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Ι Μ Ι Α  Α Ν Α Μ Ν Η Ι Ι Ι

Ποό δεκαπενταετίας ή συνείδησις των φιλαρ/αίων 
/.χϊ παντός μη αίσθησιν άπολέόαντος ανθρώπου ει/εν 
έπαναστή έκ τής ζτιμίας καί τής ύβρεως της προσγίνο- 
μένης εις τά οροθέσια' της προγονικής εύχλείας, ενέκα 
της λεηλατήσεως καϊ τοϋ άφανισμοϋ αύτών. Ή ρχει τότε 
εν βρωμερόν καί σκωληκόξροτον χ ο τ ζ ί τ ιο ν  tvec γίνη τις 
ακόπως κύριος,.— Ελληνικών δικαστηρίων, εννοείται, 
έπινευόντων,— παντός κλεωνύμου τοπίου, έξ εκείνων τά 
όποια ή ιστορία έσήμανε διά της σφραγίδος της άφθίτου 
φήμης. Άμφιβάλλομεν, αν καί άύτός ό τόπος', εφ ’ όυ ϊδρυ- 
τα ι τό μνημεϊον της αθανάτου δόξης/ό θείος ΙΙαρθενών, 
δεν διεξεδικηθη ,τότε καί δεν διέμαρτυρήθη άφώνως, αισ
θανθείς την βαρείκν πτέρναν διχαστών, προσκληθέντων, 
ύ/τύ βλοσυρώς προσβλεπόντων άλλήλους άντιδίκων,ό'πως 
λύσώσιν έπιτόπίως περί διακατο/ης έριν.

Την εποχήν «κείνην ήμην φοιτητής του Πανεπιστη
μίου· ν.ολις ειχον πατήσει την ούδόν αΰτοϋ· νέος δέ πλή
ρης ελπίδων, ανατροφής αρχαιοπρεπούς καί ιδεωδών ύ- 
περνεφέλων εφερον εν έμαυτώ θερμοτάτην την λατρείαν 
πρός π «ν  ό ,τ ι συνηπτετο με τάς ίεράς Αναμνήσεις τής 
παγκάλλου άρχαιότητος.

Μ ια τών ημερών εκείνων εβαινον χάριν περιπάτου πίός 
τό Ν Δ τής Άχροπόλεως, ό'τε ,όσμή πυρίτιδος και γδού
πος λοστού εργάτου κατηύθυνε τά  βήματά μου πρός τι 
μέρος,, ενθα μετά κόπου άνεγνώρισα την ΓΓνύκα εις ρά
κος, στένουσαν έκ τών αλλεπαλλήλων τραυμάτων τοϋ 
λατόμου. Άγνοών ϊσως ό πτωχός τ ί κατέστρεφεν, οργα- 
νον ενόχου πλεονεξίας άλλων ϊνα κερδίση εν ευτελές ημε
ρομίσθιον, έξηκολούθει τό εργον του, εργον ολέθρου,καί διά 
τό όποιον καί μόνον ό άλλως τε πολυδαίδαλος αιών, όστις 
πρό μικρού μό'λις κατετάχθη εις τάς δέλτους τής ίστο-

διασωθέντας εκτοτεώς διαμαρτυρία πόνου καί δικαίας ά- 
γανακτήσεως έν τή μνήμη μου, άς ,’μοί έπιτραπή νά 
τους προσφέρω καί. σήμερον έτι πρός τους πονούντας τά 
άρχαϊα· διότι,, άς τό ομολογήσω μεν άνευ περιφράσεων: 
καί μεθ’ δ'λόυς τους νόμους, οΐτινες εκτοτε εγένοντο ποός 
περιφροϋρησιν τών αρχαίων κειμηλίων καί μεθ’ δλον τόν 
ζήλον τών άρχαιοφίλων, τό αρχαιολογικόν άγος καί σή
μερον έτι έν όλη αΰτοΟ τή ρυπαρότητι καί τη πολυωνύμω 
ύποστασει διατηρείται άκμαϊον, οί δέ κακοποιοί τούτου 
έργάται θριαμβεύουσι, κάραδοχοΰντες άγρύπνως, ώς οί 
μυς την άπους-ίαν τών. ενοίκων, καί δίδοντες μ υ τ ιέ ς  (Ις 
τον μακαρίως ρογχάζοντα νεώτερον Ή ρακλέα, τόν άπα- 
ράμιλλον τούτον φρουρόν;τής Ε λληνικής Κακοδιοικήσεως.

’Ιδού ο: στίχοι μου:

νόμισα ότι έκάστη λίθος ήτις έχωρίζετο έκεΐθεν ήν καί 
τεμάχιον σαρκός, ήτις άπεσπϋτο άπό τού ίδίου μου σώ
ματος. Εφυγα εκ τού μέρους εκείνου συντετριμμένος- ή 
νεανική μου ψυχή είχεν ύποστή έξέγερσιν άσυνήθη καί με- 
γάλην «ξεστόμισα άράν. ΕΓπον κ α τ ’ έμαυτόν: Οί ανε
κτίμητοι εκείνοι λίθοι δέν θά γίνωσι ποτέ λίθοι άναθέ- 
ματος;

Έπανήλθον οί'καδε καί ύπό την επήρειαν τών θανασί- 
μων εκείνων εντυπώσεων διηρμήνευσα εις στίβους τό 
άλγος τής καοδίας μ·υ έπιγράψας αύτούς μέ τόν ζωντα
νόν τίτλον: Π ν ΰ ί θ νΓ κ ίκ ε ι ί

Τους στίχους εκείνους τής νεανικής μου έμπνεύσεως,

ΓΙνΰξ θνήσκει ! κλαύσατε λαοί και βάρβαροι άν ήσΟε, 
Και Οττεντότοι κ ι’ Έσκιμώ καί Κάφροι άν καλήσθε.

Πνυξ θνήσκει ! Οϊμοι ! ά λ λ ’ οΰχί έκ φυσικού θανάτου 
Σκαπάνη άπειρόκαλλος μέ .τόλμην ασυνήθη 
Γην οιασκάπτει και τρύπα τά ιερά της στήθη, 
Αμνήμων κλέους ήμερων και φήμης παλαιφάτου. 
Ιού Δημοσθένους τήν σκιάν έκεΐθεν φυγαδεύει 
Και τήν ηχώ περικλεών άνδρών έκκαμινεύει.

Η Πνυξ, έξ ής 6 ’ Αγνωστος θεός άνεγνωρίσΟη
Κ * * * y * \ \ « 1 ^t ως ατ:ο κέντρου και οωτος ακτινωτοΟ εστίας 
ΕχΰΟη θεία λαμπηδών μετά καινής θρησκείας.
Του οέ Ολυμπου ή ισχύς έκ βάθρων έκλονίσθη, 
Καί προ αΰτοΟ το ΓΤάνΟεον περιδεές νά κλίνη  
Εφάνη κι’ εις το τέρμα του τον βίον νά ταχύνη.

Ιο βάθρον το περίβλεπτον, τό αίγλη έστεμμένον, 
Οπου ό Παΰλος έμπλεως μέ θείαν ευγλωττίαν 

Γην νέαν ήνοιξ’ ατραπόν προς τήν αθανασίαν 
Κι ’Αγάπη περιέβαλε λαόν έκπεπληγμένον 
Του Λόγου το έγκαύχημα το άκρογωνιαΐον 
Νά καταρρέη ΐδετε ! ώς πτώμα θνησΐμ.αΐον.

Ι ήν Πνύκα, ήν έξύμνησαν οί βάρδοι τών αιώνων,
Ην Γότθοι έσεβάσθησαν, Αλάρι/ος κι’ ή Ρώμη, 

Συλεΐ πυρίτις άπηνής τοΟ Αττικού Τοτόμη, (*) 
Και σμήνος όπισθεν γελα Ε λλήνω ν όψιγόνων 
Ά λ λ ά  δέν είναι "Ελληνες, Γραικύλων είναι πλήθη 
Καί μία μόνη άρετή τοΐς έμεινεν . . . .  ή λήθη!

(*) Του κατά το ετβ; 1885  ίβ'.οκτήτου τής ΙΙνυχ»;.
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’ Ο ! την σκαπάνην ά^ετε, το κλέος νά κρημνίση, 
Κάνέν έμπόδιον, κάνέν το δρόμον της άς φράξη' 
Τάς τ  ρισενδόξους κορυφάς ττρορρίζους να ρ η μ ά ξ η 
Κ ι’ ή αίγλη ή ανέσπερος διά μιας νά σβύση·
Εις /ώραν τόσον άσεβή κ ι’ εις νόΟον άτμοσφαΤραν, 
Ίνντρέπονται υψιτενείς νά βλέπουν την ημέραν.

Ούδέν, ούδέν προπυργιον της δόξης μας άς μείνη ! 
Καί 1ίαρθενών καί Λίπυλον καί Νίκη καί θησεΐον, 
Ναός Διος καί Αγορά, Μουσεϊον, ΈρεχΟειον,
Το παν εδώ άς συντριβή καί θρύμματα άς γείνη' 
Ά ς  ξηρανΟοΰν αί δάοναι μας, άς γείρουν αί μυρσίναι 
Καί εν /ωρίον άσημον άς γείνουν αί ΑΟηναι.

Οικόπεδα ! Οίκοοομαί ! καί χίμαιρα τά άλλα'
Τί ψάλλω άρ/αιότητας καί άρχαιογονίαν,
Τί θέλω την ανούσιον ν’ ανοίγω ιστορίαν 
Κ αί νά ποτίζω τούς αστούς μέ ξ υ ν ι σ μ έ ν ο  γ ά λ α ; 
[> ! είναι συμοερώτερον νά γείνη λατομεϊον 

Του Φιλοπάππου το σκαιον καί άχαρι μνημεϊον.

Έπί του λίθου άρτιος εις λίθος νά μή μείνη ! 
Κ ι’δταν οιλέλλην τις σοφος καί τέκνον Εσπερίας 
Ταμών τον πόντον καί οραμών έοώ μετ’ ίύσεβείας, 
"ΐνα την Πνύκα άσπασΟη καί γόνυ λάτρου κλίνη, 
Ό  ξεναγός ξηρά-ξηρά άς τον διαοωτίζη 
ΙΙερί τής τύχης της ΙΙνυκος χωρίς νά κοκκινίζη.

Α ί ! τά Μουσεία κλείσατε καί μέ πατραγαθίαν 
Την κόνιν μή ταράσσετε των ευκλεών προγόνων. 
Προγόνων! είπα, λησμονών τήν ανακολουθίαν 
Προγόνους νά αποκαλώ τοιούτων απογόνων.
Έρέτω ή άνάμνησις ! καί κτήμα τών βεβήλων 
Ά ς  γείνη ή Άκρόπολις, τών άρ/αιοκαπήλων.

III
Σύ ! γηραιέ Λυκαβητέ, της πάλαι ζωής μάρτυ 
Σοφίας, θείων αρετών καί ά ν ο ρ α γ α 0 η μ ά τ to ν, 
Έπέπρο^το, άκλόνητος προ τόσων θεαμάτων,
Νά. κρημνισΟης ώς περιττός εις τούς καιρούς τούς άρτι' 
Κ ι’έκ τών σεπτών σου κορυφών τάς ούο(**)τοπαμφάγον 
Νά φάγη οιλο/ρήματον τών οίκοπεοοράγων.

Πριν καί τήν τρίτην αισΟανΟης επίσης τρωγομένην, 
Μετάβαλέ την εις δεινόν κρατήρα ήφαιστείου 
Καί /ύσε λάβαν καί πυράν καί ποταμον έκ θείου 
Καί καυσον φαύλην γενεάν καί έκπεφυλισμένην. 
Τοιαύτην ποθώ Νέμεσιν τοιαύτην θέλω δίκην 
Διά ροπήν /αμαίζηλον, άσέβειαν ήλίκην !

Ναί ! ΈπεΟύμουν έκατο νά ειχον πικράς γλώσσας 
Καί μ ’ ισαρίθμους τάς χορδάς τήν λύραν μου νά κρούω, 
Έκ πόντου καί ωκεανού άπήχησιν ν ακούω,
Τάς στοναχάς μου,της ψυχής έκρήξεις άνασπώσας. 
Νά εξαγγείλω εμελλον στον κόσμον ή ημέρα,
Ποίαν άγνώμονα ουλήν φωτίζει έοώ πέρα.

Κ ω νίίταντΐν.'κ ; Λ ν κ ό ο τ α ο .

(** | '() Λ υκαδητός ιστορείται εις τ:ααπαλαιοτάτους κα'.ρουί 
ό,.ς τρ ίϊ;  ε/,ων χορυ-ρας, έ; ου καί T fixufurot άπεκαλΕίτ#.

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ  Ο

Α έ ν  ένΟ© υσιώ μόνον προ■τοϋ δικλάμποντο; κάλλους 
ό'περ έξωρκίζει την άναγεννωμένην φυσικήν μεγαλειότητα, 
ά λλ ’ έμπνέομαι άπό εύγενή ιδεώδη. άτινα άπλοϋνται εν 
τώ  άναπεπταμένω πολυκνθεί πκραδεισω, όν φιλ.οτεχνει τό 
γλυκύ μου εαρ, ό προσφιλή; ούτο; νυμφών, ή ευφρόσυνός 
ήώ ; τών μειδιαμάτων. Απόρρητα τρυφερά; ποιητικής μέ
θης δημιουογοΰσιν έκεί σειράν μυστικών ονειροπολήσεων, 
και ό εμπνευσμένος καλλιτέχνης αποθεώνει την α’ίγλην 
εκείνην της ήοϋς. τη ; θαλερά; άνοίξεω;.

Μεταρσιοϋμχι έπί τών πτερύγων της θελκτικής ,Μού- 
σης, καί ή πνοή του Ζέφυρου μ οι αποκοιμίζει την άνά- 
μνησιν θλιβερών ημερών, καί μοί διανοίγει την εικόνα 
αΐωνίας χαρμονή;.

Έ ν τή άνοίςει οίστρηλατοϋμαι, όπως θαυμάσω θεϊόν 
τι ιδανικόν, καί ή θέα μιας άνθοστεφούς αμυγδαλής μέ 
συγκινεϊ καί με τέρπει, διά νά συναισθανθώ παλμούς 
άομονικού; δονοΰντας καρδίαν πενθούσαν.

Τό έαρ τό πόλύκοσμον καί πολύφωτον, διαφυλάσσει 
μοι τάς εΰγενεϊς έκείνας άναδρομά; προς κόσμους αιθέ
ριους, ένθα μεσουρανεί τής άθανασίας τό φως, ό φαεινός 
άστήρ τής αιωνίου άνατολής

Μέ παρκφέρει ή ελεγειακή περιπάθεια καί ονειροπο
λούσα εις τήν σιγηλήν του αθωότητα, νομίζω, ότι ζώ εν 
τή δυσαποκτήτω μακαριότητι, εις ήν συνενοΰνται οι έν
θεοι πόθοι ψυχής άγωνιζομένη; έν στυγνώ περιβάλλοντι.

Καί πανηγυρίζω πρό τής θεσπεσίας εορτής τών άν- 
Οέο)ν̂  έν μέσω ευφροσύνου άνατολής λάμψεων άπαλων 
έν αίς βαυκαλαται μία μυρόλουστος έλπίς, μια ποθεινή 
ρεμβασμού προσδοκία- Βυθίζω τό βλέμμα εις τα  βάθη 
τής τερπνής οπτασίας, καί άνακαλύπτω εις τήν ονειρώ
δη γοητείαν της μυστηριώδεις συγκινήσεις καί όνειρα 
έπιτερπή.

Μαγικόν κάλλος αίγλήεν, έν σοί εςιδανικεύω τον κοσμον 
τον ποικίλως περιστεφόμενον υπό τής βλαστήσεως τής 
άνθηφόρου, καί άποθεώνω τήν θείαν ιδέαν του ώραιου εν 
τή βασιλευοΰση κυριαρχία του.

θέλγομαι, άλλα καί παρηγοροϋμαι εν τοιαύτη έπι- 
γείω αναπτερώσει, και ό ουρανός μοί φαίνεται γλυκύτε
ρος καί έπαγωγότερος, ό δέ όρίζων άναπετάννυται διαυ
γέστερος καί θελγητρώδης.

Ι’λυκύ μου εαρ ! σε χαιρετώ προσέγγιζαν.
Χαρίεσσα καί ποικιλόκοσμος άνοιςις, δέχθητι τον ά- 

σπασμόν περιπαθούς καί άγνοΰς λατρείας πρό τής μάγου 
άνατολής σου.

Μ α ο ίκ α  1 . Σ ω τ ή ρ ι ο ν

*) Σ. Σ. A. I. Μετ’ έγκαροίου χαρας χαιρετίζομεν έν τω  
(ριλολογικω όρίζοντι τήν πολύτιμον συνεργασίαν τής εΰπαιοεΰ- 
του καί ένόουσιώδους οεσποινίοος, <·>; εύέλπιοα άπαο/ήν των 
γλαφυρών προϊο/το>ν τοϋ κοαψοϋ καλάμου της εν τή  «’ Α τ τ ικ ή  
’Ί ρ ι δ ι . »

ΑΤΤΙΚΗ ΙΡΙΣ

ΕΚ Τ Ο Υ  Α Ρ Χ Α Ι Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ

Η  Θ Ε Ί Ί Σ

(Μ υ Ο ο λ  ο γ ι κ ή Σ ε λ  ί ς)
Γ

Ά λ λ ’ έν τούτοις, «άλλα αί βουλκί ανθρώπων, καί 
άλλκ ό παντοδύναμος fifwr; κελεύει».

ΊΙγνόει ό’τι μ ετ’ ολίγον έμελλε νά ελθν; ό σοφός φί
λος του κέντκυρος Χείρων, νά τώ δώση αυτός τήν κλεΐδκ 
του αινίγματος τούτου,καί νά συμβουλεύσει τόν τρόπον, 
δι ’ ού θά ήδύνατο νά κζταστήσν; σύζυγον τήν σκληοάν 
θέτιδα  !

Καί έν ώ ήτο βυθισμένος εις τούς ζοφώδεις εκείνους 
διαλογισμούς, πελιδνός ώς ό θάνατος, έμφανίζεται α ί
φνης ενώπιον του, ώς άπο μηχανής Θεός, ό έπιστήθιος 
φίλος του Χείρων, δστις διετέλει μύστης του περιπαθούς 
έρωτός του.ι Τ

‘Ο Πηλεύς άμα τή έμφκνίσει του, ήγειρε τούς δακου- 
βρέκτους οφθαλμούς του,οΐτινες ειχον τήν λάμψιν βλέμ
ματος παράφρονος, καί άφ ’ ού τόν περιέβαλλε διά βλέμ
ματος στεγνού καί άπείρως μελαγ/όλου, τούς έβύθισε 
πάλιν χαμαί, χωρίς νά προφέρη λέςιν !

Ό  Χείρων,ουδόλως έκπλαγείς διά τήν τοιαύτην συμ
περιφοράν, άλλά μάλλον έπιθυμών νά τόν πειράςη ό/.ί— 
γον, τω ε^πε ψυχραίμως καί μέ υφος κάπως σοβαρόν.

— Γους φίλου; των οί άνθρωποι δέν υποδένονται διά 
τοιούτου σκυθρωπού τρόπου, ΙΙηλεΰ : ΊΊ τοιαύτη συμπε
ριφορά σου, μέ κάμνει νά άμφιβάλλω περί τής πρός έμέ 
έκτιμήσοώς σου

Ό  ΙΙηλευς άνεστέναςε, καί ώσεί άνανήψας έκ του λή
θαργου άπεκρίθη μετά φωνή; άσθενεστάτη;.

— "Εχεις δίκαιον πολύ, άγαπητέ μου Χείρων πλήν, 
άφοΰ γνωρίζεις ΰ-ό ποιας δυσμενείς συνθήκας διατελώ, 
δέν πρέπει νά μ: πκρεξηγήσης κκθολοκληρίκν. Ό  έ'ρως 
καθιστα πολλάκις τόν άνθρωπον μισάνθρωπον, μελαγχο
λικόν, καί ίδιότροπον........

Είνε τ<ορα, ώς γνωρίζεις, τόσος χρόνος που πάσχω 
διαπύρως διά τήν Ηέτιδκ, τό στήθος μου σ τένε ιδ ι’ αυ
τή ν  ά λλ ’ εκείνη οΰδ ’ ενός βλέμματος μ ’ άςιοΐ ! ‘ Ο Ζεύ; 
καί ό ΙΙοσειδών είνε δ ι ’ έμέ αντίπαλοι κρατεροί, άκκτα- 
γωνιστοι. Τρελλκίνονται άμφότεροι δ ι’ αυτήν, καί είνε 
άδύνκτον νά μή δελεκσθή ’Εκείνη άπό τά  θυμιάματα 
καί τάς πα/υλάς κολακείας των !

'12 ! είνε θεοί εκείνοι, Χείρων, τό ακούεις ; ΕΓνε θεοί !
Ό  Χ-ίρων ϊμειδίασενέλκβε τήν φλεγουσαν '/εϊρκ του 

ΙΙηλέως καί τώ είπε:
—  Καί αν σου είπω, άγαπητέ μου φίλε, οτι όλα αΰτά 

τά οποϊκ κά'ίησαι κκί μοί λέγεις είνε ψευδή καί ότι εί
σαι πανευδαίμων άποκτών μ ετ ’ ολίγον τήν Θέτιδά σου, 
τί θά είπη; ; *■ > τοιοϋτο; γάμο; μεταςύ Θ έτιδο;καί 11ο- 
σειδώνος ή Λιος είνε πλέον ή αδύνατο;.

Ό  I Ιηλεύ; εΐ; τά ; τελευταίας λέςει; του Κενταύρου 
άνεσκίρτησεν εκ τής θε'σεώς του οί δέ οφθαλμοί του έςή- 
στραψκν εκ χζρα; ! Ένόμιζεν ότι τό μέθυ ένό; ονείρου, 
μ ια ; οπτασία; τό πλάνον ίνδαλμα τόν έβαυκκλιζεν.........

Οι σΐβχροι εκείνοι λόγοι του σοφοϋ φίλου του διεσκό»- 
πιζον τά νέφη τή ; κεφαλή; του, καί έπλημμύρουν ώ ; 
ευεργετικοί ρυακε; ευδαιμονία; τήν καρδίκν του. Καί μέ 
φωνήν τρέμουσκν, ήρώτησεν έκπληκτο; τόν Χείρωνα :

— Κκί πόθεν τά έπ/,ηροφορήθη; τά τοικϋτα :
— ’Επειδή ήγέρθη σφοδρά έρι; μεταςύ τοϋ Αιός κκί 

ΙΙοσειδωνο;, τ ι ;  εκ τών δυο νά ουζευ^θή τήν Θετιδα,
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έπεμβάσα ή Θέμι;, άπέδειςε διά τών σοφωτάτων αυτή ; 
άποκαλύψεων ένώπιον πάντων τών Θεών, ότι ό παρά 
τή ; Θέτιδο; μέλλων νά γεννηθή ύιός ήτο πεπρωμένον νά 
καταστή κατά πολύ άνώτερος τοϋ ήρωίκοϋ πατρός του !

Ταΰτα άκούσαντες ό Ζεύς καί ο ΙΙοσειδών, καί έντρο
μοι έπί τή προφητεία ταύττ γενόμενοι, παρνιτήθησαν 
πάση; άςιώσεως έπί τής περικαλλούς Θέτιδος,διότι κ α τ ’ 
οϋδένα τρόπον ένόουν νά ϊδωσι συνταρασσόμενον τόν Ό 
λυμπον έκ τοϋ παρ’ αυτής τε/θησομένου φοβερού υιού ! 
Λιό έστρεψαν πάραυτα τά  νώτα πρός τήν κόρην τοϋ 
Νηρέως καί άπεμακρύνθησαν. Ή  ιδιοτέλεια, ώ ; παρατη
ρεί;, ύπερίσχυσε τή ; άγάπη;.

— ’Αλήθεια ; έρωτα ό ΓΙηλεύ;, σκιρτών σύσσωμο; 
άπό τήν έκ/ειλίζουσαν χαράν του. Ά λ λ ’ έστω έπανέλα- 
βεν άνασπών τού; ώμου; του. Μήπω; κκί κατόπιν τή ; 
τοσαύτη; περιφρονήσεω; τών Θεών, θά κκτορθωσω νά 
κκτισχύσω έπί τοϋ άμειλίκτου έκείνη; πείσματος ;

Καί έσιώπησεν ύστερον άπό ένα ύπόκωφον βαθύν στε
ναγμόν !

—  Λύτό είνε ίδικό; μου λογαριασμό;, διέκοψε σοβκ- 
ώ ; ο Χείρων. ’Εγώ θά σέ συμβουλεύσω κκί θά σοϋ ύπο- 
είςω τόν τρόπον, δι ’ ού Οά δυνηθή; νά κκτκκτήση; τήν

σκληράν καρδίαν τή ; Ηέιιδος.
Μειδίαμα δυσπιστίας διέστειλε τά  χείλη τοϋ ΙΙηλέως.
—  "Αχ ! είνε τό μόνον άδύνατον, επανέλαβε- διότι 

οσάκις τήν συναντώ, καί τρέ/ω νά πέσω εις τούς πόδας 
της, ΐνα τή έκμυστηριευθώ τόν φλέγοντα έρωτά μου, 
αυτή οχ ι μόνον μέ αποφεύγει, άλλά καί διαφόρους μετα
μορφώσει; λαμβάνει, ώς ό IΙρωτεύς, τώρα μέν εις πϋρ, 
τώρ#ι δέ εις ύδωρ, άλλοτε εις λέοντα, καί άλλ^οτε εις 
οφιν φοβερόν ! Καί τοιουτοτρόπως μοί είνε άκατόρθωτον 
νά την πλ.ησιάσω.

-—- Ακριβώς ή όδηγίκ μου εις τοϋτο περιστρέφεται, 
έπανέλαβε σοβαρώτερον ό Κένταυρος. Καί ιδού αύτη.

Αυτήν τήν στιγμήν διερχόμενος τής άκτής τής 
θαλάσσης παρετήρησα ααθημένην έπί τής παραλίας τήν 
Θέτιδα μετά τών λοιπών άδελφών της, συμπαίζουσαν 
καί συνευωχουμένην μ ετ ’ αυτών. 'II τοιαύτη καταλλη- 
λοτάτη περίστασις δέν πρέπει, έσκέφθην, νά διαφύγη ά - 
χρησιμοποίητο;, καί εσπευσα εί; συνάντησίν σου. Σπεϋ- 
σον λοιπόν κύτήν τήν στιγμήν εί; συνάντησίν τη ;, άλλά 
πρόσεςον όμω; μή σε άντιληφθή- καί άφ ’ ού κατορθώση; 
καί τήν συλ.λάβη; κράτησον αύτήν τόσον ίσχυρώς, ά* 
χρ'.ς ού λ,άοη τήν οίκείαν της μορφήν. Θά ίδης λοιπόν 
τότε, ότι ό/ι μόνον δέν θά δυνηθή νά μεταμορφωθή, 
άλλά καί θά σέ άγαπήση.

'Ο Πηλεύς,καίτοι γνωρίζων τήν μαντικήν τέ/νην τοϋ 
φίλου του, έντοσούτω έδυσπίστει εις τούς λόγους του έκ- 
λαμβάνων τούτους μάλλον πρός παρηγορίαν γενομένους. 
Ά λ λ ’ εις τάς έπανειλημμένας πλέον παροτρύνσεις τοϋ 
Χείρωνος, έπείσθη, ήγέρθη έκ τής θέσεώ; του, κκί ά φ ’ ού 
έσφιξε τήν χεϊρκ τοϋ προσφιλοϋ; του Χείρωνο; συγκεκινη- 
μέ-ο; κκί εύγνωμονών αυτόν, άπήλθεν ευτυχής, άποκο- 
μιζων τήν πεποίθησιν ότι θ ’ άγαπηθή έπί τέλους. πετών 
έκ τής χαρά;, φρενίτιδο; άληθοϋ;, ήν πώποτε άλλοτε 
δέν ήσθάνθη....

Λ
Τήν στιγμήν έκείνην ο ήλιο; χρυσοπόρφυρο; έν όλη του 

τή νω/ελ.εία καί μεγαλοπρεπεία άνατέλλων έχρωμάτιζε 
πλουσίω; τά πέρις.

Αί Χαίάδε; νύμφκι ειχον έςέλθει τών ύδάτων έν δλη 
τή θκμβούση λάμψει, ΐνα θ/.υμάσωσι έπ ’ ολίγον τήν 
αγνήν καλλονήν τή ; άνθούση; φύσεω;, καί όσφρανθώσι τό 
γλυκύ άρωμα τών αγροτικών άνθέων.



Ό λως άνύποπτός ή Θέτις καί /αρίεσσα, παρεκάθητο 
έπΐ τ η ς 'ακτής μετά: ίω ν  τεσσαράκοντα και εννέα άλλων 
άδελφών της, μειδιώται εύφροσύνως προ τον ροδιζομένου 
ουρανού. τής άνοίςεως, κκϊ συνοδεύουσαι τό προσπαίζον 
μέ τήν άμμΟιδιάν κζίμα, διά τών γοργών παιάνων των.

Πρασίνοέιδης /'.τών έκκλυπτε τά  αιθέρια αύτών σώ- 
μκτκ ,: τήν.δέ καλλίκομον κεοκλήν των, έστεφε έπι/κ-, 
ρίτως έκ ήαλεροϋ κίσσοϋ στέφανος, εις άνάμνησιν τών 
Διονυσιακών μυστηρίών, τά όττοΐκ αύτ.κί πρώται άπεκά- 
λυψαν ε!ς τόν κόσμον.

ΙΙαρετήρουν κατκγοητευμέναι την χρησίζουσαν θά
λασσαν, κκϊ τά  υψηλά δοη κυανίζοντκ, συγχεόμενα μέ 
το κυανοϋν στερεωμκ. Μυρόεσσα και δροσοβόλος ή αύρα 
τής θχλάσσης πνέούσα άνεμίγνυε την οσμήν τών θαλασ
σινών βρύων μ,ετά τών λεπτών αρωμάτων του θύμου 
καί λυγοΰ,άνθέων τοϋ βουνοϋ. Ένθους ή ΰπέροφρυς Θέ
τις περιέφερε πανταχόθεν τό βλέμμα της, άκτινοβολοϋ- 

' σ* · ές «γκλιάσεώς, ήτις·. έζωγρκφεϊτο έκδηλουμένη έν 
ΰπέρεκχειλισμώ κκταφκνεΐ εις τούς οφθαλμούς της, τους 
υπενθυμίζοντας . τό χρώμα ούρανοϋ ώραίας εαρινής 
πρωίας, κκΐ έθαύμ.κζε τήν πκντοδυνχμίαν κκϊ σοφήν δη
μιουργίαν τοϋ πόλυυυ,νήτου Λ ιός !

. < ‘ Ε
Ό  ΙΙηλεΰς ήδυνήθη νά φθάσν) άπκρατήρητος, κκϊ νά 

κρυβή όπισθεν ενός μεγάλου.παρκτυχόντος λίθου, οΰ πο
λύ άπέχοντος τώ ν νυμφών,. "ίστκταί’εκεϊ «γω νιώ ν, τοε- 

' μων ώς φύλλον .κάλάμου, " έν με’σω άρρητων βασάνων 
τής σφοδροκτίιπούσης κκρδίας του, θελγο'μενος κκϊ θαμ
βού μένος προ του άφθίτου κάλλους τής Θε'τιδος, ποό τής 
.άπροσπελάστου πάσή άνθρωπίνη μουσική αρμονίας τών 
θελςιθύμων αλμάτων τών Ναίάδων, άτινκ ή τέθλιυ.’Λένη 
ι ΐχ  ώ δ'.ά φωνής τρεμούσης,. έπκνελκμ.βκνε κεκρυμμένη 

έκεϊ πλησίον έντός σπηλαίου;
Παρέρχεται χρόνος- πολύς, κκϊ ό ΙΙηλεΰς δεν δύνκται 

επί πλέον νά άντίσχη, κκϊ νά πκρίστκται άδρκνής θεα
τής. Κύμα μέθης αισθάνεται νά πλήμμυρή τά  στήθη 
τορ! Ή  άσπαίρουσα κκρδία του πάλλει ταχύτατα , ώσεί 
Οελουσα ν ’ άποσπασθή τών σπλάγχνων του, αί κνήμαί 
του κάμπτονται, τό δε έδαφος έςαφκνίζεται ύτό τούς 
πόδκς τ ο υ ; . . . .  Ηδη ή μανία του καθίσταται δίψα Ταν
τάλου ! Ό ρμαάκκτάσχετος έ π ’ κύτής, περιβάλλει διά 
μιας διά τών στιβκρών βραχιόνων τού και κρατεί ήδη, 
αυτήν ως σίδηροί παγίς. έντει'νων ίλην τήν δύναμιν τών 
χαλύβδινων μυώνων του όπως' μ ή τοϋ έκφύγη !

II φωνή του τρέμει, . ^ε'λει νά τ>5 όμιλήση, νά τή ζή
τηση μυριάκις συγγνώμην ^(i. τήν άπρεπή όσον καί άγε- 
νή αυτοϋ πρΧςιν, και νά τή  on μόνον ό περι-
παθέστατος έρως του τόν έςώδησεν: εις τό άπονενβημένον 
εκείνο διάβημα, πλήν άδυνατεΓ ή γλωσσά του δεσμεύε
τα ι, )Τα χείλη του μένουν ψυχρά κκϊ άφωνα !

Αι λοιπαι νύμφαι κκτκτρομάςασκι πρό τοϋ τοιούτου 
πρωτοφανούς καί απροόπτου συμβάντος, διεσκορπίσθη- 
σκν άμκ τή εμφκνίσε; τοϋ ΙΙηλέως έντρομοι, ώς μϋς εις 
την παρουσίαν γαλής, καί έβυθίσθήσκν εις τών γλαυκών 
κυμ,άτων τους άφρούς.

Η θ ετ ις  μανιώδης, σχεδόν άλλοφρων τόν άπωθει δΓ 
ό'λων τών δυνάμεών της, φλόγκς πυρός έκπέμπουσιν οί 
οφθαλμοί της κκϊ υπόκωφος μηκϋθμ,ός οργής έκφεύγει 
τοϋ στόματός της, έν ω λυγμός άνακινεϊ έκ βαθυτάτών 
τό άσπιλον στήθός της !

Πλην μ ετ ’ έκπλή'εως παρατηρεί, ότι ή άσφυκτική ε
κείνη περίπτυςις τή παρείχε ηδονήν ήδυτάτην, άλλόκο- 
τον δέ ρίγος μέθης νά δικθέν) δ'λον τό παρθενικόν σώμά 
της, έν ώ γλυκεία,, υπόθερμος φρικίκσις έ'φθκνε μέχρι

τής καρδιας της, δονοϋσα καί τάς λεπτοτάτας αυτής 
Τνας.. . . . .

Τά βλέφαρά της βεβαρυμένκ έκάλυψκν τούς οφθαλ
μούς της, αί δέ χεΐρές της άτονοι σχεδόν κατέπεσαν επί 
τών ώμων του !

Μ ετ’ ολίγον έκλινε μεθύουσκ όλη ές έρωτός τήν κκλλι- 
πλόκκμον κεφαλήν της δειλά δειλά έπι τοϋ ώμου του, ώς 
άνθος μεθυόμ,ενον υπό τών θκλπερών άκτίνων τοϋ ήλίου, 
ψιθυρίζουσκ εις τό ούς του διά φωνής ήλλοιωμένης, σ/ε- 
δόν έκπνεούσης, τάς θείας έκείνας λέξεις :

—  Σ ’ άγαπώ, σ ’ άγαπώ Πηλεΰ, εΐμαι ίδική Σου !
Είπε, καί έφραξε πεοιπχθώς τό φλογώδες στόμχ του 

μέ τά  τρέμοντκ χείλη της.

Μ ετ’ όλίγας ημέρας έτελοϋντο μ ετ ’ έκτάκτου μεγκ- 
λοπρεπείας οί γάμ.οι του ΙΙηλέως καί τής θε'τιδος εις 
τάς άχανεις αίθούσας τοϋ έπί τής κορυφής τοϋ ΙΙηλίου 
άνοιγομένου παμμεγίστου σπηλαίου τοϋ ihxatoT utov  Χεί- 
ρωνος, παρόντων πάντων τών θεών καί θεκινών πλήν 
τής Έριδος ήτις, /ολωθεϊσκ διά τήν περιφρόνησιν,Ιρρι- 
ψεν έν τώ  μέσω τών προσκεκλημένων τό χρυσοϋν εκείνο 
μήλον, δπερ έφερε τήν έπιγραφήν «rf; χα.ΙΜ ογ>)» κκϊ 
όπερ μετέπειτα έγένετο, ώς γνωστόν, ή άφορμή τοϋ ένδο- 
ςοτάτου διά τούς "Ελληνας Τρω'ίκοϋ πολέμου.

( 1899) Τ ά κ η ς  X- Κ ονόοΟ οι·

  1 ■gjCO Οι 1 ---------

Σ Τ Ο Ν  Α Ρ Γ Α Λ Ε Ι Ο

Ή  κόρη υφαίνει τοπανί 
ς τον αργαλειό σκναμένη.
Ποιος Ηέρει τί Οέ νά γεντ, 
τ ’ αχνό πανί που .υφαίνει !

Καί λέγει αέ τρελλό σκοπό:
«Τ’ ωμοροο παλληκάρι 
»ποΰ τόσους χρόνους άγαπώ,
»0έ νάρθη νά αέ πάρη.

»Γι’ αυτόν υφαίνω το πανί,
«τόν άργαλειό αου σταίνω, 

καί προΐκά μου θένά γεν/,
» τ ’ αχνό πανί ποΟ υφαίνω.»

Ομως μιαν άλλην άγαπα 
τ ’ ώαοροο παλληκάριι Γ ι 4 »
καί αέ κουμπάρο καί παπα 
ταχεία Οέ νά τήν πάρη.

Καί δέν τό ξέρ’ ή ορφανή 
ςτόν άργαλειό σκυμμένη 

πώς σάβανό της Οά γενη 
τ ’ άχνό πανί ποΟ υφαίνει.

’ Ιωάννης·  Ι Ι ο λ ή ι ι κ

T O  t P X A I O N  Π Ν Ε Υ Μ Α
(Σ. Σ. A . I. Κατόπιν πολλών παρακλήσεων ήμετέοων α

ναγνω στώ ν κατωρθώσαμεν τήν άπόκτησιν και του άποιπάσμα- 
τος τούτου έκ τής πεβιλαλήτου διαλέξεως τονί κ. X. Ί ΐ λ ’οπού- 
λου, ίίπερ ασμένως δημοβιεόομεν).

Ά λ λ ’ ή άναδοομή πρός τήν άρχαίαν θαυματογονίαν 
δέν άνήκει εύχερώς εις τήν ήμετέραν κΰτοβουλίαν. Ό  
όγκος παρασύρει τούς πενιχρούς υπολογισμούς, καί ή 
πιθανότης καταλήγει ασφαλώς εις πλάνην, ή βεβαιότης 
εις ουτοπίαν.

Ή  πρωτοτυπία πάσης υψηλής θεωρίας.πκντός μετα
φυσικού ήθικοΰ καί ίδεατοϋ, ή πολυειδής άνάπτυςις τής

ονειροπολοϋντκ, νά καθηδύνη τήν Αντιγόνην θρικμβεύ- 
ουσαν έντώ  έμψύχω νόμω, νά έίωρκίζη τόν Έρμήν έν 
τή αίγλη τοϋ αιθέριου ρεμβασμού.

Λυρική περιπάθεικ εμπνέει τόν φιλόσοφ»ν, τόν ποιη
τήν, τόν καλλιτέχνην.

Ό  πρώτος άνκκκλύπτει τούς θε»ύς, ό δεύτερος τους 
προσκαλεϊ εις τήν γην, ένΙκ ό τρίτος τούς όδηγεΐ πρό 
τών θνητών.

νΕρως άνίκκτος υπέρ τήν κοινήν ΐπ τχτκ ι ζωήν, τάς 
γλυκυτάτκς κομίζων μεθ’ έαυτοϋ εύνοίας καί τήν αίθε- 
οοποοοϋσαν δόςαν μετά τών ποθεινών αύτής στεφάνων, 
όπως διαλύση τάς νεφέλας φύσεως σκιερας κκϊ δυσέλ- 
πιδος.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΑΣΛΗΣ

Ό  έν Ό δησσω ζάπλουτος ομογενής, τέως Λήμαο/ος Όοησ- 
σοΰ καί Μ αικήνας τών Ε λλ η ν ικ ώ ν  Γραμμάτων.

A tί Σείς κεροαλεόφρονες, οί Οάπτοντες το χρήμα,
ΤοΟ Μαρασλη προσβλέψατε το θαρραλέον βήμα
Κ ι’ έκ τών άκτίνων τών θερμών τής σεβαστής μορφής του
’Αντλήσατε οιοάγματα τής θείας αρετής του.

Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο * ·  Α υ κ ό οτα ς·

φιλοσοφικής καί καλλιτεχνικής ούσίκς έν έντελεΐ κύτο- 
συνειδήσει, ή άετώδης πτήσις πρός τό ίδκνικόν εν δεδο
μένη πρκγμκτικότητι, εΐσίν ή άπόλυτος μοναρχία, εν τή 
φιλοσοφία, τή ποιήσει καί τή τέχνη βασιλεύσασκ.

Ό  έμμετρος κκϊ πεζός πκντός κλάδου λόγος έν τή 
δράσει τοϋ πνεύματος, καί ή έςιδκνίκευσις έν τή ύλη, 
θαυμασίως τήν ψυχικήν έςωτερικεύουσιν άνάπτυςιν καί 
τήν τοϋ νοός ελευθερίαν έν αίσθηταίς παραστάσεσιν. Ή  
συνείδησις έν σχέσει πρός τήν γνώμην, κκϊ ή επιστήμη 
έν γνώσει πρός τήν σ/έσιν, συστηματοποιοϋσι τήν διδα
σκαλίαν τής ιδέας, καί δημιουργοϋσι γένη άθανάτων όν- 
τω ν, δι ’ ήθικής συνδεβμένων ένεργείας, οΰτως ώστε ή 
αρμονία ενός πνευματικοί βίου νκ ένισ/ύη τόν Φκίδωνκ

Εύγενείς τών αισθημάτων πκρορμήσεις τείνουσιν εις 
τό νά συνδέσωσι τό απόλυτον μετά τοϋ κίωνίου, έν 
συμμέτρω άναλογία, και ή συνεργασία διά τήν κατανόη- 
σιν τελειότητος άφθάρτου,διά χρυσοϋ είχε συνεδέση κρί
κου τήν γραφίδα, τήν λύραν καί τήν σμίλην.

Π λάτων, Σοφοκλής και Πραξιτέλης έν άδιοράτοις 
μορίοις εις πάντα ένυπήρ/ον “Ελληνα.

Ή  πλαστική τοϋ άντικειμενικοϋ κόσμου διαμόφωρσις 
μετεβιβάζετο διά τής άντιλήψεως ώς πραγματική τών 
οντων μορφή, καί τά  τέλεια άρχέτυπα, τά  παραδοθέντα 
τώ  πνευματικώ ταμιείω υπό τής φαντασίας, τήν ιδέα'· 
προσελάμβανον τοϋ περιβάλλοντος αρμονικήν έν τή έ- 
γρηγορούση δικνοία.



ΑΤΤΙΚΗ ΙΡΙΣ

Έ ν τώ Πλάτων, ό συνδυασμός τών ιδεών κατά τάς 
αληθείς τών αντικειμένων σχέσεις, ιδιοποιείται. μόνιμον 
τινα καί σταθερόν χαρακτήρα ηθικού .τύπου- έν τψ· —ο- 
φοκλεϊ διευκρινίζεται .το κάλλος, δπερ αποσπά την αί- 
σθησιν άπο την επιδρασιν (ρύσεως μονότονου, και παρα
σ κ ε υ ά ζ ε ι  την ζωην του πνεύματος, ΐνα έν αύτη έκεϊνο

ρ°/;«
•/Θϊ), άλλά καταρρίπτει καί τό έσχατον τοΰ νοητού κο- 
σμου ό'ριον, και διά της παραστατικότηΤός προσελκύει τό 
έπιζητούμενον (άγνωστον. '

’Ανεξάντλητος' πηγή παθών καί αληθειών, πρυτάνεύει 
έν τη ζωή εκείνη, ώς έστία καλλιτεχνικού ."‘.συνόλου';· ώς 
μήτήρ γόνιμος μεγαλοφυίας ' κϋί.άρετης, ώς παράγων α
θανάτου ενθουσιασμού, · '/V;

Σ Τ Η  Λ Α Τ Ρ Ε Υ Τ Η  ΙΚΙΟΥ
(Όπισω άπό μία 'φωτογραοιά μου)

■ . ' * ν’ *  ̂ "
Θά ίδης -μι’ ο'.ϋγή τήν'οψι μου 

Ν' άλλάξτ] με τά χρόνια,
Θά ΐοτ,ς τή μαύρη κόμη μου 

Ασπράοα νά σκορπά 
Μά μέσα στά χαλάσματα  

Στης χειμωνιάς τά χιόνια 
Πλεώ ζωντανό το στηθός μου 

Γιά σένα θά χτυπά.

' Ο,τι έγώ τώρα ολόχαρος 
Δίνω σεμνά σέ σένα.

Δέν ειν’ δικό μου, κόρη μου,
Κ αί πρέπει νάσ β υσ θη .

Κ ι’ ο, τι μ ι’ αυγή ,σοΟ πρόσφερα 
Μέ στήθη φλογισμένα.

Είναι δικό μου, άγάπη μου, , 
Καί πά 

2.4] 1 1901.
Καί πάντοτε Οά ζη .

’ A v o o t a c  Λ Ι ό ο ό ι κ :

0 Α Λ Κ Ο Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ
ΠΑΡΑ ΤΩ ΑΑΚΟΟΑΙΚΩ ΦΡΕΝΟΠΑΘΕΙ

Γ ο ν
Θά έςετάσωμεν σήμερον τόν όζ'νν ά.ΙχοοΜχο}; ήτοι 

τόν μέθυσον  έν ταΐς σχεσεσίΝ αυτού πρός τήν κοινωνίαν 
καί τήν πολιτείαν. Καί αύται'λοιπόν ει’σί χείρισται·ό.μέ 
θυσος είναι ο άθλιεστερος :πολίτης πάσης πολιτείας καί 
τό έλεεινότερον μέλος'πάσης κοινωνίας· διά τής όκνηρίας 
αύτοΰ επιφέρει τήν δυστυχίαν και τήν πενίαν αυτού καί 
τής οίκογενείας του. Ιύις άλλ,α κράτη, όπου £πί· παντό; 
ζητήματος υπάίχουοι στατιστικαί επίσημοι καί άκοι 
βεις, είνε γνωστόν ότι μεγαλείτερο; άχθος τής κοινωνίας 
καί τής πολιτείας άποτελούσιν οί αλκοολικοί. Έ ν 'Α γ- 
γλ ία  έπί πχραδείγματι ή δ η μ ο σ ία  Ά ν τύ ΐη ύ ις  ccAssis 
tance Publique» εδωκε βοηθήματα έν ετει 1887 εις 
831,353 ενδεείς, κατά στατιστικήν γενομένην τήν Ιην 
Ίανουαοίου 1883, δαπανιίσασα 8 ,176 ,768  λίτρας, ήτοι 
πλέον τών 204 εκατομμυρίων φράγκων, η ώ ; εχει παρ’ 
ημΐν τό νόμισμα 350 εκατομμύρια δοαχμά;! , Αοιπόν, 
έως ()6 75 τοΐς εκατόν έκ τών ένόεών τούτων ήσαν μέ

θυσοι, ή δέ πε ία τών, άμεσον προϊόν τοϋ ολέθριου.αυτών, 
πάθους τής μέθης. Έ ν Βελγίω καί έν Γαλλία ή αναλο
γία είνε ή αυτή. Εν Γερμανία ανέρχεται εις 90 έπί τοΐς 
εκατό, παρά τα δεδομένα στατιστικών τινων, α ίτινες 
λόγω διοικητικών καί άλλων λόγων εσωτερικής οργανώ- 

,·σέως τοϋ Κράτους, τούτου φαίνονται ’ ευνοϊιώτεροι, αλλά 
τούτο μόνον κατα, τό ψάινόυ.ενον. Έ ν ’Αμερική καί έν 
.Ε λβετία , ή αναλογία τών μεθύσω'ν, έπί τών ενδεών, είνε 
μεγίστη ωσαύτως καί διδακτικωΤ.άτη. Καί .παρ’ ήμίν 
δε, '•Stco'J ου$έ Eyvu? ■ στατιστικής έπί τών το'ιόύτώ'ί' ζητη
μάτων ΰφίστάται καί ότου υπηρεσία Δημοσίας Ά ντ ιλή - 
ύεω ;, ώς αλλαχού, δέν υπάρχει είναι παγκοίνως οΰχ ήττον 
γνωστόν, οτι άι ένδεέστεραι οΐκογένειαί είνε ,έκεΐναι ών 
ό οικογενειάρχης θύει τώ  Βάκχω. Οϋδείς ενδεής ήδυνηθη 

;■ ν  'άνακώψτ) άπό τής ένδειας αυτού, έφ όσον τό γλίσχρον 
είσόδϊ-,μά του έδάπάνα εις τήν άπαισίαν ταβέρναν' άλλά 
τό.'ζοφερώΤερον υέρος τής ει’κόνο; δέν είνε ήβνδεια αυτή . 
καθ’ έαυτήν εισχωρήσατε, άν δύνασθε εις τόν οίκον ενός 

‘ μεθύσου, καί θά ϊδητε εξελισσόμενα δράματα, .άτινα  
©ρίσσεται κάί μόνον άναλογιζόμενος. ’Ίδετε τόν μεθυ- 
σθέντα εργάτην ει’σερχόμενΟν εις τήν κατοικίάν του έν με- 
ταμεσ6\υ*τίω ώρα· παραπαίων καί παραληρών, θοροβών 
καί έγκαλών, ϋβοίζων. χαπηΜ χώζ Θεία καί άνθρώπινα, 
έκστομίζων ..τάς βα\αυσοτ'έρας φράσεις, οιας ή κοινωνική 
άτμόσφαιρ ι έ,ν ή) διαβιοΐ τφ  έδίδαζε, ιδού- αυτός:·, έν το) 
μέσω τών τέκνων‘καί της συζύγου του, προπηλακίζει 
έκέίνην, δέρει αυτά δ ι' άσημάντους αιτίας, άφοϋ τά έςή- 
γειρε τού ΰπνου των διά τών άγριων φωνών του κάί ί ιά  
λακτισμάτων περίτρομα φέύγουσιν εκείνα τήν αλόγιστον 
α,ήνιν τού πατρό; των. Περιδεής ,έκείνη τόν άτενίζει, άφ 
ού έπί τοσαύτας ώοας ματαίως τόν ανέμεινε, αφ εσπε- 
οας :  μέν ινα συνδειπνήση, βραδύτερον δέ ίνα συγκατακλι- 
θή. Εις τάς θωπείας της ό'πως τόν κατευνάση καί τον 
καταπραυνη εκείνος άπαντα διά ραπίσματος ισχυρού η 
άνηλεού; γρονθοκοπήματος, έμεϊ εις τό δάπεδον, γυμνού- 
τα ι π;ό τών παιδιών η τών αίδημόνων κορασίδων, θραύει 
εν τη οργνί Του τά πενιχρά έπιπλα ττς οικίας του. 
"Αδει η γογγύζει καί τέλος. ο. απαίσιος, ούτος σα
τράπης σω ρ ιά ζετα ι έπί τού πρώτου τυχόντος άνακλίντρου 
η. έπ ’ αυτού τού εδάφους καί · ρέγχει ήχηρώς. "Οταν ε- 
ξυπνήσϊ] είναι βαρύθυμος, , ή όρεξις τώ έλλείπει παντε
λώς, τά ένδύματά του είνε πληρη πηλού καί κονιορτού 
κηλιδωμένα και έσχισμένα, τό βαλάντι,ον κενόν. Ό . κά- 
πηλος έφρόντισε νά τώ άφαιρέσ^ καί τόν τελευταϊον. ο- 
Zoloy· ουχ’ ήττον τά τέκνα του.ριγοϋσι· τί ποός αυτόν, 
άς μην έγεννώντο ! πεινώσιν· ί  ζηρός άρτος τοΐς είνε πο
λυτέλεια· η δέ' σύζυγός του ; ώ 1 αυτή είνε μάρτός· πα- 
ρίσταται εις τήν έζουθένισίν της καί τήν δυστυχίαν της· 
τ ί θά γέίνωσιν αί κόραι Της ;ποΐ.θς θά φροντίσνι δ ι’ αύτάς 
όταν ένηληκιωθώσι ; τά  δέ άρρεγα τί παράδειγμα θά λά- 
βωσι ; η όδό.ς τοϋ καθήκοντος, τής χρηστοήθειας, τής 
τιμιότητος, τής φιλεργείας, τής προόδου τοΐς είνε άπο- 
κεκλεισρ.ένη· παοά πάντα λόγον, παρά πάσαν καλήν συμ
βουλήν, ·?ιν εκείνη δυναται νά τοΐς δώ,ση,. τό παράδειγ- 
υ.α τοϋ οκνηρού καί μεθύσου καί υβρίστοϋ πατρός θά 
^περισχύση παντός άλλου έν τγ δια πλάσει τών απαλών, 
τ ω ν  ψυχών· κάμνει τις ευκολώτερον ό,τι βλέπει γινόμε
νον παρ’ άλλου, παρά ό τ ι  άκούει. Ό τ ι δέ τά τέκνα τών 
μεθύσων δέν εισί πρότυπα ηθικής καί τιμιότητος, έπί- 
κουοος έστω καί πάλιν ήμΐν ή στατιστική, ήτις μάς δ ι
δάσκει ότι έν Ε λβ ετ ία , ή άναλογία τών παίδων τών 
κοαΐουμένων έντός τών ειδικών Ο ίκων διορθώσεων 
(Maison de correction) δ ι' άνηλίκους,καί καταγομένων 
έκ γονέω.· αλκοολικών, είναι 45 έω; 50 εΛί τοΐς έκκ-

. , - . · . . . ·  . .  .·
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ΑΤΤΙΚΗ

τό ν έν τώ Ο'ίχΜ π ε ιθ χ ρ χ ία ΐ (Maison tie discipline) 
τού Ιικάγου, γενομένης έρευνης έν έτει 1877, εϋρέθη 
•ότι, έ,πί 284 Ιγκατα.λελειμμένων παιδίων, 205 ειχον 
πατέρας μεθύσους, 147 δέ πατέρα κάί μητέρα μεθύσου;· 
έπί 615 δέ παιδιών κάτω τών 10 έτών έςετασθέντων 
κατά τό 'αυτό ετος, εις .τά Κ αταφ ύγ ια  (Refuges) τού 
Κράτους έν Νέα 'Υόρκη, 329 είχον πατέρα /..αί 115 μη
τέρα αλκοολικούς,. ε ΐ; ά πάσας δέ τάς χώρας όπου έγέ- 
νοντο ερευναι π*ραπλήσιαι, τά άποτελέσματα ΰπηρξαν 
τά αυτά.', ..·

Ώ ς άμεσον ά'πότέλεσμα τών άνωτέρο> έςελ.ιχθεισών 
έν σμικοογραφία σκηνών, προκύπτουσι δύο Κοινωνικά ά
τοπα, τό. διάζύγιον καί ή αυτοκτονία·;2·5 ο]ο τά δ ιαζύ
γ ια , οφείλονται εις Try. μέθην καί 40ο]ο αί αύτοκτονίαι. 
Κατά τό έπίσημΌν υπόμνημα τού υπουργού Everelt, 
ή κατανάλωτι: τού .οίνοπνε.'/μά·;ος έν ταΐς Ήνωχέναις 
Ιίολ ιτε ια ι: τής Βορείου ’Αμερικής, έν μια δεκαετία
1860-^-1870, έστοίχισεν εις τό . ‘κράτος τρία δισεκα
τομμύρια δολλαοι-α ήτοι 15 δισεκατόμμύπα φράγκα η 
25 δισίκκτομμύρια δραχμά'ς ε ί; δάπάνας άμέσους, καί 

•600 εκατομμύρια φράγ'κα ήτοί άνω.τόύ δισεκατομμυρίου 
εις εμμέσου; δατςάνας· προΰκάλεσε πλέον-,τ-ών δέ/.α χ ι
λιάδων αυτοκτονιών·' προέπεμψεν · εις τόν 'Άδην διά. 
διαφόρων νοσημάτων 3 0 0 .χ ιλ ιάδα ; ψυχών, εκαμέ 200 
χ ιλιάδα ; χήρα;, καί 1,000 .000  ορφανών ! άφήκε δέ 100 
χιλιάδας παιδία εις βάοο; τοϋ Κοάτου;· 150 χιλιάδες ά 
τομα εισήλθον ,είς τά ; φυλακά; καί .· τά' Φρενοκομεία έξ 
α ίτ ια ; του ! Σημειωτέον ότι, αί στατιστικαί παρέχούσιν 
ήμΐν άμυδράν εικόνα τής πραγματικής καταστάσεως- 
τά πλεΐστα τών περιστατικών διαφεύγουσι τάς στατιστΊ- 
κάς αίτινες άσχολούνται μόνον διά τά τετελεσμένα γε
γονότα. Πόση πτωχεία είναι έγκατεσπαρμένη έν τη 
Κοινωνία έ ΐ  α ιτίας τών οινοπνευματωδών καί ήτις δια
φεύγει τάς στατιστικά;!

Τις δέ θά δυνηθη νά κάμγ πΟτέ τήν στατιστικήν τών 
δακρύων όσα χύνονται έξ α ιτίας αυτών άπό τών οφθαλ
μών τών άθώων γυναικών καί τών παιδίων; τις θά με- 
τρήση τόν βαθμόν τή; χαλαρώσεως τών οικογενειακών 
δεσμών, καί τών έκ'ταύτης άθλιεστάτων συνεπειών διά 
τε τήν .πολιτείαν καί τήν κοινωνίαν; Καί ,πώ: είνε δυνα
τόν νά καταμετρηθώσι καί νά άποκρυσταλλωθώτιν εις 
στατιστικάς τά μυσαρά καί βδελυρά οικογενειακά, δρά-' 
μάτά όσα λαμβάνουσι χώραν μεταξύ τώ ν- Τεσσάρων 
γυμνών τοίχων τών οίκων τών μεθύσων;

Γ . Β λ α ΰ ι α ν ό ς  ιατρός.
. Κίδικος τών. Νευρικών κάί Φρενικών.

; ' .. « 
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B  Δ . Π Τ Ι Σ Τ Ι Ν Η

I
Ό  φυλάς άγγελος της Βκπτιστίνης μέ τάς λεύκάς 

πτέρυγας του ήτο άκούμβισμε'νος έπί της μικράς παρ- 
θενικής της κλίνης.

—  Βαπτιστίνη ! Βαπτιστίνη !
—  Ηοιος είνε ; Ποίος μου οωνάζει ;
—  Έ γώ , ο φύλα ' άγγελός σου.

Μέ έτρόμαςες, επειδή ςυπνήσασα άποτομως ένό- 
μισα, ότι εισηλθε κάποιος κλέπτης διά νά μου κλέψη τόν 
χρυσοΰν σταυρόν, τον όποιον ό πάππος μου έχά:ισε τήν 
πρώτην τοΰ έτους. Τί θέλεις, καλέ μου άγγελε ;

ΙΡ Ι Σ  ' 43

—  Βαπτίστίνη, δέν είμαι ευχαριστημένος άπό σέ. 
Δεν έκοιμάσο, ά λ λ ’ έσυλλογίζεσο τόν. νέον εκείνον, ποΰ 
συνήντησες προχθές ύπό τά^ φιλύρας κατά .τήν ώραν τοϋ 
•περιπάτου. Δέν είνε πρέπον, ά ο ’ ου άοιέοωσες εις ΙμέΛ ι " α , · * , * 4την ψυχήν σου. νά άπασχολησαι τήν νύκτα μέ άναο- 
. μόσΐους-σκέψεις, άπό τάς'όποιας δέν λείπει ή άνάμνη- 
σιςτοΰ ώραίου καί ςανθοΰ μύστακος τοΰ νεανίου εκείνου.

*ττ Είσαι αυστηρός, άγγελέ μου ! Ά φ ’ ού είμαι εις 
ώραν γάμου.,' μοΰ , φαίνεται ότι δεν είνε κακόν νά, συλ- 
λογίζωμαι εκείνον, όστις θά γείνη σύζυγός μου.

'·:— Βαπτίστίνη ! ώνειροπόλησα διά σέ άλλα όνειρα. 
—ύ,· ή θε,/.κτικωτέρα άπό τούς ώραιοτέροΰς άγγέλους τοΰ 
Παραδείσου, σύ, ή όποια μετά την θνητήν αΰτην ζωήν, 
ποΰ θά διήγες εντός μοναστηριού, θά έγίνεσο έν τώ  οΰ- 
ρ·ανο> σύζυγος πνεύματος -της ύψηλοτέρας ιεραρχίας, θέ
λεις νά γνωρίσης τά,ς ματαίάς' ήδ.ονάς τΟϋ κόσμου τού
του ·; θέλεις νά γείνης σύντροφος κοινοΰ θνητού σύ, ή ο
ποία δύνασαι άπό τώρα νά. γείνης μνηστή επουρανίου. 
μνηστήρος ; Σέ συμβουλεύω, Βαπτίστίνη, νά άντιστν;ς 
εις τούς επιγείους πειρασμούς καί . νά'διατήρηθης άγνη. 
κ.αί παρθένος διά τόν εν τώ  ούρανώ υμέναιον.

-—■ Καλέ μου άγγελε,'σέ ευχαριστώ διά τό ϋπέο έμοϋ 
ενδιαφέρον σου καί σέ παρακαλώ νά μή δυσαρεστηθής, 
έάν προτιμήσω άφ ’ οσα μοΰ υπόσχεσαι εκείνον, τοΰ όποιου 
θά γείνω αγαπημένη καί πιστή σύζυγος. .

— Άλλο.ίμονον.! είπεν ό <ρύλ«ξ άγγελός.
Καί άνοίςας τάς μεγάλας πτέρυγάς του επέταςεν εις 

τό σκότος τοΰ ούραν.οΰ, όπου οί άστέρες ένευον ώς μικροί 
χρυσοί οφθαλμοί, οί όποιοι εΐρωνεύ,ουν ’λιγάκι. ·

II
Ό  φύλας άγγελος της Βαπτιστίνης με τάς λεύκάς 

πτέρυγάς του ήτο ακουμπισμένος έπί της νυμφικής της 
κλίνης.

—  Βαπτίστίνη ! Βαπτίστίνη !
-—· ΙΙοϊος είνε ; · Ποιος μοΰ φωνάζει ; ,
— Έ γώ .ό  φύλαζ άγγελός σου.
-— Δέν ’έκαμες καθόλου καλά νά ελθης εδώ καί σε συμ

βουλεύω νά.φ.ύγγι'ς γρήγορα. Ό  σύζυγός μου τόν όποιον 
αγαπώ καί μ* άγαπα, θα ελθ·/; μ ετ’ ολίγον εις τό δω
μάτιο,'/ αυτό, οπού μέ, ώδήγησεν ή μητέρα·μου μείδιώσα 
καί κλαίουσα. Ή  παρουσία σου, :οσον άϋλος καί δν είνε, 
θά · δυ.σηρέστέι εκείνον, τόΰ όποιου φέρω,.πλέον, τό όνομ.α. 
Μ-όλ.ις ’έχεις καιρόν νά φύγης ‘εις τόν Παράδεισόν, σου ά- 
φήνων ημάς εις τόν ίδικόν μας.

— Βαπτίστίνη, δέν είμαι ευχαριστημένος μαζί σου. 
Είνε λοιπόν άληθές, δτι θά γείνης όμοία πρός τάς άλ- 
λας γυναίκας άπαρνόνμένη τό μοναστήριρν ! ”Ω ! όποιον 
μεγαλοπρεπές μέλλον σέ περιέμενε. ! Μετά ήμέρας καί 
νύκτας έξάγιασθείσας διά τής έν μΟναστηρίω προσευχής 
θά άνήρχεσο εις τον. Παράδεισον καί θά. έγίνεσο άγγε
λος τοΰ θεοϋ μέ λεύκάς καί ώραίας πτέρυγας.

—  Δέν περιφρονώ, καλέ μου άγγελε, τό μέλλον τό 
οποίον μέ περιμένει έκεΐ επάνω, άλλά και έδώ θά εχω 
σύζυγον πιστόν. λ αί. άφωσιωμένον, καί μετά τινα καιρόν 
θά άκούωνται εις τό σπίτι αυτό οί γέλωτες καΓαι φω - 
ναί τών τέκνων μου, τά  όποια θά παίζουν πέρις μ,ου. 
Ευτυχής σύζυγος, ευτυχής μήτηρί, ιδού τ ί θά είμαι. Μή 
μέ μαλώσης, ά φ ’ ού δέν θά άπαρνηθώ ώς καλη χριστια- 
νή βραδύτερον την θέσιν μου εις τον Παράδεισον. Τώρα 
όμως άγαπώ καί λατρεύω ; -αίνον, όστις ές ίσου μέ λα
τρεύει καί μέ άγαπα. Καί πρόσεςον, φύγε γρήγορα, 
επειδή είνε τόσον ζηλότυπος ό σύζυγός μου, ώστε φο- 
βοΰμαι, μη σοΰ άποσπάση. μερικά πτερά άπό τάς πτέ
ρυγάς σου.



ΑΤΤΙΚΗ ΙΡΙΣ

 ’ Αλλοι μονον ! ειπεν ό φύλαξ άγγελος.
Καί άνοίξας τάς ρεγάλας πτέρυγάς του έπέταξεν εις 

το σκότος τοΰ ούρανοΰ, δπου μερικοί μικροί άφτερες, 
νεύοντεςώς χρυσοί οφθαλμοί, εΐρώνευόν παρά πολύ ι ί
κύθάδεις.
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Ό  ούλα ; άγγελός της Βαπτιστίνης μέ τάς λεύκάς 
πτέρυγάς του ήμιηνεψγμένας Οπό τό φως της σελήνής ήτο 
άκουμβισμένος εις την στήλην τοΰ τάφου επί της νεκρι
κής έκ μαρμάρου κλίνης της.

 Βαπτιστίνη ’· Βαπτιστίνη !
—  Ποιος εινε ; ΙΙοϊος μου φω νάζει;

. __ Έ·'ώ ό ούλαξ άγγελός σου. Βεβαίως αυτήν τήν
φοοάν θάάκούσης τά ; συμβουλάς μου. ’Ιδού σύ νεκρά, 
ένώ είσαι άκόμη νέα, μέσα εις τόν στενόν κ « ί σκοτεινόν 
«ύτόν τάοον, οπού εθίσαν τό σώμά σου. ΙΙοσον  ̂ θά με- 
τάνοής και θά λυπήσει, δτι δέν μέ ήκουσες ές άρχής. 
’Εάν άνθίστασο εις τούς κοσμικούς πειρασμούς, θά ε:σ- 
ήρνεσο εί; μοναστήριον καί κατόπιν μετά τόν θάνατόν 
σου εις τόν Παράδεισον, ένώ τώρα μένεις κλεισμένη εις 
τόν τόπον αύτον τής έρημώσεως. Επροτίμησες νά ζήσης 
ώ ; κοινή θνητή, νά απόκτησης σύζυγον καί τέκνα, καί
δικαίως τώρα έτιμωρήθη;

—  Έ τ ιμ ω ρ ή θ η ν  ; Διατί ; Δέν θά  μετανοήσω ποτέ
δ ι’ ρ ,τ ι εκααα, ούτε δτι εζησα, όπως εζησα. Έ ντιμος
κ α ί  π ι σ τ ή  σύζυγος ήγάπησα έκεϊνον, δστις μέ ήγάπα.
Είδα νά μειδιώσι πέριξ μου ώ ; σύμπλεγμα ζωντανών 
άνθέων τά  τέκνα μου μέ τάς ροδοχρόου; των παρειάς ! 
Ά  ! πόσον ήτο ώραϊον τό βράδυ, όταν έσέρβιρα τό τσάι 
εις τό τραπέζι εις τό δωμάτιόν μας γεματον άπό ειρήνην 
εντιαον', νά βλέπω τόν σύζυγόν μου νά μειδιϊ. πρός τά  
άποκοιαιζόμενα τέκνα μου. Λυπούμαι, είνε άληθές, ό’τι 
άπέθανα τόσον νέα, ένω ήδυνάμην νά δώσω ακόμη ευτυ
χίαν εις εκείνους, ποϋ μοΰ έδωσαν τόσην χαραν, άλλ ό
Θεός ούτως ήθέλησεν !

  Βαπτιστίνη, λησμόνησε πλέον τάς χίμαιρας αυτάς.
Κατώρθωσα νά σέ συγχώρηση ό θεός διά τήν πρός τά  εγ
κόσμια άφοσίωσίν σου, καί δύνασαι νά άνελθης μαζί μου
εις τόν Παράδεισον. ;

— "Ερχομαι ευχαρίστως, καλέ μου άγγελε, επειδή 
στενοχωροϋμαι πολυ εδώ μεσα κλεισμένη.

 "’Εγέρθητι λοιπόν, έλθέ ! Θά ϊδης τό συνεχές καί
κ α τα π λ ή σ σ ο ν  θέαμα τώ ν ουρανών, θά άκούσης τήν έπου- 
ρανίαν αρμονίαν καί θά ζήσης καλλίτερα έκεί ώς άνθος 
υπό τό άαάοαντον οώς π α ρ ’ ένταΰθα ώς ρόδον ύπό τόν 
ήλιον. Κ α ί π ο ό ς  έπίμετρον τηςδόξης σου θά λάβης σύ
ζυγον άντάξιόν τής τελειότητά; σου εντός ναοΰ ες αδα- 
αάντω ν, δπου θά ίεοουργήση αυτός ο θεος.^
' __<Η χαρά μου δέν θά εχη δρια, ά φ ’ ού καί εις τους
ουρανούς θά εχω σύζυγον εκείνον, τόν όποιον είχα καί 
1~\ γν^ζ ·

—  Βαπτιστίνη,δέν σκέπτεσαι όρθώς.Δι’ άγγελον είσαι 
προωρισίλένη καί άγγελο; θά είνε ό σύντροφό; σου. ’Ε
κείνο;, δστις σοΰ ύπέκλεψε τάς έπουρανίας ελπίδας, 
δέν άπέθανεν άκόμη, άλλά θά ζήση άκομη έπί πολυ.

*Η Βαπτιστίνη άκούουσα τοΰτο άνεκάθησε συλλογι
σμένη μέσα εις τον τάοον.

‘ —  Έ  λοιπόν ! δέν θά έλθης ; ήρώτησεν ο άγγελος.
  Ό χ ι, όχι. Ά φ ’ ου ό σύζυγό; μου δέν είνε εις

τούς ουρανούς· τί θά κάμω έγώ μόνη έκεί επάνω ; Φύγε, 
*ίοησέ α ε. Θά περιμένω μ έ χ ρ ι ς  δτου άποθάνη καί εκεί
νο;.’ Άπαρνοϋμαι τήν ένδοξον χαράν γάμων άπιστων. 
’Αντί τοϋ Σεραφείμ π ρ ο τ ι μ ώ  έκεϊνον, τόν οποίον άγατ:ω. 
Θά άναμείνω εδώ ώς σύζυγος έντιμος και πιστή. Μαν

τού θά άνέλθω εις τούς ούρανούς. Καί άν ή θυρα του 
Παραδείσου μάς έκλείετο, ό αιώνιος ύπνος μέσα εις αυ
τόν τόν τάφον θά ήτο δ ι’ εμέ γλυκύτερος άπό την αιω- 
νίαν συμβίωσιν μετά Σεραφείμ έν μέσω τών λαμπροτή
των τοΰ Παραδείσου.

—  Χαϊρε λοιπόν ! είπεν ό ούλας άγγελος.
Καί έπέταξε πλήρη; οργής πρό; τόν μελαγχολικον 

ουρανόν. Ά λ λ ’ οϊ μικροί άστέρε;, οί όποιοι ε ίδα ν τοσα 
πράγματα, καί οί όποιοι δέν άπατώντκι ποτέ, νεύοντες 
ώς χρυσοί οφθαλμοί έφαίνοντο ώς νά ελεγον : « Εχεις 
δίκαιον, Βαπτιστίνη, έχεις δίκαιον.»

(Κατά μετάφρασιν)

Κ .  Γ ι α ν ν α κ ά κ η ς

ΤΤ
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ΚΎΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Πρώην 'Υπουργός, Βουλευτής Ο ιτύλου κ .λ .π .

Εις τόν Σεβαστόν αου καί πολύτιμον φίλον τόν έξοχον άνδρ* 
Κνριαχ'οίΛηγ ΜαυρομιχάΛην έπ! τη  άναροώσει του.

Μ ψ ί'ρ α  εσν τοΰ αφ άντασ το υ , ί.Ιο τραγούδι τόρα 
'Ωραίου ρυθμόν ν '  άρμώσονμε με τή φ τω χ ή  μ α ς Λύρα 
Tpa.ro χορας άΛαΛητο στήν εο τυ χ ν  τή ν  ώρα, ^
Μιάν αρμονία τρ ισεύγενη  με τι>ς ψ υ χ ή ς  τα  μνρα,

Πρωτάχουστο άντιΛάΧημα ν ’ άπΛωσ<\ στους α ιθερες,
.νά χυμ ατίΰγ  εΛεύθερο στο π ά να γνο  περβό.Ιι 
Τ οϋνΜ ον, κ α ι νά  το δεχτούν πανόμορφο χα ι οίθόΛοι 
Πνοές τερπνέc νά> σ υ τα χ το νν , .ταρηγοργιας μητερες,

Avpec , δροσιές, χα ι ΛούΛουδα νά  οτρωσουν τοχρεββατι 
Ένδοξου αρρώστου, νά  χυθούν γ.Ιυχά σ την αγχαΜ α του 
Νά π.Ιε'ξονν σε τρισένδοξο σ τ εφ ά ν ι τ '  όνομά του,
Ν’ άπ-Ιωσουν γύρω  ί ΐ>  εϋχ ν  Ιί0υ ώ« 'V11 ° πιιρασζατί}.

»"Ηλιε, λαμπρέ μου της ζωης μυριόχαρε πατέρα 
Σκόρπησε γύρω χάραμα λοϋσε μέ φως και μαγια 
Τό δώμα το τρισμάκαρον, οπού ή χαρά μ- θαα 
Το στεφανώνει άνατολή και το λαμπρύνει ήμερα 
Μ’ δλα τά πλούτη της ζωης τά δώρα τά τρισάγια.

»ΚαΙ σϋ αγέρα Κλευθερε στης αρμονίας .α χείλη 
Δράμε νά φέρης λά/ημα, καί στά φτερά σ ο υ  απανω 
Αιθέριο πάρε σάλπισμα τον ήχο για νά Ώ
Τοΰ τραγουδιοΟποΟ τό ρυθμό ν’ άγγίσω έγώ οέ φτάνω, 
Χαρας πανώρηο μήνυμα γιά τήν άνάρρωσί του».

Σ ίϊή λ ιο ς  I I« « ία γ ιά ν ν η ς

Α Υ Τ Ο Χ Θ Ο Ν Ε Σ  ΚΑΙ  Ε Τ Ε Ρ Ο Χ Θ Ο Ν Ε Σ
Έ ν  'A d^raic , r5) SO Ιανουάριου 1901.

’ Α ξιότιμε βίλε κ. Αυκάρτα,
Κατά τήν έν τώ  ήμετέρω Κοινοβουλίιο συνεδρίαν τΫ,ς 11 

Νοεμβρίου π. ε. γενομένην συζήτησιν περί τών έκ Κ αυκίσου  
τής Ρωσσίας κατελθόντων ενταύθα πρός έγκατάστασιν ομογενών, 
ό Πρωθυπουργός κ. Θεοτόκης, όπως άποκρούιη τάς κατ’ αύ- 
τοΰ δριμείας τ,ής 'Α ντιπολ’.τεύσεως μομφάς, ώ μίλησε περί v u t~ 
δαπω ν  καί ά.Ι.ΙοδαπΆν Ε λλήνω ν εϊπών, ό’π  ή Έ λλ . Κυβέρνη- 
σις ένεκα οικονομικών λόγων, ώς δέν δύναται νά Βοηίΐήσν; π ε
νομένους πληθυσμούς διαφόρων τοϋ Βασιλείου τμ η μ ά τω ν ,— ώς 
λ. /. τής Ε πτάνησου, τής Πελοποννήσου,— ούτως έπίσης δέν 
δύναται αΰτη , παρά π ίτα ν  καταβληθείσαν προσπάθειαν, νά διευ— 
κολύνη τήν ένταύΟα έγκατάστασιν τών έκ Καυκάσου ομογενών, 
απαιτούσαν σημαντικάς χρηματικάς δαπάνας. Σ ύισω μος τότε ή 
’Λ ντιπολίτευσις έξανέστη κατά του κ. ΙΙρωδυπουργοΰ ώς δ ια ι-  
ροϋντος δήθεν τούς "Ελληνας, παρ’ ό'λας αΰτοΰ τάς διαμαρτυ
ρίας ουδόλως ποτέ τοιοοτό τ ι διανοηθέντος. Κατά τή ν  συνε
δρίαν εκείνην οί βόλοι τοΰ ήμετέρου Κοινοβουλίου αντήχησαν 
έκ λόγων έμπλεων πατριωτισμοί), οϊτινες, εάν όντως προήλδον 
ές άγνοΰ αισθήματος καί δέν άπέβλεπον εις τέλη  πολιτικά, είνε 
ικανοί νά έςχγνίσωσι κατά πολύ τούς αντιπροσώπους του Έθνους 
διά τά κακά, τά όποια άνεπ ιγνώ τω ; πολλάκις κατ’ αΰτοΰ διειρ- 
γάσαντο.

’Ο λίγον τ ι  πρότερον τής έν τώ  ήμετέρω Κοινοβουλίω γενο- 
μένης συζητήσεως άπηύθυνα τάς έπισυνημμένας ωδε δύο έπι- 
στολάς π .ός όμ-.γενή του ’Εςιοτερικοΰ δεινόν χειρ ιστήν τοΰ 
καλάμου, ακραιφνών πατριω τικώ ν αισθημάτων άνδρα, υίόν έν 
πασιν αντάξιον πατρός καταβιοΰντος έν οιηνεκεΐ υπέρ τών έθνι- 
κών συμφερόντων αμύνη. Έκ τυχαίως δοθείσης αφορμής έγραψα 
τάς έπιστολάς ταύτ«ς, έν αις πραγματεύομαι’περί τοΰ τόσ ν λε
πτού' καί μεγίστης έθν,κής σημασίας ζητήματος, τής σ/έσεως? 
μεταξύ αύτο/θόνοιν καί έτεροχθόνων 'Ε λλήνων. Ό  οιλόπατρις 
ομογενής, πρός ον α ΐτα ι απευθύνονται, εύηρεστήθη πρό μηνών 
νά μοί μεταδώυ/·, πληροφορίαν ίνδιαφέρουσαν τήν ένταΰβα Ε 
ταιρίαν τώ ν Φιλοτέχνων τοΰ Λ ιοικητικοΰ Συμβουλίου τής οποίας 
εχω καί έγιο την τ ιμ ή ν  νά αποτελώ μέοος. Έ ν τώ  έπιστολικώ  
οελταρίω, δι’ ο ί ό φίλος ομογενής μοί μετέδιδε τήν ζητηθεϊσαν 
πληροφορίαν, περιέλαβε τήν φράσιν : διότι σείς οί ’ Αθηναίοι
ΐξαχοΛοκθεΤίτε π ο ιο ΐν τ ε ς  δ ιάχρ ισ ιν μ ετα ξν ετεροχθόνω ΐ χα ι αυ
τοχθόνω ν. Έ ν τη  φράσει ταύτη  διεϊδο/ μομφήν, παράπονόν 
πικρόν άπευθυνόμενον πρός ήμ α ; τους ένταΰθα παρ’ ό;χογενοΰς 
τοΰ ’ Εςιοτερικοΰ έκπροσωποΰντος ίσιος γνιόμην γένικώτερον 
διαδεδομενην. ’ Επειδή ετυχε πρός έμέ νά έκορασθώτι τοιούτου 
ε'ίδους παράπονα έθεώρησα καθήκον μου νά αποκρούσω ταΰτα  
ώς όλως άβάσιμα, οπερ άλλως θά 'έπραττε καί πας τ ις  άλλος έξ 
ήμών τών ένταΰθα έν όμοιο: πεοιπτώσει. Διά τής πρώτης μου 
όμως έπιστολής δέν κατώρθωσα, δυστυχώς, νά μεταπείσω τόν 
περί οΰ ό λόγος φίλον ομογενή, οστις δι’ έπιστολής του πλέον, 
οπωσδήποτε έκτενέστερον καί σαφέστερον, διετύπου τήν έπί τοΰ 
ζητήματος γνιόμην του. Τά σπουδαιότερα σημεία τής έπιττολής  
του εκείνης περιέ/ναβον έν τή δεύτερα πρός αϋτόν έπιστολή μου, 
εν η προσπαθώ νά αναιρέσω τοΰς ισχυρισμούς του άρυόο-ενος έστιν 
οτε επιχειρήματα και έκ τής ιδίας αύτοΰ πρός έμέ έπιστολής.

Νομίζω, αξιότιμε φίλε κ. Λυκόρτα, ότι ή έπ’ εύκαιοία τής έν 
τώ" ήμετέρω Κοινοβουλίω συζητήσεως δημοσίευσις τών έπιστο- 
λών μου τούτιον έν τώ  αρίστω Υ μ ώ ν  περιοδικώ συγγράμματι, 
σχόντι ήδη σ ημαντικήν διάδοσιν καί παρά τοΐς. έν τώ  Έξωτ.ε 
ρικώ όμογενέσι, δέν θά ήτο ούτε έν γένει άσκοπος άλλ ’ ούτε ξέ
νη -οός τόν εύγε/ή κα ί υψηλόν αύτοΰ προορισμόν.

Λέχθητε τήν εκφρασιν τής πρός Ύ μας όπολήψεως καί αγά
πης μού.

■'OiuJC ίμ ιτεροι:
Δημοσθένης Δ, Δεσμίνης

Έ π κ ί τ ο λ η  Λ ' .

’£<· ’^β)ίι·αίί ...........
Λίαν άξιότιμε Κύοιε,

Έ ς ονόματος τής 'Ε τα ιρ ιια ς  τώ ν Φ ι.Ιοτέχτώ*' σά; εύ- 
χαριστώ πολύ, έπί τή αποστολή τοΰ έπιστολικοΰ δελτα
ρίου, δ ι ’ ου μοί ποιείτε γνωστήν τήν διεύθυνσιν τοΰ νυν 
έν ΙΙαρ ισ ί.ι; διαμένοντος όμογενοΰς ζωγράφου κ. Μ ιχ. 
Σιμωνίδου’ έπίση; δΐ καί έπί τή πληροφορία, δτι έν Ρ . . . ,

ύπάρχουσι καί άλλοι ομογενείς Καλλιτέχναι διακρινόμε- 
νοι υ,εταξύ τών αυτόθι συνκδέλοων των. Ή  Έ ταιηκ'α

I t . i

tS tr Φ ι./οτέχηο)·, οοβουμένη μήπω; θεωρηθή καταχρω- 
μένη τή ; εύγενοΰ; ' 1‘μών κζλωσύνης, μόλι; τολμά νά σά; 
παρακκλέση, ό’πω;εύκρεστηΟήτε νάτή  γνωρίσητε τά ονό
ματα καί τά ; διευθύνσει;τών διαπρεπεστέρων έ ; αύτών, 
σκοπούσα καί πρό; αύτού; νά άποστείλτ προσκλήσει; 
π ε :ί συμμετοχή; των εΐ; τά ; παρ ’ αυτή; διοργανουμέ- 
νας Καλλιτεχνικά; ’Εκθέσει;. Τοΰτο δε πράττουσα ή Ε 
ταιρεία ήμών σύνοιδεν, δτι πρό; το ί; άλλοι; έκπληροϊ 
καί εργον έξόχω; πατριωτικόν; καθίστησιν αύτη ούτω 
συνεκτικωτέρου; τού; δεσμού;, οιτινες δέον νά συνδέωσι 
τούς έν Έ λλάδι πρός τούς έκασταχοϋ διαμένοντας "Ελ
ληνας Ιναλλιτέχνας, ώ ; καί τού; δεσμού; τούτων πρό; 
τήν εαυτών πατείδα.

Έπιτραπήτω μοι νΰν, δπω; φέρω τόν λόγον έπί τίνος 
φράσεω; τοΰ επιστολικού δελταρίου σα;, ήτις όμολογου- 
μένω; μοί έφάνη παράδοξο;. Ίσχυρίζεσθε δηλ. εν αύτώ, 
δτι ήμεϊ; ένταΰθα έξακολουθοΰμεν έ'τι διακρίνοντε; τού; 
α υ τόχ θ ο νο ς  τών έτερογθό ι ω*· ! ’Αλλά τοιαύτη διάκρισι; 
δέν ύπάοχει πλέον, έγώ δε, τό τριακοστόν ήδη έτο; ύπϊρ- 
βά ;, γνωρίζω αυτήν μόνον εκ τή ; μελέτη; τή ; νεωτέρα; 
ήμών ‘Ιστο ίία ;, ή ; έν τούτοι; ομολογώ, δτι άποτελει έν 
τών μάλλον σκιερών σημείων. Τό .Tip αυτοχθ όνω ν  
ζ ’ . ψήφισμα τή ; ’Εθνική; Συνέλεύσεώ; τή ; 1” ' Σε
πτεμβρίου 1844, δ ι ’ ου άπεκλείοντο παντό; ένταΰθα 
ύπουργήματο; πλεΐσθ ’ όσοι ικανοί ά'νδρε; καταγόμενοι εκ 
τή ; δούλη; Έ λλάδο; μετά βραχεϊαν ίσχύν κατηργήθη 

.ύπό τά ; άρά; τοΰ 'Έθνους, άφανισθέν εί; τόν βόρβορον 
εξ ού είχε ληφθή. Έ κτοτε ούδέν άπολύτω; ΐχνο; προτι- 
μησεω; ή διακρίσεω; μεταξύ αυτοχθόνων καί έτεροχθό- 
νων ύπάρχει. Πασιφανή; τούτου άπόδειξις έστω, ότι 
πλείστα; όσα; περιβλέπτου; θέσεις καταλαμβάνουσι πζρ ’ 
ήμϊν οί εκ τή ; ύποδούλου Έ λλάδο; καταγόμενοι.

’Ελπίζω, δτι δεν έπικρατεϊ παρά τοϊ; έκτό; τού B au 
σιλείου όμογενέσιν ή γνώμη, ότι ήμεϊ; ένταΰθα επί το- 
σοΰτον άπεμωράνθημεν, ώστε νά ποιώμεθα διακρίσει; 
καί προτιμήσει; μεταςύ αυτοχθόνων καί έτεροχθόνων 
Ε λ λή νω ν  διότι τοΰτο θά έχαλάρου άναμφιβόλω; τού; 
δεσμού;, οΐτινε; δέον νά συνδέωσι πρό; άλλήλου; τούς 
απανταχού ομογενείς. Ά λ λ ’ επειδή έν τώ  κόσμω τούτω 
καί ή μάλλον παράβολος καί παράδοξο; ιδέα εύρίσκει 
πάντοτε τού; έξ άγνοιας βεβκίω; τών πραγμάτων καί 
πλάνη; άπ ο δ εχ ο μ ένο υ ; αυτήν, παρακαλώ πολύ, όπιο; 
μοί έπιτοέψητε νά εκφράσω τήν χαράν μου επί τή δο- 
θείση πρό; κατάδειξιν τή ; πλάνης τα ύτη ; εύκαιρία.

Λ ι ι u o i t O t v i i c  Λ .  A t ' i f u i v n c .W s W ·*
(ακολουθεί ή δημοσίευ-ις τής Β . έπιστολής).

Ί ν π ι - ο ϊ ς  γ ό μ ο ι ς  τ ώ ν  ι ϊ α ό έ λ ό ω ν  u o r  
Ί ο .  II. κα ι  Λ. Κ .

Μέ τά δροσόλουστα πτερά αόρατο σας φέρει 
τήν καλλιτέρα μου εύχή τό μυρωμένο αέρι:
«Νά μ ή  γνωρίσητε ποτέ τοΰ κόσμου τά; πικρίας  
)>Νά μή σκεπάσουν σύννεφα ποτέ τόν ουρανό σας, 
»Νά ζήτε πάντα μ«ά ζιοή μέσα σέ δυό καρδίας, 
«Καί νά πεονατε μέ χαοά κ ι’ αγάπη τόν καιρό σας. 
«Κ ι’ όταν ό χρόνος μέ λευκό στεφάνι σας στολίση  
«Νά μή ζηλεύσητε ποτέ τόν περασμένο χρόνο'
«Τό ’ μάτι -σας άπό χαρά μονάχα να οακρύση 
«Γ ιατί τό όάκ;υ τής χαοας δέν λησαονείτα ι μόνο».

Ί ΐν Ρ Γ Ο Σ  ΡωιινλίπΓ
ΐ ι κ ι ο ά ν ό ι ι  Ι!(ΐο<>το'ιι(· W W 4 w



Τό ειδυλλιακόν διηγημάπον,οπερ Οά αναγνώσητε ευθύ; αμέ
σως ανήκε: εις τήν γραφίδα δεκαεξχετοΰς νεανιου, τοΰ ίυ μ π α -  
θοΰς φίλου τής « Α τ τ ικ ή ς  ’Ίριδος» κ.Β ασιλείουΑ . ΊΙλιοπούλου. 
Σημειωτέο'/ OTt Το έγραψε π ιο  διετίας, οτε δηλ. ήτο μόλις δε- 
κατετραετής καί είναι 'εν έκ σειράς όμοιων τοιούτων δ ιηγημ ά
των του.Τις εϊξεύρει,αν ύπό τήν απλήν μεν,άλλά τοιοΰτον άβράν 
καί πο ιητικήν γραφίδα τοΰ μείρακος δεν ανατέλλει μέλλον εύ- 
οίωνον βυγγραφέως όνομα-τοΰ, ώς,κρίνων τις άπο τοΰ κάλυκος, 
δύναται νά μαντεύση ασφαλώς περί τής ποιότητος τοΰ ρόδου.

Λ\ Λ χ .

Α Π Ο  Τ Α  “ Ε Ι Δ Τ Λ Λ Ι Α ,

T i i i i a
ι

ών άνθοστο-λ λΙΙλησίον κελαρΰζοντο; όυζκίου καί έπί 
λιστών αΰτοϋ ο^θών έκάθητο νεάνι; λευκά ένδεδυμε’νη.

Ή το μην Ά π ;ίλ ιο ς , πίρί τά μέσζ αΰτοΰ.
Οΰδείς θόρυβος ή'.ούετο ταράσσων τήν γαληνικίκν σαυ- 

πήν, είμή τό θλιβερόν άσμα τη ; κόρη;.
Η λ ικ ία ; δεκκεννέκ ετών, μέ μαγευτικόΰ; μκύρου; 

οφθαλμού;, μέ τήν κόμην λυτήν κκϊ άφθόνω; πίπτουσαν 
έπί τών ώμων, ή νεκρά έκείνη ύπαρ ;ι;, ήτο εςζ ισ ιζ ; 
κκλλονή;" ώ/ρότη; /ζρκκτηρνστική επέχεεν έπί τοϋ προ
σώπου τη ; συμπάθειάν τινκ άρρητον κκϊ ελκυστικήν. 
Άπό καιρού εί; καιρόν άδρον όάκρυ κκτήρ,ετο εκ τών 
γλυκέων οφθαλμών τη ; κκϊ διηυλάκου τήν ώχράν κκϊ 
ώοκίκν ουσιογνωμίκν τη ;.

ΓΓό ζσ μ ζ . τό τόσον Ολιβερώ; άδόμενον ήτο είόο; τι 
παραπόνου ελεγειακού κκϊ κατέληγεν ε ί;τή ν  έ ;ή ; έπωδόν. 

Κύμα λευκόν μην είδε;
Ε ί; τά βαθειά πελάγη 
Κανένα τζζειδιώτη 
Ώρζΐο κκϊ ςζνΟό ;
ΛΙά άν τόν είδε; κύμζ 
Είπε' μ ο ι ποΰ υπάγει,
Είπε μοι την ελπιδζ 
“Λν έ/η βοηθόν.

Κ ’ ένώ έψαλλε-/ άπό στιγμή ; εί; στιγμήν έςήρχετο κκϊ 
βκθΰ; στενζγμό; έκ τών χειλέων τη ;.

ΊΙτο τρελλη !
Κκϊ εν τούτοι;, πρό μικρού έτι χρόνου εί; αυτά τ ζ ϋ τζ  

τά  αε'ϊη κκϊ εί; τά πλησίον πζρθένζ δάση, συνοδόν κκϊ 
σύντροφον έ'/ουσκ τόν μνηττήρζ τη ;, διήρχετο μ ετ’ αυ - 
τού στιγι/.ά; θεσπεσίκ;. Εζων ευδκιμονε; κκι επαι,ον 
επί τή ; πράσινη: χλόη; ώ ; μικρά πζιδ ίκ , άγνοούντκ τά ; 
πικρία; τοϋ κόσμου κκϊ μακράν πάση; ταραχή;·

ΊΙγνόουν τί εστι θλίψ ι;, κκϊ ό ερω; καθ ’ ήμέραν ηύ- 
ίανεν έν τα ί; ά π ζλ ζ ϊ; ζ^τών καρδίζι;.

Ά λλά  οεϋ ! Ή λθεν ήμερα κζτά  την όποίζν οι δυο 
έοαστζ! πζρέστη άνάγκη επιτακτική νά χωρισθώσιν.

*0 πόλεμο; ό κηρυχθεί; ύπό τ? ; Τουρκία; κατά τή ; 
Έλλάδο; έκάλει κκϊ τόν Γεώργιον, μόλι; ήδη ένηλικιω- 
θέντα, εί; τά  όπλα, κκϊ προσήλθε μέν ούτο; προθύμω;, 
ά λλ ’ άοοϋ έταλκντεύθη έπί μικρόν μεταςΰ ερωτο; κκϊ 
καθήκοντο;.

Έ ν υ.ετω λυγμών κκϊ δακρύων άπεχωρίσθη τή ; μνη
στή; του, μέλλων ν ’ άπ·λθη εί; Ήπειρον μετά τού τάγ- 
μκτό; του.

— Μετ’ όλίγα; ήμερα;, είμαι βέβαιο;, Οά επιστρεψω 
νικητή; καί έπί τοϋ μετώπου μου Ο’ άνζγινώσκη; την 
δόξαν τή ; πκτρίδο; μας. Ηά ύπερηφανεύεσζι δ ι ’ εμέ,

δεν ε/ει οϋτω Λευκή μου ;
Καί άπε/ωρισθησάν.
Ήν-έρα; τ ινά ; ν,ετζ την ζνζνώρησιν ή Λευκή ε/.ζν.’  
νε τήν ποώτην επιστολήν εν τή οποιζ ο εςαίρετο; νε'ο;bz-νε

περιε'γρζφε τά ; έν Ίίπείρω πρώτα; ν ίκκ ; τού ‘ Ελληνι
κού στρκ.τεύμκτο; κζϊ τά διάφορζ τή ; μάχη; επεισοδιζ. 
συνάμα δε έπί τού λευκού εκείνου τεμα/ίου /άρτου άφι 
'.ε νά έκ/υΟή όλη ή Οερμότη; κζί ή άγνότη; τού ζίσ^ή- 
ματο; τή ; τρυφερά; καρδία; του.

"Αμα ώ ; άνέγνωσε τήν επιστολήν ή Λευκή ε/υσε πυ- 
οινα δάκρυα, άναλογισΟεΐσα του; κινδύνου:, ε:; ου; ήτο 
εκτεθειμένο;, έν μέσω τοϋ τρομερού πυρο; τοϋ πολέμιου, 
ό εκλεκτό; τή ; καρδία; τη ;.

Έ λαβε κζϊ δευτέρζν κζί τρίτην επιστολήν, άλλά τζύ - 
την έπηκολούθησε πζρζτεταμένη σιγή, ήτι; τήν ενέοαλεν 
εί; ο ο βέράν άνησυ/ί αν. Μήπω; έφονευθη ! εσκέπτετο. 
Ά λλά  δέν είναι δυνατόν αυτό; ό τόσον καλό;, άδύνατον !

Καί άνεγίνωσκε τά ; έφημερίδζ;, τά ; περιγοάφά; τών 
μζ/ών κζϊ πζρετήρει μ ετ ’ άγω νία ; τά  ονόμζτατών φο- 
νευο 'Λ έν ω ν  κζϊ τραυματιζόμενων κζί άμα Ιβλεπεν ότι τό 
όνομα τοϋ μνηστήρό; τη ; δέν ήτο μετκ^υ τών άλλων 
έςέβαλλε φωνήν άνζκουφίσεω;.

ΊΙ'Λεοζν δ'Λω; τινά άναγινώσκουσα την στηλην τών 
τραυματιών έφΟζσεν εί; όνομά τι καί έστζμάτησεν έντρο
μο;. Ή το  τά δνο'Λκ τοϋ Γεωργίου II ουτινο; το πτώ-
μκ, κατά τό λέγειν τή ; έφημερίδο;, ευρέθη έσκυλευμένον 
έντό; /ζράδρα; κζί άνεγνωρίσΟη.

Έποόκειτο π ε :ί άπλή; συνωνυμιζ; κλλ ή Λευκή, 
μή ύποπτεύσασζ καν τούτο έκλονίσΟη κζϊ επεσε /ζμαι 
λιπόθυμο:.

Οί έν τή οίκίκ εσπευσκν. κ κ ϊ οτκν επανεφερον αυτήν 
εί; τά ; ζίσΟήσει; τη ; είδον ότι εδείκνυε σημεικ ισχυρά; 
διανοητική; διατζράςεω ;.

Ε ί; μάτην προσεπάΟησζν νά τήν εςαγάγωσι τή ; πλά
νη: καί νά τήν πείσωσιν δτι ό Γεώργιο; ζή κζ ι Οζ επζ- 
νέλΟη. Τό τετζρζγμένον λογικον τη ; δέν ήθελε τίποτε νά 
άκούση.

Ή το  τρελλή!
Μετέφερον ζΰτην εί; τήν εςο/ήν, εκεί όπου ευρομεν 

ζΰτήν ψζλλουσζν Ολιβερώ: πζρά τά ; οχΟα; του ρύζκο;.

II

Αϊονη; τζ  κλζδ.κ τών πλησ;ο>ν δενδρυλλίων ήνοιχΟη- 
σκν κζί κεφζλή νέου έ 'ζ ισ ίκ ; καλλονή;, προέκυυε.

Κόμη εβενόχρου; κκϊ μύστας τοϋ αυτού χρώματο; εστο- 
λιζον ώοειδέ; πϊόσωπον ήλ.ιοκαυμένον ολίγον εκ τή ; μα- 
κρζ; οδοιπορία;.

ΙΙοοέβκινεν ό νέο: σινηλώ; κκϊ πε:ιεσκεμμένω:, συγ-, , ■ 7 I * ‘ , 1
κρατών την επιθυμίαν ν ζ  /υΟή επί τών άγκζλών τή ; αγζ- 
πητή; του μνηστή; κζί νά τήν σφίγίη επί τή ; καρδια; 
του.

’Ολίγον άκόμη κκϊ Οά τό επρκττεν, άλλά Οά κζτεστρε- 
οε τό λαμπρόν σ/ίδιον όπεο συνέλαβεν εν τώ νώ και οπερ 
ή^/ετο ήδη νά έκτελέση' νά καταλάβη δηλκδη έ ί άπρο- 
όπτου τήν λκτρευτήν τή ; καρδία; του κκϊ τή άποδώση 
τό ·/άριν αΰτοΰ άπολεσΟέν λογικόν τη ;.

Ιΐροέβαινε λοιπόν ακροβατών καί άμα εφΟκσεν ο- 
πισθέν τη ; έκκΟισεν εί; τρόπον ώστε νά μή τόν βλεπη 
Είτκ προβκλλων την κεοζλήν του ήρέμζ προ; τά εμπρο; 
έψυΟίρισε.

— Λΐυκή Άου .'
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Ή  νεάνι; άνεσκίρτησεν έκ τή ; άνελπίστου εκείνης συ- 
ναντήσεω;, προσέβλεψεν αυτόν εί; τοΰ; γλυκεϊ; οφθαλμού; 
καί κκτοπτρισθεΐσα έν αΰτοϊ; δεν ήδύνατο πλέον νάάμφι- 
βάλλη. Άνεκρζύγκσεν ώσεί εΐυπνήσασζ άπό βαθυτκτου 
ονείρου.

— Ηεέ μου ! Αύτό; είναι ! Λέν εφονεύθη !
— Ναι έγώ είμαι, άγαπητή μου Λευκή, άπεκρίΟη ο 

νέο; μέ σιγαλήν φωνήν καί, ώσεί έ ; συνθήμζτο;, έρρίφθη 
ό εί; εί; τ ζ ;  άγκάλα; τοϋ άλλου, προσεκόλλησαν τά  χεί
λη των κζ ί έβυθίσθησαν εί; νάρκην άνεκφράστου καί πα- 
οατετκμένη; έκστάίεω ;.

Ή το  ή πρώτη φορά κκθ ήν τά '/είλη των συνηντώντο 
άπό τόσον έγγυτάτη; άποστκσεω; κζί μόνον οί ζίσθαν- 
θέντε; εν τή καρδία των τό θέλγητρο-/ πυρίνου ερωτο; 
είναι ε ί; Οέσιν νά εϊπωσι τί ήσθάνθησκν αί ουο έκεϊναι 
•Ιι·>/ϊ.\ συγκοινωνήσκσαι κατά πρώτην ήδη φοράν διά τοϋ 
οιλήματο;.

Ό  ήλιο; κ α τ ’ εκείνην τήν στιγμήν έδυε καί πορφύ
ρα περιέβαλλε πέραν έκεϊ τόν τή ; δύσεω; ουρανόν.

Οί έοασταί άνέκυύαν ολίγον, ΐνα θαυαάσωσι τόI · 7 *
θέαμα.

"Ω! Τί θεσπεσία στ ιγμή ! δέν νομίζει;, Ι’εώργιε, ότι ο 
οΰρανό; ένεδύθη τήν πλέον λζμπράν στολήν του δ'·ά νά 
πζνηγυρίση τήν νέκρανάστζσίν μ ζ ; ;

— ’Ώ ναι ! άποκοίνεται ο νέο;, καί εναγκαλίζετκι 
ετι σοοδρώτερον τήν νέαν, τήνπληοοϊ έκ νέου φιλημάτων, 
εκείνη δε τώ  άποδίδει τά ϊσα.

Ή δη τό ψϋχο; τή ; άπριλιανή; εσπέρα; ήρχισε νά γ ί-  
νητζι έπζισθητόν. Ήγέρθησζν, καί άλληλοκρατούμενοι 
έςαφανίζονται όπισθεν τών ύψικόμων δένδρων, ένώ τά 
βήματά των έφώτιζε τό γλυκύ οέγγο; τή ; μόλι; άνζτει- 
λάση; σελήνη;.

’ Ιούνιος Ι8ί)ί).

R d i f i l t i o c  Λ .  Ί ΐ Λ ΐ ό π ο ΐ ' λ ο ρ .

Μ Η  Φ Χ Γ Ρ Ϊ Σ

[Ιοίησις και ιιελωδία (*) 

Έ λ έ ν η ρ  Σ ω τ .  Λ ά μ α ο ιι

να φ νγη ς  μαχ[.ν·ί , u a χονα ν ά  ~nr σ τ α  ζενα  
Μη fti], θά Λυ.Ίηθω χ α ι  θά  χα θώ  γ ια  σε να
Κι’ α ν  rear εχεΧ μ η  Λησμονάς α χ  π όσον  σ ’ αγαποΤσα  
Και πόσον  εχΛαιγα γ ι α  σε o r a v  σ ιμ ά  σον ζονσα'

ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ

Ιό παραπέτασμα κκτε,^εσε καί ή σκηνογραφία τών 
άπόκρεων μετά τών ποικίλων αΰτή ; μορφών καί τού κω- 
μικωτάτου κομιτάτου τη ; διελύθησαν ώ ; πον.φόλυγε;' 
ήδη δέ ζ ί έν πυρκμϊσι σωρευθεϊσκι έλζϊζ ι έν το ΐ; ποο- 
θύροι; τών παντοπωλείων, δ ι κ κ ε κ ο σ μ η υ. έ ν ο ι;  διά κλά
δων, κκϊ τά άλλκ νηστίσιμα είδη, κζ ί ή όοεκτική όσαή 
τών σκοροόων κζι τών κρομι/.ύων κζί ή θέζ τών νευ- 
στικωτάτων θζλασσινών, ύπομιμνήσκουσιν ε ί; τοΰ; α ι
σθανόμενου; την όρεςίν των ετι ζκμ ζιαν , ότι άνέτειλαν 
ήμερα ι προσευχή:, κατανύςεω ; κζί γονυκλισιών, καί 
ότι οφείλουσι, πειθόμενοι τοΐ; δεδογμένοι;, νά θέσωσι 
.. ε ν θ η κ ο ν θ η μ ε ρ ο ν παρενθεσιν εί; την αδηφαγίαν των.

Αλλ ή είσοόο; μ ζ ; εί; τήν άγίαν κζί μεγάλην τεσ- 
σζρζκοστην ειωθεν εκπζλ^ζι ινα εορτάζηται έν νορώ κζί 
τυμπάνοι;, άτινα συγχρόνω; χρησιμεύουσι καί ώ ; έπω- 
ύό; των προπεμπομένων άποκρεων. Λιά τούτο ό/.ό/./.η-
ροι οικογενειαι, βραγχνώδει; ετι εκ τών έκλζρυγγισ Λών 
τών κωμζστικών ασμάτων, κεκμηκυϊζι δέ έκ τών πκν- 
νυχίων ορχήσεων κζϊ τοΰ; όφθζλμοΰ; υπερύθρου; έ/ου- 
σζι έκ τή ; άκοιμησίζ; θεώνται εν τα ΐ; όδοϊ; υ.ετά τού 
καλάθου αυτών, ον φέρει τό νεώτ?ιον υ.έλο■ ή τό ύπ ά :-  
χον τυχόν ύπηρετίδιον, τοϋ καλζθου, λέγω, τοϋ περι- 
κλείοντο; τήν σαρζκοστινήν πανδαισίαν, μεταβαίνουσιν 
ε :; τα ; έςοχά; ό’πω ;, επ·. τινο; κεκλιμένη; πλευρά; λόφου 
ΰπο .ο θζλ,.ο ; τοϋ ήλιου και υτό την ζγνην εΰωδίκν 
τοϋ θύμ*υ εύφοζνθώσι τό πρώτον τήν λιτήν τροφήν, ήν
TIVZ Τ, Τ^Ί.ίζχ ΤΟ ΤΖρΟ'ΤΟ-ρε'., Ο ό £ ν Υ“, Γ'.νί 77]ζ 3Twt'7TSO£t.
.\xo’j£75ct όΐ ζ T’jy.TTzvojv ο<ττf.c διεγείθ£ΐ TTjV

ορεςιν διζ χορόν, κζί τά πζλλη/.ζρια καί αί τσοϋπ/ι έ- 
γειρονται ε:; ορχησιν, πρό; ήν οί γεροντότεροι υ,ετά τι- 
νο; πόθου άτενίζουσι.

ΓΙλήθο; δε περιπατητών, άμετόχων όλω; τών συυ.πΟ
σιων, θεώνται άπλώ ; του; συμποσιάζοντα; καί πε:ιοέ- 
ρονται παντοϋ μετά φιλοπερίεργου βλέμαατό;.

Ά λ λ ’ ό ήλιος κλίνει ήδη πρός τήν δύσιν του, τό δε 
”·5 επακολουθούν αυτήν δριμυ ενεκα τής εποχή; 

ειδοποιεί τά ; ομάδα; ότι έβράδυναν πολύ. Αιό περισυλ- 
ι z'jTZ t τ χ  ί '/λ ί τ { των τκ  λειψκνχ Τ(Τ>ν TCO-

φών εττ/.νερχοντζι olV.zSc, ένω ό κώδων τν;; ε/.κλη- 
'T'.xc, Ίζρκκοστιζνκ /.ζί ουτος κρότων, κκλεϊ τού; ττι- 
'ττου; εί; την 5ν κ :;-ν  τώ/Οοτ,Ί/.ευτι-.ών καθηκόντων των, 
κτίνκ  όυττυ^τώς άτο;/2νο^7 '. “ >!ντοτε ε:; το τέλος.

Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο ς ·  Λ π:ό(»τίκ·

// piapJm (Του Vac σχΛηοά κα ι θά μ ε  Λησμονιίση,
Ουδέποτε μ* i/γά-ζησε χα ι αΧΛην θ’ άγατζήσ>).
"A.l.hi φ ιΑ νι ΐρ ω ζ ιχ ά  θά σβ ίσονν τά όιχά μου, 
οαως 'irrif χε'α σον χαρά μη Λησμόνησες

πω ς π ισ τά  σ ' ΐ.Ιάτρενο ’ ?/

AVt τώρ’ a r  μαχρυά 6 χάθε Λογισμός μον
θά  σε αχοΛουθ7j π ισ τά  ώς πον σβεσθη το φ ω ς μον.
h i* ό πόνος πον ε ις  τη ς  χαρόηίς θά (η  π ά ντα  τά βάθη,
Ηά μον θνμίζ)] τη φ ρ ιχ τή  α χ  ! ri? σχΛηρημου απάτη .

Πάνω χαι όαχρνα πιχρα θοΛώνονν τη μ α τ ιά  μον 
Κι’ άπηΛπισμένη στέκομαι 'σ τη ν  τόση συμφορά μον.
Γ ια τ ί χαρά χα ι έρωτας γ ιά  με θάν π ά ντα  ζε'να 
Άφου σν ίφ υ γ ε ς  μαχρυά, άφον συ εφ νγες  μαχρυά, 

μαχρνά χα ι π α ς  *στά ζε'να.

*) ΊΙ νλυκυτάτΥ4 αυττ, αελωδια τής αου^οτραφους δεσζοί- 
νίοος iCiooOr, υ’ου, καλλιτ=/ν»/.ώΓ«τα.
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Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Ν

ΦI.VOΛΟΓΙΚΙΙ Ε 111 <-) ΕΩ1»ΗΣIΣ

« Γ λ ώ Μ α  δ ί ν ω ς  ν ι χ η ι η α τ ι κ ΐ ι  δέ γ ίν ε τ α ι»

Και εχει πολύ δίκαιον ό άγαπητός /.αί ευρυμαθής ί'/- 
Κων]πόλεως λόγιος κ. Γεώργιος Κ. Ροντάκης, άναγγε'λ- 
λων τήν εκδοσιν Γραμματικής της Δημοτικής, έν άρχή 
τής αγγελίας του νά λέγη τοΰτο.

Τό γλωσσικόν ζήτημα, τό ότίοϊον άπό της εποχής τοϋ 
Σοφιανού, Σολωμοϋ /,αί Βηλαρά ήρχισε, /.ατά τά  τε
λευταία ετη, δτε περιεμένετο ΰπό πάντων ή οριστική 
λύσις αϋτοΰ, ύπέστη ώς έκ τής έμπαθείας τών άναλα- 
βόντων νά διεξαγάγωσι τόν άγώνα δεινήν κατάπτωσιν.

Οί περισσότεροι τών γλωσσολόγων μας, ώς ό κ. I. Ν. 
Ψυχάρης, δέν άπέβλεψαν εις την σημερινήν μορφήν της 
δημοτικής ά λλ ’ άφήκαν εαυτούς νά  γείνωσιν έρμαια 
τοπικισμών και ιδεαλισμών χωρίς νά λάβωσι την πρω
τοβουλίαν, έκδίδοντες γραμματικήν τινα , νά ύπαγάγω- 
σι ταύτην ΰπό τους κανόνας αυτής, ΐνα ούτως ό έοιεμε— 
νος νά γράψη έν τη δημοτική,εύρίσκων έτοίμην έργασίαν, 
έςακολουθεΐ τόν δρόμον της ιδιοφυίας του χωρίς ν ’ ά- 
πορροφάται ΰπό γλωσσικών ζητημάτων και θεωριών, 
αίτινες είναι άντικείμενον μελέτης ά.Ιηθ.ώτ γλωσσολό
γων, οδηγούμενων μ ό ν ο ν  ΰπό της δαδός της αλήθειας.

Ευτυχώς τό κακόν τοϋτο πολλοί έκ τών ςε'νων 
προσεπάθησαν νά- θεράπεύσωσι" τοιοΰτοι δέ έν μεν τη 
Γαλλία είναι όκ. Η. Pernot, έν δε τη Γερμανικοί κ κ. 
1. Schm ith καί Thumb (άς προσέξη παρακαλοΰμεν ό 
κ. Ν. Έπισκοπόπουλος νά μάθη κκί τους νέους αυτούς 
καί νά μάς τούς άραδιάση άλλοτε έκ τών στηλών τοϋ 
«"Αστεως») οί οποίοι διά καταλλήλων γραμματικών έ- 
πεχείρησαν την θεραπείαν τούτου. Δυστυχώς όμως ουτοι 
ώς ξε'νοι δεν ήδυνηθησαν νά είσέλθωσι κατά βάθος καί 
έν ό'λαις ταΐς λεπτόμερείαις· εις τήν ψυχήν της δημο
τικής γλώσσης μας καί νά κατοπτρίσωσιν αυτήν 
πιστώς.

Μετά χαράς λοιπόν χαίρετι'ζομεν την ΰπό τοΰ κ. Γεωρ
γίου Κ. Ροντάκη άναγγελλομε'νην γραμματικήν, βέβαιοι 
ότι έάν θελήση καί στηριχθη έπί της ποιητικής ημών 
δημοτικής γλώσσης καί ούχί τής φανταστικής δηλ. τής 
Ψυχαρικής, ή γραμματική του θά καταλάβη σπούδαιο- 
τάτην έν . τή νεαρά ημών φιλολογία θε'σιν διά τό πρωτο
φανές καί δυσκολοκατόρθωτον τοϋτο εργον.

Τοϋτο δέ τό λέγομεν μετά πεποιθήσεως διότι ό κ 
Γεώργιος Κ. Ροντάκης προ πολλοϋ διά σπουδαιοτά- 
των μελετών έπί τών άρχαίων συγγραφέων, άς κατά 
καιρούς έδημοσίευσεν έν Κωνσταντινουπόλει καί αίτινες 
χαίρουσι τής ύπολήψεως τών ειδημόνων, κατέδειζεν ό
ποια έφόδια μακροχρονίου μελέτης κκί ποωτοτυποτάτης 
εργασίας κέκτηται.

Ό  διδάκτωρ έπιστημών τοϋ Πανεπιστημίου τών Πα- 
ρισίων καί συγγραφεύς πλέον τών 300 άνακαλύψεων έν 
τή Φυτική βιολογία, τή Γεωλογία,τή Μετεωρολογία καί 
τή Φυσική κ. Παλαιολόγος Κ. Κανταρτζής δ ι’ ύπομνή* 
ματός του πρός τόν κύριον Πρόεδρον τοϋ ‘Υπουργικού 
Συμβουλίου υποστηρίζει διά μακρών την ΐορυσιν έν τώ 
Έθνικώ Πανεπιστημίω έδρας καθηγητοΰ τών ερευνών 
τής φυτικής βιολογίας, ής σκοπός έσεται ή εζερεύνησιc 
καί εφαρμογι) τοϋ φυτικοϋ βασιλείου, συγχρόνως ΰπό

πάσας τάς ααθαρώς έπιστημονικάς καί έφηρμοσμένας 
επόψεις, ωφελίμους διά τε την άκατάσχετον πρόοδον τής 
επιστήμης και τάς πλουτοπαραγωγικάς άνάγκας τοΰ άν- 
θρώπου έν Έ λλάδ ι. Ή  έδρα αύτη έν τώ  Πανεπιστή
μιο), ήτις παντελώς ελλείπει παρ’ ήμϊν, παρ ’ άλλοις κρά- 
τεσι λειτουργεί άπό πολλοϋ καί άφθονους τούς καρπούς 
άποφέρει.

Συνιστώμεν θερμότατα εις τόν άΐιότιμον κ· Πρόεδρον 
τής Κυβερνήσεως, ΰπό τάς όψεις τοϋ οποίου εύρίσκεται 
τό υπόμνημα, όπως μελετήοη τοΰτο μετά τής δεούσης 
προσοχής καί διατάςη τήν ένέογειαν τών δεόντων, ού 
μόνον, όπως διά τής ίδρύσεως τού τμήματος τούτου έν 
τώ Πανεπιστήμιο» πληρωθή χαίνουσα ανάγκη, άλλά καί 
όπως χρησιμοποιηθή ίδικώτατος επιστήμων, ώς ό κ. Πα- 
λαιολόγος Κανταρτζής, δ'στις διά τών πολυχρονίων ερευ
νών αύτοΰ *αί τών συγγοαμμάτων, άριστα κατηρτισμέ- 
νος έν τοΐς εύρωπαϊκοϊς πανεπιστημίοις, είναι παράγων 
πολυτιμότατος έν τή έπιστήμτ, τής φυτολογίας,ήτις είναι 
μία τών ζωτικωτέρων ΰπό έποψιν πλουτισμού διά τό 
έθνος ημών καί ήτις δυστυχώς είναι τόσον παρημελημένη.

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α
"Εχομεν ύ π ’ οψιν ήμών τον διακοσιοσέλιδον τόμον 

τών ποιημάτων τοϋ ποιητοΰ κ. Στ. Μαοτζώκη τών τή 
άρρωγή τοΰ Μαικήνα τών ελληνικών γραμμάτων Γρη- 
γορίου Μαρασλή πολυτελώς δημοσιευθέντων. Είναι δύ- 
σκολον έν πετώντι καλάμω νά ποιήσηταί τις τήν άρμό- 
ζουσαν κρίσιν εις τό εογον τοΰ Ζακυνθίου ποιητοΰ, τοΰ 
έκπροσωποϋντος σήμερον τήν άληθή ποίησιν έν Έ λλάδι, 
άςίου δέ διαδόχου τής μεγάλης τριάδος τών συμπα
τριωτών αύτοΰ Έ πταννησίων ποιητών Σολωμοϋ, Ζαμ- 
πελι'ου καί Βαλαωρίτου. ’tv  τούτοις, δημοσιογραφικόν 
καθήκον έκπληροΰντες δεν δυνάμεθα νά τίαρατρέςωμεν 
άμνημόνευτον φιλολογικόν γεγονός, olov είναι ή δημο- 
σίευσις τών ποιημάτων τοΰ Μαρτζώκη, επιφυλασσόμενοι 
νά ποιήσωμεν τήν δέουσαν εκτενή βιβλιοκρισίαν έν τώ 
αμέσως επομένω φύλλω. Έ ν μέσω τοΰ χειμασμοΰ ον 
ό Ελληνικός Παρνασσός άπό δύο ήδη δεκαετηρίδων ύ- 
φίσταται, ένεκα τής διηνεκούς έκλείψεως ποιητικού τίνος 
ήλιου,όστις διά τώνεύεργετικών άκτίνων του νά διαλύση 
τούς στερεούς παγετώνας τούς συσσωρευθέντας έπ ’ αύτοΰ, 
έν μέσω τών σαχλεπισάχλων στιχουργημάτων ύφ ’ ών κα- 
τακλυζόμεθα πανταχόθεν ΰπό φαλαγγών μαλλιαρωνύμων 
καί εςαρχοπουλειωνύμων καλάμων, διεκδικούντων τό γέ
ρας τοΰ έθνικοϋ ποιητοΰ τής Ελλάδος, μόνος ό Μαρ- 
τζώκης ΐσταται ώς δρϋς, ούδαμώς έπηρεασθείς ύπό τοϋ 
περιβάλλοντος λαίλαπος, άλλά διατηρήσας ποιητικόν ύφος 
πολλής έκτιμήσεως καί έντρυφήσεως,άίιον άναγνώσεως καί 
μελέτης.

Συνιστώμεν εις πάντας τήν άπόκτησιν τοϋ τόμου τών 
ποιημάτων τοϋ κ. Μαρτζώκη, άτινα δέν πρέπει νά λεί— 
πωσιν άπό ούδεμιάς ελληνικής βιβλιοθήκης.

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α
Έ ν τω  προηγούμενο» φύλλω έν τω άρθρω Το αρχα ΐον  ,τ»-ev/xa 

^άπόσπασμα τής διαλέςεως τοϋ κ. Ί Ιλ ’.οπούλου) σελ. 29 στήλ. 
α '. ιτ ιχ .  31 άντί «καί άφ’ ετέρου» άνάγν. «άφ.’ έτέρουι.— βτί/. 
37, άντί «Καί αί μέν πνοαί» άνάγν. «Κ αί πνοαί μέν»— «τί/· 
49, άντί «ταπεινουμένας έν τώ  κόρω, θρησκεία!»,άνάγν. «έν τώ  
κόριο. θρη σκ ε ία !» , — σ τή λ .β '. σ τ ιλ . ί 3  άνάγν. «άδιαφιλονική- 
τιον παραδειγμάτων»— στίχ_. fiO αντί «ν’ αποσπαιθή τής τ ί 
γρεως ταύτης» άνάγν. «τής π ιστεω ς ταύτης» — σελ. 3(1 σ τ ίχ . 3 
αντί «έν τή  άδυναμία του ν’ άναλάβη» άνάγν. «άδυναμία τοΰ ν ’ 
άναλάβη».


