωμεν ημείς. Ή μεσαία φάλαγξ ήρχετο κατ ' ε
πάνω μας μέ πολλήν όρμήν. Τήν άφησα νά 
πλησίαση μέχρι σημείου βολής, διέταξα : «—• 
Πΰρ μέ βολιδοφόρους οβίδας !» Μέ τό πρόσ
ταγμα «πΰρ ! ήκούσθη ωσάν μία βροντή καί 
σφύριγμα όξύτατον καί συγχρόνιος σύγνεφιν 
σκόνης μας έκρυψε τήν φάλαγγα. Ό τ α ν έκαθά-
ρισεν, εΐδαμεν τάς τάξεις τοΰ εχθρού είς ταραχήν 
εις άναστάτωσιν. Ά λ λ ά ήτο άργά πλέον. Οί εχ
θροί δσον καί άν έζαλίσθησαν καί αν έσκορπί-
σθησαν έξηκολούθησαν ν ' ανεβαίνουν μέ τόλ-
μην. Δέν έπρεπε νά χάσωμεν ούτε στιγμήν. "Ε
πρεπε νά σώσωμεν τά πυροβόλα μας. Τά άλογα 
μας δέν ήσαν αρκετά - «Μέ τά χέρια έφώναξα 
πρός τά οπίσω !» Τριάντα χέρια δυνατά ήρπα-
σαν αμέσως τούς τροχούς, τά τιμόνια, τά πυρο
βόλα καί ήρχισαν νά τά σπρώχνουν πρός τά δ-
πίσοι. Ά π ό τό δεξιόν πυροβόλον έλειπεν ένας 
πυροβολητής. Ό υίός σας τόν άνεπλήρωσεν... 
ήρπασε τόν άριστερόν τροχόν « — Δύναμιν, έ φ ώ -
ναζεν δσην ημπορείτε δύναμιν!» Ά λ λ ά τό διά
στημα δσον είχε νά διατρέξη τό πυροβόλον ήτο 
άνώμαλον οί τροχοί έχώνοντο εις τό έδαφος" 
ή προσπάθεια διά νά τό άνασηκο>σουν ήτο φο^ 
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βερά. Οί πέντε εκείνοι γενναίοι στρατιώται έ
καναν ωσάν είκοσι. Έφαίνοντο τά νεύρα είς τά 
χέρια των καί είς τόν λαιμόν τιον νά πρήσκων-
ται, ώς νά ήθελαν νά σπάσουν. Τά πρόσωπα 
των ήσαν κατακόκκ:ν"αι" έτρεχεν ό ίδρώς - ήσαν 
αγνώριστοι. «—Θάρρος ! έφώναζαν οί στρα
τιώται καί οί αξιωματικοί άπό τήν κορυφήν τοΰ 
υψώματος. Καί οί πυροβοληταί έδιπλασίαζον 
τάς προσπάθειας των. . . Έ ν τούτοις ό θόρυβος 
τής εχθρικής φάλαγγος καί αί φωναί τών αξιω
ματικών της έπλησίαζαν δπισθέν μας - μία σειρά 
ακροβολιστών έσχημί; 'σθη είς τό μέτωπον τής 
εχθρικής φάλαγγος καί ήρχισε νά μάς στέλλη 
χάλαζαν σ φ α ι ρ ώ ν Εΐχαμεν δμως φθάση σχεδόν 
είς τήν κορυφήν. Έκείνην τήν στιγμήν έπλη-
γώθη. 

— Ποϋ ; ποϋ έπληγώθη ; ήρώτησε μέ άγο)-
νίαν ό γέρων, ώς·νά ήκουε διά πρώτην φοράν 
τήν εΐδησιν. 

— Είς τό πόδι. 
— Είς ποίον μέρος ; 
— Έδώ, άπήντησεν ό λοχαγός, καί έδειξε 

τό ψαχνόν τής δεξιάς κνήμης. Ά μ α έπληγώθη, 
εστράφη, έσκυψε νά παρατήρηση τήν κνήμην 
του καί έφώναξε : «—Τίποτε, τίποτε !...θάρ
ρος, εμπρός ! >. Καί έξηκολούθησε νά κ.νή τόν 
τροχόν. 

— Εύγε του ! έφώναξε μέ φωνήν σταθεράν 
καί δυνατήν δ ασθενής. 

— Ναι, εύγε του, πραγματικώς ! εξηκολού-
θησεν ό αξιωματικός. Οί πέντε γενναίοι έβαλαν 
τήν τελευταίαν των δύνκμιν, έσπρωξαν τό π υ 
ροβόλον έως τήν κορυφήν, έφιόναξαν δυνατά : 
«—Τό έσώσαμεν !» καί έξηπλώθησαν κατάκο
ποι κάτω. Έσηκώθησαν δμως πάλιν αμέσως... 

— Δέν έσηκώθησαν δμως υλοι ! άνέκραξεν 
ό γέρων και έσκέπασε τό πρόσοιπον μέ τάς χεί
ρας... "Ω ! τό ήξευρα !... 

— Είχε πληγωθή είς τό πλευρόν. 
Έσιώπησαν δλοι. 
— Ά φ ο ΰ τά πυροβόλα έτραβήχθησσν οπί

σω άπό τήν κορυφήν, έπανέ/αβεν ό λοχαγός, 
τά δύο τάγματα τοΰ πεζικοϋ ήρχισαν τουφέκι-
σμόν πυκνόν κατά τοΰ προχωροΰντος έχθροΰ. 
Τό δεξιόν πυροβόλον έτοαβήχθη ακόμη έως 
τριάντα βήματα. Έ ν φ δέ τό έσυραν (καί ό αξι
ωματικός εσηκώθη δρθιος\ δ γενναίο; υίός σας 
εξαπλωμένος κατά γής μέ τό χέρι εις τήν πληγήν 
του, έφώναξε δύο-τρεΐς φοράς ! . .«—Εμπρός ! 
εμπρός !» Άλλά δέν είχε πλέον φωνήν καί έ
καμνε νεύμα... 

— "Ω 1 φθάνει , λοχαγέ ! έφώναξεν ό γέρων 
μέ φωνήν πνιγμένην. 

— Ά φ ο ΰ έσταμάτησαν τά πυροβόλα μας, 
ήλθαν τά άλογα μερικών άλλων πυροβόλων τά 
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όποια είχαν πέση είς χείρας τοΰ έχθροΰ. Διέ
ταξα νά τά ζεύξουν αμέσως. Ό υπολοχαγός έ-
πέζευσε καί έπρόσεχε νά έκτελεσθή ή διαταγή 
μου. Έστέκετο εμπρός είς τό μέρος τοϋ έχθροΰ 
Τά άλογα είχαν ζευχθή" ήτον έτοιμος νά στραφή 
πρός έμέ, διά νά μοΰ εΐπη δτι ήσαν έτοιμοι. "Ο
ταν έξαφνα ήσθάνθη νά τοϋ σφίγγουν τό γό-
νατον στρέφεται βλέπει ... 

Ό γέρων άνεπήδησεν είς τό στρώμα του, ήρ-
ι ή ν χείρα τοΰ λοχαγοΰ καί ήρώτησε. 

— Ποίον ; ... 
— Τόν υίόν σας. 
—• Τόν υίόν μου ! 
— Τόν υίόν οας. Έξηντλημένος ετοιμοθάνα

τος, είχε συρθή έ'ως έκεΐ διά νάδώση τελευταΐρν 
άποχαιρετισμόν εις τό πυροβόλον του καί είς 
τούς συντρόφους του.,. « — Τί θέλεις παλλη-
κάρι [ίου ; τόν ήρώτησεν ό υπολοχαγός - λέγε 
μου τί θέλεις ; Εκείνος έσήκωσε υψηλά τά χέ
ρια καί τά ήνωσεν ώς νά ένηγκαλίζετο κάτι. 
Τότε, ωσάν νά ήλθεν έμπνευσις τοΰ δπολοχα-
γοΰ. έκτύπησε μέ τήν παλάμην τό πυροβόλον 
+ αί τόν ήρώτησεν : « — Αυτό ;» « — Ναι, να ι , _ 
ναί ! , . . » έφάνη δτι ήθελε νά είπή μέ κίνημα 
τής κεφαλής. Οί δύο στρατιώται τόν άνεσήκω-
σαν έως τό πυροβόλον εκείνος τό ένηγκαλισθη, 
τό έσφιξεν εις τό στήθος του, άνεστέναξε και . . . 
έξεψύχησεν. 

Ό πατήρ, έως έκείνην τήν στιγμήν ήκουε 
τόν λοχαγόν μέ αύξάνουσαν συγκίνησιν καί έ-
ψηλάφει σπασμωδικώ; άλλοτε τήν χεΐρά του, 
άλλοτε τό ξίφος, άλλοτε τήν άκραν τής στολής 
του. δπως θά έκαμνε τυφλός. "Οταν ήκουσε τούς 
τελευταίους εκείνους λόγους, οί δακρυσμένοι 
οφθαλμοί του ήστραψαν καί τό λυπημένον του 
πρόσοιπον έφωτίσθη άπό ύπερηφάνειαν. 

— Ό υπολοχαγός ήρπασε μέ τά δύο του χέρια 
τήν κεφαλήν τοϋ υίοΰ σας, τόν έκοίταξε μέσα εις 
τά μάτια, ώς νά ήτο ακόμη- ζωντανός καί είπε 
μέ ένθουσιασμόν : « — Γενναίο, αγαπημένο, τ ι 
μημένο παλληκάρι !» «—Ζήτω !» έφώναξαν μέ 
μίαν φωνήν δλοί οί στρατιώται. Καί "έγώ διέ
ταξα : «—Χαιρετίσατε !» Καί δλοι ύψωσαν 
τήν χείρα εις τό πηλίκιον καί έφώναξαν πάλιν 
δλοι μαζί : « —Ζήτω !» 

Ό γέρων έκλαιε. 
— Ναί, ναί , έξηκολούαησεν ό λοχαγός, μέ 

περισσοτέραν συγκίνησιν, κλαύσατε, χύσατε αυτά 
τά γλυκά δάκρυα" θά σάς έλαφρώσουν. Τίτο τό 
καύχημα τής πυροβολαρχίας μας - δέν θά τόν 
λησμονήσωμεν ποτέ. Μετά είκοσι έτη, δταν οί 
στρατιώται μας θά προφέρουν τό όνομα του, ή 
καρδία των θά κτυπά καθώς κτυπά ή ιδική μας 
τώρα, καί θά λέγουν δλοι δτι ήτον γεννκΐος καί 
θά τόν αγαπούν καί θά τόν ευλογούν ώς άδελ-
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χός· παρεμπρός. 
Έ ν τω μεταξύ ήλθε καί δ υπολοχαγός" 
Έπλησίασαν εις τό δεύτερον πυροβόλον. 
Ούτε αυτό !. . . . 
"Εφθασαν εις τό τρίτον. 
Ό λοχαγός έκρινε περιττόν νά όμιλήση. Ό 

γέρων έρρίφθη μέ άπερίγραπτον δρμήν αγά
πης έπάνοι είς τό πυροβόλον καί τό ένηγκαλί-
σθη. . . . 

Ό λοχαγός ένευσε καί δ υπολοχαγός" έπέζευ-
σ ε ν κατέβησαν άπό τήν άμαξαν καί οί δύο πυ-
ροβοληται, ακριβώς εκείνοι οί όποιοι εϊχαν 
κράτηση τόν πληγωμένον λοχίαν καί οί τρεις 
έστάθησαν οπίσω άπό τόν γέροντα - δ αξιωμα
τικός ε'ς τό μέσον. 

— Κύριε, εφώναξεν δ υπολοχαγός. 
Ό πατήρ, χωρίς ν ' άφήση άπό τήν άγκάλην 

του τό πυροβόλον, έστρεψε τήν κεφαλήν, εϊδε 
τούς τρεϊς εκείνους - ωσάν αστραπή τοΰ ήλθεν 
είς'τόν νούν ή σκηνή, τήν οποίαν είχε διηγηθή 
ό λοχαγός - άνετινάχθη, ήπλωσε τάς δύο χείρας 
είς τούς ώμους τών δύο στρατιωτών καί έκλινε 
τήν κεφαλήν είς τό στήθος τοΰ ύπολοχανοΰ. 

— "Ολοι είσθε παιδιά μου ! εφώναξεν. 
Ό λοχαγός διέταξε καί δλοι οί στρατιώται έ« 

σηκώθησαν ό'ρθιοι καί έχαιρέτισαν τόν γέροντα 
στρατιωτικώς. 

Εκείνος ήσθάνθη τότε νά κλονίζωνται τά γό
νατα του καί έπεσεν είς τάς άγκάλας τών υ ι ώ ν 
του.. . . 

Μετ' ολίγον καί τό τελευταΐον πυροβόλον 
τής πυροβολαρχίας έγινεν άφαντον είς τήν ά-
κραν τοΰ δρόμου - δ πατήρ έξω άπό τήν θύραν 
τής κατοικίας του, τό άπεχαιρέτιζε μέ τήν χείρα 
ώς νά έφευγε πραγματικώς μαζί καί δ υίός δ 
υεκρός.... 

— Πατέρα, εϊπε τότε δ μικρότερος υίός, δ 
αδελφός μας δέν απέθανε. 

Ό γέρων έσήκωσεν υπερήφανα τήν κεφαλήν 
καί άπεκρίθη : 

— Καί ούτε θ ' άποθάνη I 
ΕΔΜΟΝΔΟΣ ΔΕ ΑΜΙΤΣΙΣ 

φόν των ξενιτεμένον. Ναί, ναί , κλαύσατε τώρα -

τώρα ημπορείτε νά κλαύσετε - μάλιστα θελω 
εδώ επάνω μου νά κλαύσετε - νά μοΰ βρέξετε μέ 
τά δάκρυα σας τό στήθος. 

Και έσφιγξεν είς τήν άγκάλην του τήν λευ-
κήν κεφαλήν τοϋ γέροντος. Οί νέοι έκλαιον καί 
αυτοί. 

Έπειτα ό ασθενής, έξηντλημένος άπό την 
μακράν καί βαθεΐαν συγκίνησιν, άφήκε τήν κε
φαλήν του νά πέση επάνω είς τό προσκέφαλον 
καί είπε μέ φωνήν διακεκομμένην ; 

— Σέ ευχαριστώ, λοχαγέ μου, σέ ευχαρι
στώ. Οί λόγοι σου πολύ καλό μοΰ έκαμαν. Μοϋ 
φαίνεται ωσάν νά μοΰ έσηκώθη άπό τό στήθος 
μέγα βάρος. Μοΰ φαίνεται ωσάν νά μήν πονώ 
πλέον. Μοϋ έδώσατε μεγάλην παρηγορίαν, καλέ 
μου λοχαγέ- ευχαριστώ. 

Έκλεισε τούς οφθαλμούς καί ησύχασε διά 
μίαν στιγμήν. 

— Λοχαγέ, εϊπε μετ' ολίγον, ωσάν νά συν-
νήρχετο. 

— Τί θέλετε ; 
— Ήτο λσχίας σας ; 
— Μάλιστα. 

— Τότεϊσως θά έχετε... κανένα του χαρτί..· 
καμμίαν επιστολή, τίποτε άπό τό χέρι του... 

Καί έδυσκολεύετο νά εύρη τήν λέξιν. 
— Άναφοράν του θέλετε νά είπήτε ; 
— Μάλιστα - έχετε καμμίαν, λοχαγέ ; 
— Έχιο, έχω, πολλάς" μόλις φθάσω θά σάς 

στείλω αργότερα. Τό έσυλλογίσθην. Καί άν δέν 
μοΰ τό έλέγατε σεις αόρα,θά σάς ·ό έλεγα εγώ. 

— Ώ , λοχαγέ μου ! εφώναξεν δ γέρων. Πόσα 
σάς χρίωστώ ! θά τά φυλάξω ώ ; ίερόν δ,τι έ-
νραψε τό καϋμένο τό παιδί μου. Θά τά 
διαβάζω δέκα φοράς την ήμέραν, στείλετε 
μου τα. 

— Δέν έχω μόνον αύτύ νά σάς δώσω. 
— Τί άλλο ; ήρώτησεν ό γέρων καί άνεση-

κώθη πάλιν. 
Ό λοχαγός άνέσυρεν άπό τόν κόλπον του καί 

έδωσεν είς τόν πατέρα εν μετάλλιον ανδρείας 
μέ τήν ταινίαν του. 

Μόλις τό είδεν δ γέρων, αμέσως τό ήρπασε 
καί τό έσφιγξεν εις τό στήθος του. 

Έσιώπησαν δλοι άρκετήν ώραν, έ'ως δτου δ 
λοχαγός είπε σιγά είς τούς δύο νέους δτι έπρεπε 
ν ' αναχώρηση Ήτον οκτώ ή ώρα. 

— Πατέρα, είπε τότε ό μεγαλήτερος. 
Ό γέρων ήνοιξε τούς οφθαλμούς. 
Ό λοχαγός θά φύγη. 
— Θά φύγη ; . . . Τόσον γρήγωρα Γ... Θά 

φύγη ; δ'.ατί ; Δέν ημπορείτε νά μείνετε ακόμη 
όλίγην ώραν μαζύ μας, κύριε λοχαγέ ; 
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— Δέν ημπορώ, λυπούμαι πολύ* πρέπει νά 
φ ύ γ ω αμέσως. 

Ό γέρων έκαμε κίνημα λύπης, ήρπασε καί 
έσφιγγε τήν χείρα τοΰ λοχαγοΰ. 

— Θά επιστρέψω... θά έρχωμαι κάποτε νά 
σάς βλέπω. Θά σάς γράφω. Εϊνε αδύνατον νά 
σάς λησμονήσω πλέον. Σάς είχα άγαπήση καί 
πριν νά σάς γνωρίσω. Τόν πατέρα ενός γεν
ναίου στρατιώτου δέν ημπορεί παρά νά τόν α
γαπά κανείς, καί ας μή τόν έχη ίδή. Τώρα, ά
φοϋ σάς είδα καί σάς έγνώρισα, τώρα ό'χι μό
νον σάς αγαπώ, αλλά καί σάί θαυμάζω. Λοι
πόν σάς αποχαιρετώ καί νά ήσθε βέβαιοι δτι 
δπιος συμμερίζομαι τήν θλίψιν σας. άλλο τόσον 
συμμερίζομαι την ύπερηφάνειάν σας, καί κα
θώς σεις θά λέγετε : « Ό ήρως εκείνος ήτο 
υίός μου !» θά λέγω καί εγώ : « Ό ήρως εκείνος 
ήτο στρατιώτης μου !» "Εχετε ύγείαν I 

— Μείνατε ολίγον.... 
Ό λοχαγός ήνοιγε τό στόμα διά νά έπι-

βάλη σιωπήν, έσκυψε τήν κεφαλήν καί έστάθη 
ακίνητος, ωσάν νά ήκροάζετο μακρινόν κρότον. 

— Τί εϊνε ήρώτησεν δ μικρός υίό 
— Σιωπή ! επανέλαβε ν δ πατήρ. 
"Ολοι έσιώπησαν. Ό λοχαγός καί αυτός ή -

κροάσθη, έκαμε κίνημα εκπλήξεως καϊ δυσαρέ
σκειας καί έψιθύρισεν !... 

Ό υπολοχαγός έλησμόνησε τήν διαταγήν 
μου, ή δέν τήν έκατάλαβε. 

Ήκούετο πραγματικώς μακρυνός, υπόκω
φος, αόριστος θόρυβος, καϊ βαθμηδόν έπλη-
σίαζεν. 

— Πατέρα, τί άκούεις ; ήρώτησε καί πάλιν 
ο υιος. 

Ό γέρων, χωρίς νά κινήση ούτε τήν κεφα
λήν ούτε τούς οφθαλμούς, ήπλωσε τήν χείρα 
πρός τόν λοχαγόν, ήγγισε τόν βραχίονα νου καί 
τόν ήρώτησε μέ χαμηλήν φωνήν : 

— Λοχαγέ ; . . . . άκούετε ; 
— Έγώ ;. . . . όχι δέν ακούω τίποτε. 
Ήκούσθη μία φωνή μακρινή, ωσάν στρα-

τιωτικόν πρόσταγμα. Ό θόρυβος δλονέν έ-
πλησίαζεν. 

— Λοχαγέ ! έφώναξε μέ δρμήν ό γέρων ά-
ναπηδών εις τό στρώμα του, αυτό εϊνε πυρο-
βολικόν... 

Ό λοχαγός έταράχθη. 
— Εϊνε ή πυροβολαρχία σας ! 
— Δέν πιστεύω... άπατάσθε... 
— Εϊνε ή πυροβολαρχία σας. Τήν αισθάνο

μαι... τήν ακούω, τήν βλέπω ! Είπήτε μου τήν 
άλήθειαν, λοχαγέ ! 

Καί τό πρόσωπον του καί ή φωνή του εϊχάν 
τι τό έπιτακτικόν. 

"Ολοι ε σ ι ώ π ω ν καί ήκούετο τώρα καθαρά δ 

κρότος τών αμαξών, δ ποδοβολητός τών ί π π ω ν 
καί τά προστάγματα τών αξιωματικών. 

— *Α καλά τό έλεγα 1... εφώναξεν ό γέρων. 
Τά ήσθάνετο ή ψηχή μου δτι ήσαν κανόνια. . . 
ωσάν νά τά έβλεπα ! Γρήγορα 1... τά φορέματα 
μου ! θέλω νά σηκωθώ, θέλω νάκαταβώ. . . 

— "Οχι πατέρα, ό'χι, ό'χι !.... δέν πρέπει νά 
καταβής - είσαι άρρωστος. 

Κα; προσεπάθησαν νά τόν κρατήσουν. Αυ
τός δμως άνοιξε μέ δύναμιν τάς χείρας του καί 
τάς άπώθησεν. 

— Αφήσατε με ! έφώναξε. Δώσατε μου 
γρήγορα νά ενδυθώ. 

Καί προσεπάθησε νά καταβή άπό τήν κλί-
νην. Τόν ήμπόδισαν, αλλά δέν ήτο δυνατόν νά 
τόν συγκρατήσουν πλέον. 

Τοϋ έδωσαν τά ένδΰματά του καί τόν έβοή-
θησαν γρήγορα νά ένδυθή, ενώ τόν παρεκά-
λουν νά μτι έπιμένη. 

— "Οχι, όχι !. . . έπανελάμβανεν αυτός μέ 
φωνήν πνιγμένην, θέλω νά κοταβώ... θέλω νά 
ιδώ ! 

Υποστηριζόμενος άπό τούς υίούς του, έξήλ
θεν άπό τό δωμάτιον μέ βήματα κλονιζόμενα, 
ένφ δ λοχαγός, άπό τό παράθυρον, διέτασσετόν 
ύπολοχαγόν νά περάση γρήγορα ή πυροβολαρ
χία. 

Ή διαταγή του έξετελέσθη. 
Ό γέρων έφθασε τήν στιγμήν εκείνην είς 

τήν θύραν, είδε τήν πυροβολορχίαν νά φεύγη 
καί εφιόναξε μέ άπελπισίαν. 

Ό λοχαγός συνεκινήθη. 
— Δεκανέα ! εϊπε πρός ένα ύπαξιωματικόν, 

τρέξε νά εΐπης είς τόν ύπολοχαγόν νά σταμα-
τήση αμέσως τήν πυροβολ ιρχίαν. 

Ή πυροβολαρχία έσταμάτησεν. Ό γέρων 
στηριζόμενος εις τούς υίούς του, καί ακολουθών 
τόν λοχαγόν διηυθύνθη πρός τά πυροβόλα, τά 
όποια είχαν προχώρηση. 

"Εφθασαν είς τό τελευταΐον. Ό γέρων ε
στράφη πρός τόν λοχαγόν καί μή δυνάμενος νά 
προφέρη λέξιν τόν ήρώτησε διά νεύματος. 

— "Οχι, δέν εϊνε αυτό, άπήντησεν ό λοχα-



Η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ 

Είς τήν Βασιλικών Βιβλιοθηκών τής Στοκ
χόλμης φυλάσσεται .μετά ζηλότυπου προσοχής 
και επιμελείας έν τεράστιον βιβλίον, τό όποιον 
κοινώς οί Σουηδοί αποκαλούν Βίβλον τοΰ Δια
βόλου. 

Πλην τής παραδόξου καί έποβλητικής ταύ
της ονομασίας, τό βιβλίον εκείνο καλείται καί 
ή Γιγαντιαία Βίβλος. Καί δντως αξίζει τήν 
ονομασίαν του τκυτην. 

Αί διαστάσεις του εινε μυθώδεις διά βιβλίον. 
"Εχει μήκος ένενήκοντα εκατοστών τοΰ μέτρου 
κκί πλάτος πεντήκοντα τό δέ βάρος του είνε 
τοιούτον, άστε άπαιτοΰνται τρεις άνθρωποι διά 
νά τό ανεγείρουν. Τό βιβλίον αυτό τοΰ Διαβό
λου έχει 309 σελίδας, καίτο· άλλοτε είχε Η 10. 
Τί έγειναν αί λοιπαί ; Ιδού έν άπό τά μυστή
ρια, τά όποια τό περιβάλλουν. 

Τό παράδοξον τοΰτο βιβλίον έχει τήν σατα-
νικήν ιδιότητα νά χάνη έν φύλλον κατ ' αραιό
τατα διαστήματα, παρά τήν αύστηροτάτην έ-
πιμέλειαν, μετά τής όποιας φυλάσσεται είς τήν 
Βιβλιοθήκην. 

Πολλάκις οί βιβλιοφΰλακες απεφάσισαν νά 
έζετάσωσι τό αίτιον τής τοιαύτης άπωλείκς 
ά λ λ ' αί προσπάθειαί των απέβησαν άγονοι. 
Καί ένεκα τούτου τό μυστήριον, τό όποιον πε-
ριέβαλλεν ευθύς άπό τής γεννήσεως του τό βι
βλίον τοΰτο κατέστη ακόμη πυκνότερον κκί 
έλκυστικόν. 

"Αλλο χαρακτηριστικόν τοΰ βιβλίου τούτου 
είνε ότι έχει γραφή αποκλειστικώς διά τής χει
ρός ενός καί μόνου άνθρωπου, τουλάχιστον ώς 
πρός τό πρώτον αύτοΰ μέρους. Ά λ λ ά τό σπου-
ν.ιότερον χαρακτηριστικόν του είνε Οτι έγράφη 
έπί περγαμηνής καί όπολογισθέντος τοΰ μεγέ
θους του απεδείχθη ότι έχρησιμοποιήθησαν οία 
τήν κατασκευήν τών σελίδων του τά δέρματα 
ί/.ατόν έξήκοντα όνων ! 

Προκειμένου περί βιβλίου τό γεγονός τοΰτο 
ήθελεν, ίσως, χαρακτηρισθη ώς έξευτελιστικάν, 
ά λ λ ' όμως είνε άναμφισβητητον. 

Οί χαρακτήρες του είνε καθαρώς γοτθικού 
καλλίστου τύπου. Τά κεφάλαια του είνε έκ 
χρυσοΰ, πεποικιλμένα διά χρωμάτων καί μικρο
γραφιών. Είνε δεμένον διά δέρματος καί ξύλον 
δρυός στερεωτάτου, τοΰ όποιου τό πάχος είνε 
τεσσάρων καί ημίσεως ύφεκατομέτρων, κλείεται 
δέ δια καλλιτεχνικώς επεξεργασμένων μεταλ-

λίνων κλείθρων. 
Κατά τήν περίφημον πυρκαϊάν τής Στοκ

χόλμης, τό βιβλίον αυτό έρρίφθη άπό τοΰ π α 
ραθύρου τής βιβλιοθήκης εις τήν αύλήν καί έκ 
τής πτώσεως ταύτης υπέστη άρκετάς ζημίας, 
τάς όπαίκς άργοτερον επιδέξιοι τεχνϊται έφρόν-
τισαν όπως διορθώσωσι. Καί είς τό έν τών ά
κρων αύτοΰ, τό βιβλίον φέρει έτι τά ίχνη κρίκων, 
διά τοΰ οποίου, κατά τήν συνήθειαν τών μέσων 
αιώνων, διήρχετο κλυσσος, μέ τήν οποίαν τό 
βιβλίον ήτο προσδεδεμένον διά νά προφυλάσ
σεται άπό τούς κλεπτας. 

Ά λ λ ά τό λοιπόν περιέχει τό περίεργον καί 
υοναδικόν είς τό είδος του βιβλίον τοΰτο. Τό 
περιεχόμενόν του είνε πολυποίκιλον καί εντελώς 
άνόμοίον. Διότι άρχεται μέ τήν Πάλαιαν καί 
τήν Νέαν Διαθήκην, περιέχει τήν ίστορίαν τών 
αρχαίων Ιουδαίων καί τοΰ Ίουδαϊκοοΰ πολέ
μου, ακολουθούν δέ κατόπιν σημειώσεις χρονο
γ ρ α φ ί α ! τοΰ Ισιδώρου τής Σεβίλλης, περιω
νύμου πολυμαθοΰς καί θεολόγου τής Ισπανίας, 
αποθανόντος κατά τό έτος 636 . 

Καί ακολουθεί κατόπιν έργον τοΰ Ίωανν ι -
κίου Ιωάννου, τό χρονικόν τοΰ Κοσμά, έν βι
βλίον μεταμέλειας, έν· ήμερολόγιον καί έν νε-
κρολόγιον πολυτιμότατον διά τήν ίστορίαν τής 
Βοημίας, έν τέλει δέ διάφοροι συνταγαί καί 
συμβουλαί καββαλιστικαί περί θεραπείας τών 
νόσων καί ανευρέσεως τών ιχνών τών κλεπτών. 

Τό ημερολόγιο* τελειώνει κατά τό έτος 1224 
έκ τούτου δέ καθορίζεται καί ή ηλικία τοΰ βι
βλίου - Ύπάρχουσιν δμως, λόγοι, διά τούς ό
ποιους πιστεύεται ότι τό έργον έίελείωσε με
ταξύ τοϋ έτους 1224 κ/.ί 1239. Έν τούτοις 
τό πρώτον καί σπουδαιότεραν μέρος τοΰ βιβλίου 
φαίνεται κατά πολύ άρχαιότερον, τουλάχιστον 
γραφέν δύο αιώνας πρό τοϋ τελευταίου, ήτοι 

•μεταξύ τοΰ 900 καί 1000. 
Ά λ λ ά ποϋ έγράφη τό παμμέγιστον τοΰτο 

βιβλίον. Ιδού καί άλλο ερώτημα, εις τό όποιον 
δυσχερής φαίνεται ή άπάντησις. Καίτοι, ομως, 
δέν δύναται τις ν ' απάντηση μετ ' απολύτου 
βεβαιότητας, υποτίθεται ότι τά βιβλίον έγράφη 
είς τά μοναστήριον τής Βοημίκς Ποδλκρίτς. Έ ν 
πάση περιπτώσει μερικοί στίχοι τοϋ κειμένου 
τοΰ βιβλίου τούτου άποδεικνύουσιν δτι ό πρώ
τος κάτοχος αύτοΰ εύρίσκετο είς τό μοναστήριον 
έκεΐ η. Βραδύτερον έπιθυμοΰντες νά τό έξασφα-
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κτίσται είχον λάβει τά μυστριά είς τάς χείρας 
των καί ό ηγούμενος άνεγίνωσκε τάς τελευταίας 
τών ψυχορραγούντων εύχάς, δτε αίφνης άπό 
τοΰ ύψους τοϋ κωδωνοστασίουτής μονής ήκούσθη 
ήχων ό μέγας κώδων κατά τρόπον διαβολικόν. 

"Εντρομοι οί κτίσται άφήκαν τά μυστριά των 
νά πεσωσιν έκτώνχειρών των καίαί εύχαί διεκό
πησαν εις τά χείλη τοΰήγουμένου,ένώδέπαρέμε-
νον σιωπηλοί καί έννεοί, ό κατάδικος άναθαρρή-
σας, άνέκραξεν,άτενίζωνπράς τά κδδωνοστάσιον. 

— "Αν είσαι ό σύντροφος μου, πήδησε αμέ
σως διά νά μ' ελευθέρωσης ! * 

Ό διάβολος φέρων μορφήν καλογήρου έπή-
δησεν άπό τοΰ τεραστίου ύψους τοΰ κωδωνο · 
στασίου κκί έλυσε τά δεσμά τοΰ καταδίκου. 

Οί μοναχοί ίδόντες τό θκΰμα ένόμισαν Οτι ό 
πηδήσας ήτο κάποιος άγιος — φαίνεται ότι κατά 
τήν έποχήν των δέν υπήρχε μεγάλη διαφορά με
ταξύ άγίωνκαί διαβόλων, — καί έπεσαν πρηνεΐς. 

— Άθλιο ι αμαρτωλοί ! τοΤς είπεν ό διάβο-
βολος. Σηκωθήτε αμέσως καί τρέξατε νά μοΰ 
φέοητ* καθείς όσους όνους συνάντηση είς τόν 
δρόμον του. Οί μοναχοί, συμπεριλαμβανομένου 
καί τοΰ άγιου ηγουμένου, ήγέρθησζν, έγκκτέ-
λειψκν τό μοναστήριον, καί έτράπησκν είς άνα-
ζήτησιν^όνων ! 

Επειδή, δμως οί όνοι ήσαν σπάνιοι είς τήν 
Βοημίαν, εδέησε νά πκρέλθωσι πολλά έτη. "Ο
ταν, τέλος, συνεκεντρώθησαν 160 Ονοι έτελεσθη 
τρομερά ειδωλολατρική εκατόμβη καί οί μοναχοί, 
τη υποδείξει πάντοτε τοΰδιαβόλου,κατειργάσθη-
σαν τά δέρματα καί συναπετέλεσαν τά βιβλίον. 

Τότε ό διάβολος, δ·.ά νά τυραννήσηκκί αυτόν 
έτι τόν προστατευόμενόν του, τόν έκλεισεν είς 
Πύργον ύψ/ιλόν καί τόν κατεδίκασε 

να υ.η απο-
θάνη πριν συμπλήρωση τά βιβλίον. 

Τά έτη διεδέχοντο άλληλα καί τό βιβλίον 
δέν έτελείωνεν. Ό διάβολος συνήθιζε νά κλέ-
πνη άπό καιροΰ είς καιρόν έν φύλλον διά ν ' ά-
ναγκάζη τόν καλόγηρον νά τό άντιγράψη, καί 
δύο αιώνες παρήλθον τοιουτοτρόπως, κατά τήν 
διάρκειαν τών οποίων ό κατάδικος παρεκαλει 
μετά δακρύων τόν διάβολον νά τόν άφίση ν ' α
ναπαυθώ είς τόν τάφον. 

Έ π ί τέλους ό δαίμων έκάμφθη καί 9· μονα» 
χός απέθανε μόλις έγραψε τήν τελευταίαν λέξιν. 

Ά π ό τ ή : εποχής εκείνης οί χριστίανοί απέ
βλεπαν μετά δέους πρός τά ίατανικόν βιβλίον, 
τό όποιον εξακολουθεί μέχρι σήμερον νά χάνη 
κάποτε έν φύλλον. 

Αυτή είνε ή «Βίβλος τοϋ Διαβόλου» ή όποια 
αποτελείτο καύχημα τής Βασιλικής Βιβλιοθή
κης τής Στοκχόλμης. 

λίσωσι κατά τής επιδρομής τών ληστών οί ό- σιν είς τό μαρτύριον τοΰ 
ποίοι κατά τούς σκοτεινούς εκείνους χρόνου: 
ηών αρπαγών καί τών επιδρομών τίποτε δέν έ-
σέβοντο, οί μοναχοί τοΰ Ποδλάριτς τό παρέδω-
καν είς τούς μοναχούς, οί όποιοι είχον ώς προ-
νόμιον τήν έκμετάλλευσιν τών πηγών τοϋ Σέ-
δλιτς. Οί μοναχοί, έν τούτοις, τοϋ Σέδλιτς 
φαίνεται δτι δέν είχον μεγάλην έκτίμησιν είς 
τά χειρόγραφα καί διά τοϋτο προετίμησαν νά 
τό πωλήσωσιν ά<τί αδρότατης τιμής είς τούς 
καπουκίνους τοϋ Μπραουνάου. 

Κατά τούς χρόνους εκείνους μέγας έγίνετο 
λόγος περί τοΰ βιβλίου καί ό αυτοκράτωρ Ρο
δόλφος ό 18ος, ό προστάτης τοΰ διασήμου α
στρονόμου Καπλέρον, γνωστός διά τήν πρός τά 
γράμματα άγάπην του, ηθέλησε νά τό ίδη. Διέ
ταζε, λοιπόν, καί ή βίβλος τοϋ Διαβόλου έκο-
μίσθη είς τήν Πράγαν, όπου πκρέμεινεν είς τήν 
Αύτοκρατορικήν Βιβλιοθήκην μέχρι τοΰ 1648. 

Τότε ή Σουηδία ήτο μέγα στρατιωτικόν 
κράτος. Καί εις στρατηγός Σουηδός, ό Καίνιγ-
γσμαρκ, πολιορκών τήν Πάργκν, έγένετο κύριος 
τοΰ βιβλίου, τό όποιον άπέστειλεν ύπό κου-
στωδίαν εις τήν Σουηδίαν, ώς δώρον σπανιώ-
τατον είς τήν βασίλισσαν Χριστίναν, ή όποια 
τό έτοποθέτησεν εις τήν βασιλιλικήν βιβλιοθή
κην , Οπου ευρίσκεται μέχρι σήμερον. 

Ά λ λ ά διατί τά χειρόγραφον γιγάντιον τοϋτο 
βιβλίον καλείται «Βίβλος τοΰ Διαβόλου ;» 

Είς τήν Πράγαν κυκλοφορεί ακόμη κκί σή
μερον μία διάδοσις, κατά τήν οποίαν είς μονα
χός, καταδικασθείς είς θάνατον δι' άποτρόπαιον 
έγκλημα, επρόκειτο νά κτισθη ζών έντάς τοί
χου. Καί δμως επέτυχε τήν χάριν, παρουσια-
σας αιφνιδίως τό τεράστιον τοΰτο βιβλίον, τό 
όποιον συνέταςε καί άντέγραψεν εντός μιας και 
μόνης νυκτός. Ά λ λ ά , βεβαίως, τοϋτο υπερέ
βαινε τάς άνθρωπίνας δυνάμεις. Διά τοϋτο έ-
πιστεύθη Οτι ό μοναχός είχε συνεργόν καί ότι 
ό συνεργός ούτος ήτο ό Διάβολος. 

Έκτος τοΰ θρύλλου τούτου, ευρίσκεται εις 
μίαν τών σελίδων τής βίβλου καί ή είκών τοΰ 
δαίμονος έν είδει υπογραφής του, ή τουλάχι
στον διά νά παραστήση ύπό ποίαν μορφήν ενε
φανίσθη ό διάβολος είς τόν μαναχόν. 

Ά λ λ ' υπάρχει καί άλλος θρύλλος, πολυπλο-
κώτερος, έξηγών τήν «ατανικήν ονομασίαν τοϋ 
βιβλίου. Κατά τοΰτο* ό Διάβολος παρουσιασθείς 
είς τό κελλίον τοΰ έπικαλεσθέντος αυτόν κατα
δίκου, ό όποιος επρόκειτο τήν έπιοϋσαν νά κτ ι -
σθγί ζών, τόν συνεβούλευσε νά μή φοβήται κκί 
νά δεχθη μετά θάρρους νά κτισθη, υποσχεθείς 
είς αυτόν δτι τήντελευταίαν στιγμήν θά έσώζετο. 

Πράγματι, τά πρω< τής έπιούσης δλοι οί ά
γιοι καλόγηροι ήτοιμάσθησαν διά νά παραστώ-
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Ν Δ Μ Η Τ Ο Ν Ρ Ε Ζ Ι Α Ε Υ Σ Η 
— Μιάλη ! Μιάλη !... 
Μία φωνή* λεπτή καί κρυστάλλινη, μέ 

τρεις διαφόρους τόνους διά τάς τρεις συλλαβάς 
τοΰ ονόματος άνηρπάζετο άπό τόν έλαφρόν τή ί 
θαλάσσης άνεμον. Κ" α ι ή φωνή έφευγε μέ τόσην 
άγάπην, μέ τόσην χαράν, μέ τόσην λαχτάοαν, 
ώστε εις τό σύσσωμον ανατρίχιασμα τής κόρης 
ή οποία έκραζεν, Οά ήμποροΰσε κανείς νά ανα
γνώριση τό άβρότατον τριφΰλλι τό όποιον τρεμο-
σείεται άπό τήν πηγήν τοΰ κελαρίζοντος ρυα-
κίου. Θά τόν έπανεβλεπε τόν άρραβωνιστικόν 
της ή Σπετσιωτοποΰλα. θ ά τόν έβλεπε νά έρ
χεται και πάλιν γελαστός Οπως άλλοτε, άνοι-
κτόκαρδος, καλός, αενα κομμάτι μάλαμμα», 
όπως όλοι τόν ώνόμαζον είς τάς Σπέτσας. Αέν 
τήν ενδιέφερε πολύ αν Οά έγίνετο αύτην τήν 
πκσχαλιάν ό γάμος. Μήπως τήν επήραν τά 
χρόνια ; Ήμποροΰσε νά καρτερήση πολύν και
ρόν ακόμη, ίσον καιρόν ή'Οελεν ό Μιχάλης· 
'Αλλά νά λείπη τόσον καιρόν μακράν της ; Νά 
έ'χΐ) νά τόν ίδή τρία ολόκληρα έτη ; Ήτο πολύ, 
καί δι ' αυτό, όταν έφάνη τό λευκότατον άτμό-
πλοιον τοΰ 'Αργολικοΰ νά έρχεται πρός τάς 
Σπέτσας,αυτή πρώτη έδωκε τό σύνθημα εις τούς 
βαρκάρηδες,καί σύρουσα άπό τής χειρός τήν γη-
αιάν μητέρα της, έπήδησεν ελαφρά όσον ό πό-
(}ος της είς τήν μεγάλην βάρκα. Τελευταία 
θά έφθανεν ή βάρκα αυτή, διότι είχε γ η -
ράσει είς τά κουπιά ό βαρκάρης. Καί όμως 
πρώτη έφθασε, θαρρείς πώς ό βαρκάρης έβλεπε 
τά μάτια της καί μέ τήν δύναμίν των άφηνε 
πίσω νέα παλλ.ηκάρια. 

— Τόν βλέπει ; μάνα ; 
'— Ποΰ είνε τον ; 
•— Δέ τόνε εΐδα ακόμα 1 
Καί μέ παράπονον βκθύ επανέλαβε. 
— Δέν τόνε είδα ! ... 
— Κάτσε παιδί μου. Μη σηκώνεσαι καί γέρ

νει ή βάρκα... Τό καράβι εϊνε αλάργα ακόμα, 
καί οί άνθρωποι δέν ξεχωρίζουν. 

— Μά ό Μιάλη; ξεχωρίζει μάνα.. . . 
Καί άκουμβώσα μέ τήν μίαν χείρα ε ί ; τόν μη-

τρικόν ώμον ή κόρη προσεπάθει νά διακρίνη μέσα 
ε ί ; τόν κόσμον αυτόν τόν ίδικόν της κόσμον. 

Τό άτμόπλοιον ήρεμα προεχώρει κλΐνον πρός 
τήν άριστεράν πλευράν άπό τό αίσθητόν βάρος 
τών επιβατών οί όποιοι συγκεντρωμένοι παρετή-
ρουν τάς Σπέτσας. 

Μέ τό νησιωτικόν της βλέμμα ή κόρη έκύτ-
ταζε τόν κόσμον αυτόν τόν εύτυχισμένον άφοΰ 
είχε κοντά του τόν Μιχάλην καί πότε τόν έμα-
κάριζε, πότε τόν άνεθεμάτιζε, ποΰ δέν ήθελε 
νά πκραμερίση. Καί έκύτταζε μέ τόσην λαχτά-
ραν ή Σπετσιωτοποΰλα τό καράβι τής άγαπη ; 
της ώστε διά μίαν στιγμήν έπίστευσε πραγμα
τικώς, Οτι τό διάστημα ποΰ τήν έχώριζε τήν ώ 
ραν αυτήν άπό τόν άρραβωνιαστικόν της, απαλά 
τό έγεφύρωσεν ή Ιστορία τής αγάπης αυτής, 
καί επάνω είς τήν τέτοιαν γέφυραν επήγε νά 
περάση... 

— Σοφοΰλα!... τήν έκράτησεν ή μητέρα 
της. Μά μ* αύταϊς τής τρέλλαις σου θά πέσης 
στό νερό.... 

Τήν έβλεπεν ή Σοφοΰλα τήν γέφυραν αυτήν. 
"Εβλεπε πώς, δταν ήτο μικρός ακόμη, δ Μι
χάλης είργάζετο κοντά είς τόν πατέρα της. 
"Εβλεπε πώς ό πατέρας της απέθανε κατε
στραμμένος καί πώς τήν χήρα μάνα καί αυτήν 
τήν όρφανήν έπήρεν ωσάν ιδικούς του ανθρώπους 
ό Μιχάλης. Νά ή ήμερα ποΰ τήν ήρραβωνίσθη, 
νά καί ή άλ.λη εκείνη ποΰ έφ,ιγεν είς τήν ξενη-
τε ιάν^νά έπειτα τό πρώτον γράμμα του άπό 
τήν Φλωρίδα ποΰ εΐργάζοντο μέ τά σκάφαν
δρα. Καί διάβασε-διάβασε τά γράμματα του τά 
έμαθεν δλα ά π ' έξω ή Σοφοΰλα. Ξαναγυρίζει 
μίαν άλλην ήμέραν δ Μιχάλης. Φέρει χρήματα 
καί πλούσια στολίδια. Εινε μεγάλη τώρα καί 
αυτή, καί μόλις τόν άντίκρυσεν έχαμηλωσε τ ά 
•μάτια, καί πλέον κόκκινη άπό τό κεράσι έγ ι -
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ερχόμενη έρχεται καί φεύγει. Τρεις έπέρασαν, 
καί δ Μιχάλης ολο χρήματα έστελλε. Καί ή μι
κρούλα είς κάθε της σταυροκόπημα παρεκάλει. 

— "Ας τόν ιδώ καί άν εινε ακόμη για νά φύγη 
πάλιν Παναγιά μου. "Α·, τόν ιδώ μοναχά ! 

Μίαν άλλην ήμέραν — πόσον χαρωπή ήτο ή 
ήμερα αυτή ή ευλογημένη— έλαβε γράμμμα 
του. "Ερχεται ό Μιχάλης. "Ερχεται νά τήνστε-
φανωθή". Τό Μεγάλο Σάββατον θά εϊνε είς τάς 
Σπέτσας. θ ά κάμουν 'Ανάστασιν μαζή, μαζή 
τό Πάσχα, καί έπειτα θά στεφανωθοΰν. 

— "Ας έλθη Παναγία μου I 
Έρχεται δ Μιχάλης ιαί ή γέφυρα κοντεύει 

νά ΤΕΛΕΊΩΣΗ. Νά τό καράβι ποΰ τόν φέρνει, έ
φθασε... 

— Βαρκάρη, σίμωσε, μή τό φοβάσαι. Ρίξε 
τόν γάντζο. 

Τόν έρριξε γελαστός ό βαρκάρης καί ή βάρκα, 
παρασυρθεΐσα άποτόμως άπό τήν φοράν τοΰ ά-
μοπλοίου, ΩΣΆΝ τά λευκότατα πτερά τοΰ κύ
κνου έπέταξε γύρω της ΑΦΡΙΣΜΈΝΑ τά νερά. 

Ή γέφυρα τής αγάπης «τελείωσε καί τής 
Σοφούλας τό νησιωτικόν βλέμμα τόν έξεχώρισεν 
είς τόν στιβαγμένον κόσμον. Καί χωρίς νά κα-
ταλάβη πώς, χωρί; νά συλλ.ογίζεται τίποτε, 

της, καί κατακκόκινη, σκυμμένη έξω άπό τόν 
γεΐσον, κυττάζει παντοΰ νά ευρη. τήν μητέρα 
της. 

— "Ετσι τής πλάτες μοΰ γυρίζεις ; είπε 

μία φωνή. 
Καί δύο χέρια ήρπασαν τά χέρια της. 
Έγύρισεν ή Σοφοΰλα. "Ετρεμε. Δέν είπε τ ί -

οτε άπό τά δσα ήθελε νά ε ίπή, καί δ Μιχά
λης έσκυψε, τήν έφίλησεν είς τό μέτωπον, καί 
πάλιν τήν έξαναφίλησε. 

— Είνε καλά ή μάνα ; 
— Καλά Μιάλη. 
— "Ολοι καλά, δικοί σου καί δικοί μου ; 
— "Ολοι καλά.-
— Καί σύ τ ί κάνεις ; 
— Βλέπεις !...Σένα καρτερώ,.. 
— Μά νά ποΰ ήρθα. 

— Καιρός σου ηταν !...Τρία χρόνια σ' έπε-

ρ ίμεν . . . 
— Κύτταχτην πώς μεγάλωσε. Κύττα γ υ 

ναίκα 
— Κύττα κ ι ' έδώ ! είπε γελαστή ή Σο

φοΰλα ένω άνεσηκωσε τήν μπόλλιαν της. 
— "Ασπρα μαλλιά ! άνέκραξεν έκπληκτος 

ΤΊΛΛΪΛΥΗ . .υ; . . ^ "/̂ »<9 >« - ·«.... ̂  -Ι- . — 
όρθια, σείουσα τό μανδηλάκι της καί αφήνουσα δ Μιχάλης δταν είδε δύο-τρεΐς αργυράς τρίχας 
τήν κίτρινην μπόλλιαν ν ' ανεμίζεται πίσω άπό μέσα ε ί ; τ ά κατάμαυρα, τ ά κοράκινα μαλλιά, 
τά μαλλιά, έκραζε μέ τρεις διαφόρους τόνους διά •— Έγέρασα "....Βλέπεις πώς έγέρασα ; 
τάς τρεις συλλαβάς τοΰ ονόματος. θωπευτ ικώ; , ό Μιχάλη; τήν περιεπτύ-

— Μιάλη ! Μιάλη !... / θ η , καί έβύθισε τά βλέμματα είς τά ιδικά 
<Χ@®Χ> της βλέμματα. Πολλήν ώραν παρετήρουν 

Ποία γλυκά λόγια νά τοΰ ε ίπή. καί πώς ν ' αλλήλους, καί θά ένόμιζε κανείς πώς έγέ* 
άρχίση. Ή γλωσσά της μπερδεύεται είς τό νετο λεπτομερής έξέτασις τών χαρακτηριστικών 
στόμα, δπως είς τήν σκάλα έμπερδεύθηκαν τά καί άνεζήτουν νά πεισθοΰν δτι τίποτε δέν μετε-
πόδιά της. Ωσάν τό χέλι όμως γλυστρα μεσα βλήθη άπό τάς ζωντανάς εικόνας τάς οποίας 
άπό τόν κόσμον ποΰ ανεβοκατεβαίνει, καί ούτε είχον διατηρήσει είς τά βάθη τής ψυχής των. 
ποΰ άφησε τήν μάνα της συλλογίζεται, ούτε Καί πίσω άπό τά αναλλοίωτα χαρακτηριστικά 
πώς μονάχη της τρέχει. Τρέχει πάντοτε, έζωγραφίζετο ή άδολος αγάπη ή όποια ένέ-
Σκύβει κάτω άπό κάποιον μπαοΰλον ποΰ περνά, πνεε τάς δύο αύτάς υπάρξεις, αγάπη όγκου-
πηδα μίαν κόφαν πατεΐ Ινα κόκκορα καί αντί μένη καί πυργουμένη άπό τό μάκρος τοϋ και-
τό γυαλισμένον στήριγμα τής σκάλας νά πιάση ροΰ καί άπό τής αποστάσεως τό μάκρος. 
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νεν, δταν ησθάνθη είς τά μαλλιά της και είς τό διά ν ' άνέλθη, σφίγγει τόν βραχίονα ενός π α π π ά 
μέτωπον τό πρώτον φίλημα τοΰ γυρισμοΰ. θ ά λακτίζει τόν λοστρόμον, καί ανεβαίνει είς τήν 
ξαναφύγη δ Μιχάλης, θ ά ύπάγη πάλιν μα- γέφυραν. 'Ανέβη Ομως. 

κρυά. Τώρα τά γράμματα είνε πλέον θερμά, — \*.3ραΐα χάλια θά έχω ποΰ θά μέ ίδή έ'-

καί τελειώνουν πάντοτε μέ τήν κρυφήν χαράν τσι συλλογίζεται. 
ποΰ έχει διά τήν έρχομένην Πασχαλιάν. Ή Καί κοντοστέκει. Διορθώνει τήν μπόλλιαν 
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ΪΙόσνιν χαράν, καί πόσην εύχαρίστησιν έση- φκλήν, ένώ έτεινε τήν χείρα διά νά δείξη εί; 
μείωσε κατόπιν τό χαμόγελόν τ η ; δταν έσφιγ- αυτήν τά τοπεΐα. 

ξεν κρυφά τάς χείρας, μέ τάς οποίας άλληλο- Ή γραία Σπετσιώτισσα, ΐστατο άκόμ/) λυ-
κρατοϋντο, καί Οταν αυτός τήν έσυρε μαζή του πημένη,καί παρετήρει τόν Μιχάλην έξακολου-
δύο τρία βήματα. θοΓντα πάντοτε νά όμιλη. θ ά έμενε δέ πολλήν 

— Δέν θά κατεβοΰυεν ; ήρώτησεν άνυπομό- ώραν μετέωρος ή γραία, άν τό εύγλωττον βλέμ-
νως ή Σπετσιωτοποϋλα. μα τής Σοφούλας δέν τής ώμίλει . . . 

— Τώρα δά, μή βιάζεσαι. Καί προεχώρησεν. ΤΗτο ασταθές τό γεροντι-
— θ ά φύγη τό βαπόρι... κόντης,τό συρμένον βάδισμα.'Αδιάφορον. Τό πρό-
— Έ λ α νά δείξω τό καμάρι μου νά ζηλέ- σωπον ήτο γελαστόν, και μέσα άπό τό λευκό-

ψουν ή άσχημες, νά σκάσουν οί κακοί. τατον φακιόλι, συμπαθέστατη έπρόβαλεν ή εύ-
Καί τήν έσυρεν ακόμη πρός μίαν κυρίαν ή ό- γενική τής μητρός μορφή, 

ποία, όρθία παρά τό κιγκλίδωμα τής γέφυρας, — Καλώς ώρισες γυιόκα ! Καλώς το παιδί 
παρετήρει μέ τά δίοπτρα της τάς Σπέτσας. μου ; 

Καί επήρε τήν /εϊρά του. Ό Μιχάλης διέ-
Τήν στιγμήν έκείνην έφθανε <αΙ ή μητέρα κ ο ψ ε τ ή ν συνομιλίαν, καί ευχαριστημένος ή-

τής Σοφούλας. σπάσθη τήν γραΐαν. 
— Ποϋ ήσουν παιδί μου ! σ ' έχασα ! _ Ποϋ είναι τά πράγυ,ατά σου ; 
— Εσένα θά έκαρτεροϋσα μάνα ; άπεκρίθη _ Είπα νά τά πάρουν μέσα, μή νοιάζεσαι, 

μέ χαμόγελον ή Σπετσιωτοποϋλα. Τόν είδες ; _ Πότε θά βγοϋμεν έξω1 πολλοί σέ καρτε-
Τόν χαιρέτισες ; Τούπες τό καλώς ώρισε ; ρ 0 υ ν 

— Άφησε τώρα ποϋ κουβεντιάζει ό άνθρω- — Μά νά σοϋ ε ιπώ, μάνα.. . 
πος... Γιά σένα θά μιλοϋν. Κύτταξε πώς σέ Καί αφηρημένος έστάθη. Τό βλέμμα του άνή-

ωρει αυτη η κυρία... συχον, απέφυγε το εταστικον βλέμμα τής 
— Ποιος ξέρει τί θά τής λέει, άπεκρίθη ή γραίας, καί μετά ολίγων στιγμών σκέψιν, ν.άτι 

Σοφοϋλα χαμηλώνουσα τά βλέμματα της, ένώ ε ί π ε ε { ς τ ή ν ξένην κυρίαν, καί προεχώρησε 
ταυτοχρόνως έκάθητο παράμερα. π ρ ο , τ ή ν Σοφοΰλαν. Έκάθησε κοντά της. έ-

— Τί νά τής λέει ! Παραμύθια ; θ ά τής ) , Κ β ε τ . ^ ν χ^ρά της μέ θωπευτικήν κίνησιν 
λέει πώς είσαι ή άρραβωνιαστική του, πώς έ- / χ \ τ·^ς ε ί π ε . 
χει καιρόν νά σέ ίδη, πώς σ' αγαπάει πάντα, _ "Ελα καί σύ νά τήν παρακάλεσης ν ίμε ί νη 
πώς τώρα έρχεται νά σέ στεφανωθη.... Τί άλλα μαζή μα;. 

νά τ ή ; λέει . . . — Ποίαν ! ήρώτησεν έκπληκτο; ή Σοφοϋλα 
— Μά δέν σώνουνται ; Τόσην ώραν κουβεν- — Αυτήν τήν κυρίαν ποϋ είνε μαζή μου. 

τιάζουν... — Μαζή σου : 

Ή γραία έμεινεν αμφιταλαντευόμενη έπί —Ναί έταξειδεύσαμεν άπό τήν Νέαν Ύόρ-
τινα δευτερόλεπτα, καί πότε τήν κόρην της κην καί τήν είχα πείσει νά έλθη εις τάς Σπέ-
παρετήρει, πότε δέ έρριπτε λαθραία βλέμματα τσας νά κάμωμε πασχαλιά κκί νά είνε εις τους 
πρός τόν Μιχάλην. γάμους μου. 

Τί νά έλεγαν τόσην ώραν. Κι' εκείνος νά μή —Αί! λοιπόν ; είπεν έγειρομένη ή Σπετσιω-
γυρίζη διόλου. Δέν τήν είχεν ιδεί ακόμη, δέν τοποϋλα. 

τήν έχαιρέτισε. -~Λοιπόν, τώρα μου λέγει πώς δέν τής αρέσει 
— Νά, τώρα ποϋ γυρίζει, έσπευσε νά ε?πη ό τόπος, καί δτι προτίμα νά ύπάγη εις τό 

Σοφοϋλα, παρατηροϋσα τόν Μιχάλην. Ναύπλιον νά έπισκεφθη* τάς αρχαιότητας, 
Όντως ό άρραβωνιστικός της, δσ'τιςέφαίνετο — Μ ά τ ι νά τής ειπώ έγώ, παρετήρησε στε-

άπορροφημένος έξ ολοκλήρου άπό τήν συνομι- νοχωρημένη ή νεανις. Μήπως ξεΰρω τήν γ λ ώ * -
λίαν του μέ τήν ξένην κυρίαν, έστρεφε τήν κε- σάν της. 
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— Δέν πειράζει, τής τά λέγω έγώ. Έ λ α θ ά έπήγαίνε μέ τήν ξένην ; Τί είνε αυτά ! 
μονάχα νά φανης. Πώς ήιο δυνατόν αυτό τό πράγμα. 

Καί τήν έσυρεν. Αφέθη εκείνη νά σύρεται — Έτσ ι πρέπει νά γίνη ! έπανελάμβανεν ό 
καί όταν έφθασεν ενώπιον τής ξένης, ήτις έγερ- Μιχάλης ώσεί μονολόγων. Έ χ ω ύποχρέωσιν... 
θεϊσα έπεδείκνυεν όλην τήν χάριν τοϋ ωραίου Πρέπει νά τήν συνοδεύσω, 
αναστήματος καί τήν αβρότητα τών θυγατέρων Καί μέ περισσοτέραν άπόφασιν προσέθηκε. 
τοΰ Νέου Κόσμου, ήσθάνθη κάποιον ρίγος νά 
διατρέχη τό σώμα της, καί τό βλέμμα της νά 
προσκολλάται άσυνειδήτως έπί τής εκφραστικής 
εκείνης μορφής. 

— Μίλησε της, είπεν ό Μιχάλης κινών τόν 

βραχίονα της. 

Καί ταυτοχρόνως ώμίλησε πρός τήν Αμερι
κανίδα δεικνύων τήν μνηστήν του. 

Εκείνη έτεινε τήν χείρα, έλαβε τήν δειλήν 
τής Σοφούλας χεϊρα, τήν έσφιγξε και έχαμογέ-
λασε φευγαλέον μειδίαμα. 

— Γιατί δέν μένετε μαζή μας, είπεν ή Σο
φοϋλα μέ περισσότερον θάρρος. 

"Εσπευσε νά διερμήνευση τούς λόγους ό Μι
χάλης, ά λ λ ' άπό τήν έκφρασιν τής μορφής του 
ή Σοφοϋλα έννόησεν, δτι ή άπάντησις τής ξέ
νης άπεδείκνυε περιττήν ή ανεπαρκή τήν ίδικήν 
της μεσολάβησιν. 

Καί ένω οί δύο των έξηκολούθουν νά όμιλοΰν 
ή Σοφοϋλα μικρόν κατά μικρόν απεσύρθη, καί 
έπανεκάθισε δειλή καί λυπημένη πλησίον τής 
μητρός της, ολίγον παρέκει. 

"Ηδη τό άτμόπλοιον έσφύριζε. 
Καί άλλοι έπιβάται επείγοντα νά φθάσουν 

είς τό Λεωνίδιον, εις τό Άστρος καί τό Ναύ
πλιον νά εορτάσουν τό Πάσχα των. 

Ή γραία καί ή κόρη σιωπηλαί άνέμενον. 
Δέν έλεγαν τίποτε μεταξύ των, διότι ή μία δέν 
ήθελε νά λυπήση τήν άλλην μέ τ ' ανήσυχα συν
αισθήματα, τ ά όποια έτάρασσον άμφοτέρας. 

Ά λ λ ά τό δεύτερον σφύριγμα γοργότερον τοϋ 

συνήθους έπηκολούθησε. 
— Μιάλη ; Δέν θά κατέβης ; 
Είπεν ή Σοφοϋλα καί προεχώρησεν. 
Στενοχωρημένος ό Μιχάλης εστράφη. 
— Τί νά κάμω ! Πρέπει νά τήν συνοδεύσω 

£ως τό Ναύπλιον. Κανείς εδώ δέν ξεύρει α γ 
γλικά. 

Αί δύο γυναίκες παρετήρησαν άλλήλκς. 
Δέν θά ήρχετο μαζή των 1 

Πηγαίνετε λοιπόν, καί αύριον πρω'ί-πραΛ 

έγώ θά γυρίσω... 

—• Μά αλήθεια τό λές Μιχάλη ; έτόλμησε 

νά έρωτήση ή γραία. 
Καίμέ έλαφράν κίνησιν τής κεφαλής έδειξε 

τήν Σαφοΰλαν. , 
Αντελήφθη ό Μιχάλης τό δυσχερές τοϋ 

πράγματος. 
— Σοφοϋλα μου, είπε Οωπευτικώς. μή μοΰ 

κακοκαρδίζεσαι. Έ λ α νά τήν χαιρετίσης, καί 
αύριον πρωΐ πρωί - νά μέ περιμένης. 

Καί ένώ τήν έσυρεν έλαφρά-έλαφρά πρός τήν 
ξένην, έψιθύρισεν είς τό αυτί της κύπτων. 

— Μή μέ κάνης ρεζίλι μέ τήν ζήλεια. . . 
Είνε ξένη είς τόν τόπον μας καί δέν πρέπει νά 
τήν αφήσω μόνη. Έκατάλαβες ; 

Πώς έχαιρέτισε τήν ξένην ή Σοφοϋλα δέν έ-
νόησε. Μέ σκυμμένην κεφαλήν έπλησίασεν, έ
τεινε τήν χεϊρά της, και έπειτα σκυμμένη πάν
τοτε έσπευσε πρός τήν κλίμακα τής γέφυρας. 
Ούτε ήσθάνθη κάν. δτι άπό τής ωμοπλάτης τήν 
έκράτει ό Μιχάλης. Ούτε ένόησε πώς κα
τήλθε καί πώς ευρέθη εις τήν βάρκαν. Τό μό
νον ποϋ ήκουσε ήτο. 

— Αύριον νά μέ περιμένης πρωΐ-πρωΐ. 
Έσήκωσε τήν κεφαλήν καί έκοκκίνησεν έως 

τ ' αυτιά. 
Ε π ά ν ω είς τήν γέφυραν ό Μιχάλης £σειε τό 

μανδήλί του ένώ τής ώμίλει. Καί κοντά του, 
μά πολύ κοντά του αυτή ή αδιάντροπη, αυτή ή 
ξελογιάστρα ή ξένη, έσειε κ ι ' εκείνη τό ίδικόν 
της μανδήλι.. . 

Άργά·άργά έξεκίνησεν ή βάρΛα, ωσάν νά 
είχε καντάρια τήν σαβούραν. Καί Οταν είς τ ά 
κύματα τής έ'λικος έταλαντεύθη, δταν τά νερά 
έβρεξαν τήν ποδιάν της,ή Σοφούλα δέν έκρατήθη 
πλέον, καί ίσκυψεν ακόμη περισσότερον τήν κε
φαλήν, νά κρύψη τά δύο χονδρά της δάκρυα. 

Είς τήν άποβάθραν κάποιος τήν ήρώτησεν. 
—· Δέν ήρθεν ό Μιχάλης ; 

— 1656 -



ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ « Α Θ Η Ν Α Ι » 

- 2 6 5 6 -

«ΜΗΝΙΛΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΙΙΜΑ» 

πέρασε τήν νύκτα ! "Ολας τάς λησμονεί. 

Τό φίλημα εϊνε πολύ γλυκόν !...Μή τάχα 
είνε ψεΰμα ; Μά εϊνε καί τόσον θερμόν Ι.,.Πώς 
άραγε μπορεί νά εϊνε ψεΰμα. 

— Σοφοΰλα μου !... 

"Οχι I Δέν εϊνε ψεΰμα. Κάποια χέρια, δυ

νατά, τήν ανασηκώνουν, καί λαχταριστά τήν 

σφίγγουν τώρα. 

Καί ή Σπετσιωτοποΰλα ήνοιξε τά ο άτια 
τη; . "Ολη ή νύκτα έφυγε, καί είδε τόν κόσμον 
Ολον... 

— Μιάλη !.., Μιάλη !... 
Κκί ή φωνή, λεπτή καί κρυστάλλινη, μέ 

τρεις διαφόρους τόνους διά τάς τρεις συλλαβάς 
τοΰ ονόματος, άνηρπάζετο άπό τό γλυκύ τοΰ 
Μιχάλη φίλημα. Καί ή φωνή αυτη έφευγε μέ 
τόσην άγάπην, μέ τόσην λαχτάραν, ώστε είς τό 
σύσσωμον ανατρίχιασμα τ ή : κόρης ήδποία έκραζε, 
θά ήμποροΰσε κανείς ν ' αναγνώριση τό άβρό-
τατον τριφΰλλι τό όποιον τρεμοσείεται άπό την 
πηγήν τοΰ κελαρίζοντο; ρυακίου. 

Γ. Δ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ 
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Τής λέγουν. Εϊνε ή μάνα της ποΰ φωνάζει. 

— Σοφοΰλα !... 

Καί αισθάνεται νά τήν έναγκαλίζωνται, νά 

τήν σφίγγουν. 
— Σοφοΰλα !... 
Μία πνοή δροσίζει τόν λάρυγγα της. Α γ ω 

νίζεται ν ' άνοιξη τά μάτια της. Τό φώς τά 
κλείνει. 

— Σοφοΰλα !... 

θ ε έ μου ! Δέν εϊνε τής μάνας της ή φωνη. 

Μά δέν είνε καί ξένη ή φωνή αύτη. 

Μήν εϊνε ψεΰμα !... 

Καί χωρίς νά κλάψη, μουρμουρίζει μέ παρά-

πονον... 

1 —Χγ- '· π-!··· 
Τά χέρια της ελευθερώνονται άπό τήν κο-

καλένιαν άκαμψίαν. Τά δάκτυλα της άλλα χέ
ρια σφίγγουν. Δέν ανοίγει τά μάτια. Φοβείται 
τό φώς, καί μέ τό φώς φοβείται τήν άληθειαν. 

Τώρα τά χείλη της σφραγίζονταιι Ά λ λ α 
χείλη τ ή ; κόβουν τήν πνοην. Ώ ! πόσην γλύκα 
έχει τέτοιον πνίξιμον...Πόσαις πίκραις δέν έ-

Τόν έχαιρέτησε μέ τό μανδήλι. Τής είπε νά 
τόν περιμένη αΰριον πρωί-πρωί. Μήπως καί 
χθες δέν τόν έπερίμενε ! τόν έπερίμενε διά νά 
τόν ίδή μέ τήν ξένην. 

Ό κόμπος έσφιγγε περισσότερον τόν λαιμόν 
της. Υπέφερε πολύ πώς θ' άντεϊχε ! ... 

Κι' έπειτα πώς νά τόν ξαναντικρύση ! Πώς 
νά τοΰ μιλήση ! ωσάν αυτή νά ήτο ή α
μαρτωλή, ωσάν αυτή νά έπταιεν, άντελαμβά-
νετο δτι άπό τήν στιγμήν έκείνην δέν Οά ήμπο
ροΰσε πλέον νά έχη τήν άγάπην ποΰ τοΰ είχε 
προτήτερα, δέν θά ήμποροΰσε νά εϊνε δικη του 
μέ δλην της τήν ψυχήν, μέ δλην της τήν καρ-
διάν. 

Τέτοιον πράγμα ποτέ δέν τό έπερίμενε ! Νά 
τήν περιφρόνηση, αυτήν ! Διατί ! τ ί τοΰ έκαμε ! 

Μά λοιπόν ήτο τόσον ψεύστης είς τά γράμ
ματα του, ήτο τόσον ψεύστης δταν τήν ένηγκα-
λίζετο επάνω εί τό βαπόρι. 

Ή κεφαλή της έγύριζε. Κάτι κρδφιον είχε 
μέσα της, κάτι τ : , ποΰ ένόμιζε πώς ή ψυχή 
της είχε φύγει. 

Δέν έσυλλογίζετο πλέον. Δέν ήμποροΰσε νά 
συλλογισθή. 

Ένόμιζεν Οτι ή μητέρα της τής ώμίλει, δτι 
τήν έτραβοΰσαν άπό το χέρι, δτι τής έκίνουν τήν 
κεφαλήν. 

Ν' άναπνεύση δέν ήμποΰσε. 

Ό λαιμός τ η : στεγνός, καί ξηραμένος δέν έ-
βοηθει πλέον τής έλειπεν ή πνοή ... Είς ολί
γον καί ή ζωή θά τής έλειπεν. . . Έννόει δτι 
φεύγει, φεύγει διά πάντα. . . 

Νά πεθάνη, δέν ητο τίποτε.. .Νά πεθάνη, 
δμως, χωρίς νά τόν ίδή, χωρίς νά τόν συγχώ
ρηση..."Αχ ! ήτο κρίμα !..."Ηθελε νά τοΰ δείξη 
πόσον τόν αγαπά, μέ πόσην εύχαρίστησιν απο
θνήσκει διά τό χατήρι του. "Ηθελε νά τοΰ 
άποδείξη δτι δσον καί άν τήν έπίκρανεν, αυτή 
δέν έπαυσε νά τόν αγαπά. . .Ψεύματα, άν διά 
μίαν στιγμήν τόν έσυχάθη. "Οχι. Τόν αγαπά ! 
Τόν αγαπά πολύ καί θέλει νά τό ξεύρη εκείνος. 

Μά τήν τραβοΰν I—Τί. τήν τραβοΰν ; 
—• Αφήστε με ! ψυθυρίζει. 
Τήν τραβοΰν ακόμη - τής όμιλοΰν... 
— Σοφοΰλα !...Σοφοΰλα μου 1 

Καί αυτή δέν είπε τίποτε. 
Μόνον ή γραΐα έβιάσθη νά χαμογελάση καί 

άπεκρίθη βιαστικά. 

— Πώς ! "Ερχεται αΰριον άπό τό Ναύ-
πλιον !... 

<*©©*> 

Τί νύκτα ! Θεέ μου ! Τί νύκτα έπέρασεν ή 
Σοφοΰλα. 

Ά π ό τήν στιγμήν ποΰ έπέστρεψεν, έκλείσθη 
είς τό δωμάτιόν της καί δέν ήνοιξε τά χείλη. 
Τί δέν τής έκαμεν ή μητέρα της, νά υπάγουν είς 
τήν Έκκλησίαν, ν ' ανάψουν έ'να κερί, νά περά
σουν τήν ώραν των. 

Είχε πολλήν ταραχήν ή γραία Σπετσιώτισσα. 
Ά λ λ ' ήσθάνετο δτι ήτο ανάγκη νά ένθαρρύνη 
τήν θυγατέρα της. Καί άποκρύπτουσα τ ' ΑΛΗ
θινά της αισθήματα, τούς φόβους καί τάς ανη
συχίας της, προσεπάθει νά τήν πείση, δτι ή 
λύπη της καί τά δάκρυα της εϊνε τρελλά κα
μώματα, δτι ή ζήλειά της ητο άπρεπης, δτι, 
δτι, 5,τι, ήμποροΰσε τέλος πάντων νά συμ
βουλεύσουν καί νά είποΰν τά άσπρα της μαλλιά. 
Τίποτε δέν ήκουεν ή Σοφοΰλα. Ά λ λ ά καί τ ί 
ποτε δέν έλεγε, καί μόνον κάπου-κάπου κα-
τελαμβάνετο άπό λυγμούς. 

Ή πικρία τήν έπνιγεν. Έσφίγγετο ό λαιμός 
της, καί έξέσπασεν είς τά κλάμματα. Τό μα
ξιλάρι της, ύγρόν, έδρόσιζε τό άναμμενον μέ· 
τωπόν της, δταν έπιπτεν επάνω του νά σφίξη 
τά χείλη της, αχνός νά μή τής φύγη. 

Κάποτε-κάποτε, είς τήν χαρμόσυνον κωδω-
νοκρουσίαν τής νυκτός έσυλλογίζετο πώς είς τ ' 
αληθινά έχει δίκαιον ή μητέρα της καί δτι 
αυτό ποΰ κάμνει είνε τρέλλαις. 

— Τί τρέλλαις, δμως ! τ ί τρέλλαις I "Ύ
στερα άπό τρία χρόνια κανείς άρραβωνια^τικος 
δέν έρχεται, δέν βλέπει μίαν στιγμήν τήν αγα
πημένη του διά νά φύγη μαζή μέ μίαν ξένην ... 

Ήλθαν , λέγει , μαζή άπό τήν Άμερίκήν. 
Πόσων ήμερων ταξεΐδι ! Καί όλον μ;:ζή, πάντα 
μαζή, καί τώρα, τώρα ακόμη, μπροστά εις τά 
μάτια της, πάλιν μαζή. Μαζή έφυγαν ... ταξει-
δεύουν ακόμη... Καί ποιος ξεύ(«ει, πόσον καιρόν 
ακόμη θά ταξ-ιδεύουν μαζή. 



Χ Ρ Ε Ο Κ Ο Π Ι Α Κ Α Λ Λ Ο Ν Η Σ 

Ό γνωστός ΓΑ)λος ψυχολόγος καϊ παρατη-
τηρητής κ. Μάζκελος Πρεβώ έδημοσίευσε νίον 
τόμον περισπούδαστου συγγράμματος ύπό τόν 
τίτλον, «Γυναικεία». Εις τδ σύγγραμμα δε τοΰτο 
περιέχεται κεφάλαιον υπό τόν τίελον ατό Κραχ 
τής καλλονής, ν 

Θέμα τοϋ κεφαλαίου τούτου εινε εκείνο τδ 
όποιον πολλοί μεν έακέφθηααν κατά τους τελευ
ταίους ιδίους χρόνους, άλλ' ουδείς εφαντάσθη 
προ τοΰ Πρεβώ νά αυυ,πυκνώση εις ϊγγραφον 
διατύπωσιν. Και δμως μόνον γραπτή έ"κθεσις 
τοιούτων ζητημάτων δύναται νά κίνηση τήν προ· 
αοχήν τοϋ χϋινοϋ. Τά επεα, κατά τον "Ομηρον, 
βίνε πτερόεντα και δ,τι λέγεται μεταξύ δύο μει
διαμάτων, υπό τό μελιχρδν φώς ωραίας άίθού' 
σης, άπόλλυται άνευ αποτελέσματος, ένφ τά 
γραπτά μένουν. 

Και Ισχυρίζεται λοιπόν ό Πρεβώ δτι εις ού-
δεμίαν έποχήν, ό'πως είς τήν Ιδικήν μας οί άν
δρες Ιδείχθηααν τόσον αδιάφοροι είς τήν νυναι-
κείαν καλλλονήν, ή οποία σήμερον έπαυσε— 
φεϋ ! νά συγκινή τους λαούς και τάς πόλεις, 
πολύ δέ δλιγο'ηερον τον λαόν καϊ τήν πόλιν τών 
Παρισίων ! Και εϊνε μεν βέβαιον δτι κατ' έτος 
διεξάγονται έν Παρισίοις διαγωνισμοί καλλονής 
και ανακηρύσσονται βαοίλιαααι διάφοροι ίχθυο-
πώλιδες ή άνθοπώλιδες τής πόλεως τοϋ Φωτός, 
άλλα τά δροσερά των προσωπάκια είνε διά τήν 
εϋκολον καλλαισθησίαν καΧ δέν ενθυμίζουν ουδέ 
κατά προσέγγισιν τάς φυσινγνωμίας μιας Ρε· 
χαμιέ, μιας Χάμιλτων, μιάς Καατιλιόνε. 

"Αν ξένος τις μεταβή είς τούς Παρισίους και 
έρωτήση κατά τύχην ένα Παρυινδν ποία εϊνε ή 
ωραιότερα γυνή τών Παρισίων, εκείνος θά τόν 
παρατήρηση μέ ϋφος εκπλήξεως κατ' αρχάς και 
οϊκτον κατόπιν, υπόθετων δτι ό άτυχης ερω
τών θά ϊχη κάμει άβαρίαν τής φαιάς ουσίας 
τοϋ εγκεφάλου του. "Αν δμως, άντι τούτου έρω-
τ»;σί?τε ποία εϊνε ή κομψότερα κυρία τότε άμέ· 
αως ή συνομιλία καθίσταται ζωηρότατη. Θά 
σας απαριθμήσουν είκοσάόα δνομίτών κυριών, 
αϊ δποϊαι κρατούν τά σύγχρονα σκήπτρα τοΰ 

συρμού και έκαστη τών όποιων έχει τόν ίππό-
την παλλαδΐνόν της ετοιμον νά θραύση τό δόρυ 
τον του υπέρ αυτής. 

Έν γένει δέ εις τούς Παρισίονς και είς άλλα 
μεγάλα Ευρωπαϊκά κέντρα μιμούμενα τούς Πα
ρισίους, ή κομψότης και ό συρμός άντικατέοτη· 
σαν τήν καλλονήν. Μία ωραία κυρία, ή όποια, 
δμως στερείται κομψότητος δέν σημαίνει τίποτε 
απολύτως. Κάνεις δέν προσέχει είς αυτήν και 
κάνεις σύγχρονος ποιητής δέν στρατολογεί τάς 
Μούσας και τάς Χάριτας διά νά τάς τοποθέτηση 
μέ άρμονικήν αυμμετρίαν τριγύρω της ώς ζων· 
τανόν πλαίσιον έξι2ρον τήν καλλονήν της. 

Είπατε είς μίαν Παρινινήν : 
— Κυρία μου, καμμιά δέν εϊνε τόσον ωραία 

δσον σεις, άλλά δέν γνωρίζετε νά ένδύεαθε καλά ! 

Τό αποτέλεσμα θά εϊνε τρομακτικόν. Ή ω 
ραία σας θά σάς έκδιώξη ακαιότατα και ϊσως 
μάλιοτα, αίαθανθήτε έπί τοΰ προσώπου σας τής 
ωραίας της χειρός είς βαρείας θωπείας. Άπό 
δέ τής στιγμής εκείνης ή ωραία εκείνη θά διά· 
κηται εχθρικότατα πρός σάς και δέν θά πάρα· 
λείπη στιγμήν κατά τί ν οποίαν νά μή προσ<· 
παθή νά σάς κάμη νά πληρώσητε άκριβώτατα 
τό φιλοφρόνημα. 

Και τώρα προβάλλεται εν έρώτημτ : ποίοι 
εϊνε οι λόγοι, διά τονς όποιους ή γυναικεία καλ
λονή έχρεωκόπηαεν είς όφελος τής γυναικείας 
κομψότητος ; Τό ερώτημα τοΰτο προέβαλεν είς 
εαυτόν και ό Μάρκελλος Πρεβώ καί Ιδού τίνι 
τρόπω τδ εξετάζει. 

Πρώτιστα πάντων, ό κνριώτερος και βα
θύτερος λόγος τής χρεωκοπίας τής καλλο
νής έγκειται είς τά σημερινά ημών ήθη. νΕ·"^·/-χν 
άκόρεστον δίψαν ίσότητος καί μισοϋμεν πάσαν 
νπεροχήν. Ή απαστράπτουσα δέ καλλονή ενός 
ωραίου γυννιχείον προσώπου άπετέλει τό ύπέ^-
τατον πλεονέκτημα, τό όποιον κατεφαίνετο άκό-
7£ως και ώς άφ' έαυτοϋ. 

Εινε γνωστή ή Ιστορία τής Φρύνης. 01 δικα-
αταί της ήσαν έτοιμοι νά τήν καταδικάσουν. Ό 
συνήγορος ιης, δμως, βαθνς, ώς φαίνεται, γνώ-
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στης τών ανθρωπίνων, αφήρεσε τον πέπλον 
της καί έπεφάνη ή θεία γυμνότης. Και οι αυ
στηροί δικασταϊ συνεκινήθησαν, νπετάγησαν και 
τήν ήθώωσαν. 

Καί λοιπόν θά ήτο δυνατόν σήμερον ή με
γάλη πλεινότης τών γυναικών αί όποΐαι οντε ώ-
ράϊαι οντε άσχημοι εϊνε, νά νπομένη τήν νπαρ-
ξιν τοιαύτης νικήτριας και ^οοπαιούχον καλλο
νής ; Και θά ήδύνατο νά ανέχεται τήν άνιαον 
ταύτην διανομήν τών θείων δώρων τής φύσεως. 
Σήμερον δι' εργασίας θαυμαστής, αποτελούμε
νης έκ τροποποιήσεως, ή μάλλον συστηματικής 
παραμορφώσεως, τοΰ κλασσικού τύπου τής γυ
ναικείας ώραιότητος, αϊ γυναίκες σννείθισαν 
τους άνδρας νά έχουν εντελώς άλλοίαν άντίληψιν 
περί καλλονής. 

Και κατ* ανιόν τόν τρόπον είς τονς Παρι
σίους, δπου ή καλλυντική τέχνη ϊχει έξαρθή είς 
ιό κατακόρυίρον, όΰναταί τις νά ίσχυρισθή δτι 
δέν υφίστανται ούτε άσχημοι, οΰιε γραΐαι γυ
ναίκες, άρκεϊ νά έχουν χρήματα διά νά δαπα-
νώσι διά τό καλλνντήριόν των. Έξ άλλον δμως 
δέν υφίστανται οντε καλλοναί. 

Ή κλασική άντίληψις τής ώραιότητος άπήτει 
σώμα κάπως Ισχνράς κατασκενής. 'Αλλά τά τοι
αύτα σώματα έμπνέονσι σήμερον τήν φρίκην 
και πάσα κυρία σεβόμενη έαυτήν, ευθύς ώς ή
θελε παρατηρήσει δτι αρχίζει ν ' άποκτα σάρχας 
κάπως πλούσιας, σκέπτεται πλέον περί θερα
πείας άπισχι αντικής. Και. ιδού πώς ή καλλονή 
κατήντησε κάτι συναφές πρός χσθένειαν, κάτι 
ωσάν μέγα όνομα, τό όποιον φέρει τις μετά δυ
σκολίας. Και κατά τήν σημερινήν μας έποχήν, ό 
συνήγορος ό όποιος θά εφαντάζετο νά γνμνώοη 
ενώπιον τών δικαστών μίαν Φρύνην θά είχε 
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τήν πικράν άπογοήτευαιν τοΰ νά τήν Χδη κατα-
δικαζομένην καϊ καταδιωκομένην ποινικώς διά 
προαβολήν κατά τής δημοσίας αίδοϋς. 

Τοιουτοτρόπως ή χρεωκοπία τής καλλονής ϊ-
γει ώς πρώτον αίτιον αυτής τήν άπέχθειαν, τήν 
οποίαν τρέφουσιν αί γυναίκες εναντίον τών προ
νομιούχων τής φύσεως. ' Υπάρχει, δμως, και 
έτερος λόγος ευγενέστερος όντως. Καϊ δ λόγος 
αυτός εϊνε δτι ή γυνή έπαυσε πλέον θεωρούμενη 
ώς διακοαμητικόν άντικείμενον. Παραμελήαασά 
διά τοΰτο τήν καλλονήν της έτράπη πρός τό ώ -
φέλιμον καί άντι νά φαντάζηται δτι μόνος αυτής 
προορισμός εϊνε ό έρως, σκέπτεται περί τών είς 
αντήν ανηκόντων καθηκόντων τοϋ βίου. Ή ι
στορία τών ωραίων γυναικών μας διδάσκει δτι 
αϊ γννάϊκες ανταΧ δ«$ νά διατηρήσωσι τήν καλ-
λ.ονήν των νπεβάλλοντο είς δουλείαν, ενώπιον 
τής όποιας ό σημερινός ζυγός τής κομψότητος 
είνε ελαφρότατος. 

Ό Μάρκελλος Πρεβώ ανμπεραίνει,δτι εϊνε α
νωφελές νά λυπώμεθα διά πράγμα άναπόφευ· 
κτον. Θά ήτο τό ίδιον ώς έάν άπεπειρόμεθα νά 
σταματήσωμεν τόν άνεμον, τήν θάλασσαν ή τόν 
χρόνον. 

Διά τοΰτο δφείλομεν νά νποκνψωμεν καρτέρι· 
κώς πρό τής χρεοκοπίας τής γυναικείας καλλο· 
νής. 'Ακόμη καϊ οί σύγχρονοι ζωγράφοι δέν ζη* 
τοΰν πλέον υποδείγματα ωραιότατα, άλλ' 
υποδείγματα εξόχως ενδιαφέροντα. 
Έν τέλει δέδέν χάνεται κυρίως ή γυναικεία καλ
λονή, άλλά μάλλον ή άντίληψις τής καλλονής 
ταύτης. Καϊ ή άντίληψις αύτη άπόλλυται υπό 
τήν αιωπηράν συμμά·/ίαν τών γυναικών τής σή
μερον καϊ υπό τήν ψυχράν τών ά><5ρών άδια-
φορίαν. 



ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Β Α Π Τ Ι Σ Τ Ι Ν Η 
ι 

"Ο φύλαξ άγγελος τής Βαπτιστίνης μέ τάς 
λευκάς πτέρυγας του ήτο άκουμβισμένος έπί τής 
μικράς παρθενικής της κλίνης. 

— Βαπτιστίνη ! Βαπτιστίνη I 
— Ποίος είνε ; Ποίος μοϋ φωνάζει ; 
— Έ γ ώ , ό φύλαξ άγγελος σου. 

— Μέ έτρόμαξες, επειδή έξύπνησα άποτό-
μως και ένόμισα, δτι εισήλθε κανένας κλέπτης 
διά νά μοϋ κλέψη τον χρυσοΰν σταυρόν, τόν ό
ποιον μοϋ έχάρισεν ό πάππος μου τήν πρώτην 
τοϋ έτους. Τί θέλεις καλέ μου άγγελε ; 

— Βαπτιστίνη, δέν είμαι ευχαριστημένος άπό 
σέ. Δέν έκοιμάσο, άλλ' έσυλλογίζεσο τόν νέον 
ποϋ συνήντησες πρό ημερών κατά τήν ώραν τοϋ 
περιπάτου. Δέν είνε πρέπον, άφοΰ αφιέρωσες 
τήν ψυχήν σου είς έμέ, νά άπασχολήσαι μέ 
σκέψεις ανάρμοστους καί νά άναπολής τά γλυκά 
λόγια, ποϋ σοΰ έψιθύρισεν εκείνος ό νέος μέ τό 
ώραϊο μουστάκι. 

— Είσαι πολϋ αυστηρός, άγγελε μου. Ά φ ' 
ο ί είμαι είς ώραν γάμου, μοΰ φαίνεται, δτι δέν 
είνε κακόν νά συλλογίζοααιεκείνον, ό όποιος θά 
γείνη σύζυγος μου. 

— Βαπτιστίνη ! ώνειροπόλησα διά σέ άλλα 
όνειρα καί μετ' απορίας βλέπω, δτι προτιμάς 
τάς ματαίας ήδονάς τοΰ κόσμου τούτου άπό τήν 
ζωήν, ποϋ θά διήγες εις τό μοναστήριον, καί 
άπό τήν άνταμοιβήν, μέ τήν οποίαν ό Θεός θά 
άντήμειβεν εις τούς ουρανούς τήν αύταπάρνησιν 
καί τήν άφοσίωσίν σου. Θέλεις ν ά γείνης σύν
τροφος κοινού θνητοΰ συ, ή οποία δύνασαι ν ά 
γείνης μνηστή επουρανίου μνηστήρος. Σέ συμ
βουλεύω, Βαπτιστίνη, νά άντιστής εις τούς ΕΠΊ
γειους πειρασμούς καί ν ά διατηρηθής αγνή 
παρθένος διά τόν ύμέναιον, ποϋ σέ αναμένει εις 
τούς ουρανούς. 

— Σ ' ευχαριστώ, καλέ μου άγγελε, διά τό 
ενδιαφέρον, ποϋ δεικνύεις δ ι ' έμέ, άλλ' ά π ' δλα 

αυτά ποϋ μοϋ υπόσχεσαι, θά προτιμήσω έκεΐνον 
τοϋ οποίου θά γείνω αγαπημένη καί πιστή σύ
ζυγος. 

— Άλλοίμονον ! είπεν ό φύλαξ άγγελος. 
Καί άνοίξας τάς μεγάλας πτέρυγας του έπέ-

ταξεν εις τόν σκοτεινόν ούρανόν, δπου οί αστέ
ρες ένευον ώς μικροί χρυσοί οφθαλμοί, οί ό
ποιοι ειρωνεύονται λιγάκι. 

II 
Ό φύλαξ άγγελος τής Βαπτιστίνης μέ τάς 

λευκάς πτέρυγας του ήτο άκουμβισμένος έπί τής 
νυμφικής κλίνης της. 

— Βαπτιστίνη ! Βαπτιστίνη ! 
— Ποίος είνε ; Ποίος μοϋ φωνάζει ; 
— Έ γ ώ ό φύλαξ άγγελος σου. 
— Δέν έκαμες καθόλου καλά ν ά έλθης έδώ 

καί σέ συμβούλευα) νά φύγης γρήγωρα, επειδή 
μετ' ολίγον θά έλθη ό σύζυγος μου διά τόν ό
ποιον ή παρουσία σου, δσον άϋλος καί αν είνε 
δέν θά εινε καθόλου ευχάριστος. Μόλις έχεις 
καιρόν νά φύγης διά τόν Παράδεισόν σου αφή
νων ημάς είς τόν ίδικόν μας, 

— Βαπτιστίνη, δέν είμαι ευχαριστημένος 
μαζί σου, ά φ ' ού θά άπαρνηθης τό μοναστή
ριον καί θά γείνης ύμοία πρός τάς ά'λλας γυναί
κας. Καί πάλιν σοΰ λέγο) νά ακούσης τάς συμ-
βουλάς μου καί νά καταφρόνησης τάς γηΐνους 
τέρψεις διά νά γείνης μίαν ήμέραν άγγελος τοϋ 
Θεού μέ λευκάς καί ωραίας πτέρυγας. • 

— Δέν περιφρονώ καλέ μου άγγελε, τό 
μέλλον, τό όποιον μέ περιμένει έκεΐ επάνω, άλλά 
καί έδώ θά έχω σύζυγον πιστόν καί ά-
φωσιωμένον καί μετά τινα καιρόν θά α
κούονται είς τό σπίτι μας οί γέλωτες καί α ί φ ω -
ναί τών τέκνων μου τά όποια θά παίζουν πέριξ 
μου. Ευτυχής σύζυγος, ευτυχής μήτηρ, ιδού τί 
θά είμαι. Μή μέ μαλώσης άφού δέν θ ' απαρ
ν η θ ώ ώς καλή χριστιανή αργότερα τήν θέσιν μου 
είς τόν Παράδεισόν. Τύρα δμως αγαπώ καί λα
τρεύω εκείνον, ό όποιος επίσης μέ λατρεύει και 
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νον νά σοΰ μαδή-τη τάς πτέρυγας σου. 

— Άλλοίμονον ! είπεν δ φύλαξ άγγελος. 
Καί άνοίξας τάς μεγάλας πτέρυγας του έπέ-

ταξεν εις τόν σκοτεινόν ούρανόν, δπου μερικοί 
μικροί αστέρες νεύοντες ώς χρυσοί οφθαλμοί 
εΐρωνεύοντο πάρα πολύ οί αυθάδεις. 

III 
Ό φύλαξ άγγελος τής Βαπτιστίνης μέ τάς 

λευκάς πτέρυγας του ήτο άκουμβισμένος εις τήν 
στήλην τοϋ τάφου έπί τής νεκρικής έκ μαρμά
ρου κλίνης της. 

— Βαπτιστίνη ! Βαπτιστίνη ! 
— Ποίος είνε ; Ποίος μοϋ φωνάζει ; 

— Έ γ ώ ό φύλαξ άγγελος σου. Χωρίς άλλο 
αυτήν τήν φοράν θά ακούσης τάς συμβουλάς 
τάς οποίας άν ήκουες έξ αρχής, θά είσήρχεσο 
είς μοναστήριον καί κατόπιν μετά τόν θάνατον 
σου είς τόν Παράδεισόν, έν ω τώρα είσαι κλει-

γήση αυτός ό Θεός συνοδευόμενος άπό τό θεσ-
πέσιον άσμα τών Σεραφείμ καί τών Αρχαγ
γέλων. 

— Ή χαρά μου δέν θά περιγράφετα;, ά φ Τ 

ού καί είς τούς ουρανούς θά έχω σύζυγον έκεΐ
νον, τόν όποιον είχα έπί τής γής. 

— Βαπτιστίνη, δέν σκέπτεσαι ορθώς Είσαι 
προωρισμένη δι' άγγελον καί άγγελος θά εινε 
σύντροφος σου έκεΐ επάνω. "Ωστε μή σκέπτεσαι 
πλέον έκεΐνον, ό όποιος σέ άπεμάρυνεν άπό τόν 
ούρανόν, καθόσον δέν απέθανεν ακόμη, άλλά 
ί ή κα! θά ζήση ακόμη πολύν χρόνον, 

Ή Ιΐαπτιστίνη, άφι ού ήκουσε τοϋτο, έγεινε 

πολύ σκεπτική καί δέν έδιδε καμμίαν άπάν-

τησιν. 

— "Ε, λοιπόν ! δέν θά έλθης ; ήρώτησεν ό 

άγγελος. 

— Όχι , δχι! Ά φ ' ού ό σύζυγος μου δέν θά 
σμένη, μέσα είς τόν στενόν καί σκοτεινόν αυτόν είνε είς τούς ουρανούς, τί θά κάμω έγώ μόνη 
τάφον, δπου σέ έθαψαν. Έπροτίμησε: νά ζή- έκεΐ επάνω ; Δέν θά έλθω μαζί σου, ώστε φύγε 
σης ώς κοινή θνητή, νά απόκτησης σύζυγον καί χωρίς νά έπιμένης περισσότερον. Περιφρονώ 
τέκνα καί δικαίως τώρα έτιμωρήθης. τήν δόξαν, τήν οποίαν μοϋ υπόσχεσαι, καί άντί 

— Έτιμιορήθην ; Διατί ; Δέν θά μετανοήσω 
ποτέ δ ι ' δ , τ ι έκαμα ούτε διότι έζησα, δπως έ
ζησα. Τι μ ία καί πιστή σύζυγος ήγάπησα έκεΐ
νον, ό όποιος μέ ήγάπα. Είδα νά μειδιώσι πέριξ 
μου ώς'σύμπλεγμα ζωντανών ανθέων τά τέκνα 
μου μέ τάς ροδοχρόους το>ν παρειάς. Ά ! πόσον 
ήτο ώραΐα τό βράδυ, δταν ετοίμαζα τό τσάϊ είς 
τό δωμάτιόν μας, νά βλέπω τόν σύζυγον μου 
νά γλυκόκυττάζη και νά φιλή τά άποκοιμιζόμενα 
τέκνα μου. Λυπούμαι, είνε αληθές, δτι απέ
θανα τόσον νέα, ένώ ήδυνάμην νά δώσω ακόμη 
εύτυχίαν είς εκείνους, ποϋ μοΰ έδο>καν τόσην 
χαράν, άλλ' ό Θεός έ'τσιτό ήθέλησεν. 

— Βαπτιστίνη, λησμόνησε πλέον τά εγκόσ
μια καί άκουσε τάς συμοβυλάς μου. Κατώρθωσα 
νά σέ συγχ<ορήση ό Θεός ώστε δύνασαι νά έλθης 
μαζί μου είς τούς ουρανούς. 

— "Ερχομαι ευχαρίστως, καλέ μου* άγγελε, 

τοΰ Σεραφείμ προτιμώ έκεΐνον τόν όποιον ή 
γάπησα καί αγαπώ. Σύζυγος πιστή καί τιμ'α θά 
περιμένω έως δτου άποθάνη καί εκείνος. Μαζί 
του θά ανέλθω είς τούς ουρανούς καί άν ή θύρα 
τοϋ Παραδείσου μάς έκλείετο, ύ αιώνιος ύπνος 
μαζί του μέσα εις αυτόν τόν τάφον θά μοϋ είνε 
προτιμότερος άπό τήν αίωνίαν συμβίο)σιν μετά 
Σεραφείμ έν μέσο> τών λαμπροτήτων τοΰ Πα
ραδείσου. 

— Χαίρε λοιπόν είπεν ό φύλαξ άγγελος. 
Καί έπέταξε πλήρης οργής πρός τόν σκοτει

νόν ούρανόν. Άλλ ' οί μικροί αστέρες, οί ό
ποιοι είδον τόσα πράγματα καί οί όποιοι δέν 
άπατώνται ποτέ, νεύοντες ώς χρυσοί οφθαλμοί 
έφαίνοντο, ώς νά έλεγον : «"Εχεις δίκαιον, Βα
πτιστίνη, έχεις δίκαιον.» 

(Κατά τόν Οαίαΐΐο Μβη<ίό?), 

Κ. ΠΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 
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μέ άγαπφ. "Ωστε αδίκως, άγγελε μου, χάνεις τά επειδή στενοχωρούμαι πολύ μέσα είς αυτόν τόν 

λόγια σου, αδύνατον νά μοϋ γυρίσης τό κεφάλι τάφον. 
Σαν νά ακούω βήματα, θά είνε χωρίς άλλο ό . _ "Ελα λοιπόν μαζί μου είς τόν Παράδει-
σύζυγός μου, έλα, φύγι γρήγωρα, επειδή εινε τό- σον, δπου θά γείνης νύμφη επουράνιος εντός 
σον ζηλότυπος, ώστε δέν είνε καθόλου παράξε- ν α ο ϋ άπό αδάμαντας, εις τόν όποιον θά ίερουρ 
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Εί, τό Ίταλικδν περιοδικίν « Ή Επιστήμη 
δι' όλους·» δ καθηγητής κ . Βιαρδίνη δημοσι
εύει περιεργοτάτας λεπτομέρειας περί τοϋ διαβό
ητου δψεως τον καλουμένου ίΐδιοπτρΊψόρ·υη 
και των Ινδών γοήτων. 

Ο Κόβρας τών Ινδών ή δ διοπτροφόρος ό
φις, είνε εις τών δηλητηριωδεστέρων και ψοβε-
ρωτέρων όψεων,Ικ δε τών είκοσι χιλιάδων άτό' 
μων ίίτινα κατά πρόσψατον ατατιστικήν άποθνή-
σ/.ουσικατ' έτος εις τάς άγγλ.ικάς Ινδίας έκ δηγ
μάτων όψεων ,τό ήμισν σχεδόν οφείλει τόν θάνα
τον εί\τό φοβερόν τοϋτο έ> πετάν. Ό Κόβρας τών 
Ινδιών έχει στενήν συγγένειαν πρός τήν περίφη-
μον ασπίδα τής Κλεοπάτρας τήν οποίαν κατά 
τόν Γαληνόν μετεχειρίζοντο οι άρχαϊοι Αιγύ
πτιοι δπως θανατώνωσι τους είς τήν 'αχάτην 
τών ποινών καταδικαζομι'νους έγκλημαιίας. 

Ό Κόβρας άνήκ ι είς τήν κατηγορίαν τών 
δηλητηριωδών όψεων τών καλουμένων προ-
τερογλύφων, ένεκα τής εμπρόσθιας θέσεως 
τών ακίδων αύτοϋ τό όποιον εινε φοβερά ίδιότης 
καθόσον τά δηλητηριώδη αυτών δήγματα έπι-
ψέρουσιν αμεσον και άφευκτον αποτέλεσμα. Τό 
έπικίνδυνον τοϋτο έρπετόν έχει τό [έξωτερικύν 
τών άβλαβων έχιδνών : 'Η ουρά του είναι χω-
νική και σμικρύνεται κανονικώς, ώς εκ τούτου 
δε χάρις είς τό ίδιαίτερον τοϋτο προσόν τοϋ σχή
ματος της, επιτηδεύεται τρόπους φαινομενικούς 
αθώους, είς τους όποιους όμως δεν πρέπει νά 
εμπιστεύεται -κανείς. 

Άγαπφ τήν θερμότητα, κατοικεί τούς θά
μνους και τό πετρώδες έδαφος, δεν αποφεύγει 
τόν άνθρωπον και εισχωρεί πολ.λάκις εϊς τάς οι
κίας Ή ποσότης τοϋ δηλ.ητηρίου τό όποιον έκ-
χύνει ανέρχεται είς 2 γραμμάρια. "Οταν ό Κό
βρας θέλει νά δαγκά ιη αναγκάζεται ν" άναστρέψη 
όλ.όκληρον τήν κεφαλήν, οϋτως ώστε ή άνω σια-
γών νά ατραφή πρός τά κάτω, κίνησις ήτις υ

πενθυμίζει τήν τοϋ καρχαρίου, όταν αρπάζει 
πράγμα τι. 

Τοϋ όφε',ος τούτου ποιούνται χρήσιν οι γόη-
τες τών Ινδών όπως άποδείξωσι δημοσία τήν 
επιβολήν των έπί τών επικινδύνων τούτων ερ
πετών. Ιατρός τοϋ γαλλικού ναυτικού όν.. Ονϊγέ 
παρέστη είς πείραμα γοητείας εν Ποντισερϋ, τό 
όποιον περιγράφει ώς εξής : 

Ό Κόβρας κομίζεται ίγκεκλεισμένος εντός 
•ηλίνου δοχείου, τό όποιον αποκαλύπτεται. Ό 

περί αυτόν γενόμενος θόρυβος τόν κρατεί άκί-
νητον, όπως δε ό θαυματοποιός τόν άναγκάση 
νά καταλίπη, τήν χρύπτην του, ανατρέπει τό 
δ^χεΐον και τόν ταράττει. Ό όφις τότε πίπτει 
αλλά μόλις έγγίση τό έδαφος αυσπειροϊ τό σώμα 
του και στηριζόμενος έπί τούτου ύψοΐ τήν κε
φαλήν, τόν λαιμόν καί μέρος τοϋ τραχήλου είς 
μήκος ενός περίπου ποδός,και διά κινήματος καί 
ανήσυχου βλέμματος, ζητεί νά γνωρίσ}/ τόν τό
πον είς τόν όποιον ευρίσκεται. Αμέσως βλέπει 
τόν γόητα, όστις καθήμενος οκλαδόν, τόν απει
λεί διά τοϋ γρόνθου αύτοΰ τόν όποιον εχει κε-
καλυμμένον διά χόνδρου υφάσματος, 

Ή κ'.νηαις αύτη τής χειρός προτεινομένης 
και αποσυρόμενης εναλλάξ, ερεθίζει τό ζώον είς 
βαθμόν ύπέρτατον. Εξογκώνει ύπερμέτρως τό 
μεμβρανώδες σώμα του διανοίγει βαΜως τό 
στόμα αύτοϋ, αποκαλύπτει τήν σειράν τώ? δξυ-
τάταιν άκίδυιν του, προβάλλει ταχέως και άνά 
πασαν στιγμήν τήν μέλαη αν λεητήν και δίατο-
μον νλώσοάν του, έξακοντίζει σταθερώς απα
στράπτοντα βλέμματα επί τοϋ άπειλο~ιντος αυτόν 
γρόνθου, κρατεί εν ισορροπία, τήν κεφαλήν καί 
τό σώμα ώς νά εγόρευεν έπί ττ,ς ακινήτου αύτοϋ 
ουράς κα\ ρίπτεται σφοδρώς καί επανειλημμέ
νως, νά προσβάλλγ) τόν έχθρόν του. Είς τήν 
θέσιν αυτήν είνε όντως ώραϊος καί μεγαλο
πρεπής. 
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Άρπάσας οϋτως αυτόν έκ τοϋ μέρους τούτου, 
παρα,τεΐ τό ύφασμα, κρατεί διά τών ποδών τό 
σώμα τοϋ ζώου, αντικαθιστά τήν δεξιάν αύτοϋ 
χείρα διά τής αριστεράς, πιέζει τόν λαιμόν όσω 
τό δυναιόν έγγύτερον τής κεφαλής καί ανατρέ
πει αυτήν. Ούτω κεχηνός τό στόμα τοϋ όψεως 
δεικνύει τούς δύο τρομερούς οδόντας του. απο
λήγοντας είς αίχμάς τόσον οξείας όοον ή άκρα ).ε-
πτής βελόνης. 

Κατόπιν ό γόης πιέζει διάτής χε.ρός, μεταξύ 
τών ονύχων τοϋ λιχχνοΰ καί τοΰ άντίχειρος, το 
πλάγιον καί κατώτερον μέοος τής άνω σιαγόνος 
πρός αριστερά, κατά τό άντ'ιστο\χον μέρος τοϋ 
περιέχοντος τόν Ιόν άδενος, όστις εκκρίνεται μετά 
δυσκολίας, άναπηδών έν εϊδει σιέλου. 

Τό ρευστόν τοϋτο συλλέγεται εντός αγγείου 
έκ πορσελάνης είνε δέ κιτρινωπόν, γλοιώδες, 
άοσμον καί άνάμικτον /<? ποσότητα τινα σιέ
λου. Ό γόης έκτελών κατόπιν έντομήν μή
κους ενός ύφεκατομέτρου είς τό άριστερόν χείλος 
τής σιαγόνος έκδέρει καί έκριζεΤ τόν ίοφόρον α
δένα, όστις είνε χρώματος κίτρινου, μαλακός καί 
συνίσταται έλ δύο μακρών λαβών. Ακολούθως 
εκκρίνει τόν ιόν τοϋ πρός τά δεξιά άδενος καί 
περάτων τό πείραμα άφίνει τόν όψιν νά δείξη 
τήν χείρα αύτοϋ. 

Τό δηλητήριον τοΰ Κόβρα είνε έκ τών σφο
δρότερων. Τά πειράματα τών δύο άγγλων ια
τρών Πράζ καί Βρύκτεν, πολλάκις έπαναλει-
φθέντα απέδειξαν τήν κεραυνοβόλον αύτοΰ δύ
ναμιν κατά τών ζώων. 
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Πρός στιγμήν λησμονεί τις τό κακοποιόν έρ
πετόν,όπως παρατήρηση καί θαυμάση τήν στιλ-
πνότητα τών χρωμάτων του, ών τό έπικρατέ-
στερον είνε τό χρυσοκίτρινον, καί τήν διάταξιν 
τών μεγάλων αυτού φολίδων, έν τω μέσω τώγ 
οποίων υπάρχει ή μεγαλητέρα όλων έν σχήματι 
θυρεού. 

Είς τόν όψιν, ούτως έχοντα παρονσιάζουσιν 
όρνιθα ήτις κινεί τάς πτέρυγας της περίτρομος 
Τό έρπετόν τήν δαγκώνει είς τόν λαιμόν άπαξ 
Λαί τό δυστυχές πτερωτόν απλώνει τούς ' πόδας, 
κλείε: τούς οφθαλμούς καί αποθνήσκει εντός 
λεπτού τής ώρας. 

Ο γόης έν τούτοις εξακολουθεί άδιακόπως 
έρεθίζων τόν όψιν. Άφίνει τό μέρος ποϋ ήτο 
πρότερον κπί μεταβαίνει είς τό άπένα'τι, ό δέ 
όφις τόν παρακολουθεί διά τοϋ βλέμματος στρε
φόμενος έφ' εαυτού. Τοΰτο δέ άρκέϊ έπί τινα 
χρόνον, μέχρις ότου ή κοπιαστική αυτή στά-ις 
καταβάλει τόν όψιν. Τότε οΰτο; σμικρύνει τό μή
κος τοΰ ανορθωμένου σώματος του, εκτείνεται 
άπλοΰται, αναλαμβάνει τήν φυσικήν αύτοϋ θέσιν 
καί ζητεί νά φύνη. Ό γόης δράττει τότε αυτόν 
Ικ τής ουράς καί τόν φέρει έμπροσθεν του. Ό 
όφις άνορθοϋται πάλιν πλήν κατά τό ήμισυ 
μόνον. 

Τήν στιγμήν ταύτην εκλέγει δ γόης, όπως ρί
ψη έπί τής κεφαλής αύτοϋ τεμάχιον πανίον, καί 
τόν άρπάση έπιτηδείως έκ τοϋ αύχένος όπισθεν 
τοϋ λαιμού. Ή πράξις αυτη τοΰ γόητος, ήτις 
είνε ή κιν5υνδεατέρα. απαιτεί ψυχραιμίαν καί 
δεξιότητα μεγάλην. 
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Μ ' εύνόητον διά πάντα "Ελληνα χαράν εΐδον 
πρό τίνος νά στολίζη τήν προθήκην μεγάλου 
βιβλιοπωλείου τής Λειψίας βιβλίον μέ τό όνομα 
τής μεσαιωνικής μας πόλεως, τοΰ Μ υ σ τ ρ ά. 

Ε ί ς τους ασχολούμενους περί τήν Χριστ ια-
νικήν Άρχαιολογίαν καί Τέχνην, τους αναμέ
νοντας τό έργον τοΰ Μ ϊ 11 ο ΐ , ενώ θά περι-
λαμβάνωνται οί καρποί πολυετών ερευνών καί 
μελέτης τών έρειπίο>ν τοΰ Μυστρά, εινε αληθές 
δτι όλως άπροόπτως ήλθεν ή ύπό τόν ανωτέρω 
τίτλον έκδοοις ύπό τού παρά τφ έν Α θ ή ν α ι ς 
Γερμανικά» Άρχαιολογικώ Ίνστιτούτω Λ (1 ο 1 Γ 
8 1 Γ υ οΐί. 

Ό Συγγραφεύς εινε γνωστός καί έξ άλλων 
έργων τοΰ περί τών έν Ελλάδ ι Χριστ ιαν. Α ρ 
χαιοτήτων, τά όποια κατά τόν πολύν 8 ί Γ Ζ γ-
£0 ννδίίί, διακρίνει ζηλευτή επιμέλεια καί α
κριβής έρευνα τών πραγμάτων (κρίσις τών Βυζ . 
'Εκκλ. τής Αργολίδος έν τώ Βγζ, Ζβΐίδ-
οΐιπίί XIX. σ. 241) 

Τ ή ν έκδοσιν οφείλει τό νέον περί Μυστρά 
βιβλίον, καθώς καί αί Έκκλησ. τής Άρολ ίδος , 
εις περιοδείαν τοΰ Συγγραφέως ανά τήν ΙΙελο-
πόννησον κατ' έντολήν τοΰ Γερμ. Ινστιτούτου 
παρουσιάζει δέ τό έργον τοΰτο ό 81αοΙ< ώς Ό -
δηγόν δέ τήν Ίστορίαν καί τά μνημεία τού Μ υ 
στρά» άν καί ή τελεία έξέτασις τών μνημείων 
ύφ' δλας τάς δυνατάς επόψεις, ό επιστημονικός 
χαρακτηρισμός καί ή διάταξις τοΰ δλου καθι
στούν τό βιβλίον πολύ άνώτερον τοΰ Όδηγοϋ . 
Σύντομον, γλαφυρόν καί έντονον θά χρησι-
μεύη καί μετκ τήν έκδοσιν τού Μ Ϊ Ι Ι ο Ι ώς μία 
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λέμους Έ λ λ ή ν ω / καί Φράγκων, τού ήρωος τοΰ 
Χρονικού τοΰ Μορέως Βιλλαρδουίνου, τήν κτ ί -
σίν τοΰ Μυστρά καί τέλος τήν παράδοσίν του 
εις τούς Βυζαντινούς. 

Τό Δϊσποτάτον τοΰ Μυστρά μέ τους Καντα
κουζηνούς του, τούς Παλαιολόγους, τόν ,Γεμι-
στόν, τήν τύχην του έπί Τουρκοκρατίας τήν 
θέσιν του έντή άναγεννηθείση Ελλάδι μετά τήν 
κτίσιν τής Ν. Σπάρτης, δλα ευρίσκουν Ίδιαιτέραν 
θέσιν είς τό βιβλίον του είς τό κεφ. τοΰτο αποτε
λεί την μετάβασιν είς τό Β ' μέρος, τήν περι-
γραφήν τών σημερινών ερειπίων. 

Ε;ί τό Β' μέρος, «ή Φραγκο-Βυζαντινή 
πρωτεύουσα, ό Μυστράς», μετά τήν τοπογρα-
φίαν καί τάς γενομένας μέχρι σήμερον έκεϊ ερ
γασίας, μέ ποιητικήν έξαρσιν περιγράφει τήν 
πρώτην έντυ.τωσιν τοΰ θεατοΰ, ευρισκομένου 
πρό ενός «άδυαλύωυ Λαβυρίνθου τειχών, ερει
πίων, άτινα μέ κισσούς έστεφανωμένα ένοΰν-
ται είς ζωγραφιστά συμπλέγματα» - εινε, λέγει, 
ή μόνη πόλις εις τήν Έλλην. Άνατολήν, δπου 
έν μεγίστη ποικιλία άπό τοΰ άπλοΰ οικίσκου 
μέχρι τοΰ Παλατιού καί τής Εκκλησίας αντι
προσωπεύονται Φράγκοι, Βυζαντινοί, Τούρκοι. 

"Επειτα παρελαύνουν οί Ναοί καί τ,ί Οικο
δομήματα τής Κ ά τ ω π ό λ ε ω ς πρώτον (Μη
τροπόλεως, Βροντοχίου, Αφεντικού, Περιβλέ
πτου, Παντανάσσης καί έκ τών μικρών τοΰ 
μάλλον διατηρουμένου 'Λγ. Ιωάννου) τής 
"Λ ν ω ύστερον (Παλατιού τών Δεσποτών, 
'Αγ. Σοφίας) καί τέλος τό ψρούριον τοΰ Βιλ
λαρδουίνου - δλα μέ τάς αρχιτεκτονικός παρατη-

είσαγωγή εις τόν ξένον τόν θέλοντα νά γνωρισθή ρήσεις, μέ τάς κρίσεις έπί τή; Γραφικής, μέ τό 
με τά ερείπια τής μεσαιωνικής μας πόλεως. έρευνητικόν όμμα τοΰ αληθούς έπιστήμονος έπί 

Ο 8ίηΐ0ΐ4 δ ι α ι ρ ε ΐ τό έργον του είς 2 τών τοίχων, αψίδων, κιόνων, Πύργων, τής έπι-
μερη : ε ί ς τ ό Α ' . πραγματεύεται περί τής Φραγ- δράσεως ξένων στοιχείων εις τήν τέχνην, κρί-
κο-Βυζαντινής εποχής τοϋ Μορέως, εις τό Β ' . σεων διά τήν άναγέννησίν της κατά τόν ΙΔ' 
περί τής πρωτευούσης του, τοΰ Μυστρά 

85 σελίόες τοΰ άρκοΰν νά δώση τελείαν- εΐ-
κόνα τών ζωγραφιστών ερειπίων, τά όποια 
«ζώσι είς τήν ονειρώδη μόνωσιν τών σιωπη
λών κλιτΰων τοΰ γηραιού Ταϋγέτου», ενώ είς 
τά; 65 πρώτας σελ. μέ σαφή καί βαθεΐαν ίστο 

και ΙΕ' α ιώνα - δλα αποδεικνύει καί μέ τάς τε
λείας εικονογραφίας—75 τόν αριθμόν— άς 
παρενθέτει είς τό Κείμενον. 

Τέλος είς ολίγας γραμμάς δεικνύει τήν άξίαν 
τοΰ Μυπτρά, τόν όποιον αποκαλεί «μέγα Μου-
σεΐον Αρχιτεκτονικής καί μεσαιωνικήν Πομ-

ρικην γνώσιν όιεςερχεται τήν ίστορίαν τής Πε πηίαν», δίδει τήν ακριβή χοονολογιαν έκαστου 
λοποννησουμε την πλημμυραν τών Δυτικών τών κτιρίων, τόν τύπον τό"ν επικρατούντα εκεί, 
λαων επι της Ανατολής πρώτον καθόλου, έπί καί εξάγει τά συμπεράσματα του, παοουσιάζων 
της Πελοποννήσου ύστερον περιγράφει τούςπο- ούτω τόγ Μυστράν παγκόσμιον απόκτημα, μέλ-

- 1664 — 

«ΜΗΝΙΑ10Ν Γ ΑΡΑΡΤΙ1ΜΑ 
πήν τών Μαρτύρων εις τήν Έκκλ. τρΰ Α φ ε ν 
τικού καί τινας τοιχογραφίας τών Ν . τής Παν-
τανάϋσης καί τοΰ 'Αγ. Ιωάννου , ώς έργα Νέας 
Σχολής, ήτις ενθυμίζει τήν Ίταλικήν Οααί-
ί,ΓΟΟβηίο-

 τούτο καί ό 8 . θέτει ώς άξίο^μα, άν 
καί απαιτούνται βεβαίως πολλά στοιχεία ακόμη 
διά ν ' αποδείξουν την έπίδρασιν τής Σχολής 
τοΰ ΟίοΙΛο επί τής Έλλην. Ανατολής. 

Τό σημεΐον βεβαίως, τό όποιον πρέπει νά 
τονισθή εινε δτι έγινε πλέον κατάδηλος ή αξία 
καί τοϋ δευτέρου κέντρου τής αναγεννήσεως τής 
Βυζαντ. τέχνης κατά τόν ΙΔ'. καί ΙΕ'. αίωνα, 
πολύ πλουσιωτέρου τουλάχιστον κατά τά εκτός 
τής Έκκλησιαστ. Οίκοδομιτικής μνημεία τοϋ 
Αου κέντρου τοΰ "Αθω. 

Ά π ό τοΰ Ρ . Χ . Ο τ α ί Ι δ , δστις διεκήρυτ-
τεν έν τή Ιστορία τής Τέχνης του, δτι κατά τάς 
τελευταίας εκατονταετηρίδας τοϋ Βυζαντ. κρά
τους ή φαντασία έν τή τέχνη έξέλιπεν ή Τέχνη 
είχεν αποθάνει καί μόνον κεντρ. σημεΐον εύρι
σκε τόν Ά θ ω μέ επιδράσεις τής Ίταλ. ΟααίΐΌ-
Οβηίο,, τά πράγματα μετεβλήθησαν. Οί Ρώσ-
σοι καί Γάλλοι πρώτοι δύνανται νά καυχηθώσιν 
δτι άνέσυρον τήν πτυχήν αυτήν τής Βυζ. τέχνης· 
πολλοί τών ημετέρων φιλοτίμως είργάσθησαν 
καί έργάζοντοι τήν άλήθειαν ταύτην νά διευκρι-
ν ί σ ω σ ι ν οί Γερμανοί άφωσιωμένοι είς τήν 
κλασσικήν Ελλάδα ύπελείφθησαν ή κολοσσιαία 
εργασία τοΰ 8 ΐ ΓΖγ£θν78 ΐ ί ΐ περί τής Γε
νέσεως τής Βυζ. τέχνης, τής διακρίσεως τών τύ
πων έ ν τ ή Αρχιτεκτονική, Γραφική κ.λ.π., ή 
καταρρίψασα τάς πεπλανημένος ιδέας τών Ευ
ρωπαίων σοφών—άλλοι Κ π ΐ Π ΐ 1 ) 3 , θ Ι ι 6 ΐ · βν 
τή Τέχνη τοϋ Βυζαντίου —δι ' ήν ήμεΐς οί Έ λ 
ληνες πρέπει νά είμεθα ευγνώμονες, ΐσταται ώς 
μετέωρον έν τή περί τοΰ Βυζαντίου κινήσει ή 
μάλλον αγάπη.. . τών Γερμανών διό καί ή απο
στολή τοΰ 8ΐΐ1Γθ1ί και ή έκδοσις τοϋ Μυστρά 
πρό τής εκδόσεως τοΰ Μί ΐβθ ί τήν έλλειψιν ταύ-
την σκοπόν ίσιος έχει ν' αναπλήρωση. 

Κλείων τέλος τάς γραμμάς ταύτας περί τοϋ 
νέου περί Μυστρά Βιβλίου τού 8ΪΓαο1ι, άς έπι-
ϊοαπή νά παρατηρήσω, δτι : άν έλειπον καί τί
νες περί τοΰ Ελληνικού λαού καί Κλήρου κρί
σεις τοΰ Συγγραφέως, ώς επί παραδείγματι εν 
στίχω 17 καί 18 ΐοΰ Προλόγου δτι αί αποδεί
ξεις αύται τοΰ παρελθόντος (τά μνημεία δηλ. τοΰ 
Μυστρά) εΐνε ε ν τ ε λ ώ ς ξ έ ν α διά τά γένη, τά 
όποια εκεί σήμερον ζώσι» καί εν σελ. 87 περί 
τών εμποδίων, άτινα αμαθείς τίνες παρενέβαλον 
εις τόν Μΐΐΐβί διά τήν ϊόρυσιν τοΰ έκεϊ Μου
σείου, καθώς καί αί κρίσεις περί τού Έλλ. Κλή
ρου, βεβαίως ουδέν είχε νά χάση έκ τής αξίας του 
τό καθ ' δλα λαμπρόν βιβλίον. 

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι Γ ·Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

• τ.-' ···• V " - ' Α ^ ί - Η 

λοντα νά καταλάβη ιδίαν θέσιν έν τη Τέχνη καί 
τήΐστορία τοΰ μεσαίων. Ελληνισμό ΰκαί νά έξη-
γήσηπολλά σκοτεινάτοϋ Βυζαντίουσημεϊαώς πρός 
τόν βίον τής Αυλής,τών ιδιωτών, τήν Βιομηχα 
νίαν, τάς σχέσεις Ανατολής καί Δύσειος κλπ. 

Έ ν τή εξιστορήσει πολλών γεγονότος, περι-
γραφήν γραφικών τοπείων καί άλλα μέ πολλήν 
χάριν παραθέτει στίχους εξ Έλλην. Δημοτικών 
ασμάτων τοΰ Μορέως καί ιδίως τού (Λ ο 6 ί Π6 
Τούς τελευταίους λαμβάνει άπό τό Π μέρος τοΰ 
Φάουστ, τό δσον ύπέροχον καί μεγαλοπρεπές, 
τόσον καί παράδοξον διά τόν άναχρονισμόν του 
επεισόδιον (Η6ΐβη3.-ΕρΪ80(ΐ8 , τής παραστά
σεως δηλ. τοΰ Φάουστ, ώς μεσαιωνικού φαιου-
δάρχου τής Πελοποννήσου έρώντος τής ωραίας 
Ελένης τής Σπάρτης. Ό Συγγραφεύς τοΰ Μυ
στρά,ακολουθών τόν νεώτερον εκοότην τοΰ χρονι
κού τοΰ Μορέως καθ. 8 θ ϊ ΐ ΐ η ϊ ί ί , δέχεται δτι ή 
Σπάρτη τοΰ Οοβίίβ,τά άνάκιορα τοΰ Μενελάου, 
το φρούριονκλ. είνε ό Μυστράς όχριστ.διάδοχος 
της εΙ^λολάτριδοςΣπάροης» -ό 8θ1)ΠΠίίμάλιστα 
δέχεται δτι ή αιτία τοΰ αναχρονισμού ενίε αυτό τό 
χρονικόνπολλά μέρητοΰ οποίου έγνώριζεν ό β θ β -
ΪΗβ έκ τής ά εκδόσεως ύπό τού ΒυχΙΐοη τό 1825 
γνώμη ήτις ούδαμοΰ,ούτε έν'Αγγλία-έν ή έγένετο 
ήέκδοσιςτοΰδοΙ ίαπΜ-ούτεεν Γερμανία, δπου 
τό 1904 ή ιδέα αύτη έπανελήφθη ύπό τοΰ ιδίου έ
γένετο πιστευτή : Τί πκρεκίνησετόν '~Ίθβί1ΐ6 νά 
καμητόν άναχρονισμόν τούτον ώς καί ό81π ΐθ1 ί 
παρατηρεί" ό ποιητήςτόπαρέσυρενείςτόντάφον του 

Τοιοΰτον έν γενικαϊς γραμμαΐςτό νέονπερίΜυ 
στρά έργον τοΰ 8 1 π ΐ θ ] ί . Ή σπονόαιοτάτη έλλει-
ψίς του,η παράθεσι; τών πηγών έν τώκειμένω δι
καιολογείται ύπό τοΰ Συγγρ.διά τής μορφής τοϋ 
αΌδηγοΰ ϊήν δίδειείςτό βιβλίονκαί τήςέπισυνά-
ψεοκείςτότέλοςπλήρουςσχεδόντήςβιβλιογραφίας. 

Έ ν τή Αρχιτεκτονική ό 81ΐΐϋ1ί ευρίσκει εις 
τούς Ναούς τοϋ Μυστρά τούς 2 τύπους τής Α 
νατολικής διασκευής τής Γ)3,δΐ1ΐοα καί τονίζει 
τόν έν Ελλάδι ιδίως έπικρατοΰντα τύπον τών 
επί δύο κιόνων έρειδομένων Ναών (Ζννοίδδ,ΐΐ-
1βη-ΚΓβυζ1ίυρρβ11ίΪΓθ1ΐθη), εξαιρεί δέ τόν 
Ιδιάζοντα τύπον τοϋ Ν. τών 'Αγ. Θεοδώρων καί 
τόν τών μικρών Ναών, ώς τοϋ 'Αγ. Ιωάννου 
τήν έκ Δ. έπίδρασιν ευρίσκει εις τήν Α ψ ί δ α καί 
τά ερείπια τοΰ τείχους τής Περιβλέπτου, τας 
Αψίδας καί τό Κωδωνοστάσιον τής Παντανάσ
σης καί τό Παλάτιον τών Δεσποτών, δεχόμενος 
τήν εις Πελοπόννησον εΐσοδον τοϋ Δ. τύπου καί 
.•5 δ. έκ τής Κύπρου καί Ρόδου. 

Διά τήν τοιχογραφίαν καί τήν γραφικήν έν 
γένει τονίζει τήν άναγέννησίν της Βυζ. τέχνης 
προβάλλων τάς 3 ώραιοτέρας τοιχογραφίας: τήν 
'Αγ. Λειτουργίαν έν τφ Ν. τήζ Περιβλέπτου 
τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου καί τήν προπομ-
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χών πολλών έν Παριοίοις και' έιος πωλήσεων 
καλλιτεχνικών αντικειμένων οί Παρίαιοι απέ
βησαν ή καλλιτεχνική αγορά τής υφηλίου καί 
ρνθμ'ιζ'>νοι τήν δι όλον τήν κόσμον άξίαν τών 
αντικειμένων τούτων. 01 σημερινοί ζωγράφοι 
οί παρηπονούμενοι διόιι τά έργα των δέν πω
λούνται δσον ακριβά καί τά αρχαία, παραπο
νούνται σκεπτόμενοι δτι αντικείμενα τινα έπω-
λήθησαν είς μυθώδεις καί προκαλεσάαας αΐσθη· 
σιν τιμάς. Τών πλείστων αρχαίων πινάκων ή 
μοίρα είνε νά μή εύρίακιυν άγιραοτάς, Ισιωσαν 
δέ παράδειγμα αϊ πλήρεις άπωλήτααν πινάκων 
άποθήκαιτών έμπορων ιταλικών εϊκόνων. "Αλ
λως τε καί ό συρμός κανονίζει τήν άξίαν τών 
άοχαίων ποαγμάτων, ούτω είκών τις πωλη
θείσα τό 1800 άνιί 252,000 \φρ. έπωλήϋη τό 
1880 δτε δέν ήιο τοϋ σνρμοϋ μόνον άν-Ι 
63,000 φρ. Κατά τόν ΙΗ' αίώνα πίνακες τοϋ 
Ιξ Άμβέραης ζωγράφου τής "Ολλανδικής σχο
λής Φραγκίσκου Ηβΐκ τοϋ πρεσβυτέρου έπωλή· 
θησαν έν ΕογαΊ-η άντϊ 45 φρ., ϊνισι δέ άνιί 7 
μόνον. Τό 1841 τό μουοεϊον τοϋ Βερολίνου ή-
γόρασεν ε*α πίνακα τοϋ ζωγράφου τονιου άντί 
500 φρ., άλλά τό 1865 ό <ι I ελών Ίπ π ε ύ ς» 
ίου έτιμάιο 56,000 φρ., ό δέ Πεΐρποντ Μόρ· 
γαν ήγόρασεν έτερον πίνακα τοϋ αύτοϋ ζωγρά
φου άνιί 900,000 φρ. καί δατις τριάκοντα ϊτη 
πρότερο* είχε πωληθή 15,000. 

Ζώντος τοϋ Ρέμβρανδ ό πίναξ αύτοϋ €'Η 
νυκτερινή π ε ρ ι π ο λ ί α » ήγοράαθη άντί 
7,000 φρ. θανόνιος δέ τά έργα του εξέπεσαν 
τόσον ώστε ήδννατό τις νά άγοράση άνιί δλί-
γων αχούδων. Πρό τίνος Αμερικανός τις προ-
αήνεγ^.εν ίκανά εκατομμύρια δι' ένα καί μόνον 
πίνακα τοϋ Ρέμβρανδ. 

Τά καλλιτεχνικά έ^να ιοϋ 1848, έργα τέχνης 
πιζής {Ά\Λ ύουι§(·οΪ3 άο 1848) ήρξαντο εκ
τιμώμενα, ό δέ κόσμος ήρχισεν ενδιαφερόμενος 
καί διά τά τής Δευτέρας Αυτοκρατορίας. 

ΑΙ ΠΥΛΑΙ ΤΗΣ ΦΕΡΡΑΡΑΣ 
(ΚΑ55ΓΟΝΑ ιΧΑΖΙΟΝΑΕΕ;.— Ή Φερράρα 

ΰτήρξϊ κατά τόν ΙΣΤ' αιώνα οχουδαΐον κέντρων 
τής φιλολογικής καί «καλλιτεχνικής Αναγεννή
σεως. Τ ί γράμματα άντεκρο^ώχε^ον έν αυτή Ό 
Τάσσ'.ς χα'ι ό 'Δρίοστος, τάς δέ τέχνας δ Βενδε-
νοΰτος Τίσιος, Οστις άντί ύχογραφής ζωγράφων ίχί 
τών χινάκων του γαρύφαλλον Ιχωνομάσθη ϊΐ Οα-
ιοίβίο ύφ' δ ίχωνύμιον κ ί ί διάσημος κατέστη. 
"Αχό τών χρόνων τής "Αναγεννήσεως καί τών 

[ Έ π ι σ τ ή μ α ι - Γ ρ ά μ μ α τ α - Τ έ χ ν α ί ] 

χρό αυτής αιώνων μέχρι το3 ΙΒ ' χρονολογ ,Βνται 
αί λαμχρ»! χύλαι τών έκχλην.ών καί παλατιών 
της καί τών μέχρι σήμερον κατά μέγα μέρος σω
ζόμενων ίϊιωτικών οίκων. Ά λ λ ' αί αρχαιότατοι 
κύλαι εινε αϊ χύλαι τής μίγαλοτρεχοΰς αυτής 
γο:ΘΆομδί;6ιΧθ3 ίέ ρυθμο3 καθεδοΐκοί ναοΒ Ιξ 
ίτου χεριφήμου δσον καί οϊ καθεδρικοί ναοί της Μο-
ίένας, τή. Παρμας καί τής Πλακεντίας. 

Τας χύλας το3 καθεδρικού ναο3 τής Φεοράρας 
διακοσμοΒσιν κεράμιοι καρχοί καί ίίιοτρςχως εις 
όξύ λήγουσαι κορυφαί, έχί ίέ τοΰ αετώματος ύ-
κάρχκ χρότυχος ή εΐχών τοΰ "Αγίου Ίουλιανοΰ, 
τοΒ χρισ^ιανοδ εκείνου Οϊδίκοδος δν μετά τΌν 8ι-
κλοΒν φίνον τοΒ κατρος καί τής μητρός χικροτάτη 
έξήγνισε αετάνοια. 

Ουδέν ήττον ώραΐαι τυγχάνουσιν αί μετ' άχρας 
λεχτότητος κεκοσμημέναι χύλαι τής μονής τών 
Δομινικανών καί ή μετά κομψότητος γεγλυμένη 
θύρα το3 χανδοχείου τών Τριών Μαύρων εις δ κα-
τέλυσαν Ό αυτοκράτωρ Ίωτήφ ό Β' χαί ό μέγας 
δούξ τής Τοσχάνης Λεοχάλδος, άργότερον 8ε, τό 
1814, ό ηρωικός Ιωακείμ ΜιΐΓ3ΐ. 

Ή πατρίς το3 Σαδοναράλα καί ϊ ι ' άλλους μέν 
μεγάλους αΐιτής υιούς σεμνύνεται άλλά χαί ϊιά τον 
χατά τό 1516 αποθανόντα αρχιτέκτονα ΚΪ3§ίο 
Κοδδβΐΐϊ Οστις καί 8ιά κλειστών αριστουργημάτων 
κατεχόσμησε τήν πατρίδα του Φερράραν. 

Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ 
(ΤίΕνυΕΟΕδ ΌΕϋΧ ΜΟΝΟΕ8;.- Τά πλεί

στα τών ευρωπαϊκών κρατών ΰπέβαλον φόρον 
έπί τών κληρονομιών" έν Αμερική καϊ Γερμα
νία δ φόρος ούτος Λ*ε μίλλον ασήμαντος, Ιν 
Ιαπωνία δέ δύναται νά φθάοη ϊως 15 ο)ο. 
Κατά τήν έπί τοϋ προϋπολογισμού τοΰ 1894 
είσήγηοιν αύτοϋ ό Σίρ Ρ ΗαιτοιιιΊ δέν έφοβήθη 
νά έκοτομίοη διι οσάκις άνθρωπος τις &πο-
θάνη τό Κράτος γίιεται κύριος τής περιουσίας 
του, μόνον δέ κατ' άνοχήν τοϋ Κράτους τήν 
περιουσίαν ταύτην καταλαμβάνουν οί κληρονό
μοι» κατ' άκολονθ'ιαν δέ έπεψηφίοθη έν 6ί·ΐ3ΐθ 
άυΙγ δι' ου έφορολογοΰντο αϊ περιουαίαι μέ
χρις 8 ο^ο, όπερ πολ.λάκις έκτοτε ηύξήθη. 

Άλλά πάντα τά άλλα κράτη νπερηκόντιαεν 
είς τήν έμπρακτον τών Ιδεών τούτων έφαρμο-
γήν ή Γαλλία, άφοΰ ό έπί τιΰ εισοδήματος φό
ρος φ&άνιΐ έως 29 ο)ο. Άλλ' ή υπέρμετρος 
αύτη άφαίμαξις δέν έπήνεγκεν αγαθά αποτελέ
σματα, άφοΰ έν Γαλλλία αϊ μικραϊ κληρονομίαι 
εϊνε αϊ πολιαριθ μότεραι. 

Ό κ. Ρ. Ρ. 1>βνγ σφοδρώς καταφέρεται 
κατά τής καταχρήσεως τοΰ φοβερού αύτοΰ τα-
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λιζομένον ούτω ελαχίστου τινός βοηθήματος είς 
έκάοτην ενδεή οίκογένειαν. 

Ίά αποτελέσματα τής τοιαύτης οργανώσεως 
αληθώς εκπληκτικά. Εντός δεκαπενταετίας οί 
πτωχοί τής Έλβΐί,φέλδης ήλαττώθηααν κατά 
τρία τέιαρτα, χάρις δέ ιίς τήν άντίληψιν τοΰ 
Συνδέσμου πολλοί τών ιηπομένων έν τή άθλιο-
τητι ήδννήθησαν νά εΰρωαιν έργασίαν. 

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 
(ΟΟΝΤΕΜΡ1ΚΑΚΥ Κ Ε ν ΐ Ε \ ν . ) - Ούίϊίς θε

σμός έχαλλίέρ ,'ητε τόσον τήν χρός ^ειραφέτησιν I-
χιθ^μίαν τής γυναικός όιον τά μοναστήρια το3 
Μεσαιώνος. Ή θέλουσα ν ί εκφύγη τών οΐκογεια-
χών δειμών άντί νά γίνη 8ΐιίίΊ·3§<:ιι είσήρχετο 
είς το μοναττήαον καί έγίνετο μοναχή ηγουμένη 

Ά λ λ ω ς χατά τήν έχοχήν έχείνην ή μοναχή 
είνε ήχυτα ό τύχος τής έγκαρτίρήτεως χαί 
ή έμψύχωτις τής αΰ;αχ»ρ ήιεως, άλλ' ώς 
έ χ ί τό χολύ χαν τουναντίον. Ή μοναχή τής Ιχο-
χής έχείνης ήτο γυνή μϊγάλίυ γένους, ισχυρά τόν 
χαρακτήρα κ»ί ανεξάρτητος τάς ιδέας ήτις έχει-
ραφετεΤτο τών κοινών νόμων. 

Έν Αγγλία καί Γερμανία ή ηγουμένη ήτο ή 
κολπική τφ όντι γυνή τών χρόνων της. Είχε 
τόν τίτλον τής βαρώνης καί χατεΤχεν άχεράντους 
χτήσ·:ις άς αμέσως άχό το3 βϊσιλέως χαρελάμ-
6ανε. 'Αχήλαυε τών ύχό τό όνομα Ββηιι εξαιρε
τικών δικαιωμάτων το3 γερμανικο3 δικαίου καί ή-
δΰνατο νά συμδολτ; είς τόν εκστρατεύοντα δασιλι-
χόν στρατόν διά τών ιδίων της δουλοχαροίχων. 
ΠροσεχαλεΤίο είς τό Κοϊο1ΐ8ΐ3§ χαί διιτήρει στε-
•νάς μετά τής αυλής οχέσεις. Έάν δέ ό έρως δέν 
άχεχλιίε;ο, δεν άχερρόφα χαί όλάχληρον τόν βίον 
της, άλλ^ς συνείαινεν Ιστιν δτε νά είσέλθη εις ?ν 
και τό αυτό μοναστήριον ϊν άνδράγυνον, αλλά δέν 
βυναντώντο ώς σύζυγοι χαρά.μόνον χατά τάς ιεράς 
συνάξεις. 

Τών μιχτών τούτων κοινοβίων ουχί σχανίως 
χροίσταδο ηγουμένη, έχουσα έν τοιβύτγ) κεριχτώ-
σδΐ λίαν εκτεταμένα δικαιώματα, τήν κανονικήν 
άδειαν νά έξομολογή χαί δυναμένη τυχούσης περι
στάσεως, νά άφορίζϊ). 

μιέυτικοΰ συσττ}ιιατος·, φοβούμενος μή οΰιω 
διασαλενθή αύτη ή κρηπΐ; της οίκογενείας. Ή 
περιουσία τον Κράιοις είνε ολίγον παραγωγική 
τουναντίον δέ ή ιδιωτική. Αναντιρρήτως μέ
τριος τις φόρος είνε δίκαιος, άλ,λ' δσον έπιι'ι-
θειαι τό κράτος κιτά τοΰ κεφαλαίου τοΰ παρά-
γονιος τά εισοδήματα τά ίκανά νά φέρωοι τό 
άχϋος τοϋ προϋπολογισμού, τόσον καί ϋά δυ
σκολεύεται τοϋτο έπί μάλλον νά συγκεντρώ ιη 
τούς πόρου; ους άταιτοΰσιν ή πολεμική άμυνα 
καί ή εφαρμογή τών κοινωνικών νομοθετημά
των». 

!Χ©§)Χ1 

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔIΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
(ΈΕϋΤΙ.'ΚΑ .̂— "Εντινι πάλει τής Λιτικ^ς 

Πρωααίας τή Έλβερφέλδή, διωργ<<νώθη ώ; 
κάλλιστα ή δημόσιας βοήθεια. 

Ή πόλις διηρέθη είς 26 διιμερίσματα, έκα-
σιοι δέ διαμέρισμα είς 14 τμήματα ών εκααιον 
περιλαμβάνει 300 — 400 κατοίκους. 

Ιούς π:ωχού; επισκέπτονται τακιικώς οΐ-
καδε έκάατην εβδομάδα. Έκάσιου μέν τμήμα
τος προΐαταια ταμίις, έκαστου δέ διαμερίσμα
τος επιθεωρητής, τήν γενικήν δέ διοίκησιν διε
ξάγει έινεαμελής κεντρική επιτροπή, προεδρευο-
μέιη ύπό τοϋ δημάρχου καί [αποτελούμενη έκ 
τεοοάρων γνωστών φιλάνθρωπων καί τεσσάρων 
δημοσίων υπαλλήλων. Οί ταμίαι καί οϊ έπιθεω* 
ρηταί δέν έχονσι μισθόν τινα, τοϋ αξιώματος 
όντος τιμητικού, περιζήτητου δέ. 

01 ενδεείς αποτείνονται είς τόν ταμίαν τοϋ 
οίκείου τμήιιατος δσιις επαληθεύει τά κατ' αυ
τούς, πράγμα άλλως ευχερές ώς έκ τής μικράς 
εκτάσεως τοΰ τμήμρτος' δέν άρκεΐιαι δέ ό τα
μίας νά φαίνεται αρωγός, είς τούς πρός αυτόν 
προσερχόμενους ενδεείς, άλλά πληροφορείται 
καί ιό κατά ιούς ένδειϊς μέν σοατελλομένους 8· 
μως νά προσέλθωοιν είς τό γρσφεΐόν τον. Έ
κάατην δέ εβδομάδα στέλλει ϊκθεαιν είς τήν 
Κενιρικήν Έπιτροηήν. 

Τά βοηθήματα δ ανέμονται οννφδά πρός κα· 
τάατασιν ονντασσομένην τήν παραμονήν έκα
στης συνεδριάσεως ιής Επιτροπής. Έξασφα-
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[Φαγητά, Γλυχύσματα,'Επιδόρπια] 

Γλώσσα εις τό πιάτο. 

Άφοϋ τας έτοιμάσωμε καλά δηλ. τ ά ; καθχ-
ρίσωμεν, βάζομεν έ'νκ κομμάτ. βούτυρο δουλε
μένο υ.έ κλεΟρι είς^ενκ πιάτο χάλκινο, γανωμένο 
με λβπτά /όρτκ κρομμύδια λεπτοκομμένκ μα
νιτάρια άλας κκί πιπέρι, θέτομίν τήν γλώσσα 
κκΐ τά σκεπάζοαεν μέ τιιυ.ι/.ένο ψωυιί τό όποιον 
βρέχομεν μέ άσπρο κρχσι κκί μια χουλιαριά 
ζουμί, τό κφίνομεν νάψηθη δέ εις σιγανή φωτιά. 

Μανιτάρια εις κάσσαν. 

Ξεφλουδίζομεν τά μανιτάρια, και τά κόπτω-
μεν έπειτα εί ; μίαν κάσσκν -/άρτινην καλοβου-
τυρωμένην μέ έ'νχ κομμάτι βούτυρο, μκίδκνό 
κρομμύδι κομμένο, κλα; κχί πιπέρι, τά ψήνο-
μεν μέ σιγκνήν φωτιά κχι σερβ'.ρομεν εις τήν 
κάσσκ. 
IΙεριστέρια ψητά. 

Πκίρνομεν 4 περιστέρια, κκί κφου τά πκστρέ-
ψωμεν, τά κκψκλίζομε περνοϋμεν τά εντόσθια 
των κχτόπιν δέ τά πλένομρν κχί τά ράπτομεν 
μέσχάγγο. Σκεπάζομεν μέ φέτχι; λκρδί τάς ό
ποιας δένομε, κχτόπιν τά βάζομε μέσχ εις μίαν 
κκτσαρόλαν όπου τά βρέχομεν μέ ολίγο βού
τυρο κχι τά κουπκνίζομεν μέ άλας έν τέταρτον 
προ το. φκγητοΰ, βάζομεν τήν κατσχρόλκν εις 
τόν φοΰρνον κχί άπά καιροϋ εις κκιρόν βρέχομεν 
τά περιστέρια μέ τό βούτυρο των. "Λμχ ψηθούν 
κχί εινε έ'τοιμον τά στρκγγίζομεν, τά κοπτο-
μεν ε ί ; τήν μέση κκί άφοΰ βγάλωμεν τους 
σπάγγους, τκ σερβίρωμεν μέ πράσινκ όλόγκρκ. 

Παγωτόν κρέμα μέ χέΐον. 

Βάζομεν νά βρκσ·/] 75 δράμια νερό κκί άμα 
βράσ·/) ρίπτομεν κχί 8 δράμια τε'ί'ου, τό κφίνο-
μέν 10 λεπτά νκ πάρτι τό νερό ούσίαν του τείου 
κχί κκτόπιν τό περνοϋμεν από μίαν πετσέτσκν 
ε ί ; τό κχζάνι που έχουμε δουλεμμένο 1 50 δρά
μικ ζάχαρι μέ δέκκ κροκκίδ'.κ κύγών. Προσθέ-
τομεν μία όκόέ γάλχ κκί κτυπώμεν μέ τό σϋρακ 
κχ ' ά, κκτόπιν βράζομε τήν κρέμκ όπως συνή
θως κκί πκγώνομεν εις τήν γλασιέρκν. 
Μαγιονέζα 

Πέρνομεν δύο κροκκάδικ χύγών άλας πιπέρι 
κκί μουστάρδκ, τά άνκκχτώνομεν καλά, ρίπτο
μεν σιγά-σιγά λάδι, κκί έ'πειτκ λεμόνι, όσον θέ-

λομεν νά γίνγι περισσοτέρκ. ΕΙνε καλή δια ψάρι 
κρύο κκί κρύα πουλερίκά. 

Άφρογλΰχισμα. 

Κτυποϋμεν 12 ασπράδια αυγών μέ 6 0 δρά
μια ψιλή ζάχχρι κχί όλίγη μυρωδιά. Κάμνομεν 
έ'πειτκ μέ χαρτί μικρέ; κχσίτσε;, τάς γεμίζομεν 
έω; τήν μέσην μέ τό μίγμα τό όποιον έκάμαμεν 
κχί βάζομεν νά ψηθούν εις μέτριον φούρνο. 

Παγωτό ροδάκινο 

Βρχζουεν ενχ σιρόπι μέ βχνίλλιχ και τό 
κάμνομεν 30 βαθμούς. 'Λφ ' ου κρυώσή προσθέ-
τομε 1 )2 όκχ ροδάκινχ γενωμένχ κχί περασ
μένα άπό τραχηλιά, Στίβομέν τό ζουμί δύο πορ-
τοκαλλίων διά νά δώσωμεν ροδάκινου ^ρώμα, 
άμκ έ'χη 30 βαθμού; κοί κατόπιν τό σερβίρομεν 
ίς την γλκσιέρκν νά παγώση. 

Γ Ν Ω Μ Α Ι ΚΑΙ Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α Ι 

- - Ή φιλική φωνή είναι γλυκεία δΊα τον ύχο-
φέροντα. 

( ί . Νοεί.) 
— Ό ανόητος είναι κάντοτ» ευχαριστημένος άχο 

τ ' ν εαυτόν του, τήν χεριουσίαν του και τήν ά-
ξίαν του 

(Οε δε§αι·) 
— Ό δικηγόρος είναι Ιμπορος φράσεων κατα-

σκευστής παράδοξων. 
Μπιε ϋ ε Ο Ϊ Γ 

"Ολος ο βίος συνίσταται εις χεριτλανήσεις χεριξ 
το3 ;άφου. 

ΟιΙεαη&) 
— Δυστυχής Ό μή Ιχων πλέον χόθους. 

(Κοιΐ8ε3ϋ) 
— Τι ανϊρε; φ0ο».3σι τό κνιΒμα $<:ον αί γυ* 

ναΤκ?ς τί-ν καλλονήν. 
(Κονδιγιάχ.) 

— Ό μή μερίμνων χζρϊ της ϊϊίας αύτοδ ζωής 
είναι κύριος της ζωής τών άλλων. 

{Σενέκας ) 
— Ή έκιττήμγ, είναι ιίς τόν άνθρωχον, δτι ο 

ήλιος εις τήν ζωήν. 
(Ε. Ζιραρδεν) 
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