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ΑΙ Α ΠΟΚΡ ΕΩ  ΕΝ Α Θ Η Ν Α Ι Σ

’Από τής προκπελθούσης Κυριακής είσήλθο>χεν εις τό 
Τριώδιον, ή δέ φκιδρότης του άστεως ήρξκτο νά έγκυ- 
μονήται. Έ γκυμονεϊται, λε'γομεν, διότι δέν έςεδηλώθη 
έτι επισήμως, άλλά προπαρασκευάζεται έν τοίςπκρασκη- 
νι'οις. ‘Ομοιάζει, κατά τοϋτο, φιάλην καμπανίτου, άρτι 
πωμχτισθεϊσκν καί ηρεμούσαν. "Αμα άρξητκι ό βρασμός, 
ή έκπωμάτισις θά έπελθη αΰτόμκτος, ή δέ φαιδρότης τοϋ 
λαοϋ, ώς ό άφρόεις καμπανίτης, θά έκχυθή εις τάς ο
δούς,σπινθηροβολούσα έκ περίσσειας πνεύματος. Διότι αί 
άπόκρεω αί φετειναΐ προμηνύοντκι πρωτότυποι, πνευ
ματώδεις, βενετικά;, Venetico ill Athens.

Τό αττικόν άλας θά τάς άλκτίση κκΐ δέν θά νο τ ί
σουν οπως πίρυσι,ή,τουλάχιστον^δέν θά άναγκασθώμεν νά 
βοήσαψεν τό παροιμιώόες *α$£ πέραν χαι χα.ΙΜτεοα.

Ό  λαό; θά διασκέδαση μέ τά σωστά του. Κάθετε 
τόπον, δλβιοι μεγαροκτήμονες καί σείς μυρόεσσαι δεσπο- 
σύναι,άμαζόνες των σαλονίων. Ό  λαός την φοράν αύτην 
θά πειραθή νά σάς ύποσκελίση. Μη παραςενεύεσθε’ δεν 
εισθε οί προνομιούχοι τής άπολαύσεως δεσίϊόται- έχει 
καί ό λαός μερίδα, καί ’ίσως την μερίδα του λέοντος" αν 
σείς γνωρίζετε νά την εφευρίσκετε καί έχετε την ίσχύν 
νά την άποκτάτε, εκείνος γνωρίζει νά την αισθάνεται 
καί εχει την θέλησιν νά την πραγματοποιή' διότι ή ά- 
πόλαυσις είναι τε'κνον ίδικόν του,αύτόγραφον ίδικόν του, 
γνησιότης τελεία’ ούχί άπομίμησις καί ούχί φενάκη. 
Καί θά διασκεδάσν; J id f t J a t a ' ό'χι εις τά  κρυφά—κρυφά 
δ'πως σείς, πονηρούτσικοι. Θά συνεορτάση μ ετ’ αύτοϋ ή 
φύσις ή άγνη, ό ουρανός ό άναπεπταμε'νος, οί άστε'ρες 
οί φωταυγεΐς· ούχί άστε'ρες χρυσοί προσηλωμένοι έπί ψευ- 
δουρανων, ούς ό ήγορασμένος χρωστηρ τοϋ τεχνίτου 
εγραψεν έπί οροφών χρυσοτεύκτων μελάθρω νάλλ’οί άστε'
ρες οί φωτοτλημμυρισμένοι, οΰς ή χειρ τοϋ αιωνίου ζω
γράφου τοϋ σύμπαντος εθετο άπληρωτεί υπέρ τάς νε- 
φέλας πρός στολισμόν τής δημιουργίας, διά την χαράν 
τοϋ πλάσματός του, τοϋ λκοϋ Καί είναι θαυμάσιος κύ
τος ο λκ;.ς δταν διασκεδάζη όσον είναι επίφοβος ό'τκν 
τρίζη τούς όδόντας. Θά τόν ϊδητε πώς γνωρίζει νά εύθυ
μή κκΐ θά σας φάγη ή ζηλ’κ! Θά τόν ίδητε έ/.είνον τόν 
orroiov ό έν χωνεύετε !

II
Μεθ’ όλκς όμως τάς έλπίδας άς γέννα ή ύπολανθά- 

νουσα διάθεσις τοϋ λαοϋ, ϊν  σκοτεινόν μετε'ωρον συγχίζει 
πόρρωθεν την αισιοδοξίαν ημών. Και τό σκοτεινόν τοϋ- 
το μετε'ωρον είναι ή ύπαρξις τοϋ κομητάτου, τοϋ βραχνα 
καί άποπνίκτου τούτου τών ’Αθηναϊκών άπόκρεω. Τό 
κομητατον τοϋ Καρναβάλου, μολονότι πε'ρυσι τά έκα- 
α» θάλασσκ, τολμά νά έμφκνισθή καί τό έτος τοϋτο προ

τοϋ νοήμονος κοινοϋ κκΐ τής γενναίας φρουράς κκΐ πολ
λά δικτυμπανίζει νά ΰιαπράζη.

Τό έφ ’ ήμϊν θά ηύχόμεθκ νά ελειπε. Τό λε'γομεν οα- 
νερά καί ό έ'χων εναντίαν ίδε'αν άς άντιλε'ξη : Τά κομη- 
τάτκ  εγε.Ιοτοποίηααν τάς άπόκρεω τών ’Αθηνών, τάς 
πκλκιάς έκείνας άπόκρεω, άς πάν'ες ένθυμούμεθκ, τάς 
πρό δεκαπενταετίας κκΐ εικοσαετίας άπόκρεω, τάς γεμά- 
τας πρωτοτυπίας, χ’οϋμορ καί τάξεως. "Ολοι γνωρίζομεν 
την αφετηρίαν κκΐ τόν σκρλκτανισμόν τών αύτοσχεδίων 
αύτών εταιριών τών εορτών,τών κκλουμε'νων κομητάτων, 
τών εις τό φαινόμενον μέν προσποιουμε'νων ό'τι είσάγουσιν 
εις την χώρκν καινά δαιμόνια πεπολιτισμε'νων τόπων καί 
χωρών, πράγματι δέ έπνεομε'νων έξ υστεροβουλίας καί 
σκοπών, οϊτινες ούδε'να τών φρονίμων λκνθάνουσι Οί κα- 
λοθεληταΐ ούτοι τής κοινωνίκς, ύπό τό πρόσχημκ ό’τι θά 
διαχύσωσιτην χαράν και την εύθυμίαν εις τον λκόν, ύπό 
την επαγγελίαν ό'τι θά βραβεύσωσι την έπίνοιάν του πρός 
τό γελοτοποιεϊσθκι δ ιάτινων δεκάδων ψωροδραχμών άνα- 
στατώνουσι τον κόσμον, θε'τουσιν οδοφράγματα εις την έ- 
λευθε'ραν κυκλοφορίαν τοϋ εύθυμοϋντος λκοϋ καί, μονοπώ- 
λιον εαυτών τό πανάρχαιον έ'θιμον πο ιήσαντε ς ,  ύποβάλλου- 
σιν ύπό ό'ρους καί κανόνας την εύθυμίαν.Τό δέ άποτέλεσμα; 
"Οτι άντΐ τής εύθυμίας δίδουσιν εις άθλοθεσίαν την πλή- 
ςιν, την άθυμίαν καί τόν εμετόν. Τοϋ άλγεινοϋ τούτου 
θεάματος χαρε'στημεν μάρτυρες έπί δύο ήδη κατά συνε- 

1 χειαν ετη καί ό Θεός νά μας φυλάξη μήπως φέτος πά'}ω-
μεν χειροτερκ !

III

ΙΙροκειμε'νου δέ περί τοϋ κομητάΐού, άφοϋ ή κακτ- 
άντίληψις τών πραγμάτων ύπό τε τής άριστοκρατουμέ- 
νης τάξεως καί, δυστυχώς, καί ύπό τής δημοσιογραφίας 
κατε'στησε τοϋτο ύναγ/,αΐον καί δή άναπόφευκτον, άς έ- 
πιτραπή νά τώ κάμωμεν τούλάχιστον μίαν παρατήρησιν. 
Δ ικτΐ διά τοϋ προγράμματος του δηλοΐ ότι άποκλείει ε
κείνους τών μετημφιεσμε'νων, ό'σοι ήθελον πκρκστήσει 
πρόσωπα γνωστών πολιτευομε'νων καί γνωστών προσώτων 
έν τή κοινωνία καί ώρισμε'νας αύτών πράξεις ;

Τοιαύτη άπαγόρευσις ποϋ νά έχη ά'ραγε την πηγήν; *Λν 
άφκιρε'σητε άπό τάς άπόκρεω την χάριν των τκύτην, 
δέν γνωρίζομεν τί άλλο θά εύρητε νά βραβεύσητε. Αί 
άπόκρεω άείποτε έθεωρήθησαν άβλαβή παίγνικ κκΐ πόίν 
ό,τι κ κ τ ’ αύτάς έμασκαρεύθη έγε'νετο αποδεκτόν ούδείς 
παρεπονε'θη, ούδείς έκάκιωσε διότι είδε παρφδούμενον 
τόν εαυτόν του, μάλιστα καί ό ίδιοςπολλάκις άνεκάγχασε.

Λί άπόκρεω, ώς πρός τοϋτο, όμοιάζόυσι τόν γελωτο
ποιόν τοϋ Βασιλε'ως. 'Ως έκεΐνος άτιμωρητεΐ διακωμωδεί 
τόν δεσπότην του καί ενώπιον τών οφθαλμών αύτοϋ μ ι
μείται τάς κακίας του,-τάς έςεις του η τά παράδοξα ί δ ι
οί ματά του, ό δέ δεσπότης γελα καί ξεκαρδίζεται, άλλά 
μέσα του λαμβάνει ύπό σημείωσιν τά έν εϊδει άστεϊσμών



διδόμενα διδάγματα’ ούτω καί αί άπόκρεω χρησιμεύουσι 
πολλάκις μικρόν τισχολείον. Μη φοβήσθε, ούδείς θά θυ- 
μώση ! Οί εις πάντα πρωτότυποι πρόγονοι ημών ηγον 
τάς έορτάς του Βάκχου, αΐτινες ήσαν αί άπόκρεω αυ
τών. Γνωστά είσι τά  ε ζ  άμ,άζης, αί ύβρεις δηλ καί αί 
έγγικτικαί συμβουλαί, άς οί εποχούμενοι έξετόξευον πρός 
τους παροδίτας· ούδείς τότε έθύμωνε· μάλιστα εάν ήκουε 
κανέν σφάλμα του, κοινολογούμενον ούτω, έφρόντιζε νά 
τό διοοθώση. Ή το τό έθιμον αί δέ σημεριναί άπόκρεω 
δεν είναι η ή έξακολούθησιςτών αρχαίων εκείνων εορτών, 
ά λλ ’ύπό τύπον διαφορετικόν κκΐ κάπως έκχριστιανισθέντ*.

Κ ωνσταντίνος· Λ νκόρτας

Τ Ρ Ε Λ Α Η  Α Π Ο Κ Ρ Η A

Την προσωπίδα βάλε άγνή παρθένα.
Κ ’ έλα σ ’ έμέ νά τρέξουμε ενωμένοι,
Νά γευθοΟνε τά  στήθη τά  θλιμμένα  
Την ηδονή μεσ’ στο κρασί κρυμμένη.

Μέ πρόσωπο, μ έχ ε ίλη  φλογισμένα 
Α ς χωρέσουμε μέσα αγκαλιασμένοι 
Όπου ξεσπα άπο σώματα άφρισμένα 
Ο ,τι βαστά την άπειρη οικουμένη.

Μεσ’ στην τρελλή χαρά μαζί μου τρέξε,
Ά νο ιξε στά  ο ιλιά  κ ’ έσΰ τοστόαα  4 1
Καί μ Γδρωτα ήδονης το σώμα βρέξε.

Μεσ  ̂ στοΰ ματιοΟ τό φως π ’ αγάλι σβένει 
Κ αι στοΟ προσώπου το χλωμό το χρώμα, 
Την άρετή χαιρέτα, ποΰ πεθαίνει!

£τεό. Μ αρτ(ώκιΐ('w C> · ·

#

Η  Α Ν Α Φ Ο Ρ Α
( Ι ι ι ί γ η μ α )

III
Ά πό τής νάρκης εκείνης άπεσπάσθη · αίφνης" όταν έ- 

φθασεν ή πρώτη επιστολή του Θρασυβούλου. ’Ανέζησε 
τότε, έζωογονήθη, έκλαυσεν, έμειδίασεν, ώμίλησε μεγα
λοφώνως, ζωηρά, ποός μεγάλην χαράν τών τεθλιμμένων 
άνεψιών.

Ή  επιστολή ητο έκ τοΰ στρατοπέδου.
«Έ δώ ζή κανείς, μητεροΰλα,»— έγραφε μετκξύ άλ

λων ό νεαρός στρατιώτης,— ((ζή,υπάρχει, πράγμζτι, καί 
όχι εις τάς πόλεις μέσα, δπου συχνά, έν τώ  μέσω τοΰ 
τόσου θορύβου σου φαίνεται νά εΰρίσκεσαι είς έρημον —  
Έ κεΐ— σκέψεις παράβολοι, αύθάδεις ρεμβασμοί, συχνά 
άσκοπος η σοφιστική φλυαρία, έδώ— προσήλωσις είς μίαν 
ιδέαν ζωογονούσαν καί ή κεραυνώδης ευγλωττία τών 
δπλων. Έκεΐ λόγοι κενοί, ώς επί τό πλείστον, έδώ έργα! 
όποια διαφορά ! Έδώ αισθάνομαι ότι ζώ, πώς είμαι 
άνθρωπος, ότι κάτι κάμνω δ ι’ άλλους· διά ποιους άλ
λους ; διά συντρόφους άγαπητούς, διά τούς όποιους είμαι 
έτοιμος μέ χαράν νά άποθάνω, όπως αύτοί ε ιν1 έτοιμοι 
ν ’ άποθάνουν γιά  μέ. ΕΤνε πράγματι γλυκεία ή ζωή, 
όταν δίδεται ευκαιρία νά την θυσιάση τις διά την πα-
τοίδα, διά τούς συντρόφους  Χθές έδείπνησα μέ ψωμί
ξηρόν, έκοιμήθηκα μέ προσκέφαλον μιά πέτρα καί έξύ- 
πνησα εύθυμότατος, διότι είνε θειον ό’,τ ι μέ ζωογονεί. 
'Έλπιζε, μητεροΰλα...»

Σειράν όμοιων περίπου έπιστολών ειχεν ή μητέρ ’ άπό 
τον υιόν έκ τοΰ στρατοπέδου καί τάς άνεγίνωσκε μέ μίαν 
υπερηφάνειαν όχι μικροτέραν τοΰ άλγους δπου την 
έπίεζε__

'Ο Θρασύβουλος ήνδραγάθησεν έπανηλειμμένως καί 
τοΰ έδόθη ό βαθμός τοΰ έπιλβχίου.—  αΛέν μ ’ ευχαρι
στούν τόσον οί βαθμοί, αί διακρίσεις,— έγραφε, — όσον 
ή συναίσθησις ότι κάτι έκαμα κ ’ έ γ ώ ...Ά λλά  καί τ ί έ
κ α μ α ; ενώ υπολείπονται τόσα...»

Τάς έπιστολάς έφερε διαρκώς έπ ’ αυτής καί τάς άνε
γίνωσκε καί τάς άπεστήθιζε καί τάς έδείκνυεν είς τάς 
φίλας έκείνας, ό'σαι συνεμερίζοντο την χαράν, την ύπερη- 
φάνειάν της.

Αίφνης αί έπιστολαί διεκόπησαν... Παρήλθεν έβδο 
μάς, δευτέοα, τρ ίτη ... Σιωπή άκρα έκ τοΰ στρατοπέ
δου...ούτε μία γραμμή... Ή μητέρα πηγαινοέρχεται 
σιωπηλή, εγείρεται, κάθηται, έρωτα διά τών βλεμμάτων 
τάς άνεψιάς, αΐτινες σκοπούν έπίσης, διότι δέν έχουυ τ ί 
νά είποΰν. . Είς τάς εφημερίδας τίποτε παρηγορητικόν, 
κανένα φώς· πορεΐαι, μετακινήσεις στρατευμάτων, συμ
φυρμός ονομάτων καί γεγονότων, άντιοάσεις, φώς όμοιά- 
ζον μέ σκότος καί τανάπαλιν, άληθης κυκεών ..

“Ενα πρωί' αίφνης έφάνη ό γραμματοκομιστής, κομί- 
ζων έπιστολήν... Έκρατεϊτο άπαθής, ευθυτενής.. .ή μη
τέρα έρρίφθη έπ ’ αύτοΰ σχεδόν τον ένηγκαλίσθη... Ε κεί
νος έδωκε την έπιστολήν καί άπήλθεν έσπευσμένως....

Ό ποια χαρά ! έπανήλθεν ή ζωή !. ..
«Πόσα συμβάντα, μητεροΰλα,—  έγραφεν ό Θρασύ

βουλος,— ειχαμεν μικράς μάχας, μικρά; συγκρούσεις.... 
Τ ίχ α ρ ά ! 'Οποία γλυκεία μέθη.... έτρεχα έμπρός, εμ
πρός πάντοτε, ήθελα νά περάσω τούς συντρόφους, σπεύ- 
δοντας ώς πρός πανήγυριν... Αίφνης έλαβα μικράν πλη- 
γην είς την χεΐρα, αμυχήν μάλλον, ούτε την ήσθάνθην. . ,
έφίλησα την πληγήν τό πρώτον μου άληθινόν παρά·
σημον.

«Σοΰ γράφω νύκτα μετά δεκάωοον πορείαν καί ένώ

μέ περιλούει ό ίδρώς,—  άληθινη άναγεννήσεως- κολυμ- 
βήθρα.. .αύριον τά χαράγματα δίδεται μάχη άποφασι- 
στική...τήν στιγμήν αυτήν,μητεροΰλα, είμαι τόσον εΰτύ- 
χής, ώσάν όταν μ ’ έλίκνιζες είς τά  γόνατά σου......

«Φαίνονται τά  πυρά τοΰ έχθρικοΰ στρατοπέδου, 
θάρρος»......

Έ κτοτε ή ζωη τής μητρός ήτο μία διαρκής άγω νία... 
Λέν έζη πλέον, έκινεΐτο, θά έλεγες, ώσάν αυτόματον. 
Λέν ήρώτα κανένα, δέν άνεγίνωσκεν ειδήσεις, τάς άπέ- 
φευγε μάλλον, καί μόνον ήκροάτο κάθε ήχον, ήκολούθει 
μέ τό βλέμμα τούς διαβάτας καί αί ήμέραι παοήρχοντο 
έν θανασιμφ προσδοκία. . . ·

Καί πκρήλθον πολλαί ήμέραι τοιουτοτρόπως.
Αίφνης σοβαρότατα συμβάντα άνηγγέλθησαν έκ τοΰ 

'στρατοπέδου- αί εφημερίδες όλαι άφηγοΰντο λεπτομερώς 
μάχας, συγκρούσεις, έπιθέσεις, ηρωισμούς, άλλά καί πολ
λά, πάν.πολλά θύμ ατα .. . Πολλαί έξ αυτών άνέοερον όνό- 
μ α τκ ... Α,ί άνεψιαί κκτέτρωγον τάς εφημερίδας κρυφά, 
άπούσης τής θείας, οτε είς μίαν έξ αυτών είδον ένα 
πρωί τό όνομα τοΰ Θρασυβούλου... Ή το εκθεσις τόΰ 
διοικητοΰ τοΰ τάγματός του, διακριθέντος χάρις, προ
πάντων, είς την άνδρίαν νεαρών τινών άςιωματικών καί 
ιδία τοΰ έπιλοχίου Θρασυβούλου Ν. όστις, ίδών τούς 
ύ π ’ αυτόν στρατιώτας έπ ’ ολίγον διστάσαντα;, κλο- 
νισθέντας πρό τοΰ φοβερού πυρός πολυαρίθμου έχθροΰ, 
έρρίφθη άκράτητος κατά τών έχθρικών τάξεων, συμπα- 
οασύρας τόν λόχον του καί πρώτος έπεσε νεκρός, βληθείς 
κατάστηθα ύπό σφαίρας εχθρικής.

Έπί πολλάς ήμέρας αί άνεψιαί είχον την ήρωϊκην έ- 
νάσχόλησιν νά έςαφανίζουν τάς έφημερίδας δ'λας... Ά λ λ ’ 
έκείνη, ή μητέρα τοΰ Θρασυβουλου, ήτις τάς κατεσκό- 
πευεν άδικλείπτως, τά  άνέγνωσεν όλα είς τούς οφθαλ
μούς τω ν .... Κ αί μίαν πρωίαν έγεινεν άφαντος καί πα- 
ρήλθον πολλαί ώραι χωρίς νά έπιστρέψη... Αί νεάνι- 
δες, θορυβηθεϊσαι έτρεξαν παντοΰ, ήρεύνησαν όλους τούς 
δρόμους καί όλας τάς γωνίας, έκρουσαν τάς θύρας πολ
λών φιλικών οικιών καί ήρώτησαν όσους άπήντησαν δια
βάτας καί μόνον πρός τό εσπέρας άνεκάλυψαν την ά τυ
χή των θείαν ζαρωμένην είς μίαν γωνίαν έ ό̂ς άστυνομι- 
κοΰ τμήματος σφίγγουσαν είς την χεΐρα φύλλον έφημε- 
ρίδος. . ΊΙτο ήρεμωτάτη κκί είς τά  δάκρυα καί τούς 
παραφόρους έναγκαλισμούς τών άνεψιών άπήντησε μό
νον:— «Η συχάσετε, μην κλαίτε, θά ελθν)... πρέπει νά 
γράψω.. »

— Την εύρομεν πρό μιας ώρας έπί τοΰ πεζοδρομίου 
λιπόθυμον, είπεν ό ύπκστυνόμος τοΰ τμήματος καί 
σφίγγουσαν έπί τοΰ στήθους την έφημερίδα. Την μετε- 
κομίσαμεν ευθύς καί άμα συνήλθε, μοΰ είπε μ ’ ένα 
τόνον ήρεμώτατον, ότι τόν Θρασύβουλόν της τόν έπήρεν 
ό βασιλεύς καί άνάγκη νά γράψη άναφοράν νά τής τόν 
άποδώσν). Λέν ώμίλησε πλέον. Έ γώ άνέγνωσα την έφη
μερίδα κκί έκ τής έκθέσεως τών τελευταίων μαχών έμα- 
θκ την συμφοράν ήτις έπληξε τήν άτυχή γυναίκα».

Ήτο μία παραφροσύνη ήρεμνς, σιωπηλή. ‘Ο ψυχί
ατρος ό'στις τήν έ'εσκέφθη κ ζ τ ’ οΓκον έδήλωσεν δτι ό 
βίαιο; κλονισμός, ον ε?/εν ΰ τ ισ τή , έπληξε τόν νδΰν αντί 
νά νεκρώ?·/) τό σώμα. Λέν έκλαιε- έπαρηγόρει μάλιστα 
τάς ανεψιάς, θρήνούσας πρό τοΰ μεγέθους τής συμφο
ρά;.. Έπέμενε νά γράψη τήν άναφοράν. Ό  ιατρό; 
τό έπέτρεψε καί λαβοΰσα χάρτην, έχάραξεν έπ ’ αύτοΰ 
γραμμάς καί λέςει; άκαταλήπτους.

Καί δέν ειχεν άλλην ένασ/όλησιν, άλλην φροντίδα,ή, 
είς ήμέρας τελετών ή συναθροίσεων οίωνδήποτε, νά πε- 
ριφέργ) τήν άναφοράν της, τόν /άρτην εκείνον μέ τά  άκκ-

τάληπτα λόγια,— μέ σκοπόν νά την έπιδώσν) είς τόν βα
σιλέα... Αί άνεψιαί ήθελαν ν ’ άντιστοΰν είς τοΰτο, ά λ λ ’ 
ό ιατρός τό έπέτρεψε. ’Ήτο ή μόνη ήδονη τής γραίας 
μητρός, ήτις την συνείχε μέ την ζωήν.

“Εφυγα συντετριμμένος ύπό την έντύπωσιν τη ; σπα
ρακτικής διηγήσεως τών δύο άνεψιών, τάς όποιας, κάτι 
τι μέ ώθει νά έπισκέπτωμαι ένίοτε καί τών όποιων συνε- 
μεριζόμην έξ ολοκλήρου την θλ ΐψ ιν__

Μετά βραχυχρόνιον άπουσίαν έπεσκέφθην τάς άνεψιάς, 
άλλά δέν εύοον την θείαν.

Ειχεν άποθάνει πρό μικροΰ.
Την έθαψαν μέ την άναφοράν Ή το ή τελευταία

της θέλησις.......
Καί ορθότατα. Ή  άνάγνωσίς της, έδώ κάτω, θά διή- 

γειρε μόνον ολίγον οίκτον... Καί ίσως πολλά μειδιάματα.
Καί τήν έΛήρε μαζύ της, βεβαία, δτι μόνον ό υπέρ

τατος Βασιλεύς, ό γνωρίζων κάθε πόνον, ό άναγινώσκων 
.είς πάσαν καρδίαν, θά ή/.ουεν έ,κεΐ τούς στεναγμούς της 
καί μόνος εκείνος θά έννόει τά  γριφώδη, τά άκατάληπτα  
λόγια τής άναφοράς.

II. A . Ά ξ ιώ τ η ς .

ΑΠΟ Τ Ε Σ  Τ Ρ Ι Κ Υ Μ Ι Ε Σ

fff σά* εγεννή θ η χ ες  

Είς ii.l.lor χ ό σ ιο  d r ijx e ic , 

Eir a Liny χόσμο aruttcpo, 

Σι σφαίρα ri.ltin γ.Ιΐ'Χαά.
 ̂ i i rdtr είσαι, χορη αμίμητη,

Σν γέννημα της φρίχης,
Σν tftpreic μία' στην χό.Ιασι 
Μιαν ώρα θιϊχιά,

Κι’ ar zo aeurn ro στήθος σου 
Σαν το όιχό μου πάΛΛη.
*Αν δάκρυ ά.-ιο το μάτι σου 
Ό.Ιοφ.Ιογο χνΛα,
' Εσυ άτο μίνα εγνώρισες 
Τής γης την αγρια πά.Ιη 
Κι' εγω ά.το σενανε έμαθα 
Μι' αγάπη άγγιΑιχιά.

Σε ’σενανε .το? βρίσκεσαι 
Τόσο μαχρνχ α.το μ ίνα , 
Στέρνει ή καρδιά μου δΛόχαρη 
Τη τζΛειο θερμήν ινχή.
Τή φ.Ιογερήν αγάπη μου 
Έχράζησα γιά μίνα 
Τυΰς πόθους, τ»ς εΛπίδες μου 
Που μ’ /χουνε ευτυχή.

Κι' αν ίσως κι’ αφ' τή σχέψι οβυ 
Γιά μιά στιγμή διαβαίνει,
Σά σύγνεφο χατάΛιυχο 
ΚατάχΛωμη μορφή'
Σχίσου χ’ εμε το δυστνχο 
Που με καρδιά θλιμμένη 
Πάντα πέτα) ιρί'γνρω σου 
ΖητΆντας τή (<*ή.

Ά νδ ρ έα ς  Μ όρόιις



Ε Κ  Τ Ο Υ  Α Ρ Χ Α Ι Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ

Μ Θ Ε Τ Ι Σ Ο
( Μ υ θ ο λ ο γ ι κ ή  ti ε λ  ι ς )

Ε1<; τον φ ί.Ιον μου Ά ν τ ώ ν ιο ν  Ja n .lax o r

Ms την ψυχήν περίλυτ;ον μέχρι Θανάτου, μέ τό πρό- 
σωπον κεκρυμμενον εντός τών χειοών του, περιεπλανάτο, 
έν εςάλλω απελπισία, εις λογισμούς ήκιστα ευχάριστους 
ό έρωτοφλεγής Πηλεύς, ό άήττητος άνας τών έν Φθία 
τής Θεσσαλίας Μυρμιδόνων, έξηπλωμένος έπί τίνος εδρά
νου, καί άναστενάζων βαθέως έκ διαλειμμάτων.

Εχουν τώρα διαρρεύσει τόσα ετη και ή σκληρά θυγά- 
τηρ του Νηρε'ως καί τής Δωρίδος, θαλασσία νύμφη Θs'- 
τις κ α τ ’ούόένα τρόπον εννοεί νά στέρξη εις τόν φλογερόν 
του έρωτα, οστις καταβιβρώσκει τά  στήθη του!

Γην ήμεράν εκείνην είχε τελείως άπελπισθή, διότι την 
προηγουμενην τώ έδήλωσε ρητώς, δτι αδυνατεί νά έν- 
δώση εις τό αγνόν τής καρδίας του αίσθημα- ή καρδία 
της πάλλει άτό θεσπεσιώτερον έρωτα. 'Η^καρδίζ της 
κυμζίνεται μεταξύ του Διός καί του Ποσειδώνος, οΰς ά- 
γαπα αμφοτερους έζ ίσου καί εί·/ε έτοίίλη νά δώση την 
χειρά της ε:ς ένα έκ τών δύο, άφ ’ ου, άλλωστε, ούσα 
καί αύτη θεά, επιθυμεί θεόν ν ’ άπολαύση καί σύντροφον 
τοϋ βίου της νά καταστήση.

Αύταί αί πικραί, αί άπαίσιαι λέξεις τής Θε'τιδος ε\αυ
λοί τώρα περιεβόμβουν καί σκληρώς έβασάνιζον τό 
πνεϋμα τοϋ υίοϋ τοϋ Αίακοϋ καί τής Εΰδηίδος, ενώ δψις 
άρρητου μελαγχολίας^ διεχύνετο έφ ’ όλου τοϋ εύειδοϋς 
προσώπου του, ήδέ ψυχή του έβυθίζετο εις βαθείαν άπελ- 
πισίαν! . . .

Εινε δλως άδύνατον νά άγαπήση έμε, διελογίζετο έν 
πκραρορά- είμαι μωρός να ελπίζω, δτι θά καμφθή ποτέ 
εις τό καρδιοβόρον πάθος μου! Θεά αύτή, νά συμπαθήση 
εις ενα θνητόν, ενώ ό ύψιβρεμετης Ζεύς και ό Ένοσίχθων 
Ποσειδών, θεοί παντοκράτορες, άθάνατοι, επιζητούν την 
χείρά της!

Και όμως πόσον την άγαπώ ! . . Φεϋ! άγνοεί δτι φλόξ 
τών θειων βλεμμάτων της κατακαίει και διαλύει όσημέ- 
ραν ώς κηρόν την πάσχουσαν καρδίαν μου, καί ότι μό
νος ό θάνατος θά μηδένιση τό εις την ψυχήν μου ριζοβο- 
λήταν αίσθημα!

Και εκ τής άτελπισίας. του εβόα επί τή συμφορά του 
εν ώ οι στόνοι του θά συνεκίνουν καί τοϋ πλέον άπαθοϋς 
την καρδίαν !

Κκ: άνελύετο ό'λος εις δάκρυα πικρά καί πύρινα άπελ- 
π ιιια ς  και εσχάτης άπογνώ-εως, κυλινδούμενα ήρεμα ώς 
μαργαριται έπί τών ΰπώχρων παρειών του. . . .

Αλλα τι λε'γω! Άνεφώνει διά φωνής φρισσούσης έ; 
άγωνιώδους συγκινήσεως.

Ή ’Αφροδίτη καίτοι θεά, δέν ήγάπ/ισε παραφόρως 
τόν θνητόν Άδώνιδα; Καί οί θρήνοι αυτής διά τόν θάνα
τόν του, δέν συνεκίνησαν εις συμπάθειαν τούς καταχθο
νίους θεούς καί έπ/τρεψαν εις τόν κυρίαρχον τής καρδίας 
της ν άνέρχηται είς τήνγήν, καί νά μένη παρά τή θεϊκή 
ερωμένη του ες μήνας καθ’ έκαστον έτος;

Ή  Σελήνη ούσα θεά, δεν έτοελλαίνετο διά τόν θνητόν

Ένδυμίωνα ; Δέν κατέβαινε την νύκτα έν μέσω φεγγο
βόλου αγκάλης καί έφίλει τόν έρατεινόν νεανίαν κοιμώ- 
μενον έττί τών χλοερών προπόδων τοϋ δρους Λάτμου τής 
Καρίας ;

Ή  'Ηριγένεια Ήώς δέν ήράσθη έμμανώς τοϋ θνητοϋ 
Κλείτου υίοϋ τοϋ Μάντιος άρπάσασα τοϋτον ϊνα θέση με- 
ταςύ τών θεών ; Δέν άπήγαγε τόν Κέραλον τόν υιόν 
τοϋ Έομοϋ καί τής Έρσης θυγατρός τοϋ Κέκροπος ;

Δέν ήγάπησε τόν Τιθωνόν υιόν τοϋ βασιλε'ως τής 
Τρωάδος Ααομε'δοντος, καί δέν επέτυχε παρά τοϋ Διός 
διαρκή νεότητα καί άθανασίαν, τρέφουσα αυτόν μέ άμ- 
βροσίαν ;

Ή  γηραιά τέλος Κυβέλη, ή μήτηρ τών θεών, δέν ή
ράσθη ζωηρώς, εις τόν βαθύν χειμώνα τής ζωής της, 
τόν νεαρόν ποιμένα τής Φρυγίας ’Ά ττ ιν , τρέχουσα περί
λυπος άνά την Ίδην μέ τούς άλαλάζοντας Κορύβαντας, 
καί αναζητούσα αύτόν ;

Μόνον εγώ ήμην άτυχης εις τόν έρωτά μου. Έθυσίασα 
τό παν δ ι’ έν βλέμμα Εκείνης, πλήν οί στεναγμοί μου, 
αί ικεσίαι μου, ευρίσκουν αυτήν κωφήν, άκαμπτον ! . . . .

Άναμφίλεκτως ύπό τά  στέρνα τη ; δέν θά κρύπτη 
καρδίαν, ά λλ ’ άπολιθωμένον τι κράμα ματαιότητας καί 
φιλαρεσκείας !

Θά ήθελε νά την καταρασθή την ώραν έκείνην, θά έ— 
πεθύμει νά βλασφημήσΐ; την στιγμήν, καθ ’ ήν τό πρώ
τον την ειδε, πλήν δέν άπετόλμα ! ...

Ιί
Ή άνοιξις εύρίσκετο εις την άρχήν της, καί ή άνα- 

βιοϋσα Φύσις ένεδύετο πάλιν τό άνθοβριθές αυτής διάδη
μα χαρίεσσα καί γελαστή ώς παιδίσκη τοϋ άγροϋ. Καί 
έν ώ τό παν έσκίρτα άπό μΰοα καί ζωήν, διεγέλα παν
τού περίμορφον καί φαιδρόν κατά την συναρπάζουσαν 
ταύτην εποχήν, μόνος ό ΙΙηλεύς ήτο δλως άμοιρος, δού
λος τοϋ περιβάλλοντος, ξένος εις την σφριγώσαν νεότητα 
τής Φύσεως, καί έκώφευε εις τά  παναρμόνικ κελαδήματα 
τών πτηνών, άτινα εύθυμα έπέτων έπί τών ανθισμένων 
κλάδων, πληροϋντκ την άτμόσφζιραν, μέ άσματα ερω
τικής μελωδίας.

Τίποτε δέν τόν ηύφρζινε !
Τά πάντα τώ έφζίνοντο ά/ιαρά, πεζά μονότονα, 

κκΐ περιβεβλημένα μέ όψιν άλλοίαν, ειδεχθή καί άποτρό- 
παιον !

Ή  γαλήνη τής γλυκείας εκείνης καί δρο,οπέπλου αυ
γής, διετέλει έν άκρα άντιθέσει πρός την θύελλαν τής κε
φαλής έκείνου !

Τό ρεμβών άσμα τής άηδόνος άπώλεσε πλέον δ'.’ αύτόν 
πάν γόητοον, τά  δέ μϋρα τών ίάσμων, κρίνων, καί υα
κίνθων ήσαν μϋρα λιβάνου, καί έλεγεϊον ή χαρά!

'Ο θυμήρη; φλοίσβος τών ήρεμούντων κυμάτων, ό έ- 
ναο'Λόνιος τοϋ ρύακος κελαρυσμός, ήσαν δ ι’ ’Εκείνον τρικυ- 
μία *αΐ λέοντος μηκυθμός !

Έφερε πολλάκις την παγετώδη του χεϊρα έπί τοϋ 
φλέγοντος μετώπου του, κκΐ προσεπάθει νά έκδιώξη εί 
δυνατόν, την σιδηράν καί άπόρρητον οδύνην, ήτις έβά- 
ρυνε ώ ; έφιάλτης τάς φρένας του, καί συνέσφιγγεν ώς 
κλοιός την κεφαλήν του !

’Αλλά ματαίως !
Εύκολώτερον δύνασαι νά κράτησης τά ύ,όατα τοϋ Εύ- 

οοάτου ποταμοϋ άπό την πηγήν του, ή τά  δάκρυα τε- 
τραυματισμένης καί έοώσης καρδίας- είπεν έξοχος ποιη
τής, καί δέν ειχεν άδικον.

1899 (ακολουθεί)

Τάκιιο Χ· ΚονόρΟοί*
(*) ΙΙίνδ. Υσθμ. I I '. σ τιχ . 60- 

πολλοδ. Γ '. φ ' . Σ.
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ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
Φί.ίε χύγΐε

'Υπέρ τής εύφιλήτου « ’Α ττικής ’Ίριδος» έςαιρετικώς, έκ τής 
τελευταίας μου μελέτης, προθύμως αποδεχόμενος τήν θερμήν 
παράκλησίν σας, σπεύδω δπως παραχωρήσω όμΐν τοεΐς σελίδας 
τοϋ προλόγου, διά τήν ©ιλοξενίαν τώ ν όποιων ούκ ολίγον /αί
ρω, προκειμένου πεοΐ τοϋ ΰμετέρου περιοδικού.

ΙΙροβυιιος

Ά λ κ υ ώ ν

Ή ίστοοική τής άνθρωπότητος ζωή συνέχεται διά τής 
ιδέας μιας πνευματικής προόδου, κανονικήν καί πως αρ
μονικήν παριστώσης την ποικίλην τών βαθμών τής άνα- 
πτύξεως τάξιν, μετά τών πολυωνύμων συστημάτων, ά
τινα συνδέονται έν τώ μεγάλω τής διανοίας κέντρω πρός 
άναγνώρισιν τοϋ πνευματικού καί φυσικοϋ κόσμου,έν τή 
πολυμόρφψ αύτών ούσίοε.

Μοναδικός άγων έν συγκεκριμέναις θεωρίαις καί πρά- 
ξεσι καί τάσις τών άνθρωπίνων ένεργειών πρός τήν άπό- 
λυτον τής δράσεως έλευθερίαν, εις ποικίλας καθυπεβλή- 
θησαν κλάσεις τής παραγωγικής ένότητος καί έδημιούρ- 
γησαν τόν γενικόν τύπον καί τόν γενικόν τοϋ πολιτισμού 
νόμον.

’Εν τώ αίωνοδρομίω δέ τοϋ άτελευτήτου τούτου κόσ
μου δ’ν τό παρελθόν ένέκλεισεν έν έαυτώ δπως τροφοδοτή 
τάς τοϋ μέλλοντος άδυναμίας καί άνάγκας, ή γιγαν- 
τια ία  τοϋ παρόντος έρευνα ού μόνον έν τοϊς άποτελέσμα- 
*ΐν άλλά καί τή άναλύσει ούδαμοϋ τήν πιστήν ένεοάνι- 
«ε/ εικόνα δυναμένην έπαρκώς τούς πρώτους ν ’ άναπα- 
ραστήση βαθμούς τής άνθρωπίνης έντελείας.

Οΰτω δε ένώ ά φ ’ ένός συνεσωρεύθη σημαντική πληθύς 
φωτιστικών ιδεών, καί άφ ’ ετέρου ή έπιστήμη καί ή τέ
χνη είς άονητικά ώς έπί τό πλεϊστον καταλήγουσαι 
συμπεράσματα, παριστώσιν ώς έξαντληθείσας τάς χιλιε
τηρίδας είς τήν συνεχή ταύτην έπενέργειαν καί κ κ τ ’ άκο- 
λουθίαν τού μυστηρίου καί τοϋάγνώστου ή μελανή κα - 
λύπτρα τάς άναμνήσεις περιβάλλει τοϋ παρελθόντος.

Καί αί μέν πνοαΐ πανευδαίμονος πνευματικής αύρας 
χιλιάκις διέσεισαν τήν αύλαίαν καί πτυχαί άνασυρθεΐσαι 
παρεσχον διέξοδον είς τάς άκτϊνας τοϋ αιωνίου οωτός, 
άλλά τά  στυγνά έπηκολούθουν είμαρμένα καί τήν έκ- 
πληξιν μιάς στιγμής διεδέχετο ή στασιμότης ένός αίώνος.

’Απόρρητα συγκρατοϋσιν έτι τήν λύσιν μεγάλων έν- 
νοιών, καί καθ ’ ήν στιγμήν ή πνευματική άνεξαρτησία 
■τείνει νά προφητεύση έκ μοιραίας τίνος εύμενείας, ό 
«ιών τής ζώσης ένεργείας σταματ^ τήν σωτηρίαν ταύτην 
δύναμιν, έξατμίζει τάς εύεργετικάς έμπνεύσεις, διαλύει 
τάς ύψηλοτέρας έλπίδας πρό τών δρων τοϋ καθεστώτος, 
καί ούτως επανέρχεται ή νάρκη, κύριον γνώρισμα τής 
ισχύος ταπεινουμένης έν τ φ  κόρφ,θρησκείαt και πολιτεύ
ματα έν κοινή συνέδεσαν θεσμοθεσία τόν άνθρωπον τοϋ 
σκέπτεσθαι καί άντιλαμβάνεσθαι έν περιωρισμένφ περι- 
βάλλοντι, ύπό άσφυκτιώσαν άτμοσφαϊραν, πεπληρωμέ- 
νην μικροβίων καί μικροσκοπικών παρασίτων, δτε,έντεϋ-

(1) Σ ,Σ .Α  Ι.Μ ετά έν5ουιιώδους χαρ ϊς, πρώτοι ήμεΐς, τυ/όν- 
τες τοϋ ιδιαίτερου προνομίου, δημοσιευομεν τόν πρόλογον τής  
περιλαλήτου διαλέξεως έν τω  «Παρνασσψ» τοϋ κ. X. Α . Ή λι-  
βποΰλου δ .φ ., εφόρου αρχαιοτήτων κ τλ . περί ης τοσοΰτος 
λόγος έγένετο ώς πάντοτε συμβαίνει διά τήν έν βυνόλω π ο ικ ί
λων δρίσιν τούτου «πό πολλών έτών,σβεναρώς άγωνιζομενου κα! 
έν τοϊς μ άλ ιστα  εΰφήμως εύδοκιμοΰντος.

θεν μεν εμφανίζεται άγρίως ό δωδεκάλογος τοϋ πολυ
κέφαλου Μωϋσέως, έκεΐθεν δέ ύπό τήν σκιάν σταυροϋ 
δέσμιου αί ώχραί περγαμηναΐ τών πανοσίων, πλήρες 
έχόντων δικαίωμα τοϋ προσδίδειν ή άφαιοεΐν τήν έλπίδα, 
τοϋ ενισχύειν τόν πόθον καί τοϋ παρέχειν εφόδια μέλλον
τος πρός ο ούδ ’ έπ ’ έλά/ιστον σχετίζονται καί δπεο έντε- 
λώς άγνοοϋσι.

Ό  συγκεντρωτικός δέ ούτος κώδηξ καθιεοώσας δ ι ’ 
αύτομάτου όεσποτισμοϋ τόν δουλισμόν έν κοινώ ποο- 
σήλκυσε δόγματι τάς άπολύτους άρχάς τής επισήμου εκ- 
φάνσεως τοϋ νεωτέρου πνεύματος δεσμευμένου καί αιχμα
λώτου έν τοιαύτη άνελευθέρω έλευθερία.

Ούδείς τών χρονικών σταθμών, έν οίς ή παγκόσμιος 
ιστορική ένότης τήν σοραγΐδα επιθέτει ιδίας περιόδου 
είτε έν τή άναγεννήσει ή έν τή άποοαραθοώσει κατιορθω- 
σε ν ’ άντιληφ')ή έν τή υπεροχή ή τή καταπτώσει τών 
ίδιαζόντων εκείνων στοιχείων άτινα ή τιτανώδης καί θεο
γόνος άρχαιότης εκληροδότησεν ώς λείψανα δυνάυ.ενα ν ’ 
άντιπροσωπεύσωσιν ένιαίαν τών οί/ομένων λαών τήν 
γόησσαν άναπαράστασιν έν τώ πνευματικοί αύτών συνόλω.

Τών τελευταίων εκατονταετηρίδων αί σχολαΐ, αΐτινες 
διά τής εύεργετικής σκαπάνης άνεσκαψαν τό παρελθόν 
καί υετικάς διεμόρφωσαν ιδέας έν τή καταλήψει καί τή 
διαγνώσει, δέν προσέλαβον μέχρι τοϋδε τήν αύθεντικήν 
όρθοφροσύνην, ούδέ δύνανται νά θεωοηθώσιν άπηλ- 
λαγμέναι τών προλήψεων άς δύναται νά δημιουργήτη ό 
άρχαΐος συμβολισμός, ή τών άξιωμάτων άτινα καθιέοω- 
σεν ή άβασανίστως έπιβληθεϊσα άρχαιογνωσία.

Αιώνες παρήλθον κκΐ τυχαία τις ή έσκεμμένη άνακά- 
λυψις έν τώ τέρμκτι μεγάλης χρονικής περιόδου άναγνω- 
ρίζεται ώ; φαινόμενον τή ; όργώσης προόδου, δλως πρω- 
τοτύπως καί έν συγκεντρωτική αύτενεργεία προβαινού- 
σης είς «έκπλήξεις καί θαύματα» καί ούτως ή άπόδοσις 
έκείνη τοϋ προνομίου παραμένει άναμφισβητήτως κεκυ- 
ρωμε'νη έν ιδία πνευματική λειτουργία !

Κ αι δμως εν ταπεινόν σύντριμμα έν άσημον τευ,άχιον 
επιγραφής-άρκεϊ νά εκταφή ύπό τοϋ τυχόντος άροτρου 
ϊν ’ άνατραπώσιν αί θεωρίαι καί ή μεσουρανοϋσα τοϋ πα
ρόντος δόξα άποσβεσθή έν άφανία είς τήν δύσιν πρό τής 
άνατολής μιάς άναμνήσεως.

Κ αί τών διαγνωστικών τούτων μεταπτώσεων ούτε ή 
χθές ούτε ή σήμερον άγνοεί τήν -ληθύν, μυρ ιάςδ ’ άδια- 
φιλονικήτως παραδειγμάτων τήν άλήθειαν έπισφραγίζει, 
καθ’ ήν δέν ήδυνήθη μέχρι τών τελευταίων ήμερών ό πο
λιτισμός νά κατανοήση καί άντιληφθή τήν τών υπαρ
χόντων οντότητα καί τών διασωθέντων λειψάνων τήν 
πραγματικήν ιδιότητα καί ούσίαν.

Τί δ ’ ούτω νά έλπίζητις διά -ϊά άγνωστα συντετριμ
μένα περί ών ούδέ τήν έλαχίστην έξησφάλισε πληροοο- 
ρίαν ή τό έσχατον γνώρισμα;

Έξιδανικευομένην έν ένθέω γοήτιδι ό κόσμος άνέκα- 
θεν άποθαυμάζει τήν θελκτικήν εύμέλειαν, τήν άρμονι- 
κήν έκείνην πλαστικότητα έν ή αιωνίως κυριαρχεί ή μα
γική τών ύπερτέρων εμπνεύσεων πηγή, τήν Άφροδίτην, 
λέγω, τής Μήλου, καί ή πεποίθησις έδραιωθεϊσα έν τή 
πίστει πρός τό θειον ιδανικόν, χαιρετά έν τφ  άριστοτεχ- 
νήματι έκείνφ μίαν άνατολήν έαρος αθανάτου, έν φώς 
γλυκύ προκαλοΰν τόν ενθουσιασμόν, τήν σεμνήν τα ύ 
την, κατά τόν μέγαν Σταγειρίτην, μανίαν.

Καί τ ις  δύναται ν ’ άποσπασθή τής τίγρεως τχύτης; 
Τις θά τολμήση. προδότης νά φχνή τοϋ μειδιάμχτος 
εκείνου τοϋ άσπασίου πόθου, καί ν ’ άπαρνηθή τήν ου
ρανίαν εκείνην γυμνότητα τοϋ θεσπεσίου κάλλους;

Κ αί δμως τό δεδικασμε'νον τής χθές άνατρέπεται 
ύπό τοϋ έπιχειρήμκτος τή ; σήμερον, καί τήν «ΰρυν ·



άποκαλυπτόμενος πρό τοΰ προσφιλοΰς καλλιτεχνήματος 
ίσως ν ’ άγνοή καί τό όνομά του όπερ θά έτάφη διά 
παντός· τό δέ μέλλον, ταπεινόν έν τή άδυναμία του 
ν ’ άναλάβ’/l τό καθήκον τοΰ άναδόχου θά λατρεύτ) την 
Άφροδίτην του, ώς άνώνυμον πλέον κάλλος.

Έ πί της Σουνιάδος άκρας μέχρι τής χθές τής Α 
θηναίας τό γλυκύ άπήχει όνομα καί 6'μως άπό τά  βάθη 
τοΰ πόντου συνταράσσεται ή δύσις καί άπό τό λυκόφως 
τών αναμνήσεων έν τή ομίχλη έν με'σω τής σκυθρωπής 
νεφέλης ήρέμα περιβαλλούσης την θεϊκήν νεκρόπολιν 
γδοΰπος ισχυρός αντηχεί έπί τοΰ ίεροΰ βράχου.

Ή  φαντασία έπανίσταται" τό μυστήριον τοΰ αγνώ
στου υποχωρεί καί ή ειμαρμένη φιλοτεχνεί φαντασμα
γορίαν διά τών ομοιωμάτων δυο ’Ολυμπίων.

‘Η έ^ιστήμη καταθέτει την άγωνισθείσαν σκαπάνην 
καί πρό τοΰ θεάματος παρίσταται ευλαβής μάρ.τυς.

Ό  γδοΰπος έκεϊνος ήτον ή τρίαινα τοΰ. άνακτος τών 
θαλασσών έμπηγνυομένη καί καταλαμβάνουσα την λη- 
σμονηθεϊσαν ιδιοκτησίαν της.

Ό  νόμος τών κτητορικών δικαιωμάτων είναι σεβαστός 
παρά τοϊς θεοίς. Είς τ  ’ άοχεία δε τοΰ Όλυμπου ούδε- 
μία διατηρείται παράδοοις υφαρπαγής ή *αταπατησεως 
τίνος τοΰ πανθέου.

Επομένως δέν ήτο πραξικόπημα τό γεγονός καί ή 
*κιά τής γλαυκώπιδος έχάθη πρός τά βάθη τοΰ σελ*- 
σφόρου όρίζοντος. ένθα μόλις διέλαμπεν ό Παρθενών.

Ή δη τά ποντοπόρα κύματα κομίζοντα την ήχώ τών 
μακρυνών τοΰ ώκεανοΰ παιάνων μετά πλειοτέρου σεβα- 
*μοΰ άσπαίόμενα τάς σιγηλάς προβλήτας έκπνέουσι 
πρό τών άφώνων λειψάνων

Ή έγκατάστασις συνετελέσθη.
Μέ τήν πτήσιν τής τελευταίας φρουρούσης γλαυκός, 

οί Τρίτωνες παρέλαβον παρά τοΰ είρηνοδίκου Λογίου 
Έρμοΰ τόν συντετριμμένον οίκον τοΰ θεοΰ των.

Ό  Βωμός ανήκει πλέον είς τόν Ποσειδώνα

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Α Κ Ι
Μ ' αρέσει το χνμα ποϋ ανρ' άπαΛη 

γ.υ.Ιάει μ ' χγά.τι/ ιτιγά σ ' τά/.ρογχάΛι, 
γ ια τ ί μου θυμ ίζει δροσάτο <ριΜ

ποϋ μονόοσ' έχείνη γ.Ινχα 'σ την άγχά.Ιη.

Μ αρέσει το χνμα σ' το βράχο ιrav σ.ια
χαι γύρω σχορπχέται μ ε βόγγο σαν θρύμμα, 

γ ια τ ί μου θυμ ίζε ι xapifw κ  άγαπα ,
χαρόχα που σ τενάζει o a r  τάγριο χνμα.

Ν. I. Κνπαρί(}(ίιις 

Α Π Ο  Τ Α  ΛΕΥΚΑΝΘΕΜΑ

Ε Κ Π Λ Η Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Σ  Π Ο Θ Ο Ι

Τό πλοΐον όλισθαϊνον έπί τών υγρών τής θαλάσσης 
νώτων έξηφανίζετο μικρόν κατά μικρόν καί ουτω ό ’Αλέ
ξανδρος κατέλιπεν όπισθεν αϋτου τήν γενέτειραν, εξ η; 
τίς οϊδε, άν θά εβλεπε καί πάλιν καπνόν άναθρώσκοντα 
καί ή; τό προσφιλές έδαφος τίς οίδε, άν ή κακόβουλος 
Μοϊοα θά τώ έπέτρεπε \ά πατήσν) καί πάλιν, tva ίδι; 
πληρούμενον τόν πόθον τής εΰγενούς του καρδίας.... τήν 
ίοθεΐσαν ύπόσχεσίν του.

Τά άφρίζοντα κύματα χβριέντως άνυψούμενα κατε-

φίλουν τάς παμμεγέθεις τού π λ ο ^  πλευράς καί έψιθύ - 
ριζον καί αυτά ευχήν άθώκν, ευχήν εγκάρδιον, παοθενι- 
κνίν, <ί.τψ· τα χ ε ϊα ν  χαι α'ισίαν επάνοδόν το υ» , τοσούτώ 
μάλλον, καθόσον τό πλήρωμα άπετελεϊτο εξ εθελοντών 
σπευδόντων πρός υπεράσπισιν τή; καθολικής μητρός το)νΧ 
τής φίλη: πατρικός των.

Τά μέρη τής Ρύσεως έπυρπολοΰντο υπό τών τελευ
ταίων τοΰ ήλιου άκτίνων καί βαθμηδόν ήρχιζον νά φαί- 
νωνται έν τώ στερεώματι οί νυκτερινοί φανοί, οι άργυ- 
οοΐ άστέρες μέ τήν παλμώδη καί συνεχή λάμψιν των, ή 
δέ σελαγίζουσα θάλασσα έσπαρτάριζε δεχομένη έπί τής 
ύγράς ράχεώς της τά πιστά τής πατρίδος τέκνα.

Ιίάντες παροφόρως εσειον τήν κυανόλευκον ζητωκραυ- 
νάζοντες υπέρ τής πατρίδος καί μόνον ενός έθελοντοΰ οί 
οφθαλμοί ίσαν κάθυγροι,μόνον ενός τό ποόσωπον ήτο σκυ
θρωπόν. Έ π ί τής πρώρας καθήμενος ό ’ Αλέξανδρος έσκέ- 
πτετο τόν σκληρόν χωρισμόν του απ’ εκείνης καί εφριττεν. 
"Ω ! πόσον ευτυχής θά ήτο, άν κατά τήν άλησμόνητον τοΰ 
χωοισαοΰ στιγμήν έξέπνεεν εις τάς χεϊοας εκείνης, ης οί

 ̂  ̂ λ/ ) / ι / £j ) \ "X fμελιρρητοι λογοι εισετι εοομοουν εις τα ωτα το υ ........
άλλ' ό πρό; τήν πατρίδα ερως, τό ιερόν καθήκον άνώτεοον 
καί προτιμότερον παντός άλλου.

Ό  Αλέξανδρος ό μέχοις εσχάτων αχώριστος τή ; Ρ ίτας 
σύντροφο; φεύγει, φεύγει μακράν αυτής ΰπείκων εις τήν 
ίεοάν τή; πατρίδος φωνήν... τό καθήκον καί ή άφατος 
π:ός τήν πατρίδα άγάπην καλύπτει τό εύγενές αίσθημά 
του, εξαφανίζει τόν ηχον τής ταθείσης χορδής καί 
τόν οδηγεί είς τήν πεδιάδα τών μαχών διατάσσουσα 
αυτόν έκόντα άκοντα νά πολεμήσ/ι μέχοι τελευταίας 
οανίδος αίματος, "ίνα τή ι ξανθήν καί ο ύλην κεφαλήν 
του περιβάλυ ό αμάραντος τής δόξ/;ς στέφανος.

X
Τά κύματα παταγωδώς θραύονται έπί τών σκοπέλων, 

ένώ ή Ρ ίτα  σύννου; κάθηται έπί τοΰ βράχου, ές οΰ 
τοσοΰτον ήρέσκετο άλλοτε τό πιστόν τής Ιΐατρίδος τέ- 
κνον, ό εθελοντής ’Αλέξανδρος νά θαυμάζω τό άρρητον 
τοΰ ώκεανοΰ μεγαλεϊον. Έκεΐ δακουρροοΰσα καί σχεδόν 
λιπόψυχος φιλοτεχνεί δέησιν υπέρ τής σωτηρίας τού ύ- 
περασπιστού τής Ιΐατρίδος. Έκεΐ μέχρι βαθείας νυ<τός 
καθημένη συνομιλεί μέ τάς όραπέτιδας τών μαομαιρόν- 
των άιτέρων ακτίνας καί προσπαθεί παρ’ αυτών νά πλη- 
οοφορηθή άν ζή ό προσφιλής τ/,ς σύντροφος.

"Αρα γε θά τνρήση τήν ΰποσχεσίν του, η μήπως νικη
τή: έπιστρέφων έπιδιοίξτ, πλούτη καί δόξαν άψίφών παν
τελώς έμέ, τήν χρυσαλλίδα του, ώς μέ άπεκάλει ; ’Α λλ’ 
οχι, όχι ψιθυρίζει ένδομύχως ή καρδία της· ή καρδία τού 
'Αλεξάνδρου έπλάσθη τρυφερά, τρυφερωτέοα καί τών ή-
υ,ιανοιγου.ένων τοΰ ’ Απριλίου ρόδοΐν.

' * *
Εϊκοσάκι: ό άνθοφόρος Μάιος έστόλιζε τήν καστανήν

τής Ρίτας κόμην, καί έν τούτοις έφαίνετο τριακοντοΰ-
τις. Ό  καιρός ώς ρεύμα Ιρρεε καί σ·γή άκρα έβα-
σίλευεν· ό ’Αλέξανδρος έσκόπα, ό 'Αλέξανδρος οΰδέ
γραμμήν έχάοαττε πρός τήν οδυρομένην Ρ ίταν.

« *
At μυρόεσσαι τής άνοίξεως πρωιαι διαδοχικώς ά- 

νετελλον, οί δέ ξηοοί βράχοι καί πεδιάδες ένεδύοντο 
τήν πρασίνην στολήν των καί έκεΐ, επί τοΰ άλλοτε 
γυμνοΰ καί ξηρού βράχου, έφ' οΰ ή Ρ ίτα  καθημένη 
εστελλε μυρίας εΰχάς εις τόν ’Αλέξανδρον, εκεί έπί 
πρασίνου τάπητος είναι ένηγκαλισμέναι δύο τρυφεραί 
υπάρξεις αιωρούμεναι εις στρώματα φωτεινά καί φω- 
τοβόλα, πλέουσαι εις τόν ώκεανόν τής ευτυχίας.

Είναι ό Άλέςανόρος καί ή Ρ ίτα . Ή τύχη ευνοεί 
τους άγαπωμένου;.

Μ α ο ίκ α  Γ . Μ ιν α λ ο η ο ί ’λ ο υw »·

0 Α Λ Κ Ο Ο Λ Ι Σ Μ Ο Ι
ΙΊΑΡΑ ΤΩ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩ ΦΡΕΝΟΙΙΑΘΚΙ 

Β ον
(συνέχεια)

Ερωτοτροπεί λοιπόν καί επιθετικός κκτά τοι- 
«ύτην διεύθυνσιν καθίσταται καί τά  μάλα άσχημων καί 
κίσχρόλογος ό μεθυσθείς καί τό ζωώδες ένστικτον τής 
γεννετησίου ορμής έξεγείρεται απειλητικόν καί θηριώδες, 
μή σιγαζόμενον ύ π ’ ούδεμιάς φωνής λογικοΰ, ό'περ ταχύ- 
πτερον άφ ίπτατα ι τανύον τάς πτέρυγας μακοάς καί με- 
γάλας καί άποχαιρετίζον τόν ύπό τό κράτος τής μέθης 
διατελοΰντα. Δικαίως δέ έδημιουογήθη καί ή εξής διή- 
γησις περί τοΰ μεθυσκομένου καί άν μή άληθης τυγχάνη, 
άλλά καλώς καί εύφυώς έξευοέθη. Είπαν, λέγουσιν, είς 
πατέρα τινα ο ΐι ό υιός του μεταβάς διά σπουδάς του είς 
τινα πρωτεύουσαν έςέκλινε μετά φίλων καί μεναςύ άλ
λων καπνίζει κατα κόρον ! 'Γπομονή, άπήντησεν, ο τά- 
λας πατήρ· θα έπανε'λθη είς τάς πριν εγκρατείς αύτοΰ 
έξεις. Μετά χρόνον τ ινά  άγγέλλουσιν αύτώ, ότι ό υιός 
του ώοθη είς οίκους δυσωνύμους.— 'Υπομονή-—ααί πά
λιν άπήντησεν, ό άτυχης πατήρ. Χρόνον τινά  κατόπιν 
τοΰ γράφουσιν ότι ό υιός του χαρτοπαιχτεί, ρακένδυτος 
δέ περιφέρεται τάς νύκτας, αθέατος ων τάς ήμέρας.—  
'Υπομονή, ήτο καί ή νέα άπάντησις τοΰ δυσμοίρου γο- 
νέως. ’Ολίγον έπειτα χρόνον τώ άναγγέλλουσιν ότι ό μό
νος ούτος υιός του,ό τοσαύτας κακάς έςεις κτησάμενος,άντί 
γνώσεως καί σοφίας, μεθύσκεται.—  ~Α ! άπήντησεν ό 
ταλαίπωρος πατήρ, τώρα πλέον ούτε υπομονή, ούτε 
έλπίς, καί έπεσεν άπόπληκτος. ΙΙόσοι δυστυχείς γονείς 
δέν εύρίσκονται ύπό τάς αύτάς συνθήκας' πόσα άτυχή  
τέκνα δέν περιπίπτουσιν είς τό όλέθριον τής μέθης πά
θος, εις την φρενοπάθειαν ταύτην την άποκτηνοΰσαν καί 
ταπεινοΰσαν καί ύ π ’ αύτά ετι τά  κτήνη. Τά παραδείγ
ματα άφθονοΰσι καί ήμείς τουλάχιστον γνωρίζομεν. εκα
τοντάδα οίκων δυστυχησάντων καί καταστραφέντων πρόρ- 
ριζα διά τήν φρενοπάθειαν ταύτην τών πατέρων ή 
τών υιών.

Ή  απόπνοια τών μεθύσων είνε χαρακτηριστική' παρά 
τισι δ ’ αυτών άναφαίνεται μετά πόσιν καί έλαχίστου 
ποσοΰ οινοπνεύματος' θά έλεγε τις ότι παρ ’ αύτοίς τό 
ποτήριον είνε πάντοτε πλήρες πρός έκχυσιν. Καί μικρά 
ποσότης είνε ικανή νά φέρη, τό αποτέλεσμα τοΰτο- καί 
όντως ιδιαιτέρως παρατηρείτε ή απόπνοια αύτη παρά 
τοίς καθ’ έςιν μεθύσοις, τοίς άεί πίνουσι καί άεί μεθυ- 
σκομένοις.

Τό έξέρυθρον πρόσωπον τών μεθύσων καί δή ή έξέρυ- 
θρος τών παλαιμάχων ρίς είνε γνωστότατα. 'Ωσαύτως 
οΐ ένειμένοι οφθαλμοί οί έν άρχή ζωηρότεροι, είτα δέ 
μάλλον έσβεσμένοι καί απλανείς καί άνευ έκφράσεως καί 
πνεύματος.

Τό σοαλλόμενον βήμα τών μεθύσων τίς οΰκ ο £ δ ε * τόν 
παραπαίοντα μέθυσον τίς δεν ώκτειρε καί τίς έτέρωθεν 
δέν έφαιδρύνθη διά τόν άνδρα.

Ίλιγγος λαμβάνει τόν μεθυσθέντα καί ζάλη καί έπί 
πτώσιν φε'ρεται καί ού σπανίως π ίπ τε ι’ διό καί τάς στε
νωπούς οί μεθυσθέντες έκζητοΰσιν, ϊνα στήριγμα επί τά  
πλάγια τούς τοίχους τών εκατέρωθεν οικιών εύρίσκωσιν. 
Ό  περί αυτούς κόσμος κινείται, καί τις τών μεθύσων, ος 
έν με'ση όδφ στάς διηρωτήθη τ ί πράττει «περιμένω, 
άπήντησε, χαρακτηριστικώτατα, νά περάση καί τό σπίτι 
μου νά ]£πώ μέσα».

Ψυχικώς δέ γίνεται ευαίσθητος καί ευπρόσβλητος καί 
φίλερις καί αυθάδης καί θρασύς, έξ ών άένναος πηγή καί 
άκε'νωτος εγκλημάτων, μάλιστα δ ’ άν ή άνατροφή άρή-

γη καί τό περιβάλλον. Ό  μέθυσος γίνεται κ α τ ’ άνάγκην 
σκληράν καί άναπόφευκτον έγκληματίάς, διαπράττει 
άμάρτημα ή πταίσμα ή κακούργημα καί στατιστικαί 
επίσημοι καί έπιμεμελημένως είλημμέναι δεικνύουσι τό 
πράγμα ήλίου φαεινότεοον. "Οσω μάλλον ή στήλη τών 
έγκλημάτων άνυψοΰται τόσω ή στήλη τής καταναλώ- 
σεως τών οινοπνευματωδών ποτών αύξεται καί άνέρχε- 
ταΓ καταπιπτούσης δέ ταύτης καί μείουμένης συνελατ- 
τοΰται καί περιορίζεται ό άοιθμός τών έγκλημάτων. Τό 
ήμισυ τών έγκλημάτων τελείται έν τώ καπηλείω ή μ ετ ’ 
αύτό. Ό  Laney έπί 141 υποθέσεων διά τραύματα καί 
αίκίας έκδικασθεισών εν τώ  δικαστηοίω τής Ζυρίχης έν 
ετει 1891 εύρεν ότι 18 έγένοντο Σάββατον, 60 Κυρια
κήν καί ‘22 Δευτέραν τά δ ε  41 υπόλοιπα έγένοντο καθ ’ 
όλην τήν λοιπήν εβδομάδα. Έν Γαλλία μεταξύ 121,688 
κατηγορουμένων 87 ,600  είνε αλκοολικοί, ήτοι κατά μέ
σον όρον έπί τών έμφανιζομένων εις τά  δικαστήρια κα
κούργων καί λοιπών έγκληματιών 72 επί τοίς εκατό 
τυγχάνουσιν άλκοολικοί! ! . . .  Χρειάζονται καί σχόλια ;

Έν Γερμανία γενομένης έρεύνης είς 120  φυλακάς εύ- 
ρέθο ότι έπί 3 2 ,8 3 7  φυλακισμένων 46 ο(ο είχον διαπρά- 
ςει δολοφονίας έν καταστάσει μέθης! Γενικώς δέ έπί 
τών καταδικαζόμενο)'/ κακούργων καί έγκλη ματ ιών τυγ- 
χάνουσιν όντες άλκοολικοί.

63 ο)ο άνθρωποκτόνοι.
74 ο)ο καταδικασθέντες διά τραύματα καί αίκίας
76 ο)ο » δι ’ απειθαρχίαν
66 ο)ο » διά βιασμόν
77 ο)ο » διά ποοσβολήν ήθών.
Κ ατά  τόν ιατρόν κ. MareiTlbat καί τάς είς τήν ια

τρικήν ’Ακαδημίαν τών ΙΙαρισίων άνακοινώσεις του επί 
2 ,950  καταδικασθέντων, 2 ,124  εϊσίν αλκοολικοί, ήτοι 
72 ο)ο.

Κ ατά τά  τελεσθέντα δέ εγκλήματα 75 ο)ο είσί κλέ- 
πται, 63  ο)ο προσβολείς ήθών, 79 ο]ο άλήται καί έπαΐ- 
τα ι, 50 ο)ο δολοφόνοι, 57 ο)ο έμπρησταί.

Ό  Claude έρευνών εύρεν ότι είς ούς νομούς κατανα- 
λίσκεται πλείων ρακή είς τούτους κατά τήν χρονικήν 
περίοδον τών ετών 1 8 81 — 1885 καθ’ ά έπεξετάθησαν 
αί έρευναί του ή έγκληματικότης εφθασε τό ύψιστον ση- 
μείον έν σχέσει πρός τούς ήσσονα ποιουμενους κατανάλω- 
σιν άλλους νομούς.

Όσον δέ ό άλκοολισμός έπολεμήθη έκεΐ καί τά  εγκλή
ματα ήλαττώθησαν’ ούτως .έν Σουηδία έν έτει 1830 — 
1834 ότε ή έτησία κατανάλωσις τοΰ οινοπνεύματος ήτο 
23 λίτρα κ α τ ’ άτομον έγένοντο 59 άνθρωποκτονίαι καί 
2281 κλοπαί. Έν έτει 1875— 1878, οτε ή κατανά- 
λωσις ήλαττώθη είς 5 λίτρα έγένοντο μόνον 18 άνθρω- 
ποκτονίαι καί 1871 κλοπαί

Έν Νορβηγία έν έτει 1844 ότε ή κατανάλωσις ήν 5 
λίτρα κ α τ ’ άτομο ν έγένοντο 294 έγκλήματα κ α τ ’ άνχ- 
λογίαν 100,000 κατοίκων. Έν έτει 1871 τής κατα- 
ναλώσεως περισταλείσής είς 2 ,5  λίτρα τά  έγκλήματα 
ήλαττώθησαν είς 207 καί τέλος έν ετει 1876 ότε ή κατα- 
νάλωσις ήν αόνον 2 λίτρων κ α τ ’ άτομον τά  έγκλήματα 
περιωρίσθησαν είς 180.

Ό ταν οί άριθμοί όμιλώσιν ούτως εύγλώττως είς τ ί αι 
θεωρητικαί κα: μεταφυσικαί δημηγορίαι καί παρεκβάσεις.

Έν τώ έπομένω άοθρω θά παρακολουθήσωμεν είσέτι 
τόν μέθυσον , λέγε i.’r  ά .Ιιοο .Ιιχύν, λεγε aJxoo.h/.ov 
ψυχοπαθή  ή φρενοπαθή έν ταίς σχέσεσιν αύτοΰ πρός 
τήν κοινωνίαν καί την Πολιτείαν καί δή καί τήν έπί τούς 
απογόνους αύτοΰ όλεθρίαν έπίδρασιν.• ’ Γ I

Σ . Γ . Β λ α 6 ια ν ό ς ,  ιατρός.
Ειδικός τών Νευρικών καί Φρενικών.
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ! Τ Α  Π Ρ Π Τ Α  ΒΗΜΑΤΑ

( h.ixbtr Ίαχ(ι>6ίόον)

Ά φ ’ τή  γλυκεία  τή ς μάνας σου αγκαλιά, 
Για ιδές σέ καρτερεί μιαν άλλη  άγκάλη, 
Σέ καρτεροΟν άμέτρητα φιλιά  
Κ αι μιαν ά λλη  καρδιά γιά σένα πάλλει.

Κ ι ά λλη  αγκαλιά μιά μέρα πλειο θερμή 
Ηέ ν’ άνοιχθη γιά  σέ, χρυσό παιδάκι'
Γλυκ'ο 0’ άκοΟς ’στά  χείλη τδ φ ιλί 
Μά Οά γροικάς στά σπλάχνα το φαρμάκι.

£τε’6 · Μα<»τ(ώκης

ΑΤΤΙΚΗ

Ν ΙΚ Ο Ι Κ Ο ΤΣ Ε Α Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΠΡΟΣ Φ Ι Λ Η Ν
Α μφιβάλλεις έτι φ ίλη προς τήν ενΟεραον λατρείαν 

Ί Ι ν  άλγοΰσα σοί προσφέρει ή έρώσά μου ψυχή ; 
Δέν πιστεύεις είς τ'ο δάκρυ; Δέν σέ πείθει ή στοναχή 
Ή  σπαράσσουσα άγρίως τήνέρήμην μου καρδίαν;

Είς τ'ο βλέμμά μου, ώ φ ίλη, δέν άνέγνωσας είσέτι 
"Ο,τι κρύπτει ή ψυχή μουείς τοϋ στήθους τον βυθόν; 
Κ αί τ ί πέλαγος ταράσσει τήν καρδίαν μου παθών 
’Αναμένεις νά σοι δείξουν παρερχόμενα τά έττ(;

Εύγλωττότερον ό χρόνος θά λα λήση  τής οδύνης, 
Κ αί τοΟ έρωτος τ'ο άσμα θά τονίση 6 καιρός;
Πώς ; Πλειότερονλατρεύεις τήν αίθαλήν, το ίπ υρ ό ς; 
Δέν έκφράζει πολΰ πλέον ή μανία, τής γα λή νη ς;
Δέν φοβίζει τήν ψυχήν σου ή παρέλευσις τών χρόνων 
Κ αί ζητείς το ρόδον πλέον μαρανθέν νά όσφρανθης ; 
Τήν χρυσίζουσαν Σελήνην ύπό σύννεφον ποθείς, 
Κ αί άντί κρατήρος, θέλεις ευτυχίας τέφραν μόνον;
Πώς;Το έαρ δέν σέ τέρπει καί προσμέν&ις τδνχειμώνα ; 
Ά δ ο υ  έρεβος προκρίνεις, χρυσοχίτωνος α ύ γ ή ς ;
Ενώ α ίγλη  σέ θωπεύει φαεινή μαρμαρυγής 

Συ τοϋ μέλλοντος λατρεύεις τδν άνήλιον κευΟμώνα;

Ιδε, δλην τήν λατρείαν τής έρώσης μου καρδίας 
Έ ν μου βλέμμα ζωγραφίζει, άβροβατις, ιλαρόν.

Τρέμε βλέπουσα τδ μέλλο ν,ά λλά  στέργε τ'ο παρόν 
Κ αί κορέσθητι ροφώσα ύπαρχούσας ευτυχίας.

Είναι ονειρον δ έρως καί σκιά ή ευτυχία !
Ε υτυχής ό όνειρώττων, ευτυχής δστις έρα 
I Ιλήν σκορπά τής ευτυχίας τήν σκιάν ή συμφορά 
Κ αί το οναρ διαλύει άνατέλλουσα πρωία.
Είς τήν βρέμουσαν μανίαν καί τ /jV πάλην τών στοιχείων 
’Ανακύπτει παντοκράτωρ δ έργάτης τοΟ παντός, 
Ά λ λ ’ ή Ιρις τήν γαλήνην ένδυθεΐσα του φωτ'ος 
Άσθενέστερον δεικνύει τοϋ θεοΰ τδ μεγαλεϊον.

Ά ν  δ σάλος τής ψυχής μου δέν σέ έπεισε φ ιλτάτη  
Θά σέ πείση διαρρέων άμφιβόλως δ καιρός ;
Πλήν δ θάνατος τον βίον αναμένει φοβερός

Κ αί τον έρωτα. . · . . άπάτη !
Νϊκος Κοτϋελόπονλος
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Α Χ Ο
( Έ ν  ύ  u έ £» α Ά π ό κ ρ ε ω )  

ι

Έν τη οικία του ο μικρός καί συνήβως ήρεμος Ά λέ- 
κος είναι σήμερον έςαιρετικώς ανήσυχος’ κάτι περιμένει 
καί άδημονεΐ* ό μπαμπάς του τώ ύπεσχέθη νά τόν κάμη 
στρατηγόν, καί ό μπαμπ&ς άργεΐ τόσον, δέν φαίνεται- 
μά σήμερον εύρέθη νά άργήση; Έν τούτοις τό ρόπτρον 
κροτεί είς τήν θυραν καί έτερον ρόπτρον άντι/.ροτεϊ είς 
τά τρυφερά στέρνα τοϋ ’Αλέκου' είναι ή καοδίατου, ήτις 
ήσθάνθη τόν άντίκτυπον καί έσκίρτησε' τρέχει νά ύπο- 
δεχθη τόν μπαμπά του άκολουθούμενον ύπό Λούστρου.
Ο λοϋστρος είναι φορτωμένος την καρναβαλικήν στολήν 

τού ’Αλέκου, ήτις μέλλει νά τόν μεταμορφώση είς στρα
τηγόν στολή μετά χρυσοποίκιλτων παρυφών, έπωμίδες 
καί σειρήτια, μύστακες βοστρυχώδεις καί άγκυλοειδεΐς, 
περικεφαλαία μετά πτερόθυσσάνων καί άμφίκυρτον σπα- 
θάκι συγκροτοΰσι τό σύνολον. *0 Άλεκάκης τήν είδε καί 
έσάστισε- άραγε αυτός θά τήν φορέση ; Ή  μήτηρ, άφού 
έζήτησε καί έ'λαβεν εν* φιλάκι μυρωδάτο, δπερ άντα- 
πίδωκε δεκαπλάσιον, άνέλαβε νά ένδυση τό τε'κνον της, 
ύτέρπλεων ευγνωμοσύνης ό Άλε'κος τρέχει είς τό κάτοπ- 
τρον βλέπει εαυτόν καί δέν άναγνωρίζεταΓ όρμεμφύτως 
ή χειρ του ώ θίΐτα ι νά στρίψη τόν μύστακα' πόσον τοϋ 
πιάνη ! διατί νά μην ε ί/at μεγάλος άπό τοϋδε ;

—  θέλω , μαμά, πολλά χρόνια νά μεγαλώσω ;
Καί άοχίζεt νά μεγαλοπιάνεται' λαμβάνει ΰφος ήλι- 

κιωμένου, βλέπει τάς χρυσδς έπωμίδας έπί τών ώμων 
του, τά  πτερά έπί τής κεφαλής του καί πεφυσιούτάι. 
Διατί νά μην είμαι άπό τοϋδε μεγάλος ; Έάν γείνω 
στρατηγός ! Ή το ή πρώτη άκτίς τής φιλοδοξίας. Έ κ 
το τε ό Ά λ ίκο ; οϋσιωδώς ήλλοιώθη' νήφων όνειοεύεται.

11

Ένώ τάνωτέοω Λιεδρχματίζοντο  έν τη οικία τοϋ Ά -  
λέκου, έν τη γειτονική ίσογείω καί πενιχρά οίκίοι τού Δη- 
μητράκη ή ησυχία κατεκυριάρχει. Ά λ λ ’ ό Δημητράκης 
έκζθοτο εί; τό κζτώφλιον τής οικίας του καί έπήρε τό 
μάτι του τόν Άλέκον, δστις είχεν έξέλθει είς τόν έξώστην 
μ ί τ/·,ν περιβολήν τοϋ στρατηγού' τόν είδε καί έτάκη ή  
καρδία του' δέν έχει αυτός μπαμπά νά τοϋ φέρη /ίοο· 
τποΒνα, ήτο ορφανόν' ό πατήρ του είχεν άποΟάνει προ 
δ'.ϊτίας ή δέ μα;*ά του, χήρα ξενοδουλεύτρα, συλλογί
ζεται π ίλΰ  τά σαράντα λεπτά διά μίαν μουτσούνα’ ει- 
ναι έ’να καρ 1«λι ψω μ ί’ τ ί νά κάμη ό μικρός ; άπελπισία. 
Αίφνη; ο πειρασμός τόν έκέντισε, κάτι έσυλλογίσθη, ε
γείρεται' διαλανθάνει τήν προσοχήν τής μητρός του,ήτις 
έςενόπλενε είς τό πλυσταριό διά τόν έπιοΰσιον, εισέρ
χεται είς τό μαγειριό καί μέ τό μικρό του δακτυλάκι πε
ρισυλλέγει τήν αιθάλην άπό τά παρά τήν εστίαν κρεμά- 
μενον τηγάνι, μ ετ ’ εμπειρίας δέ καλλιτέχνου σχηματί
ζει δύο ύπερμεγέΟεις καί άρειμανείους μΰστακας είς τό 
παραπονεμένο του τό χειλάκι Μεθ’ ό ιππεύει τό καλάμι 
του κκΐ ιδού αυτός, ιππότης μασκαράς, είς τό πείσμα τοϋ 
’Αλέκου, διατρέχει τήν πρό τής οικίας το*ν οδόν, χα- 
ρίεις, εύθυμος, ευχαριστημένος’ διότι καί ή μεγαλειτέρα 
δυστυχία ευρίσκει τρόπον νά χαρη, άν καταφυγή εις 
δ,τι ε/ει.

Κ ω νιίταντ ΐνος Λ νκόρτας

   ϊί* ' —· ·



Η Α Π Ο Κ Ρ Η Α
Ύ,Ι<τμα τονιαθεν  ('.το τοΰ ψί.Ιαν ερασιτέχνου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΎ Ρ Ο Δ Ι Ο Τ

και ψαλησόμενον κατά τάς ίορτά; τών άπόκρεω ύπό τής Μαν
τολινάτας τής οιευΟυνου-ενης ΰπί> τον κ. Λάβοα.

1’λύκειά μου αγάπη ! είμ’ ολος χαρά ! ' 
το καρναβάλι ήλθε τραλαρά !
Φορώ μουτσο.ΰνα, και οέν Οά’ντραπώ,
τον ψεύτη κ6 ·α ο , · δ , τι κι άν τοΰ πώ . . . .

Κ α μ ίν ι,  φώς μου, εχω στην καρδιά . . .
Ν ά  σέ φιλήσω, Οελω στην έληά . . . 
σάν τά πουλάκια, ελα στά κλαοιά, 
νά σμίξωμε μέ γελοία και φιλιά . . .

Ν ά  μή σε χάσο^, μή πας μακρηά, 
και τρέχω ύστερα στής γειτονιές . . .
“Ο λ ’ ή ζωή μας νάν’ άποκρηά,
που ξετρελλαίνει και γρηές καί νηές . . .

Σάν ά''ελφν.'ες φτώχια καί χαρά 
τήν ώμορφιά της τράγουοοΰν μαζί . . .
Τή ς  νήότης οέν θά πέσουν τά φτερά, 
σάν ή χαρά της στην καροιά Οά ζη . . .

Ά ν δ ρ έ α ο  Λ- Χ ικ ο λ ά ο α ς

Η Ω Ρ Α Ι Α  ΒΙΟΥ Α Γ Ν ί Ι Ι Τ Ο Σ

( Σ ε λ Ι ς  έ κ  τ ο ΰ  ιι» ιεο ο ^ .» ν ίο ι/  ι ιο ί ' )

A

Ή το ή 2 sc πρωινή τή ; 10η ; ’Ιουνίου τοΰ 1898 ότε 
κατεσπευσμένοι; έκαλούμην παρά τ ιν ι επιτόκω γυνκ ικ ί. 
Ό  ζητών με μεσήλιξ σχεδόν,κκί όπωσοΰν εύπρεπώ; εν- 
δεδυαένο; μοί ένεχείρισεν έπισκεπτήριον τοΰ πκρ’ ου ε- 
ζητούμην, έφ’ ού ρίψα; το βλέμμα μθυ άνέγνων ιταλι
κόν τ ι όνομα πάντι άγνωστον εί; έμε. Έν τούτοι; λαβών 
έκ τών μαιευτικών εργαλείων μου εκείνα ών είχον ανάγ
κην, εσπευσα ταχύ; όπου τό καθήκον ώ; ίατροΰ μέ ε- 
κάλει.

Ε ί; κεντρικήν οδόν πλησίον τή ; άγορά; εν τω άνω 
πατώ ματι μεγάλη; οίκίκ; οδηγηθεί;, εςεττλάγην άμκ τή 
είσόδω μου ίδών άπκντκ τά εύρέα αυτή; δωμάτια κενά 
παντό; έπιπλου. έμφαίνοντκ ότι κΰτη δέν κκτωκεϊτο.Ή  
εκπληξί; μου δέ ετι μκλλον ηύξήθη, ότε ύπό τοΰ όδογή- 
σαντό; με ήνοίγη ή θύρκ τοΰ πρό; τά άριστερά κκι επ·. 
τή ; όδοΰ εύρισκομένου σκλωνίου, κκί εύρεσην έν τα; τοΰ 
θαλάμου τή ; έπιτόκου, όστι;, εν τή πλουσιωτάτη κυταΰ 
άληθώ; διακοσμήσει, κκί έκ τοΰ τρόπου δ ι’ ου ο οόηγό; 
μου εν τώ άμα έγε'νετο άφκ/το:, ώ; κκι εκ τή ; απολύ
του σχεδόν σιγή; ήν έτήρει εί; τά ; έρωτήσει; μου κατά 
τό μεταξύ τή ; οίκίκ; μου κκι τή ; επίτοκου διάστημα, 
μο ένέπνευσαν την ίδε'κν ευθύ; ες άρχή; ότι αναμοισβη- 
τή τω ; παοιστάμην πρό άτοκρΰφου τοκετοΰ. Βκρύτιμκ εκ 
δκμκσκηνόΰ παραπετάσματα έπλαισίουν τά δυο κυτοΰ 
παράθυρα, ώ ; κκί την Θύραν, δύο εδραι κκί εν διβάνιον 
έκ βύσσινού όλοσυρικοΰ,ολίγα ές άνακάρδου έπιπ/α, και 
τινε; είκόνε; έν λευκοί; γεγλυμμε'νοι; πλαισίοι;, ων ή μια

παρίστα την Μαρίαν Στούαρτ βαίνουσαν πρό; την κατα- 
δίκην τη ;, άπετέλουν τόν δ) ον διάκοσμον τοΰ Θαλάμου’ 
ά λλ ’ ότι πρό παντό; μου έπέσπασε τόν θαυμασμόν μου, 
ήτο ή περίχρυσο; έφ’ η; ή επίτοκο; κλίνη, η; οί παρα- 
στάται μικρούς πτερωτού; παρίστων αγγέλου;, οί'τινε; 
έ'.ράτουν τόν έκ βυσσινοχρόου .βελούδου ουρανόν,δ'στι; μέ 
τά ; χρυσά; αύτοΰ παρυφά; άπετέλει τ ι δν ιω ; Θαυμάσιον.

Κλάρα ! άπετάνθη γαλλιστί πρό; την έπίτοκον άμα 
τή είσόδω μου, γρκϊά τ ι ;  έν καθαρία περιβολή καί παρά 
την κλίνην ίσταμενη, καί η; τό άπκίσιον πρόσωπον έκ 
ποώτη; όψεω; μο ι ένέπνευσεν αποστροφήν. Ιδού ό ’Ια
τρό; ήλθεν, ησύχασε·. .

Πλησιάζω προ; την κλίνην, ύπεγείρω ολίγον τά  εκ 
λεπτή; μουσελίνη; ένπετάσμκτκ αυτή;, κκί ύπό τό γλυ
κύ φώ;, όπερ ήδίω ; εχυνεν εκ τινο; μικρά; τραπέζη;, 
πολυτελή; έξ ορειχάλκου κηροστάτη;, προσβλε'πω την 
έπίτοκον. “Εκπάγλον δέν ήδυνάμην νά την ονομάσω καλ
λονήν, διότι τόσον ώραίαν, τόσον ηδυπαθή μορφήν, ή 
φύσι; αδύνατον νά διαπλάστ)’ μοί έοάνη πρό τών οφθαλ
μών μου ώ; μία τ ι ;  οπτασία, ώ; τ ι αίθε'ριον πλάσμα, 
πλάσμα e/ον σφρΐγο; κκί ζω ήνο ί πλόκαμοί τη ;, οι ξαν- 
θοί τη ; πλόκαμοι έρρίπτοντο άφελώ; έπί τών ώμων τη ;, 
οϊτινε; αλαβάστρινοι διεφκίνοντο ύπό τά  βαρυτιμότατα 
μετάξινα τρίχαπτα, δ ι’ ών άπετελεϊτο ή μόνη ποδηρη; 
έσθή; τ η ; ,—·ώ; έκ τή ; καταστάσεώ; τη ; καί τοΰ καύσω
να;"—·κιτρινό/:οοι άδαμάντινοιλίθοι προσηρμόζοντο επι- 
/αρίτω; έπί τών μικρών ρόδινων ώτων τη ;, καί τά ; ά- 
φροπλάστου; χεΐρά; τη ; άμιλλωμένα; ώ; πρό; την λευ
κότητα, ώ; ήσαν μέχρι τοΰ άγκώνο; γυμναί, μέ την 
λευκήν μεταξίνην σινδόνην, atp ’ ή ; έπανεπκύοντο, εκο- 
σμουν άνά εί; καλλιτεχνικώτατο; δακτύλιος έκ μικρών 
μκργαριτών.

’Εξαντληθεϊσα ύπό τών φοβερών ώδίνων ά; πρό ώ 
οών ύοίστκτο, εί/ε πρό; στιγμήν περιπε'σ·/; εί; ληθαρ- 
γικήν τινα κκτάστασιν ές ή; ούτε ό κρότο; ό προςενηθει; 
εκ τή ; εισόδου μου έν τώ θαλάμω, ούτε τή ; γραία; ή 
φωνη ήδυνήθησαν καί την έξαγάγωσι καί θά διετέλει 
ϊσω; ούτω έπί τ ινκ ; άκόμη στιγμά; με'χρι τών νέων ώδί- 
;ων, άν μη ή τραχεία κκί'έπ ιτκκτική,ούτω; είπεϊν, αύ- 
θι; φωνη τή ; άπκισίου γρ κ ίκ ;,— ιδού λοιπόν ά ιατρό; ήλθεν 
— άποτόμω; δέν την κνεκκλει- έστράφη, ό'πω; εύγενώ; τή έ- 
πιβάλω σιωτην ταρκχθεί; έκ τοΰ τρόπου τη ;,εΐ καί ήγνιουν 
όποϊκι αί σχέσει; μεταξύ κύτή; κκί τή ; επιτόκου, καί 
ηαην έτοιμο; νά πράςω τοΰτο^ άπόθεν ήσθάνθην την έπί
τοκον συλλκβαΰσα.ν δ ι ’ άμφοτέρων τών χειρών τη ; την 
άριστε:κν μου /εϊρκ, κκί διά φωνή; μειλίχου και πλή- 
:ου: π/.:κπόνου γαλλιστί είποΰσάν μοι. Ιατρέ, είσθε ό άγ- 
νελό;'μου, σώτ/.τέ μ ί. σώσατε τό γεννηθησόμενον τέκνον 
μου, καί ά-ελυθη λυγμού;, εί; δάκρυα κτινκ άφθονα 
κκ τέκλυσκν τ .ύ ;  πλήρει; ήδυπαθοϋ; ΰγρότητο; κκ- 
στκνού; όρθκλμα >: τη ;.

Μάτην κπε τειράθην νά την καθησυχάσω, μάτην νά 
την δικβεοζιώσω ότι ούδέν ’έχει νά φοβήται κκί ότι ό 
τακετό; τη ; μετά πρόχειρον μάλιστα έξέτκσιν ήν τή  I- 
κκμον ήθελε/ είσθκι τκχύ; κκί σχεδόν φυσιολογικώτατο;*
εκλαιεν έκλκιεν... .ούδέν άκούουσα. Τό στήθό; τη ;
ύπό τών λυγμών βιαιότερον ήδη ώγκοΰτο καί έν τή τα- 
ρ ay ή τη ; έκείνη κατελή-θη αυθι; σφοδρότερον ύπό τών 
ώδίνων τοΰ το/.ετοΰ καί τά  χείλη τη ; τά  προσομοιάζον- 
τα κάλυκα ρόδου ύπό τήν έπήρειαν τών άλγηδόνων και 
έν τή πκρκφορκ τη; έψιθύριζον τρυοερώτκτκ. Ευτύχιε! 
Εύτύ/ιε__

It
Έρόδιζεν ήδν, ή αύγη δικχέουσκ διά τών παραθύρων 

τό ύπω/ρον οώ; τη ; έντό; τοΰ θαλάμου, ούτινο; ώ; έκ

τή ; άντκυγεία; τή ; ήμερα; το έκ του κηροστάτου φώ; 
ηρχισε μικρόν νά ώχρια κκί,φυσικώτατα, χωρΐ; τό πα- 
ράπκν ή έπιστήμη νά έπέμβη κατόπιν άνεκφράστω'/ ώδί
νων ώ; πρωτοτόκου κκί ένεκα τών όποιων ή δύστηνο; 
άσυνειδήτω; είχε καταμωλωπίση τά ; /εϊοά; μου ά ; έ- 
κράτει πρό; κνακούφισίν τη ;, έδεχόμην εί; τά ; χεΐρα; 
μου εύτραφέ; καί ξανθώτατον βρέφο;.

Τί είνε; ήτο ή πρώτη τη ; λέςι;, άμα ήσθάνθη έαυτήν 
άπαλλαγεϊσαν έκ τοΰ τοκετού.

‘ Ησυχάσατε εί; μικρό; χαρωπό; ’Ά γγελο; σά; μειδιά 
τή ; άπήντησα'λάμψι; χαρά; έςήστραψε τότε εί; τού; βε- 
βρεγμένου; ήδη οφθαλμού; τη ; καί ψελλίσασα μέ άνέκ- 
φραστον χάριν— pauvre enfant, άνελύθη αύθι; εί; δάκρυα 
ακράτητα.

Γ

'Οποία λοιπόν σκηνη διεδρκμκτίζετο έν τώ πλουσίω έ- 
κείνω άλλά μονήρει θκλάμω μακράν' τοΰ κόσμου, καίτοι 
έν μεσώ αύτοΰ; Τί; ή εύειδεστάτη καί νεαρά έκείνη γυνη 
ή μόλι; είκοσαέτι;, κκί Γαλλί; την έθνικότητκ, ή μακράν 
πάση; οικογενειακή; περιθάλψεω;,· καί ύπό την έπίβλεψιν 
τή ; δυσμόρφου έκείνη; γραίκ;, Γαλλίδο; ώσαύτω;, καί 
μόνον τίκτουσα; ΓΙοΰ ό άνηρ, ό πατήρ τοΰ τέκνου τη ; 
ό προσφιλή; τη ; Ευτύχιο; ώ; τόν άπεκάλουν τρυφερώ; έν 
τή μέθνι τών πόνων τη ; τά  χείλη τη ;, όπω; συμμεθέξτ, 
τών άλγηδόνων τη ;, ό'πω; τή παραστή ά πκρήγορο; “Αγ
γελο; τών έπωδίνων στιγμών τη ;; Πρό τίνο; μυττηρίου 
άκων παριστάμην ό'περ ώ; ιατρό; δέν μοί επετρέπετο 
ούδ ’ άκροθιγώ; καί νά έγγίσω,διότι έν τώ καθήκοντί του 
ό ιατρό; έχει οφθαλμού;, άλλά δέν βλέπει πέραν αύτοΰ, 
ώτα καί δέν ακούει,χείλη ά λλ ’ ούδέν φθέγγεται. ’Ιατρέ, 
μοί είπεν έν ίταλοελληνική προφορά ό όδηγήσα; με 
εί; τόν θάλαμον κατά την πρώτην τή ; νυκτό; στιγμήν, 
έγώ καί τό όχημα δ ι ’ όλη; τή ; νυκτό; είμεθα εί; την 
διάθεσίνσα; διά πάσαν τυχόν παραγγελίαν σκ;, μη 
φεισθήτε κόπων, μη οεισθήτε οίωνδήποτε θυσιών μ r, μέ 
έγκαταλείψετε ά φ ’ ετέρου μοί έφώνει ίκετευτικώ; ή νεαρά 
γυνή. Σεΐ; ιατρέ θέλω κκί μόνον νά παρίστασθε ένώ- 
πιόν μου καί ταπεινώσασκ την φωνήν ολίγον, πιοσέθηκε 
δέν δύναμαι νά βλέπω την γραίαν αύτην μαινάδα 
«Bouccliante».Kai μετά ταΰτα  μετά τόν τοκετόν οπότε 
ησύχασε έπ ’ ολίγον μέ δακρυβρέκτου; πάντατε οφθαλμού; 
εύροΰσα κατάλληλον στιγμήν έν τώ μεταξύ έξελθαύση; 
δ ι’ εν καί μόνον λεπτόν τή ; γραία;,διότι ούδέποτε έςήρ- 
χετο αύτη τοΰ θαλάμου,πέριοριζομένη μόνον έκ τή ;θ ύ -  
ρα; ήμιανοιγομένη; νά δίδγι δ ιατκγά; Ίταλιστί πρό; τι · 
να Λουκίαν, ώ; την άπεκάλει, καί ήν ουδέ κατά πρόσω; 
πον έγώ ειδον, οίονεί έπιβλέπουσά με ώ; ήννόησα διά τών 
άπαισίων την θέαν οφθαλμών τη ; ίνα μη τυ/όν ή δύστη- 
το; μοί έκμυστηρευθή τ ι, μοί ειπε, όχι! δέν θέλω, κρα- 
τήσκτέ το, θέλουσι νά φυγαδεύσωσι τό τέκνον μου, 
καί ή άπελπισίκ έπί τή ιδέα τκύτη έζωγραφίζετο έπί 
τοΰ ώραίου προσώπου τη ;.

Προφανώ; πλέον καίτοι ούδέν εμαθον, έξ όσων ειδον, 
δ,Τι ά π ’ άρχή; προεμάντευσα, έν έμοί πλέον έγένετο πε- 
ποίθησι;, ή δύστηνο; ήτο έγκαταλελειμμένη καί έν τή έγ- 
κκταλείψει τη ; κατά την στιγμήν έκείνην, άντί στοργή; 
ήν άν έμενε παρά τ :ΰ  πατρό; πλέον τοΰ τέκνου τη ; καί 
άντί τών τρυφερών θωπειών, ά ; ήλπΓζε πρό; έγκαρτέρη- 
σιν τή ; μητρότητά; τη ;, μόνον ή περιφρόνησι; καί / ίυ -  
σίον άοθονον τή έδόθτ ό'πω; πιθανόν έκ τή ; α ίγλη; καί 
τοΰ θάμβυος αύτοΰ σκοτασθώσι τή ; ταλαιπώρου οί οφθαλ
μοί κκί μη ίδη κ::τά την έπώδινον στιγμήν ό’πέρ εφερεν 
εί; τον κόσμο / πλάσμα, ά'νομον Ιρμαιον ϊσω; αύριον τή ; 
"όχο;, την ψυχράν τοΰ ίατροΰ μορφήν, άντί τή ; προσφι- 
λοΰ; μορφή; έκείνου, όν ώνειροπώλησε κκί μεθ’ ού μετά

μανία; καί παράφορου ίσω; ερωτο; τό. συνέλαβεν. νΩκ- 
τειρα την ώραίαν μου άγνωστον, άςίαν ϊσω; καλλιτέρα; 
τύχη; καί μετζ δίωρον άφού μοί ύπεδεί/θη, κατόπιν εν
νοείται τή ; συναινέσεώ; μου ότι τό εργον μου ώ; ίατροΰ 
έπέρατώθη, άνεχώρουν άμειφθεί; γενναιότατα, -άφοΰ 
προηγουμένως συνέστησα απόλυτον ήσυχίαν εί; την συμ
παθή Αεχώ, καί έδέχθην τά ; ένθέρμου; ευχαριστία; τη ; 
ώ; καί την διαβεβαίωσίν τής έκ μέρου; τη ; ότι πάντοτε 
θά ένθυμήται την νύκτα έκείνην.

A
Παρήλθε μην, καί ήρκεσε τό χρονικόν εκείνο διάστη

μα όπω; μοί άποσβέσγι σχεδόν την άνάμνησιν τή ; νυκτό; 
εκείνης, οπότε κατά τινα μεσημβρίαν έδεχόμην παρ’ α
γνώστου, καλλιτεχνικώτατα διεσκευασμένον κάνιστρον έξ 
ίάσμων καί ρόδων λευκών, μετά έπισκεπτηρίου άνωνύμου 
έφ’ ού κκί μόνον έχαράσσοντο γαλλιστί αί λέςε ι;: σά; ευ
χαριστώ, είμαι εύτυχη; πλησίον τοΰ μικροΰ άγγέλου μου 
ον κκί έπωνόμασα Παΰλον —δέν έδυσκολεύθην έννοεϊτκι 
νά έννοήσω ό'τι προήοχετο έκ μέρου; τή ; άγνιόστου μου. 
Μετά καιρόν έπήλθεν ή λήθη, ά λλ ’ ιδού έκ δ ευτέρου τό 
εσπέρας τή ; παραμονή; τή ; πρώτη; τοΰ έ'του; 1899  μοί 
άπεστέλλετο θαυμασία μουσική ζακ/αρόπηκτο; Λύρα, 
μετά τεμαχίου λεπτεπιλέπτω; έςειργασμένου χάρτου έφ ’ 
ου έσημειοΰντο— τά ; ειλικρινείς εύ/ά; μου—καί κάτωθεν 
τών λέξεων τούτων— Νύς τή ; 10ης Ιουνίου 1 8 9 8 — .Είνε 
άρκούντω; λοιπόν μυθιστορηματική ή άγνωστό; μου φίλη 
διελογίσθην άμα ώ; ειδον τά  ά μοί άπέστειλε, μή δυ- 
νάμενο; νά έννοήσω πώ; διετήρει είσέτι ζώσαν μετά πα- 
ρέλευσιν τοσούτου χρόνου τήν άνάμνησιν μου, άφοΰ ά- 
πλώ; καί μόνον τό καθήκον μου έπραξα, άμειφθεί; μά
λιστα διά τοΰτο γενναίω;' έν τούτοι; ό χρόνο; ταχύ; πα- 
ρήρχετο' ολίγον κ α τ ’ ολίγον μοί έξηλείοετο αύτη τή ; 
μνήμη; μου' οί οφθαλμοί μου ούδέποτε συνήντησαν τό 
βλέμμα τη ;, καί ιδού αύθι; ή παραμονή τοΰ 1900  μέ 
ευρίσκει δεχόμενον έκ μέρου; τή ; γνωστή' άγνώστου μου 
έςαισίαν άργυράν σιγαροθήκην, έν τα ίς θήκκι; τή ; οποία; 
εύρηντο δώδεκα άρωματώδη σιγάρα- τή ; ηύχήθην νοε- 
ρώ; έστω καί άπό μακράν βίον εύτυχή. "Ελαβον εν έκ 
τούτων τό έκάπνισα νωχελώ; έξηπλωμένο; έν τώ σπου- 
δαστορίω μου, καί εί; τά  νέφη τοΰ άναδιδομένου καπνοΰ 
διείδαν ώ ; έν όπτασ α διά τελευταία·/ φοράν τήν ώραίαν 
Κλάραν, η τ ι; όμοΰ μέ τήν τελευταίαν τοΰ σιγάρου μου 
άναλαμπήν, έσβέσθη καί αύτη διά παντό;, διότι ή π α 
ραμονή τοΰ άνατείλαντο; ήδη 1901 παρήλθε καί ούδέν 
μοί ύπέμνησε τήν φίλην μου.

Α ιατί ; τ ί ά'ρα γε νά άπέγεινε ; ζή είσέτι εύτυχη; ύπό 
τόν κυανόΰν τών ’Αθηνών ουρανόν., ή άπήλθε μακράν εί; 
τήν Γαλατικήν γήν, τήν προσφιλή πατρίδα τη ;, ϊνα έκεΐ 
μετά τοΰ μικροΰ τη ; Παύλου θρηνήστ; τήν έγκατάλει-
ψίν τη ;, καί ϊσω; τήν άποπτάσαν ευτυχίαν .τη ;.............
Δ ι’ έμέ εν καί μόνον εινε, ότι ή ώραία μου Ά γνω στο;, 
δέν υπάρχει πλέον.

10η ’Ιανουάριου 1901,

’Α πόστολος Σ. Ά η ο ίτο λ ό π ο ν λ ο ο
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Μέγα όντως κενόν συνεπλήρωσεν έν τ$ καθ’ ήι/.α; 
σπουδή, τών έφηρμοσμένων επιστημών ό ευρυμαθής 
καί έγκυιλοπαιδικώτατος λόγιο; κ. Ίδομενεϋ; Στρζ» 
τηγότ.ουλος, τηλεγραφητές Β'. τάξεως, φιλοπονήσας καί 
δημοσιεύσας τ η λ ε φ ω ν ι κ ό ν  β γ χ ε ιρ ίδ ιο ν ,  ήτοι 
ατο ιχ εία  θεωρητικής καί πραχτιχής ττ\.1ιψ(ύτίας.

Τό εργον τοΰτο, ό'περ, κατά τήν προαγγελίαν τοΰ 
συγγραφέω;, είναι τό προοίμιον τής ίιπ* αύτοΰ προσε
χούς έκδόσεως σειράς ό'λτ,ς τηλεφωνική; διδασκαλίας, 'ϊύ- 
ναται νά θεωρηθή, τό γε νυν έχον, πλήρες βοήθημα διά 
τήν θεωρητικήν κατάρτισιν τών τηλεγραφικών καί τη 
λεφωνικών υπαλλήλων μας, ο'ίτινες, ενεκζ τής έλλείψεως 
τοιούτων βιβλίων παρ’ ήμΐν, μόνον υπό τής πείρας μέ
χρι τοΰίε καθωδηγοΰντο.

Οΰ μόνον δέ είς τούτους, άλλά καί είς πάντα σχε 
τιζόμενον μέ τό τηλέφωνο/, καί ?ις αυτούς του; ΐδιώ- 
τας, του; άπλοΰ; χειριστάς τού τηλεφωνικού μη
χανήματος, αποβαίνει χρήσιμον καί άπαραίτητον άπό- 
κτημα, διότι πολλά οδτοι μανθάνουσι περί τοΰ χειρι
σμού, τών βλαβών καί τή; προχείρου διοοθώσεως τοΰ 
μηχανήματος χωρίς νά εχωσι ανάγκην προσφυγής εις τοϋ; 
εξ έπαγγέλματος εμπείρους.Έν τέλει όφείλομεν ν’ άποδώ- 
σωμεν τόν δίκαιον έπαινον είς τόν φιλοτεχνήσαντα τά 
27 σχήματα τοΰ κειμένου διακεκριμένον διευθυντήν τοΰ 
τηλεφωνικού κέντρου Πειραιώς κ. Γεωρ. Σκανδαλίδην, 
σχήματα ευρωπαϊκής όντως τελειότητος, ών πέντε εντε
λώς πρωτότυπα, καθόσον σχετίζονται πρός σύστημα νέον 
ύιαοζανρώοκύς τών τηλεφωνικών κυκλωμάτων καί ό- 
π.Ιισμοΰ τών τηλεφωνικών στύλων ιδ ία ; αυτού έπι- 
νοήσεως.

Τό έργο/ του ό κ. Στρατηγόπουλος άφιέρωσε πάνυ 
προφρόνοκ καί έπιτυχώς πρός τόν ρέκτην καί φιλοπρόο 
δον Διευθυντήν τών ταχυδρομείων καί τηλεγράφων κ. 
Ά ριστ. Ρούκην, άνθ’ ών υπέρ τοΰ τηλεγραφικού κλάδου 
πατρικώς μεριμνά ουτος καί έμερίμνησεν.

* * ν

Έ ν πληθούστ] αίθούσιι τοΰ Συλλόγου «Παρ-ασσού» 
έν μέσω τών «ριστέωντών παρ’ ήμΐν γραμμάτων καί επι
στημών κατά τήν προπαρελθούσαν έβδομάδα έγένετο ή 
προαγγελθεΐσ* δ ιάλεξή τοΰ κ. X. Α. Ήλιοπούλβυ δ. φ. 
έφορου αρχαιοτήτων κλπ., ήμετέ ου δέ συνεργάτου.Εύγε— 
νώ; παραχωρηθέντος ήμΐν ύπό τοΰ σοφού όμιλητοΰ τού 
προλόγου τής περισπουδάστου μελέτη; αυτού, ΐν  έν έ- 
τέρα στήλη δημοσιεύομεν, κρίνομεν πλεονάζον νά προσθέ 
σωμέν τ ι περί τοΰ αριστουργήματος τούτου, όπερ μέλλει νά 
καταλάβη έξοχον θέσιν έν τγ  νεωτέρα έλληνική φιλο
λογία.« ·

* *Λ

Έν τή αίθούση τοϋ αΰτοΰ συλλόγου κατά τήν εσπε- 
ραν τής 18 Ίανουαρίου ό διαπρεπής τή ; πόλεως ημών 
ιατρός τών φρενικών καί νευρικών καί ήμετερος συνεργά
της κ. Σιμ. Βλκβιανός άνέγ^ωσεν εΰρείαν πραγματείαν 
α4ίτοΰ περί άλκοολισμοΰ /.αί τών συνεπειών αυτ'.ΰ. Ή 
περισπούδαστος μελέτη τού ειδικού έπιστήμονος, γεγραμ- 
υ.ένη διά τής χαρακτηριζούση; τήν γραφίδα αυτού διαύ
γειας καί χάριτος, ητο ήριυμένη διά πολλών παραδειγ
μάτων καί έΐϊεισοδίων τών αλκοολικών μεθύσων καί έπέ- 
*π«·ε τά θερμά συγχαρητήρια τοΰ παρισταμένου πολυ

πληθούς ά/ροατηρίου ιά τόν διπλοΰν σκΟ'όν δν αυ ιη  
επεδίωκεν· άφ* ένός μέν ώς θέμα επιστημονικόν ίδιαιτε'- 
ρας σπουδής καί έτέρωΟεν ώς θέμα μεγάλως ενδιαφέρον 
τήν ήμετέραν κοινωνίαν διά τά ; δεινά; συνεχεία; δ ι’ ώ< ό 
αλκοολισμός, έν αΰξούσει προόδω καί παο* ήμΐν ευρισκό
μενο;, έπαπε ιλεί αυτήν. Τελευτών τόν λόγον ό κ. Βλα- 
βιανός συνέστησε τήν καταπολέμησιν τή ; πληγής ταύ-
της καί έπέδειξε πρός τοΰτο λίαν τελεσφόρα μ ί-ρα

* »¥
'Γπό τού εύπαιδεύτου τής πόλεω; ήμών δικηγόρου κ. 

Κ. Κυπριάδου, συγγραφέως διαφόρων νομικών Ιογων,ίδία 
δετής «Ερμηνείας τού έν Έ λ λ ά ίι ίσχύοντο; Ποινικού 
νόμου», έδημοσιεΰθη φιλοπονηθεΐσα ή μετάφρασι; τού 
« Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς  ώς κοηωνικοϋ-παθολογικού φαινο
μένου», έργου S i  τού Dr Franz von Liszt, καθηγητοΰ
τοΰ ποινικού δΐ'.αίου έν Βε:ολίνω.

* *
Ο χ Γ α τ ε 2 » ο ϋ ζ ο ι έ ν  Α ε 'ϊίβ ω  ( I 3 5 5 — 1 46 2 ).Τοι-

ούτον φ:ρει τίτλον άξιοσπούδαστος ιστορική συμβολή, 
συγγραφεισα οπό τού τελειοφοίτου τής θεολογίας κ. 
Ίω.Δελή,πολλά διευκρινίζουσα τά σκοτεινά περί τής έν 
Λέσβω ήγεμονευσάσης μεγάλης αυτής Βενετικής οίκο- 
γενείας.

*· *

*Γπό τόν τίτλον « Ά π ό  τόν κόσμον τών ονείρων» έδη- 
μοσιεύθη ποιητική συλλογή τού τρυφερού ποιηιού κ. Βα
σιλείου Μεντσίλίδου η Παπαβασιλείου. Συνιστώμεν αυ
τήν είς τούς φιλομ,ούσους ώς άξιανάγνωττον.

Ε Π Ι Δ Ο Ρ Π Ι Α
Ι Ι ε ο ιγ ο α φ ί ι  ά τ μ ο π λ ο ίο ν  ν π ό  ε ν ζ ώ ν ο ν

(Ή «κηνή έν τώ άτμοπλοίω)
Ε νζωνος (περιεργαζόμενος τάς μηχανάς τού πλοίου).·—  

Οΰρέ τ ’ Ιρμου! γιάτρα οΰρέ! ούλα αυτοΰ/α τά μηχ ανί- 
σματα κνάνε τό μπαμπούριον ! Γιά ώρε γιά πώ; σκώνε- 
τ α ι ’κειό ! Ούρέ δτ,μόνου συνεργία θάν’ αΰτούνο τό πράμ- 
μα.,.Ώρέ αΰτούνοι οί σκυλόφρκγκο·. τί σού κατασκευάζνε!.1

Λ οχΙας (προβαίνων μετά σοβαρότητο;).—  Ηδζουν, 
προΰσεζον εις τά ; ήκφράσεις σου και μή ραδιουργής τήν
ήγχούριουν βιουμηχανίαν Ούλα έφτούνα γιά .α πάντα
γιέ»ε περιεργασμένα είς τούν ^άchταθμo·είv*ι’σλιέου Ε λ 
ληνικά. Τή σήμερουν ήμέρα, ώρε χαντακωμένε, τού έθνους 
ήμούν γιένε Ιν σπουδαίουν Ιθνου; μπαμπουρικώ; Ή  
Βουλγαρία κΓ ί; γιάλλες οί δυνάμει;, αΰτούνες οί λειανίς, 
δέν τοΰ φτάνουν μπαμπουρικώς γ ι ’ ουτε στού τσαρού- 
χιουν. Γιά τοΰτο, γ ιά , οΰρέ παλη,όγιδο, δέν γιένε άρμό- 
ίιουν νά ή^φράζεσαι δημουσί^ι καί έν μέσω μπαμπού 
οιον πρός βλάζην τής ήγχωρίου βιομηχανίας.
. — Καί δέν μ ’λιές, κυρ λουχίαμ , πώς διάουλο κνιέται

καί πρόβα τεΐ αΰτήνος ήδώ ό διάουλος.
—  Νά οΰρέ· όπισθεν καί παρά τού άριστεροΰν τ'πλοιου 

ηΰρίσκηται γιένα σίερικό κι* ουλο γένα κνιέται καί στρι- 
φογιουρνάει, οΰλημερή; καί δγιά νυχτοΰ;. Αύτήνο άμα 
πάψη δέν σ’κάνει ο·5~ε βήμα οΐιημειουτόν.

—. Κ ι δέν μ ’λ ιέ ;, κύρ λουχιά μ ’, σαν πόσο χίονώ νάν' 
κειό τού κούτσικο τού μπαμπουράκι; (δεικνύει μικρόν 
άτμόπλοιον).

—  Άμ* θάνε δέκα πέντε χρουνώ ε.
—  Ώρέεεε ! κί σάν γενή, καμμίνια -ριχνταργιά τ ί θά 

σ'γένη τό άφιλότμ.ο !
Τ ε 'λ ιις  Β ω τ ν ρ β ς

Έ κ  Τυπβγ****ί·υ Κ Τ Κ Μ Λ  ·£βς Κ ουα·υνΪ6·ρ·υ-


