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244.— 1 Σεπτεμβρίου 1906. — 01 ίν Χα-
νίοις Γενικοί Πρόξενοι των τεσσάρα»· Προστά
τιδων Δυνάμεων διεκοίνωσαν, δτι, δπως ίκδη-
λώοωοι την ίπιθυμίαν περι τον δτι λαμβά-
νουοιν νπ' όψει εν τω μετρώ τοΰ δυνατόν τους 
πόθους τον Κρητικού λαοϋ γ.αι άναγνωρίζουσι 
δια πρα/.τικοΰ τρόπον το ενδιαφέρον, δπερ ή 
Αυτού Μεγαλειότης ύ Βααιλ.εύς των Ελλήνων 
οφείλει να λαμβάνη πάντοτε δια την ενημερίαν 
της Κρήτης, αυνεφώνησαν να. προτείνωσι τη Α. 
Μεγαλειότητι, δτι εις τό ίξής, οσάκις κενωθή 
ήθέσις τοΰ Ύπάτον Άρμοατού, ή Α. Μεγα-

λειότης, κατόπιν εμπιστευτικών μετά των εν 
Αθήναις αντιπροσώπων τών Δυνάμεα>ν, συν
διασκέψεων θά υποδεικνύε ενα'^υποψήφιον. ί-
κανόν νά ίκτελ.ΐ\ την ίντολήν τών Δννάμεωι 
τούτων εν τη νήσω ταύτη και θά φέρη την ίκ-
κλ.ογήν τοΰ επισήμοις εις γνώσιν αντών. Αύται 
δε θά διορίζνσι τον νέον "Υπατον Άρμοστήν 
και θά φέρωσι τον διορισμόν εις γνώσιν τον 
Σουλτάνου. (Έπίσ. Έφημ. Κρητ. Πολιτείας). 

245. —Τη 2 Σεπτεμβρίου 1866.—Ό Μου
σταφά ΎΙαηλή Πασαάς, ό επικαλούμενος Γκη· 
ρητ/.ής=Κρητικός, ώς Αυτοκρατορικός Επί
τροπος καλεί τους Κρήτας δια προκηρύξεα)ς νά 
προσέλ.θωσιν εις τάς αρχάς εντός πέντε ημερών, 
άπειλ,ών έν εναντία περιπτώσει την λήψιν εκ
τάκτων μέτρων, (χειρ.). 

246. —Τη 3 Σεπτεμβρίου 1895.— Άνεπέ-
τααεν *%ή Μεταπολιτευτική Επιτροπή σημαίαν 
της Επαναστάσεως κατά την είς Κλήμα προ>·> 
την λιΧκήν ουνάίϊροισιν. [Συμβυλ.}] είς την Κρη-
τικήν Ίστορίαν Σπνρ. Βαρδάκη). 

247-. — Τή 4 Σεπτεμβρίου 1891.— Άφίκετο 
είς Χανία υ Μαχμούτ Δζελ.η.λεδδιν 'Πασσάς ώς 

Τοποτηρητής της Γενικής Διοικήσεως. Πρώτον 
ήλ.Οεν ίν ετει 1868 μετά τον περιωνύμου Με· 
γάλου Βεζύρου Άαλή ΙΙασσά και συνέταξε τον 
Όργανικόν Νόμον. Δεύτερον ώς Αυτοκρατορι
κός Απεσταλμένος έν ετει 1887 προς διευθέ-
τησιν τοΰ τότε άναφυέντος οικονομικού ζητή
ματος. Τρίτον εν ετει 1 889 'ε'νεκα της τότε ίκ-
ραγείσης επαναστάσεως. Και τέταρτον τω 1891 
(Κρητ. Ήμερολ. Χανίων) . 

248. — Τή 5 Σεπτεμβρίου 1 8 9 9 . — Ή Λ. 
Μ. ή Σεπτή Βασίλ.ισσα τών Ελλήνων "Ολ.γα 
ίπεσκέφθη τό πρώτον τήν Κρήτην, διά Ρωσσι-
κοΰ Θωρηκτού, άποβιβασθείσα είς τήν Σούδαν. 
(Νέα "Ερευνα). Ό Θεός νά μας άξιώσν] νά μας 
ξαναεπισκευθή ταχέως Ελευθέρους. 

"249.— Τήϊ> Σεπτεμβρίου 1868 . Έξεφρό-
τωσεν ή «"Ενωαις» είς Φοινικιάν δύο χιλιάδας, 
διακόσιους πεντήκοντα σάκκους αλεύρου ν.αι 
διακόσια πεντήκοντα, κιβώτια πολ.ειιοφοδίων' 
άπεβίβασε δε ίνενήκοντα Κρήτας πο/.εμιοτάς. 
(Άμερ. Ν. Σουρμελή). 

250.—Ύή 7 Σεπτεμβρίου 1900. —Ηγεμο
νικοί Αιατάγματι ενεκρίθη, όπως, αί διατάξεις 
τής εν Ούααιγκτώνι τή 15 Ιουνίου \897 διο~ 
μολογηθείαης παγκοσμίου Ταχυδρομικής συμ
βάσεως εξ άρθρων 29 και τοΰ προσηρτημένου 
α<)τή πρωτοκόλ.λ.ου εξ άρθρων επτά, εφαρμο-
σθώσιν έν ταΤς ταχνδρο/ιικαΤς σχέσεσι τής Κρή
της μετά τών διαφόρων σνμβ/.ηθεισών Έπΐ' 
κρατειών. (Έ.-ιίσ. έφημ Κρητ. Πολιτείας). 

251. —Τή 8 Σεπτεμβρίου 1905.— Έπεξε-
τάθη ή κήρυξις τοΰ στρατιωιικοΰ νόμου καθ' 
δλον τον Νομόν Ήρακλ.είου. (Ν . "Ερευνα) 

252. —Τή 9 Σεπτεμβρίου 1905.— Μία τών 
διατάξεων τοΰ ίν Ήρα/.λείφ κηρυχθέντος υπό 
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«ΜΐΙΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

των "Αγγλων Στρατιωτικού Νόμου ο"ριζεν, δτι 
οί θεωρούμενοι όμόφρονες τής ίπαναστάσεως 
τοΰ Θερίαου θά λαμβάνωσι τον επόμενον όρ
κοι· : « Ό υπογεγραμμένος δηλώ, δτι δεν θά 
ϊ>συνδράμω πλέον καθ' οιονδήποτε τρόπον τους 
^πρωταιτίους τοΰ επαναστατικού Υ.ινήματος, τοΰ 
»απευθυνόμενου κατά τής Κρητικής Κυβερνή
σεως, προς τήν οποίαν, καθώς και προς τον 
ϊ>Σεβαστόν Άργηγόν τής Κρητικής Πολιτείας, 
ντήν Α. Β. Ύψ. τον Πρίγκηπα Γεώργιον τής 
»'Ελλάδος, "Υπατον Άρμοστήν τών 'Υιρηλών 
η Προστάτιδων Δυνάμεων, διά τής παρούσης 
»μου δηλώ τήν τελείαν νποταγήν και άφοσίω-
ϊ'αΐν μου. (Τό Θέριοο). 

253.— Τή 10 Σεπτεμβρίου 1896».— Διε
τάχθη απογραφή τών ίλαιοδένδρων τής Κρήτης, 
δπως, αναλόγως τών δένδρυ>ν, τά όποια εχει έ
καστος κτηματίας, πληρώνη το μερίδων του 
Ικ τοΰ φόρου τής δεκάτης τον ελαίου, τοΰ άνα-
λογήσαντος είς τό χωρίον τον και άποκοπήν, 
ίπ'ι τή βάσει τών μαθημάτων εξαετίας. Άπε-
γράφηααν : 

έλ.αιόδενδρα Νομαΰ Χανίων 1.143.270 
6 2 1 . 5 8 7 
9 \3.780 

1.838.675 
1.309.892 

» Σφακιών 
» Ρεθύμνης 
» Ηρακλείου 
» Λασηθίου 

5,827,204 

(Μελέτη Γ. Ίακ. Καλ.αϊσάκη είς περιοδ.αΦώς») 
254. —Τϋ 1\ Σεπτεμβρίου 1 1 8 2 . — Έγέ-

νετο ή διανομή τής Κρήτης είς τους δώδεκα ευ
γενείς τοΰ Βυζαντίου, οΐτινες έμειναν ίν Κρήτη 
όταν, κατά τό Κερκνραϊκόν χειρόγραφον, ό Α
λέξιος Κομνηνός Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ Ρω
μαίων άπέστειλ.εν είς Κρήτην τον φίλτατον και 
ήγσπημένον υίόν του Ίσαάκιον μέ τήν βασιλ.ι-
κήν τριήρη και εκατόν αλλάς τριήρεις Άρχι-
στράτηγον και Τοποτηρητήν, γράφων προς τους 
Κρήτας <ιμε ακοπόν νά σας ίξολοθρεύσωπι κατά 
«κράτος με τον πόλεμον και με τύοας δννάμεις, 
ο'Ίοας μήτε ΰμεΐς μήτε οί πρόγονοι υμών εΐδετε 
»μήτε ήκούσατε' και οϋτω θέλ,ονν σας παιδεύ-
τισει με βασανιστικούς θανάτους και τέλειον ά-
')(/ ανιαμόν, όντας αιτίους τούτων διά τήν άσεβη 
χ.'/ί μωράν ίπανάατααίν σας. Ταΰτα πάντα σας 

• , άδηλου μεν. Και ό\ν δώσητε σημεία υποταγής 

»άμα δταν φθάαωσιν αι τριήρεις είς τά πρωτά 
«σύνορα τής Νήσου, θέλετε λάβει μικρόν τινά 
νσυγχώρησιν εάν δε πράξητε άλλως θέλετε ά-
ι>φανιαθή δυνάμει τής παρούσης άμετατρέπτον 
τ>άποφίοεως. ('Αθανασ. Σκληρού ό Κρητικός 
Πόλεμος). 

2 5 5 . — Τή 12 Σεπτψβρίου 1 8 1 2 . — Ά π « -
βιβάσθη είς Χανία δ Χαδζή 'Οσμάν Παασάς , ό 
επικ).ηθεις Πνιγάρης, ό καθαρίσας τήν Κρήτην 
από τούς Γιανιτοάρους. ΚΠαράρτ. τής ίν Αθή
ναις ίφημ. Νεολ. Κ)πόλεως—και Άπομνημ. 
Κριτοβουλίδον). 

256. —Τή 13 Σεπτεμβρίου 1 2 1 0 . — Ό "Αρ
μοστής τής Κρήτης Δομίνικος Δελφίνος, μή έ
χων επαρκείς Δυνάμεις, ίσυνθηκολόγηοε προς 
τούς Μελιοσηνούς και τον πλούσιον εύπατρίδην 
Ίωάννην Σκορδίλην, προς κατεύνασιν ίπανα' 
στάσεως, ίκρα/είσης ένεκεν αρπαγής ίππων και 
φορτηγών ζώων ίκ τών ΐπποφορβείων τοΰ εν 
λόγω Σκορδίλη. (Ίαχορ. Κρήτης Β. Ψιλάκι). 

257. —Τή 14 Σεπτεμβρίου 1650.— Εγέ-
νετο οεισμός, καθ' δν συνετρίβησαν πλοιάρια ίν 
τά) λιμένι Ηρακλείου. [Στατ. Πλ.ηθ. Κρήτης). 

258. —Τή 15 Σεπτεμβρίου 1%30.— Επραγ· 
ματοπ,οιήθη ή καχάληψις τής Κρήτης υπό τοΰ 
'Αντιβαοιλέως τής Αιγύπτου δι' άποβιβάόεως . 
τεσσάρων χιλιάδων Αιγυπτιακού στρατού είς 
Χανία. (Παράρτ. Άπομνημ. Κριτοβουλίδου). 

259. —Τή 16 Σεπτεμβρίου 1890. — Προς 
άποζημίωσιν τών κατά τάς ανωμαλίας λαβόν-
των χώραν εμπρησμών και καταστροφών επε
βλήθη προοωρινώς διά τέσσαρα ετη φόρος εί
κοσι πασάδες κατ' όκάν επϊ τοΰ άλατος, πεν
τήκοντα τρεις παράδες κατ' όκάν ίπι τοΰ Ι'ξω-
θεν εισαγομένου καπνού και ίδιπλασιάσθη ό 
φόρος τοΰ χαρτοσήμου. (Κρητ. Κωδ. "Εκδ.Β'). 

260. —Τή 17 Σεπτεμβρίου 1830. — Δια-
μαρτυρία τών Κρητών προς τούς παρά τή Έλ.· 
ληνιιιή Κυβερνήσει Άντιπρέσβεις των Συμμά
χων Δυνάμεων, συνεπεία, τής καταλήψεως τής 
Κρήτηςϋπό τών Αιγυπτιακών στρατευμάτων. 
(Παραρτ. Άπ. Κριτοβουλίδον). 

261. —Τή 18 Σεπτεμβρίου 1906.— Άπε-
βιβάσθη είς Χανία ό Έξοχ. Άλέξ. Θρ. Ζαίμης, 
"Υπατος Αρμοστής ίν Κρήτη, ίπιβαινων Ρωσ-
αικοϋ πολεμικού, συμπλεόντων τριών πολεμι-
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κών Γαλλίας, Αγγλίας και Ιταλίας (χειρ.) 
2 62 . — Τΰ 19 Σεπτέμβριο υ 18 78. — ΊΙ ε

παναστατική Γενιν.ή τών Κρητών Συνέλ.ευσις 
διετύπωσεν εις εικοσιπέντε άρθρα τά ιιετά των 
Αυτοκρατορικών Απεσταλμένων συζητητέα θέ~ 
ματα. (χειρόγρ.) 

2 6 3 . — Τή 2 0 Σεπτεμβρίου 1878 . — Μεταξύ 
της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης καντής Επι
τροπείας της επαναστατικής Συνελεύσεις, εις 
ην ανετέθη ή διακανόνισις τον Κρητικού ζητή-
ματος, διω/ιολ.ογήθησαν προσωρινοί συμφω-
ν'ιαι προς εξοδον των Μουσουλμανικών οικογε
νειών εις τάς εστίας των, {χειρόγρ.) 

264.— Ίχ)2\ Σεπτεμβρίου 7 8 6 8 . — Έηα-
νεκαμψεν ό Χουσεΐν Πασσάς εις Ήράκλ.ειον, 
συντετριμμένος εκ της κατά την προτεραίαν συγ-
κροτηι'}είσης μάχης εις τά κατά μήκος της ά-
άναιολικής πλευράς άπό τοϋ λιμένος μέχρι τον 
χωρίου Άχλ.άδα υψώματα. Απειράριθμοι 
Τούρκοι έφονεύθηααν και ίτράυματ'.σθηααν. ίν 
οΓς ν.αί τίνες αξιωματικοί μπτεφέρθησαν εις τά 
π?.ο7α και δι αυτών εις Ήράχλ.ειον. Ό Σωμα-
τάρχης Νικολάίδης εχρησί-μοποίησεν έ'ν πυροβό-
λον. Χριστιανοί ίφονεύθησαν εννέα και ετραυ-
ματίαθη ιαν δεκαπέντε, ίν όίς οι Σωματάρχαι 
Κώστας Ταάκωνας και Πήλιυς "Ελληνας, (χειρ.) 

265,-- ϊ η 22 Σεπτεμβρίου 1754.— Έτε-
λ.εύιησε Γεδεών ό Αΰλοποτάμου, ό καταίιπών 
το περίψημον χρονικδν, ίξ ου τοσαύτας »)ρΰ» 
σθημεν πλ.ηροφορίας. Εις μίοιν σελ.ίδα τον Νο-
μοκάνοι ός του άναγινο'ιακεται το έξης συμεί-
ωμα γραφεν μετά τον θάνατον τον « I 754 σε-
ηπτεμβρίου ατάς ίκνμήθη ό αυτός άγιως 

»δεσπότης κϋρ Γεδέων και αυτόν άναπαϋσι ίν τό~ 
'·χορό τών δικαίων και ή εύχό του εϊτο μεί) ή-
»μών — ν.αϊ έν τη μονή : τοϋ αγιον μεγαλομάρ^ 
>τηρος γεώργιου και γορ'ιο μιληδόνη οπροστάς 
»τοϋ αγίου της ηκόνος' ο ταψος του. (Γ'. ' Ε-
απετηρις Παρνασσού). 

266. — ΤΓ| 2 3 Σεπτεμβρίου 1822. — Άπε-
βιβάαθη εις Καλάμι Σούδας τουρκικός στρατός 
αφιχθείς ίκ Πελ.οποννήσου' αυθημερόν δ' υ
πέστη πανολεθρίαν φονευθέντων ανω τών εκα
τόν πεντήκοντα στρατιωτών και ήναγκάσθη να 
επιβιβασθΐ] ίκ νέου $1ς τά πλοία. ('Λπομν. 
}{{ΐτοβον).ίδον). , 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «νΘΙΙΝΑί» 

267.— Τ7] 24 Σεπτεμβρίον 1868. — Ά να. 
φορά τών εις Λειβάδια Μιλ.οπ^τάμου σννελθόι·-
των πληρεξοναίων προς τους Προξένονς τών 
Μεγάλ.ων Δυνάμεων, δι' {] ς υποβάλλεται ί'.-τό-
μνημα περι τον προσήκοντος τί) Νήσω πολι
τεύματος, εφ ' οσον δε επιτρέπεται ή πο?,ιτική 
ενωσις της Κρήτης μετά της 'Ελ.λ.άδος. 'Κζη-
τεΐτο ουδέτερα ήγεμονεία αυτόνομος υπό την ε-
πικυριαρχίαν της Πύλ.ης—σημαία χωριστή—νά 
μήίσχύωαι διά την Κρήτην αί συνθήκαι τοϋ 
^Οθωμανικού Κράτους — ή πληρωμή φόρου υ
ποτέλειας μετά δεκαετίαν και συνταγματικόν πο-
Ί.ίτευμα με Ηγεμόνα Χριστιανόν, Βουλήν, Δι-
καστικήν ίξονσίαν άν ξάρτητον άπό της νομο
θετικής και τής εκτε/.εστικής, Έλ.ενθερ'ια θρη
σκείας, παιδείας, τύπον, εμπορίου καί βιομη
χανίας, "Ανοιγμα τών λιμένων, Τήρτ,σιν τών 
τών προνομίων τών Σφακιών, σύοτασιν Γεωρ
γικής Τραπέζης, αμεσον αύγκλ.ησιν εκτάκτου 
Συνελεύσεως προς καταρτισμόν τοϋ πο'/.ιτενμα-
τος και ίγγύησιν τών εξ Μεγάλ.ων Δυνάμεων, 
τών ύπογραψασών την σννθήκην τών Παρισίων 
τοϋ Γ856. (χειρόγρ). 

2 0 8 . — 2 5 Σεπτεμβρίου 1898 . - Ώο-
κίσθησαντά Μέλ.η τής νέας Κρητικής Κυβερ
νήσεων-, οι ΓονλενταΙ και ή Κρητική Πολιτοφυ-
λ.ακή και Χωροφυλακή τών Δυτικών 'Επαρχιών 
τής Κρ/;τ/;ς ίπ' όνόμαιι τοϋ βασιλ.έως τών Έλ 
λ.ήνονν και τοϋ Ελληνικού Συντάγματος. (Ύψ· 
Λευκά "Ορη.) 

26.9.-7τ| 26 Σ)βρ'ιον 1908-Διετάχθηή ίπισή-
μανσις^εών Κρητ. Γραμματοσήμων διά τής λέ
ξεως «Ελλάς» και τών ώς χαρτοσήμων χρησι
μοποιούμενο) ν γραμματοσήμων ιδίου τύπου 
διά τών λέξεων «Έλληνικόν Βασί/.ειονν. ίκίσ. 
ίφ. Κρητ. Πολ.ιτείας). 

2 7 0 . —7Τ| 21 Σεπιεμβρίου 1609. — Ύπο 
γραφή τ\\ς σννθϊ\χη% περι παραδόσεως τοϋ 77-
ρακλ.είου εις τους Τούρκους. (Μελ.έτη Γ. 'Ιακ. 
Καλαϊσάκη εις Κρηχ. Ή/ιερ. Ηρακλείου). 

2 71. — ϊ 'ϋ 2 8 Σεπτέμβριο υ 1908 .— Ψήφι
σμα. Ό λαος τής πρωτευούσης κα\ τών δυτικών 
επαρχιών τής Κρήτης, αννελθιυν σήμζρον εις 
πάνδημον συλ./.αλητήριον ίν τω πεδίω τοϋ Α
ρεως Χανίων και συνεχίζων το προαιώνιον και 
άναλ.λοίωτον πρόγραμμα τοϋ Κρητικού λαον — 

272ο -

ΜΗΝΙΑΙΟΝ Γ 

Κηρύττει εν ονόματι τής ομοουσίου και αδιαιρέ

του Αγίας Τριάδος ιήν ενιοσιν τής Κρήτης 

μετά τοϋ ελευθερίου Βασύ.είου τής Έλλ,άδος 

όπο)ς ιιετ'αύτοϋ άκοτελ^σγι εσαεί 'έν άδιαίρετον 

χαί άνα.τοσποωτον συνταγματικό)1 Κράτος — 

Προσκαλεί την Λ. Μ. τον Βασιλέα τών Ελλή

νων ν ' άναλάβη την διακυβέρνηση· τής Νήσου, 

τήν δέ Κνβέρνησιν τής Κρήτης νά συγχαλέπη την 

Μουλήν καϊ νά διάταξη τάς αρχάς τοϋ τόπου νά 

διοικώσιν αυτόν ίν ονόματι τοϋ Βασιλ.έως τών 

Έλλήνα>ν. (Ύψ. Λ. "Ορη) όμοια τούτω ψηψί-

αιιατα συνέταξαν άτάξάπα>·τες ο'ι Δήμοι τής 

Κρήτης. 

2 7 2 . — Τη 2 9 Σεπτεμβρίου 1<Α)5.— 'Εψή-

ΑΓΑΡΤΙΙΜΑ >• 

φισεν ή επαναστατική Συνέλ.ενσις την <5ευτε'ραν 

Ι'κδοσιν Γραμματοσήμου ανά πεντήκοντα χιλι

άδας τών λεπτών 5, 10 και 20 και άνά δέκα 

χιλ.ιάδας τών λεπτών 50 '/.αι τής μιας και τών 

δύο δραχμών. (Έ.τ/σ. εφημ. 'ΙΖπάναστατικής 

Συνελεύσεως). 

2 7 3 . —Γτ) 30 Σεπτεμβρίον 1 9 0 7 . — 'Λπε-

βιβάσθησαν εις Χανία οι "Ελληνες άξια>ματιν,ο\, 

οι άναλαβύντες την ΐδρυσιν και διοίκησιν τή% 

\\ρ))τΐ'.ής Πολατοφυλακής. Τύ εσπέρας ίδόθη 

νπό τον Δήμου μέγα γεύμα έν, τω Δη/ιοτικώ 

Κήπω. (ύψ. Λ. Όρη). 

Γ. ΙΑΚ. Κ Α Λ Α Ί Σ Α Κ Η Ι 
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ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΑΓΑΝΕΛΗ 

Η Α Δ Ε Λ Φ Η ΜΑΡΘΑ 
(ίυνέγβια έκτου παραρτήματος τοΰπροηγουμένου μηνός,/ 

'Α.το τον ΐηημητηοιον ;ιον τής Απόμερα; 
22 Απριλίου 

Καί Οά μοί είπν] τις,ότι δέν πρέπει νά πιστεύω 
»ίς τά προαισθήματα, θ * μοϋ διαμφισβητήσνι την 
δύναμιν τηςψυχης νά όιαγιγνωσκη ενίοτε τά μέλ
λοντα,κκί διά τών ονείρων, τών ανεξήγητων ορα
μάτων καί φαινομένων,τών οπτασιών,τών παραι
σθήσεων ήπροαισθήσεων νά προσημαίνη εύνοήτως 
έν τη ασάφεια τά μέλλοντα νά έπέλθωσι.Στρέφω 
ολίγα φύλλα όπισθεν κκί άνκγινώσκω ο,τι ·;.ρό 
ολίγων μόλις ήμερων έγραψα, δτε, άνευ ουδε
μίας προκαταλήψεως,ουδεμίας πρ:)διαθέσεως τη"ς 
συνειδήσεως ή τ η ; φαντασίας είδον τί) φάντασμα 
τ η ; κόρης αίρό^.ενον πρός τους ουρανούς και ή -
κουσκ τούς ήχους θρησκευτικής μουσική: προ-
πέμποντα; την άποθεωσιν έκείνην τοΰ γήινου 
πλάσματος. 

Ηζ αποσπάσω φωνήν υπέρτατου θαυμασμοΰ 
και δικαίας εκπλήξεως διά την μοιραίαν σύμ-
πτωσιν, δι '? .τ ι θά αποκαλύψω, κζί διά την ψυ
χρότητα, μεθ' ή : Οά αφηγηθώ. "Οστις είδε ή -
φκίστειον, φλόγας και σπινθήρα; έξερευγόμενον, 
ένκλεΐον ωκεανούς ρευστού πυρός άλλ ' υπό χιό-
νων έ'ξωθεν ν.εκαλυμμένον. Οά λάβη ίδέκν τ η : 
θέσεως, εις ήν εύρί-ικομαι. Κοχλάζω εσωτερι
κώς. Έςωτερικώς είμαι κατάψυχρο:. Σύ όστις 
άδιαφόρως άναγινώσκεις έτοιμάσου ν ' αναφώ
νησης έκπεπληγμένος. Νά μέ θεώρησης ως τον 
εύτυχέστερον και τόν δυστ.>χέστερον τών άν-
ρώπων. Γαβριήλ καί Έωσφόρον ένταυτώ" μα-
κάριον, απολαύοντα τοΰ παραδείσου τά : ήΟικάς 
άπολ.αύσεις. και κολασμένον βκσχνιζόμενον εις 
της γεένης την πυράν. Έ ν έμοί συνηντήΟησ; ν 
ήδη τών αντιθέσεων οί πόλοι. Καί /αίρω κκί 
πάσχω - καί καταρώμαι καί ευλογώ - καί ήΟε-
λον καί δεν ήθελον. Φοβούμαι νά ψαύσω τήν 
πληγήν μου, καί δμως τό πράττω, θ έ λ ω νά 
λησμονήσω, καί τρέμω μήπως λησμονήσω. 

"Ε/ω προ έμοΰ το ορικαλέον δηλητήριον 
αισθάνομαι, Οτι καί ή θέα του μόνη μέ φονεύει, 
καί δμως άπλήστως τό καταπίνω, εύοχιμόνως 

τό απολαύω, λείχω ήδονικώς τ ά ; επί τών / ε ι 
λεών μου ύπολειφθείσας σταγόνας καί ανυπο
μονώ πότε νά πληρωθή καί πάλιν ή φιάλη, Ο
πως απνευστί τήν ροφήσω έκ νέου έν μέσω 
σπασμών αγωνία; καί παραληρημάτων. Έάν 
μοι είπη τι ; οτι είμαι δυστυχής, Οά απαντήσω 
Οτι είμαι ευδαίμων. 'Εάν έπαναλάβν) ότι είμαι 
ευτυχής, θά απαντήσω, ότι είμαι ό άθλιώτερος 
καί δυστυχέστερος τών ανθρώπων. Μέ οικτίρει : 
Νομίζω, οτι είμαι τοΰ φθόνου του άξιος. Μέ 
φθονεί ; Νομίζω, οτι είμαι τοΰ οΓκτου του ά
ξιος. Ναι - είνε δικαία ή κραυγή της εκπλήξεως 
ήν Οά βάλη ό μανθάνων οτι ή Στρατονίκη είνε 
εδώ. Πλησίον μου, εδώ, εις τήν γυναικείαν μο-
νήν τοΰ ΙΙαλαιοκάστρου. δόκιμος αδελφή μέλ
λουσα μετ ' ολίγας ημέρας νά προχειρισθή εις 
μοναχήν, νά άλλάξν) τό όνομα της, νά ταφή 
εντός τοΰ τάφου τοΰ μοναστηρίου, νά λησμονήση 
χωρίς «ά λησμονηθή, νά άποθάνη χωρίς νά 
παύση νά ζή, νά αναίσθητη, χωρίς νά παύση 
νά α'σθάνητα1.. Χθες νύκτα έπείσθην πλέον εν
τελώς, καί αί όπόνοιπ άς συνέλαβον έκ τυ
χαίων αφηγήσεων, μετετράπησαν εις πλήρη βε
βαιότητα, δτε είδον κκί έλάλησα, μεγάλην 
ύποκρινόμενος άπάθειαν καί ώ: ξένο; έκλαμβα-
νόμενο;, προς τήν γραίαν Προηγουμενην. παρ'ή 
μένει κατηχουμενη ώ: δόκιμο: ή Στρατονίκη. 
Ποίαν εικόνα τ η ; κόρης μοί έδωκεν ή ένθου-
σιώσα καλογραία καί ποίαν έξετύλιξεν άφη-
γησιν τών αρετών της, μακαρίζουσα έαυτήν καί 
τήν μονην της τοιοΰτον λαχοΰσαν θησαυρόν ; 
Θαυμάζω, πώς δέν μέν ποοέδωκεν ή συγκ'.νησις. 
Άπεχ_αιρέτισα μετά σεβασμοΰ καί βεβιασμένης 
ψυχρότητοςτήν Προηγουμενην. Καθόσον έχώρει 
πρό; τήν μονήν της,οί οφθαλμοί μου,παρακολου-
θοΰντες αυτήν, άπέβαινον άπληστότεροι" τήν έ-
φθόνουν. «Θά τήν Γδ-/) άκωλύτως», έ'λεγον κατ ' 
έμαυτόν «θά τ-/) όμιλήση' θ' άκούση τήν φωνην 
της - θά ψαύση τάς χεϊράς της. Μέ ποίον της 
γης θησαυρόν στέργειςν' άνταλλάςης τήν ευτυ
χή τύχην σου ; . .» 
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"Ημην έξαλλος. Μοί έφαίνετο οτι τό έδαφος 
έφλεγεν. Κατά βιαιότατα κύματα τά αίμα έξ-
οοι/.ών ατάκτως έκ της καρόίκς μου έπίεζε τόν 
έγκέφαλόν μου. Χάος άσφυκτικόν έθεωρουν τον 
πέριξ κόσμον, καί ήδη, ώσεί έκείμην ζών έντό; 
τάφου, έ'πασχον ύπό δύσπνοιας. Φεύγων μετά 
φρίκης τούς ανθρώπους, άποτροπιαζόμενος τής 
φωνής των τόν ήχον, παθαινόμενος δυσαρέστως 
εί; τήν θέαν παντός οντο' γεννητοΰ, ποθών μεί
ζονα έρημίαν έν μέσω τ η ; έρημίί ς τη"; έξοχης 
καί πλείονα σιωπήν έν μέσω τ η ; πλήρου; σ ιγη; 
της φύσεω;, έσύρθην ύπό τό κράτος απερίγρα
πτου πάθου; άχρι τ η ; κορυφή; τοΰ εγγύς της 
γυναικεία; μονής λόφου τοΰ καλουμένου «Πα-
λαιόκαστρον». Άνάμνησις ενετική τό φρούριον 
τοΰτο, δεσπόζει τ η ; κοιλάδος της Μαοΰς καί 
τών εις τήν πόλιν καί τό* έγγύ ; δρμον τοΰ Πα
νόρμου άγουσί ν διόδων. Σήμερον ούτε έρείπιον 
καν είναι. Ό χρόνο; κατέρριψε τ ά ; περιβολές 
φεισθείς μόνον ναίσκου καθολικοΰ δόγματος *** 
σχήματος, χαμηλότερον της κορυφής έ γ ε ' · " 
ρομίνου.Προσεπάθουν εις τήν θέαν τοΰ έξωτερικοΰ 
κόσμου νά άνεύρω άντιπερισπασμόν τινα κατά 
τοΰ πυρετοΰ, δστις μέ έβασάνιζεν. καί κατά τοΰ 
πόνου τής βκθείας κληγ·/)ς μου, τής ουδέποτε 
έπουλωθείσης, άλλ ' ήτις, άνοιγεϊσα άποτόμως 
τότε,έφλέγμκινεν όδ^νηρώ:,ανήκεστος εις πασαν 
βοτάνην ίαματικήν, απρόσιτος εις πασαν παρη-
γορίαν, κωφή εις λόγων καί συλλογισμών παραι
νέσει;, ανήμερος εις τήν αγριότητα τοϋ άλγου; 
τ Γ , ; , εις τοϋ κινδύνου τ η ; τήν οξύτητα, ,ίς τής 
άπογνοισεώς της τό βάθος. 

Διέτρεξα τό έπί τοϋ λόφου μικρόν όροπέδιον 
είδον καταρρέοντας τούς τοίχους κκί χάσματα 
ευρύτατα παρ' αυτούς, δι ' ών τ ά τηλεβόλα ή -
πείλουν διαρκώς τούς φιλελευθέρους νησιώτας. 
'Εάν ήτο δυνατόν νά παραμυθηθώ, ίσως θ' ά-

. νεκουφιζόμην μικρόν άπό τής γαλήνης,τίτι; έξε-
τείνετο πέριξ έμοϋ, καί τοϋ θεάματος, δπερ ε-
βλεπον καί δπερέν τή γαλήννι του τοσούτον άντε-
τίθετο πράς τήν λαίλαπα ήτις έμαίνετο ένέμοί. 
Ή θάλασσα ώς ταινία κυανή ζωννύει τήν νησον. 
Ό δύων ήλιος χρυσ'ιζει ασθενώς τάς υψηλότερα: 
κορυφάς τών λοφίσκων ένώ εις τών μικρών κοι-
λ.άδων τά βάθη ήπλώθη ήδη ελαφρά σκιά. Ύ π ό 
το βάρο; αφόρητου πικρίας έ/.άθισα πρός τήν 
άκραν λέκτρου τηλεβόλου, καί αλγών έθεωρουν 
καί θεώμενος ή'λγουν. Τ Ητο ή ώρα, καθ' ήν ό άν
θρωπο; αναπαύεται άπό τών κόπων τ/); ήμερα;. 
Εισδύει εί; τάς όπάς της γ η ; τό έρπετόν, συ
στέλλεται ό βόμβυξ, καί τό πτηνόν κλίνει ύπό 
τήν πτέρυγα τήν κεφαλήν. Ή πλάσις άνκπαύε-
ται καί μόνον έγώ πκοκληρών αγωνιώ.. . Τό σή-
μαντρον τ·?|ς γυναικείας μονής καλεί τάςάδελ-
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φάς εί; τήν προσευχήν τ η ; εσπέρα;. Ψαλμίοδία, 
άπό τ η ; εκκλησίας ήχοΰσζ, προσβάλλει τήν ά-
κοήν μου, καί χαλαρώς περιδονουυ,ένη εις τήν 
άτμόσφαιραν, εκπνέει ασθενώς παρά το υψος τών 
θέσεων, δπου επασχον καί διέτριβον. Ή προ
σευχή εξακολουθεί πάντοτε, καί της μουσικής 
οί πένθιμοι ήχοι, καί τοΰ σήμαντρου ή βραδεία 
καί μελαγχολική κροΰσις ύποσημαίνουσιν δτι αί 
άδελφαί τελοΰσιν έν τνΐ εκκλησία έσπερινήν 
έπιμνημόσυνον εύχήν. Δάκρυα άνέβλυσαν άπό 
τών οφθαλμών μου'οί λυγμοί άπέπνιξαν τήν φω
νην μου καί τό πάθος έξεχείλισεν άκατάσχετον. 
Τήν εναρθρον φωνήν διεδέχθη ή άναρθρος καί ή 
εύγλωτος λαλιά τών δακρύων ... "Ιλεως Δ η 
μιουργέ, εις τάς ήθικάς βασάνους τοΰ δημιουρ
γήματος σου... δπερ άφοΰ είνε κατά τήν ομοίω-
σιν καί τήν εικόνα σου δέν έ'πρεπε νά πονή ή 
τουλάχιστον νά πονή τόσον. "Ενθυμούμαι τούς 
ζήσαντας, τους μή υπάρχοντα; πλέον καί οΰ; 
τοσοϋτον ήγαπήσαμεν δτε έζων,καί τοσοΰτον έ-
θρηνησαμεν θανόντα; ... Ένθυ ΐλοΰμαι ν.αί του; 
,ώντας, τού; δυστυχεί; αυτού; οΐτινες είναι νε
κροί πλέον, νεκροί μέ ζώσαν τήν μνήμην κ α ί ά -
γρυπνον τόν πόνον! Προς αυτούς άγωνιωδεστέρα 
στρέφεται ή καρδία μου... Πλήρης πίστεως, ελ
πίδος καί καρτερίας ή άγωνιώσα ψυχή μου ί π τ α 
ται πρό; τόν (")εόν δεομένη καί αίτοϋσα τήν ά-
νάπαυσιν διά τούς αποθανόντα; ... καί τού ; έν 
τ-?ί ζωή. "Λ ! δι ' αυτού; ΐδίω;. Παρηγορίαν, θ ε έ 
μου, διά τού; ζώντας, τού; άλγοϋντας καί τού ; 
πάσχοντας. . . 

Ννξ. 

Ό ύπνος μέ φεύγει. Ά λ λ ' ούτε τον αναζητώ. 
Εις τοΰ πόνου τήν άγρυπνίαν ένοΰται ή άγρυπνίκ 
τοϋ όφθαλμοΰ. Θέλω νά μείνω άυπνος καί ο
φείλω. Πρέπει νά ερευνήσω τήν σ.ινείδ/·,σίν μου -

νάέςετάσω τοϋ βίου μου τάς λεπτομέρειας, καί 
μετά δικαιοσύνης ν ' αποφανθώ έάν ύπηρξα έ'νο-
χο : . έάν δύναται νά διατύπωση ή Στρατονίκη 
κατ ' έμοΰ κατηγορίαν τινά ή βασιμον αίτίασιν. 
Τό έ'πραξα ήδη. "Εχω έλευθέραν τήν συνείδησιν. 
Ύπηρξκ άνεπίληπτος καί της συμπεριφορά; μου 
τήν άξιοτ-ρέπειαν εχω ασφαλή" καί ύπερήφανον 
ασπίδα. Τό όμμα Σου, Δημιουργέ, καθορα τό 
παν. Τών ανθρώπων τά έ'γκατα «ίναι βιβλίον 
άνεωγμένον πρό τοϋ όφθκλμοΰ καί τ η ; παντοδυ
ναμία; Σου. Βλέπει ; τήν συνείδησιν μου' γνω
ρίζεις τό πλάσμα Σου. Έ ά ν οί άνθρωποι μέ συ-
κοφκντήσωσι, έάν τό ετοιμον καί πρόθυμον δη 
λητήριον της γλώσσης των χυθή κατ ' έμοΰ. έάν 
ένοϋντες τήν εύτελη ύποκρισίαν πρό; τήν μοχθη-
ρίαν της προθέσεως τ η ; , τονίσωσιν ύπούλως λό
γους αμύνης δήθεν υπέρ έμοϋ, έάν καθ ' οιονδή
ποτε τρόπον μέ άδικήσωσι,μέ έλεεΐ μετά δίκαιο-
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σύνης ό Πλάστης μου,καί ή ήρίμος συνείδησίς μου 
μοί υπαγορεύει νά τηρώ ύψηλα τό άκηλίδωτον • 
μέτωπόν μου. 'Εοράγη ό προς τήν Στρατονίκην 
δεσμός μου ! Τον ύπελάμβκνον σταθερόν έν τή γή 
καί ήτο εφήμερος. "Επρεπε νά αποτίσω διά 
σκληρας βασάνου διαρκοΰς τήν στιγμιαίαν εύσαι-
μονίαν, δτι έγνώρισα τήν Στρατονίκην, κ κι χω« 
οις νά τό επιζητήσω επιμόνως, /ωρίς νά π α -
λαίσω, είδον είς τήν έμφάν,σίν μου άραιουμένας 
πέριξ αυτής τάς πυκνά: τάζεις τών θαυμαστών 
της. "Οτι ή αρετή καί ή εγκόσμιος καλλονή δύ
ναται νά παραγάγν) τελειότερο·/ συνηντηθη έν 
τ·?ί ύπάρςει έκείν/). Οί λόγοι της κατένυσσον 
τήν ψυχή ' · ή θέα της συνήρπαζε τήν καρδίαν, 
ή /άρις της έδέσμευε τήν προσοχήν, ή σεμνότης 
της άφώπλιζε πασαν τόλμην κκΐ ύπό τήν δύναμιν 
τοΰ αύστηροΰ κάλλους της υπέτασσε και έί,ηυ» 
γένιζε χαρακτήρας και άνδρας. Ή τ ο άςία τοΰ 
παράφορου ενθουσιασμού, όν έςήπτεν εις τάς ευ
γενείς ψυχάς. Ήγνοει ότι ήτο ωραία, άλλ ' έγί-
νωσκεν δτι ήτο ενάρετος. 

Πρί.' ή μαντεύσω τούς λογισμούς της κκί α
κούσω τους δειλούς λόγου: της,είχον αναγνώσει 
εις τους ωραίους οφθαλμούς της.. . θ ε έ μου ! και 
τί 5έν έ'λεγον οί εύ'γλωτοι εκείνοι και μαρμαί-
ροντες οφθαλμοί ! ... καί ποία γλώσσα δύναται 
νά φθαση ή Οά φθαση ποτέ τών οφθαλμών τήν 
ούρανίαν γλώσσαν καί έκφρκσιν! Τ ί : δαίμων κα
κοποιός συνετάραςε τήν γαλήνην καί τήν εύτυ-
χίαν τοΰ βίου μας ; Τά λείψανα έν τούτοις τοΰ 
ωραίου ακάτιου, έν ω έμέλλομεν ήσυχοι καί ευ
τυχείς νά πλεύσωμεν εις τήν άοουτίδωτον λί-
μνην της ζωής, βλέπω σήμερον τήδε κάκεΐσε 
έρριμένα είς τήν άκτήν.. . Έναυάγησε τό εύ-
Οραυστον της ευδαιμονίας μας πλοιάριον καί οί 
έπιβάται έσώθησαν ... είς τήν αονήν τοΰ Π α -
λαιοκαστρου ή Στρατονίκη, είς τό εγγύς έρημη-
τήριον της Άνωμερας ό Σθενελος. Καί τί έάν 
τόσον πλησίον της φίλης μου μέ φέρη ανηλεή· 
και συμπαθής μοίρα ένταυτώ ; Καί ποία άπό-
στασις δύναται νά είναι μεγαλητέρκ καί μάλ
λον αδιάβατος τοΰ ενός καί μόνου βήματος τοΰ 
χωρίζοντος τόν κόσμον από τοΰ μοναστηοίου τήν 
φλιάν ; ... 

Κατκνοώ ήόη τήν έννοικν καί τήν άλήθειαν 
της σκληρότητος τοΰ γήινου χωρισμοΰ, όταν ό 
θάνατος δέν συντελγ; τήν δ'.άσπασιν. Κατανοώ 
καϊ αισθάνομαι τήν άμείλικτον αυτήν άλήΟειαν 
ήν ό μέγας ποιΤΓτής, ό λαός, τόσον περιπαΟώς, 
τόσον ισχυρώς καί έπιγραμματικώς ζωγραφίζει 
είς τήν μελαγχολίαν τοΰ άσματος του ψάλλων 
δτι «ό θάνατος καί ό /άρος έχει παρηγοριά, 
άλλ ' ό χωρισμός ό ζωντανός παρηγοριά δέν έ
χε ι» . "Οταν τό χώμα καλύψη εσαεί πρόσω-
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πον άγαπητόν, οταν σιωπήση ό παλμός, δστις 
σφυίρός καί γλυκύς συνετάρασσε τό στήθος μας 
άομονικώς καί αμοιβαίως παράλληλος στήθους 
άλλου προσφιλοΰς καί τών θερμών παλμών 
του, αίμάοσει μέν ή καρδία άλλ ' ή πεποίΟηο.ς 
τοΰ αδυνάτου πάσης επανορθώσεως πραύνει βρα
δέως τό τραϋμα τής ψυχής κκί είς τά ερείπια 
τών συντριβεισών έλπίόων απλώνει ήρεμα καί 
βαθμιαίως τόν ελεήμονα πέπλον της λήθης. 
Τοΰ πτύου ό ύστατος δοΰπος αναγγέλλει τό όρι-
στικόν τέρμα, πέραν τοΰ οποίου ουδέν δύναται 
νά έλπίζη πλέον ό άνθρωπος. Καί ή καρδία, 
περιδένουσα τήν οδυνηράν πληγήν της, άφίεται 
βραδέως κκί μεθοδικώς είς της συνήθειας τήν χ υ -
σαίαν άλλ'εύεργέτιν έπιρροήν. Ποίον δμως το άλ
γος έκεϊνο,τό κατασυντρίβον τήνκαρδίαν τοΰ άγα -
πώντος, όταν τω άνκρπαγ·?ί ή αγάπη του, δταν 
τής λατρείας του ό άρπας δέν είναι ό δήμιος 
τής ζωής, ό θάνατος αυτός ό αιώνιος καί αμε ί 
λικτος, άλλ ' ό άνθρωπος, ό εφήμερος καί συμ
παθή : άνθρωπος 6 κκί τοΰ θκνάτου σκληρότε
ρος, άφοΰ θανάτων τήν υπαρςιν φείδεται τής 
ζωη:. κκί συντηρών τήν άνάμνησιν /.αί τήν αί-
σθησιν, συντρίβει τήν ελπίδα ! Ποίον είναι τό 
πένθος τοΰ πατρός, ή της αητρός, θεωρούσης τό 
φίλτατον τέκνον θαπτόμενον,χωρίς νά άποθάνη-, 
εντός τών τοίχων κκί τοΰ απροσίτου περιβόλου 
τοΰ μοναστηοίου ! Όοφανός, /ωρίς νά θάψν) τό 
τέκνον του,ό πατήρ στερείται της θέας κκΐ τής 
στοργής τοΰ τέκνου του,ακούει τόν τριγμόν της 
σιδηράς τοΰ μοναστηρίου πύλης,οστις, φοβερώτε-
ρος τοΰ βωβοΰ δούπου τοΰ καταπίπτοντος έπ> 
τοΰ φέρετρου χώματος, βοα τετίλεσιαι ! ... Αέν 
ήσαν τοιαΰται τών γονέων σου αί ελπίδες, Στρα
τονίκη... Έ ά ν τοΰ περιπαθοΰς φίλου σου δεν 
ωκτιρκς τήν άπελπισίαν, δέν άνεστελλεσο του 
λάχιστον πρό της άπογνωσεω; της μητρός σου, 
ής έσκιασα; τήν χκράν κκί συνέτριψκς τήν 
ζωήν; 

Λεν ε /ω τό θάρρος νά σε κποχκ'.ρετίσω ... 
Αέν τολμώ νά σέ ιδω, αδυνατώ δμως καί νά μή 
σέ ΐ'δω. Εύλαβοΰμαι νά καταστώ ιερόσυλος, 
αλλά μαίνομαι αναλογιζόμενος δτι ζώσαν σέ 
•/άνω,•/ωρίς νά άαυνθώ κκί νά κ,ινδυνεύσω δπως 
σέ σώσω. Κκί κατά τίνος νά πκλαίσω ; Μήπως 
κατά τοΰ θεοΰ ! ... Μήπως κατά τοΰ σκανδά
λου καί της πεπρωμένης τύχης, της είμαρμένως 
άγκγούσης σε είς τήν άμετάκλητον άπόφασιν ; 
Οί λογισμοί μου είναι σκοτεινοί ! Ούδ' είς τον 
Λημιουργόν τολμώ νά προσφύγω, ούδ' είς τη"ς 
προσευχή; την παραμυθίαν νά έλ.πίσω. Μετέω
ρος μεταςύ έρωτος καί ιεροσυλίας σφαδάζει ή 
καρδία μου, καί αναποφάσιστος πελαγοσρομεϊ 
ανερμάτιστος ή άποφασις καί ή σκέψις μου. 

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ 

Έπανάστο»σις αχαλίνωτων παθών μυκαται εν
τός τοΰ στήθους μου, καί αυτή ή ασθενέστατη 
άκτίς, ή περισωθεΐσα από τήν ςηρκνθεΐσκν \ υ -
χνίαν της έρημου ζωη; μου, καί κύτη αίσθάνο-
ααι δτι σβέννυται άποτόμως. Ώ Στρατονίκη '. 
Κατέφυγον έδώ αναζητών ήρεμον δρμον από τοΰ 
κλύδωνος, καί ναυαγώ άκριβώ; είς τόν δρμον... 
'Εάν τουλάχιστον είχον τήν ελπίδα, δτι συμ
παθή τά κύμκτκ έκπνέοντκ παρά τήν φλιάν 
τοΰ ήσυχου κελλίου σου, θά μ' έφερον έκεΐ... 
Νομίζω δτι τοΰ έρωτος μου τότ? ή δύναμις θά 
ένίκα τό άκατανίκητον κράτος τοΰ θανάτου καί 
ό νεκρωθείς παλμός, άναγεννώμενος εί; τ ; · 
θό; μου άπό τής θέας σου. θά άνήπτί κκί π ά 
λιν εύτυχητήν φλόγα της ποθητής ζωη;, ήν 
τόσον αδίκως άποσβεννύει ήδη αυθαίρετος 
κκί αδυσώπητο; μοϊρκ καί ήν άπορριπτέον ά
χθος άλγεινάν λονίζομαι τώρκ μακράν σου. 

Ή Ή ώ ; φωτί,ει τήνάνατολήν. Αφυπνίζεται 
τό βρέφος. Σπεύδει είς τόν άγρόν ό νεωργος, καί 
ό άλιεύς ανάγεται είς τύ πέλαγος. Μακάριε 
άνθρωπε, πόσον ζηλεύω τήν τύχην σου ! Τρι
κυμία είς τήν θάλασσαν, άλ? ά γαλήνη είς τήν 
/.κρδίαν σου... Είσαι κύριο; της τύχη ; σου - δέν 
είμαι τ η ; ίδικη: μου. Λύνασκι ν' άποφύγ·/); τήν 
καταιγίδα. Α δ υ ν α τ ώ έγώ. 'Εάν δέν θέλν);. δέν 
πλέεις είς τήν θάλασσαν. Εκών άκων οφείλω 
έγώ νά διανύσω τόν πεπρωμένον δρόμον μου. 
Διανοιζον είς έκφρασιν ευγνωμοσύνης τά χείλη 
σου. άγρότα εύδαιμον, άλιεΰ ευτυχή; . Ή ο ύ -
νασο νά είσαι δυσ.-υχέστεοος, αλλά δέν είσαι. 
Ή δ ύνασο καί ι ύ τ υ χ έ σ Γ β ρ ο ς νά είσαι... Ά λ λ α 
μή θλίβεσαι, 'Αντί νά άγκνκκτής διατί ό Λη-
μιουργός Σου δυνάμενος νά σέ κκτκστήσν] εύ-
δκιμονέστερον δέν τό έπρκςεν. ευγνωμονεί 
Αύτώ, διότι δυνάμενος κκί δυστυχέστερον νά 
σέ κατεστήσν), σέ ήλέι,.Ε καί σοΰ έφείσθη... 

29 Απριλίου 
Ό λ ί γ η ν ήσυχίκν. Αέν αντέχω πλέον ! 

Α.κτί νά μή φονεύν) ήθλΐψις ;... "Ησυχο; τότε 
θά έκείμην εντός τοΰ τάφου μου. ή δέ ψυχή μου. 
πτερυγίζουσκ άθορυβω; παρά τά παράθυρα της 
Στρατονίκης, θά έπαλ.λεν ακόμη είς τήν θέαν 
τη; , θ κ έθώπευον τότε με πράον τρυφερότητκ 
τό γλυκύ πρόσωπον τη ; , θ κ τν; έψιθύριζον εί; 
τό ους μελαγχολικόν ασμκ ελπίδος απολε
σθείσης, θά έβλεπον πιθανώς νά γεμίζωσιν άπ ' 
δάκρυα οί οφθαλμοί της. θ ά ύπεκαθίστων τό δά
κρυ μου είς της νυκτός τήν δρόσον καί της δε-
δακρυσμένης μορφής της τήν αγνότητα, θα ή"ν-
τλουν καρτερίκν κκί νεκρός έτι άπό τ η ; ζώ-
σ/·,; έγ/.κρτερήσε<ό; τ η ; τό παράδειγμα, και ά-
παλώς,έκ φόβου μ ή π ω ; τήν ενοχλήσω,θά έψαυον 
τήν κεφαλήν τ η ; καί θά έπνεον διά τών δα/.τυ-
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λίων της κόμης της. . . Ταλαίπωρος ! Λησμονώ 
δτι θά πέση ύπό τήν άνηλεα ψαλίδα της ηγου
μένης ! 'Επεθύμουν, έάν ήδυνάμην, νά ά π ο -
θάνο) αμέσως κκί άβιάστω;. Καί δταν κνκλο-
γίζωμαι δτι ό π ίθο ; μου θκ έςεπληροΰτο, έάν 
τη"; Ολίψεως τό δηλητήριον δέν ένήργει τόσω 
βραδέως, έ;εγείρομκι κκτκ τ η ; άσπλκγχνίκς 
τ·7,ς μοίρας, ήτ·ς έ> ώ επιτρέπει νά μας σχίζν) 
όςύτατος πόνος, δέν επιτρέπει κκΐ νά μας φο
νεύν) αμέσως. Ά λ λ ά τότε ποΰ πλέον ή χαρά 
της άδυσιοπήτου κύτ/;; κκί μοχθηρκ; ειμαρ
μένη; διά τάς μακράς άλγηδίνκς τοΰ θύματος 
της ! Ή πκράτασις τής οδύνης καί τη"ς ζωής _ 
μας αυτή ακριβώς αποτελεί τήν εύδκιμονίαν 
και τό έντρύφημκ τοΰ άσπλάγχνου τής συμ
φοράς δαίμονος, όστις νέυ.εται τούς δυστυχείς.. . 
Τ Α ! έάν μέ έθκπτον εντός τής μονής παρά τό 
κελλίον ή τόν ανθώνα της !..."Αγνωστον δνομα 
θ κ κνεγράφετο έπί τοΰ σταυροΰ τοΰ τάφου μου, 
ή δέ Στρατονί/.Λ,, ή αδελφή μάλλον, καί τις 
οίδε ποίον όνομα θά λάβ// κατά τήν τρομεράν 
στ'.γμήν τ ή ; προχειρίσεο'); της, ή Στρατονίκη 
μου θκ διήρχετο εκείθεν, θχ άνεγίνωσκε τυ
χαίως τό όνομα τοΰ άναγνώστου καί τ ί ; οιδεν, 
ΐσω; δύο δάκου κ θκ έστάλαζον άπό τού; ωραί
ου; οφθαλμού; τη; . . . 'Ω ! ευδαιμονία ! Κκί ό 
δυστυχής όέν θά αϊσθάνωμαι ! . . .θά προσηύχιτο 
υπέρ τής αναπαύσεως τοΰ νεκροϋ, άγνοοΰσα οτι 
ό νεκρός έκεϊνο; ήτο ό Σθένελος, καί δτι τήν 
άνάπαυσιν, ήν υπέρ τοΰ νεκροΰ έζήτει πάρα τοΰ 
θεοΰ, ήδύνκτο νά δώση αυτή είς τόν ζώντα. . . 
Τήν άνάπαυσιν ναί ! Αί θλίψεις, ή άγων.κ κί 
πικρίαι τής ζωής κκί οί σπαραγμοί τών ήμερων 
τούτων μέ κατεστησ/.ν έρείπιον περιπκτοΰν. .Μι
κράν άνάπαυσιν πρός θ»οΰ.. ."Οτ»ν ή καρδία 
ήσυχάζν), δταν σιγώτιν οί πόθοι καί τά πάθη, 
δταν καθεύδη ή οδύνη κκί δέν σκέπτετκι ό τύ
ραννος εγκέφαλος, ηρεμεί τότε ό άθλιος άνθρω
πος, όστις νομίζει τις δτι ήλθεν είς τόν κόσμον, 
μόνον διά νά πκράσχη τήν τραγικήν εικόνα τοΰ 
πόνου κκί τής αγωνίας. Παρά τή Στρατονίκη 
ήθελον πληρωΟή πάντε; οί εύνενεΐ: στοχκσμοί 
καί οί πόθοι μου. θ κ κκτέστελλον την όρμήν 
τ ή ; φαντασία;, θά έμετρίκζον τήν ούναμιν τ ή ; 
αντιλήψεως. Καί δταν ό τρόπο;, καθ' όν ένο-
ρώμεν κ,κί έκτιμώμεν τήν εύτυχίκν ή τήν δυ-
στυχίαν ένκλλάς, τκ πάθη κκί τά ; :εριπετείκ; 
ημών, τ ά ; εντυπώσεις τ ή ; στιγμής ή τάς δικρ-
κεστέρας, άποτελή τό μέγεθος καί τήν σημα-
σίκν τών δυστυχημάτων ή τανάπαλιν, προφα
νώς θκ ήμην ευτυχή; , τής Στρατονίκης π λ η 
σίον, κκί θά ήμην αυτάρκης έν τν; ευτυχία μου. 
Αέν πρέπει νά νομίζωμεν δτι ατυχ ία Γσης δυ
νάμεως, προσβάλλουσα όύο διάφορα πρόσωπα, 
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ιζήση, καί αύτο/ειριάζεται, Ουχί τό μέγεθος 
τών περιπετειών καί τών ατυχημάτων, άλλ ' ό 
τρόπο;, καθ ' δν αντελήφθη έκαστο-, τά ; περι
πέτε ια : καί το δυστύχημα, απετέλεσε τήν ά
πειρον διαφοράν περί τήν έκτίμησιν άτυχους τί
νος περιστάσεως καί τής συνεπείας της. Α μ 
φότεροι έν τούτοι; είχον δίκαιον. Ή αλήθεια, 
κ α τ ' αυτούς, ήτο εκείνη, ήν 'Γ, άντίληψις καί ή 
διάφορο; φαντασία τήν παρέστησε παρ' έκάστω. 

Ό βλέπων με έπιψαύοντα θέματα αλλότρια 
τοΰ τραύματο; δπερ μέ βασανίζει, θ ' άπορη πι-
θανώ;. "Ισως δέν έχει άδικον. Ά λ λ α ζητώ άν-
τιπερισπασμόν. Αισθάνομαι ότι ή καρτερία μου 
κάμπτεται . Τό ηθικόν άλγο ; εγγίζει νά από
σβεση τήν εί; έμέ αυτόν πεποίθησιν,καί φοβοϋ-
μαι καί καταδικάζω τ η : έμπλή*του φαντασία; 
τους άλογους πειρασμούς τούς άντικρυς αντιτι
θεμένους προς τήν διττήν θεότητα τής Λογική; 
κκί τ η : ΙΙ ίστεω;. . . Εντούτοις δηυκρίνησα πρό 
μικροΰ τά κατά τήν Στρατονίκην καί τοΰ με
γάλου διαβήματος, είς ό προέβη. Σπαράσσεται 
ή καρδία μου είς τήν άνάμνησιν της άφηγήσεως, 
ήν ήκουσα παρά της Προηγουμένης, ήτ ι ; είναι ή 
προστάτι; οιονεί, ό όόηγός καί ό κατηχητής της 
Στρατονίκης. Ό υπερβολικό; ενθουσιασμό, κα
θίστα ήμας ενίοτε αδιάκριτου; Εί; τοϋτο ηγαγε 
τήν μοναχήν ή πρό; τήν Στρατονίκην αγάπη της 

;γω 
ραν... θελουσχ ή μοναχή νά είκονίση εί: έμέ, 
όν έξελάμβανεν εντελώς άδιαφορον, τό ηθικόν 
κάλλος τής Στρατονίκης, καί νά έξηγήσ/) τήν 
άπόφασίντης τοΰ νά ζητήσηάσυλον έν τη μονή, 
μοί άφηγήθη αδιακρίτως τήν ίστορίαν της άρχί-
σασα ακριβώς εκείθεν, δθίν έγώ τήν ήγνόουν. 
Δυστυχή; κόρτ) ! "Εμεινεν ορφανή. Καί άφοΰ, 
ως μοί έ'λεγεν ή Προηγουμένη,άπώλεσεν δ,τι ή -
γ ά π α είς τόν κόσμον καί δ.τι δέν ήλπιζε νά Ιπα-
νεύρη. έπεζήτησε τήν ήσυχίαν τοΰ μοναστηρίου, 
όρκισθεΐσα εί; τόν Θεόν άμετάθετον καί άδιάσει-
στον άπόφκσιν κκί έμμονήν εί; δ,τι οριστικώς εί-
χεν αποφασίσει. Ηθέλησε νά είσέλθη είς μονήν 
καί τοιαύτην εξέλεξε τήν ίδικήν μας. « θ ά ά
πορη;, αδελφή μου,» μοί εϊπεν ή μοναχή οτι έ'
λεγεν αυτή ή Στρατονίκη, «διατί προσέφυγον 
είς τήν νήσόν σας, όπως ζήσω καί αποθάνω, τό
σον μακράν της πκτρίόος μου καί τών οικογε
νειακοί φίλων, ους Ορηνοΰντας άφηκα έκεϊ. Μέ 
συνδέει εν τούτοις», έ|ηκολούθησεν 

στν.ότητκ καί νά γεύωμαι άπλήστωςτήν πικρκν 
κκί Οκνατηφόρον άνάμνησιν. Εί; τ ά ; αίθουσας 
τοϋ πατρός μου, έν μέσω τοΰ πλούτου της οικο
γενείας μου,ύπό τήν ρέμβην ονείρων άνεπιλήστων 
τής πρώτης νεότητος καί τ ή ; πρώτη;-ποιήσεοις 
τής ζωής, εντός της μεθυστικής άτμοτφαίρας τών 
κήπων μας καί τών ύποθέρμων αιθουσών τοΰ 
χοροΰ, παοαληροΰσα, μή ανήκουσα είς έμαυτήν 
μοχθοΰσα νά φ/.ίνωμαι αδιάφορος, αποθνήσ
κουσα έξ έρωτος "/ωρίς νά το ομολογώ, έγνώ-
ρισα νέον τινά. Ή τ ο Μυκόνιος... Έρράγη ό 
δεσμός καί τό σεμνόν εκείνο φίλτρον. 'Ελύθη ή 
γοητεία εκείνη ή ποθητή.Πώς,διατί; Μή έρωτα. 
Ά λ λ ' ή γοητεία έλύθη αμετακλήτως. 'Επί τοϋ 
στήθους μου φέρω εισέτι τήν μεταξίνην ταινίαν, 
δι ' ής είχον τήν κόμην μου αναδέσει κατά νύ
κτα τινά.. . 'Ελιποθύμησα ενώ έχόρευον... Λυσί-
κομον μέ έσυρεν εύλαβώς περαιτέρω της αι
θούσης· πλόκαμοι καί ταινία είχον περι-
πλεχθή μετά της κόμη: καί τοΰ προσώπου του.. . 
Α δ ε λ φ ή μου, μή μέ καταδικάζει;" έάν θά χάσιο 
τού; πλοκάμου; μου, θέλω νά τηρήσω τήν 
ταινίαν... Τήν έχω έδώ, ίδέ την, εδώ έπί τ η ; 
καρδίας, ήτις μοί άνήκεν άλλοτε. . . άλλ ' ήδη α
νήκει εί; τόν... να ίμετ ' ολίγον θά άνηκη εί; τόν 
Θεόν. Αχώριστος άπό τοϋ σταυρού έφεζής ή 
ταινία αυτή θέλω νά μέ άαολουθήση καί εί; τόν 
τάφον... άφοΰ πιστή μέ ακολουθεί εί; τήν 
ζωήν. Α δ ε λ φ ή μου, μήτέρ μου πνευματική. 
"Ω ! ποθητόν όνομα τ ή ; μητρό; - μήτερ μου, 
παραληρώ. Γλυκύ καί τρομερόν πάθος, άθώον 
καί θεμιτόν τότε, ένο/ον ίσως καί ίερόσυλον 
τώρα, νέμεται τήν καρδίκν μου. Συγχωρά τήν 
κόρην σου, τήν δύστηνον όρφανήν αί θλίψει: έ-
σάλευσαν τόν νουν της.. .» 

ί\ μονάχη τιου 
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30 Απριλίου 
Κατορθώ νά χαλινωσω μικρόν τήν όρμήν τοΰ 

πάθους, καί νά συνεχίσω τάς άτακτους σημει
ώσεις μου. Άπήλθεν είς τό κελλίον της ή 
Προηγουμένη, καί είς το πένθιμον έρημητή-
ριόν μου έγώ. Νά ιστορήσω τόν σάλον της ψυ
χής μου, τά παράβολα σχέδια, ατινα στιγμι
αίως ιυνέλαβον. τήν οξύτητα καί τήν αντίθε
σιν τών αισθημάτων, ατινα μέ συνετάρασσον ; 
"Οστις μέ γνωρίζει, μέ φι.ντάζεται μετά τήν ά-
φήγησιν, ήν ήκουσα παρά της Προηγουμένης. 
Ή γ ο νύξ ήδη, δτε είσηλθον είς τόν έ'ρημον καί 
μονήρη οίκίσ/.ον μου. Δέν ήναψα φώς, καί μέ 
τόν ζόφον είς τήν καρδίαν, ύπό τής νυκτός τόν 
ζόφον, έφερόμην έντό; τοΰ ζόφου τοϋ δωμα-

IΙοΰ νοΰ ;ς πλέον, που ησυχία. ποϋ δ ιαυ-

γεια πνεύματος καί καρδίας γαλήνη !... Έ ξ ή λ -
θον άσκεπη; είς τού; αγρούς. Ώ ; φάντασμα, δ
περ ή ένοχη καί ή συνείδησι; καταδιώκει, έ-
πλανώμην είς τάς πεδιάδας καί τών λόφων τάς 
κορυφάς. Δαιμόνιον άδυσώπητον μέ ώθει ισχυ
ρώς, καί οί πόδες μου μέ έφερον τήδε κακεϊσε 
άσυνειδήτως. 'Επί τοΰ ύψους της Κουκουλοΰς 
έσταμάτησα ασθμαίνων καί κεκοπιακώς. Ή 
κόμη μου άπέσταζεν ίδρωτα, τά κονισαλέκ υ
ποδήματα μου είχον σχισθη, άκανθαι καί όίεΐ: 
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κοϋ στόματος της οί άποπνιγόμενοι φθόγγοι 
έςήπτον πλειότερον έτι τό πνεΰμά μου καί ώ-
ςυνον τά αχαλίνωτα ηθικά πάθη μου, τόν δύ-
σερων ερωτά μου, τό άπεγνωσμένον της θέσεως 
μου. "Οτε ή παραφροσύνη μου εκείνη έπετεί-
νετο έπί μάλλον, έβλεπον φεύγουσαν τήν Στρα
τονίκην, καί έντρομον σπεύδουσαν νά σωθή έν
τό; τ η ; Εκκλησ ία ; · τήν κατέφθανον μανιώδη;" 

χαλ ίκε ; εμπαγεντε; εις τους καθ ημαγμενου; 
πόδας μου μοί προύξένουν άλγηδόνας αφόρη
τους. "Ορθιος, μέ τάς χείρας εσταυρωμένα; έπί 
τοΰ στήθου;, Σατανά; έκπεσών τοΰ Παραδεί
σου καί πλήρη; μανία: καί ανταρσία; κατά 
παντό; νόμου ανθρωπίνου ή θείου, έρμκιον ά-

-άλλά δυστυχής, δυστυ-γριων παράφορων-
νης άμέτρω; καί συγγνωστό; άπο τών δυστυ
χιών μου, έξηγριωμένος προσε~δον εκείθεν τήν 
έγγύ ; μονήν τοΰ Παλαιοκάστρου. Έ π ί τοϋ με
γάλου φαιοϋ δγκου διέκρινα φώ; αο-,ενέ; ύπο-
τρέμον παρά τό παράθυρον κελλίου τινό;. Ή τ ο 
της Στρατονίκη; τό φώ;, τ η , Στρατονίκη; μου 
άγρυπνούση; καί προσευχομένης. Εί ; τήν θεκν 
τη"; άσθενοΰ; εκείνη; λάμψεω; τ ή ; φωτίζούση; 
τήν ώχράν μορφήν τ η ; προσευχομένη; Στρατο
νίκη; μου άπεσβέσθη έντελώ; ή μικρά εναπο
μείνασα λάμψι; τοΰ ταραχθέντος λογικοϋ μου, 
καί ή Κόλασις, ή έγκαθιδουθεϊσα τότε είς τό 
στήθος μου, έξέχυσεν όλας τάς φλόγα; τ η ; καί 
απέλυσε κατά τ η ; κλυδωνιζομένη; υπάρξεως 
μου όλους τούς λεγεώνας τών δαιμόνων της καί 
τά πύρινα όργανα τών βασανιστηρίων τ η : . 
"Ολα τά τραύματα τής καρδίας καί της ψυχής 
άνεώχθησαν είς τήν θέαν τοΰ ύποτρέμοντος ε
κείνου φωτός... Ή παράφορα τοΰ πάθους, τών 
ψευσθεισών ελπίδων αί πικρίαι, έρως, ούτινο; 
ουδέποτε είνον αίσθανθη τοσιΰτον ίσχυράν τήν 
δύναμιν, συρροή καί σύγκρουσι; σφοδρών αισθη
μάτων παντοίων καί πάντων τετραυματισμένο^ν 
καί αλγεινών, άνεστάτωσε τήν καρδίαν καί έ
σκιασε τό πνεΰμά μου. 'Οτέ μέν παραλ.ηρών έ-
νόμιζον ότι είσηρχόμη" «ίς τήν μονήν, καί βία 
έ'συρον μακράν τήν Στρατονίκην. « θ ά σέ αμφι
σβητήσω άπό τήν Οίκουμένην όλοκληρον καί 
άπό τον θεόν αυτόν '.» τ·?5 έλεγον μετ ' άγριας 
παραφορας. Καί τότε ή θέα της καί ή οψις τη : , 
ή ωραία κόμη τη;,έντό; τ η ; όποιας είνον έμτ.η-
ξει τούς δακτύλους μου εύδαιμονών είςτήν ύπό-
θερμον έκείνην αί'σθησιν, ήν μετέδιδεν εί: τα ; 
χείρας καί τό αίμα μου της κεφαλής της ή 
πρόσψαυσις, της φωνής της ό παρακλητικό; ήχος. 
τοΰ βλέμματος της ή ανέκφραστος έκφρασι; καί 
γλυκύτης, ό τρόμο; τ η ; αυτός καί τοϋ μελωδι 
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καί αρπάζων αυτήν υψουν έγχειρίδιον όπως τήν 
σφάξω παρά τήν Ώραίαν Πύλην. Ά π ό τ ή ; 
θύρας τοΰ ίεροϋ έξήρχετο τότε περικαλλής νεα-
νίας,φωτεινόν ίμάτιον περιβεβλημένο;, καί σκε
πών τήν γονυπετή Στρατονίκην έσωζεν αυτήν 
άπό τοϋ θανατηφόρου κτυπήματος, ένω έγώ, 
συνερχόμενος αίφνης, προσεπιπτον δεόμενος νά 
συγχωξήσνι τόν εναγή ίερόσυλον ό θεός. Έφ·:~ 
βήθην οιά τό λογικόν μου !. . ."Οτε, περί τήν αύ-
γήν, είσηλθον εί; τόν οίκον μου. ήμην άξιολύπη-
το; . Ή αϋπνία καί ή οδύνη είχον αλλοιώσει 
τό πρόσωπον μου" τά βλέφαρα μου ήσαν ερυ
θρά, ό πυρετό; κατέκαιε τό σώμα μου καί έ-
πολλαπλασίαζε τά παράδοξα φαντάσματα τοΰ 
φλέγοντο; εγκεφάλου 

Είς τοιαύτην ευρίσκομαι κατάστασιν,δτε μαν-
θάνω τήν στιγμήν ταύτην Οτι αύριον κατά τήν 
λητουργίαν ή νεαρά δόκιμος, ή Στρατονίκη, θά 
προχειρισθή είς μεγαλόσχημον μοναχήν. Τό 
κτύπημα είνε κεραυνοβόλον άντί όμ<ος νά μέ 
φονεύση ή νά μέ παράλυση, παραδόξως μοί δί
δει δυνάμει; κκί έπκναφέρει τοϋ πνεύματος μου 
τήν στιγμιαίως άπολεσθεϊσαν διαύγειαν. Θεέ 
μου, μή μέ έγκαταλίπης κατά τήν τρομερωτε-
ραντής τρομερωτέρα; δοκιμασίας μου στιγμήν ! 
Ποοστάτευσον τόν νουν μου, στήριξον τήν ένδί-Ποοστατευσον τον νουν μου. στη:·, 
δουσαν καρτερίαν μου, θωράκισον τήν καρόιαν 

γήινου αγγ 
τήν ζωήν μου μέ τοΰ θείου έρωτος τό άμίαντον 
φώς.. Τί πταίομεν ήμεΐς,έάν έπλάσθημεν ούτιο; 
αδύνατοι κκί ατελείς ; Έάν ήθελες νά μή αί-
σθανώμεθα διατί , Θεέ, νά μας δώσνις καρδίαν ; 
Έάν ήθελε; νά μή ένθουσιώμεν εί; τήν θέαν 
τοϋ ωραίου καί τοϋ καλοΰ, διατί, Θεέ, νά μα; 
δώση; τήν δύναμιν νά αίσθανοιμεθα τό καλόν ; 
Έάν έγκληματώμεν άγαπώντες, όιατί, Θεέ, νά 
μή στειρεύση; τήν πηγήν τής α γ ά π η ; έν τή καρ
δία μα; ; Μα: έπλασα; άτελεΐ; καί επιτάσ
σεις είς ήμα.ς νά είμεθα τέλειοι ! Άπέλυσας 
έν ήμΐν τρικυμίας παθών καί προστάσσει; νά 
είμεθα γαλήνιοι! Έ λ έ π τ υ ν α ; τά ; αισθήσεις 
μα; , ήναψκς κκμίνου: πόθων και παθών έν τώ 
όργανισμώ, όν μας έδωκας, καί παραγγέλλεις 
νά είμεθα ψυχροί, νά μή τηκώμε' . εγγύτατα 

δεν κρίνεται διαφόρως, αναλόγιο; της φαντασίας 
ήν εχει ε'καστος : καί τοΰ τρόπου καθ' όν κρίνει 
τά πράγματα. Ό εί; τήν θεωρεί παιδιάν καί 
γέλα" ο ΐτερο; αισθάνεται ότι δέν δύναται νά 
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τοΰ πυρός, όπερ, έάν εϊνε καλόν, δΰνασαι νά 
απόσβεσης διά μόνου τοΰ λόγου -/.χι τής θελή
σεως Σου. "Εδωκας είς ήμας τών αισθημάτων 
κζί τής καρδίας τόν πλοΰτον. "Μας έχάρισζ: 
τήν ήδονήν καί τήν κόλασιν τής φαντασίας. Κζ-
τέστησας ημάς ικανούς νά αίρώμεθκ ύπερθεν τοΰ 
πηλοΰ, εξ ού μάς έδημιούργησας κκί είς τόν ό
ποιον θά έπανέλθωμεν. Έπέτρεψζς δπως, θνη
τοί ήμεϊς, πεπερκσαένης δυνάμεως κκί εμπνεύ
σεως, ώμεν θεοί κκτά στιγμάς, δημιουργοΰντες, 
κκί κκτά τοΰτο διαφέροντες τοΰ ζληθοΰ; Λη-
μιουργοΰ, ότι Εκείνος είνε Αθάνατος, ένώ η 
μείς άποθνή,σκομεν, είνε 'Αναμάρτητος, ένώ 
ήμεΐς αμαρτωλοί, δέν πάσχει , δεν μετανοεί, δέν 
θλίβεται, δέν αγωνιά, ένώ ήμεΐς έν παθήμκσ'.ν. 
έν θλίψεσιν, έν άγωνίαις άπολαύομεν τό πικρόν 
δώρον τής ζωής. Μκς έπλασας τοιούτους, θ ε έ , 
ένώ ήδύνασο νά μας πλάσης διαφόρους. Μας δι
έταζα ς νά χρησιμοποιώμεν τήν δύναμιν τοΰ πνεύ
ματος, τοΰ αισθήματος,τής ύλης,καί μας καταδι
κάζεις είτα διά τούς πόθους, διά τής φαντασία; 
τά είδωλα, διά τών παθών τάς αναπόδρα
στους καί ανεπανόρθωτους ενίοτε συνεπείας.. 
Καί ένώ διά τοΰ κινδυνώό'ους δώρου τών αισθή
σεων αίρεις τό πηδάλιον άπό τοΰ έκκαιομένου 
καί παραπαίοντος νοΰ μας, άξιοΐς ακινδύνως, 
ορθώς "καί άσφκλώς να πηδαλιουχώμεν εαυ
τούς είς τών εντυπώσεων τάς ραγδαίας ορ
μάς, είς τών επιθυμιών τάς αγρίας καί άπολε-
μήτους φλόγας, είς τών εμφύτων ήδυπαθών 
πόθων τήν άπροσμάχητον δύναμιν καί τήν ά-
κάθεκτον έλξιν. 

Τό έλεος σου μή μοΰ άρνηθή:, εύπλκγχνε καί 
δίκαιε θ ε ε . 'Λσθενής θνητός, ύπό τών ι.αθών 
τής ψυχής καί τής καρδίας κατκχειμκζόμενος, 
έπικαλοΰμκι τήν άρωγήν Σου, ΐνα σωθώ. Τά 
παθήματα μου είνε υπέρτερα τών δυνάμεων μου. 
Συμπληρωσον τήν άσθένειάν μου, θεέ,"καί προ-
στατευσον τό ταλαίπωρον πλάσμα Σου, όπερ 
έρμαιον καί έρημον άφήκας είς τούς σκοπέλους 
κκί τά ; τρικυμίας τής ζωής 

11 λητουργία κκί ν είς μοναν ήν καθοσίωσις 
τή^ Στρατονίκης θά γείνη αύριον. θ ά υπάγω. 

Ννξ. 

Λύριον λοιπόν! Ρηγνύεται εσαεί έν τω κόσμω 
πας δεσμός μου προς τήν Στρατονίκην 1 Λύριον 
δέν θά τήν ονομάζωσι πλέον ούτως. Ή θρησ
κεία θά ψαύση τήν ώραίαν κεφκλην τη ; , θά έκ-
φωνήσν) λόγους ιερούς και μυστηριώδεις, θά 
δεχθή τούς άλυτους όρκους τής Στρατονίκης,καί 
τετέλεσται εφεξής... Ί Ι γαλήνη θά καλύψη 
μετά τής λήθης τήν κόρην, ένώ αντιθέτως ή 

τρικυμία καί τής μνήμης τό οξύ κέντρον θά συν-
ταράςη βιαιότερον τήν ψυχήν μου. Παρθένος σε
μνή, αςικ να στέψης την κεφαλήν σο.» διά του 
διαδήματος τής βασιλίδος, έάν τό στέμμα ήτο 
πάντοτε τά γέρας τής αρετής έν τή γ ή , κόρη 
τών ονείρων καί τών ελπίδων άνδρό; υπερήφα
νου, οι ότι κκτώρθωσε νά σέ διάγνωση (ό Στρα
τονίκη α γ α π η τ ή , σέ χάνω αύριον/ 

Ά ν τ ί άλουργίδος ηγεμονικής τό ήγεμονι-
κόν σώμα σου θά καλύψν) τό ράσον. σά-
βκνον έπιθανάτιον, δι ' ου περιβάλλονται οί 
ζώντες νεκροί... Έ π ί τοΰ μετώπου σου έθηκεν ή 
φύσις τό θκυμάσ·.ον τής κόμης σου στέμμα - καί 
αύριον άντί τοΰ ύιαόήματος τούτου άπογυμνοΰ-
ται τής -κόμης ή κεφαλή σου, καί καλύπτρα με
λανή σκεπάζει τό ευγενές μέτωπόν σου, καί 
σταυρό; όστέϊνος αναρτάται άπό τής ταινίας, 
δι ' ής θά περιζοόσης τήν όσφύν σου — "Αγρυ
πνία καί προσευχή, αγωνία καί άναπόλησις 
ματαία μέν, οδυνηρά όμως, πόνος τις μυστικός 
καί ανομολόγητος, άνάμνησις άλλη, σεμνή πάν
τοτε αλλά καί πάντοτε πικρά, μέ τ ή ; ζωής καί 
του θανάτου εναλλάξ ύφκνθεΐσα τό νήμα καί είς. 
τής νεκράς άλλ ' αίσθανομένης καρδίας σου τά 
μυστικοιτερα άδυτα ζώσα κκί άγρυπνοΰσα, θά 
άμ.?.υρώση,είς τοΰ αδιάφορου καί άναισθήτιυ χρό
νου τήν πάροδ'ον,τάς άδράς λάμψεις τών οφθαλ
μών σου καί τών βλεμμάτων σου τήν άστρα-
πτουσαν λαμπηδόνα. 

Καί είς τά δίδυμα άστρα αυτά τά μαρμαί-
ροντα ύπό τό στιλπνόν καί άγνόν στερέωμα τοΰ 
μετώπου σου, έκεΐ όπου τοΰ Πλαστού ή εύνους 
αγάπη καί ή προτίμησις έπέχυσε ζωής καί πυ
ρός φλόγα καί έσκόρπισε τήν ή'ρεμον φωταύ-
γεικν τής αυγής, τής μεσημβρίας τήν φωτεινήν 
θέρμην, τό μυστηριώδες απόρρητον τής άμφιλύ-
κης κκί τήν ίδεωδώ; μελαγχολικήν περιπάθειαν, 
θά άπλωθή τώρα κατηφή; σκυθρωπότης, διά
δοχο; άξενος τής πρώην αθώας φα· δρότητος, ήν 
</.έ τήν άμωμον δρόσον τοΰ ούρανοΰ έκάλλυνεν 
έτι ό μέγας άριστοτέχνης Δημιουργός. 

"Ολα θά σβύσωσιν αύριον. θ ά δύση τό εύ-
γλωττον βλέμμα, καί υπό τήν άλυτον ύποχρέ-
ωσιν όρκου ίεροΰ θά σφράγιση εσαεί ή σιωπή τό 
καλλίτεχνικόν στόμκ σου αυτό, όπου τό χρώμα 
τοΰ ρόδου έπανθεΐ καί τό άρωμα καί ό αβρός 
χνοΰς, καί ένθα ή μυστηριώδης καί κατανύσ-
σουσκ θεότης τ ή ; μουσική;, στήσκσκ τόν θρό-
νον της, έκάλεσεν εί; ύ'μνον καί είς λατρείαν 
τούς θαυμαστάς τοΰ ωραίου, καί τής άρμονίκς 
τούς εύκισθήτου; καί αγνού; λάτρεις - Στρατο
νίκη ! "Ω ευτυχία έν μέσω τόσης συμφοράς, 
φώς είς τόσον βαθύ καί παγερ.όν σκότίς, ευδαι
μονία είς σκληρότητα απηνή τοιαύτης αγρίας 
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καί άνελεήμονος Μοίρας. 'Ω Στρατονίκη προ
σφιλής, δύναμαι εισέτι νά σέ αποκαλέσω μέ τά 
όνομα αυτό, μέ τό όποιον πεοιπαθώς σέ έκραζον 
άλλοτε. Φοβεράν κατκλείπεις κληρονομίαν 
είς τόν δυστυχή φίλον σου. Έδηλητηοίασας 
τήν ζωήν του χωρίς νά τό θέλνις" καί είς τής 
χαράς τό μειδίαμκ, καί είς τών ελπίδων τά 
φαιδρά και θεμιτά όνειρα έθηκες τέρμκ άπότο-
μον, Οπερ τρέμω νά φκντκσθώ καί φρικιώνά έ
να τενίσω. Τό ίνδαλμα σου άγρυπνον θά μέ ά-

συνετρίβη τό όνειρον...'Εξύπνησα, σέ έζήτησα, 
καί σέ έπανευρίσκω εις τήν μονήν τοΰ Παλαιο-
κάστρου, τής δοκίμου φέρουσαν τό ένδυμα καί 
τήν καλύπτραν τής μοναχής μετ ' ολίγας ώρας 
πε ρ ι β αλλομένην. 

θ έ λ ω νά άναμνησθώ εισέτι, θ έ λ ω νά σια-
τρέξο) μετά σοΰ τά ; ρωμαντικάς θέσει;, τού; 
γραφικούς τόπους, ούς όμοΰ είχομεν κατά τούς 
ευτυχείς χρόνους έπισκεφθή. Παράδεισος τότε 
μετά σοΰ, εϊνε Κόλασι; καί άνυδρος ήδη έοη-

- V \ ^ , νκΓενίσω. 10 ινοΖΛμκ. σου ΐΛ|̂ υ/.ν.ι» ν»*. *>· μετά συν, 6ΐν& ιυ·;/.λ«-., ·"-· .,-„ - [ - ι 
κολουθή πανταχού. Σκιά α γ α π η τ ή ! Ή μνήμη αί*.. . Σέ βλέπω, σεμνώς ζωηράν, σφηνοΰσαν έ-

—--• ·' ··— •"*"< '• ΐρ»η»λ·Λ- -ιυ.ελώς καί ενδεικτικώς τά άνθη μου είς τό σου φλογίζει τήν ψυχήν μου, καί ό παραλη-
ρών νους μου ανατρέχει είς τά παρελθόν.., Είς 
τό παρελθόν.έν ώ έζησα σιωπηλώς κκί παράφο
ρος λατρεύων σε. 

Ν»ξ ανθέων,νύξ συμβολική τ ή : ζωής κκί τήςάν-
θούσης κκλλονής της,νύξ ποιητική, ότε γελώντες 
σκορπίζονται είς τού: κήπου; ευτυχεί; έρκστκί. 
νύς εσαεί άνεπίληστος, θεωρείς εισέτι τήν Στρα
τονίκην μου έλευθέοαν. Απόψε δύναται νά έ-
πανέλθν) ακόμη είς τόν κόσμον κκί είς έμε. Αύ
ριον θά είνε πλέον αδελφή μοναχή ! Τοΰ Μκ'ίου 
ή πρώτη ήμερα κκί ή αυγή αντί στέφανου αν
θέων κκί ρόδων θά φέρν) είς τήν Στρατονίκην 
τόν στεφκνον τής νύμφης. . . . τοΰ Χοιστοΰ 

στήθος σου, έπιχαρίτως άνασύρουσαν μικράν τό 
λευκόν σου ένδυμα, καί σπεύδουσαν νά συλλα
βές τ ζ ; χρυσαλλίδας καί νά εκφύλισης τ ζ άνθη 
τών μαργαριτών. . .Ύπό τοΰ βήματος σου τήν 
αβρότητα δεν έκάμπτοντο αί πατηθεΐσζι άνε-
μώναι: Καί τών ανθέων τοΰ άγροΰ ή δρόσος,δταν 
διήρχεσο έπ 'αύτών. περιεσώζετο αμόλυντος πά 
λιν καί αδιάσπαστος είς τών πετάλων των τήν 
άπαλότητα. Όποιος σέ κκτεΐχεν ενθουσιασμό;, 
οτε κ/τωρθου: νά συλλάβη·ς«.τέλος τήν μικράν 
ψυχηνέθλιβε: τότε ηπίως τά χνοώδη καί κατά
στικτα πτεοά της, κκί ασθμαίνουσα έσπευόες 
προς τόν εγγύς έν έκστάσει εΰδκίυ.ονα φί-

Υ' 
νΖΙ ΙΛΖ','-

ι στεφανον τ η ; νυμφ/,-,. . . . . ^ , » 
Σεμνή καί νεαρά Έ σ τ ι ά ; , κόρη άνυμενζιος. Γ>'>'>· Αιήνοιγες τούς μεγάλους σου όφ-

άκοίμητον θά τηρνίς τής θείας αγάπης τά πΰρ, θκλμούς, καί διά των ρόδινων χειλέων σο; , 
ένώ άκοίμητον άλλο άχόρταστον πΰρ θά κκτα- ύπό τάς πτέρυγας αθώας χαράς, έφαίνετο έξορ-
τ ρ ώ γ η τ ζ σ ιλάγχνζ μου. Ή άνάμνησίς σου θά μέ μώσκ ή ψυχή σου. Ποίον θέλγητρον είχεν ή 
φονεύη'καίδεινότερος ανυπολόγιστος τοΰθκνάτου 
δστις θά σέ άνήρπαζεν είνε ό ζών θάνατος τής Μο
νής καί τής λήθης. Σέ βλέπω είς τού; κήπους καί 
τάς αίθουσας τοΰ πατρικοΰ οί'κου,δπου τό πρώ
τον σέ έγνώρισα. Βλέπω έτι τήνάμηχανίαν σου 
δτε άτολμοι,θνήσκοντες σχεόόν,έςήρχοντο έκ τών 
χειλέων οί λόγοι μου, αγνοί ώς τά άνθη τά ακμά
ζοντα είς τό θερμοκήπιονή τάφυομενκ παοάτήν 
σκιάδα, ϋφ'ήν έκαθήμεθα.Πορφύρα είχε βάψει τάς 
παρειάς σου, καί τής συγκινήσεως σου αδιάκριτος 
άλλ'εύλογητάς μάρτυς ήτο ή συστολή κκί ή ή -
σεΐα ταρκχή, ήτις σέ κκτεΐχεν. Ίών χειλέων 
κκί τής λαλιάς τά καθήκοντα είχον ανα
λάβει οί οφθαλμοί. Σ ι γή είς τό τρέμον στόμα, 
άλλ ' εύγλωττο: δ/,μηγορία πκθητική είς τό 
βλέμμα. 'Εζήτησας ν ' άποσυρθής. Είς τήν έ-
γερσίν σου έκύλισκν άπό τοΰ στήθους σου τά 
άνθη μου. "Εκυψκς, τά ήρπκσας μετ ' αγάπης , 
τκ έ'θηκκς πάλιν είς τον κόλπον σου, ενώ ό φό
βος μήπως τό αίν/ιμά σου έκεϊνο έπρόδωκε δ,τι 
κκί σύ αυτή ήθελες ν ' άγνοής, ήπλωσε πορφύ-
οαν είς τήν ήγεμον.κήν μορφην σου καί στενο-
χωοίαν αίδήμονα είς τήν όψιν σου. Σέ έβλεπον 
άναχωροΰσαν καί ήσθανόμην ότι έφευγε μετά 
σοΰ ή καρδία καί τά λογικόν μου. Οί'μοι ! πώς 

αρμονική λκλιά καί ό εύηχος γέλως σου ! Αί-
φνη: έσκυθρώπζζες. «ΤΊ δυστυχής», έλεγε; , 
«Γσω; έχει μητέρα, ήτις τήν αναμένει, καί είς 
τόν χωρισμό ν της δέν θά δυνηθή νά έπιζήσν;». 
Κκί απέλυες τήν χρυσαλλίδα, τρέμουσα, διότι 
ό χωρισμός θκ έφόνευε τήν μητέρα της. Ό χω" 
ρισμός ;...φονεύει αληθώς" σύ δέν τό γνιορίζει; -

έρώτησυν έμέ 
Π'οΐαι νύκτε; Παρκδείσου χθώου ήσαν έκεί

ν,;· 
Τήν σεμνότητα τών αυστηρών κκί εκφραστι

κών χαρακτήρων τ/·,; εστίλβωνε τό χλωμόν φώ; 
τ ή ; σελήνης· κκί εί; τό μυστήριον τής εύγενοΰς 
κκί ώραίκς μορφής της έπέχεε τό ί'διον εαυτής 
μυστήριον ή φωτεινή δέσποινα, τοΰ ούρανοΰ, ή 
σιωπηλή καί μελαγχολική άνασσα,ή συμπαθής 
τών περιπαθών διαλόγων άκροάτρια ιζ ί τών 
τρυφερών σκηνών ή εχέμυθο; μάρτυ;. 

"Οταν έξηρχόμεθα τ ή ; σκιερότητος τοΰ ·>.:-
κροΰ άλσους απρόσκοπτος έπ ιπτε τότε είς τό 
ώραϊόν της πρόσωπον ό φωτεινός άργυρος τοΰ 
νυκτερινοΰ άστρου. Ί Ι λάμψις τής άκτΐνός του 
έπλαισίου μέ ήπιον φώς τούς θησαυρούς τής 
έλικοβοστρύχου κεφαλής της, καί προσδίδουσκ 
περ'.π/.θςστερκν μελαγχολίαν είς τήν ίδαν.κό-
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ΚΦΗΜΒΡΙΛ02 ι 

Τηχ& τής [)•'• φής τ ι ς και δειλώς ό λισθκίνουσζ 
όιά τοΰ τράχηλου και τοΰ λαιαοΰ τ η ; έφαίνετο 
τζλζντευομενη εί; το μεταίχμιον τ ή ; αμφιβο
λία; /.αί τ ή ; αποφάσεως, ποθοϋσα άλλα /.αί δι-
στάζουσα νά χωρήσν) πρό; τήν όδόν άναπαλλο-
μένων λυγδίνιον στέρνιον. Οπου χρώμα ρόδου 
έπηνθει /.αί ίάσμου έφέρετο λευκότη; καί διε-
χέετο εύωδία. 

Η νύξ είνε τώρα διαυγώ; σκοτεινή. 
Εί; τοΰ κήπου τά ; καμπά; καθυστερούν έτι 

οί οικείοι και οί κλητοί,καί μόνοι ήμεϊς,μέ σοο-
δρά; θυέλλη; συγκίνησιν είς τό στήθος, μέ πό-
Οον λαλιάς καί ωκεανούς λέςεων τρυφερών είς 
τό στόμα, αλλά μέ σιγήν άτολμον καί άλυτον 
είς τά χε ίλη, έχωροΰμεν ταχύτεροι είς τήν υ
παρκτή" έκείνην Ε δ έ μ , ήν εύ'νους ό άγγελος 
τής άθωότητος έσκεπε μόνος καί άπροσμαχή-
τως προήσπιζε. 

Μας έπνιγεν ή συγκίνησις· ή ταραχή είχε φι
μώσει τήν φωνήν καί πζρζλύσει τό βήμα. 'ΊΓ-
πόδρα καί κρυφίως προσέβλεπον τήν Στρατονί
κην. Αφηρημένη αυτή, διστακτική τό ή 
θος καί τήν στασιν, στενοχώρια; μυστι
κής άλλά ποθητής υφιστάμενη τήν καταφανή 
έπιρροήν ίστατο άπό καιροΰ είς καιρόν ζητοΰσζ 
νά δια/.όψη τήν ένδόμυχον ταραχήν καί τοΰ 
δρόμου μας τήν πιεστικήν άλλ ' ευτυχή μονοτο-
νίαν. Συνέπλεκε τάς χείρας της, άνέτεινε τό 
βλέμμα της πρός τόν ούρανόν μέ ευδαιμονίας 
καί αγωνίας έκφρασιν, καί περιήγεν άπλανεϊ; 
πέριξ τούς μυστηριώδεις εκείνους οφθαλμούς 
της τούς γλυκείς καί ιδανικού;, ών ή έκφρασι; 
καί τό βλέμμα έφονευε τόν λόγον εί; τό χεΐλο; 
καί έφυγάδευε τήν γαλήνην άπό τά στήθη τών 
ανδρών. Ποίον θαυμάσιον πρότυπων παοίστα 
τότε διά μεγαλοφυά ζωγράφον ή γλύπτην, έάν 
ήΟε)ε καί είχε τήν δύναμιν νά παραστήση καλ-
λονήν ρεμβάζουσαν ή προσευχομένην, καί ποίον 
έξοχον άρχέτυπον δι' εικόνα άμηχανούσης ψυ
χή;,ένθα αντίθετα συγκρούονται τά. αισθήματα, 
καί μαΰρα έπιφοιτώσι τά προαισθήματα, καί 
τών ελπίδων ύποφζίνεται ή αγωνιώδης αορι
στία, καί τ ή ; δισταζούσης προσδοκίας έκδηλ.οΰ-
ται ή παράστασις ! Γό άνεκφραστον γόητρον 
τής παρθενικής αίδοΰς εξήρε τήν συστολήν τοΰ 
ήθους της καί τοΰ σεμνοπρεποΰς κάλλ.ους της 
τήν γοητείαν, καί πρόμαχος φύλαξ καί άγγελος 
τήν έφώτιζε καί τήν έσκεπεν ή δειλή άθωότης 
της, τό άπόρθητον τοΰτο τείχος καί πρόχωμα 
τής κόρης, όπερ ούδεί; ποτε άνήρ, ουδέποτε, 
είς ούδεμίαν ώραν κα.ί εί; ούδεμίαν περίπτωσιν, 
δύναται νά κπειλήσγι, αύθαδώς νά ενατένιση, 
ή ασεβώ; νά υπερπήδηση. 

ΑΘΗΝΑΙ» 

φύλλα, καί πέταλον άνθου; άβίόν, τήν άμίαντον 
σπονόήν τ ή ; νυκτό; περισώζον έτι είς τόν χνοΰν 
του, έπεκάθητο είς τόν λαιμόν καί τόν κόλπον 
της ή μετέωρον είλκετο πρός τήν ήρεμα άνεμι-
ζομένην μαγνήτιν τ ή ; εύώδου; και πυκνή; κό» 
μ η ; της. 

Πόρρω ήχει ό τριγμό; τοΰ νυκτόβιου" καί ε γ 
γύς, μέ έμμετρον ψίθυρον. αντηχεί 6 θροΰς τ ή ; 
έσθήτό; τ η ; καί τών απαλών βημάτων τ η ; ό 
ρυθμό;.Δέν περιεπάτει ' έφήπτετο μόλι; τ ή ; γ ή ; . 
Δέν έβημάτιζε'διωλίσθκ -. μόλις ώ; σκιά ά π ζ λ ή 
σζλευομένη είς τήν έπιφάνειζν τοΰ εδάφους. 
Καί όμοία πρό; τήν αύραν, ή ; είχε τήν άγνήν 
δροσερότητα, έπνεε μάλλον ή έβάδιζεν έπί τής 
γής .Έάν έπάτει τό άδρεπτον ρόδον, τό ρόδον θά 
άνηγείρετο πάλιν άβλαβες καί άσύνθλιπτον. 

Αί άηδόνες, αφανείς είς τά φυλλώματα, έ-
ψαλλον έρωτος άσμα. καί είς σιγήν άναλυομένη 
ή ένδον πολύφθογγος καρδία μου ηύγνωμόνει 
τόν έρώντα καί γλυκύν ζοιδόν έρμηνεύοντα διά 
τής μουσικής του, ό,τι δέν έτόλμων καί δέν ή -
όυνάμην νά έριιηνεύσω έγώ. Τών ανθέων τά α
ρώματα έμέθυσκον καί πλειότερον έτι παρέ-
λυον τήν ήδη έκνευρισθεϊσαν ψυχήν μου. Αί α ι 
σθήσεις, λιποθυμοΰσαι είς τήν σεμνήν περιπά-
θειαν τής ώρας εκείνη; καί τής σκηνής,ένέδιδον 
άκαταμαχήτω; είς τόν γλυκόν εκείνον σπαραγ-
μόν τόν άτόνω; άλλ ' ήδεω; σχίζοντα τήν καρ
δίαν, όταν, έγγύ ; ύπάρξεω; λατρευτή; λικνιζο-
μένη; ώ; όνειρον καί ώ; ποίησις ζώσα, αισθάνε
σαι ψυχορραγοΰντας τούς παλμούς της, καί μέ 
οφθαλμούς μαγευθέντας θεωρή; έλαύνουσαν πρό 
σοΰ τήν άρμονίαν τής παρουσία; τ η ; έν μέσω 
τ ή ; άρμον.ζς τών άηδόνων,καί τά αρώματα τών 
χειλιών καί τ ή ; πνοή; τ η ; κυριαρχοΰντα τώ* 
πνοών καί τών ευωδιών τών ανθέων. 

Έστρεψα πρό; τόν ούρανόν. Μαρμαίνοντα ύ -
πέτρεμον τά άστρα έκεϊ. Εί ; τ ά ; ονειροπόλους 
εκείνα; εκστάσεις μου, ύπό τήν γοητείαν τής 
παρο,ισίας τ η ; καί τοΰ συνόλου αύτοΰ τοΰ πυρ-
γουμένου ώ; φαντασμαγορία έν μέσω εύτυχοϋς 
πραγμζτικότητος καί αθώας μονώσεως, ένόμισα 
οτι τής Στρατονίκης οί οφθαλμοί, στραφέντες 
καί αυτοί πρός τόν κυανοΰν θόλον,κατηστερίσθη-
Οησαν έκεΐ παράλληλοι καί αντίπαλοι τών φω
τεινότερων τοΰ στερεώματος αστέρων καί τών 
λαμπρότερων αστερισμών. Δεσμό; αδελφό; καί 
ταυτότη; κάλλου;, μυστηρίου καί λάμψεω;, ή -
νωσε τότε τού; άστέοας τοΰ ούρανοΰ, τούς φω-

-οντα: το χάος, :ρος τους αστέρας τής Στρα-

Δροσερό; έπνεε ζέφυρος· ή δρόσος έστιζε ΤΟ 

τονικής μου, τού; λάμποντα; ύπό" τό μέτωπόν 
τ η ; καί φωτίζοντα; τοΰ δρόμου μα; τήν σκιε-
ροτητα καί τής εύδαιμονούσης καρδία; μου τού; 
μυχού; καί παλμούς. 
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«ΜίΐΝίΑΐΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

Μουσική κλίμαξ διατονική, μελωδία; αρρή
του χαί γλ.υκύτ/;τος, αντηχεί αίφνης πλησίον της, 
καθ' ήν στιγμήν ή κεφαλή της έψαυε χαμηλό-
τερον κλάδον. Ή έσω αγρυπνούσα αηδών έχαι-
ιέτιζε τήν Στρατονίκην όιά τοϋ άσματος της. 
Έστράφην νομίσας ότι έλάλει αυτή - άλ.λ' ή αη
δών ήτο ή μελωδοΰσα. Ά λ λ ' όταν είς χαμηλό
φωνου; τρέμοντα; ψιθυρισμού; ήνοιξεν ή Στρατο
νίκη τό χεΐλ.ος τ η ; , ήσθάνθην καί έπείσθην, ότι 
τοΰ στόματος της τό άσμα καί ή φωνή ητο 
κατά πολύ γλυκύτερα τής φωνής καί τοΰ άσμα
τος τής άηδόνος. 

Ή ψυχή μου, ή καρδία μου, τ ή ; ζωή ; μου 
πάση; καί τ ή ; μεθυσθείσης υπάρξεως μου τό 
διασεισθέν σύνολον συνεκεντρώθη πρός αυτήν, 
θεότης άλλη, έκτος αυτής, δέν υπήρχε πλέον 
δι ' έμέ, καί είς λατρείαν, θαυαασμοΰ καί ευλά
βειας μεστήν, έκάμφθησαν τά γόνατα μου. Ή 
συχα δάκρυα, άπό τ ή ; εύδαιμονίζ; τήν πηγήν 
άναβλύσαντα, έπλημμύρησαν τού; οφθαλμού; 
μου,καί εί; τήν μαρμαρυγήν ένό; άστρου,άδελφοΰ 
της έκεΐ υψηλά,καί εί; τήν φυγάδα, ακτίνα τήν δ-
λισθήσασαν άκαριαίω; διά τ ή ; άλλοιωθείση; μορ· 
φή; τητ, τ ή ; αλησμόνητου /.αί προσφιλοϋ;,είδον 
αδάμαντα μικρόν έκφυγόντα άπό τ ή ; Στρατονί
κ η ; μου τόν όφθζλμόν έσκλεύθη ύποτρέμων εί; 
τάς μεταξίνου; καί καμπυλωτά; βλεφαρίδας 
της, ήστραψε καί κυλίσα; ήνώθη άυ.ίαντο; 
πρό; τή» άμιαντον δρόσον τών ανθέων, α
τινα σπασμωδικώ; έσφιγγεν είς τάς ά γ α π η -
τάς καί λεπτοφυεΐς χείρας της. 

Δατί νά μή αποθάνω τότε !... 
Κατάρα μοίρας ήφάνισε τήν ευτυχή έκείνην 

Ε δ έ μ . Βαθύ χάσμκ μα; έχώρισε κζ ί βκθύτε-
ρον μζς χωρίζει τώρζ. Τής ατυχία: ό άκαρδος 
κζί αμείλικτο; όζίμων έσπάρζξε μέ τούς γαμ-
ψώνυχας αύτοΰ τήν 'Ολυμπίαν έκείνην χζράν καί 
έσκόρπισε τήν άπόγνωσιν είς τό σεμνόν όνει-
οον εύτυχοϋ; ήμερα; άκτινοβόλου, ήν άφωτο; 
νύξ ζοφερά διαδέχεται ήδη. 

Είς τό έαρ εκείνο τοϋ βίου μου επακολουθεί 
βαρύς καί άγριος ό πρόωρος ήδη χειμών. Λύριον 
Οάέπιοανή πάλιν τό έαο είς τήν φύσιν.'Λλλ' ή 
ψυχή μου δέν θά διανοιχθή πλέον εί; τά άνθη 
του,δέν θά μειδιάση τό χεΐλο; μου εί; τήν χα-
ράν έκείνην τ ή ; πλάσεως, ουδέ τήνκαταψυγεΐ-
σαν καρδίαν μου θά θερμάνη πλέον ή πνοή καί 
ή άκτ ί ; τ ή ; άνοίς,εως 

Καλύπτει τήν φύσιν τό σκότος .' Καί ή είκών 
το.υ συμβολίζει τήν θέσιν μου καί τήν τύχην μου. 
Είς τοιαύτην ώραν εγείρονται άπό τών τάφων 
των οί νεκροί, πλανώνται είς τούς αιθέρας αί 
ψυχαί καί τά φαντάσματα εί; τήν γήν. Φάν
τασμα τοΰ έρωτος μου, πρόβαλε άπό τοϋ τάφου 
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τ ή ; καρδία; μου...Είνε νεκροταφεΐον τό στήθο; 
μου.,.νεκροταφεΐον έκεΐ, δπου ήνθησεν εύελπι ; 
καί ευτυχή; ή ζωή μου ύπό τόν ήλιον τοϋ έοω-
τος καί τοΰ γόητο; ονείρου ελπίδος μεθυστικής, 
θ ά θάψω τώρα τά πάθη μου έδώ, τούς λογι
σμούς μου τούς πικρούς, τά όνειρα μου τά φαι
δρά, τούς πόθους μου τούς ευλαβείς, τοΰ βίου 
τάς ελπίδας τάς άποτυχούσας. Είς τήν όστεο-
θήκην, έν ή συνήθροισα δ,τι μοί μένει προσφιλές, 
κατακειται τό παρελθόν μου τό τερπνόν, καί 
καίειό πόνος τοΰ παρόντος,τοϋ μέλλοντος ή άψιν-
θος...Έσφράγισα τήν Ούραν τής καρδίας καί τοϋ 
τάφου μου διά τοϋ ονόματος σου καί τής μνήμης 
σου, κόρη προσφιλής, ΰπαρξις πολυαγάπητος 
καί αλησμόνητος. Γονυπετή, εντός τής εκκλη
σίας, τόν κόσμον άποχαιρετώσαν εσαεί, σ' ευ 
ρίσκει τοΰ βίου σου ή ύστατη νύς, ή ποιητική 
τής Π ρ ω τ ο μ α γ ι α ς , ανταύγεια έσχατη τής 
χαράς καί τοΰ έρωτος, Οστις έφώτισε τήν ζωήν 
σου. Προσεύχεσαι. Είς τής προσευχής σου τήν 
άγνείαν καί ιερότητα υπεισήλθε μήπως στο-
χζσμός τις εγκόσμιος, αλλότριο; πρό; τόν ού
ρανόν, δπου στρέφεται ή ψυχή σου ; . . . ' 0 γκοΰ-
ται άπό τρυφερότητα τακεράν ή γηί'νη καρδία 
σου" άλλ ' ή ψυχή σου, όομώσα πρό; τόν θεόν 
πληροΰται συγγνώμη; καί θεία; αγάπης . Εί ; 
τό δάκρυον ζύτό, δπερ κυλίεται διά τών ω
χρών παρειών σου, υπάρχει αρά γε καί θρόμβο; 
τι ; γήινος λάθρα άφιερούμενο; εί; τόν Σθένελον : 
"Οταν έλθη πάλιν πρό; τήν είρκτήν τοϋ σωυ.α-
τός σου ή μετέωρο; θεία ψυχή σου, καί τ ά ; π τ ή -
σει; τών θρησκευτικών εξάρσεων σου περιβάλν] 
ό υπαρκτό; γήινο; κόσμο; καί αί όδύναι του, θά 
άναμνησθή; ΐ'σω; εκείνου, όστις τόσον οδυνάται 
είς τήν μνήμην καί είς τήν εικόνα σου, έςεγειρό-
μενος κατά πάντων κζί καθ' έζυτοΰ, διότι δέν 
έπαλαισεν εγκαίρως, όπως σέ άνκλάβη. 

Δεήθητι καί δι ' αυτόν. Ά π ό τ ή ; πύλης τοΰ 
ούρανοΰ. άπό τής δρόσου τοϋ παραδεί 
ακτίνα υ.ίαν καί δ 

αραοεισου ριΟον 
ακτίνα μίαν καί ό'ρόσου σταγόνα είς τών παθών 
καί τής ζ ω ή ; του τήν γέενναν. 

θρήνησον εί; τά δεινά μου, αγάπη φωτεινή 
καί δ'-^υγεστάτη, άρρύπωτος άπό τοϋ λογι-
σμοϋ την ένοχήν, αμόλυντος άπό τόν κα-
πνόν τοΰ πυρός φλεγομένων αισθήσεων. Καί ελε
ήμων κάμφθητι ευμενή; καί συμπαθής είς τήν 
άπο>λειαν τών ελπίδων τοΰ Σθενέλου, όστις έ
ρημος, άπό τών έρημων ερειπίων τ ή ; ζωή ; του, 
σοι απευθύνει, είς τής λατρείας του καί τής χα
ράς του τό ψυχορράγημα ήδη, τόν ΰστατον τοΰ 
έρωτος λόγον. 

Ακούω σημαίνοντα τόν κώδωνα τής μονής 
τοϋ Πκλαιοκαστρου. Κώδων ^τοϋ θανάτου καί 
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τοΰ μνημόσυνου τών ελπίδων μου, άτρομον το 
ους σ.ου δέχεται τάς άναπάλί-ΐΐς τών πένθιμων 
ήχων σου. Σημαίνεις τήν κηδείαν της Στρατο
νίκης μου, κκί εξαγγέλλεις τήν άποθέωσιν τής 
κόρης, ήτις ρίπτει τοΰ κόσμου τό ένδυμα,ΐνα ά-
ναλάβη τό άκτινοβόλον τών αγγέλων, καί με
τάλλαξη ι 'ς ούρανίαν τήν γηί'νην ΰπόστκσίν 
τη : . Ό κώ">ων έπαυσεν. 'Λλλά κκί αί ελπίδες 
μου έπαυσαν, καί ή ζωή μου. Τί, έάν δέν απο
θάνω : Μήπως μόνοι οί νεκροί άποθν/)σκ3υσιν ;.. 

Ή αυγή ύποφαίνεται, καί ό όρθρος αρχίζει. 
Απέρχομαι εί: τήν Έκκλησίαν της. θ ί έ μου, 

γεννηθήτω τό θέλημα σου.Εύπειθές τό πλάσμκ 
σου θά προσευχηθή καί θά έκλιπαρήσν) νά έ-
λεήσή,ς τάς παρεκτροπάς του, καί νά συγχώρη
ση: τ ή : καρδίας καί τοΰ χείλους τήν βλασφη-
μίαν, έάν ποτε ανήλθεν είς τά χείλη του. Είς 
τήν Έκκλησίαν, Σθένελε. Ή Στρατονίκη προ-
χειρίζεται σήμερον είς μοναχήν. 

1 Μαΐου 
"Οταν, άγωνιώντες, παρακολουθώμεν τάς 

φάσεις τής ασθενείας προσώπου εξόχως ά γ ζ π η -
τοΰ, οταν βλέπομεν έγγίζουσαν τήν κρίσιν, 
καί μετέωροι ίστάμεθα μεταξύ τής ελπίδος 
καί τής άπογνώσεως, τής ευέλπιδος προσδο
κίας καί τοΰ απαίσιου φόβου, λέγομεν καθ' ή -

χθώ καί νά άποδοίσω έγώ. Τήν εϊδον φωτεινήν 
είς τό ήμίφως τοΰ ναοΰ, καί είς τής υπάρξεως 
μου τό σκότος, χωροΰσαν υπό τή» πομπήν με
γαλόπρεπους καί συγκινητικής τελετής, καθο-
σιουμένην είς τά "Αγια τών Α γ ί ω ν , καί εσαεί 
πλέον έκλε'πουσαν άπό τοΰ κόσμου καί τών 
ουιμάτων μου,άλλ' ουδέποτε άπό τής μνήμης 
και τής καρδία: μου. Αί ελπίδες μου άπεσβέ-
σθησκν! Καί ού μόνον επέζησα τοΰ θανάτου 
πάσης χ αράς καί πάσ/)ς προσδοκίας εύτυχοΰς, 
άλλ ' έχω έτι καί τήν δύναμιν νά ρίψω επί τών σε
λίδων τούτων τάς ασυνάρτητους, τάς συγκεχυ
μένα: καί τρομεράς αναμνήσεις μου τής πρωίας. . 

Όποιον άνεξήγητον μυστήριον ό άνθρωπος 
καί ποίον βαθύτερον μυστήριον, έντό; τοΰ μυ
στηρίου, ή καρδία τοΰ άνθρωπου. 

Ποίος ήρως καρτερία:, ποίος Τιτάν αντοχής, 
ποίος ακένωτος ωκεανός ^υνάμεως καί θελήσεως 
ζε/.λεισμένης είς τό σαθρόν αυτό σκαφίδιον τοΰ 
σώματος καί τής υλης τό αδιαλείπτως σαλευό-
αενον είς τήν θύελλζν τ ή : ζωή: , είς τών περι
πετειών τ η ; τάς άπορρώγας πλησι/όμενον, καί 
άντέχον δμως κκί όχι μόνον άντέχον αλλά καί 
έπανευρίσκον τής φαιδρότητος τό μειδίαμα 
δπου τοΰ θρήνου τό πικρόν Γχνος τόσον βαθύ καί 
τόσον δριμύ είχεν έγχαραχθή ! Ηεβαίως,πάντιον 

, ( Β ~ · > » [ ^ « . » Λ / / ; η- "ΙΎ·" ""Λ"'ΤΛ^Ρ^χυν) ! ηεσκιως,πάντων 
μα; αυτού;.ότι αδύνατον είνε νά έπιζήσωμεν τοΰ τών μυστηρίων ό άνθρωπος είναι τό αάλλον αί-
θανάτου τοΰ φιλτάτου προσώπου, δπερ άγω- νιγματώδες, καί έάν είς τό αίνιγμα αυτό άνεζή-
ν.κ επί τ ή ; κλίνης. Τό λέγομεν καί τό π-.στεύ- πλειότερον απόρρητον τλ θά τό εύοισκεν 
υ.εν. Επεονεται δυ.ω: τό πεποΐΛΐΐϊνην) -^1^». εί: τνιν *ιτηδί<»Μ ιτη,·;-»»ή«Λ-,... 

Τό λέγο; 
Επέρχετα ι δμως τό πεπρωμένον τέλος 

είς δάκρυα άναλελυμένοι κηδεύομεν τόν προ
σφιλή νεκρόν, άλλά δέν άποθνήσκομεν καί ή -
ι/.εΐ;, ώς πεποιθότιος ύπελααβάνου.εν πρό μι
κρού. Ή υπέρτατη θλϊψις σπανί<ος επιφέρει 
τόν άκαριαΐον καί ποθητόν θάνατον. 'Λπόδέιξις 
έγώ. "Ας φαντασθή έκαστος τήν θεσιν μου καί 
κ; κρίνη περί τής αληθείας τών λόγων μου. 
Τήν πρω'ίκν έκήδευσα. τήν Στρατονίκην μου, 
ά !... όνομα, δπερ δέν τή ανήκει πλέον, τήν 
Στρατονίκην, ναι, καλυφθεϊσαν ύπό τό ράσον 
κκί άνκζήσασαν τεθνηκυΐαν υπό τό όνομα, δ
περ τρέμων θά χαράξω μετά μικρόν. Τήν έκή
δευσα ζώσαν. Αέν τήν έκάλυψεν ή γ ή , ά λ λ ' ή α
παραβίαστος ίερότης τοΰ θυσιαστηρίου. Ζή, καί
τοι νεκρά έφεξή;, υπάρχει καίτοι νεκρά κηδευ-
θεϊσα. Είνε τό άλγος δεινότερον τής οδύνη; 
τοΰ πραγματικού καί αμετακλήτου θανάτου 
καί έν τούτοις ή θλΐψις δέν μέ έφόνευσεν/! 

Ήστραψε πρό τών οφθαλμών μου καί έβρόν-
τησεν είς τά ώτά μου ή ιερά καί φοβερά τε
λετή. "Ηκουσα τήν Στρατονίκην άπαρνουμένην 
τόν κόσμον, τήν ζωήν καί τού; ζώντα;. καί εί; 
τό μεταίχμιον ζώντο; θανάτου καί νεκρωθείσης 
ζωής ομνύουσαν όρκου;, ού; ήλπισά ποτε νά δε-

εί; τήν καρδίαν τοΰ άνθρωπου 
Τί ήσθάνθην άμα είσελθών είς τόν άγιον τής 

Εκκλησίας χώρον ! Σύρων τούς τρέμοντας πό
δας μου. λιπόθυμων έκ συγκινήσεως καί ταρα
χ ή ; , ανεζήτησα πανταχοΰ τήν νεαράν δόκιμον, 
τήν ζώσαν κόρην,εί; τήν κηδείαν κκί τον γάμον 
τ ή ; οποία; μοίρα άσπλαγχνο; καί ελεήμων άμα 
μέ είχεν οδηγήσει. Ή ψυχή μου πασκ συνεκεν-
τρώθη είς τούς όφθκλμούς μου.οΐτινες, ακόρεστοι 
τής θέας τής Στρατονίκης,τήν άνεζήτουν π α / τ ζ -
χοΰχωρίς '"Τ τήν εύρίσκωσιν. Ηρεμα προσ/;ύχοντο 
αί άλλαι μονκχαί μόλις διαφαινόμενα", έν μέσω 
τοΰ σκιόφωτος τοΰ ναοΰ. Τά πάντα ήσαν με
λανά, καί ή καρδία μου μελανωτέρα πάντων. 
Στηριζόμενος επί τοΰ τοίχου τής εκκλησίας,οσ-
φρκινόμενος τόν νεκρικόν εκείνον λίβανον τον 
κκίοντα παρά τό φέρετρον τ ή : παρθένου, θεω
ρών τάς πένθιμου; εκείνα; λαμπάδας, τούς φλέ
γοντας αυτούς σκελετούς τούς γυμνούς άπό άνθη. 
διέτρεχον τό παρελθόν, καί ό νους μου ήρνεΐτο 
επιμόνως νά άποδεχθή δτι ή Στρατονίκη ήτο 
έκεϊ, εντός τ ή ; εκκλησία;, πλησίον μου, ά λ λ ' · 
ουχί πλέον εκείνη, ήν άνεζήτει ή φαντασία καί 
φλογερώ; έπόθει ή κκθημκγμένη καρδία μου. 
Καίτοι εντός τοΰ ναοΰ, κκίτοι άναπνέων τής έκ-
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χλησίας κκί τής ιερουργίας τήν άρρητον γαλή-
νην. ούτε προσηυχόμην έν τούτοις ούτε ήμηνή-
ρεν.ος. Κατά άλματα άνέτρεχεν ό σφαδάζων νους 
ίου είς τούς ωραίους τόπους κκί χρόνους, οτε, 
υπερήφανος τ ή ; Στρατονίκη; θαυμαστής, έμε-
ριζόμην μ ε τ ' εκείνης τοΰ ώρκίου καί τοΰ άγνοϋ 
τάς θείας εντυπώσεις,οτε άναλίσκων τής καοδίας 
μου τό πΰρ καί ύπό τοΰ πυρός τούτου άναλι-
σκόμενος,προσήγον λάμψιν ώχράν είς τά φωτει-
νάν σέλας τής καλλονής της, ήτις ήτο αρμονία 
είς ήχους καί ποίησις είς λόγου:. Καθ' ήν ώραν 
ο άνατείλας ήλιος έφώτισε τόν θόλον καί τό έσω 

[ τής εκκλησίας, άνηφθησαν οί πολυέλεοι, τά 
φώς τών λαμπάδων άνεμίχθη μετά τοΰ ήλιακοΰ 

ί καί ή ακολουθία τής λνιτουργίας διεδέχθη τοΰ 
όρθρου τούς ψαλμούς. "Αρωμα ευωδέστερου λι-
βάνου έσκορπίσθη εντός τοΰ ναοΰ, και τών παρ
θένων ό χορός έτόνισε κατκνυκτικάς μελωδίας 
άναγούσας είς τούς ουρανούς τήν ψυχην. Ή τ ο 
ή επίσημος στιγμή, καθ' ήν,μετά τοΰ μυστηρίου 
τής θείας Μετουσιώσεως, ήρχιζε καί ή τελετή 
τή ; καθοσιώσεως τής δοκίμου. Στήριςόν με 

* καρδία λιπόθυμος" μέ έγκαταλείπουσιν αί δυνά
μεις μου.Έθολώθησαν οί οφθαλμοί μου,παρέλυ-
σαν εντελώς τής χειρός μου οί δάκτυλοι.. . Μόλις 

£ συνέρχομαι και σύρω πάλιν έπί τών σελίδων 
ί τόν έκφυγόντα κάλαμον, τής οδύνης καί τοΰ 
| μαρτυρίου μου τόν ανεπαρκή έρμηνευτην. 

Ή ήνουρ ένη κατήλθε τής περιβλέπτου θέ-
I σεως, ένθα ΐστατο. Κίνησίς τις παρετηρηθη έν-
| τός τής εκκλησίας, καί καθ' όν χρόνον αί μου-
: σικαί άρμονίαι ήχουν παθητικώτερον καί έμ-
> μελέστερον, ή ηγουμένη, προπορευόμενων καλο-

γοαιών φεοουσών διπλάς σειράς λαμπάδων ά-
νημμένων, καί ακολουθούμενη ύπό χοροΰ νεαρών 
δοκίμων λαμπαδηφορουσών καί λευχ ειμονουσών 
είσήλθεν είς παρακείμενον άριστερόθεν καί συ-
νεχόμενον τή εκκλησία θυσιαστηριον. Κατενό- > 
ησκ τόν σκοπόν. Ή ψυχρά εκείνη παράνυμφος, 
ή αγέλαστος, ή μελανείμων καί αυστηρά, ήτο 
ή μέλλουσα νά όύηγήσν) είς τόν άλυτον γάμον 
τήν νύμφην. . . . Καί τοΰ γάμου μάρτυρα ή 

[ μοΐρα ή ανηλεής είχεν οδηγήσει έκεϊ τόν έπί -
γειον τής Στρατονίκης νυμφίον ! 'Από τής ώ-

ί ρα'.ας Πύλης εγείρει τήν σταυροφόρον χείρα του 
ό ιερεύς καί ή συνοδεία φαίνεται ερχόμενη. Πυ-

ί κνότερος τότε ύψοΰται πράς τόν θόλον ό ά-
I ρωματικός λίβανος, έσχατος καπνός οιονεί άνκ-
'' θριόσκων άπό τοΰ εσχάτου πυρός δπερ ή σπο-
I δός θά καλύψν) εφεξής... 

Τό πΰρ τής αναίμακτου τελετή ; καίει εισέτι, 
καί τό έκούσιον θΰμα εκουσίως καί άβιάστως ά
γεται είς τήν θυσίαν, εύνενές πάντοτε, εύγενέ-
στατον τότε. Ή Ιφιγένεια τής Αυλίδος άναζή 

ει; :ήν Στρατονίκην. καί όπως εκείνη, ήγεμονίς 
έκ γεννήσεως, υπηρετεί έν Ταύροις τήν έθνικήν 
θεάν, ουτω καί αύτη, ήγεμονις άπό φύσεως καί 
αισθήματος, είς τής μονής καί τοΰ κελλίου της 
τήν άξενον έρημίαν προσέρχεται άλυπος καί 
άνυμεναιος νά καθοσιωθή είς τήν λατρείαν θεοΰ 
άληθοΰς, διά θυσίας δμως άγονου καί ματαίας. 

Κατέρχεται τών βάθρων αύτοΰ ό χοοός τών 
παρθένων, κκί άγων λαμπάδας, σύμβολα παρα-
νύμφων νεκρικών, κρανία είκονιζουσών άντί εύ-
χρωμων ταινιών, καί όστέων πληθύν άντί τής 
πληθύος γαμήλιων ανθέων, χωρεί είς συνάντη-
σιν τής δοκίμου μέλπων γάμου αιθέριου εύχάς 
πλήττουσα; ώ; έκικήδείος ακολουθία τήν ά· 
κοην. Ετόλμησα νά ατενίσω πρός τήν πομπήν! 
Οί'μοι τής δυστυχίας μου ! Έλύθησαν παρα
χρήμα τών γονάτων μου οί αρμοί, τής άπογνώ
σεως ή κραυγή άπεσβεσθη είς τό χεϊλός μου, 
καί, μή δυνάμενος νά στηριχθώ όρθιος, έγονυπέ- ' 
τησα, οπως σωθώ άπό πτώσεως κεραυνοβόλου. 
Τήν γονυκλισίαν μου άπέδωκαν εί; εύσέ-
βειαν ήτο πλάνη, πλάνη δμω; ελεήμων κατά 
πολύ εύεργετικωτέρα τής άκαμπτου καί κ π η -
νοΰς αληθείας. Αέν θά μάθωσί ποτέ οί αδιά
φοροι ή οί αδιάκριτοι τήν αληθή αίτίαν τής 
γονυκλισίας"τοΰ ξένου εκείνου, διότι πλάξ θά 
καλύψν) τήν καρδίαν του, καί ανθρώπινος οφθαλ
μός δέν θά άναγν'ώσν), ενόσω ζή, είς τής σπαρα-
χθείση; κκρδ ας του τό βάθος. Τρέμων επί τών 
γονάτων μου, έσύρθην εις τής εκκλησίας τό ά-
πώτερον βάθος. Ήθελον νά βλέπω, χωρίς νά 
είμαι έντελ.ώς όρκτός, θρησκευτ·.κήν τελετήν ά« 
νοίνουσαν τήν πύλην τής άθωότητος είς τήν 
Στρατονίκην. τής πίκρας καταδίκης είς έμέ, τήν 
άποθέωσιν τής κόρης άφ' ενός, τόν Τάρτα-
ρον άφ' ετέρου καί τοΰ Σθενελου τήν θανατικήν 
έκτέλεσιν. Ναι ! τήν θανατικήν έκτέλεσιν. 
Α·.ότ·. δταν θνήσκη ή καρδία, όταν παύγι νά 
αγαπά τις καί νά έλπίζ·/), απέθανε πλέον, 
καί εϊνε μαρτύριον σκληρόν, είνε άρνησις τής 
ζωής, εϊνε κατάφωρος άντίθεσις τοΰ σκοποΰ της 
νά έπιζή τοΰ θανάτου τής ελπίδος ό άπελπις 
καί τοΰ ένθουσιασμοΰ τής ζωής καί τής ευγε
νείας τών ελατηρίων της. 

'Τπεχώρησαν εύτάκτως αί άκόλο,ιθοι τ ή ; 
νεαράς δοκίμου, καί λόγου: φιλοστοργίας καί 
θάρρους ψιθυρίσασα ή παγερά ηγουμένη πρός 
τήν δόκιμον, απεσύρθη είς τήν περίβλεπτον αυ
τής θέσιν. Μέ ϋπερήφανον κεφαλήν κεκλιμένην 
ελαφρώς πρός τά κάτω, μέ ποδήρη τόν άσπιλον 
χιτώνα της, μέ τήν θαυμασίαν κόμην της φθα-
νουσαν χυτήν άχρι τών γονάτων, μέ τάς μικράς 
εύγράμμους χεϊράς της σταυροειδώς συμπε-
πλεγμένας έπί τοΰ στήθους της, έ'στη εύλαβώς 
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ασθενώς ή Στρατονίκη. Στόμα ώραΐον, πορ
φύρα δ ιπλή , ΰφυγρος καί άβρά, μέ μαργαρίτας 
διηνθισμένη, χεΐλο: γλυκύ είς άβυσσον πικρία: 
βαπτισθέν τώρα, όπερ τοσούτω περιπαθείς έ-
πρόφεράς ποτε λόγους, πώς άπήγγειλας άσυγ-
κίνητον τοΰ φίλου σου τόν θάνατον, ύποσχε-
Οεΐσα άρνησιν τής ζωής καί τών ζώντων, πίστιν 
είς τούς μοναστικού; κανόνα:, /.αί ύπακοήν είς 
αύθαίρετον άνθρώπινον νόμον, καθ ' ού εξεγείρε
ται τής φύσεως ό μέγας καί αναλλοίωτο; νόμο; 
καί αυτό; έτι ό φιλάνθρωπο; τ ή ; όρθώ; νοού
μενη; θρησκεία; ! Εξήγησε τότε ό ιερεύς εί; 
τήν έτι δόκιμον τό βάθος καί τό άλγο; τών 
πικριών τοΰ κόσμου, τ ά ; ψεύσει: καί τήν άπο-
γοήτευσιν, ήν δρέπομεν οί έν τω κόσμω ζώντες 
καί ταλαιπωρούμενοι, καί ενέμεινε τονίζων 
τήν ύψίστην ήΟι/.ήν οδύνην πάσης εύγενου; 
ψυχή; καί ευαίσθητου καρδίας εί; τήν μοιραίαν 

στιγμήν, οτε ή αίφνης φωτισθεΐσα άντίληψί; 
"; οιεγνω σαφώς π όσον ανάξιοι τών αισθημά

των μα; ήσαν εκείνοι, πρό; ού; έδοίσαμεν τήν 
αγάπην μα;, εκείνοι, πρό; ού; άπεθέσαμεν τυ-
φλώ; καί μ ε τ ' εμπιστοσύνη; τήν τρυφεράν α
ποκλειστικότητα μας, προσεκομίσαμεν πάλλον-
τ ε ; θερμότητα καί αγνότητα καρδίας αίδήμο-
νος καί άπειρου, εκείνοι πρός ού; ένεευιστεύθη-
μεν τήν γαλήνην τοΰ βίου μα ; ήτι ; , έπιφοι-
τήσασα ώ; όνειρον αθώα; ψυχή; παιδ ική; , άφυ-
πνίσθη εί; φρικτόν έφιάλτην πτοησαντα τήν 
ζωήν μα;, ήν έφαντάσθημεν καί ήλπίσαμεν νά 
διέλθωμεν ευτυχή ύπό τοΰ έρωτο; καί τ ή ; α
μοιβαία; εμπιστοσύνη; τό γλυκύ άσμα καί λί
κνισμα. 'Ανζδεικνύων έμφανεστέραν τήν αν
τίθεσιν είτα έςήρε τήν άγνείαν καί τήν γ α λ ή 
νην τοΰ μοναστικού βίου, τήν παραμυθίαν έ
κείνην καί τήν έσωτεοικήν άνακούφισιν, ήν αι
σθάνεται ό έν τή μελέτν) καί τή προσευχή διερ
χόμενο; τόν ύπολειφθέντα αύτώ βίον,καί τήν εύ-
τυχίαν, ότι έξέφυγε πλέον τόν κίνδυνον νά ά-
πατήση ή νά άπατηθή. νά λυπηθή ή νά λυ-
πήσν). Έ ν μβσω δέ υψηλών λ.όγων περί θεοϋ, 
περί τής άγαθότητο; Αύτοΰ και τ ή ; φιλανθρω
πία ; , έν μίσω συμβουλών καί διδασκαλία: με
στή; ύψου; καί εννοιών περί τ ή ; αθανασία; τής 
ψυχής καί τ ή ; ζωή; , ήτ ι ; αναμένει μετά θάνα-
νατον τού; εύσεβεΐ; καί δικαίου;, περί τ ή ; συμ
πάθεια; τοΰ θεοΰ, όστι; θά κρίνη μέ έπιείκειαν 
τά ολισθήματα τ ή : ανθρωπινή; αδυναμία;, όταν 
ο κακόβουλο; καί μεμελετημένο; υπολογισμό; δέν 
έσυρεν ήμά; είς τού; πειρασμού; τών αισθήσεων 
καί εί: τών παθών τήν έπικίνδυνον δίνην καί 
είς τής καρδία; τ ά ; τρυφερά; εκλύσεις τοσούτω 
μάλλον δυσπολεμητοτέρας, Οσω υπήρξαν λαν
θάνουσα1, καί γλυκεΐαι, κατέληςεν εύλογων τήν 
δόκιμον, ή : οί αδιάκοποι λυγμοί, άκουόμενοι 
ευκρινώς, μετέδιδον είς τούς παρισταμένου; 
συγκίνησιν σφοδροτάτην. Έσίγησεν ωχρός ήδη 
ό σεμνός λητουργός. Προβάσα τότε ή ηγουμένη 
έστη παρά τήν δόκιμον. Ό χορό; έτόνισε τόν 
ψαλμον, ή δόκιμο: επανέλαβε τού; όρκου; της, 
ό δέ ιερεύς εύλογήσας τήν κεφαλήν τής δοκί
μου ανέλαβε τήν ψαλίδα. Νέφος μέλαν διήλθε 
πρό τών οφθαλμών μου τήν ώραν έκείνην. Κε
ραυνοί εξερράγησαν κατά τής '.εφαλ.ής μου, καί 
ήσθάνθην ότι άπληστο; ό "Αδης μέ έσυρε πρός 
εαυτόν. Ύψωσε τάς χείρα; καί τού; οφθαλμού; 
αύτοΰ πρό: τόν ούρανόν έδεήθη, έτεινε τήν δε-
ξιάν, ηύλόγησε τήν δόκιμον, καί « Έ ν ονόματι 
τοΰ θβοΟ προχειρίζω σε εί: μοναχήν, αδελφή 
Μάρθα,» έφώνησεν ό Ιερεύς. Ε ίπε - καί ή άνε-
λεήμων ψαλίς έψαυσε τήν άφθονόν χυτήν κό
μην τ ή ; γονυπετοΰς κόρη;. Βωβό; ήκούσθη τρι-
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:λοΰ; πένθιμο; απαίσιο; ·7;/ος. Ήτένισα την 
μοναχήν. ΙΙοΰ εύρον τό ύπεράνθρωπον εκείνο 

ουδέ δύναμαι νά εξηγήσω. 

Επρεπε νά προχωρήσω καί έγώ, όπως λάβω 
άπό τών χειρών τ η ; τοΰ γάμου τ η ; καί τοΰ θα
νάτου μου τά πικρά καί κδωρζ δώρα ^έ\ ήδυ-
νάμην νά φύγω, άλλ ' ούτε ή καρδία μου τό έ-
πε-.ρεπεν. 'ΉΟελον κινήσει Τ7|ν προιοχήν, έάν 

όλων, 

πλοκάμου; τ η ; κατακειμενου; ελικοειοω; ει; τυ ήγητος 
χώμα. Ητο ο σταυρός, ό επιτύμβιος σταυρός ό δύναμις, ήτις ενισχύει τόν άνθρωπον κατά τάς 
•ψωθεις είς τό μνήμα τ η ; ! Ούδεί; οφθαλμό; έ'- στ ιγμά; υπέρτατη: κρίσεως, έκράτυνε την ά-

, , Λ , , Ι νν ί σηνκεντιών πασαν τ ή ; καρ-

Τής απελπισία; τό μέγεθος με ενισχυσεν. II-
τένισα πρός τήν μονζνην καί είδον γυμνήν τήν — 
κεφαλήν τ η : καί τού; ωραίους καί πλουσίου; άπεφευγον να προσέλθω,^ μονός εγω > 
πλοκάαου; τ η ; κατακειμενου; έλ,κοειδώ; εί; τό άλλά και πώς να πλησ ιάσω: Η α ν ε ^ 

1 . . « V ί τ ο ν ανυοωπον / . / . . / 

φαλην τής Στρατονίκη;, οίμοι ! τ ή ; αδελφής γ.ννυν.·, Λ · . 
Μάρθα; ήθελον νά είπω. Φώ; άυλον έστεψε τό τούς κομψού; καί ρόδινου; εκείνου; δακτύλου;, 
μετωπον τ ή ; παρθένου. Ό θείος νυυ.οίος αντίκα- ούς είς εύδαίαονος υ.έθη: στ ίγμα; έψαυσα τρέυ.ων 
θιστα οι άϋλου στέμματος φωτεινοΰτού: φθαρ- δ ά τών συσπωμένων χίΓλέων μου καί έθέρμανα 
τού; βοστρύχους τής νύμφης, τής αδελφής Μαρ- ,,-έ τήν πνοήν τής ηφαιστειώδους καρδίας μου, 

— ναι, τούς δακτύλου: της αυτού: ήσθάνθην έπι« 
II ακολουθία τής τελετής έξηκολούθει πάν- ψαύοντας έλ,αφρώ; τού; ιδικού; μου - άλλ ' ή ή -

τοτε.Έκμεμηδενισμένο; δμω; έγώ ούτε έβλεπον π ιωτάτη εκείνη πρόσψαυσι; ύπήρξεν ό αφανή; 
ούτε ήκουον πλέον.Εί; τά ώτά μου περιεδονοΰν σπινθήρ ό συντέλεσα; τήν φρικαλέζν έκρηξιν 
το οί λυγμοί τ ή ; Στρατονί/.ης, καί είς τήν αίσ- τών πόνων καί τοΰ πάθους μου. Έκλονίσθην" 

— , · . , ! , » , ν βάσιν ιοΰ βα-

ροΰ τών παρθένων καί τών μοναχών, ύπό του, 
ήχου: ύμνων, καί έν μέσω τ ή ; σεπτής εκείνη: 
λαμπαδηφορίας καί τελετής προσήλθεν όπως 
άσπασθή τάς εικόνας, καί περιέλθη κύκλω, ως 
οί νεόνυμφοι κατά τήν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου, 
δέν άντέσχον πλέον. Είχεν έκχειλίσει τό πάθος. 
Είδον τής Στρατονίκης μου τό πρόσωπον ού-
χρόν, πλήρες συγκινήσεως, ηύλα/.ωμένον μέ τό 
βαθύ ίχνος προσφάτου οδύνης, μέ τής θεία; ό
μως έγκαρτερήσεως τήν έκφρασιν άποτετυπιο-
μένην έπί τών οφθαλμών καί τοΰ μετώπου εκεί
νου, ούτινος ή θέα έσπάρασσε τήν ψυχήν μου 
διά τής άν/.μνήσεω; φκιδροΰ παρελθόντος, ούτι
νος αυτή υπήρξε τό μόνον καί λατρευτόν είδω-
λον. θ ά παύσω ! Δέν αντέχω εί: τήν άφήγη-
σιν λεπτομερειών. Τήν έσχάτην Ομως, τήν μάλ
λον τραγικήν, τήν σπαρακτι/.ο>τέραν, τήν δρα-
ματικώ; ποιητικήν, θά σημειοισω εί; θλιβερόν 
μνημόσυνον τ ή ; ημέρας εκείνη:. 

Ή συνήθεια καθιέρωσε τήν διανομήν σακχα-
χαρωτών μετά τήν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου τοΰ 
γάμου. Ή Στρατονίκη είχε νυμφευθή τήν ήμέ-
ραν έκείνην δέν ύπανδρεύθη, ένυμφεύθη ... /.α-
ταστάσα μοναχή. Τών νάμων τ η ; τά σακ/α-
ρωτά ηθέλησε νά διανείμν, αυτή εί; τ ά ; ζδελ-

* Π ? Ο / Μ Τ Γ ) ήδη φά; κζί τού; πεοιεστώτα;, ο'ιτινε; ηρςαντο η 
κινούμενοι προς αυτήν 
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τρς, καί τ ή ; συμφορά; του ή διαρκή; αγωνία 
καί ή άνάμνησι; αμβλύνει τήν δύναμιν τοΰ ά-
νομήματο;, έάν δέν το έξιλεοΐ εντελώς. . .«Στρα
τονίκη», έψιθύρισα π ίπτων , ένω οί περιεστώτες 
ύπολαβόντε; ότι ώλίσθ-Λ,σα, έκινήθησαν όπως 
μέ άνεγείρωσι, «Στρατονίκη !...» Σπασμό; δι-
έσεισε τό σώμα τ ή : αδελφή; Μάρθα;· ή <οχρό-
τ η ; τ η ; έγένετο πελιδνή" ή εσωτερική αγωνία 
έξεχύθη διά τών περιτρόμοιν οφθαλμών τ η ; καί 
τών αιφνίδιων θρόμβων τοΰ ίδρώτο;, ού; είδ<; ν 
καταστίζοντα;, δίκην λευκών μαργαριτών, τό 
άγνοτατον μέτωπόν της. Ά , ό εναγή; '. Έ ά ν 
ήδυνάμην νά τού; άπομάξω διά τών φ/.εγόντων 
χειλέων μου !... Ή κρίσι; ύπήρξεν ακαριαία. 
Καίτοι σφοδρώ; διαταραχθεΐσζ ή μοναχή κα-
τό)ρθωσεν ούχ' ήττον νά συνέλθη. Ό οφθαλμό: 
τ η ; έγαληνίασε" θεία ίλαρότη; διεδεχθη τοΰ 
προσώπου τ η ; τον τρόμον κζί τήν πελιδνότητα" 
εστράφη" μέ έθεό>ρησε διά βλέμμζτο; ανέκφρα
στου συγκινήσεως, μεστοΰ γλυ/.ύτητο: καί θείζς 
έγκαρτερήσεω;, λυσάση; εί; έμφρβον σεβζσμόν 
τήν ψυχήν μου, κζί τού; οφθαλμούς μου εί: 
δάκρυα. «Στρατονίκη», έπανέλαβον άπαξ έτι 
διά θνησκούσ/); φωνής,γονυπετή; παράτού; πόδα; 
τ η ; καί ψζύων τά κράσπεδκ τής αμιάντου χλαί
νη; αύτή;,ήν όλοφυρόμενος κζτεφίλουν,αΣτρζτο-

πρό τ ή ; Ω ρ α ί α ; Πύλη; ή δόκιμο; αδελφή. 7 Ω ! 
Στρατονίκη ! καί ύπό τήν ευλαβή κλίσιν του 
σώματό; σου άνιγνώρισα τοΰ αναστήματος σου 
τήν μεγαλοπρέπειζν,τοΰ παραστήματος σου τήν 
άνέκφραστον χάριν καί τήν σεμνότητα. Α ν ε 
γνώρισα τό βάδισμα σου, δπερ τοσοΰτον μέ έ-
θελγεν ά /λοτε , καί είς τήν θέαν σου ήσθάνθην 
έκχειλίζουσζν άκζτασχέτως τήν δζψιλή τής 
εμπνεύσεως πηγήν καί τήν ενθουσιώδη λα-
τρείαν, ήν ή χάρις καί τό πνεΰμά σου μοί είχον 
εμπνεύσει. Τό πρόσωπον σου μόνον δέν είδον. 
Ε ίχε ; κεκλιμένην τήν κεφαλήν. 'Λλλά σέ ανε
γνώρισα. Καί τις ασφαλέστερος οδηγός τής 
καρδίας,όταν ά γ α π ^ . . 

"Ηδη επέστη ή όπερτάτη στιγμή. Σ ιγή μυ
στηριώδης κρατεί έπί μικρόν εντός τής Ε κ κ λ η 
σίας. Κατέρχεται ή ηγουμένη, ανασύρεται τό 
παραπέτασμα τής Ωραίας Πύλης, άναπετάννυν-
ται τοΰ ίεροΰ αί πύλαι, καί ό λητουργός, λευκήν 
φέρων στολήν,καίμέ λευκοτεραν τήν κόμην.προ
σέρχεται προς τήν δόκιμον εύλαβώς καί απευ
θύνει αυτή τάς συγκινητικά: εκείνα: ερωτήσει:, 
άς καθιέρωσεν ή Εκκλησ ία . Ε ξ η γ ε ί είς τήν δό · 
κιμον τήν ιερότητα, τό μέγεθος καί τό άμε-
τάκλητον τής αποφάσεως, ήν πρόκειται νά 
πραγματοποίηση· ερμηνεύει αυτή τά μεγάλα 
καθήκοντα καί τάς βαρείας υποχρεώσεις, άς θά 
άναλάβη περιβαλλόμενη εκουσίως τό σχήμα τής 
μοναχής. Ανακαλε ί είς αυτήν ότι καί κατά τήν 
ίεράν ταύτην στιγμήν είνε ελευθέρα νά άπελ.Ο·/), 
έάν δισταγμός ή αμφιβολία είσέδυσεν είς τήν 
ψυχήν της· καί ύπομιμνησκει τόν φοβερόν οο-
κον, όν θά όώση ενώπιον τοΰ Δημιουργοΰ της, 
καί ούτινος τάς συνεπεία: δύναται νά άποφύγη, 
3ν άπεδειλίασε. 

Μέ τήν γλυκεΐαν έκείνην φωνην της άπαντα 
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νίκη...» Μέ προσ^βλεψεν άτενώς" τό αίθέριον 
έκεϊνο καί λεπτόν σώμα διεσεισε ραγδαίο; κε
ραυνοβόλος σπασμός,ένόμισα ότι εϊδον άστραπήν 
σχίζουσαν τήν έπιφάνειαν του οφθαλμού και δτι 
τό βλέμμα τ η ; μοί εϊπε : «καί εί; τό θυσιαστή-
ριον λοιπόν.. .»; 'Λλλ ' ό οφθαλμό; της ήθρίασεν 
οδύνη, πάθος τρυφερόν, παράπονον τρυφερώτε-
ρον, καθήκοντος έννοια, άπόφασις αμετάκλητος, 
έζωγραφήθησαν εντός τοΰ όιαυγοϋς όμματος 
της, καί ένώ έγώ έψιθύρισα ασθενώς καί πάλιν 
«Στρατονίκη!» ύ'ψωσεν αύτη τήν /ε ϊρά της 
πρός τον ούρανόν καί μετά τόνου θείας εμπνεύ
σεως καί πίστεως είπεν : «"Οχι πλέον Στρατο
νίκη ! Ή αδελφή Μάρθα... Λήθη καλύπτει , 
αδελφέ μου, τό παρελθόν τό παρόν προστα
τεύει τό καθήκον, ή ευσέβεια προασπίζει τό 
μέλλον, καί θάνατος ευκταίος,δν δέομαι ήρεμον 
και ταχύν, θά Εάν/) τής καρδίας μου τό τραΰμα, 
καί θά μοί δώση τήν παρηγορίαν καί τήν άνάπαυ
σιν. . .»Καί κατεβίβασε νήν χεϊρά της .Απέμε ινα 
έμπληκτος.Τήν εϊδον,καί θεωρών αυτήν Μάρθαν, 
τήν άνεπόλησα Στρατονίκην... 'Ήκουσα τήν φω-
νήν της, μέ άπεκάλεσεν άδελφόν, καί είς τό 
βλέμμα της άνέγνων δλας τοΰ έρωτος της τάς 
αγωνίας, καί τήν συμπαθή έπιείκειαν καί τήν 
συγχώρησίν της. "Ηνωσε τάς /εϊρας της, καί 
ήτένισεν έν θεία έκστάσει πρός τ ά άνω. Έ ν ό 
μισα δτι ήκουσα τήν λέξιν : Έκε ϊ !..."ΙΙΘελεν 
ίσως νά μοίύποδείξη δτι έάν τήν άπούλεσα είς 
τήν γήν, θά τήν έπανεύρω έκεΐ, είς τούς ουρα
νούς...έάν γείνω άξιος. 

Τάς σελίδας τών σημειώσεων τούτων βρέχω 
μέ τά αδιάλειπτα καί ειλικρινή δάκρυα μου. 
Ανακουφίσατε τήν ψυχήν μου σταγόνες πικραί, 
είς τήν φλόγα κκί ξηρότητα τής ζωής μου έρ-
χόμεναι ώς ουράνιος δρόσος παρηγοριάς, στα
γόνες πραϋντικαί δροσίζουσαι διά τοΰ πυρός σκ;, 
γλυκκίνουσαι διά τ ή ; πικρίας σας,σταγόνας εύ-
λογηταί , αί έσχαται ί'σως αί άπό τών εγκάτων 
τής ξηρνθείσης καρδίας μου αναβλύζουσα;. Εί
ναι ολιγώτερον δυστυχής ό δυνάμενος νά ήμε-
ρώσν) διά τοΰ βάλσαμου τοΰ δακρύου τό αίμάσ-
σον καί άλγεινόν τραΰμά του. Έξερχόμενον τής 
Εκκλησίας μέ κατέλαβε δεινόν ρίγος πυρετοΰ. 
Είς τήν θύραν τ ή ; μονή; κατεπεσον ήμιαναίσ-
θητος· έκτύπησα είς τήν κεφαλήν καί αίμα θερ· 
μόν έλουσε τό μέτωπόν μου. Ήγέρθην δμως καί 
ριγών πάντοτε έβάδισα πρός τό έρημητήριόν 
μου τής Άνωμεράς. Ό πυρετός εισέβαλε καθ ' 
όδόν' έζοφώθησαν οί οφθαλμοί μου, ή σκ-.τοδίνη 
έσύγχισε τά πέριξ μου αντικείμενα, καί είς α
συνάρτητα παραληρήματα έλύθη ή γλώσσα μου. 
Ό εγκέφαλο; μου απέβη κάμινος.Όλας τ ά ; χ ιό
νας τών ορέων θέλω νά σωρεύσω έπί τ ή ; κεφαλής 
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μου, διά νά δροσίσω τούς φλέγοντας κροτάφους 
μου. Τ Α ! έάν ήτο δυνατόν νά έπέψαυε τήν κε
φαλήν μου ή προσφιλής σου χεΙρ Στρατονίκη, 
Μάρθα,αδελφή μου Μάρθα, ποία δρόσος τοΰ ού
ρανοΰ θά έπράϋνε μετά τοΰ πυρετοΰ καί τό πΰρ 
δπερ κατέφαγε τά σπλάγχνα μου. . . 

Έζήτησκ πριν ή καί πάλιν αφήσω τήν πα 
τρίδα μου, εξόριστος δυστυχής,τής μοίρας προγε-
γραμμένος, τής ατυχίας προνομιούχος, έζήτησα 
όστάτην άνάμνησιν σου ώ Στρατονίκη αγαπητή , 
Μάρθα άνοικτίρμων, έν δλω τω οίκτιρμώ καί τή 
συμπάθεια,ήν είχες καί ήν μείζονα ήδη θά αφιέ
ρωσης διά τούς πάσχοντας. Πυρέσσων έξήλθον 
τοΰ έρημητηρίου μου βαδίζων πρός τήν ιιονήν 
τοΰ Παλαιοκάστρου. Ό ήλιος έπλησίαζε νά 
δύση. 'Ανήλθον είς τοΰ λόφου τήν κορυφήν καί 
εξόριστος τής Ε δ έ μ , έθεώρουν τά τε ίχη τής 
γυναικείας μονής ήν μέ τήν πυρίνην ρομφαίαν 
του έφύλαττεν εφεξής τοΰ καθήκοντος ό άγγελος 
καί ό δρκος τοΰ ούρανοΰ. Ή άλγοΰσα ψυχή μου 
έπόθει νά πετάςη πλησίον σου, καί είς τάί 'χνη 
σου νά ακόλουθη πιστώς καί είς τήν άτμόσφαι-
ράν σου νά ζή , καί τήν μουσικήν τοΰ χείλους 
ν 'άκούη, κκί τό ώχρόν πρόσωπον σου νά θω-
πεύη, καί άπό τών οφθαλμών σου τάς λάμψεις 
νά φωτίζεται,καί διαρκώς νά σέ λατρεύη- καί έν 
τή θεα σου νά ζή εύδαιμονοΰσα, Στρατονίκη, π ι 
κρά καί γλυκεία, ποθητή καί άπαισία τής ζιοής 
μου άνάμνησις. Είς δάκρυα λυόμενος, καιόμε-

,νος άπό τόν πυρεττόν, πονών όδυνηρώς είς τό 
στήθος, περιαλγέστερον κατά πολύ όδυνώμενος 
τήν ψυχήν, κκί τήν καρδίαν αίσθανομενο; νά α
ποσπάται ύπό τής βία; τών παλμών, έθεωρουν 
τήν μεγαλοπρέπειαν τής φύσεως, καί τήν γ α -
λήνην τ ή ; ώρας εκείνη;. Νοσταλγών τήν άνώ-
δυνον μελαγχολίαν, τήν καταλαμβάνουσαν τήν 
ψυχήν,δταν, λυομένη άπό τούς φθαρτούς δεσμούς 
της, έ'Λπνέηται άπό τής φύσεως τό κάλλος καί 
τρέχει όρμώσα πρός τόν θεόν, έτρεχον καί έγώ 
ποός τήν θεότητα έκείνην τήν λατρευτήν καί 
γηίνην,ής ή είκών μέ έκαμνε νά λησμονώ βεβή-
λως τήν θείαν θεότητα τοΰ Ούρανοΰ. 

θέσεις άγαπητκί, ίεραί ήδη,έδώ δπου χύνεται 
τό δάκρυ μου είς τήν γήν καί σκορπίζεται ό στε
ναγμός μου είς τόν αιθέρα,θέσεις έλκουσαί με μέ 
τής οδύνης τό μυστήριον καί τής συγχρόνου έκ-
τυλίξεως τής Κολάσεως καί τοΰ Παραδείσου τής 
ζωής αου, θέσεις γαλήνης καί θυέλλης, θά σας 
αφήσω εντός ολίγου. Ή θέα σας παροξύνει τό 
τραΰμα μου, καί ή δύναμι; τών ηθικών καί αλ
γεινών παθηαάτων είναι υπέρτερα τής καρτε-
οίας μου. θ ά σας αφήσω, θέσεις άγαπητα ί , ένθα 
άνενεώθη τοΰ παιδιού ή όλίγη χαρά καί τοΰ 
ανδρός ό ακοίμητος πόνος. "Ισως θά σας έπανίδω 
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πάλιν, τίς οίδε πότε, καί έάν ό θάνατος, άσυμ-
παθή ' είς τά δεινά αοο, μέ τιμωρή φειδόμενος τοΰ 
δένδρου τήςζωής μ'ου,δπερ τόσαι συνετάραξαν κα- νά ενταφιάσω και εγω την καροιαν μου. 

δ,τι μοί ήρπασκς, δ,τι δέν μοί ανήκει πλέον,^καί 
πκράτόν τάφον, δστις ζώσαν σέκατέπιεν , άφες 

ταιγίδες. Σας αποχαιρετώ,τείχη πολυαγάπητα 
τής μονής, καί σέ, τάφε, δστις έρρόφησας τήν 
Στρατονίκην μου, τήν χαράν κάί τάς ελπίδας 
το\ βίου μου. Ή θέα σας μέ σπαράσσει χωρίς 
νά μέ φονεύη. Ήρεμώτερος ύπό ψυχροτέραν 
πνοήν, γαληνιωτερος ύπό τήν ελεήμονα καί 
πραΰντικήν έπίδρασιν τοΰ χρόνου, τοΰ μεγάλου 
τούτου καί λανθάνοντος ίατροΰ τών ηθικών 
πληγών, ελπίζω νά σας Γδω ποτέ, καί έάν τής 
πίκρας ζωής μου ή άναλωθεΐσα δά; , έάν ή άπο-
τεφρωθεΐσα καρδία μου δύναται νά αισθάνεται 
έτι παλμον ήρεμον χαρά; μελαγχολικής, νά κα-
τανυγώ εί; τήν θεαν σα;, άναπολών τ ά ; ανα
μνήσεις, μεθ' ών πρός τούς τόπους τούτους συν
δέεται ή ζωή μου. Ώ Στρατονίκη.. . 

Ακούω τούς κώδωνας τής μονής. Ό εσπε
ρινός τελείται εντός τής εκκλησίας. Έληξεν . 
Καί διά μέσου τών ύστατων ψαλμών αναγνω
ρίζω τούς φθόγγους τής φωνής σου, ώ Μάρθα, 
καί είς τούς ήχους τούτους ένθυμοΰμαι τήν άσ-
πιλον έκείνην παρθενον, ής ή αύτη μουσική 
φωνή, διάφορον άσμα τονίζουσα, κατεκήλησεν 
άλλοτε τά ώτά μου καί συνήοπασεν,...αλλά καί 
έσπάραξε τήν καρδίαν μου. Τ Ω Μάοθα ! τής 
φωνής σου τόνήχον, τής προσευχής σου τόν 
φθόγγον δέχομαι απερχόμενος ώ; ύστάτην ά
νάμνησιν. Τοΰ ούρανοΰ καί τής γής κάτοικος, 
Στρατονίκη καί Μάρθα,γής καί ούρανοΰ μεταίχ
μιο·", παρελθόντος ευφροσύνη καί παρόντος πι
κρία, λατρείας κκί θλίψεως άντικείμενον, φαι-
δρόν καί τραγικίν δράμα τής ταλαίπωρου ζωής 
μου αισθάνομαι δτι ή φωνη σου μοΰ αποσπά 
τήν καρδίαν. "Ακαρδο; έφεξή; θά πλ.ανηθώ, 
ψυχρό; τοΰ κόσμου θεατή;,δύσπιστο; είς τής ψυ
χής τήν διάχυσιν, είς τοΰ αισθήματος τήν θερ-
μήν άφωσίωσιν, είς τών βεβαιώσεων καί τών λό
γων τήν περιπαθή στωμυλίαν. είς τόν δρκον, 
είς τήν είρωνείαν τοΰ όρκου, όν ομνύει τις, 
διά νά κηλιδώσν] έπιοοκών άναισθήτως καί 
άπαθώ; . Καί όταν, ερωτώμενος, τί έκαμα, 
που άφήκα καί διατί τήν άλλοτε πλημμυ-
ροΰσαν έξ αίσθήυιατος καρδίαν μου, θά μειδιώ 
μελαγχολικώς, αλλά το βλέμμα μου θά τρέπη-
ται πρός τήν μονην σου, καί ή περίλυπος ψυχή 
μου θά ψ'.θυρίζν) παρά τό ους σου, νά άπκντήσν;ς 
σύ τί έγεινε τοΰ Σθενέλου ό ενθουσιασμός, ή 
καρδία καί ή ποίησις ! Εντός τής μονής τοΰ 
Παλαιοκάστρου θάπτεις, ώ Στρκτονίκη, τήν 
νεότητα σου, τήν έξοχον άρετήν σου, το άπα-
ράμιλλον κάλλος σου,"τάς αναμνήσεις σου τάς 
'σεμνάς καί μυστικάς..."Αφες νά θάψω καί εγω 
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Δεκατέσσαρα έτη παρήλθον, άφ' δτου ό Σθέ-
νελος είχε χαράςει έπί τών σελίδων τοΰ ημε
ρολογίου του τάς γραμμάς, δ*' ών ατελώς ήρ-
μήνευε τάς εντυπώσεις καί τά πάθη του. Εϊνε 
ωραία φθινοπώρου εσπέρα, κα ί̂ περί δυσμάς η 
λίου φαίνεται άνερχόμ'-νος τήν πρός τήν μονήν 
τοΰ Πκλαιοκάστρου άτραπόν ήμιπόλιος άνήρ 
φαλακρός, κεκυρτωμένος, μετά κόπου βαδίζων 
καί στηριζόμενος έπί ράβδου χονδράς. Είς λογι
σμούς περίλυπους φαίνεται βεβυθισμένος ό ά
γνωστος εκείνος. Πρώιμοι ρυτίδες, τών θυελλών 
τής ζωής του άφωνοι άλλά σαφείς μάρτυρες, 
αύλακοΰσι τό μέτωπόν καί τάς παρειάς του. 
Έ ά ν τις ήρέσκετο είς μεταφοράς ήδύνα.το νά 
παρομοιάσν) τάς ρυτίδας καί τά άλλα Γχνη τών 
πόνων, τά έπί τοΰ προσώπου τοΰ ανδρός εκεί
νου άποτυ'/ίωθέντα, πρός τά σημεία καί τά Γ
χνη. άτινα καταλείπει ό κεραυνός ένσκήπτων 
κατά δένδρου χλοεροΰ καί διά τής πυρκαίάς 
άποτεφρών τόν πρώην εύχυμον κορμόν. Τών β.ο-
τικών άλγηδόνων τά αθρόα καί θλιβερά ίχνη 
έφερεν ευκρινώς έπί τοΰ έκφραστικοΰ μετώπου 
του ό άνήρ εκείνες. 

Καίτοι ιστάμενος συνεχώς καί μετά προσοχής 
διερευνών τ ά πέριξ, δεν έφκίνετο έν τούτοις ξέ
νο; πρό; τόν τότ.ον ό οδοιπόρο;. "Οσάκις άνε-
κάλυπτε τούς ελιγμούς τής άνωφεροΰς ά.τραποΰ, 
ή άνεγνώριζε θέσεις, άς έφαίνετο δτι είχεν έ-
πισκεφθή ποτε, ίστατο, έφερε τήν χείρα έπί τοΰ 
εύρέος μετώπου του, μοχθών οιονεί νά διευκρι-
νήσν) ιδέας συγκεχυμένω; πως άναθρωσκούσα;, 
καί νά αναπόληση σκηνά; εί; άπώτατον πα 
ρελθόν μόλις διαφαινόμενα;. Ήσκημενος οφθαλ
μός, εθισθείς νά άνατέμνη καί νά ψυχολογή έπί 
τών έκφοάσεων,τών -κινήσεων, καί τών εντυπώ
σεων τών ανθρώπων, θεωρών τόν ξένον εκείνον 
έν τή διαφαινομένη αταξία τών λογισμών του, 
θά άπεφαίνετο δτι βεβαίως έπασχεν έσωτερικόν 
σάλον, έξκτμισθέντα πως ύπό τήν μακράν πα-
ροδον τοΰ χρόνου, καί παραπλήσιον πρός τόν 
κλύδωνα τόν ταράσσοντα έτι τήν θάλασσαν 
τήν ΰστεραίαν μεγάλης τρικυμίας, οτε,καί άνευ 
ανέμου, όγκοΰται τό κΰμα, ένώ γαλήνη κρατεί 
έπί τής ατμοσφαίρας καί τής θαλάσσης. Ό σά
λος παρελθουσών τρικυμιών, εντελώς ήδη άμ-
βλυνθεισών καί ί'σως κατευνασθεισών, έτάρασσεν 
δμως ασθενώς έτι τήν καρδίαν καί τόν νουν τοΰ 
οδοιπόρου. 'Λλλ ' ό οφθαλμός του, έςαιρέσει ό-
λ'γων στιγμών, καθ' άς έσπινθηροβόλει άκαρι-
αίως, απέπνεε κόπωσιν μάλλύν καί πόθρν ά-
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ναπζύσεως. πζρζπλησιον πρό; τόν πόθον έκεϊ-
νος τοϋ πλάνητος, δστις μζκράν κκί πικράν δι-
ανύσας όδόν, αισθάνεται τήν ανάγκην ν ' άνα-
παυΟή τέλος εί; τ ά ; δυσμάς τοϋ ηλίου, έπ ιπό-
νω; βαδίζων έτι εί; τοϋ βίου του τά ; δυσμάς", 
κζί είς τό έγγίζον τέρμα ζωή; διανυθείσης εί; 
καταιγίδας καί εί; βίζια ακατάσχετα πάθη. 
Είχεν άποβιβζσθή εί; τόν ορμον τοϋ Πζνόρμου. 
κζί εκείθεν μόνος, άνευ όδ/ιγοΰ, άποφεύγων τάς 
συναντήσεις τών ανθρώπων κζί τήν δημοσίαν 
όδόν, έχώρει οιά δύσβατων άνωφερών τρίβων 
πρός τήν γυναικείαν μονήν τοϋ Παλζιοκζστρου, 
όπου κζί έφθζσεν ήδη . 

Εισήλθε κζί έχώρησεν εντός. Περιήγαγε πέ 
ριξ του; οφθαλμούς, έθεωρησε μετά πόνου προ
δήλου τήν έκκλησίαν τής μονή;,καί ό όφθζλαός 
του, γοργά; έξζκοντίζων λάμψει;, διέτρεχεν ε
ναγωνίως ερευνών τά κελλία τών μοναζουσών. 
'Εφζίνετο μεγάλω; πάσχων. 'Εκάθησεν έπί 
λίθινου βάθρου, έντό; τοϋ περιβόλου, έλζβε ό\' 
αμφοτέρων τών χειρών τήν κεφζλην του, καί 
είς τήν θεσιν έκείνην τήν περιαλγή, μεστήν εύ
γλωττου, καίτοι βωβής εκφράσεως, έμεινεν ώ
ραν ίκανήν. "Οτε ανήγειρε τήν κεφαλήν του, 
τά βλέφαρα του ήσαν ερυθρά. Ό άνήρ προφα
νώς είνε κλαύσει... 

Αδελφή μονζχή διερχόμενη τήν ώραν έ
κείνην καί ίδοϋσα άγνωστον ξένον, έ'στη ερω
τώσα τί έζήτει, καί προσφέρουσα τήν γενναίαν 
φιλοξενίαν τής μονής είς τόν έκτος τοϋ περιβό
λου οίκίσκον, όπου διενυκτέρευον οί ξένοι καί οί 
δ ικβάτζι . Ό άγνωστος ήγέρθη. — Α δ ε λ φ ή μου. 
είπεν εύλζβώς, εύχζριστώ. θ ά άνζχωρήσω 
μ ε τ ' ολίγον, αλλά πρό τούτου έ π ε θ ύ μ ο υ έ ά ν 
ήτο δυνζτόν, νά προσφέρω προσωπικώς τό σέ
βα.; μου εί; τήν ήγουμένην. Ή μονζχή έπανελ-
Οοϋσζ μετά μικρόν άνήγγειλεν εί; τόν ςένον, ότι 
έδενετο κ ζ τ ' έξζίρεσιν νά τόν άκούση ή ηγου
μένη, έάν ε ίχε τι κατεπείγον νά τή ανακοί
νωση, καίτοι προτιμώσα ν ' άναβάλη διά τήν 
έπζύριον τήν άκρόασιν, έγγιζούσης ήόη τής ώ
ρας, καθ ' ήν κλείονται τοϋ μοναστηρίου αί πύ -
λαι. 

Ό ςένος έφάνη μή πρόσεξα; ή καί πιθανώ; 
δέν προσέσχε είς τή < τελευταίαν τ ή ; μοναχή; 
παράκλησιν. Ήγέρθη, έπειράθη νά άποσείση 
τό βάρο; μυστικών αναμνήσεων κζί έβάόισε 
πράς τό ήγουμενεΐον προπορευόμενη; τ ή ; μονα
χής. Τό πρόσωπον του προσέλζβεν ζύστηράν 
έκφρασιν σπασμός εσωτερικός έρουτίδωσεν έπί 
μάλλον τοϋ προσώπου του τάς ρυτίδας κζί έπέ-
χυσεν είς τό ευγενές μέτωπον καί τήν όψιν του 
έκφρασιν σεμνής μεγαλοπρέπειας. "Εφθασεν είς 
τήν θύραν τοϋ ήγουμενείου, έκρουσε καί είσήλ-

νη: 
τ 

θε. Μοναχή, μέ γλυκεΐκν καί ζύστηράν έν-
ταύτώ τήν όψιν, είσήλθεν είς τήν αίθουσζν άπό 
πλαγίας τινός θύρας. « — Ή προσωρινή ηγου
μένη,» είπεν ή καλογραία, ή όδηγήσασα τόν 
άγνωστον καί ^αιρετίσασα τόν ξένον άπήλθεν. 

— Ζητώ συγχώρησιν, άγίκ αδελφή, έάν ά-
κζίρως έρχωμζι νά τζράξω τήν τάξιν τής μο-

είπεν ό άγνωστος κύπτων εύσεβάστως πρό 
ή ς ηγουμένης. Εϊμζι ξένος - πρό ολίγου άπεβι-

βάσθην είς τόν γείτονζ Ορμον τοϋ Πανόρμου ερ
χόμενο; άπό τόπου: μζκρυνού;. Ή αδελφή 
Μάρθα, έπεθύμουν νά λζλήσω πρός τήν άδελ-
φήν Μάρθαν 

— Ή όσία ηγουμένη Μάρθα, άπήντησεν ή 
μοναχή.ΌΚύριος έκάλεσε παρ ' 'Εαυτώ προχθές 
τήν όσίαν άδελφήνμας, τήν άοιδίμου μνήμη; 
άδελφήν καί ήγουμένην Μάρθαν. Απέθανε , κύ
ριε, καί ετάφη χθες. Ό Κύριος, γενηθήτω τό 
θέλημα Του, ηύδόκησε νά στερήσν; τήν μονήν 
τοϋ έγκκυχήματός της κζ ί ήμζ.ς τής ενάρετου 
μητρός κζί προΐστζμένης μζς. 

Ό ξένος, όστις είχεν άρνηθή άχρι τής ώρας 
εκείνη: νά κζθίση, ήσθάνθη καμπτόμενκ τά 
γόνατα του. - -Επιτρέψατε είς τόν άπζυδήσαντα 
νά άνζπαυθή μικρόν, είπε τετζρζγμενο; . Είμαι 
σφόδρα κεκοπιακώς τό σώμα καί τήν ψυχήν. 
Κζί τά ολίγα τής ολίγης ζωής μου ζώπυρα 
συντρίβει ανηλεώς τής αμείλικτου Μοίρας ή 
βουλή,.. Απέθανε , ε ίπετε, άγια αδελφή ; 
Πότε, κατά ποίαν έποχην ; 

— Προχθές άπεδήμησεν είς Κύριον καί χθέ ; 
ετάφη ή όσίζ ηγουμένη Μάρθα, άπήντησεν ή 
μσνζχή. θεωροϋσα περιέργως τόν κκτζπεπονη-
μένον εκείνον άνθρωπον, όστις είχε λησμονήσει 
δ,τι πρό μικροϋ τίσον σαφώς είχεν ειπεί αύτώ. 
Τό πρόσωπον τοϋ άγνωστου είχε λάβει έκφρα
σιν υπέρτατης αγωνίας "Αλγος ηθικόν έκλόνισε 
τήν ψυχην του καί τοϋ κτυπήματος ό αντίκτυ
πος έξεδηλώθη έπί τοϋ άλλοιωθνέτο; προσώ
που του. 

— 'Αλλά , κύριε, πρέπει νά πάσχητε πολύ, 
είπεν ή μοναχή. Τό πρόσωπον σας προδίδει με-
γάλην οδύνην κζί μείζονζ κζρτερίζν. Δέχθητε, 
π ζρζκζλώ , τήν φιλοςεςίζν μας. Στέρςατε νά 
μείνητε είς τόν έκτος τής μονής ςενώνα. θ ά 
προσπζθήσωμεν νά σας άνζκουφίσωμεν άπό 
τούς πόνους τοϋ σώματος, διότι τούς πόνους τνίς 
ψυχής, ο'ίτινες είνε κζ ί οί τρομερωτεροι, μόνη ή 
εύσπλζγχνίζ τοϋ θεοϋ δύνζτζι νά πρζύνη. 
θ ά πζρζγγε ίλω νά σζς έτοιμάσωσι κατάλυμα. 
Κζί μετά μικρόν, δτε ό κώδων Οζ. μζ.ς κζλέσν; 
είς τήν προσεΰχήν τήςέσπέρζς, θά παρακαλέσω 
τόν ίερέζ νά δεηθή υπέρ υμών, κζ ί έγώ θά δε
ηθώ επίσης,Οπως ό Ύψιστος καταπέμψη παρα-
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μυθίαν είς τούς πάσχοντας, τούς τραυματίας τής παραδειγματικός βίος καί ή έξοχος έγκαρτέ-
ζωής... ρησις έκίνησαν τόν δίκαιον ημών θζυμασμόν, 

Δάκρυα άνέβλυσαν άπό τών οφθαλμών τοϋ αγωνιζομένων, άλλά ματαίως, ν ' άκολουθήσω-
ςένου. Δάκρυα άνακουφίσεως καί εύγνοψ.οσύ- μεν τό παράδειγμα τής άγιας ημών αδελφής 
νης. Δακρύει έκ παράφορου οργής, καί δακρύων καί ηγουμένης. 
σφάζει τόν ομοιόν του μαινόμενος άνθρωπος. — Υ π έ ρ έμοϋ καί τής αδελφής Μάρθας Οά 
Δακρύει επίσης καί ό ύπό τήν παρκμυθίαν τής δεηθή, έψιθύρισεν ασθενώς ό άγνωστος ! "Ηνωσε 
έςομολογησεως καί τής μετζνοίζς ζίσθζνόμενος τόν θνητόν με τήν άθάνατον, τόν άγγελον μέ 
τάς θερμάς τών οφθαλμών του σταγόνας κ ζ τ ζ - τόν δαίμονα, όν βίαια πάθη έτάραξζν καί τα -
λειβομένας έπί τών παρειών του. Αμφότερα ράσσουσιν. Μάρθα, συγχιορει τήν έ'νωσιν.,.τήν 
είνε δάκρυα. Ά λ λ ' οποία ή άπόστζσις καί ό - · ενωσιν τών ονομάτων μας έψιθύρισε περιαλγώς 
ποία ή έννοια τών δακρύων τοϋ ενός καί τών ό ξένος. 
δακρύων τοΰ άλλου ;... —Ευχαριστώ, αδελφή Ήτοιμάζετο νά έξέλθη Οτε ή μοναχή είπεν 
μου, άπήντησεν ό άγνωστος. Τήν γενναίαν φι- χύτώ. 
λοξενίαν σας είμζι ήναγκασμένος νά μή άπο- -1 'Εγνωρίσζτε ί'σως ποτέ τήν άοίδιμον ά-
δεχθώ· αποδέχομαι Ομως εύγ^ωμόνως, καί Οερ- δελφήν μας / τήνόσ ίαν ήγουμένην Μάρθαν ; Τό 
μώς παρακαλώ νά δεηθήτε υπέρ έμοϋ.... 'Αφό- πρόσωπον σας ήλλοιώθη οτε έπροφέρατε τό δ-

; ρητός οδύνη πιέζει τήν ψυχήν μου. "Εχω άνάγ- νομάτης, καί έγένετο πελιδνόν, ' δτε ήκούσατε 
κην τής αρωγής τοΰ θεοϋ καί τών ευχών σας, τήν εί'δησιν τοϋ θανάτου της. "Εχετε άνάμνη-
άγία αδελφή μου. Τ Ω ! έάν ήδυνάμην νά είχον σ ; ν Τ . ν Κ τ . Χ ς αδελφής μας ; τήν σ^νηντήσατέ 
καί της ψυχής σας τήν ήρεμίαν, κζί τής συνει- _ ο υ ; Γ ^ τ ζ ^ υ π ό ποίας περιστάσεις; . , 
δησεώς τήν θείαν γαληνην !... Ό άγνωστος συνεταράχθη ώς φυλλον φθινο-

— Πιστεύετε καί ελπίζετε ! άπήντησεν ή πώρου, δπερ άνάρπζστον έποίησε βίαιον πνεΰμά 
;>.!.., ί ν „ , . \ Γ Λ ί Γ Κ ! είπε...Ναι" άλλοτε. 

επιτυχωοι, ι Ι^Τ ·Μ·ιν« . .̂ , 
δικαία προσδοκία θά ενίσχυση υμάς έν τω κα- είς τοΰ μνήματος τά ψυχρά βάθη. "Ημην ό φίλος 
μάτω τής ζωής καί θά καταστήση εύλογητόν ό ποοσφιλής τών χρόνων τής νεότητο; καί τοΰ 
καί άνώδυνον τό τέρμα τών ήμερων σας. Πι- σευ.νοΰ κάλλους τ η ; . . . Ό φίλο;, είπον ; "Ημην 
στεύετε, κύριε, καί ελπίζετε. Χιλιάδε; σελί- πλέον τι, έτραύλισεν ό άγνωστος, -άπομάσσων 
δων άφιερώθησαν έν τή έρεύνη τοϋ μυστηρίου άπό τοΰ μετώπου του πυκνούς θρόμβους ίδρώτος. 
τοϋ άνθρωπου καί τή αναζητήσει τής ευτυχίας 'Απέθζνεν, είπετε ! "Ημην συγγενή; της, συγ-
έν τή γ ή . Νομίζω ότι άρκοϋσιν αί δύο αύται χωρήσατε, αγία αδελφή, τήν ταραχήν μου. Την 
λέςεις. Ό πιστεύων καί ό έλπίζων καν πάσχη , ήγάπων παραφόρως.,.Αέν φαντάζεσθε πόσον π α -

οζοόοως. "Ημην συγγενή; τ η ; σά; είπον. Ή ρ χ ό -
υ.ην έδώ νά τήν ίδω άπαξ έτι πριν αποθάνω. Νά 
τήν άποκζλέσω μέ τό όνομα της. , .τό όνομα της 
εκείνο, μέ τό όποιον τήν έγνωρισα καί τήν έλα-
τρευσα...Δέν τήν έλεγον Μάρθαν τότε. Ή ρ χ ό -
υ.ην φέοων είς αυτήν ειδήσεις εκείνων πρός ους 
δέν ήτο αδιάφορος... Ήρχόμην κομιστής τών 
εντολών κκί τής αγάπης , τής άσβεστου καί τής 
αιωνίας αγάπης, όλων εκείνων, οίτινες τήν έ-

δέν δέχεσθε τήν λιτήν, άλλ ' ειλικρινή φιλοξε- γνώρισζν κζί τήν ήγάπησζν οτε έζη, καί δι ' 
νί/,ν μας. θ ά έκπληρόισωμεν Ομως τήν άλλην ους, έν μέσω τ ή ; παγερά; λήθη; τοΰ μοναστη-
πκράκλησίν σας. Ι δού σημαίνουσιν οί κό)δωνες ρίου, έπεφύλζξεν ίσως κόκκον τινά συμπζθείζς 

-!... Λ. ί>.'.„„ ^ „ , , ; , , Γ η . ν ι - λ ( / \ άυ.νησικάκου μνήμης ή Στρατονίκη.. .ή α
δελφή Μάρθα, ή όσία ηγουμένη Μάρθα, ή νε-

' * -" ϊ~ · ι · -

ανακουφίζεται όπως δήποτε έν τή γ ή . Φέρει 
θζρρζλέως τό φρικαλέον φορτίον τής συμφορζς. 
Δοκιμάζεται, προσεύχεται καί συγχωρεί... Καί 
ζών εύδαιμόνως δύναται πεποιθότως νά προ
σδοκά,δτι εύδαιμονέστερον θά ζήση, δταν άπο-
θάνη. 

Μέ λυγμούς άπό τών συγκινήσεων ήγέρθη» 
όπως αναχώρηση ό άγνωστο:. 

Λυποΰμαι, είπεν ευγενώς ή μοναχή, διότι 

τ ή : μονής, καί τής εκκλησίας ή θύρα ανοίγεται 
είς τόν έσπερινόν. θ ά δεηθώμεν θερμώς υπερ_ 
μών, κύριε, υπέρ υμών καί τής αδελφής Μάρ
θας, ης ή αρετή καί ή αγγελική άγαθότης, ο 

κρα 
Ή μοναχή έθέώρησεν έκπεπληγμένη τόν 
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ξένον. Ή θέα του προύκάλει τον οίκτον. Α 
γωνία; ίδρώς έβρεξε τό μέτωπόν του 1 ή αραιά 
κόμη του έφάνη λευκανθεΐσα άποτόμως, καί 
τής ψυχής ή έκχειλίσασα οδύνη, συσπάσασα 
άγρίω; τού; μΰς τοϋ προσώπου του, έπλήθυνε 
τ ά ; ρυτίδα; μορφή; εύγενοϋ;, εί; ήν π ιστή έπε-
φάνη ήδη ή είκών τ ή ; απελπισία; . Τήν ώοαν 
έκείνην. άπό τών κελλίων των έςερχόμεναι αί 
άδελφαί μοναχαί, έσπευδαν μέ τήν κεφαλήν 
πρό; τά κάτω ν ' άκούσωσι τόν έσπερινόν. Οί 
κώδωνες ήχουν, ή νυς έπήρχετο 

της χρυσή, μέ τόν άμέριμνον βίον σου, τα ό
νειρα σου τά ώραΐα, τά θεμιτά καί ευγενή σχέ
δια, τοΰ; ρεμβασμούς σου τούς ποιητικού;, σέ 
προσφωνώ τό ύστατον. Καί σα;, λόφοι καί θέ
σει; άγαπητα ί , τής αθώας ευτυχία; μου σιω
πηλοί μάρτυρέ; ποτε, καί τών λυγμών καί τών 
παθών μου τών βιαίων θεαταί. Ώ Μάρθα, πρό; 
σέ ό Σθένελο;, καί θνήσκων προσκολλά τό όμμα 
του. "Αστρον τοϋ βορρά, τοϋ νοϋ μου ή πυζίς 
πρό; σέ εστράφη σταθερώ; καθ ' άπασαν τοϋ 
βίου μου τήν πολυτάραχον καί πολυκύμαντον Βάθη ανεξερεύνητα τ ή ; άνθρωπίνη; καο- · 

5- σειράν. Και ηδη σβεννυται τής θλιβερά; ζ ω ή ; 
δία;. έψιθύρισεν ή μοναχή, ποία τραύματα τρέ
φετε, ποια μυστήρια καί ποία; π λ η γ ά ; αλγει
νά; εγκλείετε !... 

Προέπεμψεν άχρι τ ή ; θύρα; τόν ξένον. Τόν 
έθεώρησεν άπαξ έτι διά βλέμματος οίκτου συμ-
παθοϋς, καί απεσύρθη έντό;. Ό άγνωστο; έ
λαβε τήν πρό; τήν 'Λνωμεραν άγουσαν. "Ο
πισθεν αύτοϋ έκλείσθησ/.ν ήδη αί πύλαι τ ή ; 
γυναικεία; μονής. 

'Λ.-τό τοϊ' ίυημητηρίον μον τής Ά)Ό>μερας. 

"Λσυλόν μου ! Οίμοι είς ποίαν μέ έπανα-
βλ.έπεις κκτάστασιν . . .θά ίαθώ Ομως οριστικώς 
καί ταχέως· τό α ί σ θ ά Ό μ α ι . .Τό πάν πέρις μου 
είνε άνάμνησι; πικρά. Ό θάνατος άνήρπασε 
τούς φίλυυς καί οικείους, καί ήδη ούδενα έχω 
πλέον έπί τής γής, όστις νά μέ άγαπα . Πόσον 
πικρά είνε ή τοιαύτη έρήμωσις !... Φίλτατοι 
ήμερων παρελθουσών ούδ' είς σας δύναμαι 
πλέον ν ' αποταθώ. Όρφανόν τής φιλίας σας 
άφήκζτε τόν Σθένελον, τόν συντριβεντα ΣΟένε· 
λον, καί ήδη είς τό δάκρυον, όπερ τοϋ έρωτος 
ανάμνηση πικρά άπέσπκ άπό τών βλεφάρων 
αου, άνααίν.υται καί τό δάκ,ου, όπεο ή οιλία 
χέει έπί τοϋ'τάφου σας. 

Διατρέχω, μετά τόσων χρόνων παρελευσιν, 
τάς προτέρας σελίδας τοϋ ημερολογίου μου. Είς 
τήν άνάγνωσιν τών ονομάτων σας, Στρατονίκη, 
κκί φίλοι αγνοί καρδίας αγνής,αισθάνομαι σκιρ-
τώσαν βιαίως τήν καρδίαν μου. Αναγνωρίζω 
τής νεότητος τό πϋρ, τής καρδίας τά ευγενή καί 
τρυφερά πάθη, τής φαντασίας τ ά άλματα καί 
τάς ορμάς. "Ηόη είμαι ναυάγιον καί τής παρακ
μής ή παγερά πνοή άπέσβεσε τοϋ εγκεφάλου 
τήν κάμινον, κ α ί ισως τήν τής καρδίας...Νεό-

μου το εναπομείναν πϋρ, καί ό αστήρ μου δύει. 
ό δορυφόρο; ό πιστός, ό τήν τροχιάν τοϋ φωτο
βόλου άστρου σου ακολουθών. Τό ψϋχος τοϋ 
θανάτου μέ κατέλαβεν. Κατάκοπος ό οδοιπόρος 
τής ζωής ποθεϊ νά ήσυχάση. «Έκε ΐ , έκε ΐ !» 
ακούω είς τά ώτά μου ήχοϋσαν μυστικήν φω-
νήν. « Έ κ ε ΐ ! » τό ήκουσα καί άλλοτε. . . είς 
φρίκης θείας τήν ίεράν στιγμήν καί άπό χε ίλη 
φ ίλτατα . . .π ικρά .«Έκεΐ !» μοί είπε, καί ή χείρ 
της έδειξε τόν ούρανόν... 

Μυκάται έςω ό βορράς. Λεπτή:βροχής ψεκά-
όες πλήττουσι τήν ύελον .Ή θύελλα επέρχεται 
ραγδαίως, καί πρόδρομος ό κεραυνός σχίζει τοΰ 
μαύρουούρανοΰ τήν έκτασιν. Ή αστραπή φωτίζει 
τόν σκοτεινόν αιθέρα καί βρέμει ή βροντή. Καί 
μετ ' ολίγον ή γα7.ήνη πάλιν άπλοΰται είς τήν 
φυσιν.Τήν κεφαλήν μου κλίνω ποθών νά κοιμηθώ. 
"Υπνε. έλέησον τόν κουρκσμένον όδοιπόρον τής 
ζ ω ή ς . . Ή τρικυμία έξω ήρχισεν. Όπόσας έσχον 
άλλοτε είς τήν καρδίαν μο.» !...Τής φύσεως ή έ-
πανάστασις καί τών στοιχείων ή ©οικαλέα 
σύγκρουσις είνε τοΰ παρελθόντος βίου μου καί 
τών παθών μου ή είκών.. Έπόθησα τήν ήρεμίαν. 
θ ά τήν άνεύρω τέλος είς τοΰ ύπνου τοΰ ατελεύ
τητου τήν φιλόστοργον,τήν εϋσπλαγχνον άγκά-
λην. Αΐσθάνοι/.αι νλυκέως κλειόυ.ενα τά βλέ
φαρα υ ου. Ό λήθαργος επέρχεται βαρύς καί 
ίλαραί, μέ φώς άκτινοβόλον έστεμμέναι. προ-
βάλλουσι μορφαί. Σκιαί άγαπητα ί , σας βλέπω 
γλυκέω; μειδιώσας" μέ κράζετε, καί σας άκο-
λ,ουθώ. Ώ άνάπκυσις ευεργετική, παρηγοριάς 
βάλσαμον, έλπίς, πρός ήν διά τών πόνων τής 
ζωής μου ένητένισα. θ ε έ , συγχώρησον τό Ονή-
σκον πλάσυ.α σου... 

ΤΕΛΟΣ 
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ΚΩΝΣ ίΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩ· ΔΡΑΓΟΥΜΗ 

Π Ε Ρ 1 Η Γ Η Σ Ε Ι Σ Α Ν Α Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α 

ΜΕΡΟΣ Δ ' 
(ΤΡίΠΟΛΙΣ ΝΑΤΠΛΙΟΝ 1881-1882) 

Κατά το πρώτον δε/.αήιιερον τοϋ μηιο^ 
Μαΐου 1881 ευρίσκομαι εν Ναυπλίω και μι-
σθώσας όχημα μεταβαίνω αυθημερόν είς Τρι-
πολιτσάν, ί.αρατηρών καθ ' οδύν τά Κυκλώπεια 
τείχη της Τίρυνθος, τάς Μυκήνας καί τήν Λέρ-
νην λίμνην, δπου μυίίολογεΐται οτι δ Ηρακλής 
έφόνευσε τήν πολυ&ρύλλητον Λερναίαν "Γδραν, 
Αναπαυθείς έπί δύο ώρας είς το χάνι τοϋ χω
ρίου Άχλαδόκαμπος, δπου εγγύς όρώνται τά ε
ρείπια τών αρχαίων Ύσιών καί προγευμ ιτίσας 
τό ηδύ κρέας τής γκιόσας (αΐξ φαιόχρους^, εσπέ
ρας εισέρχομαι είς Τρίπολιν, δπου δεξιοϋμαι 
ύπό τού προσφιλούς Κ. Τσιμπουράκη, Νομάρ
χου Αρκαδίας. Ή Τριπολιτσά κείται είς ί'ψος 
(550 μέτρων άπό τής επιφανείας ιής θαλάσσης, 
μέσω πεδίου άναπεπταμένου έκτισμένη, έχουσα 
ευρείας οδούς καί οικίας καλάς - είνε δέ πόλις 
νευηάτη, διότι το έτος 1770 ήν χωρίον τι άνώ-
νυμον. Ό Όθωμανός Σερασκέρης έκατώκει έν 
Τριπολιτζα, ώς πρωτευούσης τοϋ σαντζ-ακίου 
του. Λέγεται δτι τρεις άρχαΐαι πόλεις, το Παλ-
λάντιον, ή Τεγέα καί ή Μαντινεία παρέσχον τά 
λείψανα των πρός οικοδόμηση" τής πόλεως ταύ
της. Κατά τήνέκκρηξιν τής Έ/.ληνικής επανα
στάσεως κατέφυγον έν Τριπολιτσά πολυπληθείς 
Όθωμαν ικα ι οίκογένειαι και άνε|Ίιβάσθη ό 
πληθυσμός της είς 24,000 ψυχών κατά τάς 
αρχάς δέ τοϋ μηνός Απριλίου τοϋ 1821 τετρα-
κισχίλιοι "Ελληνες ύπό τήν ήγεμονίαν τών Πέ
τρου Μαυρομιχάλη Ήετρόμπεη), τού Ηεοδά>ρου 
Κολοκοτρώνη, τοϋ Γιατράκου καί τού Α ν α γ ν ω 
σταρά έξεπόρθησαν τήν πόλιν. Ή λ ώ θ η δ' ή α
κρόπολις τής Τριπόλεως κατά μήνα Όκτιόβριον 
τοΰ 1 8 2 1 . 

Τό χωρίον Πιαλί, έ'δρα τοϋ Δήμου Τεγέας, 
εϋρηται ού μακράν τής Τριπύλειος" έκεΐ δέ που 

εγγύς εϋρηνται τά ερείπια τοϋ ναού τής Αλέας 
'ΛίΙηνάς, τού μεγίστου και καλλίστου τών έν 
Πελοποννήσω ναών, δν έν Τεγέα ώκοδόμησεν 
ύ Σκόπας. Πολλά τών περισωθέντιον κειμηλίων 
τοϋ ναού τής Αλέας Α θ η ν ά ς εύρηνται άποτε-
θειμένα έν τινι έρειπωμένω έκ^λησιδίω, κειμένω 
δέ έν τώ άκρω τοϋ χωρίου Πιαλί , 

Έ δ ρ α τοϋ Αρχιεπισκόπου Μαντινείας ή Τρί-
πολίς πυιμαίνεται ύπό τού υπέροχου κληρικού 
τού μακαρίτου Θεοκλήτου Βίμπου. Διότι ό Βίμ-
πος ακολουθεί απαντάς τούς κανόνας καί τά 
θέσμια τής εκκλησίας τού Χριστού δέν πολυα-
γαπάται έν Τριπύλει, τών πλείστων νοούντων 
νά διέπωνται καί τά τής Εκκλησίας ύπό τής 
μικροπολιτικής ! 

Ερατεινός τύπος ή Τρίπολις. Γοϋ Δικαστη
ρίου τών Πρωτοδικών "προΐσταται ύ μακαρίτης 
Ευθύμιος Μαρκόπουλος, νους τετράγωνος, πο-
λυδέγμων καί φιλόπονος εις τύ^άκρον. Πρωτο-
δίκαι ήσαν τότε ό Γεώργιος Βελλίνης, ύ 'ΑρΓ 
στείδης Νικολαΐδης καί ό Αριστείδης Δάτσικας 
καί άλλοι τινές. Εισαγγελεύς διετέλει τότε έν 
Τριπόλϊΐ ό Ζερβουλάκος καί άντεισαγγελεύς ύ 
Δημητρκόπουλος. Ό Ευθύμιος Μαρκόπουλος, 
δτε κατείχε τήν έ'δραν τοϋ Προέδρου, άπαξάπαί 
ό δικηγορικός Σύλλογος έσίγα, τοιαύτη ή επι
βολή τοϋ ανδρός καί άπό χαρακιήρος και από 
επιστημονικής έ.χιβολής. Ή φιλοπονία του δέ 
έξικνεΐτο είς τόν άνώτατον βαθμό ν αυτός με
ρίζουν τοις δικασταΐς τήν έργασίαν έκράτει ώς 
εισηγητής τά δύο τρίτα τών έκδικαζομένων υ
ποθέσεων. 

ΐ 
Κατά μήνα Αύγουστον τοϋ έτους 1881 με-

τετιθέμην εις Χαύπλιον καί μεΐέβι. ινον αύτύσε 
τάχιστα.'Γού Πρωτοδικείου Ναυπλίου Πρύε-

- 2741 -



δρος ήν ό μακαρίτης Φιλέρης δαας, μετά τινα 
έτη. άπήγξατο δια σχοινιού έκ τοΰ παράθυρου 
τοΰ θαλάμου του. Τοΰ έν Ναυπλίω Εφετε ίου 
προΐστατο ό μακαρίτης Δρίβας, δικαστής τών 
έγκρίτιον και χρηστού ήθους.Αιεκρίνετο δ ' έν τω 
Έφετε ίω ό'Εφέτης 'Λναστάισος Μανδραπήλιας, 
όστις προαχθείς μετ' οΰ πολύν χρόνον ώς Α 
ρεοπαγίτης απεχώρησε τής υπηρεσίας καί άπέ-
θανεν έν Α θ ή ν α ι ς . 

Ή πόλις τοΰ Ναυπλίου, ή πλήρης αναμνή
σεων, κατοικείται ύπό πεντακισχιλίων ψ υ χ ώ ν 
τό δ' Ένετικόν τείχος, δ τήν περιβάλλει, καθι
στό", αυτήν διαμονήν δυσάρεστον, άποβαίνουσαν 
έ'τι πλέον δυσάρεστον έκ τοΰ μεγάλου εκείνου 
βράχου, εις ού τήν κορυφήν ύψούται τό φρού-
ριον Παλαμήδι. Τό Ναύπλιον προστατεύεται 
ί'.τό τριών φρουρίων, τό Παλαμήδι, τό Μπούρ
τζι , ό Ίτσκαλβς. 

Τή 26 Ιανουαρίου 1833 ό Βασιλεύς "Ο θων 
ό Α' . άπεβιβάσθη είς Ναύπλιον, δ έγένετο ή 
βασιλική διαμονή καί ή τής αντιβασιλείας μέχρι 
τής 13 Αε/εμβριου τοΰ 1834 , οτε αί Α θ ή ν α ι 
ανεκηρύχθησαν ή καθέδρα τοΰ Βασιλείου τής 
Ελλάδος. 

Ά ξ ι α λόγου κτίρια έν Ναυπλίω κείμενα είνε 
τό άνάκτορον τοΰ Καποδιστρίου, τό όπλοστά-
σιον, ό τάφος τοΰ Δημητρίου Τψηλάντου , τοΰ 
γενναίου εκείνου στρατηγού, όρθούμενος πολυ
τελέστατος έν αρχή τής Πλατείας τού Ναυπλίου. 
Έ π ί ταύτης τής Πλατείας κείται καί ό οίκος τοΰ 
στρατηγού Νικηταρά, τοΰ έπικληθέντος Τουρ
κοφάγου,ώς καί ό τής Καλλιόπης Παπαλεξοπού-
λου (τό γένος Καλαμογδάρτου), γυναικός ήτιςδι-
εκρίθη έπί πολυετεΐ αντιπολιτευθεί εναντίον τοΰ 
άοιδίμου Βασιλέως'Όθωνος. Ή ΚαλλιόπηΙΙαπα-
Αεξοπούλου θαυμάζεται διά τήν νοημοσύνην καί 
τήν άκραν φιλανθρωπίαν. 

Τά περίχωρα τοΰ Ναυπλίου είσί τερπνότατα, 
καλλιεργημένα και σύδενδρα. Τό προάστειον 
τοΰ Ναυπλίου Πρόνοια, απέχει τής πόλεως η 
μισείας ώρας. Παρά τό προάστειον αυτό καί έπί 
βράχου φαίνεται κεχαραγμένος λέο>ν κολοσσιαίων 
διαστάσεων, όκλάζιον, /«ραχθείς ύπό τοΰ 8 ΐ θ -
£(Ί καί χρησιμεύων ώς πένθιμον μνημεΐον τών 
έν Ελλάδι τεθνηκότοιν Βαυαρών. 

Τά περίχωρα τοΰ Ναυπλίου, τήν Ά ρ ι α ν , τήν 

>Σ «ΑΘΗΝΑΙ» «ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

Δαλαμανάρα, έπεσκεπτόμην συχνά, ποιούμενος 
περιπάτους πολύωρους μετά τοΰ φιλτάτου μοι 
Αναστασίου Μανδραπήλια. Ή υπέροχος 
εκείνη μορφή αδύνατον νά περιγραφή 
έν ολίγοις" αποδίδων δ ' έν ολίγοις τήν 
φυσιογνωμίαν τοΰ μεταλλάξαντος, λέγω δτι ήν 
καρδία ευγενής, ψυχή φιλόσοφος, διάνοια δι
αυγής, άκεραιότης ανέφικτος. Είχε δ ' άνήρ θάρ
ρος γνώμης, φιλοπονίαν άκάματον, φιλοπατρίαν 
φλογεράν, έρωτα ύπερφυά πρός εύρυτέραν μόρ-
φωσιν, μετριοφροσύνην δ' άπαράμιλλον. "Οσον 
δ ' έ/ώ έσεβον καί έτίμων αυτόν, τοσούτον ε
κείνος μέ περιέβαλλε δ ι ' αγάπης καί δι ' έμπι · 
στοσύνης απεριορίστου. Ό Λ. Μανδραπήλιας 
άποχωρήσας τής υπηρεσίας, μονονού άφήκε κε
νόν μέγα είς αυτήν. Ευρέθη νεκρός έν τφ οίκω 
καί ό θάνατος του συνεκίνησεν όλόκληρον τό 
δικαστικόν σώμα. Ό τοΰ Αρε ίου Πάγου Ε ί -
σαγγελεύς, δ Δ. Τσιβανόπουλος, ύμνησε τόν νε-
κρόν. αυτόν υστις σπανίως ευρέθη έν ομοφω
νία πρός τάς γνώμας τοΰ ύμνητοΰ. Ό μεγαλορ-
ρήροη· Είσαγγελεύς έπροθυμοποιήθη νά ύμνηση 
τόν δπαδόν τής άκρας μετριοφροσύνης ! 

Ώ ς άναπληροπικός πρόεδρος τοΰ Δικαστη
ρίου τών Συνέδροτν τών έν Ναυπλία) Κακουργιο-
δικών παριστάμην μάρτυς θλιβεράς τφ δντι 
καταστάσεως αντιλήψεως τοΰ Δικαστηρίου τών 
ένορκων. Οί ένορκοι έδίκαζον, σχεδόν πάντοτε, 
όδηγόν έχοντες τά οριστικά βουλεύματα παρα
πομπής τών κατηγορουμένων. Ή κρίσις των 
σχεδόν πάντοτε έμενεν αναλλοίωτος απέναντι 
πάσης άλλης μαρτυρίας υπέρ τών κατηγορου
μένων I Άλλα τοιαύτη κρίσις ήν άδικος βέβαια 
καί δμως έμενεν αμετάβλητος καί είς δλας τάς 
περί τών ορθών εξετάσεων τής δίκης οδηγίας 
τοΰ τε Είσαγγελέιος καί έμοΰ, αί έτυμηγορίαι 
των ήσαν σταθεραί. Όδυνηρά ή κατάστασις, 
ήτις, πρύς ταΐς άλλαις, έπεισαν τούς αρμοδίους, 
ίνα τροποποιηθή ό νόμος περί τοΰ καταρτισμού 
τοΰ Δικαστηρίου τών ένορκων. Ό νεαρός νό
μος έπήνεγκε καρπούς άγλαούς καί καθησύχασε 
τήν κοινήν συλ'είδησιν. 

Κατά τήν όλιγόμηνον έν Ναυπλίω διαμονήν 
μοί εδόθη ή ευκαιρία δπως αντιληφθώ έκ τοΰ 

σύνεγγυς τών αρετών τής εκλεκτής τοΰ Ναυ- Έ κ Ναυπλίου μετετιΟέμην εις Α θ ή ν α ς ύπό 
πλίου κοινωνίας, ήτις τότε περιελάμβανεν είς τής Κυβερνήσεως τοΰ αειμνήστου Αλεξάνδρου 
τούς κόλπους της εγκρίτους πολίτας καί έπί εύ- Κουμουνδούρου παρά τοΰ Αντων ίου Ρικάκη, 
γενεί άγον/ί] καί έπί μορφώσει επιστημονική. Υπουργού έπί τής Δικαιοσύνης τυγχάνοντος. 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ε ' 
Α Τ Τ Ι Κ Η — Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α 1 8 8 2 - 1 8 8 6 

Μηνί Φεβρουαρίω τοΰ έτους 1882 μετατί- τών βαλανοφόρων δρυών. Ό κ. Άντο>νιο ξ 

θεμαι έκ Ναυπλίου εις Α θ ή ν α ς καί -ύθύς διο- Ζυγομαλας θά έπείσθή βεβαίως έκ ιών ύστέριον 
ρίζομαι διά Β . Διατάγματος τακτικός ανακριτής δτι ή πολιτεία του αίίτη υπέρ τών χωρικών τοΰ 
παρά Πλημμελειοδίκαις. Κ α θ ' ήν αρχήν διετή- Δήμου Ώρωπίιον σίνος μάλλον ή ώφέλειαν έ-
ρησα πάντοτε έν τή υπηρεσία άπεδέχθην άγογ- πήνεγκε καί ύποκειμενικώς καί αντικειμενικώς* 
γύστως τό τφ δντι βαρύ καθήκον τού ανακριτού θά έπείσθη βέβαια, καθύ νοήμων άνθριοπος, 
εις τόν δικαστήν δστις συναισθάνεται τήν σπου- δτι ή ευθεία οδός φέρει ταχύτεπον είς τό τέρμα ή 
δαιότητα τοΰ έργου τοΰ ανακριτού. "Έχων δέ ή πλαγία - καί θ ά κατενόησεν ϊσως έπί πλέον δτι 
πεΐραν τών κοινωνικών πραγμάτων, ήν έκτησά- καί αυτοί οί άγρόται αισθάνονται ήδη τίνες οί 
μην έκ δεκαετούς αδιάλειπτου δικαστικής ύπηρε- φροντίζοντες περί τών συμφερόντων καί τίνες 
σίας, άδεώς έπελαμβανόμην τής άνακρίσειος. οί πολλάκις εκμεταλλευόμενοι τήν δήθεν άδαη-
Προϊστάμενσς αυτής ώς Είσαγγελεύς τών Π ρ ω - μοσύνην των. Ά λ λ α περί τούτων άλις. 
τοδικών, ήν ό Σπυρίδων Δουκάκης, άνήρ νοή- -)=(-

μων μεν, αλλά μή κεκτημένος τάς άρετάς εκείνος. Άποπερατιυσας τήν άνάκρισιν τοΰ έμπρησ-
αΐτινες μορφοϋσιν ένα τέλειον Εισαγγελέα παρά μοΰ καί καραδοκών τήν έλευσιν οχήματος, ίνα 
Πρωτοδίκαις, δν ονομάζει δ Ρ α α δ Ι ϊ η Ηόΐ ϊθ επανέλθω είς Α θ ή ν α ς , ούσης δέ πανσελήνου 
«όφ&αλμον τής Πολιτείας». κ α ί τ ο ΰ τόπου τρέφοντος συάγρους κατά τάς 

Εύρισκον έν τή άνακρίσει δεκάδας πολλάς έκ- πληροφορίας τοΰ τε έπιστάτου τοΰ κτήματος 
κρεμών ανακρίσεων δρωσών είς αδικήματα φέ- Συγγρού καί κατά τάς διαβεβαιοχιεις τοΰ πρύς 
ροντα τόν βαθμόν τοΰ κακουργήματος. Δέν πα- ένίσχυσιν τών ανακρίσεων παρακολουθήσαντός 
ρήλθον δέ πολλαί ήμ-^αι ά φ ' ής άνέλαβον τά με άξκοματικοΰ τοΰ Πεζικού, έπί κεφαλής στρα-
καθήκοντα τοΰ ανακριτού, οτε παρηγγέλθην τιωτικής δυνάμεως, άναμετρών δέ τάς θηρευτι-
ύπό τοΰ Εισαγγελέως; ίνα μεταβώ έπιτοπίο>ς είς κάς μου γνώσεις επαρκείς, δπως υποβληθώ είς 
Ώ ρ ω π ό ν , δπ^υ είχε λάβει χώραν εμπρησμός εις τούς κόπους κυνηγεσίας. άπεφάσιζον νά ύδη-
τι δάσος ιδιόκτητο* τοΰ μακαρίτου Ανδρέου γηθώ είς τόν τόπον, δπου έπρεπε νά γένηταιή 
Συγγρού, ίνα ενεργήσω ανακρίσεις πρός άνα- νύκτιος ενέδρα (καρτέρι) έπί κλάδου υψηλού 
κάλυψιν τών αυτουργών καί τών συναιτίιον τοΰ δρυός πρός θήραν συάγρου' ήκολούθουν δέ 
αδικήματος τούτου. Λί ανακριτικοί ένέργειαι τούς οδηγούς καί έτοποθετούμην καταλλήλως, 
έφερον ατυχώς είς φώς δτι πολιτευτής Αττικής ένφ οί δύο έτεροι συνθηρευταί κατελάμβαναν 
είχε διεγείρει τήν μήνιν τών χωρικών έναντίο 1· έτερα δένδρα χωρίς έκαστος. Κάτο εν τών δέν-
τοΰ Λ. Συγγρού, δπως διεκδικήσωσιν ενώπιον δρων ήσαν αγροί αραβοσίτων, μεστών καρπών, 
τών Δικαστηρίων αξιώσεις κυριότητος έπί τών ούς τινας οί σύαγροι άπλήστως ορέγονται. Μοί 
βαλανοφόρων δρυών, τών κειμένων εντός τοΰ επεβλήθη νά τηρήσω σιγήν νεκρικήν καί νά πα-
κτήματος τοΰ Συγγρού. Έγένώντο κατ ' άκολου- ρατηρώ έταστικώς πρός τά κάτω καί νά βάλω έκ 
θίαν βαρείαι ύπόνοιαι δτι χωρικοί έβαλον τό τού έγγΰς τό θήραμα. Τό πυροβόλον δπλον,έμοΰ 
πΰρ καί ένέπρησαν τό δάσος, εκδικούμενοι τήν κτήμα άπό νεότητας μικράς εΐχον προμηθευθή έκ 
άονησιν τοΰ Συγγρού είς ύποχώρησιν παρανό- Μονάχου τής Βαυαρίας, ύπό τού κυνηγού τοΰ 
μοον αξιώσεων καί.αδίκων έπί τής κυριότητος Βασίλειος "Οθιυνος τοΰ Α ' . ήν δπλον δίκανον 
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ιών δισακίοιν τών όποίονν γενομένης εύρέθη-
σοχν μάχαιραι καί κοχλιάρια, ατινα έβεβαιώθη-
σαν δτι ήσαν κτήμα τής Ζωγράορου. Οί δύο ού
τοι λησταί έπρόδοοκαν καί τούς λοιπούς συστα-
σιώτας καί οορισαν πού είχον άποκεκρυμμένα 
τά ληστευθέντα κινητά, ατινα άνευρέθησαν έπί 
δασώδους κλιτύος βουνοΰ έν νή έπαρχίοχ Θη
βών, κεκρυμμί'να εντός τών φυλλοομοχνών σχοί-
νων. Οί δύο ούτοι λησταί, πριν ή έπιστρέψο)-
σινείς Θήβας, δθεν κατήγοντο καί δθεν έξέ-

της, νεαρός Καραγιοννάπουλος. υστις έφαντά-
σθη δτι θά ήδύνατο νοχ έκτρέψη τήν άνάκρισιν 
καί νά σοόση τόν Κούρτην έκ τής παραπομπής, 
δπως δικοχσθή έπ' άκροοχτηρίου. Ό Καροχγιαν-
νόπουλος αυτός έστιν υιός τοΰ δολοφονηθέντος 
ϊλάρχου τοϋ ιππικού έν Πειραιεΐ κατά τήν ήμέ-
ραν τής έξιόσεως τοΰ Βασίλειος "Οθωνος. τή 
11η "Οκτωβρίου 1 8 0 2 . 

Κατά περίεργον συγκυρίαν αλλεπάλληλα έτε-
υι» οι̂  ^ « Π ' ^ τ ϊ » - Μ 

δοαμον εις Τράχωνες τή οδηγία τοϋ έπιστοίτου λοϋντο τά εγκλήματα έν τή περιφερείο* τοϋ Δι 
τής κυρίας Ζωγράφου, είχον άποορασίσει νά τε 
λέσωσι καί έτέραν ληστοπραξίαν, διότι δέν έκο-
ρέσθησαν έκ τής πρώτης, ούτιο δέ μεταβάντες 
εϊς τινα θέσιν «Πλεξίζα» καλουμένην καί εύ-
ριοτκομένην έπί τού όρου; Πεντελικοϋ, δπου 
εύρηνται σταθμοί ποιμένων, έπέπεσαν κατ' αυ
τών νύκτωρ κοιμωμένο)ν καί βία έλήστευσαν 
οχύτούς. Άνευρέθησαν δέ πολλά τουν ληστευθέν-
των κινητών, οχτινα τό πλείστον ήσαν τιμαλορή, 
ανήκοντα εις τάς γυναίκας τών ποιμένων. Ό 
νΰν διευθύνων τήν 'Λστυνομίαν τής Αττικής 
Μοίραρχος Κύριος 'Εμμοχνουήλ Ί ω . Ζυμβρα-
κάκης, τότε ών άνθυπομοίροχρ/ος, διοικών ένω-
μοτίαν εφίππων χωροορυλάκων, μετέβη είς θ ή -
βοχς, περισυνέλεξε τά ληστευθί'ντα αντικείμενοι 
καί συνέλαβεν απαντάς τούς αυτουργούς τών έν 
λόγω δύο ληστειοον.Δέν θοχ ληομονήσω ποτέ τήν 
μήνιν τής Κυρίοχς Ζοογράορου εναντίον μου έπί 
τή συλλήψει καί προορυλακίσει τοΰ έπιστάτου 
της της ώς συναιτίου τής ένοχντίον της διαπραχ
θείσης ληστείας. ΊΙ πρεσβϋτις γυνή άγουσα 
τότε άσοραλώς τό έβδομηκοστόν έτος τής 
ηλικίας της καί μεθ ' δρκου έβεβαίοηνεν δτι ό 
επιστάτης παντάπασι δέν μετέσχε τής ληστείας· 
άπλοηκοί δέ ένορκοι ήθώωσαν τόν ευτυχή Κούρ
την, εξ Αμαρουσίου κοχταγύμενον, εύειδή δέ 
καί ευσταλή νέον,ονποχροχχρήμα ήγηραιά Ζωγροί-
φου μετεκοχλεσεν είς τήν έπιστοχσίαν αυτής τε καί 
τών κτημάτων της. Ή σύλληψις κοχί ή προφν-
λάκισις τοϋ Κούρτη έγένετο ή αφορμή δπως ύ-
ποπέσοο εις τήν έπίμονον δυσμένειαν τής κυρίας 
Ζωγράφου, ήτις καί έξεδηλούθη περίτρανους 
κοχτά τήν δίοδον τής'άνακρίσεως διά τών έκτρό-
πων ενεργειών καί λέξεων ίχς έπραττε καί ας έ-
ςετόξευεν εναντίον μου ύ έπ' άδελιρή ανεψιοί» 

καστηρίου τών έν Α θ ή ν α ι ς Πρωτοδικοον δτε 
διετέλουν ώς ανακριτής εν Α θ ή ν α ι ς άπό τοΰ 
έτους 1882 έως τοΰ Σεπτεμβρίου μηνός τοΰ έ
τους 188Γ). Διαταχίίεισών βουλευτικών εκλογών 
έν έτει 1885 ύπό τής Κυβερνήσεως Τρικούπη 
καί ένεργηθεισών καθ ' δλον τό Κράτος οιύτών 
κατά μήνα 'Απρίλιον τοϋ έτους 1 8 8 5 , έπληρο-
φορούμην <5ιά τού τηλεγράορου, ο'ύν διωρισμέ-
νος ους δικαστικός οχντιπρόσοοπος είς εν τών έ-
τλογικών τμημάτων τής νήσου "Τδρας, δτι τό ά-
ποτέλίσμα των εκλογών απέβη εις ό'λεθρον σχε
δόν τής μερίδος τοΰ Τροκούπη, δτι δέ εξελέγη
σαν οϊπαντες σχεδόν οί υποψήφιοι φίλοι κομμα-
τ«κοί τού Θεοδώρου Π . Δηλιγιάννη. Κατά τόν 
μήνα Ίούλιοιν τοΰ αύτοΰ έτους 1885 έκαλεΐτο 
ίνα σχηματίση ύπουργεΐον ό Θ. Π. Δηλιγιάν
νης καί ο;ς υπουργός έπί τής Δικαιοσύνης ώνο-
μάσθη ό βουλευτής Μεσσήνης Σπήλιος Α ν τ ω 
νόπουλος, οΐνήρ χρηστός μέν, αλλά τυφλοΤις υ π η 
ρετών τό κόμμοχ είς δ έτάχθη, Έ κ τών πρώτων 
μετατεθέντων έξ Α θ η ν ώ ν δικαστικών λειτουρ
γών ήν ό Ιωάννης Καρύδας, εις τήν θέσιν τοΰ 
οποίου μετετίΟετο ό Παναγιώτης Μοχκροτάσος, 
άγαθοότατος άνθρωπος, άλλά τέλεον έστερημέ
νος τής ίκοχνότητος τής θέσεως ήν κοχτεΐχε. Καί 
δμως αυτός έτοχχθη ιός Είσαγγελεύς έν 'Αθήναις. 
Καίτοι προέβλεπον δτι ή θέσις μου έκλονίζετο 
έν Αθήνα ι ς , διότι, μοίρα κακή, ή Αυβέρνησις 
Δηλιγιοίννη έθεώρει τήν Δικαιοσύνην ώς όρ
γανον καί αυτήν, ούχ ήττον, έρειδόμενος εις 
διαβεβαίωσιν τοϋ έπί τής Δικαιοσύνης υπουρ
γού, δτι δέν θά μετοχτεθώ, έπειθόμην ευλόγως 
εις αυτήν. 

Περί τά τέλη τοΰ μηνός Ιουλίου τοϋ έτοις 
1885 παρηγγελλυμην νά μεταβώ εις τήν Λαυ-
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είς τό αξίωμα τό ύψηλόν τοϋ Εϊσαγγελέοος, μορ
φωθείς άπό τών κοχτωτάτων βαθμίδιον τής υπη
ρεσίας. Φύσις δεξιά, επιμελής, φίλεργος, έντι-
μώτατος καί ίκανώτατος υπάλληλος ήγαπήθη 
ύπό τών προϊσταμένων, έξετιμάτο ύπό τών συν-
υπηρετούντ(ΐ)ν καί έθαυμάζετο ύπό τών πολλών 
διά τόν εύθύτατον χαρακτήρα. Καί δμο>ς, ό πο
λύτιμος αυτός άνήρ, δτε έπροτάθη ύπό τής Κν-
βερνήσεους τοϋ Χ. Τρικούπη, δποος προαχθή εις 
τΐ|ν θέσιν τοϋ Εισαγγελέως τών Έορετοϋν. ε
κρίθη ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ 'Λρείου Πάγου 
ώς ανεπαρκής,όχτε έστερημένος νομικής παιδείας, 
ήτοι διπλοόμοχτος τής Νθ|ΐικής Σχολής τοϋ Π α 
νεπιστημίου. Ό Δ. Βοίλβης, υ τότε Πρόεδρος 
τοΰ Αρε ίου Πάγου, άκαμπτος έμενεν εις δλοχς 
τάς παρακλήσεις, άς π α ρ ' αύτώ κοχτέβαλεν ή 
Κυβέρνησις τοΰ Χαριλάου Τρικούπη διά τήν 
προαγουγήν τοϋ Καρύδα. Ούτω τότε αυστηρούς 
καί δικαίους έκρίνοντο οί λειτουργοί τής Θέ
μιδος. 

Κατά τό διάστημα διετέλει ό '.Ιω. Καρύδας 
ώς Είσαγγελεύς παροχ τοο Προοτοδικείω 'ΛθηνίίΛ' 
άνηγγέλλετο επειγόντως άπό τοΰ χοοριδίου Τρά-
χοονες, ιδιοκτησία τής μακαρίτιδος Ζωγράορου, 
οτι είσβαλόντες έν τή έπαύλει τής Ζωγράφου 
πολυάριθμοι λησταί έκακοποίησαν καί έλήστευ-
σαν αυτήν άφαιρέσαντες αδίκος παρ ' αυτής 
τιμαλορή καί άλλα κινητά μεγάλης άςίας. Πα-
ροχγγελλόμενος ύπό τοΰ Εισαγγελέως, δπως με
ταβώ έπί τόπου τοΰ εγκλήματος πρός ένέργειαν 
ανακρίσεως, άνακάλυψιν καί βεβαίοοσιν τοΰ έγ-
κλήματος καί τών δραστών αύτοϋ, μετέβοχινον 
τοίχχστα είς Τράχουνες, τή συνδρομή πολλών χω-
ροορυλάκων, ών έπί κεφαλής ετέθη αυτός δ 
Διοικητής τής Μοίρας Α τ τ ι κ ή ς καί Βοιωτίας, 
τότε διατελών άντιμοίραρχος, Ιωάννης Σπυρο-
μήλιος, υιός τοΰ στρατηγοΰ Σπυρομήλιου. Έ -
πετύγχανον δέ νά εξακριβώσω δει οί λησταί 
εισήχθησαν ένίός τής έπαύλεως ύπό τοΰ έπιστοί-
του τής ληστευθείσης. όντος φίλου καί γνουρί-
μου τών συστασιωτών του. 'Εφρόντισοχ δέ πα
ραχρήμα καί ειδοποίησα άπάσας τάς περιχώρους 
αρχάς, δπως καταβάλωσι ποχσοχν προσπάθειοχν 
ίνα συλληορθώσιν οί ώς δράσται τής ληστείας 
άνακαλυφθέντες. Πράγματι δέ συνεαλμβάνοντο 
δύο τούτων, παρά τήν Τάναγραν, έρεύνης έπί 

έμπροσθογεμές,έλαφρότατον καί δεδοκιμασμένης 
αξίας. Δέν παρήλθε δέ ούτε ημισείας ώρας χρό
νος, δτε ήκουσα γρυλλισμόν και σύνιχμα είδον 
ευκρινώς όλόκληρον τό σώμα συάγρου ευ
μεγέθους· καίτοι δέ κατειχόμην εις τήν "θέαν 
τοΰ θηρίου καί υπό συγκινήσεως καί ύπό 
δέους έσκόπευσα ασφαλώς κατά τοϋ θηρίου 
έπί τοΰ τραχήλου καί έξεκένωσα την μίαν 
κατόπιν τής άλλης καί τάς δύο βολάς τοϋ δπλου 
πεπληροομένας διά καταλλήλων σφα ιρών έβα-
λον δέ το θηρίον θανατίμως, δ άσπαϊρον έπί 
τινα λεπτά τής ώρας απέθανε. Κοχταβαίνων έκ 
τής ενέδρας καί συμβοηθουντων τών συγκινη-
γών έθαυμάσαμεν τό θήραμα καί άπήλθομεν 
τοϋ τόπου τοϋ θριάαβου μετά χαράς απερίγρα
πτου. "Εκτοτε δέν έκυνήγησα, δέν μοί εδόθη ή 
αφορμή νά τό πράξου, ούτω δέ δύναμαι ειπείν 
οτι έτερμάτισα τάς θηρευτικάς έκδρομάς δ ι ' επι
τυχίας τω ύ'ντι μεγάλης. Ή σαρξ τοΰ αγριόχοι
ρου τυγχάνει γεΰσεως εξαίρετου, δταν μάλιστα 
τό θηρίον ήναι άρρεν, ώς ήτο τό ύ π ' έμοΰορο-

' νευθέν. Οί συγκυνηγοί άνεκάλυψα οτι δέν έ-
φθόνησαν έπί τή τύχη τή έμή, καί τοΰτο ασφα
λώς αποδίδω εις τήν έπανειλημμένην άπόλαυσιν 
ής έτυχον διά τής βρώσεως τών ήδίστουν σαρ
κών τοϋ θηράματος. 

Τή μεθεπομένη τοϋ κυνηγίου έφθανε τό ό'-
χημκ εις χοορίον Κακοσάλεσι, δπως επιβαίνων 
αύτοϋ επιστρέψω εις Α θ ή ν α ς . 

Μετοχ παρέλευσιν δυο μηνών ή Βουλή τών 
"Ελλήνων ήρε τήν έμπιστοσύνην της άπό τής 
Κυβερνήσεως τοϋ αειμνήστου Κουμουνδούρου, 
συντρεχόντων είς τήν άποδοκιμασίαν τής Κυ-
βερνήσεοις τών έκ Θεσσαλίας βουλευτών, τό 
πρώτον ήδη άπό τής προσαρτήσεως τής χώρας 
των είς τό βασίλειον τής Ελλάδος εισερχομένων 
έ ν τ ή Βουλή. Ή πτώσις τής Κυβερνήσεως τοϋ 
Κουμουνδούρου έφερεν είς τήν Κυβέρνησα- τόν 
Χαρίλαον Τρικούπην, ή Κυβέρνησις τοΰ ο
ποίου μετέθετεν εις Ά θ ή ν α τ είς τήν θέσιν τοΰ 
Εισαγγελέως τών Πριοτοδικών, τόν Ίωάννην 
Καρύδαν, ένα τώνέ\·τιμοτέρων εισαγγελέων,ους 
έσχεν ή Δικαιοσύνη άπό τής συστάσεως τού Βα
σιλείου. Ό Καρύδας, αυτοδίδακτος, μή οροιτή-
σας ώς σπουδαστής έν Πανεπιστημίου, οίνήλθεν 
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ρεοκικήν, ι να αύτόσε ένεργήσι» ανακρίσεις, 
πρός άνακάλυψιν τών αυτουργών ληστείας τε-
λεσθείσης ε\·αντίον τοΰ Διευθυντού τών τεχνι
κών έργων τοΰ μεταλλείου μολύβδου, κειμένου 
εϊςθέσιν καλουμένην «Βρωμοποΰσι». ΔΓ α
μάξης μετέβην εις Βρωμοποΰσι καί υπέβαλαν 
παραχρήμα είς άνάκρισιν τόν παθόντα Κΰριον 
Ι̂ ΟΟθ38&ά€ Γαλάτην τήν καταγωγήν. Οί λη-
σταί πρό δυο νυκτών άπό τής άφί£εώς μου, 
καταλαβόντες τόν ΙυϋΟΟδδίΐάΰ έν τή κλίνη άνα-
γινώσκοντα νυκτός, τόν ήπείλησαν θάνατον διά 
μαχαιρών, άς έφερον μεθ' εαυτών,τώ έφίμωσαν 
τό στόμα,τόν ώδήγησαν γυμνόν εις τό δωμάτιον 
δπου ήν τοποθετημένον τό σιδηρούν χρηματοκι-
βώτιονηνάγκασαν αυτόν νάτύ άνοιξη, β ία έξαυ
τού άιρήρεσαν έπτακισχιλίας δραχμών,καί δέσαν 
τεςέπί τών νώτιον τάς χείρας τοΰ Ι-ιΟ,ΟΟδδίκΙο καί 
δέσαντες τούς οφθαλμούς, τόν έσυρον άνυπόδη-
τον καί ήμίγυμνον είς θέσιν άπέχουσαν τοΰ τό
που τοΰ εγκλήματος ήμίσειαν περίπου ώραν, 
παρά τόν πετρώδη αίγιαλόν, τόν άφήκαν πρηνή 
χαμαί καί άκροποδητί άπαντες άνεχ<όρησαν. 
Λυτός δέ οτε έπείσθη δτι ήν μόνος,, κατώρ-
θο>σε μετά δυσκολίας έλυσε τά περισφίγγοντα 
τούς βραχίονας του σχοινιά, περίτρομος δέ καί 
ά.-τελπις έπέστρεψεν εις τόν οικον. Ουδείς δέ τών 
πέριξ τοΰ οίκου δπου έγένετο ή ληστεία δια
μενόντων εργατών ήκουσέ τι, ούτε κυνός τίνος 
ύλακή ηκούσθη, περιστατικά άτινα έπειθον καί 
τόν μάλιστα αδαή δτι οί λησταί ώδηγήθησαν 
Οπό άνθριόπουέκ τών τής υπηρεσίας τοΰ μεταλ
λείου. ^ 

Ό ΕοοΟδδίΚιΟ είχεν έν τή υπηρεσία του 
νεαρόν τινα, δυτικόν τό δόγ/ια, έκ τής νήσου 
Μήλου καταγόμενον καί έθεώρει αυτόν έντιμό-
τατονκαί πιστότατον, κατ' άκολουθίαν ούτεύπό-
νοιαν καν εναντίον αυτού είχε. Καί δέν έσφάλ-
λετο, ώς άπεδεικνύετο ευθύς μετ' όλίγην ώραν 
οτε ύ ίπποκόμος τή ; Εταιρείας τοΰ Μεταλλείου, 
νέος δεκατεσσάρων ετών ηλικίας, θεωρηθείς ώς 
ύποπτος καί υποβληθείς εις άνάκρισιν έπίμονον 
ώμο/.όγησε τούς δράστας τής ληστείας, απαντάς 
δντας συμπολίτας του καί έκ Παραμυθιάς (Θεσ
πρωτία) τής Η π ε ί ρ ο υ καταγόμενους, οϊτι/ες 
ύποσχεθέντες τώ νεαρώ ίπποκόμιο μεγάλα κέρση 
δταν διευκολύνη αυτούς νά ένερνήσωσι τήν λη-
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στείαν, τόν έπεισαν νά τούς οδήγηση ίίς τόν τό
πον τής πράξειος, αλλά κατόπιν τόν έξηπάτησαν 
άθετήσαντες τήν έκτέλεσιν τών ύπσχημένονν, 
διόπερ απεφάσισε νά τους προδιόση Συνελή
φθησαν άπαντες, ευρισκόμενοι έν τή υ π η ρ έ τ α 
τής έν Λαυρίφ Γαλλικής Εταιρε ίας τοΰ άργυ-
ρούχου μολυβδου,καί άνεκαλύπτοντο τά ληστευ-
-'.έντα χρήματα, έγκεκλεισμένα, ώς ελήφθησαν 
εντός χρηματαποδε/'ξεως αφορούσης εις παρακα-
ταθήκην χρημάτανν τοΰ I .ιίΐΟΟδδαίΙβ παρά τω 
Κυρίω τού μεταλλείου Μελετοπούλω. Έ κ τού
των τών χρημάτων εΐχον αφαιρεί) ή δραχμαί 
πέντε μόνον καί είχεν άπολεσθή καί μικρόν έκ 
δέρματος σακκίδιον ανήκον εις τόν ίιβϋοδδίΐιΐο 
κκί τήν άπώλειαν τού οποίου έΟρήνει ούτος, ήν 
γαρ άνάμνησις ή μόνη τής άποβιωσάσης μητρός. 

Κατόπιν τήςέπιτυχο,_ ταύτης άποπερατώ-
σειος τής άνακρίσειος οί έν Λαυρίω Γάλλοι έπό-
θουν νά μέ άποδείξωσι τήν χαράν των διά πα
ραθέσεως συμποσίου καί διά προτάσεως παρα-
σημοφορίας έκ μέρους τής Γαλλικής Κυβερνή
σεως. Έ γ ώ δέ απήντησα ευχάριστων δτ·. άρκεΐ 
μοι ή εύγενήςπροφορική έκφρασις 'τής χαράς 
των, προσοείς δτι ό υπάλληλος, καί πρώτιστα 
ό δικαστής, δστις έκπληροΐ τό καθήκον του, δέν 
πρέπει νά δέχηται άμοιβήν, οιαδήποτε αυτί] άν 
ή , πλήν δταν προέρχηται άπό τής Πολιτείας, ο
πόταν ό δικαστής οφείλει νά ύποκύπτη. 

Επανερχόμενος είς Α θ ή ν α ς άνεγίνωσκον έν 
ταΐς έφημερίσι μίαν ώραίαν πρωίαν τοΰ μηνός 
Αυγούστου τοΰ έτους 1885 ιήν είς τά Τρίκκαλα 
τής Θεσσαλίας μετάΟεσίν μου, προκληθεΐσαν 
ύπό τοΰ Κυρίου Σπήλιου Αντωνοπούλου, ύπό 
αυτού εκείνου τοΰ Υπουργού , δστις μέ διεβε-
βαίου δτι ουδέποτε θ ά μετατεθώ ! Καί πού δύ
ναται τις ·ά παρέχη πίστιν, οπόταν Υπουργός 
παοαβαίνη ρητήν ύπύσχεσιν ! Ού μετά πολλάς 
ημέρας δέ, δ κ. Σπήλιος Άντιονόπουλος, με
ταξύ εργαζόμενος έν τώ Ύπουργείω, έδέχετο 
τήν έπίσκεψιν τοΰ μακαρίτου Αριστομένους 
Κοντογούρη, βουλευτού έκ Πατρών, δστις τώ 
(ίνήγγειλε, τί φρονείτε; τήν άνάρρησίν τσυ εις 
τήν ύπουργικήν θέσιν τοΰ έπί τής Δικαιοσύνης 
Υπουργείου, τήν δρκισιν καί τήν παράκλησιν, 
δπως εύαρεστηθή οπωσδήποτε νά άποσυρθή, 
διότι προσέρχεται, ίνα άναλάβη τήν λειτουργίαν 
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τ ώ ν άνατεθέντων αύτω καθηκόντων. 
Ή περίεργος αύτη καί μοναδική ίσιος είς 

τήν πολιτειακήν ίστορίαν τών Κρατών πράξις 
έτελεϊτο ύπό τοΰ Πρωθυπουργού κυρίου Θ. Π . 
Δηλιγιάννη καί έσατυρίζετο εις βάρος τοΰ άποι-
χομένου υπουργού δστις, γενόμενος όργανον 
τών τυφλών τού Θ. Π . Δηλιγιάννη, έλακτίζετο 
μονονού διά τήν δουλόφρον διαγωγήν ήν είχεν 
επιδείξει. Ό κύριος Αριστομένης Κοντογού-
ρης, συναισθανθείς τό αδίκημα δ μοί έγένετο 
καί μή δυνάμενος νά μέ μετάθεση ταχέως εις 
'Λθήνας, μοί έπρότεινε νά τώ φανερώσω ποΰ 
προτιμώ νά τοποθετηθώ, έωσοΰ επανέλθω αύ
θις είς Α θ ή ν α ς , έγώ δέ έπελεξάμην τόν Β ώ -
λον. 

"Ατυχος ώς υπάλληλος διετέλεσα. Ε ν θ υ μ ο ύ 
μαι δέ πάντοτε έκεϊνο δπερ είς τών δοκιμωτέρων 
έποποιών τής Γαλλικής φιλολογίας έγραφεν ο
μιλών περί τής κακοτυχίας του, αίιΠ- ΕοΐΊΐΐηο 
οί ηιοί ηοΐΐδ ηοιίδ δοπιΐϊΐθδ ρτί« ο η £πρρβ 
ααδδΐΙιΗ ηαβ ηοιίδ ηοιίδ δοιηιηβδ νιΐδ».Τέ-
λεον ή ρήσις αύτη είς έμέ εφαρμόζεται - άτυχος 
πάντοτε καί τότε ακόμη,δταν παρεϊχον ιάς κρα-
τίστας τών υπηρεσιών τή Πολιτεία.Ούτω δέ έπε-
δίιοξαν πάντοτε αί πλεϊσται τώνΚυβερνήσεων νά 
διοικήσυ>σιν,έπεμ βαίνουσαι καίείς αυτό έργον τής 
Θέμιδος. Καί ούτα>ς έφρόντησαν δτι δύναται νά 
διαπαιδαγωγηθή ό λαός, δν ούτω διέφθειρον, 
ώστε ν ' άπελπισθή καί νά άνανήψη έκ τοϋ λή
θαργου καί νά αποτίναξη διά μιάς ειρηνικής 
καί ήθικωτάτης επαναστάσεως τοΰ Αυγούστου 
1909 τοΰ κλοιού, δστις περιέσφιγγε σύν τώ 
χρύνω σφιγκτότερον τόν τράχηλόν του. 

Είς Ηώλον απέρχομαι κατά μήνα Νοέμβριον 
τοΰ έτους 1885 καί καταλύω έν τώ ξενοδοχείω 
«Γαλλία» κειμένω παρά τήν προκυμαίαν, εν
τός θαλάμου, όρώντος . πρός τόν Παγασητικόν 
κόλπον. Έ ν ετει 1870 είχον ιδεί μακρόθεν έκ 
τοΰ λιμένος τής περικαλλούς πολίχνης « 'Αμαλιά-
πολις» (Νέα Μιτζέλα), τό στόμιον τοΰ Παγαση
τικό ΰ κόλπου καί τό άναπεπταμένον έννοσίφυλ-
λον Πηλιον, κατάστικτον υπό τών πολυαρίθμων 
κωμοπόλεο>ν, αΐτινες λευκαί ώς Νύμφαι δροσε
ροί κατακοσμοΰσιν άπό τών κορυφογραμμών 
εως της παραλίας τήν κλιτύν αύτοΰ τήν δρώσαν 
προς τόν Παγασητικόν κόλπον. Τότε τό Π ή -
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λιον ήν έτι κτήσις τής Τουρκίας, το δέ σύνορόν 
τό άνατολικόν τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος έ-
τελεύτα είς τήν 'Λμαλ":'πολιν, δπου καθιορίζετο 
δι κ σταυρού έσφηνωμένου έπί άπορρώγος βρά
χου, ού άνωθεν καί είς άπόστασιν ενός τετάρτου 
τής ώρας έπί λοφοσειράς έφαίνετο στρατών, πε-
ριφρουρούμενος ύπό πυργίσκων κατά τάς γωνίας 
αύτοΰ μετά έπάλξειον. Ό στραβών αυτός έγει-
τνίαζε τή επαρχία Άλμυροΰ,άποτελούσητδ δριον 
τό διαχώριζαν τήν 'Ανατολικήν Ε λ λ ά δ α άπό 
τής Τουρκίας. Καταντικρύ τοΰ στρατώνος αύτοΰ 
ολίγον λοξώς εκείτο στρατών Τουρκικός - φρου
ροί δέ άγρυπνοι άμφοτέριοθεν τών στρατώνων 
διετήρουν ασφαλώς τήν όροθετικήν γραμμήν, 
ί'τις δμως παντάπασι δέν ήτο ασφαλής και. 
ούτω πάντοθεν ευχερώς είσέβαλλον είς Ελλάδα 
καί πάλιν εντεύθεν είς Τουρκίαν αμοιβαίως λη
σταί καί κακοποιοί καί διενηργείτο έν ευρεία 
γραμμή τό λαθρεμπόριον, επιζήμιο ν άμφοτέ-
ραιςταΐς δμόροις Έπικρατείαις . 

"Οτε εϊσέπλεον εντός τοΰ Παγασητικού κόλ
που έν ετει 1 8 8 5 και έβλεπον ευκρινώς πλέον 
τό πάγκαλον Πήλιον καί τάς είς γραφικωτάτας 
τοποθεσίας έγειρομένας κωμοπόλεις τοΰ Πηλίου, 
ήδυνάμην νά βεβαιωθώ δτι εύρισκόμην απέ
ναντι φύσεως μαργιόσης, ποικίλης καί αποτε
λούσης έξαιρετικήν καλλονήν (ίπέναντι τής φύ
σεως τής παλαιάς Ελλάδος . · " . 

Έ ν Βώλω εύρσν πόλιν άκατασκεύαστον έτι,* 
γέμουσαν έκ τελμάτων ένεκα τής έλλείψειος 
πάσης ρυμοτομίας, νοσώδη καί κατοικουμένην 

. ύπό πεντακισχιλίιον μόνον ψυχών, συμπεριλαμ
βανομένων καί τών ανδρών τής φρουράς.Μόλις 
πρό ενός έτους είχε περαιιοθή δ Σιδηρόδρομος 
δστις, έχων κεφαλήν τόνΒώλον, συνέδεσεν αυ
τόν μ ε θ ' δλων τών πρωτευουσών πόλειον τής 
Θεσσαλίας, οίον ή Λάρισσα ή έπί τώ Πηνε ιφ , 
ή Φάρσαλος, ή Καρδίσσα, τό Φανάριον. τά Τρίκ
καλα, ή Καλαμπάκα. Ό Σιδηρόδρομος τήί 
Θεσσαλίας τά μέγιστα εύηργέτησε τήν εύφορον 
ταύτην χ<ί)ραν,διύτικατέστησεν ευχερή συχνήν 
τήν συγκοινωνίαν, εκεί δπου πρότερυν δ ι ' α
ραμπάδων καί καμήλων διεξήγετο ή συγκοινω-
νία καί τό έμπόριον τής χώρας ταύτης. 

Πρόεδρος τοΰ Δικαστηρίου τών Πρωτοδι
κών ήν έν Ηόλφ δ Αντώνιος Πεταλάς, τέως 
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Αρεοπαγίτης, άποχωρήσας ήδη τής υπηρεσίας. 
Είσαγγελεύ δέ παρά Ι1ρα>τοδίκαις ό Δημή
τριος Μπούφης. Η έν τή πόλει τοΰ Πώλου δια
μονή μου διήρκεσεν, έπί τεσσάρας μήνας, μετά 
τήν παρέλευσιν τών οποίων; τυχών α
δείας απουσίας έπανήλθον εις Α θ ή ν α ς , δπου 
καί έτοποθετήΟην οριστικώς ιος δικαστής, ύ-
πουργοΰντος έπί .τής Δικαιοσύνης τοΰ Δ. Βουλ-
πιιότου, έπί Κυβερνήσεως Χαριλάου Τρικούπη. 

Κ Α Μ I Λ Λ Ο 
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ήτις ανέλαβε τήν αρχήν, διαδεχθεϊσα τήν Κυ-
βέρνησιν τοΰ θ . Π . Δηλιγιάννη, ήτις κατά 
Μάϊυν τοΰ έτους 1880 άπετόλμησε νά συγ-
κρουσθή τή Τουρκία. Ί Ι σύγκρουσις αύτη πε-
ριωρίσΟη άμα τή πρώτη συμπλοκή έπί τής ο
ροθετικής γραμμής, τή έγκαιρο), συνετή καί εύ
στοχοι) επιβολή τοΰ μεγάλου εκείνου πολιτευτοϋ, 
τοΰ άοιδίμου Χαριλάου Τρικούπη. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ 

Τ Χ Ε Τ Ε Η 

Κ Λ Ε Φ Τ Ι Κ Α Α Σ Μ Α Τ Α 
Ύ π ό τόν άνω τίτλον,δ έξοχος διαπυρος φιλέλ-

λην Καθηγητής τήςΈλλ. φιλολογίας Οίΐιϊιϊΐΐο 
Οβ88Ϊ έν τ φ Πανεπιστήμιο) τής Κατάνΐ|ς έδημο-
σίευσεν εσχάτως έν τή Κριτική Επιθεωρήσει τής 
Ιταλίας θαυμασίαν μελέτΐ)ν περί τών Προδρό-
μο>ν τών τε ποιητικών καί πολεμικών τής "Ελ
ληνικής Έπανασαίσεο)ς, ήτις αποτελούσα ένα 
τών λαμπρότερων καί τών υψηλότερων δ ιθυ
ράμβων αϊτινες άπεθέωσαν τόν καταπληκτικώ-
τατον τούτον αγώνα τών νεωτέρων χρόνων, δύ
ναται νά θεωρηθή άμα ώς έν τών αρμονικό
τερο»· Χαί ένΛουσιωδεστέροτν πεζών ποιημάτων 
τής ιταλικής γλώσσης" θεωροΰμεν δθεν ημάς αυ
τούς αληθώς ευτυχείς διότι πρώτοι παρέχομεν 
εις τό Έλληνικύν κοινόν τήν έκτακτο, άπόλαυ-
σιν ήτις αναβλύζει έκ τών μαγικών έξ αισθήμα
τος και πνεύματος σπινθηροβολούσα»· περιόδων 
τοΰ λαμπρού έργου τοΰ εμπνευσμένου φιλέλ-
ληνος. 

« Ί Ι παράδοσις διηγείται δτι κατά τό άπαί-
έτος κ α θ ' υ 'Λνηγένης ό Γονατάς έκήρυξε τόν 
πόλεμον κατά τών Α θ η ν α ί ω ν · ό γηραιός Φίλη
μα»· απεσύρθη συντετριμμένος έκ τής ατυχούς 
μητροπόλεως υπα>ς κατοίκηση εις Πειραιά. Έ ν -
νήκοντα εννέα έτη είχεν ϊδει διαρρεύσαντα και 
έν ώ έθρήνει διά τήν δυσμενή τύχην ^τήν άπη-
νώς καταδκυκουσαν τούς συμπολίτας του άπε-
πειράτο ν ' απόσπαση έκ τής κατατεθλιμμένης 
Μούσηςτύν τελευταίοι· φθόγγον της. 

Νύκτα τινά τρομερόν δνειρον καταπλήττει 

καί καταταταράσσει αυτόν. Βλέπει τάς εννέα 
Μούσας κατερχόμενος τών απαστράπτοντα»· βά-
θρο>ν έ φ ' ών έταξεν αύτάς καί μετά νεύμα σι-
γηλύν μυστηριιάδους χαιρετισμού πρύς αυτόν ά-
πευθυνθέν, άναπτυσσούσας τάς πτέρυγας και 
φευγούσας έκ τοΰ οίκου ; Διατί ; Θεία τις φωνή 
αντηχεί πενθίμο>ς : Φεύγομεν διότι αί 'Λθήναι 
κατέπεσαν. Ανατινάσσεται ό ποιητής περίτρο
μος έκ τοϋ ύπνου, εκμυστηρεύεται εναγωνίως τό 
δεινόν δνειρον είς τόν υπηρετούντα αυτόν νεα-
ρόν δούλον καί εμπνευσμένο ν έξ ασυνήθους εν
θουσιασμού ρίπτεται εις έργον, συμπληροΐ τό 
δράμα δπερ τότε συνετέθη, περιβάλλει εαυτόν 
διά τοϋ Ιματίου του καί είτα παραδίδεται εις ύ -
πνον. Ούδ ' έξηγέρθη πλέον έκ τοΰ ύπνου ε
κείνου ! ... 

Αί Μοϋσαι άπέπτησαν έκ τοΰ οίκου εκείνου 
τοΰ καθιερωθέντος υπέρ τής τέχνης,δπο>ς μή άνα-
μείναισι τήν όλεθρίαν ώραν κ α θ ' ήν ό βάρβα
ρος θ ά έξεπόρθει τό άστυ τό περικαλλές, άθά-
νατον λίκνον σοφίας. Καί κατέλιπον και αυτόν 
τόν γηραΐόν ποιΐ|τί|ν,δστις είδε τάς ωραίας ημέ
ρας τών Α θ η ν ώ ν ελευθέρων καί δεδοξασμένα)ν 
ύπό τής υπέρτατης αυτών ισχύος. 

Τλήμων Ελλάς ! Μετά τής φωνής τοΰ γη
ραιού Φιλήμονος έσβέννυτο έν τω δαιμόνια) 
"Αστει, ο τελευταίος σπινθήρ τοΰ δημιουργοϋ 
εκείνου πνεύματος, τοϋ ελευθέρου καί πανυπερ-
τάτου δπερ έσημείιοσε τήν φωτεινην ύδόν τοϋ 
πολιτισμού διά τών πολλαπλών μορφών τής αΐ-
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τούτο ΰνο ιφ δπερ έν Σαλαμΐνι ένέσπειρε τόν' 
τρόμον εί ; τούς βαρβάρους, καί υπήρξε σύμβο
λο»· πολιτισμού έν τοις Πεδίοις τής Ιμέρας δέν 
ήδύνατο νά προνοήση αύτοϋ μέχρι τής ημέρας 
καθ ' ήν νέος τ ιςθησεύς θά ένεφανίζετο ϊνα κα-
ταβάλη τόν Μινώταυρον τών έκτων Ανατολι
κών στεππών όρμηθέντα καί νέος Τυρταίος θά 
ήρχετο δπως ανάφλεξη τάς ψυχάς τών τέκνων 
της διά τοϋ πολεμικού εκείνου πυρός, δπερ άπε-
θέωσε τούς προγόνους τανν ! ... 

'Εν τή θαλάσσ// τή άπαστραπτούση μεταξύ 
τών απαστράπτουσα»· Κυκλάδων, ό Θεμιστοκλής 
διηύθυνε τόν λαόν του πτοηθέντα καί δ'.στά-
ζυυν είς τάς αληθείς τύχας του. Καί ή θάλασσα 
εκείνη έν τή ήρέμω καί διαφανεί γαλήνη άνέ-
πεμπε τό γλυκύ άσμα τού 'Αλ/.μάνου δστις έν τω 
λευκάζοντι άφρώ έ φ ' ού περιΐπτανται αί αλκυό
νες έβλεπε τό ά ν θ ο ς τοΰ κύματος, κκί άνέδιδε 
τό μελαγχολικόν λικνιστικύν άσμα τοΰ ναύτου 
δστις πλέων παρά τήν Δήλον, έπεκαλεΐτο μεταξύ 
τών σπινθηρισμών τών κυμάτων κ α τή ; ύπο-
τρεμούσης τών αστέρων λάμψεως τήν ώ-
ραίαν έρωμέν/;ν του. Καί ή θάλασσα ε
κείνη έντή βοή τών ανέμων, έν τ φ μη-
κυθμώ τών θυελλών, άνεκάλει τρομερόν, πενθι-
μώτατον τόνθρήνον τών Περσών, καταθριμμα-
τιζομένοιν ύπό τών κυμάτων έπί τών βράχων 
τής πετριόδους νήσου τοΰ Αΐαντος έν ω έν τφ 
γδούπω τών τρικυμιώντων υδάτων άντήχει κρα
ταιός καί σαρκαστικός ό νευρώδης τών νικητών 
γέλως ! ... 

Καί πρός τήν θάλασσαν ταύτην προσήλουν 
άπληστα τά βλέμματα τά νεαρά τέκνα τής 
νέας "Ελλάδος, άνερευνώντα τάς εκτάσεις της 
δπο^ς διακρίνομαι φίλον τι ιστίου ερωτώντα ενα
γωνίως τάς τρυφεράς αλκυόνας έάν έκόμισαν 
είς τάς μεμακρυσμένας άκτάς τήν ηχώ τών πι
κρών θρήνα>ν των καί έάν είς τήν άλγεινήν ταύ
την ηχώ απήντησε ποτε συμπαθής τις ψυχή.Μά
την ή νεαρά κόρη ανέμενε τήν έπάνοδον τής 
χελιδύνος δποις ζήτηση παρ' αυτής μίαν καί μό-
νην παραμυθητικήν λέξιν. Καί αυτή ή χελιδών 
μή έορταζομένη πλέον διά τοΰ γηθοσύνου ά
σματος τών παίδιον ούδεμίαν ελπίδα έφερεν εις; 

ταύτην προσβολήν ! Καί κατέλιπεν αύτη αύτη τάς απελπισμένος καρδίας. Εκείθεν τής θαλάσ* 
τό ένδοξον δνομά της συνειδυΐα δτι τό ύπέρτατον σης οί πάντες ϋπνωττον, οί πάντες έπελανθά-
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ωνίας τέχνης. "II άκτινοβόλος Πρόμαχος τής ' Α -
κροπόλεο>ς έκάμπτετο ύπό τό βάρος τών δουλι
κών άλύσεων. Ή βαρβαρότης συνέστελλε τάς 
πτέρυγας τής Νίκης τών Προπυλαίων καί έμί-
αινε τήν^ΙΙαρθενίαν,ήτις έκ τοΰ ύψους τού Π α ρ 
θενώνος έξήστραπτεν ώς ύπέρτατον έμβλημα α
ρετής καί δόξης. Έ ν τούτοις αί Μοΰσαι κατηύ-
θυνον τήν πτήσιν αυτών εις άλλην πόλιν δού-
λην και έκείνην ! Μάτην ή κολακεία καί ή πο
λυτέλεια άπεπειράθησαν νά πλανήσωσι τάς 
θείας άδελφάς καί νά έπαναγάγωσιν έπί τής 
μορφής το>ν τό Όλύμπ ιον μειδίαμα δ ι ' ού κα-
τΐ|ύγασεν αύτάς τό Φειδίειον Πνεύμα, τό μει
δίαμα τής τέχνης μόνον έν ελευθέρα γή έξα-
στράπτει γαλήνια. Καί ό Μουσηγέτης έσίγησεν 
δπα)ς νέα τή φωνή έκ τοΰ Ελ ικώνος καταπεμ-
πομένη δόνηση άπαξ έτι τάς χορδάς τής θρη-
νούσης λύρας το\> καί νέα κραυγή έξεγείρη έκ 
τοΰ ύπνου τα>ν, τούς Όλυμπ ίους νεναρκο>μένους 
έν ταΐς Παγεροΐς αυτών μελάθροις. 

Αιώνες διεδέχθησαν τούς αιώνας, βάρβαροι 
τούς βαρβάρους καί αϊ περιπλανιόμεναι Μοΰσαι 
αάτην άνεζήτησαν τόν θι^όνον δστις θά ήδύνατο 
νά καταστήση αύτάς επιλήσμονος τοΰ ωραίου 
ούρανοΰ τών "Αθηνών, τής πανάγνου λευκότη-
τος τοΰ γλυκύτατου κυανοΰ τοϋ Αιγαίου. Ή 
Ελλάς δέν άπήντα πλέον εις τήν ήχώ τής αρ
χαίας δόξης, ήχώ άσθενεστάτην, καί ήν αμεί
λικτος οί βάρβαροι έπεχείρουν νά καταπνίξω-
σιν. Ουχί πλέον ή κραυγή τής Γλαυκώπιδος έκά-
λει τούς πολίτας είς τό μέγα έργον ; ουχί πλέον 
έν τώ Κολωνώ τό τρυφερώτατον άσμα τών άη-
δόνων προσκαλουσών τήν γηθόσυνον φύσιν εις 
έρωτας!... Έ ν τή Έλευοΐνι έσίγα ή ιερά φωνή, 
ουδέ διήρχοντο πλέον αί πάνδημοι θεωρίαι. 
Παρά τόν Παρθενώνα άπεξηραμένος έκειτο δ 
ίερός κλάδος, ό Κηφισσός απώλεσε τήν διαύγειαν 
τών ναμάτων του, καί μεταξύ τών καλαμώνων 
τοΰ Εύρούτα δέν άντήχει πλέον δ νόμος τοΰ Τερ
πάνδρου και τό έμβατήριον τοΰ Τυρταίου. Παν
ταχού στυγνότης καί άθλιότης I Πανταχού ή 
έξασθένησις τής δουλείας 1 Τλήμων Ελλάς ! Ό 
βάρβαρος τήν έστέρησε καί αύτοϋ τού ονόματος! 
Ούδ ' έν ήδυνήθη ν ' άντίσχη είς τήν έσχάτην 
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ί'οντο τής κατατεθλιμμένης χώρας. Μόνον τό πέ
λαγος έξηκολούθει έν τώ άκαταπαύστω και ρυθ
μικά» αύτοΰ φλοίσβω νά διηγήται μετά φωνής 
μυστηριώδους θαυμάσιας ιστορίας ηρωισμών 
ανήκουστων, πολυτάραχων παθών, έν ώ έκ τών 
ένδον τής ηπείρου άπό τών βράχων τής Α ρ κ α 
δίας και τής Θεσσαλίας ό βραχνός κρωγμός τοΰ 
κόρακος διέκοπτεν άπό καιρού εις καιρόν τήν 
νεκρικήν έκείνην σιγήν προκηρύττων ακουσίους 
τόν θάνατον. Καί δ ναύτης ήκουσε τήν μυστι-
κήν φωνήν τής θαλάσσης 'καί άνέμελπεν αυτήν 
ενώπιον τής ερωμένης του. Καί 6 ποιμην ήκουσε 
τόν βραχνύν κρωγμόν τοΰ κόρακος καί ήρμή· 
νευσεν αυτόν εϊν τά τέκνα του, ώς σμερδαλέον 
ύμνον πάλης καί νίκης. Βραχεία ήν ή άπάντη-
σις τής ερωμένης ήτις κλαίουσα παρά τήν πηγϊμ· 
τοΰ Πειραιώς'άνεμίμνησκεν εις τόν άπερχόμενον 
ναύτην της τόν έρωτα καί τήν πατρΓδα ! ... 

Έ ν τώ μέσω τών κινδυνωδών σκοπέλων τοΰ 
Αρχιπελάγους δ Έλλην ναύτης έγένετο πειρα
τής καί έψαλλε μετά τής θαλάσσης τά βαυκα-
λιστικά άσματα τοΰ έρωτος και τοΰ κάλλους τής 
φίλης του. Καί αί απρόσιτοι άκραι τού Ό λ ύ μ -
που καί τοΰ Πίνδου ύπεδέχθησαν φιλοστόργως 
τοΰ Ποιμένο; τά τέκνα πάλληκάρια ένδοξα τρο
μερούς κλέφταις. Καί κατά τάς ζοφεράς νύκτας 
μυστηριώδεις πυραί άντατεκρίνοντο ανά τόν 
Έλληνικύν ούρανύν άπό τών κορυφών τοΰ Πίν
δου μέχρι τών βράχων τής Χίου. άποτελοΰσαι 
φρικτήν άπειλήν δ ιάτα στίφη τών γιαννιτσάρων 
οΐτινες έν καταπλήξει έβλεπον αύτάς καί ένθερ-
μον δέησιν πρός τόν θεόντής νίκης πρός δν πάς 
πόθος τών γενναιότατων έκείνιον καρδιών άπηυ-
θΰνετο. Καί ύπό τών πειρατών εκείνων τοΰ 
Αιγαίου, καί υπό τών κλεφτών τής IIίνδου καί 
τοΰ Ταϋγέτου άνεκλήθη είς τήν Ελλάδα ή τό
σον μακραιώνως καί εναγωνίως προσδοκώμενη 
ελευθερία ώς έκτων πειρατών τής Ι θ ά κ η ς καί 
τής Αΐγίνης, καθά δ μέγας Θουκυδίδης άνέκρα-
ξε, προήλθε τό ένδοξον γένος τών θεών Η ρ α 
κλείδων τών ανίκητων μαραθονομάχων. 

Κατερχόμενοι έκ τοΰ χιονώδους Όλύμπρυ έ-
ψαλλον οί κλέφται τό έπινίκιον νέου Όρφέως 
τό πολεμικό ν άσμα τοΰ Ρ»?γα, έν ώ έφορμώντες 
αιφνιδίως άπό τών ακτών τής "Υδρας οί ατρό
μητοι ναϋται άνέτεινον τόν Σαλαμίνιον Παιάνα 
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ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ Τομπάζη καί τού Μια· 
. λη. Τά τέκνα τής Ελλάδος δέν ύπνιοττον 

πλέον. Οί κλάδοι τής μύρτου ήτις περιέβαλλε 
τά άντρα τά άλλοτε αφιερωμένα είς τάς θεότηταί 
τών αγρών έψιθύριζον είς αυτά τό άσμα τοΰ 
"Αρμοδίου καί τοΰ Άριστογείτολ-ος έν ω τά 
φυλλυψατά των έκρυπτον εκείνα τήν μάχαιραν 
καί τήν καραβίναν των ζητώντα κρυσφύγετον 
[ΐεταξύ τών αρχαίων ερειπίων έφ ' ών καθήμε
νος δ Κανάρης, έμελέτα τήν άνέγερσιν τής πα
τρίδος καί δ Υψηλάντης προοιριζεν είς ενδοξό
τατο ν θάνατον τήν ιερά ν λεγεώνα τών νέων ή -
ριόων... 

Άλλοτε τών θυμάτων τό αίμα έμέθυσκε τάς 
δργίλας Εύμενίδας καί ή κραυγή αυτών αντη
χεί άπό κοιλάδος εις κοιλάδα. «Ζωήν άντί ζωής. 
αίμα άντί αίματος», σμερδαλεως έβύων ! Καί 
τό Αϊσχύλειον άσμα έβρόντα σύν ε.ύτώ !... Οί 
κλέφται άνελαβον τήν τρομεράν ταύτην κραυ-
γήν. Απέσπασαν άπό τών κορυφών τής Πίνδου 
τήν πάλλευκον τής ελευθερίας σημαίαν ένεβά-
πτισαν αυτή" έν τώ χρώματι τοΰ ουρανού των, 
τής θαλάσσης των ! Έξώρμησαν έκ τών α
γρίων άντρων έν αίς τό άσμα τοΰ έρωτος έξε-
λέπτυνε τάς υπερήφανους έκείνας ψυχάς τάς χα-
λυβσωθείσας έν τή πάλη, έν αίς καί αύται αί 
γυναίκες συνώδευον τάς προσφιλείς των, απτόη
τοι ύπό τά βαρύτατα τής τύχης πλήγματα άψη-
φοΰσαι πάντα μόχθον, πάσαν έναντιότητα πάντα 
κίνδυνον. Στοργήν, άγάπην καί πατρίδα ήθε-
λον καί έκεΐναι καί έν τοις άντροις έκείνοις, αί 
γυναίκες κατέστησαν ηρωίδες άκούουσαι τά 
κατορθώματα τών συντρόφων των, άναφλεγό-
μεναι επί τή άναμνήσει τής περίφημου Χάι
δως. 

Καί οί κλέφται έροβόλ.ηααν έκ τών άκριο-
ρειών των πρός τά καταδυναστευόμενα πεδία 
θαρραλέοι, αδάμαστοι, αποφασισμένοι νά μή 
άφήσωσι τάς κεφάλας τιον είς χείρας τών Μου
σουλμάνων, ίνα έκτεθώσιν είτα πρύς θρίαμ-
βον τών τυράννων καί πρύς καταπτύησιν τών 
αδελφών των ! Μυριάκις προετίμων ν ' άποκύ-
ψωσιν αυτά οί σύντροφοι των, καί νά τάς φέ-
ρωσι μ ε θ ' εαυτών, ώς παραγγέλλει υ Γυφτάκης, 
ώς τρα)»οι;<3άει δ Λιάκος ! Ώρκίσθησαν ! 

Κατήλθον τρομεροί ώς λέοντες, βρυχώμενοι 
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τόν ύμνον δν έψαλεν δ Ρήγας : « Ε μ π ρ ό ς παί
δες τών Ελλήνων» . "Απασα ή Ελληνική νεό-
τΐ|ς άνέτεινε τό μέγα έκεϊνο άσμα καί σύμπασα 
έξηγέρθη : 

πότε πζλληκάρια Οά ζοΟμϊ στα στενά 
Μονάχο; σαν λεοντάριζ ς' τούς βράχους ς' τά βουνά !,.> 

Καί άνεπήδησαν ακάθεκτοι οί Σουλιώται καί 
οί Μανιάται «λιοντάρια παινεμένα» καί οί αε
τοί τού Όλύμπου καί τών Αγράφων , καί τά 
δελφίνια τοΰ Αρχιπελάγους καί οί δράκοντες 
τών νήσων πρός ους τά άσμα έκεϊνο άπευθύ-
νετο ! Καίτοι δέ αισθάνεται έν αύτω τήν ήχώ 
τής αρχαίας μολπής τοΰ Καλλίνου ; 

«Και έως πότε αδρανείς ; Πότε θά κρκται-
ωθή ή ψυχή σας ; 
«Ουδέ τούς περί υμάς αίδεΐσθε ώ νέοι. 

Τόσον άπαθώς αμέριμνοι ; "Η φρονείτε δτι 
κρατεί 

«Ειρήνη ; Νΰν ανά τόν κόσμον σύμπαντα 
πολει οϋοιν !....» 

Καί ή Ελληνική νεότης άνίσταται. Φεύγει έκ 
τοΰ οίκου της καί καθίσταται κλέφτης. Καί λέ
γει: «Μάνα σοΰ λέω δέν 'μπορώ τούς τούρκους 
νά δουλεύω». 

Καί ύ κλέφτη; δέν φοβείσαι τόν θάνατον καί 
δταν ζών πίπτη είς χείρας τοΰ εχθρού, δ λογι
σμός μου τρέχει είς τά βουνά του, είς τήν πατρί
δα του καί είς τάς άνανδρους εισηγήσεις καί 
μωροτάτας προσκλήσεις δπως καταστή τοΰρκος 
άπαντα υπερήφανος καί όργίλος διά μεγολοπρε-
μεγαλοπρεπών ύβρεων καί θαρραλέος καί α
τρόμητος αντιμετωπίζει τάς φρικωδεστέρας τών 
βασάνων. Αιότι τό μέλλον τής Ελλάδος είναι 
είς αυτόν έμπεπιστευμένον'.Καί δέν αγνοεί τοΰτο 
Οί κλέφται, θ ' άπέθνησκον άλλ' ή ιδέα θά έ-
πέζη αυτών καί θά έθριάμβευεν. 

Έάν άπέθνησκεν είς κλέφτης άλλος θά κατε-
λάμβανεν αμέσως τήν θέσιν του. Καί ούτως ή 
Ελλάς ουδέποτε θά άπέθνησκεν έν πνεύματι. 
Τί ήτον έπειτα δ θάνατος διά τόν κλέφτην ; Ου
δέποτε αποθνήσκει ούτος διότι άναζή έν τή 
μλ'ήμη τών συμπατριωτών του, άναζή έν τώ ά-
σματι τών πτηνών, ατιναθά κομίζωσι πρύς αυ
τόν έν τώ τάφω τον χαιρετισμόν τών συντρόφων 
τό άγγελμα τής νίκης. Άρκεϊ μόνον νά μή πέση 
ή κεφαλή του εις χείρας τών τούρκων, αρκεί νά 
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έτοιμασθή δ ι ' αυτόν ύπό τών συντρόφων του έν 
προσκεφάλαιον έκ κλάδων, άρκεϊ νά θάψωσιν 
αυτόν δρθιον ίνα δύναται νά μάχηται, άρκεϊ ν ' 
άφήσωσιν είς τήν δεξιάν πλευράν του μίαν θ υ 
ρίδα ϊνα είσέρχωνται δ'.' αυτής τά πτηνά είς τόν 
τάφον του καί τώ άναγγέλωσι τήν έπάνοδον 
τοΰ έαρος άρκοΰσι ταΰτα δπως δ κλέφτης άπο-
θάνη ευχαριστημένος, άφίνων τήν διαθήκην 
του εις τό προσφιλές πτηνόν του είς τόν άχώρι-
στον σύντρφόν του τόν ΐππον του ; ... 

Διηγείται ή ιστορία δτι ή πάλη αύτη μεταξύ 
μιας δρακός ηρώων καί στρατού ολοκλήρου δη 
μίων υπήρξε μακρά καί απεγνωσμένη. Ά λ λ ' ή 
Νίκη συνέστειλε τάς πτέρυγας ένθαρρυνΟεΐσα 
καί αύθις έκ τής Ακροπόλεως καί η Πρόμαχος 
Α θ η ν ά , κατεθάμβωσε τους εχθρούς διά τής λάμ-
ψεως τής παγίδος. Έμειδ ίασαν πάλιν αί καρυά
τιδες τοΰ'Ερεχθείου, βλέπουσαι τούς βαρβάρους 
κατακρημνιζομένους έν αισχρά φυγή διά τών 
κλιτύων τοΰ ίεροΰ λόφου, ύπό δεινού τρόμου 
κατειλημμένος άλλοφρονούσας ύπό τό κράτοςτής 
δεισιδαιμονίας I 

Άλλ ' όποιοι θυσίαι, όπόσα θύματα, δπόσοι 
άγνωστοι ήρωες ! "Αγνωστοι άλλ' ουχί λησμο-
νοϋντες. Έ ά ν τό άσμα τής τέχνης, εάν ή φωνή 
τής ιστορίας εκθειάζει τ' ανδραγαθήματα τοΰ 
Υψηλάντη καί τοΰ Βότσαρη, τοϋ Κανάρη καί 
τοΰ Μιαούλη, τοΰ Μαυρομιχάλη καί τοΰ Κολο
κοτρώνη, είς τάς σκιεράς κοι?.άδας, είς τάς μυ
στηριώδεις χαράδρας τής Θεσσαλίας καί τής 
Ρούμελης,τής Αρκαδίας καί τής Άργολίδος,άνά 
τούς βράχους τών Ψαρρών καί τής "Υδρας, άγο-
μέλπει ή άγνή καί ελευθέρα αύρα τούς άθλους 
τών άγνωστων ηρώων οΐτινες έπιζώσιν έν τή 
μνήμη τοΰ λαοΰ.Άπόλλχ,νται τά ονόματα; Άλλα 
τά κατορθώματα δέν λησμονούνται. Καί έάντά 
ηρωικά ταΰ;α έργα ή ψυχή τοΰ Έλληνος αισθά
νεται άνθοβολοΰσαν δλην τήν κραταιάν αυτής 
ζωήν. Ά / ά πάσαν έλληνικήν γωνίαν όρώνται 
σκιαί παράδοξοι περιπλανώμενοι καί αφηγού
μενοι καράδοξα μεγαλουργήματα. Καί ό λαός 
αναγνωρίζει τάς σκιάς ταύτας, καί τάς αναζητεί 
καί διακρίνει ορθουμένας μεγαλοπρεπείς μεταξύ 
αυτών τόν Άνδροΰτσον, τόν Βλαχάβαν, τόν 
Μποκουβάλαν. Όνόματα, άτινα ένέσπειραν τόν 
τρόμον εις τούς Τούρκους, καί έξήγειρεν παλ* 
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Μ·ούς ενθουσιασμοί είς το σπαθί τών Ελλήνων 
διότι άπετέλουν λάβαρα έπί]τών ορέων, σημαίας 
ανά τά πεδία, στερροτάτους πύργους κατά τής 
λασπώδους μανίας τών ΙΙασσάδων... 

Καί ή θάλασσα μάς άποστέλλεί καί αυτί] τήν 
φωνήν της ! "Εχει καί ή θάλασσα τάς αναμνή
σεις της ! Καί έάν έν τω ερήμω Άρχιπελάγει έ-
τελοΰντο ηρωισμοί εξαίσιοι έκεΐ, μακράν τών 
οφθαλμών τών ανθρώπων, τά κύματα συλλαμ-
βάνουσι τάς μανιώδεις κραυγάς τούς θρηνώδεις 
γόους καί εν τώ ρυθμικώ αυτών φλοίσβω κολά-
ζουσιν αυτούς εις τάς αγωνιούσας ψυχάς, αΐτινες 
κεκρυμμέναι μεταξύ τών βραχούν άναμένουσι 
τό έξεγερτικόν εκείνο άσμα,ούτινος τήν μεγαλο
πρεπή σημασίαν δέν άγνοοϋσιν ! ... 

"Ω ! δέν φοβούνται τό πλήθος οί κλέφται ! 
Έ ξ εναντίας ή πληθύς τών έχθρων καθίστα 
αυτούς τολμηρότερους,βιαιοτέρους. Ό Α ν δ ρ ο ύ 
τσος δεσμοίτης στρίβει τό μουστάκι, έν ώ έκ τής 
Ευβοίας καί έκ τών Α θ η ν ώ ν φέρουσι βόμβας 
ϊνα καταρρίψιοσι τό μέγα μοναστήριον έ ν ω 
διατελεί καθειργμενος. Κ α ί έν Κρήτη δ υιός 
τής περιφόβου χήρας παρακινεί τήν μητέρα 
του ν ' άριθμή έκ τοϋ παραθύρου τούς εχθρούς 
έν ω αυτός παρατείνει τό γεϋμά του. 

Αί κορυφαί τώς ορέων εΐναι τό ενδιαίτημα 
τοΰ κλεφτού, καί αυτόν καί μόνον τά βουνά ά-
γαπώσιν, έν ω βδελύσσονται τόν πόδα τοϋ τούρ
κου. "Ω ' Πόσον μεγαλοπρεπής είναι ή έπίπλη-
ξις ήν δ μέγας "Ολυμπος ούτινος αί κορυφαί 
διατηροϋσιν άεννάως ανέπαφους τάς χιόνας τής 
ελευθερίας, τάς δποίας ύπό τόν άπειρον ούρα
νόν έν μέσω τών ονείρων τής αρχαίας Ελλάδος 
μόνον οί κλέφται δύνανται νά πατώσιν. Πόσον 
έξαισία είναι ή έπίπληξις ήν τό άθάνατον ό'ρος 
απευθύνει εις τόν Κίσσαβον λακπατηθέντα ύπό 
τοΰ μουσουλμανικοί πέλματος καί ήτις τόσον 
θαυμασίιος διατυποΰται έν τώ περιφήμω άσματι 

« Ό "Ολυμπος κι' δ Κίσσαβος, τά δυο βουνά 
μαλώνουν» ! .. 

'Αλλά δέν ήσαν σκληροκάρδιοι ανήμεροι οί 
Κλέφται. Είς τάς ακατέργαστους τραχείας έκείνας 
καρδίας έπένθουν τά λεπτότερα τών αισθημά
των. Ήκούσαμεν τάς τελευταίας λέξεις τών θ ν η -
σκόντων κλεφτών. Ή Πατρίς καί παρά τήν πα 
τρίδα ή ερωμένη, ή σύζυγος, τά τέκνα ; Καί 

αυτός δ έρως παρέχει τήν φλόγα του, ίνα πυρ
πόληση έπί πλέον τάς διαπύρους έκείνας καρ
δίας. Ή ένθερμος στοργή, ή βαθεΐα αγάπη δύ
νανται ν ' άνθήσωσιν είς γήν μή ελευθέραν ; Δύ
ναται δ Έλλην ν ' άνεχθή τήν ύπό τοΰ Τούρκου 
βεβήλωσιν τών ίερωτέρων α ισθημάτων; Αί 
γυναίκες, αί θυγατέρες τών κλεφών, θέλουσι νά 
ώσιν έλεύθεραι διά πάσης θυσίας έλεύθεραι. Τό 
μόνον αληθές εχέγγυον τοΰ έρωτος είνε διά τούς 
α μ α ρ τ ω λ ο ύ ς ή ελευθερία τής πατρίδος ! 

Έ ν τώ ούρανώ έγράφοντο αί τύχαι τών τε 
καταδυναστευόντων καί τών καταδυναστευομέ-
νων. Έ κ τοΰ ούρανοΰ οί Έλληνες προσεδόκουν 
συνδρομήν καί βοήθειαν, οταν ό εγωισμός καί ή 
άνανδρία τών ανθρώπων, προέδιδον τόν ίερο')-
τατον αγώνα. Είς μόνον τόν Θεόν ήλπιζον οΐ 
ακατάβλητοι έπαναστάται καί τά θεσπίσματα 
τά ψηφισθέντα έν Ύ δ ρ α διακηρύττουσιν- α Ό 
πολίτης δ μαχόμενος υπέρ πίστεως καί πατρίδος 
έξει άμοιβήν έπί γής καί στέφανον έν Ούρανώ, 
οί δέ προδόται καί λιποτάκται θά είνε κατη-
ραμένοι ύπό τής πατρίδος, καί άφωρισμένοι 
ύπό τής Εκκλησίας.» Ώ ς πάντοτε, πανταχού, 
οϋτο} καί έν τφ ενδοξότατο) έκείνω άγώνι αί 
προδοσίαι, αί άπάται δέν έλειψαν, άλλα μεθ ' 
δλας τάς τρομεράς έναντιότητας δ "Ελλην δέν 
κάμπτεται. Ελπίζε ι εις τό μέλλον, είς τήν αγνό
τητα τοΰ σκοποΰ δι ' δν μάχεται, είς τόν Θεόν 
τής νίκης δστις τόν εμπνέει καί τόν ενθουσιά
ζει. Τά πάντα διά-τήν πατρίδα ! Ι δ ο ύ τό μο-
ναόικόν σύνθημα τοΰ κλεφτού. "Οταν άποθνή-
σκη μαχόμενος παραγγέλλει έκ τοΰ τάφου του εις 
τήν άγαπητήν του νά τόν συγχώρηση έάν έθυσί-
ασε τήν ζωήν του ουχί δι ' αυτήν, αλλά διά τήν 
π α γ ί δ α . Άλλ ' ας αναπαύεται ήσυχος έν τω 
τάφω του ! Ή Ιρωμένη του θά τρέφη τήν ι
δίαν πρός αυτόν άγάπην. Ό χ ι ! Ή αγάπη 
αυτής θά είνε έτι διαπυροτέρα. Διότι απέθανε 
διά τήν πατρίδα ! 

Ή λ θ ε ν ή νίκη ! . . . Ί Ιλθεν αργά, καί ουχί. 
πλήρης Ι.-.'Ήλθε μετ' αναρίθμητους συμφοράς 
καί θυσίας, μετά μυσαράς προδοσίας ! Άλλα ί| 
φωνή τών άρματωλών καί τών κλεφτών έδέ-
σποσεν ήγεμονικώς, καί τήν φο^νήν ταύτην άνέ-
λαβον ενθουσιωδώς οί πρώτοι βάρδοι τής ά-
ναγεννηθείσης-Έλλάδος, καί ιδίως οί άριστο-
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κρατικοί Ψαναριώται, οΐτινες ύπό τήν ύψηλήν 
έμπνευσιν αυτής συνέπλεξαν τά λεπτότερα νή 
ματα τών ασμάτων των, διαιοίνίσαντες τόν ρυ-
θμόν αυτής έν τή άβραί καί μεμετρημένη αρ
μονία τών καλλιτεχνικών στροφών των. Ή ποί-
ησις τοΰ λαού διηθίζεται εις τά δημιουργήματα 
τής τέχνης καί άρχει έφ ' δλου τοΰ πνεύματος 
αυτών. Έ κ τοΰ ύμνου τοΰ Ρήγα αντλεί τήν έμ
πνευσιν δ Σολωμός διά τό Έ θ ν ι κ ό ν άσμα τής 
αναστάσεως Ελλάδος, καί τούς διαπύρους 
φθόγγους τοΰ έρωτος ύπενδύει δ Χριστόπουλος 
διά τής αρμονίας τοΰ Ανακρέοντος και δ Βιλ-
λαράς συγκερνα μετά τής δυνάμεως τοΰ Α λ 
καίου, καί δ Αλέξανδρος Σοΰτσος μετά τής 
δριμείας εϊρωνίας τοΰ Αρχιλόχου. Ή μελαγ
χολική οδύνη τής άνιαράς ζωης αντανακλάιαι 
είς τά πλάσματα τής φαντασίας καί τής καρδίας 
τοΰ Ραγκαβή, έν ω δλη ή πικρία τής άπογοη-
τεύσεως πλημμυρεϊ τήν ψυχήν τοΰ Ζαλα ώστα. 
δπως εις τάς τελευταίας στιγμάς τοΰ Μεσολογ
γίου ά φ ' ενός μεν έβλεπε μετ' άποτροπιάσεο>ς 
τούς προδότας τής πατρίδος, άφ ' ετέρου δέ ή -
ρίθμει τούς μάρτυρας αυτών, καί διά τής ϊσχυ-

ράς ποιήσεώς του κατεστηλίτευεν εκείνους καί 
άπεθέωνε τούτους : Άστραπαί ηρωισμού, κραυ-
γαί απελπισίας, δεήσεις. Ειρήνης ώρυγαί νίκης, 
προπηλακιστικά σκά>μματα νικητών άνάνδρομν, 
χρησμοδοτικά έπη ήρούων γαλήνιων έν τή υ 
πέρτατη στιγμή τής λυσσωδεστέρας πάλης.. . 
πάντα ταΰτα απεικονίζονται θαυμασίως έν τ ώ 
μεγαλοπρεπέστατο) Ποιήματι τοΰ κραταιού 
Ζαλοκώστα. Έ ν αύτώ περικλείεται ά'πασα ή η 
θική ιστορία τοΰ νέου Ελληνικού γένους! . . . 
Ή λ θ ε ν ή νίκη ! . . . Ά λ λ ' ο ΐ μ ο ι ! ή ημετέρα α
καδημία ήμβλυνε τήν ψυχήν ημών έπί τοσοΰτον 
ώστε νά λησμονήσωμεν, δτι καί εκείθεν τής θα
λάσσης, έν τή γή τής αδελφής ημών, άναζή έν 
τοις έκλάμπροις αυτής χρώμασιν, ή νέα τέχνη 
ουχί άμοιρος τής φλογός τής αρχαίας ποιήσεο>ς. 
"Εχει καί ή νεωτέρα Ελλάς τόν "Ολυμπον αυτής 
καί έπί τοΰ Ελικώνος μειδιώσιν εισέτι αί Μοΰ
σαι ύπό τήν μαγείαν τοϋ αγνότατου ούρανοΰ, 
ύπό τήν γλυκεΐαν μουσικήν τής λαμπρό ιάτης 
θαλάσσης, ήτις μακρόθεν απαστράπτει, μεταςϋ 
τών άπαστραπτουσών Κυκλάδων. 

ΤΙΜΕ30Ν 

Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

Ε Η Δ I Η Η Σ Χ 

Ά π ό της παιδικής μου ηλικίας έγνο'ιρισα τί 
σημα-ίνει έκδίκησις. Είς τήν ηλικίαν καθ' ήν 
άλλοι παίζουν άμεριμνομερίμνως εϊς τό κατω-
φλιον της κατοικίας των, περιεπλανηθην έ'ρτι-
μος είς τήν μοναςίαν, κκί έκλαυσα άπό λύσ-
σαν. Α τ υ χ ώ ς τά χρόνια της κακοδαιμονίας δι
πλά λογαριάζονται, κκί ή ψυχή ένωρίτκτκ 
άουπνίζετα.ι είς εκείνους οΐ όποιοι υποφέρουν 
κκί βλέπουν άλλους νάύποφέρουν... 

Ό πατήρ μου, κολλήγας του κόμητο; του 
Νκιό ; είς τήν Γασκώνην, έχαίρετο κάποιαν εύ-
τυχίκν ό'ταν μίαν φοράν επιδημία έπεσεν εί; τά 
κτήνη. Τό ίδιον έτο; έπεσεν ασθένεια εί; τό 
συμιγδάλι κκί τά άραβόσιτα έσάπισαν άπό τήν 
κνήλιαγον βροχήν. Αυτά δ»ν Οά ήσαν τίποτε 
υ.' ίνα καλόν αύθεντην. Θά τά έδιορθώνκμεν 

'το άρχόμενον έτος. Ά λ λ ' ό Ναρόξ ύπήρςε» α
μείλικτος. "Ο,τι έθερίσαμεν, οσο) ολίγον κκί αν 
ύπηρςε, μας τό έπώλησε μαζη μέ τά πτωχ ικ 
μας έπ ιπλα. . . 

Δέν ημπορούσε κανείς νά έξηγήση τήν τόσην 
κακίαν. 

Η μήτηρ μου ήτο ωραία. Ποτέ δέν είπε τ ί 
ποτε «ρισμένον, μέ τήν έπιμονήν της χωρικής 
ή οποία σιωπά έξ αίδημοσύνης καί έγκαρτερη-
σεως. Είδα τόν πατέρα μου νά κλαίη. Δέν εν
νόησα ούτε τόν ένα ούτε τήν άλλην. Ά λ λ ' άπο 
τότε ή παιδική μου καρδιά έ'ζη μόνον διά τήν 
έκδίκησιν, συναίσθημα διά τό όποιον αναμφίβο
λο); ή'μΛ,ν προορισμένο; κα.ί προδιατεθειμένο;. 

Ή οικογένεια μα ; ή οποία άλλοτε τόσον 
έςετιαατο εί; τά περίχωρα έγνωρισε τότε τήν 
στέρησιν κα.ί τήν περιφρόνησιν. Ό κολληγα; 
έγινε εργάτη; , καί ή μήτηρ μο'ΐ μέ τούς μεγα-
λειτέρου; αδελφού; μου έτρεχεν άπό τό πρωί 
ίως τό [ίράδυ νά μαζεύη είς τά γύρω δάση κού-
τσουοα διά νά τό μεταπωλγί εί; τους εύπορους 
γείτονας. 

Δεν επεοιμενα να γινω είκοσι ετων οία να 
μεταναστεύσω. "Εφυγα άπό τήν Γαλλίαν καί 
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έπηγα είς τήν Άργεντινήν Αημοκρατίαν.Μαζη 
μου συνκπεκόμισα το παιδικόν μίσος είς μίαν 
©υσικήν δύναμιν. Κκί δύναμαι νά ειπώ δτι τό 
μίσος αυτό μοΰ έδωκεν δλην την δραστηριότητα 
κκί τό θάρρος νά επιδοθώ είς τάς μάλλον ριψο
κίνδυνους επιχειρήσεις, ύπό τάς όποίκς, τύχη 
άγαΟ·?ί, απέκτησα την κολοσσιαίαν μου περιου-
σίαν. Νεώτατος ακόμη μόλις τριακονταπενταε-
της Οά ημπορούσα νά απολαύσω χίλια καλά. 
Άλλα κάθε καλόν ά π ' αυτά έκρυπτε καί μίαν 
πικρίαν. Μία οπτασία ενός άτυχους κολλήγα 
διωκουμένου άπό την οίκίαν του έν καιρώ χει-
μώνος άπό έ'νκ άμείλικτον γαιοκτήμονα. 'Εφ 'δ-
σον ό κόμης της Ναρόξ έζη ατιμώρητος, έγώ 
δέν Οά έχαιρόμηντά πλ.ούτη μου, καί τά ώρκΐα 
μάτια τών Αργεντινών παρθένων δέν Οά έγέν-
νων είς την καρδίαν μου συμπάθειαν την οποίαν 
αμέσως τό μίσος Οά έπάγωνε. 

Ύπήκουσα είς την Είμκρμένην καί έπανηλ-
Οον είς την Γαλλίαν. 

Ά π ό μακρού ήδη χρόνου ή οικογένεια μου 
κατωκει μέσα είς τό χωρίον της Ναρόξ, καί 
είχε την έξέχουσαν θέσιν χάρις είς την γενναιό
τητα μου. Έφρόντισα νά μη ειδοποιήσω κα
νένα περί της επανόδου μου, διά ν ' αποφύγω 
τάς ένοχλητικάς εκδηλώσεις, αί όποΐαι Οά έγί-
νοντο πρός ύποδοχήν του παλινοστοϋντος συγ
χωριανού. 

Λιά νά φθάσωμεν είς την Ναρόξ άπό τόν σι-
όηροορομον παιρνωιιεν μιαν αμαςαν με παρα
πετάσματα την οποίαν ένεΟυμούμην άπό τά 
παιδικά μου έτη, δταν άκόιιη τήν ένόμιζα ώς 
τό άκρον άωτον της πολυτελείας. Εις γέρων ά · 
μαξηλάτης τήν ώδήγει ό ίδιος πάντοτε, διότι 
δεκαπέντε έτη , πολύ ολίγα πράγματα είχο'ν 
μεταβάλει είς τήν χώραν αυτήν της σώφρονος 
καί μαγευμένης ζωη:. 

Μία χαριτωμένη νεανις έμελλε ν ' άνέλΟη 
μαζύ μου είς τήν ιδίαν άμαξαν. Είχε τό κάλ
λος τών Κελτίδων καί τών Ίβηρίδων,οπερ ύπο-
μιμνησκει τοσω τήν Φλαμανδίαν δσω καί τήν 
Ίσπανίαν. 

θαυμάσια γαλανά μάτια, και μαΰρα μαλ
λιά, στρογγυλός ώμος, καί κορμοστασιά ευλύ
γιστος προσελάμβανεν ακόμη περισσοτέραν χ ά 
ριν άπό τό χαρίεν βάδισμα το όποιον νομίζεις 
ότι είνε τό άσμα της κινήσεως εί; μίαν φυλήν 
αίσΟηματικήν καί πλήρη ζωη:. 

ΣυνεκινήΟην ευθύς άμέσο)ς άπό τό βλέυ.αα 
τό οποίον άντηλλάξαμεν τόσω συγκεκινημένος, 
ώστε μέσα είς τήν ταραχήν μου έκάΟησα π λ η 
σίον τοΰ άμαξηλάτου, ένώ εκείνη έκάθησεν εν
τός της αμάξης. "Αλλως τε έκαι/.νε πολλήν 

ζέστην. Τά παραπετάσματα ήσαν σηκωμένα. 
Στρέφων τήν κεφαλήν Οά ήδυνάμην νά παρα
τηρώ τήν λεπτήν είς άριστοκρατικήν κατατο-
μήν της συνταξειδιώτιδός μου. 

Ά π ό μιας άρχης, άφ' ότου έλαβα τά ήνίκ 
είς τάς χείρας, ό άμαξηλάτης ήρχισε νά φλυ-
αρ·?) έπί διαφόρων ζητημάτων. Είχε πιει , αλλά 
καί ό ή'λιος τόν έμέΟυσκε περισσότερον. Τά μι
κρά ματάκια του είς τήν σκληρότητα τών ό
ποιων έλαμπεν ώς φλόί; κάπου-κάπου ή οργή 
μέ παρετήρει ενίοτε λοξώς αλλά κκί μέ μίαν 
έκφρασιν ενθουσιασμού. Μέσα δέ είς τήν δύ-
σκολον λαλιάν του έπανεύρισκα κάποιας φιλο-
λογικας εκφράσεις, δπως καμμίκν φοράν άνευρί-
σκομεν είς χέρσον άγρόν άρχαΐά τινα νομί
σματα. "Οταν διέκοπτε Ό, τοΰ' έδιδα άλλην ά-
φορμήν καί εκείνος ακατάσχετος έξηκολούΟει, 
διότι μοΰ ή'ρεσε νά μάθω τάς σκέψεις του καί 
τά πράγματα του χωρίου. Μεταξύ άλλων λοι
πών ό άμαξας μου διηγήΟη τήν ίστορίαν της 
Ναρόξ καί του έλους της, τήν κολοσσιαίαν έ-
πιχείρησιν τήν οποίαν άλλοτε είχεν αναλάβει 
ό κόμης. Τό άλσος δέν ημπορούσε νά καλ.λιεο-
γηΟγ; παρά μόνον μίαν φοράν τά τρία έτη. Ά λ λ ' 
ή μία έφερε τό ίσοζύγιον διά τά άλλα δύο έτη. 
Είς τά πρώτα έτη της νεότητός του ό κόμης 
ηθέλησε ν ' αύξηση τήν περιιυσίαν του. 'Εμε-
γαλωσε τό κτημά του, έκαμε γαλακτοκομεΐκ, 
τυροκομεία, άποΟηκας, καί είς δλην τήν γειτο-
νικήν χωράν αυτός ήτο ό πραγματικός αύΟέν-
της οπως ήσαν οί τιμαριοΰχοι τοΰ παλαιοϋ 
κκιροΰ. 

"Ολα αυτά δυ.ως έπέοασαν. Τίποτε ά π ' αυτά 
δέν ύπαρχε πλέον. Ό κόμης είχε γηράσει. Τά 
τέκνα του δέν ήγάπων τήν γην. Οί κολληγοι 
του έκοιμώντο έίς τήν δουλειάν. Τά είσοδή-
αατά του έτρώγοντο άπό τήν νέαν πολυτέλεικν 
της οικογενείας του, τό χρήμα έλειπε καί μαζη 
μέ αυτό έςέλειπον ολίγον κατ ' ολίγον τά κτή
νη, τά λιπάσματα οί σπόροι. ΉναγκάσΟη νά 
καταφυγή είς υποθηκεύσεις. Ή προίξ της με
γάλης του κόρης καί τά χρέη τών δύο του υιών 
είχον καταστρέψει τήν κολοσσιαίαν έπιχείρησιν. 
Ύπηρχεν δμως όρθια ακόμη ή έπιχείρησις, ώς 
έκ θαύματος, οφειλομένου είς τήν τοκογλυφίαν 
διότι ουδείς πλε^ν έσυλλογίζετο τήν άγροτικην 
έκμετάλλευσιν. Ά λ λ ά τά υποστατικά, δσον 
κακά κκί αν διωκοΰντο, τ-άντως κάτι συνεισέ-
φερον διά νά πληρχόνωνται τακτικά οί τόκοι 
τών υποθηκών. 

Ό άμαξας δέν έκρινεν ουδέ κατεδίκαζεν. Ά -
φηγεΐτο απλώς τήν ίστορίαν αυτήν ή οποία δ'.ά 
τον τόπον είχε τόσον ενδιαφέρον δσον καί ή ι
στορία τοΰ μεγάλου Ναπολέοντος. 
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Τόν ήκουα έγώ, μέ άγρίκν χαράν άπληστος 
νά μάθω τήν παρακμήν τοΰ δεσπότου, κκί ά-
ποφκσισμένος νά τοΰ καταφέρω έγω τό τελευ-
ταΐον, τό Οανατηφόρον κτύπημα. 

— "Αχ ! τί καλά άραβόσιτα έχουν έκεϊ ! ά-
νέκοαξεν αιφνιδίως ό άμαξας. 

Καί μέ μυστηριώδες υφος διά χαρακτηρι
στικής χειρονομίας δεικνύων τό έσωτερικόν τ η ; 
αμάξης έψιΟύρισε. 

— Μέσα είνε ή μικροΰλα... 
— Ή κόρη τοΰ κόμητος της Ν α ρ ό ς , άνέ-

κρκξα. 
— Ναι, ή μικρότερα άπό δλας ή Γενεβιέβη. 

Επιστρέφει άπό τήν θείαν της. Ό πατέρας 
της είνε άρρωστος. Είνε ή τελευταία του π κ ρ η -
γορία. Αιότι δλοι οί άλλοι ζουν είς τό Παρίσι. 

Ά λ λ ' ένώ έλεγεν αυτά άφηκε τά ηνία. Καί 
αυτά έπεσαν είς τήν χ^ιίτην τών ίππων. . .Δεν 
γνωρίζω ακριβώς πώς ή άμαξα ανετράπη αι
φνιδίως, είς τήν κατηφιοριάν, επάνω είς τήν 
στροφήν τοΰ παραποτάμου δπου τά νερά έφαγαν 
τόν βράχον. Φαίνεται δτι τά άλογα έπλησία-
σαν είς τό χείλος της χαράδρας. ΉσΟάνΟην τό 
παραστράτημα, τό κατρακύλισμα, καί ές εν
στίκτου έκρεμάσΟην άπό τόν κλάδον ενός δέν
δρου παρά τήν άβυσσον. Ή άμαξα άνετράπη-
έστριφογύρισε μ,ίαν φοράν κκί έπεσε. Τήν ήκο-
λούΟησαν τά άλογα, καί ό γηραιός άμαξας έκ-
σφενδονισΟείς είςτό βάθος τηςχαράδρας, έμεινεν 
ακίνητος, έξηπλωμένος έπί της ράχειος. 

Τότε μόνον μία κραυγή είλκυσε την προσο-
χήν μου. Καί είδα τήν Γενεβιέβην Ναρόξ, άρ-
παγμένην άπό ένα Οάμνον, ώχροτερκν νεκρας. 
καί όψοΰσαν πρός με τά γαλανά της μ α π α , τά 
διεσταλμένα έκ τ* ς̂ φρίκης. Ώ ς έκ Οκύματος 
διέουγε καί εκείνη της καταστροφή;· "Εως τότε 
ομως. 

Ε ί χ κ είς τάς χεΐρ'άς μου τήν έκδίκησιν τήν 
οποίαν έπί τόσκ έτη τυραννούμενος έζήτουν. 
"Ολον τό ΐΛΐσος τό παφλάζον έπί εί'κοσιν ολό
κληρα έτη. δέν Οά εύρισκε λοιπόν ίκανοποίησιν 
Οοιααβευτικήν.δτκν έβλεπεν έκεϊ κάτω, ύπό τά 
όμματα του, την αγων ιαν της κόρης αυτής της 
λατρευομένης της τελευταίας αύτης άκτΐνος τοΰ 
παλαιοΰ μου έχΟροΰ ; 

Τ Ω ! τί όραμα φρικ.τόν άλλά καί όπεροχον ! 
θ ά έκόμιζα έγώ ό ί'διος είςτόν γέροντα. Λήρ τό 
συντετριμμένον σώμα της Κορόελικς των. . . 
θ κ έχκιρόμην βλέπων αυτόν είς τόν σπαρκσσ^-
μενον έκ Ολίψεως, καί Οά έπανέβλεπα μέ ά ν -

κούφισιν τήν χειμων.άτικην έκείνην νύκτα κατά 
τήν οποίαν ή ι/.οχΟηρίκ του μας έπέταξεν είς 
τούς δρόμους, καί τήν άλ,λην νύκτα ποΰ έκοι-
μήΟημεν είς ένα αχυρώνα, καί τάς άλλας έκεί-
νκς ποΰ έκοιμηΟήκαμεν κλαίοντες καί νηστικοί. 

Λέγουν δτι δύο στιγμαί άρκοΰν είς τόν πνιγό-
μενον νά έπανίδη δλην του τήν ζωήν. 

Τό μΐσο, είνε γοργώτερον ακόμη της απελ 
πισίας, διότι μία μόνη στιγμή μοϋ ή'ρκεσε... 

Και ήδη, άρπαζόμενος άπό τούς εξέχοντας 
λίθους, άπό ολίγους θάμνους είς τάς ρίζας τών 
δένδρων ι κατηρχόμην είς τήν χαράδραν πρός τό 
άβρόν εκείνο πλάσμα, τό τόσω άτυχες, το τοσω 
συνεσπειρωμένον τοΰ οποίοι) τό βλέμμα ανήρ
χετο μέχρις έμοΰ μέ άνέκφραστον σύγχισιν συ
ναισθημάτων είς τά όποια ό φόβος, ή κόπωσις 
ή έλπίς άνεμιγνύετο μέ τήν εΰγνωμοσύνην της 
ίκετιδος... 

'Εγώ ό ί'διος Οά έβγαζα τούς λεπτούς δα
κτύλους άπό τόν αίματόβρεκτον Οάμνον, καί Οά 
ήκουα τήν κραυγήν της νεανίδος δταν Οά κατα-
κρημνίζετο είς τήν άβυσσον. 

"Ολα αυτά άνεκινοΰντο είς τήν ψυχήν μου. 
Κατηρχόμην πάντοτε κινδυνεύων μυριάκις νά 
κατακρημνισΟώ ό ί'διος είς τούς βράχους της 
κοίτης. Ά λ λ ' έπί τέλους κατώρΟωσα νά π α 
τήσω είς έν μέρος στερεόν. 

Ή ζωή μου εύρίίκετο έπί ξήροΰ άκμης. 
Τπηοξεν άγνή έως τότε. θ ά έγίνετο εγκλημα
τ ική . Έκυψα τότε κκί ήρπασα τό νεαρόν έ-
κε~νο σώυ.α τό καταβληθέν ύπό της έςαντλη-
σεως. Καί ένω έσυλλογιζόμην ακόμη νά τό 
κρηυ.νίσω είς τήν χαράδραν, τόσω σφικτότερον 
τό έκράτουν είς τήν άγκάλην μου. Τά μάτια τ η ; 
τά γαλανά τά έβύΟισεν είς τά βλέμματα μου. 
Αέν είπα τ ίποτε . Τ ά μάτια έκλείσΟησαν, καί ή 
κεφαλή έκλινεν είς τό στήθος μου. 

Ό Σπινόζα είπε : • -
«Τό μίσος δπερ ηττάται κατά κράτος υπό 

της αγάπης, μεταβάλλεται είς έρωτα, και ο έ
ρως αυτός είνε πολύ μεγαλείτερος εκείνου δστις 
Οά έγεννατο άν δέν προϋπήρχε μίσος». 

Είς ϋ,ίαν στιγι/.ήν είχα ίδει τό μισός μου. Είς 
μίαν πάλιν στιγμήν επανειοα την αγαπην . 

Καί σφίγγων είς τά στήθη τήν έπ'ιλεκτον έ
κείνην υπαοξιν, αέ χίλιους κινδύνους τήν αναβί
βασα υ.έχρι τοΰ δρόμου. 

Καί όντως. Ώ δ ή γ η σ α τήν Κορδέλιαν είς τόν 
γέροντα Λήρ. Ά λ λ ά τήν ώδήγησα διά νά ζη
τήσω τήν χε ΐράτης . . . 

I. Ρ Ο Σ Ν Υ ό νεώτερος 
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"Οτι μέν υπήρχε πύλ.ις Μαγνησία εν Θεσσα
λία μετά τάς Παγασάς κειμένη, μαρτυρεί 6 ρή-
τ ω : Δημοσθένΐ]ς ίν δύο χωρίοις τον Α' Όλ.υν-
ίϊιακοϋ, 1) ενϋα (12) περίγραφα τον τρόπον, 
καθ'όν ό Φίλιππος μέγαςέγένετο... «μετά ταύτα 
Φεράς, ΙΙαγασάς, Μαγνησίαν, πανθ'όν εβούλ.ετο 
τρόπον εύτρεπίσας ωχετ' εις Θράκην»· 2) ενθα 
(15) δείκνναι τόν χαρακτήρα τών Θεσσαλών 
«και γαρ Παγασάς άπαιτε'ιν αυτόν είσΐν ίψηφι-
σμένοι και Μαγνησίαν κεκπλύκασι τειχίζειν»."Κτι 
δέ μνημονεύει ό ρήτωρ τής πόλ.εως Μαγνησίας 
εν τε τώ Β' Όλυνθιακω (20), ενϋα πρός από
δειξη· τον χαρακτήρος τού Φιλίππου τε/.ευταΐον 
γεγονός αναφέρει οτι προσηγάγετο τούς Θεσ
σαλούς, υποσχόμενος δτι θά παραδώαη είς αυ
τούς τήν Μαγνησίαν και άναόεξάμενος νά διε~ 
ξαγάγη υπέρ αυτών τόν Φπκικόν πόλ.εμον. 
«Θετταλούς δέ νϋν τά τελ.ευταΐα ιό Μα
γνησίαν παραδώσειν ύποσχέσθαι και τόν Φω* 
κικόν πόλεμον πολεμήσειν υπέρ αυτών άνα-
δέξασθαιο' και τελευταΐον ίν τω Β{ κατά Φι
λίππου λ.όγο) ' (71), ενϋα τά πρός Μεσαηνίους 
ϋπ' αύτοϋ ρηϋέντα περι τοϋ χαρακτήρος τοΰ 
Φιλίππου επαναλαμβάνει και πρός ιούς Αθη
ναίους· άρ οϊεσϋ', έφην, "τ' αύτοΤς τούς τυράν
νους ίξέβαλ.λε καί πάλ.ιν Νίκαιαν κ τι Μαγνησίαν 
έδίδον, προσδοκαν τήν καθεστώσαν νϋν όεκαρ-
χίαν εσεσθαι α ύτοΐς' » 

"Οτι δε ή πόλις Μαγνησία εκείτο εύκαίρα>ς 
τή Θεσσαλία, ώστε ό κατέχων αυτήν νά δεσπύζη 
τών Θεσσαλών, διαβεβαιοϋνται αυτοί οί Θεσσα-
σαλ.οϊ και ο βασιλεύς τών Μακεδόνων Φίλ.ιππος 
και διάδοχος τοϋ Μεγάλου Άλ.εξάνδρου. Διότι 
διατί άλ.λο ή διά τούτο επε/είρησε μεν ό Φίλιπ
πος νά τειχίση τήν Μαγνησίαν, ίκωλ.ύθη δέ υπό 
τών Θεσσαλών. Διά τί άλλ.ο δέ ή διά τό είναι τήν 
μεν Μαγνησίαν κυρίαν τών περί τά Τέμπη πα
ρόδων, τήν δέ Νίκαιαν τών Θερμοπυλών άπή-
τησαν οί Θεσσαλοί άμφοτέρας τάς πόλ,εις ταύ
τας παρά τοϋ Φιλίππου, όσχις «και πάλ.ιν Νί

καιαν και Μαγνησίαν ίδίδουΐ) : Διά τί άλλ.ο δέ ή 
διά τό φύσει όχυρόν τής θέσεως Δημήτριος μεν 
ό Πολ.ιορκηνής συνοικίσας τάς πλησίον πολ.ίχνας 
είς τήν Μαγνησία* καί Δημητριάδα μετονομά-
οας ετείχισεν αυτήν ό Φ'λ.ιππος δέ Ε τρεις πό* 
λ,εις,τήν Κόρινθον, τήν Χαλ.κ'ιδα,τήν Μαγνησίαν 
ή Δημηχριάοα, έκρινεν επιτήδειας, ώσττε ν' 

τή$ 'Ελ.λάδος, άς κλεϊς τής Έλάάδος, 
ή πέδας ή επιδέσμους εξ.υπεροψίας ίκάλει ; 

Καίτοι δέ ό Δημοσθένης έν τοις προκειμένοις 
χωρίοις ρητώς δηλ.οΙ τήν ύπαρξη· τής πόλεως 
Μαγνησίας ίν Θεσσαλία τήν ϋέσιν αυτής μετά 
τάς Παγασάς καί τό έπίκαιρον αυτής, εν τούτοις 
ίτόλμησαν νεώτεροι νά μεταθώσιν αυτήν άλ.λος 
άλλη, ό μεν ίιΟίΐΙνΟ επί τοΰ λόφου Μπάου νϋν 
καλουμένου, ύπερ/.ειμένου δέ τοϋ όρμου Χόρ
του, ό δέ Ν . Γεωργιάδ^ς κατά τήν εΐσοδον τής 
Μαγνητικής γερσονήοου, είοϊ δέ\)ΐ ύπερακοντί-
ζοντες άμφισβητοΰσιν αυτής τής υπάρξεως 'ί 
(Ίδέ Ν. Γεωργιάδου Θεσσαλίαν α*. 1\2 — 113). 

Τί δέ τό αίτιον τό παραγαγόν τούς νεωτέρους 
εις τά τοιαύτα αμαρτήματα; "Ισως μέν τό μή εξε-
τάσαι ίπιμελώς τά προκείμενα χωρία τοϋ Δημο
σθένους, βεβαιότατα δέ τό δια/.αθεϊν αυτούς 
σπουδαιότατοι· χωρίον τοΰ Παυσανίου, ίν ω ό 
συγγραφεύς οίχος. ώς παρακατιόντες ϋ' άπο-
δείξωμεν, μετά πολλούς αιώνας τό άρχαΐον ο» 
νομα τής πόλεως ίξήγαγεν είς τό φώς εκ τής 
αφάνειας, είς ήν τό είχε ρίψει ή ύπό τον Δημη
τρίου τον Πολ.ιορκητοΰ γενομένη άνακαίνισις 
τής πόλ ως κα\ άνεκήλ.εσεν αυτό είς είς τήν μνήμην 
ίκ τής λ.ήθηςείς ήν τό είχε παράδώση ή μετωνυμία 
τήςπόλεως.Διότι ίνα όντως πύλ.ιν τών Αία^'ν^των 
πάντων καταστήση τήν ίπώνυμον αυτών Μαγ
νησίαν, αννώκισεν είς αυτήν ό ρηθεις Δημήτριος 
ό Πολιορκητής τάς πλησίον πολίχνας, Νήλειάντε 
Πιιγασάς και Όρμένιον, έτι δέ καί Ριζοΰντα, 
Σηπιάδα, Όλ.ιζώνα, Βοίβην, 'ΙωλκόνΛ , κτί-
σας τείχος καί επωνύμως εαυτού Λημηριαδακα 
λέσας (Στραβ,Θ' 436Λ5). ' 
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Καί'τοί δ'έν τώ συνοικίαμώ τής Δημητριά
δος ώσπερ νέας πόλ.εως διά τήν αύξησιν παρι
στάμενης δέν μνημονεύεται τό άρχαΐον όνομ' 
αυτήΐ, δέν είναι δύσκολον νά τό έννοήση τις, 
άλλ.' είν' εύκολώτατον νά τό κατάμαυρη. Ή 

δονίας άφορμάς βλέπων επιδέσμους δέ οί ύστε
ρον προσηγόρευον ταύτας τε και τήν Δ η μ η-
τριάδα- και γάρ αύτη παρόδων ήν κυρία τών 
περι τά Τέμπη, τό τε Π ήλων εχονσα και τήν 
"Οσσανχ. Τις λοιπόν συγκρίνων αμφότερα τά 
χωρία ταύτα και τά τών παρα/,ειφθέντων σνγ-

ταντότης τής Δημητριάδος πρός τήν Μαγνησίαν γραφέων Ελλήνων τε καί Λατίναιν δέν πε'ιθε-
γίγνεται φανερά ίκ.τοντου, ότι ή αυτή ϋίσιςκαϊ ται ότι πρόκειται περί τής αυτής πόλεως, ήν κα-
φνσις αποδίδονται τή τε Μαγνησία καί τή Δη 
μητριάδι. Ίό μέν διότι μετά τάς Παγασάς τίθη' 
αιν δ Δημοσθένης, ώς ίν άρχή εδηλ.ώ&η τήν 
Μαγνησίαν, και ό Στράβων (ενθ' άνωτ.) τήν 
Δημητριάδα" τ>ο δέ διότι εύκαιρος ίκρίνετο η τε 
Μαγνησία ύπό τε τών Θεσσαλών καί τοϋ Φί
λιππου κωλ.υθέντος ύπ' εκείνων νά τειχίση αύ-

τεΐ/ε Φίλιππος Ε κατά Θεσσαλών αυτών τε και 
χών Αιτωλών έθνους ; Βεβαίως οΐτε είρημένοι 
συγγράφεις καί οί παραλειφθέντες δέν διαφω-
νοΰαιν, ουδέ νπ) τά δύο διάφορα ονόματα εν-
ν^νσι δύο διαφόρους πόλ.εις, άλ.λά μίαν και τήν 
αυτήν πάλ.ιν, δι' ης Φίλ.ιππος Ε ήρχε τών Θεσ
σαλών και τών Αιτωλών, αλλά ό μέν Παυσα
νίας μνημονεύει τοϋ αρχαίου ονόματος, οί δέ 
άλλοι συγγραφείς τοϋ νέου. Ουδεμία λ.οιπόν άμ-

ιήν καϊ άναγκασθέντος πάλ.ιν νά τοίς τήν δώση ~ Ό~\, ''«~ 
·' φιβολια οτι η Μαγνήσια και. η Αημητριας ήτο 

μία καί ή αυτή πόλις, καί αντιστρόφως ή αύτη 
πόλ.ις έφερε δύο ονόματα, Μι.γνησία πρότεροι· 
ν.ληθέίσα Αημητριάς δ' ύστερον. 

'Αλ.λά και μετά τήν μετωνυμίαν δέν ίξέλ.ιπε 
τέλος εκ 'τής πόλεως τό όνομα Μαγνητών διότι 
ί ιί Ρωμαϊκής κυριαρχίας αύτη ή πόλις ήτο ή ε-
δοα τοϋ Ναγνητάρχου, ίν ταύτη τή πόλει εγί-
γνζτο ή σύνοδος τών Μαγνητών, ών τό κοινόν, 
παρά τήν ανακριβώς ύπό τοϋ κ. Ο. Κ.Γ002; (οίο 
Γόβα. ΤΚ638. ρΓαοΙ. 1908 α. 44—45) ίξενεχ-
θέϊσαν γνώμην, ότι δήθεν αυνεχωνεύθη τω 
κοινών Θεσσαλ.ών ίπί Αυγούστου, κατά τά εσχά
τως άνευρεθέντα νομίσματα τοΰ κοινοΰ τούτου 
διετηρεΐτο και έπί Ρωμαίων αυτοκρατόρων. 

'Αλλ.ά καί ίφ' ημών διεσώθησαν αμφότερα 
τά ονόματα τής πόλεως, άποδοθένιος έ/.ατέρου 
εκκλησιαστική καί πολιτικί] άρχϊ], καί τω μέν 
άρχαίω ομώνυμος έγένετο ό πρό τίνος χρόνου ι
δρυθείς καί ίπ' ολίγα έτη διατηρηθείς νομός 
Μαγνησίας, τώ δέ νέω ή διασωζομένη επισκοπή 
Αΐ]μητριόδος. "Οποία δέ σύμπτωσις διασ<όσεο>ς 
έφ' ήμώυ έκατέρου τοΰ ό) όματος'τής πύλ.εως ύπό 
τής εκκλησίας και τής πολ,ιτείας ! Ούτω λ.οιπόι 
ή θρησκεία καί πολιτεία ό>οπερ άδελφαί διέσα)-
σαν αμφότερα τά ονόματα τής εύκαίρυχς ιή Θεσ
σαλία κατά θάλ.ασσαν κειμένης πόλ.εως ίν τή ε.ΐί-
σκοπη Αημητριάδος καί τώ νομο'ι Μαγνησίας. 
Καλώς ίν τή άρχαιότητι τά όνόμαι . Μαγνησία 
καί Αημητριάς σννεγένοντο έν ιή άύτή πόλει 
ούτω καί έφ'ημών εν άδελφαίς μέν άρχαίς, τή 
επισκοπή καί τω νομώ, ήνωμέναι: δέ κατά τήν 
ί'δραν τήν νεωτέραν τιόλ.ιν Βόϊον, κείμενον ον 
μακράν τών ίπί · οΰ βραχο'ίδους λόφου τής ΙΌ" 
ρίτσας σο)ζομένων ερειπίων τής σπουδαιότατης 
αρχαίας ί/.είνης πόλεως. 
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και ή Δτ,μητριάς ύπό τε Δημητρίου τον Πολ.ιορ
κητοΰ συνοικίσάνζος καί τειχίααντος αυτήν καί 
ύπό Φιλ/ιππου Ε' κρίναντος αυτήν τρ'ιτην τών 
είς τήν κυριαρχίαν τής Έλλ.άδος επιτηδείων πό
λεων, καί τελ.ευιαίον ύπ' αυτών τών Μαγνητών 
κέντρον εαυτών καταστησάντων αυτήν ίπί τής 
τών Ρωμαίων αρχής. Μάλ.ιικα δέ τήν ταυτότητα 
τής Δημητριάδος πρός τήν Μαγνησίαν καθίστησι 
σαφεστάτην καί βεβαιοτάτην ή παραβολή τών 
περί τών τριών πύλ.εων, δι' ών ίπεχράτει τής 
ΈΊ.λ.άδος Φίλιππος ό Ε', πραγματευομενων χω
ρίων τών άλλων συγγραφέων προς τό τοΰ μνη
μονευθέντος Παυσανίου. Διότι ό μέν συγγρα
φεύς οντος τήν πάλ.ιν, δι' ής ήρχε τών Θεσσα
λ.ών Φίλ.ιππος ό Ε, ονομάζει τώ αρχαία) ονό
ματι Μαγνησίαν. λ.έγο),· ,Παυσ. Ζ' ζ' 6). «Κα
τείχε δέ καί τρεις πό/.εις φρουραΐς ορμητήρια 
είναι οί κατά τής Ελλάδος, καί ώνόμαζε δέ ύπό 
τής ύβρεως καί τής ε'ς τό Έλληνικόν υπεροψίας 
κλ.είς τής Έλλάόρς τάς πυλείς ταύτας" ίπί μέν 
γε Πελοποννή,ΗΟ Κόρινθος καί η Κορινθίων 
άκρόπολ.ις^ έτετείχιστο, ίπί δέ Εύβοίιι καί Ροιω-
τοίς τε καϊ Φωκεΰσι Χαλκϊς ή πρός τω Εύριπο), 
κατά <̂3 θεοσαλών τε αυτών καί τοΰ ΑΊτωλ.οο 
έθνους Μαγνησίαν τήν ύπό τό !1»}λίον κα-
τεϊχεν ό Φίλιππος». Οί δέάλ/.οι συγγραφείς κα-
λοϋσι τω νέο) ονόματι . {ημητριάδα. Ούτος ό 
Στράβων (Θ' 42.9, 15), ίνα τούς άλ.λους συγ
γραφείς παραλίπωμεν, Ιστορεί «καθάπερ καϊ 
πέδας έκάλ.ει Φίλιππος τής Έλ.λάδος τήν Χαλ
κίδα καί τήν Κόρινθον, πρός τάς ίκ τής Μακε-
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ΤΑ ΔΓ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΕΡΙΟΓΟΝΑ 
Εύρεΐαν διάδοσιν έχουσιν ήδη αποκτήσει τά 

πρός έξυπηρέτησιν άεριομηχανών ανεξάρτητα 
άεριογόνα, άτινα παρέχουσι τό πρός λειτουρ
γία 4 κυτών άέριον άντί τοΰ' φωτιστικού τοιού
του τών πόλεων, ιδία δέ έπ ' εσχάτων τά δ·.' 
εισπνοής της άεριομηχανης λειτουργούντα τοι
αύτα. Όμολογητέον δμως. οτι είς πλείστας 
•/,ερισ τάσεις σοβαρζί δυσχέρεια·, απαντώνται, 
τόσον δταν κατά πρώτον τίθενται ταϋτα έν λει
τουργία, δσον καί κατόπιν, άφοϋ έν άρχγί κκι 
κατά διαστήματα έργασΟώσιν ικανοποιητικώς. 
Τά σοβζρότερα έν τούτοις αίτια, είς ά οφείλον
ται αί δυσχέρειζι αύται, είνε άφ' ενός αί ανε
παρκείς γνώσεις, άς κατέχουσιν οί πειρωυ.ενοι 
νά χειρισθώσι τ ' άεριογόνα ταΰτα, καί μάλιστα 
έ π ' αυτών τών άρχων της λειτουργίας και τοΰ 
σκοποΰ, όν έξυπηρετοΰσι τά καθέκαστα μεοη 
αυτών έξ άλλου ή μή έπιτευχθεΐσα τελειο-
ποίησις τ η ; κατασκευής των, είς τρόπον τοιού
τον ώσπε ή λειτουργία, των νά μή έ;αρτατ«ι 
τόσον έκ της ικανότητος κκί της είδημοσύνη; 
τών χειριζόμενων αυτά. 

Καί ισχυρίζονται μέν οί διάφοροι κατασκευα-
στκί, δτι εις κοινός μηχανοδηγός εϊνε αρκετός 
πρός ύπηρέτησιν τών άεριογόνων τούτων, καί 
έςυμνοΰσι τήν απλότητα της λειτουργίας των, 
συν τν) σοβαρά πράγματι οικονομία δσον άφορα 
τήν δαπάνην καυσίμου. Ά λ λ ' αύται αύται αί 
προσπάθεια·, τάς όποιας εισέτι καταβάλλουσι 
πρός έπιτυχίαν καλλιτέρων αποτελεσμάτων 
καί ή εκπληκτική ποικιλία τήν οποίαν άπαντα 
τις παρά τοις δικφόροις κατασκευασταΐς, ποι
κιλία ήτις παρουσιάζει ριζικά; έν πολλοί; με-
ταλλαγάς , προδίδουσιν δτι καί ούτοι άναγνω-
ρίζουσι τήν ένόεικνυομένην ανάγκην πρός έφαρ-
μογήν διατάξεων έξκσφκλιζουσών άπροσκοπτω-
τέραν τήν λειτουργίαν τών μηχανημάτων τού
των. 

Π ο ρ ε ί α τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς . Ή πα
ραγωγή τοΰ αερίου είς τά έν λόγω άεριογόνα 
προξενεΐται, όιά της εισπνοής ή όποια λαμβά
νει χ ώραν κατά τήν πρόσω διαδρομήν τοΰ εμ
βόλου της άεριομηχκνης. Μίγμα άτμοσφαιρ'-
κοΰ αέρος καί υδρατμού υπέρθερμου αναρροφεί
ται ουτω διά μέσο .ι πεπυρωμέν:>υ καυσίμου 
(άνθρακίτου, κιοκ κλπ . ) Κκί τό μέν όξυγόνον 
τοΰ αέρος συντιθέμενον μετά τού άνθρακος τοΰ 

κκυσίμουπκράγει μονοξείδιον άνθρακος ( 2 ϋ γ Ο -
= 2 0 0 ) , τό δέ ύδωρ άποσυντιθέμενον σχηματί
ζει ελεύθερον ύδρογόνον καί μονοξείδιον άνθοα-
κος ( Η 2 0 γ Ο = Η 2 γ Ο Ο ) . Διοξεί'διον άνθρακος 
κκί ύδρογονανθρακοΰχα αέρια παράγονται επί
σης. Τά έκλυόμε>ον ουτω άέριον, έχον θερμαν-
τικήν ικανότητα περί τάς 1250 θερμομονάδας 
ανά κυβ. μέτ . συνίσταται άπό 2 5 ο)ο μονοςει-
δίου άνθρακος 19 ο)ο υδρογόνου, 06 ο)ο ύδρο-
γονοανθρακούχων, 6. 4 ο)ο. Διοξείδιον άνθρα
κος καί 49 ο)ο αζώτου - ήτοι ή ' περιεκτικότης 
αύτοΰ είς κκύσιμκ άέρικ είνε μόνον 2 5 γ 1 9 γ 0 . 
6 = 4 4·6 ο)ο απέναντι 9 5 ο)ο περίπου τοΰ φω-
τιστικοΰ αερίου. 

Έ κ τών ανωτέρω απαιτουμένων στοιχείων 
πρός παραγωγήν τοΰ αερίου, εξηγείται ό προο
ρισμός έκαστου τών μερών τών δι ' εισπνοής άε
ριογόνων. Κύριον χαρακτηρ'.στικόν τούτων είνε 
δτι έργά,ονται έπί τη βάσει της καλούμενης 
α ν α γ ε ν ν η τ ι κ έ ς άοχης, έφ' ής στηρίζεται 
κκτά τό μάλλον ή οικονομική λειτουργία αυ
τών καί ή έπιτυγχανομένη υψηλή άπόδοσις. 
Κατ ' αυτήν ή απαιτουμένη θερμότης πρός π α -
ρκγωγήν τοΰ χρειαζομένου υδρατμού καί προ-
θέρμανσιν τοΰ αέρος άπολαμβάνεται έκ τών αε
ρίων, τα όποΐκ έγκαταλείποντα τήν κάμινον 
θερμά εισέτι, διοχετεύονται διά τοΰ έ ξ α τ μ ι
σ τ ό ΰ. Ουτω έπί 7.λεον κκθίστκνται περιττά 
ίδικίτερκι συσκευκί πρός ψύχρανσιν τοΰ αερίου, 
δπερ πάντως πρέπει νά διοχετεύηται ψυχρόν εί; 
τήν μηχανήν, κκί ιδιαίτερο; άτμολέβης. 

Χάρις δέ είς τήν προσκλησιν τοΰ αέρος καί 
υδρατμού, ήτις πραγματοποιείται διά τοΰ εμ
βόλου της άερομηχανης, καθίσταται περιττή 
καί ήχρησις άνεμιιτηρος, πλήν δταν πρόκηται 
να έκκινηθ·7| ή μηχανή, δτε τίθεται εί: λειτουρ
γίαν μικρό; τοιούτο; πρό; παραγωγήν της α
παιτουμένης διά τήν έκκίνησιν αύτης ποσότη
τος αερίου καί πυράκτωσιν τοΰ έπί της έσχάρας 
ά ν α π τ ο υ. ε ν ο υ κ κ υ σ ί α ο υ. 

Πολλοί κκτασκευαστκί συνδυάζουσι τόν έ-
ξατμιστήν μετά τοις άεροπκραγωγοΰ καμίνου, 
άλλ ' άλλοι διατάσσουσιν αύτον άνεξάρτητον, 
ποικίλλοντες ουτω καί τόν τρόπον της διά τού
τοι» κυκλοφορίας τών έγκαταλιμπανόντων τήν 
κάμινον αερίων. Πολλάκις δέ τό μίγμα υδρα
τμού καί αέρος διοχετεύεται είς ίδιαίτερον δι-
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βρεχομενων δι ' ύδατος, κκί διά τούτιον κκθο 
δηγεΐται τό άέριον πριν φθάση είς τόν είσκγω-
γικόν σωλήνα τη"ς μηχανή";. -

Δ υ σ ν έ ο ε ι α ι ά π α ν τ ώ υ. ε ν α ι. Ή έ πί-
τευξι; τοΰ αερίου είς κατάλληλον ποιότητα, 
δταν πρόκηται ή μηχανή νά τεθ·7;· είς κίνησιν, 
καί ή διατήρησις της αύτης καί σταθεράς πάν
τοτε συστάσεως αύτοΰ κατά τάς μεταβολάς τοΰ 
φορτίου (δυνάμεως) της μηχανής, είνε τά κυ-
ριώτερα σημεία είς ά συνήθως απαντώνται σο-
βαραί δυσχέρειαι παρά τών χειριζόμενων τά δι ' 
εισπνοής άεριογόνα. Πράγματι δέ αί δυσχέ
ρειαι αύται, σύν τ·?) απαιτουμένη πάντοτε έ-
κλογγΐ καταλλήλου ποιότητος καυσίμου, έπη-
ρεάζουσι π**/)ν απλότητα κκι τό οίκονομικόν της 
λειτουργίας τών εγκαταστάσεων τούτων. 

Ό σχηματισμός της πύρας, ή έναυσις καί ή 
διά τοΰ άεριστηρος προσφύσησις αύτης, ούτως 
ώστε νά έξασφαλισθν; ή παραγωγή τοΰ καταλ
λήλου διά τήν έκκίνησιν αερίου, άπαιτοΰσι τήν 
άπόκτησιν αρκετής πείρας έκ μέρους τοΰ μ' ίχα-
νοδηγοΰ. Πολλάκις μετ ' άρκετήν ένασχόλησιν 
πρός παρασκευήν τοΰ αερίου, ευρίσκεται τοΰτο 
άκαταλληλον, καί ή πυρά έσβεσμένη, τοΰ μη
χανοδηγού μή έκτιμήσαντος δτκν έπρεπε τήν 
πρόσφορον στιγμήν καθ' ήν τό άέριον είχε πα -
ραχθγ] επαρκές είς ποσότητα καί ποιότητα διά 
τήν έκκίνησιν. Έ π ί π ^ ' ΐ δέ προσπάθειαι άπο-
βαίνουσιν ένεκα τούτου λίκν συνήθως μάταιαι . 
Ά λ λ ά καί μετρία ή πλήρης φόρτωσις τοΰ άε-
ροπαραγωγοΰ καί ποσόν τοΰ υ'δατος έν τν; ε
ξάτμιση βεβαίως έπηρεάζουσι τήν έπίτευξιν 
καταλλήλου αερίου. 

Δικρκούσης έξ άλλου της λειτουργίας τοΰ 
άεριογόνου καί της ,υ.ηχκνης, προσεκτικώς δέον 
νά πκρακιλουθητκι ό κανονισμός τοΰ εισαγομέ
νου είς τόν έξατμιστήν ύδατος καί τοΰ παρα
γομένου άτμοΰ, δστις πρόκειται νά διέλθνι διά 
της εστίας. Είς περιόδους καθ' ά ν ό ρυθμιστής 
της μηχανής έλαττοϊ τόν αριθμόν τών εισπνοών 
άπό τοΰ άεριογόνου, ό υδρατμός εξακολουθεί 
νά πκράγητκι έν τνί εξατμίσει είς ποσότητα ά-
νωτέραν της χρησιμοποιούμενης κατά τό διά
στημα τοΰτο. Ακολούθως λοιπόν λαμβάνει 
χώραν υπερβολική παροχή άτμοΰ είς τήν έστίαν 
τοΰτο επιφέρει ψύχοανσιν της πύρας καί κατά-
πτωσιν της θερμοκρασίκς είς βκθμόν ανεπαρκή 
διά τήν άποσύνθεσιν τοΰ αέρος καί άτμοΰ· τό 
παραγόμενον τότε άέριον είνε κατωτέρας θερ-

έάν μή έγκαιρος πρόνοια ληφθ·?ί. 
Ανεπαρκής ποσότης τοΰ παρεχομένου υδρα

τμού, προξενεί επίσης παραγωγήν πτωχοΰ αε
ρίου" τόςε ή μηχανή, έάν ευρέθη ύπό φορτία 
πλησίον τη"ς μεγίστης δυνάμεως αύτης, εισ
πνέει πολύ συχνά άπό τοΰ άεριογόνου. Προκα
λείται ουτω έπαύξησις τοΰ πεπυρωμένου μέ
ρους τοΰ καυσίμου πίός τ ' άνω τοΰ άεριοπα-
ραγωγοΰ, τοΰτο δ' οχι μόνον δύναται νά βλάψη 
τήν έκ πλίνθων έσωτερικήν έπένδυσιν αύτοΰ. 
άλλά καί νά έπιφέρη ύπερθέρμανσιν τών π α 
ρειών τοΰ έςατμιστοΰ. 

Είνε αληθές δτι κατασκευασταί τίνες έφο-
διάζουσι τόν άεριπαραγωγόν διά κρουνών, Ο Ϊ Γ Ι -

νες έπιτρέπουσι τόν κανονισμόν τη"ς παρεχομέ
νης είς τήν έστίκν ποσότητος άτμοΰ, διά της 
ελευθέρας έκφυγης τοΰ ύπερβαλλόντως παρα
γομένου, δταν ή μηχανή είνε ελαφρώς φορτω
μένη. Προφανώς δμως ό χειρισμός αυτών, έςαρ- . 
τώμενος άπό τοΰ υπηρετούντος τήν έγκατά-
στασιν, απαιτε ί προσεκτικήν έπιστκσίαν έκ 
μέρους του καί άρκετήν έμπειρίαν. Ά λ λ ά καί 
διατάξεως δι' ών επιδιώκεται αυτόματος κανο
νισμό; τοΰ παρεχομένου είς τήν έστίαν άτμοΰ, 
αναλόγως τών συνθηκών ύφ' άς ή μηχανή εργά
ζεται, έχουσιν ήδη έφκρμοσθ^, πλήν ή πρα
κτική άξια αυτών δέν είνε ακόμη αποδεδειγ
μένη. 

Λίαν σημαντικόν εϊνε επίσης ή συντήρησις 
τών διαφόρων σωλήνων, ενώσεων κ.λπ. έν άπο-
λύτω «τεγανότητι. Αφότου ή μηχανή συγκοι-
ν,ιΐνήση μετά τοΰ ά:ριογονου, άπαντα τ ά δια
μερίσματα αύτοΰ ευρίσκονται ύπό πίεσιν χ α μ η -
λωτερα,ν της ατμοσφαιρικής. Καί καθόσον τό 
άπαιτούμενον ποσόν άερος όπως μοχθ'7; μετά 
τοΰ αερίου πρός τελείαν καύσιν εϊνε σχετικώς 
μικρόν (πολύ όλιγώτέρον π^.ρά διά τό φωτιστι-
κόν), μικραί είσροαί είσπνεομένου άερος όύνα-
ται νά σχηματίσωσιν ύπερβολικώ έκρηκτίκον 

Λί ανώτεροι παρατηρήσεις καί άλλαι άς δύ
ναται τις νά έπιφέρη έπί τών έν λόγω άεριογό
νων, άγουσιν είς τό συμπέρκσμα, οτι, τ.αρά 
τους ισχυρισμού., πολλών κατασκευαστών,κατά 
τούς όποιους πολύ μικρά έπίβλεψις εξασφαλί
ζει τήν άπρόσκοπον λειτουργίαν αυτών, ό ασχο
λούμενος έπί τούτων έχει ν ' άντιμετωπίζν) όυ-
σχερείας, άπκιτούσας επακριβή γνώσιν τών άρ
χων καί συνθηκών ύφ' κς εργάζονται, έκτ ίμη-
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αμέρισμα πρός ύπερθέρμανσιν καί έπειτα άγε- μαντικής ικανότητος, ή μηχανή τροφοδοτου-
ται κάτωθεν της έσχάρας δπως διέλθη διά τοΰ μένη διά λίαν πτωχοΰ άεοίου δέν δύναται ν ' 
πεπυρωμένου κκυσίμου. Τέλος τά καθαριστή- ανάπτυξη τήν άπαιτουμένην δύναμιν καί ώς ά
ρια καί ψυχραντηρια κκτά κανόνα συνίστανται ποτέλεσμα επέρχεται έλάττωσις τοΰ άριθμοΰ 
έκ στηλών κώκ καί άποριμμάτων πρίονος δια- τών στροφών αύτης καί μάλιστα τελεία στάσις, 
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σιν καί έπίβλεψιν αυτών ευρισκομένων έν ενερ
γεία. Οί δ ' έφαρμόζοντες τοιούτου είδους κινη
τηρίου; εγκαταστάσεις, μόνον εί; ειδήμονας τών 
καθέκαστα αυτών πρέπει νά εμπιστεύονται 
δπω; είνε άσα>αλώς οτι θ' άπολαμβάνωσι μέν 
τ η ; σοβαρά; οί/.ονομία; κκί τών άλλων ευεργε

τημάτων, κτινα παοέχουσιν αύτκι, δέν Οά υφί
στανται δέ έπιζημίω; τ ' αποτελέσματα τής 
μήπω έπιτευχθείσ/ι; τελειοποιήσΐο>; τών προϊ
όντων τούτων τ η ; νεωτέοα; βιομηχανίας. 

ΑΓΓ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΉ ΙΕΡΑΡΧ<Α 

Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Ι 
[Και αυτός έδωκε τούς μέν Άττοστύλοικ, τους δέ 

Προψήτας, τούς δέ Εύαγγε)ιοιάς, τους δέ 
Ποιμένας και Διδασκάλους» 'Εφ. Δ. 11] Φ 

Πάντα τά έν τή "Ορθοδοξία ά π ' αιώνων 
ύπό τών θείων Πατέρων θεσπισθέντα είτε έν 
Συνόόοις εί'τε έν άλλαις αυτών όιόαχαϊς άπο-
τελοΰσι τήν ίεράν παράδοσιν. 

Καί αναφέρεται αύτη άλλοτε μέν είς τά 
(πνευματικά καθήκοντα τών πιστών, άλλοτε δέ 
είς τάς εξωτερικά; τ ή ; λατρεία; δ ιατυπώ
σεις. 

Δύνανται νά συγκαταριΟμηθώσιν ώς αναγό
μενα είς τήν παράδοσιν τ ά μεν ρις ημών περι-
σωΟέντα αρχαία Οέσμια τον μητροπόλεων, αρ
χιεπισκοπών καί επισκοπών, ώ; ή τάς ι ; έν μια 
εκάστη, τά αποδιδόμενα πρεσβεία, ή όνομκσία, 
καί τά όρια αυτών. Καί τκΰτα άτοπον έστι νά 

.παραβλέπονται , νά μεταρρυθμίζονται, νά δια
γραφών γ κ ι άνευ άνάνκης επιτακτικής καί λό
γου δικαιολογίας, άφοΰ ή πολ.ιά άρχαιότη; 
προσέδωκεν είς αυτά πολύνρόνιον καί άσάλευ-
τον κϋρος. 

Παρ ' ήμΐν μετά τήν άπελευΟέρωσιν έπισυνε-
βησαν άνευ λόγου άποχρώντο; μεταβολαί είς τε 
τά όρια καί τάς ονομασία; καί τ ά ; στάσει; τών 
έν τώ κράτει διαφόρων μητροπόλεων αρχιεπι
σκοπών καί επισκοπών, παραμορφ<όσ/.σαι έν 
πολλοί; τήν ίεράν ίστορίαν έκαστη; εκκλησια
στική; περιοχής. 

Ώ ς πρό; τ : : ; ονομασία; φερ' ειπείν τών ά-
γιωτάτων Επισκοπών έν τ ώ καΟορίζοντι 15. 
Διατάγματι τ ή ; "25 Νοεμβρίου 1843 (έφ. Κυβ. 
αριθ. 38) δέν έτηρήθησαν αί ύπό τών Πατριαρ
χικών Συγγυλίων καί Συνοδικών πράξεων έπε-
γνωσμίναι τιτλοφορίαι. 'Λλλαχοϋ μέν προσε-
δόΟη νέα ονομασία έκ τής έδρας, άλλκχοΰ δέ 

έκ τ η ; επαρχίας ή τοΰ Νομοΰ καί είς ελαχίστους 
μόνον παρέμειναν οί αιωνόβιοι τ ίτλοι . 

Ή ονομασία τών Μητροπόλεων καί Ε π ι σ κ ο 
πών κατά παλαιόν έΟος, δπερ άπεδέχΟησαν καί 
αί τοεΐς έν τώ κόσμο Χριστιανικαί Ε κ κ λ η 
σία1., καΟωρίζοντο έκ της Καθέδρας αυτών, ουτω 
δέ ώνομάσθησαν οί Πατριαρχικοί θρόνοι,ό Κων
σταντινουπόλεως, ό 'Αλεξανδρείας, ό Ιεροσο
λύμων, ό Αντιοχείας καί έν ταΐς άλλ,αις Εκ-
κλησίαις, ό Ρώμης, ό Λονδίνου καί καΟε-
ςν,ς. 

Τοΰτο είνε πιστή διατήρησις τ·?5ς ονομασίας, 
ήν πρώτος ό τών 'ΕΟνών Απόστολος προσέδω
κεν είς τάς διαφόρου-, Έκκλησίαςκληίας γρά
φων πρός αύτάς, πρός τήν 'Εκκλησίαν τής 
Κορίνθου (Β' Κορ. α. I), πρός θεσσαλονι
κείς (Α' θεσσαλ. δ. 10), πρός τούς έν Φιλίπ-
ποις, Μακεδόνικη Μητροπόλει, (Φιλιπ. α. 1). 
Ούτω δέ διετυπώθησαν αί όνομασίαι τών άνά 
πασαν τήν καθολική/ 'Εκκλησίαν Μητροπό
λεων, "Αρχιεπισκοπών καί Επισκοπών ώς μαρ-
τυροΰσιν αί έν τοϊς πρακτικοί; τών Συνόδων ύ-
πογραφαί τών διαφόρων παρακαΟισάντων "Αρ
χιερέων (Πρακτ. Δ. Συνόδ. πράξ. Σ Τ } , καί 
ούτω καΟώρισε καί ό Πάπας τάς ονομασίας 
τών έν Ε λ λ ά δ ι Δυτικών Αρχιερατικών εδρών, 
ώς ό Αθηνών, ό Σύρου, ό Νάξου. Τοΰτο ώς εί-
πομεν δέν έτηρήθη είς τας ονομασίας τάς δο
θείσας κατά τήν νέαν διαρρύθμισιν τών έν "Ελ
λάδι ΌρΟοδόξων Αρχιερατικών εδρών, διότι 
είς τό έργον τοΰτο, καθώς καί είς άλλα Ε κ κ λ η 
σιαστικά γεγονότα εκείνης τής εποχής δέν έ-
πρυτάνευσεν ή γνώμη τών Αρχιερέων, άλλ ' ή 
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αυθαίρετος βούλησις τής έπί "ΟΟωνος άλλοδό-
ξου Αντιβασιλείας. 

Τοιουτοτρόπως άπεσβέσΟησαν ονόματα αρ
χαίων επισκοπών, ών οί ηγήτορες διέλαμψαν 
καί έτίμησαν τά ονόματα ταΰτα καί είς άρ-
χαιοτέραν έποχήν καί κατά τον αγώνα, ώς ό 
'Ανδρούσης, ό Βρεσθένης, ό Χριστιανουπόλρο; 
ό Ρέοντος, τινάς δέ καί έθανατώθησαν εί; τ ά ; 
μάχα ; ή εις τάς είρκτάς, ώς ό Σαλόνο>ν, ό Κο
ρώνης, ό Ρογών, ό ΜοΟώνν.ς, ό Δημητσάνης. 

Ούτω μεταξύ τούτων αί Κα.λάμαι άποτε-
λ.οϋσαι μέ τό άρχαΐον αυτών όνομα Καλαμάτα 
τήν π; ρίδοξον ίεράν μητρόπολιν Μονεμβασίας 
καί Καλ.αμάτας, ήτ ι ; ήρχετο έν τή πρώτ·/] σειρά 
τών έν τώ κλ.ίματι τοΰ Οικουμενικού θρόνου 
προσκειμένων Μητροπόλεοιν μετά τήν Άνδρια-
νουπόλεω; (Μ. Γεδεών έκκλησ. Αλήθε ια αριθ. 
30) καί ισότιμο; τ ή ; Άγκυρα; . Έκόσμησαν 
δέ αυτήν υπέροχοι αρχιερείς κατά τήν 'Ενετο-
κρατίαν καί Τουρκοκρατίαν διακριΟέντε; έπί 
παιδεία καί νουθεσία, ώ; Μάρκο; ό Μασοΰρο; 
καθηγητής έν τώΠανεπιστημίω Παταβίας, Α ρ 
σένιου ο Απ οστόλιος ό όεινός Σχολιαστής τοΰ 
Εύριπίδου, Ιερόθεος ό ΣλαυομαΟής, όστις μετά 
τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου "Ιερεμίου τω 
1 588 έπισκεφΟέντας τόν Τσάρον άνεκήρυςαν είς 
Πατριαρχεΐον τήν Ρωσσικήν έκκ/.ησίαν, και ό 
έσχατος τούτων Χρύσανθος ό Παγώνης ό έν 
ταϊς είρκταΐς Τριπόλεως δεσμοφόρος όμηρος τω 
1821 μαρτυρήσας. 

Κατά τήν έποχήν της Αντιβασιλείας τώ 
1 833,υπαρχόντων πολλών προσφύγων επισκό
πων έν τώ κράτει έκ της εποχής τοΰ άγώνο;, 
προσδιωρίσΟησαν νέαι Αρχιερατικά! περιοχαί, 
καί ή'μέν Μονεμβασία μετωνομάσΟη Ε π ί δ α υ 
ρος Λιμηρα, ή οε Καλαμάτα απετέλεσε μ».τά 
τών αρχαίων Επισκοπών Μοθοινης, Κορώνης 
κκί Άνδρούσης τήν έπισκοπήν Μεσσήνης 
(Βασ. Διατ. 20 Νβρίου 1833) . 

Καί τά δύο ονόματα τά δοθέντα είς τήν άπο-
χοιρισθεϊσα.ν άρχαίαν μητρόπολιν Μονεμβασίας 
καί Καλαμάτας, ήτοι αί νέαι ίδουθεΐσαι έπι-
σκοπαί Επιδαύρου Λιμηρας αντί τής Μονεμ
βασία; καί Μεσσήνη; αντί τής Καλαμάτα; ήσαν 
ξενόφωνα καί αλλότρια πάση; αρχαία; παρα
δόσεως 'Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ; . 

Τοϋτ ' αυτό έγένετο καί μέ τάς ονομα
σίας άλλων αρχαίων επισκοπών, δικαίως δέ 
ήλ.εγξαν τήν άπομάκρυνσιν έκ τών πατροπαρά
δοτων ό έξ Οικονόμων Οικονόμος (Τομ. σελ. 
264) . Καί ή μέν Επιδαύρου Λιμηρας συγχω
νευθείσα μέ τήν Λκκεόαίμονος μετωνομάσΟη 
διά τοΰ Νόμου άπό 9 Ιουλίου 1852 , ('Εφ* 
Κυβερ. άρ. 25) Αρχιεπισκοπή Σπάρτης καί 

Μονεμβασία;, ή δέ Μεσσήνη; μετωνομάσΟη 
Αρχιεπισκοπή Μεσσηνία;. 

Συγκεκριμένο; ήο'η φέροντε; τόν λόγον έπί 
της Αρχιεπισκοπής Μεσσηνίας διαβλέπομεν 
δτι διά τνς ονομασίας ταύτης άπεσβέσΟησαν 
ονόματα περιδόξον Ε π ι σ κ ο π ώ ν άκμασασών 
κατά τε τήν 'Ενετοκρατίαν καί Τουρκοκρα
τίαν. Είς τό όνομα Μεσσηνία, δπερ ήτο άγνω-
στον είς τά εκκλησιαστικά χρονικά, συνεχιονεύ-
Οησαν ονόματα έπί αιώνας άκουόμενα καί κό
σμησα . τα τούς τε Ενετικούς καί Τουοκικούς 
τίτλους. Έξηφκνίσθη τό άρχαΐον όνομα τής Μη
τροπόλεως ώ; αύτη ώνομάζετο Καλαμάτα καί 
Μονεμβασία, έξηφανίσθησαν δέ καί τά ονόματα 
τών Επισκοπών ΜοθοΊνης, ήν έκόσμησαν ό ευ
ρωπαϊκής φήμης επίσκοπος Νικόλαος ό Σοφός 
όδεινός καί εμβριθής συζητητής τοΰ περί Πρό
κλου Νεοπλατωνισμοΰ, (Λόγος Ά . Διομ. Κυ
ριάκου σελ. 16), Γρηγόριος ό ύπό τοΰ Ίμβραήυ. 
άπαγχονισθείς αρχηγό • τοΰπολιορκηθέντος φρου
ρίου, Κορώνης, ή ; ό επίσκοπος Γρηγόριος ά π η γ -
χον'.σθη καί ούτος είς τάς επάλξεις τοΰ φρου-
ρείου. Διεγράφη τό όνομα τής επισκοπής Ά ν 
δρούσης,έξ ή ; κατήγετο ό άγιασα;* Κκουμενικό; 
Πατριάρχη; Αθανάσιο; κατά ΙΓ ' αιώνα, δστις 
τήν ιδίαν αύτοΰ πατοί^α έτίμησεν είς Έπ ισκο
πήν, συγκατατεθειμένου καί τοΰ αύτοκράτορος 
Ανδρόνικου (Χρονικόν Γεωρ. Φραντζή Τόμ. Α ' . 
σελ. 7. Έ ν Βιέννη 1790) καί τής οποίας ό έ
σχατος επίσκοπος, ό εύπαίδευτος Ιωσήφ έβκ-
σανίσθη ώς δμηρςς έν Τριπόλει καί διετέλεσεν 
υπουργό; της θρησκείας καί τοΰ Δικαίου κατά 
τόν αγώνα. 

Ομοίως δέ καί ή Ε π ι σ κ ο π ή Η λ ε ί α ς συνε-
χώνευσε τήν άρχαίαν έπισκοπήν Ώλένης , 
ης ό έσχατος επίσκοπο; Φιλάρετος έβασανίσθη 
καί ούτος καί άλ.υσσόδετο; άπέθανεν έν ταΐς ά-
νηλίοις είρκταΐ; τής Τριπόλεως ώς Ομηρος τοΰ 
αγώνος. Τά όνομα δέ Η λ ε ί α αναφαίνεται έπί 
αντιβασιλείας μόνον καί κατά πρώτον, ήτις με
τέθεσε τόν έπίσκοπον Δαμαλών Ίωναν ώς 
έπίσκοπον Η λ ε ί α ς , ήν δμως έπισκοπήν ού
τος δέν άπεδέξατο καί παραιτηθείς ύπεγρά-
φετο πρώην Η λ ε ί α ς (Βασ. Διατ . 20 Ν)βρ'ιου 
1833) . 

Καί ή επισκοπή Καλαβρύτων καί Α ι γ ι α 
λείας συνεχώνευσε τήν άρχαίαν έπισκοπήν Κ'ερ-
νίτσης, ής ό έσχατος επίσκοπος Προκόπιος ανε
δείχθη έκτων πρωτουογών τοΰ αγώνος καί τής 
Φιλικής Εταιρείας . 

I I 
Ή Αντιβασιλεία διακυβερνήσασα το Κράτος 

κατά τήν άνηλικιότητα τοΰ'Όθωνος κατηρτισεν 
έπιτροπήν έκ τών επισκόπων Άρδαμυρίου ' Ι -
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γνατίου, Έ λ α ί α ς Πκϊσίου, τοΰ ιερομόναχου 
θεοκλήτου Φαραακίδου κζί τώνΣπυρ.Τρικούπη, 
Π. Νοταρά, Κωνστ. Δ. Σχοινα κκί Σκαρλάτου 
Δ. Βυζαντίου πρός τακτοποίησιν τών έκκλησ. 
πραγμάτων. 

Ή Ε π ι τ ρ ο π ή αύτη είσηγουμένου του Φαρ-
μακίδου κατήρτισε Νομυσχέδιον περί τών έκ-
κλησ. πραγμάτων καί συνέναξε ανευλαβή διά 
τόν Οίκουμενικόν Πατριαρχών έκθεσιν (έν Ναυ-
πλ'ιω 7 Ί ο . νιου 1833^. 

Κατά τοΰτο καί έν αρθρ. 6 5 καθορίζεται δτι 
πάντες οί επίσκοποι Οά ώσι ισότιμοι, διότι, ώς 
αναφέρει, «εις τήν αρχήν της εκκλησίας άλλ.ο 
όνομα διακριτικόν τοΰ επισκόπου δέν ήτο γνω
στόν, συνεπώς ή είς διάφορα ονόματα διακρι
τική δια.ίρεσις ενός καί τοΰ αύτοΰ πράγματος 
είναι περιττή.» 

Τήν γνώμην ταύτην τής επιτροπής φαίνεται 
δτι δέν απεδέχθη ή Αντιβασιλεία, διότι έν τω 
κατά πρώτον ύπ' αυτής έκδοΟέντι Β. Δ ιατάγ-
ματι έν ονόματι τοΰ ανηλίκου βασιλέως άπό 23 
Ιουλίου 1833 ( 'Εφ. Κυβερ. αρ. 23) μνείαν 
ποιείται περί αρχιεπισκόπων καί επισκόπων, 
δτι ούτοι δά διυρίζωνται τοΰ λοιποΰ παρά τής 
Κυβερνήσεως κατά γνωμοδότησιν τής Ιεράς Συ 
νόδου. Καί ό μεταγενέστερος δέ Νόμος περί 
Επισκοπών καί Επισκόπων τής 9 Ιουλίου 
1852 ( 'Εφ. Κυβερνήσ. άρ. 25) προσδιώρισε 
μίαν Μητρόπολιν τών Αθηνών, 'Αρχιεπισκο-
πάς τάς πρωτεύουσας τών Νομών καί έπισκο-
πάς τάς πρωτεύουσας τών Επαρχ ιών , συμφώ-
νως δέ τούτου έγένοντο δώδεκα χειροτονία; Α ρ 
χιερέων τώ 1852 , αί πρώται άπό τής απελευ
θερώσεως. Εκτοτε παρέμενον οί έν Ε λ λ ά δ ι Α ρ 
χιερείς όιαγνωριζόμενοι είς Αρχιεπισκόπους καί 
Επισκόπους, Μητροπολίτην έχοντας τόν Παν-
ιερώτατον Πρόεδρον τής Ίερας Συνόδου τόν 
Αρχιερέα Αθηνών. 

Είναι δέ ή διάκρισις αυτη σύμφωνος πρός τά 
Εκκλησιαστικά διατεταγμένα, πρός τά άπαν-
τώμενα άπό τών πρώτων χρόνων τοΰ χριστια-
νισμοΰ έν ταΐς διαφόροις Συνόδοις. Διότι ό Α 
ποστολικός κανών λδ ' καί ό Ο' κανών τής έν 
Αντιόχεια διακελεύουσι «τοις καθ ' έκάσχ/,ν 
έπαρχίαν Επίσκοποι; είόέναι χρή τόν έν τή 
Μητροπόλει προεστώτα Έπίσκοπον κκί τή 
τ ιμή προηγεΐσθαι αυτόν», κατά δέ τούς Α π ο 
στολικούς χρόνους ή έν Αντ ιόχε ια Εκκλησία 
έθεώρει τήν έν Ίεροσολύμοις ώς Νομοδότην μη
τέρα καί κεφαλήν (Πραξ. ιε ' . 23) καί ό ούρα-
νοβάμων Απόστολος τών Εθνών προσαγορεύει 
τήν Έκκλησίαν τής Κορίνθου ώς πρωτεύουσαν 
έν άπάσν) τή 'Αχαΐα , καί τήν Φιλιππισίων ώς 
πριότην τής Μακεδονίας (Πραξ. ι<-' 12) καν 

τήν έν Κολοσσαΐς, διότι αυτη προήδρευε μετά 
τής Λαοδικϊίας τών άλλων τής Φρυγίας, καί 
τήν τών Έφεσίων Μητρόπολιν τής κατω 'Λσίας 
καί τον Τΐτον κατέλιπεν έπί πάσης τής Κρή
της, ής ή Μητρόπολις Γόρτυνα προείχε τών 
άλλων (Τιτ . α'. 5) . 

Τήν άρχαίαν συνήθειαν ταύτην τήν διασω-
Οεΐσαν διά τών Νόμων τοΰ 1833 καί 1852,τοΰ 
νά διακρίνωνται οί 'Αρχιερεΐ, είς Αρχιεπισκό
πους καί Επισκόπους κατήργησε νεώτερος Νό
μος ό ΒΧΑ' τοΰ 1899 άνευ γνωμοδοτήσεως τής 
Ιεράς Συνόδου, ήτις έποιήσατο τοιαύτην κα
τόπιν, τήν ύπ ' αριθμ. 4126 τής 1 5Δεκεμβρίου, 
1899 , δι' ής έπρότεινεν έν τω Γ' άρθρω αυτής 
δτι τοΰ λοιποΰ πλήν τών Αθηνών άπαντες οί 
Επίσκοποι θά ώσιν ίσοι»,ουδόλως δμως δικαιο
λογεί τήν άπόφασιν αυτής καί ούδαμοΰ αναφέ
ρεται. 

Τήν έ'λλειψιν ταύτην ΐελων φαίνεται νά κά
λυψη ό τότε τών Εκκλησιαστικών Υπουργός 
Ά . Ευταξίας ύπεβαλεν είς τήν Α.Μεγαλειότητα 
τόν Βασιλέα σύν τω προσήκοντι δ ιατάγματι πρός 
ύπογραφήν καί μακροσκελή έκθεσιν άπό 22 
Δ)βρίου 1899, δι ' ής πειράται νά δικαιολόγηση 
ούτος τήν τε νέαν τών Ε π ι σ κ ο π ώ ν διαίρεσινκαί 
τών τίτλων τήν ΐσοπέδωσιν. 

Καί διά μέν τήν περικοπήν τών Αρχιερα
τικών περιφερειών άνευ γνώμης καί θελήσεως 
τοΰ νομίαου ίεράοχου, ουδέν τών έν αύτ-ή ε π ι 
χειρημάτων είνε τοιοΰτον, ώστε νά κατάρριψη 
τόν άποστολικόν κανόνα λ σ ' . τής β' Οικουμε
νικής Συνόδου Μ, καί άλλους έτι, οΐτινες ρητώς 
κελεύουσι «μηδένα τών επισκόπων είς άλλο-
τρίαν -έπισκοπήν έπιέναι, μηδ ' ύπερορίους ι ε 
ρουργίας ποιεΐν, μηδέ τήν μίαν Έπαρχίαν είς 
δύο κατατέμνει\»,ώς ό αναφερόμενος Νόμος κα-
^ετεμεν αυθαιρέτως. 

Ώ ς πρός δέ τών τίτλων τήν ΐσοπέδωσιν ή 
έκθεσις ισχυρίζεται δτι «αναλόγως τών πολι
τικών διοικήσεων έπήρχοντο μεταβολαί καί είς 
τ ά ; εκκλησιαστικά; διοικήσει;, ήτοι ούτω συ
νιστώνται καί καταργούνται Μητροπόλ.ει; καί 
' Αρχιεπισκοπαί». 

Ό ισχυρισμός ούτο; εινε προφανώς πεπλα
νημένο;, διότι έξ ένό; έξ αυτών τών "Αποστο
λικών χρόνων αναφαίνεται ή διαβάθμισι; τ ιμη-
τικώς τών Εκκλησιών ότι ό Παΰλο;, ώς προα-
νεφέραμεν, γράφει καί προσαγορεύων διέκρινε 
ταύτας, έξέτέίου δέ άπό τόν Β ' αιώνα ανα
φαίνονται Μητροπόλεις καί 'Αρχιεπισκοπαί καί 
Έπισκοπαί , όποτε ή διωκόμενη Εκκλησία 
ούδεμίαν άπό τήν πολιτείαν είχεν έξάρτησιν καί 
συνάφειαν, ΐνα τάς πολιτικάς διαιρέσεις παρκ-
κολουθώσι καί εκκλησιαστικά-.. 
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Καθώς δέ μίαν πίστιν έχομεν καί έν βά
πτ ισμα, ούτω είς έστιν ό Κύριος ό αρχηγός καί 
θεμελιωτής τής πίστεως ημών. Καί διά τής 
χειροθεσίας τών θείων Αποστόλων άνεδείχΟη-
σαν (Ρωμ. ΙΒ' 4,) έν τ·ή ίερα διακονία οί μέν 
Ε π ί σ κ ο π ο ι , οί δέ Πρεσβύτεροι, οί δέ Διά
κονοι, καί διά τών αποφάνσεων τών θεο-
πνεύστων Συνόδων έκανονίσθησαν κατά τήν άρ
χαίαν τάξιν οίμεν Πατριάρχαι, οί δέ Μητρο-
πολ,ΐται καί Αρχιεπίσκοποι καί Επίσκοποι , οί 
δέ 'Αρχιπρεσβύτεροι καί 'Αρχιδιάκονοι. Οί 
τρεις λοιπόν βαθμοί τ ή ; ίερωσύνης οί έγκατα-
λειφθέντες ήμΐν ύπό τών Αποστόλων έκανονί
σθησαν διά τήν οίκονομίαν τής ένότητος καί έ
γένετο διαβάθμισις αυτών γνώμη Συνοδική 
μετά -) ενεστέρως. 

Ουτω τό όνομα Πατριάρχης αναφαίνεται τό 
πρώτον έν τ·ή Εκκλησιαστική Ιστορία τοΰ Σω 

Ηεοφίλου, Πατριαρχεύοντος Ιωάννου Ζ' κατα 
τόν θ ' αιώνα, μνημονεύεται δέ πρώτος Α ρ χ ι ε 
πίσκοπος Γρηγόριος ό Β' είτα προήχθη είς 
Μητρόπολιν έπί τής "Αρχιερατείας Νικήτα 
τοΰ Παφλαγώνος. Τοΰτο δηλοΰται έξ Οσων ά-
ναγινώσκεται έπί τών ραβδώσεων τών κιόνων 
τοΰ περιστυλίου τής δυσμική; ιίσοδου τοΰ Παρ
θενών.»;, οπού ήν ο Χριστιανικό; Ναό; τ ή ; Πο
λιούχου Παρθένου, δστι; ήτο καί ό Καθεδρικός 
Ναός τής Ε π ι σ κ ο π ή ς . Έ π ί τών κιόνων τού
των έχαράχθη δτι κατά μήνα Όκτώβριον τοΰ 
έτους 841 άπεβίωσεν ό Αρχιεπίσκοπος Α θ η 
νών Γερμανός, ένω άλλαχοΰ μέχρι τότε ό Ι ε 
ράρχης Αθηνών αναφέρεται Επ ίσκοπος . 

(Τ. Νερούτσου Χριστιαν. 'ΑΟήναι σελ. 36) . 

IV 

Σφάλ.λεται δέ ή έκθεσις άναντιορήτοκ άνα-
φέρουσκ δτι μέχρι τής αποκαταστάσεως τοΰ ποωτον &.ν ι /; ι».»ί·ι»·«« ·™;< " . - - Γ - Τ · · , . , 

βάτους συγγράψαντος ταύτην περί τό 440 ^ ι λ ε ί ο υ ύπήρχον τρεις Μητροπόλεις, , Αθη 
! • · ' - • - _ . . . ~ \?. ; Π^^Λ.~,.. Γ Γ ΛιιηΚουνιωτου μ. χ. αναφέρει δέ ούτος ότι ή έν Κωνσταντινου-

πόλει Β ' Οίκ. Σύνοδος έπί τοΰ Μεγάλου Θεο
δοσίου έτει 381 κατέστησε . Πατοιάρχας. Κκί 
Θεοδόσιο; δέ ό Αυτοκράτωρ τω 449 γράφων 
πρό; τόν γαμβρόν του Ούαλ,εντινιανόν ονομάζει 
τόν Πάπα Λέοντα Πατριάρχην, έκτοτε δέ ανα
φέρεται τό όνομα Πατριάρχη; εί; πάσας τάς 
Αύτοκρατορικάς Νεαράς 

νών Κορίνθου καί Πατρών (Γ. Δυοβουνιώτου. 
Έλλην . Εκκλησία σελ. 161 ί, καί δτι έν τω 
μεταξύ συνέστησαν καί άλλ.αι, διότι μέχρι τής 
αποκαταστάσεως τοΰ Έλ,λην. Βασιλ.είου παρέ
μενον Μητροπόλεις είκοσι (ΟίκονόμουΤομ.Β'σελ. 
7)παλαιόθεν έχουσαι τήν αρχήν καί πολλαί τού
των αιώνων βίον άριθμοΰσαι, ώς ή Μονεμβασία, ή 
Λακεδαίμονος καί άλλαι .Σφάλλεται επίσης προ- _ 

Ό τίτλος τοΰ Μητροπολίτου εδόθη είς τούς φκνώς άναφέρουσα δτι ό τίτλος τοΰ 'Αρχ/.επισκό 
"Επισκόπους τών Διοικήσεων καί είς τούτους που εισήχθη παρ ' ήμΐν καταχρηστικώς διά τοΰ 
ύπετάσοντο οί τών περιχώρων Επίσκοποι . Νόμ^υ τοΰ 18ί '2 (Γ . Δυοβουνιώτου Έ λ λ η ν . Έ κ -
(Κα.ν. 9 'Αντιοχ.) κλησίκ σελ. 169), ένω ούτος προϋπήρξε καί 

Τό δέ τοΰ Αρχιεπισκόπου όνομα απαντάται παρ' ήμΐν έχουν τήν αρχήν αύτοΰ είς τούς άρ-
παρά τ ώ 'Αγ ίω 'Αθανασίω ('Αναλ.ογ.'Β'),ένθα χαίους χρόνους. Ουτω κατά τήν άπελευθέρωσιν, 
ό Μελέτιος Επίσκοπος Λυνοπόλεω; αναφερών πλήν τών Μητροπολ.ιτών καί Επ ισκόπων ύ

πήρχον έν Ε λ λ ά δ ι καί "Αρχιεπίσκοποι ό Δη-περί τοΰ Επισκόπου Μέμφιο; λέγει δτι ούτο; 
κελεύσει τοΰ Αύτοκράτορο; προσετέθη τω 'Αρ-
χιεπισκόπω. "Ομοίως δέ καί είς τά πρακτικά 
τ ή ; έν Έφέσω Συνόδου άναφαίρονται Α ρ χ ι ε π ί 
σκοποι, καί ό Σωζόμενο; ("Εκκλ. Ίστορ. β. β' 
κ. η') αναφέρει Αρχιεπίσκοπος τω 4 4 0 τόν Σε-
λευκίας Συμεώνα. "Εκτοτε οί τίτλοι ούτοι τοΰ 
Επισκόπου διέμειναν μέχρι σήμερον είς άπά-
σας τάς Όρθοδόξου; Εκκλησία ; . (Αυτοσχέδιο; (έφημερίδο; Κυβερνήσεω;» αριθμό; 2 3 σελ. 
Διατριβή 'Λθήναι 1843 σελ. 10). 109) , ομοίως καί είς τάς κοινοποιήσεις τής έπί 

Καί ή Εκκλησία Αθηνών άπό Επισκοπής τών Εκκλησιαστικών Γραμματείας άπό 1 καί 
προήχθη είς 'Αρχιεπισκοπήν έπί βασιλείας 15 Ιουλίου 1833 αναφέρονται Αρχιεπίσκοποι. 
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μητσάνης Φιλόθεος, ό Ζαρνάτας Γαβριήλ, ό Ά · 
κόβων. Αναφέρει δέ Αρχιεπισκόπους καί ή 
ή περί ανεξαρτησίας τής Έ λ λ η ν . Εκκλησ ίας 
διακήρυξις τής 2 3 Ιουλίου I 8 3 3 ύπό τής Α ν 
τιβασιλείας έν τώ 16ω άρθω αυτής «οί Α ρ χ ι ε 
πίσκοποι καί επίσκοποι διορίζονται κατά πρό-
τασιν τής ιεράς Συνόδου ύπό τής Κυβερνήσεως; 



ΚΦΙΙΜΡ,ΡΙΛΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 

Τοιούτου; δέ μνημονεύεικαί όΣυνοδικόςΤόμος της 
29 Ιουνίου 1833 αναφέρονται Αρχιεπίσκοποι . 
Τοιούτους δέ μνημονεύει και ο Συνοδικός τόμος 
τής 2Ί Ιουνίου 1850 « 'Αγιώταται Μητροπό
λεις, 'Αρχιεπισκοπαί κκί Έπισκοπαί κί κπαο-
τίζουσκι σήμερον τό θεοσωστον κκί θεοστήρι-
κτον Βασί'/ ον τ ή ; Ελλάδος». Κκί ή συνο
δεύουσα τό,ι Τόμον Πατριαρχική κκί Συνοδι-
δική Ε π ι σ τ ο λ ή Λ ..5υ0ύνετκι ο προς απαντάς 
τους οίκοΰντκς τό θεοφρούρητον Βασίλειον κκί 
ν.κί πρός τους ίερωτάτους Μητροππλίτκς 'Αο-
χιεπισκόπους κκί Επισκόπους της Ελλάδος» . 
Όμοίως κκί ή προς τό Ύπουργικόν Συμβού-
λιονν επιστολή από 211 Ιουλίου 1850 του Πα
τριάρχου Κ)πόλεως Ανθίμου περιγράφει Οτι 
προς άνακήρυςιν της Ελληνικής Έκκλησίκ ; 
αυτοκέφαλου συνεκρότησε Σύνοδον «αετά τών 
έν τγί Βασιλευούσν) ταύτν) τών πόλεων εΰδοκι-
μούντιον 'Αγιωτάτων Πατριαρχών κκί ίερωτά-
των Μητροπολιτών. Αρχιεπισκόπων κκί Ε 
πισκόπων» . 

Συνεπώς ό Νόμος του 1852 καθόρισα; έν 
Ε λ λ ά δ ι τους ίεράρχκ; είς Μητροπολίτκς, Α ρ 
χιεπισκόπους κκί Επισκόπους ήκολούθησε π ι 
στώς τήν άνω άρχαίοτάτην ίεράν παράδοσιν και 
συνήθειαν κκί ουδέν καταχρηστικώς καινόν ει
σήγαγε, ώς ή μνησθεΐσα υπουργική έ'κΟεσις ανα
φέρει. 

Τό δέ έν τή ιδία εκθέσει άνκγραφόμενον ότι 
είς τό διηνεκές δέν είνα: κατορθωτή ή σύγκλη-
σι; οί/.ουυ.ενικής Συνόδου έν τή όρθοδόζω Ε κ 
κλησία,είναι αβάσιμος προφητεία,ούδενός δυνα
μένου νά μαντεύση τάς βουλά; του Ύψιστου 
και τάς τύχας τοϋ κόσμου κατά τους επερχό
μενους απέραντους αιώνας. 

Επομένως τά επιχειρήματα τής εκθέσεως 
εκείνης, δι ' ής έπήλΟον μεταβολκί όοίων και 
νέαι ονοματεπωνυμίαι /.κί ίσοστκσιον τίτλων 
τών έν τω κράτει Αρχιερέων και Επίσκοπων 
δέν στηρίζονται επί τών Οεοπνεύστων κανόνων 
και αρχαίων παραδόσεων και ασάλευτων συνη
θειών, θ ά ήτο δέ εύκταΐον, εάν έπκνήρχετο τό 
άρχκΐον καθεστώς τών'Αρχιεπισκόπων κα ί 'Επ ι 
σκόπων, ώς ή Εκκλησιαστική κρχαιότη; καθο
ρίζει, άφ' ου τοιαύτην γνώμην πολλάκις έςέ · 
φρασεν ή του κράτους ιεραρχία (ανάλεκτα Σε

βαστιανού Νικο'κάβουρα 'Αρχιεπισκ. Κερκύρας 
σελ. 80) κ α ι άφ' ου άλλω; έν τω κράτει 
ύπάρχουσιν όμοιοι τιτλουχοι έτερόδοξοι Αρ
χιερείς. Λιότι αληθώς ή προς τόν Βασιλέα αΰ'τη 
έ'κθεσι; τοΰ τότε Υπουργού τών Εκκλησια
στικών κ. 'Α. Εύταςίκ ενέχει πολλά τά σκολιά 
ν α ι σοφισματώδη. 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΒΕΛΑΝΙΔΙΟΤΗΣ 
Αρχιμανδρίτης 

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α 
Ε π ί σ κ ο π ο ς τις πλουσκότατος, έςελΟι'ον ιις έπισκο-

πικήν περιοοείαν. συνεχαίρετο τόν π ά μ π τ ω χ ο ν έφη-
μέριον "μικρού τινός χωρίου, οιά τόν καΟαρόν αέρα ποϋ 
άνέπνεεν ίκεί\ 

— Σεβασμιότατε , άπήντ-.,σεν ό εφημέριος, Οά ήτο 
καλός ό καθαρός αήρ. έάν ήουνάμην νά ζήσω από 
αυτόν. 

Ήρώτων κάποτε τόν Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η * οιατί οί άνθρω
ποι δοκιμάζουν τόσην άγάπην πρός τό κάλλος. 

Και ό φιλόσοφος απήντησε ξηρώς ! 
— Αυτή είνε ΐρώτησίς τυφλού". 

.Εις φοβερός άντιορησ'ας έκαυχατο εις τόν Ριβερόλ 
ότι έγνώριζε τέσσαοας γλώσσας. 

- α ς σ υ γ , αίρω απήντησεν ο ΓΊβε Εχετε 
τέσσαοας λέξεις εναντίον πάσης ξένης ΐοέας. 

Ήριότησαν κάποτε τόν Βολταίρον τί οιαφορά υ
πάρχει μεταξύ τοϋ κ α λ ο ϋ και τοΰ ώ ρ α ί ο υ . 

— Τό καλόν έχει ανάγκην επιδείξεως, ένώ τό ώ-
ραίον οεν έ χ ε ι , άπήντησεν ό φιλόσοφος. 

ψ 
Ό Διοερώ έλεγε περί τοϋ Φοντεν'ϊλ, λίαν πο .βε -

οηκότος τήν ήλικίαν τότε , κα'ι σπανκότατα παράγον
τας τι άξιον τής προτέρας οόξης : -

— "Ομοιάζει μέ πεπαλαιωμένη-/ επαυλιν εις τήν 
οποίαν από καιρού είς καιρόν έ μ ι α ίζονται τ ί πνεύ-
αατα. 

* . 
Ό άββΐς Βουαγϊων, ήτο άνθρωπος χωρίς χαρα

κτήρα. Λ:ά τούτο Οταν κάποτε τ<ο ανετέθη οιπλ<.,μα-
τική αποστολή, ό Λουκλός, γοαμματεϋς τής Γαλλι
κής ' Ακαδημίας τώ είπε : 

— Σας συγχαίρω αγαπητέ συνάδελφε. Τέλος πάν-
τιον Οά έχετε και σεις ένα χαοακτήοα I 

Λύρ Γασκώνοι καθήμενοι εις τά δύο αντίθετα άκοα 
τής τραπέζης έφ. ονε ί ·ησαν . 

— Έ ά ν ήμην πλησίον σας, είπεν ό ε'ς Οά Γ.'ίς έ-
κολαφιζον. Ά λ λ α ή πρόΟεσις επέχε ι Οέσιν τοϋ γεγο
νότος. Λοιπόν θεωρήσατε Οτι έλάβατε τόν κόλαΐ.ον. 

— Κύριε, άπήντησεν ό άλλος μετά μεγάλης ψυ
χραιμίας, έάν σας έφθανα Οά σα; διεπέρων διαμπάξ 
μέ τό ξίφος μου . Λοιπόν θεωρήσατε σεαυτάν νεκρόν. 
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